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מבוא

 ומוסר אב תורת - הורים בית מלבד הילד, מורי ההורים היו המקראבתקופת
 . האיש את חכמים ושיבחו הבא. הדור להשכלת שיאג מוסד קיים היה לא -אם

 האיש אותו זכור "ברם אמרו: וכן ואתר, אתר בכל ספר בתי לייסדשהתעורר
 מי שבתהילה מישראל, תורה נשתכח הוא שאלמלא שמו, גמלא בן ywln11לטוב
 שיהיו התקינו . למד.. היה לא אב, לו שאין מי תורה, מלמדו אביו אב לושיש

 ומלמדו, מעלו היה אב, לו שיש מי ועדיין . . בירושלים. תינוקות מלמדימושיביו

 ופלך פלך בכל מושיבין שיהו -התקינו ולמד עולה היה לא אב, לו שאיןמי
 - ויוצא, בו מבעיט עליו, כועס רבו שהיה ומי ; י"ז כבן ט"ז כבן אותזומכניסיו

 ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהו IP'm גמלא בן יהושע שבאעד
 נשארה הדורות בכל אך י. שבע* כבן שש כבן אותן ומכניסין ועיר, עירובכל

 : לאמר ההש ביום לבנך "והגדת : התורה דרישת ~nVYD, והן להלכה הןבתוקף,
 הרמב"ם בדברי זו מצוה בניסוח כשנתבונן ,. ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זהבעבור
 המטילה תורה של מצות-עשה שקיימת לנו יתברר הלכיים, מקורות עלהבנויים
 חמץ בהלכות דבריו ואלה מצויים. קטנים כשאיו הגדולים על גם סיפורחובת
 במצרים לאבותינו שנעשו ונטלאות. בנסים לספר תורה של "מצות-עשה :ומצה
 כמו ז ממצרים' יצאתם אשר הזה היוט את 'נכור : שנאמר בניסן, עשר חמשהבליל

 ,והגדת עומר תלמוד ז עשר חמישה שבליל ומניין *. השבת' יום את 'זכור :שנאמר
 המאריך וכל מצרים. ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו בן, לו שאין פיעל חי לפניך. מונחים ומרור מצה שיש בשעה י זה' בעבור : לאמר ההוא ביוםלבנך

 הצביע ." . המרבה. "וכל האחרון במשפטו .. משובח. 1ה הרי שאירעובדברים
 ה"הגדה". של הקבוע הנוסח בקריאת אדם יסתמק שלארמב"ם

 הדידאקטיתהבעיה
 של 11 מצווהקיום

 "והגדת-
 מצוות רצינית. דידאקטית בעיה בדורנו מהווה

 של המצויה אך הטמר, לבית בימינו כביכול נמסרה בכלל, דתית והוראהחינוך
-והגדת

 לבנך-
 מונחים ומרור שמצה .בשעה הסדר, בליל , ת י ב ב לקיים צריכים

 ניתטח ההגדה, "אמירת. בשעת השולחף יד שעל בדורנו הבתים מועטיםלפניך-.

 בג בפרא בבא1.

 ח. יב, שמות2.

 נ יג, שמוח3.

 41 כ, שם4.

 ש יב, שם$.

 זף. הלכה שביעי פרק6.

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט

http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=612


% - הסדר ליל הגדה שלההיברה

 פרנץ של הסברו את להבט ראי זה בעמת יו שנה מיד מתאימותהסברחז
 : הגאתה* ב"טבברחנצויע

 מסוני" )כויו בשוא "זרת כף כולס בה אשר שגסעווה,,..מהרות
 שאי בת מתעייה

 ונדו, אח זועא המיס שעיד שזוקא בו4, נט 4יייות- מני 4זה הצייה -ושתוה שנהםהוביש
 ה4בוי4 של מסיסמה נהו ב' המסיבנו בז' כל את מימו 4אב גן-, שי דעתו -יפיודיו,

 מהוך ימסר, סלמייה תמנו הוא הלימוד - והיסוד 4הודא4 ובין בינה המנויי וזה4הופשית,

 במ'ות ביחס, והנמוך הקילויי את נם לשחף צריכה בחגוים שמשיחה - חביות מתוך ויאמרות

 אס גהבוד4, הרוה ואין יהשתתי, ום יוכל שיכה כל בי השיהה, רמה 'להה4שג צריכההבנתו
 לחרות. העם ליציאת סימן היא הואת הסעודה החבורה. מן אחד רק לו מתוכהיודא

 וזה ך, ש מ ה לה אשר תחילה, אלא אינה העם, המהגת אלא אינה לחרות היציאהאבל
 שיעורו של !ודה בכל-זאת לובשה המסיבה כל יים עי הילדו של מוצריו המיה בתוצאהניכו
 ויותר, יוהר עצמאית נעשית החבורה המסיבה בהמשך ורק פקשיבימ והמסוכים מוברהאב

 בלבו. מסובין חבורת אלא כאן ואין נעלמת מרות כל משני שבחלק ובפזמונות בהלל אשרוו

 ההסברים של הרוחנית" "הרמה את קובע הילד רוזגצווייג של תפיסתולפי
 בית על מה הדידאקטית השאלה ומכאן "והגדת". מצוות ובקיום הסדר בלילשיינתנו
 שואל להיות הילד את להכשיר כדי לפעול הנוער אירגוני על ומה לעשותהספר
 בבית שלמד מה מספר שהילד בתים, בהרבה הקיים בנוהג נסתפק כלים זכהלכה
 של במצווה : ועוד nKr ן סדני בשבזך לדבריו מאוינה המבוגרים וחברתהספר
 הדידאקטי בדיון אמנם חכמים. תלמידי ואפילו המבוגרים, גם חייבים הנסיםסיפור
 לבוגר הדאגה היא חשובה פחות לא אך ל"ילד", לרוב מתכוונים ההגדה הסבר'על
 שיגרה. של לדבר ההגדה אמירת תיהפך שלאכדי

 )לרוב ניסן של הראשת בשבוע הלימודים את לסיים נוהגים בארץ הספרבבתי
 בלבד ימים כשבועיים אלא הפורים ימי אחרי יישארו לא כך ומשום בחודש(, ה'יום

 הנמוכות בכיתות אמנם והחמורים. המרובים הדנים לרבות לחג המסועפתלהכנה
 לקראת הילדים את להכין המורים בודאי משתדלים הראשונות, השניםבארבע
 הוקצב לא הרשמית התוכנית ולפי ההכנה את מזניחים לרוב כך אחר אבלהחגים,
 בבתיזמן

~DO 
 עניינים הרבה והנה ההגדה. בהבנת הדרכה לשיעורי התיכוניים

 בהבנתם צפונה מרובה ברכה אך הרך, לגיל כלל מתאימים אינם ההסברהשל
 השונים לחלקים המקורות ו הסיפור של המבנה : לדוגמה כאן נזכירלמתבגרים,

 1 אביי אובד מארמי ש ר 1 ד "ו העיקרי בחלק ה"מדרש" שיטת הבנת ו ההגדהשל

 פסח, לפני שבתות כמה לייחד צריכים הנוער אירגוני גם י. ההיסטוריתההסברה

 החג. ענייני להסברת מוקדשים שיהיו עיוןלימי
 שההסברה לנו, מראה המציאות מסוים. תיכנון דורשת הסדר ללילההכנה

-  

 שיא מי גל אומר גמייאל דנו הניסקה עי בגאת הסברה המאמר בהמשך עוץז.
אמר...-

 ועוד.
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 1 י ס ב ק ע'56
 מתעכבת - הסדר בליל השולחן על-יד ואפילו הנוער באירגוני והן הספר בביתהז

 בעיית את להבהיר מרבים תמיד וכמעט ההגדה, של הראשונים בחלקיםלרוב
 אבי' אובד מ'ארמי ש ר ו ד "ו הוא: העיקר המשנה, לפי והלא הבנים.ארבעת

 כולה-. הפרשה כל שיגמורעד

 החגיגה מבגחהסברת
 הגדה "סדר על לפירושו נולדשמידט דניאל ד"ר שהקדיםב"מבוא"

 הספר בית לצרכי חלקים..י לשבעה-עשר ההגדה חלוקת המחבר מציע פסח",של
 עלינו כאן. שאציע בחלוקה להשתמש יעיל יותר יהיה אולי הדידאקטיותולמטרות
 צביון לתת הספרנועד כי הספר, מבנה ובין החגיגה מבנה ביןלהבתי,
 הספר. של למבנה החגיגה מבנה בירור את נקדים כן על לחגיגה.מיוחד

 "סדר ליל חגיגת למבנה כשלד הכוסות ארבע את לנו הורהאב1דרהם
 טוב ויום שבת בכל כמו קידוש א( : הם ואלה עיקריים. חלקים מארבעההמורכב
 נפלאות סיפור הכוללת ההגדה סייגו לבנך", "והגדת מצוות קיום ב( ן ראשונה()כוס
 י הכוס על השון בברכת המסתיימת החג סעודת ג( ; הגאולה בברכת ומסיימתהשם
 סיפור אחרי כי ההגדה, ממצוות הנובע ההלל, גמר ההגדה, של השני החלקד(

 החגיגה. את מסיימת השיר" "ברכת ולכן נסיו. על ,;ותו להלל עלינו ה'נפלאות
 קורא השני והכוס היום, קידוש עליו אומר הראשון "הכוס : אבודרהם דבריואלה
 והכוס המנון, ברכת עליו מברך השלישי והכוס ישראל' 'גדל עד ההגדהעליו

 ההלל". את עליו גומרהרביעי
 למנהגי האופייני ע ב ר א ר פ ס מ ל מתרימה חלקים לארבעה שאתהחלוקה

 : הבית תמן לילה לאותו מיוחדים מרכלים ארבעה א( : כגוז עצמה, ולהגדההערב
 .קושיות.. ארבע : עצמה ובאגדה ג( ; כוסות ארבע ב( ; וחרוסת מרור מצה,פסח,

 אנו הלילות שבכל : הלילות לשאר זה לילה בין ההבדלים כאחד מופיעבמשנה
 שבה שלנו ובנוסחה צלי.יי. כולו הזה הלילה ומבושל, שלוק צלי בשראוכליו
 הלילות "שבכל : ארבע מספר על לשמור כדי אחר הבדל הוכנס זה הבדלהושמט
 ה ע ב ר א "כנגד ד( מסוביב", כולנו הזה הלילה מסובין, וביז 'ושבין בין אוכליןאנו
 המכיל התורה מן בקטע בחרו האגדה שכעיקר מעניין ה( ; תורה" דיברהבנים
 ה',1',ז',ח'. הפסוקית ב"ו, פרק דברים היינו פסוקים, ה ע ב רא

 שמות, מספר הסיפור עצם אח "אווה מוססי בחרו לא מ11ע : וסני סעו; זה נםוהרי

 על השמירה - קורס שהצעו הסקם מיבב יומר יי ;ראה הורן. שגמימה ההורה את אסכי
- "הגד" בטועל בפסוק הנאמרות מצוית שתי ישנן שבתורה מפגי - ארבעהמספר  "והגדת 

 ד. י, מסחים8.

 הס"ת. ותל-אביב. ירושלים שוקן הוצאת9.
 16-12. עמ' שם עי'סג,
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57 הסור ליל הנות שיההסבוה

 איהין- יה' היום -שותי : בינוריס ובמקראיגון.,
 שי ההגו" את מקימים זה מסי אויי יק

 בפירושו י א 1 ב ר ב א הביכ~דיכ. עי ימק"א בתורה הקבוע הנוס" י7' עי מצריםיראת

 ומהיי"סת "ננה יוהר הודאה יעשית אגס יוגע -שיא דומה: השערה כיתב ח" ס פ " ב.1
 פי על "ביכויימי. אח המביא קויא שהיה רישי הגדה אותה אם כי מצרים neDn nvsllיעויין
 מוות מאוך מקווי א"ר נימרק י'7י י"ג.ע אפשר זצ., הרי.פ משה יעקב ר' הגאון שיהעדה
 ן ב 1 א י ר. הרב, ובר' ואיה שמות. נספר הסיפור עיקר ולא מוברים הקטע ייקאובחר

 שמו שמירכי היחידה aYDn נוהי ענוו' ובמשה בה' .'~יאמנו יהמה: נסירושי ת י ל ג רמ

 עם ישר יכיול אין .ותהילה שגח נבר ובכל .. מסח,. של גההנוה מהימצא רעיא סשהשי

 הרי-פ מש" 'עקג מט"ו הצדיק הגאון ייו,יי היהוות, כי ושורש יסיד ו,הו הוא ברוךהיוסי
 ,י. משה. שי שמו וכר יא ביכורים בדרשת שגס"ערר

 - ההלל "משך לפט - המזון ברכת אחרי אשכנז מנהג לטי הוסיפו כאשר0
 ; כה tWD ; ו-ו עז, תהלים - פסוקים בארבעה שוב בחרו יו נקמה של פסוקיםכמה

 המספר על ולא הפסוקים אותם על שומרים המנהגים כל לא אמנם סו. ג,איכה

 בענייני הקשורים חשובים מדרשים בכמה עיד מופיע ע ב ר א מספר ז( ,י.ארבע
 הסדר ליל לחגיגת אופייני כמספר ארבע המספר נקנע פיהם על ואולי וגאולה,פסה

 שמם, את שינו שלא - ממצרים ישראל נגאלו דברים ד' "בוכות 1. : ההגדהולספר

 פרוץ בהם היה ישלא הרע, לשון בהם היה המלא לשונם, את שינוושלא
 ; .י בעריות-

 כמה עוד מובאים בודרהם א סי על למעלה שהבאנו הפשוט הטעם מלבד2.
  הכוסות. ארבע שהרית של המצווה יטעם ארבע המספר חשיבות פי עלטעמים
 ארבע כנגד בנייה ר' בשם  יוחנן רבי 1 בוסות לר' -מניין : י! הירושלמי דבריואלה

 כנגד אמר לוי בן יהושע רבי ; ,י ולקחתי' וגאלתי, והצלתי, 'יהוצאתי, . .גאולות.

 כוסות ד' כנגד אמר' ורבנ, ; מלכויות ד' כנגד אמר לוי ר' ; ,י פרעה של כוסותד'

 עתיד וכנגדן "ו העולם אומות את להשקית עתיד הוא ברוך שהקדוש פורענותשל
 !ו. נחמה של כוסות ד' ישראל את להשקות הוא ברוךהקדוש

 הסדר כנראה היה הבית בזם, כ' להדגיש, יש החגיגה מבנה אתכשמסבירים

 4 בו, דביים12.

 נ4. עמ'נ,.

 58. ומ, יולרשמירט  וי,4י.
 שם.15
 גשי". בכא, ררב מסיקתא16.
 ה.א. פ.', פסחיםזו.
 ו-ו. י, שמות8:.
 יב יא, מ, בראשית19.
 ד4 יא, ט; עה, תהלים זן נא, סין כה, ירמיה20.

 ינ'  קמו, "ן סו, תהלים21.
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 יעקבס1ן ש.58

 "והגדת מצות את מקיימים הסעודה לפני ועוד הקידחה, אחרי מפסיקים אנחנושונה.
 הזה )בזמן מרור אכילת )מךאורייהא(, מצה אכילת : מצוות באות כך אחר ;לבנך"

 כזית אוכלים ולבסוף וחג, שבת בכל כמו מצווה סעודת שהיא והסעודה,מדרבנן(,
 הילד, ל-קושיות" אמית' טעם אין אצלנו הנהוג הסדר לפי מסה.. ל"קרבן זכרמצה
 נרמוז מהוך או שיגרה מתזך אלא הערב, ב"גיגת שלו מהתרשמות נובעותשזמנן

 בפסקי ,ז המרדכי של השערתו מאוד מתקבלת כך משום החג. לפנימלאכותי
 היו קיים היה המקדש שבית שבזמן מאיר לרבנו נראה היה "וכן : לפסחיםהלכותיו
 - - הסעודה אחר הסדר כלעושיו

-  
 מצוה, ממצת סעודתנו שכל אנו אבל

 כנראה הפסקה". בלא זו אחר זו מצוותיה עושין אנו בהלכותיה, מתחילין שאנוכיוו
 כריסם מלאו שכבר "אחרי - בסיפור להרבות כך ואחר הסעודה את להקדיםחששו
 לפי לבנך*. "והגדת מצוות קיום את מקדימים אנו כך ומשום - החג"בסעודת
 הנשאלת לשאלה מקום גם אין עינת, שראו מה לפ' שואל היה שהילד הקדום,הסדר
 נזכרה לא מדוע ההגדה, לימוד בשעת הספר בבית התלמידים ע"י כללבדרך
 הקדום המנהג לפ' אפילו ז הזה ללילה ההיכר סימני בין הכוסות ארבעשתיית
 ראו לא ה"קושיות", את שואלים היו לילה לאותו המיוחדות המצוות קיוםשאחרי
 כוסות. ארבע שותים שהיוהילדים

 ההגדהמבנה
 שבליל 1י1"ט, שבתות שאר מקידתם זה קידוש שונה ש. ו ד י ק : ' א ק ל ח.
 מלאה ola על קידוש לשמוע או לקדש צריך ~אשה, איש ואחד, אחד גלהסדר

 הכום. רובולשתות

 של עפה מתל לחמא" "הא .- לאורחים הזמנה ב':חלק
 שוין כידוע כי טסח, קרבן עוד הקריבו שלא לזמן מתכוונת שהיא ברורההומנה
 כך ומשום משותפת, לסעודה מראש שנועדו לאלה היינו למנוייו", אלא נאכלהפסח
 הבאה לשנה עבדי השתא דישראל, בארעא הבאה לשנה הבא "השתא : מוסיפיםאנו
 משיב זה על ? לעניים מיוחדת בשמנה צורך יש בחג שקא ~SIT והנה דורין".בני

 סיפוקם, די לקנות העניים ביד ואין גדולה, הוצאה יש פסח "בלילאב1דרהם:
 לא להם ואומר לבם על ידבר כך ואחר ויכול...' ייתי דכפין 'כל לומר נהגו כןעל

 תהה הבאה לשנה כאן, אתם הזאת השנה אחרים, שולחן על סמוכים אתם אםתבושו
 בתלמוד למסופר ההומנה נוסח את מסמיך ם ה ר ד 1 ב א ישראל". בארץלשלום
 )כשרצה ריפוא כרך הוה "כי : ששר ועליו עשרו, בשל מפורסם שהיה הונא רבעל

 וליכול )יבוא( עיתי דצריך מאן כל ואמר ביתו( )דלת לכביה פתח הוהלסעוד(
 כעשיר עצמו את אחד כל ירגיש ותלי שבליל לומר ניתן אולי כך ,(.)ויאכל('
 כולה. השנה כל נוהג היה הונא שרב מנהג לנהוגשיכול

 מרוסוברנ מהר.ם של תימיוו והוה ההע המאה בראשית ,ולי44
 כ: תעיית23.
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59, המדר ליל הגדת של ,,סב,י,,,

 ההגדה. מצות עצם קיום לפני הכנות שמוגה ג':חלק
 רוחני גידו. כל 8ם היא התמיהה נשענה". "מה שואל הילדי0
 בדוגמה מסופר בתלמוד שיגרתיות. ולא טבעיות השאלות היו הקדום בסדרבריא.
 דמפיק עבדא : עבויה לדרו גחמן רב ליה "אמר : הבא הסיפור ספונטאנילניסוח

 ליהו למיסר בעי מא' )חשב(, ודה"א כמפא ליה ויחיב לחירות מריה ליה~מוציא(
 .'מה מלומר פטרתן ליה: אמר ולשבוחה ~הודות( לאודויי בעיי ליה:אמר

 *,.נשתנה'"
 ה"קושיות": את שואל הילד דוקא שלאו גאון תשובת על מעיר מירטג1לדש
 נשתנה מה ש ד ק מ ש 1 ת 1 א ואומר - - - ששאלתם פסח של"וקידוש
 ,1. ." . הלילות. מכל הזההלילה

%

 היינות. "עבדים הילד: ל"קושיות" הראשונה התשובה0
 מאי בשבח. ,מסיים בגנות מתחיל מלמדו, אביו בן, של דעתו "ולפי : שנינובתלמוד
 'עבדים : אמר ושמואל אבותינו', היו זהה עבודה עובדי 'מתחילה : אמר רב 1בגנות
 חדל בדברי הטמון החיכוכי הערך את ללומדים להבהיר עלינו "כאן ,;.היינו'"
 את לשכזה אין כגנות".,מתחיל

 מתגאה במה הגאולה. לפני המצבים את - ה"גנות-
 וגם לילד הניתן יהיסודי הראשון הלקח הרוח. ובשטח המדיני בשטח בהשיגים זעם

 בהשגת תתגאה אל : הוא הלילות מכל הנבדל בלילה הצורך על בתשובותלמבוגר
 בעלילת ולא הבורא מצד הצלה מעשה ידי על ורק אך הושגה היא ,החירות
 את  שהכיר הראשח הוא שעמכם בעובדה להתפאר רוצים אתם ואם :גבורתכם
 המעשה יצמח והצניעות nuyn משורש תרח. היה מי תשכח אל הבורא,אחדות

 החסדים. כל לגומל להודות והוא זה, ללילההרצוי
 ושמהוירנ

 אחרים מקרים בדיבה וכמו התמות., גסיפור יהתדיי ביצי דלעות שתי מציעים
 השנשק התשובה שמדח(. את ואמר שכן להיותנו- נימיי~הו .הייכך רגש סק נפנתקתם

 .ודוווש לפני המיפוי, טסית קיום עצם יפוי תינתן אבותינו. היו :רד עבויה ע~בזי.התהילה

 כרב "היכתא היווון הכלי ויפי אבץ. ח1ב1מארמי
 גא,סורא-

 ~vaP ההווה הסדרי ראו זן
 העיקרי. במקום דג הצעתאת

 חכמים..." כלנו "ואפילו הסיפור: חיוב הדגשתג(

 נבונים, חכמים, : התוארים דוקא נבחרו מדוע במיוחד להסביר צריךאולי
 לבחירת הסבר מציע בפירושו גולדשמידט התורה. את יודעיםוקמם,

 בינה, חכמה, העתיקה, החכמה בספרות הקבועים הביטהים שלושת פי "על :התוארים

 ברוב וחסרה היא מאוחרת הוממה זקנים' 'כולנו ט0' יח, 1 ב סו, 1 ה ד, )משלידעת

 קם,. פסחים24.

 154. עמ' פיליפ יוק ס. ב. שי דיאו:יס אויר25.

 קטו. פסדים26.
- 

 מט; גהורות27,
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 יעקבסוןה%

 'ואפילו : ,; הגאונים' ב'אוצר ההגדה גירסת מתוך יותר עוד בולט וזההמנהגים,
 ע*ע מעה התורה את יודעים %מ נבונים כלמ הכמיםכלש
 מדעים כלמ ישישים, כלנו זקנים, כלנו ואפלו מצרים1 ביציאתלספר
 שהציע מקורי לפירוש דידאקטית מבהינה רב ערך יש לדעתי . .' . התורה.את
 נבונים, חכמים. התוארים את לחבר מנסה הוא .;. ממינכן ז"ל אהרנטרוי ה. ד"רהרב
 המספר הבא, בקטע הנזכרים האישים של אופיים עם התורה את ויודעיםוקנים
 ההוכחות על לוותר כאן עלינו מקום )מהוסר מסקנותיו ואלה ברק. בבני המסיבהעל

 רבי החכפ: את בעיקר באישיותו מגלם אליעזר רבי במאמר(:הניתנות
 לייחס הוא ומפורסם ידוע 1: גכ1 של לטיפוס קלאסית דוגמה מיווה ע'הזש
 מלכל יותר מגיע  ולמי זקן. של הכינוי את עזריה בן אלעזרלרבי

 עקיגא1 לרבי מאשר התורה %ת יודלשירהתנאימהתואר
 לרבי  המלומדים, בחבורת שלחמישי הוא בהסברו  שהפגם מעיראהרנטרוי

 הנזכרים האישים את לקרב עשוי פירושו מיוהד. כינוי זה פירוש לפי חמרטרפון,
 החכמים. מן אחד כל של אינדיבידואליים קווים הבלטת ידי על הלומדלצעיר

 אלא משובחי, זה הרי . . לספר. המרבה "כל הכלל בהבאת מסתדקיםאין ברק-.מעשה...- בבני המסיבה על הסיפורק
 בספרותנו עתיק מקור לו שאין הזה. לסיפור להשוות מאוד מאלף מעשהמביאים

 לשון 1:1 הבדליהם. על ולעמוד שבתוספתא המקביל הסיפור אתהתלמודית,
 אפילו בנו, לבין בינז אפילו הלילה כל הפיח בןלכזת לעסוק אדם "חייב : ",התוספתא

 מסוביז שהיו וזקנים גמליאל נרבן מעשה תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לביןבינו
 הגבר, קרות עד הלילה כל הפסח בהלכות עסוקיו והיו בלוד, זונים בן ביתוםבבית
 על בודאי יצליח זריז מורה המדרש.. לבית להן והלכו ונועדו מלפניהםהגביהו
 מתעוררת התוספתא, פי על כאן, ההבדלים. כל בחיפוש התלמידים את להפעילנקלה
 בלבד הפסח הלכות לימוד ידי על הגדה מצוות ידי 'וצאים : והיא הלכתית בעיהגם
 . ז לאאו
.

 קטע מביאים רב.;' "מעשה התלמודי הכלל פי על ה(
 אלעזר רבי "אמר המסיבה: באותה החכמים שיחתמתוך

בן
 כולל "והגדת" מצוות שקיום התוספתא, לדברי בדומה בבירור. מוכתמכאן עזריה...-

 ולברר. להסניר הוא זה בקטע הדידאקטי התפקיד והלכות. דיגים פירורנם
 כל הנוהגת למצויה אלא דוקא, פסח לליל שייכת שאינה במצווה הואשהמדובר

 יום. יום מצרים יציאת תכרת היא כולה,השנה

 155.  ית' 1, שם28.

  0::-211. ימ' ש ברך .1 .1 .1 .ל( יהודית למעות החברה שפחוז19.

 פ.י. פסחיםי3.

 ועזך. כא. שנת31.
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61 הסדר ליל הגדת שלההסברה

 בא קרה" דיברה בנים ארבעה .כנגד של הקטעג(
 אינדיבי- חינוך של ההשובה ההזבה את לנולהראות
 מלמדו"= אביו בב4 דעת אק לאםדואלי

 את לחפש שצריכים להעיר כדאי מער וגאירמן הספר בבית הקטעלהוראת
 התשובות אות, ניתנות אינן מדוע כך על ולעמוד עצמו, במקרא השוניםהמקומות
 "מה : השאלה בניסוח מדוע ,,. הרשע ולשאלת 1,( המכם לשאלת משיבהשהתורה
 הזאתהעבודה

 לכם-
 .שאלח מנוסחת " מי ושל ר י )ב ומרדנות? רשעות נרמזת

 "מאיר בעל ז"( ושנה שנה בכל עלינו מטריחין שאתם הזה הטורח "מה :הרשע
 ',, נך" כ ך ל א ש י "כי נאמר והתם החכם שנשאלת מצייז' "( פדידמאן( לס.ע',"

 1 ר מ א י כי "והיה : חשובים הבדלים שני נמצא הרשע של השאלה בהצגתאך

 המתמיהים י מופיעים רבים אלא ספקותיו, את להציע ניגש יחיד לא aa. בניכםאליכם
 מי אבל ותשובה, הסבר לקבל מוכן ששואל מי עוד: זאת מאורגן: ציבורהם

 נפלה. כבר ובלבו החליט, כבר לכם", הזאת העבודה "מה : ר מ 1 א אלא ואינושמנית
 הדימוי את .טורה". רק הירושלמי של כלשוע והיא בענודה, ערך שאיןההכרעה
 נסביר. עוד והרשע החכם שאלת ביןהרב

 ההגדה מצוות לקיום המתאים הזמן קביעתק
- 

 -יכל
 , ש. ד ח ש א רמ

 שלפנינו, מנה חשוב יותר בהגדה קטע אין כמעט החינוכי הערךמבחינת
 לבירור אמיתי ערך אין בכלל. למצוות החינוך על אלא יצא, עצמו על ללמדולא
 לפניך". מננהים ומרור שמצה בשעה אלא אמרתי "לא : מעשה מוליד שאינועיוני
 המדרש אם פרי, תשא שההסברה לקוות יש ואימתי ללב, הסיפור יחדוראימתי
 למעשה.מצטרף

 החנוכה, נרות מדליק ean1 ארבע בן ילד - ההמחשה. דרך היא הידיותדרך
 בצורה וכמעט ועוד, הסמליים המאכלים את אוכל הסדר, בליל משתתף בסוכה,יושב

 הדתי. הרגש בו מתפתהאורגאנית

 הילד: לקושיות השנייה ההשובה ניתנת וכעתח(
 זרה..." עבודה עובדי-מתחלה
 בגמרא. רב תשובת ניתנת כאן דוקא Y1~D למעלה הראינוכבר

. ד. י, פסהימ32.

 כ-בת. ו, דכאם ד'33.

 בו-בז. ינ. שסות31.

 ד.1. פ.ה פסהיס35.
 4א עמ' ההגדה פירוש36,

 יד. 'גי שמות גי ו, דברים37.

 כו. יב, שמות38.
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 יעקנס11י'62

 אבי-. אובד מארמי "ודורש העיקרי הםיפ1ר ד':חלק
  נמצא זה קטע  חז"ל. מררש של  המיוחדת השיטה את להסביר המ17סכאן

 שהתלמיד היא: הדידאקטית עצתנו המסוקים. לאותם ב"ספרי" דקיםבהבדלים
 ההשוואה פי על הפסוקים של לפירושם חו"ל הוסיפו כיצד והסבר הסבר בכלימצא
 של המיוהד המבנה את ולהסביר להקדים המורה על עוד אחרים. פסוקיםעם

 כך אחר בלשונו. הפסוקים מארבעת אהד פעם כל מביאים : והוא הזה,הקטע
 ממצרים ה' "ויוציאנו האחרון בפסוק רק להוד, ביטוי כלמסבירים

- - -- 
 : הוספות כמה עודנמצאות

 את מדגישה ממצרים. ה' "ויוציאנו הרביעי הפסוק של הראשונה המליצהא(
 כך לשם שליה". ידי על ולא שרף, ידי על ולא מלאך ידי על "לא -: ה'המלה
  בהדגשה שפטים". -אעשה .והכיתי", "ועברתי", : יב יב, משמות דומה פסוקמובא

 הזאת ההדגשה ושליח". שרף -מלאך, ידי על ולא ה' ידי על נעשה שהכולמפורשת
 אמונת נגד כזאת ברורה "מחאה : מעיר ט ד י מ ש ד ל 1 ג ז באה היא מה שוםעל

 ה' אל "ונצעק : הפסוק על המבוססת אחרת סברה נגד כמכוונת נראיתמלאכים

 ויוציאנו מלאך וישלח קולנווישמע
 ממצרים-

.', 
 שיטת פי על וביטוי ביטוי כל המסבירה הרגילה ההסברה באה כך אהרב(
 "ובמורא : נאמר ה בו, בדברים : בלשני קושי על לעמוד יש וכאן שווה.גירה
 פסוק מביאים הוכחה ולשם שכינה", גילף .;ה : כביאור מוסיף ההגדה ובעלגדול"

 "מורא,. הביטוי הוזר בו וגם מצרים יציאת על מדובה בו שגם לד, ד,מדברים
 השורש וביז -מורא* המלה נבנית שממנו "ירא" השורש בין הקשר את נסביר.כיצד
 ? שכינה" ל"גילוי שרוס;"ראה"

 מדכתיב לעיניך' 'ומוראים... אומר הוא "...וכן מעיר: ויטר'מחזור
 פסוקים מביא מ ד י מ ש ר ל ו ג .י. ראייה" לשון 'מורא' בר( ומשום  אלמן'לעימך',
 במקרא כתוב כאילו היינו "הזיון-, למורא" המושג את בהם מתרגם שאונקלזסרבים

 כא. לב, ירמיה ; יב לד, ; ח בו, , לד ד, דברים השוה.מראה-,

 הסברה כאן מובאת הקטע של הקודמים הפסוקים שלושת להסברת בניגורג(
 אחר". "דבר המדרשית בספרות השכיח במונח הפותחת הרביעי, לפסוקשנייה
 הכללית מגמתה אך מלים, מספר על רק בנוייה שהיא כיון מיכאנית נראיתהיא

 ה' נפלאות סיפור לעצם שייכות שבודא' המכות, עשר להזכרת מעבר להוות :ברורה
 מלים משתי TWN כל המורכנים הראשזניס הביכזיים שלושת עמו. אתבהוציאו
- ח;קה' "'ביד : מכות לששרומים  'ובמורא שתיים, - נטויה' 'ובזרוע שתיים, 
גדול,

-  
 רבים "מיעוט הידוע הכלל ולפי שתיים-,

- 
 המלים את מסבירים שניים"

 מכות עשר ,אלו ; ולבז ; מכות לשתי כרמז אחת כל -ובמופתים" אבי"ובאותות-
 במצרים". המצרים על הוא ברוך הקדוששהביא

 מ4 ב, במריר5ה
 294. ית'ש.
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 : סימנים בהם נותן היה יהודה .רבי : ה'ספרי' דברי של הסיום אח מביאיםז(
 המפרשים גדולי בזבזת. מראשי יותר לפנינו שכאן ברור באח-ב". עד"ש"דצ"ך
 כותב וכן ו קבוצה בכל מכות שלש מקבוצות, מורכבות שהשכות בזהזמירו

 - - - פרעה את מתרה משה פעמים.היה -שגי בו: ז, לשמותרשב"ם
 מכות שלש בכל הסדר כל 1כ1 מתרה. היה לאובשלישי

 ול- לארבעים מעשר המכות מספר הדרגת ה':חלק
 "כמה בקטע לישראל ה' גמ1ל1ת 1פיר1ט דירוגחמישיםי

 -. ת 1 ל עמ
 ההגדה בנוסח י סטרנו של והיסודיים העיקריים מן אינם אלה קטעיםשני

 המכות עשר הזכרת בשעת נעדרים. הם ההגדה של העיקרי בחלק סעדיה רבשל
 של מכוס טיפות מוציאים באח"ב" עד"ש, "דצ"ך. התיבות ראשי בהזכרת כןוכמו

 של 'כוס את ל,הות. "אין : ברלינר אברהם כותב וכך לפנינו. העומדת.הודייה,
 לשמות ממיכלתא לקוח הוא הראשון הקטע ר*. פורענות'" של 'כוס עםברכה'
 ח, שבשמות "אצבע. המלה לעומת בדרשה המוצגת "יד" המלה כתובה שם לא,יד,
 מעלות -כמה השם הקטעסו.

 טובות-
 עתיקים, במקורות הנוכחית בצורתו איננו

 בא זה קטע ו*. והמדרשית התלמודית בספרות רבים רמזים על בנוי הואאלא
 ניתנת וכך הבורא. לנו שגמל רבים ומולות פירוט ידי על התודה רגש אתלהעמיק
 והברכה ההלל דרכי של יסוד תופעת על לעמוד ולמדריך למורה לאב,האפשרות
 הוא אלא חסד, מעשה אותו בהזכרת מסתפקים אין אחד, חסר על כשמודיםגיהדות.
 : דרשה התורה המזון, בברכת מצאנו כן אחרים. הסד למעשי גיבוש נקודתמהווה
 נוסף וחיברו הברכות, מטבע לנו שנתנו אלה חז"ל, ובאו ,*, וברכת" ושבעת-ואכלת

 וירושלים-. ציון "על ברכה ועוד הארץ" "על ברכה "המזו," על ההודיה ברכתעל
 בבית רק והרי צור", "מעוז העממי הפיוט העם שדרות כל על נתחבב בחנוכהכן
 גאולות נזכרות הקודמים בבתים ו עלי" נקבצו "יוונים - חנוכה נס את מזכיראחד

 נס ן הביאני" קדשו "דביר - בבל 1 נפשי" שבעה "רעות - מצרים :אחרות
 .חשוף 1 צור" "מעוז - ובאחרון הראשון ובבית , ברהב" קומת "כרות -פורים
 ןשכודאי בהגדה מתוארים לכך ובדומה האתרוגה. הגאולה על מדובר - קדשך.זרוע

 ה' מחסדי עשר חמשה תהלים( שבספר המעלות שירי עשר חמשה עלהסתמך

 וכמה-. כמה אחת "על ושל "דיינו" של המקורית בצורהלעמו

 מי כל גמליאל רבן החג-"אמר סמלי ביאור 1':חלק
"שלא - - - ר מ א  

 הוראת את להסביר נוהגים אנתנו "אין גולדשמידט: מעיר ה,הלקטע
- המצוותשאר - -  במסגרת מובנת ורק הכלל מן 'וצאת נאמת היא כזאת והסברה 

 119. ?ם, הסתור על הערותי4.

 44, עמ' גולדשמידט עי'צ4.

 י* ח, דבריה43.

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט



 יעקנס11ק,64

 פסח" זבה "ואמרתם כז: יב, לשמות תמימה תזרה בעל **. לבנך' 'והגדתחיוב
 מצווה אלא השואל להבן תשובה זה שאין פסח' נבח 'ואמרתם הלשון "מפרש :מעיר
 בפסחים, למשנתת ב 1 ט ם 1 י ת 1 פ ס ו ת בעל בפה". תאמרו שכך עצמהבפני
 )דבריו קאמר" לא כלל שבתו ידי יצא לא אבל כראוי חובתו' ידי יצא 'לא : מעיר ה',

 למה הסוכות בחג השמר את משווה אטלינגר,4 יעקב ר' מרש.לקוחים
 את הושבתי בסכות כי דרותיכם 1 ע ד י "למען : נאמר הסוכות בחג בפסח.שנרמז
 מצוות לקיום הטעם לומר החובה לכן י*. מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראלבני
 במשגתנו. דורש גמליאל שרבן סמה גדולה יותר היאסוכה

 הגאולה וברכת הלל של ראשון חלק ז':חלק
 הבנים 'אם עד אומרים שמאי בית ז אומר הוא היכן "עד : שנינובמשנה

 1ם י ת ספו 1 ת בעל י*. מים'" למעינו 'חלמיש עד אומרים הלל ביתשמחה',
 הלל רוב סברי שמאי( בית והן הלל בית )הן עלמא רכולי לי "נראה : מסביר ב 1ט

 דיש שמאי בית וקסברי --- יישנו שלא תינוקות בשניל מזוע---אחר
 הראשון דבמזמור כיון סברי הלל fi1Q1 ו א' ממור רק המזון קודם לואר ולאלמהר
 סוף, ים קריעת שכרת בו שיש  השם גם שיאמר צריך סוף ים קריעת  נזכרלא
 שנקרע עד מצרים סיר ישראל נושעו לא כי הגאולה, ברכת כך אחר שאומרכיוו
 המצרים". ונטבעו היםלהם

 התינוקות "בשביל הסעודה לפנ' ההלל חצי לאמירת ההלכתי, לנימוקהשלמה
 מבארים כיש : מגור האדמו"ר בשם ,' ר ש כ מ. מנהם הרב מביא יישנו",שלא

 האכילה קודם הלל חצי אומרים שאנו ההלל, באמצע פסח ליל סעודת סידרושחכמינו
 כולה להיות צריכה והשתיה, האכילה הסעודה, שגם ללמדנו האכילה, אחרוחציו

 אהד". המשך הכל כי מפסקת, הסעודה אין ולכן , לה' הלל ובטהרה,בקדושה
 בשלימות כאז נניא הסדר. מליל ההלל על הברכה : היא מעניינת הלכתיתשאלה

 אותו יביא והמדריך המורה שגם כדי ,4, הטורים בעל יעקב של הסברואת
 בדברי כאלה שאלות מתבררות כיצד להם ויראה כלשונו, וחניכיולתלמידיו
 מברך היה א ב צ י ר דרבוותא. פלוגתא איבא ההלל ברכת .בעניין :הראשונים

 ם " ר ה נוהג היה 1כ1 האכילה. אחר ואחת האכילה, קודם אחת - פעמים שתיעליו
 הרי"ז אבל עמרם צמחורב יב האח רב תוכתבמרוטנבור'ק

  לשמט שחיקשיתו לפי ע*ובלל  לברך בתבושאע העזרי ואביגיאת
 באמצע. מפסיקים( ~תעו שפוסקים כעג יברכו היאך כך ואם ולאחריה, הסעודהלפס
 הרא"ש אבי אדוני נוהג היהוכן

 בבית ההלל לקרות שנוהגין מקומות ויש - - -
 46. עם,א.
 יעקב. ביבורי בספר5*.
 מב  ~ג, ויקרא46.
 ה ה פסחים47.
  הש-ק ויו-יורק ארצישראליה, nOD הגות48.
 לע"נ חץם אורח סור49.
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 נעים ומה טוב ומה ההגדה, בשעת עליו לברך יצטרכו שלא כדי בציבורהכנסת
 יהוצדק בן שמעון ר' דתניא 'ט( )כ, סופרים' כ'מסכת סמך לו ויש מנהגא,ההוא
 ההלל". בהם גומריו אחד ולילה ימים י"חאומר

 ם רה וי אב ,,. נמצאתבמשנה ההגדה של הראשנן החלק את המסיימתהברכה
 היא גאלנו' 'אשר שברכת מפני לאבותינו' נסים 'שעשה מברך "ואיגד :מעיר

 של הראשון ההלק מסתיים בזה ין. הנס פרט בה שמכיר מבוארת ויותרבמקומה
 על לוותר זה בחלק גם רצו לא פסיכולוגית מבחינה הסיפורי. החלק הואהספר,
 חסדר, בחגיגת המשתתף בנפש לחולל צריך שהסיפור הטבעית הנפשיתחתוצאה
 הללו. הגבורות כל שעשה למז להודותוהיא

 עי אהד כל מברך - טוב ויום ישנת בזיווו הסורי ת ג י ג ה ל ש-al~f ומההגיההסןווה
 הסרר. בלל ישת~הן שמצווה הכוסות מארבעהכוס,

 וא אך המשותפה, ישירה בולו סועד שהוא בנה הראשון מן שווה הסדר שי השויההיק
 זה. היק גם יכיול צריך פסה סלתי ההכנה בתכנית אךלהסביה.

 ההלל מזמורי לשאר ופהיהה "נקמה" פסוקי ח':חלק
 חמתך".-"שפוך
- ב"הלל" להמשיך 'כלו שלאנראה  משיעבוד, ההצלה על ההודייה בתפילת 
 ונקמה עונש על המדברים פסוקים כאן הוכנסו ולכן בהווה, ממצבםולהתעלם
 לגמור חמתך. שפוך לואר מתחילים שאנו "טרם : ר ש כ מ. הרב דבר ואלהבגויים.

 : אנו בימינו עלינו שעברו גדולות תקופות שתי לזכור לנו יש - - - ההללאת
 השמוק נוהו ואת יעקב את אכל 'כי והחורבן, השואהתקופת

fiD1~h  ויפרקנו חסדו לעולם כי לנו זכר 'שבשפלנו והבניין, החרות
 . - - -מצרינו'

 לא אשר 'הגוים לנו שעוללו מה אנו נזכרים חמתך', 'שפוך אומריםכשאנו
 אגו נזכרים לבדו', גדולות נפלאות 'לעשה הגדול בהלל אומרים וכשאנו . .ידעוך'.
 באתחלתא .הקדושה, בארצנו בימינו יתברך DCn לנו שעשה ונפלאותבנסים
 ". גלויות" וקיבוץ ישראל מדינת הקמת -דישועה

 ברכת אחרי תיכף האלה הפסוקים את לומר "המנהג כותב:גולדשמידט
 לומר, קשה הציבנים(. בתקופת )אולי הרדיפות בלחץ הביניים בימי מקורוהמזון

 הפסוקים אמירת מנהג - - - ,ה במקום דוקא הפסוקימ את הכניסו מהמפני
 ',. -" - - ישראל תפוצות בכלנתקבל
 בשם לסעודה ידים בנטילת המתחיל הסדר חלק את קורא ם ה ר ד 1 בא

 1. ', בסאים"5.

 עם איזנשטיין פירושים, אוצר51.

 96. עמ' שם,52.

 58. עמ' שם,53.
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 ,,,בסיןק%
 בתהילה לומר שנהגו "והטעם : מעיר הוא חמתך" "שפוך ולעניין השני"."הסדר
 כנגד הם אלו כוסות שארבע מפני וגו', ידעוך לא אשר הגויים על ממתך"שפוך
 לפני רביע' כוס על אומרים ואנו למעלה. שאמרנו כמו פורעניות של כוסותארבע
 אנו הכום בזה כי הוא ברוךהקדוש

 משלימיי
 שהבטחתנו מה עשה ומעתה המצוה

 הגויים*. על פורעניות של כוסות ארבע אותןלששך
 סתט הפסוקים משמשים "אולי : הניל במקום גולדשמידט של השערתווהרי
 הגויים-. על חמורה התקפה תוכנו, לפי המכיל, קט-ז למזמור ההלל, להמשךהקדמה
 ה ל י פ ת לפנינו שאין מדגיש ', להגדה האנגלי בפירושו ת 1 ר ל י ס סגם
 מנסה הוא מההלל, הבא לפרק מבוא המהורם פסוקים של שורה הכאת אלאמיוהדת,
 הפסוקים ב'1 ריוח שום שאין ההגדה, של רבים עתיקים יד כתבי פי עללהוכיח
 ,,. האלה החלקים ביז הפנימי הקשר על שמצביע מה ההלל, המשך ופיז "שפוך*של

 -הלל גמר ט':חלק
 המצרי-

 ו"הלל
 הגדול-

 1"ברכת
 *. ר י שה

 להלל. השונים הכינויים את יסבירהמורה
 הפרקים את יום יום שקורא מי ולכן "הלל., בשם נקרא תהלים ספר כלא(

 רבי "אמר - התלמודי כמאמר ההללי את "גומר הוא תהלים ספר שלהצהרונים
 מיוהד". כינוי ללא ה"הלל" גמרזהו דזמרא- "פסוקי היום אם שאומרים ומה "". יום בכל הלל מגומרי חלקי יצא :יוסי

 קיג!-קיט, הפרקים אותםב(
 לישראל להם תיקנו שביניהן ש"נביאים -

 עליהן, תבוא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומריםשיהו
 ~tffSt גאולתן על אותו אומריםולכשנגאלין

-  

 "הלל המיוחד בשם נקראים הם
 ,,.המצרי"
 מעניינת הלכתית בעייה 1 הגמול" יהלל בשם נקרא שבתהלים קלו הפרקח
 הגדול. "הלל שיאמר טרפון, ר' בדברי קיח, בפמהים שם הנכונה הנוסחה מהיהיא
 ורבנו ף " י ר ה כגירסת י ש י מ ח כוס על או בגירסתנו כמו י ע י ב ר כוסעל

 מעשית במטרה מחדש נידונה הבעיה כל הגאונים,,ז וכבתשובת חננאל_,
 כשר הרב ידי על בימינו דגאולה לאתחלתא חיצוני כאות המישי כוס שתייתלהנהיג
 המהר-ל שיטת דבר על הלכה בירור חמישי, "כוס : בשם להגדה לפירושובנספה
 ao. פסח* ליל בסדר חמישי כוס בשתיית לנהוג שיש שלו, פסח בהגדת זצ"למפראג

 934:. יונות54.

 53. עמ' עקש55.

 קיח: שבת56.

 קין. ממתים57.
 ע. ברכות58,
 116. 01' ג, כרך השונים, אובר יוץ, ש ב. עף59.
  דדו-5וש.  11'40
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9 הסדר ליל הגדת שלההסברה

 "מאי : שמות דעות ישק ובגמרא במשנה, מכר כבר השיר" "ברבתהמושג
 כל 'נשמת : אמר יוחנן ורבי , אלהינו' ה' .יהללוך : אמר יהודה רב ו השירברכת
 !'.פי'"

 "נרצה", - בשירים ההגדה סיום י':חלק
 הבאה "לשנה : 'שראל ארץ בנוסח )או בירושלים" הבאה .לשנהבקריאת
 רק אינו הסדר ליל כי ההכרה, ביותר הקצרה בצורה מתגטאת הבנזייה"(בירושלים

 לבוא. העתידה לגאולה וערגה צפייה ליל גם אלא העבר, :כרונות של שימוריםליל
 כיסופים מצאו "נרצה" בשם הסדר" ב.,סימני הנקרא ll~hwn, ההלק שלבשירים
 הגאולה של הגאת הנימה תודגש הוה החלק שבהוראת וכדאי הנהדר, בטויים אתאלה

 : מרובההדגשה
 לציון פדויים כנה, נטעי נהל קרב מנה, מי קהל קומם מעונה, שוכן "זך(0
ברנה".
 היום כל לעירך הסלד שזמרים . . לילה. ולא 'ום לא הוא אשר יום "קרב :או
 לילה". חשכת כיום תאיר הלילה,וכל

 בקרוב". ביתו יבנה הוא -אדיר : הפיוטאן
 מסוג השפה מבחינת הם הלילה" בחצ' 1.הי ו"ובכן פסח" סידור"מסל

 הנמשל ואת הקטע למליצות התנכי המקור את למצוא התלמיד עלה"פיוטים".

 התפילות באוצר הפירוש לפ, או גולדשמידט לכ' לכך יתכונן המזרה הפייטןילרמוי
וכדומה.

 גבורותיך" 1.אמץ הפלאת. נסים רוב .או הפיוטים לנו מראים התוכןמבחינת
 במקרא, המסופרים עניינים לזהות הרגעה המדרש ספרות של המיוהדת דרכהאת

 בליל חשובים עניינים נקשרו לכן ידוע. שומנו מאורע עט מסויים, ,מן ציוןללא
 ט, יד, לבראשית רש-י של פירושו את לכאן לצרף טוב הסדר. ליל הואהנסים

- 
 נס, לו nesl הראשון filsn11 הלילה שנחלק אגדה -ומדרש : לילה" עליהם"ויחלק

 לצעירים אלה פיוטים בלימוד מצרים". של לילה להצות לו ובא נשמר השניוחציו
 משתלם מתקדמים עם ורק התוכן. והסברת התנכיים המקורות בהבאת להסתפקיש

 הסגנות במכמני לטפלהעמל
 לך, אף לך לך, כי לך ולך, "לך : החוזר ביאור 11YU במלוכה" "אדיר בשירב(

 ה: 1. רבה בבראשית הוא הסיוט .מקור מציע: ג1לדשמידט הממלכה-. ה'לך
 ODln P10DQ והפייטן מקלס', הלילה ולך  מקלם היום לך לילהי לך אד  יום'לך

 דמיה 'לך : ב מה, )שם אחרים פסוקים שני בהוספת טו( עד, )תהלים שםהמובא
 .. הגדלה. ה' 'לך יא: כס, א' הימים ודברי נדר', ישלם ולך בציון אלהיםתהלה
 ברור ~ה ואין בניינו. את עליהם ובונה .'( . הממלכה. ה' לך ובארץ בשמים כלכי
 אם או במלואם, פעם בכל להעתיקם כדי.שלא הפסוקים על נך רמזו המעתיקיםאם

 סה.אר זה יעוין הקצר המאפר את ייסירו ומרא יזסו' הים המלמרס ם י ר 1 מ41
  תרי-ג-תיס.ר. )ב' רבייי, גרך  ההאמוציה.,ותלירו
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 על כל' מכל 'בכל במלים TITtn ברכת בסיף שרומזים )כמו קיצרם עצמוהפייטן
 י,. יא(" ו לג בו, ; א כד, בראשית פסוקיםשלושה
 קשר שום להם אין גדיא", 1.חר יודע" מי .אהד האחרונים השירים שניג(
 '(. רב חומר ג. מביא השונות וההשערות המקורות על הפסה.להג

 המתעוררות פרשנות של בעיות כמה על עוד לעמוד ברצוננובאחרונה
 ~ה- הדינים של הסבר גם מביאה שאינה ההגדה של הסברה אין ההגדה.בהוראת
 "המשדים , י 1 ז הרב של בספרו ערוך הכל את ימצא המורה הרבים.מנהגים
 המתאים רק הצעיר ללומד ייגש  זוין הרב שאסף הרם שמהחומר ברור,בהלכה".

 ילך ווין הרב של הדרכתו לפי השיחה את או השיעור את המכין מורה אךלו.
 אלה. לעניינים רב הומר נמצא התלמודית האנציקלופדיה של בכרכים גםבבמתה.

 : דידאיט'ות הערות שתי רק כאן נוסיף והמנהגים המצוות הסברלעניין
 שהם התלמידים, משיבים בקערה. המצית בשלוש הצורך אודות 9לכששואלים

 מצות ששתי הפשוט הטעם את גם לזכור צריך אבל וישראל". לוי "כהן, :כנגד
 מצות לקיים כדי חוצים האמצעית את יכי וחג, שנת בכל כמו משנה" "לחםהן

 ". כפרוסה( אלא עני של דרכו ואין עוני", ).לחם כפרוסה מצהאכילת
 התבשיליו" .שני מנהג הוא דידאקטית מבהינד בירור שטעון השניהמנהג
 לפניו "הביאו : ב' משנה י'. פרק פסחים במשנת הוא המקורשבקערה.

- - - 
 מונאות " בגמרא פסח". של גופו לפניו מביאים היו ובמקדש תבשיליו---~שנ'
 שיהיה נהגו "והבשר נאמר (, ערוך ובשולחן ; הכשילין" "שני אודות על שונותדעות
-ורוע  -  לדגיגה ,כר "וביצה : הט"ו העיר זה ועל מבושלת". תהיה והביצה - 
 אבילות משום טעם עוד בו יש רביצה .אבל : דבריו ובהמשך י בי"ד" מקריביןשהיו
- המקדשבית  -  -  האבלים". כדרך הביצה אוכלים כן ~אם 

 אביסת מפני לא האכילה "DYU1 הגר,אן(: כשם מובאת זה לטעםהתנגדות
 לחגיגה". וכר הוא הטעם רק היום, באב ט' אבילות להזכיר ח"וכי

 שרירא רב למר קירואן אנשי .שאלו : הגאונים בתשובות מובאת אחרתדעה
 הקב"ה ששלח ואהרן משה שלוחים לב. זכר - והשיב תבשילין, ב' עלגאון

 דג, תבשילין ג' ואותן - - - למרים :כר אחד תבשיל עוד משימין וישבמצרים,

 לזיתן. כנגד דג לביא לעתיד לאכול 'שראל שעתידין מאכל מיני כנגד וביצהבשר
 וקשרו שדי" ",יז המושג להסברת ,,. הבר" שזר כנגד בשר שד', ויו כנגדביצה
 וילקוט עמרי" VW~  "וזיו : יא נ, בתהלים פסוק להזכיר עלינו - "בר ושורללויתן

 11. ית'ב4
 8-76ך. עמ' גולדשמידט 9י'63.

 קטו. מסחים64.

 קיד, שם,65.

 ד. סעיף אבי66.

 קצ"א, רב, מעשה67.
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69 הסרר לעל הגדת שלההסברה

 ן בהמות--- 11 - מהן אחת לו יברר בהמות ברא : תחפ"ח לתהליםשמעוגי

 אהד לו וברד דגים ברא ; - - - שד' זיו וו - מהם אהד לו וברר עופותברא
 אלא חורבן סמלי אינם בקערה והביצה הבשר ולכן ; - - - לויתן זה -מהם
 הגאולה. לתקופת רמויםהם

 הנוסחלבעית
 כל של השונה הנוטח ולפי שונים יד כתבי לפי השונות הנוסחאותהשוואת

 : כגון ההגדה, להסברת חשובה ועדה,עדה
 המלים את להגיד עניא" להמא "הא כסיום היום מתלבטים ישראל בארץא(

 הבאה לשנה עבדי, השתא דישראל. בארעא הבאה לשנה הכא, "השתאהמקובלות

 איננו וגואלו ישראל צור ובעזרת ישראל בארץ נמצאים אנו שהרי חורין".בני
 על אחת נוסחה מוסיף ,. ר ש כ מ. הרב מדינית. לעצמאות הגענו כי עבדים,עוד

 עבדים היית אתמול בישראל, הבאה לשנה הכא, "השתא : הגניזה של היד כתב'פי
 הורים4 בני~היום

 : אצלנו מתחיל מצרים יציאת את לילה בכל להזכיר בחובה הד, הקטעב(
 ירושלמי כתלמוד אולם וכות. שנה שנעים כבן אני הרי עודיה בן אלעזר רבי"אמר
 ומצה( חמץ הלכות )בסוף רמב"ם של ההגדה בנוסח ו', הלכה א', פרקברכות,
 העדיפות וגו'". אלעזר רבי ם ה ל "אמר : היא הגירסה תימן, של ההגדהובנוסח
 רבי דברי את שמביאים יותר מתברר עתה כי ברורה, היא הזאת המסחהשל

 למעשה הלכה להראות ברק בבני המסיבה שיחת מתוך כדוגמה עזריה בןאלעזר
 לפירסום השייכים דינים וביררו מצרים, ביציאת לספר גדולים חכמים הרבוכיצד
 כולה. השנה כל במשךהנס

 מכאן מטיק לספרותי החברה של בשנתון במאמרו רוי אהרגט ח. ד"רהרב
 מטקסט עתיק פסת של  ההגדה שטקסט ודא ייימ.מהד

 המלה נשארה בירושלמי המשנה שברמח  להגז אי אחרת  גיפה,המשנה
 אהרנטרף ברכות. בממ' במקומה מובן לה שוין"להן"

-1yb 

 "שגלי שגם בך 9ל
 יק להם" .אמר ירמהלקם.

 צוה אשר  והמשפטים והחקים הירת "מה השואל: החכם שאלת בז מהי
 לכס"?אפשר החת הרש9השואל:.מהה9בורה לבישאלת אתכם" אלהינוה'

 מתברר דבר 'של לאמיתן אך ו"לכם" "אתכם" הביטטים בץ דק הבדללמצוא
 לתוך שהכמס שינוי על אלא הפסוק, נוסח על לא דרשתו את בנהשהמדרש
 נמצאת .אותנו. והמלה אותנו", אלהינו ה' צוה .אשר כתוב כאילוהפסוק,

 הרמב"ם, של ההגדה בנוסח ; ד' הלכה י', פרק פסחים נירושלמיבמכילתא;

 121. עמ' בסמים, הטו11'ם, אצר68.

 22. עמ.69.

 29. הירה  עי'"7.
 151. עמ' הפירושים, אוצר  איזגשמיו, יי'1ה
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 יןקיס1ןק10

 לענית קדומות. מתקופות רבות בהגדות ועוד 1524( )ויניציה רומניאבמחזור
 בכל המדרש של הנכונה הגירסה כן .'אותנו' : גולדשמידט מעיר אותנו" -.אתכם

 לגירסת מתאימה והיא הקדומות, ההגדה הוצאות בכל וגם העתיקים,המקורות
 הביניים בימי לרשע. החכם שבין ההבדל בולט הזאת בגירסה ורק ; השבעיםתרגום
 ארוכים, לפירושים גרם והשינוי המקרא. נוסח לפי ל'אתכם' הנוסדה אתשינו
 זה קושי 'אתכם'. הביטוי למרזת הכלל. מן עצמו את מוציא אינו חכם בן מהמפני
 ו'. עצמו, המדרש ידי על נגרםאינו

 רביג  בדברנם ניתקל וו בשיטה השערה. מגדר יצא לא  זה מסוג מירוש כל :ריכים והמד- המורים את להזהיר יש טורי רהיט בהסבר להשתמשכשבאים
 היסטורי  המבר י31יל  למבוגרים רי : ועור ל.משמ".  מאשר יותר ל.דרש"הקרובים
 בי בכך, די ולא זו. להסברה המתאים ל י ג ה מה לשקיל טוב לכן נומשת.להבנה
 להם יש אך הסרר, ל י ל ב הרצויה האוירה את להפריע העלולים המבריםישנם
 : דוגמאות כמה והרי כללית. הבנה לשם בהרצאה או nOD שלפני עיון בייםמקים
 רי. ומועדים. "חגים בספרו )פישמן( מימון ל. י. הרב נותן היסטורי פירושא(
 לשם לא ברק בבני שנתאספו בהגדה הנוכרים שההומים להוכיח, מנסה מימוןהרב
 התקופד בעיית אודוה על להתייעץ כדי אלא י"ד, נודמנז סתם משותפתדגיגה
 הסבר לאור אותו נראה אם להבנתנו, זה קטע נקרב בודאי כוכבא. בר מרדוהיא

 או מעניינת השערה מאשר יותר שלפנינו להכריע יעז מי אך זה. מקוריהיסטורי
 בלוד האסיפה אודות על י' בפסחים התוספתא דבר' את לזכור יש גאונית.הברקה
 פסח". בהלכות "עוסקיו היו בודאיששם

 בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי "כל : גמליאל רבן לדרישת בקשרב(
 צבאך*י, 11ל א. פרופיסור של השערתו את גם להביא כדאי חובתו" ידי יצאלא
- החג סמלי של ,המפורש ההסבר את דרש גמליאל רבןכי  הרבה שהיא דרישה 

 צריכות "מצוות סתם מאשר לכת מרחיקהיוהד
 מוטעית דעה להוציא כדי - כוונה-

 מספר רב היה עוד שאחריה ובמאה הנצרות התהוות בתקופת מינים. שלמלבם
 המצוות, את לבטל שרצתה פול1ס שיטת מתנגדי המצוות, מקיימי הנוצריםהיהודים
 לקרבן וכר לא nOD של בכבש וראו ורות. כוונות הפסח לחגיגת דוקא הכניסוואלה

 לשאר ובניגוד דעתם. לפי בא שכבר למשיח וסמל רמו אלא הבית, בזמזשהקריבו
 החג. סמלי של המפורשת ה.אמירה" גמליאל רבן דרשהמצוות
 הוראתה "על : .י בנעט יחזקאל ד"ר של היא ה.אפיקומן" של הבאה ההסברהג(
-  זו לועזית תיבהשל  בבלי. ובתלמוד בירושלמי הדעות מחולקות - 'אפיקומן' 
 מפרשים, י,אחרים מתייה'( 'מיני או )פירות סעורה קינוח .שפירושה אומריםיש

 מחבורה  למעבר היא  הכוונה  תחרים דעת ולפי 1  ונגינה ומר לדברי  היאשהכוונה

 33.  עמ'2~.
 ר.1-רמ.1. ימ' ברק, בבני  .המסיבה3ה
 ale-219. עמ' 1' כרך ברי'1, 1.ל, יעמוס ר-ר של מיסורו ישורוז4ה
 תש.1. יריי)יב, קוק. הרב מוחד היואח )ואפלג, "ליסמי?גוד75.
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71. הסור ייי השת שלההסנרד

 והיא מיוונית לקוחה זו תיבה הפירושים. כל נכונים בעצם אחרת. לחבורהאהה
 נקינוח מתחיל המשתה סיום משתה. של לסיומו' ששייך מה כל במקורהמציינת
 אחרת." לחבורה סוערת בהליכה ומסתיים חלילים, ובנגינת בשירה המלווהסעודה,
 והכוס השלישית הכוס בין היין על אוסרים - הסדר בליל האיסורים מסתבריםב1ה

 הואיל סעודה, קינוח על אוסרים 1 יין משתה לדרגת הסדר ירד שלא כדיהרביעית.
 וכל הגרוע בשכרון יסתיים שמא וחששו האפיקומן, של תחילתו את מצייזוהוא
 שתיית הותרה הסעודה ובשעת הסעודה, לפני וכדומה. התגאות ליצנות, : בוהכרוך
 הקדושה טישטוש את למנוע ביקשו ובנה נאסרה הסעודה אחר אולם - - -הית

 החג.שבסעודת
 אין הפסה, כהלכות לו אמור אתה "ואף : לחכם התשובה גם מתבארתבזה
 למרומי מצרים מעבדות : הוא התשובה של "פירושה אפיקומן-. הפסח אחרמפטיריו

 חג של הרוחנית מהותו נוהי הימנה! רעה עבדות של למצולותיה ולא חורב,הר
 'י. הדת" חיי של משמעותם זוהיהפסח,

 באפי- בהוראת השינוי על 'עמוד המורה נחוצה, דידאקטית הערה כאןנעיר
 לעשותו, ר 1 ס א ש עניין הוראתה עצמה, ובהנדה י' במשנה : הדורות במשךקומן"

 הסעודה בסוף שאוכלים המצה לחתיכת לקרוא נוהגים שלנו הלשוןונשימתם
 "אפיקומן.. בשם "nDD קרבןבמקום

 המספר דובגוב מדברי ההבאה שייכת ההיסטוריה משטח הערה של אחרלסוג

 בימי כמו דם עלילות שוב נתעוררו בפוליו פרנק יעקב מצדדי תנועתשאחרי
 היהודים אחיהם על העלילו הפרנקיסטים יהודים. משומדים מפי והפעםהביניים

 לילה, אותו של המצוות קיום לשם בדם צורך שיש מצהירים הם הסדר בלילכי
 על כולנו צריכים דם - באח"ב" עד"ש "דצ"ך : התיבות ראשי פתרון יסודעל
 עמ' שביעי כרך בדובנוב עי1 )פרטים בירושלים חכמים איש באותו שעשודרך
 גרמנית(. הוצאה206,

י
 הן המדינה הקמת אחרי החגיגה עיצוב על אהדות במלים מאמרנו אתנסיים
 הנוסח עצם את לשנות בכוחנו ולא ברצוננו איו הלא הגולה. בתפוצות והןבארצנו

 ההגדה.של
 חמישי כוס הוספת והוא אחד מנהג לשנות ר ש כ מ. הרב רק הציע הנהעד
 לכל שמתנגד מי גם אך שונים. בנימוקים מנומק הלכתי בירור על מסתמךוהנא

 כשחבורה חמישית. לכוס מקום היום ככר יש שבעצם לה,כיר, יכולשינוי
 הסדר בחגיגות כגון התקוה לשירת מקום יש מתאספת אנשים עשרות שלגדולה

 לקרוא הראוי מן זה שבליל ר ש כ הרב צדק בזה גם אולי הדתיים.שבקיבוצים
 'י. ישראל מדינת הקמת על ההכרזהאת

 116-115. עמ' הנ.ל, יפ' כאן ע761.

 י, שחים77.

 ו ~16. עמ' עם78.
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