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 כנגד ארבעה בנים דיברה תורה 

נמצאת אתה אומר ארבעה בנים הם: אחד חכם    -  והמשפטים אשר צוה ה' אותנו'"'מה העדות והחקים  
 ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.

א  -חכם   ה'  צוה  אשר  והמשפטים  והחקים  העדות  'מה  אומר?  הוא  לו -מה  פתח  אתה  אף  אותנו'.  להינו 
 בהלכות הפסח: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. 

ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה   -מה העבודה הזאת לכם' מה הוא אומר? ' -רשע 
לו: 'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים'   לי ולא לך. אילו היית שם לא היית   -הקהה את שיניו, ואמור 

 נגאל. 

 מה הוא אומר? 'מה זאת'. ואמרת אליו 'בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים'.  -תם 

שנאמר 'והגדת לבנך ביום ההוא וגו''". את פתח לו,   -ושאינו יודע לשאול  
בא                            פרשה    ,)מכילתא                                              

 יח(

תכנן   והן מצד הרקע שלהן. מצד  הן  שונות,  הבנים  שאלות 

והחוקים    -  והדינים העדות  "מה  החכם על    הבן  ההלכות שואל  פרטי 
ההלכה.   שאלות מסגרת  שואל  הוא  מתוך   והמשפטים". שואל  החכם 

הקשור בקשר אמיץ לתורה, המושרש   אדם  כל  אצל  המתעוררות  בסיסיות 
אדם  אצלו,  מתעוררות  הללו  השאלות  תורה. של  שאין   באהלה  אדם 

תלמוד  שלו  -מצות  הקשר  אך  תורה,  גורס ואינו מעיין, אמנם מקיים  שרק 
הת קשר  של  של  עומק  לו  ואין  ורה  לקוי   לעומקה   -לתורה  קשר  לו  אין 

 לתורה.

למסגרת  מחוץ  שואל  הרשע  הרשע החכם.    שאלת  משאלת  שונה 
מחוץ   כשהוא  אך  ההלכה,  מסגרת  של    ההלכה. הכרתה  מתוך  אמנם 
הוא   שונה.  שאלתו  תוכן  אף  מכך,  מבט מתוך  כתוצאה -לה,  כביכול.  על 

אני מכיר "מה העבודה הזאת לכם?".    -הפרטים של ההלכה, אלא באופן כללי, קנטרני  -אינו שואל לפרטי 
 את העבודה הזו, ואני סבור שהיא מיותרת! 

בניגוד לשאלת    לשאלות הרשע והתם,ם יש הבדל ברקע, אלא אף בין הרשע לתם.  אך לא רק בין הרשע לחכ
"והיה   -  הקשר הדוק  אצל הרשע, אך הקשר הזה שונה אצל הרשע מהתם.  ישנו קשר לכניסה לארץהחכם,  

הזאת  העבודה  מה  בניכם:  אליכם  יאמרו  כי  והיה  הזאת.  העבודה  את  ושמרתם  הארץ...  אל  תבואו  כי 
שואל   התם  לאחר הכניסה לארץ.  -ואילו אצל התם הכניסה לארץ היא רק תיאור של זמן השאלה  לכם?".  

. "כי ישאלך סיני, על רקע השכחה והבורות-מצרים וממעמד הר-את שאלתו על רקע ההתרחקות מיציאת
מחר"   זמן". התם שואל שאלתו    -בנך  לאחר  מחר  ויש  עכשיו  מחר  "יש  )וכך במכילתא שם(:  מפרש רש"י 



שאלתו    -מחר   תוכן  גם   ומכאן   זמן.  זאת?"    -לאחר  המערכת  -"מה  את  מכיר  לא  הוא  פה?  קורה  .  מה 
והכרה  הרשע  לעומתו,   ברורה  ידיעה  מתוך  לארץ,  הכניסה  רקע  על  שאלתו  את  ההלכה. שואל  של  מלאה 

שהשתנתה   כיוון  המיושנים,  לטענתו,  ולחוקים  להלכות  מקום  עוד  אין  והחברתית,  הלאומית  המציאות 
 כביכול, אשר נועדו למציאות של גלות. 

 שני מסרים לענייני חינוך נובעים מדברי התורה ומדברי חז"ל בפרשה.  

להכיר בכך שאין תשובה אחת ויחידה יש  הצורך בדיפרנציאציה בחינוך ובהסברה.    -הראשון הוא  המסר  
השואלים. אחת    לכל  תשובה  שישנה  להגיד  המנסים  וניצחת.    -ישנם  נצחית  התורה  תשובה  באה  כאן  אך 

תשובה אחרת. אין אפשרות לענות תשובה   -ללמדנו, שלכל דור, לכל מצב חברתי ולכל השפעה תרבותית  
 אחת לכולם. 

בין אם נבין את   -"והיה  כי  ישאלך בנך מחר"    תשובה לבעיות הדור.שיש להכין מראש   -  המסר השני הוא
לבעיות  בתשובה  להסתפק  שאין  ללמדנו  באה  התורה  "כאשר",  בלשון  ובין  "אם"  בלשון  "כי"  המלה 

יש לראות את הנולד, לצפות את העכשוויות, אלא יש לחשוב מה יהיו בעיות המחר, וכיצד יש לפתור אותן.  
ולהכין   העתיד.ההתפתחויות  לשאלות  השמונה  תשובות  המאה  מסוף  היהודי  בעולם  שחלה  -ההדרדרות 

עשרה נבעה בחלקה מתוך חוסר הכנה לעתיד ואי ראיית הנולד. תופעה זו, אמנם, היתה בלתי נמנעת, מתוך 
המערב באותו זמן. עד ימינו אלה סובל -חוסר ההכרה של העולם הסובב ושל ההתפתחויות שחלו בתרבות

הדתי פוליטיות -מאי  הציבור  התפתחויות  גמורה  בהפתעה  שמקבלים  רואים  ואנו  הנולד,  ראיית 
 ואידיאולוגיות שניתן היה לצפותן מראש ולהכין להן את התשובות הראויות. 

בציבור הכללי ישנם לא מעט "תמים" שאינם יודעים שמץ של יהדות, בורים גמורים, שאיתם צריך להתחיל 
ירים את התורה לפרטיה ודקדוקיה, אך מתנגדים לה אידיאולוגית: אם מא"ב. אך ישנם גם "רשעים", המכ

מימין    -משמאל   ואם  ודומיו,  מבעיות   -המרכסיזם  הדעת  להסחת  גורמת  שהיא  מפני  לתורה  התנגדות 
אתם עובדים בדברים שאינם עיקריים היום, והתנגדות   -"מה העבודה הזאת לכם?"    -לאומיות וחברתיות  

 גלותיות, שהיא מסמלת עבורם.לתורה מתוך התנגדות ל

אלא שמכסות  היהודית",  "הנקודה  קיימת  גישה, שגם בהם  מתוך  אלו  על רשעים  להשפיע  ישנם המנסים 
להם בתוקף   ולהתנגד  להתעמת איתם  שיש  סוברים  אנו  אינה דרכנו.  זו  "קליפות". אך  אתה    -אותה  "אף 

הנ את  לקבל  שלהם,  למסגרת  להיכנס  לנו  אסור  שיניו".  את  העקרוניות -חותהקהה  הגישות  ואת  היסוד 
שלהם, ומתוך כך לנהל איתם ויכוח. אנו צריכים לבטל את הנחותיהם, ולהעביר את הויכוח מהמגרש שלהם 

לי..." אינה כתובה בפרשה, שבה כתובה שאלתו. היא למגרש שלנו.   התשובה לרשע "בעבור זה עשה ה' 
מגרש אחר, לפרשה אחרת, להנחות ולעקרונות מיובאת מפרשה אחרת. חז"ל מעבירים את הויכוח אתו ל

 אחרים. 

שאיפתה של התורה היא שאדם אחד הוא שיוכל לענות בניגוד למגוון הבנים, קיים בתורה רק משיב אחד.  
הדורות   ולכל  השואלים  לכל  השאלות,  כל  המתעמת   -על  לרשע,  גם  אך  פרטים,  לפרטי  השואל  לחכם, 

 שאינו יודע אפילו לשאול. והתוקף, לתם, שאינו יודע ושואל, ולזה 

 )מאתר הישיבה( הרב אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת 'הר עציון', אלון שבות                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 שערים,   
 כ"א אדר ב' תשכ"ב



 

 דורות לפסח מצרים פסח בין מה

 ה "תשכ

 

טעמה של גאולת ישראל משעבוד מצרים חוזר ונשנה בפינו מאז ועד היום, והחיוב שהורו לנו רבותינו 

אינו מליצה. רציפות   –יצא ממצרים"  "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא    )פסחים קטז, ב(:

את  מן ההרגשה המקורית שאפפה  בנו  נוטעת  לראשונה,  הונהג  היום שבו  למן  ושמירת החג  המסורת 

 גאולתם ומחזקת רוחנו לעמוד על נפשנו ולהנחיל תחושה זו לבאים אחרינו. אבותינו בשעת 

והקליפה, מחמצת, הרע  הל באותה גאולה. כל  ואין קנקן ישן בלא חדש. ייחודו בכך שמעשה כל שנה נמ

מתמעטים בו ומתבטלים, ונזרע זרע חדש אשר ממנו צומחים חיים חדשים מאוששים וחזקים בפני כל 

הוא   -פסח מצרים  ח דורות?"  לפספסח מצרים  "מה בין    שם צו, א(:חכמינו ז"ל )פורענות. וזהו שאמרו  

הוא טעמו של כל דור ודור אשר   -  יציאת מצרים, ופסח דורותטעמו הישן של הפסח שנותר בפינו מאז  

 קיומו. מאורעותיו משתלבים ומתמזגים עמו ופותחים בפני העם את שערי 

 -בוא וראה מה עמקו דרכי קיומה של אומתנו. היא יונקת חיוניותה ועצמיותה מכוחות שונים ומנוגדים  

בימי הדין. דומה שאין לך  התשובה והכפרה  והתענית, ממעשה  נוי  יהעוהחרות של החג, ומן  השמחה  מן  

הוא   אוכל  כימות הפסח.  אותם  מאפיינים  ואין  ישראל,  לו כעם  מהותיים  אלה הם  שניגודים  לחם עם 

שותה    –עוני   חירות;  דרך  כוסות  ומסב  אוכל  וזוכה    –ארבע  רוחנית;  וטובלם   –מרורים  להתעלות 

 בחרוסת.

חירותו שלימה אלא בשעה שהוא כורך עצמאות חומר ורוח, כלום ייפלא שאין  עם שככה לו שיודע למזג  

מארצומדינית   משעבד  כל  להרחיק  שואף  שהוא  וכשם  ולסק  ,ברוחנית?  לסלק  עליו  מכרמו, כך  ל 

 נטע שהוא זר לו ברוחו ורחוק מערכיו.כל  ,מאמונתו ותרבותו

 חג הפסח וענייניו, ומה עצמו הכוחות הגנוזים בו לנשמת האומה. אכן, מה עמקו רזי 

גאולתנו כרוכה בפדות חג הפסח, שתצא  בארץ הקודש יתמלאו בסמליו של  חיינו  שהתחדשות  יהי־רצון  

ולתפוצותיו   לשבטיו  העם  שיהיה  ורוחנו,  לעצמו  באמונתו  מאוחד  נפשנו  שתיושב    ;נושותולאובייעודו 

וחרות העם מתוך שלוה  שתחודש יצירתו של    ;ויבואו מארצות שעבוד ורווחהייקבצו  הארץ בבניה אשר  

לחזות  הנפש.   לציון   ,ובית־הבחירההשלימה  ירושלים  ין  יבבנונזכה  ישועה   ובבוא  משמיע  טוב  מבשר 

 אומר לציון מלך אלקיך. 

 שמחות, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.כל בית ישראל בדיצות ובשובע  חג המצות תחוגואת 

 

 שפב-אחדים בידך, עמ' שפאלהרב יצחק נסים, לדור ולדורות:                                                                 

 

 

  



 

 יציאה משגרת ימי החול   –חג הפסח 

 ערב חג הפסח תשכ"ו

 

שהם בתחום הגשמיות,   עצמו בהם מאכילה ושאר דבריםמועדי ה' מקראי קודש הם. אין האדם מדיר  

מועדים. השמחה כל כמה לשם כך נקבעו ה  אלא אדרבה מרבה הוא בהם, אבל צריך הוא לדעת שלא

אם מכוחם היא באה, עמהם היא מתחילה ובהם היא מסתיימת.   ת מסיפוק צורכי הגוף, שתהא ניזונ

   גדלים וערכה איננו רק לשעה.השמחה רוחנית היא, תוקפה ועוצמתה  מה שאין כן אם

הפסח לשתות ד' כוסות,    אם עיקר השמחה ברוחניותה, למה נצטווינו על דברים שהם גופניים: בליל

יקחו יאלא בבשר? כדי שהאדם רוחו ועצמיותו    שאין שמחה  )פסחים קט, א(,ולגבי כל חג אמרו חכמים  

אלא בלבד,  זו  ולא  בשמחה.  ה   חלק  כל  את  להקיף  צריכה  חכמים שהשמחה  וקטנים,  גדולים  אומה, 

   ושאינם חכמים.

וממנה קורותיו,  אלא בכל  רק במועדיו  לא  קשורה  מעמנו,  זו שנדרשה  קיומו.   רוחניות  לעצם  הסבר 

של ממצב  משעברנו  יותר,  ברורה  עתה  נעשית  הדבר  השולט   בחינת  לעם  ארץ  וללא  שלטון  ללא  עם 

שדו דומה,  החרדהובארצו.  גדלה  עתה  העם  קא  של  ושמירת  לקיומו  האדם  זכויות  תקופת  זו  הרי   .

עמים, של  עצמאותנו.  החרויות  חודשה  שבה  בארצות  ותקופה  מטולטל  העם  הם.  הפוכים   והדברים 

ושומר על קיומו, ועתה   העמים, עוברות עליו צרות וגזירות, מתנכלים לו לכלותו, והוא עומד באמונתו

שמהן הנותנות לו חופש לשמור על חירותו, רבים    כשהוא שליט על חלק מארצו ונתון בארצות העמים,

   שמירתו.-מצויים בסכנת אי

ביצירתו המקורית, שומר    אלא, שאין לעם זה חירות אלא בתורתו ובמוסריותו. כל עוד ממשיך העם

עבוד הגופני לכלותו, מה שאין הזה, אין בכוח הש  על הערכים המוסריים שלו והאמונה בייעודו בעולם

בתחום הרוחניות והמוסר. הדברים הגשמיים אין הם   בריאתו, עיקרו  עם הזה מטבעכן להיפך. כי ה

וכשם  אלא גדול.  עיקר  אותו  לבוא במקום  יכולים  אין הם  כל חשיבותם  ועם  צריך    אמצעים,  שאדם 

שינהיג עצמו בדברים אחרים לשמור על    להנהיג עצמו במאכל ומשתה כדי לשמור על גופו, כך יש צורך

                                                           יחיד, אלא גם כלפי האומה. אמורים, לא רק לגבירוחו. והדברים 

מורכבות ומסובכות, מהן   אין לך דבר כמעט שהוא קשור רק בו עצמו. צבת בצבת עשויה. התופעות הן  

נו, ולפעמים נדמה שמידת ציוויים הרבה נצטווי  נראות לעין ומתגלות ומהן נשארות טמירות ונעלמות.

דברים יש  גברה.  בהם.    החומרה  תועלת  ומה  תכליתם  מה  מבינים  אנו  שאין  ויש  בשכלנו,  הנתפשים 

רוח  ברם, בעם  מפיח  אשר  הוא  יחד,  ויכולת-צירופם  סכנות-חיים  כנגד  ועמידה  לו.   קיום   האורבות 

ות בקיום הגופני, שהוא הכרוכ  שהתפתחות טבעית היא כששלטון ניתן לעם, אוכפות עליו בעיות  אפשר

מרנות שתגבר ולדחיקת הערכים ומשאות הנפש. ולח  הקדמה ואמצעי לקיום הרוחני. וזה אולי הגורם 

לדרך אחת, מרכזים בה עיקר כוחותינו, והדרך השנית נמצאת מתקפחת,    דומה, שאנו נוטים להתמסר

וזו יתקיימו בידינו כי אי    בשעה האור הגנוז    אפשר לזה בלא זה.שיש להשתדל לעשות בשתיהן, שזו 

   ההולך לפני העם, חזקה שיפיץ אורו גם עלינו עתה כבכל דור.

ימי   לנו  להזכיר  אשר באים  וזה  כור ההיתוך,  הן בחינת  תהייה  ותקופת  מעבר  הפסח. ההליכה   שנות 

וצרפה והכשירה אותו לקבל את התורה   ארבעים שנה במדבר בצאת ישראל ממצרים, זיקקה את העם



מבקשיםול לארץ הבחירה. בפסח  חג הפסח מסמל,   היכנס  הנפש.  פדות  על  גם  אבל  על החירות,  אנו 

  המופלא הזה. איפוא, את המיזוג

ממצרים"    יצא  הוא  עצמו כאילו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  ב(.  )פסחים"בכל  ראוי שאנו   קטז,  כי 

ונמסר מדור לדור, והכוח הרוחני    שהכל נמשך   נשקיף על תולדות עמנו מראשיתם ועדינו ראייה אחת,

   ואדיר הוא בכוחות ורק לו קיום נצחי. שלא כגשמי, נמשך ומצטבר

האדם מישראל לממלכה   חג הפסח בא להוציאנו משגרת הימים, משאונם ודאגותיהם, מכניס הוא את  

ש משרוחנית  החירות  של  טעמה  הוא  וטועם  שהיתה    עבודלו,  והתחושה  האווירה  לאבותינו מצרים. 

בחביון האומה, ולכן האדם, שהוא שרוי בדאגה בכל ימות השנה, אם    בצאתם ממצרים, קיימת היא

 הוא מתעודד. עצמו בשמחת האומה כולה לדורותיה, מתחזק באמונתו וליבו מתרונן, ונמצא משתף

שמחתנו,    ביום  ונתעודד  ד  נתחזק  שנצטווינו.  כמות  החג  את  וההקפדה    קדוקינקיים  בכל המצוות 

את הרוח להתרומם לדרגת השמחה  ולהכשיר    מחמצת ושאור, יש להגדיל בהם טעמו המיוחד של החג,

הזכההאמ האווירה  וליצירת  כהלכתה.   תית  החג  שמחת  לקיום  נגיע  בהכנתה  שרק    והטהורה, 

ולעשיית הזולת  לאהבת  לאהבה,  יותר  פתוח  ליבו  בשמחה  שרוי  וכך   וכשהאדם  והחסד,  הטוב 

בהגדה בליל פסח: "כל דיכפין ייתי ויכול,   ם והוא מתחזק. וזהו אשר אנו אומריםמתחשקים בריחי הע

אומרים זאת בחג אחר, ומסמיכים אנו לכך את המשאלה: "השתא   כל דצריך ייתי ויפסח". ואין אנו

 לשנה הבאה בירושלים הבנויה".  הכא עבדי,

. והאהבה בין חלקי העם  ההבנהתהא השמחה שורה בכל בית ישראל בארץ ובתפוצות; יגביר החג את    

ין ירושלים, וששים  ילקראתנו לשלום, שמחים בבנ  יהי רצון שנגיע למועדים ולרגלים אחרים הבאים

 חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. בעבודת הבורא, ונודה לו שיר

 

 צה-, עמ' צגלדור ולדורות: מאמרים ונאומיםהרב יצחק נסים,                                                                    

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 המדינה אמירת "השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל" אחרי קום 

 

 התשי"ט 'ב ב"ה ה' באדר

 מר נחמן שטרנפלד, חיפה. 

 א.נ.,

 

שאלתני   בו  א' ש"ז,  מיום כ"ח באדר  מכתבך  את  הבאה   אודותקיבלתי  לשנה  הכא,  הביטוי "השתא 

 של פסח. שבהגדה –בארעא דישראל" 

 

בוודאי לא חלילה, כפי שהנך מתבטא. הן    בל נא תראה בהשארתו של ביטוי זה בהגדה ככפיות טובה,

אינן   –טובים    הוא בכלל ישראל. גם תפילותינו של כל ימות השנה, שבתות וימים   נעלם ממך שהמדובר 

עול "ושבור  כגון:  זה,  מסוג  וקטעים  ביטויים  מהרה  חסרות  והוליכנו  צוארנו  מעל  מהרה   הגויים 

הסיבה לכך    נו.אומרים יום יום בתפילת שחרית, והלא אנו מצויים על אדמת  שאנו  ,קוממיות לארצנו"

ואנו מביעים   ,ביסודה מבטאת התפילה את אחדות העם  שנוסח התפילה הוא בעד כלל ישראל, כי  -היא  

 מפוזר, כפי שכתבו הפוסקים על  שוכן מרומים משאלות המשותפות לעם ישראל בכל מקום שהוא  בפני

 . *כך

 

תקומת המדינה, הרי כל עוד חלקו בחסדו ע"י    עם שאנו מודים להשם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו

עמנו של  בנכר  הארי  ונדכא    ,מצוי  נענה  שאף  להתפלל  –ויש  צריכים  כולנו,  ולקיבוץ  אנו,   לגאולתו 

תבל. מקצווי  האומה  גלויותינו  של  הגורל  לשותפות  ביטוי  נותנים  אנו  זו  ונוטעים   ,לתפוצותיה  בדרך 

השלימה. לגאולה  הכסופים  את  הז  ,לכן  בתודעתנו  הגיע  אלה לא  קטעים  להחליף  או  להסיר  מן 

 מארבע כנפות הארץ.  ועלינו להתפלל השכם והערב להשם שיחון את עמו ויכנס נדחינו מהתפילה,

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                       

 יצחק נסים                                                                                                                                     

 

בא* לומר  יש  אם  שאלה  וז"ל:  קפה,  סי'  קטנות  הלכות  בשו"ת  ישראלכתב  קוממיות  רץ   והוליכנו 

אין מקומו של   נוהגים לאומרה. ואם היו אומרים לארצנו לא הפסידו כי כך    -. תשובה  ?בארצנו בבי"ת

יאמרו אם  ת"ו  בירושלים  העומדים  רנא כתב:  סי'  ושם  ניכר.  אדם  קדשך.    כל  עיר  לירושלם  והביאנו 

או"ח   (סתהון)ראה עוד בספר "ארץ חיים"  ו  תשובה זו היא ביאה ריקנית, ועל אחינו ג"כ אנו מבקשים.

בשם   שהביא  סא  חביב סי'  בן  מהר"מ  כת"י  הגאון  מהרה   ,בתשובה  והוליכנו  לומר...  נוהגים  שבא"י 

 נכון הוא וכו'. עי"ש. ומנהג ,קוממיות בארצנו בבי"ת
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