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 ":  "ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים 
 על סיפור יציאת מצרים לבנים וסיפור יציאת מצרים לעצמנו  

פט שובל ש 

בכור"בפרשת   כל  לי  פסוקים  ישנם    "קדש  שני 

הראשון לדורות.  מצרים  יציאת  בזיכרון    : העוסקים 

ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם   ָהָעם ָזכֹור ֶאת  אֶמר ֹמֶשה ֶאלּיֹ וַ "

ית ֲעָבִדים ִכי ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציא   ֶאְתֶכם ִמֶזה    ה'ִמִמְצַרִים ִמבֵּ

ץ ל ָחמֵּ מתמקד בחובת הזיכרון של )שמ' יג:ג(  "  ְוֹלא יֵָּאכֵּ

לֵּ "  : את מצרים. והשניייצ ַבּיֹום ַההּוא  ְלִבְנָך  ֹמר  אוִהַגְדָת 

אִתי ִמִמְצָרִים  ה'  ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה  מתמקד    )שם:ח(  "ִלי ְבצֵּ

ההבחנה  ל  עסיפור  הבחובת   לבנים.  מצרים  יציאת 

הסיפור   לחובת  הזיכרון  חובת  בין  הזאת  הפשוטה 

 1: אתר לעד לדרשות המכילתא דר"י ומתאימה מא

ָזכֹור ֶאת  ַוֹּיאֶמר ֹמֶשה ֶאל" ַהֶזה ֲאֶשר    ָהָעם  ַהּיֹום 

ִמִמְצַרִים ָצאיְ  שמזכירים    "ֶתם  אלא  לי  אין  וגו' 

 ...יציאת מצרים בימים

ְלִבְנָך" ח  –  "וִהַגְדָת  מראש  אני  ת"ל    ,דשושומע 

יום  ,אי ביום ההוא  ".ביום ההוא"  ?יכול מבעוד 

 
ש  * שובל  מרצד"ר  למשפטים    הפט,  בפקולטה 

 אילן.-רבאוניברסיטת ב
  ן הרב יהודה גרשוני זצ"ל, תלמידם גדול הגאולע"נ סבי ה  **

ה ליטא שלפני השואה,  גדולי    רב שמעון שקופ, הרב של 
ליבובי  דב  דברוך  דאתרא  ומרא  הראי"ה ץ'  ישראל    ארץ 

 .קוק, שיום פקודת שנתו חל השבוע
  ם על מאמרו של סבי "בעניין מצוות מבוססי   דברים אלה

  ורף פס בקובץ החידושים המצים" שנדסיפור יציאת מצר
"השיט פסחים".  לספרו  מסכת  על  המקובצת  הוספתי  ה 

פ שם  שנאמר  משלי למה  וחידושים  אין   שהרי   ,ירושים 
   בית מדרש ללא חידוש.

הורביץפ  1 )מהדורת  טז  עמ'  -סחא  )שם,   (; 60רבין,  יז  שם 
 (.  66עמ'  

זה"ת"ל   ומרור    –"  בעבור  מצה  שיש  בשעה 

 .מונחים לפניך על שולחנך

יום  בכל    אייכרון ההמכילתא דר"י מבארת שמצוות הז 

ואילו מצוות הסיפור לבן )ההגדה( היא    ,ולא רק בפסח

 בליל פסח בשעה שמצה ומרור מונחים על השלחן.  

מופיעה במדרש הגדול )וככל   פחותפשוטה  דרשה  

מקורה דרשב"י(  הנראה  והיאבמכילתא  את   ,  מפרשת 

 2הפסוקים באופן אחר:

ֶאל" ֹמֶשה  ֶאת  ַוֹּיאֶמר  ָזכֹור  הַ   ָהָעם    ,"הזֶ ַהּיֹום 

  " ִבְנָך ָמָחר לֵּאֹמר  ָאְלָךשְ יִ   יכִ ְוָהָיה  "מכלל שנאמר  

יכול אם ]י[שאלך אתה מגיד לו ואם יד(  מ' יג:)ש

אע"פ   ,"וִהַגְדָת ְלִבְנָך" ת"ל    ?לאו אי אתה מגיד לו

בינו    . שאינו שואלך. אין לי אלא בזמן שיש לו בן

לבין אחרים מנין בינו  ֹּיאֶמר  וַ "ת"ל    ?לבין עצמו 

 ."ַהּיֹום ַהֶזה ָהָעם ָזכֹור ֶאת ֶאל הֹמשֶ 

מובנם את  לבאר  באה  הזאת  שלושה    הדרשה  של 

ִיְשָאְלָך    ְוָהָיה ִכי"   :. הפסוקנופסוקים שונים מסוף פרשת

ָליו  לֵּאֹמר ַמה  ִבְנָך ָמָחר ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו    ֹזאת ְוָאַמְרָת אֵּ

י של  סיפור  ה  תמלמד על חוב"  ת ֲעָבִדיםה’ ִמִמְצַרִים ִמבֵּ

ַבּיֹום    ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך"  :יציאת מצרים לבן ששואל. הפסוק

 
מלמד,  -מכילתא דרשב"י על שמות יג, ג )מהדורת אפשטיין  2
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לֵּאֹמר חובת  "  ַההּוא  על  יציאת של  סיפור  המלמד 

השלישי הפסוק  ואילו  שואל.  שאינו  לבן    : מצרים 

אֶתם ַוֹּיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיצָ "

ֲעָבדִ  ית  ִמבֵּ חובת  "  םיִמִמְצַרִים  על  של  סיפור  המלמד 

כאשר   ,יציאת מצרים בינו לבין עצמו ובינו לבין אחרים

ב לו  אינ  ניםאין  כאשר  לפחות  מו יע  יםמסב  ם)או 

הסדר(.  ולש חובת  לחן  בין  יציאת  על  סיפור  ההחילוק 

היטב   מעוגן  שואל  שאינו  בן  לבין  לבן ששואל  מצרים 

הפסוקים ארבעת   בלשון  מדרשת  היטב  לנו  ומוכר 

קשה להבין כיצד    ומת זאת,. לעבהגדה של פסחים  הבנ

"  תדרשמלומדים   ַהֶזההפסוק  ַהּיֹום  ֶאת  על  "  ָזכֹור 

לו  אין  גם אם  ביציאת מצרים  החובה של אדם לספר 

לכאורהניםב הרי  דר"י  ,.  המיכלתא  שדורשת   ,כמו 

ב יציאת מצרים  בזיכרון  עניינו  הזה  ולא הפסוק  עלמא 

השא נשאלת  כן,  כמו  לספר?  לסיפור  לבחובה  האם  ה, 

לאחר או  לעצמו  מצרים  בהקשר  יציאת  שלא  ים 

מצרים  יציאת  לסיפור  מאשר  אחר  אופי  יש  החינוכי 

 לבנים?  

אחרת  בדרשה  מתבארות  הללו  השאלות  שתי 

   3המופיעה במדרש שמות רבה:

העולם  את  שבראתי  כשם  לישראל  והזהר 

זכור את יום השבת זכר  ואמרתי להם לישראל ל

  ת ַּׁשבָ הַ   םֹוי  ֶאת  רֹוָזכ"   :רמשנא  ,למעשה בראשית

כ:ח(ְלקַ  )שמ'  הנסים  ְּדשֹו"  זוכרים  היו  כך   ,

שיצאתם   ליום  וזכרו  במצרים  לכם  שעשיתי 

ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם "  :שנאמר  .משם

כי    ."ִמִמְצַרִים ה   ֹחֶזק"בְ למה    ה'   ּו ִציָאנֹוָיד 

משל למלך שנשא אשה במדינת הים    ..."ְצַרִיםמִ מִ 

לא    :הלמר  א  .ה גלים עד שלא נכנסה אצלווהגיע

עליך שעברו  הגלים  כל  יום    ,תזכרי  אותו  אלא 

אותו   עשי  אותי  זוכרת  תהא  מהם  שפלטת 

כך ישראל נגלה עליהם הקב"ה    .שמחה בכל שנה

ועשה   עליהם  עברו  קשים  גלים  וכמה  לגאלם 

 
   ז.: שמות רבה, בא יט  3

תשועה הזהירן    . להם  בהם  לכך  שמחים  שיהיו 

שנאמר ושנה  שנה   ּוְוִגיל  ה'בַ   ּוְמח"שִ   :בכל 

 . (:יאלב ')תה "יִקיםּדִ צַ 

  ,הקודמת  המהדרשה הזאת דומה לדרשהחלק הראשון  

" מהפסוק  לומדים  כיצד  מסביר  שהוא  ֶאת אלא    ָזכֹור 

לה  ייציאת מצרים. המעל  על החובה לספר    "ַהּיֹום ַהֶזה

לדרשה   רומזת  הפסוק"זכור"  על  אחרת    ר ֹוָזכ"  :ידועה 

כ:ח(  "תַּׁשבָ הַ   םֹוי  ֶאת חובת ממנה  ת  דהלומ  ,)שמ'  את 

בשבת. מהמ  4הקידוש  שלמדנו  את  יכפי  "זכור"  לה 

לומדים   כך  שבת,  כל  השבת  יום  את  להזכיר  החובה 

" ֶאתמהפסוק  ַהֶזה  ָזכֹור  את "  ַהּיֹום  להזכיר  שחובתנו 

ש נדע  וכיצד  ממצרים.  יציאתנו  במועד  מדובר פסח 

כמו בקידוש של    מירת פסוקים באולא  בסיפור היציאה  

זה    שבת? הנראה  ,לומדתה  רשהדאת  מהמשך   ,ככל 

" )שמ' יג:יד(.  ְצַרִיםמִ מִ   'ה  ּוִציָאנֹו ָיד ה  ֹחֶזק"כי בְ   :הפסוק

שהוציאנו   ה'  של  החזקה  היד  את  לזכור  נדרשים  אנו 

" על  דרשות  לנו  יד  הממצרים.  מוכרות  החזקה" 

פסחמההג של  למכות.  ו  ,דה  מתייחסות  להניח הן    יש 

שלנו  ש הזה אומרת  הדרשה  ור  לזכלומדים    שמהפסוק 

ז כלומר,  במצרים".  לכם  שעשיתי  "הנסים  כרון  יאת 

מצרים   הנו  אייציאת  לאמירת  אנו אלא    ,קידושדומה 

  5הניסים של יציאת מצרים.על ר פסנדרשים ל

הזאת מעניין במיוחד.  המשל החותם את הדרשה 

בגדרא  הוא פסוק  ינו  על  לא  תפקידו  ולכאורה    ,דרשה 

כרון יציאת  יז   ותאת מצולבאר    נועד. לדעתי, הוא  ברור

מצרים.  מצרי יציאת  בסיפור  ביטוי  לידי  הבאה  כפי ם 

דרשב"י המכילתא  מדרשת  לנו  הזו    המצווה  ,שידוע 

מצרים) ביציאת  ב  (לספר  לו  שאין  למי  ,  ניםמתייחסת 

אינאו   הזה  הסיפור  לעצמו.  או  לחבריו  שמספר  ו  למי 

בתשוב חינוכיתמתמקד  בהגדה  או  הבן  לשאלות    , ה 

כיצ בשאלה  לאלא  יש  אתד  ולהתייחס ה  עצב  זיכרון 

ממשיל  הדרשן  מצרים.  שעבוד  של  הקשים  לזיכרונות 

 
 בבלי, פסחים קו ע"א.   ספרא, בחוקותי פרשה א,ג;  4
, פרק  גבורות ה'זאת תשובה לקושיית המהר"ל מפראג ב   5

 קעט(.  -לים, עמ' קעחב )מהדורת מכון ירוש 
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את העניין הזה למלך שמבקש מאשתו לזכור את היום  

עליה.   שעברו  הגלים  את  ולא  אליו  להגיע  שהצליחה 

  , הזיכרון צריך להתמקד בגאולה ובישועה  ,באותה מידה

הגאולה    ולכן ביום  מצרים  יציאת  על  מספרים  גם 

והש ש  יתכןי שועה.  והי  המרור  גם את  כפי  עבוד,  נזכור 

פסח  יםנוהגו  שאנ הזיכרון    ,בליל  של  המסגרת  אבל 

 תהיה הגאולה והישועה.  

הז של  המרירות  הקשים  יהמתקת  כרונות 

עבודה   היא  הסיפור  של  הגדולה  בתמונה  וההתמקדות 

ביצי שמספרים  מבוגרים  אנשים  מצריםשל  ולכן    ,את 

מא לו  גם  דומתאימה  שאין  חורג הוא  ו  ניםב  למי 

 חינוך הבנים.  רת במסגשל הסיפור  טרהממה

דרשב"י המכילתא  דברי  מגדיר הרמב"ם    ,בעקבות 

 6סיפור יציאת מצרים באופן הבא:  ה שלמצווהאת 

ונפלאות  בנסים  לספר  תורה  של  עשה  מצות 

עשר   חמשה  בליל  במצרים  לאבותינו  שנעשו 

זה אשר יצאתם  זכור את היום ה'  :שנאמר  ,בניסן

השבת'  :שנאמר  מוכ  ',ממצרים יום  את  .  'זכור 

והגדת 'תלמוד לומר    ?ומנין שבליל חמשה עשר

בשעה שיש    –'  לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה

לו   פי שאין  על  ואף  לפניך.  מונחים  ומרור  מצה 

בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת  

מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי  

 ח.זה משוב

גהכפי שכתב   יהודה  "בעניין סיפור  רב  רשוני בחידושו 

מדרשת   7", םמצרי הוא  הרמב"ם  לדברי  שהמקור  ברור 

דרשב מדרשת  המכילתא  רבה.  בשמות  ומהדרשה  "י 

דרשב"י   לספר  את    לומדהרמב"ם  המכילתא  החובה 

ָזכֹור  "  : מהפסוק  ,םניכאשר אין לו בגם    ,ביציאת מצרים

ַהֶזה  ֶאת )שַהּיֹום  יג:ג(. מהדרשה בש"  הוא ת רבה  מומ' 

האנלומד   מצריאת  יציאת  סיפור  בין  לזכירת לוגיה  ם 

 
 , הלכות חמץ ומצה ז, א. משנה תורה 6
  ניו יורק תשכ"ו.  ,בסוף שיטה מקובצת למסכת פסחים א 7

דרשה  בדבריו  משלב  הרמב"ם  שני,  מצד  השבת.  יום 

דר"י:   המכילתא  של  השנייה  מהמסורת  ומנין  "נוספת 

עשר חמשה  לומר    ?שבליל  ביום 'תלמוד  לבנך  והגדת 

ם בשעה שיש מצה ומרור מונחי  'ההוא לאמר בעבור זה

השאלה,לפניך נשאלת  נזקק  מ  ".  ללימוד  הרמב"ם  דוע 

רבה   ?הזה ובשמות  דרשב"י  במכילתא  הדרשות  הרי 

נזקק זמן  ואינן  את  להגדיר  כדי  הזה  לפסוק  סיפור  הת 

מצריםשל   בא   .יציאת  שהרמב"ם  מבאר  גרשוני  הרב 

יציאת   סיפור  של  הזמן  בין  הבדל  שיש  להשמיענו 

השואל,  םמצרי לבן  יציאת    כתשובה  סיפור  זמן  לבין 

בן. כאשר הסיפור נאמר   ר כשאין לוספם שאדם מימצר

הואניםלבכתשובה   ומרור    ,  שמצה  בזמן  להיות  צריך 

כלומר, לפי שיטת רבי אלעזר בן עזריה    .מונחים לפניו

חצות עד  רק  מצה  לאכול  אף ולכן    8, שמותר  הסיפור 

לעומת זאת, סיפור יציאת    9הוא צריך להיות עד חצות. 

ו תלוי  נשאי םמצרים לעצמו יכול להיות כל הלילה משו

ו   ָזכֹור ֶאת אלא מבוסס על הפסוק "  ,מרורבכלל במצה 

ַהֶזה שסיפור   ."ַהּיֹום  נזכור  אם  מסתבר,  הזה  החילוק 

לב מצרים  המצה   ןיציאת  על  שאלות  בשאילת  תלוי 

שיהיו   שחייבים  כך  השלחןמונחים  והמרור,  בזמן    על 

מצריהסיפור יציאת  בסיפור  כן  שאין  מה  ש.  מי  ם  ל 

בןש לו  אאין  ה.  שבארנו  ,מקדמת  א וז  בזיכרון    ,כפי 

   הגאולה ובהמתקת המרירות של זיכרון השעבוד.

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי

 דע שלומופיע גם באתר המיע, לתורה ולמד
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"דואכתובת 

ל את הדף מדי שבוע  ניתן לפנות לכתובת זו ולקב 
 א"ל.  בדו

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 לשמור על קדושת העלון יש 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 ל הכהן שיף רח : עורכת לשון 

 
 הבבלי, פסחים קכ ע"ב.  על פי דברי   8
דברי    9 פי  חינוךהעל  כא,מנחת  מכון    , מצווה  )מהדורת  ב 

 ירושלים, עמ' קיא(.  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

