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והגדת לבנך
בפרשתנו מתוארת יציאת מצריים ,במהלכה מצווים בני ישראל

ציוויים שונים ,חלקם נוגעים ללילה זה בלבד וחלקם הם מצוות
לדורות .בכל שנה באותו תאריך מצווים בני ישראל לשמור
חוקים מסוימים )למשל שלא לאכול חמץ ,להקריב קרבן פסח –
כשבית המקדש היה קיים וכדומה( .חלק ממטרתן של המצוות
הוא להזכיר ולספר את האירועים שאירעו בעבר .מעשה זה מביא
עימו שאלות מצד הדור הצעיר "מדוע אנחנו נוהגים כך?" ועל כך
מפורט במקרא כי יש לספר לבנים את סיפור יציאת מצרים
ולהזכיר את הניסים שעשה ה' .זוהי למעשה מטרתם של חלק
מהחגים :להיזכר באירועים מכוננים בחיי האומה ,ללמוד אותם
ומתוך כך גם ללמוד על טבעו ומהותו של העם שלנו – ובעצם על
מהותו של כל אחד מאיתנו.

בין השורות
במדור מופיע הפעם השיר חי ,המוכר לנו .מעניין לדעת כי שיר זה נכתב על ידי אהוד
מנור לאירוויזיון שהתקיים בשנת  1983בגרמניה .אהוד מנור סיפר כי חש צורך לכתוב
שיר שבו המילה חי תישמע שוב ושוב מעל הבמה דווקא על אדמה זו .את השיר ביצעה
עופרה חזה והוא הגיע בסופו של דבר למקום השני בתחרות.
השיר מציג את הרעיון של העברה מדור לדור ,ניתן לשאול את התלמידים מהי
החשיבות בהעברת מסרים מדור לדור ,אילו מסרים חשוב להעביר ואילו תכנים פחות
חשוב להעביר ומדוע .האם יש גם חסרונות בהעברת מסורת? מה הם?
ניתן להזכיר את הקשר הלשוני בין מסורת למסירה – במובן של העברה הלאה.
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על המדרש
המדרש מתייחס לסיפור יציאת מצרים הנאמר בליל הסדר .מטרת הקושיות – להזכיר
את המאורע ,ולהביא לסיפורו מחדש ,זאת  -באמצעות הכוונה לדברים יוצאי הדופן
הנעשים לזכרו )אכילת מצה ,מרור ,הסבה וטבילה( .מלכתחילה השאיפה היא שהבנים
עצמם יעלו את השאלות כיוון שכאשר השאלה עולה מפי הילד – התשובה עליה תהיה
חשובה לו והוא ייטיב לזכור אותה .בלית ברירה אם הילד אינו מעלה את השאלות או
אינו יודע לקרוא או לדבר – אחרים שואלים ,העיקר הוא שהנושא יעלה לדיון.
שאלות לדיון:
מדוע לדעתכם כל כך חשוב לספר ביציאת מצרים? מדוע מספרים בעיקר לילדים?
הצעה לפעילות:
בפרשה מוזכרת החשיבות של זכירת עשר המכות )הבאה לידי ביטוי בהגדה של פסח(.
אילו מעשים יוצאי דופן ניתן היה לעשות בליל הסדר כדי להיזכר במכות? בחרו שתיים
שלוש מכות ,והציעו זאת לגביהן.

מה בפרשה
מכת ארבה ומכת חושך.
מצוות הפסח ומכת בכורות – ה' מצווה לקחת
שה ולשחוט אותו ביום הארבעה עשר לחודש בין
הערביים ,לסמן את פתחי הבתים של בני ישראל
בדמו ולאוכלו בליל חמישה עשר .באותו לילה יכה
ה' את כל בכורי מצרים.
זבח הפסח ומצוות אכילת מצה – את היום
ההוא יחוגו בני ישראל בכל הדורות ויעשו חג
שבעת ימים אשר בהם לא יאכל ולא ימצא חמץ.
יציאת מצרים – ו"השאלת" כלים יקרים ובגדים
מהמצרים.
מצוות שנקבעו לדורות לזכר יציאת מצרים -
קרבן הפסח לדורותיו ,הקדשת בכור ו"פסח דורות"
– מצוות סיפור יציאת מצרים לדורות הבאים.
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