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ִּכ י ִי ְׁש ָא ְל ָך ִב ְנָך
ללמוד לשאול

.1
ַמה ִּנְׁש ַּתָּנה ַהַּלְי ָל ה ַהֶּז ה ִמ ָּכ ל ַהֵּל ילֹות
ֶׁש ְּב ָכ ל ַהֵּל ילֹות ֵא ין ָא נּו ַמְט ִּב יִל ין ֲא ִפ ילּו ַּפַעם ֶא ָח תַ ,הַּלְי ָל ה ַהֶּז ה ְׁש ֵּת י ְּפ ָע ִמ ים
ֶׁש ְּב ָכ ל ַהֵּל ילֹות ָא נּו אֹוְכ ִל ין ָח ֵמ ץ ּוַמָּצ הַ ,הַּלְי ָל ה ַהֶּז ה ֻּכ ּלֹו ַמָּצ ה
ֶׁש ְּב ָכ ל ַהֵּל ילֹות ָא נּו אֹוְכ ִל ין ְׁש ָא ר ְי ָר קֹותַ ,הַּלְי ָל ה ַהֶּז ה (ֻּכ ּלֹו) ָמ רֹור
ֶׁש ְּב ָכ ל ַהֵּל ילֹות ָא נּו אֹוְכ ִל ין ֵּב ין יֹוְׁש ִב ין ּוֵב ין ְמ ֻס ִּב יןַ ,הַּלְי ָל ה ַהֶּז ה ֻּכ ָּל נּו ְמ ֻס ִּב ין
היכן מתאים לדעתכם להניח סימן /סימני שאלה /קריאה? מתי מסתיימת השאלה? והיכן
התשובה? נסו להיעזר במנגינות השונות.
 .2מסכת פסחים קט”ז ע”
תנו רבנן :חכם בנו – שואלו ,ואם אינו חכם –
אשתו שואלתו .ואם לאו – הוא שואל לעצמו.
ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח
– שואלין זה לזה
למה חכם צריך לשאול שאלה? הוא לא
יודע כבר את התשובה? האם ואיך
הוא יענה עליה?

 .3רמב"ם הלכות חמץ ומצה
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו
“מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?” עד שישיב להם ויאמר להם:
“כך וכך אירע ,כך וכך היה” .וכיצד משנה? מחלק להם קליות
ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה
זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו.
מה גורם לכם לשאול שאלה? איך מעודדים לשאול
שאלות לפי הרמב"ם? האם כל הדרכים כשרות?

 .4קיצור שולחן ערוך ,פרק פ”ח,
כרפס :יקח מהכרפס פחות מכזית (פחות מעשרים ושמונה גרם) ומטבלו במי מלח או
חומץ ,מברך “בורא פרי האדמה” ואוכל ,כדי לעשות שינוי בשביל התינוקות שישאלו.
(…) כרפס לאו דוקא ,שאם אין לו כרפס יקח ירק אחר ,שכן עיקר הטעם הוא כדי
לעורר שאלה אצל התינוקות ודי בכל ירק המצוי לו)…( .
ונוהגים כרפס דווקא ,מפני שנרמז בו למפרע ס’פר”ך -כלומר ששים רבוא עבדו בפרך
במצרים.
ערכו משאל :מהו הכרפס הנהוג במשפחתכם המורחבת לדורותיה?
מהו טעם הכרפס?

 .5הראי"ה קוק עולת ראיה
אך בעזה"י יתברך נראה לי לפרש ,כי השאלות האלו (=מה נשתנה) מיוסדות על בן
שאינו יודע לשאול ,כי על החכם והשאר אין צריך לסדר שאלות ,כי הם בעצמם
ישאלו ,ורק על שאינו יודע לשאול ,שאתה תפתח לו ,נסדרו השאלות.

 .6שמות פרק ג
(ג) ַוֹּיאֶמ ר ֹמֶׁש ה ָא ֻס ָר ה ָּנא ְו ֶא ְר ֶא ה ֶא ת ַהַּמְר ֶא ה ַהָּג ֹדל ַהֶּז ה ַמּדּוַע ֹלא ִי ְב ַער ַהְּס ֶנה:
(ד) ַוַּיְר א ה' ִּכ י ָס ר ִל ְר אֹות ַוִּי ְק ָר א ֵא ָל יו ֱא ֹ-לִה ים ִמ ּתֹוְך ַהְּס ֶנה ַוֹּיאֶמ ר ֹמֶׁש ה ֹמֶׁש ה ַוֹּיאֶמ ר ִה ֵּנִני:
מהי התכונה שחשובה למי שעתיד להנהיג את עמ"י? למה?
ולסיום
למה רק בפסח יש דגש על שאלה?
השאלה היא ביטוי לחרות! בן חורין שואל!
כמה שאלות מופיעות בדף זה?
להרחבה
לחברותא של חכם ורשע  -בחב"ד
מקובל לומר שבכוונה ה'שכן' של
החכם הוא רשע .מה תפקיד החכם
בחברותא? ומה יכול ללמוד החכם
מהרשע?
מיהו הבן שנמצא בסכנה הגדולה
ביותר? מי הכי מדאיג את ההורים?
מה הופך שאלה לשאלה טובה?
ספרו על מנהגים הקיימים
במשפחתכם בליל הסדר ליצירת ענין
ושאלות
מה עלול להפריע לשאול?
ומה השאלה שלכם?

מה את/ה רואה?

