
  לא מוגה

  "יכול מר"ח": 

  יציאת מצרים מחולקת לשני יציאות. 

בד"כ חשוב לדעת מתי ר"ח כדי לדעת מתי החג. כי זה "מקדש ישראל וראשי חודשים". אבל כל זה 

באותה שנה כשיצאו ממצרים. כי כשיצאו ממצרים הקב"ה אמר  –נכון חוף מפעם אחת בהיסטוריה 

למשה שבעוד עשרה ימים צריך לקחת שה לבית אבות שה לבית, ומשם עוד ארבעה ימים. זה חשבון 

פשוט ולא היה צריך לקדש את החודש בשביל לדעת מתי יוצא החג. אז מדוע כ"כ חשוב להביא מצוות 

  קידוש החודש לפני יציאת מצרים. 

עניין של "יכול מר"ח" בהגדה, מופיע בעקבות הבן שאינו יודע לשאול. האבא צריך לפתוח לבן כל 

שאינו יודע לשאול : "את פתח לו", מדוע? שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור". אבל אם רוצים 

ואין בעיה לצטט רק  אז היה צריך להיות כתוב "והגדת לבנך", –ללמוד רק שהאבא צריך לפתוח לו 

  אם כן מדוע בעל ההגדה ממשיך לצטט את כל הפסוק.  (כמו בבן הרשע שמובע לעיל, ) -חלק מפסוק

מה העבודה הזאת לכם ולא לו.. בעבור זה עשה ה' לי בצאתי  –רשע מה הוא אומר  –דוגמאות 

  ומותר לצטט רק חלק מפסוק.  –ממצרים". זה מאותו פסוק 

  ול מר"ח? תלמוד לומר ביום ההוא."יכ –ואז מגיעים בהגדה לדרשה. "ביום ההוא 

קודם כל יש לשאול על עצמם הדרשה. הדרשה בכלל לא מובנת. בפסוק כתוב "והגדת לבנך ביום 

  זה יציאת מצרים. הרי הפרשה הזאת כתובה בתפילין:  –הרי כולם יודעים שביום ההוא  -ההוא"  
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  שמות פרק י"ג)    

אמינא של המדרש להגיד שיש אפשרות להתחיל מר"ח? הרי זה פשוט שמדובר על - כלומר מה ההוא

  יום הפסח עצמו. 

   קנז עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

 כפי הלילה בתחלת בניסן עשר חמשה בליל מצרים ביציאת לספר שצונו היא ז"הקנ המצוה

 השם לנו שעשה מה בהגדלת הדברים ויאריך במאמר שיוסיף מה וכל. המספר לשון צחות

 מה על' ית לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס מעול המצרים עמנו שעשו ומה

 הרי מצרים ביציאת לספר המאריך כל) פ"הגש( שאמרו כמו. טוב יותר יהיה מחסדיו שגמלנו

'. וכו ההוא ביום לבנך והגדת) בא פ"ס' (ית אמרו הוא הזה הצווי על שבא והכתוב. משובח זה

 ביום אי ההוא ביום לומר תלמוד חדש מראש יכול לבנך והגדת') ומכיל שם( הפירוש ובא

 מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור זה בעבור לומר תלמוד יום מבעוד יכול ההוא

 י"דרשב[ מכילתא ולשון. לספר אתה חייב הלילה מתחלת כלומר. לפניך מונחים ומרור

 אתה אין לאו ואם לו מגיד אתה ישאלך אם יכול בנך ישאלך כי שנאמר מכלל] הגדול במדרש



 לבין בינו בן לו שיש בזמן אלא לי אין שואלך שאינו פ"אע לבנך והגדת לומר תלמוד לו מגיד

 אשר הזה היום את זכור העם אל משה ויאמר לומר תלמוד מניין אחרים לבין בינו עצמו

 השבת יום את זכור) קנה' ע ד"עשה( אמרו כמו לזכרו צוה שהוא כלומר. ממצרים יצאתם

 את יודעים כלנו נבונים כלנו חכמים כולנו ואפילו) פ"הגש( אמרם לשון ידעת וכבר. לקדשו

. משובח זה הרי מצרים ביציאת המספר וכל מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה כלה התורה

  .)א קיח - ב קטו( פסחים בסוף זו מצוה משפטי התבארו וכבר

עשר? והוא עונה שנאמר "ביום ההוא". כלומר הרמב"ם היה –הרמב"ם שואל מדוע רק ביום חמישה 

כמו מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק".  –בתודע הפוכה לגמרי. הוא הבין שצריך לספר כל הזמן 

  שצריך רק בט"ו.  -ולכן הוא לומד מהפסוק

הרי  –אמינא להתחיל מבעוד יום -"יכול מבעוד יום". בכלל מדוע יש הוא - בנוסף ההגדה ממשיכה

לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים  –היציאה הייתה בערב? ואז אומרים שנאמר "בעבור זה 

מרגע היציאה?  –ומספרים בערב, אז מדוע לא לספר מחצות  –לפניך". אבל אם  הולכים לפי היציאה 

  רי מה גם שאנו חייבים לסיים את האפיקומן עד חצות.ה

אבן על אבן ,  –שהמבנה הוא כ"כ מובנה   -אבל יש שאלה יותר מהותית. היופי במבנה של ההגדה

והילד הזה הוא אני. הילד בא ורואה שולחן משונה, ולא  –אות על אות. הבסיס של ההגדה שיש ילד 

ולמה יש רק מרור, ולמה כולם מסובין, ולמה מצות. ורק  מבין למה במקום כסאות יש כריות גדולות,

 –רק כדי שהוא ישאל. אבל תוך כדי עונים לו תשובות  –שהכינו לו את כל השולחן  -בסוף נגלה לו  

ולכן מצות שלא יכלו לאפות. ואנו מסובין כי כולם בני חורין.  –לכן מרור, וגרוש גורשנו  –עבדים היינו " 

מספרים לו על חמשת התלמידים שסיפרו כל הלילה עד הבוקר. ומספרים לו  -לואז כשהוא רוצה אוכ

"הרי אני כבן שבעים שנה". ואז מגיעים לבנים.  –כמו ר' אלעזר  - שצריך לספר כל הזמן ולא רק בלילה

יש חובה גם של ורש"י מדגיש לנו את זה בכמה מקומות.  –התורה למדה אותנו שיש ארבעה בנים 

העניין של "יכול מר"ח"? הרי מדרש זה לא חסר  –כול מובן , אבל מה מעניין אותי "והגדת לבנך". ה

האם חייב לספר רק שמצה ומרור מונחים  –לילד בכלל, וזה לא פסקה שקשורה להגדה. זה דיון צדדי 

מה זה עושה בהגדה? ואם כבר החלטת להכניס אותו, מדוע דווקא במקום  –לפניך. לכן יש לשאול 

  הזה? 

כדי שהוא ילך לישון עם הטעם של הפסח. כל אחד בליל הסדר  –("אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן 

צריך לאכול קרבן פסח ולצאת ממצרים. כל אחד צריך לצאת ממצרים. לכל ילד יש את המצרים שלו. 

 –" לכן כתוב בתורה " עבדים היינו לחכם המצרים שלו זה החכמה שלו וזה גורם לו לנכות בהרגשות. 

את ההלכה  –ואותנו הוא הוציא משם. לכן החכם אומר "ה' אלוקינו אתכם". לכן מלמדים אותו 

מלמדים אותו איך זה שייך לכל אחד. בעזרת הטעם מוציאים  –שהולכים לישון עם הטעם של פסח 

  את החכם ממצרים. וכן הלאה בכול הבנים. )

ן. עד שיצאו ישראל ממצרים מנינו את חודשי בנוסף יש לשאול: התורה למדה אותנו לימוד מאד מעניי

השנה לפי בריאת העולם. והחודש הראשון הוא תשרי, והשני זה חשון. לכן רש"י מסביר את "בחודש 

חודשי השנה משתנים, וזה הולך לפי ניסן.  –שזה חשון. אבל כשיצאנו ממצרים  –במבול  –השני" 

ם. אז אני מבין שמתחילים מא' תשרי. לכן אם הרי ר"ה הוא היום של בריאת העול –אבל יש לשאול 

אז  –אז היה צריך להתחיל את המניין החדש מט"ו בניסן? מה בגלל שזה לא נוח  –הולכים לפי זה 

  מתחילים דווקא מא', מדוע? הרי היציאה הייתה בט"ו, לא בר"ח!

ם בשבח. לעניות דעתי זה מתחיל ביסוד גדול. בגמרא יש מחלוקת מה זה מתחיל בננות ומסיי

המחלוקת היא בין רב לשמואל. והראשונים אומרין במקוןם שלא יכול להיות שרב אומר שהתשובות 

לילד נמצאים ב"מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו", כי הוא שאל למה יש כאן כריות, ולמה אוכלים 

ה היא מצות, ולמה יש מרור, לכן ברור שבסיפור ההיסטוריה שלנו אין תשובה, לכן ברור שהתשוב

שהתשובות הם ב"עבדים  –עבדים היינו. אז מה רוצה רב? כי הרי פשוט שהוא לא חולק על שמואל 

  היינו". לכן מה הוא בא להגיד? 



זה ברור לגמרי שרב בא להגיד, שלאחר שענינו את כל התשובות לשאלות, עכשיו מגיעים לשאלה 

וא מתבייש, ואולי גם רעב, אבל אם כי ה –שאולי הוא לא שואל אותה  –המהותית. והיא שאלת הבן 

האבא רציני כדאי שהוא יפתח ויגיד לבן. הרי האבא נתן לבן תשובות יפות על כל יציאת מצרים. אבל 

מה עם השאלות החשובות: למה יש עדיין מצרים כאן בעולם? למה יש התמודדיות? למה כל החיים 

ב בא הלגיד שחובת הלילה הזה היא לברר זה ירידות לצורך עליות. למה כל החיים הללו בכלל? לכן ר

את הנקודות הללו, ולא רק את סוגיי עבדים היינו. אין ספק שעבדים היינו זה התשובה למה נשתנה, 

  אבל רב בא ועוסק בדבר אחר בלבד. 

לפני שמגיעים ל"עבדים היינו", חייבים להבין את השורש של "מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו". וכל 

שהוא  –אנו עסוקים ב"קרבנו המקום לעבדותו". וכבר עסקנו בדבר המופלא מדוע יוסף ההיסטוריה 

מהות של כל יציאת מצרים לא מוזכר בהגדה. וענינו שכל סיפור ההגדה הוא יותר מהותי רק מיציאת 

ועוד אצל אברהם והאבות,  - מצרים. אלא היא יציאת מצרים שהתרחשה בעבר עוד לפני מצרים

  היום.  וממשיכה עד ימנו

"צא ולמד מה בקש אבינו וכו'". בגלל הגזרה הזאת , ולא בגלל שיעקב חטא הוא צריך לעזוב הכול  ואז

אם "צא ". –ולצאת 'ערום ועריה' ולעבור לגלות הכי קשה בעולם, ואז מתחיל "ויצא". זה מרכז ההגדה 

וצא מא"י לחרן , אתה תעבר את ליל הסדר ותישאר כמו שהיית מקודם לא היה שווה כלום! יעקב י

ולבסוף יוצא מלבן. יעקב הוא נכדו של אברהם אבינו, אז הילדים של יעקב הם דור רביעי. ויעקב יוצא 

"ודור  –כלומר הדור הרביעי של אברהם. ובברית בין הבתרים הקב"ה הבטיח  –עם הילדים שלו 

בע מאות שנה... ואחרי כן רביעי ישובו הנה". אבל בברית בין הבתרים אמרו : "ועבדום ועינו אותם אר

יצאו ברכוש גדול". יעקב מגיע לחרן וכשהוא מגדיר מה קרה לו הוא אומר: " עם לבן גרתי (גרות)... 

"עבדתיך שבע עשרה שנה ..." (עבדות), "את עניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים ויוכח אמש" ("ועינו 

נה? אומר הרמב"ם שזה לא צריך אותם"), ולבסוף "ויפרוץ האיש מאד מאד. ומה עם ארבע מאות ש

להתממש בדיוק. "שאם לא כן מה עניינה של תשובה". יוצא יעקב מלבן ומצפה שעכשיו תתקיים ברית 

בין הבתרים, ודור רביעי בוודאי זה יותר פשוט שזה הדור הרביעי הפשוט של אברהם, אז מדוע 

הוא חשב שעבודת ווה"? כי שנים? עכשיו אתם מבינים מדוע "בקש יעשה לשב בשל 210לחכות עוד 

  הבירורים הסתיימה. 

מה ההבדל בין יציאת מצרים ליצאת מלבן? (נתחיל מההשוואה). במצרים עם ישראל יוצא בליל ט"ו, 

אבל פרעה התעשת ותופס אותם ביום השביעי. כמו לבן שתפס את יעקב ביום השביעי, ונזכר כבר 

הכול דומה. חוץ מזה שלבן מגיע עם חיוכים ונישוקים, אבל פרעה מגיע עם שלוש  –ביום השלישי. 

מאות רכב בחור, עם רעל בעיניים שעוד מעט יומהל בהרבה מים של ים סוף. לבן כועס רק על דבר 

  אחד: "למה ברחת?"

הוא לא ממצרים יצאנו כי גורשנו, אבל היציאה מלבן זה בגלל הרצון שלך. הרי לבן לא רוצה שתצא, ו

שבקש לעקור את הכול מבפנים. לבן הוא העבודה  –אלא הוא לבן  –מאיים עליך, והוא לא הורג אותך 

הפנימית האישית שלך. לכן בהתחלה מתחילים מהעבודה הכללית של כל אחד : "עבדים היינו 

הרשע כל אחד בפני עצמו. החכם בתמימותו,  –..ויוציאנו וכו'" . אבל עכשיו מגיעים ל"צא ולמד" 

  וזה כבר סיפור אישי.  -ברשעותו, התם בתמימותו וכו'. כל אחד עומד לבד

  ושתי היציאות של מצרים.: (לבן מול היציאה של ר"ח)  –עכשיו חוזרים ליכול מר"ח 

פשוט  –גם דתן ואבירם, וגם מי שלא הרגיש כ"כ קשור  –כל מי שנותר הגיע אל היציאה  –בט"ו בניסן 

דים. גם הגיס החמישי שרצה להישאר במצרים. גם אלה שבעוד שבעה ימים כל מי שהיה קשור ליהו

 –גם יצאו. אבל בר"ח בניסן בא הקב"ה אל משה ואמר לו  –שבכלל לא היה צריך לצאת  –יגידו 

כלומר כל אחד צריך לצאת לבד  –"בעשור לחודש ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית" 

כי בעוד עשרה ימים מגיעים למציאות של  - עד עשור לחודש –ממצרים. בחסידות יש עשר ספירות 

עשר יום לשחוט אותו. ואיך עושים את   -קשירת אלוהי מצרים, ואז לבקר אותו ממוים ובעוד ארבעה



זה? כל אחד צריך להימנות על החבורה. כל אחד צריך בדעת ללכת ולרשום את שמו, והוא לא יכול 

  מנה. אם הוא לא נ –ללכת ולאכול את הפסח 

שאתה תצא  –בכך שהוא לא סופר שום דבר בזמן. ר"ח מטרתו  - בן חורין הוא קודם כל החופשי

כי זה מה  –הולך ודוחה שבת ודוחה הכול -דם אחד לבד שרואה לבנה בחידושהממצרים. לכן אפילו א

  שמקיים את כל העולם. 

  חוזרים לבן שאינו יודע לשאול : 

ם ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". ואז את פתח לו שנאמר "והגדת לבנך ביו

  יכול מר"ח תלמוד לומר וכו'.  –המדרש של "והגדת לבנך 

בוודאי זה ט"ו, אז מהיכן הגיע הרעיון של ר"ח? "והיה כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ  –"היום הזה " 

כי כל יציאת מצרים . למה לא כתוב: "ביום ההוא"? בחודש הזה" ...ועבדת את העבודה הזאת 

משכו לכם מע"ז וקחו מדם פסח". את העבודה  –מתחיל מר"ח!  הכול מתחיל ב"משכו וקחו לכם" 

הזאת לא עובדים רק ביום הזה, אלא בכול החודש הזה. אל תחשבו שהעבודה היה רק הניקיונות, 

  והיא היציאה ממצרים.  -אלא יש מהות לכל החודש הזה

היציאה הכללית מט"ו, והיציאה הפרטית שמתחילה בר"ח.  –מצרים  ממילא יש שני חלקים ליציאה

לט"ו מגיעים שהדם כבר על המקוף והדלתות מבפנים! מדוע? כי הקב"ה אומר שהוא לא צריך לראות 

  ואין לקב"ה צנעת הפרט, אלא הדם מבפנים הוא לא בשביל הקב"ה, אלא הוא בשבילך.  –

  ביציאת מצרים. בליל הסדר הראשון היינו במצרים ועסקנו 

"כל שלא אמר פסח מצה ומרור לא יצא ידי חובתו". אבל בזמן שבית המקדש  –האדמו"ר הזקן אומר 

הוא  –המרור  - קיים צריך שיהיו מונחים לפניך. הרבה אומר שהם שלושה שלבים בעבודת ה'

ל הוא מקב –המרירות שיש בעבודת ה' לכל אחד. אדם לדוג' שמסתכל על עצמו לפני התפילה 

לדעת לטפל במרור. העבודה  –והוא אומר שהוא לא שווה כלום. וזה העבודה הזאת  –מרירות 

הוא מגיע  - הביטול הכי גמור. כי כשאדם מתעסק במרור ומגיע אפילו למצה -זה המצה - השניה

  וזה "יכול מר"ח"!  שחייבים את פסח. –למסקנה 

אם כל היהי רצון הארוך, לכן יוצאים לבין  –אומרים שת הנשיאים כמו שצריך כל יום  –הספרדים 

הזמנים כי זה כל סדר בוקר. אבל האשכנזים חלקם פטרו את הבעיה בכך שהם רק יודעים שהספרים 

אומרים, וחלקם אומרים רק את הפסוקים ואת היהי רצו ןהקצר. הרב עובדיה היה אומר על האשכנזים 

אז  –, אבל האשכנזים אוהבים תפוחי אדמה "כמה פעמים אמרנו להם אורז זה אל חמץ זה טעים –

  יאכלו ענבים וישבעו". 

 –המבנה הוא פשוט. המשכן הוקם באותם ימים וכל הנשיאים נראים אותו דבר וביום השלושה עשר 

  אז אני אתקן את מה שהייתי צריך.  -"בהעלותך את הנרות". ביהי רצון אומרים שאם אני משבט יהודה

והוא שאל האם הוא צריך להגיד את היהי  -תוב שגיסו של הרש"ב היה כהן  כ –ביום יום של א' ניסן 

אז לכאורה הוא לא צריך להגיד את ה'יהי רצון'.  -כי הרי יש לו 'תעודות' שהוא לא משבט יהודה –רצון 

אמר לו להגיד את היהי רצום, ואמר לו שאפילו כהן ולוי שאינו  - שהאדמו"ר הרש"ב -וביום יום כתוב 

ודה חייב לאמרו, אע"פ שמוזכר שם ....המשתנה בכול יום ומתייחס לשבטו של הנשיא בכול משבט יה

  יום...כי זה שייך לעיבור, העיבור פירושו נשמה משבט אחרת המתעברת בעיבור נשמתו". 

 –ו"שלך גדול משל כולם". זה מר"ח  –שנים עשר ימים כל נשיא מביא את החלק שלו, ואז אהרן מביא 

מצרים הפרטית של כל אחד, ובסוף מגיעים ליציאת מצרים הכללית של כולם. לכן  כי זה יציאת

  זה מר"ח. –כי "צא ולמד"  –"ועבדתם את העבודה בחודש הזה" 

  



 


