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  'כחצות הלילה'

  בין החצות של מצרים לחצות  ישראל?

קריאת רביעי הם רגעים אחרונים של גלות. אלו רגעים שמתארכים, אבל מתחילה הגאולה. בקריאה 

של אתמול קראנו את השיחה בין משה לפרעה. פרעה כועס על משה, ולא רוצה לראות יותר את 

  משה. תוך כדי הדברים נגלה הקב"ה נגלה אל משה ואומר לו: 

 ִמְצַריִם ְ'ֶאֶרץ ְ'כ%ר ָ�ל )ֵמת:  ִמְצָריִם ְ'ת%& י%ֵצא ֲאנִי ַהַ"יְָלה ֲחצֹת�ַ  יְקֹוָק �ַמר �ֹה מֶֹ�ה וַ�ֹאֶמר

.ְ'ֵהָמה ְ'כ%ר וְכֹל ָהֵרָחיִם ,ַחר ֲאֶ�ר ַהִ+ְפָחה ְ'כ%ר ַעד ִ�ְסא% ַעל ַה�ֵֹ�ב ַ*ְרעֹה ִמְ'כ%ר
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ממצרים. על מכת בכורות מתרה  מכת בכורות היא הדקה התשעים, בה מתחילה להתרחש היציאה

"כהחצות הלילה",  - הקב"ה את פרעה, בידיעה שזה הולך להיות כחצות הלילה. רש"י מסביר בפשט

  כשהלילה נחלק לשניים. כמו "בעלות השחר". 

היא מה נשתנתה מכת בכורות מכל המכות האחרות, שהקב"ה  –השאלה הראשונה שיש להבין כאן 

  ייקת? מודיע לפרעה, את השעה המדו

כשאנו נכנסים אל קריאת רביעי בהמשך, לדיון ר"ח, ולהלכות פסח אנו מגלים עוד כמה דברים. במכת 

בכורות יש צורך בסימון של הבתים, ואי יציאה מן הבית עד הבוקר. יש כאן כל מיני זהירויות מיוחדות 

  דווקא למכת בכורות, שאנו לא ראינו אותם במכות האחרות. 

מקום חשוב. האפיקומן עד חצות, כדעת רבי אלעזר שאומר שפסח נאכל עד חצות  עניין החצות תופס

  והוא לומד זאת מהפרשה שלנו בגזירה שווה "ועברתי בלילה הזה בארץ מצרים והכיתי כל בכור". 

כשמעמיקים יש הבדל בין המכות. המגמה של כל הברכות היא "למען תדע כי אני ה'.. ואין כה' בכל 

ים כי אני ה'". זאת המגמה. אבל המגמה של מכת בכורות היא מגמה אחרת. הרי הארץ..וידעו מצר

בעקבות מכת בכורות ימותו כל הבכורות במצרים, והם כבר ודאי לא ידעו. לכן המגמה כאן היא מטרה 

  של עונש. פרעה ממאן לשלח, אז הקב"ה הורג את בנו בכורו. 

  שירית היא להעניש את מצרים. המכות הראשונות, הן למען תדע, והמכה הע 9כלומר 

  כשנאו מדברים על עונש, אנו נזכרים בשאלה הקשה ששואלים מלאכי השרת: 

"הללו עובדי ע"זו הללו ע"ז, מה נשתנו אלו מאלו", הרי אם זה כדי לידע שיש ה', אנו מבינים. אבל אם 

אנו יודעים שיש עניין אז צריך להעניש את כולם. אז מדוע בכורי ישראל יצאו מן העניין?  –זה עונש 

  של הבכורות בערב פסח, ופדיון של הבכורות. אז מה הנקודה כאן? 

"בני בכורי - התשובה היא עמוקה מאד. שאלת המלאכים צודקת. התשובה כבר נתנה ברגע הפקודה

שאבא אוהב אהבת  -ישראל". הם שאלו מה נשתנו ישראל מהמצרים? ובמכה הזו נתגלתה התשובה

מכת בכורות.  –רו. הנקודה הזאת של בני בכורי, היא הנקודה המופיעה במכה זו עולם את בנו בכו

  ש"למען תדעון", לא כי אני ה', אלא "אשר יפלא ה' בין מצרים ובין ישראל".  - זאת המכה

פוגעים בבני בכורי, אז צריכה להגיע מכת בכורות. האהבה הזאת של הקב"ה אינה  צריםברגע שהמ

  א. הוא פשוט אוהב אותו. תלויה במצב בו בנו נמצ

כל המכות קשורות לכולם, אבל מכת  בכורות באה לעשות חלוקה. באותה מכה מושמדת מצרים, 

  לבני ישראל, ולנצח ישראל. זה דבר פלאי.  –ובאותה מכה מתגלה האהבה הלא הגיונית 
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, חצות בחסידות, בעולם הקבלה, וגם בהלכה, נושא חצות הלילה הוא מאד משמעותי. באופן עמוק

הלילה מבטא את שני חלקי הלילה. בחלק הראשון של הלילה מושלת מידת הגבורה, לכן החלק 

הראשון של הלילה מתחיל במעט חושך, והוא רק הולך וגובר. ושיאו של החושך הוא בחצי הלילה. 

מתחיל בשיא החושך ומסתיים באור. לכן בחצי השני של הלילה מושלת  –החלק השני של הלילה 

  החסד. מידת 

שזה דווקא בחצות? כי כשרוצים לדבר על רגע שיכול לאחד  –אז מדוע צריך ליידע את פרעה ועבדיו 

אז מתארים את חצות - יש בו גם את בשורת העונש, וגם את בשורת הנצחיות ואהבה   –שני הפכים 

זמן. אז שתהייה מכת בכורות, אבל לא היה אומר להם –הלילה. אילו היה בא הקב"ה ואומר למצרים 

הם לא היו מאמינים שמכה כזו, שתשמיד את המצרים, תפסח על ישראל. הם לא היו מבינים איך. 

גם חושך, וגם להאיר מצד שני את  –יש שני צדדים. ואפשר גם להשמיד  –אבל כשזה בחצות 

  הנצחיות של ישראל. 

ני בכורי ישראל'. אתם של 'ב –בחצות הלילה יש בו את שיא החושך של מצרים, ויש בו את שיא האור 

  מבינים מה קורה לנו בחצות הלילה של ליל הסדר? 

זהו החצות של עם ישראל, בניגוד לשאר האומות. בחצות הלילה אנו מחזירים את האפיקומן, ויכול 

ואנו בנך בכורך. שנזכה כבר מתוך  –להיות שגנבו והחשכנו קצת את העולם, עדיין אתה אבא שלנו 

  את שיא האור.  שיא החושך לראות גם

  


