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 "דבס

 

 
  

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

ש ד  ק  
 'והוצאתי' -ראשונה כוס 

'קדש', בקידוש. הקידוש אינו חידוש של -ליל הסדר מתחיל ב

ליל הסדר, שכן אנו מקדשים בכל ליל שבת ובכל ליל יום טוב, 

ובכל זאת יש כאן דבר מחודש מכיון שהכוס של הקידוש מהווה 

בנוסף גם את הכוס הראשונה של ארבע הכוסות. לא נכנס 

  -הכוס הזו היא כנגד המילים כעת לכל הכוסות, רק נזכיר ש

ִים ת ִמְצַרַ֔ ַַּ֙חתַּ֙ ִסְבֹלִ֣ ַ ם ִמת    1...ְוהֹוֵצאתִִ֣י ֶאְתֶכֶ֗

 זהו השלב הראשוני של היציאה מהשעבוד. עוד לפני ההצלה

ם' - ם ֵמֲעֹבָדָתָ֑ י ֶאְתֶכֶ֖ ְלִתִּ֥ י ֶאְתֶכם' -', הרבה לפני ְוִהצַּ ְלִתִּ֤ ', ְוָגאַּ

י ֶאְתֶכִּ֥ם ' -ורחוק מאוד מ ְחִתִּ֨ םְוָלקַּ זה השלב הראשון  2'.ִל֙י ְלָעָ֔

שכל אחד מאתנו צריך לדעת לעבור. סבלות מצרים מעלינו 

 כמו מתחת להריסות. -ואנו מצליחים לצאת מתחתם 

 יין אדום

שיין משובח הוא יין אדום ויש לחזר אחריו  3בהלכה מופיע

מהפסוק המשבח את  4דווקא. הדבר נלמד בתלמוד הירושלמי

  -אדמימותו של היין 

ם לאַ  ֵּ֥ ד   י ִיְתַאַ֫ ִּ֤ ֵֶּ֥רא ַיִי֮ן כ ִ ֵ  5...ת 

זה נכון אגב שחשוב להקפיד על ארבע כוסות שהיין יהיה 

אדום, והמקור הוא מדהים בהקשר עם הקידוש והכוס 

שהיין צריך להיות אדום  6הראשונה. גדולי הראשונים אומרים

כדי להזכיר לנו את דמם של תינוקות ישראל שפרעה הרשע 

  -רחץ בו 

הו  ל ׇכ   ִליכ ַ֔ ש ְ ַ הַּ֙ ת  ר  ֹוד ַהְיֹאַּ֙ ל ֶ֗ ן ַהי ִ ִ֣  7...ַהב ֵ

וכאשר הוא ירד אל היאור לרחוץ הוא ביקש לרחוץ שם בדם 

התינוקות. כאשר אנו עושים את הקידוש בליל הסדר ונזכרים 

בכל הנהרות שבהם רחצו בדם תינוקותינו לאורך ההיסטוריה 

ונבחין  נסתכל בנילוס בו רחץ פרעה -בכל מיני יבשות וארצות 

בדבר מדהים; שותים יין, אשר תפקידו הוא לשמח לבב אנוש, 

                                                           
 שמות ו', ו'. 1
 שם, ז'. 2
 טור או"ח, תע"ב, שו"ע הרב תע"ב, סע' כ"ו. 3
 ירושלמי פסחים פרק י', הלכה א'. 4
 משלי כ"ג, ל"א. 5

 -שהוא משמח אלוקים ואנשים, שותים בהסבה כבני מלכים 

 אך מקפידים על יין אדום כדי לזכור את דם התינוקות?!

 התינוקות שלא נמצאים כאן

אין זה עדיין השלב שבו אנחנו משנים מהסדר הרגיל כדי 

נה הלילה הזה'. כאן אנו עדיין פונים שהילדים ישאלו 'מה נשת

הרי הלילה הזה הוא  -כלפי עצמנו ושואלים את השאלה הבאה 

 -לילה בו 

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא 

  8...בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים

 -לפני שאנחנו מספרים לילדים, לפני שחוצים את המצה  ודוע

תנו את אנו רואים אהאם  -אלים אנו עוצמים את העיניים ושו

האם בתינוקות שכן  -כל התינוקות שלא נמצאים פה? ובעומק 

נמצאים פה, האם בהם אנו מצליחים לראות את אלו שפרעה 

בילדים ובנכדים שלנו? האם אנו  -ביקש לרחוץ בדמם? כן, כן 

הנה ההמשך של התינוקות  -מתבוננים בנו, החיים, ורואים 

ליהם זעקנו וזעק משה רבנו 'מה עם שרחץ בהם פרעה ושע

 הנה אנחנו; -אלו שנתמעכו תחת אבני הבנין'? 

 עם ישראל חי

ביין  -ביין, שלא מפסיק להיות ניגר מעל שולחננו, הנה  -הנה 

שאותו יכול לשתות רק מי שחי חיי נצח ובגוף ראשון יכול לומר 

 -את כל ההגדה על איך 

ים  ְצִרִ֖ ִ עו  ֹאת ָ֛נו  ַהמ  ֵרֵ֧ ָֽׁהַוי   ש   ה ק  ֵּ֥ ינו  ֲעֹבד  ֵלִ֖ ו  ע  נֵּ֥ ת ְ ו נו  ַוי ִ  9.ַוְיַענ ּ֑

 -ולראות איך הוא בעצם אלוקות, איך הוא בעצם אינסוף. הנה 

כי זה  -הכוח המופלא של היהודי לשתות יין אדום, ולשמוח 

הדבר הקשה ביותר. לראות בעומק, בתוכן הכי עמוק שלו, 

 שהוא זה שמגלה את סוד נצחיותנו. 

לפני הקידוש הזה היינו בפורים ושתינו הרבה יין  שלשים יום

'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך -ושם למדנו איך מגיעים ל

 117זרוע עמ'  אור 6
 שמות א', כ"ב. 7
 רמב"ם, הל' חמץ ומצה, ז', ו'. 8
 דברים כ"ו, ו'. 9

 תשע"ח פסחלקראת  בהגדה עיונים
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מרדכי'. הייתה זו עבודה קשה ומופלאה אך לא כל יום פורים, 

והלילה אנו הולכים לדעת, ועוד איך לדעת, מה בין ארור פרעה  -

 והעם שלו לברוך מרדכי והעם שלו.

להצליח לשתות את היין  -מתוך ידיעה  -יכים הלילה אנו צר

האדום, לזכור את דם התינוקות שרחץ בהם פרעה ולומר להם 

דווקא מתוך  -עם ישראל חי! הכל קיים, אנו ממשיכים  -ולנו 

 הקושי, דווקא מתוך הדם!

 האביב של כל העולם

פרעה שרחץ בדמם של התינוקות ביאור מזכיר לנו את בתו, 

יאור לרחוץ מגילולי בית אביה, ושם באותו בתיה, שירדה אל ה

המקום נתגלתה לה רוחו של משה וגילתה לה ולנו שגם 

במקום הכי נמוך, הכי מזוהם, בבית פרעה, מתוך המקום 

יכולה לצמוח בת פרעה, שתהפוך  -והסיטואציה הכי קשים 

 י'ה.-לבת

הכוח האמוני שאנו מתמלאים בו בקידוש הוא הכוח להיות 

דלים, לראות את כל המציאות בעיניים של מקודשים, מוב

קודש, ולהצליח לראות איך גם בממלכת הרוע יש לתורה 

הקדושה ולמשה המושה את כולנו ממצרים את הכח למשות 

את בת פרעה אותה הוא  מושה  -גם את הנמוך שבנמוכים 

 י'ה.-והופך אותה לבת

בתו של זה שרחץ בדם התינוקות תרד אל היאור כדי להיטהר 

רחוץ מגילולי בית אביה, ויציאת ישראל ממצרים תהיה לעד ול

אפילו של  -לא רק האביב שלנו אלא האביב של העולם כולו 

 בת פרעה.
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ורחץ כרפס
 הכנה או סימן בפני עצמו?

א נטילת הידיים הו ,'ורחץ'הסימן השני של סימני ליל הסדר, 

ירק אשר טיבולו  -ללא ברכה הנעשית לפני אכילת הכרפס 

במשקה, ולמרות שאיננו נוהגים ליטול את ידינו לאורך השנה 

לפני שאנו אוכלים מיני כרפס, הרי שבליל הסדר כולנו 

 מקפידים על כך.

הזו אנו ממשיכים את  ובאמת צריך להבין למה דווקא בנקודה

הקידוש? זה דבר שונה מכל יתר הסימנים של ליל הסדר. 

הרחיצה הזו היא דבר לכאורה צדדי, איננה עומדת בפני עצמה 

והיא באה רק כהכנה לקראת אכילת הכרפס. משהו מעין 

זה איננו כלי שמניחים עליו את הלחמים  -הכיור שהיה במשכן 

רות כמו במנורה או מזבח כמו על השולחן, מדליקים בו את הנ

'רחץ' -הכיור, וכמוהו ה -הקטורת עליו מקטירים את הקטורת 

 הוא רק אמצעי לקדש בו את הידיים והרגליים.

אבל בכל אופן הוא נקבע כסימן בפני עצמו ולא רק זאת אלא 

בפעם  -שהרחיצה הזו חוזרת על עצמה פעמיים במשך הלילה 

 מצה'. -'מוציא -צה 'רחצה' המקדימה את אכילת המ-השניה כ

כל  -ועוד דבר מעניין שצריך לשים לב אליו, אם כבר מדייקים 

יתר הסימנים באים בפני עצמם ולא בסמיכות לסימן אחר. 

ואילו כאן מופיעה ו' החיבור  -'מגיד', 'רחצה', 'מרור', 'כורך' וכו' 

'ורחץ', כאילו שהסימן הזה סמוך וקשור עם הקידוש שלפניו,  -

הוא משמש כהכנה לסימן שלאחריו  -שאמרנו  כפי -בעוד 

 וכרפס'? -'כרפס'. אולי היה צריך להיות 'רחץ  -דווקא 

 שני צדדים לכרפס

-נדמה שיש כאן מפתח מדהים להבנת הלילה הזה דווקא ב

'ורחץ', וכדי להבין אותו נראה ראשית את הכרפס, שהרחצה 

 כאמור היא ההכנה לו.

דמה, בין אם הוא גבעולי בין אם הוא תפוח א -ובכן לכרפס 

יש שני טעמים. מצד אחד הוא בא  -סלרי ובין אם הוא ירק אחר 

לתאר את השעבוד ואת העבדות. אותיות כרפס הן 'ס' פרך', 

ששים ריבוא בני ישראל שעבדו בפרך. מסיבה זו  -היינו  

אומרים רוב הפוסקים שאין להסב באכילת הכרפס וכן יש לכוון 

מה' שלפני אכילתו לפטור גם את בברכת 'בורא פרי האד

המרור. הוא בעצם הכנה למרור ומזכיר את השיעבוד, את 

 העבדות.

חז"ל מספרים שהעשירים  -מצד שני, הוא מתאר את ההיפך 

לאכול לפני  -וכן בימינו עינינו הרואות  -הגדולים נוהגים היו 

הסעודה משהו כאפריטיף, מתאבן, שמושך את התיאבון ואת 

ימות' שלפני הסעודה. בלילה רגיל אנו נוהגים האכילה. 'טע

ויאללה לסעודה, אבל בלילה הזה, הלילה בו כולנו  -ליטול ידיים 

מסובין, כולנו בני מלכים, גם אנו אוכלים 'אפריטיפים'. אז האם 

 הכרפס הוא ביטוי לשעבוד או לעשירות ולמלכות?

 אפריטיף של בני מלכים

הוא מתאר את המצב פס הוא ביטוי של שניהם. בעומק הכר

שמצד אחד אנו בסופו של דבר בני מלכים, ואנו אוכלים דווקא 

ירק חצי מסכן ולא מנה ראשונה מהודרת, כי הוא מתאר שני 

אנחנו את עבודת הפרך של השישים ריבוא אך בו  -דברים 

זמנית אנו זוכרים שאנו בני מלכים ואוכלים מסובים, כמי שאי 

יתכן והוא אוכל רק כרפס,  אפשר לקחת ממנו את עשירותו.

אך זה גופא מעיד לו שאת  -ויתכן שהוא נזכר בעבודת הפרך 

עושרו האמיתי הבלתי לתלוי לא ניתן לקחת ממנו. הוא בן 

המלך והוא אוכל כמנהג המלכים אפריטיף, גם אם בתפריט זה 

 רק עלה סלרי...

הרעיון הכללי של עם שיודע להרגיש בני מלכים גם כאשר הוא 

מה של עבודת פרך הוא דבר ידוע. אך גם מהבחינה בעיצו

רחיצה, כפי שפחתנו, היא  -הפרטית של כל אחד ואחת מאתנו 

רק פעולת הכנה. כמו הכיור שאולי בכלל מקומו מחוץ למשכן, 

שמגיע  -'ורחץ' -מעין מקווה שכזה. אבל החידוש הגדול של ה

לה הוא אולי החידוש הגדול ביותר של הלי -'קדש' -בעקבות ה

שהגדולה שלנו איננה רק ב'מגיד', ובתיאור ההיסטורי  -הזה 

אלא ליהודי יש כח גם במקום הכי  -'הלל' ובברכות -'צפון' וב-וב

נמוך שהוא נמצא לטהר את עצמו. מהמקום הכי פחות נקי הוא 

 יכול תמיד להיטהר וזוהי בעצם החירות שלו.

שהוא גם כאשר הוא משועבד לאותם מצריים, לאותם מיצרים, 

הוא צריך לדעת שהוא בא מ'קדש',  -עד היום רוצה לצאת מהם 

יש לו את ו' החיבור. הוא קדוש! וגם אם ידיו  -הוא קדש ורחץ 

כאשר הוא ניגש ומתקרב אל המזבח,  -ורגליו ממש מלוכלכות 

ואת זה אף אחד לא יכול לקחת ממנו כי זה 'בילט אין' בתוכו, זו 

 מהותו.

 בן של מלך שאוכל סלרי

'ורחץ' הזה, שמחובר ל'קדש' ופותח את ליל הסדר, אומר -ה

'אנו הולכים לספר סיפורים לא קלים, תיאורים  -לנו בעצם 

כל סוגית הגלות והעבדות', לא רק אלו שהיו פעם אלא  -קשים 

 -אלו שבכל יום ויום, בכל דור ודור, אצל כל אדם בפני עצמו 

יאש, אך את ולפעמים באמת אפשר להתי -במיצרים וביצרים 

יהודי הוא קדוש, וכיון שהוא  -הלילה הזה פותחים ב'קדש' 

'ורחץ' הזה אי -קדוש הוא תמיד יכול לרחוץ ולהיטהר. את ה

אפשר לקחת ממנו גם אם מה שיש לו כדי שלהרגיש בן של 

מלך הוא רק חתיכת עלה סלרי של עבד... הוא יכול להיטהר, 

י מלוכלכות ולדעת הוא יכול להיכנס עם הידיים והרגליים הכ

 שבלילה הזה קיבלנו את הכח להיות בני חורין. 

 כל יהודי קדוש

ואם בכל לילה, הסדר הוא 'סור מרע ועשה טוב', היינו קודם 

מה שאגב יכול היה להסתדר גם  -'ורחץ' ורק אחר כך 'קדש' 

ואחר כך באה ו'  הרי שבלילה הזה קודם 'קדש' -הלכתית 

'קדש ולא פסיק אלא  -החיבור של הרחצה, היחידה בכל הלילה 

זה לא  -כי אתה יהודי צדיק, כזה קודש קדשים  -'ורחץ' בחיבור 

קדימה, רחץ את ידיך את  -משנה איפה אתה ומאיפה הגעת 

עצמך ואז תוכל להמשיך לכרפס.
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יחץ
 מצותשלש 

יחץ הוא הפגישה הראשונה שלנו בליל הסדר עם המצות, 

  -המצווה המיוחדת לערב הזה 

ת. ֹּ֑ ו  ַמצ  ֹאְכלִ֖ ֶרב ת  ֶעַ֔ ַּ֙ ב   ֶדש  ֹום ַלחַֹּ֙ ר יִּ֤ ש  ָׂ֨ ֩ה ע  ע  ַאְרב   ֹֹׁ֡ן ב ְ ִראש   10ב  

-ההגדה מזכירה לנו שישנן שלוש מצות, וכאשר אנו מגיעים ל

-החלק הקטן ל -'יחץ' אנו חוצים את המצה האמצעית לשניים 

 'המוציא' ואת החלק הגדול אנו מחביאים לאפיקומן.

מדוע יש לנו בליל הסדר  -ונשאל שתי שאלות על כך. האחת 

שלוש מצות ולא שתיים, כלחם משנה, כמו בכל לילות שבת 

 וימים טובים?

מה נשתנה הלילה הזה שיש לנו 'רק' שלוש מצות  -והשניה 

כמו הכוסות שתקנו חז"ל ולא ארבע, כמו ארבע הכוסות, שכן 

על שם ארבע לשונות הגאולה, כך המצות מסמלות את 

הלחם שאכלו אבותינו בחיפזון ביציאתם ממצרים  -הגאולה 

אשר לא הספיק להחמיץ? נכון הוא ההסבר על כך שהמצות 

אבל אנו רוצים להבין את הקשר  -הן כנגד כהן, לוי וישראל 

 שלהן לסיפור יציאת המצרים.

את ההבדל בין  11באוויטש זיע"א מסביר באופן נפלאהרבי מליו

היין מתאר את השמחה הגדולה והמצות  -הכוסות למצות 

מתארות את היציאה ממצרים, אלא שהמצות מתארות את 

 את השמחה בחירות שתהיה. -לחם העוני, את השעבוד, והיין 

 גאולה פאסיבית

ארבע לשונות יש לגאולה, כאשר שלש הלשונות הראשונות 

מתארות את המצב שמצדנו אין עדיין מוכנות אמיתית. אנחנו 

  -עדיין לא ֵכלים לגאולה והכל נעשה עבורנו על ידי הקב"ה 

ּ֑ם  ת  ֵּ֥י ֶאְתֶכִ֖ם ֵמֲעֹבד  ִ ְלת  ִים ְוִהצ ַ ת ִמְצַרַ֔ ַַּ֙חתַּ֙ ִסְבֹלִ֣ ַ ם ִמת  ְוהֹוֵצאתִִ֣י ֶאְתֶכֶ֗

ִִּ֤ ַאְלת  יםְוג  ֹדִלָֽׁ ים ג ְ ִטִ֖ פ  ה ו ִבש ְ י ַ֔ ֹוַע ְנטו  ְזרִ֣  12.י ֶאְתֶכםַּ֙ ב ִ

אך לכדי יציאה  -שלבים שלבים ברמת היותנו משועבדים 

בעצמנו והפיכתנו לבני חורין עדיין לא הגענו בשלש הלשונות 

 -הראשונות הללו. אנחנו עדיין פאסיביים 

ו ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנ ...

 13.ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים

גם ברמה הרוחנית אנחנו עדיין במצב שמצד עצמנו אין אנו בני 

 -חורין אלא 

 הקדוש ברוך הוא שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים...

 14.וגאלם

  -המשפט הזה היא התשובה לשאלה שאנו שואלים בהגדה 

                                                           
 שמות י"ב, י"ח. 10
 ליקו"ש, כ"ו, וארא, שיחה א'. 11
 שם, ו', ו'. 12
 מתוך ההגדה של פסח. 13

שום שלא הספיק על ? על שום מה, מצה זו שאנו אוכלים

 ...בצקם של אבותינו להחמיץ

הקב"ה חייב להיגלות עלינו ולתת לנו את הכוח שעדיין לא 

מופיע בנו מעצמנו. המצה, שלש המצות, מתארת את לחם 

-העוני. זהו לחם שאין בו טעם, מאכל עניים, וכן במצב רוחני

אדם יוצא ידי חובתו כאשר מוציאים אותו אחרים, אבל  -נפשי 

מו עדיין לא הגיע להבנה של החירות ולכן אף נפסקת הוא עצ

שאם אדם אכל מצה בעל כורחו, הוא יצא  - 15הלכה מדהימה

ידי חובת המצווה, כי המצה מתארת את זה שהקב"ה מוציא 

עני  -אותי, לא אני את עצמי. אני עדיין רחוק מאוד מחירות 

 בטעם ועני בדעת. 

 יין עם טעם

ים כבר לשונות גאולת מצר שלן הרביעית לעומת זאת הלשו

  -מתארת את החירות שלנו 

י  י ֲאִנִּ֤ ִ֣ ם כ ִ ֶֶ֗ יַדְעת  אֹלִהּ֑ים ִוָֽׁ ֶכִ֖ם ֵלָֽׁ יִתי ל  ֵּ֥ יִ ם ְוה  י ֶאְתֶכֵּ֥ם ִליַּ֙ ְלע ַ֔ ָׂ֨ ַקְחת ִ ְול 

ִים ָֽׁ ֹות ִמְצר  ִַ֖חת ִסְבלֵּ֥ ַ ם ִמת  יא ֶאְתֶכַ֔ ֹוִצִ֣ ם ַהמ  ֵהיֶכַ֔  16.הַּ֙ ֱאֹלִ֣

טעם וזהו כל  היין בניגוד למצֹות איננו 'לחם עוני' אלא יש בו

הטעם האנין שלו. לכן תקנו חז"ל ארבע כוסות כנגד  -עניינו 

הלשון הרביעית של הגאולה, בה היא מופיעה גם אצלנו, 

 מאתנו.

אז ענינו על השאלה למה יש לנו שלש מצות ולא ארבע, אבל 

מדוע שלוש מצות ולא שתיים,  -שאלנו עוד שאלה בהתחלה 

   -כמו כל לחם משנה? 

 'שיהיה' לשמור כדי

אכילת לחם משנה בכל שבת היא זכר למן, שירד ביום שישי 

בכמות כפולה. המן הרי ירד וכל אחד לקט וקיבל איזה טעם 

שהוא רצה, 'כצפיחית בדבש', אבל היה שם ניסיון אחד, קשה 

לא להותיר, לא להשאיר לבוקר. להיות בני חורין. ללכת לישון  -

ירד מן חדש. ארבעים  כי אתה מאמין שבבוקר -עם מקרר ריק 

שנה אתה יכול לקבל מן כל בוקר עד לפתח האהל, ועדיין זה 

ניסיון קשה כי אתה צריך 'שיהיה', שיישאר לך למחר. אדם 

'אני מצדי בכלל -שירגיש ש -צריך שתהיה לו חירות האמונה 

לא צריך, הכל זה מאיתו ית''. אבל בשלב הראשון אדם עדיין 

ה אמונה בשביל להגיע למדרגה לא שם. הוא צריך לקבל הרב

 הזו.

את החצי הגדול של המצה  -עכשיו תקשיבו איזו תורה נפלאה 

כי בתחילת הסדר  -האמצעית אנו מחביאים לאפיקומן, נכון? 

אנחנו עדיין 'עבדים היינו', עבדים שצריכים להחביא ולשמור 

 שם 14
 כגון שאנסוהו עכו"ם  אכל מצה בלא כוונה' -' שולחן ערוך או"ח תעה, ד 15

 ...'יצא ידי חובתו - או לסטים לאכול     
 שמות, שם, ז'. 16
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'כדי שיהיה', כי אנחנו עדיין לא במדרגה  -מהמצות שלנו למחר 

 -של האמונה, אנחנו עדיין לפני  הגבוהה

ִים א ְדִמְצר  ַאְרע  א ב ְ נ  ת  לו  ַאְבה  א ִדי ֲאכ  א ַעְני  א ַלְחמ   . ה 

אנחנו עדיין עבדים בשלב הזה ולכן בלי שאף אחד יראה אנחנו 

שומרים מהלחם, מחביאים אותו, כדי שיישאר לנו. זה היה 

עבוד, הניסיון של המן ואנחנו יודעים שעדיין אנחנו צריכים ל

אנחנו  -שהקב"ה הוא המוציא אותנו לא מפני שאנחנו ראויים 

 עדיין מחביאים אוכל. 

 להיגאל בזכות הילדים

נכון, השמירה הזו, חוסר האמונה הזו מביאה תולעים, כמו במן 

'אבל איפה החירות  -דבר שמכרסם אותך מבפנים ואומר  -

יקומן שלך?', ואז באים הבנים שלנו, הילדים, גונבים את האפ

  -ובסוף ה'מגיד' אחרי שאכלנו אנו אומרים להם 

 !אפיקו מן

'תוציאו את המן', תביאו אותו. והם אומרים  -ובתרגום מארמית 

'אתם הרי ההורים שלנו, לא? הנה המן שלכם. די כבר  -לנו 

 להיות עבדים, תפסיקו עם זה'.

הילדים המתוקים שלנו שגורמים לנו להפסיק להיות עבדים, 

שגורמים לנו להפסיק להחביא מהאוכל ולהתחיל להאמין 

הם אלו שיקבלו את הפרס, את המתנה הכי  -באמת בקב"ה 

 שווה.

רק לאחר מכן נגיע אל הכוסות האחרונות ויהיה לנו טעם של 

  -בני חורין מצדנו ונשמע 

אֹלִהּ֑ים ֶכִ֖ם ֵלָֽׁ יִתי ל  ֵּ֥ יִ ם ְוה  י ֶאְתֶכֵּ֥ם ִליַּ֙ ְלע ַ֔ ָׂ֨ ַקְחת ִ  ...ְול 

  -תם מצדכם תהיו כלים לכל החירות הזו' 'וגם א

ם... ֵהיֶכַ֔ י הַּ֙ ֱאֹלִ֣ י ֲאִנִּ֤ ִ֣ ם כ ִ ֶֶ֗ יַדְעת   .ִוָֽׁ
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הא לחמא עניא
תחת הסימן 'מגיד' באה פסקה קצרה ומוכרת בארמית, 

  -המשמשת ככותרת לכל סיפור יציאת מצרים 

א ַעְני א א ַלְחמ   17...ה 

או משפט שמתמצתים את כל הסיפור כותרת היא מילה 

. לפעמים לכתוב כותרת קשה יותר מכתיבת שיבוא לאחר מכן

ונפתח בארבע  -מפתיע מאמר שלם, אך כאן יש משהו שונה, 

 קושיות על פסקה זו;

 ארבע קושיות על הכותרת

  -. המשפט הראשון של ה'מגיד' הוא כאמור קושיה ראשונה

ִים א ְדִמְצר  ַאְרע  א ב ְ נ  ת  לו  ַאְבה  א ִדי ֲאכ  א ַעְני  א ַלְחמ   .ה 

כלומר אנו מצביעים על לחם הועני שלפנינו שאכלו אבותינו 

כולנו על וב שהרי עוד מעט נצביע  -ויש להבין בארץ מצרים. 

  -המצה ונגיד 

ה נו  אֹוְכִלים ַמצ   א  ה זֹו ש ֶ ו ם מ  יק ? ַעל ש  ִ ֹלא ִהְספ  ו ם ש ֶ ַעל ש 

ל ֲאבֹוֵתינו  ְלַהֲחִמיץ ם ש ֶ ֵצק  ֱאַמר ...ב ְ נ ֶ ר ' ש ֶ ֵצק ֲאש ֶ ַוי ֹאפו  ֶאת ַהב  

ְצַרים ...הֹוִציאו  ִמִמְצַרים ִ ו  ִממ  י ֹגְרש  ֵמץ כ ִ י ֹלא ח   ...'כ ִ

האם את המצה הזו אכלו אבותינו בארץ  -כן, לא ברור ואם 

 ם? אכלו אותה אחרי שהם כבר יצאו מש מצרים או שמא הם

  -. במשפט השני אנחנו אומרים קושיה שניה

ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, כ    .כ  

מדוע עכשיו מזמינים את הרעבים והצרכים? איפה היו כל בעלי 

הבתים עד עכשיו? למה לא דאגתם להזמין את הנצרכים 

שבועיים? -לפני שבוע -כשהייתם בבית הכנסת או יותר נכון 

רק עכשיו, כשאנחנו כבר אחרי הקידוש והדלת סגורה, אתם 

זה טוב  –ובכלל נזכרים להזמין את האורחים המסכנים?! 

 להזמין אורחים אבל מה הקשר של זה לסיפור יציאת מצרים?

ממש לכאורה . הסיום של הפסקה הזו נראה יה שלישיתקוש

  - , כמו שאומרים הילדים'מייבש'

א ַעְבֵדי,  ת   ש ַ ֵאל. ה  ר  א ְדִיש ְ ַאְרע  ה ב ְ א  ה ַהב   נ  א, ְלש   כ  א ה  ת   ש ַ ה 

ֵני חֹוִרין ה ב ְ א  ה ַהב   נ   .ְלש  

והלוא אנחנו כבר מסובין, את היין של הקידוש שתינו בהסבה 

להיראות כבני מלכים, לשבת בדרך חירות ואנו צריכים 

רים. אז מה פתאום באים ולהרגיש כאילו אנו יצאנו עתה ממצ

 'השתא עבדי'? - יםעדיין עבד ואומרים לנו עכשיו שאנו

ואחרונה. איך יתכן שזו הכותרת לכל סיפור  ושאלה רביעית

יציאת מצרים? הרי תכף נגיד 'עבדים היינו לפרעה במצרים' 

                                                           
 ., וכן כל הציטוטים בשיחה זומתוך ההגדה 17

. .'הא לחמא עניא. -והכותרת הזו  -נחנו בני חורין  ואילו היום א

 אומרת שאנחנו עדיין, כעת, עבדים! -השתא עבדי' 

בעצם, הילד כבר צמא לשאול 'מה נשתנה', הוא כבר הכין את 

כל הקושיות, זה בוער לו בבטן והוא 'מת' שהקידוש יעבור, 

יאללה, כבר עשינו מספיק שינויים כדי שהוא  -ל הכרפס יאכֵ 

'יש  -יתעורר וישאל את הקושיות, ואז אנחנו באים ואומרים לו 

'הא לחמא עניא'. איך זה  -לנו רק עוד דבר קטן נוסף לומר לך 

קשור לקושיות של הילד? לסיפור יציאת מצרים? תנו לו כבר 

 לשאול!

 הקושיה האמיתית

רעי ואהובי, שאלנו ארבע קושיות שכוללות הרבה מאוד 

 לכולן יש תשובה אחת בלבד, שכאשר אבל -קושיות נוספות 

נפנים אותה זה יהפוך לנו את ההבנה של ליל הסדר ואולי אף 

 -את כל תפיסת החיים 

לפני שהילד בא לשאול 'הא לחמא עניא'.  -כן, זו אכן הכותרת 

את שאלותיו על למה הלילה מטבילין שתי פעמים ולמה 

לפני כל השאלות  - רגילים יושבים מסובין ולא על כסאות

הספציפיות הללו, מסתבר שהילד שלנו מוטרד משאלה אחרת 

לגמרי, הרבה יותר כללית; הרי בתחילה קידשנו וישבנו כבני 

שאנחנו עדיין  והסברנוחורין מסובין, לאחר מכן אכלנו כרפס 

עבדים, אחרי זה חצינו את המצה והחבאנו אותה כמו עניים 

סובים, והילד רואה שולחן ועכשיו אנחנו חוזרים להיות מ

מלכים ואז הוא שואל את שאלת השאלות, שבעצם היא 

השאלה של כולנו, לא רק של הילדים )כי אנחנו יודעים שהדבר 

שהכי מעודד את הילדים שלנו לשאול שאלות הוא לא שיש לנו 

לא מפחדים לשאול  , המבוגרים,תשובות אלא שגם אנחנו

 שאלות בעצמנו(; 

 יצאנו ממצרים?אז יצאנו או לא 

'אבא,  -'הא לחמא עניא' זו השאלה בה"א הידיעה של הלילה 

אם כבר יצאנו ממצרים, כפי שאמרנו בקידוש, והקב"ה בעצמו 

איך יתכן שבאלפיים אז  -הוא בכבודו ובעצמו הוציא אותנו 

וחמש מאות השנים האחרונות אנחנו עדיין מסתתרים 

בכל דור עדיין ה שבמרתפים בוורשה או בבבל או ברומא? איך ז

החירות, אבא, על מה ודור עומדים עלינו לכלותינו'? איפה 

'אבא, עומדים  -תקופות שהילד אמר גם היו אתה מדבר?'. כן, 

 ממה שהיה במצרים!'. אפילו הרבה יותרעלינו לכלותינו היום 

'הרי הקב"ה הבטיח לנו שהוא  -ועוד ממשיך הילד להקשות 

גדול, אז איך יתכן שאנחנו רעבים מוציא אותנו ממצרים ברכוש 

 ואין לנו מה לאכול?',
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'אבא, אני יודע  -ואולי הילד הזה שואל את אביו דוגרי ואומר לו 

כמה הלוואות לקחת כדי שנוכל לשבת ככה הלילה. אז איפה 

הוא  והילד לא טיפש אזהחירות?', ואם המצב שלהם יותר טוב 

רעבים ונזקקים  'אבא, אני מכיר שיש עוד הרבה -בעצם אומר 

בעולם. האם באמת יצאנו כולנו ממצרים? הרי חסר להם, אין 

 להם!'.

הרי הבן הרשע יושב  -ולא רק על רעבים בגשמיות הוא שואל 

גם הוא סביב השולחן אתנו, 'והלוא אתה סיפרת לי, אבא, שכל 

הרשעים מתו במצרים בשלשת ימי מכת החושך, ורק 

תכן שיש רשעים? את האמת אז איך י -הצדיקים יצאו ממצרים 

 או לא יצאנו?'.ממצרים האם באמת יצאנו  -אבא 

 בריאת החירות והגאולה

לפני כל השאלות הפרטיות, הספציפיות, על השינויים 

השאלה הגדולה והכללית שנוהגים בלילה עומדת לפנינו 

אבות ובנים  -התלויה בחלל האויר שצריכה להטריד את כולנו 

ועל כך באה  -'מה זה הסיפור הזה של הלילה?'  -כאחד 

'תשמע ילדי המתוק, את הלחם הזה שאכלו  -התשובה הבאה 

ין אבותינו כשיצאנו ממצרים, אכלנו אותו בהרגשה שאנחנו עדי

אתה יודע כמה פעמים רצינו  נמצאים שם בפנים לפני היציאה.

ואמרנו שאנו זוכרים את  לחזור ממצרים גם אחרי שיצאנו משם

? בעצם היינו צריכים לברוח ממצרים לא דג ואת הקישואיםה

פחדנו מעצמנו  -הוא הרי התחנן שנלך  -כי פחדנו מפרעה 

שלא נרצה לחזור ולהישאר שם. את הלחם הזה שאכלנו 

טעם של מצרים בפה. אתה מבין למה לא  היה לו -כשגורשנו 

לגמרי יצאנו ממצרים? למה אנחנו עדיין ממשיכים לצאת 

למה כל יום ויום אנחנו צריכים להמשיך ולעבוד על  ממצרים?

 היציאה הזו?,

אתה מבין למה יש 'דכפין' ויש 'דצריך' ולמה יש רעב רוחני 

'אז  -כי אנחנו עדיין ביציאת מצרים. ואם אתה שואל  -וגשמי? 

זה הקוד של כל  - בן מה זה בעצם הלילה הזה?' אני אענה לך

 -ל יום נברא משהו אחר החיים! אתה זוכר שבבריאת העולם כ

הרקיע, האור, האדמה וכו'? אז בלילה הזה של יציאת מצרים 

נבראה החירות בעולם. הלילה נבראה בריאה ולפיה אתה ואני 

נברא בעולם שהגאולה היא תהליך של בלילה הזה בני חורין. 

'אל חזור' ובלילה הזה נוכל להביא לימות המשיח. אנו צריכים 

אחד אנו עדיין יוצאים ממצרים, לא  לזכור בו זמנית שמצד

אבל  -לגמרי יצאנו משם ולכן אנו לא מתבלבלים מרגעים יפים 

יצאנו  -יחד עם זה, מהצד השני, אנחנו כבר בדרך לגאולה 

, אין יותר אפשרות להיטמע מהאפשרות של מ"ט שערי טומאה

 . אנחנו בדרך לגאולה'. נ'-בשער ה

אפשר להמשיך עם  רק עכשיו, אחרי ההבנה המופלאה הזו,

 ההגדה בשאלות הספציפיות של 'מה נשתנה'.
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הלילה הזה כולו מצה
לאנגלית? ולצרפתית?  -'מצה'  -איך מתרגמים את המילה הזו 

בהגיה,  בכולם אומרים 'מצה' רק -ולספרדית? ממה שבדקתי 

במבטא, קצת שונה. כן, יש מילה מיוחדת בכל שפה ללחם 

ִין! -  שלא תפח, אבל מילה למצה  אַּ

 מה היא בעצם המצה הזו, המילה שאין לה תרגום? 

 מהי מצה?

ננסה להגדיר את המצה ברמה ההלכתית והכימית הכי 

אם הציווי בלילה הזה היה רק שאסור  -פשוטה. לא להתבלבל 

היינו אוכלים עגבניות ותפוחי אדמה והכל היה  -לנו לאכול חמץ 

בסדר. העניין הוא שאנו חייבים לאכול בלילה הזה דברים 

מאכל מחמשת מיני דגן שכאשר  -הבאים לידי חימוץ, דהיינו 

הוא יפגש עם מים הוא יתפח ויבוא לידי חימוץ. הציווי שלנו 

בלילה הזה הוא שאנו מחויבים לשמר את המצב הזה בהגדרתו 

 -שמאכל הזה ירצה לבוא לידי חימוץ, אבל אני לא נותן לו  -

֮ם ֶאת ֶ ַמְרת  צ ֹות   ו ש ְ ַ  18... ַהמ 

אנו נדרשים לשמר את הזמן, את הנקודה הזו שבה המאפה 

 הזה עדיין מצה. 

 להלחים את הלחם

 -בואו נחשוב לרגע על המשמעות בעברית של המילה 'מצה' 

אנשים שרבים, בעברית זו בעצם תחילתה של מריבה. שני 

 -ניצים, נקראים  

ּ֑ך   תֶ ִ֖י ַמצ   ם ַאְנש ֵ ֵאַ֔ א ִתְמצ  םַּ֙ ְוֹלִ֣ ַבְקש ֵ  19...ת ְ

 -אלו הם אנשים המחרחרים איתך מריבה. זה דבר משונה 

 למה קוראים ללחם הדק הזה 'מצה'? מי רב פה עם מי?

'מצה' כפי שאמרנו מתארת את תחילת -נשים לב ש -בנוסף 

 מלשון מלחמה של ממש, לחימה! בא -המריבה, ואילו 'לחם' 

לחם נוצר בעצם ממפגש בין קמח ומים,  -בואו נחשוב על זה 

שני הרכיבים הכי בסיסיים המאפשרים את קיומו של האדם 

בעולם. הלחם הוא בעצם הלחמה של שני הדברים הקיומיים 

מים ודגן. כאשר אלה מולחמים יחדיו יש לחם  -הבסיסיים הללו 

 -לאכול 

חֶ ... ֶלֶ֗ ַבב םְוְ֝ ד ְלָֽׁ ָֽׁ ֹוש  ִיְסע   20.ֱאנֵּ֥

שהרי  -זהו לא רק דבר החיוני סתם לקיומם של הברואים 

אבל האדם  -אפשר לאכול את הדגן כמו שהוא גדל, כגרגירים 

מכין לחם ובזה מביא לידי ביטוי את המאכל הכי בסיסי והכי 

 מאפיין את היותו אדם.

                                                           
 שמות י"ב, י"ז. 18
 ישעיהו מ"א, י"ב, ועי"ש במצודת ציון. 19

 לחגוג את הרצון לחימוץ

בטבע שואף להופיע, שואף כל דבר  -ועכשיו הכל מתחיל 

להתקיים. כל חומר רוצה לשרוד בעולם, וכאשר רוצים לקחת 

אותו הוא מתנגד באופן אינסטינקטיבי למי שרוצה להפסיק 

אותו. זה מה שמקיים את כל החומר. כך, כאשר המים והדגן 

נפגשים הם רוצים להופיע עוד ועוד, והלחם הוא בעצם דגן 

 'לחם'. -י עצמו שהתנפח ויש לו ישות ושם בפנ

בליל הסדר האדם מגיע אל הציווי המופלא שהופך את כל החג 

 -'חג המצות'. לא אומרים לנו  -ומעניק לו את השם המשונה 

'מותק, רק תימנע מלאכול חמץ בלילה הזה'. לא לאכול חמץ זו 

 -לא בעיה כל כך קשה כמו שאמרנו. מה שאומרים לנו הוא 

מצה, כלומר אתה חייב לפגוש 'אתה מחויב בלילה הזה לאכול 

אבל לעצור רגע לפני  -את אותו הדבר שרוצה לבוא לידי חימוץ 

שזה קורה ולא לאפשר לו להחמיץ'. אתה מחויב לשמר את 

הנקודה הזו של מה שרוצה להמשיך לתפוח, ולך ,יהודי, יש כח 

 להעמיד אותו במקומו!'.

כי זהו  כמדומני שאין למילה הזו, 'מצה', תרגום לשפות אחרות

תפקידה של החירות היהודית בעולם. היא לא מתעלמת 

מהרצון לחימוץ, לפסיחה, לגדילה, לחומר. אין זו קתוליות 

להיפך. התפקיד  -שרוצה לעצור את היצרים באופן מוחלט 

שלנו הוא לעשות חג מעצם הרצון לחימוץ, אבל לצאת 

ממצרים פירושו הוא לדעת שלי יש את היכולת לשלוט בעצמי 

בדיוק ברגע הזה שבו הלחם מתחיל את התהליך והוא עדיין  -

 מצה ואני מצליח לשמר את המצות.

 היכולת לשלוט

פשוט  -באותו לילה שיצאנו ממצרים, לא ִשמרנו את המצות 

גורשנו ממצרים והבצק לא הספיק להחמיץ, אבל באותו לילה 

קיבלנו לכל הדורות הלאה את הכח לשמר את המצה ולדעת 

 -כי 

י ַעל ַעל אֹלִ֣  ָ֛ ם כ ִ ַ֔ ד  א  ָֽׁ ה ה  ִ֣ ֹוַּ֙ ִיְחיֶ ֶחם ְלַבד  ִּ֤ יל ׇכ   ַהל ֶ א ִפָֽׁ ֵּ֥ ה  'הִ֖  מֹוצ  ֵּ֥ ִיְחיֶ

ם ָֽׁ ד  א    21.ה 

לדעת שאנו לא באנו להילחם בעולם של הלחם, ושל האפיה 

אלא באנו לגלות  -ושל התעשיה ושל הייצור ושל ההחמצה 

 שאנו שולטים במה שנראה כאילו הוא שולט בנו.

אפשר לתרגם את הדבר הזה לשפות אחרות  -ועכשיו תגידו לי 

 או שזה תפקיד השמור לעם ישראל?

 'ושמרתם את המצות'.

 תהילים ק"ד, ט"ו. 20
 דברים ח', ג'. 21
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לשנה הבאה בני חורין!
 זמן חירותנו

הביטוי 'זמן חירותנו' הוא הביטוי שקבעו חז"ל כתואר לחג בכל 

'זמן חירותנו'. המושג 'חירות' מופיע כבר בתחילת  -התפילות 

  -ההגדה 

ֵני חֹוִרין ה ב ְ א  ה ַהב   נ  א ַעְבֵדי, ְלש   ת   ש ַ  22.ה 

המילה 'חירות' לא מופיעה בתורה אלא בדברי חכמים וצריך 

התורה את השמות 'חג הפסח' להבינה לעומק. אנו מכירים מן 

'חג המצות' כשמות החג, אך המונח 'זמן חירותנו' הוא חידוש -ו

של חז"ל. אגב, בחגים אחרים כן נקטו חז"ל בלשון המופיעה 

בדיוק  -'זמן שמחתנו' -בתורה; כך הם מתארים את סוכות כ

 23באותו ביטוי שהתורה הרבתה לציין אותו לגבי חג הסוכות,

שם זה ברור לגמרי  -'זמן מתן תורתנו' לגבי שבועות  -וכן 

ואפילו אין צורך להסביר. ולעומת זאת את פסח הם בחרו לתאר 

 'זמן חירותנו', ויש לעמוד על נקודה זו.-כ

זה פלא  -זה דבר מדהים, שאם הוא נכון מבחינת העברית שבו 

פלאות. את האמת? כשהיינו ילדים תמיד היינו בטוחים 

ר על 'בני חורים', ותמיד חיפשנו על איזה חורים מדובר שמדוב

ואפילו חיפשנו אותם, את החורים הללו, ואז הסבירו לנו שזה 

-אבל תמיד נשארו לנו קצת בראש ה -לא 'חורים' אלא 'חורין' 

 'חורים' האלה...

 ת? ואולי זה באמת כן קשור לחורים של הילדּו

 לוחות כתובים משני עבריהם

' מופיע כבר בדברי חז"ל במשנה מדהימה המושג 'חירות

  -במסכת אבות 

 24.שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה...

  -את הלימוד הזה למדו חז"ל מהפסוק הבא 

ו ת  רִ֖ ו א ח  ִַּ֤ב ֱאֹלִהיםַּ֙ הַ֔ ב ִמְכת  ְכת  ֶ֗ ִ ה ְוַהמ  ֵּ֥ה ֱאֹלִהִ֖ים ֵהּ֑מ   ת ַמֲעש ֵ ֹחַ֔ ל   ְוַהָׂ֨

ת ַעל ֹחָֽׁ  25.ַהל  

רות' כתובה באות ת' ולא באות ט' כמצופה, ומכך שהמילה 'חָ 

  -חז"ל לומדים שם 

אל תקרא חרות אלא חרות, שאין לך בן חורין אלא מי 

 .שעוסק בתלמוד תורה

הפסוק הזה נאמר על הלוחות הראשונים, שהיו מעשה אלוקים 

ובכתב,  -ולא מפוסלים על ידי משה כבלוחות השניים  -

                                                           
 מתוך ההגדה. 22
 ט"ו.-עי' דברים ט"ז, י"ד 23
 אבות, פרק קנין תורה )ו'(, משנה ב'. 24
 ט"ז.שמות ל"ב,  25
 שם, ט"ו. 26

להים', -יה 'מכתב אבאותיות, זה בא לידי ביטוי שהוא ה

  -האותיות היו חרוטות באבן מצד לצד 

ים ִבָֽׁ ת  ה ֵהֵּ֥ם כ ְ ִ֖ ִמז ֶ ה ו  ֵּ֥ ם ִמז ֶ י ֶעְבֵריֶהַ֔ ֵנִ֣ ְ ִביםַּ֙ ִמש   ת  ת כ ְ ֹחֶ֗  26.ל 

וחז"ל אומרים שהיו אותיות שרק בנס היו  -איזה דבר פלאי! 

למשל מ"ם וסמ"ך,  -יכולות להיות כתובות ולעמוד כך 

 שבאמצעם חור!

 רידאי אפשר להפ

מה ההבדל בעצם בין כתיבה לחקיקה או חריטה? בכתיבה, 

קלף ודיו או  -המקום והאותיות הם שני דברים נפרדים, למשל 

לעומת זאת כאשר אני חוקק או חורט אותיות באבן  27אבן ודיו.

אין כאן שני דברים נפרדים אלא יש כאן דבר אחד. האבן היא  -

לישי, והוא ממש המקום והאותיות הן חלק ממנה. ויש שלב ש

כאשר אני חורט ומשני הצדדים זה נראה, יש חור  -לא אנושי 

  מפולש מצד לצד.

כאשר אנו אומרים שהלוחות חרותים באבן אנו מתכוונים לומר 

שדבר ה' והמציאות הם אינם דברים נפרדים אלא הם דבר 

בשר ודם ינתח את הסיפור הזה  -אחד. הרי, בינינו לבין עצמנו 

'אם הדף והאותיות הם אינם דבר אחד הרי  -ויגיד בדיוק הפוך 

המשמעות של זה היא שהאותיות יכולות להיפרד מהמקום והן 

חופשיות לעצמן, אפשר למחוק אותן. לעומת זאת אם הכתב 

אי אפשר להפריד אותו יותר, הוא לא יכול  -חקוק באבן 

 להשתחרר'.

אם דבר ה' חרות בתוכי הרי  -אבל בדבר ה' זה בדיוק להיפך 

שאני חופשי ומאושר, כי הוא ואני דבר אחד ואני לא מחפש 

האותיות  -דברים אחרים. בהר סיני הייתה מדרגה אף יותר 

 חרותות היו מצד לצד, כמו חור. 

 בני חורים

  -חז"ל אומרים שהקול שהיה בהר סיני 

א  ֹול ְוֹלִ֣ דִ֖ ֹול ג   ףקֵּ֥ ּ֑ ס   28...י 

חז"ל מגדירים שלכל קול יש הד, יש לו 'בת קול', לעומת זאת 

לקול שם, בהר סיני, לא היה הד, לא היתה לו 'בת קול'. בתורת 

מה הרבותא בנס הזה? לשם מה  -על כך  29החסידות שאלו

הרי הקב"ה לא עושה נסים סתם. והתשובה היא  -הוא נעשה? 

ההד הוא  -וטה והיא מתבססת על פיסיקה פש -מדהימה 

בעצם חזרת הקול לאחר שהוא נתקע בהר, בסלע, בקיר. זה 

לא היה שום דבר  -'קול חוזר'. לעומת זאת, במעמד הר סיני 

 ועל אף שהם מדובקים זה בזה ואין יכולת כמעט להפרידם, הרי שהם  27

 עשויים שני חומרים שונים.     
 דברים ה', י"ח. 28
 משיחת חג השבועות תשכ״ג 29
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שהייתה לו ישות עצמית שהקול היה יכול להיעצר בו ולחזור. 

הכל היה אלוקות ולכן הקול חדר את הכל, את כל המציאות. 

פס ואפילו האגו שלי לא האבן תפסה מקום עצמי, לא ההר ת

כן, גם 'בן  -ואני פשוט הייתי 'בן חורין'  -לא תפס מקום עצמי 

חורים' כמו שאמרנו בהתחלה. 'בן חורין' או 'בן חורים' הוא זה 

שאצלו התורה חודרת כמו במעשה אלוקים 'והמכתב מכתב 

 להים הוא חרות...'. -א

 

 

 חור מפולש לתוכי

ניא... השתא עדיין 'הא לחמא ע-אנו פותחים את המגיד ב

כי גם אם אנחנו חושבים לרגע שיצאנו ממצרים, בואו  -עבדי' 

זה עדיין לא חודר אותי, זה עוד לא עושה בי חור  -נדבר דוגרי 

 מצד לצד, זה לא כמו נקב מפולש שהוא אין סוף.

 'אל תקרא חרות אלא חירות'. -'זמן חירותנו' 
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אנוס על פי הדיבור
אחרי ארבעת הבנים ואחרי אמירת 'והיא שעמדה', אנו מניחים 

את הכוס מידינו, שבים ומגלים את המצות ונכנסים לדרשה 

 -המפורסמת 

ֲאַרִמי ן ה  ב  ש ל  ק ֵ ְלַמד ַמה ב ִ ִבינו   ֵצא ו  ֹות ְלַיֲעֹקב א  ְרעֹה  ,ַלֲעש  ַ פ  ש ֶ

ֱאַמר  נ ֶ ֹל, ש ֶ ש  ַלֲעקֹור ֶאת ַהכ  ק ֵ ן ב ִ ב  ִרים ְול  כ  א ַעל ַהז ְ ַזר ֶאל   ֹלא ג 

ט, ַוְיִהי ' ְמֵתי ְמע  ם ב ִ ר ש   ג  ה ַוי   ֶרד ִמְצַרְימ  ִבי, ַוי ֵ י ֹאֵבד א  ֲאַרמ ִ

ב ר  צו ם ו  דֹול, ע  ם ְלגֹוי ג    30.'()דברים כ"ו, ה' ש  

 דרשה ללא מקור

הדרשה הזו מבוססת על מדרשי חז"ל שמובאים על כל חלק 

 -וחלק בפסוק, עד 

ֹדל  א ג   ה ו ְבֹמר  י  ִבְזֹרַע ְנטו  ה ו  ק  ד ֲחז  י  ֹוִצֵאנו  ְיי  ִמִמְצַרִים ב ְ ַוי 

ְבֹמְפִתים  31.ו ְבֹאתֹות ו 

מעניין מאוד שהפתיח של כל הפרשה הזו הוא הדבר היחיד 

  -בהגדה שאין עליו דרשה, אין מקור מפסוק. וכך כתוב 

ה  ו ר -ַוֵיֶרד ִמְצַרְימ  ב  י ַהד ִ ִ נו ס ַעל פ   .א 

זו דרשה יפה מאד אבל מהיכן לומדים את זה? בכל שאר 

הדברים, מההתחלה ועד הסוף, לכל טענה של המדרש יש 

ורק כאן אין  -'כמה שנאמר...', או 'מלמד... שנאמר...'  -מקור 

שום מקור! ואגב, שאלה נוספת, איפה למדנו שיעקב ירד 'אנוס 

רים על פי על פי הדיבור'? אנחנו זוכרים דווקא שיעקב ירד למצ

הקב"ה נגלה אליו בדרך ואמר לו שאין לו ממה  -רצונו, ואדרבה 

  -לדאוג 

ִ֣ ַגם ַעְלך  ֹנִכִ֖י ַאָֽׁ ה ְוא  ְימ  ַּ֙ ִמְצַרַ֔ ך  ְ ד ִעמ  י ֵאֵרִּ֤ ֹנִכֶ֗ ה א  ֹלּ֑  32...ע 

מה  -אז גם אם הוא באמת מבטל את רצונו לרצון הקב"ה 

פירוש 'אנוס על פי  הדיבור'? האם גם כל ציווי שמשה קיים 

נחשב גם הוא  -'וידבר ה' אל משה לאמר'  -י הוראת הקב"ה לפ

 שמשה היה אנוס?!

 קיום מצוות הוא אונס?!

והאמת היא שבנוסח ההגדה של הרמב"ם הפסקה הזו אכן לא 

מופיעה! פשוט מדלגים עליה ואין את המילים 'אנוס על פי 

  -הדיבור' 

ֲאַרמ ִ  ֵצא ו ְלַמד ן ה  ב  ש  ל  ק ֶ ֹות ַמה ב ִ ִבינו  י ַלֲעש  ְרעֹה , ְלַיֲעֹקב א  ַ פ  ש ֶ

ע ש   ר  ִריםלֹ  ה  כ  א ַעל ַהז ְ ַזר ֵאל  ֹל,  א ג  ש  ַלְעֹקר ֶאת ַהכ  ק ֶ ן ב ִ ב  ְול 

ם"  ר ש   ג  ה, ַוי   ֶרד ִמְצַרְימ  ִבי, ַוי ֵ י ֹאֵבד א  ר "ֲאַרמ ִ ֱאמ  נ ֶ )דברים ש ֶ

ם,   .ה( כו, גו ר ש   א ל  ַע ֵאל  ק ֵ ַ ת  ַרד ְלִהש ְ ֹא י  ל  ד ש ֶ ֵ ר ְמַלמ  ֱאמ  נ ֶ ש ֶ

ֹאְמרו   אנו  פ ַ -ֶאל "ַוי  ֶרץ ב   א  גו ר ב    33.)בראשית מז,ד(" ...ְרֹעה, ל 

                                                           
 .מתוך ההגדה30
 דברים כ"ו, ח'. 31
 בראשית מ"ו, ד'. 32

האמת היא, שלפי פשוטו של מקרא יעקב באמת לא היה אנוס 

על פי הדיבור לרדת, והוא בסך הכל קיים את מצוות ה' שבה 

  -הובטח לו שממנה תבוא ברכה עצומה 

ֹו ַעל דִ֖ ֵּ֥ית י  ש ִ ף י   34.יך  ֵעיֶנָֽׁ  ְויֹוֵסֵ֕

 -אבל בסופו של דבר כולנו אומרים את זה בליל הסדר בהגדה 

'אנוס על פי הדיבור'. כנראה, כמו בכל כותרת, גם כאן יש 

לכותרת הזו שיעור אדיר ללמד אותנו על הפיסקה כולה, על 

 סיפור יציאת מצרים ואולי אף על כל החיים;

 ולהתעלות -להרגיש אנוס 

הוא  -הוא אמר לרדת למצרים, ונכון  -הקב"ה ציווה, נכון  -נכון 

אמר שמהגלות הזו תצמח ברכה גדולה. הכל נכון. אבל כיון 

שמדובר על ירידה למצרים, על ירידה לגלות, אז מבלי משים 

לכך שזה רצונו של הקב"ה, עצם הירידה לגלות מבחינתו של 

יה, אבל עצם הצורך הצדיק היא אונס. נכון, זו ירידה לצורך על

 בירידה הוא כפיה נוראית שהצדיק מקבל על עצמו. 

על מנת שהגלות תוכל לפעול את  -וכאן מגיע הסוד הגדול 

מי  -תפקידה, על מנת שמצרים של אז ושל היום תוכל לפעול 

שנמצא שם ומי שיורד לשם צריך לחוש שהוא אנוס. רק אם 

אותה  -זר שם אתה יורד בעל כרחך, רק אם אתה מרגיש נטע 

גלות יכולה להשפיע עליך דברים טובים שלפעמים בעל כרחינו 

 כאן לא היו מתרחשים.

כמה חבר'ה אנו  -בואו נסתכל על החיים במבט מפוכח, דוגרי 

מכירים שכאן בבית כמעט שכחו מי הם ומאיפה הם ודווקא 

שם בחו"ל נפתחו להם העיניים? נכון, זה לא הופך את הירידה 

-א 'אנוס על פי הדיבור'. כי כאשר נחוש את הלרצויה, אל

רק אז  -הזה ונזכור שמצד עצמי אני אנוס ללכת לשם 'אנוס'

כלומר,  -מובטח שתקוים בנו ההבטחה 'אנכי אעלך גם עלה' 

'לא רק ממצרים אתה תזכה לעלות אלא מכל הגלויות, מכל מה 

 שאתה צריך להתרומם ממנו'.

 עבודת הבירורים של הגלות

'אנוס על פי הדיבור' אין הכוונה  -הביאור הוא מדהים  על פי זה

 –לציווי שהקב"ה ציווה כאן את יעקב 

ה ַאל ְימ  ה ִמְצַרַ֔ ִ֣ אַּ֙ ֵמְרד  יר   35...ת ִ

אלא לדיבור שפותח את כל ההגדה והולך אתנו לארכה, לברית 

  -בין הבתרים 

ַהק    רו ְך הו א. ש ֶ ֵאל ב   ר  תֹו ְלִיש ְ ח  ֹוֵמר ַהְבט  רו ְך ש  רו ְך ב   דֹוש  ב  

ִבינו   ם א  ה  ַמר ְלַאְבר  א  ֶ ַמה ש   ֹות כ ְ ץ ַלֲעש  ב ֶאת ַהק ֵ ַ הו א ִחש  

 נוסח ההגדה ע"פ הרמב"ם. 33
 בראשית, שם. 34
 בראשית, שם, ג'. 35
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ֱאַמר  נ ֶ ִרים, ש ֶ ת  ין ַהב ְ ְבִרית ב ֵ י 'ב ִ ַדע כ ִ ֵ ֹדע ת  ם י  ַוי ֹאֶמר ְלַאְבר 

ע  ם ַאְרב ַ ו  ֹאת  דו ם ְוִענ  ֶהם ַוֲעב  ֶאֶרץ לֹא ל  ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך  ב ְ

ה. נ  ֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן  ֵמאֹות ש   ן א  ר ַיֲעֹבדו  ד   ֹוי ֲאש ֶ ְוַגם ֶאת ַהג 

דֹול ְרכ ש  ג    '.ֵיְצאו  ב ִ

זהו אותו דיבור שאמר שאנחנו יורדים למצרים ועושים בה את 

עבודת הבירורים, אותה עבודה שיעקב היה משוכנע שבחזרתו 

מחרן היא כבר נסתיימה והוא יכול לשבת בשלווה, ורק כאשר 

ה את העגלות ששלח אליו בנו יוסף ממצרים לשאת הוא רא

הוא הבין שהוא עדיין נאלץ לקיים את עבודת הבירורים  -אותו 

הזו ולקחת אותנו, את ילדיו, איתו כדי שיתקיים בנו 'גר יהיה 

זרעך' ומשם נצא 'ברכוש גדול', לפי כל המובנים. הוא הבין 

ששולח כל על פי הדיבור האלוקי  -שהוא 'אנוס' כפי שהסברנו 

 אחד ואחת מאיתנו אל עבודת הבירורים שלו. 

 

 להבין את נחיצות הגלות

כל עוד נזכור שבעבודה הזו אנו נמצאים בגלות ולא נהפוך 

אותה לאידיאל, לא נעשה אידיאליזציה מהמצב הזה שאנו 

הרי  -אנוסים להיות בו, וכל עוד נדע שזה על פי הדיבור הכללי 

ואז  -כבר שם מתחילת ההגדה שלא צריך פסוק לכך כי הוא 

מכל המהלך הזה של הירידה למצרים תצא הברכה הגדולה 

 -של 

ה ִחיר  ית ַהב ְ נו  ֶאת ב ֵ ה ל  נ  ֵאל, ו ב  ר  נו  ְלֶאֶרץ ִיש ְ  ְוִהְכִניס 

להמשיך ולמרק ולכפר על כל עוונותינו, ולהביא אותנו ואת 

 'אנכי אעלך גם עלה'. -העולם כולו אל 
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וירעו אותנו המצרים
 חידון קבוע

מכירים את המשפחות שיש להן חידונים ושאלות קבועות בליל 

'כמה  -הסדר? אחת מהשאלות שכמעט תמיד עולות היא 

 -כמובן פעמים מוזכר המספר ארבע בהגדה?' והתשובה היא 

ארבע כוסות, ארבע קושיות, ארבעה בנים, ארבע לשונות 

אבל תבטיחו לא לגלות את זה לאף  -גאולה. יש לי הפתעה 

יש גם ארבעה פסוקים בפרשת 'ארמי  -אחד עד לליל הסדר 

אובד אבי' שנדרשים בהגדה, ונדמה שהם מכוונים בדיוק כנגד 

 ארבע לשונות של גאולה.

בפסוק השני  36בשיחה קודמת. על הפסוק הראשון דיברנו

  -כתוב כך 

ָֽׁה ש   ה ק  ֵּ֥ ינו  ֲעֹבד  ֵלִ֖ ו  ע  נֵּ֥ ת ְ ו נו  ַוי ִ ים ַוְיַענ ּ֑ ְצִרִ֖ ִ עו  ֹאת ָ֛נו  ַהמ  ֵרֵ֧  37.ַוי  

גם הפעם נסתפק בביאור שלש המילים הראשונות. וכך מופיע 

  -בהגדה 

ְצִרים  ִ נו  ַהמ  ֵרעו  ֹאת  ֱאַמר:  -ַוי   נ ֶ ה ש ֶ מ  ה ִנְתַחכְ 'כ ְ ב  ן ה  ֶ ה לֹו פ  מ 

ְנֵאינו   ה ְונֹוַסף ַגם הו א ַעל ש  מ  ה ִמְלח  י ִתְקֶראנ  ה כ ִ י  ה, ְוה  ִיְרב ֶ

ֶרץ א  ה ִמן ה  ל  נו , ְוע   38.)שמות א', י'(' ְוִנְלַחם ב  

מה הכוונה במילה 'אותנו'? הרי  -נתחיל בשאלה פשוטה 

בעברית תקנית צריך לומר 'וירעו לנו' ולא 'וירעו אותנו'. והאמת 

יא שבפסוק שבעל ההגדה לומד ממנו את הדרשה אכן ה

'הבה נתחכמה לו', ולא כתוב 'הבה נתחכמה  -העברית תקינה 

 אותו'. אז איך הוא הלימוד של 'וירעו אותנו'?

אני באמת מבין שברוב המקרים צריך פסוק  -ושאלה נוספת 

'וירעו אותנו -כדי ללמוד את הדרשה, אבל כאן? מה לא ברור ב

רי כל תחילתו של ספר שמות מתאר את מה המצרים'? ה

 שעוללו לנו המצרים!

 חשיבותה של דעת הקהל

שהסבירו  39פרשיםמהתשובה היא מדהימה. יש אמנם 

'וירעו אותנו' הייתה -תשובה אחרת, יפהפייה, ואמרו ש

הטקטיקה של המצרים. הם רצו להטות את דעת הקהל 

העולמית נגד העם היהודי. איך עושים את זה? הרי עד אתמול 

היהודים האלה היו הבסיס, האחראיים לכלכלה בכל אירופה, 

 -ה אלו שארגנו מקומות עבודה לכל המצרים בשכונה ובמדינ

 -איך לוקחים אותם והופכים אותם לשיילוקים, לאוכלי ריבית? 

'דר -פשוט, קוראים לכל הקריקטוריסטים של העיתונות, ה

                                                           
 הדיבור', לעיל. עי' בשיחה 'אנוס על פי 36
 דברים כ"ו, ו'. 37
 מתוך ההגדה. 38

שטימר' ודומיו, אומרים להם לצייר את היהודים עם אף ארוך, 

מייחסים להם תכונות שליליות של חמדנות וכיו"ב, ולאט לאט 

שבתם שהם 'אתם ח -הופכים אותם בעיני הקהל לרעים 

הם בעצם מצצו  -טובים? הם רעים. כשהם נתנו לכם הלוואה 

'וירעו -לכם את הדם והפכו אתכם לתלויים בהם!'. זו הכוונה ב

הם הפכו אותנו לרעים בעיני הקהל, בעיני  -אותנו המצרים' 

זה היה  -מצרים, וזה אף הפירוש לפסוק 'הבה נתחכמה לו' 

עבודה והגבלות תרגיל. הם לא התחילו ישר עם מחנות 

עשו  -והריגה, אלא קודם גרמו לדעת קהל שלילית כלפינו 

 אותנו רעים.

 להכניס בי רוע

זה פירוש יפה ואמיתי אבל כמדומני שהפירוש הבא שמיד 

-נאמר הוא יסודי לכל ההגדה ומשמש כבסיס לכל הענין ש

'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 

 ממצרים';

מתבוננים לאורך ההיסטוריה, הרי שלא רק המצרים הרעו אם 

לנו. הרבה עמים נוספים עשו לנו רע, אז מזה נתמוטט? אז גם 

המצרים הרעו לנו, אז מה? אין לנו מצווה לזכור בכל יום ויום, 

בכל דור ודור, את מואב, את אדום, את הפלישתים. אין הגדה 

 של פסח על צבא סיסרא ויבין מלך כנען.

הפירוש של 'וירעו אותנו המצרים' הוא שהם באמת גרמו אלא 

לנו להיות רעים! הם החדירו בנו את המצריות שלהם. הם כל 

כך הרעו אותנו שעד היום אנחנו נלחמים בזה וצריכים לצאת 

מזה. אם הם היו מרעים 'לנו' הם כבר מזמן היו מומיות במוזיאון 

אותנו,  ארצות המקרא... אבל מה שהם עשו הוא שהם הרעו

ולכן עד היום אנחנו צריכים בכל יום לעצור לרגע, לעצום את 

העיניים ולהבין שהם הכניסו את הרוע לתוכנו. זה היה 

ועם זה הם הצליחו  -'הבה נתחכמה לו'  -התחכום שלהם 

 להרע אותנו.

 והקב"ה מצילנו מידם

אך אל ייאוש, צדיקים. הפסוק הזה, השני בפרשת 'ארמי אבד 

  -גד הלשון השניה של הגאולה אבי', הוא נ

ּ֑ם ... ת  ֵּ֥י ֶאְתֶכִ֖ם ֵמֲעֹבד  ִ ְלת   40...ְוִהצ ַ

מהעבדות  -גם היום, הקב"ה מציל אותנו בכל יום מעבודתם 

 הזו, מההשתעבדות הזו שלנו למצרים. 

 ועוד ו:ו"כלדברים החיים ר או 39
 שמות ו', ו'. 40
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ְיָמה ' -זה לא יאמן. אם הפסוק הראשון  ִמי ֹאֵבד ָאִבי וֵַּיֶרד ִמְצרַּ ֲארַּ

בא כנגד  -' ָעט וְַּיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָרבוַָּיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמ 

 -לשון הגאולה הראשונה 

ִים ת ִמְצַרַ֔ ַַּ֙חתַּ֙ ִסְבֹלִ֣ ַ ם ִמת   ...ְוהֹוֵצאתִִ֣י ֶאְתֶכֶ֗

'על אף שנטמעתם שם, למרות שבאתם שבעים נפש,  -דהיינו 

הפכתם שם למיליונים, לרוב', הרי שלשון  -במתי מעט 

באה ללמד על  -'והצלתי אתכם מעבודתם'  -הגאולה השניה 

עכשיו, איך למרות שהם הרעו אותנו, ולמרות שיש בי מיצריות 

שאני מודע לה, ואני יודע שיצרו של אדם מבקש הורגו כל יום 

 ו, מידם.הקב"ה מצילנ -הרי שמאז ועד היום, מאז ועד בכלל  -
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