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 י תלמידים"נערך ע -הרב מרדכי אלון  
 

 ראשונהלסעודה  - זמן חרותנו

 !אני עבד -הללויה 

נדמה שלא פחות ממה שאנו מכינים את עצמנו בגשמיות 

אנו חייבים להכין את עצמנו  -ניקיונות, בישולים ועוד  -לפסח 

והזמן  - 'והגדת לבנך', שהיא המצווה העיקרית של ליל הסדר-ל 

 .דוחק

להיות מצווים. מעניין  -פרשת 'צו' היא פרשה שכל עניינה הוא 

'זמן -שדווקא עם הפרשה הזו ועם הכותרת הזו אנו נכנסים ל 

חרותנו'. אם היינו צריכים להגדיר חג שבו אנחנו משועבדים בו 

אלא במהותו של  -לא רק בגלל הניקיונות  -יותר מכל חג אחר 

 זהו הפסח.  -החג 

עבדות לחרות במובן המודרני של המילה לא יצאנו בחג זה מ

בצרפתית.  liberté, 'חופש''חרות'. אצלנו נתפסת 'חרות' עם 

פסל החירות המפורסם מבטא את היכולת של האדם לצאת 

. אבל בניגוד לזה, אין עוד חג לאחר לחופש ולא להיות משועבד 

דווקא כן היא הזכות להיות ועניינו כמו פסח שבו כל מהותו 

 לקב"ה.   -יעבוד גמור משועבד בש

 1אתם זוכרים איך מתחיל ההלל שנגיד אותו בליל הסדר

 -גם בתפילת ערבית וגם סביב שולחן הסדר?  -פעמיים 

י  ֵ֣ ְללּו ַעְבד  ּה ַהַ֭ ָ֨  2'...ה  ַהְַ֥ללּו י 
 אנחנו עבדים!'.  -'הללויה  -זו פתיחה מרתקת 

 הוצא מהקשרו

ביקשו חז"ל לתאר בואו נדבר רגע על מושג החירות. בתפילות 

, והמאפיין מילה זו, חירות, 'זמן חרותנו'-את חג הפסח דווקא כ

היא שהיא כלל איננה מופיעה במקרא בהקשר של חופש. 

', 'חג המצות', 'חודש 'פסח -בשונה משמות החג האחרים 

רות היא מילה שחכמים קבעו והיא באה לידי ביטוי ח   -האביב' 

מן חרותנו', ואנחנו מנסים 'ז  -בראש ובראשונה בהגדרת החג 

אם נבחן את הדברים לברר את עומק מושג החירות. הרי 

לא יצאנו מעבדות מצרים לחופש אלא יצאנו  באמת, נראה כי

ה', ואגב זה היה גם המסר של משה -מעבדות מצרים לעבדות ל 

  -ואהרן לפרעה כל הזמן 

                                                           
 , ועוד ההלל בליל את הליל הסדר הוא הפעם היחידה בשנה שאומרים  1

 פעמיים.   

 תהילים קי"ג, א'. 2 

֙ח ֶאת ּלַ ִני-ש ַ ֻ֖ ַעְבד  ַֽ י ְויַ  3...ַעּמִִּ֔
הזכרנו שהמושג 'שלח את עמי' בלי  פעמים רבות כבר

'ויעבדוני', בדיוק כמו שניסו לתרגם אותו  - המילהההמשך, ללא 

הוא לקחת חצי  -' Let My People Go' -כל מיני אנשים 

משפט, להוציא ממנו את הנשמה שלו ולהשתמש בו לצרכים 

זה בלוף. יש עוד  -האישיים שלך. זה לא מה שכתוב בתורה 

כולנו מכירים  -ניסיונות נואלים כאלו שאנחנו מכירים, למשל 

את ראשי התיבות ביל"ו. צומת ביל"ו, בית הספר ביל"ו, רחוב 

'בית יעקב לכו   -פירושם הוא  ביל"ו. אנחנו אפילו יודעים ש

ממנו את  שמעקרונלכה'. זה מאוד יפה אבל זה רק חצי פסוק, 

 -כל התוכן שלו. הפסוק האמיתי הוא 

ֹור  אַ֥ ֻ֖ה ּבְ ְלכ  ּו ְונ  ב ְלכַ֥ ֻ֖ית ַיֲעֹק   4'.הַֽ ּב 
'מה', התוכן. ואולי, -הוא ה -'איך', 'באור ה' -'לכו ונלכה' הוא ה

ך לקרא לצומת במחשבה שניה, זה באמת קצת מסוב

 "ה'...י'בילוב

'שלח את עמי'. אנחנו, עם ישראל, האחרונים -זה מה שקרא ל 

שטוענים שאין ערך עצמי לעצם החופש. הרי אין זכות לאף 

זה ברור, אבל מה שיבטיח באמת  -אדם לשעבד אף אדם אחר 

כי מחר יתכן  -את החירות, הוא לא היציאה שלי לחופש 

ו ם אף אהיה זה שמשעבד מישהואשתעבד שוב, ואולי מחרתיי 

  -רות' ושורשו הוא בפסוק אחר. החופש נקרא בלשון חז"ל 'ח

ּוא ...  ב ִמְכּתַַּ֤ב ֱאֹלִהי֙ם הִּ֔ ְכּת ָּ֗ ּותְוַהּמִ רֻ֖ ת ַעל ח  ֹחַֽ  5.ַהּל 

 כלב בן חורין

אם הוא בן חורין. חירות היא מושג יחסי. קחו צמח, ונבדוק ה

בטא את עצמו ולהיות בן חורין? כיצד הוא יכול להתפתח ול 

מים, אדמה, שמש,  התנאים הבסיסיים שהוא צריך הם

פוטוסינתזה, אויר. בתנאים הללו הוא יצמח היטב, אבל אם 

נשים אותו  -ניקח את אותם תנאים בדיוק וניתן אותם לכלב 

קשור בתוך מלונה, בלי יכולת לצאת ממנה, עם אוכל, מים, אויר 

 ין או שהוא קבור בבית כלא?וכו'. האם הוא בן חור

 .שמות, ז', ט"ז )ועוד( 3 

 ישעיהו ב', ה'. 4 
 שמות, ל"ב, ט"ז.  5

 ז"תשע שבת הגדול - צו 
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הנה לנו שהחירות של בעל חיים שונה מזו של הצומח. כך גם 

רות' של בעל  -אצל האדם  אם ניתן לאדם את אותם תנאי 'ח 

אבל לא ניתן לו אפשרות  -אפילו עם אפשרות התנועה חיים, 

לתקשר עם בני אדם אחרים, לא ניתן לו את היכולת לקרוא או 

ברור שאין זו  - ום יכולת אינטלקטואלית, שלשמוע דברי חכמה

. הרי לנו שוב שהחירות היא מושג יחסי נורא חירות אלא שעבוד

 כלפי מי שאנו מדברים עליו.

ה -יקרה אם נמנע מנשמת האדם, מהחלק אלוש מהבדיוק זה 

זה רק יגרום לו  -לה מתאים ממעל שלו, את המזון הרוחני ש

 לשעבוד הכי גדול שיכול להיות. 

הלוחות הפסוק של נבין את מה שאמרו חז"ל על  מכאן

הו על נייר או על כשאני כותב מש -הראשונים שהבאנו לעיל 

הנייר הם שני דברים שונים, אבל אבן הרי שהכתב לעומת 

האותיות  -כאשר אני חוקק את האותיות על אבן משני צידיה 

דבר אחד. אי אפשר להפריד ביניהם. 'חרות ל  הופכים והאבן 

וחות' פירושו שאין משמעות לא לאות ולא ללוח אלא אם על הל

 כן אנו מבינים שזהו דבר אחד, שהם משועבדים זה לזה.

 חרות של יהודי

כך בדיוק 'חרות של יהודי' היא שהוא משועבד אל התורה ואל 

והם אינם שני דברים נפרדים עוד אלא דבר אחד  ,המצוות

זה חקוק, זה  כמו המכתב החרות על הלוחות.בדיוק ומאוחד, 

 ולא ניתן להפריד ביניהם. -אחד 

הנימוק לקריאת 'שלח את עמי' היא איננה כי אני רוצה 

אלא כי כל עוד תישאר פרסה אחת במצרים, כל  -'אקסודוס' 

זמן שנהיה משועבדים לך, פרעה, ולו במילימטר, אנחנו חסרים 

לתת לנשמה היהודית את המזון  -רות שלנו שעניינה אחד בח  

 רותנו. וא. זמן חכמו שה שלה,
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 לסעודה שניה - '(א) לילה של אמונה
'הא לחמא עניא' –מטיילים בהגדה 

 בבהלה מתחילים

 -יחץ'  ,כרפס ,ורחץ ,'קדש -אחרי ארבעת הסימנים הראשונים 

'מגיד'; מרימים את -התחילתה של ההגדה, אל אנו מגיעים אל 

המצות ומראים אותן לכולם, מגביהים את הקערה ואומרים את 

  -המילים הבאות בארמית 

ל ִדְכִפין  ִים. ּכ  א ְדִמְצר  ַאְרע  א ּבְ נ  ת  לוּ ַאְבה  א ִדי ֲאכ  א ַעְני  א ַלְחמ  ה 
ּת   ש ַ י ְוִיְפַסח. ה  ית  ל ִדְצִריְך י  יֹכל, ּכ  י ְוי  ית  ה י  א  ה ַהּב  נ  א, ְלש   כ  א ה 

י חֹוִרין נ  ה ּבְ א  ה ַהּב  נ  י, ְלש   א ַעְבד  ּת  ש ַ ל. ה  א  ר  א ְדִיש ְ ַאְרע   6.ּבְ

בנוסח של הרמב"ם, כפי שרבים אומרים, הנוסח מעט שונה 

  -ופותח במילים 

ַתנ א  ה  ֲאַכלּו ֲאב  א, ּדַ א ַעְני  ְצַרִים. ַהא ַלְחמ  אנּו ִמּמִ צ  ְבִהילּו י  ּבִ
נְ  ִמְצַרִים.ּדִ א ּדְ ַאְרע   7..ַפקּו מ 

'בבהילו' הוא התרגום הארמי למילה 'בחיפזון', כך מביא 

 הי. על כל פנים, צריך להבין האם אכן זו8אונקלוס על התורה

ערב הזה, כל ההפתיחה המתאימה להגדה ובעצם לתוכנו של 

ופיע ידה להתעוד עשהרי הכמיהה לארץ ישראל ולירושלים 

כשנשיר  ,שנאמר 'חסל סידור פסח כהלכתו'בסוף הסדר לאחר 

  -ונתפלל 

נּוי ה ִים ַהּבְ ל  ירּוש   ה ּבִ א  ה ַהּב  נ   9.ְלש  

לבקש בקשות  -ולכאורה שם זה באמת הרבה יותר מתאים 

 פתיחת סיפור ההגדה.עם  -ולהתפלל בסוף הסדר, ולא כאן 

אבל במבט עמוק יותר, אולי נמצא דווקא בתחילתו של הלילה 

אמוני אדיר, ציר אשר כל הלילה המיוחד הזה סובב -יסוד חינוכי

'ליל האמונה', ואף המצה  -סביבו. חז"ל קוראים ללילה הזה 

 10מיכלא דמהימנותא. -נקראת 

 ?די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים

מספר קשיים שהבאנו ישנם 'מגיד' -של הבמשפט הפתיחה 

שנית, מדוע הוא נאמר בארמית דווקא?  -שעלינו לברר. ראשית 

האם באמת זהו לחם העוני שאכלו אבותינו  -העיקר  ואהו

במצרים? הרי אנחנו יודעים שהם אכלו את המצות כשיצאו 

  -ממצרים ולא במצרים עצמה, וכפי שנאמר בהמשך הלילה 

ּום נּו אֹוְכִלים, ַעל ש  א  ה זֹו ש ֶ יק  ַמּצ  ֹלא ִהְסּפִ ּום ש ֶ ה? ַעל ש  מ 
י  יֶהם ֶמֶלְך ַמְלכ  ה ֲעל  ְגל  ּנִ ינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ש ֶ ל ֲאבֹות  ם ש ֶ ק  צ  ּבְ
ֱאַמר: ַוּיֹאפּו ֶאת  ּנֶ ם, ש ֶ ל  רּוְך הּוא, ּוְגא  דֹוש  ּב  ִכים, ַהּק  ל  ַהּמְ

ץ מ  י ֹלא ח  ֹגת ַמּצֹות, ּכִ ְצַרִים ע  ר הֹוִציאּו ִמּמִ ק ֲאש ֶ צ   11...ַהּב 

זה היה ביציאה ממצרים ולא 'בארעא דמצרים'! הרבה תשובות 

נאמרו בזה אבל נדמה שיש תשובה אחת מאוד יסודית אשר 

  ;תענה על כל השאלות ששאלנו מההתחלה

                                                           
 פסח. הגדה של 6 

 הגדה של פסח בנוסח הרמב"ם. 7 

 אונקלוס, שמות י"ב, י"א. 8 

 סוף ההגדה של פסח. 9 

 האמונה בחיפזון

אנחנו לא באמת לא מתפללים פה על השנה הבאה ועל אכן 

השאיפה שלנו להגיע לירושלים. זה אכן יופיע בסוך הסדר. כאן 

האמונה הגדולה של עם על  –דבר אחר אנחנו מדברים על 

 ישראל. 

'מגיד' -פירוש המילה 'בבהילו' שהרמב"ם מנסח בתחילת ה

יציאת  היא 'בחיפזון', כפי שאמרנו, והחיפזון מופיע בסיפור

הייתה שהיציאה ממצרים  -מצרים בשני עניינים שונים. האחד 

אפיית המצות ואכילתן בליל הסדר הראשון,  -בחיפזון, והשני 

  הן בחיפזון. אףבו היינו במצרים, היו 

'זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ  -כאשר אומרת ההגדה 

ם עוד 'ילדים, נכון שאתם ממתיני  -מצרים', היא כאילו אומרת 

'מה נשתנה' ולפני -רגע עם 'מה נשתנה'? אז בואו לפני ה

שנספר את כל הסיפורים המופלאים על היציאה ממצרים, 

נחדד כי ההשראה לכל הלילה הזה הוא ליל הסדר הראשון 

 ,במצרים עצמה. שםעוד שהסבים והסבתות שלנו חגגו 

בתוככי מצרים, מבעד למשקוף ולשתי המזוזות, כשבחוץ יהום 

שרק תמול  -בפנים, ראשינו לא שח. כשבחוץ, פרעה  -ר הסע

שלשום גרש את משה מעל פניו, והוא ובעצם כל מצרים 

מסרב בתוקף לכל הצעת  -עצבניים מתשע המכות הראשונות 

גאולה שהיא, אנחנו יושבים בתוך הבית שלנו, הסבתות שלנו 

כבר הכינו את 'תופי מרים' בתיקי היציאה שלהן, מתוך אמונה 

מה שמיד אנו נגאלים, ואנחנו לא שאלנו לרגע אחד שאלות של 

אלא האמנו  -האם התהליך נגמר, ומה יהיה ואיך יהיה  -כמו 

הגאולה. האמנו  שבחיפזון יכול לבוא המשיח וברגע אחד תבוא

 -אתו שיתכן מצב של קפיצה, של דילוג, של פסיחה, ולקר

לקראת הפסיחה שפסח הקב"ה על בתינו בחצי הלילה 

מאמינים באמונה הולכים ואנחנו  -יכה את מצרים כשה

 עכשיו יכולה לבוא הגאולה.ממש מוחלטת ש

 חוגגים כי לא קרה דבר

עמדנו שם, עם מתניים חגורים, נעלינו ברגלינו ומקלנו בידנו 

 -'השתא עבדי'  נכון, 'לשנה הבאה בני חורין'. -ואמרנו זה לזה 

רגע אחד . זהו ב -אבל זה יכול להשתנות, זה יכול להתהפך 

לחם העוני שאכלו אבותינו כשעוד היו במצרים ושם הם לימדו 

 אותנו את סוד האמונה. 

האמונה בנויה מכך שהמוח יוצא מהגלות שלו, כך מופיע 

. המוח בגלות זהו סוד הגלות. כשהמוח חסר 12בכתבי האריז"ל

אי אפשר  -את המחשבה, והמחשבה איננה חושבת אמונה 

יל הסדר הראשון, בשונה מכל חג אחר, לצאת ממצרים. את ל

 -לא חגגנו כי כבר קרה משהו, שהרי עדיין לא קרה שום דבר 

 '.ח"ב מא, אמאכל האמונה. זוה"ק 10  

 הגדה של פסח.11  

 .עיין פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק א' 12 
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הסיבה שחגגנו את ליל הסדר בפעם הראשונה היא בגלל 

 שהאמנו!

ושואלים  'ולכן, ילדים מתוקים, לפני שאתם עולים על הכסאות

'מה נשתנה' ולפני שאנחנו מספרים את כל סיפור יציאת 

קודם כל  -מצרים עם כל ההצגות עם השק על הכתף וכו' 

ובארמית, השפה של בני הגלות,  ,אנחנו עוצרים לרגע אחד

לא משנה באיזו גלות אני נמצא: מחשבתית,  -אנחנו אומרים 

ם אני לא משנה איפה בעול גם תודעתית, נפשית או פיסית, 

, במזרח אירופה באיזה ערב, בארצות הבריתבארצות  -נמצא 

הרי אני מאמין באמונה שלמה שאותה קיבלתי בלילה  -מרתף 

'כל דכפין ייתי ויכול'. יתכן שהיום -הזה 'בארעא דמצרים', ש

אבל ישועתו של הקב"ה כהרף עין יכולה לבוא. וגם  -אתה רעב 

אף  -לשרוד לי סיכוי  אם כל הרופאים אומרים שאני חולה ואין

 על פי כן אני מאמין באמונה שלמה בחרות שלי.

 

 

 !קודם כל אמונה

'נרצה', אנחנו מתפללים, אבל בפתיחת הלילה, -בסוף הסדר, ב

'מגיד', אנחנו מאמינים ויודעים. המוח שלנו יצא מהגלות, -ב

אפשר  -אנחנו רוצים לחשוב אלוקות, וכאשר חושבים ככה 

שועת ה' כהרף עין. רק כאשר וי ף ומיד ממשלהיות בן חורין תכ

יהודי מחנך את עצמו לחשוב ככה, לאמונה המוחלטת הזו, אז 

'איך 'מה נשתנה',  -ניתן להתחיל את השאלות ואת התשובות 

'איך אנחנו מכינים את עצמנו לכל תהליך שיהיה' -זה קרה' ו

 אמונה. -וכו'. אבל קודם כל 

על ידי  -לחשיבה כזו?  איך אנחנו יכולים לחנך את עצמנו

מבחנים, 'טסטים' באמונה שנעשה לעצמנו. כל אחד מאתנו 

האם  - לקראת הפסח צריך לבחון את עצמו בימים הקרובים

לי יכול להירפא שהקרוב אאני מאמין שהכל יכול להשתנות? 

ולהיות בריא? האם אני מאמין שאני יכול להתגבר על ממחלתו 

האם אני מאמין  -ובעיקר  מה שלא התגברתי עליו עד היום?

 ויכול להיות כהרף עין? ישאצל הבורא ית' הכל אפשר

 זוהי האמונה ובה תלוי הכל.
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 לסעודה שלישית - '(ב)לילה של אמונה 

לעומק התשובה לשאלת הבן הרשע  –מטיילים בהגדה 

 ?אבל למה כזה יחס -רשע , רשע

אחד הכלים המדהימים להתחזקות באמונה הוא לא לדבר לשון 

צריך להתרגל כן לדבר דברים טובים  -הרע, אבל יותר מזה 

ולחפש בכל דבר את הטוב שבו ולהשתדל לא למצוא בו שום 

הזו לבין  דבר אחר. אתם בוודאי תמהים מה הקשר בין הפתיחה

ההגדה של פסח? הקשר הוא דרך ארבעת הבנים שבהגדה, 

 דרך הבן הרשע; -וליתר דיוק 

תמיד התמיהה אותי התשובה, הסגנון, שעונים בהגדה 

לשאלת הבן הרשע. זה לא כל כך מסתדר עם מה שהקדמנו 

  -לחפש את הטוב שבכל דבר. שאלת הבן הרשע היא 

ע ש   ר ר  ה הּוא אֹומ  ה" (ו"כ ,ב"י ,שמות) ?מ  ה  מ  ֲעֹבד  ה 
ֶכם ַהזֹּאת   13?".ל 

 -והמענה לו הוא זוכה היא 

ֶכם  הֹוִציא ֶאת ַעְצמוֹ  -ל  ל   ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ש ֶ רל, ִמן ַהּכְ ִעּק  ַפר ּבְ . ּכ 
ה ה ֶאת ְוַאף ַאּת  יו ַהְקה   '(ג ח"שמות י) ֶוֱאֹמר לוֹ  ִשּנ 

ֲעבּור" ִים ֶזה ּבַ ְצר  אִתי ִמּמִ צ  ה ְיי  ִלי ּבְ ש   ִאיּלּו  ְוֹלא לֹו. -ִלי ", ע 
ל ה ִנְגא  י  ם, ֹלא ה  ה ש   י   14.ה 

זו  -מצד אחד, נשים לב כמה קשה מדברים אליו, מצד שני 

הפעם היחידה בהגדה שמדברים אל מישהו בגוף שלישי, דרך 

כבוד. למה לא עונים לו בגוף שני, בדיבור ישיר? הרי כל עניינו 

של הלילה הזה הוא לפתוח את הפה ולדבר, כמו שלימדנו 

סח'. אז למה זה לא תקף לגבי הבן הרשע? -'פה - 15"להאריז

 עליו בסגנון כזה?-למה לדבר אליו

איך  -עוד נחזור בהמשך להנחת היסוד שהנחנו בתחילה 

מדיבור טוב, מהקפדה על לא לדבר לשון הרע, מגיעים לאמונה 

 ובינתיים ננסה להסביר את סיפור הבן הרשע. -

 לא משאירים איש מאחור

וציא את עצמו מהכלל מקבל מהאבא את הרשע שמבקש לה

'תקשיב בני המתוק, פעם במצרים, לפני  -התשובה הבאה 

שיצאנו ממנה, ולפני שהגענו למעמד הר סיני, היו יהודים שלא 

רצו לצאת ממצרים ובאמת נשארו שם. רבים מהם מתו 

בשלשת ימי האפלה של מכת החושך, אחרים 'סתם' נשארו 

נו ממצרים הוא קבע ואמר שם, אבל אחרי שהקב"ה הוציא

. מעכשיו אף אחד לא 16'לבלתי ידח ממנו ידח' -שמעכשיו ואילך 

יישאר מאחור, וכל ישראל יגיעו לגאולה השלמה. גם אם נחשוב 

הכי הפוך, ויהיה מישהו שנדמה יהיה לנו שהוא התנתק לגמרי 

 -מעם ישראל 

אֹלִהַ֥ים ית  ל  ֲחִוִ֛ ּתַ ש ְ ְחּת ָּ֗ ְוִהַֽ ים ַוֲעַבְדּת ַֽם ְוִנּדַ ִרֻ֖  17.ֲאח 

                                                           
 הגדה של פסח. 13 

 שם. 14
 ובעוד מקומות פרי עץ חיים, שער חג המצות פ"א 15 

 ב', י"ד, י"ד.שמואל  16 

הרי שהקב"ה הבטיח שהוא ישוב ויקבץ את כולם, אפילו את 

 -הרחוקים ביותר, מכל העמים 

ל ַֽ א  ר  י ִיש ְ ַ֥ נ  ד ּבְ ֻ֖ ד ֶאח  ּו ְלַאַחַ֥ טִ֛ ּקְ ל   18.ְוַאּתֶֶּ֧ם ּתְ
מציאות כזו של בן רשע שיכול להוציא את עצמו  -אז שמע בני 

 -ולא רוצה להיות פה' 'אני לא קשור לגאולה  -מהכלל ולטעון 

פעם,  -יכולה הייתה להיות רק במצרים, 'אילו היה שם' 

באמת הוא 'לא היה נגאל', אבל כל מי שנמצא כאן  -במצרים 

ל. 'אכלת אותה', חמוד  -כעת  אתה תצא לגאולה שלמה,  -ִיַגא 

בדיוק כמוני, ואולי אף הרבה יותר ממני, כי אתה זה שתלמד 

 שלמה'. אותי איך יוצאים לגאולה

 מעכשיו אנחנו מאמינים שכל אחד מאתנו ייצא לגאולה שלמה. 

 לשון הרע - סיבת הגלות

חז"ל אומרים, ורש"י מביא את דבריהם, שכאשר משה רבנו 

ראה את הלשון הרע שבגללו הוא נאלץ לברוח למדין הוא הבין 

  -עבוד שאת סיבת הגלות וה

ה דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעת
 . שמא אינם ראויין להגאל

ודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ... 'נ
ע' אומות להיות נרדים בעבודת פרך אבל רואה אני שהם 

 19.'ראויים לכך

משה רבנו רואה את הלשון הרע שפושה בישראל ומבין את 

 -סיבת גלותם. כי בעומק, לשון הרע נובע רק מדבר אחד 

כי אם אני מאמין ומבין באמת  -מחוסר אמונה. איך זה קשור? 

שהכל אלוקות, אז איך יתכן שאני לא מאמין בכח האלוקי 

 שבחברי? האם יתכן אני מדמיין שהרע שבך חזק יותר?

אבל  -יכולים לדבר על אמונה במילים גדולות וגבוהות  אנחנו

אני לא מאמין בזולת, והכלי הרבה פעמים בפועל, תכל'ס, 

שדרכו אפשר לחזק את האמונה בבורא יותר מאשר בכל כלי 

 אחר הוא פשוט האמונה שלי בך ושלך בי. 

 חלומו של רבי נחמן

 הזכרנו לאחרונה חלום שחלם רבי נחמן מברסלב, שבא אליו

'איך אתה לא  -אדם מעולם עליון והתחיל לתת לו מוסר 

מתבייש לעשות כדבר הזה? אתה הרי נכדו של הבעל שם טוב 

  -וכו'. בסוף הסיפור, אומר ר' נחמן 

ר  דֹול ְמאד. ְוַכֲאש ֶ ְמִרירּות ּג  י ַלֲאחֹוַרי ּבִ י ֶאת ראש ִ ַלְכּתִ ְוִהש ְ
ַלי אּו א  ְך, ּב  י ּכ  י ֶאת ראש ִ ַלְכּתִ ִרים  ִהש ְ ְזּכ  ל ַהּנִ ַלי ּכ  צּו א  ְוִנְתַקּבְ

בֹות  א  ַני ְוה  ֶהם, ַהְינּו ְזק  ש  מ  ּי  ן ְלִהְתּבַ ק  ַמר ִלי ַהזּ  א  ה ש ֶ ְלַמְעל 
סּוק  ְמרּו ִלי ַהּפ  ה ד(ְוכּו' ְוכּו' ְוא  ַעי  אֹון )ְיש ְ ֶרץ ְלג  א  : "ּוְפִרי ה 

 דברים, ל', י"ז. 17 

 ישעיהו כ"ז, י"ב. 18 

 רש"י, שמות, ב', י"ד. 19 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%97
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א, ִנְהֶיה  ַרּב  ְמרּו ִלי: ַאּדְ ֲאִרין ּוְלִתְפֶאֶרת". ְוא  ִמְתּפ 
ֶכם. ִביאוּ  ּב  ַני  ְוה  י ּוב  ּלִ ים ש ֶ ש ִ ֲאנ  ל ה  י ִלי ּכ  ּנִ ַני ִנְפְרדּו ִמּמֶ ם ּב  י ּגַ )ּכִ

ת ַהּנַ"ל( ע  ה ּב  ִחּל  ּתְ ִרי ּבַ ב  י ּדְ רוּ ַעל ִלּבִ ַהּנַ"ל.ְוִדּבְ ּלוּ ַהֶהֶפְך מ  א   20ם ּכ 
בחלומו, משליך רבי נחמן את ראשו אחורנית, בוכה אל הקב"ה 

חשבתי שאתה רוצה לחזק אותי אבל ' -ועק אל אותו זקן וצ

אז תלך מפה, לך מפה!' ובזכות  -בעצם באת הנה לשבור אותי 

 זה הוא זוכה ונושע. 

 להניע את כל המציאות בחשיבה חיובית

המסר הגדול שאנו למדים מהסיפור הזה הוא שאם מישהו בא 

פשוט תגרש אותו, ואם יש לו זקן גדול  -ורוצה לשבור אותך 

אז אתה צריך גם לבעוט בו. כי  -והוא בא מאיזה 'עולם עליון' 

ולכן הוא בעל  -אדם כזה כל עניינו לומר לך כמה איך לך סיכוי 

שהוא רואה את הרע לשון הרע, דילטור. הוא בעצם בא להגיד 

 הוא אינו מאמין בקב"ה! -כקיים, ובמילים אחרות 

סח', -האריז"ל שהזכרנו לעיל, שאמר שפסח הוא בעצם 'פה

רע'. כל עניינו של פרעה -שפרעה הוא בעצם 'פה 21אומר גם

מלך מצרים הוא פה רע. גם את המילה 'מצרים' מבאר 

ך יכולת ים'. כלומר כשאין ל -'מצר  -ואומר שמשמעה  22האריז"ל

להיות בן חורין, כשאתה לא מסוגל לחשוב טוב ולהיות 

ה אתה מתמלא בפה רע, ואז הפרע   -במחשבתך דבוק בקב"ה 

מתגבר עליך. לעומת זאת כאשר אתה יכול להסתכל טוב אתה 

את המציאות  23סח', פה שמדבר ומניע-יכול להיות 'פה

  מהמקום שנדמה לך שאתה נמצא בו את המקום האמיתי.

זה לא אתה, בן אהוב, זה מה  -היה שם לא היה נגאל'  'אילו

שהיה במצרים לפני שהיציאה ממנה, אבל אתה בני היקר 

נמצא כאן ועכשיו, והרוע והרשעות שאתה מרגיש שממלא 

 אותך זה בסך הכל קליפות שניתנות להסרה.

 מאמינים בילדים

עכשיו אנחנו מבינים מדוע הכלי החזק ביותר לאמונה הוא לא 

 לשון הרע? לדבר

 24חז"ל אומרים מצד אחד שרק בזכות האמונה יצאנו ממצרים

ומצד שני הם אומרים שהלשון הרע שדיברנו שם גרם לנו 

אבל באמת אין סתירה בין הדברים כפי  - 25להיתקע שם עוד

שהסברנו וזה בעצם אותו דבר, ומעתה אף נבין מדוע ליל 

 שלנו!האמונה הוא ליל האמונה שלנו בכם, ילדים יקרים 

 שנזכה בעז"ה לראות טוב, להאמין ולצאת מפרעה מלך מצרים.

 

  

                                                           
 מופיע בספר חיי מוהר"ן צ"א. 20

 מקור?? 21 

 מקור?? 22 

 סח בעברית משמעו 'לדבר' אבל גם 'להזיז', כמו בביטוי 'הסחת דעת'. 23 

 מקור?? 24 

 .19לעיל מקור  25 
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 ת מלווה מלכהלסעוד - '(ג)לילה של אמונה 

' מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועתה קרבנו' –מטיילים בהגדה 

 בגנות ומסיים בשבחמתחיל 

, 26עיקרה של מצוות ההגדה, שעליה ציוותה התורה 'והגדת לבנך'

  -מוגדר במשנה בכלל היסודי 

 27...מתחיל בגנות ומסיים בשבח

כלומר, על כל אחד לספר לבנו או לעצמו את הגנות שבה היינו 

לפני יציאתנו ממצרים ואת השבח שהתרחש בצאתנו משם. 

  -הגמרא מספרת על שתי דעות בפירוש ה'גנות' שבמשנה 

 'מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו'רב אמר 
 28'.עבדים היינו']ושמואל[ אמר 

'ועכשיו קרבנו המקום  -וכך, השבח לפי רב הוא המשך הדברים 

'ויוציאנו ה'  -לעבודתו', וגם לשמואל השבח הוא המשך דבריו 

אלוקינו משם'. אנחנו יודעים שאחרי שהילדים שואלים את 

ארבע הקושיות, 'מה נשתנה', אנחנו מתחילים את סיפור 

הגדה ההגדה כאשר בפועל שתי הדעות הללו נכנסו לנוסח ה

 של הגנות ושל השבח.  -והן משמשות את מבנה הסיפור 

 רב שחולק על התורה

 נתבונן בהגדה נשאל מן הסתם כמה שאלות; אכן אבל אם 

את המילים 'עבדים היינו לפרעה במצרים  -השאלה הראשונה 

הם פסוקים מפורשים בפרשת  . אלווכו', לא המציאו חז"ל 

 -כתשובה לשאלת הבן החכם  'ואתחנן'

 ַֽ א יּכִ ַ֥ ִׇיש ְ ִ֛  ְלך  ר ִבְנך  ֻ֖ ח  ר מ  אֹמ  ה ל  ֵ֣ ת מ  ֹדָּ֗ ע  ים֙  ה  ּקִ ח  ים  ְוַהַֽ ִטִּ֔ ּפ  ש ְ ְוַהּמִ
ה  ִ֛ ַ֥ר ִצּו  ם 'הַ֥ ֲאש ֶ ֻ֖ינּו ֶאְתֶכַֽ ַמְרּת ֵ֣ ְלִבְנך ִּ֔ . ֱאֹלה  ינּו  ְוא  ַ֥ יִ ים ה  ִדִ֛ ֲעב 

נּו  ֶּ֧ ִים ַוּיִֹציא  ִמְצר   ה ּבְ ִ֛ ְלַפְרֹעֻ֖ ה 'ה  ַֽ ק  ד ֲחז  ַ֥ י  ִים ּבְ ְצַרֻ֖  29.ִמּמִ

מה ראה רב לשנות מתשובת התורה ולהציע הצעה  -כן ואם 

הרי  -אחרת? האם הוא איננו סבור שצריך לומר 'עבדים היינו'? 

אלו פסוקים מפורשים, זו תשובת התורה! ובכלל, נשים לב 

שמואל מציע לומר את הפסוקים האמורים, והוא  -לנוסח 

מצטט אותם מילה במילה, אבל אצל רב, שמחליט לומר דבר 

למה  - 30שאיננו עוסק בעבדות הפיסית אלא בעבודה זרה אחר

  -הוא משנה ומוסיף במבנה ההצעה שלו 

קרבנו  ועכשיומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו.. 
 31המקום לעבודתו.

ולא  עכשיוהמילה 'עכשיו' לשם מה היא באה? השבח נוצר רק 

 יינואבותינו' ולא 'מתחילה המתחילה ... היו ? ומדוע 'לפני כן

שמואל? ולמי  עובדי עבודה זרה', כמו בפסוק שמביא אנו

הם עבדו עבודה זרה לאברהם? ליצחק?  -אבותינו' '-הכוונה ב

 חס וחלילה?

                                                           
 שמות י"ג, ח'. 26
 משנה פסחים, י', ד'. 27
 בבלי, פסחים, קט"ז. 28
 כ"א.-דברים, ו', כ' 29

מופיעה כבר  , מי הם 'אבותינו',התשובה לשאלה האחרונה

  -במקרא 

ַע ֶאל אֶמר ְיהֹוש  ֻׁ֜ ם ּכֹהל ׇכּ  ַוּיָֹ֨ ע ָּ֗ ר  ה  ַמֵ֣ י 'ה  א  ֵ֣ ֶבר  ֱאֹלה  ֵ֣ ע  ֒ל ּבְ א  ר  ִיש ְ
ֹור  ח  י נ  ֻ֖ם ַוֲאִבֵ֣ ה  ם ּתִֶַ֛רח ֲאִבַ֥י ַאְבר  עֹול ִּ֔ ַֽ יֶכ֙ם מ  ֹות  ּו ֲאבַֽ בַּ֤ ש ְ ר י  ה ָּ֗ ַהּנ 

ים ִרַֽ ּו ֱאֹלִהַ֥ים ֲאח  ַעְבדֻ֖ ת ...ַוּיַ ק ֶאַֽ ֶאּת ֵ֣ן ְלִיְצח ִּ֔ ב ְוֶאת ו  ש   ו  ַיֲעֹקֻ֖ ע 
ו ֶאת ש  ֻׁ֜ ן ְלע  ֶאּת ָ֨ ַֽ ֹו וְ  ו  ת אֹותִּ֔ ש ֶ ֶרֵ֣ ִעי֙ר ל  ר ש   ּו ַהַּ֤ ְרדַ֥ יו י  ֻ֖ נ  ב ּוב  ַיֲעֹקַ֥

ִים ַֽ  32.ִמְצר 

כלומר, 'אבותינו' המופיע כאן מתייחס לתרח, אביו של אברהם, 

 -שזוהי הפעם היחידה שמייחסים אותנו אליו. ובסוף הפסוק 

  -'יעקב ובניו ירדו מצרימה' כי כך הבטיח הקב"ה לאברהם 

ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקב"ה חשב 
ה שאמר לאברהם אבינו בברית בין עשות כמֹ את הקץ ל

 33...הבתרים

התורה אמרה  -נחדד ונסכם את השאלות. שאלה ראשונה 

'עבדים היינו' ואם כן מדוע רב מציע הצעה אחרת? שאלה 

מה משמעות דבריו של רב 'מתחילה עובדי עבודה זרה  -שניה 

עד ', הרי 'אבותינו' מתייחס אחורה ...ועכשיו קרבנו אבותינוהיו 

 'ועכשיו קרבנו' זה מדבר עלינו, היום!-לתרח, ו

 כנגד ארבעה בנים חכמים דברה התורה

רעי ואהובי, רב לא בא לחלוק על הפסוקים חס ושלום, אלא 

 -הוא דבר אחד ועמוק מאוד  בעל ההגדה בא לומר לנו איך הכל

אחרי שאמרנו 'עבדים היינו' כאמירה כללית, אנחנו רואים שיש 

לנו ארבעה בנים, חכמים מאוד, שיש להם שאלות קשות 

שלפעמים נדמות לנו כשאלותיו של רשע, אבל בעצם השאלה 

'אבא'לה,  -המרכזית והאחת שכולם רוצים לברר היא הנוקבת, 

ך להוציא י רגם לא היית צ -למצרים כניס אותנו א היית מלם א

 '. !אותנו משם

 -אם ההתחלה בגנות היא 'עבדים היינו'  -במילים אחרות 

והשבח הוא 'ויוציאנו ה' ממצרים', יכול השואל לבוא ולשאול, 

האם נגמרו אז  -למה בכלל הוכנסנו ומה קרה כשיצאנו משם 

ור? הגלויות? האם לא הגענו אחר כך לבבל, לרומא, לפרס ולאש

 הן כבר נגמרו?גם  –ומה עם גלויות הנפש שלנו 

התשובה של 'עבדים היינו' היא התשובה בתורה  זה מדהים.

מהבן הרשע.  IQלבן החכם. החכם זה לא הבן שיש לו יותר 

שניהם חכמים מאוד, אלא החכם הוא זה שמבין ומקבל את זה 

ש'עבדים היינו' נובע כנראה מאיזו סיבה עמוקה שהייתה 

והוא מסתפק בזה. 'ויוציאנו ה'  -ה לשים אותנו שם להקב" 

הוא מבין שזה לא היה רק פעם אלא קיים בכל דור  -ממצרים' 

 ודור. 

 דבר שצריך להבינו בפני עצמו אך אין כאן המקום להאריך בזה. 30
 הגדה של פסח. 31
 ד', ומצוטט בהגדה.-יהושע, כ"ד, ב' 32
 הגדה של פסח 33
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 ה לאברהם"אנחנו הבטחתו של הקב

ולכן  -אמנם יש עוד בנים שהם אינם מסתפקים בתשובה הזו 

 -באה ההגדה ואומרת 'אנחנו איננו מסתפקים בזה', ומרחיבה 

'למה עבדים היינו לפרעה במצרים? כי כיון שהעולם הזה היה 

בו מלא בעבודה זרה עוד הרבה לפני שנולדנו ולפני שהופענו 

לעולם ך ור צ היה -תרח, שהיה בעולם ההוא בעבר הנהר  -כעם 

 -בחר הקב"ה באברהם ולכן לטהר את עצמו ולתקן את עצמו, 

שניפץ את הפסילים ונלחם בעצמו מילדותו בעבודה הזרה 

ואמר לו בברית בין הבתרים שהוא לא יהיה לבדו יותר  - 34הזו

ה את העבודה הזרה, שבר חַ הוא זה שמ   -במשימה הזו. נכון 

ברוך הוא וקרב את  את האלילים, גילה בעולם את האל הגדול

הקב"ה הבטיח לו שגם אנחנו,  אבל -העולם לעבודתו ולייחודו 

ההוצאה של  -צאצאיו, נוכל להמשיך אותו, ואז הוא באר לו 

תהליך שנוחת עליך תהיה בהקב"ה אותנו ממצרים לא 

מלמעלה בבום, אלא היא התהליך שממשיך כל הזמן על ידי כך 

 'עכשיו קרבנו המקום לעבודתו'.-ש

 לזכך את העולם כולו

כי העולם היה צריך להזדכך מהעבודה  -למה הוכנסנו למצרים? 

הזרה הנוראה שהייתה בו, ושמצרים ייצגה אותה יותר מכל, עם 

. והיציאה ממצרים 35פרעה 'התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו'

מהזיכוך שלנו ומזה שהגענו להבנה שלא  -נוצרה משני דברים 

יח אלא הקב"ה עצמו מציל אותנו ואת מלאך ולא שרף ולא של

מותנינו  -העולם כולו ממצרים ואנחנו מקבלים אותו בעולם 

ואנחנו מוציאים ביחד  - 36חגורים, נעלינו ברגלינו ומקלנו בידנו

 עם הקב"ה את העולם ממצרים.

זה כבר  -זה לא התחיל 'באשמתנו', כמו שאומרים הילדים 

ו ודרכנו בחר הקב"ה התחיל ב'אבותינו מעבר הנהר', אבל בנ

 -הרגע עכשיו, גם גם  -לתקן את העולם במלכות שדי, ועכשיו 

עוד ממשיך הקב"ה לקרב אותנו לעבודתו, ואנחנו מהפכים 

עולם שלם ומגלים מהו באמת עומק הגנות ולאיזה גודל של 

 מהסיפור של יציאת מצרים. נגיעשבח 
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