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 ,השבתת חמ�מצוות : ננסה לעסוק בשלוש מצוות גדולות שה� שלוש המצוות המקיפות את פסח
  .סיפור יציאת מצרי� מצוותו, אכילת מצה בליל הסדר מצוות

  :  1הלכות חמ� ומצהבפתיחת � "רמבנעיי� בדברי ה

וחמש מצות  ,שלש מצות עשה: יש בכללן שמונה מצות -הלכות חמץ ומצה 
  :וזהו פרטן. לא תעשה

להשבית ) ב. שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה) א
שלא לאכול ) ד. שלא לאכול חמץ כל שבעה) ג. ביום ארבעה עשר שאור

שלא ימצא חמץ ) ו. שלא יראה חמץ כל שבעה) ה. מץ כל שבעהתערובת ח
לספר ביציאת מצרים באותו ) ח. לאכול מצה בלילי הפסח) ז. כל שבעה

  :וביאור מצות אלו בפרקים אלו: הלילה

ושתי המצוות  ,ובהשבתתו עוסקות בחמ� "מצוות חמ� ומצה" מתו� שמונה שש מצוות, א� כ�
   .יציאת מצרי�ר ופסיו אכילת מצה ה�הנוספות 

  

�  

  

נו א .מצווה זומה המיוחד ביש עני� גדול לברר  .מצוות סיפור יציאת מצרי�ב, מ� הסו� נתחיל
וכ� ההגדה עצמה מלמדת , להזכיר ולזכור את יציאת מצרי�יודעי� שבכל יו� ובכל לילה עלינו 

   :2אותנו

הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר : אמר רבי אלעזר בן עזריה
למען תזכור את יום " :שנאמר, יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

 –' כל ימי חייך; 'הימים -' ימי חייך'": צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
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להביא לימות  - ' כל; 'העולם הזה -' ימי חייך': וחכמים אומרים. הלילות
  .המשיח

המיוחד מהו א� מתבקש שנברר  ולכ�, 3"'הלילה הזה לה" –ג� ליל הסדר הוא לילה בל נשכח ש
  . בכל לילה ולילה מעצ� הזכרת יציאת מצרי� שלא מתרחששלא מתרחששלא מתרחששלא מתרחשסיפור יציאת מצרי� ב

  :� בפרק שביעי מהלכות חמ� ומצה"וכ� אומר הרמב

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 
כמו  ,"ממצריםזכור את היום הזה אשר יצאתם " :שנאמר ,חמשה עשר בניסן

 :תלמוד לומר ?ומנין שבליל חמשה עשר. "זכור את יום השבת" :שנאמר
בשעה שיש מצה ומרור  - "בעבור זה :והגדת לבנך ביום ההוא לאמר"

 . מונחים לפניך

  

א� ביו� " :4עליה אמרה התורה, בעני� מצוות השבתת חמ�הוא  לערו�הבירור השני שנרצה 
  :� בפרק שני מהלכות חמ� ומצה"רמבכ� מובא בו. "הראשו� תשביתו שאור מבתיכ�

 :מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר  )א(
ומפי השמועה למדו שהראשון  ,"ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"

לא " :מה שכתוב בתורה ,ראיה לדבר זה. זה הוא יום ארבעה עשר
. לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים :כלומר -" תשחט על חמץ דם זבחי

 .ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה עשר אחר חצות

כיצד משביתי�  – וכעת מגיעי� לעיקר, )ד"עד חצות יו� י(עד כא� העיסוק במקור המצוה ובזמנה 
  ?"תשביתו"מה פירוש  ?בדיוק

היא שיבטלו בלבו ויחשוב אותו  ?ומה היא השבתה זו האמורה בתורה  )ב(
ושכל חמץ שברשותו הרי . בו שאין ברשותו חמץ כללוישים בל, כעפר

 : הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל

ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק   )ג(
ין החמץ מדברי סופרים שבודקין ומשביתוכן . ולהוציאו מכל גבולו

מפני שבלילה כל העם . מתחלת ליל ארבעה עשר לאור הנר ,בלילה
 ...ים ואור הנר יפה לבדיקהמצויין בבת

אלא שחכמי� גזרו , � כא� נמצנו למדי� שמ� התורה ההשבתה היא בלב"על פי דברי הרמב
   .ד"שנבדוק ונשבית את החמ� כבר בליל י
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 .מתו� הגדה של פסח 
4
  .טו, ב"שמות י 
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והלא . ד"יו� יחצות ב מ�יש צור� שיהיה חלהשבית חמ� על מנת  :אנו נמצאי� בבעיה, כעת
 מה נותר לנו להשבית *� כ� א, חמ� ולוודא שאי� חמ�ד בדיקת "מדו אותנו לבצע בליל ייחכמי� ל
  !ההשבתהמצוות תוספת� של חכמי� לכאורה עקרה את , כלומר? למחרת

יש וזאת מפני ש, נעקרה ההשבתה, אכ� כ�: בעלי התוספות במסכת פסחי� אומרי�, ובאמת
נה חל כאשר ראש הש :דוגמא לדבר. גזירהאו  ח לעקור דבר מ� התורה משו� תקנהולחכמי� כ

בי� בשבת בי�  * 5"יו� תרועה יהיה לכ�"שהתורה אמרה א� על פי , לא תוקעי� בשופר –בשבת 
   .זהו כוח� של חכמי� .אמות ברשות הרבי�' יעבירנו דשמא  –באו חכמי� וגזרו גזירה  , בחול

הנח את  –באו חכמי� ואמרו . אד� יכול להשבית בליבו חמ� :התורה באה ואומרת לנו
  ? מה ראו חכמי� לעשות כ� .בדוק ובער את החמ�, בצד "תשביתו"ה

השבתת "ולא על " חמ� ביעורביעורביעורביעורעל : "הברכה שאנו מברכי� בשעת הבדיקה היא, וא� נשי� לב
ל "ממתי יש מצוה שבה אני מבר� לא על הפעולה שהתורה אמרה כי א� על הפעולה שחז". חמ�

   ?הוסיפו

  

הוא הדבר הפשוט " תשביתו. "לא –ל ואמרו "ובאו חז, אמרה תורה" תשביתו שאור מבתיכ�"
מספיק שהוא חושב . והוא בטל –מספיק שאד� חושב בליבו שהחמ� בטל . השבתה בלב: בעול�
. וזאת משו� שמצד האמת כל כולנו הוא עפרא דארעא בשורש. וזה מספיק" עפרא דארעא"שהוא 

אמר  – 6"ואנוכי עפר ואפר. "ישאר רק עפרא דארעא –יש פה מולנו הבה ונאדה את כל מה ש
  ! אברה� אבינו מצד האמת

ע�  –ל ואמרו לנו "באו חז. אד� מבטל בליבו ומגיע למצב זה –השבתה היא פשוטה מאוד , א� כ�
היכ�  בפועלבפועלבפועלבפועלאבל , אמרת שאתה משבית ומבטל החמ� בלב�. הדרשה הזו לא הולכי� למכולת

התורה רצתה  –דע ל� . הבה ונעזור ל� לקיי� תשביתו בפועל? לידי ביטוי ההשבתה של� באה
נעשה הדרכה  –נשרו� , נחפש, לכ� נפקיע ממ� את החמ�, אבל אינ� מסוגל לכ�, שתשבית בלב

זוהי  –א� תבר� על השבתת חמ� . נדרי� אות� כיצד להשבית חמ� בפועל –שלמה סביב החמ� 
א� יו� , היו� אתה משבית במעשה –ודע . ה אתה מבי� היטבאת ז –בר� על ביעור . ברכה לבטלה

  !יבוא ותוכל להשבית בלב

  

�  
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ההבדל אפשר לומר שאבל , במצוות הסיפור צריכי� לדו� בהרחבה .סיפור יציאת מצרי�נחזור ל
ד בניס� "שבליל י כ�כל יו� ויו� מתבטא בבהמהותי שבי� המצוה של ליל ארבעה עשר לבי� זו ש

  .ממצרי� אבותיי יצאושמזכיר את העובדה ולא רק , זה שיוצא ממצרי�הוא  אניאניאניאני

לא מברכי� על סיפור הרב משה סופר נשאל פע� מדוע  :� סופר בעני� זה"נזכיר את דברי החת
� סופר שאנו אכ� מברכי� על מצוה זו "והשיב החת .זו מצוה מ� התורה שכ�, יציאת מצרי�

  :הואכאשר נוסח הברכה , "מגיד"הבסיומו של 

ה  רּוְך ַאּתָ ְצַרִים, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 'הּבָ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ָאָלנּו ְוּגָ ר ּגְ , ֲאׁשֶ
ה ּוָמרֹור ְיָלה ַהּזֶה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמּצָ יָענּו ַלּלַ  .ְוִהּגִ

ן  יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים 'הּכֵ ִאים  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ ַהּבָ
לֹום ֲעבֹוָדֶתךָ , ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ ם  .ׂשְ ְוֹנאַכל ׁשָ

ָבִחים ִמן ָסִחים ּוִמן ַהּזְ ר ַהּפְ ָמם ֲאׁשֶ יַע ּדָ ֲחָך ְלָרצֹון ַיּגִ יר , ַעל ִקיר ִמְזּבַ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ
ֵתנּו ְוַעל ֻאּלָ דּות ָחָדש ַעל ּגְ ה  .נוּ ַנְפשֵׁ  ּפְ רּוְך ַאּתָ ָרֵאל, 'הּבָ ַאל ִיׂשְ  .ּגָ

כל ש, כלל נקוט בידינוהלא ו, המגיד לאחרלאחרלאחרלאחרמדוע מברכי� ברכה זו  :� סופר"חתהוסי� על כ� ה
  ! "עובר לעשיית� *עליה�  מבר�"המצוות 

אותו גוי . גוי שטובל לגרותו: זוהי מצווה חריגה אשר יש רק מקרה אחר הדומה לה: ותשובתו היא
 �הלא הוא ו, נאמר שיבר� קוד� הטבילהא� ? מתי יבר� על הטבילהא� , לפני שיתגייר לטבולצרי

בר� רק לאחר אנו מחוייבי� לומר שי, אלא ."אשר קדשנו במצותיו"ולגביו לא שיי� לומר , עדיי� גוי
עבדי�  הזה כלומר הלילה, בלילה זה יצאנו ממצרי� –כ� ג� בפסח . וכ� היא באמת ההלכה, שטבל

, לאחר המגיד, לבר� על יציאת מצרי� אלא לאחר היציאה ממצרי�ואי� ביכולתנו , ממש והיינ
  . מפני שלא נגאלנו עד לסופו של המגיד

  ":מגיד"כ� אנו אומרי� בעל ו

שלא , חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים, בכל דור ודור
הוציא , וואותנ"שנאמר --אלא אף אותנו גאל, את אבותינו בלבד גאל

  ..."משם

אשר גאל את "שכ� לכאורה הברכה היתה צריכה להיות , הברכה� יותר ג� נוסח ולפי זה ג� מוב
כיוו� שאנו , אלא"! אשר גאלנו וגאל את אבותינו"ולא , על פי סדר כרונולוגי *  "אבותינו ואותנו

  . ..הצטרפו" רק"ואבותינו , הברכה היא עלינו גופא, באותה שעהיוצאי� ממצרי� 

  

�  

  

  ?אי� עושי� זאת –לצאת ממצרי� ? אבל השאלה היא אי� מגיעי� לידי זה, כל זה טוב ויפה

, בכל מצוה כמעט אנו מזכירי� את יציאת מצרי�. יש בזכרו� יציאת מצרי� דבר מעניי� מאוד
לגאולה מחכי� והאמת היא שאנו . יו�*שלנו ביו�' הזכרו� הזה מקי� כמעט את כל עבודת ה
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 מהל� חיינוכל ב? מסתכל האי� זה. את יציאת מצרי� נשכחנשכחנשכחנשכחאז סו� סו� ש, במהרה בימינו שלמהה
השאיפה המרכזית שלנו היא להגיע ליו� שבו  *ובמקביל , אנו מתרגלי� לזכור את יציאת מצרי�

  :7וכ� אומר הנביא ירמיהו. נשכח את יו� יציאת מצרי�

ה }ז{ ֽ ן ִהּנֵ ִא֖ים ְנֻאם- ָלֵכ֛ אְמרּו עֹו֙ד ַחי-ְולֹא' ה- ָיִמ֥ים ּבָ ה ֶאת' ה-ֹי֤ ֧ר ֶהֱעָל֛ י -ֲאׁשֶ ֵנ֥ ּבְ
ִים ָרֵא֖ל ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ י ִאם }ח{: ִיׂשְ ֣ יא ֶאת' ה-ַחי-ּכִ ר ֵהִב֜ ֣ר ֶהֱעָל֩ה ַוֲאׁשֶ֨ ַרע -ֲאׁשֶ ֶז֨

֖בּו ַעל ֑ם ְוָיׁשְ ְחּתִ֖ים ׁשָ ֥ר ִהּדַ ֲאָר֔צֹות ֲאׁשֶ ֶרץ ָצ֔פֹוָנה ּוִמּכֹל֙ ָהֽ ָרֵאל֙ ֵמֶא֣ ית ִיׂשְ ֤ -ּבֵ
  :ַאְדָמתָֽם

  :8בברכות במשנה ובגמראזומא וחכמי� * חלקו ב�נעל בסיס זה 

ולא זכיתי שתאמר יציאת , אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה
למען תזכר את יום צאתך מארץ ": שנאמר, מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

ימי : אומריםוחכמים . הלילות, כל ימי חייך, ימי חייך הימים. "מצרים כל ימי חייך

  .להביא לימות המשיח -כל , חייך העולם הזה

 ?מזכירין יציאת מצרים לימות המשיחוכי  :אמר להם בן זומא לחכמים :תניא
אשר ' ולא יאמרו עוד חי ד 'הנה ימים באים נאם ה" :והלא כבר נאמר

לא שתעקר יציאת מצרים  :אמרו לו ..."העלה את בני ישראל מארץ מצרים
  .תהא שעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים טפל לואלא ש ,ממקומה

�יציאת מצרי� היא עצ� החיי� שלנו . היא לא הגאולה האחרונה, יציאת מצרי� היא לא סו� הדר
, לפני שלושת אלפי שני� יצאנוממצרי� . כל דור ודור ובכל יו� ויו� אני צרי� לצאת ממצרי�ב –

. ור שאנו עדיי� במצרי� וצרייכ� לצאת ממנהאבל אנו ממשיכי� להיות מחוייבי� כל הזמ� באזכ
�כל , כל גלותלמעשה מצרי� היא . איננו יכולי� לבר� על המגיד לפני שעברנו את כל התהלי

  . זוהי מצרי�, כל מיצר שלא מאפשר לאור האינסופי להופיע בי, עיכוב

  

 –וא השיב וה? מדוע לא יצאו בצורה מסודרת, למה ברח הע� ממצרי� פע� ר הזק� נשאל"האדמו
  . לא היינו מסוגלי� לצאת, אילולא היינו בורחי�! ברחנו בגללנובגללנובגללנובגללנו אלא ,לא בגלל פרעה ברחנו

  :9אותו פסוק נפלא בשיר השירי�ישנו 

ְך  יִני ֶאת־קֹוֵל֑ ִמיִע֖ ִיְך ַהׁשְ יִנ֙י ֶאת־ַמְרַא֔ ה ַהְרִא֙ ְדֵרָג֔ ֶת֙ר ַהּמַ ֵס֙ ַלע ּבְ י ַהּסֶ֗ ַחְגֵו֣ י ּבְ יֹוָנִת֞
ְך  י־קֹוֵל֥ ה׃ּכִ ב ּוַמְרֵא֥יְך ָנאֶוֽ   ָעֵר֖

  :י ש�"ורש

ואין  ,זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעה אחריהם והשיגם חונים על הים
  . ולא להיפנות מפני חיות רעות, מקום לנוס לפניהם מפני הים
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  :10המדרש מספר לנו מה ארע בשעת קריעת י� סו�

סה ליונה שברחה מפני הנץ ונכנ ?למה היו ישראל דומים באותה שעה
ואם תצא , הרי הנחש -אם תכנס לפנים . והיה נחש נושף בה ,לנקיק הסלע

 ,הים סוגר ושונא רודף :כך היו ישראל דומים באותה שעה .הרי הנץ - לחוץ
יונתי בחגוי הסלע בסתר " :עליהם מפורש בקבלה .מיד נתנו עיניהם בתפלה

  . 'וגו "המדרגה

אי� נחש ואי� , אי� חגוי סלע, צרי�למצב שבו אי� מֵ מצרי� כי נגיע יציאת לעתיד לבוא נשכח את 
אור אינסו� לא יהיה  :במילי� אחרות. כי אי� ממה לצאת, ולכ� אי� סיבה לזכור שצרי� לצאת, נ�

  . כל עלמי� סובבסובבסובבסובבאלא אור , כל עלמי�מתלבש מתלבש מתלבש מתלבש אור 

� שכ, והסיבה היא אותה סיבה שיציאת מצרי� תשכח * מצות בטלות לעתיד לבואשאנו מכירי� 
 .להוציא אותי מ� הנקיק הזה שבו הנחש והנ� מחכי� לי ביציאה ממנוהיא מטרת� כל מצות שיש 

  .לא יהיה צור� בה�פשוט לעתיד לבוא 

  

  :11נביא ממקצת דבריו ש�, בליקוטי הלכות באריכות כ�עוסק ברבי נת� 

 לנוס מקום ואין, הים על חונים והשיגם אחריהם פרעה שרדף זה לענין
 ה"הקב לה ושאמר, רעות חיות מפני להפנות ולא הים מפני לפניהם

 את השמיעני", פעולתך כשרון את -" מראיך את הראיני) "ישראל לכנסת(
 אדם כל על עובר זה כל. כמובא', וכו" ' ה אל ישראל בני ויצעקו" -"קולך
 פרעה בחינת שהם וחילותיו הרע שהיצר', ה בעבודת לכנוס שרוצה בעת

 ועכובין מניעות מיני ובכמה רדיפות מיני בכמה אחריו רודפים ומצרים
 שמאחוריהם, מצרים ביציאת שהיה כמו ממש והוא. רבים ובלבולים ויסורים

, רעות חיות ומצדדיהם, סוער הים היה ומלפניהם, אחריהם המצריים רדפו
  .'וכו הנץ מפני שבורחת יונה כמו, צד בשום לנוס מקום היה שלא עד

 כי, יתברך' ה בעבודת לכנוס הרוצה אדם כל על עוברים אלו בחינות וממש
 כי, ממש מצרים יציאת בחינת הוא יתברך' ה לעבודת לכנוס שרוצה מי

 וזוהמת מטומאת, לטהרה מטומאה שיוצאין מה הוא מצרים יציאת עיקר
 העם את בהוציאך" שכתוב כמו, ישראל וטהרת לקדושת - ומצרים פרעה

  .'וכו" האלהים את תעבדון ממצרים

 רבותינו שאמרו וכמו. ודור דור בכל זמן בכל אדם כל על לעבור מוכרח וזה
 יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל: "לברכה זכרונם

  ".ממצרים
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 האדם אחר רודפין, וחילותיו אחרא הסטרא שהם, ומצרים פרעה וכשבחינת
 ולא לפניו לא לנוס מקום לו ואין, מאד רבות רעות ומחשבות בבלבולים

 בלבולים מיני בכמה אותו מסבבין צד מכל כי, הצדדין מן ולא לאחריו
  ,ושלום חס יתגברו בודאי לאחוריו להסתכל ירצה אם אזי, ויסורין ומניעות

 יפנה ולא שם הוא אשר ממקום' ה אל שיצעק אם כי תקנה אין כן על
  .כלל לאחריו ויסתכל

  

הא� למדת אות� כאילו ה� עלי� , כשלמדת את פרשת השבוע –כאילו רוצה לומר לנו רבי נת� 
  ? ועלינו אבותינואבותינואבותינואבותינוועל אבותינו או על  עלי�עלי�עלי�עלי�הא� למדת ? ממש

  

  :12בקהלתהנפלא פסוק הדברי� מזכירי� את ה

א ֵמָחְכָמ֖ה -ַאל }י{ י לֹ֥ ֛ ה ּכִ ים ָה֥יּו טֹוִב֖ים ֵמֵאּ֑לֶ אׁשִֹנ֔ ִמי֙ם ָהִר֣ ַ֤היָּ ה ׁשֶ ה ָהָי֔ ּתֹאַמ֙ר ֶמ֣
ַאְ֥לּתָ ַעל ה-ׁשָ   :ֶזֽ

והוא רק יתגבר א� תסתכל , מאחור תמיד היה נ� מדומה – לאחורלא כדי שתביט היסורי� באו 
  .'אלא התקנה היא להתפלל אל ה –בו 

אמר " הבה נתחכמה לו" * ובכל פע� ה� חוזרי� מתחוכמי� יותר , פע� אחר פע� המצרי� חוזרי�
  .הדר� של יצר הרע למצוא את הנקיק המצר לנוזוהי , פרעה

  . דר� מראיי�, דר� הקול –יש דר� אחת לבטל הנחש והנ� 

  

�  

  

  :13ל במדרש"אומרי� חז

אפילו עני שבישראל לא : מכאן אמרו רבותינו -ויסב אלוהים את העם 
  .ה"שכך עשה להם הקב, יאכל עד שיסב

שכ� מדובר , קשי�ה� " ויסב"על דברי המדרש ): בנו של החת� סופר" (כתב סופר"שואל בעל ה
שהיה ביציאת  "ויסב"ו, היא ישיבת מלכי� עליה אנו מדברי� בפסח הסבה * פו� לגמריהבדבר 
  ! ש� ההסבה היתה מתו� צרות וסכנת נפשות, ההפ� מכ�הוא  מצרי�
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ולישראל לא , הנ� והנחש הקיפו את ישראלפירושו ש" לוהי� את הע�*ויסב א" –שאל והשיב 
הרגע , כלומר. לבני חורי� באמת, �למסובי הפכוובאותה שעה , ה"קבנותרה ברירה אלא לפנות ל
  .ב של צרות4לסי3, שיא הצרותהוא דווקא כשהגיעו להסבה הראשו� בו ה� הגיעו לידי 

  

גוי והיו שניה� צריכי� לנדוד  לווה אליועל יהודי שנתמסופר . רבי נחמ�מביא נסיי� בסיפור ש
בשבתות היהודי� וכ� יארחו אותנו  יהודי�ההגי מנאלמד אות� כמה מ –י ואמר היהודי לג. בעול�

ארחה אות� משפחה , בליל הסדר. למד את כל מנהגי החגגוי התכונ� ווה, פסח קרב. ומועדי�
ולא , את המגידהחל  בעל הביתו , החל סדרה. המשפחה יהודית והשניי� הגיעו בשמחה לבית

זו היתה נקודת ו ,המרור לאחריה הגיע. ממנה הגוי לא התענג, המצהעד שלבסו� הגיעה  .סיי�
בסו� הלילה הגיע היהודי אל הגוי שבע  .והל� לישו�, השבירה של הגוי שהחליט שהוא ראה מספיק

  ". הכל מתחיל במרור" :והשיב לו היהודי, שאל אותו הגוי לפשר העני�. מרוב כל

  ...והתכוו� רבינו שצרי� להיות יהודי כדי להבי� שרק במרור זה מתחיל

  

�  

  


