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 .ד בניס�"ליו� כ ובפרט, קשור למוצאי פסחה עני�לעסוק ב ברצוני, סדר הפרשות לאטר� שנשוב 
ומשמעותו של היו� , בפשט הכתובי� מפורש בתורהיו� זה הוא יו� א� , לא הרבה שמי� לב לכ�
  . הזה גדולה לאי� שיעור

  

נכתב (ובאביטש ישל הרבי מל "היו� יו�"לא פע� אני מביא לפניכ� אמרת היו� מתו� ספר 
. בלוח השנה העברי עבור כל יו�וקולעות מכיל אמרות קצרות הבמיוחד  זהו ספר מעניי�. )ג"בתש
  . ד"חב קוד� עלותו לנשיאותוהוא נכתב , עצמוהספר היחיד שהרבי כתב ב זהו

  :1כותב הרבי כ� ד בניס�"כעל תארי� 

מכיוון . שעיר לעזאזל היה עבודה בבית המקדש. לא טוב יש לכולנו
  .יש לשלחו לארץ גזרה, שבנברא ישנו לא טוב

 :רק נזכיר במה מדובר .שנקראה באותה שנה "אחרי מות"ההקשר של השעיר לעזאזל הוא פרשת 
' להמוקרבי� אחד זה לזה שני שעירי� זהי� כאשר , עבודת הכה� הגדול ביו� הכיפורי�מדובר ב

, ועבודתו היא בשילוחו לאר# גזרה, השעיר המשתלח הוא קרב� לכל דבר. לעזאזלמשתלח ואחד 
  . נזרק מצוקי הסלעי�הוא ש� 

והשעיר , נעשה גורל, רהכי בי� שני השעירי� לכאורה נגזרה גז, הוא מעניי� "אר# גזרה"הביטוי 
אלא , "בחירה"למילה במשמעה דומה  "גזרה"המילה . גזרההול� לאר#  –אשר עולה בגורל לעזאזל 

היא  "גזרה"המילה לומר כי נית� . מאשר של גזירה שהקונוטציה של בחירה מצלצלת לנו טוב יותר
הרשע המ�  ל ידיג� עבוצעה  גזרה, אגב". וכ� נגזר עלי� כ�" :כמו, שלה מוב� השליליב בחירה

  . גזרהזר את הולפיו הוא ג, שהפיל פור הוא הגורל

ד "מדוע על פי ראייתו של הרבי יש קשר הדוק בי� פרשת השעירי� לבי� יו� כ, נצטר� להבי� א� כ�
  .בניס�

  

�  
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. שעיר לעזאל איז געווע� א� עבודה אי� בית המקדש. לא טוב האבע� מיר אלע: "במקור. ד בניס�"לכ" היו� יו�" 

 ".אוועקשיקע� אי� אר# גזרהדאר% מע� עס , וויבאלד א נברא איז דא לא טוב
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ש� מתואר ביקוע הי�  ,קריעת י� סו%קראנו על . בתורה בפרשת בשלחבשביעי של פסח קראנו 
הנחתמת , השירה המפורסמת של משה ובני ישראלקראנו את לאחר מכ� , וכוומעבר ישראל בת

  :2בשירת מרי�

ן אֶ  }כ{ ה ֲא֧חֹות ַאֲהֹר֛ ִביָא֜ ֩ח ִמְרָי֨ם ַהּנְ ּקַ אן-תַוּתִ ֶצ֤ ּה ַוּתֵ ָיָד֑ ף ּבְ ל ַהּתֹ֖ י֙ם -ָכֽ ׁשִ ַהּנָ
ת ים ּוִבְמֹחלֹֽ ֖ ֻתּפִ יָה ּבְ ֤ירּו לה }כא{: ַאֲחֶר֔ ם ׁשִ ֑ י' ַוּתַַ֥ען ָלֶה֖ם ִמְריָ ֽ ה ֥סּוס -ּכִ ָא֔ ה ּגָ ָגֹא֣

ם ֽ   :ְוֹרְכ֖בֹו ָרָמ֥ה ַבּיָ

היכ� היה ראוי לכאורה לסיי� את קריאת התורה של שביעי  הייתי שואל כל אחד ואחת מכ�א� 
המקו� הראוי  כי רובכ� הגדול בוודאי היה עונה, היו� בו נקרע הי� לפני בני ישראל, של פסח

  .עד מאוד טוב הפרשיה הוא ו�סימה ג� ש, לואהוא בפסוקי� ה ביותר לעשות כ�

  :ל הכריעו שנמשי� ונקרא"שחז, אלא

֤ה ֶאת  }כב{ ע ֹמׁשֶ ּסַ֨ ָרֵאל֙ ִמּיַם-ַוּיַ ְצ֖אּו ֶאל-ִיׂשְ ר-֔סּוף ַוּיֵ ת-ִמְדּבַ ׁשֶ לֹֽ ְל֧כּו ׁשְ ּור ַוּיֵ ים -ׁש֑ ָיִמ֛
֖ר ְולֹא ְדּבָ ּמִ ִים-ּבַ   : ָמְ֥צאּו ָמֽ

הכתוב כא� מתאר לנו שמשה היה זה שצרי� להסיע , משה ביצע פה פעולה כוחנית –" ויסע משה"
התנועה לא היתה אינטואיטיבית , ה� שנסעו מש� בכוחות עצמ� ולא היו, את ישראל מי� סו%

  . בשלב זה

הוא ממצרי� הלא  יו� היציאה. דבר מעניי� נוס% הנלמד מפסוק זה הוא כמוב� התארי� המדובר
 שלושה ימי� 'א� כ�  .חודשא ב"בכ ' שבעה ימי� לאחר מכ�  ארעה� סו% קריעת י, ו בניס�"טיו� 

 דורשי� 3בא קמאל בב"חז.  בניס�בניס�בניס�בניס�    דדדד""""ככככהוא יו�  ")ו שלושת ימי� במדברוילכ(" לאחר קריעת י� סו%
   :על פסוק זה

אין מים  :דורשי רשומות אמרו - "וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים"
כיון שהלכו שלשת ימים בלא ". הוי כל צמא לכו למים: "שנאמר אלא תורה

להם שיהו קורין עמדו נביאים שביניהם ותיקנו . )התעייפו( נלאו, תורה
וקורין , וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, בשבת ומפסיקין באחד בשבת

  ...ימים בלא תורה' בחמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג

מדוע דווקא  ?"ואי� מי� אלא מי�"למה לא לדרוש ? מה ע� הפשטא� , הדרשה זו מרשימה ביותר
  ? 'היה צמא לדבר ה כא�

  :הפסוקי� ממשיכי� ומתארי� את בני ישראל המגיעי� למרה. נמשי�

ים   }כג{ ֥י ָמִר֖ ה ּכִ ָר֔ ִי֙ם ִמּמָ ת ַמ֙ ּתֹ֥ ְכ֗לּו ִלׁשְ ֽ א יָ ָתה ְולֹ֣ אּו ָמָר֔ ֹב֣ א-ֵה֑ם ַעלַוּיָ ֥ן ָקָרֽ ָמּ֖ה - ּכֵ ׁשְ
ה   :ָמָרֽ

 רק בסו% הפסוק מדוע, א� כ� .זה מכבר בש� זהסימ� שקוראי� למקו�  –הגיעו מרתה בני שיראל 
  ?קוראי� כ� למקו�

  

                                                           

 

2
  .כ ואיל�, ו"שמות ט 
3
 .בבא קמא פב 
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  :אוכלוכא� הע� מתלונ� לראשונה על . ואי� מי�, מגיעי� א� כ� למרה

ם }כד{ נּו ָהָע֛ ּלֹ֧ ר ַמה-ַעל ַוּיִ אֹמ֖ ֥ה ּלֵ ּתֶֽה- ֹמׁשֶ ׁשְ   :ּנִ

ק ֶאל }כה{ ְצַע֣ הּו ה 'ה-ַוּיִ ֵלְך֙ ֶאל' ַוּיֹוֵר֤ ׁשְ ץ ַוּיַ ֥ם ֛לֹו -ֵע֔ ֣ם ׂשָ ִ֑ים ׁשָ ֖קּו ַהּמָ ְמּתְ ּיִ ִים ַוֽ ַהּמַ֔
הוּ  ֽ ֥ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ֖ ּפָ ק ּוִמׁשְ   :ֹח֥

משה ובתגובה , הע� מגיע אל משה ומתלונ�ג� ש� . עד כמה הדבר דומה לקריעת י� סו%שימו לב 
כפי  4"!דבר אל בני ישראל ויסעו? מה תצעק אלי"לא מגיב ב ה"קבהלא שכא� א .'אל ה צועק

ש� ש� לו " 'ובעשותו כ� . בעזרתו משה ממתיק את המי�ש ע# מורה למשה אלא, שעשה על הי�
  :נמשי�. "וש� ניסהו חוק ומשפט

ע ְל֣קֹול -ַוּיֹאֶמ֩ר ִאם }כו{ ַמ֜ ׁשְ ֨מֹוַע ּתִ ֙ ' ה| ׁשָ ֲאַזְנּתָ ה ְוַהֽ ֲעׂשֶ֔ ֵעיָני֙ו ּתַ ֤ר ּבְ ׁשָ יָך ְוַהּיָ ֱאלֶֹה֗
ַמְר  יו ְוׁשָ לְלִמְצֹוָת֔ ל-ּתָ֖ ּכָ ֽ יו ּכָ ֑ ר-ֻחּקָ ה ֲאׁשֶ ֲחָל֞ ֽ ִי֙ם לֹא-ַהּמַ י ְבִמְצַר֙ ְ֤מּתִ י -ׂשַ ֛ יָך ּכִ ֣ים ָעֶל֔ ָאׂשִ

י ה ךָ ' ֲאִנ֥   :ֹרְפֶאֽ

ד בניס� של השנה הראשונה לצאת בני ישראל "ביו� כ, כא� נעצרת הקריאה בשביעי של פסח
  .מאר# מצרי�

  

כתוצאה מהשמיעה אומר ש' ה .ו"סוק כפ, ברשותכ� ארצה להתעכב על הפסוק האחרו� בקריאה
' אני ה"מדוע , א� כול� רופאי�? רופא למה לי ,א� כ� .לא יהיה חולי באותו אד� השומע –לקולו 
   "?רופא�

  : 5כשדווקא הראשו� מבינה� הוא פירוש מדרשי, על אתר מביא שני פירושי� י"רש

זהו , פאךרו' כי אני ה, ואם אשים הרי היא כלא הושמה ":לא אשים עליך"
  . מדרשו

מדובר ? במצרי�' איזו מחלה ש� ה, לפי פירוש זה. הרי היא כלא הושמה '  ג� א� תהיה מחלה
הכל : "מה שקוראי� היו�. הרי היא כלא הושמההרי היא כלא הושמההרי היא כלא הושמההרי היא כלא הושמה, ג� א� היא קיימת, כא� במחלה שמכא� ואיל�

  ."בראש

 ומלמדך תורה ומצות למען תנצל מהם - "רופאך' כי אני ה" :ולפי פשוטו
אל תאכל דבר זה פן יביאך לידי  :כרופא הזה האומר לאדם, )מן המחלות(

  .מצוותוזהו איזון , חולי זה

י "רש .כדי לדעת כיצד להמנע ממחלות מצרי� "רפואה מונעת"ה מלמד אותנו "הקב :פירוש שני
  .'עבודת הכא� נמצאת נקודות שיווי המשקל של  '  "וזהו איזו� מצוות" –חות� בביטוי מעניי� 

בי� א� נסביר ( מגיעי� למקו� שבו המי� מרי� ואי� ה� מסוגלי� לשתות מה�בני ישראל , א� כ�
, היו מרי�שעצמ�  י ישראלבנאלו ה�  – "ה�ה�ה�ה�מרי� "מקוצק ש יבי� א� נסביר כרבו, מרי� שהמי� 

משה . האד� הצמא ימות משתיית�ו, מי� מרי� מסוכני� לשתיה. )מרירות יש כא� –כ� או כ� 
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 .טו, ד"שמות י 
5
  .כו, ו"י על שמות ט"רש 
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. )� במקו�"כפי שאומר הרמב( לשו� לימודמ ' "ויורהו". מורהו ע# והוא', חליט לצעוק אל המרבינו 
 –במרה  – "ש�" :והתורה ממשיכה ."ימתקו המי�ו" –כתוצאה מכ� ו ,משה משלי� את הע# למי�

במרה נת� לה� מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו " :י"על פי רש". � לו חוק ומשפט וש� ניסהו-"
  . 6"ופרה אדומה ודיני�שבת , בה�

וכ� , לישראל כאשר ה� יראו מהמראות בהר סיניאמר משה  7"לוהי�'אתכ� בא הא נסותנסותנסותנסותלבעבור "
  .להעלותבמוב� של לרומ� ו ' "ניסהוניסהוניסהוניסהווש� " :ג� כא�

  :וכ� לשונו. כא� מלמד אותנו סוד רפואי גדול ' � ג� הוא היה רופא "שכמו הרמב –� "הרמב

השלך את העץ הזה אל  :שהראה אותו עץ ואמר לו -" עץ' ויורהו ה"וטעם 
ויורני ", מודיובעבור שלא מצאתי לשון מורה אלא בענין ל. המים וימתקו

נראה בדרך הפשט כי העץ ההוא ימתיק המים , לםווכן כ, "ויאמר לי למדני
  .ולימד אותה למשה, והוא סגולה בו, בטבעו

כענין המלח שנתן אלישע , והוא נס בתוך נס, שהיה העץ מר אמרו ורבותינו
ה ''והקב, כי לא היה העץ נמצא במקום ההוא -" ויורהו": ואם כן אמר. במים

  ... הורהו את מקומו

ויורהו "? מה כתיב שם ,ראה :)מדרש תנחומא כאן( "ילמדנו"ושוב מצאתי ב

שהורהו  ,כלומר. הורהו דרכו -" ויורהו"אלא  ,לא נאמר "ויראהו", "עץ' ה
  :ה שהוא ממתיק המר במר''הקב מדהו דרכו שליול

את , את דרכוהורה למשה ' שה� "אומר הרמב. כא� �"הרמבברצוני להתמקד באחרית דבריו של 
  .מר במרמר במרמר במרמר במרההההממתיק ממתיק ממתיק ממתיק     שהואשהואשהואשהוא, את משה את דרכו' כא� לימד ה. 8"ע# חיי� היא למחזיקי� בה"

  : 9כשאמרו, ל עצמ� אמרו לנו שמירוק כמוהו כמיתוק"חז

 מלח -במלח  האמור ברית מה ...ביסורין ברית ונאמר ...במלח ברית נאמר
 עונותיו כל ממרקין יסורין - ביסורין האמור ברית אף ,הבשר את ממתקת

  .אדם של

, יש המתקה של דיני� ברחמי�: ישנ� שני סוגי המתקה, וכפי שלמדנו כבר בפתיחת ספר בראשית
  . ")המתקת הגבורות בשרש�: "או(    בשרש�בשרש�בשרש�בשרש�הדיני�  ויש המתקת

אנו בכל בוקר . בחסדי� בכל יו� מס23בי�אנו , אנו מוקפי� רחמי� באי� אנו מודעי� לכ�
? חסדי�אות� ה מה�. השחר ברכותשל בסיומ�  "הגומל חסדי� טובי� לעמו ישראל": אומרי�
 י�יכול נומוק% באינסו% רחמי� שאינכל אחד מאיתנו . 'וכו, שהלבישני, שנפקחו עיני, ררתיושהתע
   .ג� היסורי� ,חסדי�הכל . לתאר
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 ".ש� ש� לו: "ה"ד, כה, ז"י על שמות י"רש 
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משהו הגעתי לופתאו� אני רואה בעקבות כ� ש, נפלתי ;לפעמי� יש רחמי� שממתיקי� את הדיני�
סו%  יא איננהאבל ה ,המתקה של דיני� ברחמי� היא הדבר הכי ראשוני ואנושי שיש לעשות .טוב

אינני נכנס למושגי� . המתקת הדיני� בשרש�: לשלב הזה קוראי� .יש שלב עמוק הרבה יותר, הדר�
 הוספת כפית שלהמשלנו את העני� הזה לפע� . אלא בהבנה הפשוטה שלנו, מק�ובעאלו עליוני� 
אי� , לעומת זאת. בכוחה כדי להמתיק באמת את הקפה הוספת הסוכר אי�. קפהלכוס סוכר 

להבי� : להמתיק בשר פירושו. יהרס בשרה – עליו סוכר זרהא� נ. בעזרת מלח? ממתיקי� בשר
, שלא מאפשרי� למתיקות הזו להופיע "דמי�"הרבה  עליו אלא שיש, שהבשר הוא מתוק בשרשו

  ."שהוא ממתיק המר במר", את הבשר המלח ממתיקהמלח ממתיקהמלח ממתיקהמלח ממתיקזו הסיבה שדווקא ו

שר יש על פי המקובלי� סוד מיוחד המורכב משתי ספירות מתו� ע, בכל יו� מימי ספירת העומר
חסד : "כ� למשל היו� הראשו� לספירת העומר הוא). 'וכו, תפארת, גבורה, חסד(הספירות 

: ד בניס� היא"ספירת היו� של יו� כ. וכ� על זה הדר�, "גבורה שבחסד"היו� השני הוא , "שבחסד
  .דווקא ביו� זה אנו מגלי� את הכח להמתיק מר במרו. אפס חסד. די� שבדי�". גבורה שבגבורהגבורה שבגבורהגבורה שבגבורהגבורה שבגבורה"

ש� לאר# גזרה ו משולחואחד ' לה קרבאלא שאחד , ריכי� להבי� ששני השעירי� ה� זהי�אנו צ
להמתיק מר  היא' של ה דרכו – "ע#' ויורהו ה"? ומדוע האחד כ� והאחר כ�. ממרקי� את כל אבריו

? מחלת מצרי�אותה מהי ו. אתה משתחרר ממחלת מצרי�, כאשר אתה תופס את הדר�. במר
כל , היא כל כולה מיצרי�, שו� דבר אל השורש שלושל אי ההגעה . עצמה מצרי�המחלה היא 
  . כולה מצרי�

ועל א% שבמבט ראשוני . 10"חסד יסובבנו' והבוטח בה, לרשע מכאובי� רבי�: "נאמר בתהילי�
רבי� מכאובי� "אמנ� ש, אלא .רשע וטוב לו: או, שיש ג� צדיק ורע לוהלא המציאות מראה 

הוא ' ח בהוטהב. לסובב את המכאובי� ולהבי� שה� בעצ� חסד יודע' אבל הבוטח בה, "לרשע
  ! סובב את המכאובי�מבעצמו 

. יסוד של הכלזהו ה, כפי שקראנו לו פע� "הכח המהפ�", המתקת מר במר היא הכח להגיע לסובב
הרי היא כלא , א� הושמהא% ו – "כל המחלה אשר שמתי במצרי� לא אשי� עלי�: "וכתוצאה מכ�

, השעירי� אות� שעירי�, המציאות יכולה להיות זהה. ה יודע כיצד לסובב אותהכי את, הושמה
 .לוהי�'א' ה) להבדיל(אבל השאלה היא הא� מצרי� ה� אלוהי� או 

מה שלא ראה  י�י�י�י�שלושה ימי� קוד� לכ� ראתה שפחה על ה. 11"וילכו שלושה ימי� ולא מצאו מי�"
, השאלה היא לא א� היית בפסח? הכיצד. מי�מי�מי�מי�וכעת אותה השפחה לא מוצאת , יחזקאל ב� בוזי

השאלה היא לא הא� הגעת . משמר את פסח, את המי� שבו משמרמשמרמשמרמשמראלא הא� אתה , י�א� היית ב
  . נמצא בכולנו" לא טוב"ה. אלא מה קורה לאחריו, לקריעת י� סו%

מדובר ? סיע� מש�היה צרי� משה להושפת הי� ה� אות� אנשי� שהיו באותה שעה על מיהלא 
ג� אחרי , צרי� בחינה של משה כדי למשות אותי מי� סו%. 12"משה ַו7ַ8ַעַו7ַ8ַעַו7ַ8ַעַו7ַ8ַע" –ובכל זאת ! נביאי�ב

בהמש� נראה ממה בדיוק היה צרי� משה למשות את . "לא טוב נמצא בכולנו"כי ה. שעברתי אותו
  .ישראל באותה שעה

  

�  
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היינו . ביו� הקדוש בשנה ודווקא, בבית המקדש לכל דבר א עבודהישעיר לעזאזל העבודת ה
" דיינו"לאחר , בהגדה של פסח. ולא היא. באורות, בקדושה רקבית המקדש עוסק יכולי� לחשוב ש
  : אנו אומרי� וש� , "על אחת כמה וכמה"אנו אומרי� את 

ה ַאַחת ַעל ּמָ ה ּכַ פּוָלה טֹוָבה ְוַכּמָ ֶלת ּכְ קֹום ּוְמֻכּפֶ הֹוִציָאנוּ , ָעֵלינוּ  ַלּמָ , ְצַרִיםִממִּ  ׁשֶ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ְוִהְכִניָסנוּ ...  ית ֶאת ָלנוּ  ּוָבָנה, ִיׂשְ ִחיָרה ּבֵ ר ַהּבְ ל ַעל ְלַכּפֵ  ּכָ

  .ֲעֹונֹוֵתינו

 מדוע מזכירי� את כפרת העוונותמדוע  ישאל הרב ,מליובאביטש של הרביבהתוועדות ישנה מאוד 
ועוד הוסי% ושאל על פתיחת ? את הקדושה, מדוע לא להזכיר את השראת השכינה ?בהקשר זה
מלבד לעובדה ו". עבדי� היינו"ולא ב" הא לחמא עניא"את המגיד אנו מתחילי� ב :המגיד כולו

בתוכ� הפסקה אנו  ,ולא העברית) שפה המסמלת את הגלות(שהפתיחה היא דווקא בשפה הארמית 
  :אומרי�

א ּתָ ָנה, )כאן - השנה ( ָהָכא ָהׁשַ ָאה ְלׁשָ ַאְרָעא - ַהּבָ ָרֵאל ּבְ . )בארץ ישראל( ְדִיׂשְ
א ּתָ ָנה, )עבדים -השנה ( ַעְבֵדי - ָהׁשַ ָאה ְלׁשָ ֵני -  ַהּבָ   .חֹוִרין ּבְ

המוטיב החוזר הוא שבלילה זו אנו בני , שבכל ההגדה. כה לכאורה מכל ההגדההפוהפסקה זו 
מה ראה מחבר ההגדה לפתוח , א� כ� !ועכשיו הוציאנו, עבדי� היינו :13אנו נגאלי� ממש, חורי�

  ?את ההגדה דווקא בפסקה הסותרת לכאורה את תוכנה

ושאלתו היא . והיא שאלת השאלות, לא שואל בהגדה הב�שיש שאלה סמויה שאותה הרבי אומר 
, אבא? למהגלות  ?בבלב ?אז למה אנחנו ברומא ?נכו�, יצאנו ממצרי�אתה טוע� ש, אבא :כזו

א�  ?רשעי� בעול� למה? רע בעול� למה? יש עניי�מדוע א� כ� ? נכו�, אי� פרעהאתה טוע� ש
אני אשאל , אתה תשאל את השאלות הקלות – בנווהאב כאילו אומר ל  ?למה עדיי� רע, נגאלנו

  . השאר ליאת השאלות האלו  .את השאלות הקשות

   : נבאר את דברינו .נו ולא יצאנונו ולא יצאנונו ולא יצאנונו ולא יצאנוממצרי� יצאממצרי� יצאממצרי� יצאממצרי� יצאשהזו היא  ות האלושאלכל ההתשובה ל

לעול� לא יוכל עוד פרעה לעדי ש ,פרעה הובסניתנה לנו הידיעה ש, "לילה הזה"ב, ביציאת מצרי�
אבל הגאולה עוד , ה גאל אותנו ממצרי�"הקב .ח לנצחוה את הכ"הקבלנו  הלילה נת�. עד לשלוט

ו כולנו עוד אנ, כי מצד האמת. ביציאת מצרי�מתחילה רק העבודה  .ַתָ:הַתָ:הַתָ:הַתָ:העוד לא , , , , שלמהשלמהשלמהשלמהלא 
. "דצרי�"ועוד יש , "דכפי�"עוד יש . "הכא"אנחנו , "עבדי"אנחנו , כל אחד במצריו הוא '  במצרי�

כי בסופו של , כח שינצח בסו%השל פרעה הוא לא מאותה שעה נודע לנו שכוחו  'ויחד ע� זאת 
, עה בנו ביציאת מצרי�זו האמונה שננט. ואנו מאמיני� בכ� באמונה שלמה, הוא ימוגר דבר

  . אנו ממשיכי� לצאת בכל יו� ויו� ממצרי� שלנומכוחה ו

המר עוד לא נגמר וכלה מ� . להמתיק את המרמאותה שעה של יציאת מצרי� יש בידינו את הכח 
מסופר על החפ# חיי� שכששמע על הצהרת . אלא שמעתה יש לנו הכח להמתיק אותו, העול�

ראה את הריקודי� במורד המדרגות וכשירד , ת מביתו שבראדי�בלפור התרגש מאוד והחליט לצא
אחר כ� הסביר לתלמידיו שעשה כ� מפני שאות� רוקדי� חשבו שכעת הכל . חזר במהרה לביתוו

צריכי� להזהר שלא להתבלבל ולחשוב שמשעה שיצאנו ממצרי� . שהגאולה השלמה הגיעה, נגמר
, יותרומתוכחמות א לובש צורות חדשות יותר המר ישנו והו 'נהפו� הוא . אי� יותר מר בעול�

כ� פוטנציאל המתיקות , נראה לנו מר יותר המרוככל ש. אלא שלנו יש את הכח להמתיק אותו
   . שלו גדול יותר
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אי� ישבנו ע� הדוד , לילות הסדר ה� לילות נוסטלגיי� שבה� נזכרי� בלילות הסדר קודמי�
רובנו שוכחי� את ליל הסדר מרוב נוסטלגיה ולדעתי  .ההוא ואי� הסבא היה נוהג לספר כ� וכ�

בליל הסדר הראשו� היינו  .אפשר ללמוד המו� מאותו לילה מיוחד. הראשו� של בני ישראל במצרי�
לכול� ? את� מביני� את האבסורד ".בצאת ישראל ממצרי�"שרנו למרבה הפלא ו, עוד במצרי�

י "אבל לבנ, טר� הכתה בבכורות מצרי�מכת בכורות , שפרעה חי ונוש�, ברור שמצרי� ישנה
בני ישראל באותה  .שיש לה� הכח לצאת ממצרי�, היתה הידיעה שה� עומדי� לצאת ממצרי�

  ". הרי היא שלא הושמה ' וא� הושמה . "אבל מבחינת� אי� מצרי�, שעה היו במצרי�

אי� משמרי� את ? את ההסתכלות הזו על המציאות משמרי�משמרי�משמרי�משמרי�אי�  :היאהמתבקשת השאלה 
מה עושי� ע� ו. ע# חיי�בעזרת ". ע#' ויורהו ה": והתשובה היא? שלנו' ההנהגה הזו בעבודת ה

משה רבינו " :ומכא�. ואי� מי� אלא תורה". וילכו שלושת ימי� במדבר ולא מצאו מי�"? הע# הזה
כדי שלא ישהו שלושה  ...תיק� לה� לישראל שיהו קורי� בתורה ברבי� בשבת ובשני ובחמישי

אפשרות לתת למצרי� : המשמע –שלושה ימי� בלא תורה הליכה . 14"א שמיעת תורהימי� בל
שלושה שלושה שלושה שלושה דווקא , לכ�. בתו� המיצרי� שלי, להשאיר אותי למטה, למצרי� יש תפקיד אחד. להופיע

שהוא  –ה מגלה לנו את דרכו "הקב, 15"את מצרי� מת על שפת הי�"רואי� לאחר שאנו  ימי�ימי�ימי�ימי�
בני . כ� שמה מעיקרא 'מפני שמרה , מלמדנו את דרכו ה"הקב במרהבמרהבמרהבמרהודווקא . מר במר ממתיק

למרות שרק בסיומו של הסיפור ה� קוראי� לו , "מרה"ישראל מגיעי� למקו� שמלכתחילה נקרה 
ועל ידי סוד המתקת המר במר ה� , התגלה לה� שמעיקרא מרה היתה מרהשש� וזאת מפני . כ�

ובעזרתה , במרה למדנו את סוד ההמתקה .קי�המתו ולשתות מ� המי�, הצליחו להמתיק ג� אותה
  .של� ושלי נראית אחרת לגמרי' עבודת ה

  

�  

  

 כי א�, או בשירת מרי� שלאחריה שביעי של פסח לא חותמי� בשירת הי�את קריאת התורה של 
כי ' שירו לה"איננו רוצי� לסיי� ב. וזאת משו� שאיננו רוצי� לחטוא לאמת. 16"רופא�' אני ה"ב

וכפי שמגלה לנו . ולהתעל� ממה שקרה כמה רגעי� לאחר מכ�, 17"ורכבו רמה בי�גאה גאה סוס 
  :ל על המקו�"י בש� חז"רש

שעטרו מצרים סוסיהם  ,הסיען בעל כרחם": ויסע משה את ישראל מים סוף"
וגדולה , והיו ישראל מוצאין אותם בים, בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות

תורי זהב נעשה לך עם נקדות " :שנאמר, היתה בזת הים מבזת מצרים
  :צרך להסיען בעל כרחםולפיכך ה, "הכסף

משה . בכלל מהי יציאת מצרי�היינו מביני� לא , אילו לא היינו ממשיכי� לקרוא את פרשת מרה
כפי שצעקו  'הלצעוק אל היה צרי� משה וש� . היה צרי� למשות את ישראל מי� סו% אל מרה

'וישמע א ...לוהי�'ויזעקו ותעל שועת� את הא" :דאליו בני ישראל במצרי� מתו� השעבו
  . דרכולהורות לנו את ' צעקה מביאה את הוה .18"לוהי�
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אבל א� נקרא  ."עבודת היו�"כי זוהי , את קריאת התורה בשביעי של פסח כא� אנו מסיימי�
   :19נגלה מהי התוצאה הצפויה לנו בא� נמתיק את המר במר כמצופה מאיתנו, פסוק אחד נוס%

ים ַויֲַּחנוּ  }כז{ ָמִר֑ ים ּתְ ְבִע֣ ִים ְוׁשִ ת ַמ֖ ה ֵעיֹנ֥ ֵר֛ ּתֵ֥ים ֶעׂשְ ם ׁשְ ָמה ְוׁשָ֗ אּו ֵאיִל֔ ֹב֣ ֖ם -ַוּיָ ׁשָ
ִים-ַעל ֽ  : ַהּמָ

כנגד שני� עשר  "שתי� עשר עינות מי�"יש ש� . שלנו מקור הכח לא, "אלימה"ממרה מגיעי� 
, "שיטי�" הרבה. �20ומשקה את נחל השיטי 'מבית ה אי� יהודי שאי� בתוכו מעי� שיוצא. ה'ישבטי 
יש , וכנגד כל הסטיות הללו מדר� הישר. 21"איש איש כי תשטה"המו� . שטויות יש לנו בעול�המו� 

  .אילמהמעי� שבצרי� לעבור במרה כדי להגיע ל ,אבל. מעי� שיוצא ומשקה בתוכנו

, התמר הוא הדבש של שבעת המיני�. ש� מגלי� את בחינת התמר": ושבעי� תמרי�... וש�"
פע� א�   .הוא הדבש המתוק שבא מהע# הכי מדברי שיכול להיות. המתוק שבא מהמרהמתוק שבא מהמרהמתוק שבא מהמרהמתוק שבא מהמרהתמר הוא 

בחינה עמוקה יותר של . שזהו רק רובד אחד בהבנהמבי�  היו� אני, מר'ת� :חשבתי שתמר פירושו
צרי� להשלי� עוד ועוד את  ,בתו� המרירות עצמה )שלמות( הרבה תו� התמר תגלה לנו שצרי�

  .התמר הוא התוצאה של כל העבודה שלנו. "י�תמרשבעי� "המר בכדי להגיע ל

  

�  

  

שעיר אותו שואלי� את  א� היינו. אר# בחירה, "אר# גזרה"שנקרא מתברר המושג  ד בניס�"כביו� 
. מעניי� מה היתה תשובתו ' או שעיר לעזאזל' שעיר לה ' כשיגדל מה היה רוצה להיותלעזאזל 

מספר לנו שכ� היה באותה שעה שניצב אליהו אל מול נביאי הבעל בהר " ילקוט שמעוני"ה
  : 22הכרמל

 הגדלים, אחת מאם תאומים פרים שני בחרו: להם אמר? אליהו עשה מה
 ובחרו, הבעל לשם ואחד לשם אחד, גורלות עליהם והטילו, אחד מרעה על

 לשם שעלה והפר, אחריו נמשך מיד אליהו של ופרו, האחד הפר להם
 עד, רגלו את לזוז יכלו ולא, האשרה ונביאי הבעל נביאי כל נתקבצו הבעל
  ! עימהם לך: לו ואמר אליהו שפתח

 מפרה, אחת מבטן יצאנו וחבירי אני: העם כל לעיני לו ואמר הפר השיב
 הקדוש של ושמו, מקום של בחלקו עלה והוא, אחד במרעה וגדלנו, אחת
  ! ?בוראי את להכעיס הבעל בחלק עליתי ואני, עליו מתקדש הוא ברוך

 שכשם, עלילה ימצאו ואל עימהם לך! תירא אל, פר פר: אליהו לו אמר
  !עליך מתקדש כך, שעמי אותו על מתקדש ה"הקב של ששמו

                                                           

 

19
 .כז, ו"שמות ט 
20
  ".השיטי� נחל את והשקה יצא' ה מבית ומעי�: "יח ', ביואל ד הפסוק דר� על 
21
 .יב', במדבר ה 
22
 .ד"רמז רי', שמעוני מלכי� אמתו� ילקוט  



- 9 - 

 

 

 

 והכל כרכר, וכשה� היו קטני�. בגודל ובצורה, היו שווי� במראה יו� הכיפורי� שני שעיריכ� ג� 
מרכזית צומת דרכי�  לא, וכשמגיעי� ליו� הכיפורי�. כולנו מכירי� את ההרגשה הזו. סביב�
אנו מביני� אבל לאור מה שלמדנו . וזה לא קל, "גזרהאר# "הופכת ל "אר# הבחירה"לפתע , בחיי�

בבית עבודה וזוהי עבודה כה חשובה שהיא . לתמ� את המרירותמטרתה  גזרההשליחה לאר# הש
  . ישראל כולואלא על , בכללעצמו  לא עלכפר שעיר המשתלח מ. המקדש

  ".תמר"שנזכה כולנו להמתיק את המר במר ולהגיע אל בחינת ה

  

�  


