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 "דבס

 

 
  

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

 הבן הרשע -כנגד ארבעה בנים )א'( 
 תשובה שונה

, לפי סדר כנגד ארבעה בנים דברה התורה. הראשון שבהם

הרשע. הוא לא הבן החכם אלא דווקא הוא  הופעתם בתורה,

יציאת מצרים עצמה.  עלמופיע עוד לפני שהתורה מסתפרת 

 -העתידי בארץ ישראל  קרבן הפסח בהקשר עםהוא מופיע 

ֶרץ  אּו ֶאל ָהָאָ֗ י ָתב ֹ֣ ִּֽ ֵּ֑ר ְוָהָיָ֞ה ּכ  ּב  ֹ֣ר ּד  ֲאש ֶ ִּֽ ּת ֵּ֧ן ֛ה' ָלֶכֶ֖ם ּכ  ר י  ֲאש ֶֶׁ֨

יֶכֵּ֑ם  נ  יֶכֶ֖ם ּבְ ּו ֲאל  אְמרָ֥ י י ִּֽ את. ְוָהָיָ֕ה ּכ  זּ ִּֽ ה ה  ֲעב ָדָ֥ ֶ֖ם ֶאת ָהִּֽ ְרּתֶ מ  ּוש ְ

ם. זּ ֶ֖את ָלֶכִּֽ ה ה  ֲעב ָדָ֥ ה ָהִּֽ  1ָמ֛
  -הגדה התשובה שעונים לבן הזה היא ב

ר  פ  ָלל ּכָ ּכְ ן ה  ְצמו  מ  יא ֶאת ע  צ  הו  י ש ֶ ה ּוְלפ  ּתָ ף א  ר. ְוא  ּקָ ע  ּבְ

י  את  צ  י ּבְ ה ְיָי ל  ֲעבּור ֶזה ָעש ָ : ּב  יו ֶוֱאמ ר לו  ּנָ ה ֶאת ש  ְקה  ה 

י  ם. ל  ְצָרי  ּמ  ְגָאל -מ  ם, ל א ָהָיה נ  יּלּו ָהָיה ש ָ . א   .ְול א לו 

 -אבל בתורה התשובה היא אחרת לגמרי 

ח ֜הּוא ל   ס  ח ּפֶֶׁ֨ ב  ִּֽ ֶּ֡ם זֶ ְרּתֶ ֲאמ  ִּֽ ֹ֣ר -ו  ' ֲאש ֶ ל֙ הָ֗ ָרא  ש ְ י י  ִּֽ ּת ֵּ֤י ְבנ  ל ּבָ ח ע  ס ָּ֠ ּפָָּ֠

ם  ד ָהָעֶ֖ ּק ָ֥ ּי  יל ו  ֵּ֑ ּצ  ּת ֹ֣ינּו ה  ם ְוֶאת ּבָ י  ֶ֖ ְצר  ו  ֶאת מ  ָנְגּפָ֥ ם ּבְ י  ַ֔ ְצר  מ  ּבְ

ּו. ּת ֲִּֽחוִּֽ ש ְ ִּֽ ּי   2ו 
ראשית, למה בעל ההגדה לא  -צריך לשאול כאן הרבה שאלות 

'זבח  -בחר את התשובה שבתורה? הרי התשובה היא ברורה 

ה'. למה הוא לקח את פסוק ששייך לבן שאינו יודע -הוא לפסח 

  -לשאול? 

י  ֵּ֤ה ְיה ָו֙ה ל ַ֔ ּור ֶזָ֗ה ָעש ָ ֲעבֹ֣ ר ּב  אמ ֵּ֑ ּוא ל  הֶ֖ ם ה  ו  ּיָ֥ ְנָךַ֔ ּב  ְדּתָֹ֣ ְלב  ּג  ְוה 

ם. י  ְצָרִּֽ ּמ  ֶ֖י מ  את  צ   3ּבְ

 ילד סברס

אם הבן הזה כל כך רשע, אז למה דווקא פה, מכל  -ובכלל 

במילים 'ויקד העם וישתחוו', ורש"י הבנים, מסיימת התורה 

 -ר מסבי

ויקד העם. על בשורת הגאולה, וביאת הארץ, 

 הבנים שיהיו להם. ובשורת

                                                           
 כ"ו.-שמות י"ב, כ"ה 1
 שם, כ"ז. 2

נים הרשעים? דווקא על הבנים הם משתחווים על בשורת הב

 מכל הבנים? הבן הרשע שצריך להרביץ לו בשיניים? האלה

 תמיד אנחנו אומרים שהבנים אינם בנים אלא חלקים שבתוכנו

 לכל אחד יש קצת חכם, וקצת רשע וקצת שאינו יודע לשאול. -

התורה מתארת את קרבן  -הפסוקים האלה הם מופלאים 

'והיה כי תבואו אל  -סח שנצטרך להביא כאשר נגיע לארץ הפ

הארץ'. עד אז הבן הרשע לא שאל כלום. רק כאשר מגיעים 

לארץ פתאום הוא מתעורר ושואל  את השאלה שלו. למה הוא 

א אמר כלום במדבר? בגלות? למה רק כאשר יגיעו לארץ ל

ותתבשר בשורת הגאולה, רק אז הוא מתעורר לשאול? זה איזה 

 כזה? 'מייד אין יזראל'? , סברס,בן ישראלי

 עבודה קדושה או עבדות?

התשובות נמצאות בתוך הפסוק בעצמו. כל עוד  -נשים לב 

כולם שצריך היה ברור ל -היינו בגלות ושמרנו את הדבר הזה 

לשמור את הדבר, שצריך לקחת קרבן פסח, לשחוט את אלהי 

אתה תתבולל בין הגויים. אבל רק כאשר  -ם, כי אם לא מצרי

תבואו אל הארץ ובשורת הארץ תהיה כל כך ברורה וחזקה 

חלק של הבן והגאולה תצלצל בפעמוניה, דווקא אז יקום בנו ה

 כם'?'מה העבודה הזאת ל -הרשע שבי, והוא יזעק 

הוא  -'שלח את עמי ויעבדוני'  -ה' -את אותה עבודה קדושה ל

תופס כעבדות שהוא לא מוצא בה שום קשר אל עצמו. כל עוד 

'חוק לי ולבני עד -היינו עבדים בגלות ברור שהעבודה הזו היא ה

עולם', זה מה שהבדיל אותי מהגויים. אבל פה בארץ חמדת 

 הקטנים של המצוות אבות, אז כל העבודה הזו, כל הדקדוקים

מי  -'ונכרתה הנפש'  -שאם אתה לא עושה אותם בדיוק אז 

 צריך את זה עכשיו? בוא ונדבר בגדול, על הגאולה הגדולה!

 עם כל החבר'ה מפגינים

הבן הרשע הוא הבן היחיד שלא מופיע לבד  -נדקדק בפסוק 

'והיה כי  -כאשר הוא מדבר. בכל הבנים הפניה היא ביחיד 

רק בבן הרשע הדיבור  -מחר לאמר', 'והגדת לבנך'  ישאלך בניך

 שם, י"ג, ח. 3

 תשע"ח פסחלקראת  בהגדה עיונים
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'והיה כי יאמרו אליכם בניכם'.  -הוא ברבים, עם כל החבר'ה 

 'יאמרו'. -הוא גם לא שואל אלא אומר 

'ואמרתם  -אבל נשים לב היטב כי גם האבות לא עונים באמת 

ה''. חסרה פה מילת קישור, מילת פניה. -זבח פסח הוא ל

למי? הם אומרים את תשובתם גם כן אל  האבות אומרים, אבל

חלל האויר, בלי פניה אישית. בכל הבנים האחרים התשובה 

'והגדת לבנך', 'ואמרת אליו בחוזק יד  -מופנית לשואל 

הוציאנו', ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים'. רק כן 

 האמירה היא כללית.

מבינים את הסיפור? אלו שתי תופעות של אמירות. אלו 

וכולם רוצים דברים טובים אבל לא  –צועקים ואלו צוקעים 

מצליחים להתחבר, ודווקא במקום הזה מתארת התורה שאל 

זה שזה המצב הזה נגיע כאשר נחזור אל הארץ. והעם מבין את 

על  -'ויקד העם וישתחוו  -חלק מהמחיר של חבלי משיח 

 הבנים שיהיו להם'. בשורת הגאולה, וביאת הארץ, ובשורת

בל עכשיו, אומר בעל ההגדה, איך כן מתחרים אל הבן הזה? א

איך מחבקים אותו? איך כן ממשיכים ביחד? וכמו שלכל אורך 

ההגדה בעל ההגדה לא אומר את מה שכתוב בתורה, אל איך 

גם כאן הוא מביא  -מגיעים אל החלק הזה של הילד הזה שבי 

ָּ֣ לְ  -את הפסוק מהבן שלא יודע לשאול  ְדת  ֖הּוא 'ְוִהגַּ ֹום הַּ יּ֥ ִבְנךָ֔ בַּ

י..', וכמו שמביא רש"י שם  ה ֙ה' ִלָ֔ ָׂ֤ ש  ה ע  ּור ז ֶ֗ ֲעבָּ֣ ר בַּ  -ֵלאמ ֹ֑

 פסח, מצה ומרור הללו.  בעבור שאקיים מצותיו כגון

 הקהה את שניו

'עשה  -ה את מה שמביא שם רש"י על הפסוק אומר בעל ההגד

בר לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל'. הזכרנו כ -ה' לי 

בשם הרבי מליובאוויטש שאומר שאין הכוונה שהוא לא ראוי 

 -אומרים לו בעצם לענות לבן. מה ש ה. זו לא צורכעת להיגאל

אנחנו אולי לא כל כך מצליחים לדבר בינתיים, אבל הטענה '

שלך שאתה לא חלק מהגאולה, שהמצוות לא קשור אליך, 

שאנחנו כבר לא צריכים את המצוות האלה וזה משהו 

א ברשימה הזו של פסח, יסטורי, ולכן אתה טוען שאתה לה

הטענה הזו לא תופסת. אולי במצרים מי שלא  -מצה ומרור 

רצה לא נגאל ומת בשלשת ימי האפלה, אבל מאז שקיבלנו את 

'. אם היית 'לא ידח ממנו נדח-התורה הקב"ה התחייב לנו ש

אבל לא היית נגאל, באמת אולי  -שם, במצרים אצל פרעה 

אתה פה, כלומר אין לך ברירה ואתה חלק מהתהליך, חלק 

 -לברוח גם אם אתה חושב שאתה יכול מהעם. אין לך איך 

. אני עצמי גם לא אוכל להיגאל בלעדיך ואתה כולנו ניגאל

בוא  -את השיניים, בוא נוריד את החוד  בלעדי. אז בוא נקהה

י אתה בני ואננתחבק ונדבר בלי שיניים חדות באמצע. הרי 

 .אביך'

האותיות סכום כאשר מורידים את בגימטרי'ה, כבר הזכרנו שו

 מקבלים 'צדיק' -( 570)מהאותיות 'רשע' ( 366)'שניו' 

(204..). 
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שאינו יודע לשאולהבן  -כנגד ארבעה בנים )ב'( 

 סימן בפני עצמו? הכנה או

הבן השני בסדר הופעת הבנים בתורה הוא הבן שאינו יודע 

  -לשאול 

י  ֹ֣ ּו  ח  ִּֽ י ְוה  ֜ ֱאמ ר  י ְוָהִּֽ ֶׁ֨ ּת  ח  ִּֽ י ְוה  ֲענ ָּ֠ ִּֽ נ  ּכְ ִָּּֽ֠ ֶרץ ה  יֲאָךֹ֣ ה' ֶאל ֶאֹ֣ ִּֽ י ְיב  ִּֽ ה כ  ֹ֣ ְוָהיָ

ב  ָ֥ת ָחָלֶ֖ ֶרץ ָזב  ְך ֶא֛ ֶתת ָלַ֔ יָך֙ ָלֹ֣ ֲאב ֶתֶׁ֨ ִּֽ ע ל  ֵּ֤ ּב  ש ְ ר נ  י ֲאש ֶֶׁ֨ ָ֗ ְיבּוס  ּוְדָבֵּ֑ש  ְוה 

ל  ֹ֣ ֶ֖ים ּת אכ  ת ָימ  ָ֥ ְבע  ה. ש   ִּֽ זֶּ ֶדש  ה  ח ָ֥ זּ ֶ֖את ּב  ה ה  ֲעב ָדָ֥ ְדּתָ֛ ֶאת ָהִּֽ ב  ְוָעִּֽ

 ִּֽ ג ל  ֶ֖ י ח  יע ַ֔ ב  ְ ש ּ ֙ם ה  ּיו  ת ּוב  ּצ ֵּ֑ ֵּ֑ים -מ  מ  ּיָ ת ה  ֹ֣ ְבע  ֶ֖ת ש   ל א  ָאכ ַ֔ ִּֽ ת֙ י  ּצו  ה'. מ 

ָכל גְּ  ר ּבְ א ֶ֖ ָרֶאָ֥ה ְלָך֛ ש ְ ִּֽ ץ ְול א י  ה ְלָך֜ ָחמ ָ֗ ָרֶאֶׁ֨ ִּֽ ְדּתָֹ֣ ְול א י  ּג  ָך. ְוה  ֻבֶלִּֽ

ֶ֖י  את  צ  י ּבְ ֵּ֤ה ֙ה' ל ַ֔ ּור ֶזָ֗ה ָעש ָ ֲעבֹ֣ ִּֽ ר ּב  אמ ֵּ֑ ּוא ל  הֶ֖ ם ה  ו  ּיָ֥ ְנָךַ֔ ּב  ְלב 

ם. י  ְצָרִּֽ ּמ   4מ 
בר נאמרו מרגיש בקושי שבפסוק, שהרי דברים דומים כ רש"י

, ההבטחה על ביאת הארץ וכו'  -על הבן הרשע  בפרק הקודם

  -הוא אומר לכן ו

עלה 'והיה כי תבאו אל הארץ וגו', ולמה הלא כבר נאמר למ

בשביל דבר שנתחדש בה, בפרשה ראשונה  -חזר ושנאה? 

נאמר והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם 

בבן רשע הכתוב מדבר שהוציא את עצמו מן  )שמות יב, כו(

הכלל, וכאן והגדת לבנך בבן שאינו יודע לשאול, והכתוב 

 דברי אגדה המושכין את הלב.מלמדך שתפתח לו אתה ב

הזכיר  בפסוקים הקודמים, בבן הרשע, רש"י בכלל לא -ין ימענ

, כשיש חזרה על הסיפור, הוא ורק כאן -שמדובר בבן רשע 

שאינו יודע ' -ומדגיש שיש כאן בן מסוג אחר  מציין את זה

ולכן יש לפתוח לו בדברי אגדה המושכין את הלב. זה  'לשאול

להגיד דברי אגדה, כמו גיד שמושך  -המשמעות של 'והגדת' 

 ה יש התכונה למשוך את הלב. )גידאת השריר, כך לדברי אגד

 (., משוך והורדמשוך והעלה - 'אחית', גוד 'גוד אסיק' - בארמית

 מצווה להודיע לבנים

פסח נקראת 'הגדה' דווקא ין הוא שכל ההגדה של יהמענ

מפה, מהבן הזה שלא יודע לשאול. על שאר הבנים לא נאמרת 

 המילה הזו.

הרמ"א  -להלכה כל אמירת ההגדה  השמזה נלמדהאמת היא 

מפה שצריך לומר את ההגדה בלשון מובנת ולפרש שכל  5לומד

וסק שיש מצווה פש ,ם"ב'והגדת לבנך'. הרמ -סובים יבינו המ

 -ה מיוחדת בלילה הז

שאירעו  חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים

 6ושהיו הרי זה משובח.

                                                           
 ח'.-י"ג, ה'שמות  4
 רמ"א, על שו"ע, תע"ג, ו'. 5

  -ממשיך ואומר 

שנאמר "והגדת  מצוה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו

 ."לבנך

לא הם מעצמם לבנים גם אם  ודיע, לספר,מצווה לההכלומר 

 נלמדת מפה.  -שאלו 

 הבן 'המסודר'

שיש תופעה שדווקא כאשר  הזכרנוכשעסקנו בבן הרשע 

שאנו לא מגיעים אל הארץ יש לפעמים תחושה שעולה בנו 

נו חלק מהכלל לבין קיום המצוות. מבינים מה הקשר בין היות

. הסברנו שבעל ההגדה ?'מה לי ולקרבן הפסח, למצה ולמרור'

מביא את הדרך המתודית איך מגיעים אל בתשובתו לבן הרשע 

 ד., איך מקהים את החוהבן הזה

איך  -הפסוקים של הבן שאינו יודע לשאול גם בזה עוסקים 

מגיעים אל החלק הזה שבי שלא יודע לשאול, אבל ראשית 

נגדיר את החלק הזה. נזכור כל הזמן שכל אחד מהבנים האלו 

דורשי רשומות אמרו על כך שההגדה  הם אני, חלק ממני.

ואחד  'אחד חכם -מדגישה לפני כל בן וחוזרת על המילה 'אחד' 

יוצא  13. ארבע פעמים 13אחד בגימטריה הוא  -רשע ואחד...' 

'הילד הזה הוא -ו -כולם הם בן, ילד, אחד  , גימטריה של ב"ן.52

 אני'...

שלא מבין מה חסר לו. שבי הוא החלק  'לא יודע לשאול'-ש הבן

אלא  חסר הבנהמבחינתו הוא מרגיש שיש לו הכל. לא שהוא 

ל זה קשור אליו. הוא לא חש באמת הוא באמת לא רואה איך כ

יש לו הכל, אבל הוא  –ן יעל לבו את הסיפור. הוא מבין את העני

לא חסר לו שום דבר. בעברית 'לשאול' זה לבקש משהו שחסר, 

. זה החלק שבי שמרגיש שהוא בסדר גמור, כמו לשאול חפץ

כי הוא  -הולך לפי הספר, הוא לא סתם 'מנדנד' לקב"ה לעזרה 

אז אני  אם יש איזו פעם נדירה שבאמת יש משהו מסודר. רק

פונה אליו אבל 'בדרך כלל, ריבונו של עולם, אני מסתדר יופי 

בעצמי. עדיף שתלך ותעזור לאחרים שבאמת צריכים עזרה 

 ..'..ולא מסתדרים בעצמם

 כולם צריכים לדעת לשאול

הוא זה שמבין ארבעת השומרים שהשואל  7פעם הזכרנו

נזק שנגרם לחפץ שהוא על התמיד חייב לשלם שהתורה מונה 

מקרה רק  . ישגם באונסאלא או גניבה לא רק בפשיעה  -שאל 

, כאשר כאשר 'בעליו עמו' - בו הוא יהיה פטור מהתשלום אחד

בעלי החפץ נמצאים פיזית אתו ואז קרה הנזק הוא יהיה פטור 

 הל' חמץ ומצה ז', ב'. 6
 'נשמה שנתת בי'. שיחה לפר' משפטים, תשע"ו, ב 'טועמיה' 'עי 7
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. הרבי מליובאוויטש אומר שאנחנו מקבלים בכל בוקר מלשלם

את הנשמה שלנו בתורת שאלה, כמו שואל, ומחויבים להחזיר 

אותה בדיוק באותו מצב בערב לקב"ה. יש רק דרך אחת 

אבדה ואפילו ב ,חייבים בגנבהלהחזיר אותה מבלי להיות 

הבעלים  ,כאשר 'בעליו עמו'. כשאדם חש שהקב"ה -אונס ב

. נמצא עמו כל הזמן מושאלת שנמצאת בתוכי,ה של הנשמה

, רי אגדה המושכין את הלב'. חסידותבשביל זה צריך 'דב

כי אחרת כל הסיפור של ליל הסדר הוא נחמד אבל  - פנימיות

אדם הוא סיפור היסטורי שהתרחש לפני אלפי שנים. בלי זה 

כעת כאילו הוא עצמו יצא באמת לא יכול לראות את עצמו 

למה שירגיש  -סר ויש לו הכל ולא מרגיש שום חי שממצרים. מ

 שהוא צריך לצאת ממצרים?!

כולנו הבן שלא יודע לשאול ולכולנו יש בלילה הזה לא אמירה 

 אלא אגדה.
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הבן התם -כנגד ארבעה בנים )ג'( 
 חיים קלים

 עשו לנו 'חיים קלים'. התשובה שכתובהבן השלישי, התם, ב

 -זה בגלל שהוא תם  אולי בהגדה. ניתנת לתם גם –בתורה 

 -הדבק' -'העתק אז עשו - הוא בסדרחמוד, תמים, 

ֶזק  ח ֹ֣ יו ּבְ ָלַ֔ ְרּתָֹ֣ א  מ  ה זּ ֵּ֑את ְוָאִּֽ ר מ  אמ ֹ֣ ר ל  ְנָך֛ ָמָחֶ֖ ְלָךָ֥ ב  ָאִּֽ ש ְ י י  ִּֽ ְוָהָיָ֞ה ּכ 

יָאֵּ֧  צ  ו  ד הִּֽ ים.ָיָ֗ ִּֽ ָ֥ית ֲעָבד  ּב  ם מ  י  ֶ֖ ְצר  ּמ   8נּו ֛ה' מ 

גם בתורה כך התשובה כמו  -סוף סוף החיים פשוטים 

תנו לא כל כך אף אחד מאמשום מה בהגדה. אבל התשובה 

 מתייחס ברצינות לבן הזה. מי רוצה להיות תם?!

תנו יש גם חלק בכל אחד מא !מדהים אהתם הזה הו - אוי , תם

 ..שאתה רחוק מהתמימות.אתה משוכנע  תם, גם אם

 תם שהוא למדן

 -בואו נשים לב על מה שואל הבן הזה את שאלתו 'מה זאת' 

ָ֥ע ְלָךֶ֖  ּב  ש ְ ֛ר נ  ֲאש ֶ ִּֽ י ּכ  ֲענ ַ֔ ִּֽ נ  ּכְ ִּֽ ֶרץ ה  ֙ה ֶאל ֶאֹ֣ ָ ֲאָךֵּ֤ ְיהו  ִּֽ י ְיב  ִּֽ ְוָהָיָ֞ה ּכ 

ֶחם ל   ֶטר ֶרֶ֖ ִּֽ ָ֥ ָכל ּפֶ ְרּתָ ֲעב  ִּֽ ְך. ְוה  ּה ָלִּֽ ֵּ֑יָך ּוְנָתָנֶ֖ ֲאב תֶ ִּֽ ֶטר ָהֵּ֑' -ְול  ֹ֣ ְוָכל ּפֶ

 ִּֽ ים ל  ֶ֖ ָכר  זְּ ה ְלָך֛ ה  ָ֥ ְהיֶ ִּֽ ר י  ה ֲאש ֶֶׁ֨ ָמָ֗ ה  ֶֹ֣גר ּבְ ֶטר ֲחמ ֙ר -ש ֶ ֵּ֤ ה'. ְוָכל ּפֶ

יָך  ָבֶנֶ֖ ם ּבְ ר ָאָד֛ ו  כָ֥ ל ּבְ ו  ְוכ ֶׁ֨ ְפּתֵּ֑ ֲער  ִּֽ ה ו  ֶ֖ ְפּדֶ א ת  ם ל ָ֥ ה ְוא  ה ְבש ֶַ֔ ֹ֣ ְפּדֶ ּת 

ה. ִּֽ ְפּדֶ  9ּת 
זה הבן היחיד בהגדה ששואל שאלה 'מחוץ לחומר', כמו 

בבית הספר! הבן הרשע שאל שאלה על קרבן פסח,  שאומרים

קרבן פסח  כשהתורה דיברה עלזה שאינו יודע לשאול הגיע 

החכם שמופיע בספר גם ואז אמרו לו 'בעבור זה עשה ה' לי'. 

על פסח. רק  -והחוקים והמשפטים' דברים, ישאל 'מה העדות 

 הבן התם מדבר על פדיון פטר חמור )פרשיה מהתפילין שלנו(!

אל הארץ אבל זה בכלל לא  כאשר מגיעים שואלגם הוא כון, נ

אז אולי הוא דווקא למדן הבן הזה? בהגדה כתוב  - 10על פסח

'מה זאת' ואנחנו אף פעם לא עצרנו לשאול על מה הוא 

 שואל... 

 -? שנותנים לו ומה התשובה לו

' ג הֵּ֤ ֲהר ֶׁ֨ ִּֽ ּי  נּוֵ֒ ו  ח ֵ֒ ּלְ ְרע ֘ה ְלש   ֹ֣ה פ  ְקש ָ י ה  ִּֽ י ּכ  ְיה ָ֗ ֶרץ  ו  ֶאֹ֣ ֙ר ּבְ כו  ל ּבְ ּכָ

ח  ל   י ז ב ֜ ֶׁ֨ ֩ן ֲאנ  ל ּכ  ָמֵּ֑ה ע  ה  ר ּבְ ו  כֹ֣ ד ּבְ ם ְוע  ר ָאָדֶ֖ כ ָ֥ ּבְ ם מ  י  ַ֔ ְצר  ל -מ  ' ּכָ הָ֗

ה. ִּֽ י ֶאְפּדֶ ֶ֖ נ  ר ּבָ ו  כָ֥ ים ְוָכל ּבְ ַ֔ ָכר  זְּ ֶח֙ם ה  ֶטר ֶרֶׁ֨ ֵּ֤  11ּפֶ
צל מהעונש ניאתה יודע, בן, במכת בכורות, כדי שאנחנו נ'

אנחנו  -ול גם עלינו, ממידת הדין נוראית שחלילה היה יכול לח

                                                           
 שמות י"ג, י"ד. 8
 י"ג.-שם, י"ב 9

ולכן אנחנו  -היינו צריכים להיפדות 'ובכל בכור מבניך אפדה'

 .'פודים את בכורות החמורים

 ?על הבן הזה נו אז מה אתם אומרים

 תופעת לוואי ושמה תמימות

שלא יודע לשאול, גם כמו שיש תופעות לוואי בבן הרשע ובזה 

משהו אנמי.  יש ,בפשטות ,מותלפעמים בתמי -לתם יש בעיה 

לפעמים אתה לא מבין שיש לך כח להוביל, אתה לא מתמלא 

ה כמו הרשע והחכם, אתה גם לא נחבא אל הכלים כמו מבכריז

זה שלא יודע לשאול שכולם דואגים לו ומביאים לו ופותחים לו 

 בעזרי לימוד שפותחים ומושכין את הלב. אתה 'סתם' תם.

בי נחמן על 'מעשה בחכם ותם'? שם מכירים את הסיפור של ר

סתם ' -ת המושל, זה שהוביל סוף הפך להיוהתם הוא זה שב

את התם. הוא כבר לא נמצא אנו רוצים ללמד . זה מה ש'תם

בלילה הזה, הוא כבר שואל על החומר הבא, על מחר. הוא 

 ',אז איך ממשיכים את כל זה? מה זה עושה הלאה?' -אל וש

כבר מבין שהסיפור של יציאת מצרים הוא בפדיון בכור. הוא 

. , כמו אחיו הרשעילאלחיים. הוא לא שואל איך זה קשור שייך 

אבל דווקא בגלל זה  -מרגיש מחובר. הוא תם, מושלם כן הוא 

צריך ללמד אותו איך מובילים את התמימות הזו אל העשיה, 

 כמו התם בסיפור של רבי נחמן שהפך למושל. 

 עלה למעלה, עלה

 -תכסיסים במלחמות ובהוא שלא עוסק במורכבויות ודווקא 

צריך ללמד אותו איך ממשיכים את הלילה הזה למעשה, מחר, 

שלו, כשלא יהיה ליל סדר.  המיוחד הכח איך הוא מתעלה עם

כל 'עם הגאווה של הבכור שחושב שהוא  אתה תדע לא להיות'

ובעל כוחות. אתה עם התמימות שלך יכול להבין את  'יכול

לדעת שהוא וצריך לפדות את עצמו אדם ש -הבכור  פדיוןת סוגי

  .ולהוביל' ואז יהיה לו כח להמשיך -קשור לה' 

חסרי מעוף קצת לפעמים המתוקים האלה הם התמימים 

וגם הם לא מעריכים הנהגה, לא מעריכים אותם מספיק ויכולת 

ודיע לכל אחד הוא להאבא תפקידו של לכן  -את עצמם 

מה תופעות הלוואי, איך  ,מה תפקידו -לתם  גם -מהבנים שלו 

 מתמודדים איתם ואיך מעצימים אותם.

  

 יש הקשר עקיף לפסח אך ברור שלא זה העיקר שם. 10
 שם, ט"ו. 11
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הבן החכם -כנגד ארבעה בנים )ד'( 
 שהוא ראשוןאחרון 

מופיע על אף שהוא הראשון בהגדה, אחרון הבנים, החכם, 

בתורה רק בספר דברים, בפרשת ואתחנן. שם שואל הבן את 

  -אביו 

י ִּֽ א ּכ  ש ְ ים ׇי  ט ַ֔ ּפָ ש ְ ּמ  י֙ם ְוה  ֻחּק  ִּֽ ת ְוה  ד ָ֗ ה ָהע  ר ָמֹ֣ אמ ֵּ֑ ר ל  ְנָך֛ ָמָחֶ֖ ְלָךָ֥ ב 

ה הָ֥  ֛ ּוָ ָ֥ר צ  ם 'ֲאש ֶ ֶ֖ינּו ֶאְתֶכִּֽ  12.ֱאל ה 

  -בהגדה הוא מקבל את התשובה המפורסמת 

ה ֱאָמר לו   ּתָ ף א  ח ְוא  ס  ּפֶ ר ה  ח  ין א  יר  ְפט  ין מ  ח: א  ס  ּפֶ ת ה  ְלכו  ה  ּכְ

ָמן יקו   .ֲאפ 

  -אבל בתורה התשובה היא אחרת 

ה  נּו ְיה ָו֛ ֵּ֧ יא  ּי צ  ם ו  י  ְצָרֵּ֑ מ  ה ּבְ ְרע ֶ֖ ינּו ְלפ  ָ֥ ים ָהי  ֛ ְנָךַ֔ ֲעָבד  ְרּתָֹ֣ ְלב  ְוָאמ 

ה ד ֲחָזָקִּֽ ָ֥ יָ ם ּבְ י  ֶ֖ ְצר  ּמ  ּת ֹ֣ן הֶּ֡ . מ  ּי  ָּ֠ים  'ו  מ ְפת  ת ּוָּ֠ ת ֹ֣ יםאו  ֵּ֧ ים ְוָרע  ד ל ֶׁ֨  ּגְ

ה ּוְבכ ְרע ָ֥ פ  ם ּבְ י  ֛ ְצר  מ  ינוּ  לׇּבְ ִּֽ ינ  ו  ְלע  יתֶ֖ ם . ּב  ֵָּ֑ ש ּ יא מ  ֹ֣ צ  ֶ֖נּו הו  תָ ְואו 

ֶתת ָל֙נוּ֙ ֶאת נוּ ָלֵּ֤ יא א ָתַ֔ ֹ֣ ן֙ ָהב  ע  ֙ ֲאב ת ִּֽינוּ  ְלמ  ֶ֖ע ל  ּב  ש ְ ָ֥ר נ  ֶרץ ֲאש ֶ  13.ָהָאַ֔

 -כלומר כל מה שאנחנו אומרים בהגדה וחז"ל דורשים אותו 

ולכן קשה, מה רוצה בעל הגדה לומר  -הם התשובה לבן החכם 

בתשובתו לבן החכם? למה הוא לא נותן לו את התשובה 

 שכתובה בתורה וממילא נדרשת בהגדה? 

 חכם אחרי ארבעים שנה

מה שמרתק כאן הוא שהבן החכם מופיע רק בספר דברים, 

חר ארבעים שנות המדבר, ערב הכניסה לארץ. כלומר גם לא

האבא שלו ככל הנראה כבר לא כל כך זוכר את מצרים, אם 

בכלל הוא היה בה. הרי כל הדור בני העשרים ועד שישים שהיו 

או שהאבא הזה זקן מופלג, או שהוא צעיר  -במדבר מת, ואז 

שהיה ילד כשיצאו ממצרים או שגם הוא עצמו נולד במדבר 

 במהלך ארבעים השנים האחרונות!

הציר המרכזי של התשובה לשאלתו הקשה של הבן החכם, 

וכולל את עצמו בין  -שמדגיש בשאלתו 'אשר ציוה ה' אלקינו..' 

'... ציוה  -המאמינים בקב"ה לא כמו הרשע, אבל כן כמו הרשע 

.. אתכם'! הוא רוצה לדעת על המצוות ולקיים אותן אבל הוא 

 ה' אתכם'. 'ציוה -מדגיש 

 

 

 

 יותר מדי חכם גם לא טוב

אמרנו כבר כמה פעמים שהבנים הם חלקים בתוכנו, ומסתבר 

שגם לחכמה יש תופעת לוואי וצריך לדעת להתמודד איתה. 

הרבה פעמים דווקא השכל והחכמה 'תוקעים' לנו קצת את 

הרגש, את ההתרגשות, את היכולת לחוש דברים שאינם 

ם. כדי להרגיש בגוף ראשון את סיפור שכליים נטו אלא חווייתיי

יציאת מצרים, את 'עבדים היינו לפרעה במצרים.. ואותנו 

הוציא', כדי שנרגיש אנחנו בעצמנו כמו שאומרת ההגדה 

חווינו את זה וכמו מביא הביכורים שאותו אנחנו מצטטים 

בהגדה למרות שהוא כבר מאות שנים אחרי יציאת מצרים אך 

'וירעו אותנו המצרים  -יש את זה בעצמו עדיין הוא מצליח להרג

ויענונו.. וירא ה' את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו וכו'. הרי הוא 

מעולם לא היה במצרים אבל הוא מתאר בגוף ראשון, על עצמו 

'אני זוכר את הגטו במצרים, איך הפרידו את המשפחה, אני  -

כי ולפעמים מי שה -זוכר את הדחק, את עמלנו'. איזו מדרגה 

 קשה לו להגיע לזה הוא הכי חכם.

 להרגיש! -לא רק להבין 

לכן בא בעל ההגדה ומנסה להדריך את הבן הזה, אולי גם את 

שגם הוא לא ראה או לא זוכר כאמור את מצרים, איך  -אביו 

שנינו נהיה נבונים וחכמים ומרגישים את זה בעצמנו. ולכן 

 את כל הלכות הפסח. אבא'לה, תלמד אותו' -התשובה היא 

הוא הרי חכם, אבל תלמד אותו את הכל באותו אופן בדיוק כמו 

, . מה הייחוס'שלומדים את ההלכה האחרונה של האפיקומן

של האפיקומן? הענין באפיקומן הוא שאחרי  העניין המיוחד

כדי  -שאוכלים את האפיקומן אסור לאכול שום דבר נוסף 

'נכון,  -בפה. זה לא יאמן  שנלך לישון עם הטעם של האפיקומן

אתה והבן שלך חכמים ולמדתם המון, אבל מה שחשוב הוא 

לא רק לדעת אלא גם שיהיה טעים, שתרגישו. שהטעם הזה 

של האפיקומן זה יהיה הדבר שאיתו הוא הולך לישון. תדאג 

שהלילה הזה לא יהיה איזו רעיון יפה שאפשר לשמוע גם עוד 

ות, אחריו.  שזה יהיה כל החיים רעיונות מעניינים, דעות נוספ

שלו, שזה יהיה הטעם שאיתו הוא נרדם בלילה'. 'אין מפטירין 

 אחר הפסח אפיקומן'.
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אלו הבנים -ואת עמלנו 
 מרכז ליל הסדר -הילדים 

הוא בואו ונחשוב רגע מחשבה כללית של ליל הסדר. ליל הסדר 

היום היחיד שיש בו מצוות 'והגדת לבנך'. נכון, צריך לחנך את 

הבנים בכל חג, ללמד אותם את הדינים ואת המנהגים שלו 

אבל אין בשום חג  -וצריך לקיים את מצוות 'זכור ימות עולם' 

נות. המרכזיות את הענין שהילד צריך לשאול והאבא צריך לע

של הילדים בלילה הזה, וזה צריך לענות לכל אחד מהם לפי 

זה קיים רק בליל הסדר. מה העניין שהילדים כל כך  -רמתו 

 מרכזיים בלילה הסדר ובהגדה של פסח?

הם היו 'הכתובת על הקיר'  -התשובה פשוטה וידועה לכולנו 

 -אצל פרעה הרשע; 'אחרי כל השקרים שלך, פרעה, תכל'ס 

מה שהפריע לך באמת היו הילדים. הם מקור כל הכח של עם 

  -ישראל ועל זה היו כל הויכוחים. לכן אנחנו התעקשנו על 

נּו֙  ֶׁ֨ ְבָקר  נּו ּוב  ֵּ֤ צ אנ  נּו ּבְ ת ֜ ְבנו  ינּו ּוב  ָבנ ֶׁ֨ ְך ּבְ ֵּ֑ ל  ינּו נ  ֶ֖ נ  ְזק  ינּו ּוב  ָ֥ ְנָער  ּב 

ךְ  ל ַ֔  14.נ 

הילדים הללו שאתה רצית לזרוק ליאור הם כל הסיפור של 

מצרים וליל הסדר הוא מצעד הניצחון של הילדים. במצעד הזה 

צועדים בכל שנה כל מיליוני הילדים שלא נמצאים אתנו היום, 

אלו שנמעכו תחת אבני הבניין בפירמידות שבמצרים, 

   פה הם צועדים ואנחנו איתם. -באושוויץ, באינקוויזיציה 

 מובן מאליו

כל זה הוא הקדמה לפסוק הבא, השלישי המתפרש על ידי בעל 

  -ההגדה בפרשת 'ארמי אבד אבי' 

ק ֶאל ְצע ָ֕ ּנ  ע ה֙  'הֶ֖  ו  ֵּ֤ מ  ש ְ ּי  ֵּ֑ינּו ו  י ֲאב ת  ֹ֣ ְרא ֶאת ֶאת 'ֱאל ה  ֵּ֧ ּי  נּו ו   ק ל ַ֔

נּו ְוֶאתׇע ֛ נּו ְוֶאת ְני  ֶ֖ נוּ  ֲעָמל  ִּֽ ֲחצ   15.ל 

  -שם מפרשת ההגדה 

נוּ ְוֶאת  ְיא ָרה  -ֲעָמל  ד ה  ּלו  ּי  ן ה  ּב  ל ה  ר: ּכָ ֱאמ  ּנֶ ָמה ש ֶ ים. ּכְ נ  ּבָ ּלוּ ה  א 

ּיּון ח  ת ּתְ ּב  יֻכהּו ְוָכל ה  ל  ש ְ  .ּת 

ופירוש זה תמוה ומצריך עיון. כל דרשה במדרש הזה מוכיחה 

ויאנחו בני ישראל', 'וישמע  -'ונצעק אל ה'  -את שכתוב בפסוק 

אבל איך רואים את  -את נאקתם' וכו' וישמע אלהם  -את קולנו 

מהמילים 'ואת עמלנו' שמדובר בבנים?! אין ברירה אלא להבין 

שהדרשן בעצם אומר לנו שיש דברים שהם ברורים מאליהם 

 הבנים הם העמל האמיתי שלנו.  -בלי צורך להסביר אותם 

הפסוק המובא לדרשה זו 'כל הבן הילוד היאורה...' מזכיר לנו, 

היאור הזה היה כידוע מקור הפרנסה  -ם, דבר מדהים לחיינו היו

שהוא היה אלהי מצרים אלא  -של מצרים. לא רק במובן האלילי 

                                                           
 שמות י', ט'14 

 דברים כ"ו, ז'.15 

במצרים הרי אין גשם. כולם היו תלויים  -הרבה יותר פשוט 

ביאור. את הבנים במצרים השליכו אל היאור. הכל שם הפך 

ל קשה לומר את זה אב -שולי, משני, בצורך לשרוד כלכלית 

האם קצת מזה לא חדר לתוכנו וגם אנחנו לא משליכים קצת 

נשארים עוד  -את הדברים החשובים לנו באמת אל היאור 

שעה בעבודה, מנסים להתקדם במשרד על חשבון עמלנו 

 האמיתי? על חשבון הילדים?...

 ילדים על מזבח היאור

גם המצרים, מן הסתם, היו בכל מיני קוקטילים וכנסים מטעם 

, שיחקו בכל מיני צעצועים וגדג'טים והתפארו בפני העבודה

אבל  -עמיתיהם בילדים 'המוצלחים והמדהימים' שלהם 

 באמת באמת הילדים לא ממש עניינו אותם...

הנס הגדול של שבת הגדול, לפי אחת מהדעות, היה שבניהם 

'אתה לא מבין שאם  -של המצרים באו לפרעה והתקוממו נגדו 

כולנו, כל הבכורים, נמות? לא אכפת  לא תשחרר את היהודים

לך מהבנים שלך?', והם התחילו להילחם בו בפרעה, ועל זה 

]במקום  16כי לעולם חסדו' -'למכה מצרים בבכוריהם  -נאמר 

שהבכורות של מצרים היכו את  -'למכה בכורות מצרים'[ 

 המצרים. 

כאשר אנחנו, הבנים של הקב"ה, התחלנו להתעורר ולומר 

מקובלות עלינו קביעותיו של פרעה ושאנחנו יכולים שלא 

זה השפיע גם על בכורי  -לקשור ולשחוט את אלהי מצרים 

מצרים והם התחילו להילחם בדיקטטורה, בפרעה, בזה שלא 

 ניתן להילחם בו.

 -זה הכח של הילדים להילחם באבות במובן הטוב של המילה 

ו ואתכם על להילחם ולומר לאבות 'די, תפסיקו להשליך אותנ

 מזבח היאור. תתעוררו!'.

 לב אבות ולב בנים

בליל הסדר יגיע אלינו אליהו הנביא, ואנו נפתח לו את הדלת 

ונכניס אותו הביתה, והוא לא יגיד לנו הלכות, איסורים, היתרים 

  -או מעין אלו אלא דבר אחר לגמרי 

ֵּ֑יא ב  ּנָ ה ה  ֹ֣ ּיָ ל  ֶ֖ת א  ם א  ח  ָלֶכַ֔ ֹ֣ י֙ ש  ל  ה ָאנ כ  ֵּ֤ ּנ  ם הַ֔  ה  ו  א יֹ֣ ו  י ּבּ֚ ְפנ ָ֗ ל  'ל  ו  דֶ֖ ּגָ ה 

א ָרִּֽ ּנו  ב. ְוה  ֵּ֤יב ל  ש   ל ְוה  ת֙ ע  ל ָאבו  ים ע  ֶ֖ נ  ב ּבָ ָ֥ ים ְול  נ ַ֔ ֵּ֑ם ּבָ תָ  17...ֲאבו 

האבות ישובו כי הבנים  -פסוק , המפורש בולפי הסדר הזה

 ישיבו אותם. 'את עמלנו אלו הבנים'.

 

 תהילים קל"ו, י'.16 

 כ"ד-מלאכי ג', כ"ג17 
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 העמל האמיתי

עמל  -מתארת מלאכה עמל היא מילה מדהימה. בדך כלל היא 

אבל יש פעמים שעמל מתאר  18תורה, 'כי אדם לעמל יולד',

 -שקר 

ִֶּֽקר ... ד ש ָ ל  ֹ֣ ל ְויָ ָמָ֗ ה ָעָ֝  19.ְוָהָרָ֥

                                                           
 איוב, ה', ז.18 

לפעמים אתה עמל לרוח, לפעמים לריק, לפעמים אתה עושה 

את עצמך כאילו אתה דואג לילדים על ידי פיתוח היאור ובפועל 

אנחנו ילדי יציאת  -את ילדיך. אבל אנחנו אליו אתה משליך 

 אלו הבנים'. -'ואת עמלנו -מצרים, ואנחנו יודעים ש

 

  

 תהילים, ז', ט"ו.19 
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זו החרב' -'ובזרוע נטויה 
הזכרנו שסיפור 'ארמי אובד אבי' מחולק לארבעה פסוקים 

ואותם אנו מנסים להבין. הפסוק הרביעי אותו מפרש בעל 

  -ההגדה הוא 

נּו ה֙  ֵּ֤ א  צ  ּיו  ל  'ו  ד ֵּ֑ א ּגָ ה ּוְבמ ָרֶ֖ ע  ְנטּוָיַ֔ ְזר ֹ֣ ד ֲחָזָק֙ה ּוב  ֵּ֤ יָ ם ּבְ י  ַ֔ ְצר  ּמ  מ 

ת ּוְבמ ְפת ִּֽים ו   20.ּוְבא תֶ֖

 -גדה באופן הבא את הפסוק הזה מפרש בעל הה

ָיד ֲחָזָקה  רז -ּבְ ֱאמ  ּנֶ ָמה ש ֶ ֶבר, ּכְ ּדֶ ד ' ו  ה  ּנ ה י  ְקְנָך  ה'ה  מ  ָיה ּבְ הו 

קָ  ּבָ ים, ּב  ּל  מ  ּגְ ים, ּב  ֲחמ ר  ים, ּב  ּסּוס  ֶדה, ּב  ָ ש ּ ר ּב  ּצ אן, ֶדֶבר ֲאש ֶ ר ּוב 

ד ְמא   ב   ד'.ּכָ

ְזר ע  ְנטּוָיה  ר -ּוב  ּנֱֶאמ  ָמה ש ֶ ֶחֶרב, ּכְ לּוָפה בְּ ' זו  ה  ְרּבו  ש ְ , ְוח  ָידו 

י   ל ְירּוָשל   ם'.ְנטּוָיה ע 

ד ל  ּלּוי -ּוְבמ ָרא ּגָ ר זו  ג  ֱאמ  ּנֶ ָמה ש ֶ יָנה, ּכְ כ  ים ' ש ְ ה ֱאל ה  ּסָ או  ֲהנ 

ים,  ְפת  א ת ת ּוְבמו  ּס ת ּבְ מ  י ּבְ ֶקֶרב ּגו  י מ  ת לו  גו  ח  ָלב א ָלק 

ע   ְזרו  ְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוב  כ ל  ּוְבמ  ים, ּכְ ד ל  ים ּגְ ָרא  ְנטּוָיה, ּוְבמו 

ה ָלֶכם  ר ָעש ָ יֶניךָ  ה'ֲאש ֶ ם ְלע  י  ְצר  מ  יֶכם ּבְ  '.ֱאל ה 

ת  רזֶ  -ּוְבא תו  ֱאמ  ּנֶ ָמה ש ֶ ה, ּכְ ּטֶ ּמ  ח ' ה ה  ּק  זֶּה ּת  ה ה  ּטֶ ּמ  ְוֶאת ה 

ה ּבו  ֶאת ָהא ת ת ֲעש ֶ ר ּת  ָיְדָך, ֲאש ֶ  '.ּבְ

ים  ם,  -ּוְבמ ְפת  ּדָ רֶזה ה  ֱאמ  ּנֶ ָמה ש ֶ ם ' ּכְ י  מ  ָ ש ּ ים ּב  ְפת  י מו  ּת  ְוָנת 

ן ת ָעש ָ יְמרו  ש  ְות  ם ָוא   21'.ּוָבָאֶרץ, ּדָ

 ב?רחחרב? איזו 

את הדרשות של חז"ל על המילים 'אותות', מופתים', 'יד חזקה' 

ניתן להבין בקלות. גם הפסוקים שמובאים  -ואף 'מורא גדול' 

במישרין לסיפור יציאת לצורך הלימוד מובנים ומתייחסים 

מצרים. הדבר היחיד שלא ברור כאן הוא הדרשה על המילים 

 -'ובזרוע נטויה', שם דורשים חז"ל פסוק תמוה 

יד ֶאת ֜ א ָדו  ֶָׁ֨ ש ּ ּי  ְָ֞רא ֶאת ו  ּי  יו ו  יָנָ֗ ְך ה֙  ע  ֵּ֤ ְלא  ין  'מ  ֹ֣ ֶר֙ץ ּוב  ין ָהָא֙ ֵּ֤ ד ּב  ע מ ָ֗

ו  נְ  ָידַ֔ לּוָפ֙ה ּבְ ו  ש ְ ְרּבֵּ֤ ם ְוח  י  מ ַ֔ ָ ש ּ לה  ה ע  ֶ֖ ָלֵּ֑   טּויָ  22...םְירּוש ָ

רוב ההגדות בכלל לא מתייחסות ללימוד הזה אבל אם נעצור 

על  -רגע וננסה להבין מה שכתוב כאן, כולנו נהיה מופתעים 

איזו חרב מדובר כאן? הרי זה פסוק מ'דברי הימים' שמדבר על 

ומה הקשר ליציאת  -תקופת מלכותו של דוד המלך בירושלים 

 חרב היתה במצרים?.מצרים? איזו 

המפרשים מתלבטים באיזו חרב מדובר ויש שאפילו הרחיקו 

ואמרו שהכוונה היא לחרב שבה היכו בכורי מצרים את פרעה 

איזו חרבו שלופה בידו ואיך  -וצבאו. אבל הקושי המרכזי ברור 

 הפסוק הזה קשור ליציאת מצרים?

 

                                                           
 דברים כ"ו, ח'. 20
 מתוך ההגדה. 21
 דברי הימים א', כ"א, ט"ז. 22
 שם, י"ב. 23

 ויעמד שטן על ישראל ויסת את דוד

שר מופיע הפסוק. מסופר שם הסיפור בואו נראה באיזה הק

הידוע על דוד שרוצה לפקוד, למנות, את עם ישראל. שר צבאו 

לא  -לוי ובנימין  -יואב מנסה להניא אותו מכך, שני שבטים 

מוכנים לשתף פעולה עם המפקד, אבל דוד המלך נחוש 

בהחלטתו. השטן מסית אותו לערוך את המפקד והוא עורך 

ואז מגיע העונש  -המתקבל הוא גדול  אותו. מספר בני ישראל

ר. ב   הגדול מאת ה'. מגיפה. ד 

גד הנביא אומר לדוד בשם ה' כי עליו לבחור באחת משלש 

  -אפשרויות של עונש 

ם ם א  ב ְוא  ים ָרָעָ֗ ֜ נ  ש  ש ָ ו  לֶׁ֨ י ש ָ נ  ּפְ ה מ  ָ֥ ְסּפֶ ים נ  ה ֳחָדש  ֜ ל ש ֶָׁ֨ יָךָ֮  ש ְ ָצֶר֘

יךָ  ְיֶבֹ֣ ֶרב או  ֶגתֵ֒  ְוֶחֹ֣ ֵֶ֒ ש ּ םְלמ  ֶרב הֵּ֤  ְוא  ים ֶחֹ֣ מ ָּ֠ ת ָיָּ֠ ש ֶ ל ֹ֣ ֶרץ  'ש ְ ָאַ֔ ֶב֙ר ּבָ ְוֶד֙

ְך הַ֔  ֹ֣ ְלא  כ 'ּומ  ית ּבְ ֶ֖ ח  ש ְ הל ׇמ  ה ָמִּֽ ּתָֹ֣ה ְרא ַ֔ ֵּ֑ל ְוע  ָרא  ש ְ ּול י  בֹ֣ ָ֥יב  ּגְ ָאש  

ר ֶאת ָבִּֽ י ּדָ ֶ֖  23.ש  ְלח 

'חרב ה'', בלשון הפסוק. דוד  -מה, רעב, או מגפת דבר חלמ

ומרים פעמיים אומר אז את הפסוק המפורסם, אותו אנו א

  -כמעט בכל יום 

יד ֶאל ֛ ו  אֶמר ּדָ ּי ֵּ֧ ר ו  ד צ  ֶ֖ ָלה ּגָ ד ֶאּפְ י ְמא ֵּ֑ ֹ֣ ד ל  א ְבי  ֹ֣ י 'הָ֗  ּנָ ִּֽ ים  ּכ  ֵּ֤ ּב  ר 

ד ד ּוְבי  ֲחָמי֙ו ְמא ַ֔ ל ר  ם א  ל ָאָדֶ֖  24.ֶאּפ ִּֽ

שבעים אלף איש מתים מיד עם תחילת המגפה. מלאך ה' 

 נשלח להשחית את ירושלים. 

 ה' ממית, אף מחיה

כל הסיפור הנורא הזה מצטווה גד החוזה להראות לדוד בתוך 

 -משהו בהר ממול. אולם לפני כן דוד פונה אל הקב"ה ומתחנן 

ל יד ֶאִּֽ ֹ֣ ו  אֶמר ּדָ ּי ֹ֣ י ו  ֲאנ  ם ו  ָעָ֗ ת ּבָ ו  ְמנֹ֣ י ל  ְרּת  י ָאמ ֜ ֶׁ֨ ים ֲהל ֩א ֲאנ  ֶּ֡  ָהֱאל ה 

ר ּוא ֲאש ֶ אן הֵּ֤ ּצ ֶ֖ ה ה  ָּ֥לֶ י ְוא  ת  ו  עַ֔ ע  ֲהר  ֹ֣ ֙י ְוָהר  ּו הֹ֣  ָחָט֙את  ה ָעש ֵּ֑  'ֶמֹ֣

ה ָפִּֽ ּג  א ְלמ  ָךֶ֖ ל ָ֥ ּמְ ְבע  י ּוִּֽ ית ָאב ַ֔ ֹ֣ י ּוְבב  ְדָך֙ ּב ּ֚ ִּֽ א יָ י ָנֵּ֤ ה ֶׁ֨ י ּתְ  25.ֱאל ה ָ֗

'ריבונו של עולם, אני אחראי לחטא. תמחה  -דוד בעצם אומר 

אותי או אף את בית אבי, בית דוד, אך בעם ישראל שלא חטאו 

מת לבו אנא אל תפגע'. באותו רגע מפנה הקב"ה את תשו -

אל ההר שממול שם הוא רואה את מלאך ה' העומד בין השמים 

ובין הארץ וחרבו שלופה נטויה בידו, ודוד שומע מגד החוזה את 

  -הציווי 

י ... ֹ֣ ח ֙ ל   ּכ  ֙ ְזּב  ים מ  ֵּ֤ יד ְלָהק  ָ֗ ה ָדו  ֲעֶלֹ֣ ֶרן א 'הַ֔ -י  ג ֶ֖ ןׇּבְ ִּֽ  ְרָנָ֥ ְיֻבס   26.יה 

ולא אף אחד אחר עד לאותו זמן, לא דוד, לא שמואל  -אחי ורעי 

ידע את המקום המדויק של המזבח. אכן הייתה מסורת שיש 

מקום בו עקד אברהם את יצחק, וששם הקריבו קין והבל את 

 שם, י"ג. 24
 שם, י"ז. 25
 שם, י"ח. 26
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קרבנותיהם, נח ואדם הראשון, ושזהו המקום שממנו נברא 

אך לא היה ידוע המיקום המדויק, והנה שם  -האדם הראשון 

השחית את עומד כעת המלאך וחרבו שלופה והוא עומד ל

ירושלים. דוד כבר 'שם את המפתחות על השולחן' ומוכן לקבל 

'אין מחיה  - 27את העונש הקשה מכל, אך הקב"ה אומר לדוד

לבית דוד', ודווקא מן המקום הזה דוד עולה ומגלה את המזבח 

בגורן ארנן היבוסי. הוא קונה את המקום בכסף מלא ומאותה 

 יש מיקום, יש מקדש. -נקודת זמן 

ר הזה, המכה האלוקית הקשה, הוא הרגע שבו  -ה'  חרב ב  הד 

התגלה בעולם מקום המזבח על ידי דוד. דווקא מהחטא, דווקא 

אתה  -מהנפילה, מהרגע שנדמה לך שהכל עומד להיגמר 

הוא גם המחיה, ושם  -מגלה שכאשר הקב"ה הוא הממית 

מוצא דוד את מקום בריאתו של האדם שהופך גם למקום 

 כפרתו.

מה הקשר בין זה, בין ירושלים, לבין  -ולנו שואלים, ובצדק אך כ

 ההגדה של פסח?

 

 

                                                           
 מעין מה שאומר משה לקב"ה 27
 הגדול, והוא עיקר ההגדה.סיום נוסח ההגדה של פסח כנאמר בשבת  28

 לגלות את מקום המקדש שבלב

אכן, ההגדה לא מדברת על יציאת מצרים ההיסטורית בלבד. 

'ובנה לנו את בית הבחירה  -נוסח ההגדה, המסתיים במילים 

, בא בעצם לומר לנו איך אנו 28לכפר לנו על כל עוונותינו'

ממשיכים לצאת כולנו ממצרים לא רק ממצרים הפיסית אלא 

מכל המיצרים שלנו. לא יצאנו אז מבית העבדים באופן חד 

פעמי וכדי לסמן וי, אלא כדי שנגיע לנקודה בה כל אחד יזהה 

שלו, את המזבח שנמצא  29'בלבבי משכן אבנה'-בעצמו את ה

ך, והוא לפעמים בגורן ארנן היבוסי, מערב לקווי האויב, לא אצל

אך לפעמים דווקא מהמקום הכי קשה שאתה  -עטוף בקליפות 

 נמצא בו אתה תוכל לגלות אותו.

הזרוע הנטויה של הקב"ה היא החרב שנטויה כאילו להחריב 

את ירושלים אך היא לא רק שלופה לרע אלא היא נטויה כדי 

שאנו נתפוס בה ונרומם מהמקום הנמוך הזה את העולם כולו 

 שלו. אל מקום הכפרה

 

 

  

 מתוך שירו של הרב יצחק הוטנר זצ"ל, ע"פ ר' אלעזר אזכרי זיע"א. 29
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הלל בלילה
 זיווג בעשיה

בליל הסדר יש הרבה מאוד מצוות אבל אולי המצווה הכי 

מיוחדת והכי גדולה בלילה הזה היא מצוות השמחה. למרות 

שמצוות השמחה נוהגת בכל החגים והמועדים, בליל הסדר יש 

  -בה משהו מיוחד 

 30אין זמן שמחה כל כך בכל השנה כמו בליל פסח.

ה והשגה בו, הביטוי של האר"י הוא בלשון קבלית שאין לנו הבנ

  -אך נזכיר אותו 

 שאז יש זיווג אפילו בעשיה.

אכן אין לנו הבנה בכך אך רבותינו פרשו לנו בפשטות כי בליל 

הסדר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקב"ה במקום הכי 

חשוך, הכי מכוער. יוסף הצדיק, המשנה למלך מצרים, מכנה 

  -את אותו מקום, את אותה אומה 

  31ערוות הארץ.

נכון, עבודה זרה יש בהרבה מקומות בעולם, אך מצרים היא 

'מלאה גילולים', ודווקא שם, למקום הנמוך הזה בא הקב"ה 

'בדמיך חיי', ולכן בלילה הזה צריכה להיות שמחה  -ואומר לנו 

כל כך גדולה שקיימת רק בו. זיווג בעשיה. הקב"ה בכבודו 

הוא  -ידי שליח  לא ע"י ידי מלאך ולא ע"י שרף, לא על -ובעצמו 

 נגלה אלינו שם והזיווג הגדול הזה הוא השמחה הרבה כל כך.

לשמחה הזו יש משמעות מעשית, שהוא אולי החידוש הגדול 

אמירת הלל בלילה. המנהג הוא לומר את ההלל  -של הלילה 

כבר בתפילת ערבית של ליל פסח, וכבר זה הוא חידוש עצום, 

כיון שזו אמירה בתוך  -אבל את זה אולי אפשר עוד להבין 

התפילה ובמניין. אבל מאוחר יותר, נחזור ונאמר את ההלל גם 

ללא מנין. והוא  -בתוך ההגדה, איש איש בביתו, ביחידות 

חלקו הראשון ב'מגיד' וחלקו השני לאחר ברכת  -מתחלק 

 המזון, ועוד מוסיפים לו את ברכת השיר ואת 'נשמת כל חי'!

 איך אומרים הלל בלילה. -ה בואו ננסה להבין את הפלא הז

 לא אומרים הלל בלילה

למה באמת לא אומרים הלל בלילה בכל השנה? מפורש 

כי כל דיני ההלל נלמדים מעבודות המקדש, ושם  32בהלכה

 -מופיע 

                                                           
 .קודם קידוש –להר"ש מרשקוב סידור האריז"ל,  30
 בראשית מ"ב, ט'. 31
 עיין מגילה כ: 32
 ל"ח. -ויקרא ז', ל"ז 33
 איוב כ"ט, ג'. 34

ח  ב  ֶ֖ ים ּוְלזֶ ַ֔ ּלּוא  ּמ  ֵּ֑ם ְול  ָאש ָ את ְוָלִּֽ ֶ֖ ּטָ ח  ִּֽ ה ְול  ְנָחַ֔ ּמ  ע ָל֙ה ל  ה ָלִּֽ ָרָ֗ ּתו  ז ֹ֣את ה 

ים ִּֽ ָלמ  ְ ש ּ ה ה֛ . ה  ֵּ֧ ּוָ ר צ  ּו ֜תו  ֶאת ֶאת 'ֲאש ֶֶׁ֨ ם צ  ו  יֶׁ֨ י ּבְ יָנֵּ֑ ר ס  ֹ֣ ה  ֶ֖ה ּבְ  מ ש ֶ

יב ֶאת ֵּ֧ ְקר  ל ְלה  ָרא ָ֗ ש ְ י י  ֹ֣ נ  ם ל   ּבְ יֶה֛ נ  י 'הֶ֖ -ָקְרּבְ יָנִּֽ ָ֥ר ס  ְדּב  מ   33.ּבְ

היינו ביום דווקא ולא בלילה. וכשם שאין מקריבים  -'ביום צוותו' 

הקרבת קרבנות בלילה, כך גם ההלל שהיו אומרים בעת 

 אין אומרים בלילה. -הקרבנות 

נו, אז למה בליל הסדר כן אומרים הלל? ובמיוחד כאשר ההלל 

את החלק של  -הזה הוא החלק שמחבר את שני חלקי הלילה 

ה'מגיד', שלפני ה'שולחן עורך', ואת החלק שאחרי האכילה, 

 של אחרי חצות.

 ללילה ומצפים שומרים

ל שלא נאמר אלא נקדים לתשובה משפט. מהותו של ההל

  -ביום נרמזת כבר בשמו 

ֵּ֑י י ר אש   ֹ֣ ו  נ רו  ֲעל  ּלֹ֣ ה   34...ּבְ

הילה זה אור, זו המשכת אור. את המשכת האור ניתן להשיג 

רק ביום. כאשר יש חשכה, נמיכות, לא ניתן לראות את ההילה 

 -אבל הכלל הזה נכון לאורך כל השנה, חוץ מאשר ביום אחד  -

  -בליל הסדר 

ֵּ֑יר ם ָיא  ו  ּיֹ֣ ְיָלה ּכ  ל   35.ְוְ֭

ְיָלה ת ל  כ  ם ֶחש ְ ר יו  או  יר ּכְ א   36.ּתָ

כי הלילה הזה כלל אינו לילה. הוא  -אין כאן חריגה מהכללים 

מן  המשומרלא רק לילה  -' שימורים'הזיווג בעשיה'. זהו 'ליל 

את המצות',  ושמרתםהמזיקים, לא רק לילה שמקיימים בו '

 -, מחכים אליו בכיליון עיניים, מעיין אלא גם לילה שמצפים לו

זהו לילה מיוחד, מעין הילה, בועה  37את הדבר'. שמר'ואביו 

כזו, שבאה ללמד אותנו דווקא במקום הכי נמוך, ברגעים הכי 

עוד לפני חצי הלילה, לפני האפיקומן, לפני שנגלה  -חשוכים 

עלינו בפועל מלך מלכי המלכים הקב"ה והיכה כל בכור בארץ 

  -כבר אז אנו מתחילים לשיר  -ים, עוד בתוך מצרים מצר

י  ְבד  ְללּו ע  ְללּו ָיּה ה  ֲעק ב ה'... ה  ית י  ם ּב  ְצָרי  ּמ  ל מ  ָרא  ש ְ את י  צ  ּבְ

ז ם ל ע  ע   38...מ 

 יום בריבוע

כי דווקא במקום הזה כשאנחנו היינו בתוככי מצרים והקב"ה 

ל א  -פסח, דילג והגיע אלינו למקום הכי נמוך בכבודו ובעצמו 

ִליחַּ  ל ְיֵדי ש  ף, ְול א עַּ ר  ל ְיֵדי ש  ְך, ְול א עַּ ְלא  ל ְיֵדי מַּ דווקא אז  - עַּ

 תהילים קל"ט, י"ב. 35
 פיוט 'קרב יום' לפסח, מתוך ההגדה. 36
 בראשית ל"ז, י"א. 37
 קי"ד, ההלל שבהגדה-תהילים קי"ג 38
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 -התגלה שהלילה הזה הוא לא סתם יום אלא 'יום בריבוע' 

עמיים, גם בערבית וגם בהגדה. ובהגדה עוד אומרים בו הלל פ

חלק אחד לפני חצות וגם לאחר מכן, אחרי  -פעם 'דאבל' 

האפיקומן. ואף מצרפים לו את ה'הלל הגדול' ואת 'נשמת כל 

זהו ההלל היחיד בכל השנה  -חי' ואת 'ברכת השיר'. יותר מכך 

שלא עומדים באמירתו אלא יושבים. ראיתם עוד הלל שיושבים 

אומרים אותו? אין עוד דבר כזה. הרי את ההלל אמרו כאשר 

 בעת הקרבת הקרבן ושם עומדים!

הלילה הזה הוא שמחה כל כך עצומה שאין כמותה בכל  -ולכן 

אבל אולי  -השנה. איננו מבינים את המושג 'זיווג בעשיה' 

ההלל של הלילה הזה ייתן לנו את תחושה שלמרות שאנחנו 

י שבלב אנחנו מרגישים את הר -ח, בשכל ולא מבינים במ

 השמחה המיוחדת של הלילה הזה.
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הלל המחולק
 עבר ועתיד בהלל

חלקו  -ההלל הנאמר בליל הסדר מחולק כידוע לשני חלקים 

הראשון נאמר לפני סיום המגיד ואילו חלקו השני נאמר רק 

אחרי שניטול את ידינו, נאכל מהמצה ומהמוציא, מהמרור, 

מהכורך ובעצם את כל הסעודה )'שולחן עורך'( ואף את 

האפיקומן. רק אחרי כל זה נמזוג את הכוס הרביעית ונמשיך 

  -ת ההלל במילים א

ד ה'ל א ָלנּו  בו  ן ּכָ ְמָך ּת  י ְלש    ...ל א ָלנּו, ּכ 

מהי החלוקה החריגה הזו? הרי אף פעם לא מחלקים את ההלל 

שהחלק הראשון של ההלל בהגדה  39לשניים! חז"ל אומרים

הוא שני הפרקים הראשונים כשיטת בית הלל, שבאים לתאר 

'צפון' וה'ברך' -הלילה, אחרי האת ניסי העבר ואילו אחרי חצות 

מתארים את מה שלעתיד לבוא. את מה שנזכה לראות  -

  במהרה בימינו.

 י' בניסן-שני נסים ב

החלק של העבר בהלל לא מתאר רק את יציאת מצרים אלא 

  -גם את מה שהתרחש לאחר מכן 

ז ם ל ע  ע  ֲעק ב מ  ית י  ם ּב  ְצָרי  ּמ  ל מ  ָרא  ש ְ את י  צ  ם רָ  ...ּבְ ּיָ נ ס ה  ּיָ ָאה ו 

ר ּס ב ְלָאחו  ן י  ְרּד  ּי   40.ה 

כלומר לא מדברים פה רק על יציאת מצרים, גם לא רק על 

כארבעים שנה  -קריעת ים סוף אלא אף על קריעת הירדן 

מאוחר יותר, כאשר נכנסו ישראל לארץ עם יהושע במעבר 

הירדן. לפי זה, יציאת ישראל ממצרים מסתיימת רק כאשר 

  -, גם את הפסוק הבא בהלל נכנסים לארץ! כך

י צ אן ְבנ  ת ּכ  ָבעו  ים ּגְ יל  ים ָרְקדּו ְכא   41.ֶהָהר 

מסבירים חז"ל כתיאור למעמד הר סיני וקבלת התורה. הזכרת 

קריעת מימי הירדן כסיום יציאת  מצרים היא דבר מדהים. 

  -כאשר עמדנו לצאת ממצרים הבטיח לנו הקב"ה 

ה ֶאְתכֶ֘  ֲעֶלֹ֣ ִּֽ י א  ֹ֣ ֳענ  ִּֽ ֵ֒ ם מ  י  ֵ֒ ְצר  ֙י  ם ֶאלמ  ֱאמ ר  י ְוָהִּֽ ַ֔ ּת  ח  ֹ֣ ֙י ְוה  ֲענ  ִּֽ נ  ּכְ ִּֽ ֶרץ ה  ֶאֵּ֤

י ֶאל ֵּ֑ ְיבּוס  י ְוה  ֶ֖ ּו  ח  ִּֽ י ְוה  זּ ַ֔ ר  ּפְ ש   ְוה  ב ּוְדָבִּֽ ָ֥ת ָחָלֶ֖ ֶרץ ָזב   42.ֶא֛

נכנס  -ולכן כל כך טבעי שהנס הזה שעדיין לא הוזכר בהגדה 

 -עכשיו לתוך ההלל. אבל יש כאן עוד דבר 

י' בניסן, הוא היום בו התחיל כל סיפור  ביום בו נקרע הירדן,

היציאה. ביום הזה נצטוו ישראל לקחת להם שה ולקשור אותו 

  -לכרעי המיטה 

ית ָ֥ה ְלב  יש  ש ֶ ֛ ם א  ּו ָלֶהָ֗ ְקחֹ֣ ה ְוי  ֵּ֑ זֶּ ֶדש  ה  ח ֹ֣ ר ל  ָעש  ֶ֖ ִּֽ ָ֥ה  ּבֶ ת ש ֶ ָאב ֶ֖

ת י  ִּֽ ּבָ  43.ל 

                                                           
 פסחים קי"ז. 39
 ג'.-תהילים קי"ד, א' 40
 שם, ד'. 41
 שמות ג', י"ז. 42

ביום זה משכו את ידיהם מעבודה זרה. יום פלאי. אגב, לפי 

רת זהו גם יום פטירתה של מרים הנביאה. למה לא המסו

מציינים את היום הזה כחג בפני עצמו? האם קשירת השה 

 אינה מספיק חשובה?

 לא לפי התאריך העברי

האמת היא שכן מציינים את היום הזה אבל בשקט, בלי 

שבת הגדול. על פי חז"ל הנס הזה התרחש בשבת  -שנשים לב 

ים לא עשו כלום כנגד זה, שקשרו את השה למיטה והמצר -

 -ובעצם כל יציאת מצרים התחילה אז. אז כן מציינים את זה 

 אבל לא לפי התאריך העברי.

אין לנו אף תאריך  -הערה חשוב ומעניינת  44הט"ז מעיר כאן

בלוח השנה שמציינים אותו לפי היום בשבוע אלא כל הימים 

מיטה מצוינים לפי היום בחודש. אז למה את נס קשירת השה ל

 מוזכר לפי היום בשבוע שבו הוא התרחש?

התשובה הרגילה שנותנים לכך היא סביב הרעיון של השבת 

אבל הט"ז עונה שאם היו מציינים את י'  -וחשיבותה וכיו"ב 

בניסן כתאריך מיוחד כולנו היינו חושבים שמדובר על מעבר 

הירדן בימי יהושע ולא היינו שמים לב שהתאריך בא לתאר 

ת נס קשירת השה למיטה במצרים, וכדי שלא נתמקד דווקא א

במעבר הירדן קבעו את נס קשירת השה דווקא לפי היום 

 בשבוע שבו הוא התרחש.

מה איכפת לך שנזכיר גם את נס מעבר  -ואנחנו תמהים 

 הירדן? הוא לא מספיק חשוב?

 הנס הגדול באמת

י' בניסן הוא שהנס -אלא ההבדל בין שני הניסים שקרו ב

בסך הכל לקחו חבל  -הראשון שלכאורה נראה כנס הכי קטן 

וקשרו למיטה. איך אפשר להשוות אותו לנס העצום של קריעת 

הוא בעצם  -מימי הירדן ומעבר כל עם ישראל שם ביבשה?

 י' בניסן לא רק את אלהי מצרים קשרנו למיטה-הנס הגדול. ב

אלא קשרנו גם את האלהים שאנחנו היינו עובדים, וכפי 

  -שאמרו מלאכי השרת לקב"ה 

 45.זרה-זרה והללו עובדי עבודה-הללו עובדי עבודה

ביום זה החלטנו שאנחנו נגמלים מהאלהים הללו. המצרים לא 

התפלאו מדוע היהודים אוכלים שה אלא 'איך זה שהיהודים 

קשרו את הסמל הפסיקו להשתעבד לסמלים המצריים, 

המצרי למיטה והלכו לשרוף אותו?!'. הם היו בהלם מהיכולת 

של האדם להשליט את מוחו על מה שהוא מכור לו. לנצח את 

 ההתמכרות, להיגמל. הנס הזה הוא הפלא הגדול באמת.

 שם, י"ב, ג'. 43
 '.אשו"ע או"ח ת"ל,  44
 מדרש תהלים א, כ; טו, ה, זוהר תרומה קע:, ילקוט ראובני  45

 .בשלח סי' פב, פט     



 

14 
 

 להיגמל מאֹלהי השקר

לפי זה, 'שבת הגדול' קיבלה את שמה כי באותו שבוע יש עוד 

'וספרתם לכם ממחרת  -ת גם הוא פסח, הנקרא שב -שבת 

וכדי להדגיש לנו מהי השבת היותר גדולה, מהו  - 46השבת'

הנס היותר גדול מבין השתיים קראו לשבת בשם 'שבת הגדול'. 

הכנת הכלי על  -הגדול באמת הוא מה שנראה לך כקטן ביותר 

ידך כדי שהנס שיורד מלמעלה יהיה לו בית קיבול והוא יוכל 

 לחול.

עולם מן הסתם הייתה הופכת את יום י' בניסן ואת כל חברה ב

אך אנו רוצים להדגיש את  -נס מימי הירדן ליום לאומי, פלאי 

                                                           
 ויקרא, כ"ג, ט"ו. 46

הכוח של היהודי לצאת מהמצרים שלו, לשרוף את אלהי 

המיטה שמסמלת את הדבר  -מצרים שלו, לקשור אותו למיטה 

שאדם יכול להיות הכי מכור אליו. רק אז אפשר לספר את כל 

ר האגדה ולסיים אותו בנס האדיר שמתרחש ארבעים סיפו

 שנה לאחר מכן, באותו היום, על שפת הירדן.

ראוי שיקרע לו הירדן  -הי השקר שלו עם שיכול להיגמל מאֹל

 .'אל ארץ זבת חלב ודבש ,ארץ טובה ורחבה' והוא יכנס אל
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םהללו את ה' כל גוי
 דלת נסגרת, דלת נפתחת

שמתחיל אחרי הכוס השלישית  -החלק השני של ליל הסדר 
שעליה ברכנו ברכת המזון ואחרי שסיימנו לאכול, גם את 

נפתח בפתיחת הדלת לאליהו הנביא. בעצם אנו  -האפיקומן 
מגיעים אל תיאור הגאולה העתידה ההולכת ומתרחשת 

 ומתקרבת אל כולנו במהרה. 

שכן במצרים  עצם פתיחת הדלת בליל הסדר היא מדהימה,
נצטווינו שדלת ביתנו תהיה דווקא סגורה. סגירת הדלת היא 
הפעולה שמאפיינת את ליל הסדר הראשון, בו היינו 'נעלינו 
ברגלינו ומתנינו חגורים'. עוד היה פרעה בעולם והוא עוד 
שיעבד ובעט ונשך. אך בזכות האמונה המופלאה היינו יכולים 

-המשקוף, במין אקס לשהות בבית, עם דלת סגורה ודם על
טריטוריה, ולהביא את הקב"ה מלמעלה, לדלג ולפסוח ולרומם 

כאן בפנים,  -אותנו למקום שעל אף שמסביב המה הסער 
מאחורי הדלת הסגורה, שרנו 'בצאת ישראל ממצרים' וכבר לא 

 במצרים. -כי כך החלטנו. בני חורין  -היינו משועבדים עוד 

. אנו מחכים לאליהו עכשיו מגיע השלב בו הדלת נפתחת
הנביא שיבשר את הגאולה ומבקשים ממנו שיביא יחד איתו 
'את משיח בן דוד'. או אז יפתחו דלתותינו לרווחה, דלתות 

 -ביתנו וגם דלתות בית מקדשנו, והמקדש עצמו יהפוך ל

 47בית תפילה לכל העמים.

ואז נתחיל לחיות את החלק השני של הלל, בו אנו פותחים את 
של ליל הסדר, ואומרים את הפרק, את המזמור  החלק השני

 -הכי קצר בכל המקרא 

ְללּו ֶאת  ינּו  ה'ה  ר ָעל  י ָגב  ים. ּכ  ל ָהֻאּמ  חּוהּו ּכָ ּבְ ם, ש   י  ל ּגו  ּכָ
, ֶוֱאֶמת  ְסּדו  ְללּוָיהּ  ה'ח  ָלם, ה   48.ְלעו 

 אנו פותחים את הדלת וקוראים לכל הגויים. 

 גוים? שבחו את ה'

  -בחלק הראשון של ההלל עוד אמרנו 

י  ְבד  ְללּו ע  ְללּו ָיּה ה  ם  ה'ה  ְללּו ֶאת ש    49.ה'ה 

  -אנו. אמרנו -ודיברנו רק כלפי עצמנו

ְחנּו ְנבָ  ֲאנ  ָלםו  ד עו  ה ְוע  ּתָ ע  ְך ָיּה מ  ְללּוָיהּ  ר   50.ה 

ה  ּטָ י ה  ֲחנּוָני. ּכ  י, ּת  ל  ע ְיָי ֶאת קו  מ  ש ְ י י  י ּכ  ְבּת  יָאה   51...ָאְזנו  ל 

  -ואז באנו ותיארנו את הכמיהה לעלות לירושלים 

ם  ָדה ּוְבש   ח ּתו  ח ֶזב  י ל   ה'ְלָך ֶאְזּב  ם ֶנְגָדה  ה'-ֶאְקָרא. ְנָדר  ל  ֲאש  
ית  ת ּב  ְצרו  ח  . ּבְ מו  ְללּוָיהּ ה'ָנא ְלָכל ע  ם, ה  ָלי  י ְירּוש ָ כ  כ  תו   52., ּבְ

-שיו רק על עצמנו ובשלב הבא, ירושלים שדיברנו בה עד עכ
 -היא זו שצריכה לקרוא לכל הגויים, לכל האומים ולומר להם 

אתם צריכים להלל  -'בואו הנה ותראו מה שאתם צריכים לומר 

                                                           
 נ"ו, ז'.ישעיהו  47
 תהילים קי"ז. 48
 שם, קי"ג, א'. 49
 שם, קט"ו, י"ח. 50

'גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם -את ה' ולשבחו בגלל ש
 הללויה'. 

'מילא אם  -נשאל לרגע שאלה בשם אותו הגוי שאנו קוראים לו 
 -חסדו עלי, אבל למה שאבוא לשבח את ה' ה' היה גובר את 

 שגבר חסדו אתכם, היהודים?!'

 האביב של כל העולם

בעצם, יציאת ישראל ממצרים היא אביב לא  -אבל זו הנקודה 
רק של ישראל אלא של העולם כולו. בכל שנה באים שוב ושוב 

כחברה, כעם.  -אויבים מרושעים ומנסים לבחון את כוחנו 
ותה גדר שממנה אנחנו גירשנו את עצמנו לא -מתקרבים לגדר 

ריבונו של  -ומנסים אותנו. וביום הזה אנו עומדים ואומרים  -
  -עולם 

פ ךְ  ר  ש ְ ת ֲאש ֶ ְמָלכו  ל מ  ר ל א ְיָדעּוָך ְוע  ם ֲאש ֶ י  ּגו  ֲחָמְתָך ֶאל ה 
ְמָך ל א ָקָראוּ  ש    53.ּבְ

ואז, כאשר חמתך תישפך אל הגויים שלא ידעוך, לא רק 
על זה כבר דיברנו בחלק הראשון של  -נינצל, זה ברור  שאנחנו
אלא אז גם המוני הגויים והעמים ינצלו וישתחררו  -הלילה 

ר ' -מציפורני וממלתעות הדיקטטורים, וגם הם יאמרו  בַּ ִכי ג 
ְסּדֹו ֵלינּו חַּ '. הם יבינו שישועת ישראל היא ישועת העולם כולו, ע 

ו, ושבית המקדש שגאולת ישראל היא גאולת העולם כול
 לכל העמים. -שישראל בונים הוא בית תפילה 

'אמת -אז, כאשר יצטרפו הגויים להלל את ה', הם גם יבינו ש
ה'' היא האמת היחידה בעולם, היא האמת האובייקטיבית, 

לא האמת היחסית והִשקרית של בשר ודם.  -האמת האמיתית 
גם הם אחד, ו -'חסד ואמת'  -אז יתגלה שחסדו ואמיתו 

כל  -העונשים והדינים וכל מה שהיה נראה לנו מאד קשה 
גם זה יהפוך לדבר שיאיר כל כך את  -הגלות הארוכה והעינוי 

 העולם.

 ם שבתוכיהגוי

תח לא רק דלת הבית  אז תפתחנה דלתות הלב, דלתות  -אז תפַּ
ולא יהיה ממה לפחד שמא יחדור משהו מבחוץ, כי  -האמונה 

 יאיר'.הכל יתהפך 'ולילה כיום 

כאשר עומדים להתחיל את החלק השני של ההלל, באותו רגע 
ואין שודדי לילה ואין גנבים,  -מתחיל ההלל עם דלת פתוחה 

עלינו  -וכל הגוים וכל האומים ידעו וישבחו 'כי גבר עלינו חסדו' 
 עלינו' כל אחד בעולם, ואמת ה' לעולם הללויה.-אנחנו ו'

הדברים הללו נכונים גם לכל אותם חלקים בתוכי, לחלקים 
שהם עדיין הגויים והאומים שבי, ועדיין קשה להם להלל 
ולשבח. לפעמים לא כל החלקים בי מהללים ומשבחים את ה' 
ויש בי עוד קצת מצרים. פתיחת הדלת היא התפקיד של הדור 

ת ה' נזכה ונראה, מתוך הדלת הפתוחה, את שלנו ובעזר
הגאולה השלמה במהרה.

 שם קט"ז, א'. 51
 י"ט.-שם, י"ז 52
 שם, ע"ט, ו'. 53
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יאמרו נא יראי ה'
 מי הם יראי ה'?

גם מזמור קי"ח הממשיך את ההלל, עוסק ביחסם של הגויים 

 -לקב"ה 

ּו ל   דֹ֣ י 'הֹ֣ -הו  ו   ּכ  ְסּדִּֽ ם ח  ָלֹ֣ ֶ֖י ְלעו  ב ּכ  ו  ר. טֵּ֑ אמ  א  י ִּֽ ֶ֖י ָנָ֥ ֵּ֑ל ּכ  ָרא  ש ְ י 

ו   ְסּדִּֽ ם ח  ָלֹ֣ אְמרוּ . ְלעו  ית י ִּֽ ִּֽ א ב  ו   ָנָ֥ ְסּדִּֽ ם ח  ָלֹ֣ ֶ֖י ְלעו  ן ּכ  ֲהר ֵּ֑ אְמרוּ . א   י ִּֽ

י הֵּ֑  ֹ֣ ְרא  א י  ו   'ָנְ֭ ְסּדִּֽ ם ח  ָלֹ֣ ֶ֖י ְלעו   54.ּכ 

מי הם 'יראי ה'' המוזכרים כאן? האם ב'בית  -ננסה להבין 

 'ישראל' אין יראי ה'? -אהרן' או ב

אי ה' הם חסידי אומות העולם, אותם המפרשים אומרים שיר

  -לא כמו במצרים, שם אמנם  -גוים שיראים באמת את ה' 

֙א ֶאת ר  ּיָ ר הַ֔  ה  ֹ֣ ב  יס ֶאת 'ּדְ ֛ נ  ה ה  ְרע ֵּ֑ י ּפ  ֶ֖ ְבד  ע  ִּֽ יו ְוֶאת מ  הּו  ֲעָבָדָ֥ ֶ֖ ְקנ  מ 

ּת ִּֽים ֶאל ּבָ  55.ה 

אבל קצת לאחר מכן רתם את סוסיו למרכבתו כדי לרדוף אחרי 

חרי שהעולם יזדכך ויתברר יבואו יראי ה' הפעם א 56ישראל.

שבאומות והם יצטרפו אלינו לאמירת שירת 'נשמת כל חי' של 

 סוף ליל הסדר.

האמת, כאשר מעמיקים בהבנת ההגדה, רואים שאין כאן שני 

עבר ועתיד. בעצם יש כאן סיפור אחד  -חלקים נפרדים בהלל 

 ספיק;שמתחילת ההגדה עוסקים בו ואולי לא שמים אליו לב מ

 אנציקלופדיה של האומות

האם שמנו לב  -ננסה להגדיר את זה מתוך נקודה מעניינת 

פעם לכך שנחור אחי אברהם מופיע בהגדה? נכון שלא? ומה 

מה  -עם תרח אביהם? ועשו, וישמעאל ובני קטורה? תשאלו 

אולי לאינציקלופדיה של  -יש להם לחפש בהגדה? זה לא קשור 

  -ובכן בואו נראה מה כתוב בהגדה האומות, לא להגדה! 

ְרָבנּו  יו ק  ְכש ָ ינּו, ְוע  ת  ָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבו  י ֲעבו  ְבד  ה עו  ּלָ ח  ּתְ מ 

ל ָהָעם, ּכ ה  ֻשע  ֶאל ּכָ י אֶמר ְיהו  ר: ו  ֱאמ  ּנֶ , ש ֶ ֲעב ָדתו  ם ל  קו  ּמָ ה 

ר  ע ה'ָאמ  יֶכם מ  ת  בּו ֲאבו  ָהר ָיש ְ ּנָ ֶבר ה  ע  ל: ּבְ ָרא  ש ְ י י  ָלם, ֱאל ה  ו 

ח  ים. ָוֶאּק  ר  ים ֲאח  ְבדּו ֱאל ה  ע  ּי  ר, ו  י ָנחו  ֲאב  ְבָרָהם ו  י א  ח ֲאב  ר  ּתֶ

ָכל ֶאֶרץ  תו  ּבְ ְך או  ל  ָהר ָואו  ּנָ ֶבר ה  ע  ְבָרָהם מ  יֶכם ֶאת א  ֶאת ֲאב 

ְצָחק ֶאת  ן ְלי  ְצָחק, ָוֶאּת  ן לו  ֶאת י  ה ֶאת ז ְרעו  ָוֶאּת  ְרּבֶ ן, ָוא  ָנע  ּכְ

ֲעק ב ְוֶאת ,  י  ת א תו  יר ָלֶרש ֶ ע  ר ש ּ  ו ֶאת ה  ש ָ ן ְלע  ו. ָוֶאּת  ש ָ ע 

ם ְצָרי  ֲעק ב ּוָבָניו ָיְרדּו מ   57.ְוי 

אברהם, יצחק  -ראשית, אנחנו יודעים שיש לנו שלשה אבות 

אבל נשים לב שפה, בפעם היחידה, תרח מוזכר כאחד  -ויעקב 

 מאבותינו!

יצחק'?, הרי מה פירוש 'וארבה את זרעו ואתן לו את  -שנית 

'ארבה את זרעו'? אלא, אם  -יצחק היה בן אחד, אז מה הכוונה 

                                                           
 ד'.-תהילים קי"ח, א' 54
 ת ט', כ'.שמו 55
 עי' רש"י, שמות י"ד, ז'. 56

ישמעאל  -נתאמץ, נזכר כי ליצחק היו עוד שבעה אחים מאביו 

 -שנולד מהגר, וששה נוספים שילדה קטורה 

ו  ֶאת ּת ֶֹ֣לד לָ֗ ְמָר֙ן ְוֶאת ו  ן ְוֶאת ז  ן ְוֶאת ָיְקש ַָ֔ ן ְוֶאת ְמָדֶ֖ ֵּ֑ ְדיָ ֶ֖ק  מ  ּבָ ש ְ י 

 58.ּוח  ש ִּֽ  ְוֶאת

יעקב ועשו. ומדוע מוזכר  -אבל רק יצחק קיבל את ההמשך 

בשביל מה  -'ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו...'  -בהגדה 

 זה מוזכר? למה זה חשוב להגדה?

זו פיסקה שאנחנו לא תמיד שמים לב אליה, אבל בואו נעמיק 

  ;בה ונגלה מהפכה

 השאלה האמתית של הלילה

לספר את הסיפור ההיסטורי של ההגדה של פסח לא באה 

ההגעה למצרים ואת היציאה משם. אם זו הייתה המטרה, 

היינו מצפים למצוא שם את כל הסיפור על מכירת יוסף וירידת 

אבל כל זה חסר מן ההגדה. מדוע יותר  -יעקב והבנים למצרים 

 רלוונטי הסיפור של עשו בהר שעיר?

ובעצם זוהי שאלתו  אחי ורעי, ההגדה באה לומר לנו יסוד עצום,

הרי  -הזועקת של הילד כאשר הוא שומע את 'הא לחמא עניא' 

ממצרים הוציא אותנו הקב"ה, מלך מלכי המלכים בכבודו 

הוציא  -הכל יכול  -אז אם הוא  -ובעצמו, ולא מצביא בשר ודם 

וגאל אותנו, למה לאחר מכן עוד המשיכו גלויות נוספות? ולמה 

ישראל עדיין הגאולה לא הושלמה  גם היום כאשר אנחנו בארץ

ואין לנו בית מקדש ומשיח? למה הגאולה שהתחילה במצרים 

עבודת הבירורים ברמה כזו או אחרת עדיין  -לא הושלמה? 

נמשכת וכל אחד ואחת מאתנו צריכים להמשיך ולצאת מצרים. 

 אז מה באמת קרה ביציאת מצרים?

 סוד עבודת הבירורים

אריכות ת בין הבתרים, ומובא בהתשובה היא מה שנאמר בברי

  -הגדה ב

י ע ּכ  ֜ ד  ע  ּת  ּו  ָיד ֶׁ֨ ּנֹ֣ ּום ְוע  ֲעָבדֶ֖ ִּֽ ם ו  א ָלֶהַ֔ ֶר֙ץ ל ֹ֣ ֶאֶׁ֨ ְרֲעָךָ֗ ּבְ ה ז  ֹ֣ ְהיֶ ִּֽ ר י  ֹ֣ ג 

ה ָנִּֽ ת ש ָ ו  אֶ֖ ָ֥ע מ  ְרּב  ֵּ֑ם א  ם ֶאת. א תָ ֵּ֧ י  ְוג  כ  ן ָאנ ֵּ֑ ֹ֣ דּו ּדָ ֲעב ֶ֖ ִּֽ ָ֥ר י  י ֲאש ֶ ו  ּג֛ ה 

י ֲחר  ִּֽ ְרֻכָ֥ש  גָּ  ְוא  ּו ּב  ְצאֶ֖ ִּֽ ָ֥ן י  לכ  ו  א ֶאל. דִּֽ ו  בָ֥ ּתָ֛ה ּתָ ם  ְוא  ו  לֵּ֑ ש ָ ֶ֖יָך ּבְ ֲאב תֶ

ה ָבִּֽ יָבָ֥ה טו  ש   ֶ֖ר ּבְ ב  ּקָ א. ּת  י ל ִּֽ ֵּ֧ ה ּכ  ֵּּ֑נָ ּובּו ה  י ָיש ֹ֣ ֶ֖ יע  ר ְרב  ו  ם  ְודָ֥ ֛ ל  ש ָ

ד י ע  ֶ֖ ֱאמ ר  ן ָהִּֽ ָ֥ ה ֲעו  ּנָ ִּֽ  59.ה 

הגלות המובטחת פה איננה עונש על שום דבר, ולכן גם 

 -בסדום אברהם לא התנגד ולא זעק כמו שצעק 

 וך ההגדה.תמ 57
 בראשית כ,ה, ב'. 58
 ט"ז. -בראשית ט"ו, י"ג 59
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ם י֙ק ע  ּד  ית צ  ֵּ֤ ה ְלָהמ  זֶָּ֗ ר ה  ָבֹ֣ ּדָ ת ּכ  ֲעש ֹ֣ ִּֽ ָך֜ מ  ָלה ּלְ ה  ָחל ֶׁ֨ ָ֥ ע ְוָהיָ ָרש ַָ֔

ל ֙ט ּכָ ְך ֲהש  פ  ָלה ּלַָ֔ ֹ֣ ֵּ֑ע ָחל  ָרש ָ ִּֽ יק ּכָ ֶ֖ ּד  ּצ  ט כ  ִּֽ ּפָ ש ְ ֶ֖ה מ  ֲעש ֶ ִּֽ א י  ֶרץ ל ָ֥  60.ָהָאַ֔

'במה אדע כי  -אברהם אבינו שאל את הקב"ה שאלה אחרת 

'ריבונו של עולם, איך אדע  -הייתה  אירשנה' ובעומק כוונתו

עד  -שזרעי וזרע זרעי לעולם ימשיך את עבודת הבירורים הזו 

שיתגלה בעולם שמו של הקב"ה והעולם יגיע לתיקונו?', 

'אכן זו תהיה העבודה של זרעך. עבודה לא  -והקב"ה ענה לו 

והמטרה היא  -לזכך את העולם, למרק וללטש'  -קלה בכלל 

שמים הכל ירד אלינו באופן סטרילי אלא כדי כדי שלא רק מה

 שאנחנו נהפוך את כל העולם לכלים להקים פעולה שלמה בו.

בלילה של יציאת מצרים נבראה לנו החירות. היכולת להיות בני 

להוריד אותנו לשער  -חורין. כאן פרעה הפסיד את שאיפתו 

החמישים של הטומאה. אנחנו נביא את העולם כולו לגאולתו 

המיצרים. אנחנו כבר בדרך ונצטרך לעבור בכל המקומות מכל 

 כדי לזכך מהם את העולם! -הקשים 

 

 בואו והצטרפו!

תרח ונחור  -וכך באה ומתארת ההגדה את הגויים ואותנו 

שהתחילו ללכת לכיוון ארץ כנען עוד לפני אברהם, לא השכילו 

להמשיך. הם 'נתקעו' באיצטדיון שלהם, הם לא נכנסו לעבודת 

אבל זרעו לא  -ירורים. רק אברהם. והקב"ה הרבה את זרעו הב

המשיכו את העבודה הגדולה, למעט יצחק, וכך אף אצל יצחק 

הוא הלך והר שעיר  -לא עשו המשיך אותו בעבודת הבירורים  -

אלא רק יעקב ובניו של יעקב, כמודגש בהגדה, ירדו  -וירש אותו 

 מצרים. 

ים כעת, בחלק האחרון של לכל הגוים הללו שהזכרנו אנו קורא

  -ההגדה, כדי שישכילו לפחות עכשיו להצטרף אלינו 

ְללּו ֶאת  ים ה'ה  ל ָהֻאּמ  חּוהּו ּכָ ּבְ ם, ש   י  ל ּגו  י ... ּכָ ְרא  י אְמרּו ָנא י 

 ה'...

וכשהעולם יהיה מתוקן ומזוכך כולם יהיו מוזמנים לבוא ולהקים 

 -בית תפילה לכל העמים, ואז 

ל ח   ת ּכָ מ  ש ְ ְמָך נ  ְך ֶאת ש   ָבר  ינוּ  ה'י ּתְ  .ֱאל ה 

 

  

                                                           
 שם י"ח, כ"ה. 60
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הנה משיח בא! -חצות הלילה 
 גגות עפים באויר

אומרים החבר'ה בסלנג שמתאים  -חצות הלילה של ליל הסדר 

'מעיף לנו את הסכך'... בשפה של פסח,  -אולי יותר לסוכות 

  -חז"ל אומרים במילים אחרות 

 61.כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא

דהיינו, בחצות הלילה היו בני ירושלים אוכלים כזית מקרבן 

פוקע את  הפסח, האפיקומן, וההלל שהיה נאמר אז היה

השמיים הם לא הגבול, בשמיעת  -הגגות! הגגות היו נפקעים 

 החצות הזו. 

אל תיבהלו, אבל להבדיל בין הקודש לבין הכי חול והכי טמא, 

'נשיקת חצות' של הסטרא -חצות הלילה של ליל הסדר הוא ה

  -דקדושה 

י ִּֽ יהּו ּכ  ת ּפ ַ֔ ו  יקֹ֣ ש   ּנְ ֙י מ  נ  ֙ ק  ָ ש ּ ִּֽ  י  ּיָ יָך מ  ָ֥ים ּד ֶדֶ֖ ב  ןטו   62.י 

זוהי נשיקת חצות של 'ויהי בחצי הלילה'. באותו הרגע מתחיל 

ההלל הזה, שעל המיוחדות שבו כבר עמדנו בשיחות קודמות 

אבל מה שאולי הכי  -מחולק, נאמר בישיבה, נאמר ביחיד  -

מיוחד בו שהוא הלל משולש, כמעט מרובע. יש בו, מעבר להלל 

ששה פסוקים של 'כי עשרים ו -'הלל הגדול' -עצמו, גם את ה

לעולם חסדו', מוסיפים לו גם את 'נשמת כל חי' ובסוף חותמים 

 הכל מהלל - 63'ישתבח שמך לעד מלכנו' -בברכת השיר 

אלא כל חי, כל הבריאה  -ומשבח את הקב"ה, לא רק אנחנו 

 מברכת את שמך מלכנו.

אני מנסה לדמיין לעצמי את אותם בעלי ההגדה שלקחו על 

לתוך שולחן הסדר, בדלתות פתוחות, את כל עצמם לחבר כאן 

מהיכן שאבו את הכח לחבר את כל העולם עם  -העולם 

הקב"ה ולדעת באמונה שלמה ומוצקה כי המשיח יבוא? וזה 

 מליל הסדר עצמו. -ברור שהוא יבוא! והתשובה היא 

 שלשה לילות סדר

בואו נעצום את העיניים לרגע ונפליג לשלשה לילות סדר 

הראשון הוא ליל הסדר הראשון של ההיסטוריה, היסטוריים. 

במצרים. בחוץ פרעה עדיין מנהל את האימפריה של העולם, 

העיתונות מלאה בכותרות על 'איך גירש פרעה מביתו את 

משה, נציג היהודים'. כל הפרשנים מסבירים שזהו, האימפריה 

האדירה בת מאות השנים לא הולכת לוותר לעם העבדים 

י כשפים וקסמים בידם. אמנם קיני התנגדות שבאו עם כל מינ

אבל פרעה חזק ומצרים  -פנימיים מתחילים לבקוע במצרים 

משדרת עצמה בלתי רגילה. כל היהודים שחיים שם כבר נולדו 

בתוך מצרים ולא ראו מעולם מציאות אחרת חוץ מאותו עריץ, 

 אותו סטאלין או היטלר, ששולט כבר למעלה ממאתיים שנה.

                                                           
 פסחים פ"ה: 61
 השירים א', ב'.שיר  62

תות בפנים, עם דם על המשקופים, כמו בגן ילדים, ומבעד לדל

מסתובבים אנשים 'מוזרים', מתניהם חגורים, נעליהם 

ברגליהם, והם שרים שירים על כך שמצרים כבר מתה. הם 

כבר ממריאים על כנפי נשרים במחוזות חלומותיהם. הם עברו 

כבר את המדבר והנה הם יושבים בירושלים. אנשים מדומיינים 

 ריאליים? או אנשים

נעבור לליל הסדר הבא, זה שהתרחש פעמים רבות בירושלים 

של בית המקדש. נדמיין שם את מיליוני היהודים העולים לרגל, 

פורצים בשירה אדירה  -עומדים צפופים ומשתחווים רווחים 

של ההלל הפוקעת את גגות הבתים בחצות לאחר אכילת 

 האפיקומן.

בהגדה, בו ישבו בבני  ולבסוף נעבור אל ליל הסדר המתואר

רבי אליעזר ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן  -ברק אצל רבי עקיבא 

עזריה ורבי טרפון, ותלמידיהם עומדים בחוץ. כל מי שהיה שם, 

בחוץ או בפנים, מעולם לא ראה מציאות קודרת כזו של ליל 

בלי קרבן פסח. כולם הם אנשי בית שני, ומשוכנעים היו  -סדר 

יעה. אך פתאום הם מסובין בבני ברק ולא שהנה הגאולה מג

והם מספרים כל הלילה ואין פקיעת גגות, ואין הלל  -בירושלים 

אדיר חצות. אך הנה יוצא אליהם רבי אלעזר בן עזריה ואומר 

'מפה אנחנו יוצאים מחוזקים יותר, מפה ממשיכים  -להם 

 בכל לילה ולילה!'.  -ומתחילים להזכיר את יציאת מצרים 

 קדמוניות עלילות

מהיכן הכוח הזה? לא רק הכח  -ואתה שואל את עצמך 

 האמוני, אלא הכח להזמין לכאן את כל הגויים להלל ולשבח?

'מגורשי -לא נולדנו אתמול. בשעה הזאת, ש -רעי ואהובי 

ומסכני' היושבים שם בגוש קטיף הק' שיבנה ויכונן מחדש, 

שיבה'.  זועקים דווקא בערב ליל הסדר ומאיימים על 'זכות

הם, הפורעים, רוצים לשוב! זה מה שומעים שם  -שמענו? 

בבתי הכנסת ובמקומות שמהם גרשנו את עצמנו באופן הכי 

 מחפיר ונורא שיש! 

ובשעה הזו אנו נזכרים שאין זה ליל סדר ראשון בו מעלילים 

 עלינו עלילות;

-זמן מאורעות ת"ח 64כבר היה זה הט"ז שכתב להלכה בזמנו,

עים מלקחת יין אדום לארבע כוסות מפני עלילות ת"ט, כי נמנ

 שקרים! 

זה לא רק היה פעם ואלו לא היו אנשים מאומות 'פרימיטיביות' 

זה קיים מאז ועד היום, ודווקא על ידי האומות הכי  -

'מכובדות',לכאורה! יוסף בן מתתיהו מספר שהעלילות הללו 

'מלך יחיד חי -'מלך מהולל בתשבחות' או ב-ומחלוקת האם חותמים ב 63
 העולמים'. ואכמ"ל.

 ט"ז על שו"ע, או"ח, תע"ב, י"א. 64
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י שמענו? התחילו כבר בפילוסופיה היוונית. על דמוקרטוס היוונ

  -כך היא עלילתו 

פעם אחת בשבע שנים )בכל שמיטה( ילכדו היהודים איש 

 65.נוכרי, ויקריבו אותו לקרבן, וישספו את בשרו לחתיכות

היווני הפילוסוף  ,כך כתב גם סוקרטס ,לא השתכנעתם? הנה

  -הנערץ 

הרגו יהודים שיכורים בימי הפורים נוצרי אחד ותלו ...ש

 .המןאותו על העץ במקום 

 

 

 

 לא לשמוע חדשות -להיות ריאליים 

מהיכן הם המציאו את הדמיונות החולניים  -ואתם שואלים 

איך יכולים עבדים נצרעים כאלו, לבושים  -הללו? מה הפלא 

באיצטלות של בני חורין מזויפים, לראות עם של בני חורין 

שהלילה נברא מחדש כבני חורין המתגלים גם בשיא השעבוד 

 ושעיניהם לא יצאו מחוריהם מקנאה?!שלהם, 

היהודים פשוט לא מאזינים לחדשות  –ומה עושים יהודים? 

הללו. הם עוצמים את עיניהם מראות רע ומתבוננים בליל 

הסדר ההוא במצרים ובלילה הסדר הוא בירושלים ובליל הסדר 

ויודעים בוודאות כי מהדלת הפתוחה יבוא  -ההוא בבני ברק 

'נשמת כל חי  -מפה נעלה לירושלים הבנויה ומשיח, יודעים כי 

 תברך את שמך'.

 

 

 

                                                           
 עלילת דמוקרטוס, שהובאה ע"י הסופר היווני סודיאש. 65

 : והחג השבתאת יציזמני כניסת ו
  19:34|  18:22 -ירושלים 

  19:36|  18:37 -תל אביב 

 19:36|  18:29 -חיפה 

 19:35|  18:35  -טבריה ומגדל 

 19:35|  18:39 -באר שבע 
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