
 

3 
 

 רים בתוך הביתצלצאת ממ
חודש ניסןלראש 

ניגאל, אומרים חז"ל, במהרה בניסן נגאלנו ובעז"ה בניסן 

בגאולה שלמה וברפואה שלמה לכל עם ישראל. ראש חודש 

הוא ראש השנה למלכים ולרגלים והוא  5ניסן על פי המשנה

 ראשון לנשיאים ולקרבנות.  

 שנה 3,000בידוד לפני 

הבקשה של ראש הממשלה אמש, בליל ראש חודש ניסן, 

מכולנו להיכנס אל הבתים מפני המגפה מזכירה לנו בקשה 

דומה מלפני כשלשת אלפים שנה, בדיוק בר"ח שניסן ובאותה 

שעה. משה קרא לכל זקני ישראל, מן ממשלת חירום שכזו, 

ואמר להם שאחרי שהם יקחו וימשכו להם את הצאן 

  -חודש וישחטו אותו למשפחותיהם בראש 

ר ם ֲאש ֶ ָּ֣ ד   ם ב ַ ֶּ֘ ֶ ְטַבְלת  ֹוב ו  זָ֗ ת א  ָּ֣ ם ֲאֻגד ַ ֵּ֞ ֶ ֵֶּ֤ם ֶאל ו ְלַקְחת  ְעת  ֒ף ְוִהג ַ ַ ס   ב ַ
קֹוף  ְוֶאל ש ְ ַ ת ִמן ַהמ  ֹזָ֔ זו  ְ ת  ָּ֣י ַהמ  א  ש ְ ם ֹלֹ֥ ֶָ֗ ף ְוַאת  ָּ֑ ס   ָּ֣ר ב ַ ם ֲאש ֶ ֵ֖ ַהד  

ַתח ֹֽ ו  ִאֹ֥יש  ִמפ ֶ ֹו ַעד ת ְֹֽצאֶּ֛ יתֵ֖ ֶקר ב   ֹֹֽ  כ"ב()שמות י"ב,  .ב 

בידוד. אף אחד לא יצא מהבית. הדם יהיה על המשקוף ועל 

זה  -שתי המזוזות, ולא כפי שאנחנו טועים לחשוב לפעמים 

 -היה כלפינו פנימה לא מבחוץ, וכל זאת כדי ש 

ר הֶּ֘  ַבָּ֣ ף ֶאת 'ְוע  ָֹּ֣ ה ֶאת ִלְנג  ֵּ֤ א  ִי֒ם ְור  ם  ַעל ִמְצַר֒ ל  ַהד   ֹוף ְוַעֵ֖ קָ֔ ש ְ ַ ַהמ 
ֹזָּ֑  זו  ְ ת  ָּ֣י ַהמ  ח ה  ש ְ ַסֵּ֤ א ֶאל ַעל 'ת ו פ  ֹבֹ֥ ית ל  ִחָ֔ ש ְ ַ ן  ַהמ  א ִית   ַתח ְוֹלֵּ֤ ֶָ֔  ַהפ 

ף ֹֹֽ יֶכֵ֖ם ִלְנג  ת   ֹֽ  )שם כ"ג(. ב  

'עומדת להיות -זה היה בראש חודש ניסן. ומשה רבנו מודיע ש

מגפה נוראית. היא לא תכה באחוזים בודדים אלא כל בכור, 

ומידת הדין, רעי ואהובי, מתוחה'. ומלאכי הדין עומדים 

'מה בין בכורי ישראל לבכורי המצרים ושאר הגויים?  -ואומרים 

ערום ועריה',  גם הם צריכים להיות בענין'. והקב"ה אומר 'את

  -שהיינו ערומים מן המצוות, כדברי הנביא 

ִיךְ  ָּ֑ מ  ד  ֶסת ב ְ ֹוֶסֵ֖ ְך ִמְתב  ֶאְרא ָ֔ ֹֽ ַל ִיְך  ו  ר ע  ֶאֱעֹבֵּ֤  )יחזקאל ט"ז, ו'( ...ו 

 להיאחז בחוט קטן

כי מבחינה הגיונית, איך באמת אפשר להינצל? אבל באמת יש 

י ולא "אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אנ -פה משהו לא הגיוני 

אני ה' ולא אחר. זו ההתגלות שעליה  -שליח", אני ולא רופא 

ם ישראל. אותה בקשו מאיתנו להחדיר מאז ם ע  דובר בר"ח ע  

אלא איש בתוך  -ראש חודש, ואנו נפנים אותה לא ברחובות 

ביתו. כי לצאת ממצרים זה בתוך הבית, לצאת ממצרים זה 

ואין כבר שום  בהפנמה שלא אני, לא בזכותי יוצאים ממצרים,

מלאך, שרף או שליח רק אלא ה' בכבודו ובעצמו, הוא יתגלה 

 -עלינו ויוציא אותנו. ומה אני צריך לעשות? 
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י ... ֹֽ ַמִֹ֥יְך ֲחיִ ד  ְך ב ְ ֵ֖ ַמר ל  אֹֹ֥ י ו  ִיְך ֲחִיָ֔ ַמָּ֣ ד  ְך  ב ְ ַמר ל  ֹאֵּ֤  )שם( ו 

הוא נותן לנו חוט קטן להיאחז בו, חוט קטן להתקשר איתו. את 

דם הפסח. חוט קטן שנזכור למה אנו שייכים.  דם הברית ואת

לא כדי שהעולם יראה את זה מבחוץ, אלא העולם כולו ייצא 

ממצרים אם אני אחוש את זה מבפנים. זה ראש השנה 

למלכים. מי שחי את החירות הזו זה בגלל שהוא יודע שזה 

בכלל לא ממנו, הוא יודע שרק הקב"ה יוציא אותו. הוא יודע 

 -מונה שלמה שהוא חי ב והוא מאמין בא

ְך ַעל ֵּ֤ ל  ְבך    'ה ַהש ְ ך   ו אְ֢וה ְיה  ֶלֹ֥ ְלכ ְ ֹוט ֹלא ְיַכַ֫ ם מָ֗ ֹ֥ ֵ֖ן ְלעֹול  יק ִית   ֹֽ ד ִ  ַלצ ַ

 )תהילים נ"ה כ"ג(

 ואז הוא באמת בן חורין. 

 מתי יצאנו ממצרים?

האם שמנו לב פעם שליל הסדר, חג הפסח, נחגג בזמן שונה 

אנחנו חוגגים אחרי שסיימנו לחלוטין מכל חג אחר? בדרך כלל 

לנצח את מי שצריך לנצח אותו, כאשר אנחנו נחים, עצמאיים. 

בי"ג באדר סיימנו לנצח את אויבינו, את בני המן  -כך בפורים 

והעמלקיים, וחגגנו במשתה ושמחה למחרת בי"ד באדר )או 

חגגנו בכ"ה בכסלו, אחרי  -בשושן בט"ו בחודש(. כך בחנוכה 

נים וטיהרנו את המקדש. לעומת זאת בפסח, שניצחנו את היוו

כשאנחנו מתיישבים אחרי צאת הכוכבים של ליל ט"ו בניסן אין 

אנו מציינים את הזמן שיצאנו ממצרים, שהרי ממצרים יצאנו 

ומה אנחנו עושים בט"ו בצהריים? נחים  6רק למחרת בצהרים!

מהלילה הקודם או סועדים את סעודת החג. שום חגיגה. גם 

חנו מציינים את ליל הסדר אחרי חצות הלילה כשהוכו אין אנ

בכורי מצרים. אחרי חצות אנחנו כבר סיימנו לאכול את 

האפיקומן... מתי אנחנו מציינים את ליל הסדר? בזמן הכי לחוץ 

 ובשיא הנחת; -

ֶיְדֶכָּ֑ם... ְלֶכֵ֖ם ב ְ ֶ ַמק  ם ו  יֶכָ֔ ַרְגל  יֶכם  ב ְ ֲעל  ים ַנֹֽ ם ֲחֻגִרָ֔ יֶכָּ֣ ְתנ  )שמות,  ...מ 

 י"ב, י"א(

באותה שעה שאנחנו משוכנעים באמונה שלמה שאנחנו 

ולא יודעים כלום מלבד זה שאי אפשר לצאת. אנחנו  -יוצאים 

 מבררים את זה בתוך הבית פנימה. 

יש מגפה גדולה בעולם, הקב"ה עובר לנגוף את העולם, ואנחנו 

 נכנסים אל עצמנו, אל תוכנו, ובזה מצליחים לרומם את הכל.

 אש חודשיכול מר

ראש חודש ניסן הוא הרגע שבו אני תופס שלא בזכותי אני אצא 

ממצרים אלא מפני שהקב"ה בכבודו ובעצמו יוציא אותי. 

רק בסרטים הוליוודיים יציאת מצרים היתה בחצי הלילה. במציאות  6
 'בעצם היום הזה'. -היציאה היתה בט"ו בניסן בצהרים 
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הקב"ה מגלה לנו שיש בנו ניצוץ של אמונה ששום דבר לא 

יכבה אותו, וגם אם זה נראה לי בלתי אפשרי הרי שהקב"ה יתן 

והוא מצידו  לי את הכח ואני אוכל לשחוט את אלהי מצרים

 ישחט את מלאך המוות. 

וכשבהגדה של פסח מציעים שאולי בעצם נזכיר את יציאת 

  -מצרים כבר מראש חודש 

ראש  ֹחֶדש   כֹול מ   ?י 

לנו זה נראה במבט ראשון שאלה מוזרה שהרי לא יצאנו ו

אין זה מוזר כלל וכלל, שהרי גם  -ממצרים בר"ח אלא בט"ו 

ביציאת מצרים בזמן שבאמת יצאנו בפועל אנחנו לא עוסקים 

משם )ט"ו בצהריים, כנ"ל( אלא בזמן שבלב שלנו אנחנו 

יוצאים ממצרים )ליל ט"ו בצאת הכוכבים(. בזמן שאנחנו 

מחדירים בליבותינו את עוצמת האמונה, ועל זה באה השאלה 

'אולי את זה נתחיל כבר מראש חודש? שהרי אז  -של חכמים 

ות האלה, אז קיבלנו על עצמנו קיבלנו על עצמנו את המצו

 שהקב"ה יתן לנו כח וכך נוכל לצאת ממצרים'.

בתוך הבית פנימה מכירים את חולשותינו, מכירים את זה 

שאנחנו עצמנו לא יכולים למצוא שום תרופה למצרים. אנחנו 

'השלך על ה' יהבך...'. אנחנו  -עצמנו רק דבר אחד יודעים 

לנצח את המצרים שבנו.  יודעים לנסות ולקבל ממך את הכוח

ממך, ריבונו של עולם,  -לא אנחנו שוחטים את אלהי מצרים 

 אנחנו מקבלים את הכוח לעשות את זה. 

 הוציאנו ממצרים

"עבדים היינו לפרעה במצרים", ועם הנעליים ברגליים והחגור 

במתניים אנחנו מזכירים לעצמנו שאלמלא אתה מבריח אותנו 

 -לנו לצאת ממצרים, אוי אוי אוי ממצרים, אלמלא אתה מסייע 

 עדיין היינו שם.

וכך בכל שנה ושנה בליל הסדר אנחנו מזכירים לעצמנו 

שאנחנו עצמנו, גם עכשיו, כשאנחנו עדיין במצרים, אנחנו 

רק בזכותך. ולכן את ליל הסדר אנחנו  -יכולים לצאת ממנה 

אנחנו חוגגים אותו כשאנחנו  -חוגגים אחרת מכל חג היסטורי 

שליכים על ה' יהבנו ומאמינים באמונה שלמה שהקב"ה מ

יעבור בכל ארץ מצרים, "ופסח ה'", בדילוג, בלי שום הבנה 

ולכן זה ראש  -משלנו, רק מאיתו אנחנו מקבלים את הכח 

השנה למלכים, כי מלך הוא מי שיודע שהוא משלו אין לו כלום 

!הוא אינסוף בעצמו -דבוק באינסוף אבל כשהוא 

 




