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ן שבתוכנוב  י הל  צר  לצאת ממ  

הפעם אני מבקש להעמיק בנקודה שכבר נגענו בה בשיעורים 

'ארמי אובד אבי'. אחרי ארבעת הבנים, אנחנו  -הקודמים 

מגיעים לפסקה של 'צא ולמד', שם בעצם מתחילות הדרשות 

של חז"ל את פסוקי שיעבוד מצרים. הרמב"ם, בתארו את 

  -מבנה ההגדה אומר כך 

מתחיל ומספר  ?צדוצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כי

לה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין ישבתח

אחר ההבל ורודפין אחר עבודת אלילים. ומסיים בדת האמת 

יחודו. וכן ישקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו ל

וכל הרעה  'עבדים היינו לפרעה במצרים'מתחיל ומודיע ש

לנו ובחירותנו. שגמלנו ומסיים בנסים ובנפלאות שנעשו 

עד שיגמור כל הפרשה.  'ארמי אובד אבי'והוא שידרוש מ

)הל'  וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח.

 חמץ ומצה, ז', ד'(.

יש כאן שני דברים מעניינים. האחד הוא שהוא חוזר על הביטוי 

' כאן פעם שניה אחרי שהוא כבר אמר 'הרי זה משובח' בסע

ודבר שני, שהקיום של  1אותו על עצם סיפור יציא"מ בסע' א'.

'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' לפי הרמב"ם הוא לא ב'עבדים 

 היינו' אלא 'בדרש פרשה זו'.

 ביכורים בפסח

 2לפני שניכנס לפרשה הזו, נפתח בכמה שאלות פשוטות.

ובד אבי' היא פרשת מקרא פרשת 'ארמי א -השאלה הראשונה 

ביכורים, כלומר אלו הפסוקים שמי שמביא ביכורים למקדש 

והשאלה היא מדוע בחרו דווקא פרשה זו כסיפור  3קורא אותם.

יציאת מצרים בליל הסדר, הרי יש עוד פרשות בתורה 

 4שעוסקות בשעבוד מצרים ויכולות להיות רלוונטיות לכך.

מר שצריך לדרוש שאלה שניה ומהותית מאד. הרמב"ם א

מ'ארמי אובד אבי' עד שיגמור כל הפרשה, ואנחנו אומרים את 

                                                           
אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך  ".... 1

 בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח". )שם א'(
ואחרים, אך  שאלות שכבר נשאלו ע"י הראשונים, כמו הא"ע, הרשב"א 2

 שלהם. הם לקחו את זה לכיון הפירושים
 .ח'(-כ"ו, ה' דברים) תחילת פרשת כי תבוא 3
ומר הרמב"ם כאמור שהיא היא 'מתחיל בגנות ומסיים ועל פרשה זו א 4

 בשבח'.

כל הפסוקים שם יחד עם כל הדרשות המוכרות שההגדה 

 -מביאה עליהם 

י  ֵ֣ ָָּ֜ ִלְפנ  ַמְרת  יָת ְוָאָֽ ְיָמה  ה'ְוָעִנִ֨ ֶרד ִמְצַרִ֔ ֵ֣ י ַוי   ד ָאִבִ֔ ֵ֣ ֙י ֹאב  ִ יָך ֲאַרמ  ֱאֹלֶהֶ֗

ט ְמת ֵ֣י ְמָעָ֑ ָׁ֖ם ב ִ ָגר ש ָ ָּ֥ ְיִהי ַוי ָ ב ַוָֽ ו ם ָוָרָֽ ֹול ָעצָּ֥ דָׁ֖ ֹוי ג ָ ם ְלגָּ֥ עו  . ש ָָׁ֕ ֵ֧ ר  ַוי ָ

ָֽה ה ָקש ָ ינו  ֲעֹבָדָּ֥ ָׁ֖ ו  ָעל  נָּ֥ ת ְ ו נו  ַוי ִ ים ַוְיַענ ָ֑ ְצִרָׁ֖ ִ ק ֶאל. ֹאתָָ֛נו  ַהמ  ְצַעָׁ֕ ה'  ַונ ִ

ע ה֙  ַמַ֤ ש ְ ָ֑ינו  ַוי ִ י ֲאֹבת  ֵ֣ ְרא ֶאת ֶאת 'ֱאֹלה  ֵ֧ נו  ַוי ַ נו  ְוֶאת ֹקל ִ֔ ָ֛ נו   ָעְני  ָׁ֖ ֲעָמל 

נו   תְוֶאָֽ  ָֽ ֲחצ  נו  . ַלָֽ ַ֤ ֹוִצא  ה  'ה֙  ַוי ָֽ ָיִ֔ ַע ְנטו  ִבְזֹרֵ֣ ד ֲחָזָק֙ה ו  ַ֤ יָ ִים ב ְ ְצַרִ֔ ִ ִממ 

ְפתִָֽים ְבֹמָֽ ֹות ו  ל ו ְבֹאתָׁ֖ ֹדָ֑ א ג ָ ְבֹמָרָׁ֖  ח'(-כ"ו, ה' דברים) .ו 
אבל משום מה אנחנו מפסיקים לפני הפסוק האחרון, שמכיל 

 -לכאורה את השבח שעליו דיבר הרמב"ם 

ָׁ֖נו  ֶאל ן ַוְיִבא  ֶ ת  ה ַוי ִ ָ֑ ֹום ַהז ֶ קֵ֣ ָ נו ֙ ֶאת ַהמ  ֶרץ ָזַבָּ֥ת  ָלִ֨ את ֶאָ֛ ֶרץ ַהז ִֹ֔ ָהָאֵ֣

ש   ְדָבָֽ ב ו   )שם ט'( .ָחָלָׁ֖

אז היה מי שניסה לומר בחיוך שזו הוכחה שבעל ההגדה לא 

היה מתומכי הציונות )...(, אבל זה לא נשמע רציני. גם הניסיון 

לומר שנגמרו הדרשות הוא לא נכון כי בספרי יש עוד הרבה 

דרשות יפות על הפסוקים האלה. לשון הגאולה החמישית היא 

 5ה סוף הפרשה.אז למה לא מסיימים ב'ויביאנו'? ז -'והבאתי' 

'עד שיגמור כל הפרשה וכל  -וזה עיקר הסיפור לפי הרמב"ם 

 המוסיף ומאריך ... הרי זה משובח'!

שאלה שלישית. יש כאן קצת בעיה בעברית בניסוח של 

ה'ארמי' הוא כמובן לבן הארמי  -הפרשה. 'ארמי אובד אבי' 

שביקש לעקור את הכל, ו'אבי' הוא יעקב שירד מצרימה. אז 

האם באמת יעקב יצא מחרן, מארם, ונסע מצרימה?  -כל קודם 

יש  -אבל מעבר לזה  6אני זוכר שהוא קודם עלה לארץ ישראל!

לשון יחיד,  -כאן שינוי בין לשון יחיד ללשון רבים. 'אובד אבי' 

'ועתה  -לשון רבים, ולבסוף  -'וירעו אותנו המצרים ויענונו וכו'' 

לשון יחיד. למה  -הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה' 

פותחים בלשון יחיד?, הרבה יותר הגיוני היה לומר 'ארמי אובד 

 אבינו'.

אִת֙י ֶאתו   -אכן אין מה לשאול על הפסוק שלאחר מכן  5 ה ֵהֵבֵ֨ ה ִהֵנֵּ֤ י֙ת ֵראִש  ַעת ָּ֗
ה ֲאֶשר מ ָ֔ ֲאד  ָֽ י ה  ִרִ֣ י פ  ה ִלִּ֖ ת  ַתַ֥ ה'..." )שם י"א( כי זה כבר חוזר אל מקרא  נ 

 , אבל פס' י', 'ויביאנו', הוא הכי 'מסיים בשבח' שאפשר, ואכמ"ל. הביכורים
הבן לשאול מדוע בכל ההגדה אין אף התייחסות של מקום הואגב, כאן אולי  6

 למכירת יוסף, שהרי זה מה שגרם לנו לרדת למצרים!

 חלק ב' – "אפתשפסח עיונים בהגדה לקראת 

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 נערך משמיעה ע"י תלמידים

 החג את יציו )צו( שבת זמני כניסת

 : )שעון קיץ(
  19:32|  18:19 -ירושלים 

  19:34|  18:35 -תל אביב 

 19:34|  18:28 -חיפה 

 19:32|  18:32  - מגדלטבריה ו

 19:33|  18:36 -באר שבע 

 00:44 –חצות הלילה 
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 מה עושה לבן הארמי בהגדה?

כל השאלות הללו מביאות אותנו לשאלה הרביעית והמהותית 

מה בכלל עושה כאן לבן הארמי? איך הוא קשור  -יותר מכולן 

ור לסיפור יציא"מ? אם היו מבקשים מאתנו לספר את סיפ

יציאת מצרים, מן הסתם אף אחד מאתנו לא היה מתחיל בלבן 

כל פסקה בהגדה  -או בכלל מזכיר אותו. ונשאל מכיון נוסף 

 קשורה לפסקה שקדמה לה. אז איך מגיעים ללבן פתאום?

בואו נכנס להגדה ונראה שם מהפכת עולם בהבנה. רואים 

 -ממש איך פסקה רודפת פסקה ומתייחסת לה באופן ישיר 

רי שהילד שואל מה נשתנה ועונים לו 'עבדים היינו', אח

ומראים שאפילו החכמים הגדולים סיפרו ביציאת מצרים 

באותו הלילה והזכרנו את ארבעת הבנים, אנחנו מגיעים 

לפסקה הבאה המורכבת מפסוקים מספר יהושע, שכמעט 

  -ואף אחד לא זוכר אותה 

י ֲעבוָדה ָזָרה ָהיו  אֲ  ה עוְבד  ִחל ָ ְרָבנו  ִמת ְ יו ק  ינו , ְוַעְכש ָ בות 

ֱאַמר נ ֶ קום ַלֲעבָדתו, ש ֶ ָ ה : "ַהמ  ל ָהָעם, כ  ָ ַויאֶמר ְיהוֻשַע ֶאל כ 

עוָלם,  יֶכם מ  בו  ֲאבות  ָהר ָיש ְ ֶבר ַהנ ָ ע  ל: ב ְ ָרא  י ִיש ְ ָאַמר ה' ֱאלה 

ַעְבדו  ֱאלִהים ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחור, ַוי ַ ֶ ִרים. ָוֶאַקח  ת  ֲאח 

ָכל ֶאֶרץ  ְך אותו ב ְ ָהר ָואול  ֶבר ַהנ ָ ע  ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם מ 

ן ְלִיְצָחק ֶאת  ן לו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאת   ה ֶאת ַזְרעו ָוֶאת   ָנַען, ָוַאְרב ֶ כ ְ

ת אתו,  ִעיר ָלֶרש ֶ ו ֶאת ַהר ש    ש ָ ן ְלע  יו. ָוֶאת   ש ָ ַיֲעקב ְוֶאת ע 

ָבנָ   ".יו ָיְרדו  ִמְצָרִיםְוַיֲעקב ו 

אבל  -אברהם, יצחק ויעקב  -בדרך כלל אבותינו הם שלשה 

כאן פתאום אבותינו הוא תרח! מה זה, מסע שורשים? ולמה 

מזכירים את נחור? ובשביל מה מזכירים גם את עשו ואת 

הליכתו להר שעיר?! ברור שזה חלק מהפסוק בספר יהושע 

 ר אליה?מה זה קשו -אבל למה זה נכנס להגדה 

  -לאחר מכן חוזרת ההגדה לברית בין הבתרים 

רו ְך  דוש  ב ָ ַהק ָ רו ְך הו א. ש ֶ ל, ב ָ ָרא  ר ַהְבָטָחתו ְלִיש ְ ומ  רו ְך ש  ב ָ

ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינו   ֶ מו ש   ות כ ְ ץ, ַלֲעש  ב ֶאת ַהק   ַ הו א ִחש  

ֱאַמר נ ֶ ָתִרים, ש ֶ ין ַהב ְ ְבִרית ב   י ַוי אֶמר ְלַאְברָ : ב ִ ַדע כ ִ ם, ָידע ת  

ע  ו  אָתם ַאְרב ַ ֶאֶרץ לא ָלֶהם, ַוֲעָבדו ם ְוִענ  ר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ב ְ ג 

ן  י כ  ן ָאנִכי ְוַאֲחר  ר ַיֲעבדו  ד ָ וי ֲאש ֶ אות שנה. ְוגם ֶאת ַהג  מ 

דול ְרֻכש  ג ָ ְצאו  ב ִ  .י 

ופה ברור מה הקשר של זה להגדה, אבל למה צריך את כל 

 ההקדמה מיהושע?!

 ספר בגוף ראשוןל

אז בואו נתחיל ונענה על השאלות ששאלנו. ההגדה בחרה 

דווקא בפסוקי 'מקרא ביכורים' בפסוקים שנדרשים בה בגלל 

אדם ומספר את סיפור שיעבוד -שזו הפעם הראשונה שבא בן

מצרים וסיפור היציאה ממנה הוא בגוף ראשון. המספר את זה 

אז איך הוא מספר שהוא זוכר  7הרי מעולם לא היה במצרים.

                                                           
שנה אחרי שנכנסו  17אם הוא מביא ביכורים למשכן זה אומר שזה לפחות  7

ירושה וחלוקה ועוד שלש שנות ערלה(, והרי כל יוצאי שנה של  14לארץ )
 .מצרים כבר מתו במדבר

את הדחק, ואת מה היה עם הילדים ואיך לקחו אותנו 

מהמרתפים? על מי אתה עובד?! זו הפעם היחידה בתורה 

שבא אדם ומספר בגוף ראשון על דבר שהוא עצמו מעולם לא 

'בכל דור ודור חייב אדם  -חווה. הפסקה הזו תסתיים במילים 

מצרים', אז רוצים להראות לראות את עצמו כאילו הוא יצא מ

 לנו איך אפשר לראות את עצמך בשעבוד מצרים.

שאלנו למה לא דרשו את הפסוק האחרון על 'ויביאנו אל 

כי זה כבר חידוש. אני יודע  -המקום הזה', והתשובה היא 

שאתה נמצא בארץ כי הנה הגעת עם הביכורים, והתורה רוצה 

שתספר בגוף ראשון רק על מה שאתה לא היית בו, ולכן 

עוצרים לפני כן. זו לא חכמה לספר בגוף ראשון על שהביאנו 

לארץ. אנחנו רוצים שתספר רק עד המקום שבו לא היית 

ה עכשיו את שעבוד ישראל מעולם, אבל תתאר איך אתה חוו

 במצרים.

'לפי שהוציא  -זוכרים את מה שאמרה ההגדה על הבן הרשע? 

זה מה שרוצה ההגדה שנגיד,  -את עצמו מהכלל כפר בעיקר' 

שלא הוצאנו את עצמנו משום כלל אלא אנו חווים את זה, 

ביחיד וברבים. כל הסיפור של קרבן פסח הוא שזה הקרבן 

רות שזהו בכלל קרבן ציבור. זו היחידי שהיחיד מביא למ

ובעז"ה יבנה המקדש מהרה ונזכה עוד  -המצווה היחידה 

שזהו קרבן היחיד  -להקריב את קרבן הפסח השנה בשבת 

היחידי שמוקרב בשבת )רק קרבנות ציבור, תמידין ומוספין, 

קרבים בשבת(. מרן הרב קוק ז"ל מביא ב'עולת ראיה' שבפסח 

וי בכל יחיד ויחיד. אנחנו יושבים כל כלל ישראל בא לידי ביט

לא  -בחבורה ואוכלים את הקרבן בבית עם המשפחה שלנו 

במקדש. אני מביא קרבן שמתאר את יציא"מ של כל עם 

ישראל, אבל עוסק ביציא"מ הפרטית שלי, וכל עם ישראל עובר 

דרך הפריזמה שלי. הציבור מתבטא בכל יחיד ויחיד. זה קרבן 

הדרשה מתחילים אותה בלשון  פסח. וכאשר מתחילים את

 'ארמי אובד אבי'. -יחיד 

זוכרים את יוסף הצדיק? גם הוא, השאלה הראשונה שהוא 

שאל את האחים כאשר הם עמדו לפניו במצרים והוא התוודע 

'העוד אבי חי?' )לשון יחיד(, ורק לאחר מכן הוא  -אליהם היתה 

ה עובר ללשון רבים. בליל הסדר אנחנו יושבים עם המשפח

 ויוצאים כל אחד ואחת ממצרים.

 שני כוחות

זה פלא פלאות. לבן הוא המהות של כל ההגדה. זה געוואלד. 

נחור ותרח לא הוכנסו להגדה בטעות; כשדיברנו בשיחה 

קודמת על לבן קראנו לו 'סטרטאפיסט גאון'. יושב לבן הארמי, 

עוד בסיפור הגעת אליעזר בשליחות אברהם, מעיף את אבא 

, ומקבל את עבד אברהם שמגיע מרחוק ותופס שלו הצידה

שיש כאן השקעה כדאית, בטוחה, לדורות. הוא מבין שלא רק 

את רבקה רוצים ליצחק בעת, אלא שבבית הזה של אברהם 
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תמיד יבואו אל המשפחה שלי לקחת את הבנות כשידוך 

לבנים. הוא מאד מתרגש כאשר הוא תופס את זה. ובל נתייחס 

סבא של כולנו, הוא אביהן של רחל, לאה,  לבן הוא -לזה בקטן 

ההתמודדות בין הכוחות של לבן לכוח  8וגם של בלהה וזלפה.

של יצחק היא זו שאנו אומרים לעסוק בה בליל הסדר. נקפוץ 

כאשר לבן ירדוף אחרי יעקב  -קדימה אל סוף הסיפור לרגע 

 -הוא יצעק 

יְועַ  ָֽ ָ כ ִ ְכת  ְך ָהַלִ֔ ֙ה ָהֹלֵ֣ ָ ף ִנְכַסָׁ֖  ת  מ ָ ִנְכֹסָּ֥ ית ָאִבָ֑יָך ָלָּ֥ ֵ֣ ה ְלב  ָ ָ ְפת  ְבת  ה ָגַנָׁ֖

י. ֶאת  )בראשית ל"א, ל'( ֱאלָֹהָֽ

לכאורה אין קשר בין תחילת הפסוק לסופו, אבל אצל לבן, 

' הוא זה שאתה רוצה ללכת אל בית אביך. נסביר; בעם 'אלהיו

ישראל יש שני כוחות שרק בהופעת שניהם יחד, כל המהלך 

שמתחיל בבריאת העולם ועד לגאולה השלמה, יוכל להופיע. 

אלו שני כוחות מנוגדים מאד משמעותיים. הכח האחד הוא 

הכח הקוסמופוליטי, האוניברסלי. ואנחנו מדברים עליו בפן 

הרצון להקים 'בית תפילה לכל העמים', היכולת  -בי החיו

שנה את כל העולם, בכל  2500להשתלב ואף להוביל במשך 

מקום. הקפיטליזם, הקומוניזם, הסוציאליזם וכל תנועת 

הונהגה ע"י יהודים. הכח  - 'פייסבוקיזם'המונים שקמה, אפילו 

ם הזה, הרצון, להיות אוניברסלי הוא כוח חשוב מאד ומהותי בע

התבוללות, לשכוח  -ישראל. אכן, טמונה בו גם סכנה עצומה 

מי אנחנו, אבל אין אפשרות להוציא את הכח הזה מהיהודי. 

 -מנגד ישנו כח נוסף, הפוך, שגם אם תנסה להכחיש אותו 

הוא תמיד יחזור ויבצבץ. זהו הכח המתבדל, הכח שלא מתייחס 

 לעולם אלא עסוק בנצח. 

 לצאת ממצרים בתוך מצרים

יצאנו  - רגע על האיפיון של חגיגות יציא"מבוא נחשוב ל

ממצרים בט"ו ניסן בצהרים, 'בעצם היום הזה הוציא ה' את בני 

. אין חברה או )שמות י"ב, נ"א(ישראל ממצרים על צבאותם' 

אומה בעולם שלא תציין בחגיגות המוניות את היום, את הרגע, 

ות, של שבו קרה האירוע האדיר הזה של השחרור מהעבד

העצמאות שלה, אבל אנחנו ביום הזה, בצהרי ט"ו בניסן לא 

עושים כלום. הולכים לישון. את האירוע אנחנו עורכים בלילה 

כאשר בחוץ עוד יש מצרים. ליל הסדר נחגג  -שלפני כן 

בדלתות סגורות, ואנחנו מתעלמים מהעולם שמחוץ לדלתות 

יוצאים ואנחנו  -של הבית שלנו. אין פרעה, אין מצרים 

ממצרים, נעליים, מקל, מתניים חגורים, דם על המשקוף 

יצאנו ממצרים, בתוך מצרים.  -מבפנים, פסח, מצה ומרור. וזהו 

את כל הסרטים ההוליוודיים על היציאה ממצרים נשאיר 

לגויים. זה לא קשור אלינו ולא מרגש אותנו. בן חורין אמיתי הוא 

שיודע לצאת ממצרים  מי שלא ניתן לקחת ממנו את חירותו, מי

בתוך מצרים. בן חורין הוא מי שכבר אוכל מצה ופסח כשהוא  -

עדיין במצרים כי הוא מבחינתו כבר לא במצרים. זה מה 

שמלמד אותנו ליל הסדר יותר מכל דבר אחר. הגענו למצרים 

כדי להרים את מצרים, כדי לרומם את העולם )הכח 
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יינים ביציאה את האוניברסלי( ואנחנו יוצאים ממצרים ומאפ

את הצד שבו אנחנו נבדלים מהעולם כולו.  -הצד שהפוך ללבן 

שפסח ה' 'בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל'.  -זה שם החג 

אנחנו איננו הם. אלו שני כוחות שאי אפשר להתכחש לאף 

 אחד מהם.

 מודעות עצמית

הכוחות הללו מתחילים באדם הראשון )כך מתאר הכוזרי(, 

שם  -ח, וממשיכים בגרעין של נח עד לאברהם עוברים עד נ

באברהם -מתחיל סיפור יציא"מ. 'תרח אבי אברהם ואבי נחור' 

קיים גם הכח של החסד, הנתינה, לגייר את כל העולם, אבל 

גם הכח של ההיבדלות, של לעזוב הכל וללכת לארץ כנען. נחור 

מנחור ייצא לבן, מאברהם יצחק. עבודת  -ואברהם נפרדים 

ורים טרם נסתיימה. מיצחק יוצאים יעקב ועשו. עשו הביר

הוא הולך לשעיר. יעקב ובניו הולכים וממשיכים את  -מסודר 

 הבירורים במצרים. 

אתם יודעים מהו הצבע הלבן? זה צבע חסר צבע, שמחזיר 

וכולל את כל הצבעים עד שלא רואים שום צבע, אבל באמת 

כח הזה שיש הוא כולל את כולם יחד. לבן מבין ישר את ה

ביצחק וביעקב, וכמו כלכלן גאון שיודע מתי לקנות ומתי למכור 

כדי לעשות את האקזיט, כאשר יעקב מגיע אליו הוא מתכנן 

לקחת את הכח היעקבי ולשאוב את הכל אל תוך כוחו הלבני. 

להכניס לתוכו של יעקב את לאה, רחל, בלהה וזלפה. בתפיסה 

לטובתנו שלנו.  -ברסליים של לבן, כך הוא יהפוך אותנו לאוני

זה יגדל וירומם את העולם. הוא מאמין בזה. הוא שואב כמו 

במשאבה את כל הכוחות שיש ביעקב ומבקש לעקור את הכל, 

כלומר לעקר אותנו ולסרס אותנו מהכח השני, המתבדל, 

האינסופי שלנו, וליצור מציאות שבה החלק הדומיננטי יהיה 

  -זה במדויק החלק הלבן. הוא אגב מגדיר את 

ר... ל ֲאש ֶ י ְוֹכָ֛ אן ֹצאִנִ֔ ֵֹ֣ ַנ֙י ְוַהצ  ים ב ָ ִנַ֤ י ְוַהב ָ ֹנַתָּ֜ ֹות ב ְ נִ֨ ָּ֥ה ֹרֶאָׁ֖ה  ַהב ָ ָ ַאת 

ו א ִלי  )ל"א, מ"ג( ...הָ֑

והוא צודק! הוא סבא של כולנו, הוא רק לא יודע שיהודים 

יודעים לעשות אקזיט לא פחות ואולי יותר טוב ממנו, וכאשר 

'אנחנו מכירות  -יקרא יעקב ללאה ולרחל השדה, הן תגדנה לו  

 -את אבא שלנו וכבר הכנו לו תרגיל' 

ֹוא נ ֹותֲׇהלֵ֧ ְָּ֥בנו   ְכִרי ָ֛ וֹ  ֶנְחש ַ י לָׁ֖ ֵ֣ נו   כ ִ  )שם ט"ו( ...ְמָכָרָ֑

'אנחנו מתגיירות. גר שמתגייר כקטן שנולד. אנחנו ננתק 

לחלוטין את ההשפעה הלבנית הזו מתוכנו'. וצריך להבין את 

הפרשה הזו מתחילה ב'ארמי אובד אבי' כי כל  -העומק שבזה 

ההגדה באה לדבר עלי, בגוף ראשון, האם אני מודע לחלק של 

ש לשאוב את לבן שנמצא בתוכי היום? לחלק הלבני שמבק

 הצד השני, הצד הנצחי הלאומי, המתבדל. 

בגוף ראשון יחיד עומד האדם ומתחיל לספר בגנות ומסיים 

'אבא שלי, סבא לבן, שהוא חלק ממני'. הזכרנו  -בשבח 

בשיעור קודם שבלילה הזה שבו יושבים יחד סביב שולחן 
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הסדר הסבא, האבא, הבן והנכד, אנחנו פותחים ומספרים על 

'זה עושה  -חות טוב ומוצלח במשפחה. לכאורה הסבא הפ

זה לא שהוא  -בלגאן, מבלבל את הילדים, לא יפה...'. ואומרים 

לא טוב, אלא הוא פשוט לא רלוונטי. זה סבא שמבקש לקחת 

את הכח שיש בנו, לעשות אותו דומיננטי כזה שבו נפסיק 

'תגיד לבן, ונגיד  -לכסוף לבית אבא שבחברון. ואנחנו שואלים 

שיעקב חתנך מתגעגע לאביו, הוא רוצה שהילדים יכירו גם את 

הצד השני, לא מגיע לו איזה ביקור מולדת פעם בעשרים שנה? 

מה הבעיה בזה?',  -ממה נבהלת? נוסעים לסבא יצחק בחברון 

'לא, לא, חברון זה  -ופתאום הפתיחות השקרנית הזו נבהלת 

אנשים לא טוב... תישאר פה אצלי, ב'בית הלבן'. כאן 

מתקדמים, אינטליגנטים, כאן נמשיך לשאוב את כל הכוחות 

רק שהוא כבר בכלל  -של אברהם, יצחק ויעקב אל רחל ולאה' 

לא מבין שמזמן הן כבר חלק מיעקב, שהן התגיירו. הוא לא 

 תופס שהמהלך שלו מצוין רק שהוא עובד על ריק.

 אבל זה לא באמת שהוא עובד על ריק, שהרי לכל אחד מאתנו

ישנם בתוכו שני הכוחות הללו, וכולנו צריכים להתחיל בלשון 

יחיד ש'בעבר הנהר ישבו אבותיכם', ופעם בשנה אנחנו 

זה תרח'. זה כמעט מעליב,  -אומרים בלי להתבלבל 'אבותינו 

אבל אם אתה באמת רוצה לצאת ממצרים אתה חייב לדרוש 

זו, בפרשה הזו עד שתגמור אותה כולה, ולהפנים את הנקודה ה

להכיר בה, וכל מי שיוסיף ויאריך בדרש פרשה זו הרי זה 

 משובח.

את זה  9'הכל' זה אברהם יצחק ויעקב. -'ביקש לעקור הכל' 

הוא ביקש לעקור. הרצי"ה זצ"ל היה נוהג לומר שלבן היה יחיד 

 -שהצליח להכניס לתוך התורה שתי מילים בלע"ז, בארמית 

 ברסליות הזו! 'יגר סהדותא'. זה היה חשוב לו האוני

 לתקן את העולם מתוך ראיה של נצח

ן הזה הוא בעצם המבנה של ההגדה. בואו נחזור לתחילתה והגֵ 

מתי אמר הקב"ה לאברהם את ברית בין הבתרים? כאשר  -

הוא חזר ממלחמת ארבעת המלכים את החמישה, שם הוא 

קידש את ה', החזיר את לוט ואת רכוש סדום, גילה את הכוח 

האדיר הזה כדי להילחם באימפריות הגדולות ולגלות את הכח 

'אל תירא  -של ה' בעולם. ואז הוא חזר הביתה והקב"ה אומר לו 

הוא פחד מהכוח הזה שהוא גילה  -אברם'. ממה הוא פחד? 

בתוכו שהוא יכול ללכת ולתקן את העולם. הוא רצה לדעת 

יוכל לתקן  10ורצה שהקב"ה יבטיח לו שהזרע שלו שייצא ממנו

אבל יישאר אינסופי. שתבטיח  -את העולם עם הכוחות הללו 

סליות לי שבתיקון העולם זרעו לא ימות על אידיאלוגיות אוניבר

גדולות אבל ישכח את הנצח. ואז, כמובא בהגדה אומר לו 

 -הקב"ה 

ֶאֶרץ לא ָלֶהם, ַוי אֶמר לְ  ר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ב ְ י ג  ַדע כ ִ ַאְבָרם, ָידע ת  

ר  וי ֲאש ֶ אות שנה. ְוגם ֶאת ַהג  ע מ  ו  אָתם ַאְרב ַ ַוֲעָבדו ם ְוִענ 

ְר  ְצאו  ב ִ ן י  י כ  ן ָאנִכי ְוַאֲחר  דולַיֲעבדו  ד ָ  .ֻכש  ג ָ
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  -ומיד לאחר מכן 

ָעְמָדה ינו  ְוָלנו   ְוִהיא ש ֶ  .ַלֲאבות 

מי היא זו שעמדה? יש  -שואל הנצי"ב מוולאז'ין זיע"א 

אומר  שהסבירו שזו ההבטחה, ברית בין הבתרים, אבל הנצי"ב

שזו ההבטחה על הגירות שעמדה לאבותינו, שבכל פעם שהיה 

נדמה לנו שאנחנו כבר יכולים להתבולל ולהיטמע בין הגויים 

באים ומזכירי לנו אתם זרים, אתם גרים, אתם יהודונים 

'כפי  -מלוכלכים. היא שעמדה לאבותינו ולנו, והנצי"ב כותב 

 .שעינינו רואות בימינו אנו'. זה נורא ונפלא

על זה שאל אברהם אבינו 'אני מבין שאני עומד להעביר את 

הכח שכל העולם מגלה, ליצור צדק בעולם, להחזיר לעולם 

חסד וצדק, אבל איך אני מוודא שזב יהיה כל הזמן מתוך 

אלוקות, מתוך קדושה, מתוך נצח ישראל ולא מתוך 

אידיאולוגיה 'לבנית', אירופאית, אוניברסלית? איך מוודאים את 

'כי גר יהיה זרעך'.  -זה שזה ישאר?', על זה אומר לו הקב"ה 

 -אני מתחייב לך שכאשר הם ישכחו את זה והלבניות תגבר 

 אני אדאג לזה שזה יחזור ויצוף למעלה מחדש.

 קרבן ציבור של יחיד

ואברהם אבינו לא בוכה על זה אלא מבין שזו הדרך של 

נחנו יושבים הסדר א להבירורים שאנחנו צריכים לעבור. בלי

לאפשר עם הילדים ומספרים להם שהגענו למצרים כדי לא 

ואז הציל אותו  -י אובד אבי' מרללבן להמשיך להוביל פה. 'א

ר שם במתי מעט. וגם במצרים הם הקב"ה וירד מצרימה ויגו

ו להשתקע, אבל הקב"ה עשה לנו 'וירעו אותנו, ויענונו, שקבי

שמע את קולנו. אומרים חז"ל ונצעק אל ה' וי -ויתנו עלינו', ואז 

'כל כך הרבה זמן חיכיתי לשמוע שוב  -שהקב"ה כביכול אמר 

ויוציאנו. ועתה  -את קולכם, את הקול האותנטי שלכם. ואז 

 -הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. כלומר, אומר היהודי 

אני לא באתי לספר עכשיו סיפור על עם, על משהו גדול 

בלשון יחיד.  -. ארמי אובד אבי ומרוחק, אלא לספר על עצמי

באתי לספר לך שבכל יהודי יחידי יש אינסוף, יש כלל ישראל. 

וכל יהודי הקרבן שלו דוחה שבת, כי הפסח שהוא מביא הוא 

הפסח שבו הוא מצליח לצאת ממצרים בתוך מצרים, לזכור 

מהו ומשם להושיע את העולם. והמבחן שלי הוא שאני זוכר 

להחזיר אותו כל הזמן אליך'. והיא  -' את 'ראשית פרי האדמה

 שעמדה לאבותינו ולנו.

שאלנו איך הארמי אובד אבי נכנס ומשתלב בהגדה, איך זה 

קשור לפסקה שקדמה לה. לא שמנו לב שההגדה מתחילה 

ומדברת על תרח, גיבור ההגדה, על נחור מול אברהם, על לבן 

 שמבקש לחזק את הנקודה ה'נחור'ית, על יצחק שמביא את

יעקב ועשו, והרבה יותר קל להיות עשו שקיבל את שעיר והוא 

יושב שם לבטח ואילו אנחנו עומדים לרדת למצרים ולעבוד את 

'צא ולמד'. צא מהקונכיה שלך ולמד  -עבודת הבירורים. ולכן 

את הלבניות ואת מה שהיא עושה, את ההתבוללות שהיא 

ר "... –הבטחה על הזרע שכעת הקב"ה מבטיחו ב 10 ךִּ֖ ֶזֶ֑ה ִכי־ִא֙ם ֲאֶשִ֣ ש  יר  א ִיָֽ ל ַ֥

ך ֶשָֽ יר  ּוא ִיָֽ יך הִּ֖ א ִמֵמֶעָ֔  " )שם ט"ו, ד'(ֵיֵצִ֣
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בך שני צא מעצמך ותבין שיש  -מביאה. אבל זה הרבה יותר 

כוחות ותזכור שאתה כל הזמן נכסף לבית אביך, וכל המוסיף 

ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח', ותבין איך אתה עושה 

 את זה. זה עבודת כל החיים.

 להשיבעל מנת לשאול 

זה פלאי פלאות. ההגדה של פסח מדלגת על יוסף ועל מכירתו 

ל איך הגענו כי זה לא הנושא. אנחנו לא מדברים באופן טכני ע

בשביל מה הגענו לשם.  -למצרים אלא על הנקודה המהותית 

מה היתה תוכניתו של  התוכנית, היעד.הנושא הוא מה היתה 

כשהקב"ה כשהוא אמר לאברהם את ברית בין הבתרים. כבר 

שאלנו לפני שיצאנו ממצרים ש –הזכרנו בשיעור קודם 

הם? למה מהמצרים את כלי הכסף וכלי הזהב, ומדוע שיקרנו ל

 לקחת את הזהב והכסף כי זה מגיע לנו פשוט לא להגיד שבאנו

באמת  –! והתשובה העמוקה אחרי שנים ארוכות של עבדות

חנו שואלים, כי אנחנו באמת נאלא רצינו לקחת אלא לשאול. 

נחזיר את זה לכם, לא את כלי הכסף והזהב אלא אנחנו נעלה 

זה למצרים, ואת את ניצוצות הקדושה מהמצרים ואז נחזיר את 

הכל את  להם חזירם נחזיר לבית תפילה לכל העמים, נהמצרי

'ואחרי כן יצאו ברכוש  -באלוקות. לא הגענו למצרים בטעות  -

גדול' נאמר לאברהם, והכוונה היא לא לרכוש גשמי אלא 

לניצוצות הקדושה שאנחנו מעלים מתוך מצרים ואת מצרים 

ת שלא להיסחף את ונדע שאת כל מה שאנחנו עוברים על מנ

 המקום הלבני, ולכן לא נגיע לשם.

 הת זה בחוויץ' בראש. האדם עובר אזו הבנה שעושה סווי

אישית ולשם הוא מביא את זה למקום שמודע ללבן שבתוכו 

ומשם ורק  ,ולכח הזה שיש בו ולהתרומם משם לאורך כל הדרך

ויוציאנו משם 'משם יכולה ההגדה להמשיך בכל הפרטים של 

 .'זקה ובזרוע נטויה ובמורא גדולביד ח
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בחיפזון הוציאנו ממצרים
 לילה אחד, שני חצאים

בשיעור הקרוב נעבור לחצי השני של הלילה. בחצות הלילה 

עד חצות  -אוכלים את הפסח, וכידוע ליל הסדר נחלק לשניים 

ולאחרי חצות. אפילו את ההלל, באופן חד פעמי, אנחנו 

מחלקים לשניים כאשר חלקו הראשון נאמר לפני חצות 

'לא לנו ה' לא -)'בצאת ישראל ממצרים'( והחצי השני )החל מ

 לנו' ואילך( נאמר ומושר אחרי כן. 

כבר הזכרנו בשיעור קודם שכאשר הרמב"ם מדבר על 

לברכת 'גאל ישראל', כלומר ל'מגיד'.  'ההגדה' כוונתו היא עד

המעבר בין החצי הראשון של הלילה לחציו השני הוא יסוד 

 עצום, אך לפני שנעבור לשם נסביר על עצם החלוקה.

את גאולת ישעיהו החלוקה הזו מופיעה כבר בנביא, שם מתאר 

  -מצרים מול הגאולה העתידה 

זֹון֙  ָ א ְבִחפ  י ֹלַ֤ ֵ֣ י כ ִ ָֽ ו ן כ ִ כָ֑ ל  א ת  ה ֹלֵ֣ ָסָׁ֖ ִבְמנו  או  ו  צ ִ֔ יֶכ֙ם  ת   ְך ִלְפנ  ַ֤  ה'ֹהל 

ל ָֽ ָרא  ָּ֥י ִיש ְ ְפֶכָׁ֖ם ֱאֹלה  ְמַאס ִ  )ישעיהו נ"ב, י"ב( .ו 

לא  -תיאור הגאולה העתידה הוא בניגוד לגאולת מצרים 

סוגי חיפזון  שלשהבחיפזון. חז"ל אומרים שביציאת מצרים היו 

רים, ויש בזה גם ישראל וחיפזון דמצחיפזון דשכינה, חיפזון ד -

כל הדיון בהלכה עד מותר מותר לאכול  נפקא מינה להלכה;

את האפיקומן הוא האם זה לפי החיפזון דמצרים או החיפזון 

 דישראל )חצות(. 

אז לפי ישעיהו הגאולה העתידה תהיה שלא כגאולת מצרים, 

  -המפורסם במיכה  קת הפסואאך מצד שני, אנחנו מכירים 

ֹות ו  ִנְפָלאָֽ ִים ַאְרֶאָׁ֖נ  ֶרץ ִמְצָרָ֑ ֶאֵ֣ אְתָךָׁ֖ מ  ָּ֥י צ  ימ   )מיכה ז', ט"ו( כ ִ

כלומר, סדר הגאולה העתידה מושווה למה שהיה ביציאת 

ויש לעמוד על ההבדל הזה, על ההבדל שבין החלק  -מצרים 

 הראשון של הלילה לחלקו השני.

החצי השני של ההלל איננו עוסק ביציאת מצרים. אנחנו 

את ההלל הזה אנחנו  -רים את זה מתפילות אחרות מכי

 המחצית השניה של הסדראומרים לא רק בליל הסדר. 

לאמירת הלל  משם עובריםכוס של אליהו, מזיגת הב המתחיל

שנאמר בכל שבת בבוקר( ומשם  -הגדול )"כי לעולם חסדו" 

 ,)גם את זה אנו אומרים בכל שבת(. בכלל 'נשמת כל חי'ל

לילה הזה נשמע כמו איזו תפילת שבת החצי השני של ה

'בפי ישרים תתרומם', 'ישתבח -דת... משם עוברים למיוח

ומסיימים ב'חסל סידור פסח' ובפיוטים  - 'יהללוך'שמך', 

שנסדרו לאחר מכן. החצי הזה מאד מהותי, המאוחרים 

הוא מה שקורה  ,החצי הראשון, החיפזון ןוההבדל בינו לבי

ד קרבן שחובת אכילתו היא דווקא באמצע הלילה. אין לנו עו

 בלילה, ורק עד חצות. 

                                                           
 להיותנו בני חורין. -שהוציאנו מצרים  ,למשל ,לא כתוב 11

 לכפר על כל עוונותינו

על מנת לנסות להבין את זה נחזור לכמה שאלות בחלק 

 -הראשון של ההגדה 

מנהג האשכנזים לומר בשבת הגדול את ההגדה והיא 

מסתיימת בחמש עשרה המעלות )'דיינו'(. המעלה האחרונה 

  -היא 

ינו :  קום ָעל  ָ ֶלת ַלמ  ֶ ְמֻכפ  ָמה טוָבה ְכפו ָלה ו  ַ ָמה וכ  ַ ַעל ַאַחת כ 

יֶהם,  אלה  ה ב  ָפִטים, ְוָעש ָ ה ָבֶהם ש ְ הוִציָאנו  ִמִמְצַרים, ְוָעש ָ ש ֶ

ם,  יֶהם, ְוָנַתן ָלנו  ֶאת ָממוָנם, ְוָקַרע ָלנו  ֶאת ַהי ָ כור  ְוָהַרג ֶאת ב ְ

ָחָרָבה, תוכו ב ֶ נו   ְוֶהֱעִביֶרנו ב ִ ק ָצְרכ   תוכו, ְוִספ   נו  ב ְ ַקע ֶצר  ְוש ִ

ן, ְוָנַתן ָלנו  ֶאת  ָ ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנו  ֶאת ַהמ  ִעים ש ָ ר ַאְרב ָ ִמְדב ָ ב 

וָרה, ְוִהְכִניָסנו   ַתן ָלנו  ֶאת ַהת  י ַהר ִסיַני, ְוַנָ ְרָבנו  ִלְפנ  ת, ְוק  ב ָ ַהש ַ

ית הַ  ל, ו ָבָנה ָלנו  ֶאת ב   ָרא  ר ַעל כל ְלֶאֶרץ ִיש ְ ִחיָרה ְלַכפ   ב ְ

ינו    . ֲעונות 

האחרונה היא 'שבנה לנו את בית הבחירה המעלה כלומר 

. האם שמנו לב שאף אחת מארבע 'לכפר על כל עוונותינו

רק  11עשרה המעלות הקודמות לא מופיע 'בשביל מה'?

'לכפר לנו על כל  -במעלה האחרונה מופיעה המטרה 

ת כל הפיוט, כלומר זוהי עוונותינו', מה שמוכיח שזו מגמ

כנראה המטרה הסופית של ההגדה, של יציאת מצרים. אבל 

האם אכן מטרת בית המקדש היא כיפור עוונות? האם לא יותר 

 -נכון לומר שמטרת בית המקדש היא לשכן שם את השכינה 

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'? כיפור עוונות מתאים יותר 

 לכאורה ליום כיפור, לא להגדה.

ומה באמת הקשר בין כפרת העונות לכל סיפור יציאת מצרים? 

הרי סיפור יציא"מ בא לתאר שהקב"ה הוציא אותנו משם 

והביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, מה שגם מתאים ללשונות 

הגאולה 'והוצאתי', 'והצלתי', 'וגאלתי', 'ולקחתי', 'והבאתי'. 

ובוודאי לא בנין בית הבחירה בכלל לא מופיע בכל הסיפור זה 

 הענין של 'לכפר על כל עוונותינו'.

 שאלות נוספות

לשאלה הזו נקדים עוד כמה שאלות על פסקאות נוספות 

 - סקהמה הקשר בין הפי 'והיא שעמדה'.-נתחיל בבהגדה. 

אמירה הזו לליל הסדר? זה מתאים גם בפורים ובחנוכה ועוד. 

וזה הפך לאחד מסימני ההיכר של הלילה הזה. הרי אדרבה, 

  -מפורש בהגדה מיד לאחר מכן 

ש  ַלֲעקור ֶאת  ק   ָכִרים, ְוָלָבן ב ִ א ַעל ַהז ְ ְרעה לא ָגַזר ֶאל ָ ַ פ  ש ֶ

ל   .ַהכ 

זה מעין '? וואם כן למה דווקא פה מזכירים את 'והיא שעמדה

 -מופיע בעוד מקומות בחלק הראשון של הלילה, כמו למשל ב
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ָיד  ם ב ְ ָ ינו  ִמש   נו  ה' ֱאלה  ִמְצָרִים, ַוי וִציא  ֲעָבִדים ָהִיינו  ְלַפְרעה ב ְ

רו ְך הו א ֶאת  דוש  ב ָ ו  לא הוִציא ַהק ָ ָיה. ְוִאל  ִבְזרַע ְנטו  ֲחָזָקה ו 

י ָאנ ְצָרִים, ֲהר  ִ ינו  ִממ  ִדים ָהִיינו  ֲאבות  ְעב ָ ֻ ינו  ְמש  י ָבנ  ְבנ  ינו  ו  ָבנ  ו  ו 

ִמְצָרִים  .ְלַפְרעה ב ְ

הרי  -מה הכוונה 'ואילו לא הוציא.. הרי אנו ובנינו משועבדים'? 

ההבטחה של הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים היתה 

 לגלות של ארבע מאות שנה ולא יותר!

והדוגמא האחרונה, שהיא בדרך כלל הראשונה ובה אנחנו 

  -היא  12פותחים את הכל

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ל ִדְכִפין  .ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלו  ַאְבָהָתָנא ב ְ ָ כ 

י ְוִיְפַסח ית  ל ִדְצִריְך י  ָ יכל, כ  י ְוי  ית  ָאה . י  ָנה ַהב ָ א ָהָכא, ְלש ָ ָ ת  ָהש ַ

רָ  ַאְרָעא ְדִיש ְ לב ְ י חוִרין. א  נ  ָאה ב ְ ָנה ַהב ָ י, ְלש ָ א ַעְבד  ָ ת   .ָהש ַ

'חייב אדם  -הרי כל הלילה אנחנו רוצים לתאר שיצאנו ממצרים 

ולא שהשנה אנחנו עדיין  -לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצרים' 

אם באמת  -עבדים, אז מה זה בא לומר? וגם לגבי ההמשך 

עכשיו, אחרי  רצית להזמין רעבים ונזקקים לסעודה, אז

הקידוש, נזכרת? איפה היינו לפני חודש? ומדוע מספרים את 

 הוא כבר רוצה לשאול את הקושיות שלו! -זה עכשיו לילד? 

 שלשה מיני חיפזון

. החלק הראשון של ההגדה בא לומר שלא בואו נתחיל הכל

אנחנו יצאנו ממצרים אלא הקב"ה הוא זה שהוציא אותנו 

ממצרים. הוא עשה את זה בחיפזון. חיפזון דישראל זה שהיו 

ישראל עם הנעלים והמקלות וכו', חיפזון דמצרים זה שהם 

מיהרו לשלח את ישראל וחיפזון השכינה, אומרים חז"ל, הוא 

תנו אחרי מאתים ועשר שנים כי אילו היה שהקב"ה מוציא או

משאיר אותנו שם עוד רגע אחד אנחנו היינו נופלים בתוך שערי 

הטומאה. כל גאולת ישראל ממצרים המתוארת בהגדה באה 

לתאר מציאות שאנחנו צריכים לברוח ממצרים. החיפזון מתאר 

מצב שמסביר למה הגאולה של יציא"מ איננה גאולת עולם, 

ם. כלומר, כשנמצאים ב'מגיד' אנחנו יוצאים אלא רק ממצרי

'גאל -ממצרים אך עדיין אוכלים מרור וכרפס, ומברכים ב

ישראל' על הרגע שנזכה לשיר 'שיר חדש על גאולתנו ועל 

פדות נפשנו'. יציאת ישראל ממצרים היא מציאות שבה אנחנו 

עדיין צריכים לברוח. חיפזון דישראל. אלמלא היינו מוכרחים 

היינו נשארים שם. גם אחרי שהוכרחנו לברוח אנחנו  -לברוח 

 עדיין צריכים לזכור כל יום שאנחנו צריכים לצאת ממצרים. 

הזכרנו פעם שיחה מדהימה של הרבי מליובאוויטש זיע"א 

שמסביר מה קרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. חז"ל 

מביאים שהקב"ה אמר לאברהם שהוא צריך לבחור בין שתי 

גהינום או גלות, ואברהם, על פי  -לשעבדו בניו  אפשרויות

הנחית הקב"ה לפי אחת הגרסאות, בוחר בגלות, ואז אומר לו 

הקב"ה את כל מה שנאמר בברית בין הבתרים. צריך להבין 

שעצם הברירה בין גלות לגהינום אומרת שהתפקיד של ישראל 

במצרים הוא מירוק, תיקון. מה העוון שעליו אנחנו צריכים 

                                                           
 ט הפותח את כל ה'מגיד'.פשוזהו אכן המ 12

ר? שאותו צריך למרק? והתשובה היא חטא עץ הדעת, לכפ

החטא הקדמון. עם ישראל נשלח כדי להחזיר את השכינה 

שהסתלקה שבעה רקיעים ולהוריד אותה חזרה הנה ולבוא 

 למעמד הר סיני. זה ה שנמסר לאברהם.

 ויוציאנו

חז"ל אומרים שכאשר הקב"ה שם את האדם בגן עדן הא 

ם, נסתלקה השכינה רקיע וכאשר חטא האד אתנו הסתובב 

אחד לשמיים. בדור הבא היא נסתלקה רקיע נוסף וככה עד 

שבעה רקיעים. כאשר בא אברהם הוא הוריד את השכינה 

מרקיע השביעי אל הרקיע השישי, יצחק ויעקב המשיכו 

להוריד את השכינה עוד רקיע ועוד רקיע, ותפקיד המשיח הוא 

זוכים, היינו  היינו להוריד את השכינה חזרה עד אלינו. אילו

 -ביציאת מצרים להבטחה לשלמות המירוק הזה מגיעים 

שהשכינה חוזרת למטה, דהיינו כפי שהייתה לפני החטא של 

אדה"ר, ואז גלות מצרים הייתה הגלות האחרונה ומלאך המוות 

לה שלמה, אך בפועל ולא היה שולט בהם והכל היה מגיע לגא

ממצרים ביד חזקה  גאולת ישראל שם לא פעלה כך. יצאנו

יד החזקה הייתה חזקה נגד מידת הדין. הוחז"ל מסבירים ש

מידת הדין טענה שאנחנו לא יכולים לצאת ממצרים כי אנחנו 

שקועים במ"ט שערי טומאה, ולכן אין מקום ליציאה ולגאולה. 

 -'הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי ע"ז'. וזה סיפור ה'מגיד' 

תנו ולא וכך שהקב"ה מוציא אכל ההגדה בעצם עוסקת ב

במצרים אנחנו יוצאים מכח עצמנו. 'עבדים היינו לפרעה 

'ואילו לא  -הוא הוציא ולא אנחנו  -משם'  לוקינואויוציאנו ה' 

ינו אנחנו צריכים יהוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים', אלא ה

הוא  - ?אז בכלל לא היינו יוצאים. איך הוא הוציא אותנו -לצאת 

לברוח, 'כי ברח העם'. בעל התניא מבאר שלא היינו  גרם לנו

יכולים לצאת באופן מסודר אלא רק בבריחה כי הרע שבנפשות 

מלך מלכי ישראל היה עדיין בתוקפו. 'עד שנגלה עליהם 

הפנימית -וגאלם' וזה מה שעורר את הנקודה היהודית המלכים

שבכל אחד ואחד להבין איך אני יכול צאת ממצרים גם ממ"ט 

  רי הטומאה.שע

זו הסיבה שאנחנו פותחים הכל ב'הא לחמא עניא די אכלו 

ומבאר הרבי מליובאוויטש, שאכן  -אבהתנא בארעא דמצרים' 

אכלנו במצרים ולא בצאתנו משם, כי אכלנו אותו זהו הלחם ש

ם, ולכן עוד יש דכפין ודצריך. בעומק עוד רצינו קצת מצריכש

ים? למה יש רשעים? ולכן כאשר שואל הילד למה עוד יש רעב

כי אנחנו עדיין ב'מגיד'. לכן כל הדרך  -למה עדיין יש גלות? 

'ועתה קרבנו  -מדגישה ההגדה שזה לא אנחנו אלא הקב"ה 

המקום לעבודתו'. לא אנחנו התקרבנו אלא זה היה הקב"ה 

 שקרב אותנו כי הוא חס עלינו.

'ובנה לנו את בית הבחירה -מסיבה זו מסתיימת ההגדה ב

י הקב"ה נקרא כך כ לנו על כל עוונותינו'. בית הבחירה לכפר

הוא שבחר בו, כדי לכפר לנו על כל עוונותינו, להמשיך את 

'בחיפזון יצאת  -הזיכוך ולמרק את הנפש. זה חלק הראשון 
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ממצרים'. בבריחה. הקב"ה הביא איזו קונסטלציה כזו 

שלמצרים לא היה כבר כח להחזיק אותנו. זה החיפזון 

 .המשולש

 והשב שכינתך

רק לאחר כאשר מסיימים את זה, אחרי עוברים את כל 

מגיעים לאפיקומן, ואז, אחרי  -מרור, מצה, כורך וכו'  -השלבים 

אליהו  , הכל מתחיל. שם אנחנו מזמינים אתאכילת האפיקומן

הנביא, שתפקידו הוא להשיב 'לב אבות על בנים ולב בנים על 

ה להניסיון שלנו לאורך כל הליאבותם', היפך מהחיפזון. זה כל 

לב האבות שישוב על  לשוב יהיה'והגדת לבנך'. הראשונים  -

ע"י אבותם. ואז, בכוס ישוב ים נידי הבנים ולאחר מכן גם לב הב

החמישית, זו של אליהו, בחצי השני של הלילה, עוסקים ביום 

הלל הגדול, נשמת כל חי  -שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים 

 וכו'. 

וכן הפנימי של זה הוא הניצחון המוחלט על מלאך המוות. הת

כשהשכינה תחזור להיות כאן אז ממילא המציאות תהיה שכל 

מה שגרם חטא עץ הדעת יעלם ולא יהיו גלויות ולא יהיה מלאך 

המוות שולט בהם. מהרגע של 'שפוך חמתך' ועד לסיום 'חד 

זמנים  גדיא', כל הסיום הזה חייב להיות אחרי חצות. יש שני

החצי הראשון והחצי שאחרי התיקון. ויהיה בחצי  -בלילה הזה 

 הלילה. ואי"ה נרחיב על כך בשיעור הבא.
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בחצי הלילה -אליהו 
כמעט כל עדות ישראל יפטירו בשבת הקרובה, שבת הגדול, 

  -כי הנביא במלא

ֹום  ֹוא יֵ֣ י ב ּ֚ ִבָ֑יא ִלְפנ ֶ֗ ה ַהנ ָ ֵ֣ ִלי ָ ָׁ֖ת א  ם א  ַח ָלֶכִ֔ ֵ֣ ֹל  ה ָאֹנִכי֙ ש  ַ֤ ֹול  ה'ִהנ   דָׁ֖ ַהג ָ

א ֹוָרָֽ  )מלאכי ג', כ"ג( .ְוַהנ 

 גילוי אליהו בשביעי של פסח

ובליל הסדר לאחר ה'שולחן עורך' אף נפתח לאליהו הנביא את 

הדלת. באליהו אני מבקש לעסוק הפעם. נפתח את לימודנו 

  -בסיפור חסידי 

מספרים על חסיד אחד במזרח אירופה שהגיע אל הרבי שלו 

'רבי,  -קצת לפני פסח אחרי התלבטות ארוכה וקשה, ואמר לו 

מטריד אותי הוא שאני עוד מעט מגיע ליל הסדר ומה שבאמת 

רוצה לראות אליהו הנביא. אני כבר יהודי מבוגר, כל שנה 

פותחים את הדלת ואף פעם לא זכיתי לראותו. המקסימום 

שומעים את נביחות הכלבים מבחוץ'. הרבי שתק לרגע  -אצלנו 

'אם אכן אתה רוצה לראות את אליהו הנביא  -ולאחר מכן אמר 

נסוע לכפר קטן המרוחק מכאן יש לי עצה עבורך. אתה צריך ל

כשלש שעות נסיעה, שם בקצה הכפר חיה משפחה יהודית 

עניה מרודה, והם צדיקים נסתרים. סע אליהם לליל הסדר ושם 

תמצא את אליהו הנביא'. החסיד התרגש מאד אך לפני שהוא 

'רק אל תשכח להגיע לשם עם כל  -יצא, הוסיף הרבי ואמר 

יים לפני הסדר הגיע אותו צרכי הסדר לכל המשפחה'. כיומ

יהודי לכפר, לביתה של אותה משפחה עניה, כשכולו 

בהתרגשות. הוא דופק בדלת וכשהיא נפתחת הוא מגלה בית 

'שלום  -דל וחסר כל שקשה לתאר. הוא פותח ואומר להם 

עליכם יהודים יקרים, אני מבקש להתארח אצלכם בליל 

וא מוסיף הסדר'. האשה מתחילה לבכות באין לה כל, אך ה

'והבאתי איתי את כל צרכי הסדר ואף יותר'. החסיד  -ואומר 

שלנו מתחיל לסדר שם את הבית, לתקן תריס שבור, לצבוע 

בכל זאת הוא עומד לפגוש את אליהו הנביא!  -את הקירות וכו' 

בעלי הבית מעולם לא אכלו כך ברווח,  -ליל הסדר היה כדבעי 

לת, היהודי מגיע לשיא ובחצות הלילה, כשעמדו לפתוח את הד

של התרגשות, אבל כל מה שהוא שמע עם פתיחת הדלת היו 

אותן נביחות של כלבים. כמו אצלו בבית... הוא התאכזב מאד 

אבל התנחם בכך שלמחרת יתקיים אי"ה ליל הסדר השני, 

ובטח מחר אליהו יגיע. לדאבון לבו, גם למחרת הדבר חוזר על 

 -תו לפתוח את הדלת עצמו ובחצות כאשר הם מכבדים או

ממשיך הכלב של השכן לנבוח. במוצאי יו"ט היהודי שלנו אורז 

את חפציו, נפרד לשלום מבעלי הבית ושם פעמיו אל הרבי. 

'רבי, איזה אליהו הנביא? לא היה שם כלום!', הוא בוכה, 

'הרי אני שלחתי אותך  -באמת יהודי תמים. אומר לו הרבי 

א ראית כלום. אני מציע למשפחה מסוימת ואין סיכוי של

שתסע אליהם שוב, תהיה שם בשביעי של פסח ואולי תזכה 

לראות את אליהו בלילה האחרון של החג. לפעמים הוא מגיע 

רק הפעם אל תגיע כמה ימים לפני אלא  -גם ביו"ט האחרון 

תגיע ממש לפני כניסת החג, תחכה כמה רגעים מחוץ דלת 

נו נוסע שוב, עושה ותקשיב. אל תיכנס מיד'. היהודי של

כהוראת הרבי וממתין בחוץ. ואז הוא שומע את הילדה הקטנה 

 -'אמא, עוד מעט החג נכנס, ואנחנו רעבים  -אומרת לאימה 

'כמו שאליהו  -אין אוכל בבית, מה נאכל?', ועונה לה האמא 

הנביא הגיע בליל הסדר והביא לנו כזה שפע של אוכל, בטוח 

 גיע שוב עם כל צרכי החג'. שגם עכשיו לסוף החג, הוא י

 ויהי בחצי הלילה

הסיפור הזה ידוע ומוכר, וכך כל העיסוק באליהו הנביא שנמצא 

אצלנו בפנים, אבל בשביל מה באמת אנחנו צריכים לפתוח לו 

את הדלת? ומה העומק של הסיפור הזה? ואיך אליהו קשור 

פתאום לליל הסדר ולמה הוא כל כך חשוב ומוזגים לו את הכוס 

מיד לאחר אכילות  -החמישי? הוא מגיע בזמן מאד אסטרטגי 

האפיקומן וברכת המזון ורגע לפני שאנחנו מתחילים את 

החלק השני של הלילה, זה שאחרי חצות. כזכור, עד חצות 

  -צריך להספיק לאכול את הפסח 

ְיָלה ַ א ַבל  ָ ינֹו ֶנֱאָכל ֶאל  ַסח א  ֶ א ַעד , ַהפ  ינֹו ֶנֱאָכל ֶאל ָ , ֲחצֹותְוא 

ָיו א ִלְמנו  ָ ינֹו ֶנֱאָכל ֶאל  א ָצִלי, ְוא  ָ ינֹו ֶנֱאָכל ֶאל  )משנה זבחים,  ְוא 

 ה', ח'(

ואז מיד בחצי הלילה מתחיל החצי השני של ההגדה, שם מגיע 

האם מחזירים  -אליהו הנביא וכולנו מתלבטים כל שנה מחדש 

את היין מהכוס שלו? מה עושים עם הבקבוק?... שם מתחיל 

חלק השני של אמירת ההגדה שנדמה לנו ממש כמו גם ה

תפילת שחרית של שבת. מה זה עושה שם ומה הקשר של 

התפילות הללו לליל הסדר? גם את מחציתו של ההלל אנחנו 

אומרים אז, פעם יחידאית בשנה שהוא נאמר בלילה ולא ביום 

ועוד פעמיים. גם בבית הכנסת בערבית נאמר אותו וגם  -

ים ממשיכים אחרי כן בשירים ותשבחות בהגדה. מי שזוכ

 ובאמירת שיר השירים. על כל זה ועוד ננסה להיכנס הפעם. 

במעמד הסנה, כאשר מצווה הקב"ה את משה להיות השליח 

  -להוציא את ישראל ממצרים, אומר לו משה 

ח ... ַָֽלָֽ ַיד ש ְ א ב ְ ח ָנָׁ֖ ָלָֽ ש ְ  )שמות, ד', י"ג( .ת ִ

  -חז"ל אומרים 

רוצה  .בון כל העולמים: שלח נא ביד תשלחאמר לפניו: רי

אמר לו: לא . לומר: ביד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח

אמרתי לך ואשלחך אל ישראל, אלא "לך ואשלחך אל 

פרעה". ולאותו האיש שאתה אומר, אני שולח לעתיד לבוא 

אל ישראל, שנאמר: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו 

 ".ם ולב בנים על אבותםהנביא וכו' והשיב לב אבות על בני
 )פרקי דרבי אליעזר, ל"ט(
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למה צריך גאולה ממצרים  -בעומק אומר פה משה לקב"ה 

שהרי אנחנו יודעים שהיא חלקית ויודעים מה עתיד להיות 

 אחריה? אנחנו רוצים גאולה שלמה. פתח לנו את הדלת.

אמת אומר שעניינו הפנימי של המנהג לפתוח את  השפת

הדלת ב'שפוך חמתך' הוא שעד עכשיו קיימנו את מה שנאמר 

בפסח מצרים 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'. הכל 

בנסתר. אין לנו יכולת, רשות או שייכות לראות במפלת 

המצרים וודאי לא לראות את העולם מתהפך. אך בחצי הלילה 

ההתגלות הגדולה ואז אנו פותחים את הדלת. 'ניגלה  מגיע רגע

 עליהם'. 

 שמחה עד הגג

הרגע הזה של חצות הלילה, הוא אולי הרגע החשוב באותו 

הלילה. החג והלילה כולו נקראים 'פסח' והקרבן ששחטנו, 

ובעז"ה שנזכה השנה כבר לעשות כן השנה, נקרא גם הוא 

בתי בני ישראל על שם אותו הרגע בו ה' 'פסח על  -'פסח' 

במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל', זה היה אז. ואז 

שהוא איננו המצה שאנחנו  -אנחנו אוכלים את האפיקומן 

אוכלים היום אלא הוא הפסח, הקרבן. צריך להיזכר בזה כי 

בעז"ה נזכה בקרוב לבנין ביהמ"ק וצריך לדעת שאנחנו לא 

 -אותו על השובע  אמורים לשבוע מאותו כזית פסח. אוכלים

 בחצות.

חז"ל מתארים את מה שאירע באותו חצות הלילה בירושלים 

זה היה רגע אדיר. מיליוני יהודים  -ובעז"ה יקרה שוב בקרוב 

נמצאים שם ברובע בירושלים בסמוך לכותל. חבורות חבורות, 

אחרי ששחטו את הפסח ובדיוק בשניה של חצות, כל חבורה 

 -ה יושבת ואוכלת את הפסח של

 )פסחים פ"ה.( כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא

ההלל שנאמר שם פוקע את הגגות, שובר את המרפסות, 

זוהי 'שניית הפסח'.  -מעיף את הסכך. תדמיינו את הרגע הזה 

לפני כן דיברנו על הפסח אבל עוד לא אכלנו ממנו. עד השנה, 

כר זכר לכורך, ז -מאז החורבן, היה לנו הרבה 'זכר' בליל הסדר 

לפסח וכו', אבל את הפסח של הקרבן אנחנו אוכלים בחצות, 

אחרי שאכלנו הרבה מקרבנות החגיגה ומשלמי השמחה וכו', 

וכך מתארת הגמרא שבאותה שניה בדיוק, מיליוני יהודים 

מתחילים את ניגון ההלל יחד. זה מדהים. זה מזכיר קצת, למי 

רחבת שמכיר, את תפילת הוותיקין של בוקר חג השבועות ב

הכותל. יש שם שניה כזו כשמגיעים לנץ ואז כל הרחבה 

 -משתתקת יחד. זה הכנה לליל הסדר  –העמוסה במתפללים 

שבכל הנוסחים ובכל החבורות מתחילים הלל באותו רגע. 

 הגגות מתפרקים.

מביאים לשם  -ואנחנו שכל כך מחכים לזה ועדיין לא זכינו לכך 

לך פה. מה קורה בחצי את אליהו, שיעזור לנו לקלוט מה הו

 הלילה ומה זה אומר לנו?

 

 

 עד חצות

זמן חירותנו, חג  -אז בואו נתחיל; יש לפסח כמה שמות 

המצות, חג האביב. אבל השם הראשון הוא 'חג הפסח', וזה 

מעניין, כי השם הזה ניתן לו על שם הדילוג שדילג 'בנגפו את 

מצרים ואותנו הציל'. אני חושב שאין עוד אף חג שנקרא על 

שם הפעולה שהקב"ה עשה בו בשניה אחת מאד ספציפית. 

פורים ולא שום חג אחר.  לא חנוכה, לא סוכות, לא שבועות, לא

 -דילוג?! אפילו באנגלית התרגום הוא  -הזוהי מהות החג? 

Passover גם הם הבינו שהדילוג המהות של החג. וצריך .

 להבין למה.

ליל הסדר נחלק כאמור לשני חלקים. עד חצות הוא החלק שבו 

אנו עסוקים ביציאה ממצרים ומחצות ואילך אנו כבר עוסקים 

. הנושא של החלק השני של הלילה הוא איך בגאולה העתידה

, מה יהיה )כמו בפיוט 'חד גדיא'(הקב"ה יבוא וישחט למלאך המוות 

'נשמת כל חי תברך את -בעולם כשנגיע לגאולה העתידה ו

שמך', כאשר לא נברח עוד ממצרים ומצרים כבר לא תטבע 

בים ברודפה אחרינו, אלא כאשר 'כל הגויים אשר לא ידעוך' 

'לא לנו ה' כי לשמך תן כבוד על חסדך, על  -ויופיע ייעלמו 

  –אמיתך'. אז נאמר 

ל ָרא  ו יאַמר ָנא ִיש ְ י ְלעוָלם ַחְסד  ית ַאֲהרן. כ ִ י  יאְמרו  ָנא ב  כ ִ

ו י ה. ְלעוָלם ַחְסד  ו' יאְמרו  ָנא ִיְרא  י ְלעוָלם ַחְסד   .כ ִ

רש"י שואל שם מי הם אותם יראי ה'? האם אין הם נכללים 

אלו הם יראי ה' מבין הגויים,  -בתוך בית ישראל? והוא עונה 

 שיבואו לבית התפילה של כל העמים להתפלל לה'. 

 ההלל הזה, אין עניינו רק שמחה אלא יש שם גם 

ֶות לא ְנָתָנִני ָ , ְוַלמ  ה  ַרִני י ָ ר ִיס ְ ְתחו  ִלי . ַיס  ִ י ֶצֶדק, ָאבא פ  ֲער  ש ַ

יִקים ָיבאו  בו. ָבם, אוֶדה ָיה   ַער ַליי, ַצד ִ ַ  .ֶזה ַהש  

'יהללוך -ההלל מתאר מערכת שלמה שבסופה מגיע העולם ל

'הודו לאל  -ה' כל מעשיך', ואז אנחנו עוברים להלל הגדול 

'נשמת כל חי תברך את שמך' ולברכת -השמיים', ומשם ל

'ויהי  -ה המרכזית בהם היא השיר, ומהם לפיוטים שהנקוד

  -בחצי הלילה' 

ר הו א לא יום ְולא ב יום ֲאש ֶ י ְלָך ַהיום . ַלְיָלה ָקר  ָרם הוַדע כ ִ

ְיָלה ַאף ְלךָ  ַ ל ַהיום ְוָכל. ַהל  ָ ד ְלִעיְרָך כ  וְמִרים ַהְפק  ְיָלה ש  ַ . ַהל 

ת ַ כ  אור יום ֶחש ְ ִאיר כ ְ ָ  .ַלְיָלה ת 

ום אלא בלילה ועד חצות. אבל הפסח עצמו כאמור לא נאכל בי

'חצות' היא הנקודה שעד אליה הלילה הולך ומתפתח, וממנה 

אתה מתחיל להתייחס אל היום החדש. אז, בחצות,  -ואילך 

ואין זה רק ביטוי יפה של חז"ל, אלא רעיון  -פוקעים הגגות 

 כל המחיצות נפקעות, נשברות. אין גגות. הכל פוקע.  -עמוק 

 ריח גן עדן

  -בשביל להבין את פסח בואו נחזור להגדה, אל ליל הסדר 

ָדַמִיְך ֲחִיי,  ָדָמִיְך, ָואַמר ָלך ב ְ וֶסֶסת ב ְ ְך ִמְתב  ָוֶאֱעבר ָעַלִיְך ָוֶאְרא 

ָדַמִיְך ֲחִיי  .ָואַמר ָלך ב ְ
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  -רש"י על התורה מסביר מה היה שם 

ואעבור עליך 'היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר 

הגיעה שבועה  )יחזקאל טז, ח'( 13'והנה עתך עת דודים ואראך

ות ושנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצ

)שם ' ואת ערום ועריה'להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר 

ונתן להם שתי מצות, דם פסח ודם מילה שמלו באותו  ז(

בשני דמים,  )שם ו(' מתבוססת בדמיך'שנאמר  14הלילה,

את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים גם 'ואומר 

אמר להם משכו  ושהיו שטופים באלילים )זכריה ט, יא( 'בו

. וקחו לכם, משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה

 .)שמות י"ב, ו'(

איך  -עולה מכאן שאלה צדדית שעסקו בה ראשונים ואחרונים 

אפשר למול בלילה? הרי ברית מילה נוהגת רק ביום. בכלל זה 

אומרים הלל בלילה, עושים ברית מילה בלילה.  –לילה מוזר 

  -מקורו של רש"י הוא במדרש 

ש  ְלָגֳאָלן ְוֹלא ָהָיה ָלֶהם ְזכו ת,  רו ְך הו א ְמַבק   דֹוש  ב ָ ְוָהָיה ַהק ָ

ְך הו א ָקרָ  רו  דֹוש  ב ָ ה ַהק ָ ְך ו ְמהֹול ֶמה ָעש ָ ה ְוָאַמר לֹו ל  א ְלמש ֶ

יֶהם ָלמו ל, ִלים ֲעל  ֶהן ֹלא ָהיו  ְמַקב ְ ה מ  ָאַמר  15אֹוָתם... ְוַהְרב  

ַסח  ֶ ה ֶאת ַהפ  ה מש ֶ ָעש ָ יָון ש ֶ ַסח ְוכ  ֶ ו  ַהפ  ֲעש  י ַ רו ְך הו א ש ֶ דֹוש  ב ָ ַהק ָ

ע רו חֹות ָהעֹוָלם וְ  רו ְך הו א ְלַאְרב ַ דֹוש  ב ָ ַזר ַהק ָ ן ג ָ ג ַ בֹות ב ַ נֹוש ְ

ַסח, ֶ אֹותֹו ַהפ  קו  ב ְ ֶדן ָהְלכו  ְוִנְדב ְ ן ע  ג ַ ב ַ ֶדן ִמן ָהרו חֹות ש ֶ  16ע 

ֱאַמר נ ֶ יָמן' שיר השירים ד, טז() ש ֶ ִרי ָצפֹון ו בֹוִאי ת  יחֹו 'עו  , ְוָהָיה ר 

ִעים יֹום.הוֹ  ְך ַמֲהַלְך ַאְרב ָ ה  ל  ֶצל מש ֶ ל א  ָרא  ל ִיש ְ ָ ְנסו  כ  ַ ִנְתכ 

ְסֲחָך, ִ נו  ִמפ  ָך ַהֲאִכיל  ְ ה ִממ  ש ָ ַבק ָ ִפים ִמפ ְ  17ָאְמרו  לֹו ב ְ ָהיו  ֲעי  י ש ֶ נ 

ֹוִלין  ם ִנמ  ֶ ין ַאת  רו ְך הו א, ִאם א  דֹוש  ב ָ ר ַהק ָ יַח, ָהָיה אֹומ  ִמן ָהר 

ֱאַמר:  נ ֶ ם אֹוְכִלין, ש ֶ ֶ ין ַאת  ה ְוֶאל ַאֲהֹרן 'א  ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל מש ֶ

ַסח ָ ת ַהפ  ם  'ֹזאת ֻחק ַ ד ָנְתנו  ַעְצָמן ו ָמלו , ְוִנְתָעַרב ד ַ וגו', ִמי ָ

ל ֶאָחד  ָ ל כ  ר ְונֹוט  רו ְך הו א עֹוב  דֹוש  ב ָ יָלה, ְוַהק ָ ַדם ַהמ ִ ַסח ב ְ ֶ ַהפ 

ֱאַמר נ ֶ ְמָבְרכֹו, ש ֶ קֹו ו  ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ' יחזקאל טז, ו() ְוֶאָחד ְונֹוש ְ

ָדָמִיךְ  ֹוֶסֶסת ב ְ ְך ִמְתב  ַדם  'ָוֶאְרא  ַסח, ֲחִיי ב ְ ָ ַדם ַהפ  וגו', ֲחִיי ב ְ

 )שמות רבה בא י"ט, ה'( .ִמיָלה

כיון שניתנה תורה לא ניתן  -ופלא. רעי ואהובי איזה מדרש מ

למול בלילה, אז למה לא יכול היה הקב"ה להביא את הרוחות 

הללו קצת קודם לכן, בבוקר? למה הכל צריך להתרחש באותו 

 לילה? 

 נשיקה של הקב"ה

החג נקרא על שם הדילוג. מוסבר בספרים הק', שבנ"י 

ואפילו אחרי במצרים מבחינה פיזית ועוד יותר רוחנית, 

שנשארו חמושים, מי שהגיעו לליל הסדר אחרי שמונים ושש 

שנות שואה במצרים היו אלו השרידים שכבר קשרו את אלהי 

מצרים למיטותיהם ועדיין כל כך קשה היה להם למול את 

                                                           
'עת דודים', מזכיר את שיר השירים שגם מגילה זו אנו קוראים בהמשך  13

 הלילה.
 כלומר בליל הסדר הם לא היו מולים ולכן מלו את עצמם באותו הלילה. 14
מהכשרי והצדיקים ונזכור שאלו שלא היו מוכנים למול עצמם הם אלו  15

שנשארו אחרי מכת החושך, מאלו שקשרו את השה לכרעי מטתם, ובאים 
 אבל לא יוכלו לאכול ממנו כי הם לא נימולים. -לשחוט את הפסח 

עצמם. האין זה מדהים שה'דמייך' הללו, הינן שתי מצוות 

ח ומילה פס -העשה היחידות שחייבים כרת על אי עשייתן 

 באותו הלילה. -בלבד?! ושתיהן מתרחשות בלילה עד חצות 

בלילה ההוא, הקב"ה לא בדרך של תהליך או השתלשלות, 

אלא בדרך שרק הוא יכול, מגיע ו'מדלג על ההרים מקפץ על 

דומה דודי לצבי או לעופר האיילים', והוא מקפץ  -הגבעות 

 -קמעא ומדלג כי בדרך מסודרת, תהליכית, בדרך של קמעא 

לא היינו יכולים לשרוד. הוא מדלג מלמעלה למעלה מנקודת 

'ונגלה אליהם מלך מלכי המלכים' ומגיע אל הנקודה של -ה

ותופס את ראשו ומנשקו ומברכו. תחשבו רגע  אתנו כאו"א מ

על הברכה של אבא בליל ההסדר ועל הקב"ה שמנשק אותנו 

לא יכול את אלו שלא רצו לפני רגע למול, מי ש -על ראשנו 

 -לצאת מערלתו, מאטימתו, ואז באופן מופלא ניסי, דילוגי 

הקב"ה מגיע ומגלה בנו את הנקודה. לא אנחנו גילינו אותה 

רּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵתינּו "ו -אלא הוא  דוש ב  ִאלּו לא הוִציא ַהק 

ִיי ִדים ה  ב  ע  שֻׁ ֵנינּו מ  ֵני ב  ֵנינּו ּוב  נּו ּוב  ִים, ֲהֵרי א  ר  עה ִמִמצ  ַפר  נּו ל 

ִים ר  ִמצ  מדוע היו צריכים לברוח  -". שאלנו כבר כמה פעמים ב 

הרי אפילו פרעה  -למה לא לצאת כמו בני אדם?  18ממצרים?

כי בשביל  -והמצרים התחננו שנעזוב. ועונה בעל התניא זיע"א 

לצאת ממצרים בכל יום אני צריך לזכור שאני בורח, אני לא 

אני עדיין לא באמת רוצה לצאת  -במדרגה של לצאת. בעומק 

לגמרי ממצרים, אני לא רוצה למול. אני מעצמי לא יכול עדיין. 

ופוסח. מדלג על  - אתנו ואז בא הקב"ה ולוקח כאו"א מ

 התהליכים, שלא על פי התהליכים, שלא לפי הסדר.

 ברית מילה בלילה

וזה הלילה הכי  -בכותרת של כל הגדה כתוב 'סדר ליל פסח' 

בשנה. זה 'סדר הדילוג'. המהר"ל אומר שזה המושג לא מסודר 

של 'בחיפזון יצאת ממצרים'. חז"ל אומרים שהיו שם שלשה 

של ישראל, שבצקם טרם החמיץ ואכלו אותו  סוגי חיפזונות;

עם מתניים חגורים, נעליים ברגליים וכו'. של מצרים, שמיהרו 

לשלח ולהוציא את ישראל מתוכם כי 'אין בית אשר אין שם 

של השכינה. 'חיפזון' בעומק פירושו  -ת'. וחיפזון שלישי מ

שאמנם אתה בסוף תתחיל את התהליך מחדש בנחת כדי 

להפנים אותו, אבל עכשיו אם זה לא יהיה בחיפזון זה לא יהיה 

בכלל, אני לא יהיה בכלל. 'אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים'. 

ה, ורק וברגע הזה כשאנחנו בכר משוקעים במ"ט שערי טומא

 -הקב"ה יודע שגם אחרי העשור לחודש היו מסרבים למול 

עכשיו בא הרגע של ליל הסדר. לתפוס שהקב"ה החדיר בנו 

 את הפסיחה על בתינו.

ברית המילה של ליל הסדר היא ברית של הדילוג, של הלילה. 

נושאי הכלים של השו"ע מסבירים שהסיבה שניתן היה למול 

מי  ן עדן, שאי אפשר לעמוד מפניו.גריח  קרבן פסח!איזה ריח היה לאותו  16
שהריח באותו הלילה ריח גן עדן היה גם יצחק כאשר נכנס אליו יעקב לקבל 

ארבע מאות  –את ברכתו. ובלילה הזה גם הייתה ברית בין הבתרים לאברהם 
 ושלשים שנה לפני כן.

 וזה כבר היה בלילה, כאשר היו צריכים לאכול מהפסח. 17
 "ויוגד לפרעה כי ברח העם". 18

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01634_part_3.html#bm:0000789-#%D7%A9%D7%99%D7%A8%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-{%D7%98%D7%96}!
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01634_part_3.html#bm:0000773-#%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%98%D7%96-{%D7%95}!
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לא היה לילה, אלא זה היה 'תאיר באותו לילה היתה מפני שזה 

כיום חשכת לילה'. זה לילה שצריך להפנים שבמחציתו 

הראשונה אני צריך להכיר שלא אני מוציא את עצמי ממצרים 

אלא הקב"ה מוציא אותי. להכיר בכך שאני צריך עוד ועוד 

לצאת, שעדיין יש דצריך ויש דכפין. להכיר את ארבעת הבנים 

ות, ולאכול פסח, מצה ומרור, שבתוכי ולדעת לשאול שאל

ולזכור שהקב"ה ציווה עלינו אמנם מזמן לאפות מצות אך 

בפועל יצאנו ממצרים עם מצות כי גורשנו משם ולא יכולנו 

'עד שנגלה אליהם ממ"ה  -להתמהמה עד לתפיחת הבצק 

הקב"ה'. כל החצי הראשון של הלילה הוא הזמן בו אנו קולטים 

 אתנו ה לוקח כל אחד ואחת משקיבלנו את הכח להבין שהקב"

 'חיי בדם מילה, חיי בדם פסח'. -ומנשקו בראשון ואומר לו 

אלו שתי מצוות העשה היחידות שיש עליהן כרת כי הן 

היחידות שאו שאתה מחובר או שלא. אין באמצע. או שאתה 

בבית כשהקב"ה מדלג או שאתה הבכור בבית ההוא. אחרי 

ום. היום מתאר את מתן תורה אין ברית מילה שאינו בי

אבל אז, בלילה ההוא, הכל היה מעל  -המדידות, את ההגבלות 

'כחצות  -לזמן. אפילו משה לא ידע להגדיר את הזמן עד שאמר 

הכל היה מעל הזמן ומעל כל  -הלילה אני יוצא על מצרים' 

המגבלות שאנחנו יכולים לתפוס, ורק יכולים לתפוס שהקב"ה 

 '. ֲחִיי, ֲחִיי' תופס אותנו בראש ואומר לנו

אולי אתה נמצא הכי נמוך, הכי לילה, בבית העבדים של 

אבל מהות היום הזה היא שהסדר -מצרים, במ"ט שערים 

 אמיתי הוא שהקב"ה מדלג ומגיע אלי.

לכן פסח זהו 'חג האמונה'. שבועות מתאר את התורה, סוכות 

את המצוות ואילו פסח הוא חג האמונה, גם המצות נקראות 

 .דמהימנותא, מיכלא דמהימנותא נהמא -לחם האמונה 

 לאכול בופה

עכשיו אנחנו מגיעים לאליהו הנביא, ודרך האפיקומן. 

האפיקומן מתחיל כבר בתחילת הלילה כאשר חוצים את 

מצה האמצעית. למה צריך שלש מצות ולא שתיים כמו כל ה

יש הרבה דרשות אבל ההסבר הפשוט  -שבת או יו"ט? 

שהסבירו רבותינו הוא שהמצה העליונה והתחתונה הן כמו 

הטל שהיה במן, וביניהן המצה האמצעית אותה חוצים 

לאפיקומן. חשבתי פעם שהמילה 'מן' מסיימת את המילה 

רפס, לפי הפירוש הפשוט, היא זכר מן'. אכילת כ-'אפיקו

נוטריקון של ס' ריבוא שעבדו בפרך, אבל יש  –לעבודת הפרך 

שם הסבר נוסף שלפיו הכרפס דווקא מתאר את העשירות 

כידוע, בארוחה רצינית, של שועי עולם, תמיד  –שלנו היום 

 -לפני האוכל יש 'בופה', אפיריטיף. נגיסה מפה ונגיסה משם 

מתאבן. כך הכרפס מתאר שאנחנו היום לא ממש אוכל אלא 

בני חורין, בני מלכים, לא ממהרים לשום מקום, מתנהגים כמו 

עשירים ואוכלים מהבופה בהתחלה. אחר כך ב'יחץ' אנחנו 

בלי שאף אחד רואה לוקחים את  -עושים 'תרגיל' לילדים 

המצה האמצעית ומחביאים אותה. בדר"כ מי שמחביא הם 

                                                           
 א סיים לאכול אותו המן שלו הבאיש.מי שהחביא ול –וכן במן  19

זה לא  -ולמה גונבים אותו?  19ם?העניים. אז למה מחביאי

כי מי שמאמין לא מחביא.  -חינוכי! זה גם לא מראה על אמונה 

הקב"ה כבר ידאג לו. זה מה ששואלים הילדים בסוף הסדר 

 - מן'(-)'אפיקוכשהם מביאים את האפיקומן שהאבא החביא 

'אבא, נתת הרבה דרשות על אמונה, אבל איפה האמונה 

שהקב"ה ידאג לך? למה אתה שלך? מה, אתה לא מאמין 

מחביא?'. ככה לוקח אותנו הקב"ה כבר אלפיים שנה שנהיה 

 מוכנים לאכול כזית בלי להחביא כלום. 

 לב אבות על בנים

ואז מגיע אליהו הנביא שהמומחיות היחידה שלו היא אחת. 

חז"ל אומרים שאליהו לא מטמא ולא מטהר, לא מכשיר ולא 

הוא יודע הכל  -גלל שהוא לא יודע ח"ו )לא בפוסל, לא אוסר ולא מתיר 

, אלא הוא משיב ולכן אנחנו מחכים לו בסוף כל סוגיה שיבא ויפסוק לנו(

 אתנו 'לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם'. הוא זה שיעבור 

 את כל התהליך, מתחילת הלילה, מתחילת 'והגדת לבנך'.

'על  - המילה 'על' מבוארת בדר"כ -"והשיב לב אבות על בנים" 

י', אך לכאורה היה צ"ל קודם 'והשיב לב בנים על אבות', שכן ידֵ 

האבות הם אלו שמלמדים תחילה ורק לאחר מכן 'לב אבות על 

בניהם'. מבואר במפרשים שמדובר שאליהו מביא לדור כזה 

שהאבות מושבים ע"י הבנים. כך האפיקומן הוא כאשר האבא 

וא בשקט לי לשאול 'תשיב לי את מה שלקחת'. וה -אומר לבנו 

'נו, אבא, אנחנו מתקדמים בתהליכים האלה?  -כלום אומר 

אנחנו הופכים להיות בעלי אמונה באמת? נכון שאנחנו מכינים 

את עצמנו לחלק השני של הלילה, שבו 'נשמת כל חי תברך 

 את שמך?'.

'כי לא  -ישעיהו מתאר את הגאולה העתידה באופן נגטיבי 

פכם ה' אלוקי כי מאסי -ה תלכון בחיפזון תצאו ולא במנוס

ישראל'. לעומתו, מיכה הנביא אומר שהגאולה העתידה היא 

'כימי צאתך מארץ מצרים', אך אין הוא חולק על ישעיהו. נכון, 

יהיו מוטיבים של ימי יציאת מצרים אבל לא יהיה זה בחיפזון או 

בדילוג אלא כאשר כל הכלים כבר יהיו מוכנים. לא רק 

מלמעלה וינשק כ"א בראשו ויאמר לנו 'חיי, שהקב"ה ידלג 

חיי', ורוחות גן עדן ינשבו ארבעים יום עד שנריח שאנחנו 

קשורים, אלא כי זה יהיה באמת ע"י העבודה שלנו מלמטה. 

לכל הלילה הזה הוא הדרך של החינוך שלפני הגאולה 

 העתידה. זו הכוס החמישית של אליהו.

 דילוגו עלי אהבה

 - אר הרמב"ם את המשיחבסוף הל' מלכים מת

יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח ... 

תהיה מלחמת גוג ומגוג ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד 

הנה אנכי שולח 'נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר 

וגו' ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר  'לכם את אליה

הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר 

והשיב 'מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם שנאמר 
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ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת  'לב אבות על בנים

 )הל' מלכים ומלחמות י"ב, ב'(... המשיח יבא אליהו

 -יאת המשיח של ליל הסדר לפני שעוברים לחלק של ב

פותחים את הדלת ומזכירים לקב"ה את מה שביקש משה 

'שלח נא ביד תשלח', ומוזגים את הכוס חמישית לאליהו. אחרי 

ארבע הכוסות של ארבע כנפות הארץ, מביאים את הכוס 

החמישית של ה'תוך' שלנו, של הנקודה שלי, ומבקשים 

שיהיה כבר 'קרב יום תנו את הכלים כדי אליהו לסיים להכין אמ

ו סיימנו את אשר הוא לא יום ולא לילה'. הוא מגיע אחרי שאנחנ

-תנו את ההלל ואת החד גדיא ואת ההצפון, והוא מתחיל א

'והבאתי אתכם אל הארץ'. אני אביא אתכם כ"א אל נחלתו, אל 

הארץ שהוא ייצור. 'יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו'. אלו 

'כרם היה לשלמה' והדוד -ירים עד שהדילוגים של כל שיר הש

 מגיע אל הרי הבשמים, אל הריחות שאנחנו יוצרים פה. 

זה דבר כל כך נפלא לזכות ולומר את שיר השירים אחרי חצות 

הלילה בליל הסדר. תחילתו של הלילה באיך הקב"ה מביא 

ריחות מגן עדן ואנחנו מריחים את הפסח עם גן העדן והוא בא 

ו חלקו האחרון של הלילה הוא איך אנחנו ונישק אותנו, ואיל

מביאים את הקב"ה כדי שיריח את הבשמים שאנחנו עשינו 

בעולם הזה. נתאווה הקב"ה לבשמים האלה, לדירה הזו 

 בתחתוניים. 

יו....  י ְמָגָדָֽ ִרָּ֥ ְ ֹו ְויֹאַכָׁ֖ל פ  א דֹוִד֙י ְלַגנ ִ֔  )שה"ש ד', ט"ו( .ָיֹבַ֤

לגני אחותי כלה... על הרי 'באתי  -והוא, הדוד, יענה לנו ויאמר 

 בשמים'.

  

 


