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הא לחמא עניא
כולנו מכירים את סדרת הסימנים המובילים את ליל הסדר, 

אשר ניתנו ע"י הראשנים ואשר אומצו ע"י כמעט כל העדות 

 והמנהגים. 

האחת היא סיפור   -בעצם ישנן שתי מצוות ראשיות בלי הסדר 

יציאת מצרים והמצוה השניה היא אכילה )אשר מתחלקת 

סח. -זה פה לכמה וכמה פרטים ומצוות(. האריז"ל אומר שפסח

דיבור ואכילה. ורוב הסימנים מתייחס   -הכל בפה בלילה הזה 

קדש, רחץ )לקראת הכרפס(, כרפס, יחץ,   -לענייני האכילה 

-רחצה )לקראת המוציא(, מוציא, מצה, מכור, כורך, שולחן

עורך, צפון ואפילו ברך. והסימנים שעוסקים במצווה השניה 

 שבלילה הם מגיד והלל.

דה אחת לגבי מצוות האכילה. אפשר להתבלבל נזכיר רק נקו

ולחשוב שמצוות האכילה בלילה הזה היא כמו בכל שבת, שיש 

לנו גם בה מצווה לענג את השבת במאכלים וכו', אך אין 

הדברים כך. הפעם היחידה בשנה שאנו זוכים לברך 'אשר 

היא בליל הסדר לגבי   -קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילה' 

אין לנו אף לא פעם אחת נוספת בעוונותינו  אכילת המצה.

שהאכילה היא ברכת המצוות. לא ברכת הנהנין אלא ברכת 

המצוות. "בערב תאכלו מצות" דאוריתא, ועל אכילת מרור 

מדרבנן )מדאורייתא מצוות מרור לא דומה למה שאנחנו 

מכירים אלא רק כחלק מהסנדוויץ הגדול של קרבן פסח. אין 

ה אלא רק דאורייתא, ובעז"ה נתפלל מרור ללא פסח בתור

 שנזכה כבר השנה להיגאל ולברך על אכילת הפסח(.

האמת היא, שאם חושבים לעומק לרגע מגיעים לתגלית 

כאשר בית המקדש יבנה ב"ב, אנחנו נהיה כל הזמן   -מדהימה 

במצוות של אכילה, כל מה שנאכל נברך 'אקב"ו". זה מאפיין 

גאולה היא שאין מושג כזה של   -את ההבדל בין גלות לגאולה 

'אכילת מצווה' בנפרד. חלק מהגלות זה -'אכילה של רשות' ו

שאני מקיים מצוות כמו מצוות ציצית, הדלקת נרות שבת, 

תפילת ערבית וכו' ואילו האכילה היא רשות, אני אוכל כי אני 

רעב. במקסימום זה מעין תענוג, חלק מענג שבת וכיו"ב, אבל 

בין שכמו שהפעולה הראשונה והמחויבת אנחנו צריכים לה

שהאדם עושה כאשר הוא נולד היא לינוק, ממש כמו כל בעל 

כך גם עלינו להבין שהפעולה הזו, האכילה, היא   -חיים אחר 

מצווה. זו המהפכה הגדולה שאדם יכול להגיע אליה כאשר 

 הוא תופס את מושג הגאולה.

ק תמיד השולחן עורך נפתס אצלנו כמאסטר שף, עס

גסטרונומי, מה בישלו אצל סבתא מהצד הזה והסבתא מהצד 

  -השני, כן קניידלך או לא קניידלך ובדיחות של עדות ומנהגים 

וזה מצוין, אבל אנחנו לא תופסים שעיקרו של הלילה הוא 

 מצוות אכילה וזה המצב הנורמלי האידיאלי.

כמובן שזה גם מחזיר אותנו לגן עדן, שם האדם הצטווה בשתי 

האחת לאכול והשניה לקרא שמות לכל הנבראים.   -וות מצ

ובמצווה לאכול היה גם חלק של 'לא  תעשה', שלא לאכול מעץ 

לא לאכול חמץ, מה שיחמיץ את כוונת הבריאה,   -הדעת טו"ר 

אבל לגבי כל שאר הדברים היתה מצוות עשה "אכול תאכל". 

ה ואין לנו ספק שכאשר האדם היה מטיל בגן עדן והיה רוצ

לאכול בננה או גויאה היה מברך 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו 

לאכול בננה' כי זו נקודת האדם בין האדם לבין כל בעלי החיים 

האדם יכול באכילתו לברר את הניצוצות, להעלות   -בעולם 

אותם ולהפוך את כל הצורך של האכילה, הגסטרונומיה, לציווי 

 אלוקי. 

לילה. החלק השני בלילה הוא זה החלק הראשון של מצוות ה

הדיבור, שם אני מספר ביציאת מצרים. וכעת נגיע למגיד, שגם 

הוא מתחיל בתיאור האכילה. לכאורה אחרי שהתמהנו את 

נטלנו ידיים לאכילת 'פרי  -הילדים בכל מיני פעולות מוזרות 

  -חצינו מצה באמצעה  האדמה', הטבלנו כרפס ואכלנו אותו,

ל 'מה נשתנה'. והנה הילד כבר נעמד על הילד היה צריך לשאו

הכסא ובמקום לשמוע אותו ואת שאלותיו, המגיד מתחיל 

  -במילים 

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ל ִדְכִפין . ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלוּ ַאְבָהָתָנא ּבְ ּכָ

ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח ָאה . ֵייֵתי ְוֵייכל, ּכָ ָנה ַהּבָ א ָהָכא, ְלש ָ ּתָ ָהש ַ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיש ְ ֵני חוִרין. ּבְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ א ַעְבֵדי, ְלש ָ ּתָ  .ָהש ַ

הסדר ההגיוני כפי שאמרנו היה צריך   -נשים לב זה עמוק מאד 

להיות שהילד ישאל, ומה צריך את התיאורים הללו על מה 

ותם אחרי זה שאכלו אבותינו במצרים שאפשר היה לענות א

 פ"אתש פסחלקראת  בהגדה עיונים

 שליט"א מרדכי אלון הרב
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"מצה זו על שום מה?". למה מתחילים לספר לילד   -כשישאלו 

 עכשיו "הא לחמא עניא"?

אך בעקבות הדברים שפתחנו בהם צריך לשים לב פה לדבר 

מרכזי וראשון. לפני שמתחילים את ה'מגיד' ואחרי ארבעה 

סימנים שעניינם היה אוכל, כאשר הילד עדיין לא יודע שעכשיו 

מגיד', אלא הוא רק מתפלא שאחרי נטילת הידיים עומד להגיע '

לא ברכו 'המוציא' אלא כרפס, וגם לאחריו לא מברכים 

'המוציא' אלא מתחילים לדבר כל מיני דיבורים, ולכן הוא רוצה 

זה לחם   -להבין למה לא מתחילים לאכול, אז אומר לו האבא 

האבא לא מספר   -העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. נדקדק 

לילד עכשיו על הלחם שאכלנו כשיצאנו ממצרים אלא דווקא 

על הלחם שאכלו אבותינו 'בארעא דמצרים', כשהיו בתוך 

מצרים, הוא בעצם אומר לו "עוד לא באמת יצאנו ממצרים 

לגמרי. עוד לא באמת יצאנו ממצרים והמצה שהחבאתי לפני 

רגע ב'יחץ' זה עוד לא סיפור יציאת מצרים השלם, זו לא 

לה השלמה. אילו היו אבותינו ואנחנו יוצאים ממצרים הגאו

כבר לא היה פרעה ולא היה דכפין ולא היה   -ממש, לגמרי 

דצריך, ולא היינו עבדי ולא היינו הכא בגלות אלא היינו באכילה 

עדין נשארנו קצ בארעא   -של גן עדן. אבל כשיצאנו ממצרים 

ים שאלנו כל כך הרבה פעמ  -דמצרים. תראו מה היה במדבר 

 מתי חוזרים למצרים. 

יש פרשנים שמסבירים שהכוונה במילים 'הא לחמא עניא' 

היא ללחם כשאלנו כשהיינו עבדים, אבל זה פירוש קשה כי זה 

בטח לא  -לא הנושא של ליל הסדר וזה גם לא מעניין אותנו 

מה היו המאכלים והממרחים שאכלו במצרים. זה  -בליל הסדר 

נומי. אנחנו עסוקים ביציאה ממצרים, ועל גסטרו-לא ערב סוציו

זה צריך לענות לילד כאשר הוא ישאל על השינוי במנהגי 

'הא לחמא עניא' מתאר את מה שאכלנו -הלילה. אין הגיון ש

בזמן העבדות, אלא כאשר יצאנו ממצרים ואכלנו את לחם 

העוני שהקב"ה ציווה עדיין אכלנו אותו עם טעם של 'ארעא 

אנו ממצרים כי פרעה זרק אותנו, כזכור, העם דמצרים' בפה. יצ

ברח ואלמלא ברחנו אולי היינו נשארים שם ומשוקעים בשער 

ולכן עדיין עוד יש 'עבדי' בעולם ועוד יש 'הכא', עוד יש  -הנ' 

דכפין ודצריך, עוד יש בן רשע, ולאורך ההיסטוריה רוב הפעמים 

רץ כשאמרנו 'השתא הכא' זה לא היה בארץ ישראל, וגם בא

ישראל עד השנה זו לא היתה הגאולה השלמה. למה? כי 

נכון שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים מפרעה,   -השתא הכא 

אבל הוא זה שהוצא אותנו ולא אנחנו יצאנו מעצמנו, ורק אחרי 

שאנחנו נצא מעצמנו ממצרים נוכל לומר את ה'הלל' שאחרי 

שלא ה'מגיד'. המגיד מתאר איך הקב"ה הוציא אותנו, את זה 

אנחנו יצאנו מעצמנו כי אין לנו עדיין את הכוח לצאת אבל 

יציאת המצרים ממגרת הפרעה שבנו ומתחילה את התהליך 

"נשמת כל חי  -שבו אנחנו נמצא בעצמנו ממצרים ורק אז 

 תברך".

עכשיו אנחנו בלילה הזה בבית המקדש,   -ליל הסדר בא ואומר 

מצה ובו כולנו  הלילה הזה אנחנו בגן עדן, הלילה הזה כולו

מסובין, הלילה הזה חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא 

'הוא עצמו', אבל נשים לב שכתוב   -עצמו יצא משעבוד מצרים 

זה פלא פלאות. וזה חוזר על עצמו לכל אורך   -גם 'כאילו' 

   -ההגדה; הילד שואל 'מה נשתנה' והאבא עונה 

ִמְצָריִ  ָיד ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעה ּבְ ם ּבְ ָ ם, ַוּיוִציֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ִמש ּ

רּוְך הּוא ֶאת  דוש  ּבָ ֲחָזָקה ּוִבְזרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לא הוִציא ַהּקָ

ִדים ָהִיינּו  ְעּבָ ֻׁ ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנוּ ּוָבֵנינוּ ּוְבֵני ָבֵנינוּ ְמש  ֲאבוֵתינוּ ִמּמִ

ִמְצָרִים  .ְלַפְרעה ּבְ

זה? עכשיו, אבל לפי מה שנאמר מתי היינו משועבדים לפי 

לאברהם בברית בין הבתרים יש הבטחה שהקב"ה יוציא אותנו 

פרעה כבר   -שנה שם, אז איך זה מסתדר? וחוץ מזה  400אחר 

מת מזמן אז איך היינו ממשיכים להיות משועבדים לו עד 

 עכשיו? 

'אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים'   -זה פלאי פלאים 

היה בנוי על יציאה שלנו עצמנו, אז לא היינו בכלל אלא זה 

במדרגה של אפשרות לצאת. אז באמת לא היה יכול להתקיים 

בנו כי היינו יורדים לשער נ'. אילו לא היה בא הקב"ה אחרי 

מאתיים ועשר שנה ואומר 'אני לא משאיר אותם. צריך להוציא 

ן אחר כך 'הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים'. לכ  -אותם' 

'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו' ההמשך לא   -כשנגיד 

  -יהיה 'ואחר כך בא אברהם והתקרב אל הקב"ה', אלא 

יו ֵקְרָבנּו  ה עוְבֵדי ֲעבוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבוֵתינּו, ְוַעְכש ָ ִחּלָ ִמּתְ

קום ַלֲעבָדת  ו.ַהּמָ

המקום הוא שקרבנו לעבודתו ולא אנחנו התקרבנו. זה היה נס 

לא מצידנו, אבל אני מתקדם כל רגע. זה הסיפור של   -גדול 

אני מתקדם ביציאה ממצרים והקב"ה מוציא   -יציאת מצרים 

 אותי כל שניה ממצרים.

'הא לחמא עניא'. כי -לכן כשפותחים את המגיד מתחילים ב

חילים לספר את סיפור יציא"מ ואבל אנחנו מת  -באים ואומרים 

כמו שאנחנו עדין לא באמת בגן עדן וכל מה שאנחנו אוכלים 

זה מצוות אכילה, למרות שיש לנו מצה, כך אנחנו עדיין לא 

באמת במקום הזה שאנחנו יודעים לספר את סיפור היציאה 

אנחנו מתחילים.   -שלנו מעצמנו. אנחנו עדיין לומדים את זה 

האבא לפני שהילד מתחיל לשאול את המה  ואת זה מצהיר

 נשתנה.

  -אמרנו בשם הרבי מליובאוויטש זיע"א שהאבא אומר לילד 

'לפני שאתה מתחיל ושואל שאלות, אני רוצה רגע לשאול את 

אם יצאנו ממצרים איך זה שעדיין   -השאלה האמיתית, והיא 

עדיין אנחנו בגלות באירופה, בבג"צ וכו'?',  לא באמת יצאנו ו

המגמה היא לאכול   -ועל זה אומר האבא לפני המה נשתנה 

בגן עדן, שכל דבר בעולם הוא מצווה, להיות במציאות של 

מצווה, אני אוכל מברר ניצוצות וקורא שמות לכל דבר ומה 

הוא שמו. הקב"ה מחכה שאני אוציא את העולם   -שאני קורא 

יצריו, שאני אצל ואוציא הכל איתי, ורק אז אפשר כולו ממ

להתחיל את השאלות של 'מה נשתנה'.
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ארמי אובד אבי

שאלה שנשאלה; למדנו ברמב"ם )ע"פ הגמרא( שמתחיל את 

ההגדה בגנות ומסיים בשבח, וזו המגמה של הדרשה בפרשת 

'ארמי אובד אבי', שמתחילה בסיפור הגנות ומסתיימת בשבח 

'ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה'. יש שם  -

הרבה שאלות שצריכות להישאל אבל אנחנו נתמקד באחת. 

   -הגדה אומרת ה

ְרֹעה  ּפַ ֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ש ֶ ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעש  ּקֵ ֵצא ּוְלַמד ַמה ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ש  ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ש ֶ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ א ַעל ַהזְּ ֹלא ָגַזר ֶאּלָ

ְמֵתי ְמָעט,  ם ּבִ ָגר ש ָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י ֹאֵבד ָאִבי, ַוּיֵ ם ֲאַרּמִ ַוְיִהי ש ָ

דֹול, ָעצּום ָוָרב.  ְלגֹוי ּגָ

'אנחנו עומדים   -היא מלמדת את זה על דרך ההנגדה. כלומר 

לספר על יציאת מצרים, אז תדע שפרעה לא גזר אלא על 

הזכרים אבל לבן ביקש לעקור את הכל', ואז מתחיל המדרש 

מה קשור הסיפור של לבן   -לפרט. אז השאלה הראשונה היא 

ם רוצים לעסוק בהיסטוריה שקדמה להגיענו להגדה? א

למצרים אפשר להתחיל הרבה יותר מוקדם, ואגב באמת 

מתחילים בברית בין הבתרים, אבל זה דווקא קשור קשר ישיר 

'גר יהיה   -ליציאת מצרים, כי זו ההבטחה של הקב"ה לאברהם 

זרעך בארץ לא להם וכו'...', אבל מה הקשר לפה של לבן? 

 צרים זה לא היה בעקבות לבן.כשיעקב ירד למ

ושאלה נוספת; לפי בעל ההגדה, ה'ארמי' הוא לבן ו'אבי' הוא 

יעקב, ולבן ביקש לאבד את יעקב. האבן עזרא טוען שהעברית 

כאן לא נכונה והיה צריך להיות "ארמי מאבד אבי". 'אובד' זה 

מי שהולך בעצמו לאיבוד ואילו לבן ביקש לאבד את יעקב ולא 

בעצמו, ולכן מגיע האבן עזרא למסקנה שבפשט  ללכת לאיבוד

הפסוק ה'ארמי' הוא יעקב. יעקב הוא ארמי כיון שהוא גר בארם 

'אובד' -)כמו שתל אביבי הוא מי שגר בתל אביב וכיו"ב(, ו

 -הכוונה שהוא הגיע לעוני וקושי גדולים, כמו בפסוק 

ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפש   נּו ש ֵ  ו'()משלי ל"א,  ּתְ

יעקב היה מסכן כשהגיע לחרן במקלו בלבד. ולפי זה הדרשה 

של ההגדה לא מתחילה. אני משער שגם הא"ע עצמו באמירת 

  -ההגדה לא התכוון לפשט שלו אלא לפשט של בעל ההגדה 

שלבן ביקש לעקור את הכל וזהו 'ארמי אובד אבי'. אבל צריך 

 לברר באמת את הנקודה הזו.

ודה פלאית, ואגיד עכשיו דבר שישמע בואו נתחיל את הכל מנק

לבן הוא לא פחות מאשר אחד מגיבורי ההגדה   -קצת תמוה 

והוא מאד משמעותי לה. גיבור נוסף בהגדה הוא תרח, אביו 

 של אברהם, ואפילו נחור 'מככב' בהגדה. בואו נסביר;

בשלב הזה בהגדה מן הסתם כל ילד מתחיל לנדנד לאבא שלו 

יסטוריים כללים ויתחיל לדבר ביציאת שיפסיק לספר סיפורים ה

'גם אם אתה חכם מאד, הרי שגם   -מצרים. ואבא אומר לבנו 

חכמים גדולים צריכים לספר', והוא מביא את מה שההגדה 

   -אומרת שם 

ן ֲעַזְרָיה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע ְוַרּבִ י ְיהֹושֻׁ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעש ֶ

י ֲעִקיָבא ְוַרבִּ  ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְוַרּבְ ין ּבִ ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמסֻׁ

ְיָלה. ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ  ְמַסּפְ

   -ואז מתחילים את המשפט הבא 

ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו... ִחּלָ  ִמּתְ

לה' מביאה אותנו למחשבה שהנה מתחילים תח  המילה 'מ  

'פעם אחת לפני הרבה -יפור. זו פתיחה דומה ללספר את הס

'עבדים היינו' זו מעין הצהרת הכוונות שאנו   -שנים...'. כלומר 

אומרים לילדים שהנה אנחנו עומדים לספר את סיפור יציאת 

 מצרים, ומתחילים ב'פעם אחת לפני הרבה הרבה שנים...'. 

אבל על איזה 'אבותינו' מדברים שהיו עובדי עבודה זרה? 

בדר"כ אבותינו אלו אברהם, יצחק ויעקב, אבל כאן בהגדה 

   -מדובר על 

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ּתֶ ָהר ָיש ְ ֵעֶבר ַהּנָ ... ּבְ

ַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.  ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוּיַ

מאיפה הוא נפל עלינו   -ממתי תרח הוא אבותינו? ונחור 

פתאום? בשביל מה צריך לספר לנו את זה? ההמשך דווקא 

   -ברור 

ָכל  ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָוֶאּקַ

ן ְלִיְצָחק  ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ָנַען, ָוַאְרּבֶ ֶאֶרץ ּכְ

ת אֹתֹו, ֶאת ַיֲעֹקב ְואֶ  ִעיר ָלֶרש ֶ ֵ ו ֶאת ַהר ש ּ ן ְלֵעש ָ ו. ָוֶאּתֵ ת ֵעש ָ

 ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.

   -אבל אז חוזרים אחורה ואומרים 

רּוְך  דֹוש  ּבָ ַהּקָ רּוְך הּוא. ש ֶ ָרֵאל, ּבָ ֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיש ְ רּוְך ש  ּבָ

ַמה ש ֶּ  ֹות ּכְ ץ, ַלֲעש  ב ֶאת ַהּקֵ ַ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא ִחש ּ

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. ָתִרים... ְוִהיא ש ֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ  ּבִ

תספר באופן כרונולוגי   -מה הולך פה? אם אתה רוצה לספר 

רציף, בלי קפיצות קדימה ואחורה. זה הרי בשביל הילדים והם 

 .לא מבינים את הסדר )בינינו, גם אנחנו הגדולים...(

הסיפור שלנו הוא סיפור על לבן.   -תשמעו הסבר פלאי פלאות 

את לבן הארמי אנחנו מכירים כבר מפרשת חיי שרה, ואני 

באמת חושב שהוא גאון עולמי. הוא עשה 'אקזיט' מדהים של 

ביזנסמן אמיתי. כבר כשאליעזר הגיע לקחת אשה ליצחק, לבן 

הוא קולט מה מזיז את אביו בתואל הצידה ומנהל את העניינים. 

הוא אמנם לא ראה את החתן המיועד אבל הוא  -הולך שם 

'אחותנו את היי לאלפי רבבה..   -מברך את אחותו הצעירה 

ה' יצא -ויירש זרעך את שער שונאיו', ובעיקר הוא תופס ש'מ

הדבר'. יש לו זכויות יוצרים על המשפט הזה. נזכור שלבן הוא 

בל הוא קורא לעצמו הנכד של נחור. הוא אמנם בן בתואל א

'לבן בן נחור'. את אבא שלו הוא לא מחשיב ומוחק אותו וחי 

בצילו של הסבא הגדול. הוא שולח את רבקה ליצחק ושומע 

את החוקים והתוכנית העתידיות של הבית הזה מאליעזר. 
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למשל, שלא לוקחים שם אישה משום מקום חוץ מהמשפחה 

עשו   -י בנים שלך. הוא מבין לאחר זמן שליצחק נולדו שנ

הוא יודע מתי להיכנס לבורסה, לא  -ויעקב. עכשיו, הוא גאון 

מוקדם מדי ולא מאוחר מדי. התזמון זה כל המשחק, והוא יודע 

את זה. הוא מבין שהוא צריך לחכות שיצחק ישלח את הבכיר 

שבבניו אליו. אם יצחק ישלח את שני הבנים, הוא יאלץ לתת 

גם לו הוא ייתן את שתי  -בן אחד להם את שתי בנותיו, ואם רק 

בנותיו. אגב, לפי חז"ל גם בלהה וזלפה הן בנותיו, ולכן הוא 

אותו הגנום   -שולח לו ארבע בנות. הרעיון של לבן פשוט 

שעובר מאדם הראשון דרך נח ומגיע עד לתרח, מתפצל 

  -לאברהם ולנחור. הרן הבן השלישי מת והיו לו שתי בנות ובן 

חור, ויסכה, היא שרה, נשאה לאברהם. לוט מילכה נישאה לנ

הוא לא רוצה להרוג אף אחד,  -הולך עם אברהם. ללבן יש מוטו 

הוא לא גוזר על הזכרים, אבל הוא פשוט רוצה לשאוב את כל 

הכוחות של יעקב ולהעביר אותם דרך הגנים שלו ולחבר את 

זה. השבחה. כמו במשאבה הוא שואב את כל מה שבא 

ת ההתבוללות, לא תורת הגזע. תורת הגזע מאברהם. זו תור

 -היא תורתו של פרעה. רק על דבר אחד הוא כועס על יעקב 

 "כי נכסוף נכספת לבית אביך". מה יש לך לחפש שם?! 

"הבנות בנותיי  -הוא אומר על בנותיו ועל הנכדים, כלומר עלינו 

אז קצת כבוד. חשבתי  –והבנים בני". ונזכור שזה סבא שלנו 

סבא,  -שלכל אורך ההגדה אנחנו יושבים כל המשפחה היום, 

 -סבתא, בנים ונכדים, והנה ההגדה מתחילה בדבר קשה 

מספרים לנו על סבא רע. גם מי שלא קרא לילדים שלו 'לבן' כי 

זה לא השם הכי יפה, יודע שלבן הוא הצבע שאין לו צבע כי 

הוא סופח אליו את כל הצבעים ולא מזהים שום ייחוד. הוא 

אידיאולוג האוניברסלי הראשון. הוא יודע שיש לעם ישראל ה

הכח  -שני כוחות מנוגדים שיחד משלימים את העם הזה 

הקוסמופוליטי, האוניברסלי, שאיתו אנחנו רוצים להקים 'בית 

תפילה לכל העמים', זה הכח שאיתו אנו יכולים לשרוד בגלות. 

לפיים איתו העם הזה יעשה אקזיטים בכל רחבי העולם משך א

או שלשת אלפים שנה. עם הכוח הזה העם הזה גם יתבולל 

 ויבטא לעולם כוחות מדעיים ומוסריים וכו'. זה כח יהודי עצום.

מנגד יש לנו כח שני, כח קצת מעצבן, כח אינסופי, כח מתבדל, 

שאיתו אנחנו שומרים על האינסופיות שלנו. אנחנו לא 

מצטרפים  מאפשרים לאף אחד להצטרף אלינו סתם וגם לא

אנחנו נצח. וזה כל הסיפור של פסח; פסח  -לאף אחד אחר 

זהו הלילה בו אנחנו מדגישים את הנצחיות שלנו, את הפן 

השני. כל אחד הוא העם כולו והוא מקריב את קרבן הפסח של 

כל העם ביחיד, בלילה הזה אנחנו סוגרים את הדלת של הבית 

ש מצרים. רק בחוץ יש פרעה, בחוץ י -ומסתגרים ואומרים 

  -בחוצות הלילה אנחנו פותחים את הדלת ואומרים 

ֹפךְ  ר  ש ְ ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאש ֶ ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאש ֶ

ְמָך ֹלא ָקָראּו. ש ִ  ּבְ

                                                           
זהו, ' –מנהג המימונה של יוצאי מרוקו במוצאי פסח בא כדי לומר לכולם  1
 יימנו עם המנהגים של סגירת דלתות. כולנו חברים'.ס

ואז בחצות, עוברים לכח השני וקוראים לכל העולם להצטרף 

כל מעשיך', 'נשמת כל חי תברך', 'יהללוך ה' אלוקינו   -אלינו 

'הללו את ה' כל גוים' וכו'. אין לזה רמז בחלק הראשון של 

 –ההגדה. בחלק הראשון אנחנו סגורים בפני עצמנו, ובחוץ 

נצח   -פרעה, המשחית. בחוץ ההווה החולף, ופה בפנים 

נצחים. זה החג היחיד שיש בו ציווי של "כל ערל וכל בן נכר לא 

  1יאכל בו".

כן, יש גאונות גם   -ונות של לבן את ההגדה מתחילים בגא

בחלק הפחות נעים של המשפחה, זה שסבתא דואגת להעלים 

מהאלבום המשפחתי, כי הנקודה המסוכנת שלנו נמצאת שם 

גם כן. הוא את כל בנותיו ייתן ליעקב. הוא מבין שיעקב רוצה 

את רחל. הוא זה שיכניס ליעקב גם את לאה, גם את רחל וגם 

שלנו, לחזק את הצד  את זלפה ובלהה כדי להתערב בגניוס

הלבני, את הצד האוניברסלי. עוד לפני ג'רארד קושנר ואיוונקה 

טראמפ, היינו אנחנו, יעקב וכל משפחתו, ספונים בבלית הלבן 

ונשארנו שפויים. חמש קדנציות! ושם בא  -משך עשרים שנה 

לבן ושואב את הכוחות לכיון החיצוני, וכוחו היה שהוא היה 

  -לתורה שתי מילים שאינן בעברית  היחיד שהצליח להכניס

'יגר סהדותא'. הוא מתעקש שיהיה שם תרגום לועזי. מה 

"הבנות בנותיי, הבנים בני והצאן צאני". וזה  -שהוא רוצה זה 

'תקשיב טוב יעקב,  -מה שאומרות רחל ולאה ליעקב בשדה 

אנחנו נכריות לו', כלומר מבחינה הלכתית אנחנו הגיורות 

ריה. גר שהתגייר כקטן שנולד ואין לו קשר הראשונות בהיסטו

משפחתי להוריו הביולוגיים שילדו אותו. אין לנו קשר אליו כי 

 אנחנו התגיירנו. 

כאשר הילד בא בתחילת ההגדה ואומר לאביו 'אבא, ספר לי 

כבר על יציאת מצרים', הרבה יותר קל להתחיל בפלנטה 

אור במצרים, בפרעה הרשע שזורק את הבנים לי 2האחרת,

ומחיה את הבנות גם כן כחלק מתורת גזע מפלצתית לשבח 

זו לא פלנטה אחרת. זה  -את הגזע המצרי. אבל תקשיבו טוב 

לבן הוא  -מהגנים שלנו. זה לא משנה מאיזה שבט אתה  50%

 סבא של כולנו. 

"צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות". זה ההמשך של 

ינו, תרח אבי אברהם "מתחילה היו עובדי עבודה זרה היו אבות

שאלנו בהתחלה מה מעניין אותי תרח ונחור  -ואבי נחור" 

הגן הזה שבא מאדם הראשון  -בהגדה, מה הם עושים פה? 

ועובר לאברהם, שהרי גם אברהם רצה לגייר את כל העולם 

ושכולם יתפללו לקב"ה, שרה היא יסכה בת הרן ומילכה וגם 

קיים בנו, אבל  היא הלכה לגייר את כל העולם, הכח הזה

חייבים למשוך אותו לצד הקדושה. זה מה שבאה ההגדה 

ישמעאל נפל, יעקב משך  -ואומרת לנו: יצחק יצא ומשך אותו 

עשו נפל. ואת יעקב לבן לקח כדי שלא לאפשר לזה  -אותו 

להימשך, ולכן לפני שיעקב ירד מצרימה הוא היה צריך לעבור 

למד'. לא כתוב 'בוא את השואה הזו בפלנטה הלא אחרת. 'צא ו

גרמניה נאצית,  טבע הסופר יחיאל דינור )ק. צטניק( בתארו אתביטוי ש 2
וחיו  כאילו לא היו שם בני אנוש ואנושיותובייחוד את מחנה השמדה אושוויץ, 

 .שם על פי מערכת חוקים אחרת לגמרי
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צא מהבועה שלך, מהחממה שלך. צא  -ולמד' אלא צא 

לאמריקה ותראה את ההתבוללות, תראה את העולם ותבין מה 

לבן החדיר בך. צא מהדמיונות שלך ותכיר את הכוח הלבני 

 שנמצא פה בתוכך.

באמת בעברית היה צריך להיות   -המהר"ל מסביר דבר עצום 

כתוב 'ארמי מאבד אבי' כמו שהעיר האבן עזרא. אבל 'מאבד' 

זו פעולה ואילו 'אובד' זה גם פאסיבי אבל גם שם תואר, כמו 

'מוקש'. 'ארמי אובד', אומר המהר"ל זו מהותו של לבן. יש 

ארמי שהוא כל הזמן 'אובד אבי'. זה הווה מתמשך. תמידי. הוא 

גם עכשיו. 'ועכשיו קרבנו המקום  -פה מוקש שנמצא 

סטופ, מהותית, הוא אובד. זה כל עניינו והוא -לעבודתו'. הוא נון

לא מפסיק. והוא נמצא בתוכנו, והוא זה שמנסה להמשיך את 

הנקודה הקוסמופוליטיות שתימחק את נקודת הנצח, ולכן מה 

בכל )אברהם( מכל  -שהוא רוצה זה 'לעקור את הכל'. 'הכל' 

בלי  -ק( כל )יעקב(. הוא מבקש לעקור את הכל. איך? )יצח

לגזור כלום. כשגוזרים זה מלכלך, יש דם. לבן הוא פילוסוף, 

אינטיליגנט. הוא מזהה את הכח הפנימי שיש בכל אחד 

מאיתנו וזוכה אף להיות סבא שלנ, ובזיהוי הזה הוא מסוגל בלי 

 להשאיר עקבות או סימנים מלוכלכים, לעקור את הכל.

ומק, אצל לבן קרה מה שקורה אחר כך במצרים. גם אצל בע

לבן ביום השלישי הוא שומע שברח יעקב והוא משיג אותו ביום 

השביעי, וכך בדיוק יתרחש במצרים. וזה אומר שגם ממצרים 

וגם מלבן אנחנו לא יוצאים כי מתחשק לנו אלא כי אנחנו 

היינו אולי  -חייבים לברוח. אם זה היה תלוי במה ש'בא לנו' 

נשארים שם, ולכן ברחנו. רק שאצל פרעה אפשר למגר אותו 

 שלנו.  DNA-ואילו לבן לא מתמגר אלא הוא ב
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והגדת לבנך
 עשו לנו 'חיים קלים'. התשובה שכתובהבן השלישי, התם, ב

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

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

ֶזק  ֹחֹ֣ יו ּבְ ַמְרּתָֹ֣ ֵאָלָ֔ ר ַמה זֹֹּּ֑את ְוָאִּֽ ר ֵלאמֹֹ֣ ְלָךָ֥ ִבְנָךָ֛ ָמָחָ֖ ָאִּֽ י ִיש ְ ִּֽ ְוָהָיָ֞ה ּכִ

ים. ָ֥ית ֲעָבִדִּֽ ִים ִמּבֵ ְצַרָ֖ ' ִמּמִ נּו הָ֛ ֹוִציָאָ֧ ד הִּֽ  3ָיָ֗

ממתי ההגדה נקראת כך? מי קבע   -קר נשאלתי על ידי יהודי י

את זה? השם הזה כידוע תפס בכל העדות והתפוצות, בכל 

המנהגים, בדומה ל'סידור', שלמרות שיש לכל אחד, לכל עדה, 

נוסח משלו, כולם קוראים לזה סידור, כך גם ההגדה נקראת 

כך בכל תפוצות ישראל. בפשטות התשובה היא כי זה לפי מה 

 "והגדת לבנך".   -שכתוב בתורה 

כנגד "-אבל עכשיו נשאל שאלה נוספת. אנחנו יודעים ש

ארבעה בנים דברה התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם 

  -". בספר שמות, בפרשת בא כתוב ואחד שאינו יודע לשאול

לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי  והגדת"

ול, יודע לשא, וזה מדבר על הבן שאינו )י"ג, ח'(" בצאתי ממצרים

זכורים שאין שאלה לפני כי זו הפעם היחידה בארבעת הא

 . )כך גם מביא שם רש"י במקום(האמירה הזו 

הפעם הראשונה היא הבן רשע )יותר נכון רשעים(, שלשאלתו 

י)" ִּֽ ה ּכִ ם ְוָהָיָ֕ ה ַהזָֹּ֖את ָלֶכִּֽ ה ָהֲעבָֹדָ֥ ֵניֶכֹּ֑ם ָמָ֛ ּו ֲאֵליֶכָ֖ם ּבְ  ". שם י"ב, כ"ו(ֹיאְמרָ֥

". זבח פסח הוא לה' ואמרתם"  -נים בלשון אמירה אנחנו עו

ממש הבן השני, זה שאינו יודע לשאול שהזכרנו, והבן התם )

", והיה כי ישאלך בנך לאמר מה זאת" - בסוף הפרשה(

אליו בחוזק יד  ואמרת"  -והתשובה גם פה היא אמירה 

", והבן האחרון לפי סדר ההופעה בתורה, הוציאנו ה' ממצרים

והיה כי נמצא רק בספר דברים בפרשת ואתחנן, " הבן החכם,

ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר 

לבנך עבדים  ואמרת"  -", וגם לו עונים ציוה ה' אלוקינו אתכם

. אז אם כן, רק בזה שאינו )דברים ו', כ"א(" היינו לפרעה במצרים

יודע לשאול, הבן שמסדר ההגדה בחר למקם כאחרון הבנים, 

אז למה נבחרה המילה הזו לתאר   -מופיעה המילה 'והגדת' 

את סדר הלילה, הגדה? מה שאני מבקש לטעון הוא שבעצם, 

 כולנו 'הבן שאינו יודע לשאול'.

רבן אבל לפני כן הערה נוספת מרתקת; הבן הרשע שואל על ק

)"מה העבודה הזאת לכם", עבודה היא לשון קרבנות, ולכן גם הפסח 

. הבן התם בכלל לא שואל על ה'.."(-התשובה היא "זבח פסח הוא ל

 סיפור יציאת מצרים אלא על פדיון פטר חמור.

ה ְוִאם ְוָכל ה ְבש ֶָ֔ ֹ֣ ְפּדֶ ֶטר ֲחֹמ֙ר ּתִ ֶּ֤ ֹור  ּפֶ כָ֥ ל ּבְ ֹו ְוֹכֹ֨ ֲעַרְפּתֹּ֑ ה ַוִּֽ ָ֖ א ִתְפּדֶ ֹלָ֥

האָ  ְפּדִֶּֽ יָך ּתִ ָבֶנָ֖ ם ּבְ י. ָדָ֛ ִּֽ ר ַמה ְוָהָיָ֞ה ּכִ ר ֵלאֹמֹ֣ ְלָךָ֥ ִבְנָךָ֛ ָמָחָ֖ ָאִּֽ זֹֹּּ֑את  ִיש ְ

נוּ  ֹוִציָאָ֧ ד הִּֽ ֶזק ָיָ֗ ֹחֹ֣ יו ּבְ ַמְרּתָֹ֣ ֵאָלָ֔ ים ה'ְוָאִּֽ ָ֥ית ֲעָבִדִּֽ ִים ִמּבֵ ְצַרָ֖ י . ִמּמִ ַוְיִהָ֗

י ִּֽ ג  ּכִ ֲהֹרֹ֨ ִּֽ נּוֵ֒ ַוּיַ ֵחֵ֒ ּלְ ֹ֣ה ַפְרֹע֘ה ְלש ַ ל ה'ִהְקש ָ ִים  ּכָ ֶרץ ִמְצַרָ֔ ֶאֹ֣ כֹו֙ר ּבְ ּבְ
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ם ְוַעד ר ָאָדָ֖ ֹכָ֥ ֵהָמֹּ֑ה ַעל ִמּבְ ֹור ּבְ כֹ֣ ַח ַלִּֽ  ּבְ י ֹזֵבֵ֜ ֩ן ֲאִנֹ֨ ל 'ה-ּכֵ ֶטר  ּכָ ֶּ֤ ּפֶ

ים ְוָכל ָכִרָ֔ ֶח֙ם ַהזְּ ה ֶרֹ֨ ִּֽ י ֶאְפּדֶ ַנָ֖ ֹור ּבָ כָ֥  ט"ו(-)י"ג, י"ג .ּבְ
הוא שואל בכלל מחוץ לחומר... והבן החכם, שמופיע כאמור 

בפר' ואתחנן, שואל בכלל כאשר אנחנו אחרי עשרת הדברות 

עסוקים בשיבה לארץ ולמה צריך לקיים כל כך הרבה מצוות 

. היחיד שלא שואל )דברים ו'(שמזכירות את יציאת מצרים 

אמנם, אבל דבריו מובאים בהקשר של סיפור יציאת מצרים 

  -הוא שוב, הבן שאינו יודע לשאול 

ת וּ  ל ַמּצֹֹּ֑ ת ָיִמָ֖ים ּתֹאַכֹ֣ ְבַעָ֥ ג ש ִ י ַחָ֖ ִביִעָ֔ ְ ל ה'. -לַבּיֹו֙ם ַהש ּ ָאֵכָ֔ ִּֽ ַמּצֹות֙ יֵ

ִמֹּ֑ים ְולֹא ת ַהּיָ ְבַעֹ֣ ץ ְוֹלא ֵאָ֖ת ש ִ ה ְלָךֵ֜ ָחֵמָ֗ ָרֶאֹ֨ ִּֽ ר  יֵ ֹאָ֖ ָרֶאָ֥ה ְלָךָ֛ ש ְ ִּֽ יֵ

ָכל ךָ  ּבְ ֶלִּֽ בֻׁ ֶּ֤ה . ּגְ ה ָעש ָ ּור ֶזָ֗ ֲעבֹ֣ ִּֽ ר ּבַ ּוא ֵלאֹמֹּ֑ ֹום ַההָ֖ ּיָ֥ ְדּתָֹ֣ ְלִבְנָךָ֔ ּבַ ְוִהּגַ

ִים 'ה֙  ְצָרִּֽ ָ֖י ִמּמִ ֵצאתִ י ּבְ  ח'(-)שמות י"ג, ו' ...ִלָ֔

זו הפעם היחידה שהתורה מתייחסת לחובה לספר לבנים את 

עניין יציאת מצרים בהקשר של חג הפסח עצמו, בחג, כאשר 

 אוכלים מצות. 

מתחילה ב'קדש' שלנו ההגדה   -לפי זה יוצא דבר מרתק 

קדום ביותר החיבור הכנראה ומסתיימת ב'הלל נרצה'. זהו 

 4.ר התנאים מדברים על סידור ההגדהשיש לנו. כב

כשהרמב"ם מביא את נוסח ההגדה שלו, והוא הקדום ביותר, 

מופיעים שני דברים מעניינים. המקור של הרמב"ם לסיפור 

 -יציאת מצרים הוא לא 'והגדת לבנך' אלא פסוק אחר 

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו 

זכור 'לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 

 )רמב"ם חמץ ומצה ז', א'( '...את היום הזה אשר יצאתם ממצרים

זה מופיע חמישה פסוקים לפני 'והגדת לבנך'. אבל לא כתוב 

 הוא מוסיף , ולכןפה באיזה יום חלה מצוות זכירת יציאת מצרים

-  

והגדת לבנך ביום 'תלמוד לומר  ?ומנין שבליל חמשה עשר

בשעה שיש מצה ומרור מונחים  -' ההוא לאמר בעבור זה

לפניך. ואף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים 

לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו 

 )שם( .הרי זה משובח

כל ענייני ההגדה, הוא את שם ואחרי שהרמב"ם מסיים לפרט 
עבדים היינו "-מביא את הנוסח של ההגדה שמתחיל ב

. "ברוך אתה ה' גאל ישראל"-, ומסתיים ב"לפרעה במצרים

האם   -כל יתר הנוסח שמופיע אצלנו מה עם ומה עם ההלל? ו

לא. זה לא חלק ובכן,   -הרמב"ם?  פיללא סדר ההגדה זה 

ננה אמירה. באמירה מההגדה, ויש כאן חידוש גדול; ההגדה אי

אני מתיחס לנושא שעליו נשאלתי. אף אחד מהבנים לא שואל 

על סיפור יציאת מצרים למעט זה שאינו יודע לשאול. זה 

מי שלומד דף יומי כעת, פרק ערבי פסחים, רואה ממש איך היא נבנית  4

 לכך. ויש שם הרבה דוגמאות
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מדהים. ההגדה בנויה משאלה ותשובה אבל אין אפילו בן אחד 

ששואל על סיפור יציא"מ. ההגדה איננה ההלל, לא אכילת 

משאיר את כל זה מחוץ  הרמב"ם  - וכו'והנרצה המצה והכורך 

 . זה רק ה'מגיד', נטו. לנוסח ההגה שלו

להגיד הגדה עניינה לעורר את הנושא גם בלי שישאלו אותך. 

פירושו להוציא אותך מהאפתיות שלך, לעורר בך את ההיפך 

סח -רע, ואילו פסח הוא פה-מהרעיון המצרי. פרעה זה פה

העבודה על  כבדתי. פרעה מייצג את הקביעה של ")האריז"ל(

, ומה שהיה הוא שיהיה, והעולם הוא סרט ארוך על האנשים"

אדונים ומשרתים בלי אפשרות לשנות מהתפקיד. מי שהוא 

להתנגד ו כל ימי חייו, ואם תנסה לשנות את זה עבד נשאר עבד

אתה תיתקל במערכת אכזרית שתיכנס בך בלי   -למיצרים 

 שיש לך שום סיכוי. 

ליל הסדר ונטי בהיחיד הרלוהבן הוא הבן שאינו יודע לשאול 

לשולחן למרות שהם ומביאים ואת האחרים אנחנו מגייסים 

אנחנו לוקחים את   -לכאורה לא שייכים לפה. במילים אחרות 

הבן הזה שאיננו יודע לשאול ומגלים לו שהוא גם חכם, גם 

 רשע וגם תם. 

מה זה 'שלא יודע לשאול'? זה אחד שאין לו שום שאלות. הכל 

לא יודע '-ש מסודר אצלו, הוא מבין הכל כבר מעצמו. הבן

שלא מבין מה חסר לו. מבחינתו הוא שבי הוא החלק  'לשאול

מרגיש שיש לו הכל. זה החלק שבי שמרגיש שהוא בסדר גמור, 

כי הוא מסודר. רק אם  -הוא לא סתם 'מנדנד' לקב"ה לעזרה 

נה אליו מורכב אז אני פו יש איזו פעם נדירה שבאמת יש משהו

אבל 'בדרך כלל, ריבונו של עולם, אני מסתדר יופי בעצמי. עדיף 

שתלך ותעזור לאחרים שבאמת צריכים עזרה ולא מסתדרים 

 מכירים?  ..'..בעצמם

הוא מבין את המערכת והוא לא חושב שצריך לשנות. הוא 

משלים עם המצב, עם פרעה, והוא גם לא חושב שיש למישהו 

מושלם. הוא יודע הוא א כבר יודע. תשובות או ידע ממה שהו

אלא   -הכל. הוא בכלל לא טיפש, הוא גם לאו דווקא החכם 

 הוא זה שפרעה הצליח להרוס. יציר המערכת.

הדבר האחרון שהקב"ה ביקש ממשה שיגיד לבני ישראל לפני 

   -שהם יצאו ממצרים היה לשאול 

ר ּבֶ יש   ּדַ ּו ִאֹ֣ ֲאלָ֞ ם ְוִיש ְ י ָהָעֹּ֑ ָאְזֵנֹ֣ א ּבְ ת  ָנָ֖ ֙ה ֵמֵאֹ֣ ָ הּו ְוִאש ּ ת ֵרֵעָ֗ ֵמֵאֹ֣

ֵלי ּה ּכְ ב ְרעּוָתָ֔ י ָזָהִּֽ  )שמות י"א, ב'( .ֶכֶָ֖סף ּוְכֵלָ֥

היה צריך לבקש את זה? למה 'דבר נא'? למה להתחנן למה 

הם יקחו   -יהודים, כשאפשר לקחת משהו ממישהו   -בפניהם 

גם בלי שתתחנן... אבל זה לא נכון. כל אחד מהיושבים כאן, 

שנה  75-80והאמהות שלו, סבים וסבתות, אם לפני מהאבות 

היו אומרים לו שהוא יכול לצאת מהמשרפות של אוושוויץ 

וטרבלינקה ולעלות לארץ ישראל, רק שיוותר על הרוכש 

לא היה חושב פעמיים. זה אותו דבר במצרים   -שנשאר מאחור 

שנה של עינוי, של 'כל הבן הילוד היאורה  80  -ואפילו יותר 

הוא כבר איבד   -כוהו'. אם הוא שפוי הוא בורח תוך שניה תשלי

)'וחמושים עלו בני ארבעה אחים והוא האח החמישי האחרון 

, אין בכלל ספק בזה. כל אחד היה מוותר על ישראל מארץ מצרים'(

חשבון הבנק בוורשה או בבודפשט או בקזבלנקה. לכן, אומרים 

קחו את תתחנן בפניהם שי  -חז"ל, אמר הקב"ה למשה 

 הרכוש. שיהיו יודעים לשאול.

מה יש לי, יהודי, לשאול   -אגיד עכשיו משהו שהתחדש לי היום 

מהמצרי? מה יש לו ? הוא כלום, רשע מרושע. אבל אנחנו מכל 

מה שנעבור בעולם ניקח לעבודת ה' שלנו. ככה יוצאים 

ממצרים. אנחנו נעלה  ניצוצות מהכסף והזהב של המצרים. 

"שלא יאמר אותו זקן ועבדום ועינו אותם קיים   -לשון חז"ל 

בהם ואחרי יצא ברכוש גדול לא קיי". איך יוצאים ברכוש גדול? 

השואל, יש לנו איזה פחד מפני הצורך לשאול. כי שואלים.   -

כי אתה לשאול באמת  במובן הממוני חייב באחריות. זה מפחיד

ונוקבת, כזו שאולי לא ציפית לה  יתיתלקבל תשובה אמ יכול

 את החיים.  ויכולה לשנות לך

כל ההגדה מיועדת לבן שאינו יודע לשאול. שאר   -נדגיש 

הבנים הם טרמפיסטים שהבאנו כדי שלא יהיה משעמם בליל 

אתה יכול להיות   -הסדר, ולהם אנחנו אומרים את הדבר הבא 

ה תדע את אז את -חכם גדול מאד אבל אם אינך יודע לשאול 

כל הש"ס ולא תצא מממצרים. אתה תשאר במצרים שלך. 

מצרים דקדושה קוראים לזה בתורת החסידות. קוראים לרשע 

הבעיה שלך איננה זה שאתה רשע. זה לא נורא.   -ואומרים לו 

הבעיה האמיתית שיאנך יודע לשאול והשילוב הזה מביא אותך 

 לחיזוק הרשעות שבך.

ם שספר התניא לא מיועד רק חסיד חב"ד זקן אמר לי פע

תלמד תניא כדי להיות ליטווק   -לחב"דניקים. הם אתה ליטאי 

תלמד תניא כדי להיות ברסלבר   -יותר טוב, אם אתה ברסלב 

 יותר טוב.

צריך להפסיק לפחד ולהתחיל לשאול. להיות הרעיון בזה הוא ש

מהמצרים. פוגש בחיים, גם  בשמחה ולשאול מכל דבר שאני

)במובן  ל משהו אתה לא הופך להיות המשאילכשאתה שוא

אתה יכול לשאול כלי כסף וכלי זהב   - החיובי של המילה(

הכלים האלה  אלא עםמהמצרים ולא להפוך להיות מצרי, 

 לעבוד את ה'.

על המצרים  'לעבוד'כל המפרשים שואלים למה היה צריך 

ולומר להם שאנחנו שואלים מהם? תגיד להם בפרצוף שאתה 

למה לשקר? התשובה המשפטית היא שגם מה שהם  לוקח.

השאילו לנו לא מכסה את השכר שמגיע לנו על כל שנות 

  -השיעבוד והעבודה בפרך, אבל יש כאן משהו יותר פנימי 

אנחנו שאלנו מהמצרים את הכלים דווקא כן כדי להחזיר להם 

את זה. כדי להעלות מזה את ניצוצות הקדושה ולהעלות אותם 

מים מהמקום השפל שהם היו בו 'כי ביתי בית ואת כל הע

  -תפילה יקרא לכל העמים'. להקים את הכל ולהחזיר אותו 

אנחנו צריכים להבין ששום אירוע בחיים שקרה לי לא התרחש 

כדי שהוא יעבור לידי. גם אם קרה משהו ש'אכלתי אותה', 

האם אני יודע  -פגעו בי, נתקלתי באיזה מיצר שלא תיכננתי 

במיצר הזה, במצרים האלו, כי אני מבין שאם זה  להשתמש
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קרה כנראה זו העבודה שלי בעולם, שהקב"ה אירגן לי את זה. 

 ?)על מנת להחזיר מתוקן(האם אני יודע לשאול 

מעתה נבין למה קוראים להגדה כך, ולמה היא מסתיימת כמו 

וזה העיקר  הגדה זה למשוך,  -'גאל ישראל' -שראינו ברמב"ם ב

כי בהלל אנחנו מדברים על  5. זה לא קשור להלל,של הלילה

'מגיד', ובהגדה -בזה הגאולה השלמה והגדה זה כשיש מצרים, 

ולהיות מגיד  למעלה אני לומד למשוך כל דבר מהמעמקים שלו

בעצמי. 'רחצה' זה ליטול ידיים, 'קדש' זה לעשות קידוש וכך 

הוא גם 'מגיד' זה להיות מגיד, למשוך. להיות מי שכל דבר ש

                                                           
לשמוע את הסיפור גם בפשט למשוך את הילדים עם קליות ואגוזים כדי  5

 של יציאת מצרים שזה בתחילת הלילה.

פוגש הוא שואל עליו ושואל אותו. והוא יודע שכל מה שהוא 

הכל הוא מחזיר אליו. לא גנבנו את שואל זה מהקב"ה ולכן 

במסירות נפש הסכמנו לשאול מהם כלי  -מהמצרים כלום 

על מנת שאנחנו  -ריות שלהם טמאו מיצכסף וכלי זהב שהם ב

וזו ה. נרים אותם ואת המצריות שבתוכי אל המקום המקורי של

 הגדה.
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ה בנים כנגד שלש
אנחנו ממשיכים במה שהתחלנו בשיעור הקודם וננסה 

להיכנס קצת אל ארבעת הבנים ולהבין מה זה חכם, מה זה 

 רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

ראשית נשים לב לדבר מעניין. שלשה מתוך הארבעה הם 

חכם, רשע ותם, ואילו 'שאינו יודע לשאול'   -שמות של תכונות 

זה לא מה הוא אלא מה הוא לא. וזה מעניין כי בשיחה הקודמת 

ראינו שהוא זה שבכלל כל הסיפור נכתב וההגדה נקראת כך 

יד אחרי 'והגדת לבנך'. ואם נציץ בהגדה נגלה שמ  -על שמו 

ארבעת הבנים, אחרי שהיא אומרת לבן שאינו יודע לשאול 'את 

   -פתח לו', היא פותחת בדרשה על התשובה שניתנה לו 

ְדּתָ ְלִבְנָך  יֹום ַההּוא,  -ְוִהּגַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ , ּתַ ָיכֹול ֵמֹראש  ֹחֶדש 

ֲעב ְלמּוד לֹוַמר ּבַ עֹוד יֹום, ּתַ יֹום ַההּוא ָיכֹול ִמּבְ  -ּור ֶזה ִאי ּבַ

ִחים  ּנָ ה ּוָמרֹור מֻׁ ש  ַמּצָ ּיֵ ָעה ש ֶ ש ָ י ֶאָלא ּבְ ֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרּתִ ּבַ

  .ְלָפֶניךָ 

פתיחת ההגדה זה הפסוק של הבן הזה, אבל הוא הרי אינו יודע 

'יכול מראש חודש? יכול   -לשאול אז מאיפה השאלות האלה 

? כמו מבעוד יום?'. ואגב, מה בכלל הקטע הזה מוסיף בהגדה

שאצל הרשע הסברתי את התשובה שניתנה לו, האם הדרשה 

הזו היא התשובה שניתנה לזה שאינו יודע לשאול? זה בכלל 

לא נראה כך. אבל בעל ההגדה כן רואה את זה כך כי בפסוק 

 הזה הוא פותח את ההגדה. 

ר"ח   -אגב, יש כאן שלש אופציות למועד סיפור יציאת מצרים 

 נגיע לזה בהמשך.  ניסן, מבעוד יום וליל הסדר עצמו.

אמרנו בשיחה הקודמת שכל ההגדה היא לכבוד הבן הזה 

שאינו יודע לשאול וכולה היא שאלות ותשובות וזה המעכב של 

ההגדה )אם אין לו בן אז אשתו שאולת ואם אין לו אשה אז הוא 

  6ברמב"ם.שואל את עצמו(, וזו מהותה של ההגדה כפי שראינו 

חכם,   -רק נזכיר את שכבר אמרנו, שבעצם יש שלשה בנים 

ואילו זה שאינו יודע לשאול הוא לא בן אלא הוא כל   -תם ורשע 

ההגדה, וההגדה באה ומדבר אל השאינו יודע לשאול שבחכם, 

אל השאינו יודע לשאול ברשע ואל האינו יודע לשאול שבתם. 

 הבנים הללו. ולצורך זה עלינו לבררר מי הם שלשת

נתחיל לפי סדר הופעתם בתורה וגם נברר למה בעל ההגדה 

שינה מהסדר הזה. הראשון בתורה הוא הרשע, והוא שואל על 

   -קרבן הפסח 

י ם ְוָהָיָ֕ה ּכִ ה ַהזָֹּ֖את ָלֶכִּֽ ֲעֹבָדָ֥ ה ָהִּֽ ֵניֶכֹּ֑ם ָמָ֛ ּו ֲאֵליֶכָ֖ם ּבְ אְמרָ֥ )שמות  .ֹיִּֽ

 י"ב, כ"ו(

 -התשובה שניתנת לו בחומש היא 

                                                           
לפי מנהג חב"ד מתחילים את ההגדה במילה אחת לפני 'מה נשתנה', שם  6

 'טאטע, מה נשתנה'. -אומרים  

ַבח ִּֽ ֶּ֡ם זֶ ֲאַמְרּתֶ ּוא ַלִּֽ  ַוִּֽ ַסח הֵ֜ ח ַעל 'ה-ּפֶֹ֨ ַסָּ֠ ֹ֣ר ּפָָּ֠ י ֲאש ֶ ּתֵֶּ֤י ְבֵנִּֽ ָרֵאל֙  ּבָ ִיש ְ

ֹו ֶאת ָנְגּפָ֥ ִים ּבְ ִמְצַרָ֔ ִים ְוֶאת ּבְ ם  ִמְצַרָ֖ ד ָהָעָ֖ ּקָֹ֥ יל ַוּיִ ֹּ֑ ּתֵֹ֣ינּו ִהּצִ ּבָ

וּ  ּתֲִַּֽחוִּֽ ש ְ ִּֽ  כ"ז( ,)שם .ַוּיִ

 אבל בעל ההגדה שינה ומביא תשובה אחרת. למה?

הוא הבן היחיד שבעל ההגדה לא משנה מהתשובה התם 

שניתנה לו בחומש אבל הוא לא משלים את התשובה. התם 

  -רואה 

ֶטר  ְוָכל ֶּ֤ ה ְוִאםּפֶ ה ְבש ֶָ֔ ֹ֣ ְפּדֶ ֹור  ֲחֹמ֙ר ּתִ כָ֥ ל ּבְ ֹו ְוֹכֹ֨ ֲעַרְפּתֹּ֑ ה ַוִּֽ ָ֖ א ִתְפּדֶ ֹלָ֥

ה ִּֽ ְפּדֶ יָך ּתִ ָבֶנָ֖ ם ּבְ  )שם י"ג, י"ג( .ָאָדָ֛

זה בכלל לא בליל הסדר, זה במצות פדיון בכור שלפיה כל בכור 

בבעלי החיים ובבני האדם, צריך להיפדות מהכהן בחמישה 

סלעים )בבני אדם( או לתת אותו לכהן )בבעלי חיים(, ועל זה 

'מה זאת'. כשאנחנו קוראים בהגדה על הבן התם   -הוא שואל 

-  

ם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹּאת? ְוָאמַ  ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ּתָ ְרּתָ ֵאָליו: ּבְ

ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמּבֵ  ְיָי ִמּמִ

אנחנו בכלל לא מקשרים את זה להקשר שבתורה, כי בתורה 

   -זה ממשיך 

י ִּֽ י ּכִ ג  ַוְיִהָ֗ ֲהֹרֹ֨ ִּֽ נּוֵ֒ ַוּיַ ֵחֵ֒ ּלְ ֹ֣ה ַפְרֹע֘ה ְלש ַ ל ה'ִהְקש ָ ֶרץ  ּכָ ֶאֹ֣ כֹו֙ר ּבְ ּבְ

ר  ֹכָ֥ ִים ִמּבְ ם ְוַעדִמְצַרָ֔ ֵהָמֹּ֑ה ַעל ָאָדָ֖ ֹור ּבְ כֹ֣ ַח ַלִּֽ  ּבְ י ֹזֵבֵ֜ ֩ן ֲאִנֹ֨ ל 'ה-ּכֵ  ּכָ

ים ְוָכל ָכִרָ֔ ֶח֙ם ַהזְּ ֶטר ֶרֹ֨ ֶּ֤ ה ּפֶ ִּֽ י ֶאְפּדֶ ַנָ֖ ֹור ּבָ כָ֥  )ט"ו( .ּבְ

כלומר התשובה שבתורה שייכת לבכורות, ואילו בעל ההגדה 

הוציא את זה מההקשר. גם אצל הבן החכם עשה בעל ההגדה 

ו מביא את התשובה שניתנה לו בתורה, אלא דבר מוזר והוא אינ

   -אומר 

ר  ִטים ֲאש ֶ ּפָ ים ְוַהִמש ְ ּקִ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהחֻׁ

ַסח: ֵאין  ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ ה ְיָי ֱאֹלֵהינוּ ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאּתָ ִצּוָ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן.  ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

  -בתורה לא כתוב אפיקומן אלא 

נּו  ִציֵאָ֧ ִים ַוּיִֹּֽ ִמְצָרֹּ֑ ה ּבְ ינּו ְלַפְרֹעָ֖ ָ֥ ים ָהיִ ַמְרּתָֹ֣ ְלִבְנָךָ֔ ֲעָבִדָ֛  ה'ְוָאִּֽ

ה ד ֲחָזָקִּֽ ָ֥ יָ ִים ּבְ ְצַרָ֖ ּתֵֹ֣ן . ִמּמִ ֹמִּֽ  ה'ַוּיִ ת ּוָּ֠ ים אֹוֹתֹ֣ ים ְוָרִעָ֧ ֹדִלֹ֨ ְפִתים ּגְ

ה ּוְבָכלבְּ  ַפְרֹעָ֥ ִים ּבְ ֹו ְלֵעיֵנִּֽ  ִמְצַרָ֛ יתָ֖ ם  .ינוּ ּבֵ ָֹּ֑ יא ִמש ּ ָ֖נּו הֹוִצֹ֣ ְואֹותָ

ַע֙ן ָהִבֹ֣  נּו֙ ֶאתְלַמֹ֨ ֶתת ָלֹ֨ נּו ָלֶּ֤ ֲאֹבתִֵּֽינוּ  יא ֹאָתָ֔ ָ֖ע ַלִּֽ ּבַ ָ֥ר ִנש ְ ֶרץ ֲאש ֶ  .ָהָאָ֔
 כ"ג(-)דברים ו', כ"ב

זה לא קשור ליציאת מצרים אלא להמון מצוות אחרות שניתנו 

ואז באה  -עשה, לא תעשה וכו'   -לנו כאשר הגענו לארץ 

   -התשובה 

נוּ  ֹ֣ ֹות֙ ֶאת ב'ַוְיַצּוֵ ֲעש  ל ַלִּֽ חֻׁ  ּכָ ה ְלִיְרָאָ֖ה ֶאתַהִּֽ ּלֶ ים ָהֵאָ֔ ֹ֣ ֹלֵהֹּ֑ינּו אֱ  ה' ּקִ

ל נּו֙ ּכָ ֹוב ָלֹ֨ ה ְלטָ֥ ִּֽ ֹום ַהזֶּ ַהּיָ֥ ָ֖נּו ּכְ ים ְלַחּיֹתֵ ִמָ֔ ה ּתְִִּֽהֶיה. ַהּיָ י ּוְצָדָקָ֖ ִּֽ נּו ּכִ ֹּ֑  ּלָ
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ֹות ֶאת ֲעש ֵ֜ ר ַלִּֽ ֹמֹ֨ ל ִנש ְ ה הַ  ּכָ ְצָוֹ֣ י ַהּמִ ָ֥ר  ה'זָֹּ֗את ִלְפֵנָ֛ ֲאש ֶ ִּֽ ֱאֹלֵהָ֖ינּו ּכַ

נוּ  ִּֽ  )שם כ"ד(. ִצּוָ

כל המצוות באו כדי שנירא את ה'  -וזו תשובה מדהימה 

ושנחיה וצדקה תהיה לנו וכו', ואין זכר לכל זה בהגדה. והקדמה 

הבנו כבר שהבן שאינו  -לכל תהיה השאלה הפשוטה הבאה 

ך להבין מה הם החכם, יודע לשאול הוא המרכזי, אבל עדיין צרי

הרשע והתם, ואת זה נבין לפי השאלות שהם שואלים ונראה 

 מה מפריע לכל אחד מהם. נכנס לזה לאט.

למה זו שאלה  -הבן הרשע שואל על קרבן פסח כאמור. וצ"ל 

של רשע? מה הבעיה לשאול 'מה העבודה הזאת לכם'? ולמה 

מתעצבנים עליו בהגדה, ובגלל שאמר 'לכם ולא לו' אומרים 

'מוציא את עצמו מהכלל', הרי גם הבן -שהוא 'כופר בעיקר' ו

'מה העדות והחוקים..  -החכם שואל את שאלתו באותו סגנון 

בל וניתן את התשובה '? ובל נתבלאתכםאשר צווה ה' אלוקינו 

הלא נכונה שלכאורה גם הוא היה שם אז למה הוא אומר 

  -'לכם', כי הוא שואל את השאלה שלו כאשר ניכנס לארץ 

י ִּֽ אּו ֶאל ְוָהָיָ֞ה ּכִ ר ִיּתֵָ֧ן  ָתֹבֹ֣ ֶרץ ֲאש ֶֹ֨ ֹּ֑ר  ה'ָהָאָ֗ ּבֵ ֹ֣ר ּדִ ֲאש ֶ ִּֽ ָלֶכָ֖ם ּכַ

ָ֖ם ֶאת ַמְרּתֶ את ּוש ְ ה ַהזִֹּּֽ ֲעֹבָדָ֥  ()שמות י"ב כ"ה .ָהִּֽ

הוא שואל את השאלה בעתיד, כאשר נחזור לארץ. בגלות הוא 

לא שואל, הוא מקפיד על הזבח. הבנים האחרים לא מתעוררים 

 דווקא בארץ.

מי מוגדר רשע, אחד שיש לו  -מה זה בעצם רשע? בואו נגדיר 

כתבי אישום? שוחד, מרמה והפרת אמונים? אגב, ההופכי  80

חכם, אין צדיק... התניא של רשע הוא הצדיק, אבל בהגדה יש 

מלמד אותנו יסוד גדול; בעצם בכל עברה שאדם עושה הוא 

   -מרשיע בפני קונו. זה פסוק מפורש 

י ִּֽ וּ ֶאל ּכִ ש ָ֥ ים ְוִנּגְ ין ֲאָנש ִָ֔ ֹ֣ ה ִרי֙ב ּבֵ ָ֥ יקּו֙  ִיְהיֶ ֙ ּום ְוִהְצּדִ ָפטֹּ֑ ט ּוש ְ ָ֖ ּפָ ש ְ ַהּמִ

ָ֖יעּו ֶאת ֶאת יק ְוִהְרש ִ ָ֔ ּדִ ִּֽע ַהּצַ  )דברים כ"ה, א'( .ָהָרש ָ

הרי זה ויכוח כספי בין שני אנשים, אז למה   -צריך להבין 

קוראים לו רשע? כנראה שרשע הוא אדם שהיצר הרע, החשק 

העכשווי, מתגבר עליו ומסתיר ממנו את ראית המכלול. נבאר 

ש'אין אדם עובר  7חז"ל אומרים בהקשר של אשה סוטה -

מדובר באשה עברה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות'. 

שמכחישה את טענת בעלה שהיא נסתרה ממנו, ואנחנו 

בודקים אצלה האם עברה עליה רוח שטות. הרשע הוא זה 

'תגידי, מה  -שרוח השטות משכיחה ממנו את הרעיון הכולל 

קרה לך. בגלל רגע של תאווה את מוכנה לפרק את המשפחה 

'מה, אתה שיכור?'. הרשע איננו רע אלא  -שלך?', או 

עכשיו מנצח אצלו. התאווה המיידית. ונזכור את מה שה

שאנחנו אומרים כל שנה, שכל ארבעת הבנים בהגדה אינם 

בנים חיצוניים ונפרדים אלא הם חלקים הקיימים בכל אחד 

בתימן, עיראק, פולין או  -מאיתנו. הרשע, כל זמן שהיה בגלות 

מעולם לא שאל למה מקריבים קרבן פסח, זה היה  -ארה"ב 

                                                           
הפסוק הוא "איש איש כי תשטה אשתו" )במדבר ה', י"ב(, ומכך שזה  7

 ש' שמאלית, לומדים חז"ל שזו רוח שטות.-כתוב ב

ר לו שצריך. קרבן פסח אומר שהקב"ה פסח על הבתים ברו

שלנו והציל אותנו ולכן בגלות אני מבין שיש רגעים שצריך 

לסגור את הבית ולא לתת לכל בן נכר להיכנס. הוא יודע, הרשע 

הזה, שהוא נמצא פה בארץ כי הוא מאלו שלא התבוללו, אבל 

'המכלול הזה שהיה בגלות  -עכשיו במציאות בארץ הוא אומר 

'מה  -לא רלוונטי. הזמנים משתנים, העולם יודעים מי אנחנו 

העבודה הזאת לכם'. הוא שואל רק על המצווה שמבדילה 

בינינו בין כל העולם, על הפסח. הוא שואל למה להמשיך עם 

ההבדלה הזאת, הרי אנחנו כבר בבית. הוא איש טוב, אולי הו 

ואה את עצמו כחלק מהכלל לוחם דגול, אבל הוא לא ר

ההיסטורי של עם ישראל לאורך הדורות. הוא מוציא את עצמו 

מהכלל. הוא יכול להביא לתפיסת עולם שאומרת שהיהודי 

המודרני יכול גם להסתפק גם בגיור רפורמי )ח"ו( כי כבר לא 

צריכים את ההבדלה הזאת. רוח השטות שלו נובעת מזה 

הו שמלהיב ממנו ומונע שהוא לא רואה את המכלול. יש מש

ממנו אותו. הוא הגיע הביתה, הקים מדינה והוא רוצה 

להתפעל ולהתבטא במשהו מסוים, והכלל, היהודים הזקנים 

ההם והאחריות על העתיד ועל העבר מפריעה לו. 'בא לו' 

למה אתם  -עכשיו את מה שהוא מבין. ולכן הוא שואל 

 משעבדים את עצמכם כשאתם כבר בני חורין?

בעל העברה אין לו כח להשתעבד לחוקי  -במילים אחרות 

הכלל. ההשתעבדות למשפחה משגעת את אותה סוטה, 

אותנו... והרשע הזה מודע לניתוק שלו, ואט אט הוא מפתח 

תפסיה של אנטי. זה לא תפיסה אמיתית אלא היא נובעת בגלל 

שהוא נמצא בלופ שהשעבוד, המסגרת, קשה לו והוא רוצה 

ואנחנו רוצים לעורר בו  -לפתח את העכשיו שלו למרוד בה, 

 -את השאינו יודע לשאול שבתוכו. אנחנו באים ואומרים לו 

אתה לא יודע לשאול כי אתה משחיז את השיניים שלך. גם אני 

עובר עבירות, גם לי יש קשיים, אתה בכלל לא רשע כמו שאתה 

בכלל לא היית נגאל אלא נשאר  -חושב, כי אם היית כזה 

צרים. ברגעי האמת פתאום מתעורר אצלך המנגנון של במ

הוא פשוט לא רוצה להיות  8המסירות נפש ואתה חוזר לכלל'.

מחויב, ולאט לאט הוא מתנתק, ולכן תפקיד השואל הוא 

להחזיר, להיות בקשר. הבן הזה מגיע רק כשאנחנו בארץ כי 

ולל בכלל לא מגיע לשולחן הסדר, ואילו הוא בבחו"ל הבן המת

נמצא שם. והתפקיד שלי הוא לעורר אותו לחזור לשאול כן 

'אני ואתה באותה סירה ואתה רק  -ולהיכנס מחדש לכלל 

 מתאר דבר שאיננו אמיתי'.

ואם נתבונן בזה במובן הפנימי נבין כמה פעמים שאנחנו 

עצמנו רשעים. צריך להבין שבכל פעם שאני מהרהר בעבירה 

ע נכנסה בי רוח שטות או עובר עבירה אני נקרא רשע, כי כרג

ושחררתי את עצמי מהחובה לכלל, לבית. זה יכול לקרות לכל 

 אחד המון פעמים.

אחרי הרשע עוברים לתם. תם הוא האדם הפשוט. הוא רואה 

דברים בפשטות ולא מבין למה בכלל יש בעיות. כלומר, הוא 

נזכיר כי אם מפחיתים בגימטריה את המילה 'שניו' מהמילה 'רשע' יוצא  8

 'צדיק'.
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פתאום רואה שפודים בכורות. פדיון בכור אומר שהראשית, 

ם לא תקח אותו אל הכהן, הוא יכול להיות הכח הראשוני, א

מסוכן מאד. אם לא תקח את ראשית אונך )ויעקב נקרא 'איש 

תם'( ותתן את הראשית תמיד אל הכהן, אתה תכנס לסיון 

'כולנו  -גדול. והתם הזה כל כך תמים, מתוק, שהוא אומר 

כהנים, כולנו טהורים, העולם כולו טוב. מה הבעיה בכלל, הכל 

'ויהי כי הקשה פרעה  -הוא תם, ולכן עונים לו  בסדר...'.

לשלחנו...'. אם אני לא לוקח את הכח הבכורי ומשעבד אותו 

לכהן אפשר להגיע לדברים איומים. לכן במצרים לקו כל 

'מבכור פרעה היושב על כסאו ועד בכור השבי'. וזה   -הבכורות 

נוהג בחמור כי זה מזכיר לנו את מצרים ולעומתו השה הוא 

ימוי ישראל )"שה פזורה ישראל", ירמיהו נ', י"ז(. ורק אחרי ד

 אפשר לפעול פה.  -שנותנים אותו לכהן 

'טיפש'. שאף אחד לא יעלב,  -בירושלמי כתוב במקום תם 

לא של הרשעים אלא של  -התם הוא הקומוניזם הטיפשי 

הנאיבים שבאמת האמינו שהעולם כולו שווה. זו הטיפשות 

שלא מכירה בכח שכאר הוא מתעורר הוא הסוציאליסטית, זו 

מסוכן ולכן צריך לשעבד אותו אל הכהן. התם מרוב שהוא תם 

אתה כל כך  הוא לא יודע לשאול במובן הכי טהור של המילה.

תם ורואה את החיים בשלמות, הכל טוב אצלך. הוא לא רואה 

את הסכנה. ולכן צריך לעורר בו את השאלות, את הראיה 

 המפוכחת.

יע הבן אחרון, החכם. הוא חכם כי הוא שואל על כל ואז מג

המצוות, אבל לפעמים מה שקורה לחכמים זה שהם לא יודעים 

לשאול כי הם כבר יודעים הכל. אין לו שום צורך או רצון 

לדבקות. זה חכם שיודע את כל הסוגיה על הפרשנים אבל 

 אתה לא מצליח לגרום לו להתרגש...

בצעירותו ללכת ללמוד אצל  מספרים על בעל התניא שניסו

הגר"א והוא בחר דווקא לנסוע אל המגיד ממזריטש, ואז יצא 

על כך כעס גדול. היה אז ביטוי רווח שאמר שמי שבאמת רוצה 

ללמוד נוסע לוילנא ואילו למעזריטש נוסעים רק בשביל 

להתפלל. והתניא אמר שללמוד כבר קצת יודע אבל להתפלל 

 -שאתה חכם. לדעת שאתה חסר עדיין לא. זה לדעת לשאול כ

אין לי תפילה, אין לי דבקות. אני 'במצרים דקדושה'. אתה יכול 

'אני יודע את כל המצוות והעדות והחוקים   -להתבלבל ולחשוב 

והמשפטים ואני יכול לסדר לכם את זה בטבלאות לפי שיטות 

 וכו'. 

ומי עונה התורה לבן החכם? זה אבא שלא היה במצרים )כי 

כם מופיע בספר דברים ערב הכניסה לארץ אחרי שכל הבן הח

"ואותנו  -דור יוצאי מתרים מתו בחטא המרגלים(, והוא אומר לו 

הוציא משם". איך אותנו? הגמרא בפסחים אומרת שאם אמר 

אדם 'ואותנו הוציא משם', הוא כבר יצא ידי חובה כי 'חייב אדם 

אומרים לו לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים', ומה עוד 

'עבדים היינו', ועוד אומרים לו 'אין מפטירין אחר הפסח  -

אפיקומן'. מכל המצוות זה מה שמצאתם לענות לו? והפשט 

אפיקומן הוא שהולכים לישון עם הטעם של המצוה. עם   -הוא 

'ליראה  -הטעם תוכל לשאול. אומרים לו שכל המצוות נועדו 

די שנרגיש, כדי שנירא, את ה' אלוקינו לחיותנו כהיום הזה', כ

 כדי שנחיה.

עכשיו נחזור למה שפתחנו בו; 'והגדת לבנך' לבן שאינו יודע 

לשאול, כלומר איך מגיעים אל החכם שאינו יודע לשאול? מה 

לא יודע לשאול התם ומה לא יודע לשאול הרשע, ועל זה 

'יכול מראש חודש', כי בראש חודש קיבלנו  -אומרת ההגדה 

אולי  -התשובה לחכם ששואל על המצוות  וזו 9את המצוות

נדבר אל החכם? ת"ל 'ביום ההוא', כלומר על הזמן ששוחטים 

בו את קרבן הפסח. מי זה ששאל על קרבן הפסח? זה הרשע. 

בואו  -'יכול מבעוד יום', כלומר  -אז בואו נדבר על הנקודה הזו 

נדבר על מי שלא רצה להיות משועבד לחבורה, לכלל, זה 

'בעבור זה לא אמרתי אלא  -על זה באה התשובה הרשע, ו

בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך', שזה מזכיר לנו כבר את 

'ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו' ובזה הגענו את -הגאולה ואת ה

התם שלא הבין מה הבעיה בכלל ולמה לפדות את הבכורות. 

אז עכשיו מעוררים את השאינו יודע לשאול שבכל הבנים 

בואו נתחיל לדבר 'מתחילה עובדי ע"ז היו  -הם ואומרים ל

אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו', ועכשיו מתחילים את 

ליל הסדר, את ה'והגדת' כאשר מדברים אל כולם, עם המצוות 

שיש בלילה הזה, עם קרבן הפסח שנאכל אבל בשעה שמצה 

ומרור מונחים לפניך. ואת זה אי"ה נמשיך ונפתח בפעם 

 הבאה.
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