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במקום מבוא
מוצעים כאן ביאורים ובירורי עניינים להגדה על פי המובא בכתבי רבנו .אין זה 'פירוש ההגדה
על פי הרמב"ם' ,כי אין לנו יומרה לקבוע כיצד רבנו היה מפרש ,אך השתדלנו ללקט מכתביו
ומכתבי בנו את הנוגע לביאור ענייני ההגדה ולסדר אותו בצמוד לנוסח ,כדי לנסות למלא אפילו
במעט את החיסרון בפירוש מקורי.
נעשה
ָ
יובהר מראש :כיוון שאין מהלכו של ליל הסדר זמן המתאים לעסוק בדקדוקים ופלפולים,
כל מאמץ לתמצת את הדברים כדי שיהיו ראויים לקריאה שוטפת ומובנת לקורא בן זמננו ,תוך
מיעוט בציטוטים ,אך עם זאת בהשתדלות להיות נאמנים לכוונת המקור ,ופעמים רבות גם לסגנונו
הלשוני.
עם זאת ,אנו בני אדם ולעתים קרובות טועים ,ולפעמים גם מבינים אחרת בכוונת הכתוב ,שכשם
שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות ,לכן השתדלנו לציין מקורות לכל דבר )ע"פ מהדורות מארי,
פרט למספרי ההלכות( כדי שהמעוניין בכך יוכל לעקוב אחרי הדברים במקורם ולעיין בעצמו,
ולהסכים או לא להסכים עם מה שכתבנו.
על כן נקרא קובץ זה בלשון 'כנף' ,שמצד אחד יש כאן רצון לחשוף דברים הנסתרים ונחבאים
)'מכונפים' ,מוה"נ א ,מג( בכתבי הנשר הגדול ובנו בענייני לילה מיוחד זה ,ומצד שני ייתכן שיש
כאן תעופה מחשבתית מוגזמת של העורך שהבנתו סוטה מכוונתם המקורית של רבותינו .והמקום
ידיננו לזכות.
נקודות או עניינים שמצריכים ביאור בלשון ההגדה ובכל זאת לא התייחסנו אליהם ,זה משום
שלא מצאנו ברבנו )עד כמה שידנו הגיעה( התייחסות רלוונטית אליהם .ישנם פירושים רבים
וטובים להגדה ,מחכמינו הראשונים והאחרונים ,ניתן ורצוי להשתמש גם בהם.
קובץ זה יוצא בזכותם של הורינו היקרים ,ומוקדש לרפואתם ולהצלחתם .נדיבות לבם היא
שאיפשרה את יצירתו ועריכתו.
תוסיפו שנים רבות ומועדים טובים
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צריִם,
בהיל ּו יָצָ אנ ּו ִמ ִּמ ַ
ִ ּב ִ
בהילו  -חיפזון] 1והוא הזריזות והמהירות שחסֵ רה את שיקול הדעת והמחשבה הנכונה.[2
וטעם הציווי על יציאה חפוזה ו'מבוהלת' הוא כדי שלא יקרה מצב בו יישארו יחידים מבני
במצרים ויפסידו את היציאה הכללית של כל הקהל ,ואז תהיה
ַ
ישראל שיתאחרו ויתעכבו
למצרים אפשרות להזיק לאותם יחידים ולהתנכל להם.3
ִ
וכמו שיצאנו אז בחיפזון על ידי שנצטווינו על מעשים מתאימים שלא יאפשרו התרשלות
והתמהמהות )הכוללים " ָמ ְתנֵיכֶ ם ֲחג ִֻרים ,נַעֲ לֵ יכֶ ם ְ ּב ַרגְ לֵ יכֶ ם ,ו ַּמ ֶּק ְלכֶ ם ְ ּבי ְֶדכֶ ם ,וַאֲ כַ ְל ּ ֶתם אֹתוֹ
ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן" )שמות יב( שאינם בפסח דורות(  -גם לדורות נצטווינו במעשים שמבטאים מהירות
וחיפזון ,כדי לזכור היאך היה הדבר :אפיית המצה ,צליית הבשר מבלי לחתוך גופו ומבלי
לשבר צלעותיו ,ומבלי לשלוח ממנו מחבורה לחבורה או מבית לבית .4ותועלת כפולה יש
מעשי של המאורעות ההם :הוא מלמד ומשריש רעיון ,כלומר את האמונה באותות
ִ
בזיכרון
מצרים ,והוא גם מלמד ומשריש את מידת הענווה ושפלות הרוח ,המביאה להגדלת
ההודאה לה' ,מתוך ההכרה מה היה מצבנו אז ,ומהו מצבנו היום.5
ממצרים  -דווקא ממצרים יצאנו בבהילו ,אבל היציאה מהגלות בגאולה האחרונה לא
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם" )דברים טז(  -הובטחנו שיתקיים
תהיה בבהילו .כלומר תחת " ִ ּכי ְב ִח ּ ָפזוֹ ן יָצָ ָ
בנו " ִ ּכי לֹא ְב ִח ּ ָפזוֹ ן ּ ֵתצֵ א ּו ו ִּב ְמנוּסָ ה לֹא ֵתלֵ כוּן" )ישעיה נב( .ולפי הטעם הנזכר לעיל שכתב
רבנו במורה הנבוכים ,ייתכן לומר שבמשמעות הכתוב "לֹא ְב ִח ּ ָפזוֹ ן ּ ֵתצֵ א ּו" נכלל גם
שבגאולה האחרונה אין צורך לחשוש שהיחידים שיישארו ויתעכבו בגלות יוזקו על ידי
האומה )כלומר המלכות( שהם יושבים בתוכה )וכמו שעינינו הרואות שמדינת ישראל היא
עוגן של ביטחון מפני אנטישמיות והתנכלות ממ ּוסדת גם ליהודי התפוצות(.
מצדנו אנו .אך מצד ההנהגה האלוהית מהירות
אמנם המהירות המבוהלת הייתה רק ִ
היציאה ממצרים מורה על שלמות הביצוע של המלאכים הממונים בהוצאה לפועל את רצון
ה' ,כלומר שמשהוחלט על ידי הרצון האלוהי לגאלנו ,הדבר נעשה תיכף ומיד ובצורה
 1אונקלוס.
 2סימן לדבר :ק"ש ד ,א; תפילה ד ,י; תרומות י ,יב; עדות ט ,י.
 3מוה"נ ג ,מו.
 4מוה"נ ג ,מו.
 5מוה"נ ג ,מג.

5

◇•◇ על כנפי נשרים ◇•◇

יתי ְל ִמ ְצ ָריִם וָ אֶ ּׂ ָשא אֶ ְתכֶ ם ַעל ּ ַכנְ פֵ י
שר ָע ִ ׂש ִ
יתם אֲ ׁ ֶ
הטובה ביותר ,כנרמז בפסוק " ַא ּ ֶתם ְר ִא ֶ
נְ ׁ ָש ִרים ו ָָא ִבא אֶ ְתכֶ ם אֵ לָ י" )שמות יט( ,כי הנשר הוא מהיר תעופה וטיסה מכל העופות ולכן
המשילו בו ,וגם תנועת העפיפה נתפסת על ידי האדם כתנועה המושלמת והנכבדת ביותר.6

כפין,
צריִםָּ .כל ִ ּד ִ
רעא ְ ּד ִמ ַ
חמא ַעניָא ַ ּדאֲ כַ ל ּו אֲ בָ הָ ַתנָא ִ ּדנפַ ק ּו ֵמאַ ָ
הַ א לַ ָ
ֵיתי וִ יפַ ּ ַסח.
צריך ְלפַ ּ ַסח ,י ֵ
ֵיתי וְ יֵיכוּל .וְ כָ ל ִ ּד ִ
י ֵ
לחמא עניא  -המצות הן 'לֶ חֶ ם עֹנִ י' ,שכך כינה אותן הכתוב .7וכאן ניסחו מסדרי ההגדה
'לחמא עניא' ,שפירושו 'לחם ָעני' ,כלומר שמהותו ענייה ,שאין בו אלא קמח ומים בלי
תוספות 'יוקרתיות' ]כגון שמן ,יין ,דבש ,חלב וכיוצא בזה[ .8אבל אונקלוס תרגם 'לחֵ ים
ַע ּנֵי' ,שנראה פירושו 'לחם של עינוי' )ובנוסחאות מאוחרות יותר של התרגום גורסים 'עניֵי',
היינו לחם של עניים ,9כלומר שאנו אוכלים אותו בצורת פרוסה ולא בוצעים על כיכר
שלֵ מה.(10
נוסיף רעיון על פי מה שכתב
תכלית(  -ביאר הגר"א

רבנו11

פועל,
ש'סיבות' הנמצאים הן ארבע )חומר ,צורהֵ ,

)'דברי אליהו' לפרשת ראה(

שהפירושים שנתנו חכמים ל'לחם עוני'

עומדים במקביל לסיבות הנ"ל .כלומר כמו שכשרוצים לעשות שולחן ,העץ הוא החומר,
הפועל הוא הנגר ,והתכלית היא לאכול עליו .כעין זה
ֵ
תבנית השולחן ותארו הוא הצורה,
דרשו גם כאן) :א( כנגד החומר  -שתהיה המצה ענייה בלא שמן ויין) .ב( כנגד הצורה -
הפועל  -דרך הכנתו כעניים,
ֵ
פרט לחלוט ואשישה ,וכן דווקא בכיכר פרוסה) .ג( כנגד
שהעני מסיק התנור ואשתו אופָ ה) .ד( וכנגד התכלית  -שהוא לחם שעונים )-אומרים( עליו
דברים הרבה ,שזוהי תכלית מטרתו.12

 6על פי מוה"נ א ,מט .ולכן עברו ההמונים יוצאי מצרים מרחק רב ביותר בזמן קצר" ,מרעמסס לסוכות מאה ועשרים
פרסה ]מהלך ארבעה מיל פרסה[ ...נסעו בני ישראל מרעמסס לסוכות ,לקיים מה שנאמר 'ואשא אתכם על כנפי
נשרים'" )מכילתא דרי"ש מסכתא דפסחא יד(.
'עני' כמבואר בתלמוד פסחים לו א; קטו ב.
 7דברים טז ,ג; וכיון שהוא כתיב חסר אפשר לקרוא גם ָ
 8חמץ ומצה ה ,כ; ו ,ה.
 9וכן נראה מתרגום רס"ג שכתב 'טעאם אלצ'עיף' ,כלומר 'מאכלו של הדל החלש )העני('.
 10חמץ ומצה ח ,ו.
 11בעקבות חלוקת הפילוסופים ,ב'ביאור מלאכת ההיגיון' פרק ט ,ובדרך אגב הובא גם במורה א ,סט.
 12מקורות הפירושים) :א( פסחים לו א; )ב( פסחים לו ב ,ברכות לט ב; )ג( פסחים קטו ב; )ד( פסחים לו ב.
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כל דכפין ייתי וייכול  -שימוח האֲ מֵ לָ לים כלומר מה שמכ ּונה 'השכָ בוֹ ת החלשות'
בחֶ ברה ,הוא יסוד גדול בעבודת ה' ,ובמיוחד בזמנים המיוחדים לשמחה  .13והתועלת היא
אמתית.14
המש ּ ֵמח ,כי כך הוא עצמו זוכה בשמחה ִ
ַׂ
לא רק לדל ולעני ,אלא גם לאדם
לפַ ּ ַסח  -קריאה לכל מי שאין לו כיצד לשמוח בחג לבוא ולהתארח על שולחנו .ואין
כוונת הקריאה לצרפו כעת לאכילת קרבן הפסח ,שהרי חייבים להימנות עליו כדין מבעוד
יום לפני שחיטתו ,15ומי שאינו מבני חבורה אסור לו לאכול ממנו; ועוד ,שהגדה זו נתייסדה
בזמן הגלות 16שאחר החורבן.

בדיְ ,ל ׁ ַש ּ ָתא
ִש ָראֵ לַ ׁ .ש ּ ָתא הָ ָדא ַע ֵ
רעא ְ ּדי ׂ
ׁ ַש ּ ָתא הָ כָ א .לַ ּ ׁ ָשנָה הַ ָּב ָאה ְ ּבאַ ָ
חו ֵרי.
ְ ּד ָאתיָא ְ ּבנֵי ֹ
קבלה הזו נלמד שהשרוי בגלות הרי הוא עבד,17
שתא הכא ,שתא הדא עבדי  -מההַ ָּ
למעשה ,ואילו החי בארצו הוא בן חורין.18

ילות?
ילה הַ זֶּה ִמ ָּכל הַ ּ ֵל ֹ
ַמה נִ ׁש ּ ַת ּנָה הַ ּ ַל ָ
נשתנה  -לא רק השתנה בעצמו ָאז במה שאירע בו ,אלא גם השתנה עתה על ידי
מעשינו ,שאנו עצמנו משַ נים בהם .כלומר שחובה עלינו לעשות בלילה זה דברים שמביעים
שינוי משאר ימות השנה ,כדי לעורר את הצבת השאלות :בין מצד הילדים הקטנים ,בין
מצד עמי הארץ או שאר בני הבית ,ובין מצדנו כלפי עצמנו .ומתוך כך נתעורר לעמוד על
" 13וכבר הדגיש את הצדקה בחגים ואמר' :ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ,והלוי והגר והיתום
והאלמנה'" )מוה"נ ג ,מו( .וכמבואר בהלכה במספר מקומות :שביתת יו"ט ו ,יז-יח; חגיגה ספ"ב ,מגילה וחנוכה
דלהלן.
..." 14שאין ) ָשם( שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האֲ ֵמללים
האלו מידמה בשכינה" )מגילה וחנוכה ב ,יז(.
 15קרבן פסח ב ,יד.
 16כמו שביאר רבנו בפתיחת נוסח ההגדה.
 17מוה"נ ב ,לו..." :וזוהי הסיבה העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק .איזו עצלות או עצבות יהיו
האמתי
ִ
לאדם באיזה מצב שיהיה  -יותר מהיותו עבד נשלט ומשועבד לכסילים הרשעים ,אשר ָּכללו העדר ההיגיון
וכללוּת התאוות הבהמיות".
 18לא מצאתי ברבנו פירוש הביטוי .אבל ברס"ג )קהלת י ,יז( כתב שזה לשון חירות ,כלומר חופשי מתאוות או
ממחויבויות; או שזה מלשון חשיבות ונכבדות ,בדומה לשפה הערבית ולמקרא.
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השינוי ההיסטורי והרוחני שקרה בלילה זה.19

ילה הַ זֶּה
ילין אַ ִפ ּל ּו ּ ַפ ַעם אַ חַ ת  -וְ הַ ּ ַל ָ
טב ִ
ילות אֵ ין ָאנ ּו ַמ ִ ּ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל הַ ּ ֵל ֹ
ְׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים.
טבל הייעודי
במ ּ
מטבילין  -את הירקות .הכוונה כאן היא דו משמעית :גם 'טבילה' ִ
היטבלות( כלומר התעסקות
ּ
'היטפלות' )בחילוף אותיות עם
ללילה זה  -החרוסת .20וגם
ּ
באכילת הירקות.21
כלפתן לפַ ת ,ולא בפני
אפילו פעם אחת  -נראה שעיקר מנהגם היה לאכול ירקות ִ
עצמם ,ועל פי רוב ירקות מבושלים ולא חיים .22ואף אם קורה שאוכלים ירק חי ולא כלפתן
מראה ששינוי זה אינו במקרה ,וכך תתעורר השאלה.
ָ
 כפילות הטיבול בלילה זהשתי פעמים  -ה'ירק אחֵ ר' שלפני הסעודה )אכילת הפת( ,23וה'מרור' שבתוך הסעודה,
כלומר לאחר אכילת הפת.

ילה הַ זֶּה ּ ֻכ ּל ֹו ַמ ָ ּצה.
או ְכ ִלים חָ ֵמץ ו ַּמ ָ ּצה  -וְ הַ ּ ַל ָ
ילות ָאנ ּו ֹ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל הַ ּ ֵל ֹ
הלילה הזה  -בלילה הזה יֶשנה חובה גמורה ומצוות עשה מיוחדת ,אך למעשה על
)וההתנזרות מחמץ( נצטווינו שבעה ימים תמימים )בניגוד לנושאי שאר
ִ
אכילת המצה

 19חמץ ומצה ז ,ג" :וצריך לעשות שינוי בלילה הזה ,כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו :מה נשתנה הלילה הזה מכל
הלילות? עד שישיב להם ויאמר להם :כך וכך אירע ,וכך וכך היה".
 20חמץ ומצה ח ,ב .הבאת החרוסת על השולחן בליל פסח היא מצוה מדברי סופרים ,זכר לטיט ולתבן שהיו עובדין
בו במצרים )שם ז ,יא(.
 21פיה"מ פסחים י ,ג.
22
ליפוּת לפַ ת לרוב האנשים הפשוטים )"ופוסקין לה פרפרת לאכול בה הפת ,כגון קטניות או ירקות וכיוצא
ירק הוא ּ

בהן" אישות יב ,י( .והשווה" :מכאן אמר רבי אליעזר בן עזריה :מי שיש לו מנֶה ייקח לפִ תו ליטרא ירק ,עשרה מנֶה
קדרה בכל יום" )ילקוט שמעוני
יקח לפִ תו ליטרא דגים ,חמישים מנה יקח לפִ תו ליטרא בשר ,מאה מנה ישפות לו ֵ
ראה ,רמז תתפד(.
ואמנם יש ירקות הנאכלים חיים )פיה"מ ברכות ו ,א( ,אך נראה מכמה מקומות כי 'ברירת המחדל' של אכילת הירקות
היא בבישול :פיה"מ מעשר שני ב ,א .הל' שבת ז ,ה; כא ,יח .מאכלות אסורות יז ,יד .שו"ת סי' שיח.
) 23שאנו מכנים היום 'כרפס'( 'יברך אחריו ,לפי שההגדה מפסקת' )שו"ת סי' שיב( ,כלומר ההפסקה הזו יוצרת כאן
שתי פעמים נפרדות] .אמנם לעניין הלכה חזר בו ,כי בחיבור לא נזכרה ברכת אדמה על המרור או בורא נפשות על
הכרפס ,כמו שהעיר מארי פ"ח הע' ד[.
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השאלות כאן( .וטעם הדבר שבמצה 'עושים שינוי' במשך שבעה ימים הוא שאילו היה
הציווי באכילתה ליום אחד בלבד ,לא היינו מרגישים אותה ולא היה עניינה ניכר ,כי פעמים
רבות אוכל האדם מין מיוחד מן המאכלים )שאינם מצויים ומורגלים( ליומיים ושלושה .אך
אם יתמידו באכילת המצה 'מחזור טבעי שלם' ,כלומר שבוע )שהוא פרק זמן ממוצע בין
היום ובין החודש(  -או אז ייראה עניינה ויתפרסם סיפורה.24
ואף על פי כן ,יש שוני בין מצת המצווה של לילה זה למצה של שאר ימי החג ,שבלילה
זה צריכה המצה להיות 'לחם עוני' דווקא ,והיא נספחת כחלק מקרבן פסח ,שהוא קרבן
האמונה וההתרסה כנגד עבודה זרה )כפי שיוזכר להלן על 'זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח הוּא לַ ה''( שנשקעו בה
ישראל  -לכן ניתן למצוא גם בה מעין ניגודיות לעבודה זרה" :לפי שלא היו עובדי עבודה
זרה מקריבים לחם כי אם חמץ ,ומרבים בהקרבת דברים המתוקים ומורחים קרבנותיהם
בדבש ...וכן לא תמצא בשום דבר מקרבנותיהם מלח ,לפיכך הזהיר יתעלה מלהקריב כל
שאור וכל דבש ,וציווה בתדירות המלחַ ' ,על ָּכל ָק ְר ָּבנְ ָך ּ ַת ְק ִריב ֶמלַ ח' )ויקרא ב ,יג(" .25ואם
כן ראוי שהקרבן הלאומי הראשון יבוא עם לחם מצה ללא תערובת דבש כלל ,26ואולי
לכן גם ראוי דווקא לשים בה מלח ,וכמנהגנו.

רו ִרים.
קות  -וְ הַ ּ ַלילָ ה הַ זֶּה ְמ ֹ
או ְכ ִלין ְׁש ָאר י ְָר ֹ
ילות ָאנ ּו ֹ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל הַ ּ ֵל ֹ
או ְכ ִלין ֵּבין ֹיו ְׁש ִבין וּבֵ ין ְמסֻ ִ ּבין  -וְ הַ ּ ַלילָ ה הַ זֶּה
ילות ָאנ ּו ֹ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל הַ ּ ֵל ֹ
יס ִ ּבין.
ּ ֻכ ָּלנ ּו ֵמ ַ
מסובים ְ -יש ּובים נוטים

ונשענים27

בנוחות על ִצדם דרך חשיבות ,כפי שאוכלים

המלכים ועשירים הגדולים והנכבדים ,כדי לבטא את החירות לה זכינו') 28הסיבה' הושאלה
גם ככינוי לישיבה של כמה אנשים יחדיו דרך קביעות ,כדלהלן(.
בין יושבים ובין מסובים  -אכילה ב'ישיבה' היא מעין אכילה ארעית ,כלומר בזריזות
ובתכליתיות ,למילוי הצורך הגופני בלבד; ואכילה ב'הסיבה' היא דרכה של סעודה
 24מוה"נ ג ,מג.
 25מוה"נ ג ,מו.
 26חמץ ומצה ה ,כ.
 27פיה"מ ברכות א ,ו.
 28פיה"מ פסחים י ,א.
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חשובה 29שנעשית בנוחות ונינוחות ,למילוי צורך נפשי וחברתי.30
כולנו  -הפשוטים והחשובים.31

*****
במשנה מסכת פסחים נקבע שההגדה תהיה באופן של 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'.
ובתלמוד נחלקו מהי אותה גנות" :רב אמר :מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו.
ושמואל אמר :עבדים היינו" ,32ופירש רבנו כוונתם "שמספר איך היינו לפני שבא אברהם
כופרים ומשַ ְּתפים )-מצרפים לאלהות ה' אלהויות אחרות( ,ובחרנו ה' לו לנחלה; ואיך עבר עלינו
במצרים מה שעבר ,ואחר כך פדאנו ה'" .33וכן פסק להלכה שעוסקים בלילה זה בשני
הנושאים יחדיו  -הכפירה והאמונה; העבדות והחירות .כלומר ישנו פן 'דתי' וישנו פן
'לאומי' .העיסוק בשני נושאים אלו סודר כדרשות קצרות על פסוקי פרשת מקרא ביכורים
'ארמי אובד אבי'.
הטעם למבנה זה הוא התועלת המידותית שיש בו ,כי כאשר האדם זוכר תמיד את ימי
הרעה בימי הטובה ,את זמן המצוקה בזמן שכבר רווח לו  -תגדל הכרת תודתו כלפי ה',
ותתחזק בתוכו הענווה ושפלות הרוח ,34ועוד יורחב בהמשך.
*****

צריִם,
עֲ בָ ִדים הָ יִינ ּו ְלפַ רעֹה ְ ּב ִמ ַ
עבדים  -העבד הוא אדם שאין גופו קנוי לו ,כלומר אין הוא שייך 'לעצמו' אלא הוא

 29ברכות פ"ד ופ"ז .ועוד" :בין כך ובין כך אינו מיסב ואוכל" )אבל ד ,ו( ,וברור שאינו צריך לאכול בעמידה ,אלא
הכוונה שיושב ישיבה רגילה.
 30פיה"מ פסחים י ,א .וראה ברכות ד ,ד-ה" :היו יושבין לאכול )-היינו פת( ...היו מסובין לשתות יין או לאכול
פירות" ]כאשר אין מאכל חשוב הקובע ,כמו פת ,צריך שתהיה דרך קביעות על ידי הסיבה[.
' 31אפילו עני שבישראל ,...אישה חשובה) '...חמץ ומצה ז ,ח(.
 32פסחים קטז א.
 33פיה"מ פסחים י ,ד.
 34מוה"נ ג ,מג.
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נחשב רכושו של אדם אחר .35כתוצאה מכך ,גם אין זמנו ומעשיו ברשותו ,36אין לו אחריות
מפוֹ ֵעל רגיל  -ה'עבד' מחויב לעשות מלאכות בזויות 38ואף אינו יכול
על מעשיו ,37ובשונה ּ
לפרוש מתי שרוצה .39כמו כן ,העבדות אינה מתבטאת רק במאמץ הפיזי ,אלא היא גם
ֶעמדה נפשית של שפלות ,מורא וצייתנות .40ומכך נלמד מהי ההנהגה הראויה לבן
חורין...

41

זרו ַע נְ ט ּויָה .וְ ִא ּל ּו לֹא גָ אַ ל
וַ י ֹּו ִציאֵ נ ּו ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּביָד ֲחז ָָקה ו ִּב ֹ
צריִם ,עֲ ַדיִן ָאנ ּו ּובָ נֵינ ּו וּבנֵי בָ נֵינ ּו
בו ֵתינ ּו ִמ ִּמ ַ
דו ׁש ָּברוּך הוּא אֶ ת אֲ ֹ
הַ ָּק ֹ
צריִם.
עב ִדים הָ יִינ ּו ְלפַ רעֹה ְ ּב ִמ ַ
ש ָּ
ְמ ׁ ֻ
עדיין אנו ובנינו  -כי לכולם היה ברור שכבר לא תהיה לאנשים הללו תקומה לאומית
בדרך הטבע" :משה רבנו ע"ה כאשר עמד ,כבר הסכימו החוזים בכוכבים כי לא תצליח
האומה הזו ולא תהא לה תקומה ממצב שהיא בו לעולם .ובָ ֵעת אשר דימו שהוא תכלית
גאלָ ּה .ובעת אשר
לתה  -בא לה האושר ,ועמד בה ִמבחַ ר המין האנושי )-משה רבנו( ּו ָ
השפ
ּ
ּ
הסכימו החוזים בכוכבים שיהא אוויר ארץ מצרים בריא באותו הזמן ותדשן ויהיו אנשיה
בתארו מצבים אלוַ ' :איָּם אֵ פוֹ א
מאושרים בתכלית האושר  -חלו בהם המכות .אמר ישעיה ָ
חֲכָ מֶ ָ
יך וְ ַי ִ ּגיד ּו נָא לָ ְך ,וְ י ְֵדע ּו ַמה יּ ַָעץ ה' ְצבָ אוֹ ת ַעל ִמ ְצ ָריִם' )ישעיה יט(".42

 35הל' שבועות יב ,ו .פיה"מ פאה ג ,ט .פיה"מ גטין א ,ו.
לשמרו ,הוא ָעלול השייך לעילת היותנו עבדים במצרים ,אשר לא היינו עובדים
" 36מה שנתפקדנו בו ונצטווינו אנו ָ
הש ָּבת והמנוחה" )מוה"נ ב ,לא(.
ברצוננו ומתי שאנו רוצים ,ולא היינו יכולים לשבות .לפיכך נצטווינו על ַ
 37חובל ומזיק ד ,כ-כא.
 38עבדים א ,ז.
 39שכירות ט ,ד.
 40סהמ"צ עשה קצ .ל"ת רנז.
 41ניצול הזמן ,לקיחת אחריות על זמנו ,על עצמו ועל המעשים שעושה .שמירה על כבודו האנושי בכלל ,ועל כבוד
נפשו האלוהית בפרט .ודי לחכימא.
 42איגרת תימן סוף עמ' מב והלאה .וסיים רבנו שיש בכך לימוד לעתיד לבוא" :וכך יהיה הדבר לימות המשיח
ֵרומו מן המצב שהם
מהרה ייגלה ,שכאשר ַידמו העמים כי האומה הזו לא יהא לה מלכות לעולם ולא שלטון ,ולא י ֹ
בו ,ויסכימו על כך כל החוזים בכוכבים והקוסמים ובעלי הכוחות הגלגליים  -הרי באותו הזמן יַ כזיב ה' את דמיונותיהם
הולֵ ל,
ֹתות ַּבדִּ ים וְ ק ְֹס ִמים יְ ֹ
ודעותיהם הבלתי נכונות ,ויגלה את המשיח .אמר ישעיה בבארו עניין זה )פרק מד(ֵ ' :מפֵר א ֹ
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עדיין ...משועבדים היינו  -ידוע הוא שאי אפשר לצאת מן הקצה אל הקצה הנגדי
בבת אחת .ולכן לא ייתכן כפי טבע האדם שיעזוב כל מה שהורגל לו בבת אחת .וזו הסיבה
שלא היינו יכולים למרוד במצרים ולצאת משם בעצמנו ,שהרי מי שגדל כנ ּוע בשעבוד
העבד ּות בחומר ובלבֵ נים ושאר מיני עבדות שהתרגל בהם ,זה יוצר בטבעו תכונות של
מורך ורכּ ּות לבב ,ואינו יכול להתמלא פתאום אומץ וגבורה עד כדי להתקומם מול אדוניו
משעבדיו.43
וזה מן הפן הטכני המעשי .אך גם מן הפן המהותי רוחני לא היינו יכולים לצאת ,כי באורך
למצרים כמעט בכל דבר ,44ביטלנו המילה ,ועל כולם -
ִ
במצר ִים שקענו בהידמ ּות
ַ
השהות
עבודה זרה ,45עד שלא הייתה לנו אפילו שאיפה לצאת )חוץ מסיבת קושי השיעבוד(.

בונִ יםֻ ּ ,כ ָּלנ ּו ֹיו ְד ִעים אֶ ת הַ ּת ֹו ָרה ִ -מצוָ ה
וְ אַ ִפ ּל ּו ּ ֻכ ָּלנ ּו חֲכָ ִמיםֻ ּ ,כ ָּלנ ּו נְ ֹ
צריִם ,ה ֲֵרי זֶה
יציאַ ת ִמ ַ
צריִם .וְ כָ ל הַ ּ ַמאֲ ִריך ִ ּב ִ
יציאַ ת ִמ ַ
ָעלֵ ינ ּו ְל ַס ּ ֶפר ִ ּב ִ
ש ָּבח.
ְמ ׁ ֻ
חכמה  -ידיעת הנמצאות והשגתן כהווייתן וכאמיתתן ,46ונכלל בזה זכירת הלימודים.47
בינה ' -הבנת דבר מתוך דבר' )היקש( ,ונכלל בזה שכל טוב ושיקול דעת.48
ונקטו כאן מסדרי ההגדה 'חכמה ,בינה ,דעת' ,שעליהן אמרו חכמים ז"ל שהאדם נתבע
בדין" :כי האדם נתבע בידיעת התורה תחילה ,ואחר כך נתבע בחכמה ,ואחר כך נתבע
במה שמוטל עליו ממשפטי התורה ,כלומר הבנת מה שראוי לעשות .וכך ראוי להיות

חור וְ ַד ְע ּ ָתם יְ ַׂש ֵּכלֵ .מ ִקים דְּ בַ ר ַע ְבדּ ֹו וַ עֲ צַ ת ַמ ְלאָ כָ יו יַ ְׁש ִליםָ ,הא ֵֹמר ִלירו ׁ ָּש ִ ַלם ּתו ׁ ָּשב ו ְּל ָע ֵרי יְ הו ָּדה ִּת ָּבנֶינָה
ֵמ ִׁשיב ֲחכָ ִמים ָא ֹ
קו ֵמם'".
בו ֶתיהָ אֲ ֹ
וְ חָ ְר ֹ
 43מוה"נ ג ,לב.
 44במדרשים הובאו ארבעה פרטים שעם ישראל שימרו :לא שינו שמם ,לא שינו לשונם ,לא גילו מסתריהם )שלא
דיברו לשון הרע( ,ולא פרצו בעריות )ויש אומרים שגם לא שינו לבושם( .זה אומר שבכל שאר הפרטים נתדמו
למצרים...
 45מוה"נ ג ,מו.
 46מוה"נ ג ,נד.
 47שו"ת הראב"ם סי' צז.
 48ראב"ם שם.
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הסדר :לדעת אותן ההשקפות תחילה על ידי קבלה ,ואחר כך להוכיח אותן ,ואחר כך
לדקדק במעשים אשר בהם יוטבו ההליכות .וזה לשונם ז"ל במה שהאדם נתבע על שלושה
עניינים הללו כפי הסדר הזה ,אמרו' :כשאדם נכנס לדין תחילה ,אומרים לו :קבעת עתים
לתורה ,פילפלת בחכמה ,הבינות דבר מתוך דבר?' )שבת לא(".49
המאריך  -המוסיף לספר ולהאריך בדברים בהגדלת מה שעשו בנו ומה שעינו אותנו
המצרים ,ואיך נפרע לנו ה' מהם ,ולהודות לו יתעלה על כל החסד אשר גמלנו ,כפי צח ּות
לשונו.50
הרי זה משובח  -מפני שהן ההגדות המאמתות נכונות הנבואה והגמול והעונש ,51ודבר
זה מחזק את האמונה.

לעזָר ֶּבן עֲ זַריָה וְ ִר ִ ּבי עֲ ִקיבָ ה
ש ַע וְ ִר ִ ּבי אֶ ָ
ְהו ׁ ֻ
יעזֶר וְ ִר ִ ּבי י ֹ
ַמעֲ ׂ ֶשה ְ ּב ִר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
צריִם ָּכל
יציאַ ת ִמ ַ
רפוןֶ ׁ ,שהָ י ּו ְמסֻ ִ ּבין ִ ּבבנֵי ְב ָרק ,וְ הָ י ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרין ִ ּב ִ
וְ ִר ִ ּבי טַ ֹ
יע זְ ָמן
ידיהֶ ם וְ ָא ְמר ּו לָ הֶ םִ :ר ּב ֹו ֵתינוִּ ,ה ִ ּג ַ
למ ֵ
ילהַ ,עד ׁ ֶש ָּבא ּו ּ ַת ִ
תו הַ ּ ַל ָ
או ֹ
ֹ
חרית!
־ש ִ
ִקריַת ְׁש ַמע ׁ ֶש ְּל ׁ ַ
מעשה - ...התקבצו כאן חכמים שמייצגים 'בתי מדרש' שונים ,כלומר ַאסכּ וֹ לות
לימודיוֹ ת שונות וחל ּוקות ,או מוסרי מסורות שונות .52וכולם )גם הזקנים ,תלמידי רבן יוחנן
בן זכאי( התקבצו דווקא אצל הצעיר שבחבורה  -רבי עקיבה ,שמקום משכנו היה בבני
ברק )רבי אליעזר בא מלוד ,רבי יהושע מפקיעין ,(53ונראה שתלמידיהם ומשפחותיהם לא

 49מוה"נ ג ,נד.
 50סהמ"צ עשה קנז.
 51מוה"נ ג ,לט.
" 52רבי אליעזר הוא רבי אליעזר בן הורקנוס תלמיד רבן יוחנן בן זכאי ,ורבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנינה תלמיד
רבן יוחנן בן זכאי ...רבי עקיבה ורבי אליעזר ורבי יהושע ,תמצא מחלוקת בין כל אחד מהם ,וגם בין שלושתם... ,
ותמצא מחלוקת גם בין רבי עקיבה ורבי ישמעאל ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה...
לפני רבי טרפון אבל אינו רבו אלא חברו.

למד רבי עקיבה מעט גם

...הדור שראו את החורבן הם רבי אליעזר בן יעקב ,ורבי צדוק ,ורבי

אלעזר בנו ,ורבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו.... ,והדור השני אחרי החורבן  -רבי טרפון ,ורבי עקיבה ,ורבי אלעזר בן
עזריה) "...מתוך עשרה פרקים שבסוף ההקדמה לפיה"מ(.
 53סנהדרין לב ב.
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השתתפו עמהם באותו 'סיפור'.54
כל אותו הלילה  -שהרי כבר מתחילת הלילה חייב לספר.55

יתי
בעים ׁ ָשנָה וְ לֹא ז ִָכ ִ
לעזָר ֶּבן עֲ זַריָה :ה ֲֵרי אֲ נִ י ְּכבֶ ן ִׁש ִ
ָא ַמר לָ הֶ ם ִר ִ ּבי אֶ ָ
ילותַ ,עד ׁ ֶש ְ ּד ָר ׁ ָשהּ ֶּבן ֹזו ָמאֶ ׁ ,56ש ּנֶאֱ ָמר:
צריִם ַּב ּ ֵל ֹ
ׁ ֶש ּ ֵת ָא ֵמר י ְִציאַ ת ִמ ַ
ֶיך .י ְֵמי חַ י ּ ָ
צריִם ּכֹל י ְֵמי חַ י ּ ָ
ֶיך,
את ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ַ
זכֹר אֶ ת ֹיום צֵ ְ
ְל ַמ ַען ִּת ּ
או ְמ ִרים :י ְֵמי חַ י ּ ָ
הַ י ּ ִָמיםּ .כֹל י ְֵמי חַ י ּ ָ
עולָ ם
ֶיך ,הָ ֹ
ילות .וַ חֲכָ ִמים ֹ
ֶיך ,הַ ּ ֵל ֹ

הַ זֶּהּ .כֹל י ְֵמי חַ י ּ ָ
ְמות הַ ּ ָמ ִׁשיחַ .
ֶיךְ ,להָ ִביא אֶ ת י ֹ

להם  -במשנה ריש מסכת ברכות לא נזכרה מילה זו )אלא 'אמר רבי'( ,שמשמע שדבריו
נאמרו בסתם .אם כן מסדרי ההגדה מלמדים אותנו כי יש לראות את האמירה הזו בהקשר
ההיסטורי של 'להם' ,כלומר כלפי אותה חבורה שהתכנסה בבני ברק .יש לזכור כי פסוק
זה שהוא היסוד לדרשה עוסק באכילת המצה" :לֹא תֹאכַ ל ָעלָ יו חָ ֵמץׁ ִ ,ש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל
את ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִםְ ,ל ַמ ַען ִּתזְכּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
ָעלָ יו ַמצּוֹ ת לֶ חֶ ם עֹנִ י ִ ּכי ְב ִח ּ ָפזוֹ ן יָצָ ָ

כּ ֹל יְמֵ י חַ יּ ָ
ֶיך" )דברים טז( .ולהלן נראה כי יש בביטוי 'יום צאתך' גם רמז על הצורך בזכירת

מצר ִים.
ַ
המכות שבאו על
כבן " -ולא אמר 'בן שבעים שנה' .לפי שלא היה בן שבעים כי אם צעיר לימים ,אלא
שהיה מרבה להגות וללמוד ולקרות לילה ויומם עד שחָ לשו כוחות גופו ונזדקן ,ונעשה כזקן

 54מובן מאליו שכללות מעשה זה תמוהה מאוד ואומרת דרשני ,מכמה וכמה בחינות )ולא מצאתי התייחסות לכך
ברבנו( .מכל מקום ,על פי מיקום הדרשה בחלק ה'לאומי' של המתחיל בגנות ומסיים בשבח ,יש שפירשו קטע זה על
דרך משל ,שהרי הלילה הוא דימוי הגלות כידוע )ונקטו בעלי ההגדה 'אותו הלילה' ,כלומר ה'לילה' של אותם תנאים,
לא ליל הסדר( ,תקופה זו של אותם חכמים הייתה קודם לפריצת מרד בן כוזבא .כאשר החכמים דנו בגאולתם של
ישראל מהשעבוד הרומאי באו כולם אצל רבי עקיבה ,כי הוא היה ה'אקטיבי' בנושא זה יותר מכולם כמו שמצאנו
אחר כך שהיה נושא כליו של]בן[ כוזבא המלך )מלכים ומלחמות יא ,ג( ,וכאשר 'בקע אורה של איילת השחר' )שהוא
דימוי הגאולה( נצרכו תלמידיהם לבוא להודיע להם .כלומר הרבנים דנו בתכנית התאורטית של הגאולה בעודם שרויים
ב'גלות' ,אך לתלמידים הנמצאים בחוץ יש את החוש להרגיש ולדעת שהגיע זמן היישום שלה והוצאתה אל הפועל.
 55סהמ"צ עשה קנז.
 56בן זומא קורא את הפסוק כמתייחס אל הפרט-היחיד .חכמים קוראים את הפסוק כמתייחס אל הכלל-האומה )אולי
כי הזכירה בפשט הפסוק הזה היא למעשה על ידי אכילת המצה ,ואם כן אינה מתרחשת כל יום ויום(.
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בן שבעים שנה .והרי הֵ חֵ לה בו ה ִזקנה ברצונו כמו שנתבאר בתלמוד )ברכות כז-כח(".57
לא זכיתי שתיאמר " -אמר בתמיהה :אני על אף רוב השתדלותי והתחברותי עם
החכמים ,לא זכיתי לדעת הרמז בכתוב על חובת קריאת פרשת ציצית בלילה ,עד שדרשה
בן זומא".58
שתיאמר יציאת מצרים " -מצוה להזכיר )-להבדיל מ'לספר'( יציאת מצרים בלילה
את ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כּ ֹל יְמֵ י חַ יּ ָ
ֶיך'" .59ולמה זה כל כך
וביום ,שנאמר ' ְל ַמ ַען ִּתזְכּ ֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
חשוב להזכיר אותה בתדירות יומיומית " -כבר ידעת הדגשת התורה לזכור תמיד המכות
את ָך ,'...ואמר 'ו ְּל ַמ ַען ְּתסַ ּ ֵפר ְ ּב ָא ְזנֵי ִבנְ ָך ]וּבֶ ן
'ל ַמ ַען ִּת ְז ּכֹר אֶ ת יוֹ ם צֵ ְ
אשר באו על המצריםְ ,
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה'['
ש ְמ ִּתי בָ ם ,וִ ַ
שר ׂ ַ
את ַֹתי אֲ ׁ ֶ
שר ִה ְת ַע ּ ַל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ,וְ אֶ ת ֹ
ִ ּבנְ ָך אֵ ת אֲ ׁ ֶ

)שמות

י( .וראוי הוא דבר זה לכך ,מפני שהן ההגדות המאמתות נכונות הנבואה והגמול והעונש.
וכל מצווה המביאה לזכירת אחד מן הנסים או להשרשת אותה הדעה  -כבר נודעה תועלת
אותה המצווה".60
העולם הזה  -זמן הגלות ,כלומר תקופתם של מסדרי ההגדה )כי גם ימות המשיח הם
'העולם הזה'.(61
ימות המשיח  -התקופה בה תשוב הממשלה לישראל 62בארצו ,ועולם כמנהגו הולך
)בלי שינויים בחוקי הטבע(" .באותם הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת ,שנאמר ' ִ ּכי
יש אֶ ת ָא ִחיו
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו וְ ִא ׁ
ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ דֵּ ָעה אֶ ת ה'' )ישעיה יא( ,ונאמר 'וְ לֹא יְלַ ְּמד ּו עוֹ ד ִא ׁ
]לֵ אמֹר דְּ ע ּו אֶ ת ה'ּ ִ ,כי כו ּ ָּלם י ְֵדע ּו אוֹ ִתי ְל ִמ ְקטַ ּנָם וְ ַעד ְ ּגדוֹ ָלם נְ אֻ ם ה') '[...ירמיה לא( ,ונאמר
ש ְרכֶ ם ]וְ נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב ָּב ָׂשר[' )יחזקאל לו( .מפני שאותו המלך
' ַוה ֲִסר ִֹתי אֶ ת לֵ ב הָ אֶ בֶ ן ִמ ְ ּב ַׂ
שיעמוד מזרע דוד ,בעל חכמה יהיה ָיתר משלמה ,ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבנו.
לשמעו ,שנאמר 'וְ הָ יָה ְ ּב ַאח ֲִרית
ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' ,ויבואו כל הגויים ָ
ֹאש הֶ הָ ִרים וְ נִ ּׂ ָשא ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת ,וְ ָנהֲר ּו אֵ לָ יו ָּכל הַ גּוֹ יִם' )ישעיה ב( -
הַ יּ ִָמים ,נָכוֹ ן י ְִהיֶה הַ ר ּ ֵבית ה' ְ ּבר ׁ
 57פיה"מ ברכות א ,ט.
 58פיה"מ שם.
 59קרית שמע א ,ג.
 60מוה"נ ג ,לט.
 61תשובה ספ"ט.
 62תשובה ח ,ז.
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ומפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח ,כדי שינוחו ממלכות
הרשעה שאינה ַמ ַּנחַ ת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן ,וימצאו להן מרגוע וירבו
בחָ כמה ,כדי שיזכו לחיי העולם הבא".63

ִש ָראֵ ל ַע ּמ ֹוָּ ,ברוּך הוּא.
קום ׁ ֶש ּנ ַָתן ּת ֹו ָרה ְלי ׂ
ָּברוּך הַ ּ ָמ ֹ
מקום  -ביטוי זה אינו מציין רק את המרחב הפיזי או נקודה מסוימת בו ,אלא הוא הושאל
גם לציון דרגה ּו ַמעֲ לָ ה

)-כגון בביטויים 'ממלא מקום'' ,מקום ראשון'

וכדומה( .ולכן כאן שהביטוי

מתייחס כלפי ה'" ,אין הכוונה בו אלא מעלת מציאותו ורוממות כבודו יתעלה ,אשר אין
לה ָמ ָשל ולא דימוי".64
הוא  -פירשו בו שהוא אחד משמותיו של ה' ,ונראה שאחד ממובניו הוא לבטא את גילוי
ה' הבא מתוך ניצחון ישראל ותשועתם) 65וכן להלן ,על 'ברוך שומר הבטחתו לישראל' נאמר שוב 'ברוך

הוא'(.

רב ָעה ָּבנִ ים ִ ּד ְ ּב ָרה ּת ֹו ָרה :אֶ חָ ד חָ כָ ם ,וְ אֶ חָ ד ָר ׁ ָשע ,וְ אֶ חָ ד ּ ָתם,
ְּכ ֶנגֶד אַ ָּ
וְ אֶ חָ ד ְׁשאֵ ינ ּו ֹיו ֵד ַע ִל ׁש ַאל.
דיברה תורה  -בכתוב מופיעים ארבעה אופנים לסיפור יציאת מצרים לַ ָּבנים )כמתבאר
להלן( .מכאן שיש ליתן את הדעת על כל בן והאופן הסיפורי שמתאים לו" :לפי דעתו של
בן אביו מלמדו" .66ויש בזה ממידתו החינוכית שלאברהם אבינו ,אב לבניו-תלמידיו,
ש"כיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו ,היה מודיע לכל אחד ואחד כפי
דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת".67

 63תשובה ט ,ב.
 64מוה"נ א ,ח.
 65על פי פיה"מ סוכה ד ,ה .ומבואר שם שזה נלמד מהפסוק 'ראו עתה כי אני אני הוא' .אמנם יש להעיר כי במקום
אחר מצאנו ביטוי זה בהקשר לבריאה כולה" :ברוך שאמר והיה העולם ,ברוך הוא .ברוך אומר ועושה ,ברוך גוזר
ומקיים) "...סדר התפילה ג(.
 66חמץ ומצה ז ,ב.
 67עבודה זרה א ,ג.
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דות וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ הַ ִּמ ׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ְיהֹוָ ה
או ֵמר? ָמה הָ ֵע ֹ
חָ כָ םַ ,מה הוּא ֹ
פט ִירין אַ חַ ר
לכת הַ ּ ֶפ ַסח ,אֵ ין ַמ ִ
לו ְּכ ִה ַּ
מור ֹ
אֱ לֹהֵ ינ ּו אֶ תכֶ ם .אַ ף אַ ּ ָתה אֱ ֹ
יקו ַמן.
הַ ּ ֶפ ַסח אֲ ִפ ֹ
חכם  -האדם שנקנו לו שני סוגי המעלות )השלמויות(  :המעלות ההגיוניות )השכליות(
והמעלות המידותיות ,כלומר גם בעל תורה וגם בעל מוסר.68
ראיוֹ ת .ונראה שהכוונה למצוות המביאות לזכירת נִ סי ה' ,שהן כעדות
עדוֹ ת ָ -
לנפלאותיו.69
חוקים  -המצוות שאין טעמן ידוע )כלומר שאין דעת האדם יכולה להכריע בנחיצות
תועלתן( ,ולמעשה הן 'ג ֵזרת הכתוב'.70
משפטים  -המצוות שטעמן גלוי ,וטובת )-תועלת( עשייתן בעולם הזה ידועה.71
כהלכת הפסח  -כראוי לחג הפסח" :מודיעו מה שאירע לנו במצרים ,ונִ סים שנעשו לנו
על ידי משה רבנו ,לפי דעתו של בן" ,72ועד להלכה האחרונה המסיימת את מצוות
הלילה :73שאין אוכלים ַג'עלה או שאר קינוח סעודה אחר כזית הפסח" ,כדי שיהיה הפסק
סעודתו וטעם הפסח )או המצה( בפיו ,שאכילתם היא המצווה".74
 68פיה"מ אבות ה ,ז.
 69תרגם רס"ג 'שואהד' ,שפירושו )לפי תרגום מארי לפירוש המשנה אהלות יח ,ח( 'ראיות' .ונראה שזה קרוב לדברי
"עדות" בעבור שהם זכר לנפלאותיו ועדוּת בהם ,כגון המצה והסוכה והפסח
ֹ
הרמב"ן על הפסוק" :המצות הנקראים
והשבת והתפילין והמזוזה" .ובדומה לזה כתב רבנו במורה ג ,לט" :כבר ידעת הדגשת התורה לזכור תמיד המכות
את ָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם' )דברים טז( ,ואמר 'ו ְּל ַמ ַען ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵי ִבנ ְָך וּבֶ ן ִ ּבנ ְָך
אשר באו על המצריםְ ' ,ל ַמ ַען ִּתזְ כּ ֹר אֶ ת ֹיום צֵ ְ
את ַֹתי אֲ ׁ ֶשר ַׂש ְמ ִּתי בָ ם' )שמות י( ,וראוי הוא דבר זה לכך ,מפני שהן ההגדות
אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ִה ְת ַע ַ ּל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ אֶ ת ֹ
המאמתות נכונות הנבואה והגמול והעונש ,וכל מצווה המביאה לזכירת אחד מן הנסים או להשרשת אותה הדעה ,כבר
נודעה תועלת אותה המצווה".
 70חתימת הלכות מקוות.
 71חתימת הלכות מעילה.
ה'עדות' ,כלומר ביקש תוספת הבנה בסיפור ה ִנסים ,ולא רק פרטים
ֹ
 72חמץ ומצה ז ,ב) .הבן הזה שאל גם על
הלכתיים המצויים ב'חוקים' ו'משפטים'(.
 73וגם מסיימת את מסכת פסחים...
 74חמץ ומצה ח ,ט.
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אפיקומן " -הם הפירות שמפטירים בהם אחרי האכילה ,כגון הזרעונים הקלויים
והתאנים והצימוקים והשקדים וכיוצא בהם".75

ּלפי
לו .ו ִ
בו ָדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם .לָ כֶ ם וְ לֹא ֹ
או ֵמר? ָמה הָ עֲ ֹ
ָר ׁ ָשעַ ,מה הוּא ֹ
יקר ,אַ ף אַ ּ ָתה הַ קהֶ ה אֶ ת ִׁש ּנָיו
צמו ִמן הַ ְּכלָ ל וְ כָ פַ ר ָּב ִע ָ
הו ִציא אֶ ת ַע ֹ
ׁ ֶש ֹ
לו -
צריִםִ .לי וְ לֹא ֹ
אתי ִמ ִּמ ָ
לוַּ :בעֲ בוּר זֶה ָע ָׂשה ְיהֹוָ ה ִליּ ְ ,בצֵ ִ
מור ֹ
וֶאֱ ֹ
גאל.
ִא ּל ּו הָ יָה ׁ ָשם ,לֹא הָ יָה נִ ָ
לעתים מעלות הגיוניות
רשע  -האדם שנקנו לו המגרעות המידותיות )על אף שיש לו ִ
שכליות( .אם משתמש במעלה שכלית שיש לו לרעה ,נקרא 'רשע ערום'; ואם בכלל
מגרעותיו המידותיות ישנן כאלה שהוא גם מזיק בהן לבני אדם ,נקרא 'רשע רע'.76
מה העבודה הזאת ' -מה הטורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה' 77לקיים
את כל מצוות החודש הזה.78
לכם )ולא לו(  -היציאה מן הכלל חמורה מעצם העבֵ רה )שגם היא כמובן חמורה מצד
עצמה( .היציאה מכלל ישראל היא הכפירה בעיקר.79
הקהה את שיניו  -הרחק אותו מלחשוב כך ,ופשוֹ ט את ספקותיו וקושיוֹ תיו .80ואין
הכרח לפרש 'הַ קהֶ ה את שיניו' כתוכחה וגערה ,כי הדבר תלוי ביחס שלו לאותה מצווה,
לעשותה ִעמנו ,מקבלים אותו ואין נוהגים בו מנהג ביזיון .כך דרשו
שאם יבוא הרשע וירצה
ּ
חכמים על דברי שלמה שאמר "לֹא יָבוּז ּו לַ ַּג ּנָב ִ ּכי יִגְ נוֹ ב ְל ַמ ּ ֵלא נ ְַפ ׁשוֹ ִ ּכי י ְִר ָעב" )משלי ו( ,שאין
לבזות את פושעי ישראל כשהם באים בסתר 'לגנוב' מצוות.81

 75פיה"מ פסחים י ,ח.
 76פיה"מ אבות ה ,יג.
 77ירושלמי פסחים י ,ד.
 78פיה"מ מנחות ז ,ו.
 79תשובה ג ,יא )וראה גם פיה"מ סנהדרין יא ,ג( .בחלק מכתבי היד העתיקים ֶישנה גרסה אחרת ברבנו' :ולפי
שהוציא עצמו מן הכלל  -כפר בעיקר' ,והיא מבוארת יותר במשמעות זו.
 80פיה"מ נגעים ד ,יא.
 81חתימת איגרת השמד.
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וטעם הדבר הוא יסוד מיסודות הדת ,שה' יתעלה נפרע מבני אדם על החמורות ועל
הקלות ונותן שכר על כל דבר שעושים לפיכך צריך האדם לידע שכל עברה שיעשה אפילו
הקטנה ביותר נפרעים ממנו עליה ,וכל מצוה שיעשה גם הקלה ביותר מקבל עליה שכר
טוב .ולכן ירבעם בן נבט )וכן הדומים לו( נפרעים ממנו על עשיית העגלים
הרבים בעבודה זרה חמורה(

)-שהיא הכשלת

ועל ביטול עירובי תבשילין וכיוצא בהן )-מביטול מצוות עשה מדרבנן(,

ולא יאמר האדם 'קם ליה בדרבה מינה' ,שאין דבר זה אלא בדיני אדם בעולם הזה .82ועוד,
שמה שנאמר בתורה על הקב"ה "לֹא י ִַּקח ׁשֹחַ ד" )דברים י( ,כוונתו שאין הקב"ה לוקח שוחד
מנכה לו יתעלה אותה
ֶּ
הפעולות הטובות .כגון שיעשה האדם אלף טובות ורעה אחת  -אינו
העבֵ רה בגלל רוב טובותיו ויחשוב לו אלף טובות פחות טובה או פחות טובות ,אלא נתבע
להיענש על זו ומקבל שכר טוב על אלו .נפרע מן הצדיק הגדול אפילו על דבר קטן ,וגומל
לרשע הגמור אפילו על מצוה קטנה .83לכן יש חשיבות לכל מצוה קטנה שהרשע רוצה
לעשותה כראוי ועלינו לעודדו בכך.
ּ
היה שם  -היינו צריכים לומר 'לי ולא לך ,אילו היית שם' ,84אלא שנוקטים לשון נקייה
בביטויים קשים ,כדי שלא יישמע כאמירה המופנית אל האדם הנוכח ִע ָמנו.85
לא היה נגאל  -לא היה ראוי להיגאל משם ,86כי הוציא עצמו מן הכלל ,והכלל הוא
שנגאל ויוצא.87

יאנ ּו ְיהֹוָ ה,
הו ִצ ָ
רת אֵ לָ יוּ ְ :בחֹזֶק יָד ֹ
או ֵמר? ַמה זֹּאת .וְ ָא ַמ ּ ָ
ּ ָתםַ ,מה הוּא ֹ
צריִם ִמ ֵּבית עֲ בָ ִדים.
ִמ ִּמ ַ

 82איגרת השמד ג-ד עמ' קיג ,קיח-קיט.
 83פיה"מ אבות ד ,כח.
 84ראה ירושלמי פסחים י ,ד' :אילו היה אותו האיש במצרים.'...
 85שבועות לו א" .המכַ ֶּנה בעריות ,שהופכן ללשון נסתר )-גוף שלישי( במקום הנוכח )-גוף שני( ,ואומר ִ ּבמקום
אביך ואמך ואחותך ,אביו ואמו ואחותו" )פיה"מ מגילה ד ,ז(.
 86ירושלמי שם.
 87וסימן לדבר" :ומהן חמישה דברים הן נועלין דרכי התשובה בפני עושיהן ...הפורש מן הציבור  -לפי שבזמן שיעשו
תשובה ,לא יהיה ִעמהן ואינו זוכה ִעמהן בזכיות שעושין) "...תשובה ד ,ב( .אף על פי שבאופן עקרוני אף אחד לא
מונע ממנו לעשות תשובה לבדו.
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תם  -טיפש.88
ממצרים ,מבית עבדים ' -בית עבדים' הוא המהות הרוחנית והפונקציה האוניברסלית
של המיקום הפיזי 'מצרים' .89לכן ההוצאה אינה רק הוצאה פיזית אלא גם הוצאה 'נפשית',
כלומר ניהולם והנהגם בתהליך מסוים שיהפוך את נפשם מנפש של עבדים לנפש של בני
חורין ,חופשיים ועצמאיים .מֵ ֱהיותם עבדי פרעהִ ,להיותם עבדי ה' .וכך דקדקה התורה
לחלק" :הַ ּמוֹ ִציא אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ,וְ הַ ּפ ְֹד ָך ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים" )דברים יג(  -ממצרים מספיקה
יציאה כי זה מיקום גיאוגרפי פיזי ,אבל מבית עבדים צריך להיפדות ולהשתחרר .היציאה
הפיזית אינה זהה ליציאה הנפשית .90וכך גם במטבע שתיקנו לנו חכמים" :על שהוצאתנו
מארץ מצרים ,ופדיתנו מבית עבדים".91

ַדת ְל ִב ָ
נך ַּבי ֹּום הַ הוּא
לוֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ָמר :וְ ִה ּג ּ ָ
ו ּׁשאֵ ינ ּו ֹיו ֵד ַע ִל ׁשאַ ל  -אַ ּת ּ ְפ ַתח ֹ
צריִם.
אתי ִמ ִּמ ָ
לֵ אמֹרַּ ,בעֲ בוּר זֶה ָע ָׂשה ְיהֹוָ ה ִליּ ְ ,בצֵ ִ
מצדו.
פתח לו  -אמור לו מעצמך ,92לא כתשובה על שאלה ִ
בעבור זה  -לבֵ ן כזה אומרים רק את הסיפור הבסיסי שאפשר להמחישו )ולא רעיונות
מופשטים(" :בני ,כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ,ובלילה הזה
פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות".93

ַדת ְל ִב ָ
לו ַמר ַּבי ֹּום הַ הוּאִ .אי ַּבי ֹּום
למוד ֹ
ֹאש הַ ח ֶֹד ׁש? ִּת ֹ
ָכול ֵמר ׁ
נך .י ֹ
וְ ִה ּג ּ ָ
רתי ,אֵ לָ א
למוד ֹ
עוד ֹיום? ִּת ֹ
ָכול ִמ ְ ּב ֹ
הַ הוּא ,י ֹ
לו ַמרַּ :בעֲ בוּר זֶה .לֹא ָא ַמ ִּ
רור מֻ ּנ ִָחים ְלפָ נ ָ
ֶיך.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשי ּ ֵׁש ַמ ָ ּצה ו ָּמ ֹ

 88ירושלמי שם .וראה חמץ ומצה ז ,ב.
שמצרים ִשעבדו תחתם גם עמים אחרים ,ושלמעשה אפילו אזרחי מצרים עצמם היו עבדים לפרעה,
ַ
 89נעיר בקצרה
מאז שמכרו את עצמם ליוסף ולפרעה בימי הרעב.
 90כבר הזכרנו לעיל על 'עבדים היינו' .וראה מוה"נ ג ,לב על טבע העבד.
 91סדר התפילה ,נוסח ברכת המזון.
 92חמץ ומצה ז ,ב .סהמ"צ עשה קנז.
 93חמץ ומצה שם.
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בו ֵתינוּ,
בו ָדה ז ָָרה הָ י ּו אֲ ֹ
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
ִמ ְּת ִח ָּלהֹ ,
מתחילה  -הדורות לפני בואו של אברהם ,94ובייחוד תרח עצמו .95אך ניתן לומר שזו
לשון נקייה ,כי גם באורך שהותנו ממצרים למדו אבותינו ממעשיהם ורוב העם )פרט לשבט
לוי( נכשל בעבודה זרה ,עד ש"כמעט קט היה והעיקר ששתל אברהם נעקר ,וחוזרין בני
יעקב לטע ּות העמים ותעייתם".96
יעקב אבינו ,שידע שזו תהיה נקודת תורפה לעתיד לבוא בשהותם במצרים ,בחר להדגיש
נושא זה לפני הסתלקותו" :מסורת היא בידינו שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו
במצרים בשעת מיתתו ,ציוום וזירזם על ייחוד השם ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק
אביו ,ושאל אותם ואמר להםָּ :ב ַני ,שמא יש בכם פסולת מי שאינו עומד עמי בייחוד אדון
שבֶ ט
יש אוֹ ִא ּׁ ָשה ]אוֹ ִמ ְ ׁש ּ ָפחָ ה אוֹ ׁ ֵ
כל העולם? כעניין שאמר לנו משה רבנוֶ ּ ' :פן י ֵׁש ָּבכֶ ם ִא ׁ
שר ְלבָ בוֹ ֹפנֶה הַ יּוֹ ם מֵ ִעם ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ,לָ לֶ כֶ ת לַ עֲ בֹד אֶ ת אֱ לֹהֵ י הַ גּוֹ יִם הָ הֵ םֶ ּ ,פן י ֵׁש ָּבכֶ ם ׁש ֶֹר ׁש
אֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' אֶ חָ ד'
ֹאש וְ לַ עֲ נָה[' )דברים כט( .ענו כולם ואמרו לוׁ ְ ' :ש ַמע י ְ ׂ
ּפ ֶֹרה ר ׁ

)דברים

ו( ,כלומר שמע ממנו )-מאיתנו( אבינו ישראל :ה' אלהינו ה' אחד! פתח הזקן ואמר :ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם

ועד!"97

תו.
בו ָד ֹ
קום ָּברוּך הוּא לַ עֲ ֹ
כשיו ֵק ְרבָ נ ּו הַ ּ ָמ ֹ
וְ ַע ׁ ָ
קרבנו לעבודתו " -בחר ה' בישראל לנחלה ,הכתירן במצוות ,והודיעם דרך עבודתו
ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה" .98אמנם "לא היה זה מפני שאנו ַז ָּכאים
עתוֹ  ,כאמרו 'לֹא מֵ ֻר ְ ּבכֶ ם
ומ ַ
שק ַדם לאבותינו מידיעתו ִ
לכך ,אלא שהיטיב לנו בגלל מה ָ
שמ ּ
ִמ ָּכל הָ ַע ִּמים חָ ַׁשק ה' ָּבכֶ ם ] ַויּ ְִבחַ ר ָּבכֶ ם ִ ּכי ַא ּ ֶתם הַ ְמ ַעט ִמ ָּכל הָ ַע ִּמיםּ ִ ,כי מֵ ַאהֲבַ ת ה' אֶ ְתכֶ ם
שר נִ ְ ׁש ַּבע לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם הוֹ ִציא ה' אֶ ְתכֶ ם ְ ּביָד ֲחז ָָקה ַויּ ְִפדְּ ָך ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים
ו ִּמ ּׁ ָש ְמרוֹ אֶ ת הַ ּ ְ ׁשבֻ ָעה אֲ ׁ ֶ

 94פיה"מ פסחים י ,ד.
 95חמץ ומצה ז ,ד) .וידוע שתרח לא היה סתם עובד לאליל מסוים אלא שהיה גם מוכר צלמים ]לשון רבים [...לכל
דורש .בראשית רבה לח ,יג(
 96עבודה זרה א ,ג .שו"ת סי' רצג.
 97קרית שמע א ,ד.
 98עבודה זרה א ,ג.
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ִמיַּד ּ ַפ ְרעֹה מֶ לֶ ְך ִמ ְצ ָריִם[' )דברים ז(" ,99ולכן נפרט קצת מפעולותיו של אברהם אבינו בכך:100
ושכל
ָּ
כאשר גדל 'עמודו של עולם' ונתברר לו שיֶשנו אלוה נבדל שאינו גוף ולא כוח בגוף,
אלה הכוכבים והגלגלים הם מעשי ידיו  -הבין ַאפסות אותם ההבָ לים אשר נתחנך עליהם,
וגם החל לסתור שיטת עובדיהם )עובדי הכוכבים והגלגלים( ולבאר להם את החסרונות
והקלקולים שבהשקפותיהם על ידי הוכחות שכליות ובסבלנות ,ופרסם את ההיפך
משיטתם ,תוך השפעה על בני אדם ומשיכתם לעבודת ה' באמצעות מעשי חסד כלפיהם,
וקרא בשם ה' אל עולם ,שהיא קריאה הכוללת את מציאות ה' ואת חידוש העולם מאת
אותו האלוה.
ואין ספק שכאשר חלק אברהם אבינו עליו השלום על שיטתם הרוחנית דתית של כל בני
האדם ,היו מקללים ומבזים אותו ומזלזלים בו אותם התועים .וכיון שסבל את כל זה בשל
אמונתו בה' יתעלה ,והעדיף את האחיזה באמת על פני כבודו ונוֹ ח ּותו ,נאמר לו 'וַאֲ בָ ְרכָ ה
ְמבָ ְרכֶ ָ
ש ּ ְפחֹת הָ אֲ ָד ָמה' )בראשית יב( .והיה תכלית עניינו )-
יך ו ְּמ ַק ּ ֶל ְל ָך ָאאֹר ,וְ נִ ְב ְרכ ּו ְב ָך כּ ֹל ִמ ְ ׁ
סופו ,אחריתו(

מה שאנו רואים היום מהסכמת רוב אנשי תבל לרוממו ולהתברך ב ִזכרו ,עד

שאפילו מי שאינו מזרעו מתהדר בייחוס משפחתי אליו )כלומר גם מי שאינו מצאצאיו
מד ּ ֶמה שהולך בדרכיו( ,ואין חולק על שיטתו
הביולוגיים שואף להיות ממשיך רעיוני שלו ּו ַ
באחדות האל או בלתי יודע את גדולתו ,אלא שאריות אומות נידחות.

ִש ָראֵ ל,
ש ַע אֶ ל ָּכל הָ ָעםּ ,כֹה ָא ַמר ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ י י ׂ
ְהו ׁ ֻ
ֹאמר י ֹ
ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ּ ֶ
ָחור,
ברהָ ם וַ אֲ ִבי נ ֹ
עולָ םֶ ּ ,ת ַרח אֲ ִבי אַ ָ
בו ֵתיכֶ ם ֵמ ֹ
ְ ּב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר י ְָׁשב ּו אֲ ֹ
ברהָ םֵ ,מ ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר,
וַ י ּ ַַעבד ּו אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים .וָ אֶ ַּקח אֶ ת אֲ ִביכֶ ם אֶ ת אַ ָ
לו אֶ ת יִצחָ ק.
ַרעו ,וָ אֶ ּ ֵתן ֹ
רבה אֶ ת ז ֹ
ֹתו ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען ,וָ אַ ֶּ
אולֵ ך א ֹ
וָ ֹ
וָ אֶ ּ ֵתן ְליִצחָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וְ אֶ ת ֵע ָׂשו .וָ אֶ ּ ֵתן ְל ֵע ָׂשו אֶ ת הַ ר ׂ ֵש ִעיר לָ ֶר ׁ ֶשת
צריִם.
תו ,וְ יַעֲ קֹב וּבָ נָיו י ְָרד ּו ִמ ָ
או ֹ
ֹ
ויעבדו אלוהים אחרים  -הדורות הראשונים הללו היו בעלי השקפות שגויות ורעות
המטרידות את האדם מכל מה שמועיל בשתי השלמויות )שלמ ּות הנפש בסבירתה דעות

 99איגרת תימן א עמ' יט.
 100מוה"נ ג ,כט.
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אמתיוֹ ת; ושלמ ּות הגוף בתקינות מצביו ,ליחיד ולציבור ,(101כלומר
והשקפות נכונות ִ
השקפות שהרחיקו את המחשבה האנושית מלחקור בהבנת דברים מושכלים או מלעשות
מעשה מועיל ,אלא אדרבה משקיעות את האדם בדברי הזיות .והן אשר בעבר חונכו בהם
'ואחרי התוהו אשר לא יועילו הָ לָ כו' ,102כלומר
ֵ
אבותינו וזקנינו ,ועליהן אמרו נביאי האמת:
אחרי השקפות בלתי נכונות ומעשים בלתי מועילים אשר כילו ימי בני אדם בתוהו והבל.103
תרח אבי אברהם ואבי נחור  -אברהם ונחור הם המייצגים של מה שיצא מתרח :יש
מי שכפר בדרכו ונדבק בדת האמת ,ויש מי שהמשיך דרכו בעבודה זרה.104
את אביכם את אברהם  -אין הוא רק אב ביולוגי אלא גם אב רוחני ,כלומר "הוא
אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ,ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר".105
ואולך אותו - ...עצם ההליכה והפסיעה בארץ ישראל יש לה מעלה גדולה..." :אמרו
יתי ,הָ ָעם
ֹאמר ָׁשכֵ ן חָ ִל ִ
חכמים ,כל השוכן בארץ ישראל ,עוונותיו מח ּולין ,שנאמר 'וּבַ ל י ַ
שא ָעוֹ ן' )ישעיה לג( .אפילו הלך בה ארבע אמות ,זוכה לחיי העולם הבא .וכל
ֹשב ָּב ּה נְ ׂ ֻ
הַ יּ ׁ ֵ
הקבור בה נתכפר לו ,וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה ,שנאמר 'וְ ִכ ּ ֶפר ַא ְד ָמתוֹ ַע ּמוֹ '
)דברים לב(".106
אמנם מושג ההליכה מושאל בפסוקי המקרא גם להפצת דבר מסוים והתפשטות הופעתו
במציאות )אף על פי שאינו גוף כלל( ,107ובענייננו ,יש ללמוד לפי זה שהליכתו זו של
אברהם אבינו לא הייתה טיול סתמי ,אלא הכוונה בביטוי זה הוא לתיאור פעולתו של

 101מוה"נ ג ,כז.
' 102הלחמה' של שני פסוקים משמואל א יב ,כא וירמיה ב ,ח.
 103מוה"נ ג ,כט; ושם מט.
ָחור יִ ְׁש ּ ְפט ּו בֵ ינֵינ ּו ,אֱ לֹהֵ י אֲ ִביהֶ ם ,וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע יַעֲ קֹב ְ ּבפַ חַ ד אָ ִביו יִ ְצחָ ק"
 104ראב"ם על הפסוק" :אֱ ל ֹהֵ י ַא ְב ָר ָהם וֵאלֹהֵ י נ ֹ
)בראשית לא(.
 105שו"ת סי' רצג .ובפיה"מ ביכורים א ,ד" :אמר ה' לאברהם 'כי אב המון גוים נתתיך' ,אמר ּו )חכמים ,(:לשעבר
היית אב לארם ,עכשיו אב לכל העולם כולו! ולפיכך אפשר לכל גר לומר 'אשר נשבע ה' לאבותינו' ,מפני שאברהם
אב לכל באי העולם ,לפי שלימדם האמונה והדת" .ובהלכה )ביכורים ד ,ה( בואר שהכוונה שהוא "אב כל העולם
כולו שנכנסין תחת כנפי השכינה" ,ולא לכל הגויים סתם.
 106מלכים ומלחמות ה ,יא.
 107מוה"נ א ,כד.
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אברהם להפצת ייחודו של ה' אל עולם בקרב תושבי הארץ ,108והנחיית בני האדם
לאהבתו .109ונקט הכתוב 'ואולך' ,לרמוז שלא רק אברהם הלך מעצמו אלא מבחינה
מסוימת גם ה' הוליכו ,כלומר הליכתו של אברהם אבינו

בצדיקותו110

)כלומר בבחירתו

החופשית( ,הייתה בהתאם לתכנית האלוהית להשלמת כללות האנושות.
ירדו  -הושפלה גד ּולת מעלתם) 111שהוצרכו לצאת מארץ ההבטחה האלוהית ,אל ארץ
שמעשיה מקולקלים מכל הארצות.(112
ויש בתורה פסוקים שאף על פי שהכוונה בהם לעניין מסוים ,נכלל בהם גם רמז לעניין
אחר .וכאן בביטוי 'ירדו מצרים' נכלל עוד שהלכו למלא את הכוונה האלוהית להתעכב
שם מאתיים ועשר שנים ,שנרמזו בדברי יעקב לבניו 'רדו שמה' ,שמניין רד"ו הוא מאתיים
ועשר.113

ִש ָראֵ ל ַע ּמ ֹוָּ ,ברוּך הוּא.
תו ְלי ׂ
בטחָ ֹ
ָּברוּך ׁש ֹו ֵמר הַ ָ
ברהָ ם
מו ׁ ֶש ָא ַמר ְלאַ ָ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ְמחַ ּ ׁ ֵשב אֶ ת הַ ֵּקץ ,לַ עֲ ׂש ֹות ְּכ ֹ
ׁ ֶשהַ ָּק ֹ
ברםָ ,יד ַֹע ּ ֵת ַדע ִּכי גֵר יִהיֶה
ֹאמר ְלאַ ָ
ָא ִבינ ּו ֵּבין הַ ְ ּב ָת ִריםֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ּ ֶ
אות ׁ ָשנָה .וְ גַם אֶ ת
רבע ֵמ ֹ
או ָתם אַ ַּ
זַרעֲ ָך ְ ּבאֶ ֶרץ לֹא לָ הֶ ם ,וַ עֲ ָבדוּם וְ ִע ּנ ּו ֹ
דול.
הַ ג ֹּוי אֲ ׁ ֶשר יַעֲ בֹד ּו ָ ּדן ָאנ ִֹכי ,וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן י ְֵצא ּו ִ ּברכֻ ׁש ָ ּג ֹ
תמלאות הרצון האלוהי בתהליך המוביל למטרה או לשלמות
קץ  -סוף )מבטא את ִה ַ
מסוימת בציר הזמן ההיסטורי .תהליך ההגעה למטרה תלוי בכמה גורמים ובדרך כלל הוא
תא ֵרך לפי מעשי בני האדם(.114
ולה ָ
יכול להתקצר ִ

 108עבודה זרה א ,ג.
 109מוה"נ ג ,נא.
 110כמילוי צַ ו ה' ,שהרי נצטווה "קוּם ִה ְת ַה ֵ ּל ְך ָּב ָא ֶרץ ְל ָא ְר ָּכ ּה ו ְּל ָר ְח ָּב ּהּ ִ ,כי ְל ָך אֶ ְּת ֶנ ּנָה" )בראשית יג(.
" 111אם הושפלה מעלת האדם אומרים 'ירד' ...כאשר האדם פונה במחשבתו כלפי דבר פחוּת מאוד ,אומרים שהוא
'ירד') "...מוה"נ א ,י(.
 112מלכים ומלחמות ה ,ח.
 113איגרת תימן ג עמ' מח.
 114כעולה מכללא מדברי רבנו בכמה מקומות ,ביניהם על דברי המשנה בעדיות )ב ,ט(" :הוא )-רבי עקיבה( היה
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מחשב את הקץ  -בודק האם מעשיהם של בני האדם מאפשרים את הבאת ה'קץ'
בזמן נתון .ודקדקו מסדרי ההגדה להדגיש שדווקא 'הקב"ה מחשב' ,אבל אנחנו לא .כלומר
כיון שנושאים כאלה "אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות" ,115נאסר עלינו לחשב את
הזמן המדויק ,אלא יש להאמין בכלל ּות הדבר ולחכות לו ,יבוא מתי שיבוא .116כך נצטווינו
ולא ּ ֵמת שיבוא ואין לומר שהתאחר:
ַ
למשל בנוגע לביאתו של המלך המשיח" :להאמין
' ִאם י ְִת ַמ ְה ָמ ּה חַ ּ ֵכה לוֹ ' )חבקוק ב( .ואין לקבוע לו זמן ,ולא לפרש את המקראות כדי להוציא
מהן זמן בואו ,אמרו חכמים' :תפוח דעתן 117של מחשבי ִקצין' )סנהדרין צז( .ולהאמין בו מן
הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא ,ממשה ועד
מלאכי".118
חישוב הקץ )ושגיאה בו( עלול לגרום לאסונות" :אפילו הקץ אשר ביאר ה' זמנו כלומר
גלות מצרים ,והוא ָאמרוֹ 'וַעֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ָׁשנָה'

)בראשית טו(

 -לא נודעה

אמתתו ואירע בו קושי) :א( אנשים חשבו אז שהם ארבע מאות שנה מעת ש ָירד יעקב
ִ
השעבוד שהיא שנת ִשבעים אחר ש ָירד יעקב
למצרים; )ב( ואנשים חשבו שהם מתחילת ִ
למצרים; )ג( ואנשים חשבו שהוא מעת שהיה הדיבור הזה והוא מעמד בין הבתרים ,וכאשר
ָשלמו ארבע מאות שנה למעמד בין הבתרים יצאו ממצרים מקצת ישראל שלושים שנה
לפני שעמד משה ,וחשבו שכבר ָש ְל ָמה הגלות ,ונשמדו והרגום המצרים ונתחזק ִשעבודם.
כך הודיעונו חכמים ז"ל היודעים את דברי ימי האומה ,ועל אותם שדימו את הגאולה ונפלו

ֹרות
אומר :האב זוכה לבן בנוי ובכוח ובעושר ובחָ כמה ובַ ּ ָשנים ,ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ ,שנאמר 'ק ֵֹרא ַהדּ ֹ
יעי
דור ְר ִב ִ
אות ׁ ָשנָה' )בראשית טו( ,ונאמר 'וְ ֹ
ֹאש' )ישעיה מא(  -אף על פי שנאמר 'וַ עֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמ ֹ
ֵמר ׁ
יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָה' )שם(" .וכתב רבנו שם בפירושו ש"זמן הקץ חוזר למספר התולדות נוסף למניין השנים ,כך שנגזר מלפניו
יתעלה שאחר כך וכך אנשים אחד מוליד את השני ,יהיה הדבר אשר הבטיח בו ,וכמו שלמד מן הקץ שנתן ה'
יעי יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָה' ,וכך
דור ְר ִב ִ
החזירו למנין האנשים ואמר 'וְ ֹ
ֹ
לאברהם ,אף על פי שהוא מספר שנים ארבע מאות שנה,
היה ,לפי שקהת מיורדי מצרים ,ומשה מיוצאי מצרים ,ובני משה נכנסו לארץ אשר ירד ממנה קהת והם דור רביעי
יעי יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָה' אינו מתחיל אלא מזמן שיצאו מארץ ישראל כלומר ירידתם
דור ְר ִב ִ
לקהת ,לפי שמה שאמר יתעלה 'וְ ֹ
למצרים שנאמר 'יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָה' ,כאילו אמר מזמן שיצאו מן הארץ הזו עד ארבעה דורות ישובו אליה".
 115תשובה ג ,ב.
 116מלכים ומלחמות יב ,ב.
 117וזו קללה שיכזיב ה' את הבירור שלהם ויקלקל מועצותיהם ,מפני שהם מכשילים את ההמונים ומטעים אותם
כאשר מגיע אותו הזמן ולא בא )איגרת תימן ג עמ' מא(.
 118פיה"מ סנהדרין י ,א.
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האמתי
ִ
שת הָ ְפכ ּו ְ ּביוֹ ם ְק ָרב' )תהלים עח() .ד( והקץ
אמר דוד ע"ה ' ְ ּבנֵי אֶ ְפ ַריִם נוֹ ְ ׁש ֵקי רוֹ מֵ י ָק ׁ ֶ
היה ארבע מאות שנה מעת שנולד יצחק שהוא זרע אברהם ,כאמרו יתעלהּ ִ ' :כי ְבי ְִצחָ ק
י ִָּק ֵרא ְל ָך ז ַָרע' )בראשית כא( ,ואמר יתעלהָ ]' :יד ַֹע ּ ֵת ַדע[ ִ ּכי גֵר י ְִהיֶה ז ְַרעֲ ָך ְ ּבאֶ ֶרץ לֹא לָ הֶ ם
ויענ ּום ,כך
וַעֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ָׁשנָה' ,ובתוך ה ֵגרות ימשלו עליהם וישעבדום ַ
הוא פירוש הפסוק .והנה ה' ַא ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ָׁשנָה' ל ֵגרות לא לעבדות ,ולא נתבאר זה עד אשר
שלח את הנביא הגדול".119
ולכן כשנאלץ רבנו לנקוט בדרכם של חכמים רבים ו'לחשב את הקץ' מפאת דרישת העם
ה ָנמֵ ק בגלות המייאשת ,הודיע רק על מסורת כללית של זמן התחלתו של תהליך 'חזרת
הנבואה' ,ולא כתב מתי יעמוד איש נביא ממש ,ולא שיער זמן עמידת מלך המשיח וכיו"ב,
מפאת האיסור התורני ומפאת חוסר היכולת המעשית לשער.120
בין הבתרים  -כלומר במחזה הנבואי 121המכונה 'מעמד בין הבתרים'.
גר יהיה זרעך ...ועבדום ועינו אותם  -אם כן מי שיתקיים בו הייעוד האלוהי
האמתי של אברהם )כלומר להוציא את
ִ
וישתעבדו בו במצרים ,מוכיח בכך שהוא הוא זרעו
וע ָשו(.122
ישמעאל ֵ
ארבע מאות שנה  -כדלעיל :זרעו יהיה ֵגר )-שוהה בארץ לא לו( ארבע מאות שנה,
ומתוכָ ן מספר מסוים של שנים יהיו בעינוי ושעבוד.
וגם את הגוי  -גזרת 'ועבדום ועינו אותם' נגזרה על האומה המצרית באופן כללי .לכן
נענש כל איש מצרי פרטי שהרשיע ,כי זה היה בבחירתו ,123אבל האומה המצרית נענשה
שר זָד ּו עֲ לֵ יהֶ ם" )שמות יח(,124
רק על מה שהגזימה מעל שיעור הגזרה האלוהית ּ ִ " -כי בַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶ
שהרי אין זה מן הצדק להעניש על דבר שאין בחירה חופשית בעשייתו אלא מוכרחים עליו.

 119איגרת תימן ג עמ' מ-מא.
 120איגרת תימן ג עמ' מח-מט.
 121מוה"נ ב ,מה; איגרת תימן עמ' מא.
 122פיה"מ נדרים ג ,ט.
 123תשובה ספ"ו .פיה"מ הקדמת אבות פ"ח.
 124ראב"ם שמות יח ,יא" :ואפשר שתהיה כוונתו של ענין זה ,כי עונשם של המצרים בכל מה שנענשו היה בסיבת
ברשע ,לכן חרץ צדקו יתעלה שבא עליהם מה שבא״.
צדקו יתעלה] ,כלומר[ מפני שהוסיפו )-זַ ]א[דו ,בערבית( עליהם ֶ
ָדול אֲ נִי קֹצֵ ף ַעל ַהג ֹּויִ ם ַה ּ ׁ ַשאֲ ַנ ּנִים ,אֲ ׁ ֶשר אֲ נִי ָקצַ פְ ִּתי ְּמ ָעט וְ הֵ ּ ָמה ָעזְ ר ּו ְל ָר ָעה" )זכריה א(.
וכעין דברי הנביא" :וְ ֶקצֶ ף ּג ֹ
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דן אנוכי  -מעניש.125

לבד ָע ַמד ָעלֵ ינ ּו ,אֵ לָ א ְ ּבכָ ל
בו ֵתינ ּו וְ ָלנ ּוֶ ׁ .ש ּלֹא אֶ חָ ד ִ ּב ָ
ִהיא ׁ ֶש ָע ְמ ָדה לַ אֲ ֹ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ַמ ִ ּצילֵ נ ּו ִמי ּ ָָדם.
עו ְמ ִדים ָעלֵ ינ ּו ְלכַ ּל ֹו ֵתינ ּו ,וְ הַ ָּק ֹ
דור ֹ
ּד ֹור וָ ֹ
היא  -ההבטחה השמורה.126
עמד ,עומדים  -קמים ומתייצבים .השימוש בשורש עמ"ד מבטא טוב יותר את
הקביעות וההמשכיות )של מגמתם לכלותנו( ,ולא רק את הפעולה הראשונית החד פעמית
המתבטאת בשורש קו"ם] .אע"פ שהשורשים זהים במשמעותם ,עמידה מבטאת יותר
'סטטי ּות' והֶ משכי ּות מאשר קימה[.127
לכלותינו  -כילוי גופני )'עינוי'(; וכילוי דתי-רוחני-נפשי )'שמד'(.128
בכל דור ודור ...מצילנו מידם  -שלא רק שאנחנו נושעים ,אלא הם אף נענשים:129
"כבר הבטיח ה' יתעלה לאבינו יעקב כי בניו אף על פי שיכניעום האומות וינצחום הרי הם
א ֶרץ) '...בראשית
הקיימים אחריהם ,התמידיים בלעדיהם ,אמר יתעלה 'וְ הָ יָה ז ְַרעֲ ָך ַּכעֲ פַ ר הָ ָ
דרך לַ כּ ֹל  -סוף ִיגְ ּברו וי ַנצחו .ועוד על דרך
כח( ,כלומר כי על אף היותם מושפלים כעפר ִמ ָ
המשל ,כמו שהעפר לסוף 'עולה על דורכו' ונשאר בלעדיו )-בקבורת המת( .וכבר ביאר ישעיה
והודיענו בשם ה' כי האומה הזו בזמן הגלות ,כל מי שזמם לה מזימת כפייה ואונס יעלה
ָ
ע"ה
וצערה.130"...
סוריה
יושיענה ה' ויסיר ִי ֶ
ֶ
הדבר בידו ויתאפשר לו ,אך לסוף
ּ

 125פיה"מ הקדמת אבות פ"ח.
מסלקם.
ָ
בטחָ תֵ נו מאת ה' לעולם ,שאין לך דור שלא יארע בו שמד ועינויים ,וה'
 126איגרת תימן א עמ' כה" :כך הַ ָ
בתארו השתלטות העמים עליה מראשית היותה ,ושהם עם זאת
ֹ
אמר דוד מלך ישראל ברוח הקודש בלשון האומה
לא יוכלו לעולם להשמידה על אף גודל הייסורים שיְ יַ סרוה בהם מן השמדות והגזרות ,אמרַ ' :ר ַּבת ְצ ָרר ּונִי ִמ ּנְעו ָּרי ּגַם
לֹא יָ ְכל ּו ִלי' )תהלים קכט(".
 127מוה"נ א ,יב-יג.
 128איגרת תימן הנ"ל' :שמד ועינויים'.
 129ובצדק" :הרחמנות על הרשעים המשחיתים  -אכזריות על כל הבריות" )מוה"נ ג ,לט(; וכעין זה שם א ,נד.
 130איגרת תימן א עמ' כה-כו )עניין השמדת האויב נזכר לפני הציטוט המובא כאן ,בדוגמאות ההיסטוריות שם(.
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ּלמדַ ,מה ִ ּב ֶּק ׁש לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִּמי לַ עֲ ׂש ֹות ְליַעֲ קֹב ָא ִבינוֶּ ׁ .ש ּ ַפרעֹה לֹא
צֵ א ו ַ
עקור אֶ ת הַ ּכֹלֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ָמר :אֲ ַר ִּמי
ָ ּגזַר אֵ לָ א ַעל הַ ְזּכָ ִרים ,וְ ָלבָ ן ִ ּב ֶּק ׁש לַ ֹ
אֹבֵ ד ָא ִבי.
לבן הארמי  -שהיה רשע ועובד עבודה זרה .131והרי היה בנו של נחור ,שהמשיך דרכו
של תרח בע"ז ,כמו שהערנו לעיל.
לעשות ליעקב אבינו ...לעקור את הכל  -על פי המיקום וההֶ קשר ,132הכוונה
לאיבודו הרוחני ,שזה המאבק העיקרי שהיה ביניהם ,כלומר נסיונו של לבן לפגוע באמונתו
של יעקב .133השימוש בלשון 'עקירה' הוא בהתאם לדימוי שאת העיקר )-יסוד( של הייחוד
והאמונה 'שתל' אברהם אבינו באנושות ,ולכן כשבא לבן הארמי לבטלו זה נקרא בלשון
'עקירה'.134
ארמי אובד אבי  -לבן הארמי רצה לאבד את ָאבי יעקב.135
פסוק זה פותח את עיקר פרשת 'מקרא ביכורים' ,כלומר את נוסח ההודאה שהיה אומר
מביא הביכורים למקדש .136במצוות מקרא ביכורים יש חיזוק של מידת הענווה ,כי האדם
עצמו לוקח הסל על כתפיו ;137ויש בו גם הכרה בחסדי ה' ו ָנעֳ מוֹ  ,ש ֵידע האדם כי מכלל

 131מוה"נ ב ,מא.
 132ב'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' של הבחינה הדתית.
 133סימן לדבר..." :שיתוף על ידי לבן בין אל האמת אלהי אברהם ובין עבודה זרה אלהי נחור ,והתרחק יעקב ע"ה
משיתופו והכריז אמונתו באחדות אלהי יצחק שהוא אלהי אברהם ,וכינה אותו יתעלה ב'פחד אביו יצחק' כדי להתרחק
מלשון לבן .לפי שאילו היה נשבע ב'אלהי אברהם' שהוא אלהי יצחק ואלהיו ואלהי העולם כולו  -היה משמע שהוא
נשבע במה שנשבע ]בו[ לבן והתחיל באלהי אברהם וקיצר מלהזכיר אלהי נחור .ולפיכך התרחק ]יעקב[ ממשמעות זו
ָחור יִ ְׁש ּ ְפט ּו בֵ ינֵינוּ ,אֱ לֹהֵ י אֲ ִביהֶ ם ,וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע יַ עֲ קֹב
לשתי פנים" .מפירוש הראב"ם על הפסוק הנ"ל" :אֱ ל ֹהֵ י ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֹהֵ י נ ֹ
ְ ּבפַ חַ ד ָא ִביו יִ ְצחָ ק" )בראשית לא(.
" 134ושתל בלבם העיקר הגדול הזה ...וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר" )עבודה זרה א ,ג(.
 135אונקלוס.
 136ביכורים ג ,י.
 137שם יב" :המביא את הביכורים ,יש לו רשות ליתנם לעבדו וקרובו בכל הדרך ,עד שמגיע להר הבית .הגיע להר
ועודהו הסל על
ֵ
הבית ,נוטל הסל על כתפו הוא בעצמו ואפילו היה מלך גדול בישראל ,ונכנס עד שמגיע לעזרה וקורא
כתפוִ ' :ה ּג ְַד ִּתי ַהי ֹּום לַ ה' אֱ ל ֹהֶ ָ
אתי אֶ ל ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נ ְִׁש ַּבע ה' ַלאֲ ב ֵֹתינ ּו ָל ֶתת ָלנ ּו!' )דברים כו( .ומוריד הסל מעל
יךּ ִ ,כי בָ ִ
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עבודת ה' הוא שיזכור ימי מצוקתו בזמן שירווח לו .ועניין זה מודגש בתורה הרבה" ,וְ זָכַ ְר ּ ָת
ִית ְ ּב]אֶ ֶרץ[ ִמ ְצ ַריִם"...
ִ ּכי ֶעבֶ ד הָ י ָ

)דברים ה ,טו .טו ,טו .טז ,יב.

כד,יח ,כב( ,לפי שיש לחשוש מן

המידות הידועות אצל כל מי שגדל והתחנך בעושר ,כלומר מהבעיטה

)-ההתפתות אחר היצר(

ָש ְב ּ ָת.
והגאווה ,ומהזנחת ההשקפות האמיתיותֶ ּ " :פן ּתֹאכַ ל וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבָ ִּתים ט ִֹבים ִּת ְבנֶה וְ י ָׁ
שר ְל ָך י ְִר ּ ֶבה  -וְ ָרם ְלבָ בֶ ָך וְ ָׁשכַ ְח ּ ָת אֶ ת ה'
ו ְּב ָק ְר ָך וְ צֹאנְ ָך י ְִר ְ ּביֻן וְ כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב י ְִר ּ ֶבה ּ ָל ְך ,וְ כֹל אֲ ׁ ֶ
ָ

ָ

ְשרוּן ַוי ּ ְִב ָעט) "...דברים
ִש ַמן י ׁ ֻ
אֱ לֹהֶ יך הַ ּמוֹ ִציאֲ ך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים" )דברים ח( ,ואמר " ַויּ ְ ׁ

לב( ,ומחמת חשש זה ציווה במקרא ביכורים בכל שנה לפניו יתעלה ובמקום שכינתו.138
אף בליל הסדר אנו משתמשים בפרשה זו כדי להדגיש שני עקרונות אלו :חיזוק מידת
הענווה ,והכרת חסדי ה' עלינו; עקרונות שלמעשה מובילים את החג כולו ,שהרי גם חג
מצר ִים והשרשתן
ַ
הפסח בכללותו מביע זאת :הוא מלמד לקח רעיוני ,שהוא ' ִזכרון אותות
לדורות' ,ומלמד גם לקח מידותי 'שיהא האדם זוכר תמיד ימי הרעה בימי הטובה כדי
שתגדל תודתו את ה' ,ותושג לו הענווה ושפלות הרוח'.139

ימה וַ יָּגָ ר ׁ ָשם ְ -מלַ ּ ֵמד ׁ ֶש ּלֹא י ַָרד ְל ִה ׁש ּ ַת ֵּק ַע אֵ לָ א לָ גוּר ׁ ָשם,
צר ָ
וַ י ּ ֵֶרד ִמ ַ
רעה לַ ּצֹאן
ֹאמר ּו אֶ ל ּ ַפרעֹה לָ גוּר ָּב ָא ֶרץ ָּבאנוִּּ ,כי אֵ ין ִמ ֶ
ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ּ ְ
יךִּ ,כי כָ בֵ ד הָ ָר ָעב ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען ,וְ ַע ּ ָתה י ְֵׁשב ּו נָא עֲ בָ ֶד ָ
אֲ ׁ ֶשר לַ עֲ בָ ֶד ָ
יך
ֹשן.
ְ ּבאֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
להשתקע  -על פי פשטו הכוונה לשכון בקביעות ,140אך ביטוי זה משמש לא מעט גם
במשמעות של שכחה ,כלומר הוא נזהר מ'לשכוח את עצמו' במצרים ולאבד שם את זהותו
ואת ייחודו.141
אין מרעה לצאן אשר לעבדיך  -תכונת רעיית הצאן הייתה מיוחדת לאבותינו,

ימה) '...דברים כו( עד
צר ָ
כתפו ואוחז בשפתיו ,והכהן מניח את ידיו תחתיו ומניף ,וקורא 'אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד אָ ִבי ,וַ ּי ֵֶרד ִמ ַ
שגומר ,ומניחו בצד המזבח בקרן דרומית מערבית בדרומה של קרן ,וישתחווה ו ֵיצֵ א".
 138מוה"נ ג ,לט.
 139מוה"נ ג ,מג.
 140שמיטה ויובל ד ,כז; מלכים ה ,ח.
 141לדוגמה" :נמצאו הכל מערימין וישתקע ֵשם עירובי תבשילין" )שביתת יום טוב ו ,י(; "אבד זכרו ונשתקע שמו"
)גירושין יג ,כ(.
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ש'כולנו רועים ,מן האב ומן הסב )אברהם ויצחק(' .142גם מנהיגינו היו רועים בפועל )משה,
דוד( או נחשבים לרועים.143
ישבו נא עבדיך בארץ גושן  -הקבטים )'-קופטים'( המצריים היו עובדים ל'מזל טלה',
ולפיכך היו אוסרים את שחיטת הצאן ומתעבים את רועי הצאן ,144ודבר זה הקל על בני
ישראל לבקש איזור ישיבה נפרד מהמצרים ,מה שסייע לשמירה על אחדותם ועל ייחודם,
ועיכב את היטמעותם הגמורה באומה המצרית.

בעים נֶפֶ ׁש י ְָרד ּו אֲ ב ֶֹת ָ
ימה,
צר ָ
יך ִמ ָ
מו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ָמרּ ְ :ב ִׁש ִ
מתי ְמ ָעט ְּ -כ ֹ
ִ ּב ֵ
וְ ַע ּ ָתה ָׂש ְמ ָך ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
כו ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִם ָלרֹב.
יך ְּכ ֹ
ככוכבי השמים  -להבדיל מהדימוי של ריבוי כ'חול הים' )המסמל צדדים של שפלות(,
דימוי ה'כוכבים' מסמל מעלה ורוממות ,כלומר ישראל יהיו ככוכבים ביציבותם וברום
מעלתם ורוממותם מאחרים.145

ִש ָראֵ ל ְמצֻ יָּנִ ין ׁ ָשם.
יהי ׁ ָשם ְל ֹגוי ְ -מלַ ּ ֵמדֶ ׁ ,שהָ י ּו י ׂ
וַ ִ
מצוינים ' -צי ּון' הוא

סימן146

)לעתים ציון לשבח .(147כלומר על אף שהיו שקועים

וטבועים בהם 'גוי בקרב גוי' ,עדיין היו ניכרים וידועים בפני עצמם.

ִּרב ּו וַ י ּ ַַעצמ ּו
ִש ָראֵ ל ּ ָפר ּו וַ י ִּׁש ְרצ ּו וַ י ּ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וּבנֵי י ׂ
[עצוּם ְּ -כ ֹ
דול ]וְ ָ
ָ ּג ֹ
ִ ּבמאֹד ְמאֹד ,וַ ִּת ּ ָמלֵ א הָ ָא ֶרץ א ָֹתם.
פרו  -הולידו בדומה להם.

 142מוה"נ ג ,לט.
 143כמו כן ,המלך נקרא רועה )מלכים ומלחמות ב ,ו( ,וכן תלמידי החכמים )שו"ת סי' רמב(.
 144מוה"נ ג ,מו .והראב"ם )בראשית מו ,לד( כתב" :ואמר )רב שמואל( בן חפני )גאון( ז"ל ,כי המצרים לא היו
שונאים )כל( רועי צאן בהחלט ,אלא את הרועים אותן ו]גם [שוחטים מהן" ,ושיבח דבריו" :וזו הערה יפה".
 145מוה"נ ב ,כט.
 146פיה"מ מעשר שני ה ,א; שקלים א ,א .הל' מעשר שני ונטע רבעי ט ,ז.
 147פיה"מ מקוות ט ,ו" .תיקון המלבושים כיצד? מתקן מלבושיו תחילה ומציין עצמו ומהדר) "...תפילה וברכת כהנים
ה ,ה; דהיינו שיהיה ניכר במלבושיו שהם מיועדים לתפילה ,שיהיו יפים ומכובדים( .ואף יש האומרים שאחד הסימנים
בהם היו ישראל ניכרים לעצמם הוא לבושם.
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וישרצו  -הוציאו אל הפועל את כוח ההולדה הטבוע בהם להוליד כמוֹ תם ,באופן
מרובה.148
וירבו  -גדל ּו בכמות .במספר היחידים ,הפרטים.149
ויעצמו  -בחוזק ]באיכות ובכוח[.150
שעם ישראל היו רבים במספרם יותר מהעם המצרי בתחילת
ואין כוונת הפסוק ללמד ַ
השעבוד ,ולמעשה גם לא היו כך בזמן היציאה ממצרים .אלא הכוונה לומר שהיו פרים
ורבים ביותר ,עד שמבלי מעצור חיצוני לַ ּפוריות הטבעית ,אכן היו יכולים לבסוף לרבות
במספרם על המצרים.151
במאוד מאוד  -לשון הפלגה והגזמה.152

גד ִלי
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמרְ :ר ָבבָ ה ְּכצֶ ַמח הַ ּׂ ָש ֶדה נְ ַת ִּתיך ,וַ ִּת ִ ּ
וָ ָרב ְּ -כ ֹ
רבי וַ ִּת ְ ּ
וַ ּ ָתב ִֹאי ַּבעֲ ִדי עֲ ָדיִיםָ ׁ ,ש ַדיִם ָנכֹנ ּו ו ּׂש ָע ֵרך ִצ ּ ֵמחַ  ,וְ אַ ּת ֵערֹם וְ ֶעריָה.
נתתיך) - ...מתייחס אל בני ישראל בזמן שעבוד מצרים( ,153שנמשלה ביחזקאל
תחילת היווצרותם כאומה לשלבי גדילתה של נערה ,מלידתה עד הגעתה לבגרות ו ֱהיוֹ תה
ראויה לנישואין.
עדי עדיים  -מקושטת בתכשיטים .154ואפשר לפרש גם :בתכשיט יפה ביותר.155

 148סהמ"צ ל"ת קעז ,קעט .אונקלוס בראשית ח ,יז.
 149אונקלוס בראשית יז ,כ .איגרת תימן עמ' לב-לג.
 150אונקלוס ,רס"ג .וראה פיה"מ סוטה ט ,ה.
 151ראב"ם שמות א ,ט.
 152איגרת תימן ב עמ' לג.
 153מוה"נ ג ,מו )מכך שהפסוק המקדים 'מתבוססת בדמייך' ,כוונתו לדם פסח ודם מילה(.
 154פיה"מ שבת ו ,ד .עבודה זרה יב ,י .ופירוש הכפילות יהיה 'עדויה בעדיים'.
" 155כלל הוא מכללי הלשון שאין מוסיפין אות וכל שכן כמה אותות ללא ענין ,ושיש מן התוספות מוסיפין אותו
לחיזוק ולהפלגה" )פיה"מ נגעים יא ,ד( .ולפי זה פירוש הכפילות הוא 'בתכשיט של התכשיטים' .ואולי אפשר לפרש
גם 'בתכשיטים רבים ויפים'.

31

◇•◇ על כנפי נשרים ◇•◇

שדיים נכונו - ...כתבנית ותואר גוף הגדולים .156וייתכן שזה דימוי להגעתה לשלב בו
היא מוכנה ל'נישואין'" :וְ ִה ּנֵה ִע ּ ֵת ְך ֵעת דּ ִֹדים וָאֶ ְפר ֹׂש ְ ּכנ ִָפי ָעלַ י ְִך ...ו ִַּת ְהיִי ִלי" )יחזקאל טז(.
עריה  -איברי הזכר ּות והנקב ּות) 157כלומר כשגם הם חשופים ונראים(.

ִרבה,
לוֶ ּ ,פן י ֶּ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :הָ בָ ה נִ תחַ ְּכ ָמה ֹ
צרים ְּ -כ ֹ
או ָתנ ּו הַ ִּמ ִ
וַ י ּ ֵָרע ּו ֹ
קראנָה ִמלחָ ָמה וְ ֹנו ַסף ּגַם הוּא ַעל ׂשֹנְ אֵ ינוּ ,וְ נִ לחַ ם ָּבנוּ,
וְ הָ יָה ִּכי ִת ֶ
וְ ָעלָ ה ִמן הָ ָא ֶרץ.
א .וירעו אותנו  -התנהגו אלינו ברוע יוצא דופן .הגבירו עלינו את השעבוד בזדון
וברשע ,158מיררו את חיינו.159
ב .וירעו אותנו  -הפכו אותנו לרעים ,קלקלו אותנו .מצבו של עם ישראל הידרדר
במצרים מבחינה מוסרית ורוחנית ,שהרי האדם מושפע מסביבת החיים בה הוא חי ,160וכל
שכן אם סביבה זו היא ארץ מצרים ,שמעשי יושביה מקולקלים יותר מכל שאר הארצות.161
ג .וירעו אותנו  -החשיבו אותנו כאנשים רעים ,162כי חשבו שנהיה כ' ַג ִיס חמישי'
המצטרף לאויב אם בא מבחוץ ,ונמרוד בהם ונגרש אותם ממצרים ,בעוד שמראש הצהרנו
שאין לנו שאיפות לאומיות ,אלא רק 'לָ ג ּור ָּב ָא ֶרץ ָּבאנ ּו' באופן זמניּ ִ ' ,כי אֵ ין ִמ ְר ֶעה לַ ּצֹאן'.
נתחכמה לו  -נעשה להם רעה ב ָערמה ,כלומר בעצה ותחבולה .163ומכיון שפרעה חָ ָטא
 156כלומר מה שמכונה 'סימני בגרות מינית' .קרית שמע ג ,יט; שו"ת סי' שלב.
 157פיה"מ בכורות ו ,ה.
" 158לפי שחטא מעצמו תחילה והֵ ַרע לישראל ה ָגרים בארצו" )תשובה ו ,ג(" .עשו להם עוול מוחלט" )פיה"מ
הקדמת אבות פ"ח(.
 159ראה להלן בביאור 'וימררו את חייהם'.
 160דעות ו ,א.
 161מלכים ומלחמות ה ,ח .ואמרו חז"ל )מועד קטן יח א( שפרעה שהיה בימי משה ,היה בגובה אמה בלבד ,אך
פרמשתקו היה אמה וזרת .ואולי כיוונו לרמוז בזה לקלקול מידותיו של המלך ,שמידת תאוותנותו הייתה מרובה על
מידת אנושיותו ,עד שגובה אנושיותו נתמעט לשליש גובה איש אך פרמשתקו גדול מפי שלוש )וכל שכן למצב אומתו(.
וד"ל.
' 162וירעו אותנו' ,להבדיל מ"וַ ָ ּי ֵרע ּו לָ נ ּו ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַלאֲ ב ֵֹתינ ּו" )במדבר כ ,טו(.
 163מוה"נ ג ,נד.
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מעצמו תחילה והֵ ַרע לישראל הגָ רים בארצו  -נתן הדין והצדק שתימנע ממנו אפשרות
התשובה עד שייפרעו ממנו ,לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את ִלבו.164

ֹתו ְ ּב ִסבל ָֹתם,
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ּ ִָׂשימ ּו ָעלָ יו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַע ּנ ֹ
יע ּנוּנ ּו ְּ -כ ֹ
וַ ַ
מסס.
סכ ֹנות ְלפַ רעֹה ,אֶ ת ּ ִפתֹ ם וְ אֶ ת ַר ַע ֵ
וַ י ִּבֶ ן ָע ֵרי ִמ ְּ
ויענונו  -ציערו ,הכאיבו ,גרמו סבל שעלול להזיק.165
נשיאה ,166ומשמש בהשאלה ל'עבודה'.
משא או ׂ
סבלותם  -סבל הוא ָׂ
מסכנות  -מחסנים ו'אוצָ רות'.167

צריִם אֶ ת ְ ּבנֵי
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ יַּעֲ ִבד ּו ִמ ַ
וַ י ְִּּתנ ּו ָעלֵ ינ ּו עֲ ב ָֹדה ָק ׁ ָשה ְּ -כ ֹ
ִש ָראֵ ל ְ ּבפָ ֶרך.
י ׂ
פרך  -לשון שבירה והתפוררות' .168עבודת פרך' היא עבודה שאין לה ִקצבה וסוף,
כלומר עבודה שאין האדון צריך לה צורך מוגדר ,אלא שמחשבתו היא להעביד את הפועל
בלבד ,שלא יבטל .169ואכן הציווי בבניית 'ערי המסכנות' מראה שפרעה לא רצה לשעבד
אותם בדבר שיש בו צורך יומיומי ותועלת מעשית ִמ ָידית לבני האדם ,אלא סתם להעסיק
אותם בבניין מחסנים שיהיו מוכנים לעת מצוא ,לאצור בהם דברים אם יהיו בעתיד.170

וַיהי בַ י ּ ִָמים הָ ַר ִ ּבים
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמרִ :
צעק אֶ ל ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו ְּ -כ ֹ
וַ ִ ּנ ַ
ִּזעקוּ,
בו ָדה ,וַ י ָ
ִש ָראֵ ל ִמן הָ עֲ ֹ
צריִם ,וַ י ּ ֵָאנְ ח ּו ְבנֵי י ׂ
הָ הֵ ם ,וַ י ּ ָָמת ֶמלֶ ך ִמ ַ
בו ָדה.
וע ָתם אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים ִמן הָ עֲ ֹ
וַ ּ ַת ַעל ׁ ַש ָ

 164תשובה ו ,ג.
 165פיה"מ נזיר ט ,א; סהמ"צ ל"ת רסב; הל' סנהדרין כ ,ו; דעות פ"ו )שלא לענות אמיללים(.
 166פיה"מ קידושין ב ,ו; בבא בתרא ט ,ה.
 167אונקלוס ,ראב"ם ]בדומה למילה ַמכ' ַזן )בחילוף אותיות( בשפה הערבית[.
 168פיה"מ בכורות ו ,א.
 169עבדים א ,ו.
 170ראב"ם שמות א ,יא.
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וימת  -חלה חולי כבד .171או :מת המלך הקודם שהיה רשע ,אך קם במקומו גם כן מלך
רשע ,כך שלא הוקל להם.172
ויאנחו  -השמיעו קול על סבלם .אנחה היא קול גניחה קצר המבטא את הצער
והדאגה.173
ויזעקו  -כיון שבני ישראל היו שקועים וטבועים בעבודה זרה )כמו שכבר הזכרנו( ,היינו
חושבים שהזעקה הזו הייתה זעקת כאב בעלמא כלפי עצמם ,או אפילו כלפי עבודה זרה
חס ושלום .מלמדים אותנו מסדרי ההגדה )על ידי קישור הפסוקים( כי זעקה זו הייתה מופנית
כלפי ה' אלהי אבותינו.174

מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ִּׁש ַמע אֱ ל ִֹהים אֶ ת נַאֲ ָק ָתם,
וַ י ִּׁש ַמע ְיהֹוָ ה אֶ ת קֹלֵ נ ּו ְּ -כ ֹ
ברהָ ם אֶ ת יִצחָ ק וְ אֶ ת יַעֲ קֹב.
יתו ,אֶ ת אַ ָ
ִּזכֹר אֱ ל ִֹהים אֶ ת ְ ּב ִר ֹ
וַ י ּ
נאקתם  -נאקה היא הגניחה בשעת הבכי לגודל המכאוב .והיא נשמעת
ביותר לפני ה' ,על דרך הכתוב "לֵ ב נִ ְ ׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה אֱ ל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה"

)תהלים

)-מתקבלת(

נא(.175

ויזכור  -והרי אין שכחה לפני כיסא כבודו !176אלא בא הכתוב לומר שהתגברה הנהגת
'פרטיות השגחתו' עליהם ,לפעול ִעם ַעם ישראל על פי הראוי להם ממעלתם הרוחנית של
אבותיהם ,ולא הנהגה על פי מקרי הטבע 177הראויה להם על פי מעשיהם במצרים.
בריתו ] -ה'הסכם' או ה'התחייבות'[ שנכרתה ִעם אברהם 178עם יצחק ועם יעקב )כלומר

 171מוה"נ א ,מב .כלומר 'נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם' )לשון רש"י ממדרש שמות רבה א ,לד(,
ולכן האנחה והזעקה.
 172ראב"ם על הפסוק.
 173שופר סוכה ולולב ג ,ב.
 174שכעין זה בראב"ם' :מן הסתם צעקה של תפילה אליו יתעלה'...
 175ראב"ם שמות ב ,כד.
ֹאמר ִצי ֹּון עֲ זָבַ נִי ה' ,וַ ה' ְׁשכֵ חָ נִי' ,והשיב ואמר' :הֲ ִת ְׁש ַּכח
יטשנו ,אמר' :וַ ּת ֶ
ֵ
 176ועוד" :העיד על עצמו שלא יעזבֵ נו ולא
הודיענו ה' את זה ואמר ' ִ ּכי אֵ ל ַרח ּום ה' אֱ ל ֹהֶ יךָ
ָ
ִא ּ ׁ ָשה עו ָּל ּה ֵמ ַרחֵ ם ֶּבן ִ ּב ְטנ ָּה) '...ישעיה מט( .ועל ידי השליח הראשון

ית ָך' )דברים ד( .ואמר 'וְ ׁ ָשב ה' אֱ ל ֹהֶ ָ
יך אֶ ת ְׁשבו ְּת ָך' )שם ל(" )איגרת תימן ג עמ' מז(.
יַש ִח ֶ
לֹא יַ ְר ּ ְפ ָך וְ לֹא ְׁ
 177מוה"נ ג ,יז; ג ,נא.
 178אונקלוס.
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עם כל אחד מהם בנפרד( ,ועתה הגיע הזמן לממש אותה במציאות משתי בחינות :גם
להציל את ַזרעם בזכותם ,אך גם להוציא אל הפועל על ידי זרעם את התכלית שאליה
כיוונו האבות :הקמת אומה שלֵ מה שיודעת את ה' ועובדת אותו )שתשמש ככלי עיקרי
לתיקון אמונת האנושות כולה(.179
ועוד הדגישה התורה בפירוט הזה ,כי הברית שנכרתה עם אברהם היא הברית שנכרתה
מכללה את ישמעאל( ,והיא היא הברית שנכרתה עם יעקב )כדי
עם יצחק )כדי להוציא
ּ
מכללה את ֵע ָשו( ,לומר שרק בזרעו של יעקב מתקיימת הברית.180
להוציא
ּ

מו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ָמר :וַ יַּרא אֱ ל ִֹהים
ישוּת ֶ ּד ֶרך אֶ ֶרץְּ .כ ֹ
וַ יַּרא אֶ ת ָעניֵנ ּו  -זוֹ ְפ ִר ׁ
ִש ָראֵ ל ,וַ יּ ֵַדע אֱ לֹ ִהים.
אֶ ת ְ ּבנֵי י ׂ
וירא  -היה גלוי לפניו )בדרך 'השגה שכלית' ,לא בראיית העין (181עינו ָים על ידי

" 179שיהא האחד מבני אדם יהיה בידו מהשגת האמת והחשק במה שהשיג ,מצב שבו יהיה מדבר עם בני אדם
ומתעסק בדברים ההכרחיים לגופו ,וכל דעתו באותה שעה מופנית אליו יתעלה והוא לפניו יתעלה תמיד בלבו ,והוא
עם בני אדם בנגלה - ...הרי דרגה זו איני אומר שהיא דרגת כל הנביאים ,אלא אומר אני שהיא דרגת משה רבנו,
שנאמר בו 'וְ ִנ ּג ַׁש מ ׁ ֶֹשה ְלבַ דּ ֹו אֶ ל ה' וְ הֵ ם לֹא יִ ָ ּג ׁש ּו' )שמות כד( ,ונאמר בו 'וַ יְ ִהי ׁ ָשם ִעם ה'' )שמות לד( ,ונאמר לו
מקרבתם לפניו
'וְ ַא ּ ָתה ּפֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי' )דברים ה( ,כמו שביארנו מענייני פסוקים הללו .וזו גם דרגת האבות אשר הושג ִ
יתעלה עד כדי שהודיע שמו בהם לעולם' :אֱ ל ֹהֵ י ַא ְב ָר ָהם אֱ לֹהֵ י יִ ְצחָ ק ֵואלֹהֵ י יַ עֲ קֹב ְׁשלָ חַ נִי אֲ לֵ יכֶ ם ,זֶה ּ ְׁש ִמי ְלע ָֹלם' )שמות
ג(.
יתי
קוב וְ ַאף אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יתי יַ עֲ ֹ
והושג מהתייחדות דעתם בהשגתו ,שכרת ִעם כל אחד מהם ברית לעולם' :וְ ָזכַ ְר ִּתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם אֶ זְ כּ ֹר ,וְ ָה ָא ֶרץ אֶ זְ כּ ֹר' )ויקרא כו( .כי ארבעה אֵ לו ,כלומר האבות ומשה רבנו ,נתבארה
יִ ְצחָ ק וְ ַאף אֶ ת ְ ּב ִר ִ
בהם ההתאחדות בה' ,כלומר השגתו ואהבתו כפי שהעידו בכך הכתובים .וכן השגחת ה' בהם ובזרעם אחריהם גדולה,
והיו עם זאת פעמים מתעסקים בהנהגת בני אדם והגדלת הממון והטיפול ברכוש ,וזה לדעתי ראיה שהם בשעת אותם
המעשים היו עושים אותם באבריהם לא יותר ,ודעתם לפניו יתעלה לא תסור.
ונראה לי עוד ,כי אשר גרם הישארות ארבעה אלה כפי תכלית השלמות לפני ה' ,והשגחתו בהם תמידית ואפילו בעת
ִהתעסקם בהגדלת הממון ,כלומר בעת הרעייה ועבודת האדמה והנהגת הבית ,מפני שכל תכליתם הייתה בכל אותם
הפעולות להתקרב לפניו יתעלה קרבה כל שהיא ,מפני שהייתה תכלית סעייתם )-צעידה והליכה ממושכת לקראת
יתו
מטרה מסוימת( במציאותם ,המצאת אומה אשר תדע את ה' ותעבדהוּ ִ ' :כי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמעַ ן אֲ ׁ ֶשר יְ צַ ֶ ּוה אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ֵּב ֹ
ַאחֲ ָריו וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך ה' ַלעֲ ׂש ֹות ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְׁש ּ ָפטְ ,ל ַמ ַען הָ ִביא ה' ַעל אַ ְב ָר ָהם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ָע ָליו' )בראשית יח( .הנה נתבאר
לך כי כל סעייתם הייתה תכליתה מופנית כלפי הפצת ייחוד השם בעולם ,והנחיית בני אדם לאהבתו יתעלה ,ולפיכך
נתקיימה בידם הדרגה הזו" )מוה"נ ג ,נא(.
 180איגרת תימן ב עמ' לג )ואמנם שם עיקר ההתייחסות היא למעלת הדת והתורה ,אך המהות אחת היא(.
 181מוה"נ א ,ד.
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המצרים.182
פרישות דרך ארץ  -מניעת תשמיש המיטה.183
וידע  -נהג עמהם ב'השגחה פרטית' כנ"ל ,ולכן החליט רצונו להושיע אותם.184

מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמרָּ :כל הַ ֵּבן הַ י ִּּל ֹוד הַ יא ָֹרה
וְ אֶ ת עֲ ָמלֵ נ ּו  -אֵ ּל ּו הַ ָּבנִ יםְּ ,כ ֹ
ּ ַת ׁש ִליכֻ הוּ ,וְ כָ ל הַ ַּבת ְּתחַ יּוּן.
עמל  -טורח ויגיעה.185
אלו הבנים  -הטיפול בפרנסת המשפחה הוא העיסוק שגוזל מהאדם את רוב ככל
רכושו ,186זמנו ומרצו .187וכל שכן כשהאישה מצטערת בצער ההיריון ובסופו של דבר נגזל
ממנה היילוד ונלקח למיתה .שאין לך דבר קשה מעשייה ומאמץ שסופו לבטלה וללא
יועיל 188וכפי שאנו מתחננים בתפילה "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה".189
היאורה תשליכוהו" - ...פעולות הרע חוזרות על עושיהן ,כמו שאמר 'עֲ ווֹ נוֹ ָתיו י ְִל ְ ּכ ֻדנוֹ
שחַ ת י ְִפ ָעל' )תהלים ז( ,ואמרו חכמים
אֶ ת הָ ָר ָׁשע' )משלי ה( ,ואמר ' ּבוֹ ר ָּכ ָרה ַויּ ְַח ּ ְפ ֵרה ּוַ ,ויּ ִּפֹל ְ ּב ַׁ

 182מוה"נ א ,מח.
 183סהמ"צ ל"ת רסב .ונלמד מפסוק ' ִאם ְּת ַע ּנֶה אֶ ת ְ ּבנ ַֹתי' )בראשית לא(.
 184ראב"ם )ואונקלוס( על הפסוק )שמות ב ,כה(.
 185פיה"מ שבת כב ,ו) .ולהבדיל מעמל שהוא ֶ'ר ַשע'(.
 186סימן לדבר" :יָ ֵתר מן הראוי לו )לפי ממונו() "...דעות ה ,י(.
 187שבהלכות תלמוד תורה )א ,ח( הוא נמנה ב'אפילו' האחרון ,כלומר שאצלו הקושי למצוא זמן ופניות נפשית
ללימוד הוא הגדול ביותר..." :ואפילו בעל אישה ובנים".
" 188לפי שדרכו של אדם לא יעשה מעשה אלא להשיג בו תועלת או למנוע נזק ,ואם לאו הרי יהיו מעשיו לבטלה"
)פיה"מ סנהדרין י ,א(.

פועלה תכלית מסוימת ,ולא
ּ
"...הפעולה אשר תיקרא 'בטלה' היא הפעולה שמתכוון בה

הושגה אותה התכלית אלא עיכב בעדה מעכב .ואתה תשמע הרבה אומרים בני אדם 'יגעתי לבטלה' אם יגע לחפש
אדם ולא מצאו ,או יגע במסעותיו ולא הרויח במסחרו ,ואומרים 'טרחתינו בחולה זה הייתה לבטלה' אם לא הושגה
הבריאות .וכך כל הפעולות שמבקשים בהן תכליות ולא יושגו אותם התכליות" )מוה"נ ג ,כה(.

"...אם לא תושג לה

]לנפש[ הצורה ]כלומר השכל[ ,הרי תהיה מציאות ההכנה אשר בה ]בנפש[ לקבלת אותה הצורה ,לבטלה ,וכאילו
טוב' )משלי יט( ,כלומר שמציאות נפש שלא הושגה לה צורה אלא
אמרו ' ּגַם ְ ּבלֹא ַד ַעת ֶנפ ֶׁש לֹא ֹ
ֹ
לריק ,והוא
מציאותה ִ
היא נפש בלא דעת  -לא טוב" )פיה"מ הקדמת אבות פ"א(.
 189שזה כביכול תכלית כל עבודתנו )עליה אנו מבקשים שם( ,שיהיה לה ּ ְפרי והמשכי ּות.
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'במידה שאדם מודד ,בה מודדין לו' )משנה סוטה א ,ז( .וזה דבר הנראה ומצוי בכל זמן ובכל
מקום ,שכל מי שעושה פעולת רע וממציא מיני העוול והמגרעות  -שהוא עצמו יבואֵ הו נזק
מאותם הרעות עצמן שהוא המציא ,לפי שהוא לימד פעולה שתיעשה לו ולזולתו )וכן כל
המלמד מידה נעלָ ה והמנהיג עשיית טובה מן הטובות  -הרי תבוא לו תועלת אותה
הפעולה ,שהרי הוא לימד דבר הנעשה לו ולזולתו( .ולשון הכתוב בזה מח ּוכּ ם מאוד,190
ְש ּ ֶלם לוֹ ' )איוב לד( ".191
אמרּ ִ ' :כי פ ַֹעל ָא ָדם י ַׁ

וכך היה עונשם של המצרים וכפי שביארו

ארי ּב ִפתגמא דחַ שיב ּו
שר זָד ּו עֲ לֵ יהֶ ם' )שמות יח(ֵ ' :
המתרגם והמפרשים על הפסוק ' ִ ּכי בַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶ
יה דָּ נינוּן'  -כלומר שהוא סוף עונשם של המצרים בטביעה
ִמצראֵ י ִלמדָּ ן ָית ישראלֵ ּ ,ב ּ
במים.192

יתי אֶ ת הַ ּ ַלחַ ץ ,אֲ ׁ ֶשר
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וְ גַם ָר ִא ִ
וְ אֶ ת לַ חֲצֵ נ ּו  -זֶה הַ ּדֹחַ קְּ ,כ ֹ
צריִם לֹח ֲִצים א ָֹתם.
ִמ ַ
לחץ ,דוחק  -הכרח ,אונס] .193בהקשרים מסוימים נחשב הלחץ כ'הונאה' )ציעור והיזק(
מכר( .194ולפי זה ניתן לראות את השעבוד גם כעניין ממוני,
ומ ָּ
בענייני ממון )כלומר במקח ִ
כלומר כג ֵזלת שווי העבודה של ישראל על ידי המצרים ,שעליו גבו ישראל את שכרם
ברכוש המצרים ששאלו מהם לפני היציאה[.195
ראיתי  -גלוי לפני.196

לאך ,לֹא ַעל י ְֵדי ָׂש ָרף ,לֹא ַעל
צריִם  -לֹא ַעל י ְֵדי ַמ ָ
וַ י ֹּו ִציאֵ נ ּו ְיהֹוָ ה ִמ ִּמ ַ
רתי
דוְּ .כ ֹ
כבו ֹ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ִ ּב ֹ
י ְֵדי ׁ ָש ִליחַ  ,אֵ לָ א הַ ָּק ֹ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וְ ָעבַ ִּ

פועל.('...
תש ֵ ּלם )לא נאמר 'כי ְ ּכ ַ
' 190מחוכם' ,כי רומז גם שהפעולה עצמה ַ
 191פיה"מ אבות ב ,ז.
 192ראב"ם שמות יח ,יא.
 193גירושין ב ,כ )ובפיה"מ מעשר שני ב ,ו(' .דוחק' הוא התרגום הארמי של לחץ.
 194מכירה ספי"ד.
 195סנהדרין צא א ,במעשהו של גביהא בן פסיסא.
 196מוה"נ א ,מח.
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צריִם ֵמ ָא ָדם
כור ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ַ
יתי כָ ל ְ ּב ֹ
צריִם ַּב ּ ַלילָ ה הַ זֶּה ,וְ ִה ּ ֵכ ִ
ְבאֶ ֶרץ ִמ ַ
צריִם אֶ עֱ ׂ ֶשה ְׁשפָ ִטים אֲ נִ י ְיהֹוָ ה.
וְ ַעד ְ ּבהֵ ָמה ,וּבכָ ל אֱ לֹהֵ י ִמ ַ
מלאך  -כל הממלא שליחות אלוהית .בין אם הוא נברא רוחני או מופשט ,בין אם הוא
נברא גשמי מוחשי) .197וכיוון שכבר נאמר כאן 'שליח' ,קרוב לומר ש'מלאך' זה הוא רוחני,
ואילו ה'שליח' להלן הוא גשמי כלומר אנושי(.
שרף  -שם אחת מדרגות המלאכים.198
שליח  -משמש גם ככינוי למשה רבנו.199
בכבודו  -באמצעות שכינתו ,שהיא אור אלוהי נברא )כדלהלן על 'גילוי השכינה'(.200
כלומר לאפוקי 'נבראים' רגילים שהזכיר ,כגון מלאך שרף ושליח.
ועברתי  -ביטוי מושאל ל"חָ ל ּות האור והשכינה שרואים אותם הנביאים במראה
הנבואה" ,כלומר תתגלה בארץ מצרים פעולתה של השכינה.201
אני ה'  -ביטוי של חיזוק והדגשה למעורבותו הישירה בדבר ,ומתוך כך גם לגילוי ייחודו
בעולם ,כאשר נפרע מעובדי עבודה זרה.202

ֹתות וּבמ ְֹפ ִתים.
ְ ּביָד ֲחז ָָקה ,ו ִּבזר ַֹע נְ ט ּויָה ,וּבמ ָֹרא ָ ּגדֹל ,וּבא ֹ
הויָה ְ ּב ִמקנְ ָך אֲ ׁ ֶשר
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמרִ :ה ּנֵה יַד ְיהֹוָ ה ֹ
ְ ּביָד ֲחז ָָקה  -זֶה הַ ֶ ּדבֶ רְּ ,כ ֹ
ַּב ּׂ ָש ֶדהַּ ,ב ּסו ִּסים ַּב ֲחמ ִֹרים ַּב ְ ּג ַמ ִּלים ַּב ָּב ָקר וּבַ ּצֹאןּ ֶ ,דבֶ ר ָּכבֵ ד ְמאֹד.

 197מוה"נ ב ,ו.
 198יסודי התורה ב ,ז ]ו ָשם הדרגה הפרטית 'מלאך' היא אחת מתחת לדרגה הפרטית 'שרף'[.
 199כגון הקדמת פיה"מ ובעוד כמה מקומות )וייתכן שרבנו שחי בסביבה מוסלמית השתמש בזה כתגובת נגד כלפיהם,
שמכנים את מחמד 'שליח האל'(.
 200מוה"נ א ,כה; שם סד.
 201מוה"נ א ,כא .אונקלוס.
 202ראה פיה"מ מכות ג ,ו; הל' מכירה יד ,יח" .ואיכבדה בפרעה  -כשהקב"ה נפרע מן הרשעים שמו מתגדל
בעולם" )מכילתא דרשב"י יד ,ד(.
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יד חזקה  -דימוי על גדולת יכולת פעולתו של הקב"ה.203
דֶּ בר  -מיתת מגפה .וניתן גם לפרש שזה מלשון ָ'דבָ ר' 204או 'דיבור' ,שכמו שיש דברים
שקורים בפועל על ידי אמירה או דיבור ,בפתאומיות ,כך הדֶּ בֶ ר  -על ידו יחול המוות
פתאום ברצון ה'.205
יד ה'  -הוזכר דימוי זה במכה זו דווקא ,כדי להראות שמיתת המגפה הזו הייתה בלי
סיבה טבעית גלויה שעלולה לגרום את המוות.
ומרובה מן הרגיל )ואכן בסופו של דבר ' ַו ָיּ ָמת כּ ֹל ִמ ְק ֶנה ִמ ְצ ָר ִים' )שמות ט((,
ֶּ
כבד  -קשֶ ה
כדי שלא יחשבו שזו מגפה טבעית.206

ָדו ,נְ ט ּויָה ַעל
רב ֹו ְׁשלוּפָ ה ְ ּבי ֹ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וְ חַ ּ
ו ִּבזר ַֹע נְ ט ּויָה ֹ -זו הַ חֶ ֶרבְּ ,כ ֹ
ּשלָ יִם.
יְרו ׁ ָ
זרוע נטויה  -דימוי המביע את תמידיות יכולתו ,שאינה מצויה לסירוגין ולכן גם פוסקת
לעתים ,אלא היא נמשכת תמיד .207נטויה  -מורמת ומ ּו ֶנפֶ ת )'מתוחה'.(208
חרבו  -של מלאך ה' ,כלומר כוחו של מלאך המוות.209
"אמר רבי שמעון בן לקיש' :הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות' )בבא בתרא טז(.
...הנה נתבאר לך כי על עניין אחד בעצמו מכַ נים בשלושה שמות הללו ,ושכל הפעולות

 203ראב"ם שמות ו ,ו .מוה"נ א ,מו.
'הדבָ ר הזה' )שמות ט ,ה-ו(.
הדבֶ ר נאמר פעמיים ָ
 204שהרי על ֶ
הדבֶ ר ,באומרו רגע ימותו וחצות לילה"( ,וכן שאר ביאורי
 205ראב"ם על הפסוק )וראה גם מוה"נ ג ,כג..." :חלות ֶ
הפסוק להלן.
חויֶה וזה מת,
הדבֶ ר זה ֹ
הדבָ ר פשוט בפי כל אדם שבשנת ֶ
 206ראב"ם הנ"ל .ואכן במגפה טבעית לא מתים כולםָ " :
בדבֶ ר נערים חזקים ,ויינצלו הזקנים החולים) "...גירושין יג ,ז(.
ואפשר שימותו ֶ
 207ראב"ם שמות ו ,ו .ורס"ג תרגם 'ממדודה' .ועל אף שמובנה הוא מושטת או מתוחה ,נראה שיש במשמעה גם
אריכות או הימשכות זמן ,וגם הראב"ם השתמש במילה זו )והמהדיר העיר לדברי הרמב"ן על הפסוק ,שביאר שתהיה
ידו נטויה על המצרים עד שיוציא את ישראל ממצרים .ושמא לזה נתכוון הראב"ם(.
לעתים גם כ'נשען' או פונה ]לצד או לכיוון מסוים[(.
 208שבת כב ,לב; מוה"נ ב ,כו) .אבל מתפרש ִ
הדבֶ ר" :וַ ִּי ּׂ ָשא ָדוִ יד אֶ ת עֵ ינָיו וַ ַ ּי ְרא אֶ ת ַמ ְל ַא ְך ה' ע ֵֹמד ֵּבין הָ ָא ֶרץ וּבֵ ין
 209תיאור מה שראה דוד במראה הנבואה בעת ֶ
ָדו נְט ּויָה עַ ל יְ רו ׁ ָּש ִ ָליִ ם ,וַ ִּי ּפֹל דָּ וִ יד וְ הַ ְזּ ֵקנִים ְמכֻ ִ ּסים ַּב ּׂ ַש ִּקים ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם" )דברי הימים א כא(.
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ חַ ְרבּ ֹו ְׁשלוּפָ ה ְ ּבי ֹ

39

◇•◇ על כנפי נשרים ◇•◇

המיוחסות לכל אחד מאלה השלושה הן כולן פעולת דבר אחד .וכך אמרו גם חכמי משנה
תעה ,עולה ומשטין ,נוטל רשות ונוטל נשמה' )שם(".210
הראשונים ,אמרו' :תנא ,יורד ומַ ֶ
וייתכן שהרמז בשילוב פסוק זה כאן בהגדה בא לומר שאותו היצר הרע התמידי והקבוע
שהחטיא ומשך את פרעה למעשיו הרעים ,הוא הוא מלאך המוות שהביא עליו את
העונשים .211במילים אחרות :כיוון שלא גבר פרעה על יצרו בתחילה ,ודיבק עצמו בו
בתמידות ,נמסר בידו להיענש מבלי יכולת לשוב בתשובה ולהיחלץ.212
ערה(.213
שלופה  -מ ּוצֵ את ממקומה )כלומר ִמ ְ ּנ ָד ָנ ּה או ּ ַת ּ

בוא
או הֲנִ ּ ָסה אֱ ל ִֹהים ָל ֹ
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמרֹ :
דל  -זֶה ִ ּג ּלוּי הַ ּ ְׁש ִכינָהְּ ,כ ֹ
ו ְּבמ ָֹרא ָ ּג ֹ
ּבמלחָ ָמה ,וּביָד
ּבמו ְפ ִתים ו ִ
תות ו ֹ
או ֹ
לו ֹגוי ִמ ֶּק ֶרב ג ֹּויּ ְ ,ב ַמ ּס ֹות ְ ּב ֹ
לָ ַקחַ ת ֹ
דו ִליםְּ ,ככֹל אֲ ׁ ֶשר ָע ָׂשה ָלכֶ ם ְיהֹוָ ה
ּבמו ָר ִאים ְ ּג ֹ
זרו ַע נְ ט ּויָה ו ֹ
ֲחז ָָקה ו ִּב ֹ
צריִם ְל ֵעינ ָ
ֶיך.
אֱ לֹהֵ יכֶ םּ ְ ,ב ִמ ַ
מורא גדול ַ -מראֶ ה ,מחזה גדול בחשיבותו ומעלתו.214
ודבֵ ק
שכינה ' -אור נברא' )אך לא גשמי מוחשי( .כינוי לאור )'שפע'( האלוהי המתמיד ָ
בדבר מסוים או בעניין מסוים ,ועיקר ביטויו הוא בהירא ּות השגחת ה' עליו כלומר שהנהגת
אותו דבר או אותו עניין היא מחוץ לגדרי הטבע הרגילים .וכך אמנם היא ההנהגה האלוהית
שמיוחדת לעם ישראל ,אך אופן המימוש ועוצמתו תלויים במעשיהם ,הטובים הֵ ם ִאם
לאו.215
גילוי שכינה  -שכל באי עולם רואים את הביטויים המעשיים של אותה 'שכינה' השורה
 210מוה"נ ג ,כב.
דו נְטוּיָ ה ַעל יְ רו ׁ ָּש ִ ָליִ ם' - ...אותו העניין עצמו הוא
הדבֶ ר 'וְ חַ ְרבּ ֹו ְׁשלוּפָ ה ְ ּביָ ֹ
" 211אשר ראה דוד במראה הנבואה בעת ֶ
ינו ְל ִ ׂש ְט ֹנו' )זכריה ג( - ...והוא אשר
במרי בני יהושע הכהן הגדול' :וְ ַה ּׂ ָש ָטן ע ֵֹמד ַעל יְ ִמ ֹ
המדובר בו גם במראה הנבואה ֶ
אתי ְל ָׂש ָטן' )במדבר כב(" )מוה"נ שם( .וכעין מה
מרו לו ' ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ָיצָ ִ
ראה גם ִ ּבלעם במראה הנבואה בדרך ,בעת ָא ֹ
שצוין לעיל על 'היאורה תשליכוהו' שהעבֵ רה היא העונש.
 212הל' תשובה ו ,ג; פיה"מ הקדמת אבות פ"ח.
 213שבת יט ,ה; גירושין א ,יב.
 214אונקלוס )ורס"ג תרגם לשון פחד(.
 215כלל פרטי העניין הובאו בכמה מקומות :מוה"נ א ,כה ,כז-כח; ב ,יב; ג ,יז .מאמר תחיית המתים ט עמ' צז-צח.
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על ַעם ישראל ומשיגים זאת בשכלם.

מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶטה הַ ֶזּה ִּת ַּקח ְ ּבי ֶָד ָך,
ֹתות  -זֶה הַ ּ ַמ ּ ֶטהְּ ,כ ֹ
ו ְּבא ֹ
אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ׂ ֶשה ּב ֹו אֶ ת הָ אֹתֹ ת.
אותות  -סימנים .216כלומר מעשה שהוא לא ]רק[ לצורך עצמו אלא ]גם[ להעיד
לעתים קרובות אלו
ולהורות על דבר אחר ,בין היֶ ֶתר על מי שהאות נובע ויוצא ממנוִ .
ואם כן יש לדקדק ולשאול ,כיוון

מעשים היוצאים מגדר הטבע.217

שעיקרון שינוי הטבע )כגון שעצם אחד הופך לעצם אחר לחלוטין( מושג כבר על ידי אות
אחד ,שנקבעת בו האמונה ביכולת הבורא ,מהי התועלת להוסיף במספר האותות?
ונראה ,שכיון שהאותות נעשו לעיני קהל רב ,מצרים וישראלים ,218ידע הקב"ה שחכמי
מצרים יוציאו לעז על מעשה אות כזה בכשפיהם ,כמו שאכן מצאנו ' ַויַּעֲ ׂש ּו גַם הֵ ם חַ ְרטֻ ּ ֵמי
ִמ ְצ ַריִם ְ ּבלַ הֲטֵ יהֶ ם ּ ֵכן' )שמות ז ,יא(; או שכיון שישראל יודעים שהמכשפים יכולים לעשות דבר
דומה באחיזת עיניים ,זה יותיר ספק אצל מי שאינו מבין .לכן נצרכו מספר אותות מסוגים
שונים.219
אמנם ,כיון שגם ריבוי אותות אינו מסַ ּ ֵפק אמונה ברורה וידיעה גמורה ומוחלטת ,ועדיין
מד ּ ֵבר
תיתכן הטלת ספק  -לכן נעשה מעמד הר סיני ,בו ראינו ושמענו אנחנו בעצמנו שה' ַ
עם משה ,ושהוא שליחו הנאמן.220
המטה הזה ...תעשה בו  -אין זה מקל רגיל ,אלא הוא מאותם עשרה דברים שנבראו
'בין השמשות' ,כלומר בריאתו וקביעת השימוש בו לעשיית הנסים  -ה ּוטבע ּו ממש בסיומם
של ששת ימי בראשית ,בערב שבת בין השמשות .אמנם גם שאר כל הנסים הוטבעה
אפשרותם בששת ימי בראשית ,אלא שבהם הוטבעה אפשרות המציאות של כל נס באותו
יום בו נברא החלק במציאות שאליו הנס שייך )לדוגמה ,ביום השני כשהובדלו המים ,ניתן

כלאיִ ם ט ,י.
ַ
 216פיה"מ
בתזמון שלו או בעוצמה שלו
 217אך לא תמיד .לפעמים עצם המעשה הוא בגבולות הטבע ,והאות )או ה'נס'( הוא ִ
וכד' ,כמבואר בסוף מאמר תחיית המתים ,עמ' צח-צט.
 218מוה"נ ב ,לה.
 219ראב"ם ד ,ח .ראב"ם יח ,יא.
 220יסודי התורה ח ,ב.
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בטבעם שייבקע ים סוף למשה ,והירדן ליהושע ,אליהו ואלישע .וביום הרביעי כשנבראה
השמש ,ניתן בטבעה שתעמוד בזמן מסוים ,כדבר יהושע אלֶ יהָ (.221

מו ְפ ִתים ַּב ּ ׁ ָש ַמיִם וּבָ ָא ֶרץ,
מו ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וְ נ ַָת ִּתי ֹ
וּבמ ְֹפ ִתים  -זֶה הַ ָ ּדםְּ .כ ֹ
רות ָע ׁ ָשן.
ימ ֹ
ָ ּדם וָ אֵ ׁש וְ ִת ְ
מופתים ' -מופת' היא מילה נרדפת ל'אות' .222אך נראה שבאה להביע את הפרסום
ורא ָיה לרבים.
של ה'אות' ,כהוכחה ָ
דם  -ריבוי המצרים ההרוגים.
ונתתי מופתים - ...דבר מצוי בסגנון ביטוי הנביאים )בעיקר בדברי ישעיה( הוא,
שכאשר רוצים להודיע על פירוק ממשלה או אובדן אומה גדולה ,כלומר קריסה של
אימפריה ,אומרים זאת בלשון שהכוכבים נפלו ,והשמים ָקדרו ,והשמש חָ ְשכָ ה ,והארץ
להשאלות לשוניות אלה ,שמביעות ערעור קטסטרופלי של
ָ
נהרסה ורעֲ שה ,והרבה בדומה
כלל המציאות .אף כאן בדברי יואל ,תופעות אלו מתארות את אובדן סנחריב כאשר בא
לכבוש את ירושלים ,ואולי הפסוק בא גם כלפי העתיד לתאר אובדן גוג על ירושלים בימי
ולקיוֹ ן שני
המלך המשיח ,על אף שלא הזכיר בפרשה זו אלא ריבוי ההרג ושריפת האש ִ
ֹשךְ
ְ
שמֶ ׁש יֵהָ פֵ ך ְלח ׁ ֶ
ימרוֹ ת ָע ָׁשן .הַ ּׁ ֶ
המאורות" :וְ נ ַָת ִּתי מוֹ ְפ ִתים ַּב ּׁ ָש ַמיִם וּבָ ָא ֶרץ  -דָּ ם וָאֵ ׁש וְ ִת ְ
וְ הַ יּ ֵָרחַ ְל ָדםִ ,ל ְפנֵי ּבוֹ א יוֹ ם ה' הַ ָ ּגדוֹ ל וְ הַ נּוֹ ָרא" )יואל ג ,ג-ד(.223

דול,
ּבמו ָרא ָ ּג ֹ
ָ ּדבָ ר אַ חֵ רּ ְ :ביָד ֲחז ָָקהְׁ ,ש ּ ַתיִם .ו ִּבזר ַֹע נְ ט ּויָהְׁ ,ש ּ ַתיִם .ו ֹ
ֹתותְׁ ,ש ּ ַתיִם .וּבמ ְֹפ ִתים ְׁש ּ ַתיִם .אֵ ּל ּו ֶע ׂ ֶשר ַמ ּכ ֹות ׁ ֶשהֵ ִביא
ְׁש ּ ַתיִם .וּבא ֹ
רד ַעִּ ,כ ִ ּנים,
צרים ְ ּב ִמ ַ
דו ׁש ָּברוּך הוּא ַעל הַ ִּמ ִ
הַ ָּק ֹ
צריִם ,וְ אֵ ּל ּו הֶ ןּ ָ :דםְ ,צפַ ֵ ּ
רות.
כו ֹ
רבה ,ח ׁ ֶֹשךַ ,מ ַּכת ְ ּב ֹ
ָערֹבּ ֶ ,דבֶ רְׁ ,ש ִחיןָּ ,ב ָרדַ ,א ֶּ
המצרית בלבד .למעשה,
במצרים חלו על האומה ִ
ַ
במצר ִים  -המכות
ַ
המצרים
ִ
על

 221פיה"מ אבות ה ,ה.
" 222אות הוא מופת ,מופת הוא אות! אלא שדיברה תורה שתי לשונות" )ספרי במדבר פיס' כג(.
 223מוה"נ ב ,כט.
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עשרה נסים אירעו לאבותינו במצרים ,224דהיינו עשר הצלוֹ ת מהמכות" :מפורש בתורה
במצר ִים בלבד ,חוץ מן הכינים שלא פירש בהן דבר זה ,אבל
ַ
בכל מכה מהם ,שהייתה
הדבר ידוע שלא ענש את ישראל אלא היו מצויות אצלם ולא הזיק ּום ,וכך פירשו חכמים.
אבל השאר הרי מפורש בהן  -אמר בדם' :וְ לֹא י ְָכל ּו ִמ ְצ ַריִם ִל ְ ׁש ּתוֹ ת ַמיִם ִמן הַ ְיאֹר' )שמות ז(,
ית ָך וּבַ ח ֲַדר ִמ ְ ׁש ָּכ ְב ָך וְ ַעל
משמע שהנזק היה בהם בלבד .ואמר בצפרדע' :וְ ָעל ּו וּבָ א ּו ְ ּבבֵ ֶ
ִמ ּ ָט ֶת ָך ...ו ְּבכָ ה ו ְּב ַע ְּמ ָך ו ְּבכָ ל עֲ בָ ֶד ָ
ֹשן
יתי בַ יּוֹ ם הַ הוּא אֶ ת אֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
יך' )שם( .ואמר בערוֹ ב' :וְ ִה ְפלֵ ִ

ִש ָר ֵאל
בדבֶ ר' :ו ִּמ ִּמ ְקנֵה ְבנֵי י ְ ׂ
שר ַע ִּמי עֹמֵ ד ָעלֶ יהָ ְ ,ל ִב ְל ִּתי הֱיוֹ ת ָׁשם ָערֹב[' )שמות ח( .ואמר ֶ
]אֲ ׁ ֶ
לֹא מֵ ת ֶאחָ ד' )שמות ט( .ואמר בשחיןּ ִ ' :כי הָ יָה הַ ּ ְ ׁש ִחין ַּבחַ ְרטֻ ִּמם ו ְּבכָ ל ִמ ְצ ָריִם' )שם( .ואמר
ִש ָראֵ ל לֹא הָ יָה ָּב ָרד' )שם( .ואמר בארבה' :ו ָּמ ְלא ּו בָ ּ ֶת ָ
יך
שר ָׁשם ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ֹשן אֲ ׁ ֶ
בברדַ ' :רק ְ ּבאֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
וּבָ ּ ֵתי כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
יך וּבָ ּ ֵתי כָ ל ִמ ְצ ַריִם'

)שמות

ִש ָראֵ ל הָ יָה אוֹ ר
י( .ואמר בחושך' :ו ְּלכָ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ

ְ ּבמוֹ ְ ׁשב ָֹתם' )שם(".225
ִש ָראֵ ל ִמ ּתוֹ כָ ם" )שמות ז( ,שאמנם מובנו הפשוט
אתי אֶ ת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
וכך גם יש לפרש בפסוק "וְ הוֹ צֵ ִ
הוא היציאה מארץ מצרים ,אך יש במשמעותו גם 'הוצאתם של ישראל מן המכות העתידות
המצרים ,אע״פ שהם שרויים בתוכם' ,ולכן יש כאן 'נס בתוך נס' :עצם ביאת
ִ
לחול על
המצרים ,והינצלותם של ישראל ממנה.226
ִ
המכה על
שחין  -מכה חיצונית )שלא מחמת האֵ ש( בעור בשרו עד שנפשט העור מחמת המכה,
כגון שלקה באבן או בעץ וכיוצא בהן; או מכה מחמת חולי הגוף כגון גרב או חזזית שהפסיד
העור ,או שחפת או קדחת ודלקת וכיוצא בהן שהשחיתו העור.227
ערוב  -מינים שונים של חיות .החיה הרעה שוכנת ִמ ִטבעה במדבריות וגם בהם על פי
הרוב אינה נראית אלא בלילה ,ויש לה רסן טבעי בג ֵזרתו יתעלה שמונע את נִ זקה מבני
האדם .אלא שאם רצונו יתעלה להינקם מהרשעים הוא מסיר ממנה את אותו הרסן ומשליח
אותה לעשות חפצו .ובארץ מצ ַר ִים המדבריות מועטים כי רוב ּה שדות זרועים ,והחולות
הסמוכים לה אין נמצאים בסביבותיהם חיות רעות אלא מעט .ולכן מציאות החיות הרעות
במדבריותיה של מצרים אינה טבעית ,וגם היראותן במקום מי ּושב )באיזורים שהן נמצאות

 224משנה אבות ה ,ג.
 225פיה"מ שם.
 226ראב"ם ז ,ה.
 227טומאת צרעת ה ,א.
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במדבריותיו( היא דבר מוזר ונדיר ,וכל שכן בשעות היום שזה הפלא ופלא .והנס הגדול היה
שמלאה מהן פתאום ארץ מצרים בכמות גדולה ,ואפילו בתוך הבתים ממש.228
ארבה  -נראה שהכוונה לכלל סוגי החגבים )אע"פ ש'ארבה' הוא גם שמו של אחד
יעם לָ ַא ְר ּ ֶבה" )תהלים עח( ,ומדברי
הסוגים שלו( ,וכך נראה מדברי אסף " ַויּ ּ ִֵתן לֶ חָ ִסיל יְבוּלָ ם וִ יגִ ָ
דוד " ָא ַמר ַו ָיּבֹא ַא ְר ּ ֶבה וְ יֶלֶ ק וְ אֵ ין ִמ ְס ּ ָפר" )תהלים קה(.229

"שּ ְ ,באַ חַ "ב.
ימןּ ְ :דצַ "ךּ  ,עֲ ַ ּד ׁ
ִר ִ ּבי יְה ּו ָדה הָ יָה ֹנו ֵתן ָּבהֶ ם ִס ָ

*****
שכלַ ל רבנו בסוף
מחלוקת התנאים שלפנינו ופיוט 'אילו ...דיינו' ,לא נזכרו בסדר ההגדה ָּ
הלכות חמץ ומצה .וכתב ב'מעשה רוקח'" :230בספר כתב יד קדמון מצאתי להרב אברהם
בנו של רבינו ז"ל ,וזה לשונו :ויש מי שמזכירים אחר תשל ּום )-השלמת( דְּ ָרש פרשה זו וסימן
העשר מכות,

]עוד[

דְּ רש אחר לחז"ל במכותָ ,זכר ּו

)-הזכירו(

אותן במכילתא על קריעת ים

סוף ,והוא 'רבי יוסי הגלילי אומר ,מניין אתה אומר ...ר' אליעזר אומר ...רבי עקיבא אומר
 ;'...ואחר זה אומר 'כמה מעלות טובות למקום עלינו ...על אחת כמה וכמה .'...וכל זה דרש
ְ ּגלוי ההבנה ,ועליו ועל כיוצא בו נאמר 'כל המרבה וכל המאריך ביציאת מצרים הרי זה
משובח' ,ואמירת זה  -מנהגינו ומנהג קדמונינו אבא מארי ז"ל והקודמין לו וחכמי
המערב ,ועם זה היוֹ ת שאבא מארי ז"ל לא זכָ רוֹ בנוסח ההגדה שכתב בסוף הלכות חמץ
ומצה ,לפי שהוא בלתי מפורסם בכל המדינות ולא הכרחי כמו מה שכתב .ע"כ.

צריִם
צרים ְ ּב ִמ ַ
או ֵמר ׁ ֶש ָּלק ּו הַ ִּמ ִ
או ֵמרְ :מ ַניִן אַ ּ ָתה ֹ
ילי ֹ
ִר ִ ּבי ֹיו ֵסי הַ ָ ּג ִל ִ
ֹאמר ּו
או ֵמר :וַ י ּ ְ
צריִם הוּא ֹ
ֶע ׂ ֶשר ַמ ּכ ֹות ,וְ ַעל הַ יָּם לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות? ְ ּב ִמ ַ
או ֵמר :וַ יַּרא
צבע אֱ ל ִֹהים ִהיא .וְ ַעל הַ יָּם הוּא ֹ
הַ חַ רטֻ ִּמים אֶ ל ּ ַפרעֹה אֶ ַּ
צריִםַּ .כ ּ ָמה לָ ק ּו
דו ָלה ,אֲ ׁ ֶשר ָע ָׂשה ְיהֹוָ ה ְ ּב ִמ ַ
ִש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ ְ ּג ֹ
י ׂ

 228ראב"ם ח ,יז.
 229ראב"ם שמות י ,יב.
 230פירוש על 'משנה תורה' מאת הרב מסעוד חי רקח .מחכמי טורקיה וטריפולי ,נפטר בשנת תקכ"ח ).(1768
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צריִם לָ ק ּו ֶע ׂ ֶשר ַמ ּכ ֹות ,וְ ַעל
מור ֵמ ַע ּ ָתהּ ְ :ב ִמ ַ
צבעֶ ,ע ׂ ֶשר ַמ ּכ ֹות .אֱ ֹ
ָּבאֶ ָּ
הַ יָּם ָלק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות.
על הים לקו  -במסכת אבות נתבאר שגם כשהיו בים סוף הביא הקב"ה על מצרים
בפועל מכות
ַ
המצרים על הים ,ירדו עליהם
ִ
עשר מכות .אמנם קיבלנו במסורת 231שכשהיו
רבות יותר מהמכות שירדו עליהם בארץ מצרים ,וזה נרמז בפסוק "...אֵ ּ ֶלה הֵ ם הָ אֱ ל ִֹהים
הַ ּ ַמ ִ ּכים אֶ ת ִמ ְצ ַריִם ְ ּבכָ ל ַמ ָּכה ַּב ִּמ ְד ָּבר" )שמואל א ד( ,כלומר במדבר ים סוף .אלא הכוונה היא
שכל המכות שבאו על הים היו פרטים של אותם עשרת המינים ש ָירדו במצרים ,והתחלק
כל מין לכמה פרטים על הים.232

דו ׁש ָּברוּך הוּא
או ֵמרְ :מ ַניִן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה ׁ ֶשהֵ ִביא הַ ָּק ֹ
יעזֶר ֹ
ִר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
ְש ּ ַלח ָּבם
רבע ַמ ּכ ֹות? ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :י ׁ ַ
צריִם ,הָ י ְָתה ׁ ֶש ְּל־אַ ַּ
צרים ְ ּב ִמ ַ
ַעל הַ ִּמ ִ
ברה ,אַ חַ ת .ז ַַעםְׁ ,ש ּ ַתיִם .צָ ָרהָ ׁ ,של ֹׁשִ .מ ׁשלַ חַ ת ַמלאֲ כֵ י
ֲרון אַ ּפ ֹוֶ ,ע ָ
ח ֹ
רב ִעים ַמ ּכ ֹות ,וְ ַעל הַ יָּם
צריִם לָ ק ּו ַא ָּ
מור ֵמ ַע ּ ָתהּ ְ :ב ִמ ַ
רבע .אֱ ֹ
ָר ִעים ,אַ ַּ
אתיִם ַמ ּכ ֹות.
לָ ק ּו ָמ ַ
דו ׁש ָּברוּך הוּא
או ֵמרְ :מ ַניִן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה ׁ ֶשהֵ ִביא הַ ָּק ֹ
יבה ֹ
ִר ִ ּבי עֲ ִק ָ
ְש ּ ַלח ָּבם
צריִם ,הָ ְי ָתה ׁ ֶש ְּל־חָ ֵמ ׁש ַמ ּכ ֹות? ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :י ׁ ַ
צרים ְ ּב ִמ ַ
ַעל הַ ִּמ ִ
רבעִ .מ ׁשלַ חַ ת
ברהְׁ ,ש ּ ַתיִם .ז ַַעםָ ׁ ,של ֹׁש .צָ ָרה ,אַ ַּ
ֲרון אַ ּפ ֹו ,אַ חַ תֶ .ע ָ
ח ֹ
צריִם לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות ,וְ ַעל
ַמלאֲ כֵ י ָר ִעים ,חָ ֵמ ׁש .אֱ מוֹ ר ֵמ ַע ּ ָתהּ ְ ,ב ִמ ַ
אתיִם וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמ ּכ ֹות.
הַ יָּם ָלק ּו ָמ ַ

קום ָּברוּך הוּא ָעלֵ ינוּ:
לות לַ ּ ָמ ֹ
כפ ֹ
ּלות וּמֻ ּ ָ
בות ְּכפו ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ַּכ ּ ָמה ַמעֲ ֹ

 231מכילתא לפרשת בשלח על הפסוק 'וירא ישראל את היד הגדולה'.
 232משנה אבות ה ,ג ופירוש רבנו.
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צריִם ,וְ לֹא ָע ָׂשה בָ הֶ ם ְׁשפָ ִטים ּ ַ -דיֵּנוּ!
יאנ ּו ִמ ִּמ ַ
הו ִצ ָ
ִא ּל ּו ֹ
דיינו  -על אף שלא הגענו לתכלית השלמות ,די לנו בטובה קטנה זו שנעשתה לנו כדי
להודות לה' ולשבחו עליה.233

ִא ּל ּו ָע ָׂשה ָבהֶ ם ְׁשפָ ִטים ,וְ לֹא ָע ָׂשה ִדין ֵּבאלֹהֵ יהֶ ם ּ ַ -דיֵּנוּ!
כו ֵריהֶ ם ּ ַ -דיֵּנוּ!
ִא ּל ּו ָע ָׂשה ִדין ֵּבאלֹהֵ יהֶ ם ,וְ לֹא הָ ַרג אֶ ת ְ ּב ֹ
מונָם ּ ַ -דיֵּנוּ!
כו ֵריהֶ ם ,וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת ָמ ֹ
ִא ּל ּו הָ ַרג אֶ ת ְ ּב ֹ
צריִם.
מונָם? ׁ ֶש ּנֶאֱ ָמר :וַ י ּ ַׁש ִאילוּם וַ י ַנ ְ ּצל ּו אֶ ת ִמ ָ
וּמ ַניִן ׁ ֶש ּנ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת ָמ ֹ
שאֵ ין ָּבהּ ָ ּדגָ ן ,וְ ִאם עֲ ָׂשאוּהָ ִּכמצוּלָ ה ֹזו ׁ ֶשאֵ ין
ִאם עֲ ָׂשאוּהָ ִּכמצו ָּדה ֹזו ׁ ֶ
ָּבהּ ָ ּדגָ ה.
מצולה  -מקום עמוק.234
מצודה  -מלכודת.235

צריִם? אֵ לָ אַ ,מה
לָ ּ ָמה ְמחַ ֵּבב הַ ָּכתוּב אֶ ת ִ ּבזַּת הַ יָּם ֹיו ֵתר ִמ ִ ּב ַזּת ִמ ַ
אות נְ ָטלוּה ּו
צריִם ,ו ַּמה ׁ ֶשהָ יָה ְ ּבבָ ּ ֵתי סו ָּר ֹ
ׁ ֶשהָ יָה ַּב ָּב ִּתים נְ ָטלוּה ּו ְב ִמ ַ
צריִם.
ֶחפה בַ ּ ֶכ ֶסףֹ ,זו ִ ּבזַּת ִמ ַ
או ֵמרַּ :כנפֵ י ֹיונָה נ ּ ָ
ַעל הַ יָּם .וְ כֵ ן הוּא ֹ
צריִם.
גד ִליֹ ,זו ִ ּבזַּת ִמ ַ
קרק חָ רוּץֹ ,זו ִ ּבזַּת הַ יָּם .וַ ִּת ִ ּ
ברו ֶתיהָ ִ ּב ַיר ַ
וְ אֶ ֹ
רבי וַ ִּת ְ ּ
וַ ּ ָתב ִֹאי ַּבעֲ ִדי עֲ ָדיִיםֹ ,זו ִ ּבזַּת הַ יָּםּ .ת ֹו ֵרי זָהָ ב נַעֲ ׂ ֶשה ָּלךֹ ,זו ִ ּבזַּת הַ יָּם.
צריִם.
ִעם נְ קֻ ּד ֹות הַ ָּכ ֶסףֹ ,זו ִ ּבזַּת ִמ ַ
נחפה  -לשון חיפוי וכיסוי.

 233פיה"מ ברכות ט ,ה; הל' ברכות י ,ג-ד ,כו.
 234מכירה א ,יט.
 235פיה"מ מכשירין ה ,ז.
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כנפי יונה  -הנוצות הקטנות והרכות.236
אברה  -גוף הכנף )ולעתים הכוונה לנוצות עצמן(.237
ירקרק  -ירוק ש ַירקותו עזה.238
תור  -עגיל שהנשים עונדות באוזניהן ,ותבניתו בצורת משולש.239

מונָם ,וְ לֹא ָק ַרע לָ נ ּו אֶ ת הַ יָּם ּ ַ -דיֵּנוּ!
ִא ּל ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת ָמ ֹ
כו ֶּבחָ ָרבָ ה ּ ַ -דיֵּנוּ!
תו ֹ
ִא ּל ּו ָק ַרע ָלנ ּו אֶ ת הַ יָּם ,וְ לֹא הֶ עֱ ִב ָירנ ּו ְ ּב ֹ
כו ּ ַ -דיֵּנוּ!
תו ֹ
כו ֶּבחָ ָרבָ ה ,וְ לֹא ִׁש ַּקע ׂש ֹונְ אֵ ינ ּו ְ ּב ֹ
תו ֹ
ִא ּל ּו הֶ עֱ ִב ָירנ ּו ְ ּב ֹ
קרע לנו את הים ,העבירנו בתוכו בחרבה  -למעשה ,קיבלנו במסורת שעשרה
נִ סים נעשו לנו על הים" :הראשון ,שנבקע ,לפי פשט הכתוב ' ַויּ ִָּב ְקע ּו הַ ּ ָמיִם' )שמות יד( .והנס
השני ,שאחר היבקעו נתקמר עד שנעשה כעין תקרה קמ ּורה ,ונעשית הדרך כאילו היא
ֹאש
חור בתוך המים והמים מימין ומשמאל ומלמעלה ,הוא מאמר חבקוק 'נ ַָק ְב ּ ָת ְב ַמ ּ ָטיו ר ׁ
ּ ְפ ָרזָיו' )חבקוק ג( .והשלישי ,שקרקעו נתקשתה וקפאה להם כמו שנאמר 'הָ ְלכ ּו בַ יּ ַָּב ָׁשה ְ ּבתוֹ ךְ
הַ יָּם' )שמות יד( ,ולא נשאר כקרקע הנחלים שהם רפש וטיט .והרביעי ,שדרך המצרים בו
הייתה בטיט דביק ,והוא אמרו ']דָּ ַר ְכ ּ ָת בַ יָּם סוּסֶ ָ
יך[ חֹמֶ ר ַמיִם ַר ִ ּבים' )חבקוק ג( .והחמישי,
שנבקע דרכים הרבה כמניין השבטים ,קשת עגול בתוך קשת עגול ,והוא אמרו ' ְל ֹגזֵר יַם
אשי
סוּף ִלגְ ז ִָרים' )תהלים קלו( .והשישי ,שקפאו המים ונתקשו כאבנים ,ועל זה נאמר ' ִ ׁש ַּב ְר ּ ָת ָר ׁ ֵ
ַת ִ ּנינִ ים ַעל הַ ּ ָמיִם'

)תהלים

עד( ,כלומר שנתקשה המים עד כדי שישתברו עליו הראשים.

והשביעי ,שלא קפא כקרח כלומר חתיכה אחת אלא מפורד ומחולק כאילו הם אבנים
צבורים זו על זו ,הוא אמרו ' ַא ּ ָתה פוֹ ַר ְר ּ ָת ְב ָעז ְָּך יָם' )תהלים עד( .והשמיני ,שקפא כזכוכית או
כספיר כלומר שקוף עד שראו ֵאלו את אלו בזמן מסעם בו ,והוא אמרו 'חַ ְ ׁש ַרת ַמיִם ָעבֵ י
ְ ׁשחָ ִקים'

)שמואל ב

כב( ,כלומר שהתגבשות אותם המים היה כעצם השמים שהוא שקוף.

 236פיה"מ טהרות א ,ב.
 237שבת יא ,ו )וראה סנהדרין כג ,ג(.
 238פיה"מ נגעים יא ,ד )ושם" :כלל הוא מכללי הלשון שאין מוסיפין אות וכל שכן כמה אותות ללא עניין ,ושיש מן
התוספות מוסיפין אותו לחיזוק ולהפלגה"( .וכוונת הביטוי כאן היא לזהב צהוב משובח.
 239פיה"מ כלאים ב ,ז.
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והתשיעי ,שהיו נוזלים ממנו מים מתוקים לשתייה .והעשירי ,שהיו קופאים בשעת נזילתם
ַאחַ ר שהיו לוקחים מהם מים לשתות כדי שלא יֵרדו לקרקע ,והוא אמרו 'נִ ְּצב ּו ְכמוֹ נֵד ֹנז ְִלים,
ָק ְפא ּו ] ְתהֹמֹת ְ ּבלֶ ב יָם[' )שמות טו( ,כלומר שהדבר אשר היה נוזל היה קופא בלב ים".240

כו,
תו ֹ
ִא ּל ּו ִׁש ַּקע ׂש ֹונְ אֵ ינ ּו ְ ּב ֹ
רב ִעים ׁ ָשנָה ּ ַ -דיֵּנוּ!
דבר אַ ָּ
רכנ ּו ַּב ִּמ ָּ
וְ לֹא ִס ּ ֶפק צָ ּ ֵ
שיקע שונאינו בתוכו  -אסף המשורר מתאר את טביעת המצרים כתהליך עוצמתי
מאוד שמעורר את כל איתני הטבעָ " :ראו ָּך ּ ַמיִם אֱ לֹ ִהיםָ ,ראו ָּך ּ ַמיִם י ִָחיל ּוַ ,אף י ְִר ְ ּגז ּו ְתהֹמוֹ ת.

ז ְֹרמ ּו ַמיִם ָעבוֹ ת ,קוֹ ל נ ְָתנ ּו ְ ׁשחָ ִקיםַ ,אף חֲצָ צֶ ָ
קול ַר ַע ְמ ָך ַּב ּג ְַל ּגַל ,הֵ ִאיר ּו ְב ָר ִקים
יך י ְִתהַ ּ ָלכ ּוֹ .

ּ ֵתבֵ ל ָרגְ זָה ,ו ִַּת ְר ַע ׁש הָ ָא ֶרץ" )תהלים עז( ,ולא כסתם שקיעה במצ ּולות .241אנו לומדים שיש
במאורע זה מעין ה'מכה בפטיש' של קריסת האימפריה המצרית ,וכאן למעשה היא חדלה
מלהתקיים.

רב ִעים ׁ ָשנָה,
דבר אַ ָּ
רכנ ּו ַּב ִּמ ָּ
ִא ּל ּו ִס ּ ֶפק צָ ּ ֵ
וְ לֹא הֶ אֱ ִכילָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן ּ ַ -דיֵּנוּ!
ִא ּל ּו הֶ אֱ ִכילָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן ,וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ּ ַ -דיֵּנוּ!
האכילנו את המן  -אמנם נכון שמשה עשה נס והוריד לנו את המן ארבעים שנה ,כי
הצטרכנו למזון ,242ולמעשה המן היה הלחם שלהם במדבר .243אולם אנו למֵ דים שבמן
נקשרו שלושה מתוך עשרה נסיונות שנִ סו אבותינו את

הקב"ה244

במדבר..." :והשלישי

מרם ' ִמי י ּ ִֵתן מו ֵּתנ ּו ְביַד ה' ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם'...
במדבר סין כאשר ביקשו את המן הוא ָא ָ

)שמות

ֹשה ַויּוֹ ִתר ּו
שהמרו בהותירם מן המן למחרת כמו שאמר 'וְ לֹא ָׁש ְמע ּו אֶ ל מ ׁ ֶ
טז( .והרביעי ִ
יעי[
שהמרו בבַ קשם אותו ביום השבת '] ַוי ְִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ָשים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד ּב ֶֹקר' )שם( .והחמישי ִ
אֲ נ ִ ׁ

 240פיה"מ אבות ה ,ג.
דומה כלפי מאורע זה.
 241מוה"נ ב ,כט .ושם מפנה רבנו לעוד שני מקומות בכתובים בהם יש התבטאות בסגנון ֶ
 242יסודי התורה ח ,א.
 243שו"ת ראב"ם סי' פד.
 244כלומר שבכל קושי וצרה ,התחילו לפקפק האם יש ה' בקרבם אם לאו ,עד שנעשה להם נס )יסודי התורה י ,ה(.
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י ְָצא ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמצָ א ּו' )שם(".245

ִא ּל ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ לֹא ֵק ְרבָ נ ּו ִלפנֵי הַ ר ִסינַי ּ ַ -דיֵּנוּ!
ִא ּל ּו ֵק ְרבָ נ ּו ִלפנֵי הַ ר ִסינַי ,וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּת ֹו ָרה ּ ַ -דיֵּנוּ!
קרבנו לפני הר סיני  -כתבו חז"ל סוד מסודות התורה )שכולו דרך משל( ,ש" ִמשֶ בא
נחש על חוה הטיל בה זוהמה ,ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,גויים שלא עמדו
על הר סיני לא פסקה זוהמתן" )שבת קמו( .כלומר שבששת ימי בראשית נפגם חלק ה'חוה'
שבאדם )-כל אדם מורכב מ'אדם'' ,חוה' ו'נחש'( ,שעל ידי הסכמתה של 'חוה' כביכול
לדברי ה'נחש' )שהוא המבטא במציאות את היצר הרע שהוא גם השטן ומלאך המוות,(246
נקנתה בה מהשפעתו השלילית של הנחש ,וכשישראל עמדו לפני הר סיני לקבל את
התורהִ ,התנקה חלק ה'חוה' שבהם )שהוא החלק החומרי ,כלומר הגוף( מחלק מהשפעתו
של הנחש .247אפשר לומר באופן כללי שכיוון שמטרת התורה היא ]גם[ תיקון הגוף ,248הרי
שעם ישראל בבואם לפני הר סיני ,זוכים לגוף מזוכך ומוכן או מוכשר יותר לקיום התורה
ַ
ולהגעה בה לשלמות .249לכן רואה מחבר הפיוט ערך וחשיבות )כלומר קניית שלמות
מסוימת( בהגעה לפני הר סיני עוד לפני קבלת התורה.

ִש ָראֵ ל ּ ַ -דיֵּנוּ!
יסנ ּו ְלאֶ ֶרץ י ׂ
ִא ּל ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּת ֹו ָרה ,וְ לֹא ִהכנִ ָ
ִש ָראֵ ל ,וְ לֹא בָ נָה לָ נ ּו אֶ ת ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירה ּ ַ -דיֵּנוּ!
יסנ ּו ְלאֶ ֶרץ י ׂ
ִא ּל ּו ִהכנִ ָ

 245פיה"מ אבות ה ,ג .ובמוה"נ ג ,נ עמד רבנו ייחודיותו הגדולה של נס המן בהתמדתו ארבעים שנה במדבר שומם
ביותר.
 246כמו שהוזכר לעיל על 'וחרבו שלופה בידו'.
 247מוה"נ ב ,ל .אמנם נראה ממארי שמפרש שכיון שישראל קיבלו התורה ומקיימים אותה בפועל ,הרי שקיום
מעשיהם מבטל את ה'זוהמה' שקיימת בחומר וגורמת לו להפריע לצורה )או :גורמת לגוף מלהפריע לנפש( מלהגיע
למימושה ומטרתה .אך לפי דברי 'פיוט' זה )שמפריד בין העמידה על הר סיני לבין קבלת התורה( העדפתי את
האפשרות הפרשנית שהוצגה למעלה )ואמנם בלאו הכי ניתן בפשטות לומר שהייתה מעלה בעצם האחדות של 'ויחן
שם ישראל' כאיש אחד בלב אחד ,על פי דרש חז"ל .אך לא מצאתי זאת ברבנו לעת עתה(.
248ראה מוה"נ ג ,כז.
 249סימן לדבר'" :אשת חיל מי ימצא' וכל אותו המשל ,הוא ברור ,לפי שאם נזדמן לאדם מסוים חומר טוב נשמע,
אינו מתגבר עליו ולא מפסיד את תקינותו ,הרי זה מתת אלוהים) "...מוה"נ ג ,ח(.
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שר ִי ְבחַ ר )ָּ -בחַ ר( ה'" דווקא ,250שנאמרְ " :ל ִ ׁש ְכנוֹ
בית הבחירה  -מקדש הבנוי במיקום "אֲ ׁ ֶ
את ָׁש ּ ָמה"
ִת ְד ְר ׁש ּו וּבָ ָ

)דברים

יב( .251מקדש זה הוא " ַּב ִית לה' ,מוכן להיות מקריבים בו

הקרבנות ,וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה ,שנאמר 'וְ ָע ׂש ּו ִלי ִמ ְקדָּ ׁש' )שמות כה("

.

252

קום ָּברוּך הוּא ָעלֵ ינוּ:
כפלֶ ת לַ ּ ָמ ֹ
טובָ ה ְּכפוּלָ ה וּמֻ ּ ֶ
ַעל אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ֹ
צריִםָ ,ע ָׂשה ָבהֶ ם ְׁשפָ ִטיםָ ,ע ָׂשה ִדין ֵּבאלֹהֵ יהֶ ם ,הָ ַרג אֶ ת
יאנ ּו ִמ ִּמ ַ
הו ִצ ָ
ֹ
כו
תו ֹ
מונָםָ ,ק ַרע לָ נ ּו אֶ ת הַ יָּם ,הֶ עֱ ִב ָירנ ּו ְ ּב ֹ
כו ֵריהֶ ם ,נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת ָמ ֹ
ְ ּב ֹ
רב ִעים ׁ ָשנָה,
דבר אַ ָּ
רכנ ּו ַּב ִּמ ָּ
כוִ ,ס ּ ֶפק צָ ּ ֵ
תו ֹ
ֶּבחָ ָר ָבהִׁ ,ש ַּקע ׂש ֹונְ אֵ ינ ּו ְ ּב ֹ
הֶ אֱ ִכילָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן ,נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתֵ ,ק ְרבָ נ ּו ִלפנֵי הַ ר ִסינַי ,נ ַָתן לָ נ ּו
ִש ָראֵ לָּ ,בנָה לָ נ ּו אֶ ת ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירה,
יסנ ּו ְלאֶ ֶרץ י ׂ
אֶ ת הַ ּת ֹו ָרהִ ,הכנִ ָ
ְלכַ ּ ֶפר ּב ֹו ַעל ָּכל עֲ ֹו ֹנו ֵתינוּ.

או ֵמרָּ :כל ׁ ֶש ּלֹא ָא ַמר ְׁשל ׁ ָֹשה ְ ּד ָב ִרים אֵ ּל ּו ַּב ּ ֶפ ַסח ,לֹא
מליאֵ ל ֹ
ַר ַּבן ַּג ִ
ּמרו ִרים.
תו .וְ אֵ ּל ּו הֶ ןֶ ּ :פ ַסחַ ,מ ָ ּצה ו ֹ
חובָ ֹ
יָצָ א י ְֵדי ֹ
אמר  -מילה זו אין משמעותה רק דיבור בלשון ,אלא גם על דברים המצטיירים ומובנים
ומושגים בשכל ,אף שאינם נשמעים לאוזן .253אם כן אין הכוונה להוצאת שלושה מושגים
מקומם ומשמעותם ביום זה ,שרק
ָ
אלו בביטוי שפתיו ,אלא לעיסוק השכלי בהם ולהבנת
בכך יוצאים ידי חובת מצוות הסיפור וההגדה.

קד ׁש ַקיָּםַ ,על ׁ ֵשם ָמה?
או ְכ ִלים ִ ּב ָ
בו ֵתינ ּו ֹ
ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהָ י ּו אֲ ֹ
זמן ׁ ֶש ֵּבית הַ ִּמ ָ ּ

 250שו"ת ראב"ם סי' לב.
 251מלכים ומלחמות א ,א.
 252בית הבחירה א ,א.
 253מוה"נ א ,סה.
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על שם מה  -אלו עניינים נכללים בו ,מהי תכליתו) 254שֵ ם  -תכלית ,מטרה( .וגם :מה
בא להזכיר ולהעיר )שֵ ם  -זיכרון.(255

צריִםֶ ׁ .ש ּנֶאֱ ָמר:
בו ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ַ
קום ָּברוּך הוּא ַעל ָּב ּ ֵתי אֲ ֹ
ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ָפ ַסח הַ ּ ָמ ֹ
ִש ָראֵ ל
רתם זֶבַ ח ּ ֶפ ַסח הוּא לַ יהֹוָ ה ,אֲ ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַעל ָּב ּ ֵתי ְבנֵי י ׂ
וַ אֲ ַמ ּ ֶ
צריִם ,וְ אֶ ת ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִ ּציל ,וַ י ִּּקֹד הָ ָעם וַ י ִּׁש ּ ַתחֲווּ.
ָגפ ֹו אֶ ת ִמ ַ
ְ ּב ִמ ַ
צריִםּ ְ ,בנ ּ
זבח פסח  -שיהיו כל שלבי העשייה בו )'זביחתו'( לשם פסח.256
לה'  -קרבן שהוא התרסה כלפי העבודה זרה המצרית )שהיו עובדים למזל טלה( ,מרידה
ָּב ּה ,ופרסום ַאפסות השפעתה על המציאות .וכיוון שגם ַעם ישראל שקע במצרים בעבודה
זרה )כפי שכבר הזכרנו לעיל( ,באה התורה למחות עקבות ההשקפות הבלתי נכונות הללו
במצר ִים על הפתחים מבחוץ ,כדי לנקות עצמנו
ַ
וציוותה בשחיטת כבש הפסח ,וה ָז ַאת דמו
מאותן ההשקפות ולפרסם הֶ פכן ,והחדרת הדעה שהמעשה אשר ההמון )הֵ ן המצרים והֵ ן
ישראל( חושבים אותו גורם משחית  -הוא המציל מן ההשחתה; ומה שחשבוהו שיא המֶ רי
 דווקא בו מתקרבים לפני ה' )שהרי כך מרפאים את ההשקפות הרעות שהם מחלות הנפשהאנושית  -בעשיית ההיפך שמצוי בקצה השני .(257ובשכר פרסום המשמעת והציות לדבר
ה' מצד אחד ,וסילוק והרחקה של מעשיהם ודעותיהם המגונים של עובדי עבודה זרה מצד
שניָ ּ ,פסַ ח ה' על הפתח ולא נתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף.258
ויקוד העם וישתחוו  -כהכרת תודה ,לאחר שהבינו שיציאתם ממצרים קרובה מאוד
להתממש ,וגם כשנודע להם שיינצלו ממכת בכורות .259שכיוון שמאז אדם הראשון
הפרקטיקה הדתית הייתה נתונה בידי הבכוֹ רים) 260וכך היה ראוי להישאר לעתיד אלמלא
 254מוה"נ א ,סא-סב .וראה למשל פיה"מ סנהדרין ח ,ה; יסודי התורה ב ,ז.
 255למשל פיה"מ עבודה זרה א ,ט.
 256פסולי המוקדשין טו ,ג.
 257וראה פיה"מ הקדמת אבות ,פ"ד מהשמונה.
 258מוה"נ ג ,מו )במדבר רבה יג ,כ(.
 259המספיק לעובדי ה' ,מהד' נ .דנה ,עמ' .140
" 260לפי שהעבודה תמיד לא היתה אלא בבכורות ,מאדם עד משה רבנו" )פיה"מ זבחים יד ,ד( .וגם פרעה שעשה
עצמו אלוה ובנו שהיה עתיד לשבת על כסאו היו בכורים.
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חטא ּו והוחלפו על ידי הלויים( ,אם כן יש יסוד להניח שעיקר העבודה זרה של ישראל
במצרים הייתה על ידי בכורות ישראל ,ולכן היו ראויים אף הבכוֹ רים למות ,אלמלא קרבן
הייחוד והאמונה  -הפסח  -שהוקרב על ידם באותו לילה.

או ְכ ִליםַ ,על ׁ ֵשם ָמה?
ַמ ָ ּצה ֹזו ׁ ֶשאֲ נַחנ ּו ֹ
גלה עֲ לֵ יהֶ ם
חמיץַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ָ
בו ֵתינ ּו ְלהַ ִ
ספיק ְ ּבצֵ ָקן ׁ ֶש ּ ַל־אֲ ֹ
ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ּלֹא ִה ּ ִ
ּגאלָ ם ִמיָּדֶ ׁ .ש ּנֶאֱ ָמר :וַ יֹּאפ ּו
דו ׁש ָּברוּך הוּא ו ָ
ֶמלֶ ך ַמלכֵ י הַ ְּמלָ ִכים הַ ָּק ֹ
צריִם ,עֻ גֹת ַמ ּצ ֹות ִּכי לֹא חָ ֵמץִּ ,כי ג ְֹר ׁש ּו
הו ִציא ּו ִמ ִּמ ַ
אֶ ת הַ ָּבצֵ ק אֲ ׁ ֶשר ֹ
המ ּ ַה ,וְ גַם צֵ ָדה לֹא ָע ׂש ּו ָלהֶ ם.
תמ ֵ
צריִם ,וְ לֹא י ְָכל ּו ְל ִה ַ
ִמ ִּמ ַ
אור את פעולתו ,וזה
הש ֹ
בצקן שלאבותינו  -בצק חמוץ הוא בצק שכבר פעל עליו ְ ׂ
משמש כדימוי למי שכבר משך אותו היצר והפילוֹ ברשתוֹ  .261בכך מבטאים מסדרי ההגדה
את מצבם של ישראל לפני היציאה ,262שהיו כפֶ סַ ע מלהיטמע במצרים לחלוטין" :וכמעט
קט היה ,והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרים בני יעקב לטע ּות העמים ותעייתם" .263לכן
נזקקו לגאולה מ ָידית ' -וגאלם מיד' .264ובצק שכבר נאפה ,לא יכול יותר להחמיץ.
עוגות  -כיכרות עגולים.265
להתמהמה  -להתעכב.266

" 261ריבון העולמים ,גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ,ומי מעכב? שאור שבעיסה" )ברכות יז(.
" 262משה רבנו ע"ה כאשר עמד ,כבר הסכימו החוזים בכוכבים כי לא תצליח האומה הזו ולא תהא לה תקומה
השפלתה  -בא לה האושר ,ועמד בה ִמבחַ ר המין האנושי
ּ
ממצב שהיא בו לעולם .ובָ עֵ ת אשר דימו שהוא תכלית
ּגא ָל ּה" )איגרת תימן ג עמ' מב-מג(.
ו ָ
 263עבודה זרה א ,ג.
 264ונרמז הדבר בהלכה )חו"מ ז ,ה( ,שלמרות שכאן בהגדה הובא כל הפירוט הארוך  -שם התשובה על טעם
אכילת המצה הוא "על שם שנגאלו" בלבד ,והפירוש לפי זה הוא שהמצה מסמלת את עצם הגאולה )ולא את מהירותה(,
כלומר על כך שהקב"ה לא נתן לנו להיטמע לחלוטין והשאיר לנו אפשרות אחרונה להפוך את הכף ולהיגאל.
עוד היבט על מהירות הגאולה הובא בהתחלה על 'בבהילו יצאנו ממצרים'
 265פיה"מ תענית ג ,ד.
 266פיה"מ סוכה ה ,ו.
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צדה  -מזון.267

או ְכ ִליםַ ,על ׁ ֵשם ָמה?
רו ִרים אֵ ּל ּו ׁ ֶשאֲ נַחנ ּו ֹ
ְמ ֹ
ימ ְרר ּו
צריִםֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ָמר :וַ ָ
בו ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ַ
צרים אֶ ת חַ יֵּי אֲ ֹ
ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ֵמ ְרר ּו הַ ִּמ ִ
אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹדה ָק ׁ ָשהּ ְ ,בחֹ ֶמר ו ִּבלבֵ נִ ים וּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַּב ּׂ ָש ֶדה ,אֵ ת
ָּכל עֲ ב ָֹד ָתם ,אֲ ׁ ֶשר ָע ְבד ּו ָבהֶ ם ְ ּבפָ ֶרך.
מיררו  -ציערו את חייהם והעציבו אותם .והושאלה לכך ה'מרירות' כי היא הגרועה
שבטעמים והניגוד של המתיקות .ועוד ,שדרך הי ֵגעים והנעצבים שיֵ ַמר להם כל טעם
ש ִיטעמו )וחוש המישוש ובייחוד חוש הטעם הוא המפורסם והנפוץ ביותר ,לכן השימוש
בהשאלה זו עושה רושם יותר(.268
חומר  -טיט דביק )כעין הזפת(.269
לבנים  -אבנים מלאכותיות ,הנעשות מטיט שיוצקים אותו לתוך דפוס מרובע )'מלבן',
ומכאן שמן( .ובדרך כלל צורפים אותן בכבשן כדי שתהיינה עמידות בפני רטיבות.270

צריִם.
צמו ְּכ ִא ּל ּו הוּא יָצָ א ִמ ִּמ ַ
ראות אֶ ת ַע ֹ
דור חַ יָּב ָא ָדם ְלהַ ֹ
וּבכָ ל ּד ֹור וָ ֹ
או ָתנ ּו
או ָתנ ּו ָ ּגאַ לֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ָמר :וְ ֹ
בו ֵתינ ּו ִ ּבלבָ ד ָ ּגאַ ל ,אֵ לָ א אַ ף ֹ
ׁ ֶש ּלֹא אֶ ת אֲ ֹ
הו ִציא ִמ ּ ׁ ָשםְ ,ל ַמ ַען הָ ִביא א ָֹתנוּ ,לָ ֶתת לָ נ ּו אֶ ת הָ ָא ֶרץ ,אֲ ׁ ֶשר נִ ׁש ַּבע
ֹ
לַ אֲ ב ֵֹתינוּ.
להראות  -כלומר במעשה בפועל ,271לא רק במחשבה ובתודעה ,272כי השלמ ּות צריכה

 267פיה"מ כלים כ ,א.
 268ראב"ם שמות א ,יד.
 269פיה"מ כלים י ,ב; מקוות ט ,ה.
 270פיה"מ פאה ג ,א; סוטה ח ,ב; הל' נזיקי ממון יג ,טז; שכנים ט ,ו.
 271וסימן לדבר איגרת השמד ב עמ' קי.
 272שהיא המשמעות של הגרסה האחרת המצויה ִ'לראות את עצמו'.
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להתבטא בכל צורות הביטוי של הנפש ,שהן מחשבה דיבור ומעשה .273אם כן לאחר
שביטאנו את החירות והאמונה בדיבור ובמחשבה ,על ידי אמירת 'פסח מצה ומרור'
)ובדרשת 'ארמי אובד אבי'( ,עתה אנו נדרשים לנקוט מעשים המביעים חירות ואמונה
בפועל.
ואותנו הוציא משם  -שהרי שרשרת הדורות המשפחתית-לאומית בישראל היא
כגוף אחד .כל דור )מבחינת כלל הציבור ,לא הפרטים( זוכֶ ה בשכר הזכיות שעשו אבותיו
בדורות הקודמים ,ולהבדיל גם נושא בעונשים על חטאים שהתחייבו בהם.274
למען הביא אותנו - ...אמנם היציאה ממצרים היא כדי לקיים את ההבטחה או את
השבועה לאבות שזרעם יחיה בארץ ,כדברי הפסוק; אך גם מבחינה רוחנית מהותית )-
כלומר גם אם לא הייתה שבועה לאבות ,(275קיום האומה הוא רק בנוכחותה בארץ ישראל,
ואם לא נשארים לה 'נציגים' הנמצאים פיזית בארץ ,הרי זו מחיית האומה ושירושה לגמרי,
חס ושלום) 276אדרבה ,הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה ,ומתלוות לכך מעלות
אחרות' :עוונותיו מח ּולין'' ,זוכה לחיי העולם הבא' ,קברוֹ בה הוא 'מזבח כפרה' .ומאידך
כל היוצא לדור בחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה .(277וכיון שתכלית פעולת האבות
ומגמתם הייתה להקים אומה שעובדת את ה' ,278ועיקר קיום האומה הוא בשהותם בארץ
 -ברור שעיקר היציאה ממצרים היא בשביל להיכנס לארץ.

רו ַמם וּלהַ ֶ ּדר
דותְ ,להַ ּ ֵללְ ,ל ׁ ַש ֵּבחַ ְ ,לפָ אֶ רְ ,ל ֹ
הו ֹ
יכך ,אֲ נַחנ ּו חַ י ּ ִָבים ְל ֹ
ְל ִפ ָּ
בו ֵתינ ּו אֵ ת ָּכל הַ ִ ּנ ִּסים הָ אֵ ּלוּ,
וּל ַנ ַ ּצח וּלבָ ֶרךְ ,ל ִמי ׁ ֶש ָע ָׂשה לָ נ ּו וְ לַ אֲ ֹ
עבוּד ִלגאֻ ָּלה ,ו ִּמי ּ ָֹגון ְל ִׂשמחָ ה ,ו ֵּמאֵ בֶ ל
בדוּת ְלחֵ רוּת ,ו ִּמ ּ ִׁש ּ
הו ִצ ָ
וְ ֹ
יאנ ּו ֵמ ַע ּ
ֹאמר ְלפָ נָיו :הַ ְלל ּו ָיהּ!
דול ,וְ נ ַ
אור ָ ּג ֹ
טוב ,ו ֵּמאֲ פֵ לָ ה ְל ֹ
ְל ֹיום ֹ
 273פיה"מ אבות א ,טז; הקדמת אבות פ"ה.
 274ידוע מכללא ,ואכמ"ל .וראה גם מוה"נ ג ,מו בעניין חטאי אחֵ י יוסף ואהרן הכהן .ושם פרק נא" :השגחת ה' בהם
ובזרעם אחריהם גדולה" ,בלא תנאי למעשי זרעם ,אלא רק בגלל מעשי האבות.
 275כאן הנוסח 'אשר נשבע' ,ולא 'כאשר נשבע' )כלומר ציון עובדה ,לא סיבה(.
 276סהמ"צ עשה קנג.
 277מלכים ומלחמות ה ,יא-יב.
 278מוה"נ ג ,נא.
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◇•◇ על כנפי נשרים ◇•◇

חייבים להודות  -ההודאה וההלל ,השבח והפיאור וכו' ,ובכלל כל פרסום מעשה
הנסים  -הם פרט של מצוות עשה של אהבת ה' ;279ופרט של מצוות עשה של קידוש ה';280
ופרט של מצוות תפילה.281

בו ֵתינ ּו
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶשר ְ ּג ָאלָ נ ּו וְ גָ אַ ל אֶ ת אֲ ֹ
ָּברוּך אַ ּ ָתה ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶמלֶ ך הָ ֹ
ּמרו ִרים; ּ ֵכן ְיהֹוָ ה
כול ּב ֹו ַמ ָ ּצה ו ֹ
ילה הַ זֶּה לֶ אֱ ֹ
יענ ּו לַ ּ ַל ָ
צריִם ,וְ ִה ִ ּג ָ
ִמ ִּמ ַ
לום,
אתנ ּו ְל ׁ ָש ֹ
קר ֵ
מועֲ ִדים וְ ִלרגָ ִלים אֲ חֵ ִרים הַ ָּב ִאים ִל ָ
יענ ּו ְל ֹ
אֱ לֹהֵ ינ ּו ַי ִ ּג ֵ
בו ָד ָתך ,וְ נֹאכַ ל ׁ ָשם ִמן הַ ְזּבָ ִחים ו ִּמן
ְׂש ֵמ ִחים ְ ּב ִבניַן ִע ָירך וְ ָׂש ִׂשים ַּבעֲ ֹ
צון ,וְ ֹנו ֶדה ְל ָך ִׁשיר חָ ָד ׁש ַעל
זבחָ ך ְל ָר ֹ
יע ָ ּד ָמם ַעל ִקיר ִמ ְ ּ
הַ ּ ְפ ָס ִחים ׁ ֶש ַי ּ ִ ּג ַ
ַפשנוּ.
ְ ּגאֻ ָּל ֵתנ ּו וְ ַעל ּ ְפדוּת נ ׁ ֵ
ָּברוּך אַ ּ ָתה ְיהֹוָ הּ ָ ,ג ַאל

)ג ֹּואֵ ל(

ִש ָראֵ ל.
י ׂ

בריך רחמנא דסייען

 279סהמ"צ עשה ג" :שנתבונן ונסתכל במצוותיו וציוויָ ו ופעולותיו ,כדי שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג,
שמצוה זו כוללת גם כן שנקרא את כל בני האדם לעבודתו יתעלה ולאמונה
וזוהי האהבה המצֻ ָ ּוה ]עלינו[ ...וכבר אמרוִ ,
בו ,שכן אם אתה אוהב את מי שהוא ,תהללנו ותשבחנו ותקרא בני אדם לאהבתו ,וזה על דרך המשל  -כך אם תאהב
אמתותו ,ברי שאתה בלי ספק תקרא את הפתאים והסכלים לידיעת האמת
את ה' באמת במה שהגיע לך מהשגת ִ
שאתה כבר יודע" .וראה הל' ברכות י ,ג.
 280ראב"ם מעשה ִנסים א )וראה סהמ"צ עשה ט ,ל"ת סג(.
 281ראב"ם מעשה נסים א )וראה תפילה א ,ב(.
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