בס'ד

קדש " -אשר בחר בנו מכל עם"
...אשר בחר בנו מכל-עם ורוממנו מכל-לשון וקדשנו במצותיו...
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה (שבתות למנוחה ו) מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון ...כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים,
(ושבת) ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו.

רמח"ל  -דרך ה' חלק ב פרק ד  -וצריך שתדע ,שכמו שכלל
תולדות האדם מתחלק לאילנות שרשיים וענפיהם עמהם ,כמו
שזכרנו ,כן כל אילן ואילן בפני עצמו ,ייבחנו בו הענפים הראשיים,
שמהם נמשכים ומתפרטים כל שאר הפרטים.
ואמנם ,ענפי אילנו של אברהם אבינו ,עליו השלום ,הכוללים ,הנה
הם עד ששים רבוא ,שהם אותם שיצאו ממצרים ,ונעשית מהם
האומה הישראלית ,ולהם נחלקה ארץ ישראל ,וכל הבאים
אחריהם נחשבים פרטים ותולדות הענפים הכוללים האלה .והנה
לאלה ניתנה התורה ,ואז נקרא שעמד אילן זה על פרקו .ואולם
חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם כל האומות ,שתלה דינן עוד
עד זמן מתן התורה ,והחזיר את התורה על כולן שיקבלוה ,ואם היו
מקבלות אותה  -עדיין היה אפשר להן שיתעלו ממדרגתן השפלה,
וכיון שלא רצו  -אז נגמר דינן לגמרי ,ונסתם השער בפניהן סיתום
שאין לו פתיחה ,ואך זה נשאר לכל איש ואיש מן הענפים בפרטיהם,
שיתגייר בעצמו וייכנס בבחירתו תחת אילנו של אברהם אבינו.
רמח"ל  -דרך ה' חלק ד פרק ד  -והיינו ,כי מאחר חטאו של אדם
הראשון נשארה האנושיות כולה מקולקלת ,כמו שזכרנו בחלק
ראשון ,והיה הרע מתגבר בכולה ,עד שלא היה נמצא מקום לטוב
שיתחזק כלל ,ואף על פי שנברר אברהם אבינו ,עליו השלום ,להיות
הוא וזרעו לה' נבדלים מכל האומות ,הנה עדיין לא היה להם
מקום שיוכלו להתחזק ולהתכונן בבחינת אומה שלמה ,ולזכות
לעטרות הראויות להם ,מפני הרע שהיה מחשיך עליהם והזוהמה
הראשונה שלא יצאו מהם עדיין .ועל כן הוצרך שיוגלו למצרים
וישתעבדו שם ,ובאותו השעבוד הגדול יצורפו כזהב בתוך הכור,
וייטהרו .והנה כשהגיע הזמן הראוי ,חיזק האדון ,ברוך הוא ,את
השפעתו והארתו על ישראל ,וכפה את הרע לפניהם ,והבדיל אותם
ממנו ,ורומם אותם מן השיפלות שהיו בו והיעלם אליו ,ונמצאו
גאולים מן הרע גאולת עולם ,ומשם והלאה הוקמו לאומה שלמה,
דבוקה בו ,יתברך ,ומתעטרת בו.
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בס'ד

קדש " -אשר בחר בנו מכל עם"
...אשר בחר בנו מכל-עם ורוממנו מכל-לשון וקדשנו במצותיו...
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה (שבתות למנוחה ו) מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון ...כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים,
(ושבת) ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו.
יב:א  -הַ חֹדֶ ׁש הַ זֶה ָלכֶם ר ֹאׁש חֳ דָ ִׁׁשים ִׁראׁשֹון הּוא ָלכֶם לְחָ ְדׁשֵׁ י הַ שָ נָה:

ספורנו

ראשון הוא לכם לחדשי השנה .כי בו התחיל מציאותכם הבחיריי:

דברים ז
ו כִׁ י עַ ם ָקדֹוׁש ַא ָתה לַ ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְּ ָך בָּ חַ ר | ה' אֱ ֹלהֶ יָך לִׁ ְהיֹות לֹו לְ עַ ם
ְסגֻלָ ה ִׁמכֹל הָ עַ ִׁמים אֲ ׁשֶ ר עַ ל-פְ נֵׁי הָ אֲ דָ מָ ה :ז ל ֹא מֵׁ רֻ בְ כֶ ם ִׁמכָ ל-הָ עַ ִׁמים
חָ ׁשַ ק ה' בָ כֶ ם וַ יִּ בְּ חַ ר בָּ כֶ ם כִׁ יַ -א ֶתם הַ ְמעַ ט ִׁמכָ ל-הָ עַ ִׁמים:ח כִׁ י מֵׁ ַאהֲ בַ ת
ּומשָ ְמרֹו ֶאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ ׁשֶ ר נִׁ ְׁשבַ ע לַ אֲ ב ֵֹׁתיכֶ ם הֹוצִׁ יא ה' ֶא ְתכֶם
ה ֶא ְתכֶ ם ִׁ
בְ יָד חֲ ז ָָקה ַויִׁפְ ְדָך ִׁמבֵׁ ית עֲבָ ִׁדים ִׁמיַד פ ְַרעֹה מֶ לְֶךִׁ -מצְ ָריִׁם:
רמב"ן
כי מאהבת ה' אתכם בחר בכם ,שראה אתכם ראויים להתאהב
לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים .ולא הזכיר בזה טעם מן
הבחירה ,כי הנבחר לאוהב היודע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו
ממנו ,וישראל ראויים לכך מכל עם ,כמו שאמרו (ביצה כה ):שלשה עזים
הם ,ישראל באומות ,כי יעמדו לו בנסיונות ,או יהודאי או צלוב!!
(שמו"ר מב ט):
וטעם בכם ,בעבור אבותיכם שהגיע ענינם עד שנשבע להם כדי שלא
יגרום החטא ותבטל הבטחתם ,ועל כן הוציא אתכם מארץ מצרים
ביד חזקה.

דברים י:טו
אֹותם וַ יִּ בְּ חַ ר בְּ זַ ְּרעָּ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם בָּ כֶ ם
ַרק בַ אֲ ב ֶֹתיָך חָ ׁשַ ק ה' לְ ַאהֲ בָ ה ָ
ִׁמכָ ל-הָ עַ ִׁמים כַ יֹום הַ זֶ ה:
ספורנו
רק באבתיך חשק .ששנה את טבע אותם הנכבדים בגללכם בזכות
אבות ,ואין זה בלי ספק אלא כדי להשיג דבר יותר נכבד מן
השמים והארץ ,והוא האדם השלם בהיותו דומה לבוראו כפי
האפשר ,כאמרו "בצלמנו כדמותנו" (בראשית א ,כו).
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בס'ד

קדש " -אשר בחר בנו מכל עם"
...אשר בחר בנו מכל-עם ורוממנו מכל-לשון וקדשנו במצותיו...
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה (שבתות למנוחה ו) מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון ...כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים,
(ושבת) ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו.

ספר החינוך תנ
שלא לעזב הלוי ,מלתן לו מתנותיו  -שהזהרנו שלא לעזב
הלוים ולא נתרשל מהשלים להם חקם .כלומר ,שלא נשהה
להם מעשרותם ,וכל שכן ברגלים שאנו מזהרין עליהן
ביותר כדי לשמחן במועד ,ועל זה נאמר (דברים יב יט)
השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך.
משרשי המצוה .לפי שהאל ברוך הוא חפץ בטוב עמו
ישראל אשר בחר לו לעם ורצה לזכותם ולעשותם סגלה
בעולמו ,עם חכם ונבון ,למען יכירום כל רואיהם כי הם
זרע ברך ה' ,אנשי אמת אנשי שם ,ובהיות רצונו יתברך
ברוך הוא בזה הביא עצות מרחוק לסבב דרכים להיות
עסקם בחכמה ,ותמיד כל היום יהיו עליה שוקדים ,והנהיג
וסדר אותם במנהגים נכונים ונעימים ובנימוסים יקרים
וחזקים ,למען ילמדו לדעת את השם מקטנם ועד גדולם,
ויעמד זרעם ושמם קים לעולם .ומן החקים המחזיקים
והמעמידים החכמה בתוכם ,היה להיות שבט אחד כלו
בהם מבלי חלק ונחלה בקרקעות ,ושלא יצא השדה לחרש
ולזרע ולחפר בורות להשקות ,וכל זה להיות סבה אליו
להוציא עתותיו על כל פנים ללמד חכמות ולהבין דרכי
האל הישרות ,והמה יורו משפטיו לאחיהם בכל מדינה
ומדינה ובכל העירות ,ועל כן בהיות השבט הזה נבחר הוא
וזרעו לעולם אל עסק החכמה והתבונה ,וכל ישראל צריכין
לבקש תורה מפיהם ולהסכים דעתם וללכת אחר עצתם
ככל אשר יורו אותם ,היה מרצונו שיספקו להם אחיהם כל
מחייתם ,פן תתבלע חכמתם בחסרון חקם .ומן היסוד
הזה ,באה על כל ישראל האזהרה כפולה בזה הכתוב
בהשמר ופן לבלתי עזבם ולבלתי התרשל כלל בכל ענינם.
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בס'ד

יציאת מצרים"...הגיבוש הסופי הכמותי של העם"
...אשר בחר בנו מכל-עם ורוממנו מכל-לשון וקדשנו במצותיו...
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה (שבתות למנוחה ו) מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון ...כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים,
(לשבת :ושבת) ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו.

שיחות הרב צבי יהודה – פרשת ויגש
)(1973
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בס'ד

קדש " -ישראל קודמים לתורה"
...אשר בחר בנו מכל-עם ורוממנו מכל-לשון וקדשנו במצותיו...
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה (שבתות למנוחה ו) מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון ...כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים,
(לשבת :ושבת) ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו.
שיחות הרב צבי יהודה – פרשת דברים

בחר בנו ונתן לנו את תורתו
זאת הגישה לאמיתה של תורה .כל החריפות והבקיאות,
הלמדנות וההצלחה בתורה ,אם הן חסרות את הגישה היסודית
הזאת ,אין סוף לצרות ולסיבוכים הנמשכים מכך .מהו נוסח
ברכת התורה שתקנו לנו חכמים? "אשר בחר בנו מכל הﬠמים
ונתן לנו את תורתו" .לכאורה ,מה הוא היחוס והﬠרך שלנו" :בחר
בנו מכל הﬠמים"?! יותר היה נראה שהוא "ונתן לנו את תורתו".
אם־כן היה ﬠדיף הנוסח" :אשר נתן לנו את תורתו ובחר בנו מכל
הﬠמים׳׳! אבל הנביאים ואנשי כנסת הגדולה לא סדרו כן .קודמת
היצירה האלוקית של "אשר בחר בנו" ,ומתוכה נמשך "ונתן לנו
את תורתו"...

ברכה בתורה תחילה
בגמרא נדרים ובבא מציעה (פא ):מוסרים לנו חז"ל על מה אבדה
הארץ" :על עזבם את תורתי (ירמיהו ט:יב)" " -שלא ברכו בתורה
תחילה" (דהיינו "אשר בחר בנו מכל הﬠמים ונתן לנו את תורתו")
כשכל דקדוקיה של תורה וכל בירוריה של תורה אינם נמשכים
ממקור היצירה האלוהית של ישראל ,זה נקרא ׳׳ﬠזיבת התורה"
הגורמת לאובדן הארץ .ישראל קודמים לתורה ,לא לפי הנוסח
האפיקורסי של בן גוריון ,אלא ﬠל־פי הפילוסופיה האלוהית
האמיתית של הגאון (מוילנא) ,שאמונה אמיתית היא אמונת
ישראל ותורה ,שהכל אחדות אלוהית שלמה של "תורת ה'
תמימה המתחילה ב"ﬠם זו יצרתי לי׳׳ ,ומתגלה דרך יציאת
מצרים ,מתן תורה ,ו"ושכנתי בתוכם" ,בתוכֵׁ נו ,בתוך כלל־ישראל
ומתוך־כך בתוך כל אחד ואחד מאתנו  -אנחנו נפגשים במבנה זה
בזוגיות "דברים-ואתחנן"" .דברים"  -ישראל" ,ואתחנן"  -תורה,
ﬠשרת הדברות .כך הוא הסדר ולא אחרת .כך "הואיל משה באר
את התורה הזאת" .היא מתגלה בכל פרטיה ודקדוקיה מתוך
כלל־ישראל ,מתוך "ויוצא את ﬠמו ישראל מתוכם לחירות עולם".
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קדש " -זכר ליציאת מצרים"

ספר הכוזרי מאמר א
כה .אמר החבר על הדרך הזה השיבותיך כאשר שאלתני .וכן פתח
משה לדבר עם פרעה כשאמר לו אלהי העברים שלחני אליך ,ר"ל
אלהי אברהם יצחק ויעקב מפני שהיה אברהם מפורסם אצל
האומות ,וכי התחבר אליהם דבר האלהים והנהיג אותם ועשה
להם נפלאות ,ולא אמר אלהי השמים והארץ שלחני אליך ,ולא
בוראי ובוראך .וכן פתח אלהים דבריו אל המון ישראל" :אנכי ה'
אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,ולא אמר" :אני בורא
העולם ובוראכם" :וכן פתחתי לך מלך הכוזר כאשר שאלתני על
אמונתי ,השיבותיך מה שאני חייב בו וחייבין בו כל קהל ישראל,
אשר התברר אצלם המעמד ההוא בראות עיניהם ,ואחר כן
הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העין:
שמות פרשת משפטים פרק כג ( -ט) וְ גֵׁר ל ֹא ִׁתל ְָחץ וְ ַא ֶתם י ְַדעְ ֶתם ֶאת
ִּיתם בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ָּריִּם:
ֶנ ֶפׁש הַ גֵׁר כִּ י ג ִֵּרים הֱ י ֶ
ֹלהיכֶם וְ ִׁה ְת ַק ִׁד ְׁש ֶתם
ויקרא פרשת שמיני פרק יא  -מד) כִׁ י אֲ נִׁי יְקֹוָק אֱ ֵׁ
ִׁיתם ְקד ִֹׁׁשים כִׁ י ָקדֹוׁש ָאנִׁי וְ ל ֹא ְתטַ ְמאּו ֶאת נַפְ ׁש ֵֹׁתיכֶם ְבכָל ַה ֶש ֶרץ
וִׁ ְהי ֶ
לִּהיֹת
ָהר ֵֹׁמׂש עַ ל ָה ָא ֶרץ( :מה) כִּ י אֲ נִּי יְּקוָּק ַה ַמעֲלֶה ֶא ְּתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם ְּ
ִׁיתם ְקד ִֹׁׁשים כִׁ י ָקדֹוׁש ָאנִׁי:
ֵאֹלהים וִׁ ְהי ֶ
ָּלכֶם ל ִּ
ויקרא פרשת קדושים פרק יט ( -לג) וְ כִׁ י יָגּור ִׁא ְתָך גֵׁר ְב ַא ְר ְצכֶם ל ֹא
תֹונּו אֹתֹו( :לד) כְ ֶאזְ ָרח ִׁמכֶם י ְִׁהיֶה ָלכֶם הַ גֵׁר הַ גָר ִׁא ְתכֶם וְ ָא ַה ְב ָת לֹו כָמֹוָך
ִּיתם בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ָּריִּם אֲ נִׁי יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ יכֶם:
כִּ י ג ִֵּרים הֱ י ֶ
ויקרא פרשת קדושים פרק יט ( -לה) ל ֹא ַתעֲׂשּו עָ וֶל בַ ִׁמ ְׁשפָט בַ ִׁמ ָדה
ׂשּורה( :לו) מ ֹאזְ נֵׁי צֶ דֶ ק ַאבְ נֵׁי צֶ דֶ ק ֵׁאיפַת צֶ ֶדק וְ ִׁהין צֶ ֶדק
בַ ִׁמ ְׁש ָקל ּובַ ְמ ָ
אתי ֶא ְּתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ָּריִּם:
י ְִׁהיֶה ָלכֶם אֲ נִּי ְּיקוָּק אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ שֶ ר הוצֵ ִּ
ויקרא פרשת אמור פרק כב ( -לב) וְ ל ֹא ְתחַ לְלּו ֶאת ֵׁׁשם ָק ְד ִׁׁשי וְ נ ְִׁק ַד ְׁש ִׁתי
יִׁׂש ָר ֵׁאל אֲ נִׁי יְקֹוָק ְמ ַק ִׁד ְׁשכֶם( :לג) ַהמוצִּ יא ֶא ְּתכֶם מֵ ֶא ֶרץ
ְבתֹוְך ְבנֵׁי ְ
ֵאֹלהים אֲ נִּי ְּיקוָּק
ִּמצְּ ַריִּם ל ְִּּהיות ָּלכֶם ל ִּ
ּוב ַמ ְר ִׁבית
ויקרא פרשת בהר פרק כה ( -לז) ֶאת כ ְַספְ ָך ל ֹא ִׁת ֵׁתן לֹו ְבנ ֶֶׁשְך ְ
אתי ֶא ְּתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ
ל ֹא ִׁת ֵׁתן ָאכְ לֶָך( :לח) אֲ נִּי ְּיקוָּק אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ שֶ ר הוצֵ ִּ
ֵאֹלהים:
ִּמצְּ ָּריִּם ל ֵָּתת ָּלכֶם ֶאת ֶא ֶרץ כְּ נַעַ ן ל ְִּּהיות ָּלכֶם ל ִּ
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קדש " -זכר ליציאת מצרים"
ויקרא פרשת בהר פרק כה ( -מ) כְ ׂשָ כִׁ יר כְ תֹוׁשָ ב י ְִׁהיֶה עִׁ ָמְך עַ ד ְׁשנַת
פַחתֹו וְ ֶאל
ַהיֹבֵׁ ל ַי ֲעבֹד עִׁ ָמְך( :מא) וְ יָצָ א ֵׁמעִׁ ָמְך הּוא ּובָ נָיו עִׁ מֹו וְ ׁשָ ב ֶאל ִׁמ ְׁש ְ
אתי א ָֹּתם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ָּריִּם
אֲ חֻ זַת אֲ ב ָֹתיו יָׁשּוב( :מב) כִּ י עֲבָּ דַ י הֵ ם אֲ שֶ ר הוצֵ ִּ
ל ֹא יִׁמָ כְ רּו ִׁמ ְמכ ֶֶרת עָ בֶ ד:
יתם אֹתֹו
יצת ְּור ִׁא ֶ
במדבר פרשת שלח פרק טו ( -לט) וְ הָ יָה ָלכֶם ְל ִׁצ ִׁ
יתם א ָֹתם וְ ל ֹא ָתתּורּו ַאחֲ ֵׁרי לְבַ ְבכֶם
ּוזְ כ ְַר ֶתם ֶאת כָל ִׁמצְ ֹות יְקֹוָק ַוע ֲִׁׂש ֶ
יתם ֶאת
וְ ַאחֲ ֵׁרי עֵׁ ינֵׁיכֶם אֲ ׁשֶ ר ַא ֶתם ֹזנִׁים ַאחֲ ֵׁריהֶ ם( :מ) ל ְַמעַ ן ִׁתזְ כְ רּו ַוע ֲִׁׂש ֶ
ֹלהיכֶם אֲ ֶשר
ִׁיתם ְקד ִֹׁׁשים לֵׁאֹלהֵׁ יכֶם( :מא) אֲ נִּי ְּיקוָּק אֱ ֵ
ֹותי וִׁ ְהי ֶ
כָל ִׁמצְ ָ
ֹלהיכֶם:
ֵאֹלהים אֲ נִּי ְּיקוָּק אֱ ֵ
אתי ֶא ְּתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם ל ְִּּהיות ָּלכֶם ל ִּ
הוצֵ ִּ
דברים פרשת ואתחנן פרק ה
ֹלהיָך( :יג) ֵׁׁש ֶׁשת
יב) ׁשָ מֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָ ת ל ְַק ְדׁשֹו כַאֲ ׁשֶ ר צִׁ ּוְ ָך יְקֹוָק אֱ ֶ
ית כָל ְמלַאכְ ֶתָך( :יד) וְ יֹום ַה ְש ִׁביעִׁ י ׁשַ בָ ת לַיקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך
י ִָׁמים ַת ֲעבֹד וְ עָ ִׁׂש ָ
ׁשֹורָך וַחֲ מ ְֹרָך וְ כָל
ל ֹא ַתעֲׂשֶ ה כָל ְמלָאכָה ַא ָתה ּובִׁ נְָך ּובִׁ ֶתָך וְ עַ בְ ְדָך וַאֲ ָמ ֶתָך וְ ְ
בְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵׁרָך אֲ ׁשֶ ר בִׁ ְׁשעָ ֶריָך לְמַ עַ ן יָנּוחַ עַ בְ ְדָך וַאֲ ָמ ְתָך כָמֹוָך( :טו) וְּ ָּזכ ְַּר ָּת
ּובזְּ רֹעַ
ִּית בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַר ִּים ַויֹצִּ אֲ ָך ְּיקוָּק אֱ ֹלהֶ יָך ִּמ ָּשם ְּביָּד חֲ ז ָָּּקה ִּ
כִּ י עֶ בֶ ד הָּ י ָּ
ְּנטּויָּה עַ ל ֵכן צִּ ּוְּ ָך ְּיקוָּק אֱ ֹלהֶ יָך ַלעֲׂשות ֶאת יום הַ ַשבָּ ת:
דברים פרשת עקב פרק ח  -יב) פֶן ת ֹאכַל וְ ׂשָ בָ עְ ָת ּובָ ִׁתים ט ִֹׁבים ִׁת ְבנֶה
וְ יָׁשָ בְ ָת( :יג) ּובְ ָק ְרָך וְ צ ֹאנְָך י ְִׁרבְ יֻן וְ כֶסֶ ף וְ זָהָ ב י ְִׁרבֶ ה לְָך וְ כֹל אֲ ֶׁשר לְָך י ְִׁרבֶ ה:
(יד) וְ ָרם לְבָ בֶ ָך וְּ שָּ כ ְַּח ָּת ֶאת יְּקוָּק אֱ ֹלהֶ יָך הַ מוצִּ יאֲ ָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּם ִּמבֵ ית עֲבָּ ִּדים:
דברים פרשת ראה פרק טו ( -יב) כִׁ י יִׁמָ כֵׁר לְָך ָא ִׁחיָך ָהעִׁ ְב ִׁרי אֹו ָהעִׁ ְב ִׁריָה
ַועֲבָ ְדָך ׁשֵׁ ׁש ׁשָ נִׁים ּובַ שָ נָה הַ ְשבִׁ יעִׁ ת ְתׁשַ לְחֶ ּנּו חָ פְ ִׁׁשי ֵׁמעִׁ ָמְך( :יג) וְ כִׁ י ְת ַׁשל ְֶחּנּו
ּומג ְָרנְָך
יקם( :יד) ַה ֲענֵׁיק ַתעֲנִׁיק לֹו ִׁמצ ֹאנְָך ִׁ
לְחּנּו ֵׁר ָ
ָחפְ ִׁׁשי ֵׁמעִׁ ָמְך ל ֹא ְת ַׁש ֶ
ִּית
ּומי ְִׁקבֶ ָך אֲ ֶׁשר בֵׁ ַרכְ ָך יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ִׁת ֶתן לֹו( :טו) וְּ ָּזכ ְַּר ָּת כִּ י עֶ בֶ ד ָּהי ָּ
ִׁ
יִּ
בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ַריִּ ם וַ פְּ ְּדָך יְּ קוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל כֵ ן ָּאנֹכִּ י ְּמצַ ּוְּ ָך ֶאת הַ דָּ בָּ ר הַ זֶ ה הַ יום:
ּובנְָך
ֹלהיָך ַא ָתה ִׁ
דברים פרשת ראה פרק טז  -יא) וְ ׂשָ מַ ְח ָת לִׁפְ נֵׁי יְקֹוָק אֱ ֶ
ּובִׁ ֶתָך וְ עַ בְ ְדָך וַאֲ מָ ֶתָך וְ הַ לֵׁוִׁ י אֲ ׁשֶ ר בִׁ ְׁשעָ ֶריָך וְ הַ גֵׁר וְ ַהיָתֹום וְ ָה ַאל ְָמנָה אֲ ֶׁשר
בְ ִׁק ְרבֶ ָך בַ מָ קֹום אֲ ׁשֶ ר יִׁבְ חַ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך לְׁשַ כֵׁן ְׁשמֹו ָׁשם( :יב) וְּ ָּזכ ְַּר ָּת כִּ י
ית ֶאת הַ חֻ ִּקים ָּה ֵאלֶה:
ִּית בְּ ִּמצְּ ָּריִּם וְּ שָּ מַ ְּר ָּת וְּ עָּ ִּׂש ָּ
עֶ בֶ ד הָּ י ָּ
דברים פרשת כי תצא פרק כד  -יז) ל ֹא ַתטֶ ה ִׁמ ְׁשפַט גֵׁר יָתֹום וְ ל ֹא ַתחֲ בֹל
ֹלהיָך
יִּית ְּב ִּמצְּ ַר ִּים וַיִּ פְּ ְּדָך יְּקוָּק אֱ ֶ
בֶ גֶד ַאלְמָ נָה( :יח) וְּ זָּ כ ְַּר ָּת כִּ י עֶ בֶ ד הָּ ָּ
ִּמשָּ ם עַ ל ֵכן ָּאנֹכִּ י ְּמצַ ּוְּ ָך ַלעֲׂשות ֶאת הַ דָּ בָּ ר הַ זֶה
דברים פרשת כי תצא פרק כד
ֵׁיתָך ל ֹא ְתפ ֵַׁאר ַאחֲ ֶריָך ַלגֵׁר ַליָתֹום וְ ל ַָאל ְָמנָה י ְִׁהיֶה:
(כ) כִׁ י ַת ְחבֹט ז ְ
(כא) כִׁ י ִׁתבְ צֹר כ ְַר ְמָך ל ֹא ְתעֹולֵׁל ַאחֲ ֶריָך ַלגֵׁר ַליָתֹום וְ ל ַָאל ְָמנָה י ְִׁהיֶה:
יִּית בְּ ֶא ֶרץ ִּמצְּ ָּריִּ ם עַ ל כֵן ָּאנֹכִּ י ְּמצַ ּוְּ ָך לַ עֲׂשות ֶאת הַ דָּ בָּ ר הַ זֶ ה:
זָּכַר ָּת כִּ י עֶ בֶ ד הָּ ָּ
(כב) וְּ ְּ
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קדש  -ד׳ כוסות של פורענות שהקב״ה עתיד
להשקות את אומות העולם
תלמוד ירושלמי פסחים סח:
ורבנן אמרי כנגד ד׳ כוסות של פורענות שהקב״ה עתיד להשקות את
אומות העולם כי כה אמר ה׳ אלהי ישראל אלי קח את כוס היין
החימה וגו׳ כוס זהב בבל ביד ה׳ כי כוס ביד ה׳ ימטר על רשעים פחים
אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם.
ירמיהו כה
ּומלָכִׁ ים גְ דֹולִׁים וְ ִׁׁשל ְַמ ִׁתי לָהֶ ם
יד כִׁ י עָ בְ דּו-בָ ם גַם-הֵׁ מָ ה גֹויִׁם ַרבִׁ ים ְ
ש ָר ֵׁאל ֵׁאלַי ַקח ֶאת-
כְ ָפ ֳעלָם ּוכְ מַ ֲע ֵֹׁשה יְדֵׁ יהֶ ם :טו כִׁ י כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵׁ י ִׁי ְ ֹ
יתה אֹתו ֶאת-כָּל-הַ ּגויִּם אֲ שֶ ר
כוס הַ ַייִּן הַ חֵ מָּ ה הַ ז ֹאת ִּמי ִָּּדי וְּ ִּה ְּש ִּק ָּ
הלָלּו ִׁמפְ נֵׁי הַ חֶ ֶרב
אותָך אֲ לֵיהֶ ם :טז וְ ׁשָ תּו וְ ִׁה ְת ֹגעֲׁשּו וְ ִׁה ְת ֹ
ְּ
שלֵחַ
ָּאנֹכִּ י ֹ
ׁשלֵׁחַ בֵׁ ינ ָֹתם :יז ו ֶָּא ַקח ֶאת-הַ כוס ִׁמיַד ה' ו ַָא ְׁש ֶקה ֶאת-כָל-
אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִׁ י ֹ
הַ גֹויִׁם אֲ ׁשֶ רְׁ -שלָחַ נִׁי ה' אֲ לֵׁיהֶ ם :יח ֶאת-יְרּוׁשָ לַם וְ ֶאת-עָ ֵׁרי יְהּודָ ה וְ ֶאת-
ְמ ָלכֶיהָ ֶאתָֹ -ש ֶריהָ ל ֵָׁתת א ָֹתם לְחָ ְרבָ ה לְׁשַ מָ ה ל ְִׁׁש ֵׁר ָקה וְ ל ְִׁק ָללָה כַיֹום
הַ זֶה :יט ֶאת-פ ְַּרעֹה מֶ לְֶךִּ -מצְּ ַריִּם וְּ ֶאת-עֲבָּ דָּ יו וְּ ֶאתָֹּ -ש ָּריו וְּ ֶאת-כָּל-
עַ מו :כ וְ ֵׁאת כָל-הָ עֶ ֶרב וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי ֶא ֶרץ הָ עּוץ וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי ֶא ֶרץ
פְ ל ְִׁׁש ִׁתים וְ ֶאתַ -א ְׁש ְקלֹון וְ ֶאת-עַ זָה וְ ֶאת-עֶ ְקרֹון וְ ֵׁאת ְׁש ֵׁא ִׁרית ַא ְׁשדֹוד:
מֹואב וְ ֶאת-בְ נֵׁי עַ מֹון :כב וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי-צֹר וְ ֵׁאת
כא ֶאת-אֱ דֹום וְ ֶאתָ -
כָל-מַ ְלכֵׁי צִׁ ידֹון וְ ֵׁאת מַ ְלכֵׁי הָ ִׁאי אֲ ׁשֶ ר בְ עֵׁ בֶ ר הַ יָם :כג וְ ֶאתְ -דדָ ן וְ ֶאת-
ֵׁתימָ א וְ ֶאת-בּוז וְ ֵׁאת כָלְ -קצּוצֵׁ י פ ֵָׁאה :כד וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי ע ֲָרב וְ ֵׁאת כָל-
מַ ְלכֵׁי הָ עֶ ֶרב הַ שֹכְ נִׁים בַ ִׁמ ְדבָ ר :כה וְ ֵׁאת | כָל-מַ ְלכֵׁי זִׁ ְמ ִׁרי וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי
עֵׁ ילָם וְ ֵׁאת כָל-מַ ְלכֵׁי מָ דָ י :כו וְ ֵׁאת | כָל-מַ ְלכֵׁי הַ צָ פֹון הַ ְקרֹבִׁ ים וְ הָ ְרח ִֹׁקים
ִׁאיׁש ֶאלָ -א ִׁחיו וְ ֵׁאת כָל-הַ מַ ְמלְכֹות הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר עַ ל-פְ נֵׁי הָ אֲ דָ מָ ה ּומֶ לְֶך
ִּש ֶתה ַאחֲ ֵריהֶ ם :כז וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵׁיהֶ ם כֹהָ -אמַ ר ה' צְ בָ אֹות אֱ ֹלהֵׁ י
ׁשֵׁ ׁשַ ְך י ְּ
שלֵחַ
ּוקיּו וְּ נִּפְּ לּו וְּ ל ֹא ָּתקּומּו ִּמפְּ נֵי הַ חֶ ֶרב אֲ שֶ ר ָּאנֹכִּ י ֹ
ש ָר ֵׁאל ְּשתּו וְּ ִּשכְּ רּו ְּ
ִׁי ְ ֹ
בֵ ינֵיכֶם :כח וְ הָ יָה כִׁ י יְמָ אֲ נּו ל ַָקחַ ת-הַ כֹוס ִׁמי ְָדָך ל ְִׁׁשתֹות וְ ָאמַ ְר ָת
אֲ לֵׁיהֶ ם כֹה ָאמַ ר ה' צְ בָ אֹות שָּ תו ִּת ְּשתּו:
ירמיהו נא
ונֻסּו ִׁמתֹוְך בָ בֶ ל ּומַ לְטּו ִׁאיׁש נַפְ ׁשֹו ַאלִׁ -תדַ מּו בַ עֲֹונָּה כִׁ י עֵׁ ת נ ְָקמָ ה ִׁהיא
לַה גְ מּול הּוא ְמׁשַ לֵׁם לָּה :ז כוס-זָּהָּ ב בָּ בֶ ל בְּ יַד-ה' ְּמשַ כ ֶֶרת כָּל-הָּ ָּא ֶרץ
הלְּלּו גויִּם:
ִּמיֵינָּּה שָּ תּו גויִּם עַ ל-כֵן י ְִּּת ֹ
תהלים עה
ׁשפֵׁט זֶה י ְַׁשפִׁ יל וְ זֶה י ִָׁרים :ט כִּ י כוס בְּ יַד-ה' וְ ַייִׁן חָ מַ ר |
ֹלהים ֹ
ח כי-אֱ ִׁ
מָ לֵׁא מֶ סֶ ְך ַו ַיגֵׁר ִׁמזֶה ַאְךְׁ -שמָ ֶריהָ י ְִׁמצּו י ְִׁׁשתּו כֹל ִׁר ְׁשעֵׁ יָ -א ֶרץ:
תהלים יא
ה' צַ ִׁדיק יִׁבְ חָ ן וְ ָרׁשָ ע וְ אֹהֵׁ ב חָ מָ ס ָֹשנ ְָאה נַפְ ׁשֹו :י ְַמטֵׁ ר עַ לְ -רׁשָ עִׁ ים פ ִַׁחים
ֵׁאׁש וְ גָפְ ִׁרית וְּ רּוחַ זִּ לְּעָּ פות ְּמנָּת כוסָּ ם:
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בענין כוס חמישי
הגדה של פסח – הרב מנחם מ .כשר זצ"ל

נמשך...
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בענין כוס חמישי
הגדה של פסח – הרב מנחם מ .כשר זצ"ל
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ורחץ...כרפס
טור אורח חיים הלכות פסח סימן תעג
 ...ונוטל ידיו לצורך טיבול הראשון דכל שטיבולו במשקה צריך
נטילה (אז למה לא בשאר ימות השנה?)
דרכי משה
מיהו אפשר לומר דסיפור ההגדה הוי כמו תפילה שאנו מספרים
כבוד האל ושבחיו יתעלה לכן צריך כאן נטילה ועיין לעיל סימן
ז' ולכן נראה דיש ליטול אחר קידוש לטיבול ראשון בלא ברכה

עורך :למה מתחילים עם כרפס?
המסר הסופית של סיפור יציאת מצרים = קידוש השם .כל המכות
האֹוריגִׁ ינָלִׁ ית של פרעה" :מי השם אשר אשמע
ִׁ
היו תשובה לשאלה
בקלו?" .התשובה הסופית הגיעה בים סוף כדברי המדרש (שמות
רבה ה):
"היו משה ואהרן עומדין על פתח פלטרין של פרעה נכנסו
עבדיו ואמרו שני זקנים עומדין על הפתח אמר להן יעלו כיון
שעלו היה מסתכל בהן שמא יעטרו אותו או שמא יתנו לו
כתבים ואף לא שאלו בשלומו .אמר להם מי אתם אמרו לו
שלוחיו של הקב"ה אנו מה אתם מבקשים אמרו לו כה אמר
ה' שלח את עמי וגו' ,אותה שעה כעס ואמר מי ה' אשר אשמע
בקולו לשלח את ישראל ,לא היה יודע לשלח לי עטרה אלא
בדברים אתם באים אלי ,לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא
אשלח ,אמר להם המתינו לי עד שאחפש בספר שלי מיד נכנס
לבית ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלהיה
התחיל קורא אלהי מואב ואלהי עמון ואלהי צידון אמר להם
חפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו ...אמר לו הקב"ה,
רשע מי ה' אמרת ,במי אתה לוקה ,מ' ארבעים י' עשרה הם נ'
מכות שהביא הקב"ה על המצרים בים שנא' (שמות ח)
ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא ועל הים מהו
אומר (שמות יד) וירא ישראל את היד הגדולה ,כמה לקו
באצבע עשר מכות חשוב חמשה אצבעות שביד הגדולה לכל א'
ואחד י' מכות הרי חמשים .ד"א ִּמי ה' ,סרס אותוִּ ,מי  -יָּם,
הים הודיעך ה'.

לפי ר' יוסף חיים זוננפלד ,ראשי תבות כרפ"ס = כל סוס רכב פרעה.
לכן ,הכרפס במי מלח רומזת לטביעת המצרים במים המלוחים של ים
סוף – "הים הודיעך ה" .אנחנו מתחילים עם כרפס במי מלח בהתאם
לרעיון "להתחיל עם הסוף ,בראש"(Begin with the end in mind) .
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מגיד  -סיפור יציאת מצרים  -מהות המצוה
ספר החינוך כא
מצות ספור יציאת מצרים  -לספר בענין יציאת מצרים בליל ט''ו בניסן ,כל אחד כפי
צחות לשונו ,ולהלל ולשבח לשם יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם .שנאמר (שמות יג
ח) והגדת לבנך .וכבר פרשו חכמים( ,מכילתא בא שם) דמצות הגדה זו הוא בליל ט''ו
בניסן בשעת אכילת מצה .ומה שאמר הכתוב לבנך ,לאו דוקא בנו( ,פסחים קטז ,א) אלא
אפילו עם כל בריה.
וענין המצוה ,שיזכר הנסים והענינים שארעו לאבותינו ביציאת מצרים ,ואיך לקח האל
יתברך נקמתנו מהם ,ואפילו בינו ,לבין עצמו ,אם אין שם אחרים ,חיב להוציא הדברים
מפיו ,כדי שיתעורר לבו בדבר ,כי בדבור יתעורר הלב (עי' סהמ''צ להרמב''ם מ''ע קנז).
משרשי מצוה זו .מה שכתוב בקרבן הפסח .ואין מן התמה אם באו לנו מצות רבות על
זה ,מצות עשה ומצות לא תעשה ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו .ועל
כן אנו אומרים לעולם בברכותנו ובתפלותנו זכר ליציאת מצרים ,לפי שהוא לנו אות
ומופת גמור בחדוש העולם ,וכי יש אלה קדמון חפץ ויכול ,פועל כל הנמצאות הוא ובידו
לשנותם ,כפי שיחפץ בכל זמן מן הזמנים ,כמו שעשה במצרים ,ששנה טבעי העולם
בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחדשים גדולים ועצומים ,הלא זה משתק כל כפר בחדוש
העולם ומקים האמונה בידיעת השם יתברך ,וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כלם.

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז
...היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות
לשון המספר .וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה
שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו ית' על מה
שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב .כמו שאמרו (הגש"פ) כל המאריך לספר ביציאת מצרים
הרי זה משובח.
והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו ית' (ס"פ בא) והגדת לבנך ביום ההוא וכו' .ובא
הפירוש (שם ומכיל') והגדת לבנך יכול מראש חדש תלמוד לומר ביום ההוא אי ביום
ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה
ומרור מונחים לפניך .כלומר מתחלת הלילה חייב אתה לספר .ולשון מכילתא [דרשב"י
במדרש הגדול] מכלל שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך אתה מגיד לו ואם לאו אין
אתה מגיד לו תלמוד לומר והגדת לבנך אע"פ שאינו שואלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן
בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין תלמוד לומר ויאמר משה אל העם זכור את היום
הזה אשר יצאתם ממצרים .כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו (עשה"ד ע' קנה) זכור את
יום השבת לקדשו.
וכבר ידעת לשון אמרם (הגש"פ) ואפילו כולנו חכמים כלנו נבונים כלנו יודעים את
התורה כלה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה
משובח .וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף פסחים (קטו ב  -קיח א):
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מגיד  -יש מצוה להזכיר יצי"מ משך כל השנה!?
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"שלא תתפלא למה הצריכנו הקב"ה כ"כ מצות
ותחבולות לבטחון ואמונה בהשגחתו ית' "
יאנּו ה' ִׁמ ִׁמ ְצ ָריִׁם:
הֹוצ ָ
חזֶק יָד ִׁ
(יג:טז) וְ הָ יָה לְאֹות עַ ל י ְָדכָה ּולְטֹוטָ פֹת בֵׁ ין עֵׁ ינֶיָך כִׁ י בְ ֹ
העמק דבר ... -גם זה (מצוות ליל פסח והגדת הסיפור לילדים) אינו מספיק עדיין
כל הצורך ,ע"כ יהיה לך לאות ולזכרון בכל יום ,והרי זה כמו שהאדם מספר לבנו
ענין גדול לצורך מוסר ,ואח"כ בכל יום מזכירו בקיצור וברמז תכונת הספור עד
שוב מועד השנה ,ואז מספר עוד הפעם באריכות ,כך צוה שיהא אחר הספור
שיהא בימות הפסח באורך ,לעשות קשרים על זה בכל יום ביד ובראש מקום
השתעבדות הלב והמוח:
...כי ביד חזקה וגו' .שלא תתפלא למה הצריכנו הקב"ה כ"כ מצות ותחבולות
לבטחון ואמונה בהשגחתו ית' ,ע"ז נותן טעם משום שהנך רואה ויודע שדבר זה
אינו מתקבל ברצון לפניך ,עד שבע"כ היינו ע"י מכת הדבר שהוא ביד חזקה
הוציאך ה' ,והיינו משום שלא היו נוחים לקבל על עצמם השגחתו ית' .וזהו
באמת מוצא הדרש ברבה פ' וארא על ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה
קשה ,מחמת שהיו משוקעים בע"ז ,וא"כ משמע שלא היו רוצים לצאת ,ובאמת
אנו רואים דבפעם הראשונה כששמעו כי פקד ה' את עמו כולם האמינו ויקדו
וישתחוו ,ולא כן היה בפעם השני ,אלא משום שבמאמר השני הודיעם משה בשם
ה' והייתי לכם לאלהים ,היינו השגחתו תהא עליהם ע"פ מעשיהם ,מש"ה לא
נתרצו כולם לקבל עד שהוציאם הקב"ה בע"כ ,ובדבר שקשה על האדם לקבל,
נדרש הרבה פעולות להשריש בלב שמכ"מ כך הוא:
עולת ראי"ה (סידור)  -והיה לך לאות על ידך ,ולזכרון בין עיניך ,למען תהיה
תורת ד' בפיך ,כי ביד חזקה הוציאך ד' ממצרים.
החיקוק של רשמי הנפלאות צריך שיוחק על כח המפעל ,על יסוד פעולת החיים,
ועל כח הרעיון ,יסוד המחשבה וההרגשה .שני אלה יחדיו יהפכו את הטבע
החלוני של האדם לטבע קדוש אלהי ,ותורת ד' תהיה בפיו ,טבעית ,בהגיוני לבבו.
כל ההכנה הזאת דרושה היא ,מפני שכל היסוד של יציאת מצרים היה להלחם
בטבע הגס של החיים ,המטביע את האדם במצולותיה של החלוניות ,ומאחר
שיסודם הגס של החיים כ"כ חזק הוא ,וכדי להלחם בו עד שינוצח הטבע החלוני
שבאדם ,כדי שיחול בקרבו אותו מאור של הטבע הקדוש שלו ,צריכה היתה יד
חזקה להגלות ,על כן צריכין אנחנו להמעשים הקדושים הללו של הנחת תפלין על
היד ועל הראש ,כדי לסייע בסגולתם את המפעל הגדול הזה ,של התהפכותו של
הכח הגדול של החיים החלוניים הגסים ,לכח חיים אציליים נהדרים בקדושה.
ע"כ רק ע"י שיהיו לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך ,אחרי כל התעצומה הזאת,
תהיה תורת ד' בפיך ,ולא מבלעדה ,כי כשם שלפעולה הכללית ,להכניע את הרוח
החלוני הגס של האנושיות ,שאז נתבלט במצרים ,היה צורך ביד חזקה ,להוציא
אותך ממצרים בדבר ד' ,כמו כן צריך להמשיך את המפעל הזה ,של נצחון הקודש
על החלוניות שבחיים ,בכח רב וביד חזקה שעוזה וגבורתה יגלו ע"י המפעל
הכביר של המצוה הזאת הנאדרה בקדושתה האותית ,של התפילין ,שהיא מקפת
בכפילות כחה ,בעזיזותה הגדולה ,את המפעל עם ההשקפה ,היד והעין; כי רק
בכח כביר ומכופל זה אפשר להמשיך את מה שנעשה מני אז ביד חזקה.
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"וכי מאחר שישראל חביבים כ״כ למה מסרם ביד אויב?"

!Wow

אוצר המדרשים ־ פסיקתא חדתא קטע ו (ח)
ואעבור עליך ואראך (יחזקאל ט״ז) לא נאמר אלא על כנסת ישראל
שהיא שמחה בהקב״ה כמו שנאמר שוש אשיש בה׳ תגל נפשי באלהי
(ישעיה ס״א) והקב״ה ג״כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי
בעמי (שם ישעיהו ס״ה) .וכי מאחר שישראל חביבים כ״כ למה מסרם
ביד אויב ,א״ר חנינא לפי שכל מדותיו של הקב״ה מדה כנגד מדה,
בתחלה קודם שירדו למצרים היו בני האמהות מבזין בני השפחות
ולא נהגו בהם מנהג אחוה והיה הדבר קשה מאד בעיני הקב״ה
והיתה רוה״ק צוחת ואומרת כלך יפה רעיתי ,אמר הקב״ה היאך
אעשה להם שיקבלו בני השפחות ,אורידם למצרים ויהיו כולם
עבדים ובשעה שאגאלם אתן להם מצות פסח שיעסקו בה הם ובניהם
ובני בניהם ויאמרו כולם עבדים היינו לפרעה ,נמצאו כולם שוים ,וכל
כך למה ,להודיע גדולתו ושבחו של הקב״ה לכל באי עולם וידעו
לעשות שלום בין בריותיו ,לכך נקרא שמו שלום ,שנאמר ויקרא לו
אלהים שלום (שופטים ו׳ כ״ד).
ׁשפֵׁט עָ לֵׁינּו ַהל ְָה ְר ֵׁגנִׁי ַא ָתה
שמות ב:יד  -וַי ֹאמֶ ר ִׁמי ָֹש ְמָך ל ְִׁאיׁש ַֹשר וְ ֹ
נֹודע ַה ָדבָ ר:
ֹאמר ָאכֵׁן ַ
ִׁירא מֹׁשֶ ה וַי ַ
אֹמֵׁ ר כַאֲ ׁשֶ ר הָ ַרגְ ָת ֶאתַ -ה ִׁמ ְצ ִׁרי ַוי ָ
רש"י  -אכן נודע הדבר .כמשמעו .ומדרשו ,נודע לי הדבר שהייתי
תמה עליו ,מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים
בעבודת פרך ,אבל רואה אני שהם ראויים לכך:
ילקוט שמעוני – שמות ב:קסז -
אכן נודע הדבר מלמד שהיה משה מהרהר מה ראה הקב"ה לשעבד
ישראל יותר מכל האומות .עד שבאו דתן ואבירם שעשו בו דלטוריא.
הלכו ואמרו לפרעה מבזה הוא על פורפירא )בגד במלכות( שלך ועל
עטרה שלך .א"ל יערב לו .הוא מסייע לשונאים .מיד בקש להרגו.
כלי יקר שמות ג  -מפני מה ישראל שרויין בצרה יותר מכל האומות
לפי שיש בהם דלטורין משמיעים קול ענות בחרופים וגדופים על
שכבי וערי (סנהדרין כט ב) כקוצים הללו המשמיעים קול כשהוא
בוער באש כך ישראל אפילו בזמן שאש הצרות מתלקחת סביביו מכל
מקום כל אחד לחבירו קוץ מכאוב וסילון ממאיר כמנהג דורות הללו
ותמיד משמיעים קול כקול הסיר כמו שנאמר (קהלת ז ו) כי כקול
הסירים תחת הסיר כן קול הכסיל ,וזו עיקר הסיבה לישראל להיות
בגלות מצד השנאה והקנאה שביניהם יותר מבכל האומות
תנא דבי אליהו רבה כו:ו  -כך אמר להם הקב״ה לישראל ,בניי ,כלום
חיסרתי לכם ,מה אני מבקש מכם ,הא איני מבקש אלא כדי שתהיו
אוהבין זה את זה ,ותהיו מכבדין זה את זה ,ותהיו יריאין זה מזה,
ולא ימצא בכם לא עבירה ולא גזל ולא דבר מכוער
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סיבות השעבוד במצרים

של"ה פרשת לך לך תורה אור ח
והנה בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים (דברים י ,כב),
ונזדככו שם ,ועבדים היו במצרים ,ולקחם הקדוש ברוך הוא
מעבדות מצרים להיות לו יתברך לעבדים ,כמו שנאמר (ויקרא
כה ,מב) 'כי עבדי הם' וגו' .וכוונת הענין הוא ,רצה הקדוש ברוך
הוא להטביע בלבם ענין העבדות ,להרגילם בעבדות ,כדי
שיהיה להם נקל אחר כך לעבודת הבורא יתברך ולקיים
התורה לעבדה ולשמרה .וזהו שאמר (שמות כ ,ב; דברים ה ,ו)
'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים',
כלומר ,כדי שתהיו עבדים .וזהו שרמז השם יתברך לאברהם
אבינו כי 'לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך' (בראשית טו,
ד) ,כי אברהם אבינו נתירא שעבדו זקן ביתו ירש אותו ,אמר
ליה הקדוש ברוך הוא 'לא יירשך זה' ,כלומר ,עבד זה לא
יירשך ,כי אם העבד אשר יצא ממעיך ,זהו 'ישראל עבדי אתה'
(עפ"י ישעיה מד ,כא; מט,ג).
וזהו ענין שנשאר שם 'כנען' להארץ הקדושה ,אחר שהיתה של
ישראל מצינו כמה פעמים שנקראת 'ארץ כנען' .אלא הכוונה ,כי
'כנען' הוא עבד (עפ"י בראשית ט ,כה) ,גם 'כנען' לשון הכנעה,
וזהו קיום הארץ שנהיה עבדי ה' ,וכשפרקנו עול ולא היינו
עבדים לו ,אזי 'עבדים משלו בנו' (איכה ד ,ח) ,ועיקר מעלת
וקיום הארץ היא בהיותינו נכנעים ועבדים לו.

ירא מֵׁ ְרדָ ה ִׁמצְ ַריְ מָ ה כִׁ י
(מו:ג) וַ י ֹאמֶ ר ָאנֹכִׁ י הָ ֵׁאל אֱ ֹלהֵׁ י ָאבִׁ יָך ַאל ִׁת ָ
ימָך ׁשָ ם:
לְ גֹוי גָדֹול אֲ ִׁׂש ְ
רש"י  -אל תירא מרדה מצרימה  -לפי שהיה מיצר על שנזקק
לצאת לחוצה לארץ:
ספורנו  -אנכי האל אלהי אביך ... .כי אמנם אם היו בניך
יושבים פה היו מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם אבל
במצרים לא יקרה זה כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים
לחם ובכן יהיו לגוי נבדל כאמרם רז"ל ויהי שם לגוי (דברים כו,
ה) מלמד שהיו מצויינים שם (ספרי שם):
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ענין כור הברזל

דברים ד:כ  -וְ ֶא ְתכֶ ם לָ ַקח יְ קֹוָ ק וַ יֹוצִׁ א ֶא ְתכֶ ם ִּמכּור הַ בַ ְּרזֶ ל
ִּמ ִּמצְּ ָּריִּ ם לִׁ ְהיֹות לֹו לְ עַ ם נַחֲ לָ ה כַ יֹום הַ זֶ ה:
רש"י  -מכור  -הוא כלי שמזקקים בו את הזהב
הכתב והקבלה  -מכור הברזל .כור הוא כלי שמזקקין בו את
הזהב (רש"י) כי זה היה התכלית האמתי המכוון ממנו ית'
לשעבדם במצרים ,לצרפם כזהב בכור שיתפרדו הסיגי' וישאר
זהב טהור לבד ,חלאת הפושעי' מתו בימי החשך ,ורק הנשארי'
נבחרו לקבלת התורה ,כי אלו הרבה את ישראל והשפיע להם
טובות גדולות בלתי שיעבוד ,לא היו מתרצי' לקבל עליהם
התורה הזאת האוסרת עליהם כל עניני' שהיו רגילי' בהם ,לכן
היתה מעצת ה' לשעבדם תחת עול מלכות קשה ולסבה זו נטהרו
ונזדקקו עד שהיו ראויים לקבל התורה מרצון נפשם.

את ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁ ם
מלכים א – ח:נא כִׁ י עַ ְמָך וְ נַחֲ לָ ְתָך הֵׁ ם אֲ ׁשֶ ר הֹוצֵׁ ָ
ִׁמתֹוְך כּור הַ בַ ְרזֶ ל:
רד"ק  -מתוך כור הברזל  -כי כמו שצורפין הכסף והזהב בכור כן
נצרפו במצרים בעבודה קשה .ומה שאמר הברזל ,והכורים לא
יעשו אותם מברזל אלא מאדמה ,אמר הברזל לחזוק הצרוף
שנצרפו שם:
מצודת דוד  -מתוך כור הברזל  -מתוך קושי השעבוד וכאילו היו
נתונים בכור ברזל העומד על האש:
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ענין כור הברזל
מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קז
יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר ומארצות קבצם .כשם
שהציפור הזה נתון ביד הצייד ,אם מבקש המיתו ,ואם מבקש
חייהו ,כך ישראל היו ביד מצרים משוקעים ,שנאמר וארד
להצילו מיד מצרים (שמות ג:ח) ,וכן הוא אומר ויושע ה' ביום
ההוא את ישראל מיד מצרים (יד:ל) ,אמר ר' אבא בר כהנא בשם
רבותינו כעובר שהוא נתון במעי הבהמה ,וכשם שהרועה נותן ידו
ושומטה ממעיה ,כך עשה הקב"ה לישראל ממצרים להוציאם,
שנאמר לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי (דברים ד:לד) ,אמר ר'
אייבו בשם ר' יוסי בן זימרא כשם שהזהבי הזה פושט את ידו
ונוטל הזהב מן הכור ,כך הקב"ה הוציא את ישראל מיד מצרים,
שנאמר ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים (דברים ד:כ).
אלשיך דברים פרשת ואתחנן פרק ד
אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים .והוא מאמרם ז"ל (פרקי
דרבי אליעזר פרק כד) כי אשר הפיץ הוא יתברך את כל העמים,
שבעים מלאכים שהיו שם עמו חילק שבעים אומות להם ,שר
לכל אומה ,ואת ישראל לקח לעצמו:
ומפני שהיו ישראל בחלאת זוהמת נחש ,שקועים בחצוניות,
בלתי כדאים להיות לו ולתת להם תורתו ,על כן הורידם
מצרימה לצרפם כזהב בכור ,שיצאו הסיגים והזהב לבד ,ככה
במצרים היה ככור ,שהוא תכלית קליפת החצוניות ,כי שם
צירפם ,והסיגים נשארו דבקים שם ,וימותו בימי החשך .ואשר
היה זהב טוב אחד מחמשה ,או למאן דאמר אחד מחמשים ,או
מחמש מאות (מכילתא בשלח ,פתיחתא) ,נבחר לקבל התורה,
ולהיות לו יתברך לעם נחלה .וזה מאמר הכתוב אשר חלק ה'
אלהיך אותם הוא את צבא השמים הנזכר ,שחילק על שרים של
שבעים אומות ,אך (כ) ואתכם לקח ה' לחלקו .ולהיותכם בחלאת
זוהמת נחש מעין החצונים ההם ,על כן הותכתם במצרים,
ויוציא אתכם מכור הברזל שנתתם שם ,ליצרף להיות לו לעם
נחלה ראויים לכך...

אתי ֶאת הַ ְשלִׁ ִׁׁשית בָ ֵׁאׁש ּוצְ ַרפְ ִׁתים כִׁ צְ רֹף ֶאת
זכריה יג:ט  -וְ הֵׁ בֵׁ ִׁ
הַ כֶ סֶ ף ּובְ חַ נְ ִׁתים כִׁ בְ חֹן ֶאת הַ זָ הָ ב הּוא יִׁ ְק ָרא בִׁ ְׁש ִׁמי וַ אֲ נִׁ י ֶא ֱענֶה אֹתֹו
ָאמַ ְר ִׁתי עַ ִׁמי הּוא וְ הּוא י ֹאמַ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י:
מצודת דוד  -והבאתי  -אף את השלישית אביא באש ואצרפה
להסיר מהם הסיג כמו שמצרפין את הכסף ר"ל אביא עליהם
צרות לכלות מהם הפושעים והמורדים :ובחנתים  -ר"ל בהצרות
הבאות אבחין את הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין
את הזהב בכור הצורף לדעת אם הוא נקי מסיג:
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הא לחמא עניא

מתוק

משנה ברורה סימן תעז ס'ק ה' ... -כתב של"ה ראיתי מבני עליה שהיו
מנשקין המצות והמרור וכן הסוכה בכניסתו וביציאתו וכן ארבעה מינים
שבלולב והכל לחבוב המצוה ואשרי מי שעובד ה' בשמחה:
ספר אור הרעיון -הרב מאיר כהנא – תיב
מ"מ ברור ,שגם חלקים גדולים של ישראל ילﬠגו לגאולה ,ומשום כך היא
לא תגיﬠ ﬠד שיבוא הקץ .וכך ממשיכים חז"ל לומר (פסיקתא רבתי לד):
"ﬠני ורוכב על חמור" (זכריה ט')  -זה משיח .ולמה נקרא שמו 'ﬠני'?
שנתﬠנה כל אותם השנים בבית האסורים ושחקו עליו פושﬠי ישראל" .הרי
שהמשיח נקרא ﬠני משום שנתﬠנה ﬠ"י חוסר האמונה והבטחון של ישראל.
ונראה לי ,שזה רמז לכל תקופת הגאולה ,כלומר ,שגם הגאולה שבאה
בﬠקבות "ﬠוני" זה ,גם היא גאולה של "ﬠוני" ,כלומר ,שאינה ﬠשירה
בזכויות ובמצוות אלא ﬠנייה ,ﬠירום וﬠריה ,כמו הגאולה הראשונה
ממצרים ,שגם היא באה למרות היעדר זכויות של ישראל.
וﬠל סמך זה ,נראה לי שיש ﬠוד סיבה חשובה (מלבד הסיבות הידוﬠות) לכך
שקבﬠ הקב"ה אח המצוה של מצה בפסח ,זמן חרותנו ,וקרא לה "לחם
ﬠוני" :כי היא גם סמלה של הגאולה מ"ﬠוני" ,מחוסר זכויות ,ולכן הנציח
הקב"ה לצמיתות את הגאולה "בﬠתה" הראשונה  -במצרים  -ﬠ"י לחם
ﬠוני זה ,כדי שאנו נדﬠ שגם הגאולה האחרונה תבוא אף שלא נזכה לה...

מצה
כמזון
בריאות
רוחני

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה
...אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש ,יומא חד הוה תאיב למיכל ,אמרו
ייכול בריה מיכלא דאסוותא דא ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא
אחרא בביתא ,עבדו הכי ,כיון דאכל ההוא אסוותא אמר מכאן ולהלאה
ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא יכיל לנזקא ליה .כך כד נפקו ישראל ממצרים
לא הוי ידעי עקרא ורזא דמהימנותא אמר קודשא בריך הוא יטעמון ישראל
אסוותא ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא ,כיון דאכלו
מצה דאיהי אסוותא למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא ,אמר קודשא בריך
הוא מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ וייכלון ליה דהא לא יכיל לנזקא לון.
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הא לחמא עניא
ספר כד הקמח פסח [א]
גם ההפרש שהפרישה תורה בין המאכלים המותרים והאסורים הכל לצרף בהם
הנפש המשכלת שהרי המצות חיי הגוף והנפש הן שכן אמר שלמה (משלי ד) כי
חיים הם למוצאיהם וגו' כי חיים הם למוצאיהם זהו חיי הנפש לכל בשרו מרפא
זהו חיי הגוף ,והמאכלים שאסרה תורה הם מזיקים את הגוף ומולידים בנפש
אכזריות ותכונה רעה לפי שהם גסי הטבע ורבי הליחה והרופאים יודעין זה
והראוי למקבלי התורה לזכך ִׁׂשכלם במאכלים הטהורים ולהזהר מן
האכזריות...
גם איסור החמץ בפסח מן הטעם הזה הוא כדי לצרף נפש המשכלת ולקבוע
בלב אמונת השם ית' בזכרון הנפלאות הנכללות ביציאת מצרים וכי נאסר לנו
החמץ לזכרון שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגאלו ,וכפשט
הכתוב (שמות יב) ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו' ,ומן הידוע
באיסור החמץ שיש בו רמז ליצה"ר והאדם חייב להגביר יצ"ט על יצה"ר וזאת
כונת התורה בתעניות ובתפלות ובצדקות וזהו עיקר הפירוש בפסוק (משלי יב)
יודע צדיק נפש בהמתו כלומר נפש הבהמית שלו כי הצדיק משבר ומכניע אותה
מלשון (שופטים ח) ויודע בהם אנשי סכות וכן (תהלים קלח) וגבוה ממרחק
יידע .והנה לשון חמץ מלשון (שם עג) כי יתחמץ לבבי ,כי הלב הנוטה להרשיע
יקראוהו רז"ל החמיץ כענין שאמרו בכורש כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר
שהחמיץ וכן היין הנפסד נקרא חומץ ,וכן אמרו בפירוש גלוי וידוע לפניך שרצוני
לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה כלומר יצה"ר הרי שהמשילו יצה"ר
לשאור ,ואמרו במדרש כי הוא ידע יצרנו אוי לה לעיסה שהנחתום מעיד עליה
שהיא רעה ,ועל כן היה החמץ מרוחק מן המזבח והזהירה עליו תורה שלא
להקריבו כל עיקר הוא שכתוב (ויקרא ב) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו
אשה לה' קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח .לפי
שהמזבח היה לריח ניחוח ומקום מיוחד לכפרה ולרצון והחמץ לא לרצון .ומה
שהיה חמץ בקרבן תודה לא היה ראוי להקריבו קרבן כי אם להניף אותו תנופה,
וע"ז אמרה תורה לא יראה ולא ימצא לא יראה במעשה ולא ימצא במחשבה
אלא שיבטלנו בלב ,ולפי שהמצות שלשה חלקים מצות הפה והלב והמעשה
כמ"ש (דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו ,באה התורה לבטלו בלב כנגד המצות
התלויות בלב ,ובאה הקבלה לבערו מן הבית או לשרפו כנגד מצות המעשה
ולומר כל חמירא כנגד מצות הפה ,כדי שיתקיימו שלשה חלקי המצות באיסור
החמץ והא למדת שאיסור החמץ כולל כל המצות ,וכיון שהחמץ יש בו רמז
ליצה"ר מכאן יש לנו רמז שכשם שאנו מצווים לבטל החמץ בלב מן התורה כך
אנו חייבים לבטל יצה"ר מהלב ושלא ימשול בנו וזש"ה תשביתו .ודרז"ל דהיינו
ביטול בלב ,דכתיב (בראשית ה) כי יצר לב האדם רע מנעוריו ,וכשם שבאה
הקבלה לבער החמץ ולבדוק הבית בחורין ובסדקים כך אנו חייבים לחפש
ולבדוק חדרי בטן והכליות ממחשבות ומהרהורים רעים ,וכשם שבדיקת החמץ
אינה לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר כך
בדיקת יצה"ר אינה אלא לאור הנשמה הנקראת נר הוא שכתוב (משלי כ) נר ה'
נשמת אדם.
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מגיד " -כל דכפין ייתי וייכול"
רּודים ָת ִׁביא בָ יִׁת כִׁ י ִׁת ְר ֶאה
לַח ֶמָך ַו ֲע ִׁניִׁים ְמ ִׁ
ישעיהו נח –ז) הֲ לֹוא ָפרֹס לָ ָרעֵׁ ב ְ
אֹורָך וַאֲ רֻ כ ְָתָך
ַש ַחר ֶ
ּומבְ ׂשָ ְרָך ל ֹא ִׁת ְתעַ ָלם( :ח) ָאז יִׁבָ ַקע כ ַ
עָ רֹם וְ כִׁ ִׁסיתֹו ִׁ
ְמהֵׁ ָרה ִׁתצְ מָ ח וְ הָ לְַך ְל ָפנֶיָך צִׁ ְד ֶקָך כְּ בוד ה' י ַַא ְּספֶָך:
סנהדרין צח - .אמר עולא :אין ירושלים נפדית אלא בצדקה ,שנאמר
(ישעיהו א:כז) צִׁ יֹון בְ ִׁמ ְׁשפָט ִׁתפָדֶ ה וְ ׁשָ בֶ יהָ בִׁ צְ דָ ָקה.
בבא בתרא י - .ר"י אומר :גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ,שנאמר
(ישעיהו נו:א) כֹה ָאמַ ר יְקֹוָק ִׁׁש ְמרּו ִׁמ ְׁשפָט ַועֲׂשּו ְצ ָד ָקה כִׁ י ְקרֹובָ ה יְׁשּועָ ִׁתי
לָבֹוא וְ צִׁ ְד ָק ִׁתי ל ְִׁהגָלֹות:
דברים פרק כד – (יז) ל ֹא ַתטֶ ה ִׁמ ְׁשפַט גֵׁר יָתֹום וְ ל ֹא ַתחֲ בֹל בֶ גֶד ַאל ְָמנָה:
ֹלהיָך ִׁמשָ ם עַ ל כֵׁן ָאנֹכִׁ י
ִּית בְּ ִּמצְּ ַר ִּים ַויִׁפְ ְדָך יְקֹוָק אֱ ֶ
(יח) וְּ ָּזכ ְַּר ָּת כִּ י עֶ בֶ ד הָּ י ָּ
ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲׂשֹות ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה:
רש"י  -וזכרת  -על מנת כן פדיתיך לשמור חקותי אפילו יש חסרון כיס
בדבר
קול התור פרק א אות יט
...וצדקה כפשוטה ,היינו תרומת נדבה .גזירה וחנינה היא שישוב ארץ
ישראל יבנה בצדקה ,כי רצה הקב"ה לזכות את כל ישראל הקרובים
והרחוקים לקחת חלק בבנין נחלת ה' וﬠפ"י הכתוב :וקבצו מכל ישראל
כסף לחזק את בית אלקיכם (דברי הימים ב:כד) ובבנין ירושלם כלולות
וצפונות ﬠוד הרבה מצוות שבתורה...
הגדה של פסח מבית לוי – שו"ת בית הלוי דרוש ט"ז
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מגיד " -כל דצריך ייתי ויפסח" – כיום אי אפשר!

מהר"ל גבורות ה' פרק נא
...כל דצריך ייתי ויפסח פירוש יעשה סדר הלכות
[קרבן] פסח .מפני שזכר סדר הלכות פסח אומר
שיהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא מה
שאפשר לנו לעשות ,ואם היה אפשר שנוכל לעשות
הפסח נעשה גם כן ועכשיו שלא נוכל לעשות יהיה
מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך כאשר עשינו.
וזהו על דרך שאמרו חכמים ז"ל (ברכות ו' ע"א)
חשב לעשות מצוה ונאנס הקדוש ברוך הוא
מחשב לו כאלו עשאה ,ולשנה הבאה כאשר נקוה
שנהיה בארץ ישראל נעשה פסח כהלכתו ,כי מה
שאנחנו אין עושין עכשיו מפני שאי אפשר לנו
לעשות לכך יהיה נחשב להקדוש ברוך הוא כאלו
עשינו .ומפני שיש שתי סבות המעכבות ,שאף אם
נהיה בארץ ישראל אם יש עלינו שיעבוד מלכיות
אי אפשר לנו לבנות בית המקדש ולעשות הפסח,
לכן אמר שיש עוד עכוב שני השתא עבדי לשנה
הבאה בני חורין ,וכאשר יסתלק מעלינו שני
המעכבין עכוב שאין אנו בארץ ישראל ועכוב בנין
בית הבחירה ואז נעשה הפסח כהלכתו.
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"מה נשתנה"  -דגש על הילדים בליל הסדר
אתי
יג:ח וְ ִׁהג ְַד ָת לְּבִּ נְּ ָך בַ יֹום הַ הּוא לֵׁ אמֹר בַ עֲבּור זֶ ה עָ ָֹשה ה לִׁ י בְ צֵׁ ִׁ
ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁ ם
יג:יד  -וְ הָ יָה כִׁ י-יִׁ ְׁש ָאלְ ָך בִּ נְּ ָך מָ חָ ר לֵׁ אמֹר מַ ה-ז ֹאת וְ ָאמַ ְר ָת ֵׁאלָ יו בְ חֹזֶ ק
יאנּו ה' ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁ ם ִׁמבֵׁ ית עֲבָ ִׁדים:
יָד הֹוצִׁ ָ
ֹאמרּו אֲ לֵׁ יכֶ ם בְּ נֵיכֶ ם מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַ ז ֹאת לָ כֶ ם:
יב:כו וְ הָ יָה כִׁ י-י ְ
יתן עַ ל-הָ ָאבְ נָיִׁ ם ִׁאם-בֵׁ ן הּוא
א:טז וַ י ֹאמֶ ר בְ יַלֶ ְדכֶ ן ֶאת-הָ עִׁ בְ ִׁריֹות ְּור ִׁא ֶ
וַ הֲ ִׁמ ֶתן אֹתֹו וְ ִׁאם-בַ ת ִׁהוא וָ חָ יָה:
כב וַ יְ צַ ו פַ ְרעֹה לְ כָ ל-עַ מֹו לֵׁ אמֹר כָ ל-הַ בֵׁ ן הַ יִׁ לֹוד הַ יְ א ָֹרה ַת ְׁשלִׁ יכֻהּו וְ כָ ל-
הַ בַ ת ְתחַ יּון:
פרקי דרבי אליעזר פרק מז  -ר׳ עקיבא אומ׳ אספלאטורים של
פרעה היו מחניקין את ישראל בקירות של בתים ובין הלבנים והיו
צועקים מתוך קירות הבית והב״ה שומע צעקתם ,שנ׳ וישמע
אלהים את צעקתם ,ועוד שהיו שורפים את בניהם הבכורים בכור
האש ,שנ׳ ואתכם לקח ה׳ ויוציא אתכם מכור הברזל
הסיבות
שיש
לילדים
מקום
מיוחד
של
אהבה
וכבוד
בליל
הסדר

שמות רבה א:לו  -ויהי בימים הרבים ההם ימים של צער היו
לפיכך קורא אותן רבים … וימת מלך מצרים שנצטרע והמצורע
חשוב כמת שנאמר (במדבר יב ,יב) אל נא תהי כמת ואומר (ישעיהו
ו ,א) בשנת מות המלך עוזיהו .ויאנחו בני ישראל למה נתאנחו לפי
שאמרו חרטומי מצרים אין לך רפואה אם לא נשחוט מקטני ישראל
מאה וחמישים בערב ומאה וחמישים בבקר ורחץ בדמיהם שתי
פעמים ביום
ילקוט שמעוני שמות טו
א"ר יהושע בן לוי כיון שראה מיכאל ששרי האומות מלמדן
סניגוריא על מצרים רמז לגבריאל וטס למצרים טיסה אחת ושמט
לבנה עם טיטה ותינוק אחד מה ששקעוהו כבנין ,עמד לו לפני
הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם בזה ענין שעבדו בניך
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה 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 .וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים
א השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא
בדברים האלו ,אין לו בן אשתו שואלתו ,אין לו אשה שואלין זה את
זה מה נשתנה הלילה הזה ,ואפילו היו כולן חכמים ,היה לבדו שואל
לעצמו מה נשתנה הלילה הזה.
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מגיד  -למה "כל המרבה לספר "...הרי זה משובח?
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מעשה ברבי אליעזר...

הגדת הרעיון – בנימין זאב כהנא
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כל ימי חייך  -הלילות -
לקח טוב על לחיות חיים אופטימיים וחיוביים
הגדה של פסח – הרב מנחם מ .כשר
"כל ימי חייך" – לרבות הלילות .גם בזמן גלותנו הדומה ללילה –
בדורות האפלים ביותר ,בימים אשר החשך יכסה את כל אפקנו
מסביב – מצוה עלינו לזכור את יציאת מצרים ,שנהיה בוטחים
בה' ומקוים לגאולה .וכן כל יחיד צריך לזכור שעבוד מצרים
והגאולה ממנה הן "ביום" ,בשעה ששמש ההצלחה זורחת לו ,הן
"בלילה" ,בשעה שעולמו חשך בעדו – בכל הזמנים יזכור גאולת
מצרים וירוח לו.
כלי יקר על שמות ו:א  -והשיב לו הקב"ה עתה תראה וגו' ,כי
מהידוע שכך היא המדה שבכל יום סמוך לעלות השחר החושך
מחשיך ביותר מן חשכת הלילה ואח"כ אור השחר בוקע ועולה,
וכן רוב החולים סמוך למיתתם הם מתחזקים ויושבים על
המטה ומבקשים לאכול ואח"כ המוות גובר ,וכן בימות החורף
סמוך לעלית השמש הקור הולך וגובר ולסוף הוא מנוצח מן
השמש ,וזה דבר טבעי כי כל דבר טבעי המרגיש שבא כנגדו איזו
דבר הפכי לו הרוצה לבטל מציאותו אז הוא מתחזק ביותר כנגד
מתנגדו וימאן לענות מפניו ופועל בטבעו כל אשר ימצא בכחו
לפעול ולסוף היא מנוצח כי גבר עליו ההפך ,כך הוא בכל הדברים
שהזכרנו ,כמו כן מה שהרע פרעה לישראל עכשיו יותר ממה
שעשה לשעבר זה מופת חותך שקרב קצו ,ושזמן הגאולה
קרובה לבטל כל פעולותיו של פרעה על כן הוא רוצה להתחזק
בפעולותיו ,זה"ש עתה תראה במלת עתה תירץ לו על מה ששאלו
למה הרעות וגו' ,לפי שעתה הגיע הזמן שיהיה מוכרח לשלחם
ולגרשם ע"כ הוא רוצה להתקומם עליהם ביד חזקה ,וזה מופת
כי קרוב ישועתי לבא וצדקתי להגלות.
שמות רבה כה  -מקים מעפר דל אלו ישראל שהיו משוקעים
בטיט ובלבנים במצרים והוציאן הקדוש ברוך הוא בקומה
זקופה שנאמר (ויקרא כו ,יג) ואולך אתכם קוממיות הוי מקים
מעפר דל סיקוסים נתן הקדוש ברוך הוא ליעקב ואמר לו
(בראשית כח ,יד) והיה זרעך כעפר הארץ כשיגיעו בניך עד עפר
הארץ אותה שעה (שם שם ,שם) ופרצת ימה וקדמה הוי מקים
מעפר דל וריממן הקדוש ברוך הוא על הכל שנאמר (דברים כח,
א) ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ:
ספורנו על שמות יב:יא  -מתניכם חגרים .מזמנים לדרך ,כענין
"וישנס מתניו" (מלכים א יח ,מו) ,להורות על בטחון בלתי מספק
באל יתברך ,בהיותם מכינים עצמם לדרך בעודם בבית כלא
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עמוס ה:יח  -הֹוי הַ ִׁמ ְת ַאּוִׁ ים ֶאת-יֹום ה' לָמָ ה-זֶה ָלכֶם יֹום ה' הּוא-ח ֶֹׁשְך וְ ל ֹא-אֹור:
מלבי"ם  -למה לכם יום ה'…שהגם שיום ה' הבא באחרית הימים יהיה חשך
שאחריו אור כי מתוך חשך הצרות יהיה אור לצדיקים ותשועה לישראל.
"לפיכך אנחנו
חייבים להודות
להלל לשבח לפאר
לרומם להדר
לברך לעלה ולקלס
למי שעשה
לאבותינו ולנו את
כל הנסים האלו,
הוציאנו מעבדות
לחרות מיגון
לשמחה ומאבל
ליום טוב ומאפלה
לאור גדול,
ומשעבוד לגאולה,
ונאמר לפניו שירה
חדשה הללויה"

ילקוט שמעוני ירמ' ל:שיא  -שנו רבותינו מתוך כעס רצון ,מתוך רוגז רחמים,
מתוך צרה רוחה ,מתוך ריחוק קירוב ,מתוך נפילה קימה ,מתוך אפילה אורה.
מתוך כעס רצון הרף ממני ואשמידם מיד וינחם ה' .מתוך רוגז רחמים ברוגז
רחם תזכור .מתוך צרה רוחה עת צרה ליעקב וממנה יושע .מתוך ריחוק קירוב
והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי .מתוך נפילה
קימה כי נפלתי קמתי .מתוך אפילה אורה כי אשב בחשך ה' אור לי.
מדרש תהלים כב  -דבר אחר למנצח על אילת השחר .למי שקופץ כאיל,
ומאיר להם מתוך החשך ,וכן הוא אומר והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו
(בראשית טו:יב) ,כנגד הגליות הכתוב מדבר ,שהקב״ה מאיר לישראל מתוך
אפילתן ,אימה זו בבל ,ואימתני ותקיפא יתירה (דניאל ז:ז) ,חשכה זו מדי,
שהחשיכה מאור עיניהם של ישראל ,והאיר להן הקב״ה בימי מרדכי ואסתר,
שנאמר ליהודים היתה אורה (אסתר ח:טז) .גדולה זו יון ,הקרן הגדולה
(דניאל ח ח) .נופלת ,זו אדום ,שעתידה ליפול ביד ישראל ,והקב״ה מאיר להם,
שנאמר קומי אורי כי בא אורך (ישעיה ס:א) ,לכך נאמר על אילת השחר ,למי שהוא
מקפץ כאיל ,ומאיר לישראל כשחר ,שנאמר אז יבקע כשחר אורך (ישעיהו נח:ח)

ׁשכֵׁן עַ ד וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו מָ רֹום וְ ָקדֹוׁש ֶא ְׁשכֹון
ִׁשא ֹ
ישעיהו נז:טו  -כִׁ י כֹה ָא ַמר ָרם וְ נ ָ
ּוׁשפַל-רּוחַ לְהַ חֲ יֹות רּוחַ ְׁש ָפלִׁים ּולְהַ חֲ יֹות לֵׁב נ ְִׁדכ ִָׁאים:
וְ ֶאת-דַ כָא ְ
רד"ק  -ואת דכא ושפל רוח… אע"פ שהם בצרה פעמים לא תחשבו שאיני
משגיח עליהם ,וכן ישראל שעתידין להיות זמן ארוך בגלות והם שפלים
ונדכאים אני עתיד להחיותם כי הם כמו מתים בגלות מרוב הצרות:
ירושלמי ברכות  -דף ה/ב פרק א הלכה א גמרא
רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל
בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה.
אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בירבי )!(eminent one
כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא
רבה והולכת .מאי טעמא "כי אשב בחושך ה' אור לי ".כך בתחילה ומרדכי
יושב בשער המלך ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואחר כך וישב
מרדכי אל שער המלך ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ
ליהודים היתה אורה ושמחה.
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מיכה ז:ח
איַבְ ִׁתי לִׁ י כִׁ י נָפַ לְ ִׁתי ָק ְמ ִׁתי כִׁ יֵׁ -אׁשֵׁ ב בַ חׁשֶ ְך
ש ְמ ִׁחי ֹ
ַאלִׁ -ת ְ ֹ
ה' אֹור לִׁ י:
מצודת דוד
אל תשמחי .לכן אל תשמחי אויבתי עלי לחשוב שלא
אוסיף לקום כי פעמים רבות נפלתי ואח"ז קמתי וכן
עתה בגלות הזה עם כי אשב בחושך ה' יאיר לי:
מלבי"ם
אל ,לכן אל תשמחי אויבתי לי על מה שאני בגלות ,כי
נפלתי קמתי מה שנפלתי לעמקי בור עי"ז אקום
ואתעודד ,כי עי"ז אושע ,וגם כי אשב בחשך של
הצרות ה' אור לי ,אם אין לי אור הגשמי שהוא אור
ההצלחה החומריית יש לי אור ה' שהוא אור הדת
והאמונה ,אור התקוה בישועת ה':

ישעיהו כו:יט
יִׁ ְחיּו מֵׁ ֶתיָך נְ בֵׁ לָ ִׁתי יְ קּומּון הָ ִׁקיצּו וְ ַרּנְ נּו ׁשֹכְ נֵׁי עָ פָ ר כִׁ י טַ ל
אֹורֹת טַ לֶ ָך וָ ָא ֶרץ ְרפָ ִׁאים ַתפִׁ יל:
מלבי"ם
…והיא מליצה נפלאה כאילו מעומק צרותיהם יולד
אצלם רוח חדש ,רוח תקוה ואמונה ,והגם שרואים
שבעה"ז יבשו עצמותיהם ודומים כעצמות היבשות
אשר כל רוח אין בהם .הנה רוח נבואה וייחול יתעורר
בלבבם לבטוח על עולם עתידי ,ושלא להתיאש בשום
אופן ,כמו שכתוב (יחזקאל ל"ז) הנני פותח את
קברותיכם וכו':

מקורות לחג הפסח – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר -תשע'ח

28

בס'ד

"כִׁ י י ְִׁׁש ָאלְָך בִׁ נְָך מָ חָ ר לֵׁאמֹר"...
דברים ו ( -כ) כִׁ י ִׁי ְׁש ָאלְָך בִׁ נְָך מָ חָ ר לֵׁאמֹר מָ ה הָ עֵׁ דֹת וְ הַ חֻ ִׁקים וְ הַ ִׁמ ְׁשפ ִָׁטים אֲ ׁשֶ ר צִׁ ּוָה יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ ינּו
יאנּו יְקֹוָק ִׁמ ִׁמצְ ַר ִׁים בְ יָד חֲ ז ָָקה( :כב)
ֶא ְת ֶכם( :כא) וְ ָאמַ ְר ָת לְבִׁ נְָך עֲבָ ִׁדים הָ יִׁינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִׁמצְ ָר ִׁים ַויֹצִׁ ֵׁ
אֹותנּו הֹוצִׁ יא
ַוי ִֵׁׁתן יְקֹוָק אֹותֹת ּומֹפְ ִׁתים גְ ֹדלִׁים וְ ָרעִׁ ים בְ ִׁמצְ ַר ִׁים בְ פ ְַרעֹה ּובְ כָל בֵׁ יתֹו לְעֵׁ ינֵׁינּו( :כג) וְ ָ
ִׁמשָ ם לְמַ עַ ן הָ בִׁ יא א ָֹתנּו ל ֶָתת לָנּו ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ִׁנ ְׁשבַ ע לַאֲ ב ֵֹׁתינּו( :כד) ַויְצַ ּוֵׁנּו יְקֹוָק ַלעֲׂשֹות ֶאת כָל
הַ חֻ ִׁקים הָ ֵׁאלֶה ְלי ְִׁר ָאה ֶאת יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ ינּו לְטֹוב לָנּו כָל הַ י ִָׁמים לְחַ י ֵֹׁתנּו כְ הַ יֹום הַ זֶה( :כה) ּוצְ דָ ָקה
ִׁת ְהיֶה לָנּו כִׁ י ִׁנ ְׁשמֹר ַלעֲׂשֹות ֶאת כָל הַ ִׁמצְ וָה הַ ז ֹאת לִׁפְ נֵׁי יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ ינּו כַאֲ ׁשֶ ר צִׁ ּוָנּו:

רבינו בחיי  -כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות והחקים והמשפטים.
כלומר למה נצטוינו על מצות רבות מאד בשלשה חלקים אלו ,ואמרת
לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ,ומתוך הענוי והשעבוד הוציאנו
הקב"ה משם ועשה עמנו נסים מפורסמים ,לכך אנו חייבים לו הרבה
ועלינו לקבל עול מצותיו .ותשובה זו לשאלה זו תורה ,כי זכרון יציאת
מצרים שורש התורה ועיקר גדול ויסוד לכל המצות כלן.
חזקוני  -אשר צוה ה' אלקינו אתכם בבן חכם הכתוב מדבר שמדקדק
כל כך בטעם המצוות ,ובמה שאמר אתכם לא הוציא עצמו מן הכלל
דכיון שאמר ה' אלקינו קבל עליו עול מלכות שמים ,ואתכם דקאמר
היינו משום שלא נולד בשעת הצווי ,אבל האומר מה העבודה הזאת לכם
ולא הזכיר שם שמים מוציא עצמו מן הכלל של העבודה דמשמע שאינה עליו

ספורנו  -עבדים היינו .ובהיות שבעבדותנו לא היינו יכולים לקנות
השלמות המכוון מאתו ,הפליא לעשות להוציאנו ולהביא אותנו אל
הארץ שנוכל לקנות בה אותה השלמות.
רמב"ן  -וטעם כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדות...וצוה בתשובת
השאלה הזאת ,שנגיד לשואל כל ענין יציאת מצרים .והכוונה בזה ,הוא
הטעם במה שאמר בעשרת הדברות (לעיל ה ו) אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,כי יתכוון שנודיע לבן השואל כי ה' הוא הבורא והחפץ והיכול
כאשר נתבאר לנו ביציאת מצרים .וזה טעם "לעינינו" ,כי אנחנו
היודעים ועדים מן האותות והמופתים שראינו שם כי השם אלהינו הוא
האלהים בשמים ובארץ ואין עוד מלבדו ,כי כל זה יודע ביציאת
מצרים...והנה ראוי לנו לתת כבוד לשמו ,כי הוא בוראנו ואשר הגדיל
חסדו עמנו ,ויצונו לעשות את החקים האלה הנזכרים בעדות חקים
ומשפטים ,ליראה אותו בעשותנו העדות זכר לנפלאותיו ,לטוב לנו
בעשיית החקים כי טובים הם ,אין בהם חק שתהיה בו רעה כלל ,אע"פ
שלא נתברר טעמם לכל ,לחיותנו כהיום הזה במשפטים ,כי בכללם
נחיה ,וכלם טובים אין בהם רעה כלל ,אבל כלם גורמים חיים טובים
בסוף .והנה אנחנו חייבין לעשות רצון הבורא ,שהוא אלהינו ואנחנו עמו
וצאן ידיו ,ואין בכל מצותיו רק טוב .ועוד שתהיה לנו צדקה לפני ה'
אלהינו ,ויתן לנו שכר טוב בעשיית כל המצות האלו .קרא גמול המצות
"צדקה" ,כי העבד הקנוי לרבו שהוא חייב לעבוד אותו ,אם יתן עוד שכר
בעבודתו צדקה יעשה עמו:
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"כִׁ י י ְִׁׁש ָאלְָך בִׁ נְָך מָ חָ ר לֵׁאמֹר"...
דברים ו
(כ) כִׁ י י ְִׁׁש ָאלְָך בִׁ נְָך מָ חָ ר לֵׁאמֹר מָ ה הָ עֵׁ דֹת וְ הַ חֻ ִׁקים וְ הַ ִׁמ ְׁשפ ִָׁטים אֲ ׁשֶ ר צִׁ ּוָה יְקֹוָק
יאנּו יְקֹוָק
אֱ ֹלהֵׁ ינּו ֶא ְתכֶם( :כא) וְ ָאמַ ְר ָת לְבִׁ נְָך עֲבָ ִׁדים הָ יִׁינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִׁמצְ ָריִׁם ַויֹצִׁ ֵׁ
ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁם בְ יָד חֲ ז ָָקה( :כב) ַוי ִֵׁׁתן יְקֹוָק אֹותֹת ּומֹפְ ִׁתים גְ ֹדלִׁים וְ ָרעִׁ ים בְ ִׁמצְ ַריִׁם
אֹותנּו הֹוצִׁ יא ִׁמשָ ם לְמַ עַ ן הָ בִׁ יא א ָֹתנּו ל ֶָתת לָנּו
בְ פ ְַרעֹה ּובְ כָל בֵׁ יתֹו לְעֵׁ ינֵׁינּו( :כג) וְ ָ
ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר נ ְִׁׁשבַ ע לַאֲ ב ֵֹׁתינּו( :כד) ַויְצַ ּוֵׁנּו יְקֹוָק ַלעֲׂשֹות ֶאת כָל הַ חֻ ִׁקים הָ ֵׁאלֶה
ְלי ְִׁר ָאה ֶאת יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ ינּו לְטֹוב לָנּו כָל הַ י ִָׁמים לְחַ י ֵֹׁתנּו כְ הַ יֹום הַ זֶה( :כה) ּוצְ דָ ָקה
ִׁת ְהיֶה לָנּו כִׁ י נ ְִׁׁשמֹר ַלעֲׂשֹות ֶאת כָל הַ ִׁמצְ וָה הַ ז ֹאת לִׁפְ נֵׁי יְקֹוָק אֱ ֹלהֵׁ ינּו כַאֲ ׁשֶ ר צִׁ ּוָנּו:

רש"ר הירש  -מה העדת וגו' .התשובה שניתנה לשאלה זו איננה
כוללת את תוכן המצוות ,אלא היא מודיעה את המקור ההיסטורי
של אומתנו .כמו כן היא מספרת על הנסים שאירעו ועל המצוות
שניתנו לנו בעת היותנו לגוי .כל אלה מעידים על ה' ומחייבים
אותנו לקיים את מצוותיו .משום כך הרי כאן אחת מהשתיים:
אפשר ש"מה העדת" וגו' שואל באמת על תוכן המצוות ,וכתשובה
על כך נאמר לשואל :יש למסור תחילה את העובדות ההיסטוריות
המחייבות אותנו לקיים את המצוות ,ורק אחר כך אפשר למסור
את תוכן המצוות; בדרך זו תהא "יראתו קודמת לחכמתו" (אבות
ג ,ט) ותתקיים שבועת אבותינו "נעשה ונשמע" ,כי הבן ילמד את
המצוות על מנת לשמור ולקיים אותן...
ואמרת לבנך וגו' .התשובה נוגעת לכל הבחינות של התחייבותנו
לקיים את המצוות :היותנו קנויים לה' ,שהוציא אותנו מעבדות
לחירות (עבדים); ידיעתנו את ה' ,שזכינו לה על ידי העובדות
שהתנסינו בהן (ויתן); ההווה התלוי רק בה' ובשבועתו לאבות
(ואותנו); המקור האלוהי של המצוות ,שקיומן הנאמן הוא מס
כניעתנו לה' ורק בו הדבר תלוי שאושרנו יימשך ונזכה לחיים של
אמת (ויצונו); תודעת החובה ,שנצא ידי חובתה רק על ידי קיום כל
המצוות בלא מגרעת ובלא שינוי (וצדקה):
משך חכמה  -כי ישאלך בנך מחר וכו' ...הוא על זמן הגלות
שישראל גולים מן הארץ ,ואז ישאל הבן לאמר "מה העדת
והחקים וכו'" ,כיון שגליתם מן הארץ .ועל זה משיב האב שהשי"ת
הוציאנו מארץ מצרים (פסוק כא) ,למען הביא אותנו להארץ אשר
נשבע לאבותינו (פסוק כג) ,ויצונו לעשות החוקים לחיותנו כיום
הזה (פסוק כד) – שאנו [נהיה] מוכנים להארץ .כן גם היום נהיה
מוכנים בתקוה כי יביא אותנו להארץ הטובה ,ובשמירת העדות
נירא מהשם יתברך ,שזה הטוב האמיתי .והאומה מקוימת בגולה
להיות האומה שתהא ראויה לתכלית הנרצה ,בשכר שנשמור
החוקים כאשר צונו (פסוק כה) בעת התגוררנו במדבר בלא אהל
ומחסה.
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כנגד ארבעה בנים דיברה תורה...אחד רשע?!
אבודרהם סדר ההגדה ופירושה
רשע מהו אומר בפרשת בא אל פרעה כתיב (שמות יב ,כו) והיה כי יאמרו
אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם בבן רשע הכתוב מדבר שהרי אמר
לכם ולא לו .מה העבודה הזאת לכם מפרש בירושלמי מה הטורח הזה
שאתם מטריחים עלינו בכל שנה לעכב את סעודתינו ולערב את שמחת
החג ולפי שאמר לכם והוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר כלומר שלא
נצטוה הוא בדבר זה .אף אתה הקהה את שניו ל' חולש השינים כמו
ושיני בנים תקהינה (ירמיה לא ,כח) כלומר זה שכפר בעיקר הרי הוא
בכלל בן נכר לא יאכל בו (שמות יב ,מג) ושיניו תקהינה שרואה לאחרין
אוכלים והוא אינו אוכל .ד"א הקהה את שיניו כלומר הכעיסהו ואמור
לו כנגדך דברה תורה בעבור זה עשה לי בצאתי ממצרים ,אבל רשע
כמותו לא היה כדאי להגאל.
תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י הלכה ד
תני ר' חייה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בן חכם בן רשע בן טיפש בן
שאינו יודע לשאול .בן חכם מהו אומר [דברים ו כ] מה העדות והחקים
והמשפטים אשר צוה יי' אלהינו אותנו אף אתה אמור לו [שמות יג יד]
בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים .בן רשע מהו
אומר [שם יב כו] מה העבודה הזאת לכם מה הטורח הזה שאתם
מטריחין עלינו בכל שנה ושנה? מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל אף
אתה אמור לו [שם יג ח] בעבור זה עשה ה' לי ,לי עשה ,לאותו האיש לא
עשה .אילו היה אותו האיש במצרים לא היה ראוי להגאל משם לעולם.
טיפש מה אומר [שמות יג יד] מה זאת אף את למדו הלכות הפסח שאין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה
אחרת .בן שאינו יודע לשאול את פתח לו תחילה א"ר יוסה מתניתא
אמרה כן אם אין דעת בבן אביו מלמדו:
קרבן העדה
מה העבודה הזאת לכם .כאלו לא ניתנו המצות אלא ליגע בני אדם והרי
זה רשע גמור שהן מצות ה' הנתונות לטובות בני אדם:
מכיון .שהוא רשע וגם הוציא עצמו מן הכלל :אלו היה אותו האיש.
כלומר הרשע הזה :לא היה נגאל .שהרשעים מתו בימי אפילה:
שיירי קרבן  -אשר צוה ה' אלקינו אותנו .בקרא לא כתיב אותנו אלא
אתכם ומפני דקשיא להו א"כ אף הבן החכם מוציא עצמו מן הכלל
באמרו אתכם כמו הרשע באמרו לכם ולפיכך הגיהו אותנו ולא הועילו
דקרא לא כתיב כן אבל נ"ל דלק"מ דבן החכם שואל על החוקים שהם
מצות שאין להם טעם ושאלתו אם הם גם לכם חקים שאין לכם טעם,
או שממנו נעלם ולא מהם ,ועל זה הם משיבים בחוזק יד הוציאנו ה'
ממצרים מבית עבדים וכשם שאין לעבד לשאול טעם מרבו על אשר
מצוה לו כן אין לנו רשות להרהר אחר הדברים שהם חקים ובדברינו
מיושב הרבה קושיות שמקשה הי"מ ע"ש.
לעיין שם בירושלמי גם בפירוש 'פני משה' באריכות

מקורות לחג הפסח – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר -תשע'ח

31

בס'ד

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה...אחד רשע?!

הגדה של פסח – בית הלוי

מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יז
...בעבור זה עשה ה' לי למה נאמר לפי שהוא אומר מה העבודה
הזאת לכם אלא זה בן רשע הוא שהוציא את עצמו מן הכלל
ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה הוציאהו מן הכלל
בעבור זה עשה יי' לי בצאתי ממצרים לי ולא לך ולפי שהוצאת
את עצמך מן הכלל אלו היית שם לא היית נגאל.
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כנגד ארבעה בנים דיברה תורה...אחד רשע?!

ה"תפילת שבת"
הראשונה של
תנועת
ה"ראשון-שבת"
התקיים בקהילה
רפורמית בברלין
ביום ראשון
בשנת .1845
בשיאה ,היו
 40קהילות
רפורמיות
באמריקה
שהחזיקו בשבת
ביום ראשון.

מלבי"ם ( )1809-1879שמות פרשת בא – יג:יד
והיה כי ישאלך בנך מחר .דברי חכמים אלה בהגדה הוצאתי חצץ כולם בעת
אשר התחברו כת הרעפארמער להשנאה זמנין ודת ,ולקבוע את השבת ביום
הראשון ,ונבדלו מעדת ישראל בכל דבר ,ואז הורה ג"כ רועה אוילי לבטל כל
החומרות שיש באיסור חמץ שחמץ בטל בששים ,ואף כי להתיר לאכול קטניות
וכדומה ,כ"ז נולד קודם שבת הגדול ,ואמרתי בדרוש כי כבר ראה זאת קורא
הדורות מראש ,והכין בתורתנו תשובות באנשי און וגם מענה לבנים חכמים ,כי
ראה מה שישאלו הבנים למחר שהוא לאחר זמן ,ואז יעמדו ארבעה בנים ,א]
הרבנים המחזיקים בתורת הכתב והפה ,הוא הבן חכם ,ב] ההמון השומעים
לקולם הוא הבן תם ,ג] הרעפארמאטער המשיב ושואל שאלות של דופי הוא בן
הרשע .ד] ההמון הנמשך אחריו הוא הבן שאינו יודע לשאול ,ר"ל שרוצה ג"כ
לשאול שאלות של דופי כמו הרשע ,רק שהוא עם הארץ ואינו יודע לשאול:
רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם ,שאלת הרשע הם שתים:
א] מה העבודה הזאת ,אחר שכל עניני מצות הפסח לזכר יום יצ"מ למה צריך
העבודה והטרחא היתרה שהעמיסו עלינו בחג הזה הלא נוכל לכתוב לנו על לוח
לזכרון שהיום יצאנו ממצרים ודי ,ב] מה העבודה הזאת לכם ,שאתם כבר
טעמתם מפרי עץ ההשכלה ,אתם הלא התהלכתם לרוח הזמן המשכיל איך לא
תבושו להחזיק בנושנות אשר עבר עליהם כלח ,ולפי שהוציא א"ע מן הכלל
במ"ש לכם וכפר בעקר במה שקראו עבודה ויגיעת בשר ,אף אתה הקהה את
שניו ,שהתשובה על שאלה זו היא ואמרתם זבח פסח הוא אשר פסח על בתי בני
ישראל ,להורות שישראל היתה אז מה"ד מתוחה עליהם ,וכבר קדמו רשעי
ישראל ומתו בשלשת ימי אפלה שע"ז מרמז לו אלו היה שם לא היה נגאל,
ועז"א ואת בתינו הציל כמש"פ למעלה[ .והוספתי בדרך הלצה ,כי באשר
לאפיקורוס ישראל אין להשיב דכ"ש דפקר טפי כמ"ש חז"ל ,רק תוכל להקהות
שניו בתשובה של דברי חדודים .תאמר לו בל תחשוב כי אנחנו מצטערים ע"ז
שנמצאו רשעים הכופרים בתורה ורוצים לבטל המצות ,הלא מטעם זה יצאנו
ממצרים קודם זמן הקץ ,כמ"ש ולא יכלו להתמהמה כי גם שם נמצאו רשעים
כאלה שבטלו מצות מילה ולא רצו לקבל עול תורה ועי"כ הוכרח לגאול אותנו
קודם הזמן ,בל ישתקעו במ"ט שערי טומאה ,וז"ש הלא בעבור זה עשה ה' לי
בצאתי ממצרים ,שבעבור זה נגאלנו קודם הזמן ויש תקנה כי גם עתה ימהר
את הקץ ,ובכ"ז בל תחשוב כי גם אתה תצא עמנו ,עז"א לי ולא לו כי רשעים
כמוהו מתו בימי אפלה]
...ושאינו יודע לשאול הוא ההמוני הנלוה אל בן הרשע ,רק שאינו יודע לשאול
שאלות דופי כהרשע המתעה אותו ,תראה אתה לפתוח לו ,כי אחר שאינו טועה
מפני שכלו רק מחסרון ידיעה ,עליך להשתדל עמו...
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ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל

רמב"ם הלכות תשובה ג:יא
הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל
מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא
מתענה בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו
אינו מהן אין לו חלק לעולם הבא

ספר החינוך רסד
מצות ענין טמאת הכהנים לקרוביהם ,ובכללה שיתאבלו כל
אחד מישראל על ששה מקרוביהם הידועים  -שיטמאו
הכהנים למתים (הקרובים) הנזכרים בתורה ,שנאמר (ויקרא
כא ג) לה יטמא ,וזה מצות עשה ,שכן בא הפרוש עליו ,וכן
הוא מפרש בספרא (אמר א יב) לה יטמא מצוה ,לא רצה
לטמא מטמאין אותו בעל כרחו
וכן אמרו זכרונם לברכה (רמב''ם אבל שם י) ,שהפורשים
עצמם מכל דרכי צבור ,וכן המינים והמשמדים והמסורות,
כל אלו אין מתאבלים עליהם כלל ,שמתתן שמחה היא
לעולם ואין זה ענש לקרובים אבל זכות הוא להם ,וכל זה מן
השרש שכתבתי ,ועליהם נאמר (תהלים קלט כא) הלא
משנאיך יי אשנא.

רמב"ם הלכות אבל
כל הפורשין מדרכי צבור והם האנשים שפרקו עול המצות
מעל צוארן ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות ובכבוד
המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן
כבני חורין לעצמן [כשאר האומות] וכן האפיקורוסין
[והמומרים] והמוסרין כל אלו אין מתאבלין עליהן אלא
אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים
ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקב"ה
ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא:
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מגיד "-מתחיל בגנות ומסיים בשבח"
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"שהקב"ה חישב את הקץ"...גם בזמננו?
בראשית טו:יג  -ויאמר לאברם ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם
ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה:
פרקי דרבי אליעזר פרק מח  -ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה ,ועשה
הקב״ה ברוב רחמיו וחסדיו וקצר חציים מאתים ועשר שנים
יתי ֶאתַ -הל ַַחץ
שמות ג:ט  -וְ עַ ָתה ִׁהּנֵׁה צַ ע ֲַקת בְ נֵׁיִׁ -י ְֹש ָר ֵׁאל בָ ָאה ֵׁאלָי וְ גַםָ -ר ִׁא ִׁ
אֲ ׁשֶ ר ִׁמצְ ַריִׁם ֹלחֲ צִׁ ים א ָֹתם:
רמב"ן  -וטעם וגם ראיתי את הלחץ .לאמר שיקח נקמה מפרעה ומעמו
מפני שעשו עמהם יותר מן הנגזר להם בלחץ גדול שלוחצים אותם
ישעיהו מ -נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִׁמי י ֹאמַ ר אֱ ֹלהֵׁ יכֶ ם:ב דַ בְ רּו עַ ל-לֵׁב יְ רּוׁשָ לַ ם וְ ִׁק ְראּו
ֹאתיהָ :
ֵׁאלֶ יהָ כִׁ י מָ לְ ָאה צְ בָ ָאּה כִׁ י ְנִׁרצָ ה עֲֹונָּה כִׁ י לָ ְקחָ ה ִׁמיַד יְ הֹוָה כִׁ פְ לַ יִׁ ם בְ כָל-חַ ט ֶ
מלבי"ם  -כי מלאה צבאה ,ר"ל או שיגאלו בעת שיתמלא זמנה הקצוב וזה
יהיה אם לא יזכו להגאל קודם לכן .או יגאלו קודם הזמן ,ע"י כי נרצה
עונה ,אם ירצו עונם ע"י תשובה וזכות ,או ע"י כי לקחה מיד ה' כפלים,
שיכפיל יסוריהם וענשם עד שיעלה מדת העונש והיסורים לעומת כל
חטאתיה כמשל מי שנגזר עליו שישב במאסר עשר שנים וירדוהו בכל יום
עשר מלקות ,ושר הסוהר רדהו בכל יום מאה מלקות שאז קבל ענשו לעומת
חטאתיו בשנה אחת ,ויצא לחפשי ,וכן היה במצרים שקושי השעבוד השלים
מנין ארבע מאות שנה ,ברד"ו שנה.

מהר"ל – גבורות השם מז  -ויושע ה׳ ביום ההוא וגו׳ ,במדרש (ילקו״ש
בשלח) בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד עוזא שר של מצרים ואמר אומה
זו שאתה מוציא ממצרים דין יש לי עליהם שאמרת כי גר יהיה זרעך ת׳
שנה ועדיין לא עברו ת׳ שנה .אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל החזר לו
תשובה ושתק מיכאל השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לעוזא יש לי ללמד זכות
על בני כלום נתחייבו בני שעבוד אלא בשביל דבור אחד שאמר אברהם במה
אדע כי גר יהיה זרעך כלום אמרתי אלא בארץ לא להם וכבר גלוי וידוע כי
מיום שנולד יצחק נעשו לגרים ,באותה שעה הציל הקדוש ברוך הוא את
ישראל מיד מצרים לכך נאמר ויושע ה׳ ביום ההוא וגו׳ מיד מצרים
מדרש תהלים יח:כב  -אמר ר׳ שמואל מלמד שהיה הקב״ה מפתה את משה
כל שבעת ימי הסנה שילך בשליחותו למצרים ,הדא הוא דכתיב ויאמר משה
אל ה׳ בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל
עבדך (שמות ד י) ,גם לרבות ,כיצד תמול הרי שני ימים ,שלשום הרי שני
ימים ,גם גם גם הרי שלשה ,הרי ששה ימים ,מאז הרי שבעה ,ביום השביעי
אמר לו שלח נא ביד תשלח (שם)  ,והיה מסרב ואמר להקב״ה רבון העולם
כבר חשבתי מה שאמרת לאברהם אבינו בין הבתרים ,ועבדום וענו אותם
ארבע מאות שנה (בר' טו:יג) ,ועדיין לא נשלמו ,ולא עשו שם אלא מאתים
ועשר ,אמר לו הקב״ה לא כמו שאתה מחשב לעצמך ,שמיום שנולד יצחק
הקדמתי להם הקץ ודלגתי אותו ,וכן אומר מדלג על ההרים ,וכבר נשלם

מקורות לחג הפסח – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר -תשע'ח

36

בס'ד

"שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו"

ספר כד הקמח גאולה [א]
קויתי ה' קותה נפשי ולדברו הוחלתי (תהלים קל) .ידוע כי כל ענינם
של ישראל מקודש ביותר משאר האומות מפני שהם לקוחים לשמו
של הקב"ה והם עמו וחלקו כענין שכתוב (דברים לב) כי חלק ה' עמו
יעקב חבל נחלתו ומי שהוא עבד המלך הנה מעלתו יתירה על שאר
עבדי השרים והסגנים ומוראו וחתתו עליהם מפני שהשרים
והסגנים הם עבדי המלך אדוניו ,וענין הכתוב שהזכיר משה (שם כו)
ולתתך עליון על כל גויי הארץ וגו' כי מפני שהם לקוחים לשמו וזה
תהלתם ותפארתם לכך הם נתונים עליון על כל שאר העמים.
וישאל אדם מה נשתנה העם הזה משאר העמים שהם משועבדים
לאומות העולם והולכים בגלות בבלה ובמלכות מדי וביון ובארם
והלא מצינו בדורות ראשונים שכל אומה ואומה שהיו רעים
וחטאים לה' היה הקב"ה מכלה אותן מן העולם כענין דור המבול
וכיוצא בהן וכענין שדרשו ז"ל מעולם לא הכה הקב"ה אומה ושנה
בה ,וכיון שהענין הזה נוהג בכל האומות מדוע לא ינהג כן בישראל
שאם חטאו להקב"ה ומרו את דבריו יכלה אותו מן העולם ולמה
הענישן בעונש פיזור ושעבוד ולא מצינו עונש זה בשאר האומות.
ותשובת הדבר ידוע כי אורך הגלות הזה מתמיה עד מאד וירידתן
של ישראל ירידה מופלאה יתמה ויפלא עליה לב החושב והוא דבר
ירמיה ע"ה (איכה א) ותרד פלאים ,ואי אפשר שיכלה אותן מן
העולם לפי שהם קיום העולם וענינם נקשר בקשר חזק ואמיץ
וכענין שהזכיר יהושע (ז) והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה
לשמך הגדול ,ודרשו ז"ל בברכות (פ"ק דף ז ב) רב הונא רמי כתיב
(שמואל ב ז) ולא יוסיפו בני עולה לענותו וכתיב בדברי הימים (כא)
ולא יוסיפו בני עולה לכלותו ,והענין כי בתחלה כשנבנה בית
המקדש נבנה על מנת שלא לענותו שלא יענו עוד אויבים לישראל
ולבסוף שחטאו ולא יוסיפו בני עולה לכלותו כלומר נגזר עליהם
לענותו אבל לכלותו אי אפשר וזהו שאמר בתחלה לענותו ולבסוף
לכלותו ,וכן אמר (מלאכי ג) אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא
כליתם ,ביאורו כי כשם ששמי א"א לו שישתנה כך אי אפשר
לישראל שיהיו כלין .ולפי שנתחייבו ישראל כליה בחטאם ואי
אפשר לכלותם לכך גזר עליהם הפיזור והשעבוד בין האומות.
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ירמיהו לא  -כֹה | ָאמַ ר ה' נ ֵֹׁתן ׁשֶ מֶ ׁש לְאֹור יֹומָ ם חֻ קֹת י ֵָׁר ַח וְ כֹוכ ִָׁבים לְאֹור ָל ְילָה ֹרגַע ַהיָם
ַויֶהֱ מּו ַגלָיו ה' צְ בָ אֹות ְׁשמֹו :לה ִּאם-יָּמֻ שּו הַ חֻ ִּקים הָּ ֵאלֶה ִּמ ְּל ָּפנַי נְּאֻ ם-ה' ּגַם ז ֶַרע
ִּשבְּ תּו ִּמ ְּהיות ּגוי ְּל ָּפנַי כָּל-הַ י ִָּּמים :לו כֹה ָאמַ ר ה' ִׁאם-י ִַׁמדּו ָׁש ַמיִׁם ִׁמל ְַמעְ לָה
ִּי ְֹּש ָּר ֵאל י ְּ
מֹוסדֵׁ יֶ -א ֶרץ לְמָ טָ ה ּגַם-אֲ נִּי ֶא ְּמ ַאס בְּ כָּל-ז ֶַרע ִּי ְֹּש ָּר ֵאל עַ ל-כָּל-אֲ ֶשר עָּ שֹּו נְּאֻ ם-ה':
וְ יֵׁחָ ְקרּו ְ
מצודת דוד  -אם ימושו החוקים .אם חוקות השמש והירח יסורו מלפני לבל יאיר כי
אם בזמנו הקבוע לו אז גם זרע ישראל ישבתו וגו' ור"ל כמו שהחוקים האלה לא ימושו
כן זרע ישראל לא ישבתו מהיות גוי לפני .לבלי היות לפני גוי ר"ל עם מיוחד כל הימים
מלבי"ם  -אם ימשו החקים האלה מלפני שהם טבעיים קבועים לנצח ,כן גם זרע
ישראל לא ישבתו מהיות גוי לפני שלא תשתנה בחירתם מלהיות גוי קדוש עומד לפני:
איגרת תימן
...וכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו עליו השלום ,שאף על פי שישתעבדו
האומות בזרעו ויענו אותם ויגברו עליהם ,הם ישארו ויעמדו והמשתעבדים בהם יחלפו
ויאבדו ,כמו שנאמר( ,בראשית כ"ח י"ד)" :והיה זרעך כעפר הארץ" ,כלומר אף על פי
שהם נתונים למרמס ולמרפס כעפר הזה שהכל דורסים אותו  -סוף שיגברו וינצחו .וכן
על דרך המשל ,כמו שהעפר באחריתו יעלה על הדורסים אותו וישאר הוא ,והדורסים
אותו לא יעמדו .והנה באר ישעיהו עליו השלום והודיענו משמו של הקדוש ברוך הוא,
שהאומה הזאת כל ימי היותה בגלות כל מי שיעלה במחשבתו להתגבר עליה ולאנס
אותה אפשר לו לעשות ויצליח ,אבל באחריתו ישלח הקדוש ברוך הוא מושיע ויסיר
ממנה חליה וכאבה ,שכן אמר (ישעיהו כ"א ב')ָ " :חזּות ָקׁשָ ה הֻ גַד לִׁי הַ בֹוגֵׁד בֹוגֵׁד
צּורי מָ דַ י כָל ַאנְחָ ָתה ִׁה ְׁשבַ ִׁתי" .וכן הבטיחנו הבורא על ידי
וְ הַ שֹודֵׁ ד ׁשֹודֵׁ ד ֲעלִׁי עֵׁ ילָם ִׁ
נביאיו ,שלא נאבד ולא יעשה עמנו כליה ולא נסור לעולם מלהיות אומה חסידה .וכמו
שאי אפשר שתתבטל מציאותו של הקדוש ברוך הוא ,כן אי אפשר שנאבד ונתבטל מן
העולם ,שכן אמר (מלאכי ג' ו')" :אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם" .וכמו כן
בשרנו והאמיץ אותנו יתברך שמו שנמנע אצלו למאוס אותנו בכללנו ,ואף על פי
שנכעיסהו ונעבור על מצותיו ,שכן כתוב (ישעיה ל"א ל"ז)" :כֹה ָא ַמר ה' ִׁאם-י ִַׁמדּו
ש ָר ֵׁאל עַ ל-כָל-אֲ ֶׁשר
מֹוסדֵׁ יֶ -א ֶרץ לְמָ טָ ה גַם-אֲ נִׁי ֶא ְמ ַאס ְבכָל-ז ֶַרע ִׁי ְ ֹ
ׁשָ מַ יִׁם ִׁמלְמַ עְ לָה וְ יֵׁחָ ְקרּו ְ
עָ שֹּו נְאֻ ם-ה' .":וכענין זה בעינו הבטיחנו בתורה על ידי משה רבינו עליו השלום ,שכן
כתוב (ויקרא כ"ו מ"ד)" :ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא
געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם".

ואתם ,אחינו ,חזקו ואמצו והשענו על הפסוקים האלה האמתים ,ואל יבהילו אתכם
השמדות אם תכפו אתכם ,ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו,
שכל הענין הזה אינו רק נסיון ובחינה להראות אמונתכם וחבתכם בעולם ,ושלא
יחזיקו בדת האמת בעתות כאלו אלא החכמים יראי ה' מזרע יעקב ,הזרע הטהור
והנקי שנאמר עליהם (יואל ג' ה')" :ובשרידים אשר ה' קורא" ,באר שהם יחידים והם
האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ,ושמעו הדבור מפי הגבורה ,ושלחו ידיהם
ואמונתם לברית וקבלו על עצמם המעשה והקבלה ואמרו :כל אשר דבר ה' נעשה
ונשמע! ...המקום יצילנו ויצילכם מן הספק ,וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות
לידי ספק ולידי מכשול!
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כוזרי – מאמר ג

ספר החינוך ג  -שלא לאכל גיד הנשה
משרשי מצוה זו ,כדי שתהיה רמז לישראל ,שאף על פי שיסבלו צרות
רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשו ,יהיו בטוחים שלא יאבדו ,אלא
לעולם יעמד זרעם ושמם ,ויבא להם גואל ויגאלם מיד צר .ובזכרם
תמיד ענין זה על יד המצוה שתהיה לזכרון ,יעמדו באמנתם ובצדקתם
לעולם .ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו ,שבא
בקבלה (בר''ר עח) שהיה שרו של עשו ,רצה לעקרו ליעקב מן העולם
הוא וזרעו ולא יכול לו( ,שם לב כו) וצערו בנגיעת הירך .וכן זרע עשו
מצער לזרע יעקב ,ולבסוף תהיה להם תשועה מהם .וכמו שמצינו (שם
שם לב) באב שזרחה לו השמש לרפאתו ונושע מן הצער ,כן יזרח לו
השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו במהרה בימינו ,אמן.
ֹלהים:
הושע יב:ד  -בַ בֶ טֶ ן עָ ַקב ֶאתָ -א ִׁחיו ּובְ אֹונֹו ָֹש ָרה ֶאת-אֱ ִׁ
אבן עזרא  -כי כאשר היה בבטן נתתי לו כח לאחוז בעקב וזהו כמעשה
נס כי אין כח בעומד בשליה ובעת התבקעה לתפוש דבר עד שיצא
מהרחם לאויר העולם והנה בהיותו בבטן נתתי לו כחו ואחרי כן התאבק
עם המלאך ולא יכול לו והנה מלאך אחד הרג כל מחנה אשור ומראותו
יפחדו בני אדם כמו דוד שנבעת ואף כי להתאבק עמו והנה הטעם שידעו
כל בני העולם כי זרעו יעמוד לנצח ובסוף הוא ינצח את אויביו …

(שמות ג:ב) וַ י ֵָׁרא מַ לְ ַאְך יְ קֹוָ ק ֵׁאלָ יו בְ לַ בַ ת ֵׁאׁש ִׁמתֹוְך הַ ְסנֶה וַ י ְַרא וְ ִׁהּנֵׁה
הַ ְסנֶה בֹעֵׁ ר בָ ֵׁאׁש וְ הַ ְסנֶה ֵׁאינֶּנּו אֻ כָ ל:
רבינו בחיי  -או ירמוז הסנה לעם השפל אשר "בַ ְרזֶ ל בָ ָאה נַפְ ׁשֹו"
(תהלים קה ,יח) ,והוא בוער תמיד באש הצרות והצרות יקיפוהו מכל
צדדיו ,וראוי שיכלה בצרותיו ,והוא עומד ומתקיים בין האויבים
בדרך המופת ואיננו אוכל ,וזהו" :חצי אכלה בם" (דברים לב ,כג) ,חצי
כלין והם אינם כלים.
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בס'ד

"והקב"ה מצילנו מידם"

ירושלמי תענית  -דף י/ב פרק ב הלכה ו גמרא
רבן שמעון בן לקיש בשם רבי ינאי :שיתף הקדוש ברוך
הוא שמו הגדול בישראל… כך אמר הקדוש ברוך הוא
אם מניח אני את ישראל כמות שהם ,נבלעין הן בין
העכו"ם אלא הרי אני משתף שמי הגדול בהם והן חיים

במדבר רבה כ:כא
כיון שראה בלעם היאך משמרים ישראל המצות הקלות
אמר מי יוכל לקלל את אלו ששומרים מצותיו ושמו
משותף בהן שנא' ה' אלהיו עמו ,המקללם כאלו מקלל
פני שכינה ששמו מעורב בשמן

מנחות נג:
אמר רבי יהושע בן לוי למה נמשלו ישראל לזית לומר
לך מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות
הגשמים אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעוה"ז
ולא בעולם הבא

מסכת דרך ארץ פרק השלום – הלכה א
דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת (קהלת א)
מלכות באה ומלכות הולכת וישראל לעולם קיימים
… הארץ לעולם עומדת ישראל לעולם עומדין לא עזבן
ולא מיעזבן לא כלין ולא מיכלין שנאמר (מלאכי ג) כי
אני ה׳ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם כשם שאני
לא שניתי ולא אני עתיד להשנות כך אתם בית יעקב לא
כליתם ולא עתידין אתם ליכלות אלא (דברים ד) ואתם
הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום:
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בס'ד

ארמי אובד אבי"...שונאים ואויבים מבלי סבה"

מהר"ל  -גבורות ה׳ ־ פרק נד
צא ולמד ,יש לך להתבונן איך הניח מה שרצה עשו לעשות ליעקב ,והתחיל
בלבן הארמי ,ומה שרצה עשו לעשות ליעקב הוא מבואר בכתוב ואצל לבן לא
נתבאר בכתוב .שאין הדעת נותן שיהיה שונא לבן אל יעקב מבלי סבה כלל
והיו הבנים בניו והבנות בנותיו ,ויאמר כי לבן בקש לעקור את הכל ,ויותר
אמרו עליו ממה שאמרו על פרעה ,שפרעה לא היה כוונתו רק על הזכרים וזה
אף על הבנות ,ומה ראו רבותינו ז"ל על ככה להגדיל מחשבת לבן ולהניח את
עשו שלא דברו ממנו...
דע כי במאמר הזה גלו דברים הרבה מאוד ,כי יש לישראל מתנגדים לא כמו
שאר מתנגדים שבאו בשביל סבה ,אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים
מבלי סבה ,וזה דוקא בישראל ,שאיזה אומות שונאיהם מבלי שעשו להם דבר
ויבא התנגדות להם...וכן השנאה ללבן היה גם כן מבלי סבה כי לא עשה לו
יעקב רק טובות גדולות ורדף אחריו ,ומה שאמר לבן הבנים בני והבנות
בנותי ,כאשר הפך הקדוש ברוך הוא מחשבתו בחלום הלילה ואמר השמר לך
וגו' ,ואם לא הזהיר אותו לא היו הבנים בניו ולא הבנות בנותיו ומזה תלמוד
שרצה לעקור את הכל זכרים ונקיבות ,ודבר זה היה בלי סבה כלל ,ומה שאין
כן בעשו שחשב להרוג את יעקב היה זה בשביל סבה שלקח ברכתו...
ואם תאמר מה היה הסבה שלבן היה רוצה לעקור הכל ,והסברא נותן הפך זה
שיהיה אוהבו שהיה חתנו ,וכאשר תעמיק בדבר הזה תמצא ענין עמוק מאוד,
ויש לך לדעת השתלשלות קדושת יעקב במדריגתו והשתלשלות לבן שבשביל
זה רצה לבן לעקור את הכל ,ומבלי סבה היה רוצה לבן לעקור הכל תמיד ,וכל
זמן שהיה יעקב בביתו היה הטבע גובר שסוף סוף היו בניו ובנותיו והיה
מכסה את השנאה שהיתה בלבו ,עד שברח יעקב והפך לבן לשנוא ונגלה
השנאה שהיתה בעצם לבן אל יעקב ,וכל הדברים האלו הם דברים גדולים
מאוד ,ולולא שראוי לקצר היינו מביאים ראיות עצומות על זה .כלל הדבר
רז"ל בחכמתם ידעו ענין לבן הארמי ,ובמה שהיה דבק ושהיה הפך אל יעקב,
ומצד שהיו הפכים ביחד לגמרי היה רוצה לאבד את הכל וזהו שדרשו ז"ל
ארמי אובד וגו'.
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"ארמי אובד אבי"
מדרש תנחומא פרשת ויצא יג  -זש"ה ותלחץ רגל בלעם אל הקיר
(במדבר כב) ,הגל הוא הקיר לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב
שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה ,ובלעם זה
לבן שנאמר ארמי אובד אבי (דברים כו) ,ועל שבקש לכלות ישראל נקרא
ארמי שנאמר ולכה זועמה ישראל לכך נפרע הקיר ממנו לפי שהוא העד
על השבועה כדכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה (דברים יז).
מדרש שכל טוב בראשית פרשת וישלח פרק לו סימן לב
וימלך באדום בלע .זה בלעם הקוסם שרצה לבלע נחלת ה' בני בנותיו,
שנאמר ארמי אובד אבי וירד מצרימה (דברים כו:ה) :בן בעור .בן שנבער
אביו מנביאות :ושם עירו דנהבה .כשירד למצרים להיות יועץ לפרעה
הוא יועצהו לומר לעצמו הבה נתחכמה לו פן ירבה (שמות א:י):
(במדבר לא:ח) וְ ֶאת מַ לְ כֵׁ י ִׁמ ְדיָן הָ ְרגּו עַ ל חַ לְ לֵׁ יהֶ ם ֶאת אֱ וִׁ י וְ ֶאת ֶר ֶקם וְ ֶאת
צּור וְ ֶאת חּור וְ ֶאת ֶרבַ ע חֲ מֵׁ ׁשֶ ת מַ לְ כֵׁ י ִׁמ ְדיָן וְ ֵׁאת בִׁ לְ עָ ם בֶ ן בְ עֹור הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב:

תרגום יונתן  -והוה כיון דחמא בלעם חייבא ית פינחס כהנא רדיף מן
בתרוי עבד מלתא דקוסמין ופרח באויר שמיא מן יד אידכר פינחס שמא
רבא וקדישא ופרח בתרוי ואחדיה ברישיה ואחתיה שלף סייפא ובעא
למקטליה פתח פומיה במילי תחנונין ואמר לפינחס אין תקיים ית נפשי
משתבענא לך דכל יומין דאנא קיים לית אנא מלטיט ית עמך עני ואמר
ליה הלא אנת הוא לבן ארמאה דבעית למישיציא ית יעקב אבונן ונחתת
למצרים בגין למובדא זרעא ומן בתר דנפקו ממצרים גריתא בהון עמלק
רשיעא וכדון איתגרתא איתגרא למילוט יתהון וכיון דחמיתא דלא אהנין
עובדך ולא קביל מימרא דיי מינך אמליכת מלכא בישא ית בלק למוקמא
ית בנתיה בפרשת אורחתא למטעיא יתהון ונפלו בגין כן מנהון עשרין
וארבעא אלפין בגין כן לית אפשר תוב למקיימא ית נפשך ומן יד שלף
סייפיה מן תיקא וקטליה:
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"ארמי אובד אבי"
מדרש תהלים מזמור ל
ר' נחמיה אמר חשב אדם לעבור עבירה ,אין הקב"ה חושבה עד שיעשנה,
ואם חשב לעשות מצוה ולא הספיק לעשותה ,עד שלא עשאה ,מיד הקב"ה
כותבה כאילו עשאה ,שנאמר וַ יִׁ ְׁשמָ ע וַ יִׁ כָ ֵׁתב סֵׁ פֶ ר זִׁ כָ רֹון לְ פָ נָיו לְ יִׁ ְר ֵׁאי ה'
ּולְ ח ְֹׁשבֵׁ י ְׁשמֹו (מלאכי ג:טז) ,אבל בנכרי אם חשב לעשות רעה ,אפילו לא
עשאה ,הקב"ה חושבה כאילו עשאה ,שנאמר ארמי אובד אבי (דברים כו
ה) ,וכי איבד לבן ליעקב ,אלא על ידי שחשב לאבדו ,חישב לו הקב"ה
כאילו איבדו ,ואם חשב לעשות מצוה ,אינו כותבה עד שיעשנה ,שנאמר
לּותּה (דניאל ו:טו) ,אף על פי שחשב
וְ עַ ד מֶ עָ לֵׁ י ִׁׁש ְמׁשָ א הֲ וָ א ִׁמ ְׁש ַתדַ ר לְ הַ צָ ֵׁ
להצילו ,לא נחשב לפני הקב"ה עד שעשאה.

תירגום
בעמוד הבא

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח  -ת"ח מה כתיב בבלעם (במדבר כ"ב)
ויבא אלהים אל בלעם לילה ,בלבן כתיב (בראשית ל"א) ויבא אלהים אל לבן
הארמי בחלום הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב וגו' ,פן
תדבר פן תעשה ליעקב רעה מבעי ליה ,אלא לבן לא רדף אתבריה דיעקב
בחילא דגוברין לאגחא ביה קרבא דהא חילא דיעקב ובנוי רב מניה אלא
למקטליה בפומיא ולשיצאה כלא הדא הוא דכתיב ארמי אובד אבי ובגין כך פן
תדבר ולא כתיב פן תעשה וכתיב יש לאל ידי לעשות מנין הוה ידע דיכלתא הוה
בידיה ,אלא כמה דאתמר אלהי אביכם אמש אמר אלי וגו' ,ודא הוא סהדותא
דפקיד קודשא בריך הוא לאסהדא דכתיב (דברים כ"ו) וענית ואמרת לפני יי'
אלהיך ארמי אובד אבי וגו' וענית כמה דאת אמר (שמות כ') לא תענה ברעך,
(דברים י"ט) ענה באחיו ,כתיב ביה בבלעם (במדבר כ"ד) ולא הלך כפעם בפעם
לקראת נחשים דהכי הוא ארחיה דאיהו הוה מנחש ,בלבן כתיב (בראשית ל')
נחשתי דאשגח בחרשוי ובקסמוי בעסקא דיעקב וכד בעא לאובדא ליעקב
ובנחשא ובחרשא דיליה בעא לאובדיה ולא שבקיה קודשא בריך הוא והיינו
דאמר בלעם בר בריה (במדבר כ"ג) כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל מאן
יכיל להון דהא סבאי בעא לאובדא לאבוהון בנחשים ובקסמים דיליה ולא
סליקא בידוי דלא שבקיה ללטיא הדא הוא דכתיב כי לא נחש ביעקב ולא קסם
בישראל ,ובכלהו עשרה זיני חרשין וקוסמין דקוזטפי דכתרין תתאין עבד לבן
לקבליה דיעקב ולא יכיל הדא הוא דכתיב (בראשית ל"א) ותחלף את משכרתי
עשרת מונים דכלהו עבד לבן לקבליה ולא סליקו בידוי לאבאשא ליה דכתיב
(שם) והחליף את משכרתי עשרת מונים ולא נתנו אלהים להרע עמדי מאי
מונים כתרגום זינין וכתיב (ויקרא י"ז) לשעירים אשר הם זונים אחריהם,
מונים מינים כמשמעו ועשרה זינין אינון דחרשין וקוסמין בכתרין תתאין
וכלהו עבד לקבליה ,עשרה זינין אינון דכתיב (דברים י"ח) קוסם קסמים מעונן
ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים הא עשרה
אינון ,אמר רבי יוסי נחש וקסם תרי זיני אינון ובדרגא חד סלקין וכד אתא
בלעם בקסם עבד לקבליהון דישראל והיינו דכתיב (במדבר כ"ב) וקסמים
בידם ,ולקבליה דיעקב אתא לבן בנחש האי והאי לא סליקו בידייהו הדא הוא
דכתיב (שם כ"ג) כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל ,כי לא נחש ביעקב
בקדמיתא ביומוי דלבן ,ולא קסם בישראל לבתר ביומוי דבלעם.
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"ארמי אובד אבי"
זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח
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גדול עצום  -הגיבורות של גלות מצרים
(טו) וַי ֹאמֶ ר מֶ לְֶך ִׁמצְ ַריִׁם ל ְַמ ַי ְלדֹת הָ עִׁ בְ ִׁריֹת אֲ ׁשֶ ר ֵׁׁשם ָה ַא ַחת ִׁׁשפְ ָרה וְ ֵׁׁשם
יתן עַ ל ָה ָא ְב ָניִׁם
הַ שֵׁ נִׁית פּועָ ה( :טז) וַי ֹאמֶ ר בְ ַיל ְֶדכֶן ֶאת הָ עִׁ בְ ִׁריֹות ְּור ִׁא ֶ
יראן ָ ַה ְמ ַי ְלדֹת ֶאת
ִׁאם בֵׁ ן הּוא וַהֲ ִׁמ ֶתן אֹתֹו וְ ִׁאם בַ ת ִׁהוא וָחָ יָה( :יז) ו ִַׁת ֶ
ֹלהים וְ ל ֹא עָ ׂשּו כַאֲ ׁשֶ ר ִׁדבֶ ר אֲ לֵׁיהֶ ן מֶ לְֶך ִׁמצְ ָריִׁם ו ְַת ַחיֶין ָ ֶאת ַה ְיל ִָׁדים:
הָ אֱ ִׁ
שמות רבה א:יג  -פועה שהופיעה פנים כנגד פרעה ,וזקפה חוטמה בו
ואמרה לו אוי לו לאותו האיש כשיבא האלהים ליפרע ממנו ,נתמלא
עליה חמה להרגה...

ותיראן המילדות את האלהים ,עליהן נאמר (משלי לא) אשה יראת
ה' היא תתהלל...קשטו עצמן למעשה זקנן ,זה אברהם כמה שהקב"ה
מעיד עליו (בראשית כב) כי עתה ידעתי כי ירא אלהים וגו' ,אמרו
אברהם אבינו עליו השלום פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת
השבים בני אדם ערלים ,ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן אלא להרוג
אותן?! אנו נחייה אותן.
כלי יקר  -ותיראן המילדות את האלהים .כמו שנאמר (קהלת ח ב)
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים .כי באופן זה תשמור פי
גזירת המלך כשלא תתנגד לשבועת אלהים ,אשר השבע השביע אותנו
לשמור כל מצוותיו ,כך יראו המילדות את האלהים ושמו את נפשם
בסכנה ,כי ההריגה היא מן אותן שלושה שיהרג ואל יעבור.
אור החיים  -ותיראן המילדות וגו' ...כי מקודם לא נתנו דעתם על
מצוה זו לספק מים ומזון ,ואחר שצוה להם פרעה חששו שיהיו
נחשדים אם ימות א' מהנולדים שהם הרגוהו ,לזה להוציא עצמן
מהחשד השתדלו להחיות אפי' מי שימות מיתת עצמו מחסרון
הסיפוק .ואולי כי זה רמז בתיבת את האלהים לרבות יציאת ידי
חובת חשד בני אדם להיות נקיים מה' ומישראל .וטעם אומרו כאשר
דבר כ"ף הדימוי לומר לא הוא ולא דומה לו .או ירצה לומר להיות כי
מן הדרך הוא כשיגזור מלך דבר על כל פנים בתחלת הגזרה דבר מלך
חזק ואימת מלך רועשת לבל עבור עליה ובאורך הימים אחר הגזירה
היא רופפת ,ולזה הודיע הכתוב כי הצדקניות הללו בטלו גזירת מלך
סמוך לגזירה ,והוא אומרו ולא עשו ואימתי כאשר דבר כמו שתאמר
כי בעת שיצאו משם והיו מילדות לעבריות לא עשו וגו' ואדרבה ספקו
מזון לאין נכון ובטלו דבריו סמוך לגזירה ,ושיעור כאשר דיבר
כשיעור (בראשית כז ל) כאשר כלה יצחק לברך:
...עוד ירמוז כי בראות ה' יראתם מהאלהים הזמין לידם עשות מצות
לאין קץ להרבות שכרם ,והוא אומרו וייטב וגו' ומה הוא הטובה וירב
העם שבזה יגדל זכותם כי כולם יחשבו להם כשלא הרגום ,ואולי כי
לטעם זה זכו משה ואהרן בישראל כי בשלם זוכים לצד כי יוכבד
ומרים נתנו נפשם עלינו ועברו פי מלך.
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גדול עצום  -הגיבורות של גלות מצרים
שמות רבה א:יב  -דרש רבי עקיבא בשכר
נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו
ישראל ממצרים ומה עשו בשעה שהיו
הולכות לשאוב מים הקדוש ברוך הוא מזמן
להם דגים קטנים בכדיהן ושואבין מחצה
מים ומחצה דגים ומוליכות אצל בעליהן
ושופתות להם שתי קדרות אחת של חמין
ואחת של דגים ומאכילות אותן ומרחיצות
אותן וסכות אותן ומשקות אותן ונזקקות
להם בין שפתים שנאמר (תהלים סח ,יד) אם
תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף

מכילתא  -מסכתא דשירה פרשה י
ותקח מרים הנביאה ,וכי היכן מצינו שנביאה
היתה מרים אלא שאמרה לאביה סופך אתה
מוליד בן שמושיע את ישראל מיד מצרים ,מיד
וילך איש מבית לוי ויקח וגו' (שמות ב א) ותהר
ותלד בן וגו' ולא יכלה עוד הצפינו .נזף בה
אביה אמ' לה בתי היכן נבואותיך ועודה
מחזקת בנבואתה שנ' ותתצב אחותו מרחוק
לדעה מה יעשה לו ואין יציבה אלא נבואה שנ'
ראיתי את ה' נצב על המזבח (עמוס ט א)

בשכר ששכבו בין שפתים זכו ישראל לבזת מצרים

ספרי בהעלותך עח  -בתים אלו איני יודע מה
הם ,כשהוא אומר מקצה עשרים שנה אשר בנה
שלמה את הבתים [וגו'] (מלכים א' ט') את בית
י"י זו כהונה ואת בית המלך זו המלכות זכתה
יוכבד לכהונה ומרים למלכות .נשאת מרים
לכלב שנאמר ותמת עזובה ויקח לו כלב את
אפרת ותלד לו את חור (דה"י א' ב') ואלה היו
בני כלב בן חור [בכור אפרתה וגו'] (שם) ודוד
בן איש אפרתי היה מבית לחם יהודה (שמואל
א' י"ז) נמצא דוד מבני בניה של מרים הא כל
המקרב עצמו מן השמים מקריבים אותו

שמות רבה פרשה א
פועה ,שהופיעה פנים כנגד אביה ,שהיה
עמרם ראש סנהדרין באותה שעה כיון שגזר
פרעה ואמר כל הבן הילוד ,אמר עמרם
ולריק ישראל מולידים ,מיד הוציא את
יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המטה ,וגרש
את אשתו כשהיא מעוברת מג' חדשים ,עמדו
כל ישראל וגרשו את נשותיהן ,אמרה לו בתו
גזרתך קשה משל פרעה ,שפרעה לא גזר אלא
על הזכרים ,ואתה על הזכרים ונקבות ,פרעה
רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת ספק אינה
מתקיימת ,אבל אתה צדיק וגזירתך
מתקיימת ,עמד הוא והחזיר את אשתו עמדו
כל ישראל והחזירו נשותיהם ,הוי פועה
שהופיעה פנים כנגד אביה
ילקוט שמעוני  -סימן קסג
ובכל עבודה בשדה וכי בשדה היו עובדין ולא
בעיר אלא שגזרו עליהן אנשים ילינו בשדה
והנשים בעיר כדי למעטן בפריה ורביה.
ונשיהם היו מחממין להן חמין ומביאות
לבעליהם כל מאכל ומשתה ומנחמות אותן
ואומרות לעולם לא משתעבדין אנו .סוף
הקב"ה גואל אותנו ! מתוך כך באין עליהן
ופרים ורבים .ומה שכרן זכו לבזת מצרים
ובזת הים שנאמר אם חשכבון בין שפתים
כנפי יונה נחפה בכסף וכתיב גן נעול אלו
נשים שהיו גדורות כגנה שאין בה פרצה .גל
נעול אלו הזכרים שהיו מוטלין כגלים על השדה:

שמות רבה פרשה א:טו  -ותחיין את הילדים
יש מהם שראויים לצאת חגרים או סומים או
בעלי מומין...ומה היו עושות עומדות בתפילה
ואומרות לפני הקדוש ברוך הוא אתה יודע
שלא קימנו דבריו של פרעה ,דבריך אנו מבקשות
לקיים רבון העולם יצא הולד לשלום שלא
ימצאו ישראל ידיהם להשיח עלינו לומר הרי
יצאו בעלי מומים שבקשו להרוג אותם מיד
היה הקדוש ברוך הוא שומע קולן ויוצאין
שלמים אמר רבי לוי הרי אמרת את הקלה
אמור את החמורה יש מן שראויין למות בשעת
יציאתן או אמן לסכן בם ולמות אחר יציאתן
והיו עומדות בתפילה ואומרות להקדוש ברוך
הוא רבונו של עולם תלה להם עכשיו ותן להם
נפשותיהם שלא יאמרו ישראל הן הרגו אותן
והקדוש ברוך הוא עושה תפילתן.
תהילים קמה ָ -קרֹוב ה' ְלכָל-ק ְֹר ָאיו לְ כֹל אֲ ֶׁשר
יִׁק ָראֻ הּו בֶ אֱ מֶ תְ :רצֹון-י ְֵּר ָּאיו ַי ֲע ֶֹשה וְ ֶאתׁ-שַ וְ עָ ָתם
ְ
יֹוׁשיעֵׁ ם:
י ְִׁׁשמַ ע וְ ִׁ
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ואמר לך בדמיך חיי  -תעצומות נפש של העם היהודי

תנא דבי אליהו רבה פרק כא סימן ג
כשהיו ישראל במצרים תמימי דרך היו …נתקבצו וישבו ,שהיו
כולם אגודה אחת ,כרתו ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זה,
וישמרו בלבבם ברית אברהם יצחק ויעקב ,שלא יניחו לשון בית
יעקב אביהם וילמדו לשון מצרים ,מפני דרכי עבודה זרה .כאיזה
צד עבדו ישראל את אבינו שבשמים במצרים ,שלא שינו את
לשונם ,והיו המצריים אומרים להם ,למה אתם עובדים אתו ,אם
תעבדו אלהי מצרים יקל עבודתו מכם ,משיבין ישראל ואומרים
להם ,שמא עזב אברהם יצחק ויעקב את אלהינו שבשמים
שיעזבו בניהן אחריהן ,אמרו להן ,לאו ,אמרו ,כשם שהם לא
עזבו אותו כך לא נעזבנו .והיו ישראל מלין את בניהם במצרים,
אמרו להם מצריים ,למה ?שמא תמנעו מכך ותקל עבודה
קשה מכם ,משיבין ישראל ואומרין להם ,שמא שכח אברהם
יצחק ויעקב את ברית אלהינו שבשמים שישכחו בניהן אחריהן,
אמרו להן ,לאו ,אמרו להן ,כשם שלא שכח אברהם יצחק ויעקב
ברית אלהינו שבשמים כך לא ישכחו בניהן אחריהן.

דבר אחר ,והיו ישראל מלין את בניהן במצרים ,אמרו להם
מצריים ,למה אתם מלין אותן שלאחר שעה אנו משליכין אותן
בנהר ,אמרו להן ,נימול אותן ,לאחר כן עשו בהם כרצונכם .והיו
ישראל עושין משתה לבניהן ולבנותיהן במצרים ,אמרו להן
מצריים ,למה אתם עושים להם משתה ואחר שעה אנו מוציאין
אותן ללחץ ולעינוי ,אמרו להן ,אנו נעשה משתה ,ואחר כך עשו
כרצונכם ,יש מוציאין אותו לשני ימים ,יש מוציאין [אותו]
לשלשה ימים ,יש שהיו מוציאין אותו לשבעה ימים ,המת מת,
והנהרג נהרג ,והבא בחיים חי...
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A Tribute to the Heroes of the Warsaw Ghetto

On this night of the Seder, we remember with reverence and love, the
six million of our people who perished at the hands of a tyrant more
wicked than the Pharaoh who enslaved our ancestors in Egypt. Come,
said he to his followers, let us cut them off from being a people, that
the name of Israel may be remembered no more. And they murdered
the blameless and pure, men, women and little ones, with vapors of
poison and burned them with fire.
Now, a remnant of our people in the ghettos and camps of
annihilation rose up against the wicked ones for the sanctification of
G-d’s Name, and slew many of them before they died. In every death
camp they revolted, and partisans like the Bielski brothers could be
found throughout Europe striking fear in Nazi hearts.
On the first day of Passover, the remnants in the Ghetto of Warsaw
rose up against the adversary, even as in the days of Judah the
Maccabee. They were  נאהבים ונעימיםin their lives, and they fought
gallantly before their deaths. With the support of the saintly Rabbi
Menachem Ziemba, Mordechai Anielewicz and his comrades lit the
fire of armed Jewish resistance for the first time in 2,000 years inspiring further Jewish rebellions all over Europe - and restored a
measure of honor to Jews throughout the world.
As we celebrate this festival of freedom, we salute their bravery and
sacrifice, even as we pledge with all of our hearts “Never Again.”

תשע'ח- מקורות לחג הפסח – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר

49

בס'ד

"וירעו אותנו המצרים" –
הלא הם רק היו 'שבט אפו' של הקב"ה?!

בראשית טו:יד
וְ גַם ֶאת-הַ גֹוי אֲ ׁשֶ ר ַי ֲעבֹדּו דָ ן ָאנֹכִׁ י וְ ַאחֲ ֵׁרי-כֵׁ ן יֵׁצְ אּו בִׁ ְרכֻׁש גָדֹול:
רמב"ן  -והנכון בעיני ,כי טעם וגם ,אף על פי שאני גזרתי על
זרעך להיות גרים בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ,אף על פי כן
אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר יעשו להם ,ולא יפטרו
בעבור שעשו גזרתי :והטעם כמו שאמר הכתוב (זכריה א יד)
וקנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה וקצף גדול אני קוצף על
הגוים השאננים אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה ,ואומר
(ישעיה מז ו) קצפתי על עמי חללתי נחלתי וגו' .וכן היה
במצרים שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם ליאור ,וימררו את
חייהם וחשבו למחות את שמם ,וזה טעם דן אנכי ,שאביא
אותם במשפט ,אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם.
וזהו מה שאמר יתרו כי בדבר אשר זדו עליהם (שמות יח יא) ,כי
הזדון הוא שהביא עליהם העונש הגדול שאבדם מן העולם .וכן
כי ידעת כי הזידו עליהם (נחמיה ט י) :והרב נתן טעם בספר
המדע (הלכות תשובה ו ה) לפי שלא גזר על איש ידוע ,וכל אותם
המריעים לישראל אלו לא רצה כל אחד מהם הרשות בידו... ,
לפי שלא נגזר על איש ידוע.
רמב"ם הל' תשובה ו:ה
...שמדה זו בכל אדם שכל זמן שהוא נמשך בדרכי החכמה
והצדק ,מתאוה להן ורודף אותם .והוא מה שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה בא לטהר מסיעין אותו כלומר ימצא עצמו נעזר
על הדבר .והלא כתוב בתורה (בראשית טו יג) "ועבדום וענו
אתם" ,הרי גזר על המצריים לעשות רע .וכתיב (דברים לא טז)
"וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ" ,הרי גזר על ישראל
לעבד עבודה זרה .ולמה נפרע מהן? לפי שלא גזר על איש פלוני
הידוע שיהיה הוא הזונה אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים
לעבד עבודה זרה אלו לא רצה לעבד לא היה עובד .ולא הודיעו
הבורא אלא מנהגו של עולם...וכן המצריים כל אחד ואחד
מאותן המצרים והמרעים לישראל אלו לא רצה להרע להם
הרשות בידו .שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו
עתיד להשתעבד בארץ לא להם .וכבר אמרנו שאין כח באדם
לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא דברים העתידין להיות:
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"וירעו אותנו המצרים" –
הלא הם רק היו 'שבט אפו' של הקב"ה?!

שמות רבה פרשת וארא פרשה ו
...לפי שכבר הודיע הקב"ה למשה שלא יניח אותם פרעה
לילך ,שנאמר ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך
ואני אחזק את לבו ,ומשה לא שמר את הדבר הזה אלא בא
להתחכם על גזירתו של הקב"ה והתחיל אומר ה' למה הרעות
לעם הזה התחיל לדון לפניו (כמו שכתוב למעלה) ,וע"ז נאמר
שאותה חכמה ודעת של משה של הוללות וסכלות היו ,כי מה
האדם שיבא אחרי המלך ,וכי מה היה לו להרהר אחר מדותיו
של הקב"ה את אשר כבר עשוהו ,מה שכבר גילה לו שהוא
עתיד לחזק את לבו בעבור לעשות לו דין תחת אשר העבידם
בעבודה קשה ,ועל דבר זה בקשה מדת הדין לפגוע במשה,
הה"ד וידבר אלהים אל משה ,ולפי שנסתכל הקדוש ב"ה
שבשביל צער ישראל דבר כן חזר ונהג עמו במדת רחמים,
הה"ד ויאמר אליו אני ה'.
פירוש מהרז"ו
בעבודה קשה  -כי עיקר הגזירה לא היה כי אם גירות ועבודה
ועינוי מעט ,אך לא להרוג הבנים ,ולא להטביעם ביאור ,ולא
להפרישם מדרך ארץ ,ולא בעבודת פרך.

ש ָר ֵׁאל בָ ָאה ֵׁאלָ י וְּ גַם-
שמות ג:ט  -וְ עַ ָתה ִׁהּנֵׁה צַ ע ֲַקת בְ נֵׁי-יִׁ ְ ֹ
יתי ֶאת-הַ לַ חַ ץ אֲ ׁשֶ ר ִׁמצְ ַריִׁ ם ֹלחֲ צִׁ ים א ָֹתם:
ָּר ִּא ִּ
כלי יקר –
וראיתי גם את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם אשר לא
כדת ,לפיכך ועתה לכה ואשלחך אל פרעה עתה תיכף ,כי כך
דרכי שעוד הם מדברים ואני אשמע.
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ודבר ברור הוא כי השלכת בניהם ליאור אינה
בכלל "ועבדום וענו אותם"
בראשית טו:יד  -וְ גַם ֶאת-הַ גֹוי אֲ ׁשֶ ר ַי ֲעבֹדּו דָ ן ָאנֹכִׁ י וְ ַאחֲ ֵׁרי-כֵׁן יֵׁצְ אּו בִׁ ְרכֻׁש גָדֹול:
רמב"ן ... -כך גזר הקב"ה שיהיו ישראל משועבדין במצרים ,עמדו עליהם
ושעבדום בחוזק .אמר הקב"ה היה לכם לנהוג בם כעבדים ויעשו צרכיכם ,אני
קצפתי מעט והמה עזרו לרעה (זכריה א טו) .עד כאן לשונם :ודבר ברור הוא כי
השלכת בניהם ליאור אינה בכלל "ועבדום וענו אותם" ,אבל היא עקירתם לגמרי,
וכן מה שאמרו תחלה הבה נתחכמה לו פן ירבה (שמות א י) ,אינו בכלל עבדות
וענוי ,מלבד מה שהוסיפו בענוי עצמו ,וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו' .והוא
מה שאמר הכתוב (דברים כו ז) וירא את עניינו ואת עמלינו ואת לחצנו :ודע והבן
כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה לא ינקה הליסטים ההורג אותו
בעבור שעשה מה שנגזר עליו ,הוא רשע בעונו ימות ודמו מיד הרוצח יבוקש...
וכן הכתוב אומר בסנחריב (ישעיה י ה) הוי אשור שבט אפי וגו' בגוי חנף אשלחנו
ועל עם עברתי אצונו .ואמר הכתוב והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב כי
להשמיד בלבבו ,ועל כן הענישו בסוף ,כמו שנאמר (שם י יב) והיה כי יבצע ה' את
כל מעשהו אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו וגו' .ואמר בו
שה פזורה ישראל אריות הדיחו הראשון אכלו מלך אשור וזה האחרון עצמו
נבוכדראצר מלך בבל ,לכן כה אמר ה' [וגו'] הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו
כאשר פקדתי על מלך אשור (ירמיה נ יז) .והנה זו ראיה שנענש מלך אשור על
הרעה שעשה לישראל:
… והנה נבוכדראצר שמע כי הנביאים פה אחד קוראים אותו להחריב ירושלים,
והוא וכל עמו נצטוו על כך מפי הנביא ,כמו שכתוב (ירמיה כה ט) הנני שולח לך
ולקחתי את כל משפחות צפון נאם ה' ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והביאותים
על הארץ הזאת ועל יושביה והחרמתים ,וכתיב (שם לב כח) הנני נותן את העיר
הזאת ביד הכשדים וביד נבוכדראצר מלך בבל והציתו את העיר באש ,ואף על בית
המקדש עצמו אמר (שם כו ו) ונתתי את הבית הזה כשילה .והם יודעים כי מצות
השם היא ,כמו שאמר נבוזראדן לירמיהו (שם מ ב) ה' אלהיך דבר את הרעה
הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ,ואף על פי כן
נענשו הכשדים כולם בסוף...
אבל היה במלך בבל עונש אחר שהוסיף על הגזרה והרע לישראל יותר מאד ,כמו
שאמר בו (ישעיה מז ו) קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם
רחמים על זקן הכבדת עולך מאד ,ועל כן בא עליהם עונש כפול ומכופל שנשמד
זרעו לגמרי ,ולא יהיה לבבל שם ושאר נין ונכד (ישעיה יד כב) ,ונשמדה עירו
לעולמים ,שנאמר (שם יג יט) והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים
כמהפכת אלהים את סדום ואת עמורה לא תשב לנצח ולא תשכון עד דור ודור
ורבצו שם ציים ושעירים ירקדו שם ,ואמר בו הכתוב (ירמיה נא יא) כי נקמת ה'
היא נקמת היכלו ,וכתיב (שם נא לה לו) חמסי ושארי על בבל תאמר יושבת ציון
ודמי אל יושבי כשדים תאמר ירושלים ,לכן כה אמר ה' הנני רב את ריבך ונקמתי
את נקמתך .ופסוקים רבים כאלה:
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"והמה עזרו לרעה"  -האם יש לענין הזה
שייכות כלשהי לזמננו?
יִׁית ְב ִׁמ ְצ ַריִׁם
זָכַר ָת כִׁ י עֶ בֶ ד ָה ָ
דברים כד:יח  -וְ ְ
וַ יִׁפְ ְדָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִׁמשָ ם עַ ל-כֵׁן ָאנֹכִׁ י ְמצַ ּוְ ָך
ַלעֲשֹוֹת ֶאת-הַ דָ בָ ר הַ זֶה:
ספורנו  -ויפדך ה' אלהיך משם .שהשגיח על
שפלותכם ,ונכנס עמכם לפנים משורת הדין
לפדותכם ,כאמרו "וירא את-ענינו ואת-
עמלנו ואת-לחצנו" (כו:ז).
ישעיהו סג:ה  -וְ ַאבִׁ יט וְ ֵׁאין ֹעזֵׁר וְ ֶא ְׁשתֹומֵׁ ם
וְ ֵׁאין סֹומֵׁ ְך וַתֹוׁשַ ע לִׁי זְ רֹעִׁ י וַחֲ מָ ִׁתי ִׁהיא
ְסמָ כ ְָתנִׁי - :רש"י  -וחמתי היא סמכתני.
חמתי שיש לי על האומות אשר אני קצפתי
מעט על עמי והמה עזרו לרעה היא סמכתני
חיזקה ידי ועוררה את לבי ליפרע מהם
ואע"פ שאין ישראל ראוין והגונים לגאולה:

ישעיהו מ:ו  -קֹול אֹמֵׁ ר ְק ָרא וְ ָאמַ ר מָ ה ֶא ְק ָרא כָ ל-הַ בָ ָֹשר חָ צִׁ יר וְ כָ ל-חַ ְסדֹו כְ צִׁ יץ הַ שָ דֶ ה:
מצודת דוד  -ואמר .כאלו הנביא שואל מה אקרא וקול הנבואה משיבו קרא לאמר כל
הבשר חציר ר" ל כל העמים שיבואו עם גוג על ירושלים למלחמה יבולו ויכמשו כחציר
וכל חסדו .ר"ל ואף אם מי מהם עשה חסד מה לא יחשב למאומה ויהיה כציץ השדה
הכמוש מהר כי מאד הרעו לישראל והכריע הכף:
זכריה א:טז  -לכן כה-אמר ה' שבתי לירושלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם ה' צבאות
וקו ינטה על-ירושלם
מצודת דוד  -הואיל ומאד הרעו לישראל לכן כבר שבתי את ישראל לירושלים מפאת
הרחמים עם כי לא זכו
מלבי"ם  -לכן כה אמר ה' שבתי לירושלם ברחמים ,ר"ל לכן הוכרחתי לשוב
לירושלים ,שהגם שאין עתה עדיין זמן הגאולה העתידה ,אני עושה זה מצד מדת
הרחמים ,מצד ענים וצרתם.

שיר השירים רבה ב:ב  -רבי יוסי
בר חנינא אמר שתי שבועות יש
כאן אחת לישראל ואחת לאומות
העולם ,נשבע לישראל שלא ימרדו
עול המלכיות ,ונשבע למלכיות
שלא יקשו עול על ישראל שאם
מקשים עול על ישראל הן גורמין
לקץ לבא שלא בעונתו!
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"להקיש גאולה אחרונה לגאולה ראשונה"
רבינו בחיי  -ועל כן אמר "יוצאי ירך יעקב שבעים נפש".
"ויוסף" ,עם יוסף שהיה במצרים .וידוע כי במצרים היה ,אך
מפני שהגאולה העתידה תהיה בדמיון גאולת מצרים ,על כן
ירמוז כי תחלת גלות ראשון היו שבעים נפש ,ובסוף בגלות
אחרון עתידים לירש שבעים אומות ,זהו שאמר "ויוסף היה
במצרים" ,הזכיר יוסף באחרונה לרמוז על משיח בן יוסף
העתיד לבא באחרונה לגאול את ישראל.
שמות רבה א:ה  -ואלה שמות בני ישראל ,על שם גאולת
ישראל נזכרו כאן ,ראובן ,שנאמר (שמות ג) ראה ראיתי את עני
עמי ,שמעון וישמע אלהים את נאקתם ,יוסף ,ע״ש שעתיד
הקב״ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם
שגאל אותם ממצרים דכתיב (ישעיה יא) והיה ביום ההוא
יוסיף ה׳ שנית ידו וגו׳ וכל הענין.
מדרש תהלים קז:ד  -אמר הקב״ה לישראל כשהייתם
במצרים הייתם מפוזרים וכנסתי אתכם לשעה קלה לרעמסס,
ועכשיו אתם מפוזרים בכל הארצות וכשם שקבצתי אתכם
לשעבר כך אני אקבץ אתכם לעתיד לבוא ,שנאמר יוסיף ה׳
שנית ידו לקנות את שאר עמו וגו׳ ואסף נדחי ישראל ונפוצות
יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ (ישעיה יא יא יב) לכך נאמר
ומארצות קבצם

מיכה ז:טו  -כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות:
מצודת דוד  -כימי צאתך וגו' .כאלו הקב"ה משיבו לאמר
שמעתי את תפלתך וכן אעשה וכמו ימי צאתך מארץ מצרים כן
אראנו נפלאות:
מלבי"ם  -כימי צאתך מארץ מצרים שהיו ג"כ מעונים
ולחוצים ,והצאתים בכח גדול ובאותות ובמופתים כן אראנו
נפלאות לעתיד לבוא:
שמות ג:כא  -ונתתי את-חן העם-הזה בעיני מצרים והיה כי
תלכון לא תלכו ריקם:
בעל הטורים  -תלכון .ב' במסורה .הכא .ואידך ובמנוסה לא
תלכון (ישעיה נב ,יב) .להקיש גאולה אחרונה לגאולה
ראשונה…לא תלכו ריקם.
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"וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים"
חילול השם לעומת קידוש השם
מדרש רבה שמות א:לו
וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים ידע הקדוש ברוך הוא
שעליו לגאלם למען שמו בעבור הברית שכרת עם האבות וכן הוא
אומר (שמות ב ,כד) ויזכור אלהים את בריתו וכך הוא אומר על ידי
יחזקאל (יחזקאל כ ,ט) ואעש למען שמי
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי – וארא ו:ו

ילקוט שמעוני תהלים תשמו
אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו .זה שאמר הכתוב מוליך
לימין משה וגו' מכאן אתה אומר שלא היו ביד ישראל מעשים לא
לגאולה ולא לקריעת ים סוף ,אלא על מה נגאלו לעשות לו שם עולם
וכן הוא אומר (ישעיהו סג:יד) כַ בְ הֵׁ מָ ה בַ בִׁ ְקעָ ה ֵׁת ֵׁרד רּוחַ ה' ְתנִׁ יחֶ ּנּו
כֶ ן נִׁ הַ גְ ָת עַ ְמָך לַ עֲׂשֹות לְ ָך ׁשֵׁ ם ִׁתפְ ָא ֶרת :א"ר אלעזר אמר להם משה
לא במעשיכם אתם נגאלין אלא למען תספר באזני בנך וגו' וליתן
שבח להקב"ה לספר גדולתו ותהלתו בין העו"א.
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה ג:כב
חסדי יי' כי לא תמנו .חסדי יי' בכל דור ודור עם ישראל ,וכן אמר
ישעיהו (סג ,יז) חסדי יי' אזכיר תהלות יי' ,תחילה יצאו ישראל
ממצרים בחסדו היה ולא מטובם ,כשהוציאם מבבל לא בזכותם אלא
בחסדו ,וכן כשהשם ירצה לקבץ את ישראל מן הגלות ,לא מפני
מעשיהם הטובים כי אם למענו ,שנאמר (יחזקאל לו ,כב) לא למענכם
אני עושה בית ישראל כי אם למעני ולמען שמי המחולל בגוים...

רבנו בחיי  -וע"כ אמר יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף ,עם יוסף
שהיה במצרים ,וידוע כי במצרים היה!? אך מפני שהגאולה העתידה
תהיה בדמיון גאולת מצרים על כן ירמוז כי תחלת גלות ראשון היו
שבעים נפש ,ובסוף בגלות אחרון עתידים לירש שבעים אומות ,זהו
שאמר ויוסף היה במצרים ,הזכיר יוסף באחרונה לרמוז על משיח בן
יוסף העתיד לבא באחרונה לגאול את ישראל.
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קידוש השם לא קורא בחשאי

וְ י ְָרדּו כָ ל-עֲבָ דֶ יָך ֵׁאלֶ ה ֵׁאלַ י וְ ִׁה ְׁש ַתחֲ וּו-לִׁ י לֵׁ אמֹר צֵׁ א ַא ָתה וְ כָ ל-הָ עָ ם
אֲ ׁשֶ ר-בְ ַרגְ לֶ יָך וְּ ַאחֲ ֵרי-כֵ ן ֵאצֵ א וַ יֵׁצֵׁ א מֵׁ עִׁ ם-פַ ְרעֹה בָ חֳ ִׁריָ -אף:
ספורנו  -ואחרי כן אצא .לא אצא מיד כשתבקשו מלפני שאצא
אלא "אחרי כן" ,כי אמתין עד הבקר.
תנחומא ז  -ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו ,אמר ליה
משה כך צונו הקב״ה ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר וכי
גנבים אנחנו שנצא בלילה לא נצא אלא ביד רמה לעיני כל מצרים
מדרש רבה יח:ט … -צעקו כולם שנאמר ותהי צעקה גדולה
במצרים ,באו כולם להרוג פרעה באותה שעה ותחזק מצרים על
העם ,והן קורין את הלל ופרעה מכריז לגבוריו בואו ונקרא למשה
ולאהרן אמר לו האלהים ,בלילה אתה מוציא את בני ,לא תוציא
לבני בלילה אלא יצאו בראש גלוי בחצי היום ,נתפזרו ישראל בכל
מצרים באותה שעה שנאמר ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו
ממצרים ,ומשה היה עוסק בעצמות יוסף ובכלי המשכן שהכין
יעקב אבינו ,וכן דוד אמר (תהלים נה) ישמח צדיק כי חזה נקם.
עץ יוסף – ישמח צדיק כי חזה נקם  -היינו מה שראו ישראל
מצרים מקברים בכוריהם
מכילתא בא יג  -ויקרא למשה ולאהרן מגיד שהיה פרעה מחזר
ושואל בכל ארץ מצרים היכן משה שרוי היכן אהרן שרוי .ויאמר
קומו צאו .אמר לו משה מוזהרין אנו שלא לצאת אלא בפרהסיא
שנ' ואתם לא תצאו וגו'.
מדרש רבה יח:א  … -ואתה מוצא שלא דבר הקב״ה עם משה
בביתו של פרעה אלא אותה שעה מנין שנאמר (שמות ט) כצאתי את
העיר אפרוש כפי אל ה׳ ועכשיו קפץ הקב״ה ודבר עם משה שנאמר
עוד נגע אחד אביא על פרעה וגו׳ ,כיון ששמע משה שמח ונתגדל
שנאמר (שמות יא) גם האיש משה גדול מאד ,התחיל צווח
בפרהסיא כה אמר ה׳ כחצות הלילה ,יפה אמרת אל תוסף ראות
פני אני איני עוד בא אצלך אלא אתה בא אצלי…
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מנהיגות  -אהבת ישראל
מדרש רבה שמות פרשה ה סימן כב
כב וישב משה אל ה׳ ויאמר ה׳ למה הרעותה לעם הזה ,באותה שעה בא משה
והשיב דברים לפני הקב״ה אמר לו למה הרעות וגו׳ ,מהו ה׳ למה הרעות בנוהג
שבעולם בשר ודם האומר לחבירו למה אתה עושה כן הוא כועס עליו ,ומשה
אמר לפני הקב״ה למה הרעותה לעם הזה ,אלא כך אמר לפני הקב״ה נטלתי
ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן של דור המבול היאך נדונו מדת הדין
היתה ,ומעשה דור הפלגה של סדומיים היאך נדונו ומדת הדין היתה ,העם הזה
מה עשו שנשתעבדו מכל הדורות שעברו ,ואם בשביל שאמר אברהם אבינו
(בראשית טו) במה אדע כי אירשנה ואמרת לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך א״כ
הרי עשו וישמעאל מבניו והן צריכין להשתעבד כמו הם ,ואפי׳ כן היה לו
להשתעבד דורו של יצחק או דורו של יעקב לא לעם הזה שהוא בדורי ,וא״ת מה
איכפת לי א״כ למה זה שלחתני ,ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע וגו׳,
אמר ר׳ פנחס הכהן בן חמא אמר לפניו שמך הגדול גבור ונורא הוא וכל העולם
כולו מתייראין ממנו ,ופרעה הרשע שמע שמעך והזיד ,מהו והצל לא הצלת ,ר׳
ישמעאל אומר והצל לא הצלת ודאי ר׳ עקיבא אומר יודע אני איכפת לך באותן
שאתה עתיד להצילם ,אלא למה לא הנתונים תחת הבנין ,באותה שעה בקשה
מדת הדין לפגוע במשה ,וכיון שראה הקב״ה שבשביל ישראל הוא אומר לא
פגעה בו מדת הדין.

מדרש רבה שמות פרשה א סימן כז
וירא בסבלותם ,מהו וירא שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי עליכם מי
יתן מותי עליכם,שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט ,והיה נותן כתיפיו
ומסייע לכל אחד ואחד מהן ,ר׳ אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ראה משוי
גדול על קטן ומשוי קטן על גדול ,ומשוי איש על אשה ומשוי אשה על איש ,ומשוי
זקן על בחור ,ומשוי בחור על זקן ,והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להם
סבלותיהם ועושה כאלו מסייע לפרעה ,אמר הקב״ה אתה הנחת עסקיך והלכת
לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן מנהג אחים ,אני מניח את העליונים ואת
התחתונים ואדבר עמך ,הה״ד וירא ה׳ כי סר לראות ,ראה הקב״ה במשה שסר
מעסקיו לראות בסבלותם ,לפיכך ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה.
רמב"ן ב:יא  -וטעם ויצא אל אחיו .כי הגידו לו אשר הוא יהודי ,והיה חפץ
לראותם בעבור שהם אחיו .והנה נסתכל בסבלותם ועמלם ולא יכול לסבול ולכן
הרג המצרי המכה הנלחץ:

מדרש הגדול – (מָ ׁשָ ה = )draw, pull, extract
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לא על ידי שליח
הגדת הרעיון – בנימין זאב כהנא
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מטרת המכות

אברבנאל וארא פרק ז
והנה אמר בזאת תדע כי אני ה' לפי שפרעה הוא חולק על משה
כמו שביארתי בג' שרשים האחד שמשה הניח מציאות סבה
ראשונה מחוייב המציאות מעצמו .ופרעה כחש לו מפני שהיה
חושב שאלוה העולם הוא הטבע ושהגרם השמימיים הוא היה
מנהיג הטבע השפל ולכן כשאמר משה כה אמר ה' השיב פרעה
לא ידעתי את ה' כלו' איני מודה במציאותו .והשרש השני הוא
שמשה הניח שהאלוה משגיח על כל דרכי בני האדם לתת לאיש
כדרכיו ופרעה כחש זה באמרו מי ה' .והשורש השלישי שמשה
הניח שהיה האלוה יכול לשנות טבעי הדברים ומחדשם בכלל
ובפרט כרצונו ביכולת בב"ת כמו שאמר (שמות ה' ג') פן יפגענו
בדבר או בחרב ופרעה יכחישהו כמו שאמר מי ה' אשר אשמע
בקולו רוצה לומר מה יכולת יש בו שאכנע לפניו לשמוע בקולו
הנה מפני זה באו המכות מכוונות לאמת שלשת השרשים
האלה כי הנה לאמת מציאות האל באו ג' מכות שהם דם
צפרדעים וכנים .ולכן בראשונה מהם אמר כאן בזאת תדע כי
אני ה' ובמכת הצפרדעים והכנים לא אמר דבר מזה לפי
ששלשת המכות ההמה היו לאמת השורש הראשון ההוא
ונסמכו בטעמ' על הראשונה מהם אמנם הג' מכות השניות באו
לאמת השורש השני והם ערוב דבר שחין ולזה בראשונה מהן
שהוא הערוב אמר למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ רוצה לומר
משגיח ומנהיג אותה ובדבר ובשחין לא אמר דבר לפי שנסמך
על מה שאמר בראשונה מהן .ואמנם הג' המכות האחרונות
שהם ברד ארבה חושך באו לאמת השרש השלישי שהוא היותו
יתברך יכול לשנות הדברים הטבעיים כרצונו ולכן אמר
בראשונה מהן שהוא הברד בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ
רוצה לומר יכול לפעול בה כחפצו והשתים האחרות ארבה
חושך נתמכו לראשונה מהן ובאה אחריה מכת בכורות להנקם
מילדי העבריים שהמיתו ולהיות המכות כלם מכוונות לרמוז
שלשת השרשים האלה היה רבי יהודה נותן בהם סימנים דצ"ך
עד"ש באח"ב כי היו הסימנים ההם כפי שלשת הכוונות שכיוון
בהם הקב"ה כמו שבארתי במאמר זבח פסח
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מכת בכורות
מסכת אבל רבתי פרק ראשון (אחת מן המסכתות הקטנות .לעיתים היא מכונה בלשון סגי נהור
מסכת שמחות ,מכיוון שהיא עוסקת בהלכות גוסס ,התאבדות ,הלוויית המת ,וכו')
ויהי בחצי הלילה וה׳ הכה כל בכור בארץ מצרים וגו׳ וכתיב (במדבר ח) כי לי כל בכור [וגו׳]
ביום הכותי כל בכור וגו׳ (ואתה משיב) א״ר יוחנן אע״פ שהכה אותם מכת מות ,מחצי הלילה
היתה נפשם מפרפרת בהם עד הבוקר משל הדיוט אומר נתת פת לנער הודע את אמו ,אף
הקדוש ברוך הוא אמר אודיע לבני המיתה המשתקת הזאת ששונאיהם היאך מתים בה אלא
תשמור נפשותם עד הבוקר כדי שיראו בני בשונאיהם.
העמק דבר שמות פרשת בא פרק יא  -אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסיף .ידוע הזרות
שבזה הלשון שעירבב לשון זכר עם לשון נקבה ,ועי' ת"י וראב"ע והספורנו ,והנראה דלא קאי
על הצעקה שתהיה גדולה כ"כ ,אלא שכך תהיה הצעקה אשר כמהו וגו' ,היינו שיצעקו כי מכה
כזו לא נהיתה .והנה תניא במכילתא בא פ"ז למדנו שע"ז לוקה בארבעה דרכים ועובדיה
בשלשה במכה ובהשחתה ובמגפה ,מזה למדנו שלא מתו כל הבכורים בבת אחת כעין מכת
סנחריב וחילו ,אלא הוכו בתחלואים רעים ונשחתה צורתם עד שמתו במיתה משונה ,ומעתה
יובן שמש"ה עירבב המקרא לשון זכר עם לשון נקבה ,ללמדנו שהמכה היתה באה גם כעין דבר
ממש שהוא בלשון זכר וגם מחלה משונה המכונה בלשון נקבה:
מכילתא פרשת בא פרשה י״ג  -כי אין בית אשר אין שם מת .ר׳ נתן אומר וכי לא היו שם
בתים אשר אין שם בכורות אלא כיון שהיה הבכור מת לאחד מהן היו עושין לו איקונין
ומעמידו בביתו ואותו היום נשחקות ונידקות ונזרות והיה אותו היום קשה להן כיום הקבורה.
ולא עוד אלא שהיו המצרים מקוברים בבתיהם והיו כלבים באין לשם ומחטטין ומוציאין את
הבכורות מתוך כוכיהן ומתעתעין בהם והיה אותו היום קשה להם כיום הקבורה:

שמות רבה יח:ב  -ויהי בחצי הלילה ,הה״ד (תהלים קיט) חצות לילה אקום להודות לך על
משפטי צדקך ,חצות לילה אקום להודות לך על המשפטים שעשית במצרים ,ולנו עשית צדקה,
היאך אלא כיון שאמר משה והכיתי כל בכור התחילו מהם יראים ויש מהם שלא היו מתיראין,
מי שהיה מתירא היה מוליך בכורו אצל ישראל ואמר לו בבקשה ממך טול את זה וילין עמך,
כיון שהגיע חצי הלילה הרג הקב״ה כל הבכורות ואותם שהיו נתונים בבתיהם של ישראל היה
הקב״ה פוסע בין ישראל ובין המצרים והיה נוטל נשמתו של מצרי ומניח נשמתו של ישראל
והיה היהודי מתעורר ומוצא את המצרי מת בין כל אחד ואחד שנא׳ ופסחתי עליכם ולא יהיה
בכם נגף התחילו ישראל אומרים חצות לילה אקום להודות לך לכך נאמר כל משפטי צדקך.
תהלים קיג:א  -הַ לְלּויָּה | הַ לְלּו עַ בְ דֵׁ י ה' הַ לְלּו ֶאתׁ-שֵׁ ם ה':
ילקוט שמעוני  -סימן תתעב  -הללויה הללו עבדי ה' .זה שאמר הכתוב
אזכה נגינתי בלילה .ר' יהודה בר' סימון אמר :אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה :רבש"ע
מזכרת אני נסים שעשית עמי בלילה במצרים השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ,ואימתי?
כשהרגת בכורי מצרים ויהי בחצי הלילה שבאותו לילה נגאלנו והוצאתנו מעבדות לחירות
שהיינו עבדים לפרעה וגאלתנו ונעשינו לך עבדים שנאמר הללויה הללו עבדי ה' ,אתה מוצא כ"ו
דורות משנברא העולם עד שיצאו ישראל ממצרים ולא אמרו הלל ,ובשעה שבאה מכת בכורות
עמד לו פרעה והלך לו אצל משה ואהרן שנאמר ויקרא פרעה למשה ולאהרן לילה ,היה דופק
פרעה על פתחיהן ,א"ל שוטה בלילה אנו יוצאין וכי גנבים אנו בבקר אנו יוצאין שכך אמר לנו
הקב"ה ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ,אמר הרי מתו כל המצרים שנאמר ותחזק
מצרים על העם ,אמרו לו ומבקש אתה לכלות את המכה הזאת ממך אמור הרי אתם בני חורין
הרי אתם ברשותכם הרי אתם עבדים של הקב"ה ,התחיל פרעה צווח לשעבר הייתם עבדי
ועכשו הרי אתם בני חורין אין אתם אלא עבדים של הקב"ה צריכים אתם להלל להקב"ה
שאתם עבדיו שנאמר הללויה הללו עבדי ה'
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Dayenu – R. Shechter

Had God sustained us throughout two thousand years of Dispersion
But not preserved our hope for return, Dayenu
Had God preserved our hope for return
But not sent us leaders such as Rabbis Alkalai, Kalischer, Mohilever, and Rav Kook to plant the
ideological seeds that made that hope a reality, Dayenu
Had God sent us leaders such as Rabbis Alkalai, Kalischer, Mohilever, and Rav Kook to plant the
ideological seeds that made that hope a reality
But not inspired the pioneers of BILU and Chovevei Tzion with incredible מסירות נפש, Dayenu
Had God inspired the pioneers of BILU & Chovevei Tzion with incredible מסירות נפש
But not sent us Sarah Aaronsohn and the other brave heroes of NILI, Dayenu
Had God sent us Sarah Aaronsohn and the other brave heroes of NILI, But not stirred the one-armed
hero of Tel Hai, Yosef Trumpeldor to declare:  טוב למות בעד ארצנו,אין דבר, Dayenu
Had God stirred the one-armed hero of Tel Hai, Yosef Trumpeldor to declare:  טוב למות בעד ארצנו,אין דבר
But not helped us engineer the most daring escape in modern times from Acco Prison in 1947, Dayenu

Had God helped us engineer the most daring escape in modern times from Acco Prison in 1947
But not blessed us with passionate leaders like Zev Jabotinsky and Menachem Begin, Dayenu
Had God blessed us with passionate leaders like Zev Jabotinsky and Menachem Begin
But not inspired the audacious Irgun, Lehi and Hagana soldiers who fought to expel the British
occupiers from our country, Dayenu
Had God inspired the audacious Irgun, Lehi and Hagana soldiers who fought to expel the British
occupiers from our country
But not blessed us with men of courage like Dov Gruner and the other עולי הגרדום
who walked proudly to the gallows while singing Hatikva, Dayenu
Had God blessed us with men of courage like Dov Gruner and the other  עולי הגרדוםwho walked
proudly to the gallows while singing Hatikva
But not blessed us with the holy “father of the prisoners” Rabbi Aryeh Levin,
who smuggled messages and gave comfort to the jailed soldiers of the Underground, Dayenu
Had God blessed us with the holy “father of the prisoners” Rabbi Aryeh Levin,
who smuggled messages and gave comfort to the jailed soldiers of the Underground
But not sent the brave men and women who brought tens of thousands of
Aliya Bet refugees to Eretz Yisrael on the eve of the Holocaust, Dayenu
Had God sent the brave men and women who brought tens of thousands of
Aliya Bet refugees to Eretz Yisrael on the eve of the Holocaust
But not blessed those refugees and the tireless holocaust survivors with the strength to
help fight for the creation of Israel in 1948, Dayenu
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Dayenu – R. Shechter

Had God blessed those refugees and the tireless holocaust survivors with the strength to help
fight for the creation of Israel in 1948
But not miraculously inspired David Ben Gurion to make the risky decision to declare a state, Dayenu
Had God miraculously inspired David Ben Gurion to make the risky decision to declare a state
But not shielded our paratroopers as they fearlessly stormed Jerusalem and liberated the Old City
in the miraculous Six-Day War, Dayenu
Had God shielded our paratroopers as they fearlessly stormed Jerusalem and liberated the Old City
in the miraculous Six-Day War
But not blessed the subsequent generation with renewed Jewish pride and self-respect,
along with the ba’al teshuva phenomenon, Dayenu
Had God blessed the subsequent generation with renewed Jewish pride and self-respect,
along with the ba’al teshuva phenomenon
But not filled the land of Israel with more Torah learning and more Yeshivot than there were in
all of Europe before the Holocaust, Dayenu
Had God filled the land of Israel with more Torah learning and more Yeshivot than there were
in all of Europe before the Holocaust
But not blessed us with the valiant soldiers of Tzahal to protect them, Dayenu
Had God blessed us with the valiant soldiers of Tzahal to protect them
But not helped the soldiers of ( סַ י ֶֶרת מַ ְטכַ לIDF Special Forces) as they attacked the hijackers
in Entebbe and saved our brothers & sisters, Dayenu
Had God helped the soldiers of  סַ י ֶֶרת מַ ְטכַ לas they attacked the hijackers in Entebbe and
saved our brothers & sisters
But not watched over our pilots of the F-16 Fighter Squadron as they swooped down
and destroyed the Iraqi nuclear reactor, Dayenu
Had God watched over our pilots of the F-16 Fighter Squadron as they swooped down
and destroyed the Iraqi nuclear reactor
But not sent us modern-day Jewish heroes like Roi Klein who sacrificed his life by jumping on
a live hand grenade to protect the soldiers under his command in Lebanon while crying out
“Shema Yisrael”, Dayenu
Had God sent us modern-day Jewish heroes like Roi Klein who sacrificed his life by jumping on a live
hand grenade to protect the soldiers under his command in Lebanon while crying out “Shema Yisrael”
But not given us the sense of  הכרת הטובto appreciate the restoration of Jewish heroism,
Jewish honor, the ability to defend ourselves, Jewish pride, Jewish self-respect, explosive Jewish
Torah study, and the privilege of living to see the promised return to Zion,
For all of these blessings and gifts – dear God – Dayenu!
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מצה  -זריזות
מכילתא פרשת בא פרשה ט׳  -ושמרתם את המצות .ר׳ יאשיה אומר אל תקרי כן
אלא ושמרתם את המצות כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את
המצוה אלא אם בא מצוה לידך עשה אותה מיד:
ארחות צדיקים שער טו ־ שער הזריזות  -אמר רבי יהודה בן תימא :הוי עז כנמר
וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים (אבות פ״ה מ״כ) .ראה,
המצוות וכן אמר דוד (תהלים קיט ס):
ִׁ
איך הזהירו לעשות עצמו קל וגבור על
״חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצותיך״ .וכן דרשו רבותינו ,זכרונם לברכה (שמות
יב יז) :״ושמרתם את המצות״ ,אל תקרי ״מצות״ אלא ״מצוות״ ,אם תבא מצוה
לידך אל תחמיצנה ,אלא עשה אותה מיד (מכילתא).

ֹותיָך
תהלים קיט:ס  -חַ ְׁש ִׁתי וְ ל ֹא ִׁה ְתמַ ְהמָ ְה ִׁתי ל ְִׁׁשמֹר ִׁמצְ ֶ
אבן עזרא  -חשתי .זריזין מקדימין למצות:
מצודת דוד  -חשתי .במהירות רב ולא בהעכבה אלך לשמור מצותיך:
מלבי"ם  -חשתי ,ולא עכבוני העצלות ואהבת המנוחה ,כי חשתי בזריזות ולא
התמהמהתי לשמור מצותיך ,שעשיתי המצוה תיכף בבואה לידי כמ"ש מצוה הבאה
לידך על תחמיצנה ,ועשיתי בזריזות הגם שעשיית המצות הם טורח גדול:
מהר"ל  -נתיבות עולם  -נתיב השלום פרק ב  -הזריזות שיש לאדם במצות בוראו
דבר זה הוא שלימות המצוה שבזה נחשב שהוא עושה המצוה בשלימות לגמרי.
ובפרק קמא דברכות (ו׳ ,ב׳) אמר אביי אגרא דפרקי ריהטי וכו׳ וכבר התבאר זה
למעלה ,וכל זה כי הזריזות למצוה הוא עיקר שכר המצוה...
שלחן ערוך צ:יב  -מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכן לכל דבר מצוה ,אפילו
בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה ,אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ.
משנה ברורה  -ס"ק מ מצוה וכו'-שנאמר "וְ נ ְֵׁדעָ ה נ ְִׁר ְדפָה לָדַ עַ ת ֶאת-ה כְ ׁשַ חַ ר נָכֹון
יֹורה ָא ֶרץ" (הושע ו:ג) מזה נלמוד דכ"ש שיש ליזהר
מֹצָ אֹו וְ יָבֹוא ַכגֶׁשֶ ם לָנּו כְ מַ לְקֹוׁש ֶ
אז שלא לעמוד באמצע הדרך להסיח עם חבירו באיזה חפצי עצמו כי עי"ז מצוי
שבא אחר ברכו וקדושה .ועיין בפרישה שכתב דעיקר הריצה יהיה כשבא סמוך
לבהכ"נ דשם מינכר הוא שעושה לשם מצות בהכ"נ…
מסילת ישרים  -פרק ז בבאור חלקי הזריזות
חלקי הזריזות שנים :אחד קדם התחלת המעשה ואחד אחרי כן .קדם התחלת
המעשה הוא ,שלא יחמיץ האדם את המצוה ,אלא בהגיע זמנע או בהזדמנע לפניו
או בעלותע במחשבתו ימהר יחיש מעשהו לאחז בע ולעשות אותע ולא יניח זמן
לזמן שיתרבה בינתים ,כי אין סכנה כסכנתו ,אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל
להתחדש איזה עכוב למעשה הטוב...
…על־כן הזהירו זכרונם לברכה (מכילתא שמות יב) :ושמרתם את המצות ,מצוה
הבאה לידך אל תחמיצנה ,ואמרו (נזיר ג) :לעולם יקדים אדם לדבר מצוה ,שלפי
שהקדימה בכירה לצעירה ,זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות .ואמרו
(פסחים ד) :זריזים מקדימים למצוות .וכן אמרו (ברכות ו) :לעולם ירוץ אדם לדבר
מצוה ואפילו בשבת .ובמדרש אמרו (בראשית רבה פ׳ מח) :הוא ינהגנו על־מות,
בזריזות ,כאלין עולמתא ,כמה דאת אמר (תהלים סו) :בתוך עלמות תופפות .כי
הזריזות היא מדת שלימות גדול אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה .ומי
שמתגבר ותופש בה כל מה שיוכל ,הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת ,אשר הבורא
יתברך יתנה לו שכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו.
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בכל דוד ודור חייב אדם לראות את עצמו...
נתיבות שלום – פסח – מאמר שלישי

ברכת אשר גאלנו
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"בְ צֵׁ את י ְִׁׂש ָר ֵׁאל ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁם"...
תהלים קיד
(א) בְ צֵׁ את יִׁ ְׂש ָר ֵׁאל ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁ ם בֵׁ ית ַי ֲעקֹב מֵׁ עַ ם ֹלעֵׁ ז( :ב) הָ יְ ָתה
לֹותיו( :ג) הַ יָם ָר ָאה וַ ָינֹס הַ י ְַרדֵׁ ן יִׁ סֹב
יְ הּודָ ה לְ ָק ְדׁשֹו יִׁ ְׂש ָר ֵׁאל מַ ְמ ְׁש ָ
לְ ָאחֹור( :ד) הֶ הָ ִׁרים ָר ְקדּו כְ ֵׁאילִׁ ים גְ בָ עֹות כִׁ בְ נֵׁי צ ֹאן( :ה) מַ ה לְ ָך
הַ יָם כִׁ י ָתנּוס הַ י ְַרדֵׁ ן ִׁתסֹב לְ ָאחֹור( :ו) הֶ הָ ִׁרים ִׁת ְר ְקדּו כְ ֵׁאילִׁ ים
גְ בָ עֹות כִׁ בְ נֵׁי צ ֹאן( :ז) ִׁמלִׁ פְ נֵׁי ָאדֹון חּולִׁ י ָא ֶרץ ִׁמלִׁ פְ נֵׁי אֱ לֹוּהַ ַי ֲעקֹב:
(ח) הַ הֹפְ כִׁ י הַ צּור אֲ גַם מָ יִׁ ם חַ לָ ִׁמיׁש לְ מַ עְ יְ נֹו מָ יִׁ ם:

סוטה לו-:לז.
דתניא ,היה ר"מ אומר :כשעמדו ישראל על הים ,היו שבטים
מנצחים זה עם זה ,זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני
יורד תחלה לים ,קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה,
שנאמרׁ :שָ ם בִׁ נְ י ִָׁמן צָ עִׁ יר רֹדֵׁ ם (תהלים סח:כח) ,אל תקרי רודם
אלא רד ים ,והיו שרי יהודה רוגמים אותם ,שנאמר (שם) ׂשָ ֵׁרי
יְ הּודָ ה ִׁרגְ מָ ָתם ,לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן
לגבורה ,שנאמר :ובין כתפיו שכן; אמר לו רבי יהודה :לא כך
היה מעשה ,אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר
אין אני יורד תחילה לים ,קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים
תחילה ,שנאמר (הושע יב:א) ְסבָ בֻנִׁ י בְ כַ חַ ׁש ֶאפְ ַריִׁ ם ּובְ ִׁמ ְרמָ ה בֵׁ ית
יִׁ ְׂש ָר ֵׁאל וִׁ יהּודָ ה עֹד ָרד עִׁ ם ֵׁאל...לפיכך זכה יהודה לעשות
ממשלה בישראל ,שנאמר :היתה יהודה לקדשו ישראל
ממשלותיו .מה טעם "היתה יהודה לקדשו וישראל
ממשלותיו"? (דהיינו כיצד זכה לזה?) משום ד"הים ראה וינוס"
(בראותו את נחשון משבט יהודה נכנס לים).
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"בְ צֵׁ את י ְִׁׂש ָר ֵׁאל ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁם"...
תהלים קיד
(א) בְ צֵׁ את יִׁ ְׂש ָר ֵׁאל ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁ ם בֵׁ ית ַי ֲעקֹב מֵׁ עַ ם ֹלעֵׁ ז( :ב) הָ יְ ָתה
לֹותיו( :ג) הַ יָם ָר ָאה וַ ָינֹס הַ י ְַרדֵׁ ן יִׁ סֹב
יְ הּודָ ה לְ ָק ְדׁשֹו יִׁ ְׂש ָר ֵׁאל מַ ְמ ְׁש ָ
לְ ָאחֹור( :ד) הֶ הָ ִׁרים ָר ְקדּו כְ ֵׁאילִׁ ים גְ בָ עֹות כִׁ בְ נֵׁי צ ֹאן( :ה) מַ ה לְ ָך
הַ יָם כִׁ י ָתנּוס הַ י ְַרדֵׁ ן ִׁתסֹב לְ ָאחֹור( :ו) הֶ הָ ִׁרים ִׁת ְר ְקדּו כְ ֵׁאילִׁ ים
גְ בָ עֹות כִׁ בְ נֵׁי צ ֹאן( :ז) ִׁמלִׁ פְ נֵׁי ָאדֹון חּולִׁ י ָא ֶרץ ִׁמלִׁ פְ נֵׁי אֱ לֹוּהַ ַי ֲעקֹב:
(ח) הַ הֹפְ כִׁ י הַ צּור אֲ גַם מָ יִׁ ם חַ לָ ִׁמיׁש לְ מַ עְ יְ נֹו מָ יִׁ ם:
מדרש תהלים
הים ראה וינוס .מה ראה ,ראה הים את בני ישראל שנלחמים
זה עם זה על קדושת שם הקב"ה (מי ירד תחילה) ,אמר מה אני
עומד ,מיד ברח ,שנאמר הים ראה וינוס .דבר אחר ראה ארונו
של יוסף יורד לים ,אמר הקב"ה ינוס הים מפני הנס מן
העבירה ,שנאמר וינס החוצה (בראשית לט יג) ,אף הים נס
מפניו ,שנאמר הים ראה וינוס.
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ד
ויט משה את ידו על הים ,התחיל הים עומד כנגדו אמר לו משה
בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו הראהו את המטה ולא קבל
עליו .משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי גנות זו לפנים
מזו מכר את הפנימית ובא הלוקח ליכנס ולא הניחו השומר
אמר לו הלוקח לשומר בשם המלך ולא קבל עליו הראהו את
הטבעת ולא קבל עליו עד שניהג הלוקח את המלך בעצמו ובא
כיון שבא המלך התחיל השומר בורח אמר לו כל היום הייתי
אומר לך בשם המלך ולא קבלת עליך ועכשיו מפני מה אתה
בורח אמר לו לא מפניך אני בורח אלא מפני המלך .כך עמד
משה על הים אמר לו משה בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו
הראהו המטה ולא קבל עליו עד שנגלה הקב"ה עליו בכבודו
וכיון שנגלה הקב"ה בכבודו ובגבורתו התחיל הים בורח שנ'
הים ראה וינס אמר לו משה כל היום הייתי אומר לך בשם
הקב"ה ולא קבלת עליך עכשיו מפני מה אתה בורח מה לך הים
כי תנוס ,אמר לו לא מפניך בן עמרם אני בורח אלא מלפני אדון
חולי ארץ מלפני אלהי יעקב ההופכי הצור אגם מים חלמיש
למעינו מים:
תנחומא במדבר ב – (...כאשר) נגלה על הר סיני ברחו (שאר
ההרים) שנאמר ההרים רקדו כאלים.
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אפיקומן  -צפון

שמות ב:ב  -ו ַַתהַ ר הָ ִׁאשָ ה ו ֵַׁתלֶד בֵׁ ן ו ֵַׁת ֶרא אֹתֹו כִׁ י-טֹוב הּוא ו ִַּתצְּ פְּ נֵהּו ְׁשֹלׁשָ ה י ְָר ִׁחים:
שמו של משה רבנו צפון בהגדה ,אבל משה ,לא שכחנו אותך!

משלי ב
ֹלהים ִׁת ְמצָ א:
אםְ -תבַ ְקׁשֶ ּנָה כַ כָ סֶ ף וְ כַ מַ ְטמֹונִׁ ים ַת ְחפְ ֶֹשּנָהָ :אז ָתבִׁ ין יִׁ ְר ַאת ה' וְ דַ עַ ת אֱ ִׁ
תּוׁשיָה מָ גֵׁן לְ הֹלְ כֵׁ י תֹם:
ּותבּונָה :יִּ צְּ פֹן לַ יְ ׁשָ ִׁרים ִׁ
כִׁ י-ה' יִׁ ֵׁתן חָ כְ מָ ה ִׁמפִׁ יו דַ עַ ת ְ
רש"י  -יצפון לישרים תושיה .גנזה הקב"ה אצלו כ"ו דורות עד שנתנה לדור המדבר:
אבן עזרא  -תושיה .התי"ו נוסף מן יש ותקרא כן החכמה בעבור שהיא יש
ועומדת לעד והשם יצפננה לישרים בעבור שינצרו בה ארחות משפט והם המצות,
ודרך חסידיו ישמור השם כאשר ישמרו האורחות:
מצודת דוד  -יצפון .ה' הסתיר רזי התורה ושומרם לתתם לישרים בלבותם ומגן
הוא להולכי תום דרך להצילם ממכשול:
רלב"ג  -יצפון לישרים .הנה הוא מסתיר התושיה והוא הנימוס המושכל אשר
לנמצאות ושומר אותה לתתה לישרים כי הם לבד יתכן שיגיעו להשגות העיוניות
מפני היותם ישרים במדות ואוהבים היושר והאמת בדעות
האפיקומן הוא "צפון" ,זו המצה ה"נסתרת" .זה מסמל את קרבן הפסח ,אשר
לעת עתה" ,מוסתר" מאיתנו ,אבל בקרוב "יתגלה" ,ואנו נקריב אותה!

שלחן ערוך  -סימן תעו :מנהג אכילת צלי בליל פסח
מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים ,אוכלים .מקום שנהגו שלא לאכול ,אין
אוכלין גזירה שמא יאמרו :בשר פסח הוא .ובכל מקום אסור לאכול שה צלוי
כולו כאחד בלילה זה ,מפני שנראה כאוכל קדשים בחוץ; ואם היה מחותך או
שחסר ממנו אבר או שלק בו אבר והוא מחובר ,הרי זה מותר במקום שנהגו.
הגה :ולא יאכל ולא ישתה הרבה יותר מדאי ,שלא יאכל האפיקומן על אכילה
גסה או ישתכר וישן מיד (מהרי"ל).
משנה ברורה
אכילה גסה -דהיינו שאינו מתאוה כלל לאכול שאז אינו עושה מצוה מן המובחר
שאף שאפיקומן הוא זכר לפסח והפסח נאכל על השובע דהיינו שהוא שבע כבר
ולכן אוכלין האפיקומן אחר גמר הסעודה כמו שיתבאר בסימן תע"ז מ"מ צריך
שיהא לו קצת תאוה לאכול ואם לאו אין זה מן המובחר ואם שבע כ"כ עד שנפשו
קצה באכילה מרוב שובע אף שדוחק עצמו לאכול אינו יוצא ידי חובתו כלל
במצוה זו שאכילה גסה כזו אינה נקראת אכילה כלל .כתבו הפוסקים אל יהיה
אכילת אפיקומן עליו לטורח דעי"ז אין מתקיים המצוה מן המובחר:
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Good Sermon Material
Rabbi Shmuly Yanklowitz – Facebook - April 2, 2015
(Ordination - Yeshivat Chovevei Torah – Open Orthodox)
Friends, please consider omitting the passage ( ְׁשפְֹך חֲ מָ ְתָך ֶאל הַ גֹויִׁםasking
G-d to pour wrath upon the nations of the world) in the Haggadah this
year. This was a justifiable addition in the past (added during the
oppressive Crusades) & anti-Semitism is certainly still alive today, but
our prayers today need to focus on peace, justice, love, & healing. This is
a powerful moment in the Haggadah to feel a little pain, pray for
strength, and meditate on our crucial moral leadership role in our unredeemed world. We are to take the high road & not hide behind prayers
of old, laden with anger & hate, justifiable then (in powerlessness &
isolation) but potentially dangerous today (in an era of power & interdependence). Rabbi David Hartman wisely advised: "A sacred text is a
text that haunts me all the time-but it doesn't paralyze me.“
(Note: Har Nof massacre took place on November 18, 2014)
Rabbi Jonathan Sacks
Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, 2015, p. 239
…Moses had spoken about love before, most famously in the command,
‘Love your neighbor as yourself’ (Lev. 19:18). Abrahamic monotheism
was the first moral system to be based not just on justice and reciprocity
- do for others what you would like them to do for you - but on love.
What is really unexpected is what he says about hate:
Do not hate an Egyptian, because you were a stranger in his
land. (Deut. 23:7)
This is a very counter-intuitive command. Recall what had
happened. The Egyptians had enslaved the Israelites. They had
initiated a policy of slow genocide, killing every male Israelite
at birth. Moses had begged Pharaoh repeatedly to let the people
go and he had refused. Moses also knew that this entire chapter of Israelite history was not accidental or incidental. It was
their matrix as a nation, their formative experience. They were
commanded to remember it forever, enacting it once a year on
Passover, eating the unleavened bread of affliction and the bitter herbs
of slavery. All these, on the face of it, were reasons to hate the Egyptians
or at the very least to look back with a sense of grievance, resentment,
animosity and pain. Why then did Moses say the opposite? Do not hate
them, because you were strangers in their land.
Because to be free, you have to let go of hate. That is what Moses
was saying. If the Israelites continued to hate their erstwhile enemies,
Moses would have succeeded in taking the Israelites out of Egypt, but he
would have failed to take Egypt out of the Israelites.

תשע'ח- מקורות לחג הפסח – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר

68

בס'ד

Good Sermon Material
דברים כג ( -ח) ל ֹא ְת ַתעֵׁ ב אֲ ד ִֹׁמי כִׁ י ָא ִׁחיָך הּוא ל ֹא ְּת ַתעֵ ב ִּמ ְּצ ִּרי כִּ י גֵר
ִׁיׁשי יָב ֹא ל ֶָהם ִׁב ְק ַהל ה’:
ִּית בְּ ַא ְּרצו( :ט) בָ נִׁים אֲ ׁשֶ ר ִׁי ָּולְדּו לָהֶ ם דֹור ְׁשל ִׁ
הָּ י ָּ
רש"י  -לא תתעב אדומי – לגמרי 1ואף על פי שראוי לך לתעבו שיצא
בחרב לקראתך:
2
לא תתעב מצרי  -מכל וכל אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור .מה טעם,
שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק .לפיכך -
(ט) בנים אשר יולדו להם דור שלישי  -ושאר האומות מותרין מיד
שפתי חכמים 1 -ר"ל הא כתיב אחריו בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא,
הא דור שני לא יבא ,אם כן מתועב הוא! ולמה אמר ברישא לא תתעב ומתרץ
מה שכ' לא תתעב ר"ל לגמרי לא תתעב ,אבל מעט תתעבם
2משום דכתיב אחריו דור שלישי יבא הא דור שני לא יבא ולמה אמר לא
תתעב מצרי ומתרץ דה"ק לא תתעב מכל וכל אבל מעט תתעבו כדפירש לעיל
גבי לא תתעב אדומי ונקט כאן מכל וכל ר"ל משום שנאמר כל הבן הילוד
היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון ואע"פ שזרקו זכוריכם ליאור אפ"ה אל
תתעבו מה טעם שהיו כו' וזה שנקט רש"י מכל וכל:
עורך :אם זה כל
כך נחוץ לעזוב את
השנאה ואת
הַ עֹויְנּות כדי
"להיות משוחרר",
אז מה נעשה עם
הפסוקים שבאים
מיד לפני הפסוק
שמצוטט על ידי
הרב סקס ?!

ּומֹואבִׁ י בִׁ ְקהַ ל ה' גַם דֹור ע ֲִׁׂש ִׁירי ל ֹא יָב ֹא ל ֶָהם ִׁב ְק ַהל ה'
ָ
(ד) ל ֹא יָב ֹא עַ מֹונִׁי
אתכֶם
עַ ד עולָּם( :ה) עַ ל ְדבַ ר אֲ ׁשֶ ר ל ֹא ִׁק ְדמּו ֶא ְתכֶם בַ ל ֶֶחם ּובַ ַמיִׁם בַ ֶד ֶרְך ְבצֵׁ ְ
ִׁמ ִׁמצְ ָריִׁם וַאֲ ׁשֶ ר ׂשָ כַר עָ לֶיָך ֶאת בִׁ לְעָ ם בֶ ן בְ עֹור ִׁמפְ תֹור אֲ ַרם נַהֲ ַריִׁם ל ְַק ְל ֶל ָך( :ו)
ֹלהיָך לְָך ֶאת ַה ְק ָללָה ל ְִׁב ָרכָה כִׁ י
וְ ל ֹא ָאבָ ה ה' אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִׁׁשמֹעַ ֶאל בִׁ לְעָ ם ַויַהֲ פְֹך ה' אֱ ֶ
אֲ הֵׁ בְ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך( :ז) ל ֹא ִּת ְּדרֹש ְּשֹלמָּ ם וְּ טֹבָּ ָּתם כָּל י ֶָּמיָך ְּלעולָּם:
ספר החינוך תקסא  -שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם  -שלא נתחתן עם
הזכרים מבני עמון ומואב לעולם ואפילו אחר שיתגיירו ,שנאמר ...עד עולם.
משרשי המצוה...צונו לקבוע שנאה עמהם שהשחיתו והתעיבו להראות תכלית
רשעם ונבלותם ...כי בהסכמתו בעשיית הנבלה המכוערת ,ולא יחוש לגלות
דעתו ובושתו נגד עמים רבים ,מראה בזה רוע מזגו ותכלית פחיתותו ,וכי אין
בו עוד תקנה להכשיר עצמו ולהיטיב מעשהו ,ונתחזק עוותו עד שלא יוכל
לתקון ,ואיש כמוהו איננו ראוי להתערב בעם הקודש המבורך.
ספר החינוך תקסב  -שלא לדרוש שלומם במלחמה  -שנמנענו מהשלים עם
עמון ומואב עד עולם...משרשי המצוה .מה שכתבתי במצוה הקודמת,
מהיותם בני הנבלה עד שאין ראויים לשלום וטובה ,אבל האכזריות עליהם
שבח ומעלה...

ספר החינוך תרג  -לזכור מה שעשה לנו עמלק -משרשי המצוה לתת אל
לבנו שכל המצר לישראל שנאוי לפני השם ברוך הוא ...כדי שלא ישכח
הדבר ,פן תחלש איבתו ותחסר מהלבבות באורך הזמנים .אבל טעם
זכירת מה שעשה עמלק ,אינו רק שלא תישכח שנאתו מלבנו...
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Good Sermon Material
Contemporary American Haggadot – All available in print/online
Haggadah for Jews and Buddhists
Hip Hop Haggadah
Gender Inclusive Haggadah
Haggadah Good Feeling About This
Haggadah for the Liberated Lamb (Vegetarian)
Immigrant Justice Haggadah
Earth Justice Haggadah
LGBT Haggadah
Black Jewish Haggadah
The Social Justice Seder –
The Plight of African Asylum Seekers in Israel
Modern Slavery Haggadah
Bob Marley Haggadah
DIY Haggadah App for iPad
Economic Justice Haggadah
Unitarian Universalist Haggadah
Love & Justice Haggadah
Pop Haggadah
Theatrical Haggadah
30-Minute Seder – The Haggadah That
Blends Brevity with Tradition
Black Lives Matter Haggadah
Internet Haggadah
Messianic Passover Haggadah
Cokie & Steve Roberts Haggadah (interfaith)
The Israeli-Palestinian Conflict Haggadah
Rabbi Arthur Waskow’s 1969 Freedom Seder
The Reproductive Justice Haggadah
Earth Day Haggadah
In Search of Freedom: A Passover Seder for Darfur
The Ten Plagues of Domestic Poverty Supplement
The Food Justice Haggadah
The Anti-Nuclear Seder
Next Year in Brooklyn; A Seder to Celebrate Ourselves
The 1997 Seder for Tibet
Like an Orange on a Seder Plate: Our Lesbian Haggadah
The Santa Cruz Haggadah: A Passover Haggadah,
Coloring Book, and Journal for Evolving Consciousness
The Liberated Haggadah: A Passover Celebration for
Cultural, Secular, and Humanistic Jews

Jewish Voice For Peace
Haggadah
“As we break the middle matzah
we acknowledge the break that
occurred in Palestinian life and
culture with the establishment
of the State of Israel in 1948
when hundreds of villages were
destroyed and hundreds of
thousands of people displaced.
This damage cannot be undone
— but repair and return are
possible.”
“Our freedom was bought with
the suffering of others. As we
packed our bags that last night
in Egypt, the darkness was
pierced with screams. May the
next sea-opening not also be a
drowning; may our singing never
again be their wailing. We shall
all be free, or none of us shall be
free because our liberations are
intertwined.”
The Rodef Shalom Seder –
“Examines the socio-political
climate of Pharoah’s Egypt and
asks why one nation would
oppress another nation. How
can we understand both sides of
the story, and how can we use
this model to help understand
conflicts in the world today?”
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