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 לברכת האילנות  - חודש ניסן 
 
המשנה במסכת אבות )פרק ג', משנה ז'( אומרת "המהלך בדרך 

אה ניר זה,  ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נ
מעלה עליו הכתוב כאלו מתחיב בנפשו". אם הדברים כפשוטם, הרי 
שיש כאן זלזול בערך האסתטי של הטבע. הקדוש ברוך הוא אמנם  
ברא אילנות יפים, אבל אין זה מעניינך להתבונן בהם. "האומר מה  

הרי זה מתחייב בנפשו". כך יכולנו להבין, אלמלא  -נאה אילן זה 
בסתירה להלכה מפורשת שהיוצא בימי ניסן  שהדברים עומדים 

ורואה אילנות מלבלבים אומר: "ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, 
וברא בו בריות טובות, ואילנות טובות, להתנאות בהן בני אדם"  
)ברכות מ"ג, ב', שו"ע או"ח, סימן רכ"ו, סעיף א'(, אם כן ההנאה  

לא יתכן להבין    האסתטית מן היופי של האילן בודאי שהיא ראויה, לכן 
 את דברי התנא כזלזול ביופי של הטבע. 

אלא שכאן צריך להבין את הדברים לעומק. כל הפוסק ממשנתו  
ואומר 'מה נאה אילן זה', מי שעבורו ההתבוננות באילן היא  
הפסקת משנתו, במקום להיות ההמשך של משנתו, זה סימן  
שהוא חי בעולם חצוי, שבו אין הנפש מתפשטת על כללות  

מציאות, ולכן הוא באמת מתחייב בנפשו, הוא מגלה בזה שהוא  ה
 התחייב בנפשו, שאין לו חיים שלמים. 

מה שאין כן, מי שנטיעת האילן, ההתבוננות באילן, היא ההמשך  
של חיי הקדושה שלו, בוודאי שבזה זכה להידבק בשכינה, שכן  
אמרו חכמים במדרש: שאחד מן הדרכים להידבק בשכינה זה  

טיעה בארץ ישראל. מעלתה של הנטיעה של העצים,  לעסוק בנ
גדולה עד כדי כך שרבי שמואל מוהליבר כותב באחת  
מתשובותיו, שכל תשוקתו היא לעלות לארץ ישראל כדי לנטוע  
בה עץ אחד, לדעת שהוא עשה דבר מה בחייו. המעלה העליונה  
כל כך היא שבנטיעת העצים נעשה האדם שותף לקב"ה,  

להים גן בעדן מקדם" )בראשית ב', ח'(.  -ד' אשנאמר בו: "ויטע 
העצים הראשונים נבראו ע"י הקב"ה ישירות, ללא גרעין וללא  
פרי שקדם להם. העץ השני נעשה ע"י העץ, ע"י הפרי שהרקיב  
באדמה ויצר עץ חדש. כאשר האדם מתערב בתהליך הצמיחה,  
הרי הוא בזה דומה ליוצר בראשית בעצמו ושותף לבריאתו. ולכן  

בקות הגדולה ביותר שיכולה להיות בשכינה היא דרך  הד
התפשטות הקדושה עד לנטיעת העצים של ארץ ישראל. ומכאן  
לדברי החת"ם סופר )חידושיו למסכת סוכה ל"ו. ד"ה 'דומה  
לכושי'(, שאמר שכל הוויכוח שמצאנו בתלמוד, האם יש ערך  
לעבודת האדמה לעומת לימוד תורה, כאותה המחלוקת  

ין רבי שמעון בן יוחאי לבין רבי ישמעאל, לא  המפורסמת ב 
נאמרה אלא בחוצה לארץ בלבד, אבל בארץ ישראל בוודאי  
שגם רשב"י יודה בערכה המיוחד של קדושת הארץ והדבקות  
בשכינה, שמושגת בנטיעת העצים בה. לכן אשרי חלקו של כל  
מי שזוכה להיות שותף בבניינה של הארץ, בנטיעת עציה, ובקיום  

ת האומרות: "ובנו בתים ונטעו כרמים" )יחזקאל כ"ח,  הנבואו
כ"ו(. בניית בתים נאמרה כסימן מובהק לגאולה, וכיעד של  
הגאולה. וכן נטיעת העצים היא אחד מיעדי הגאולה, יותר מאשר  
לימוד תורה שלא הוזכר בין יעדי הגאולה, במפורש בנביאים,  

"מלאה    אע"פ שבוודאי שמתוך נטיעת העצים נגיע גם למצב של 
הארץ דעה את ד'" )ישעיה י"א, ט'( אבל תוכנם הישיר של  

 הנבואות הוא על נטיעת העצים. 

 

 

 | פרץ בן כאפי|  נורית בת מזל|  אברהם בן שרה לעילוי נשמה :

https://www.facebook.com/ofir.betesh
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6765:2018-03-06-23-29-52&catid=256&Itemid=100513
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 רעיון החירות 

 | עוד לא עבר את עריכת הרב   שרקי אורי  הרב עם   שיחה תמליל 

 
נעסוק בנושא החירות. מה הייתה ההשפעה של יציאת מצריים  
על כלל האנושות, מה ההבדל בין חופש לחירות, ובמה שונה  

 החירות של עם ישראל מהחירות של אומות העולם. 

מה אנחנו יכולים ללמוד שאנחנו עדיין לא יודעים על   ה: שאל
 רעיון החירות? 

הרעיון של חירות הוא הרעיון המופקע ביותר מבחינה   תשובה: 
אינטלקטואלית. אין שום דבר בעולם הטבע שמורה על חירות  
אמיתית. לכן הרעיון שהאדם יכול להיות באמת חופשי ובן חורין  

הלבבות אלמלא יציאת מצרים. הרב קוק  לא היה חודר לתוך 
 אומר: 

"כי אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים לחרות  
עולם, הרי כל העולם כולו וכל סדר חיי האדם היו נשארים  
על מקומם בלי השתנות, וכך היה נשאר השעבוד לאותו  

 . פרעה במצרים"

רואים  העולם לא היה משתנה, העולם היה נשאר תקוע. אנחנו 
כעובדה מתועדת שהרעיון של חירות, קידמה והתפתחות  
התפשט בעולם רק בתרבויות ששמעו באופן ישיר או עקיף על  
עם ישראל. במקומות רחוקים יותר כגון סין העתיקה או למשל  
אצל האצטקים במקסיקו או אצל האינקה בפרו הרעיון של  

חשבה.  אפשרות של שינוי העולם היה רעיון רחוק לגמרי מן המ
להפך, הקביעות וההתמדה נחשבו לאידאל העליון. אנחנו רואים  
שרק אחר כך, כאשר הספרדים באו למקסיקו והישועים הגיעו  
לסין, נעשה פתאום שינוי תודעתי והצטרפו אותם העמים לרעיון  
הקידמה. יציאת מצרים היא זו שפעלה את המחשבה של  

מלאך המוות,  החירות. אחר כך חירות מן המלכויות, חירות מ
חירות מיצר הרע וכדומה. כל הדברים האלה הוכחו כאפשריים  

 ועובדתיים ביציאת מצרים. 

 מה זאת אומרת חירות ממלכויות?  שאלה: 

החירות הפוליטית. אי אפשר היה לחשוב שעם אימפריה   תשובה: 
פוליטי כמו של מצרים יהיה אפשר שאומת  -אקונומי -וסדר סוציו

לכלה המצרית היא זו  העבדים שעומדת בתשתית הכ
שתשתחרר ותהפוך את הקערה על פיה. עצם זה שהדבר הזה  
נהיה אפשרי והתקיים זאת הראייה שהסדר הפוליטי איננו דבר  

 מוחלט וניתן לשינוי. 

אם נחשוב על תרבויות אחרות שחוו את החירות הזאת   שאלה: 
 כמו השחורים בארה"ב...

 כן. הכול בא על יסוד יציאת מצרים. תשובה: 

איך העבדות נמשכה שם כל כך הרבה זמן? הרי   שאלה: 
 האמריקאים הם תרבות דתית.

גם החברה השחורה בארה"ב הייתה חברה מאוד   תשובה: 
דתית. כל הדיון מסביב לשאלת העבדות היה דיון תנכי. גם  
מצדדי העבדות וגם מתנגדיה ביססו את דבריהם על יסוד  

ן עבד עבדים  התנ"ך. אלה הביאו פסוקים המדברים על כנע 
 ואלה דיברו על יציאת מצרים. 

השאלה מסביב לחירות היא אפשרית בכלל אך ורק אחרי  
שהייתה יציאת מצרים. אז יש מקום לדיון. בעולם העתיק, בעולם  
הרומי או אפילו בעולם היווני העתיק, המחשבה שיכולה להיות  
חברה ללא עבדות או שיש מקום לשחרר את העבדים הייתה  

 לגמרי לנפש.רעיון זר  

 למרות שזה היה הרבה אחרי יציאת מצרים.  שאלה: 

כן, אבל אלה מקומות שבהם דבר האומה הישראלית   תשובה: 
לא נשמע. אנחנו היום מדברים על התפשטות התנ"ך בעולם.  
בעת העתיקה נדרש לכך זמן רב. עד שהיוונים שמעו על היהודים  

 עבר הרבה מאוד זמן. 

לא משהו מוחלט אלא משהו   אתה אומר שחירות היא  שאלה: 
 שהוא רק אפשרי? 

אנחנו יודעים שנשמת האדם היא חירותית, ושהחירות   תשובה: 
לוהית העליונה. אבל המודע  -הזאת היא כמין נטף של החירות הא

הראשוני של האדם, הופעתו הראשונה בעולם היא שהוא נתון  
לחוקים. כשהאדם מגיע לעולם הזה הוא תקוע בעריסה עם  

ועם הרעב שלו וכדומה. המחשבה שהוא באמת בן חורין  החיתול 
היא מחשבה שחודרת אל הנפש רק בשלבים מאוחרים יותר.  
למרות שמבחינת המבנה הפנימי של האדם, נשמתו היא הבסיס  

 הראשוני. 

כל מי שיש לו ילדים יודע שכבר בגיל שנתיים הם   שאלה: 
 מתחילים לחשוב על החירות שלהם.

על החופש. זה לא אותו הדבר. פירושו של  אני לא מדבר   תשובה: 
מה שאני רוצה. החירות היא   לעשות המושג חופש הוא שאני יכול 

מה שאני רוצה. למשל, אם אני מאוד אוהב   לרצות שאני יכול
סוכריות וההורים שלי לא רוצים לתת לי אבל אני מורד ואני רוצה  

זה  את הסוכריות, בזה אני מבטא את השאיפה שלי לחופש. אבל  
שאני רוצה סוכריות, אולי זה כפוי עלי, כי אני בנוי במבנה ביולוגי  
כזה שהסוכריות טעימות לי ואינני יכול שלא להתאוות לסוכריה,  
אינני יכול להתגבר על התאווה הזאת. אולי בגלל זה אני דורש  
את החופש. החירות לעומת זה היא שאני יכול להחליט אם אני  

, אם אני מעוניין להיכנע אל התאווה  בכלל אוהב סוכריות או לא
 או לא להיכנע לתאווה. זה דבר שמתברר הרבה יותר מאוחר. 

יש לנו הרבה דברים פיזיים כמו הסוכריות האלה, כמו   שאלה: 
 הרעב. 

האדם הוא היצור היחיד שיכול אפילו להתאבד. הוא   תשובה: 
יכול להחליט שהוא פועל נגד הטבע שלו. אמנם זאת הצורה  

לבטא את זה, אבל מזה אנחנו יודעים שיש כאן גרעין   השלילית
פנימי של חירות גדולה שבאה מהנשמה שלו, וזה לא קשור כלל  
וכלל לחופש של האדם. החופש בדרך כלל מחובר אל תאוותיו  

 הכפויות עליו. 

 יש הבדל בין חירות של ישראל לחירות של גויים?  שאלה: 

חירות. אלא שאצלנו הדבר  לא, אין שום הבדל. חירות זו   תשובה: 
הזה הוא חלק מחווייתנו הלאומית. מכיוון שאנחנו יצאנו ממצרים  
חווינו את החירות הזאת במובן הלאומי, בעוד שאצל אומות  
העולם כדי לחוש את החירות, האדם דווקא צריך לנתק את עצמו  
מן ההוויה הקולקטיבית ולחזור אל היחידיות שלו. כלומר, אצל  

י בן חורין אני צריך להתנתק מהחברה. בעם  האומות אם אנ
ישראל אם אני רוצה להיות בן חורין אני צריך להתחבר אל  

 החברה. 

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6264:2017-03-25-19-33-32&catid=256&Itemid=100513
https://soundcloud.com/ourim/31a
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איך מתבטא העניין של להתנתק מהחברה? טוב לאדם   שאלה: 
 שהוא נמצא בחברה.

אבל האדם נתון גם לדטרמיניזם של הסוציולוגיה   תשובה: 
מקדמת  וכדומה. הרבה פעמים החברה שבתוכה הוא נמצא 

ערכים שליליים ודווקא אנשים גדולים מבחינה מוסרית הם  
אנשים שהתגלו כהולכים נגד הזרם של החברה. למשל,  
סוקרטס. אילו סוקרטס היה רוצה להיות נאמן לחברה  
האתונאית, מן הסתם הוא היה מדרדר מבחינה מוסרית כמו  
החברה שבה הוא היה חי. לעומת זה בעם ישראל, כיוון שהאומה  

ומה נושאת בתוכה ערכים חיוביים שמתקדמים דווקא ע"י  כא
הקיום הלאומי של עם ישראל, אז הדבקות בלאום הישראלי היא  
גם הדבקות בערכים של חירות ומוסר. במילים אחרות אני רוצה  
להגיד את מה שהרב קוק אמר פעם על ההצטרפות שלנו אל  
הלאומיות היהודית. אלמלא שאנחנו יודעים שהלאומיות  

יהודית נושאת בתוכה אידאלים עתידיים גדולים לא היינו  ה
מצטרפים אליה. סתם לאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב. יש  
בזה מרכיב מסוים של רשע. אנחנו האומה היחידה שנוסדה  
מלכתחילה כדי לקיים "ונברכו בך כל משפחות האדמה". ז"א,  

בי. קיומנו  אנחנו אומה שעצם קיומה משנה את העולם בכיוון החיו
במציאות הוא זה שלימד את העולם שיש דבר כזה חירות, שיש  
דבר כזה אמונה, שיש דבר כזה קידמה, תקווה וכדומה. ולכן גם  
כשאדם מצטרף אל הלאומיות הישראלית, לדוגמה, כשהוא  
הולך לצבא מתוך שאיפות של קידום אישי או כדי להראות כמה  

הוא מצטרף אל מפעל  הוא גיבור, בסופו של דבר שלא מדעתו 
 גדול שעתיד לתקן את העולם, וזה מקרין גם על פרטיותו. 
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 אחד עשר כוכביא, מה נשתנה ושאלות הבנים 
 עוד לא עבר את עריכת הרב  -  שיעור סיכום 

 

 שני חידושים על ההגדה של פסח:

 אחד עשר כוכביא 

לוהינו",  -ב"אחד מי יודע" מונים דברים חשובים מאוד: "אחד א
החשיבות של "אחד עשר  "שני לוחות הברית", וכדומה. אבל מה  

 כוכביא", אחד עשר הכוכבים שיוסף ראה בחלומו? 

הנה הפירוש של הרב יורם אליהו ממכון מאיר: כתוב במדרש  
שכשראובן שמע את החלום של יוסף הוא שמח כי אם יש אחד  
עשר כוכבים סימן שגם הוא בכלל הכוכבים. לראובן היה ספק אם  

ולכן הוא גם רצה   יהיה כלול בעם ישראל בגלל מעשה בלהה
מאוד שהחלום יתקיים. כשהוא ראה שיוסף נעלם מהבור הוא  

כלומר, אם    - קרע את בגדיו ואמר: "הילד איננו ואני אנה אני בא"  
החלום של יוסף לא יתגשם אז אין לראובן הוכחה שהוא אחד  
מהכוכבים. בסופו של דבר החלום התקיים וראובן נכלל בכוכבים  

ר, רק אחרי שמתברר שגם היהודי  למרות החטא שלו. כלומ
החוטא הוא בכלל ישראל אפשר להגיע לאחדות האומה של שנים  

 עשר שבטיא. 

  

 מה נשתנה

בהגדה של פסח כלולות שתי הגדות. המשנה כתבה על ההגדה:  
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח", אך יש מחלוקת מהם הגנות  
והשבח. ההגדה הראשונה היא של הסוברים שהגנות היא  

דים היינו" והשבח הוא "ויוציאנו", וההגדה השנייה של  "עב
הסוברים שהגנות היא "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"  
והשבח הוא "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו". כלומר, יש הגדה  
לאומית ואחריה הגדה דתית. רק בתקופת הסבוראים איחדו בין  

דים היינו" וגם  שתי ההגדות ומאז יש הגדה אחת שבה יש גם "עב 
"עובדי עבודה זרה היו אבותינו". לפי זה מובן גם למה יש שתי  
סדרות של שאלות. יש שאלות לפני ההגדה הראשונה ושאלות  
לפני ההגדה השנייה. לפני "עבדים היינו" מופיעה סדרת  

 השאלות שבמשנה "מה נשתנה":

ילות?  ל ַהל ֵּ כ ָ ָלה ַהז ֶּה מִּ יְּׁ ָנה ַהל ַ ַ ת  ְּׁ ש    ַמה נ ִּ

 ֶּ ָלה ַהז ֶּה ש  יְּׁ ה, ַהל ַ ץ ו ַמצ ָ ין ָחמֵּ לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ לו   - ב ְּׁ כ 
ה.  ַמצ ָ

ָרקות  ָאר יְּׁ ְּׁ ין ש  לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ ָלה ַהז ֶּה )כולו(   -ש  יְּׁ ַהל ַ
 ָמרור. 

ָחת  ַעם אֶּ ַ ילו  פ  ין ֲאפִּ ילִּ ב ִּ נו  ַמטְּׁ ין אֶּ ילות אֵּ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ יְָּׁלה   -ש  ַהל ַ
 ֵּ ת  ְּׁ ים. ַהז ֶּה ש  ָעמִּ  י פְּׁ

ין  ֻסב ִּ ין מְּׁ ין ו בֵּ בִּ ְּׁ ין יוש  ין ב ֵּ לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ ָלה   -ש  יְּׁ ַהל ַ
ין.  ֻסב ִּ ָלנו מְּׁ ה כ ֻ  ַהז ֶּ

לפני ההגדה השנייה מופיעות השאלות שבמכילתא שהן  
 השאלות של ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה: 

הַ  ים וְּׁ ַהֻחק ִּ דות וְּׁ ר? ָמה ָהעֵּ ר  ָחָכם ָמה הו א אומֵּ ֶּ ים ֲאש  טִּ ָ פ  ְּׁ ש  מ ִּ
ו ָה ה' א   ַסח:  -צִּ ֶּ כות ַהפ  לְּׁ הִּ מור לו כ ְּׁ ה א  ָ ם. וְַּׁאף ַאת  כֶּ תְּׁ ינו  אֶּ להֵּ

יקוָמן:  ַסח ֲאפִּ ֶּ ין ַאַחר ַהפ  ירִּ טִּ ין ַמפְּׁ  אֵּ

ם  ם. ָלכֶּ ר? ָמה ָהֲעבוָדה ַהז את ָלכֶּ ע ָמה הו א אומֵּ ָ וְּׁלא   - ָרש 
ַפר ב ְּׁ  ָלל כ ָ ן ַהכ ְּׁ מו מִּ ת ַעצְּׁ יא אֶּ הוצִּ ֶּ י ש  פִּ ה  לו. ו לְּׁ ָ ר. וְַּׁאף ַאת  ק ָ עִּ

י   אתִּ צֵּ י ב ְּׁ ה ה' לִּ ה ָעש ָ ֲעבו ר זֶּ מור לו: "ב ַ יו וֶּא  נ ָ ִּ ת ש  ה אֶּ הֵּ ַהקְּׁ
ָאל:  גְּׁ ם, לא ָהָיה נִּ ָ ו  ָהָיה ש  ל  י וְּׁלא לו. אִּ ָריִּם". לִּ צְּׁ מ ִּ  מִּ

ק ָיד   חוזֶּ ָליו "ב ְּׁ ָ אֵּ ת  ָאַמרְּׁ ר? ַמה ז את? וְּׁ ם ָמה הו א אומֵּ ָ ת 
ב ֵּ  ַריִּם מִּ צְּׁ מ ִּ יָאנו  ה' מִּ ים". הוצִּ  ית ֲעָבדִּ

אול  ְּׁ ש  ַע לִּ ינו יודֵּ אֵּ ֶּ ש  ָך   - וְּׁ נְּׁ בִּ ָ לְּׁ ת  דְּׁ ג ַ ַמר, וְּׁהִּ נ ֶּא  ֶּ ַתח לו, ש  ַאת ְּׁ פ ְּׁ
ָריִּם צְּׁ מ ִּ י מִּ אתִּ צֵּ י ב ְּׁ ה ה' לִּ ה ָעש ָ ֲעבו ר זֶּ אמר, ב ַ יום ַההו א לֵּ  .ב ַ

יש קשר בין ארבע השאלות של המשנה לארבע השאלות של  
מעשים, התנהגויות: מדוע  הבנים. ב"מה נשתנה" הבן שואל על 

אוכלים את זה, מדוע יושבים כך, מדוע מטבילים כך. השאלות  
של ארבעה בנים הן שאלות על הזהות שלהם )"חכם מה הוא  
אומר", "רשע מה הוא אומר"(, במה מתבטא זה שהוא חכם וכו'.  
כלומר, אלה שאלות שמגלות את האופי של האדם. הקדושה  

גם מזהות. הרב קוק כותב באיגרת  ישראלית בנויה גם ממעשים ו 
 תקנ"ה:

"דע הדר"ג, ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים  
 לוהית עמהם. -קדושת ישראל וההתקשרות הא

הא' הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל  
מירושת אבות... והב' הוא ענין בחירה, זה תלוי במעשה  

 .תורה"- הטוב ובתלמוד

ויה משני מרכיבים. המרכיב הראשון הוא  הקדושה הישראלית בנ
כלומר, הזהות הפנימית. היהודי קדוש במידה מסוימת    - הסגולה  

גם אם לא יעשה שום דבר, ואפילו אם יהיה רשע. זה נקרא  
קדושה סגולית. בנוסף לכך יש קדושה של המעשים. היא נקראת  

מה שהאדם בוחר בבחירתו החופשית מוסיף   –קדושת הבחירה 
 . לו קדושה

לפי זה יוצא שהבן ב"מה נשתנה" רוצה שיסבירו לו את קדושת  
ואילו הבנים בסדרה השנייה   -מה כל מעשה מוסיף  -המעשים 

 רוצים שיבררו להם את הזהות העצמית שלהם. 

התשובות שהם מקבלים: בסדרה הראשונה אומרים "עבדים  
היינו" ו"ויוציאנו", בסדרה השנייה אומרים "עובדי עבודה זרה"  

קרבנו". בין שתי התשובות יש הבדל מהותי. "עבדים היינו...  ו"
ועכשיו בני חורין" קשור לזהות העצמית, זה משהו סגולי.  
כשמישהו יוצא מעבדות לחירות לא רואים שום דבר במעשה.  

יש הבדל   –לעומת זה, עובד עבודה זרה שעכשיו עובד את ה' 
ה'. כלומר,  במעשים: לפני כן עבד עבודה זרה ועכשיו עובד את 

המחנך נותן לחניך את מה שאין לו. כשהחניך יודע את הערך של  
המעשים מלמדים אותו את הערך של הזהות. לעומת זה,  
ארבעה בנים הם אנשים שיודעים את הערך של הזהות ואז  

 מלמדים אותם מעשים. זהו כלל של כיוון פדגוגי לפי החניך.

ה ב"מה נשתנה"  בנוסף יש קשר בין שתי סדרות השאלות. השאל
 היא  לחכם  שמתאימה

ין  ֻסב ִּ ין מְּׁ ין ו בֵּ בִּ ְּׁ ין יוש  ין ב ֵּ לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ ָלה   -"ש  יְּׁ ַהל ַ
ין" ֻסב ִּ ָלנו מְּׁ ה כ ֻ  .ַהז ֶּ

זֶׂר   יעֶׂ י ֱאלִּ ַרב ִּ ה ב ְּ צריך להיות מסובין בשביל להחכים, כמו: "ַמֲעש ֶׂ
ן ֲעַזרְּ  ֶׂ ָעָזר ב  לְּ י אֶׂ ַע וְַּרב ִּ ֻׁ י יְּהוש  ַרב ִּ ָהיו   וְּ ֶׂ פון ש  י ַטרְּ ַרב ִּ יָבא וְּ י ֲעקִּ יָה וְַּרב ִּ

ין". אם האדם לא בתנוחה של שלווה הוא לא יכול להגיע   ב ִּ סֻׁ מְּ
 לחוכמה. אנחנו מסובין כדי לתת תשובות לשאלות של החכם. 

 היא  לרשע השאלה ב"מה נשתנה" שמתאימה

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6262:2017-03-24-10-27-18&catid=256&Itemid=100513
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=355:355355-355&catid=45:%2045&Itemid=100588
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ָרקות  ָאר יְּׁ ְּׁ ין ש  לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ יְָּׁלה -"ש  ה   ַהל ַ ַהז ֶּ
 . ָמרור"

הרשע זקוק ל"אף אתה הקהה את שיניו". יש משהו לא נעים,  
העבודה   -מרירות. הרשע אומר: "מה העבודה הזאת לכם?" 

הזאת מרה לי. אומרים לו: אנחנו מבינים אותך, אנחנו אוכלים  
מרור. כלומר, להיגאל זה מר. הרב קוק אומר בעולת ראי"ה  

א זכר לגאולה. המצה היא  שהמצה היא זכר לשעבוד והמרור הו
ָהָתָנא", היא   י ֲאָכלו  ַאבְּ יָא דִּ ָמא ַענְּ שעבוד, לחם עוני, "ָהא ַלחְּ
מזכירה את השפלות שיש בעבדות. המרירות היא המרירות שיש  
בגאולה. אנשים לא רוצים להשתנות, להיות אחראים. כשהאדם  
בן חורין הוא אחראי על מעשיו. הגמרא אומרת שסתם עבד רוצה  

אר עבד: "עבדא בהפקירא ניחא ליה". העבד יכול לעשות  להיש
מה שהוא רוצה כי אין לו אחריות על עצמו. ברגע שהאדם בן חורין  

 הוא אחראי על עצמו, הוא מפחד מזה. 

 היא  לתם השאלה ב"מה נשתנה" שמתאימה

ה  יְָּׁלה ַהז ֶּ ה, ַהל ַ ץ ו ַמצ ָ ין ָחמֵּ לִּ ילות ָאנו  אוכְּׁ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ לו   -"ש  כ 
 .ה"ַמצ ָ 

המצה היא לחם פשוט, קמח ומים. התם כל כך פשוט שהוא שואל  
"מה זאת" היא    את השאלות הכי עמוקות שיכולות להיות.

ים   ק ִּ השאלה הכי מפחידה. לשאלה של החכם )"ָמה ָהֵעדות וְַּהחֻׁ
ו ָה ה' אֱ  ר צִּ ֶׂ ים ֲאש  טִּ ָ פ  ְּ ש  ם"( יש תשובות ברורות:  -וְַּהמ ִּ כֶׂ תְּ לֵהינו  אֶׂ

צריך לאכול מרור, כזית הוא כך, רביעית זה   צריך לאכול מצה,
באופן כזה, מסיבים כך... יש משהו שמנקז את הידיעות הגדולות  
במעשים מאוד מפורטים. אבל התם שואל: "מה זאת?". הוא  
רוצה את האמת ואז העונה חייב לתת לו את האמת עצמה,  

ית  ב ֵ ַריִּם מִּ צְּ מ ִּ יָאנו  ה' מִּ חוזֶׂק יָד הוצִּ ים". זאת    והאמת היא: "ב ְּ ֲעָבדִּ
המהות של העניין. לכן השאלה של התם היא השאלה הכי טובה  
שיש. תם מלשון תמיהה. אפלטון אמר שהתמיהה היא ראשית  
הפילוסופיה. גם המצה מעוררת תמיהות. המצה היא לחם פשוט  
ם   חֶׂ וֹּת לֶׂ ֹּאַכל ָעָליו ַמצ  ים ת  ַעת יָמִּ בְּ ִּ ולכן היא נקראת לחם עוני, "ש 

י". הגמרא  אומרת: "שעונים עליו דברים הרבה".  עֹּנִּ

 : לשאינו יודע לשאול השאלה שמתאימה

ָחת   ַעם אֶּ ַ ילו  פ  ין ֲאפִּ ילִּ ב ִּ נו  ַמטְּׁ ין אֶּ ילות אֵּ ָכל ַהל ֵּ ב ְּׁ ֶּ ָלה    -"ש  יְּׁ ַהל ַ
ים" ָעמִּ י פְּׁ ֵּ ת  ְּׁ  . ַהז ֶּה ש 

מטבילים פעמיים כדי שאינו יודע לשאול ישאל. מטבילים פעם  
את המרור בחרוסת.   אחת את הכרפס במי מלח ופעם אחת

התשובה לשאלה היא :כדי לפתוח את התיאבון. יש מצווה לאכול  
את המצה בתיאבון וירק חי פותח את התיאבון כדרכם של בני  
חורין שרוצים לאכול הרבה כדי לעורר להם את התיאבון. לעניים  
יש מעט לאכול והם לא רוצים לעורר את התיאבון אלא שהאוכל  

מהר. העשירים, כדרכם של בני חורין,   ימלא אותם כמה שיותר 
אוכלים כל מיני מאכלים שפותחים להם את התיאבון כדי לאכול  
הרבה. לכאורה, זה לא מוסרי ללמד את האדם להתאוות להרבה  
אוכל, אבל בליל הסדר יש עניין לאכול מצה לתיאבון. יש עניין  
לקדש גם את האמצעי. התיאבון הוא רק אמצעי כדי שהאדם  

בזמן יציאת מצרים האמצעיים מתעלים. יש בזה הבדל בין  יאכל.  
מצוות אכילת מצה לאכילת קרבן פסח. המצה צריכה להיות  
לתיאבון וקרבן פסח על השובע. לכן, כשאנחנו אוכלים את  
האפיקומן שהוא זכר לקרבן פסח, אוכלים אותו בסוף הסעודה  
כשאנחנו שבעים. את המצה הראשונה אנחנו אוכלים כשאנחנו  
רעבים. כשאדם רעב זה גורם לו ערנות, והערנות גורמת לשאול  
שאלות. השביעה סותמת את השאלות. כשהאדם שבע פיזית או  

רוחנית אין לו שאלות. לכן צריך לגרום לפתיחת התיאבון כדי שמי  
 שאינו יודע לשאול ידע לשאול. 

ראינו את ההקבלה בין ארבעה בנים לבין מה נשתנה. אבל יש  
ת הקושיות של מה נשתנה הן לא הקושיות  בעיה. ארבע 

 שבמשנה. במשנה יש שאלה נוספת: 

"שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי, שלוק, ומבושל,  
 . הלילה הזה כולו צלי"

היום אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת כי היום אסור לאכול  
צלי בליל הסדר )חוץ מהתימנים שאוכלים דווקא בשר צלוי בליל  

ילות קיבלו על עצמן איסור לאכול בשר צלוי  הסדר, שאר הקה
בליל הסדר, שלא יחשבו שזה הקרבן(. אבל בזמן של בית  
המקדש היו אוכלים את הקרבן. השאלה החמישית היא כנגד הבן  
החמישי שלא הגיע לליל הסדר. הקשר לצלי הוא בפסוק "שה  

י"ז(. ישראל הוא עם מפוזר כמו שה,  -פזורה ישראל" )ירמיהו נ'
הצלי הוא שה. אחת הסיבות לכך שהתורה ציוותה שהבשר  ובשר 

של הפסח יהיה צלוי היא שאנחנו שוחטים את אלוהי מצרים  
להראות שאנחנו לא מפחדים מהם. אפשר לשחוט בלי שאף  
אחד רואה, אבל כשצולים את הבשר, מריחים אותו בכל האזור.  
המטרה היא לפרסם את הדבר. כשיש בשר צלי האדם מריח  

 משך אחריו ומגיע. זה מביא את הבן החמישי. אותו, נ

 כך יש לנו חמש קושיות וכנגדן חמישה בנים. 
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 תיקון החמץ העולמי 
 עוד לא עבר את עריכת הרב -סיכום דרשת השבת הגדול תשע"ה 

 
היסטורית, הלחם הקדום היה מצה ולא  -עוד מהתקופה הפרה

הרעיון להתפיח את הלחם ולהפוך אותו )בעזרת השאור(   לחם. 
היה של המצרים; המצרים היו אלו שהמציאו   -לשמן וטעים יותר 

את השאור )השמרים(, ולפעמים היו משתמשים גם בדבש  
בתהליך ההחמצה )מה שמסביר את הציווי: "כי כל שאור וכל  

זה  דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" )ויקרא ב', יא((. על רקע 
מובן מדוע ביציאת מצרים )וביום בו אנו מציינים אותה לדורות(  
אנו פוסקים מלאכול את ה"לחם המצרי" וחוזרים אל הלחם  

 הקדום. 

אלא שהחמץ לא נשלל באופן גורף ונצחי. באורות הקודש )חלק  
ג' קכ"ז(, מפגיש אותנו הרב קוק עם המושג "תיקון החמץ  

 העולמי", בו החמץ עתיד להפוך למצה:

"כל האור העתיד, הופעת כבוד ד' בעולם, תגלה את העוז  
לשבר את הנקודה המבדלת בין עומק רע לעומק טוב,  
תכניס תחת החפץ הרע והשפל, חפץ טוב ומרומם, והחמץ  

 העולמי יהפך למצה. 

ואותו הקנה, של "חית קנה", המשתמש בכחו הספרותי  
הרשעה,  לרועץ, להמס את החברה, ולבצר את מקלטי 

יכרת ממנו חלקו הירוד, המשתפל לאותן התהומות  
האפלים, ויתקדש להראות בכחו את מה שראוי להראות  

 בעולם, שהאדם העשוי בצלם אלהים חי בו. 

ואותו הקנה שהעלה שרטון וכרך גדול שברומי עליו הוא  
בנוי, שלקח עוצם כחו מפני הירידה הישראלית, אשר באה  

ונית של ההתהדרות הגויית,  מאז הוגלם החפץ לנטיה החצ
ביום שנשא שלמה את בת פרעה, גער חית קנה, ויאמר,  

 הנה, ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן". 

  - דרשו הדרשנים שישנו הבדל של אות אחת בין "חמץ" ל"מצה"  
האות חי"ת לעומת האות ה"א. שתיהן מורכבות משלשה קוין  

ה בכל שלשת  ופתוחות מלמטה, אלא שהאות חי"ת סתומ
הצדדים לגמרי, ואילו האות ה"א יש לה פתח מלמעלה. כל  
שצריך, אם כן, כדי להפוך את החמץ למצה הוא לגרד קצת  

 מהאות ח' ואז לקבל את האות ה'.

באופן דומה הביטוי "חית קנה", שהוא כינוי לתרבות המצרית  
)התנין שחי ביאור בינות קני הסוף( או הרומית )המשתמשת  

הקולמוס(, ולתרבות הזרה השלטת בעולם בכללה,   בקנה בתור
בעזרת   - יהפוך לעתיד לבוא לביטוי אחר: "קנה" יהפוך ל"הנה" 

גירוד של האות קו"ף והפיכתה לאות ה"א, כאשר המילה "הנה"  
מסמלת את בוא הגאולה: "ראשון לציון הנה הנם, ולירושלים  
ון  מבשר אתן". תהליך זה של הפיכת ה"קנה" ל"הנה" הוא תיק

החמץ העולמי למצה, שהוא העלאת הגרעין הטוב המסתתר  
 בתוככי הרע שבתרבות הגויית. 

מכאן פנינו לפרק ג' של מסכת פסחים, אותו נבאר על דרך תיקון  
 החמץ העולמי. 

  

 

 

 משנה א': תיקון המתחיל בשלילה

שלב ראשון בתיקון זה הלא הוא שלילת כל הרע המצוי אצל  
ה של פסח שבה אנו אומרים: "שפוך  הגויים. כך מצאנו גם בהגד

חמתך על הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא  
קראו". זאת לעומת חג הסוכות במהלכו אנו מדגישים חשיבות  

אומות העולם.   70פרים כנגד  70תיקון העולם כולו בהקריבנו 
ניתן לומר שפסח הוא נקודת הפתיחה של תיקון החמץ העולמי,  

אסור לנו לאכלו ואין לנו   -ים לגמרי את החמץ ובו אנו שולל
להחזיקו ברשותנו. זוהי השיבה אל המקוריות העברית בעת  

 לידתה של האומה. 

ץ   י, וְּׁחֹמֶּ דִּ ָ ָכר ַהמ  ֵּ י, וְּׁש  לִּ בְּׁ ח ַהב ַ ָ ת  ַסח: כ ֻ פֶּ ין ב ְּׁ רִּ ו  עֹובְּׁ ל  "אֵּ
 ֶּ יָלן ש  ים, ַוֲעמִּ עִּ ל ַצב ָ ֶּ זֹוָמן ש  י, וְּׁ רִּ צְּׁ תֹום ַהמ ִּ זֵּ י, וְּׁ ל  ָהֲאדֹומִּ

י   יטֵּ ִּ ש  כְּׁ ַ ר: ַאף ת  ר אֹומֵּ זֶּ יעֶּ לִּ י א  ים. ַרב ִּ רִּ ל סֹופְּׁ ֶּ ים, וְּׁקֹוָלן ש  חִּ ַטב ָ
ַסח.   פֶּ ר ב ְּׁ י זֶּה עֹובֵּ ָגן, ֲהרֵּ ין ד ָ מ ִּ הו א מִּ ֶּ ל ש  ָלל, כ ָ ה ַהכ ְּׁ ים. זֶּ ִּ ָנש 

ת".  רֵּ ו ם כ ָ ש   ן מִּ הֶּ ין ב ָ ָהָרה, וְּׁאֵּ ַאזְּׁ ו  בְּׁ ל  י אֵּ  ֲהרֵּ

ין"  רִּ ו  עֹובְּׁ ל  אומות העולם שאין להן יסוד  זהו כינוי כללי ל – "אֵּ
נצחי והן "עוברות" מן העולם, כי פרט לתרבות העברית,  
  – התרבויות כולן הן בנות תמותה. סימן לדבר: "אלו עוברין" 

 ראשי תיבות א"ע = אומות עולם. 

מה אנו שוללים באומות העולם? המשנה מפרטת לנו את  
 הגדולות שבאומות: 

י לִּ בְּׁ ח ַהב ַ ָ ת  מעופש המעורב עם חלב. כאשר אדם  זהו פת  – " "כ ֻ
חולם, הוא מציף את תת המודע שלו והופך אותו או את חלקו  
באופן זמני למודע. ניתן לכנות תהליך זה בשם "עיפוש".  
הבבלים ידועים היו בחכמת החלומות, וכך דניאל התבלט בבבל  
בתור מי שידע לפתור את החלומות. אלא שחלומותיו של אדם  

ט אותו אל הרע מאחר והם נותנים בלעדיות  לבדם עלולים להסי 
 לכח הדמיון )ולא מערבים את החכמה(.

י"  דִּ ָ ָכר ַהמ  ֵּ משקה אלכוהולי כמעין בירה העשויה מחיטים   – "וְּׁש 
או שעורים שהיו מכינים במדי. מדי ופרס קרובות זו לזו, ואנו  
יודעים שהמשתאות וההוללות עשויים להוביל את האדם לחטא,  

ל המלך אחשוורוש והמלכה ושתי שהיו עושים  כפי שמצאנו אצ 
משתאות הכוללים גילוי עריות כחלק מההווי התרבותי של  

 ממלכתם.

י"  ץ ָהֲאדֹומִּ משקה שבו היו נותנים שעורה ביין. השעורה   –  "וְּׁחֹמֶּ
היא מאכל הבהמה, והיין הוא משקה שהומצא על ידי האדם ברוב  

או במילה   – ה חכמתו. אם כן יש כאן עירוב של בהמיות עם חכמ 
אחת: פילוסופיה. הפילוסופיה הגיעה להשגות נעלות מצד  
החכמה, אך הותירה את האדם בבהמיותו, ללא השלכות  
מוסריות מעשיות שעליו לפעול לפיהן. אנו שוללים את  
הפילוסופיה כשהיא עומדת לעצמה, מפני שהיא רואה רק את  

הדיבור    – לדיבור יסוד החכמה לנגד עיניה, אך לא מותירה מקום
 לוהי אל האדם המנחה אותו באופן מוסרי. -הא

י"  רִּ צְּׁ זֵּתֹום ַהמ ִּ מין שכר שהיו עושים במצרים משעורים,   – "וְּׁ
 כרכום ומלח לצרכים רפואיים. בספר הכוזרי מובא משל הסכל: 

"משל למה הדבר דומה, לסכל שחדר לתוך אוצר  
התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות,  

ופא איננו שם. ובראותו אנשים רבים צובאים  בשעה שהר
על האוצר ההוא מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל  
מוציא אליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם, בלי כל  
ידיעה בטיב התרופות ובכמות מנה ומנה הראויה לאיש  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5563:2016-03-01-07-32-32&catid=256&Itemid=100513
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ואיש, ונמצא זה ממית אנשים באותן התרופות שיכלו  
 להועילם". 

 ברפואה איננה ענין של חכמה אנושית גרידא. אם כן, התמחות 

כעת עוברת המשנה לשלושה מיני אומניות, שהן חמץ נוקשה  
 בעין: 

ים עִּ ל ַצב ָ ֶּ זֹוָמן ש  מים מעורבים בסובין, שהיו הצבעים   – " "וְּׁ
משתמשים בו למלאכתם. זוהי הנטיה אחר החיצוניות, אחר  

 ה"צביעה" לבדה שאיננה מתקנת את גוף הכלי. 

ילָ  ים""ַוֲעמִּ חִּ ל ַטב ָ ֶּ זוהי פת שהיו הטבחים מכינים מתבואה    – ן ש 
שלא היתה בשלה כדי שליש, והיו משתמשים בה כדי לכסות את  
הקדרה ולשאוב ממנה זוהמתה. אם כן, זוהי הנטיה אחר הנקיות  

 שגם היא דבר חיצוני. 

ים" רִּ ל סֹופְּׁ ֶּ זהו דבק העשוי מקמח. קולן של סופרים   –  "וְּׁקֹוָלן ש 
 כמה. מסמל את הח

ים"  ִּ י )טיפולי( ָנש  יטֵּ ִּ ש  כְּׁ ַ ר: ַאף ת  זֶּר אֹומֵּ יעֶּ לִּ י א  סממנים   – "ַרב ִּ
מעורבים בסולת שנשים היו טופלות על בשרן. ר' אליעזר מוסיף  
את העמדת היופי לבדו בתור אידיאל, שהוא דבר שלילי כיוון  

 שיכול לתת ליצר העריות להשתלט על האדם. 

  

 משנה ב': תיקון הנפש הפרטית 

ָחד, ַחי ָב  "ב ָ  ָמקֹום אֶּ יִּת ב ְּׁ ז ַ ם יֵּש  כ ַ ָבה, אִּ י ֲערֵּ קֵּ דְּׁ סִּ ב ְּׁ ֶּ ק ש  צֵּ
ם   ָאה, אִּ מְּׁ ֻ ַין ַהט  נְּׁ עִּ ן לְּׁ כֵּ עו טֹו. וְּׁ מִּ ל ב ְּׁ טֵּ ם לֹא, ב ָ ר. וְּׁאִּ ַבעֵּ לְּׁ
ָבה.   י הו א ָכֲערֵּ י ו מֹו, ֲהרֵּ קִּ ה בְּׁ ם רֹוצֶּ ץ. וְּׁאִּ יד ָעָליו, חֹוצֵּ פ ִּ ַמקְּׁ

א בוֹ  י ֹוצֵּ ם יֵּש  כ ַ , אִּ ש  רֵּ ק ַהחֵּ צֵּ י זֶּה ָאסו ר:ב ָ יץ, ֲהרֵּ מִּ ח  הֶּ ֶּ  "  ש 

ק"  צֵּ ה"בצק" הוא הדבר ה"בץ", המבצבץ, וכן הוא גם   – "ב ָ
מציק, המביא למצוקה. זהו כמובן יצר הרע   –הדבר ה"צק" 

ָבה" כשהוא מציץ ומרים ראש. והוא נמצא י ֲערֵּ קֵּ דְּׁ סִּ   –  "ב ְּׁ
 בסדקים הקטנים, כשהוא בתחילת גידולו. כפי שאמרו חז"ל: 

צר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא  "א"ר אסי: י
ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר: 'הוי מושכי העון  
 בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה' " )סוכה, נב ע"א(. 

 ידועים הדברים בספר "הנסיך הקטן" על עצי הבאובב: 

"היו כמה זרעים נוראיים בפלנטה שהיא ביתו של הנסיך  
היתה מלאה בהם.   זרעי באובב. קרקע הפלנטה -הקטן 

אם מאחרים לטפל בעצי הבאובב, כבר אי אפשר להיפטר  
מהם לעולם. הם מתפשטים בכל רחבי הכוכב, שורשיהם  
חודרים את מעבה האדמה, ואם הפלנטה קטנה מדי ועצי  

 הבאובב רבים מדי, הפלנטה מתבקעת לרסיסים". 

הערבה היא הקערה בה מערבים את הבצק והמים. היא מסמלת  
ב, אך גם את הערבות, הנעימות, את נעימות החיים.  את הערבו

יִּת  מה המדד לשלילה של יצר הרע במקומות אלו? " ז ַ ם יֵּש  כ ַ אִּ
ר ַבעֵּ ָחד, ַחי ָב לְּׁ ָמקֹום אֶּ עו טֹו"  .ב ְּׁ מִּ ל ב ְּׁ טֵּ ם לֹא, ב ָ הזית   –  וְּׁאִּ
אם אותה נעימות מובילה בסופה   –מסמל את המרירות, על כן 

עלינו לשלול אותה. ואם   – בה של דבר למרירות שדבקה באוחז 
 אין בה מרירות, אזי היא בטלה ברובו של היצר הטוב. 

 " ש  רֵּ ק ַהחֵּ צֵּ יצר הרע שאינו נשמע, המוסתר בליבו של אדם.    - "ב ָ
ם יֵּש    כיצד ידע האדם האם הרהורי ליבו שליליים המה?  "אִּ

י זֶּה ָאסו ר"  יץ, ֲהרֵּ מִּ ח  הֶּ ֶּ א בֹו ש  י ֹוצֵּ ים  יבדוק האם היו הרהור -כ ַ
כיוצא בהם אצל חבריו )בין אם חבריו ממש בין אם הרהוריו מן  

יצאו לתרבות רעה והתברר שרעים היו   –העבר( שהחמיצו 
 אזי שליליים הם.  – מתחילה 

  

 משנה ג': תיקון חטא אדם הראשון 

ר   זֶּ יעֶּ לִּ י א  יֹום טֹוב? ַרב ִּ ָאה בְּׁ ֻטמְּׁ ה בְּׁ ין ַחל ָ ִּ יש  רִּ יַצד ַמפְּׁ "כ ֵּ
ר: לֹא   יָרא  אֹומֵּ תֵּ ן ב ְּׁ י יְּׁהו ָדה ב ֶּ ה. ַרב ִּ ָאפֶּ ֵּ ת  ֶּ ם ַעד ש  ֵּ ָרא ָלה  ש  קְּׁ תִּ

ץ   ַע: לֹא זֶּה הו א ָחמֵּ ֻ י יְּׁהֹוש  ן. ָאַמר ַרב ִּ צֹונֵּ יל ב ְּׁ ט ִּ ַ ר: ת  אֹומֵּ
ה    ָ ת  ְּׁ ַרש  א ַמפְּׁ ל ָ א, אֶּ צֵּ ָ מ  ַבל יִּ ה ו בְּׁ ַבל יֵָּראֶּ ים ָעָליו ב ְּׁ ָהרִּ זְּׁ ֻ מ  ֶּ ש 

יצָ  מִּ ח  ם הֶּ ב, וְּׁאִּ רֶּ ה ַעד ָהעֶּ ָ ת  חְּׁ יָצה:ו ַמנ ַ מִּ ח   " ה, הֶּ

כאשר יש בידינו עיסה טהורה, מפרישים ממנה חלה ואופים  
אותה לצורך הכהן )שמא תחמיץ( ומוסרים אותו לידיו כשהיא  
אפויה. לעומת זאת, כאשר העיסה טמאה, אין היא ראויה לאכילת  
כהן, ולכן אסור לאפותה ביום טוב )שאין זו אפיה לצורך(. מצד  

, לפי שאין שורפים קדשים ביום טוב.  שני, גם לשורפה אי אפשר
להניחה בצד עד למוצאי יום טוב אי אפשר, שמא תחמיץ. אם כן,  

יֹום טֹוב?  נשאלת השאלה:  ָאה בְּׁ ֻטמְּׁ ה בְּׁ ין ַחל ָ ִּ יש  רִּ יַצד ַמפְּׁ  " "כ ֵּ

מיהי אותו החלה האמורה כאן? החלה המוכרת לנו בלשון חז"ל  
ו' סימן  היא "חלתו של עולם" )מדרש תנחומא לפרשת נח, פרק 

הלא הוא אדם הראשון שנקרא כך על שם שהופרש והובדל   –א( 
על ידי בורא העולם מכל הבריאה )כמו חלה המופרשת מן  
העיסה(. אדם הראשון חטא בסיועה של חוה, והיה זה שורש כל  
החטאים שארעו בכל ההיסטוריה לאחר מכן. צאצאיו של אדם  

אל הקרויים  עמלים לתקן חטא זה במהלך הדורות. בפרט, ישר
"אדם" )בבא מציעא, קיד:( והמובדלים אף הם מכל האומות.  

ה   אלא שמתברר שגם הם עלולים להיות במצב ירוד;  "ַחל ָ
ָאה ֻטמְּׁ יֹום   ישראל המצויים בטומאה הם ישראל שחטאו. - " בְּׁ "בְּׁ

בזמן הגאולה )פסח הוא חג הגאולה(. כלומר, המשנה   –" טֹוב
גאולה. למצב זה קוראים  דנה במצב בו ישראל חוטאים בזמן ה 

בחז"ל בשם: "חוצפתא דעקבתא דמשיחא". כיצד עלינו  
 להתמודד עם מצב זה? 

ה". ָאפֶּ ֵּ ת  ֶּ ם ַעד ש  ֵּ ָרא ָלה  ש  קְּׁ ר: לֹא תִּ ר אֹומֵּ זֶּ יעֶּ לִּ י א  רבי   "ַרב ִּ
אליעזר ה"שמותי" )מבית שמאי( פוסק שלא יפרישו מיד את  

ו ממנה  החלה, אלא יאפו את העיסה כולה ורק לאחר מכן יפריש
את החלה )כפי שמצאנו שבדיעבד אם שכחו להפריש חלה,  
  – מפרישים לאחר האפיה(. כלומר, אין לקרוא "שם" לגאולה 

אלא עד   -פירושו להגדיר את שמה, מטרתה של מדינת ישראל 
שתאפה, כשהיא יציבה יותר ועמדה על רגליה. כפי שמצאנו  

בין סוף  שלפי חשבון הגר"א, שנת תש"ח מקבילה בדיוק למעבר 
"שעה" חמישית שבה עומד האדם, או ישראל, על רגליו, לבין  
תחילת השעה הששית שבה קורא האדם שמות. כלומר, תחילה  
עם ישראל נגאל )יוצא משעבוד מלכויות(, ורק לאחר מכן תוהה  
ומברר מהי בדיוק מטרת גאולתו. ניתן לומר שגישה זו של רבי  

ד למצב בו עם ישראל  אליעזר מבקשת להמתין עם "יום הדין" ע
יעמדו על רגליהם, יבינו וישכילו   –יהיו כבר "אפויים", כלומר 

 להבין מהי מטרת גאולתם )קרי, יחזרו בתשובה(. 

ן" צֹונֵּ יל ב ְּׁ ט ִּ ַ ר: ת  יָרא אֹומֵּ תֵּ ן ב ְּׁ י יְּׁהו ָדה ב ֶּ . רבי יהודה מציע  "ַרב ִּ
להטיל את החלה המופרשת לתוך מים צוננים, שיאטו את תהליך  

עד למוצאי יום טוב, ואז יוכלו לשרפה. פתרון זה הוא   ההחמצה
פתרון שאיננו משלים עם המצב שבו עם ישראל שרוי בחטא והוא  
מבקש להלחם בו, לצננו ולקררו עד כמה שניתן. אלא שפתרון זה  
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איננו הרמטי ואינו מבטיח שהחלה לא תחמיץ, אלא הוא מנסה  
 למזער נזקים ככל שניתן. 

י יְּׁהוֹ  ה  "ָאַמר ַרב ִּ ַבל יֵָּראֶּ ים ָעָליו ב ְּׁ ָהרִּ זְּׁ ֻ מ  ֶּ ץ ש  ַע: לֹא זֶּה הו א ָחמֵּ ֻ ש 
ם   ב, וְּׁאִּ רֶּ ה ַעד ָהעֶּ ָ ת  חְּׁ ה  ו ַמנ ַ ָ ת  ְּׁ ַרש  א ַמפְּׁ ל ָ א, אֶּ צֵּ ָ מ  ַבל יִּ ו בְּׁ

יָצה. מִּ ח  יָצה, הֶּ מִּ ח    – רבי יהושע מחדש חידוש של ממש  הֶּ
הפתרון שלו הוא להשאיר את החלה המופרשת מן העיסה כמות  

תחמיץ. לשיטתו אין כאן איסור של "בל   –ץ שהיא, ואם תחמי
יראה ובל ימצא" כלל. חידוש זה הוא חידוש עצום שמניח שזוהי  
כוונת הבורא באיסור "בל יראה ובל ימצא". רבי יהושע בדבריו  
למעשה מבין כי על אף שאנו כבני אדם מצווים לעשות את הטוב  

הטוב  ולסור מן הרע, תיקון העולם נעשה בפועל לא רק על ידי 
לוהי הכל, וככזה הוא  - אלא גם על ידי הרע. הלא הקב"ה הוא א

פועל בעולמו דרך הטוב ודרך הרע גם יחד, ומקדם את  
האינטרסים שלו בעזרת שניהם. אם כן, מצב בו עם ישראל  

אך עלינו    – נמצאים חוטאים בזמן הגאולה הוא אמנם לא אידיאלי  
גם דרך הרע.  להבין שרצון הבורא הוא זה שמקדם את גאולתנו 

  – אנו נדרשים לגלות סבלנות )"ומנחתה"( ולהמתין "עד הערב" 
 עד בוא הגאולה השלימה, ואז יתברר לנו שאכן הכל היה לטובה. 

  

 משנה ד': תיקון חוה 

ַאַחת וְּׁאֹופֹות   ֹות כ ְּׁ ים ָלש  ִּ לֹש  ָנש  ָ ר: ש  ל אֹומֵּ יאֵּ לִּ מְּׁ ן ג ַ "ַרב ָ
ָחד, זֹו ַאַחר זֹו.  ַתנ ו ר אֶּ ים  ב ְּׁ ִּ לֹש  ָנש  ָ ים, ש  רִּ ים אֹומְּׁ ַוֲחָכמִּ

י   ַאַחת אֹוָפה. ַרב ִּ ת וְּׁ כֶּ ַאַחת עֹורֶּ ה וְּׁ ָ ק, ַאַחת ָלש  צֵּ ב ָ קֹות ב ַ עֹוסְּׁ
לֹא ָכל   ים וְּׁ צִּ לֹא ָכל ָהעֵּ ים וְּׁ ִּ ש  ר: לֹא ָכל ַהנ ָ יָבא אֹומֵּ ֲעקִּ

ן:"  צֹונֵּ ֹטש  ב ְּׁ לְּׁ ַפח, ת ִּ ָ ָלל, ת  ה ַהכ ְּׁ ין. זֶּ וִּ ָ ים ש  נ ו רִּ ַ  ַהת 

מְּׁ  ן ג ַ ַתנ ו ר  "ַרב ָ ַאַחת וְּׁאֹופֹות ב ְּׁ ֹות כ ְּׁ ים ָלש  ִּ לֹש  ָנש  ָ ר: ש  ל אֹומֵּ יאֵּ לִּ
ָחד, זֹו ַאַחר זֹו".  מצאנו לאורך הדורות )וגם בימינו בחלק   אֶּ

מהמקומות( שנשות ישראל לבדן היו מלוות את תהליך אפיית  
המצות כולו מתחילה ועד סוף. זאת משום שהנשים זריזות הן,  

טבעי של חוסר התמהמהות )כך על   והמצות מסמלות מהלך על
פי המהר"ל, האומר שהטבע ביסודו מבוסס על תהליכים איטיים,  
והנס על "קפיצת הדרך" חריגה(. דעת רבן גמליאל שהנשים  

 עוסקות יחד בכל המלאכות כולן. 

ה   ָ ק, ַאַחת ָלש  צֵּ ב ָ קֹות ב ַ ים עֹוסְּׁ ִּ לֹש  ָנש  ָ ים: ש  רִּ ים אֹומְּׁ "ַוֲחָכמִּ
ת וְּׁ  כֶּ ַאַחת עֹורֶּ הזכרנו קודם לכן שאדם הראשון   ַאַחת אֹוָפה". וְּׁ

חטא בסיועה של חוה )"היא טמאה חלתו של עולם"(. מתבקש  
אפוא, שגם היא תטול חלק בתיקון העולם. על כן, נשות ישראל  
נזהרות בשלושה דברים עליהם הן "מתות בשעת לידתן: על  
שאינן זהירות בחלה, בנדה ובהדלקת הנר" )שבת ב', ו(.  

ה" " לכן, ָ ת" כנגד חלה. – ַאַחת ָלש  כֶּ ַאַחת עֹורֶּ כנגד   –  "וְּׁ
ַאַחת אֹוָפה"  נדה. כנגד הדלקת הנר. אפשר לומר שבזה   – "וְּׁ

מסתכמות כל תרי"ג מצוות העוסקות בשלושה תחומים: בין אדם  
  – לחברו )הפרשת חלה הניתנת לכהן(, בין אדם לעצמו )נדה 

ם )הדלקת  שסומכים על עדות האשה על עצמה( ובין אדם למקו
הנר( ]ניתן גם לומר שהדלקת הנר מטרתה היא שלום הבית  
ומסמלת מצוות שבין אדם לחברו, והפרשת החלה מסמלת  

 מצוות שבין אדם לקונו[. 

לֹא ָכל   ים וְּׁ צִּ לֹא ָכל ָהעֵּ ים וְּׁ ִּ ש  ר: לֹא ָכל ַהנ ָ יָבא אֹומֵּ י ֲעקִּ "ַרב ִּ
ֹטש   לְּׁ ַפח, ת ִּ ָ ָלל, ת  ה ַהכ ְּׁ ין. זֶּ וִּ ָ ים ש  נ ו רִּ ַ צֹונֵּן". ַהת  רבי עקיבא   ב ְּׁ

רואה את התיקון הנשי בשלוש דרכים אפשריות: דרך ה"נשים",  
דרך ה"עצים" ודרך "התנורין". הנשים מסמלות את המוסר,  
בתור אלו שלאורך ההיסטוריה נתנו מוסר לבעליהן והסירו אותם  

מן הרע )שרה, רבקה, רחל, ציפורה אשת משה, נשותיהן של בני  
מסמלים את החכמה )עץ החיים המקביל  קרח ועוד(. העצים 

לספירת החכמה(, והתנורים מסמלים את העונש ויראת העונש  
המתלווה עימו. כל אשה והדרך המתאימה לה, בזמן המתאים  

 לה.

  

 משנה ה': חמץ ראשיתי 

לֹו ַחי ָב   ף, וְָּׁהאֹוכְּׁ רֵּ ָ לֹו ָפטו ר. ָסדו ק, יִּש   ף, וְָּׁהאֹוכְּׁ רֵּ ָ אֹר, יִּש   "ש ְּׁ
יזֶּה ת. אֵּ רֵּ ָדָקיו  כ ָ בו  סְּׁ ָערְּׁ תְּׁ נ ִּ ֶּ ים. ָסדו ק, ש  י ֲחָגבִּ נֵּ ַקרְּׁ אֹר, כ ְּׁ ו  ש ְּׁ

לֹו   ה ָוזֶּה, ָהאֹוכְּׁ ים: זֶּ רִּ ים אֹומְּׁ י יְּׁהו ָדה. ַוֲחָכמִּ י ַרב ִּ רֵּ בְּׁ ה ָבזֶּה, ד ִּ זֶּ
דו    ָעמְּׁ ֶּ ָאָדם ש  יפו  ָפָניו כ ְּׁ סִּ כְּׁ הִּ ֶּ ל ש  אֹר, כ ָ הו  ש ְּׁ יזֶּ ת. וְּׁאֵּ רֵּ ַחי ָב כ ָ

ֲערֹוָתיו:"   ש ַ

 ָ אֹר, יִּש   לֹו ָפטו ר"."ש ְּׁ ף, וְָּׁהאֹוכְּׁ השאור כאן הוא בצק שלא   רֵּ
 החמיץ כל צרכו. 

ת".  רֵּ לֹו ַחי ָב כ ָ ף, וְָּׁהאֹוכְּׁ רֵּ ָ - זהו בצק שנעשו בו סדקים "ָסדו ק, יִּש  
 סדקים )סימן שהחמיץ( 

חכמים מנסים למצוא את הגבול הדק להחמצה, את הסימן  
 הראשוני ביותר להחמצה. 

אֹר" הו  ש ְּׁ יזֶּ ים". ?שפטורים עליו  "אֵּ י ֲחָגבִּ נֵּ ַקרְּׁ שנעשו בבצק   "כ ְּׁ
 אחד לכאן ואחד לכאן.  – סדקים כקרני חגבים 

החמץ הוא התעצמות הבריאה. השאלה היא מהו השלב שבו  
עדיין הבריאה קרובה אל הבורא ומתי היא כבר  
מתרחקת/מקבלת אוטונומיה. "קרני חגבים" הוא ראשית הרצון  

בכתבי גורי האר"י   לוהות עצמה. זה מכונה- שהוא עדיין כמו בא
 . [1] "כהדין קמצא )=חגב( דלבושיה מיניה וביה"

ה ָבזֶּה,  ָדָקיו זֶּ בו  סְּׁ ָערְּׁ תְּׁ נ ִּ ֶּ ים  "ָסדו ק, ש  י יְּׁהו ָדה. ַוֲחָכמִּ י ַרב ִּ רֵּ בְּׁ ד ִּ
יפו    סִּ כְּׁ הִּ ֶּ ל ש  אֹר, כ ָ הו  ש ְּׁ יזֶּ ת. וְּׁאֵּ רֵּ לֹו ַחי ָב כ ָ ה ָוזֶּה, ָהאֹוכְּׁ ים: זֶּ רִּ אֹומְּׁ

ֲערֹוָתיו".  דו  ש ַ ָעמְּׁ ֶּ ָאָדם ש   ָפָניו כ ְּׁ

סדוק הוא כשנתערבו זה בזה, ומציין את עולם התערובת. רבי  
התרחקות מהשורש,  יהודה החולק וסובר ששני אלה הם כבר 

מסכים שראשית הרצון הוא בהתחלת הסתרת הפנים  
וההשתוקקות להתגלות, זה מכונה כאדם שהכסיפו פניו. בספר  

 הזהר השערות הם אורות דקים הקשורים לספירת הכתר. 

  

 משנה ו': עולם מושלם 

פְּׁ  ל ִּ ֹל מִּ ת ַהכ  ים אֶּ ַבֲערִּ ת, מְּׁ ב ָ ַ ש  יֹות ב ְּׁ הְּׁ ָחל לִּ ֶּ ר ש  ָעה ָעש ָ ב ָ י  "ַארְּׁ נֵּ
ָעָזר   לְּׁ י אֶּ ן. ַרב ִּ ַמנ ָ זְּׁ ים: ב ִּ רִּ ים אֹומְּׁ יר. ַוֲחָכמִּ אִּ י מֵּ י ַרב ִּ רֵּ בְּׁ ת, ד ִּ ב ָ ַ ַהש  

ן".  ַמנ ָ זְּׁ ין ב ִּ ֻחל ִּ ת, וְּׁ ב ָ ַ י ַהש   נֵּ פְּׁ ל ִּ רו ָמה מִּ ר, ת ְּׁ ר ָצדֹוק אֹומֵּ  ב ַ

ת"  ב ָ ַ ש  יֹות ב ְּׁ הְּׁ ָחל לִּ ֶּ ר ש  ָעה ָעש ָ ב ָ יום י"ד בניסן הוא יום   - "ַארְּׁ
חג המצות. מבערים בו את החמץ, שוחטים    שכולו הכנה לקראת

בו את הפסח, והכל כהכנה ליום ט"ו בניסן. לעומתו, יום השבת  
מסמל את השלמות הצפונה לעתיד לבוא, "מעין עולם הבא יום  
שבת מנוחה", זהו היום שבו ההכנה כבר כלתה ונשלמה. כאשר  
יום ארבעה עשר חל בשבת מתקיים פרדוקס שלא ברור כיצד  

ם עימו. בעמקם של דברים, נשאלת השאלה מה קורה  מתמודדי
כשמגיעים לעולם המושלם, לאחרית הימים, ומגלים שעדיין ישנו  

 רע שצריך לבערו? 
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ים   יר. ַוֲחָכמִּ אִּ י מֵּ י ַרב ִּ רֵּ בְּׁ ת, ד ִּ ב ָ ַ י ַהש   נֵּ פְּׁ ל ִּ ֹל מִּ ת ַהכ  ים אֶּ ַבֲערִּ "מְּׁ
ן" ַמנ ָ זְּׁ ים: ב ִּ רִּ רבי מאיר וחכמים מכריעים כל אחד   – אֹומְּׁ

יטתו: מבערים את כל החמץ, את כל הרע, לפני ה"שבת" או  לש
 במהלכה.

ין   ֻחל ִּ ת, וְּׁ ב ָ ַ י ַהש   נֵּ פְּׁ ל ִּ רו ָמה מִּ ר: ת ְּׁ ר ָצדֹוק אֹומֵּ ָעָזר ב ַ לְּׁ י אֶּ "ַרב ִּ
ן"  ַמנ ָ זְּׁ רבי אלעזר מחלק בין חמץ של קודש לבין זה של חול.   – ב ִּ

עם הרע המנסה להדבק בקודש הוא קורא להתמודד קודם  
מפני הסכנה שכרוכה בכך לקודש, ואילו עם זה של   – השבת 

 החול הוא מותיר לביעור בשבת עצמה.

  

 משנה ז': דמותו של משה 

ת   ֻעד ַ כֹל סְּׁ א  נֹו, וְּׁלֶּ ת ב ְּׁ חֹו, וְָּׁלמו ל אֶּ סְּׁ ת פ ִּ חֹט אֶּ ְּׁ ש  ךְּׁ לִּ "ַההֹולֵּ
ם ָיכ יתֹו, אִּ תֹוךְּׁ ב ֵּ ץ ב ְּׁ י ֶּש  לֹו ָחמֵּ ֶּ ר ש  כ ַ זְּׁ נִּ יו, וְּׁ ית ָחמִּ בֵּ ין ב ְּׁ רו סִּ ֹול  אֵּ

לֹו   ַבט ְּׁ ם ָלאו, מְּׁ ר. וְּׁאִּ יַבעֵּ ָותֹו, ַיֲחזֹר וִּ צְּׁ מִּ ַלֲחזֹר לְּׁ ר וְּׁ ַבעֵּ ַלֲחזֹר ו לְּׁ
ן   ים, ו מִּ טִּ סְּׁ ן ַהל ִּ ָהר, ו מִּ ן ַהנ ָ ים, ו מִּ רִּ כְּׁ ן ַהנ ָ יל מִּ ַהצ ִּ ֹו. לְּׁ ב  לִּ בְּׁ
ו ת,   ש  יַתת ָהרְּׁ בִּ ְּׁ ֹת ש  ב  ְּׁ ש  ֹו. וְּׁלִּ ב  לִּ ל ב ְּׁ ֵּ ַבט  ת, יְּׁ ֹלֶּ פ  ַ ן ַהמ  ָקה, ו מִּ לֵּ ַהד ְּׁ

י ָד: ַיֲחזֹר   " מִּ

משה רבינו הלא הוא הדמות המרכזית ביציאת מצרים, על אף  
שלא הוזכר בהגדה של פסח אלא פעם אחת בלבד )במטרה  
להדגיש כי ה' הוא המוציאנו ממצרים, הוא ולא אחר(. ממהלך  

 חייו אנו לומדים על דרך נוספת בתיקון החמץ העולמי. 

ודת  "ההולך לשחוט את פסחו, ולמול את בנו, ולאכול סע
מדובר   – " ארוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו

 במי שנזכר שיש לו חמץ בביתו, בעוד הוא נמצא הרחק ממנו. 

חוֹ  סְּׁ ת פ ִּ חֹט אֶּ ְּׁ ש  ךְּׁ לִּ זהו משה שיצא לשליחות ארוכה   – " "ַההֹולֵּ
של הוצאת ישראל ממצרים, שאחריתה מלחמה בעבודה זרה  

. את השליחות הזו  המצרית ובשחיטת אלוהי המצרים לעיניהם
הוא מקבל כשהוא במדין, ואז מתגלה לו שישנו חמץ שעליו לבער  

 ממצרים. 

נוֹ  ת ב ְּׁ ָלמו ל אֶּ שלא מל משה את בנו גרשום בזמנו, עד   – " "וְּׁ
 שהתעשתה ציפורה אשתו ומלה אותו במקומו. 

ץ ב ְּׁ  י ֶּש  לֹו ָחמֵּ ֶּ ר ש  כ ַ זְּׁ נִּ יו, וְּׁ ית ָחמִּ בֵּ ין ב ְּׁ רו סִּ ת אֵּ ֻעד ַ כֹל סְּׁ א  לֶּ תֹוךְּׁ  "וְּׁ
יתוֹ  המדרש מספר שמשה נשבע ליתרו שאת בנו הבכור   –" ב ֵּ

יקדיש לעבודה זרה )דרשת ר' אלעזר המודעי במכילתא לפרשת  
יתרו( וכן התחייב שלא יעזוב את מדין ללא רשותו. אכן, קודם  

 שיצא לשליחותו, הלך לחמיו לטול ממנו רשות.

ט את  אם כן, ישנם כאן שלושה תיקונים הנלמדים ממשה: לשחו 
כנגד שפיכות דמים,   –כנגד עבודה זרה, למול את בנו  – פסחו 

 כנגד גילוי עריות.  – ולאכול סעודת אירוסין 

ם ָלאו,   ר. וְּׁאִּ יַבעֵּ ָותֹו, ַיֲחזֹר וִּ צְּׁ מִּ ַלֲחזֹר לְּׁ ר וְּׁ ַבעֵּ ם ָיכֹול ַלֲחזֹר ו לְּׁ "אִּ
וֹ  ב  לִּ לֹו בְּׁ ַבט ְּׁ  יעשה תשובה כנגד שלושה תיקונים אלו.  – " מְּׁ

ים  מטרה כלל ישראלית:ואם הלך האיש ל רִּ כְּׁ ן ַהנ ָ יל מִּ ַהצ ִּ   – " "לְּׁ
 זוהי כמובן הוצאת ישראל מעבדות לחירות 

ָהר ן ַהנ ָ ההצלה מגזירת "כל הבן הילוד היאורה   – " "ו מִּ
 תשליכוהו". 

ים"  טִּ סְּׁ ן ַהל ִּ  זוהי ההצלה מן המצרים בקריעת ים סוף.  – "ו מִּ

ָקה" לֵּ ן ַהד ְּׁ סיני כשחטאו  הצלת ישראל למרגלות הר  –  "ו מִּ
 בחטא העגל ורצה ה' לכלותם. 

ת ֹלֶּ פ  ַ ן ַהמ  אלו הן המפלות, הנפילות שהיו לבני ישראל   –" "ו מִּ
 במדבר ומשה נזעק לעזרתם והתפלל בעדם. 

ֹו" את כל אלו ב  לִּ ל ב ְּׁ ֵּ ַבט  בעזרת כוחה של התפילה )שהיא   –  "יְּׁ
 . עבודה שבלב( וכח הדיבור של משה, שפיו וליבו שווים

י ָד"  אבל ו ת, ַיֲחזֹר מִּ ש  יַתת ָהרְּׁ בִּ ְּׁ ֹת ש  ב  ְּׁ ש  לִּ זוהי בקשתו   - "וְּׁ
האישית של משה להכנס לארץ ישראל שכבר איננה נוגעת לכלל  

 ישראל, שנענתה בשלילה. 

  

 משנה ח': הסוד 

ם   , אִּ ש  ר קֹדֶּ ש ַ ָידֹו ב ְּׁ י ֶּש  ב ְּׁ ֶּ ר ש  כ ַ זְּׁ נִּ ַליִּם וְּׁ ָ ירו ש  י ָָצא מִּ ֶּ י ש  ן מִּ כֵּ "וְּׁ
ים, ש   י  ָעַבר צֹופִּ נֵּ פְּׁ פֹו לִּ ר וְּׁש ֹורְּׁ ם ָלאו, חֹוזֵּ קֹומֹו. וְּׁאִּ מְּׁ פֹו בִּ ֹורְּׁ

יר   אִּ י מֵּ ין, ַרב ִּ רִּ ן חֹוזְּׁ ה הֵּ ָ מ  ַעד כ ַ ֲעָרָכה. וְּׁ ַ י ַהמ  ֲעצֵּ יָרה מֵּ ַהב ִּ
יִּת.   ַכז ָ ה בְּׁ ה ָוזֶּ ר: זֶּ י יְּׁהו ָדה אֹומֵּ יָצה. ַרב ִּ ַכב ֵּ ה בְּׁ ה ָוזֶּ ר: זֶּ אֹומֵּ

ַכז ַ  ש  ב ְּׁ ר קֹדֶּ ש ַ ים: ב ְּׁ רִּ ים אֹומְּׁ יָצה:" ַוֲחָכמִּ ַכב ֵּ ץ ב ְּׁ  יִּת, וְָּׁחמֵּ

את בשר קרבן הפסח אוכלים בירושלים בלבד. מה יעשה אדם  
 שיצא מגבולות העיר וגילה שיש בידו בשר קודש? 

ַליִּם"  ָ ירו ש  י ָָצא מִּ ֶּ י ש  ן מִּ כֵּ אלו עם ישראל שיצאו לגלות.   – "וְּׁ
הגלות נגרמת מכך שמשה לא השלים את משימתו, והוא ממשיך  

כלשון תיקוני הזהר )קיב.( שנשמת משה   אותה דרך הדורות, 
 "מתפשטת" בכל דור. 

ש   ר קֹדֶּ ש ַ ָידֹו ב ְּׁ י ֶּש  ב ְּׁ ֶּ ר ש  כ ַ זְּׁ נִּ בשר הקודש של עם ישראל הוא    –"  "וְּׁ
תורת הסוד שבידם, הטומנת בחובה את טעמי המצוות. החשש  
הוא שיתגלו טעמי המצוות בעוד ישראל בגלות, ואז יהפוך להם  

 הדבר לרועץ.

 אם כן בזמן היציאה לגלות? מה עושים, 

קֹומֹו".  מְּׁ פֹו בִּ ים, ש ֹורְּׁ ם ָעַבר צֹופִּ אם עבר האדם את רמתיים   "אִּ
  – מקום שממנו ניתן לראות את ירושלים  – צופים, או באופן כללי 

שורף את בשר הקודש במקום בו הוא נמצא. בלשון המקרא,  
הצופה הלא הוא הנביא. אם כן, אם מדובר במצב בו ישראל  

לאחר תום הנבואה, עליהם להסתיר היטב את טעמי  נמצאים 
המצוות שבידם. אם היו למשל הגויים יודעים שאיסור שתיית יין  
נסך נובע מאיסור חותנות, לא היו מאפשרים ליהודים להשאר  
בגלות והיו ממררים את חייהם עוד יותר. הגלות היתה פשוט  
ם  בלתי נסבלת. על כן יסתמו את מעשיהם ב"מעשי דת" כלליי

 שיתקבלו על שומעיהם.

ֲעָרָכה" ַ י ַהמ  ֲעצֵּ יָרה מֵּ י ַהב ִּ נֵּ פְּׁ פֹו לִּ ש ֹורְּׁ ר וְּׁ ם ָלאו, חֹוזֵּ אם עם    -  "וְּׁאִּ
ישראל נמצא בתקופה שרוח הנבואה שבה וחזרה לעולם, עם  

שב לארצו ולבירתו, אז גם   –ישראל עושה תשובה לארץ ישראל 
 הגיע זמנה של תורת הסוד לפרוח ולשגשג.

 ָ מ  ין?""וְַּׁעד כ ַ רִּ ן חֹוזְּׁ מהו שיעור החמץ או בשר הקודש שצריך   ה הֵּ
 לשוב עליהם? מה מחייב את עם ישראל לשוב לארצו? 

יָצה" ַכב ֵּ ה בְּׁ ה ָוזֶּ ר: זֶּ יר אֹומֵּ אִּ י מֵּ הביצה מסמלת את כח   –  "ַרב ִּ
הלידה, התעוררות לאומית של האומה, הוא המחייב את ישראל  

 לשוב לארצו. 
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ה  ר: זֶּ י יְּׁהו ָדה אֹומֵּ יִּת"  "ַרב ִּ ַכז ָ ה בְּׁ הזית מסמל את כח   -ָוזֶּ
 החכמה, שהוא המחייב לשוב. 

יָצה".  ַכב ֵּ ץ ב ְּׁ יִּת, וְָּׁחמֵּ ַכז ַ ש  ב ְּׁ ר קֹדֶּ ש ַ ים: ב ְּׁ רִּ ים אֹומְּׁ  "ַוֲחָכמִּ

 
וכך אומר בעל התניא )ליקוטי אמרים פ' כ"א( בנוגע לסוד   [ 1]

הצמצום: "וכל הצמצומים הם בחינת הסתר פנים להסתיר  
ולהעלים האור והחיות הנמשך מדבורו ית' שלא יתגלה בבחינת  
גילוי רב שלא יוכלו התחתונים לקבל. ולכן גם כן נדמה להם אור  

הדיבור... כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו ית'...  וחיות 
אך לגבי הקב"ה אין שום צמצום והסתר והעלם... וכחשכה  
כאורה... שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו ית' חס  
ושלום, אלא כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה )כאותו  

 חרגול/חגב שלבושו ממנו ובתוכו(".

 

 גנות ושבח 

   מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

 "מעייני הישועה", ט"ז בניסן תשס"ג 

 
מתוך הגנות ניכר השבח. כשאנו באים לשבח את הקב"ה על  
שגאלנו ממצרים, מזכירים אנו שני ענייני גנות: "עבדים היינו"  
ו"עובדי עבודה זרה היו אבותינו". ומתוך כך שני מיני שבח:  

לוהינו משם" וגם "קרבנו המקום לעבודתו". ניכר  -"ויוציאנו ה' א
מסגנון הדברים שהשבח בא לנו מעצם הגנות. ועל כן יש לשאול  

לה? הרב זצ"ל מפרש )עולת  מהו השבח שצמח לנו מהגנויות הא
רסא( שאלמלא העבדות, לא היינו קונים בעבודת ה'  -ראיה ב, רס

 את מידת ההכנעה: 

"אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמו  
תכונות נשחתות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה  
לאותם הסובלים אותה אז, אבל גם תכונת ההכנעה,  

השתעבד, להיות עבד ה'  וההשתעבדות למי שראוי ל
באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטיה  

 העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמים." 

כן רכשנו דרך היותנו עובדי עבודה זרה את יכולת צירוף כח  -כמו
 הדמיון והחומריות לעבודת ה': 

"כן הגנות של "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"  
מפני יתרונם הגדול של ישראל,  הוא גם כן גורם לשבח ש

ונטייתם לרוחניות ושכליות... הלא יכול היה להיות  
משתמט מידם לגמרי כח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך  
לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים  
היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני, והנטייה בכלל  

ות הרוחניות  שכח השכל והתגבר )=גופני(  לחוזק גופי
מכניעתו. על כן כדי לתן שורש בגזע לבל יבולע לצד  
הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין האדון ב"ה רטיה קודם,  
שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו... ומזה יצא  
השבח, שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו ויכולים אנחנו  
להעשיר את תכונתה של העבודה האלוהית... בכל אותם  

ות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורי שעובדי  הכשרונ 
עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכח הגופי וכשרון  

 הדמיון שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו." 

 דרשת שבת הגדול, תשע"ד 

 עוד לא עבר את עריכת הרב  - סיכום הדרשה 

 
"אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזא דקא מדלי תכא מקמיה.  
אמר להו: עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן?  

 )פסחים קטו,ב(. אמר ליה רבה: פטרתן מלומר מה נשתנה" 

ילד, גדל בבית רבה. שנה אחת  תרגום חופשי: כשאביי היה 
כשישבו בליל הסדר, ראה אביי שמסלקים את הקערות מן  
השולחן לפני שאכלו. שאל אביי: "מדוע סילקתם הקערות? הרי  

 טרם אכלנו!" אמר לו רבה: "פטרתנו מלומר 'מה נשתנה' ".

מהסיפור הזה אנחנו מבינים שעניין אמירת "מה נשתנה" הוא  
ת ע"י הילדים. לכן כשאביי שאל שאלה  היכי תימצי לשאילת שאלו
 "הוציא אותם ידי חובה". –ללא קשר לטקסט היבש 

"אמר ליה רב נחמן   באותה גמרא, עמוד לאחר מכן )קטז,א(:
לדרו עבדיה: עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה  
כספא ודהבא, מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: בעי לאודויי  

. תרגום חופשי: רב  ר מה נשתנה"ולשבוחי. א''ל: פטרתן מלומ 
נחמן ישב בליל הסדר עם עבדו, שמו היה דרו. שאל אותו רב  
נחמן: "מה צריך לומר עבד )הכוונה לעם ישראל( שאדונו )הכוונה  
לה'( משחרר אותו ומביא לו כסף וזהב?" ענה לו דרו: "צריך  
להודות לו ולשבח אותו". אמר לו רב נחמן: "פטרתנו מלומר מה  

 .נשתנה"

 הסיפור הזה תמוה ביותר: 

 א. מי ששאל זה היה רב נחמן, דרו רק ענה.

ב. למה זה פוטר ממה נשתנה? רק אמר שצריך לומר הלל על  
 השחרור. 

 

 שאלה והלל 

יש דבר אחד מרכזי המשותף לשני דברים הללו, שאלה  
 והודאה/הלל. 

הוא יכול לעשות הכל, כידוע. אבל, מכיוון שצמצם  -ברוך-הקדוש
אין   –עצמו בבריאת האדם, את שני הדברים הללו את 

באפשרותו לעשות: ה' לא יכול לשאול במקומנו, הוא יכול לגרות  
היא דבר שנובע מעומק נשמת   – אותנו אבל לא לשאול. שאלה 

השואל, משהו מציק לו במציאות ולכן הוא פותח ושואל. כן לגבי  
את האדם  הודאה. ה' לא יכול להודות לעצמו. הוא יכול לגרות 

 האדם עצמו יודה.   – לכך, לצוות, אבל בסופו של יום 

  

 אמצעי ותכלית 

 עמדנו על המשותף, אך השוני המרכזי ניכר. 

מדוע אדם שואל? כדי לקבל תשובה. השאלה היא במהותה  
אמצעי, אמצעי לקבלת מענה. לעומת זאת ההלל, הוא הודאה  

 שאין אחריה ציפייה. הלל הוא התכלית.

לא כל חיינו( אנחנו עסוקים באמצעי. אדם אוכל   רוב חיינו )אם 
להרוויח   כדי לעבוד,  כדי  להיות חזק,  כדי בבוקר
 ללכת לבקר את אימו.  כדי לקנות מכונית , כדי  כסף,

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5563:2016-03-01-07-32-32&catid=256&Itemid=100513#_ftnref1
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=996:996996-996&catid=598:2019-06-06-16-05-30&Itemid=100513
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4634:2014-06-03-15-47-47&catid=256&Itemid=100513
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ההפרדה בין האמצעי לתכלית אינו קדמון. כשה' ברא את  
העולם, הורה לנו את האידיאל, לחבר בין האמצעי לתכלית,  

"תדשא הארץ... עץ פרי עשה   לכן ציווה שיהיו דבר אחד. 
)בראשית א, יא(. העץ, האמצעי, יהיה בטעם הפרי,   פרי" 

"ותוצא   התכלית. אבל בפועל בעולם הזה אנחנו במצב
)בראשית א, יא(. העץ רק עושה פרי,   הארץ... עץ עשה פרי"

 הוא לא פרי בעצמו. 

  

 חג של חיבור  -פסח 

. אדם, יצור הנברא  ננסה לחשוב על האמצעי העיקרי בחיינו
בצלם אלוהים, משועבד לפת לחם. לא יכול לתפקד ללא מים  

 ומזון. זוהי פחיתות מאין כמוה.

בחג הפסח אנחנו מוצאים מצוות רבות הקשורות לאכילה.  
אכילת מצה, אכילת מרור, שתיית ארבע כוסות, אכילת כזית  

 קרבן פסח. בעצם יש לנו מצוות של אכילה. 

"כתוב אחד אומר 'עצרת   קת מעניינת.בברייתא מצינו מחלו
לה' אלהיך' וכתוב אחד אומר 'עצרת תהיה לכם' הא כיצד?  
רבי אליעזר סבר: או כולו לה' או כולו לכם ]אין לו לאדם בי''ט  
אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה[. ורבי יהושע סבר:  
חלקהו, חציו לה' וחציו לכם ]חלקהו חציו לאכילה ושתיה  

)ביצה טו,ב(. לפי ר' אליעזר כל אדם   מדרש[" וחציו לבית ה
צריך לשבת בערב חג ולשאול את עצמו: האם בחג הזה אני יושב  
לומד תורה ומתפלל או אוכל ושותה. לפי ר' יהושע מחלקים חצי  

 חצי. 

על כך מוחה הרשע בהגדה: "מה העבודה הזאת" אתם יושבים  
ת זה נטו  אוכלים שותים וכו', על מי אתם עובדים? אתם עושים א

! "לכם, ולא לו" לא לכבוד ה'! אתם מתעסקים באמצעי,  לכם""
 בסיפוק צרכיכם, לא בתכלית, באידאלים. 

בצאתי ממצרים", ה'   לי על כך אנו עונים לו: "בעבור זה עשה ה'
עשה את יציאת מצרים בשבילי, וזו לא בושה או פחיתות. רצון ה'  

ישור הגשמי, גם  הוא שעבודתנו תהיה הן במישור הרוחני והן במ 
בנסתר גם בנגלה, גם לה' וגם לכם. זה אמצעי שמחובר לתכלית,  

 פסח. 
 את זה הבינו רב נחמן ודרו עבדו.

  

 שני חלקי ההלל 

בפסח אנחנו נפגשים בתופעה מוזרה ביותר. אמירת הלל  
אמירת ההלל מופרעת על ידי   – בישיבה. ואם זה לא מספיק 

מים", עוצרים, פותחים   אכילה. אומרים חצי הלל, עד "למעיינו
שולחן, לאחר מכן ממשיכים עוד חצי הלל לאחר האכילה "לא  

 לנו", ובסוף אף מברכים כהלל שלם.

"כזיתא פסחא והלילא פקע   בגמרא מובאית מימרא תמוהה: 
)פסחים פה,ב(. כזית פסח )אכילה( והלל )שלאחר   איגרא" 

הלל  האכילה( שובר את הגג. מהו ההבדל בין החצי הראשון של ה
 לחלק השני? 

, הלל שבא בעקבות הצלה  הלל תועלתי החלק הראשון הינו
מסויימת. "מושיבי עקרת הבית", "בצאת ישראל ממצרים".  

הודאה נטו, פונה לעתיד לבוא.   הלל אידאלי החלק השני הינו 
שמע". הודאה על מלחמת גוג  י  "ישראל בטח בה'", "אהבתי כי 

 ומגוג ותחיית המתים. 
ר הצלה שאיננה סופית )שירה, לשון נקבה, כי  אח  – הלל כאמצעי  

שאין אחריו גלות   –טומנת בקרבה עוד הצלה(. הלל כמטרה 
 )'שיר חדש', לשון זכר(. 

המהר"ל בגבורות שואל: איך אדם, נברא, מוגבל, סופי, מסוגל  
לשבח את ה' הטרנצנדנטי האינסופי? זה עיוות היררכי ועוד,  

ת )כדאיתא ברכות לג,ב:  לעולם לא יגיע לאמת בעניין התשבחו
"לך דומיה תהילה".   –"סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך?!"( 

מסביר המהר"ל שיש להפריד בין שני סוגי תשבחות. בפן  
מותר לנו לומר רק מה שהגדירו לנו    – לוה  - הפילוסופי, הגדרת הא
 דוד המלך והנביאים.

אין  נפקע הגג,    – אך כשמדובר על חובה מוסרית פנימית להודות  
הגבלה וזה תלוי אך באופי האדם המהלל. ההלל האידאלי יכול  
להיאמר רק לאחר האכילה המצוותית, חיבור האמצעי והתכלית  

< כורכן = חיבור(. ואז, נפקע הגג של  -)הלל הזקן = הלל 
 התשבחות. 
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 ההגדה של פסח 
 עוד לא עבר את הגהת הרב - אמר" "וליוסף , מהאתרשיעור סיכום

 
 
מיד אחרי "עבדים היינו לפרעה במצריים" מובא הסיפור  
המפורסם"מעשה ברבי אליעזר ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה  

יו מספרים  ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק וה
ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם  

 רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית". 

המעשה הזה תמוה מתחילתו ועד סופו. לא כל כך מובן מה זה  
הסיפור הזה. מה עושים כל הרבנים האלה בבני ברק אצל ר'  

שיושב בבני  עקיבא? הרי ר' עקיבא הוא הצעיר שבכולם והוא זה 
הוא זה   - ברק. הנימוס מחייב שר' עקיבא שהוא הצעיר שבכולם 

שילך לביתו של ר' יהושע או של ר' אליעזר לשמוע מהם תורה  
 ולא שהם יבואו אל ביתו. 

בנוסף לכך, אם מדובר בליל הסדר, לא כל כך מובן מה זה  
הסיפור הזה שכל הרבנים האלה נמצאים ביחד. איפה  

ו לישון? עוד יותר, אם אני הייתי בדור  המשפחות שלהם? הלכ 
ההוא והייתי מהתלמידים, הייתי מעביר את כל הלילה ליד  

 החכמים ושומע את מה שיש להם לומר. 

זו הדזמנות נדירה! אתה מתלמידי התנאים והנה כל התנאים  
לך תשמע מהם תורה! ודווקא    -הגדולים של הדור נמצאים ביחד  

הגיע זמן קריאת שמע של   באו תלמידיהם בבוקר להגיד להם
שחרית. שלא לדבר על כך שזה אינו מובן, שהרי זמן קריאת שמע  
של שחרית הוא בעמוד השחר, כשמתחיל האור. וכי הם אינם  

 רואים שיש אור, שצריך שתלמידים יאמרו להם שהגיע הזמן? 

עוד, לא מובן מה זה ש"היו מספרים ביציאת מצרים  
לילה"? אני הייתי כותב "כל  הלילה". מה זה "אותו ה אותו כל

הלילה". יש פה משפט לא מובן ולכן צודקים אלה שראו בזה  
סיפור שאינו קשור לליל הסדר בכלל, אלא מדובר באנשים  

. הם  שלהם שנמצאים בלילה ומספרים ביציאת מצרים 
 לצאת ממצרים.  הם רוצים 

מי אמר להם שהם צריכים לצאת ממצרים? זה שכתוב בפסקה  
המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".  הקודמת "וכל 

איך אפשר להרבות לספר ביציאת מצרים? הרי מה שהיה  
היה.אני יודע על יציאת מצרים כך וכך נתונים. איך אני יכול  
להרבות לספר? אלא הכוונה שאני רוצה לצאת לא רק ממצרים  
של העבר, אלא אני רוצה גם בהווה לצאת ממצרים. ומה הית  

התנאים? השלטון של רומא. לכן הם מספרים  המצרים של 
הלילה. הלילה שלהם. מה זה הלילה   אותו  ביציאת מצרים כל

 שלהם? השעבוד לרומאים. 

ומה הם עושים באמת בשביל לצאת מהשעבוד הזה? הם הכינו  
כוכבא המפורסם, כשהנפש הפועלת המרכזית  -את מרד בר

תכנן את  ר' עקיבא. ולכן כולם נמצאים אצלנו בכדי ל - היתה 
המרד. לכן מובן מדוע אין אף אחד נמצא איתם. מדוע  

כי   - התלמידים עומדים בחוץ. מדוע הם לא רואים שהאור הגיע 
הם נמצאים במקום חשוך שבו אף אחד לא רואה אותם והם לא  
רואים אף אחד והתלמידים נמצאים בחוץ בשביל לשמור עליהם.  

אם אתה מבין   זה נקרא להרבות לספר ביציאת מצרים. כלומר, 
מה זה ליל הסדר, הדבר הזה מחייב אותך להקים מחתרות בכדי  

"באו    - להשתחרר מהעול הבריטי. ויש כאן כנראה איזה רמז נוסף  

תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של  
הרי זמן קריאת שמע של שחרית, כמו שאמרנו, הוא   - שחרית" 

פרות האגדית? הגאולה!  עמוד השחר. מה הוא עמוד השחר בס
"מעשה בר' חייא הגדול ור' שמעון בן   - לפי המעשה הידוע 

חלפתא שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו אילת השחר שבקע  
אורה. אמר לו ר' חייא הגדול לר' שמעון בן חלפתא: ברבי! כך  
 היא גאולתן של ישראל". כלומר, עמוד השחר הוא סימן לגאולה. 

מן הגאולה? התלמידים. כלומר,  מי מספר לרבנים שהגיע ז
הרבנים שייכים לתכנון של הגאולה בתוך הגלות, אבל למי יש את  
החוש שהגיע הזמן לעשות משהו? לתלמידים. כלומר, הדור  

 הגיע הזמן.  - הצעיר הוא היודע לומר לרבותיו 

אז למדנו על יציאת מצרים של העבר ויציאת מצרים של ההווה.  
  - יד? זה בדיוק המשך ההגדה מה עם יציאת מצרים של העת

"אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי  
שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר:  
  - למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך 

העולם   - הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך  - הימים; כל ימי חייך 
 להביא לימות המשיח".   -הזה; כל 

כלומר, יש פה מחלוקת שהיא לכאורה לא נוגעת לליל הסדר  
בכלל אלא לסדרי קריאת שמע של כל יום ויום. מה אנחנו אומרים  

פרשת שמע ופרשת והיה    - בשמע? יש לנו שתי פסקאות ראשונות  
אם שמוע. התורה ציוות לקרוא את הפרשיות האלה בכל יום ויום,  

מר "בשכבך ובקומך". מה אם הפרשה  פעמיים ביום שנא
השלישית, פרשת ציצית? אנחנו אומרים אותה מכיוון שהתורה  
ציוותה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ובפרשת ציצית  
מוזכרת יציאת מצרים "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם  

 מארץ מצרים" ולכן אנחנו מזכירים אותה כל יום.

ציאת מצרים בכל יום? שנאמר  איפה כתוב שצריך להזכיר את י 
"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". אבל  
איפה כתוב שזה פעמיים ביום? זו בדיוק המחלוקת בין חכמים  

אז   - זומא. חכמים נקטו שהתורה אמרה לזכור כל יום - לבין בן
גם בלילה. נשאלת   -זומא אומר -פעם אחת. מתי? בשחרית; בן

וא למד את זה? פשוט. לטעמו יש מילה מיותר  מאיפה ה   - השאלה  
המילה "כל". היה אפשר לכתוב "למען תזכור את יום   - בפסוק 

ימי חייך"? לרבות   כלצאתך מארץ מצרים ימי חייך". מה זה "
משהו שהוא אינו הימים. מה הוא הדבר שאינו הימים? הלילות.  

.  גם בלילה - זומא -לכן אומר ר' אלעזר בן עזריה, בעקבות בן
החכמים לא מסכימים עם זה. אומרים שרק ביום ולא בלילה ולכן  
לפי חכמים, בערב אין פרשה שלישית. אז מה לדעתם באה  
ללמד המילה "כל"? שגם בימות המשיח מזכירים את יציאת  

 מצרים. 

- זומא בימות המשיח? לפי בן-נשאלת השאלה, מה יהיה לפי בן 
כלל. לא בבוקר ולא  זומא בימות המשיח לא יזכירו יציאת מצרים  

בערב. לפי חכמים ימשיכו להזכיר יציאת מצרים בבוקר ולא  
זומא. איך  -בערב. אצלם בעצם שום דבר לא משתנה. והלכה כבן

  - אנחנו יודעים שהלכה כבן זומא?שזה מה שאנחנו עושים כל יום  
זומא.  -קוראים את פרשת ציצית גם בבוקר וגם בערב, כדעת בן

 מזכירים יציאת מצרים בכלל. מכאן שלימות המשיח לא 

שכל העניין של   -כלומר, ההגדה באה לומר לנו דבר מאד חשוב 
ליל הסדר זה הכנה ללילה אחר. זה בעצם לא דבר שיש לו מטרה  
מצד עצמו, אלא זה משהו שמכיון משהו אחר. אנחנו אומרים את  

ה ה' אֱ  - זה בסיום המגיד  ָ רו ךְּ ַאת  ךְּ ָהעוָֹּלם, -"ב ָ לֶׂ ר   לֵֹּהינו  מֶׂ ֶׂ ֲאש 

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3817:2013-03-21-12-46-34&catid=256&Itemid=100513
http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=56650
http://ulyosef.blogspot.co.il/2013/03/blog-post_12.html
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וֹּ   ֱאָכל ב  יְָּלה ַהז ֶׂה לֶׂ יָענו  ַלל ַ ג ִּ ַריִּם, וְּהִּ צְּ מ ִּ ת ֲאבוֵֹּתינו  מִּ ַאל אֶׂ ג ָ ָאָלנו  וְּ ג ְּ
ן   ה ו ָמרוֹּר )בזמן המקדש היו אומרים "פסח, מצה ומרור"(. כ ֵ ַמצ ָ

ים  -ה' אֱ  ים ֲאֵחרִּ ָגלִּ רְּ ים וְּלִּ מוֲֹּעדִּ יֵענו  לְּ ֵֹּהי ֲאבוֵֹּתינו  יַג ִּ ֵֹּהינו  וֵאל ל
י אִּ ָך.  ַהב ָ ֲעבוָֹּדתֶׂ ים ב ַ ש ִּ ָך וְּש ָ ירֶׂ יַן עִּ נְּ בִּ ים ב ְּ ֵמחִּ לוֹּם,ש ְּ ָ ש  ָראֵתנו  לְּ קְּ ם לִּ

יר   ָמם ַעל קִּ יַע ד ָ ר יַג ִּ ֶׂ ים ֲאש  ָסחִּ ן ַהפ ְּ ים ו מִּ ָבחִּ ן ַהז ְּ ם מִּ ָ וְּנֹּאַכל ש 
ךָ  ה לְּ ָרצוֹּן, וְּנוֹּדֶׂ ֲחָך לְּ ב ַ זְּ יר ָחָדש מִּ ִּ נו .   ש  ֵ ש  דו ת ַנפְּ ֵתנו  וְַּעל פ ְּ ל ָ אֻׁ ַעל ג ְּ

ָרֵאל".כלומר, כל העניין של גאולת מצרים  ב ָ  ַאל יִּש ְּ ה ה', ג ָ ָ רו ךְּ ַאת 
על גאולתנו ופדות נפשנו.   שיר חדש הוא בכדי לזכות ל

יוצא,שליל הסדר הוא בעצם הכנה ליום העצמאות. זה התוכן של  
הלילה הזה. לכן יש תמיד חסרון של החמישי. יש ארבע כוסות  

הנביא שלא שותים  שהם בעצם חמש )החמישית של אליהו 
אותה(;שואלים ארבע קושיות אבל בעצם יש קושיה חמישית  
שנשאלת במשנה; יש ארבעה בנים, אבל יש בן אחד, החמישי,  
שלא הגיע לסדר. כלומר יש כל פעם ארבע שרוצים להפוך  
לחמש. יוצא שהחזרה על המספר ארבע בליל הסדר היא בגלל  

פי זה הלכה מאד  החמישי שחסר ואנחנו מצפים לבואו. יוצא ל 
אומרים הלל בליל הסדר. זה לא סתם הלל בלילה,   -מעניינת 

שהוא דבר נדיר לכשעצמו, אלא שזה הלל בסעודה. יותר מזה,  
מתחילים את ההלל,עוצרים לסעודה   - ההלל שם מאד לא מובן 

ולאחריה ממשיכים את ההלל. למה לא עשו את כל ההלל בבת  
אינו שאוכלים באמצע  אחת, לפני או אחרי הסעודה? איפה ר

 הלל? 

יוצא לפי זה שהאכילה בליל הסדר ובעצם אכילת קורבן הפסח  
היא חלק מאמירת ההלל.מכאן, אגב, צריך לזכור שבזמן    -עצמו 

סעודת ליל הסדר צריך לשמור על הרצינות הראויה שכן אנחנו  
באמצע ההלל ולא לדבר על נושאים שאינם קשורים כמו  

היות והארוחה עצמה היא הודאה על   בחירות, פוליטיקה וכדו',
 יציאת מצרים. 

אבל, מאיפה למדנו שצריך להגיד הלל בליל פסח? הרי כל הלל  
אחר נאמר ביום. למדו את זה מפסוק בישעיה. הנביא ישעיהו  
אומר על המלחמה שמתכוננת בין מלך יהודה, חזקיהו, לבין  
סנחריב מלך אשור שבעצם שלט על יהודה שהיתה חלק מן  

כה האשורית. בשלב מסוים חזקיהו סירב לשלם את המס  הממל
לסנחריב ואז סנחריב בא להילחם ביהודה. המלחמה בעצם  

אלף חיילים של   185מעולם לא קרתה. במקומה קרה נס שמתו 
סנחריב וממלכת יהודה חזרה לעצמאותה. הגמרא אומרת  
שחזקיהו מלך יהודה לא רצה לומר הלל על הנס הזה ולכן לא  

ח היות ולא רצה להגיד הלל על העצמאות. הגמרא  נעשה משי 
עוד   - מספרת שישעיהו הנביא בעצם ציווה עליו לומר את ההלל 

לפני שהמלחמה התחילה אומר הנביא "השיר )=ההלל( יהיה  
אתם תשירו את    - לכם כליל התקדש חג" )ישעיה ל', כט'(. כלומר  

ה  ההלל כמו שאתם אומרים את ההלל בלילה המקודש לחג. לאיז 
לילה הוא התכוון? לליל הפסח. אז מכאן אנחנו מבינים שלישעיה  
היה מובן מאליו שאומרים הלל בליל פסח ולכן הוא אומר  

כשזה יבוא, תגיד אתה עוד פעם את ההלל. אבל   -לחזקיהו 
חזקיהו לא אמר והגמרא אומרת שההלל שלו נדחה לאחרית  

 הימים. 

"השיר יהיה  רש"י מסביר על הפסוק הזה במסכת פסחים צה: 
בלילה שבו   -ביום שתצאו מהגלות; "כליל התקדש חג"  - לכם" 

אתם אומרים את ההלל, דהיינו ליל הסדר ]ציטוט מדויק  
כליל התקדש   ביום שתגאלו מן הגלות: השיר יהיה לכם.  מרש"י:

כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג ואין לך לילי חג   חג.
לילה המקודש   אכילתו:להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על 

 כגון פסח ראשון[.  לחג.

מה שהיה ברור לישעיה הנביא לא היה ברור לנו. לכן אומר  
באה מפלת סנחריב ללמד על ליל פסח   -התלמוד הירושלמי 

ונמצא ליל פסח למד הימנו" אבל עכשיו רש"י )והגמרא במסכת  
סנהדרין( אומר לנו שההלל שצריך היה לומר במפלת סנחריב  

אחרית הימים. יוצא לפי זה שההלל של אחרית הימים  נדחה ל
הוא המקור להלל שאנחנו אומרים בליל הסדר. כלומר, למדנו  
לומר הלל בליל פסח מן ההלל של יום העצמאות שנאמר בלילה!  

 כלומר, כל העניין של ליל הסדר הוא הכנה לגאולה. 

ההגדה של פסח מדברת בעצם על שלושה דברים: על יציאת  
מצרים בעבר, יציאת מצרים בהווה ויציאת מצרים בעתיד,  
כשהמסקנה היא שכל העניין של ליל הסדר הוא הכנה לביטול  

 הלילה הזה. 

האחת   - הסברתי בשיעורים קודמים שיש בעצם שתי הגדות 
שמתחילה ב"עבדים היינו" והגדה של "מתחילה עובדי עבודה  

, מתחילים  זרה היו אבותינו". וכדי לפתוח את ההגדה השני
. ברוך שנתן תורה  ברוך הוא "ברוך המקום -בפתיחה חגיגיות 

אחד    -. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה  ברוך הוא לעמו ישראל
 חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול". 

פעמיים אנחנו משבחים את הקב"ה ב"ברוך הוא". בפעם  
" ויש  ראשונה בשם "המקום" ובפעם השניה בשם "נותן תורה

הבדל עצום ביניהם. הקב"ה נקרא "המקום" כי הוא מקומו של  
כל העולם כולו קיים מכוח רצונו. קוראים לזה יחס   - עולם 

אימפרסיונלי אל האלוהות. כלומר, האלוהות מחייה את כל  
  - ההווייה אבל מבלי שנכיר אותה. כמו "בראשית ברא אלוהים" 

ו יודע על זה או  הקב"ה ברא את העולם ולא אכפת לו אם מישה
לא. אח"כ הקב"ה פונה אל האדם וזה נהיה פרסונלי. ואז,  
בפרשה השניה בספר בראשית" הוא כבר נקרא בשם ה' אלוהים  
ויש לו כבר עם מי לדבר. ולכן "ברוך המקום ברוך הוא" ואח"כ יש  
מעבר ל"ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא" ולימד אותנו  

 ם. מה יש לומר לבנים השואלי

בכל זאת, יש כאן כמה מילים מיותרות. היינו מצפים שהכתוב  
יגיד "ברוך המקום )ברוך הוא. ברוך( שנתן תורה לעמו ישראל  
)ברוך הוא(". כלומר, חמש מילים מיותרות. וההמשך היה צריך  

למה לי המילה   - להיות "כנגד )ארבעה( בנים דיברה תורה" 
שע, תם ושאינו יודע  "ארבעה"? האם אינני יכול לספור שחכם, ר

לשאול הם ארבעה? עוד מילים מיותרות הם המילים אחד  
)אחד(    -בהמשך הכתוב, שכן יכולתי להסתפק ב"...דיברה תורה  

חכם, )ואחד( רשע, )ואחד( תם ו)אחד( שאינו יודע לשאול".  
 הרבה מלים מיותרות. לכאורה. 

אבל האמת שההגדה מסבירה את זה עוד בתוך הכתוב. ארבע  
  - ם מופיעה המילה "ברוך" פעמי

שנתן תורה לעמו   ברוך  הוא. ברוך המקום ברוך"
הוא" אבל הכתוב מיד ממשיך "כנגד ארבעה בנים   ברוך  ישראל 

דיברה תורה", משמע ארבע מילות "ברוך" כנגד ארבעה בנים.  
ויותר מכך "ברוך המקום" כנגד חכם, כי החכם הוא המקום שבו  

כנגד הרשע. ולמה אנחנו אומרים  מתגלה "המקום". "ברוך הוא"  
"ברוך הוא" כנגד הרשע? וכי יש משהו אחר להגיד? הוא רשע,  
מה אפשר לעשות? אבל אמנם יש לו סגולה ישראלית אז מצד  
הסגולה אתה אומר "ברוך הוא". כנגד התם נאמר "ברוך שנתן  

מי שיכול ללמוד   - תורה לעמו ישראל", כי התם זה יושב אוהלים 
נו "ברוך הוא" כנגד שאינו יודע לשאול. ולמה  תורה. נשאר ל

אומרים עליו "ברוך הוא"? כי הוא עדיין לא פתח את הפה ואנחנו  
 לא יודעים מה הוא יגיד.
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מניינא למעוטי. כלומר, כל מקום שמחברי   -יש לנו כלל בהלכה 
כנגד ארבעה ולא    - המשנה אומרים מספר, זה כדי למעט. כלומר  

שי שכנגדו לא דיברה תורה. למה לא  חמישה. משמע שיש בן חמי
דיברה התורה נגדו? כי הוא לא הגיע לליל הסדר. הוא אינו חכם,  
אינו רשע, אינו תם ואינו שאינו יודע לשאול. הוא פשוט לא פה.  
הוא לא הגיע אפילו לליל הסדר של חב"ד בקטמנדו. הוא קיים  
אבל היות והתורה דיברה רק נגד השואלים והוא אינו שואל,  

תורה לא דיברה נגדו. אז מי יטפל בבן הזה? מי שנותן לו מקום.  ה
ומי נותן לו מקום? "המקום ברוך הוא". לכן כתוב כאילו כך: ברוך  
המקום ברוך הוא, שמטפל בבן החמישי, ברוך שנתן תורה לעמו  
ישראל ברוך הוא, ונותן לנו תשובות לארבע הבנים הנשארים".  

אנחנו לא    -שמטפל בבן החמישי  כי אם אנחנו לא יודעים שיש מי  
 שקטים ולא נוכל להתחיל בליל הסדר. 

זאת ועוד, כנגד ארבעה בנים יש ארבע כוסות. ומתי ממלאים את  
פותחים את הדלת ואומרים "ברוך   - הכוס החמישית? בהלל 

הבא". למי? לאליהו הנביא שבא עם הבן החמישי ביד ואומר "זה  
אליהו הנביא שכידוע   שלכם?". כלומר, הבן החמישי מגיע עם

תפקידו "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". זו  
 להשלים את החמישי שחסר.  -הציפייה של ליל הסדר 

רשע..." שהרי אמרנו שהמילה   ואחד  חכם  אחד עכשיו... מה זה "
"אחד" מיותרת? כידוע "נחום המדי אומר: אחד מבושל ואחד  

מה הכוונה ב"אחד ואחד"?  אין מדליקין בו".  - שאינו מבושל 
בין    - הכוונה היא "בין כך ובין כך". כלומר "אחד חכם ואחד רשע"  

כנגדו דיברה התורה. לא משנה מה   -שהוא חכם ובין שהוא רשע 
בין כך ובין כך התורה    - חכם, רשע, תם או שאינו יודע לשאול    - הוא  

 דיברה נגדו. למה? כי הוא נמצא. 

לשלושת הראשונים יש   - חשוב  מבחינה פדגוגית יש כאן משהו 
שאלות שנאמר בהמשך "חכם מה הוא אומר... רשע מה הוא  
אומר... תם מה הוא אומר". והרביעי? הוא לא יודע לשאול.  

כך    -המורה הדתי הקלאסי מאד מרוצה מהוא שאינו יודע לשאול  
המורה יכול להגיד לו הכל שהרי הוא כמו כלי שמוכן לקבל כל  

אל שאלות. אבל בהגדה אנחנו רואים שזו  דבר, שהרי אינו שו
אי אפשר לתת לו תשובה כל זמן שהוא לא שואל. לכן "את    - בעיה  

צריך ללמד אותו לשאול. ומאיפה לומדים שצריך   - פתח לו" 
ללמד אותו לשאול? שנאמר "והגדת לבנך ביום  

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". כלומר, מה   לאמר ההוא
יד לו לומר. תלמד אותו איך לשאול. ומה  תגיד לו? לאמר! תג 

אתה צריך ללמד אותו שיאמר? הוא זה שצריך לומר את המשפט  
"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". ולמי הוא יגיד את זה?  
לרשע. שהרי מה אומרים לרשע? "...אף אתה אמור לו בעבור זה  
.  ה' לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגאל"
כלומר, מה בעצם אומרים לשאינו יודע לשאול? אומרים לו "אתה  
אדיש. אתה יודע שיש רשעים בעולם? אתה לא יכול להישאר  
אדיש, כי יש רשע!" ולכן תלמד אותו לצאת מהאדישות שלו  

 ולענות לרשע ואז יציאת מצרים תהיה משמעותית עבורו. 

  - ר שאלה אחרונה: מי שואל את השאלה הכי טובה בליל הסד 
מי   -צריך לראות לפי התשובה  -החכם, הרשע או התם? פשוט 

מהי התשובה   -מקבל את התשובה היותר נכונה? אבל לפני כן 
הנכונה? התשובה הנכונה היא בעצם המטרה של ליל הסדר  
שהיא לספר ביציאת מצרים. ומי מקבל את התשובה הזו? התם  

מארץ מצרים  ששאל "מה זאת" וענו לו "בחוזק יד הוציאנו ה'  -
מבית עבדים". לפי זה, הבן האידיאלי הוא התם ששואל את  
  - השאלה הנכונה ומקבל את התשובה הנכונה שהן בעצם 

"תגידו, למה אנחנו עושים את כל הבלגן הזה?" והתשובה "בגלל  
שה' הוציא אותנו מארץ מצרים". עכשיו אפשר להבין מה אנחנו  

 עושים פה. 

ות של ליל הסדר. הוא מתעסק  לעומת זה החכם שואל מה ההלכ 
בכמה זה כזית, מה זה מרור ואיך בודקים את התולעים. ולכן  

"אין מפטירין אחר הפסח   - התשובה שהוא מקבל היא הלכה 
אפיקומן". יוצא שהחכם לא שאל את השאלה הכי טובה, אלא  

 התם.

התם נקרא תם מלשון תמיהה ולא מלשון תמים. זהו אחד שכולו  
אפלטון "ראשית הפילוסופיה זה התמיהה".  תמיהה, כמו שאמר 

 להבדיל, ראשית לימוד התורה זה התמיהה של התם. 

מה עם הרשע? הוא שואל שאלה מצויינת "מה העבודה הזאת  
אתם אומרים שאתם רוצים לעבוד את ה', אבל אתם   -לכם?" 

בעצם עושים את זה בשביל עצמכם ולא בשבילו. מה אנחנו  
...". לי ולא לו. הקב"ה רצה את  לי ה'עונים לו? "בעבור זה עשה 

אבל הוא לא שם, הוא כאן    -טובתי. "ואילו היה שם לא היה נגאל"  
 ולכן הוא נגאל בעל כורחו. 
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 הערות טכניות לליל הסדר

 בירורים הלכתיים -  הימים שלפני 

יש הרבה בעיות הלכתיות הניתנות להעלות על הדעת )מנהגים  
 לא לחכות לערב פסח, לשאול לפני.   - וכד׳(  הלכתיים, גוי שמשתתף  

 עוד בהערה. 
 

 מצרכים 

כזית )מוציא מצה, כורך,   3-מספיק ל - מצות שמורות  •
אפיקומן( לכל אחד מהמסובים )מותר גם לאכול מצות  
שאינן שמורות, אבל למצווה צריך שמורה(. גודל הכזית  

 ה.מכונ מצת  ⅓-מחמירים לנהוג שזה כ
כזית )מרור, כורך( לכל אחד   2-מספיק ל -מרור  •

 מהמסובין. 
 לפי המנהגים השונים.  - כרפס  •
  ⅔ -מ״ל )כ 86לפחות בגודל  -גביע לכל אחד מהמסובין  •

  השתייה  חיוב)  גדול  יותר הרבה לא  רצוי (, פלסטיק כוס
ס יותר גדולה מחויבים  שהכו כמה - כוס רוב הוא כוס בכל

 לשתות יותר(. 
פעמים למלא את הכוס לכל   4-מספיק ל - יין/מיץ ענבים  •

 אחד מהמסובין. 
ככה אפשר להפנות ״עכשיו עוברים   - אותה הגדה לכולם  •

 ״. xלעמוד 
 להכין מערב שבת.   -מי מלח  •

 

 ערנות 

בערב פסח להכין את הזמן כך שכולם יכולים לישון ולהגיע לליל  
 הסדר רעננים. 

 
 נושאים היקפיים בליל הסדר 

 הסבה

 המצוות הטעונות הסיבה  7

 ארבע כוסות.  •
 שלושת אכילת המצות )מצה, כורך, אפיקומן(.  •

 מה זה להסב? המלצה להסבה נוחה 

 לא לשים צלחות וכלים על השולחן, כי אז אין מקום להסב.  •
 להחזיק את המצה/הכוס ביד ימין. •
על צד שמאל )אם זה לא נוח זה לא   בנוח להישען  •

 הסבה!(. 
שמאל, ולהשען  כדאי לסובב את הכסא כך שהשולחן מצד   •

 עליו. 
 להתמרח :( •

 עוד דינים 

מי שלא הסב באכילת המצה/שתיית הכוס לא יצא ידי   •
 חובה וצריך לחזור. 

 גם שמאליים מסיבים על השמאל. •
 נשים בימינו חייבות בהסבה.  •

 

 גילוי וכיסוי המצות 

כל פעם שמתעסקים עם היין, מכסים את המצות מכיוון   •
היין למצה )בניגוד לסדר  שלא יפה שאנחנו מקדימים את 

 הפסוק ״ארץ חיטה ושעורה וגפן וכו׳״(.
כל פעם ש״עונים דברים הרבה״ במהלך הלילה צריך   •

 יהיה גלוי.   -לחם העוני   -שהמצה 
 הקערה 

 מצות  3 •
זרועה צלויה )ספרדים( / כנף מבושלת   - זכר לפסח  •

 )אשכנזים( 
 ביצה  - זכר לחגיגה  •
 מרור  •
 כרפס )לפי המנהגים השונים(  •
 חרוסת  •
 יש נוהגים לשים ויש שלא  - מי מלח/חומץ  •

 בסידור הקערה יש הרבה מנהגים.
 

 היין 

 היין מובא בשתי פעמים )להביא לפי כמות האנשים(: 
 ״קדש״ עד ״מגיד״( -כוס ראשונה ושניה )מ •
 כוס שלישית ורביעית )״ברך״ עד ״הלל״(  •

 
 צריך שהיין יהיה כשר לפסח. 

 לערבב, הכל כשברכתו הגפן. אפשר לשתות יין או מיץ ענבים או 
 

 המצות 

מניחים עוד מצות על השולחן להשלים לשיעור החיוב, וגם אותן  
 מכסים ומגלים לפי היין כנ״ל. 

 
 מהלך הסדר 

 קדש 

כולם עם גביע, וכולם חייבים להסב בשתיה. לכן חשוב   •
הקידוש כשעוד אפשר לדבר שאחרי ברכת   לפני להזכיר 

 ״שהחיינו״ יושבים בהסיבה ושותים.
 צריך לשתות רוב כוס כנ״ל.  •

 
נוטלים ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו    ורחץ 

 במשקה, כבימי המקדש. 

אחינו הספרדים ואחינו האשכנזים אינם מברכים על   •
 הנטילה, אחינו התימנים כן מברכים על הנטילה. 

 
 לפתוח את התיאבון.   -אוכלים כרפס   כרפס 

 ירק חי, משתנה לפי מנהגים:  - מהו כרפס 
 לוקחים כרפס )סלרי(. - לפי אחינו הספרדים  •
 יש הנוהגים פטרוזיליה, צנון.  •
לא היה אצלם ירק חי אז הם אוכלים    - אצל אחינו הפולנים   •

 תפוח אדמה לפתוח את התיאבון.
 מטבילים את הכרפס במי המלח ואוכלים.

 וערב. - ה ולא הכינו מער״ש, לוקחים מים, ומלח, ועושים שתיבמיד
 כמה כרפס לאכול? כמה שרוצים. 
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  - לקיים פירוש ל״לחם עוני״ מלשון עניות   יחץ 
 שאוכל חצי לחם ומשאיר חצי לחם ולכן אנחנו פורסים את המצה. 

בליל הסדר יש לנו לחם אחד שלם ולחם אחד פרוס. והמנהג הרווח  
 עוד לחם נוסף שלם, שיהיה עכ״פ לחם משנה. בעם ישראל שיש 

 מצות, כשהאמצעית היא זו שבעל הבית פורס.  3סה״כ 
בפריסה מחלק לחלק גדול וחלק קטן, הגדול מניח בצד לאפיקומן, 

 והקטן מחזיר לבין המצות. 
 

הכוונה שפעם   - עכשיו ״עוקרים את השולחן״   מגיד 
שהיו עוקרים כדי  לא היה שולחן מרכזי אלא שולחן קטן, וזה מה 

 שהילדים ישאלו ״למה עוקרים הרי עוד לא אכלנו?״.

הקטע של ״מה נשתנה״ הוא כולו שאלות הילד )והתשובות בקטעים 
 הבאים ב״מגיד״(. 

 
העיקר בחלוקת הקטעים שכל אחד מהמסובים יקרא לפחות משפט 
אחד ויספר ביציאת מצרים. אפשר לקרוא כולם ביחד, או שבעל  

 עימו בשקט, או לקרוא בתור.הבית קורא והם  
 

״ יש הבדלי מנהגים בין אחינו שן ע דם ואש ותמרות בקטע ״ 
 האשכנזים ואחינו הספרדים. 

בעה״ב טובל את זרתו בכוס וזורק    -אצל אחינו האשכנזים   •
משם טיפה אחת בכל מילה )״דם״, ״ואש״, ״ותמרות  
עשן״(. וגם הלאה ב״דם״, ״צפרדע״ וכו׳ וגם הלאה  

 ״עדש״ ״באחב״. ב״דצך״ 
מביאים כלי וכלי עם מים. בכל אחד   -אחינו הספרדים  •

מהאמירות הנ״ל בעה״ב שופך יין וכלי הריק ואחד  
מהמסובים שופך מים ביחד. מכיוון שהכוס של בעה״ב  

 התרוקנה שוטפים את הכוס וממלאים מחדש. 
 

בפרט בזרוע יש מנהגים האם  -״ פסח מצה ומרורכשאומרים ״
וע, או מסתכלים עליה, או כלל לא )שהרי אין לנו  מגביהים את הזר

 כל אחד כמנהגו.  -פסח(  
 

 צריכים כל המסובים, גברים ונשים, לומר. - את ההלל 
אנו עוצרים באמצע ההלל ועושים את הסעודה וממשיכים את ההלל 

 זה אומר שהסעודה היא כולה בתוך ההלל.   -לאחר הסעודה 
 

יה בהסיבה )להזכיר לפני  אחרי ברכת ההלל, שותים את הכוס השנ 
 הברכה(. 

יש מהספרדים שמברכים על הכוס השניה ויש שלא,   -בנוגע לברכה  
 וכן אצל התימנים. 

 
 מברכים על נטילת ידיים.   רחצה

 לפני נטילת ידיים להזכיר שאת המצה אוכלים בהסיבה! 
 

מברך על העליונה והאמצעית    מוציא מצה 
השלישית, ומעביר לכל המסובים  )הפרוסה(, ויש שגם על 

 מהמצה העליונה והאמצעית חתיכה וכולם משלימים לכזית. 

כזית )מהעליונה והאמצעית(,  2דעת השו״ע שבעה״ב צריך לאכול 
 ויש מנהגים שונים לגבי כל המסובין. 

 
 אפשר לרכך את המצה במים )בלבד(.

 
 ספרדים נוהגים לטבול את המצה במלח ואשכנזים נוהגים שלא. 

 

עשבים שנקראים מרור, מה שמופיע   5יש   מרור 
במשנה ״חזרת״ הכוונה חסה שלנו. אצל האשכנזים נהגו בחריין,  

 ויש ספק בזיהוי הזה ולכן עדיף לקחת גם חסה. 

 
 נאכל שלא בהסיבה. 
 אוכלים כזית מרור.

 טובלים בחרוסת ומנערים שלא יכחיש את הטעם. 
 

 חרוסת, בהסיבה. אוכלים מצה ומרור ביחד, עם  כורך 

 

מקפידים שלא לאכול בשר צלוי    שולחן עורך 
 בליל הסדר, מלבד התימנים ויהודי רומא שאוכלים.

 

מורידים את הצלחות, ואוכלים את האפיקומן    צפון 
 זכר לקורבן פסח. 

 לא נותנים לגוי מהאפיקומן כקרבן פסח. 
 צריך לאכול בהסיבה. 

 השנה.  12:40בערך צריך להשתדל לאכול לפני חצות, שהוא 
אין לשתות קפה או תה אחרי האפיקומן, ובכלל אין לאכול ולשתות  

 אחרי האפיקומן מלבד מים והכוסות שנותרו. 
 

מחזירים את ההגדות וממלאים את הכוסות    ברך 
 ומברכים ברכת המזון. 

או אחד בקול רם או כולם שרים    - כדאי לברך את ברכת המזון ביחד  
 יחד ולא מתפזרים.  ביחד, ככה כולם נשארים 

 לאחר ברכת המזון מברכים בורא פה״ג ושותים כוס שלישי בהסיבה. 
 

 ממלאים את הכוס הרביעי, ואומרים ״שפוך חמתך״.  הלל 

יש הפותחים את הדלת וממלאים כוס של אליהו בשלב הזה, ויש 
 שהכוס מלאה כל הסדר.

 אומרים את שארית ההלל. 
 הרביעי ובנוגע לברכה כמו בכוס השני. לאחר ההלל שותים את הכוס  

 

לא חובה, כל מיני שירים הנאמרים אחרי    נרצה 
הסדר. יש שנהגו לקרוא את כל שיר השירים אחרי ליל הסדר.  

״זה לוקח בערך דקה   -ומספרים ביציאת מצרים כל הלילה 
 ורבע״.

 
 
 

  



 17|   שיעורי הרב שרקי על פסח 

 שחרור הדיבור האלוקי ששבוי בתוך מצרים 
 עוד לא עבר את עריכת הרב  - סיכום שיעור בישיבת תורת החיים בגוש קטיף, תבוב"א 

 

 העיקריות של ליל הסדר? מהן המצוות 

בזמן המקדש: לאכול מצה, לאכול מרור, לאכול פסח, לאכול  
 חגיגה. 

בזמן הזה: שולחן עורך, אפיקומן, לשתות ארבע כוסות, הלל,  
 ברכת המזון, וסיפור ההגדה. 

יש מכנה משותף לכל המצוות של ליל הסדר, והוא האבר שפועל  
או הגדה או  : לאכול ולשתות או לומר משהו: הלל הפה - שם 

 ברכת המזון. 

לכל חג יש את האבר שלו: לדוגמה, בראש השנה עיקר המצוה  
את הנרות, או   לראות  - קול שופר, או בחנוכה  לשמוע היא

 . הידיים את הלולב עם ליטול  -בסוכות 

הסיבה לכך שהפה כל כך מרכזי בפסח היא מכיון שפסח מציין  
המצבים הללו  את יציאתנו מעבדות לחרות, וההבדל בין שני 

הוא המשמעות של הדיבור: כשאדם עבד לזולתו, אזי אפילו אם  
יש לו הרבה מה לומר, אין זה מעניין אחרים, כי העיקר הוא מה  
הוא עושה בפועל. ואילו כשאדם הוא בן חורין, קולו יכול להישמע.  

סח, הדיבור שלנו  -שלנו, פה הלאומי  פסח הוא פתיחת הפה 
 מתחיל להיות משמעותי. 

מה המלך אמר: "חכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם  של
נשמעים". היציאה לחרות משמעותה היכולת לשחק תפקיד  
משמעותי בעולם האמונות והדעות. כל זמן שאתה משועבד,  

 הדברים שלך לא מעניינים איש. 

זה מוכח מההיסטוריה היהודית לדורותיה, שבמשך אלפיים  
יֵין את הגוים.  שנות גלות היה לנו הרבה מה לומר, אך ז נְּ ה לא עִּ

 לא היתה כמעט השפעה של היהדות על הגוים במשך הגלות.

- לדוגמה, בתרבות הכללית יש את המושג התרבות היהודית
נוצרית, במיוחד במאה העשרים, והכוונה בסופו של דבר  
לנצרות, כשיש הנחת יסוד שהיהדות היא הטיוטה של הנצרות,  

ואילו הנצרות מפותחת   גירסה ראשונה ובוסרית של הנצרות,
יותר. מעולם לא עלה על דעתם של הפילוסופים המערביים שיש  
ליהדות תוכן מקורי משלה לומר לעולם, ורק מאז מלחמת ששת  
הימים עלתה האפשרות שיש לישראל תוכן משמעותי לומר  

 לעולם, מאז שעם ישראל הוכיח את כוחו הפוליטי במלחמה. 

ודים, די לי בכך שהם בזויים,  וכן ריה"ל אמר בכוזרי: אשר ליה 
 ולכן המלך לא מעונין לשמוע עליהם.

מתוך כך יש לנו להעמיק בדברי ההגדה שיש בה ניתוח של  
פרשת ארמי אובד אבי. בהגדה נאמר: ארמי אובד אבי, וירד  

אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור אנס את יעקב לרדת    – מצרימה  
 למצרים? 

של הקב"ה לאברהם שזרעו  אפשר לומר שנאנסנו ע"י האמירה 
 ירד למצרים. 

אפשרות אחרת היא לומר שהדיבור הוא הדיבור של פרעה או  
של יוסף שמבקש מאביו "רדה אלי, אל תעמוד", או שהקב"ה  

 אומר ליעקב "אל תירא מרדה מצרימה". 

- אולם חכמי הקבלה מסבירים לנו אחרת, שהכוונה לדיבור הא
מצרים כדי לגאול את  לוהי שהיה שבוי במצרים. יעקב נשלח ל

הדיבור משם. כלומר, כשרבש"ע ברא את עולמו, הוא השתמש  
ה' שמים נעשו, וברוח פיו כל   בדברבכלי הדיבור, שנאמר: "

 צבאם".

הדיבור של הקב"ה חופשי, והוא ברא בדיבורו החופשי עולם  
מלא בחוקיות והכרח. ולא עוד, אלא שהיצירה היותר מופלאה  

יא האנושות, ופיסגת התרבות  שהוא ברא באותו עולם ה 
האנושית בימי קדם היתה מצרים, וכל עניינה של מצרים הוא  

. יש כאן סתירה נוראה בין הראשית לאחרית,  עבדים להיות בית 
בין בריאת עולם מתוך חרות גמורה, ליצירת אומה שמליאה  

הרצון האלוקי לחופש וחרות לא מתגלה  -בחוקיות ושעבוד )
 (.בבריאה, וכמבואר להלן

כשיוסף פותר את חלומות פרעה, שבתחילה חולם על שמן  
ואח"כ על רזה, וממילא ברור שבתחילה יש מה לאכול ואח"כ אין  
מה לאכול. איך זה שחכמי מצרים לא יכלו להבין זאת ורק יוסף  

 ידע זאת? 

כדי שיהיה רעב במצרים, צריך שהיאור לא יתפקד, וזה שהיאור  
שרי אצל המצרים מבחינה  לא יתפקד הוא דבר שהוא בלתי אפ

- מנטלית, שכן היאור הוא אלוה, דהיינו שכוחות הטבע הם הא
לוהים ואם כן הם מוחלטים ובלתי ניתנים לשינוי. מצרים היתה  
החברה היותר מובנית של העת העתיקה, ובחברה כזו  
האפשרות של שינוי היא פשוט אפיקורסות ובלתי אפשרית. לכן  

ן אפשרות של שינוי, ורק יוסף  חכמי מצרים לא מסוגלים להבי 
שכן הקב"ה הוא  -העברי מסוגל להבין שיהיה שינוי במצרים )

 מעל לטבע, והקב"ה מסוגל לעשות שינויים בטבע(. 

עד יציאת מצרים, הקב"ה ברא מדינה של עבדים, וכואב לו  
הרצון לברוא עולם משוחרר( כבול שם,  - שהדיבור החופשי שלו )

תו, וכפי שאומרים בספר בראשית:  והוא רוצה שמישהו ישחרר או
 "לישועתך קיוויתי ה'", דהיינו ה' זקוק לישועה ולעזרה.

במקום מסוים, מצרים היא התרבות הגדולה ביותר שקמה  
בהיסטוריה, וכל מה שיש היום הוא רק תולדה של מה שהיה  

 בעבר ממצרים. 

מצרים היא "ערוות הארץ", המקום שממנו באים החיים, והיא  
ייה, ע"י בנ"י שמפרים את ערוות הארץ ומשם יוצאת  צריכה הפר 

אומה חדשה, כדוגמת עובר היוצא ממעי אימו, והפה של מצרים  
 נפתח, ולכן עמ"י עברו דרך פי החירות. 

כל המאורע שאנו חוגגים נקרא על שם מצרים: "יציאת מצרים"  
ולא "יציאת ישראל" או "היציאה ממצרים", שכן  

בפסח, ועמ"י הם משהו ממצרים שהיה  נגאלה  עצמה מצרים 
 צריך להיגאל ולהגיע להיות עמ"י. העובר הוא כדמות אימו.

תרי"ג המצוות שלנו הן זכר ליציאת מצרים. )ולמשל( אנו מניחים  
 תפילין כזכר לתכשיט שהיה לנו במצרים. 

לחזור למצרים זהו תסביך אדיפוס, גילוי עריות פוליטי, ואפשר  
 שם.  לבקר רק

מה שלנו היא מצרים ולא א"י. א"י היא האישה, כי  האימא אד
 יבעל בחור בתולה, א"י היא האישה של עמ"י.

ואילו אצל אומות העולם הקשר לאדמה הוא קשר של טבע, שבו  
יש שליטה של הטבע על היסוד המוסרי של האדם, ולכן יש גם  
נפילה מוסרית. כל אומה שדבקה בארצה נופלת נפילה מוסרית.  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1600:16001600-1600&catid=256&Itemid=100513
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עמ"י, שהקשר בינה לארץ הוא קשר שבין בני זוג,  כל זה חוץ מ 
, ואם איננו מוסריים, אזי הקשר לא  מוסריות וזהו קשר של 

 מצליח ואנו נאלצים לגלות מהארץ.

ים הפרעונים העתיקים היה תכשיט של נחש על הראש,   רִּ צְּ למִּ
ובמקום תכשיט זה צריך לשים תפילין על הראש כדי להגביר את  

 היסוד של הנחש הקדמוני.   היסוד של הנפש החיה על

במסיַכת המתים של מלך מצרים תות ענח אמון, רואים שבמקום  
נחש ונשר   - נחש היה לו גם נחש וגם נשר, כנגד תפילין של ר"ת 

 הם כנגד מלכות ובינה.

 מתוך קליפת מצרים נולד עמ"י. 

אין כתר לקב"ה אא"כ יש גילוי שמו גם באומות העולם, ולכן יש  
 נוסף על תרי"ג מצוות.מצוות בני נח  7

יוצא שהאומה הראשונה בהיסטוריה שידעה את ה' היתה  
 מצרים. 

כי אני ה' בנטותי את ידי על   מצרים כתוב: "וידעו  5בשמות ז, 
מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם", כלומר מטרת המכות  
היא שה' ייוודע למצרים ולא לבני ישראל. ואכן, ה' פסח על בתי  

לא באותו לילה הוא היה אצל המצרים, וגילוי  בני ישראל וממי 
 השכינה היה אצל המצרים. 

אנו מודים לה' על שבאותו הלילה הוא הואיל שלא להתגלות  
אלינו. זהו גילוי השלילה, שאצלנו לא מת אף אחד. או שלא היה  

 אצלנו חושך. 

עיקר ההתגלות היא למצרים. ברור שבני ישראל ראו את הסבל  
צלם משהו, והיה בכך גם התגלות מסוימת  של מצרים, ושקורה א

לישראל. זה כמו אחד שמדבר לרעהו, ואדם שלישי שומע  
מהצד, שיש הבדל גדול מאוד בין האדם שאליו מופנה הדיבור  

 לבין ההד ששומע אדם אחר מהצד.

אם היינו עוצרים את קריאת התורה בתחילת ספר שמות, היינו  
והתגלה למצרים. רק במתן  יודעים רק שה' ברא את העולם 

תורה ה' התגלה לעמ"י. בקריעת ים סוף היה גילוי לזמנו ובלי  
ישיר משה" )וכל "אז" הוא   אזהמשך לדורות, ולכן נאמר בו רק "

לשון עבר, כמו שדורשים חז"ל(, אולם בהר סיני היה גילוי לדורות  
 רבים. 

הקב"ה רצה קודם כל להתגלות אל הגדולה שבתרבויות  
, ומכיון שהיא לא היתה ברמה המוסרית הנדרשת  האנושיות

בשביל שה' יתגלה בה, הגילוי הזה חיסל אותה, והשאיר בה  
 ניצוצות של קדושה שעמ"י הוציא ממנה.

הזהב שהוצאנו ממצרים שימש למשכן ולעגל. הזהב המצרי הוא  
זהב המסוגל להביא להשראת שכינה בעולם. זוהי בעצם גאולת  

 העולם מההעדר. 

זאת, הזהב הזה מסוגל גם להביא לעגל הזהב. זהו סימן  יחד עם  
המדבר,   -לכך שהזהב הזה מעורבב, וצריך להביאו למעבדה 

כדי לזככו, ושפני הניסיון הם עמ"י, בניסוי האלוקי הגדול של  
 בירור הניצוצות. 

 ערב רב הם בעיות וגם תיקון ביחד.

 בכל פעם שיצאנו מגלות הוצאנו משם משהו: 

 האשורי. הכתב   – מאשור 

 שמות החודשים.  –מבבל 

 מהדמוקרטיה המערבית יישאר רק מה שישראל יקחו מהם. 

יש כיום מאבק תרבותי עמוק האם להשתמש בזהב מאירופה,  
ואנו משתתפים בניסוי הגדול בעולם של בירור הערכים מאומות  

 הם יתחברו אליך.  – העולם: "ונברכו בך כל משפחות האדמה" 

ם שיש השגחה פרטית, ורק על  על האומות הרמב"ם מסכי
הבהמות הוא אומר שאין השגחה פרטית. ויש השגחה פרטית על  

 האדם, וזה תלוי במעלת האדם. 

הקב"ה מוציא אותנו מכיון שהוא זכר את בריתו, ובשביל זה היה  
די שיוציאנו ממצרים ויביאנו לא"י, אולם יחד עם זאת הוא  

 להתגלות אלינו.  אלינו ולמצרים, והוא לא היה חייב מתגלה גם

 בפרשת וארא, ה' אומר:

 שמות פרק ו: 

")ה( וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים  
 אתם ואזכר את בריתי:

לכן אמר לבני ישראל אני ה', והוצאתי אתכם מתחת סבלת    )ו(
מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה  

 ובשפטים גדלים: 

ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים, וידעתם כי אני    )ז(
 ה' אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים: 

והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה    )ח(
 לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אתה לכם מורשה אני ה' ". 

הקב"ה נשבע שהוא יביא את אותו הדור לא"י, ואת השבועה  
הוא לא קיים, מכיון שבתוך השבועה הוא התנה    החמישית הזאת 

תנאי כדי לקיים את ה"והבאתי", וזה "וידעתם כי אני ה' בהוציאי  
 אתכם מארץ מצרים". 

כשעמ"י יצא ממצרים הם יכלו לחשוב שמשה הוציא אותם או  
שפרעה הוציא אותם, בכך שנתן להם רשות. יהודי צריך לעשות  

זה שמוציא אותם. אם לא  מאמץ מיוחד כדי להבין שהקב"ה הוא  
 יודעים שה' הוא זה שמוציא אותנו, לא זוכים להגיע לארץ. 

כך גם ביחס לארץ. יש שתי הסברות כפרניות ביחס להקמת  
 המדינה: 

I.   ההסברה החילונית: הפלמ"ח הקים את המדינה ולא
 הקב"ה.

II.   ההסברה הסאטמרית: הפלמ"ח הקים את המדינה ולא
 הקב"ה...

אולה הוא במסוגלות להכיר  לא במקרה, המבחן של הג
 , ולכן חשוב כל כך לומר הלל ביום העצמאות. הגואל הוא ה'ש
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 משמעות ליל הסדר 

 עוד לא עבר את עריכת הרב  -  שיעור סיכום 

 
נתחיל בלימוד ענייני חג הפסח. חג הפסח מציין מאורע גדול של  
עמנו, שחל לפני אלפי שנים. וכשאנו חוגגים את מאורעות העבר,  

הלא, מאורעות גדולים היו  נשאלת השאלה: מה הצורך בכך? 
בעבר, ואין אנחנו חוגגים אותם?! למשל המצאת הגלגל,  
ששינתה את פני האנושות. יש להניח שבימי קדם האדם, שהיה  
סמוך לזמן המצאת הגלגל היה חוגג את הזמן ההוא, אבל אנחנו  
השארנו את זה בתהום הנשייה. מה לנו לשמר מאורעות של  

 ב לנו? העבר, והלא העתיד הוא החשו

אלא, כנראה שעם ישראל חוגג מאורעות של העבר, כל זמן שיש  
להם איזו שהיא שייכות למאורעות של העתיד. ועל מנת להגיע  

, הרי שאנחנו זקוקים להישען  לימות המשיח לגאולה העתידה, 
ולהיתמך בזכרון השחרור הראשון שהיה לאומתנו. על כן אנו  

אין אנחנו חוגגים את  . אך כבר יציאת מצרים חוגגים את
, למרות שיש להניח שאבותינו במצרים היו  אור כשדים יציאת

חוגגים את יציאת אור כשדים, ולנו נשאר רק לחגוג את יציאת  
 מצרים. אך עד מתי? 

בדבר זה נחלקו רבותינו התנאים. המשנה במסכת ברכות )יב:(  
יציאת   המצוטטת גם בהגדה של פסח, אומרת: 'מזכירין 

לות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: 'הרי אני כבן שבעים  בלי מצרים
שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן   זכיתי  שנה ולא

כל ימי   זומא שנאמר: 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים
הלילות.   - הימים. כל ימי חייך  -' )דברים ט"ז( ימי חייך חייך

  - שאין לקרוא וחכמים החולקים על ר' אלעזר בן עזריה ואומרים 
העולם    -אין להזכיר את יציאת מצרים בלילות אומרים: 'ימי חייך 

להביא לימות המשיח'. בתלמוד דייקו בדברי   - ימי חייך  כל  הזה,
המשנה ואמרו: שאם כן לדעת ר' אלעזר בן עזריה, בימות המשיח  

לא בשחרית ולא   -אין מזכירים את יציאת מצרים כלל וכלל 
ברייתא: 'אמר להם בן זומא לחכמים: 'וכי  בערבית. וכן נאמר ב

לימות המשיח? והלא כבר   - מזכירין יציאת מצרים לעתיד לבוא 
נאמר: 'הנה ימים באים נאם ה', ולא יאמרו עוד: 'חי ה' אשר  
העלה את בני ישראל מארץ מצרים', כי אם: 'חי ה', אשר העלה,  
ואשר הביא את זרע בית ישראל, מארץ צפונה ומכל הארצות  

שר הדחתים שם', )ירמיהו כ"ג(? נתרגם את זה לעברית שלנו:  א
שלעתיד לבוא, כבר לא יהיה צורך להזכיר כלל וכלל, שעם  
ישראל יצא ממצרים, כי המאורע של קיבוץ גלויות ושל שחרור  
מעּולם של אומות העולם, יהיה מאורע בעל משמעות הרבה יותר  

, שקיבוץ  רחבה מיציאת מצרים. וכפי שאנחנו רואים בימינו
הגלויות היום יותר גדול מיציאת מצרים. שלא היה אלא יציאה  
מארץ אחת, והיום עם ישראל יוצא מיותר ממאה ארצות ובמיוחד  
מארץ צפונה הלא היא רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתים שם.  
אם כן לדעת בן זומא, משעה שקיבוץ הגלויות נעשה, ואנחנו  

יקר הוא יום העצמאות  משתחררים מעּולם של גלויות הרי שהע 
 ולא חג הפסח?! 

אמרו לו חכמים )שם(: 'לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה,  
השחרור   מלכיות עיקר, כלומר -אלא, שתהא שעבוד גלויות 

, גם לדעת חכמים החולקים  באמת יהיה העיקר הוא הלאומי
'. זאת אומרת:  טפל לו על בן זומא, אלא שתהיה 'יציאת מצרים

וא באמת הגאולה האחרונה, וכל הסיבה  שהמאורע העיקרי ה 
אל   מביא שאנו חוגגים את חג הפסח, הוא משום שחג הפסח

הגאולה האחרונה. זאת המשמעות של שמירת חגיגת ליל הסדר.  
זאת אומרת: שבמשך כל השנים חגגנו את חג הפסח על מנת  
להגיע למדינת ישראל. מדינת ישראל היא רטרואקטיבית  

 הסדר, שבמשך אלפי השנים. ההצדקה לכל חגיגת ליל 

אשרינו שזכינו בדור שלנו, לגילוי משמעותו האמיתית של חגיגת  
ליל הסדר במשך כל אלפי השנים ונזכה לגאולה שלימה במהרה  

 בימינו אמן. חג שמח.

 

 

 הלל חסר 

מצוה לקרות את ההלל במועדים, אלא שבחלק מהם אין קורין  
אותו מטעמים שונים. אחד המועדים מחוסרי ההלל הוא ששת  
ימי הפסח האחרונים )אמנם מנהגם של ישראל קדושים לקרוא  
את ההלל בדילוג, אבל אין זה עיקר התקנה, כמבואר בתענית  

י טעמים נאמרו בדבר, שעל פניהם סותרים זה את זה:  כח,ב(. שנ
בעוד שהגמרא בערכין )י,ב( אומרת שהוא משום שקרבן המוספין  
של כל יום זהה למשנהו, הרי במדרש )פסיקתא דרב כהנא,  

 באבר עמ' קפט( נאמר, שהוא משום שמתו בו מצריים. 

אבל נראה שאין כאן סתירה. דרכו של התלמוד היא להביא טעם  
גלוי, ואילו המדרש מביא טעם נסתר, שלא היינו קובעים הלכה  
על פיו בלבד. ומדוע ראוי הוא טעמו של המדרש להיחשב כדבר  

הוא לבדו, וחלילה לא  - ברוך-שבנסתר? משום שהוא שייך לקדוש
לבני אדם. שכן אם אמנם מצאנו שיש כביכול צער למעלה  

י ידי  "כשיאמר הקב"ה, הללו מעש  - כשחלק מהבריאה אובד 
והללו מעשי ידי, מדוע אאבד את אלו מפני אלו?" )סנהדרין  

אבל כלפי האומה הישראלית באה תביעה נגדית, שהיא   -צח,ב( 
אדרבה לשמוח במפלת אויבינו; שהרי משום כך נאמרה שירת  

 הים, המשבחת את הקב"ה על מה שעולל למבקשי רעתנו. 

של המנהיג  המבחן למנהיגות אמיתית הוא, לפי הגמרא, היכולת  
לשמוח בשמחת האומה בשעה שאויביה נופלים לפניה. שכן  
ביקש הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג,  
אלא שלא אמר שירה על מפלת סנחריב. נראה שכך נהג חזקיהו  
משום שדרכו היתה לעשות חשבונות של "כבשי דרחמנא",  

 כמבואר בברכות י,א. 

ש, יראה הבחנה דקה הראויה  ואכן המתבונן בלשון המדר
לתשומת לב: "בפסח אין אנו קורין בהן את ההלל, אלא ביום טוב  
הראשון ולילו". מבואר במדרש שההתחשבות של ישראל בצער  
של מעלה נוגעת לאמירת הלל יותר מיום אחד. אבל ברור שיש  
לקרוא את הלל ביום הראשון על מפלת מצרים, שלא להיות כפויי  

: "תנא משום רבי פפייס: גנאי הוא למשה ושישים  טובה על נסי ה'
רבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה' " )סנהדרין  

 צד,א(.

ה", כלומר: אני מזמר לה'  - על זה נאמר בשירת הים: "עזי וזמרת י
משום "ויהי לי לישועה" : לי, ולא למלאכי השרת. ולכן, מלאכי  

לו אני אשירה לה' לי ראוי  השרת לא אמרו שירה )מגילה י,ב(, ואי
 לזמר וחובה לזמר.

  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=323:323323-323&catid=256&Itemid=100513
http://ravsherki.org/Shiurim/Arutz7-Misc/arutz7-pesach-1.mp3
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6292:2017-04-12-19-22-18&catid=256&Itemid=100513
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 מי באמת יצא ממצרים 

 תשע"ה "עולם קטן", ניסן |  תכליתו של המאורע המכונן בהיסטוריה

 
בכל פעם שקוראים על יציאת מצרים, עולה תמיהה על  
המשאבים העצומים שהקב"ה משקיע כדי שפרעה יסכים לשלח  

 את בני ישראל. 

אם הקב"ה מעוניין לקדם את ההיסטוריה ולהוציא ממצרים את  
שני מיליון בניו, מדוע הוא מתעכב רק מפני שפרעה מלך מצרים  

פרעה חשוב עד כדי כך? התשובה  ממאן לתת את הסכמתו? וכי 
היא שהוא כנראה חשוב הרבה יותר ממה שאנו מעלים על  

 דעתנו. 

יש לנו נטייה להדחיק את העובדה שמהסיפור הזה עולה שבעיני  
הקב"ה פרעה הוא האישיות המרכזית בשלב הזה בהיסטוריה,  
ושישנה חשיבות עליונה לקבל את הסכמתה. יתר על כן,  

הזה השיח עם ַעם ישראל כלל לא קיים  במובנים רבים, בשלב 
והדיאלוג המרכזי שמתנהל בין הקב"ה לאדם הוא דווקא עם  
פרעה, בזה מושקע עיקר המאמץ. יש לשים לב לפסוקים  

והרביתי   לב פרעה המרכזיים הללו: "ואני אקשה את
ונתתי   פרעה  . ולא ישמע אלכםאותותיי ... בארץ מצרים את

אותיי... מארץ מצרים בשפטים  והוצאתי את צב במצרים את ידי 
בנטותי את ידי... והוצאתי את בני   וידעו מצרים כי אני ה' גדלים.

ה(. לא בכדי נקרא האירוע הזה  -ישראל מתוכם" )שמות ז, ג
 יציאת מצרים ולא יציאת ישראל. 

  

 להסתכל על העולם 

ראשית נשאל: לשם מה בכלל היינו צריכים לצאת ממצרים? הרי  
החיים לא הפכו להיות קלים יותר. לו היינו  מאז שיצאנו משם 

נשארים במצרים, סביר להניח שברבות הימים פרעה היה הופך  
להיות ליברלי יותר ותנאי העבדות היו משתפרים. פרעה היה  
ממשיך לטפל בענייני הממלכה, ואילו אנו, אמנם היינו עבדים,  

מוד  אבל בתנאים נוחים, וגם מותר להניח שהיה לנו אפילו זמן לל
תורה. כך שלא מובן מאליו שיציאת מצרים היטיבה עמנו. ראיה  

כלומר לא   – לדבר, שבהלל אנו אומרים: "לא לנו ה', לא לנו" 
"כי לשמך תן כבוד". יציאת מצרים   -הרווחנו דבר מהמאורע 

שכל המאורע המונומנטלי הזה   –מגלה לנו נקודה עמוקה יותר 
העולם. אם כן, כדי   לא נועד רק עבורנו אלא גם עבור אומות 

להבין את עצמתה המלאה של יציאת מצרים עלינו להביט לא רק  
אל סיפורו של עם ישראל אלא בעיקר לסיפור הכולל שהעולם  

 כולו עובר דרך לידתו של עם ישראל.

  

 חופשי חסר חירות 

אפשר לתמצת את השתלשלות המאורעות מסיפור הבריאה ועד  
ברא את העולם, בתוך העולם  לוהים  - מכת בכורות באופן הבא: א

הוא ברא את האדם, מתוך האדם הוא ברא אומות. וביום מן  
 הימים נגלה הקב"ה אל אחת מהאומות, שהיא מצרים. 

בשלב הזה של ההיסטוריה מצרים היא תכלית הבריאה, וישראל  
היוצאים ממנה הם כעין דבר נלווה. מצרים, פסגת התרבות  

חה הגדול ביותר בעולמו של  האנושית בעת הזו, היא סיפור ההצל
הקב"ה. פרעה העומד בראש סיפור ההצלחה העולמי הזה, אמור  

לשמור עליו ולהמשיך להיות אחראי לפיתוחו. צריכה להיות לו  
סיבה טובה במיוחד כדי להשתכנע שיש מישהו אחר בשלב הזה  
 של ההיסטוריה שאמור להוביל את האנושות למחוזות חדשים. 

מצרים כך שהקב"ה חשב שעל גבי  אם כן, מה היה חסר ב 
תרומתם החשובה לאנושות יש לבנות קומה חדשה? החוסר בכל  

 חירות.  – המפעל הגדול הזה היה 

בריאת העולם היא אקט חופשי, ולא הכרחי )בניגוד לדעת  
הפילוסופים הקדמונים שסברו כי הבריאה היא תהליך הכרחי,  

אם יש   - ולם לוהות(. כלומר, ריבונו של ע-הנובע מהטבע של הא
ברצונו בורא, ואם לאו אינו בורא. מכאן שכל המציאות כולה היא  
תוצאה של חירות מוחלטת. אין חירות עליונה מזו. מתוך החירות  
הזו בורא הקב"ה את חוקות הטבע, חוקי ברזל, אלא שהחוקיות  

לוהית מסתתרת  -הזו מלווה באופן סמוי ברצון חופשי. החירות הא
 תית של הטבע.בתוך החוקיות העבדו

בתוך המכלול הגדול של הטבע, הנקודה היחידה שנשארת  
לעולם נופלים למטה ולא   – חופשית היא האדם. התפוחים 

למעלה, בעוד שהאדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו. האדם  
בן חורין. אבל בשלב הזה של ההתפתחות האנושית, למרות  

נוקשים,  היותו בן חורין, מחליט האדם לבנות סדרי חברה 
צרים, הגדולה שבתרבויות, אינה יודעת   צרים. מִּ ציוויליזציה של מְּ

 חירות מהי. 

כתוב בהגדה: "ואלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו  
ממצרים, הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים". הרב  
קוק מסביר שאלמלא יציאת מצרים דבר לא היה משתנה בעולם.  

 ות צץ בעולם רק בעקבות יציאת מצרים.הרעיון של החיר

לפי זה, מצרים היא זו שצריכה לצאת מן העבדות, ולכן נקרא  
המאורע 'יציאת מצרים'. המשימה איננה יציאת ישראל ממצרים  

גם פיזית וגם רוחנית. אם מצרים   – אלא יציאת מצרים ממצרים 
לא היו יוצאים עם בני ישראל, כפי שנאמר: "וגם ערב רב עלה  

ת ם" )שם יב, לח( וכן, "והוצאתי את צבאותיי ]צבאות, מלשון  אִּ
כל המאורע היה   – להתאסף[ את עמי בני ישראל" )שם ז, ד( 

 נכשל.

  

 ל מסתתר -א

המטרה המוצהרת של יציאת מצרים היא לקיים את הבטחתו של  
הקב"ה לאבות לתת את הארץ לבניהם. אלא שהתהליך הזה  

רי אפשר היה שהקב"ה  מלווה גם במכות. מה מטרת המכות? ה 
לא ישאל את פרעה, או שלא יקשה את לבו ויאפשר לו לשחרר  
אותנו בקלות. אבל הקב"ה מסדר את העניינים באופן כזה שלא  
תהיה בררה אחרת. כביכול הקב"ה מעוניין שתהיינה המכות  

 ושיהיה סירוב של פרעה. 

המכות שצפויה מצרים לקבל הן ההתגלות המשמעותית ביותר  
 יה. בהיסטור

העולם נברא בעשרה מאמרות. המאמרות הם הדיבור החופשי  
של הבורא, אבל הם יצרו עולם שמסתיר את הקב"ה. זהו דבר  
פרדוקסלי: ריבונו של עולם דיבר, או ליתר דיוק אמר, והדיבור  
מסתיר אותו. יש אפוא עשר הסתרות בעשרת המאמרות.  

ה רוצה  ביציאת מצרים נוצר לראשונה שלב ההתגלות הזו. הקב"
לקדוח חורים במאמרות שהסתירו אותו עד כה, כדי להתגלות.  

 עשר המכות הן עשר הקדיחות הללו. 

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5040:2015-04-14-10-29-56&catid=256&Itemid=100513
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וההתגלות הזו    – אלא שמצרים לא הייתה ראויה מבחינה מוסרית  
 חיסלה אותה. 

  

 גדולתו של פרעה 

עתה אפשר לחזור אל פרעה ולהתבונן בפשר המאמץ האדיר  
מצרים, כפי שביארנו, היא סיפור  שמשקיע הקב"ה בדיאלוג עמו.  

ההצלחה של האנושות. בראש האימפריה האדירה הזו עומד  
אדם אחד והוא אחראי לגורל ההיסטוריה. ההחלטות של פרעה  
יקבעו את עתידה של האנושות. אלא שמנהיגותו עומדת על  

העבדים. אם לא יהיו עבדים מצרים   – בסיס כלכלי אחד 
 ת תרד לטמיון. תתמוטט, וכל התכנית ההיסטורי 

הקב"ה שולח את משה כדי לומר למלך מצרים שעליו לעשות שני  
דברים כמעט בלתי אפשריים מבחינתו: לוותר על הבסיס  
הכלכלי של האימפריה, קרי: להסכים לנפילתה של מצרים. ואם  
לא די בזאת, להסכים לכך שהעבדים שהוא ישלח לחופשי יהפכו  

נשים את עצמנו לרגע  להיות מובילי האנושות במקומו. אם 
הרי זו דרישה הזויה לחלוטין! אדם בעמדת   –במקומו של פרעה 

אחריות כשל פרעה אינו יכול להרשות לעצמו להסכים לכך. גם  
אם משה מדבר בשם ה', אומר פרעה בצדק, "מי ה' אשר אשמע  
בקולו... לא ידעתי את ה'", והמסקנה המתבקשת: "וגם את  

אבל אל מול סירובו העיקש   ישראל לא אשלח" )שם ה, ב(. 
נשכחת לעתים דווקא המוכנות שלו ללכת על המהלך הזה אם  
הוא ישתכנע. אם כן, מדובר לא רק באדם הממונה על הממלכה  
שמובילה את גורל האנושות, אלא גם באיש בעל יושר  
אינטלקטואלי שיהיה מוכן להסכים לדברי משה אם הוא ישתכנע  

 שזה מהלך צודק. 

  

 בכורי ישראל בני 

זו הסיבה שהקב"ה מתייחס אליו בכבוד. הוא שולח את משה לדון  
עמו בשאלה מה מצדיק את יציאת ישראל ממצרים. עוד קודם  
לכן, בטרם מגיע משה למצרים, אומר לו הקב"ה: "ואמרת אל  

כה אמר ה' בני בכורי ישראל" )שם ה, כב(. כלומר, דע לך   פרעה:
ה. ואם תמאן להוציאו, "אנכי הורג  שבני בכורי הוא ישראל ולא את

את בנך בכורך" )שם, כג(. כביכול בזה נחתם חוזה בין הקב"ה  
לבין פרעה, סוף התהליך מסומן כבר עכשיו: מכת בכורות. סוף  
התהליך מצדו של הקב"ה אינו מכות נוספות ולא שחרור עם  

יעשה פרעה מבחירתו.   –שאמנם יגיע  - ישראל. את הסוף הזה 
 שכנע אותו שהם אכן ממשיכי הדרך האנושית. לאחר שה' י

בשלב הראשון פרעה מחליט שהוא לא משלח את בני ישראל.  
הוא מוכן לספוג את מכת בכורות, ואם כך, לפי החוזה הוא שילם  
על החלטתו ובני ישראל אמורים להישאר ברשותו. אף על פי כן,  
חרף העובדה שמבחינה 'משפטית' פרעה פטור מלשלח את בני  

אל, הוא משלח אותם. וזאת מדוע? משום שכל אחת מן  ישר
 המכות ביררה את סגולת ישראל לעומת מצרים. 

  - היאור  – הדם, שפוגע בכוח הטבעי הגדול המייסד את מצרים 
ואינו פוגע בישראל, מבליט את היכולת של ישראל להתעלות על  
מכשולי הטבע, כירושה מאברהם ש"עבר את הנהר". מכת  

מסירות הנפש: המוכנות להיכנס לתנורים כדי  הצפרדע יסודה ב
לעשות רצון הבורא, מזמינה את מורשת מסירות הנפש שעברה  

לוהי, שכן אין  -אל האומה מיצחק. מכת הכינים, המורה על כוח א
השד שולט בדבר הקטן משעורה )רש"י(, באה מכוחו של יעקב,  

שהקב"ה קראו 'אל' )מגילה יח(. ייחודו של עם ישראל בא לו  
 מכוח אבותיו. 

אך עדיין אפשר לטעון שלמרות ייחודו, החליטו ישראל למזג את  
חייהם עם חיי האומה המצרית כשירדו אליה בימי יוסף. על זה יש  
להשיב שהקיום העברי המשיך בתנאי הפרדה חברתית  
ממצרים, שכן בני ישראל ישבו בארץ גושן כדי לא להתערב  

ופלתה ארץ גושן  במצרים. המבחן הוא מכת הערוב, שבה ה
"אשר עמי יושב עליה, לבלתי היות שם ערוב", כלומר על מנת  

 שלא להתערב. 

ועדיין אפשר לטעון שמכיוון שכולנו בני אדם, עלינו להשתתף  
באותה היסטוריה. מכות דבר שחין וארבה הפוגעות במצרים ולא  
בישראל, באות מכוח הנפילה המוסרית של האנושות בשפיכות  

מבול, וכנגדה הדבר )'מותא' בארמית(, בעבודה  דמים של דור ה
זרה במגדל בבל, המשוחזר באופן סימבולי על ידי זריקת פיח  
הכבשן השמיימה במכת שחין, ובגילוי עריות של סדום, שנידונה  
באש ומים, כבמכת הברד שבו האש מתלקחת בתוך הברד. כך  

 שמתברר ההבדל המוסרי בין ישראל למצרים. 

רעה שזהו מהלך צודק ולכן הוא אומר  המכות שכנעו את פ 
למשה: "לכו עבדו את ה' כדברכם... וברכתם גם אותי". בסופו  

 של דבר פרעה מכיר בכך שמקור הברכה בעולם הוא ישראל.

המכות אם כן לא התגלו אלינו, אבל עם הזמן הן עברו סובלימציה  
והפכו לעשרת הדיברות. המאמרות הפכו למכות, והמכות הפכו  

התגלות אלוקית   – . השלב החדש של האנושות מתחיל לדיברות
 בעולם דרך הדיברות אל עם ישראל.
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 שירת הים  - שביעי של פסח 

 עוד לא עבר את עריכת הרב  -  שיעור סיכום 

 
 

, שבו אנחנו קוראים גם  שביעי של פסח בשבוע זה יחול גם 
מיתי להודאה,  . יש לזכור ששירת הים היא ביטוי אשירת הים את

שיש לנו להודות לקב"ה על מפלת אויבינו ועל נקמתנו מאומות  
 העולם. 

נאמר בשמות רבה )פרשה כג( בפסוק 'אז ישיר משה ובני ישראל,  
' )שמות טו א(. המדרש  ויאמרו לאמור את השירה הזאת לה'

- שואל: מה פרוש 'ויאמרו לאמור'? המדרש מבין שהכוונה ל
מר אמרו: 'נהיה אומרים לבנינו ובנינו  'אמרו לאחרים לומר', כלו

לבניהן שיהיו אומרים לפניך כשירה הזאת בעת שתעשה  
)=הק'ב"ה( להם נסים'. מכן אנחנו רואים את השמחה הגדולה  
שאנחנו חייבים להביע לפני רבש"ע בשעה שאויבינו נופלים  

 לפנינו. 

יש מקשים מתוך חוסר ידיעה, או מתוך חוסר הבנה, שהרי נאמר  
תא דרב כהנא בדף קפב ע"ב, )נספחים פרשה ב'( שאין  בפסיק

אנחנו קוראים את ההלל השלם בשביעי של פסח מפני שמתו בו  
המצריים. וכאן טעות בידם. בפסיקתא דרב כהנא לא נאמר  
כדבר הזה, אלא נאמר שאין קוראים אותו אלא יום אחד בלבד.  
כלומר אם גאולה הייתה נעשית, בלי מפלת האויבים, היינו  
קוראים את ההלל שבעת ימים. מכיוון שנפלו אויבינו, אנו קוראים  
יום אחד. אבל יום אחד אנו מחויבים כן לקרוא ולשמוח על מפלת  

 אויבינו. 

הדברים בעצם מפורשים במסכת מגילה בדף טז ע"א. שם  
מסופר שכאשר המן הרכיב את מרדכי על הסוס, עלה עליו  

המן: וכי לא כתוב אצלכם  מרדכי ונתן בו בעיטה. שאל אותו 
'בנפול אויבך אל תשמח' )משלי כד(? לכאורה המן מתגלה כאן  
כתלמיד חכם, היודע לצטט את הפסיקתא?! וענה לו מרדכי  
שהדבר הזה לא נאמר במפלת אויב שאינו מישראל, אלא נאמר  
רק במפלת אויב מישראל. ואילו באומות העולם נאמר: 'ואתה  

לג כט(. כמובן אין הדברים האלו   ' )דברים במותימו תדרוך על
אכזריות, נאמר בשו"ת חוות יאיר, שבעצם זו כוונת הכתוב  

מדוע אני   - ה ויהי לי לישועה' )שמות טו ב( -שאומר: 'עזי וזמרת י
ה? מפני שהוא היה לי לישועה. מה שאין כן מי שאיננו  -מזמר לי

שותף לאותה גאולה, באמת איננו צריך לזמר כאשר הוא רואה  
פלתם של בני אדם. אבל מי שהוא בעצמו הנושא של הגאולה  במ

אם אינו מזמר לה' על מפלה זו, של האויבים הרי הוא חוטא. כפי  
שנאמר בחזקיה מלך יהודה )סנהדרין צד.( שלא נעשה משיח  
מפני שלא רצה לומר את ההלל כאשר ראה במפלתם של חיילי  

 סנחריב. 

דף י ע"ב, ששם    ובאמת מרבים לצטט את הגמרא במסכת מגילה 
שנאמר שבשעה שבני ישראל עברו את הים אמר הקב"ה  

טובעין   מעשה ידי למלאכי השרת שרצו לומר שירה, אמר להם: '
בים ואתם אומרים שירה?!' ומכאן יש מביאים ראייה, בטעות  
כמובן, שאין לומר את ההלל על מפלת האויבים. אלא שאם  

הרי נאמרו אך  נתחכה אחרי לשון הגמרא, הדברים מפורשים ש 
. מלאכי השרת שאינם שותפים למעשה  מלאכי השרתורק ל

הגאולה, שהם לא היו משועבדים למצרים, באמת עליהם נאסר  
לזמר, אבל מי שבעצמו היה נושא הנס ואינו מזמר לה' על מפלת  

, ובאמת עליו לבטל את אמירת שירת  כפוי טובה אויביו הרי זה 
 הים בכל תפילת שחרית בכל בוקר.

רין דף צח ע"ב, שר' יוחנן  כמו כן גם נאמר בגמרא במסכת סנהד
היה מודאג מהמאורעות שייקרו באחרית הימים בזמן שחרור עם  

שיבוא   -ישראל, עד כדי כך שאמר ר' יוחנן 'ייתי ולא איחמיניה' 
המשיח ולא אראנו. מפני שהוא חשש מן הצרות של הגלות.  
הגמרא מבררת מה היו הצרות שהפחידו את ר' יוחנן כל כך.  

וד היא אחרי בירור ארוך, שהחשש שלו היה,  ובסוף מסקנת התלמ
בשעה שיאמר הקב"ה: 'הללו מעשי ידי והללו מעשי ידי מדוע  
אאבד את אלו מפני אלו'?! לכאורה חששו של ר' יוחנן איננו מובן.  
יש פתרון, בשעה שהקב"ה מתלבט. הרי נאמר מפורש במדרש  
שבשעה ששר מצרים אמר לפני הקב"ה: 'הללו עובדי עבודה  

והללו עובדי עבודה זרה, מדוע את מציל את אלו מפני  זרה 
אלו'?! קפץ נחשון בן עמינדב לים וזה מה שהציל את ישראל. אם  
כן מעשים של קבוצות חלוציות נחשוניות, שיכולות להציל את  
המצב במקרה של שיקול בין שני עמים. אלא חששו של ר' יוחנן  

בני עמינדב כדי   היה כנראה, שאולי חלילה לא יהיה לנו נחשונים
להצילנו. אבל עכשיו שאנחנו הגענו לעידן הגאולה אין לנו אלא  

 לקפוץ למים ולהכריע את הכף לטובת ישראל. 

 חג שמח לכל בית ישראל. 

 

  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325:325325-325&catid=256&Itemid=100513
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 מעשה ידי טובעים  - שביעי של פסח 

 "עולם קטן", פסח תשע"ו 

יציאת מצרים היא מאורע בעל אופי לאומי ואוניברסלי כאחד.  
קיימים שני צדדים למטבע המאורע: מצד אחד, יציאת ישראל  
ממצרים נוגעת לנו בהיותה הופעתנו הראשונה על בימת  

"האביב של העולם כולו" )מגד  ההיסטוריה. מצד שני, היא גם 
עו    יָדְּ ירחים לראי"ה קוק(, התגלות ישירה אל אומות עולם: "וְּ
ֵני   ת ב ְּ י אֶׂ ָריִּם וְּהוֵֹּצאתִּ צְּ י ַעל מִּ ת יָדִּ י אֶׂ טֹּתִּ נְּ י ה' ב ִּ י ֲאנִּ ַריִּם כ ִּ צְּ מִּ

וָֹּכם" )שמות ז, ה(.  ת  ָרֵאל מִּ  יִּש ְּ

רְּ  או  ב ִּ ַאֲחֵרי ֵכן יֵצְּ דוֹּל"  אחת ממשימותיה של הגלות היא "וְּ ש  ג ָ כֻׁ
)בראשית טו, יד(. מכל תרבות גדולה שאיתה אנחנו באים במגע,  
יש להוציא ערכים שיצטרפו אל הקודש: לפעמים בדמות ערכים  
מופשטים ולפעמים אפילו בדמות נפשות, כדברי התלמוד: "לא  
הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי  

ב(. למהלך האוניברסלי הזה    שיתוספו עליהם גרים" )פסחים פז,
מתלווה גם עשיית משפט נגד משעבדינו, אותו משפט שהביא  
את אבותינו לשיר את שירת הים ומחייב אותנו לדורות באמירת  

 הלל. 

אמנם, ידועים דברי דרשת חז"ל, שבשעה שעברו ישראל את  
הים, "בקשו מלאכי השרת לומר שירה", ואמר להם הקב''ה  

ם ואתם אומרים שירה?!" )מגילה י, ב(. אך  "מעשה ידי טובעין בי
יש לזכור: הנחיה זו נאמרה אל המלאכים, והיא הופכית להנחיה  

. התלמוד במסכת סנהדרין  כן לומר שירה –שנאמרה לישראל 
)צד, א( משבח את ישראל על שאמרו שירה על הים, ואפילו  
מבקר אותם על שלא אמרו על כך "ברוך ה'" מיד בצאתם מן הים  

 בא יתרו והורה לומר כן. עד ש

ההבחנה בין הגערה במלאכים על שאמרו שירה לבין הציפייה  
מישראל לומר שירה היא הבחנה ברורה. המלאכים אינם  
מעורבים בתהליך; לא הם שועבדו במצרים ולא עליהם איים  
פרעה. אשר על כן, על המלאכים לבחון את הדברים מההיבט של  

צער למעלה בשעה שחלק  ההשגחה הכוללת. בהיבט הזה, יש 
מהתוכנית ההיסטורית של האומות נכשלת, עד כדי כך שיש צורך  

 לאבד את מצרים.

ישראל, לעומת המלאכים, הם נשוא הישועה, ולכן הם מחויבים  
להודות על אובדן אויביהם, שאם לא כן, יש בכך כפיות טובה  

לוהית אינה נאמרת  -כלפי מעלה. עבור ישראל, האמירה הא
י אם בחיוב: "מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אמרו  בתמיהה כ

 שירה"! 

לא זו אף זו: התלמוד )סנהדרין שם( מציין שחזקיהו מלך יהודה  
היה ראוי להיות משיח, אך מעלה זו ניטלה ממנו משום שלא רצה  
לומר שירה על אובדן אויביו. אמנם המדרשים מביאים את  

ָמח"  ש ְּ ָך ַאל ת ִּ פֹּל אוֹּיִּבְּ נְּ )משלי, כד, יז( כדי לנמק את  הפסוק "ב ִּ
ההלכה שאין לומר הלל בשביעי של פסח, אך הם גם אומרים  
במפורש שיש לומר הלל ביום הראשון. לאמור: יש להתחשב  
בצער של מעלה, כך שאין להלל שבעה ימים, אך אין זה אומר  
שאין להלל כלל. להפך: מי שלא יהלל ביום הראשון משום צער  

 בחטא של כפיות טובה.  של מעלה, הרי הוא חוטא

מכאן יש לנו ללמוד מוסר השכל לימינו אלה. בשעה שאנו  
נלחמים עם אויבינו, אל לנו לנקוט עמדה של צופה מן הצד, יהא  

לוהי, הרואה שוויון מוחלט בין סבלה של  -זה אפילו הצופה הא

האומה לבין סבלו של המבקש לפגוע בה, כמו המחבלים הבאים  
 עלינו. 

את נהלי הצבא, ובכלל זה את הוראות הפתיחה    אמנם, יש לכבד
באש. עבירה על נהלים היא דבר הדורש הערה. אם ההוראות  
אומרות שלא לירות, אז אסור לחייל לירות. ברם, אין בזה כדי  
לשוות חלילה דימוי של רוצח למי שעבר על הנהלים. ואם  

 אז צריך לשנות את ההוראות. – ההוראות אומרות שלא לירות 

רת צריכה להיות מופנית על עצם הוראות הפתיחה באש,  הביקו 
המשוות בין דמי אויב לדמי אוהב. קשה לציין מתי ההבנות הללו  

 היטשטשו, אך ברור שעברנו שינוי.

יש בעיה בתוכן של הוראות הפתיחה באש. אנו דנים בירי על  
מחבל כמו על טיפול באלימות רחוב של חבורת פושעים. היינו  

זה כעל חלק ממשימת מלחמה, שבה חיי האויב  אמורים לדון ב
אינם ראויים לאותו כבוד הניתן לסתם פושע לאחר שנוטרל.  
מלחמה איננה בית משפט. במלחמה המטרה היא לפגוע באויב.  
 אנחנו רוצים שיחדור להכרתם של אויבינו כי המפגע לא ייצא חי. 

הבנה של מהות המוסר. ירשנו מהנצרות את הרעיון  -יש פה אי
מוסר הוא אך ורק החסד והחמלה, ואילו עשיית הצדק היא רק  שה

רע הכרחי. היהדות מדברת על כך שאחדות המידות היא היא  
 המוסר: הצדק והחסד כאחד. 

עלינו לשמש מופת של מוסריות לא רק עבור עצמנו, כי אם עבור  
העולם כולנו. עלינו ללמד שמידת הצדק, ולא רק החמלה  

המוסריות וכי הכנעת הרשע היא   והאהבה, היא בכלל המידות
בכלל הערכים המוסריים. המשיח מתואר בנביאים לא כמי שבא  
להביא לעולם חסד ורחמים בלבד, כי אם גם כמי שעושה צדק  

 ומשפט בעולם.

עלינו לא להסתפק בקריאה לשינוי הוראות הפתיחה באש, כי אם  
  למשהו עמוק יותר, מערכתי יותר: הפנמת המיוחדות והעליונות 

 של המוסר היהודי. מזה מתחיל חג הפסח. 

  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5646:2016-04-27-19-43-21&catid=256&Itemid=100513


 25|   שיעורי הרב שרקי על פסח 

 משמעות עשרת המכות 

עוד   -סיכום השיעור בישיבת תורת החיים בגוש קטיף, תבוב"א 
 לא עבר את העריכה של הרב 

 
עצמו ברצינות, אזי הוא יודע שהוא המנהיג הרוחני  פרעה לוקח את 

שכן האל היה המנהיג( של החלק הכי נעלה   -וממילא גם הפוליטי )
 במציאות.

הוא היה קוסמוקרטור לפי המדרש, דהיינו מושל בעולם כולו.  
מצד חשיבותו, פרעה באמת היה חשוב מספיק כדי שה' יחליט  

כדי לשכנעו להוציא   לשלוח אליו את משה רבנו, גדול הנביאים,
את עמ"י ממצרים, וזאת ע"י ניסים גדולים. )פרעה הוא התגלות  
של שם ה' בצורה עקומה, כפי ששמו מכיל צירופים רבים של שם  

 ה'(.

אהרן ומשה מגיעים אליו ואומרים לו שהם מוציאים אותו  
מעמדת החץ שלו, ומי שהיו העבדים שלו יהיו יתפסו מעתה את  

 מקומו. 

סיה שמהווה את התשתית הכלכלית של ארצו,  אותה אוכלו 
מבקשת לקבל חירות ולהנהיג את העולם, למרות שפירוש הדבר  

 הוא התמוטטות מצרים. 

התגובה ההגיונית היתה להרוג את משה ואהרן, אולם לפרעה  
היתה הגינות אינטלקטואלית, והוא הסכים לתת למשה ואהרן  

ג, ושה' באמת  שלטון, ובלבד שיוכיחו לו שהם מסוגלים להנהי
 שולט בעולם. 

ה' אמר למשה שיאמר לפרעה שאו שהוא יַשָלח את בנ"י, או שזה  
"הנני מכה את בנך בכורך"(, ולכאורה  -יגיע עד מכת בכורות )

אחרי שהם הגיעו למכת בכורות, הוא היה יכול שלא לשלח את  
ישראל. ובכל זאת הוא מחליט לשלח אותם מכיון שהוא מבין  

 . שהם באמת צודקים

פרעה אומר לבסוף לעמ"י: "לכו עבדו את ה' כדברכם, גם  
דהיינו ברור   –" וברכתם גם אותי צאנכם גם בקרכם קחו ולכו, 

 לפרעה שישראל הם מקור הברכה.

פרעה בתחילה באמת חשב שהוא אלוה, שכן אלוהות היא סדר  
העולם, והוא היה החוליה החזקה ביותר בסדר העולם, ומצד זה  

 הוא האלוה. 

רעה באמת השתכנע, צריך להבין מדוע הוא רודף אחר כך  אם פ
 אחרי עמ"י? 

ניגש לגופו של ענין. כל הדיאלוג בין הקב"ה לפרעה נעשה דרך  
 המכות.

משה אומר לפרעה שאנו שונים ממצרים בכך שאנו בני אברהם,  
שמעלתו היא שהוא גובר על הטבע וכוחות הטבע אינם שולטים  

'(, דהיינו הכח  העברי 'אברהם  -עליו. אברהם עובר את הנהר )
הטבעי הגדול ביותר שקיים במצרים )כלומר, אברהם הוא מעבר  
וגדול יותר מהכח הטבעי הגדול ביותר של מצרים(. כבשן האש  

 לא שרף את אברהם.

משה מוכיח זאת ע"י שהוא מכה על הכח הטבעי הגדול ביותר  
 במצרים, היאור, ומראה איך שעמ"י אינם נפגעים מכך.

פרעה טוען שאמנם הם בני אברהם, אולם יש גם עוד בנים  
 לאברהם, כגון ישמעאל, ואין זה אומר שיש לישראל עדיפות. 

אח"כ משה מראה שהם גם בני יצחק, ולכן יש להם תכונה של  
מסירות נפש, שיצחק היה מוכן להישחט על המזבח, והם  
מוכיחים זאת ע"י הצפרדעים שמסרו את נפשם ונכנסו גם  

 רים, והם לא פגעו בעמ"י. לתנו

פרעה טוען כנגדו שיש עוד עמים עם מסירות נפש, כמו עשיו, בני  
 אדום, מייסדי הנצרות היו מוכנים למות על דתם.

משה הראה שהם גם בני יעקב, שה' היה ניצב עליו, השכינה  
ניצבה עליו, יש תכונה מיוחדת באומה הישראלית להיות כלי  

י הכינים שנאמר עליהם "אצבע  קיבול לשכינה, וזאת ראו ע"
אלוהים היא", ורש"י מסביר "שאין השד שולט על בריה קטנה  
 מכשעורה", דהיינו צריך כח אלוהי מיוחד כדי לשלוט על הכינים. 

 ] יעקב לא רצה להיקבר במצרים כי:

I.  .שלא יעשוהו עבודה זרה 

II. .הארץ עתידה להיות מרחשת כינים 
 דרכו, ולכן כינים ירחשו תחתיו.[ יש בו ביעקב תכונה שה' מתגלה  

ואז פרעה טוען שעמ"י החליטו להתבולל במצרים, בירידתם  
למצרים, והחליטו לקשור עצמם לתרבות המצרית, ולכן אין הם  

 יכולים להיפרד מהמצרים. 

משה טוען שיוסף שם אותם בארץ גושן, ארץ נפרדת, ולא היתה  
 להם כוונה להתבולל. 

הפלתי ביום ההוא את ארץ גושן  ולכן מגיע הערוב שמראה "ו
הערוב מראה   – אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב" 

 שעמ"י נמצאים במקום שונה. 

אח"כ פרעה טוען שאע"פ שהם שונים מאוד מהמצרים, עדיין יש  
מכנה משותף ביניהם, והוא שהם כולם בני אדם, וממילא אין הם  

 יכולים לייסד לעצמם אנושות נפרדת. 

ר משה שזה היה צודק אילו האנושות לא ירדה  על כך אומ 
מגדולתה, אבל האנושות התמוטטה וירדה בגלל שלוש נפילות,  
ולכן ראוי שעמ"י ייסדו לעצמם אנושות נפרדת. הנפילות הן:  

דור המבול(, גילוי  -דור הפלגה(, שפיכות דמים ) - עבודה זרה )
סדום ועמורה(, וכל אחד מהאבות תיקן את אחת  - עריות )

 ילות. וכנגד זה באו שלוש מכות:הנפ

הוא מוות, שפיכות דמים. ונאמר בו: "וממקנה בני ישראל   דבר 
לא מת אחד", וזה סימן שתכונת שפיכות הדמים לא עברה  

 בירושה לישראל אלא למצרים. 

הוא שחזור של דור הפלגה שבו היה שכרון חושים מפני   השחין 
צור לבנים  ההצלחה הטכנולוגית של האדם, שעם האש אפשר לי

והרים מלאכותיים, ושם עשו את ההר שלהם, וממילא אין צריך  
אלוהים. והכל מתחיל מהתנור. היה להם הטחת דברים  

. ולכן משה נצטווה לקחת מלוא חופניים פיח כבשן  מעלה כלפי 
 . השמיימה ולזורקו

כנגד סדום ועמורה. הם חטאו בעריות חמורות, של   הברד הוא
ברו שהגיעו ימות המשיח. הרווחה  משכב זכור, מכיון שהם ס

הכלכלית של סדום היתה כזאת שהם סברו שאין צורך להגיע  
יותר לשום דבר, ולכן הם גם אסרו לתת צדקה, שזה צריך ליתן  

את העולם. מי שנותן צדקה בסדום חושף את   לתקן  רק כשצריך 
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מתוקן. בעולם מתוקן   אינו  העובדה הלא נעימה שהעולם עדיין 
צדקה וגם אין צריך להוליד ילדים, אולם מכיון   אין צריך ליתן 

 שהיצר של עריות נשאר, הוא הופנה כלפי זכרים.

ירדה אש, ואח"כ היה שם ים, וא"כ  - סדום נענשה ע"י אש ומים )
ירדו גם מים בסדום(, ופרעה גם כן הוכה ע"י אש ומים שעושים  

  ולכן הם -שלום ביניהם, וזה הראה שעדיין לא הגיע עולם מתוקן )
גורמים לנזק, ואילו לעתיד לבוא הם לא יזיקו ויתמזגו האחד עם  

 השני. כל הכוחות יחיו בהרמוניה האחד עם השני(. 

פרעה היה יכול לעצור שם ולומר שהם שכנעו אותו שעמ"י הם  
אנושות אחרת, וממין אחר. אולם הוא היה אדם חזק, והספורנו  

חופשית שלו  מסביר שה' חיזק את ליבו כדי לשמור על הבחירה ה
הפוך מהרמב"ם שאומר  -וכדי שיישאר צלול בדעתו ולא יישבר )

שחלק מהעונש של פרעה היה שניטלה ממנו הבחירה  
 החופשית(. 

פרעה יכל לטעון שעדיין נשאר מכנה משותף בין המצרים לעמ"י  
 והוא שהם כולם נבראים של אותו אלוה. 

ה גמורה,  גם האבנים וגם בני האדם שייכים לאותו אלוה, בהשווא 
ואם כן בזכות מה אתם חיים את חייכם לבדכם? גם אנו המצרים  

 ראויים לחיות! 

ועל כך אומר משה שאם כן נצטרך לשחזר את בריאת העולם  
)שאז נראה שאמנם כולנו נבראנו בידי ה', אולם כבר מאז, מרגע  
הבריאה הראשון, ה' העדיף את עמ"י(, ומשה לא ידע מה תהיה  

 התוצאה.

שה' אמר לו "בוא אל פרעה", מכך שפרעה היה  משה פחד כ
התנין הגדול, שגם הוא מייצג משהו בתוכנית האלוקית, ואם  
פרעה מבקש לבדוק את הדברים בראשיתם, משה עדיין לא  

 יודע האם ישראל קדמו במחשבתם לעולם או לא. 

 שלושת שלבי בריאת העולם היו: 

I.   עצם ההחלטה לברוא את העולם: "בראשית ברא אלוהים
 את השמים ואת הארץ". 

II. ( .צריך לברוא האין כדי שייברא ממנו אח"כ  -בריאת האין
 היש(.

III.  ריבוי של פרטים.  –בריאת היש 
משה רצה לחזור אל "בטרם היות    – הטרם תדע כי אבדה מצרים  

 ארץ ושמים".

כח הריבוי של הבריאה עושה הבחנה בין ישראל למצרים.  
אלפי חרקים, וישראל הם  הארבה הם ריבוי של פרטים, מאות 

 מעל לריבוי של הפרטים, מעל ליש, ולכן לא נפגעו ע"י הארבה. 

 כל מה שנותר ממצרים לאחר הברד נאכל ע"י הארבה. 

אח"כ פרעה מודה שבתחום היש יש הבדל בין מצרים לעמ"י,  
אולם לא בתחום ההעדר. ואז מגיע החושך, שהוא האין האמיתי,  

רש כל המציאות, יש בו מציאות  שו  שהוא , בחושך, ןִי שכבר בַא
 רבה, וכבר אז יש הבחנה בין ישראל מצרים. 

עצם ההחלטה  - פרעה טוען אח"כ שבמחשבת הבריאה הגנוזה )
לברוא את העולם( שם אין הבדל בין ישראל למצרים. משה  
אומר שהוא שואל בכך את שאלת הראשית, ואז צריך לבחון מיהו  

ה', שהוא  -פת המקור )הראשית, ולכן נכה את הראשית ע"י חשי 

השורש לכל הבריאה(, ולכן דוקא במכת בכורות נאמר "אני ולא  
 מלאך", שדוקא ה' הוא זה שמכה את בכורי מצרים. 

 שלוש אומות טענו שהם הראשית: 

I.  קודש ישראל לה', ראשית תבואתו.  –ישראל 

II.  ראשית גוים עמלק.   – עמלק 

III.   נים  הב-לכל אונם ) ראשית  ויך כל בכור במצרים,   –מצרים
 (. 3הראשונים, הבכורות, שבאים מכח ההורים 

 וע"י מכת בכורות רואים שעמ"י הם הראשית. 

אם פרעה כל כך השתכנע, מדוע פרעה רדף אחרי עמ"י? אלא  
שהוא למד את איגרת תקנה שיש שני יסודות לאומה הישראלית:  

יש בו סגולה   –הסגולה והבחירה. עמ"י קדוש מטבע בריאתו 
  - ת של תוספת קדושה ע"י תורה ומצוות אלוקית, ויש אפשרו

 הבחירה. 

עשרת המכות הוכיחו שיש קדושה בישראל  
שאינה נמצאת במצרים, והמוסר דורש   הסגולה מצד

 . הבחירה שהקדושה של ישראל תתברר גם בתחום

הקב"ה רצה לפסוח על עמ"י רק בגלל סגולת עמ"י, שכן עמ"י  
 עדיין היה מקולקל מצד המעשים הבחיריים שלו.

לכן פרעה רצה לבחון את הדבר אחרי מס' ימים של שחרור, שאז  
עמ"י יכולים להראות האם מבחינת ההתנהגות שלהם הם טובים  

על ים סוף( הקב"ה לא יכל לעזור  - ממצרים, ולכן באותה שעה )
לעמ"י, ולכן הוא אמר למשה: "מה תצעק אלי, דבר אל בנ"י  

 יע את הכף. וייסעו", ועמ"י היו צריכים לעשות מעשה שיכר

)הבחירה הכמוסה פירושה שהבחירה שלי, אדם פרטי, היא נטף  
 של הבחירה העליונה(. 

יוצא שיציאת מצרים היתה בירור עמוק מאוד של מיהו הכלי  
שדרכו הדיבור האלוקי מופיע בעולם, מיהי אותה תרבות  
 שרשאית להיות זו שרואה את עצמה כמתקנת את העולם כולו. 

וסף, עמוק יותר, בין ישראל למצרים,  )כל מכה מראה הבדל נ
וממילא יש סיבה נוספת לכך שעמ"י צריכים לקבל הגדרה  

 עצמית, להשתחרר ממצרים ולהפוך לאומה(.

 עשר המכות -  למה ובשביל מי 

 עוד לא עבר את עריכת הרב   -סיכום שיעורי הרב במכון מאיר 

 
 עבור מי ניתנו המכות ומהי מטרתן 

עּו ז,הבשמות ) יָדְּ ַר  ( נאמר: וְּ צְּׁ י םִי מִּ י ה'-ּכִּ תֲאנִּ י אֶׂ טֹּתִּ נְּ י ַעל- , ּבִּ - יָדִּ
ָר  צְּ  .םִי מִּ

דיבור אלוהי עם  מסקנה: המכות ניתנו כדי שמצרים ידעו את ה'. 
מצרים. עיקר העניין במכות לא היה העונש על התנהגותם אלא  

 השינוי התודעתי שהם צריכים לעבור. 

 למה חשוב שמצרים ידעו את ה'?

המטרה היא שפרעה ומצרים יתנו לעם ישראל רשות לצאת. לשם  
כך הם צריכים לדעת כי יש ה' בעולם וכי הרצון לשחרר את עם  

 ישראל הוא רצון ה'.
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מניין שזאת המטרה? הדבר ברור מהנאמר בסוף כל מכה. ברגע  
 שפרעה הסכים לשחרר את ישראל המכות חדלו. 

 למה צריך שיתנו רשות? 

: הרי היה ביד ה' להוציא את ישראל גם ללא  הבהרת השאלה
הסכמת מצרים. למשל, ה' יכול היה לעשות נס פשוט שהם יקפאו  

ישראל ייקחו בנחת את כלי  למשך שבוע כמו במכת החושך, ובני  
הכסף והזהב כפי שהובטח לאברהם ויצאו בשלווה בזמן  

 שהמצרים לא יכולים להתנגד.

: נימוס ציבורי. דרך ארץ קדמה לתורה והנימוס מחייב.  תשובה
כשעם ישראל בגלות הוא חי כאורח אצל הגויים ובהסכמתם.  
כשהוא רוצה לצאת מתפקיד האורח ולהצטרף למשפחת העמים  

 וביל אותם הוא צריך לקבל את הסכמתם. ולה

: ה' מצווה על משה במעמד הסנה לשחרר את ישראל.  דוגמאות
משה חוזר למדין ומבקש רשות מיתרו לצאת למצרים. מה אם  
יתרו לא היה מסכים? ברור שמשה לא היה הולך. או שה' היה  
"משכנע" את יתרו להסכים או שהגאולה הייתה מתבצעת באופן  

 אחר. 

ברמה הלאומית: לאחר גלות בבל הקמת מדינת יהודה    דוגמאות 
והקמת המקדש היו רק לאחר הצהרת כורש, הגאולה האחרונה  
שהתרחשה בה' אייר תש"ח באה לאחר הצהרת בלפור ואישור  

 האומות המאוחדות.

ָמה התבקש פרעה להסכים?   כעת נחזור למצרים ונבין לְּׁ

ָּת, ד,כב במעמד הסנה נאמר למשה: )שמות ל ( וְָּאַמרְּ עֹּה:  - אֶׂ ַּפרְּ
י  כֹּרִּ י בְּ נִּ ָרֵאלִי ּכֹּה ָאַמר ה', ּבְּ   האומה , בעמים הבכור , כלומר. ׂשְּ

 . מצרים  ולא  ישראל  זו   האומות   את   המוביל  הקטר  להיות   שצריכה

 מדוע פרעה התעקש לא לשלח את העם? 

פרעה היה אדם ששלט במצרים ובעולם. הבסיס הכלכלי שלו היו  
כלכלת מצרים ועל  העבדים. משה מבקש ממנו לוותר על 

מעמדה של מצרים כמובילה של ההיסטוריה האנושית. באופן  
נורמלי היה צפוי שפרעה יהרוג את משה ואהרון. פרעה מפתיע  
ועונה להם שבשביל מהפכה כזאת צריך ראיות ברורות. הוא לא  
מכיר את ה'. ה' לא דיבר אליו. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה  

ו פונה ישירות לאדם אלא שולח  שכאשר ה' רוצה משהו הוא אינ
נביא כשליח. פרעה בצדק אינו מסכים סתם כך. בתור מלך  
מצרים יש לו אחריות על כלכלת והיסטורית העולם. זה יהיה חוסר  
אחריות מצידו אם יגרום להתמוטטות הכלכלה המצרית ואולי  
להחזרת העולם לתוהו חברתי ללא ראיה ברורה שהדבר נכון  

רית. בעשר המכות היה דיאלוג של ה' ומשה  ומוצדק מבחינה מוס 
 עם פרעה עד שלאחר מכת בכורות פרעה אכן השתכנע. 

? מי האומה שתוביל. מצרים או ישראל  מה נקודת אי ההסכמה 
 ומניין שה' מסכים על כך. 

אם כך, מה שיכנע את פרעה שמבחינה מוסרית נכון הדבר  
 לשחרר את ישראל? 

בקיצור הנימוקים עם   תשובה: המכות. בפיסקה הבאה מובאים
 . טבלה מפורטת בסוף המאמר המכה המעידה על אותו סעיף. 

עם ישראל הוא העם הראוי להוביל את ההיסטוריה האנושית כי  
(  כינים( ויעקב )צפרדע( יצחק )דםהוא: בני האבות, אברהם ) 

ורכשו את תכונותיהם המיוחדות. עם ישראל ישב במצרים אך לא  
יכולתם לתקן את ההדרדרות  (, בערובהתבולל במצרים ) 

(  שחין(, דור מגדל בבל ) דברהמוסרית שחלה בדור המבול ) 
(. מעבר לזה עם ישראל עלה במחשבה  ברדוחטאות סדום ) 

תחילה. בזמן הבריאה ה' ידע שיהיה עם ישראל שייטול את  
,  ארבה –בריאת היש מהאין  ההובלה המוסרית של העולם.

 . בכורות מכת –הראשונית , המחשבה חושך – בריאת האין 

 הוכחה שאכן המדובר בשכנוע 

יָך, ַׁשַּלח  ד,כג במעמד הסנה ה' אומר למשה: )שמות ( וָאַֹּמר ֵאלֶׂ
ת חֹו-אֶׂ ַׁשּלְּ ָמֵאן, לְּ י, וַּתְּ ֵדנִּ יַַעבְּ י וְּ נִּ ת-- ּבְּ י הֵֹּרג, אֶׂ ֵּנה ָאנֹּכִּ ָך.-הִּ כֹּרֶׂ ָך ּבְּ נְּ  ּבִּ

: אם פרעה לא ישחרר את עם ישראל הסוף יהיה  המשמעות
הבכור. ברור שהפניה אל פרעה אינה לאדם הפרטי  שיהרג בנו 

אלא לפרעה המייצג את מצריים ולכן ברור שהכוונה היא שאם  
פרעה לא ישחרר את העם הסוף יהיה מכת בכורות. בסוף פרעה  

 מקבל מכת בכורות ולכאורה ,הוא פטור מלשלח את ישראל. 

ימי   ₪30 או  10,000: אם אדם נשפט לשלם קנס של דוגמה
יום פטור אחר   30י ברור שמי שהעדיף להיות במאסר מאסר אז 

 כך מלשלם את הקנס. 

לאחר מכת בכורות פרעה שיחרר את   דוקא  למרבה ההפתעה 
ישראל. הדבר מוכיח שהיתה לו סיבה אידאולוגית לא לשלוח את  
ישראל ורק לאחר מכת בכורות הוא השתכנע שהדרישה לשלח  

 את ישראל הינה מוצדקת ולכן שילח אותם. 

: אנו רואים שבזמן השילוח פרעה אומר: )שמות  ספת הוכחהתו
פרק יב' לא( וברכתם גם אותי. מובן שמי שמבקש ברכה מכיר  
בעליונות של המברך. כך שכשפרעה מבקש ברכה מישראל זה  
כאילו אמר: אני מקבל שישראל הם מקור הברכה. יש בכך  

 להראות שהוא השתכנע בעליונות המוסרית של עם ישראל.

 ה לימינו מסקנ

אנו לא עם ככל העמים. אנחנו העם הבכור של ה' ותפקידנו הוא  
להראות וללמד את אומות העולם איך מתנהג עם קדוש ולגרום  

 בכך לעליה מוסרית ורוחנית של כל העולם. 

דוד בן גוריון אמר: לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה שיעשו  
המדינה   היהודים. ברור שדעת התורה שונה מכך. כל מעשי 

צריכים להיות מכוונים לשאלה: מה יאמרו הגויים? האם  
 התנהגות המדינה מקדשת שם שמים בעולם? 

כאשר נדע שגאולת עם ישראל במדינת ישראל הייתה ביד ה'  
ונשדר ידיעה זו בהתנהגות המדינה ואזרחיה על פי דרך התורה  

 לעשות עם אלה". ה' יתקיים בנו "אז יאמרו בגויים, הגדיל
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 טבלה מפורטת של המכות והראיה לעליונות ישראל שניתן לראות באותה המכה. 

 ההוכחה מהמכה  נושא המכה  המכה

אברהם העברי שהיה מעל הטבע.  דם
 לדוגמה כבשן האש. 

העולם כל 
 אחר.  מעבר ואברהם  אחד  מעבר 

הנהר מסמל את הטבע שבורא תרבויות. המכה פגעה ביאור שמשקה את מצרים, שיא  
הטבע. המכה פגעה רק במצרים ולא בעברים. זה מראה שהאופי המיוחד של אברהם  

 נשאר באומה העברית 

אנחנו גם צאצאי יצחק. אנחנו  צפרדע 
ירשנו ממנו את התכונה של 
הנכונות להקרבה עצמית כפי 

 שבאה לידי ביטוי בעקדה. 

הצפרדעים נכנסו אף לתנורים והיו מוכנות להקריב עצמן למען ה'. המכה לא פגעה  
 בעם ישראל מה שמוכיח שיש הבדל בין ישראל ומצרים בתחום זה. 

אנו גם בני יעקב. יעקב היה  כינים 
מרכבה לשכינה. שנאמר והינה ה' 

עם ישראל  ניצב עליו. ואף אנו
מהווים מרכבה לשכינה. יש בנו 

 מימד אלוהי. 

הכינים קטנות משעורה והשד אינו שולט בהן. הן מסמלות את היסוד שבטבע שבו רק  
לה' יש שליטה. גם החרטומים לא הצליחו לייצר כינים ואמרו לפרעה אצבע אלוהים  

 י. היא. העובדה שהכינים לא פגעו בעם ישראל מראה שהם עם העניין האלוה

אמנם היינו במצרים אך לא ממש  ערוב 
התערבנו בתוך האומה המצרית. 

 חיינו בגטו בגושן. 

 מלשון ערבוב. הערוב פגע במצרים אך לא בגטו היהודי.  ערוב  מכת

נפילות  3היו בהסטוריה האנושית  דבר 
קשות. דור המבול נידון על 
שפיכות דמים, דור הפלגה על 
. עבודה זרה וסדום על גילוי עריות

אנחנו נתקן את שלושת החטאים 
הללו אך אין לנו אפשרות לתקן 

 זאת ללא הבדלות מהעמים. 

מתו כל מקנה מצרים וממקנה ישראל לא מת אחד. סימן שהם   –מסמל מות 
 מקולקלים בשפיכות דמים וישראל לא. 

נבנה  שחין זה כנגד דור הפלגה. הם עשו מרד כלפי ה'. הטכנולוגיה התקדמה והמגדל   שחין 
לא זקוקים    –מלבנים שמיוצרים בכבשן. אנחנו לא זקוקים לאבנים אלא מייצרים לבד  

 לה'. הדבר מסמל את המרד בה'.

השחין נוצר מפיח הכבשן שנזרק לשמים. זו תמצית החטא של דור הפלגה. זה נהיה  
 שחין שפגע במצרים ולא בישראל. סימן שישראל מתוקנים בזה והמצרים לא. 

היה חטא סדום. לא נתנו צדקה ומשכב זכר. מה הקשר בין שתי עברות אלו? צדקה  מה   ברד 
נותנים כי העולם לא מושלם וצריך לתקן. בסדום הייתה מחשבה שהעולם מושלם ולכן  
צדקה נאסרה כי היא מראה שיש עוד צורך בתיקון. כמו כן אם העולם מושלם אין צורך  

יות קיים ואז הוא הופנה לדומה ולא  בדור הבא שימשיך לתקן. בכל אופן יצר הער
לשונה. המקור הוא שנאה לשונה ממך וחוסר לגיטימיות לחיים השונים ממך. סדום  

 נידונה באש ומים. שקיעה בים המלח ואש מן השמים. 

מכת הברד הייתה מים קפואים ואש מתלקחת בתוך הברד. כשהמים והאש השונים זה  
וזה פגע במצרים ולא בישראל מה שמעיד  מזה עושים שלום בניהם זה תיקון לסדום 

 שישראל מתוקנים בזה יותר מהמצרים. 

איך נברא העולם: בשלושה  ארבה 
זה הרצון  –שלבים. בראשית ברא 

האלוהי. אח"כ נברא מקום לעולם 
 האין ואח"כ היש.  –

 הרבה.  – היש זה ריבוי 

שלא ראית אתה  היש בעולם הוא ריבוי. משה אומר על הארבה  –הארבה מסמל ריבוי 
ואבותיך מים היותם על האדמה, כלומר מלפני האדם הראשון. החרטומים אומרים  

הטרם תדע כי אבדה מצרים? מזכיר את הבריאה: בטרם הרים יולדו. פרעה   – לפרעה 
 רוצה לודא שגם שם יש הבדל בין מצרים לישראל. 

 הארבה מגיע ופוגע במצרים בלבד.

החושך הגיע ולבני ישראל היה אור במושבותיהם. מסקנה: גם באין היה כבר הבדל בין   ונבדוק. נביא את האין  חושך 
 ישראל למצרים. 

מכת 
 בכורות 

 במכת בכורות ה' פעל לבדו ללא כל מלאכים כמו שבמחשבת הבריאה ה' פעל לבד.  את הרצון  –נביא את הראשית 

געו כדי להראות שגם  הבכורות. בכורות ישראל לא נפ  – נכה את הראשית של מצרים 
 במחשבת הבריאה הראשונית היה הבדל בין ישראל לעמים. 
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 הקנין בשיר השירים 
מתוך הקובץ "פרי הארץ", גיליון ב' )אדר ב' תשמ"א(, הוצאת מדרשת 

 ארץ ישראל בקדומים

 
 "חמשה קנינים קנה הקב''ה בעולמו" )אבות, ו( 

נהגו ישראל לקרוא את שיר השירים בפסח )עי' שו"ע או"ח סי'  
ת"צ(. והטעם לדבר הובא במחזור ויטרי: "ומה שנהגו לקרוא את  
שיר השירים בפסח, מפני שמדבר מיציאת מצרים, שנא' לסוסתי  

 ין". ברכבי פרעה וגו' וכל העניין מדבר מארבע מלכויות למב 

בראשית התבוננותנו בשיר הקדוש הזה, מתברר איפוא, על פי  
הטעם המחכר במחזור ויטרי לקריאתו בפסח, שכל מהלכי  

להות בהסטוריה, שהוא ענין ארבע מלכויות,  - הופעות הא
מופיעים בערכם העליון, היסודי, כספור אהבתם של שני בני  

 לוה". -נעורים, אהבת הבשר הממשית ''ומבשרי אחזה א

ם כן למדנו שהמפתח להבנת מגמות ההסטוריה, וגאולת  א
העולם המתגלגלת על ידן, הוא הוא המפתח על פיו מתיילדת  
אהבה במישור האנושי הפרטי. הרי שאנו ניצבים לפני מדרגה  
כוללת מאוד של מציאות, שנוכל להניחה גם כיסוד המציאות  

 הכללית והפרטית כאחד. 

משל של חול, כלומר  ולעצם השיר, הרי שאלו דברי קדש ב
שנעשה החול למקום החלות של הופעת הקדש, ומתוך כך יש  
להבין שאחדות הקדש והחול שבשיר זה היא היא המגלה את  
תכונת קדש הקדשים שביסוד ההויה ההסטורית והאישית אשר  
על כן אמר רבי עקיבא: "כל הכתובים קדש ושיר השירים קדש  

א מקלסן או הן מקלסין  קדשים" )ידים ג, ה(. "בכל השירים הו
אותו, ברם הכא הן מקלסין אותו והוא מקלסן" )שהש"ר א, יא(.  
אם אכן הגיעו יסודות המציאות האלה, הקדש והחול לידי שלום  
פנימי )הוא מקלסן והן מקלסין אותו(, הרי שנתגלתה מדרגתם  
השורשית העומדת לפני כל העולם ואשר היא פנימיות העולם.  

לם כולו כדאי כיום שנתנה בו שה"ש לישראל"  על כן "אין כל העו
 )שם(.

וכדי לברר את הענין, יש להתבונן במקום בו מתאחדת יצירת  
האהבה האנושית עם מהלך ההסטוריה העולמית, הלוא הוא  
סיפור יצירת האשה. והגדרת המצב החדש, של הפרדת הזהות  
האנושית לשני גופות, ניתנה בפי האדם, אשר כל אשר יקרא הוא  

מו, במלים אלו: "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת  ש
יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" )בראשית ב, כג(. ובאמת יש  
לשאול, וכי רק "הפעם" היתה האשה עצם מעצמיו ובשר  
מבשרו? והתשובה, עפ"י המבואר בס' "מלל לאברהם", תתבאר  
י:  על פי הנאמר בסנהררין )דף צ"א ע"ב(: "וא"ל אנטונינוס לרב

נשמה מאימתי נתנה באדם. משעת פקידה או משעת יצירה?  
א"ל משעת יצירה. א"ל אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה  
ימים בלא מלח ואינה מסרחת?! אלא משעת פקידה. אמר רבי  
דבר זה לימדני אנטותנינוס ומקרא מסייעו שנאמר ופקודתך  
,  שמרה רוחי". שאלה גדולה היא שעמדה לפני רבי ואנטונינוס
והיא, מהו יסוד החיים?! כלומר האם מהות האדם קודמת לחיים  
הקיומיים לאמור שמהלך החיים האנושי נקבע מראש על ידי  
מהותו או שהחיים הקיומיים קודמים למהות, )אגזיסטנסיאליזם(,  

 והם יוצרים אותה וזה מצא ביטוי במשל הפקידה והיצירה. 

שהם מעמידי   היצירה היא השעה בה נרקמות העצמות )רש"י(,
הגוף. כלומר מהותו או צורתו. )מל' יצירה(. ודעת רבי היתה שאין  
אדם מתחיל את חייו אלא מתוך המהות הראשיתית. ואילו  
אנטונינוס כבר ראה את תחילת החיים במצב בו אין אלא בשר,  
כלומר הצד הקיומי המרגיש, והלכה כמותו. אמנם הלכה כמותו  

יעו"( וזה המבואר בדברי אדה"ר  במובן חלקי בלבד )''מקרא מסי
שהבאנו לעיל: האשה הראשונה שהיתה מעשה ד' בלבד, היתה  
תחילה עצם )צלע( ורק אח"כ "ויסגר בשר תחתונה" ועל כן נאמר  
"זאת הפעם וכו'". כי רק הפעם קדמו עצמות לבשר. ומזה למדנו  

רק שמהלך   -כלל חשוב ויסודי: שמצד הבורא, הכל כבר ניתן 
א דרך התכוננות והכשרת האדם לקנות בעמלו  ההסטוריה הו

הקיומי את המהות שמצד ה' כבר נתנה לו, וזכתה לזה חוה  
בלידת קין "קניתי איש את ד'" כשלראשונה בתולדות האנושות  
משתתף האדם ביצירת האדם. וזהו מהלך הקנין הזה שמנחה  

להי  -את האנושות אל שלמותה האחרונה. זוהי אחדות הקדש הא 
חול( האנושית כאחד, המופיעה כשיר השירים אשר  והחלתו )=

למען השלמות, אשר הוא מהלך אל השלמות, שלמה, מלך  
 שהשלום שלו. 

ההכרח שתבוא השלמות בדרך קנין, מתוך הפירוד והמהלך  
ההסטורי, מתבאר בהבנה חכמתית ומוסרית כאחד. עצם מושג  
הבריאה הוא יציאה מן האחדות המקורית וממילא נפילה אל  

צלות הערכים והתנגדותם זה לזה, באופן שנדרש, למען  התפ
- קיומה של הבריאה ויציאתה מן התוהו, היסוד המאחד ועושה

השלום שיצמח מן הבריאה עצמה בבחינת "אמת מארץ תצמח"  
אחר שהיה צריך כביכול לוותר על האמת כדי שמתוך איחוד  
הערכים על ידי המהלך ההסטורי, תצמח אמת יותר כללית  

ת רבה ח, ה(. ומאז יצירת האדם ועד הנה נמשך המתח  )בראשי
בין המוחלט השמימי לבין הקיומי היחסי שהדו נשמע בויכוחי  
המלאכים על דבר יצירת האדם ונתינת התורה. והעולם סובב  
סביב קנין עצמו ואיחוד הקרע, ואיחודים אלה מופיעים במהלך  
ימי העולם ע"י האל"ף של "אנוכי" המגלה את האחדות  

ראשונית שעמדה לפני הבי"ת הפירודית של "בראשית",  ה
ובהמשכו ע"י העם אשר חייו הקיומיים הארציים וקנייניו הרוחניים  
מכוונים לאחדות העולמית. )כמבאר מדברי הגר"א בסידורו  
שנשמות ישראל מן הארץ ושל הגויים מן השמים, לאמור שכל  

לא   אומה, אף אם יישמה בתרבותה את אחד מערכי המוחלט,
ידעה איך לאחדם בשלום בארציות(. כאשר ביארו חז"ל: "אל  
תקרי מורשה אלא מאורסה", כלומר מעשה קנין דוקא, כעניין  
אירוסין שתלוי במעשה, והוא מגלה למפרע את המורשות  
הקדמונית הבלתי תלויה במעשה כי ארבעים יום לפני הלידה  

 מכריזים בת פלוני לפלוני. 

על האדם בכלל ועל ישראל בפרט,   זהו אם כן התפקיד שהוטל 
לאחד את קרעי הבריאה דרך המציאות הקיומית כשהכח  
והאומץ למגמה זו נשאב מזה שאי אפשר לעולם בלי ישראל וכיון  
שרצה הבורא בעולמו, אי אפשר שלא ירצה בהצלחתם של  
ישראל. "כה אמר ד' נתן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים  

מו גליו, ד' צבאות שמו, אם ימושו החוקים  לאור לילה, רגע הים ויה
האלה מלפני נאם ד', גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל  

לה( )עי' מהר"ל בדרך חיים על המשנה  - הימים" )ירמיה לא, לד
 של כל ישראל(.

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7575:2019-06-28-12-40-02&catid=427:2017-05-14-03-51-46&Itemid=100513
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ולפי"ז כל עסקנו הוא שייעשה רצון בוראנו ומזה נמשך שכל  
ה, ובכל זה  להי נטוע- עבודתם של ישראל ביסוד הרצון הא

מתגלה ומתברר החסד העליון שעשה לנו בורא העולם בזה  
 שזיכנו להיות אף אנחנו יוצרים, ולעשות רצוננו כרצונו. 

אם כן הנדרש הוא לעבוד מאהבה, כלומר עבודה מרצון ללא שום  
צד של כפייה. ודרך הקנין מתחילה בעבודה מיראה עד שנקנית  

 סוף סוף אהבה.

 ר לנו שיר השירים. ועל פי כל האמור, יתבא 

כבר אמרנו ש"שיר השירים אשר לשלמה" )א, א( פירושו דרך אל  
השלמות. וממשיך השיר ומודיענו מהו תוכן השלמות הזו:  
"משכני אחריך נרוצה" )א, ד( שיהא רצוני כרצונך באשר אני  
רצה אחריך )נרוצה מלשון רצון( ורצונך מופיע דרך רצונותינו  

ים(. זוהי מדרגת העבודה מאהבה  המרובים )נרוצה בלשון רב
"ודגלו עלי אהבה" )ב, ד(. אמנם בינתיים "חולת אהבה אני" )ב,  
ה(, אין בריאות האהבה. ומשום כך "השבעתי אתכם וכו' אם  
תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ" )ב, ז( ככותרת  
כללית לתיאור העיכובים הבאים בהמשך השיר. אלא שמצד  

ב והכל כבר ניתן בהר סיני. "קול דודי הנה זה  הבורא אין שום עיכו
בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" )ב, ח(. כלומר קפיצת  
מדרגות יש כאן, כל ההרים המובאים בשיר, המתארים את  
תפניות ההסטוריה אינם, אין סיבתיות והכל אחד. וכבר נדרש מן  
המציאות "השמיעיני את קולך" )ב, יד( אלא שאין הבריאה  

נה, "וכרמנו סמדר", ועל כן דרישתה היא ש"עד שיפוח היום  מוכ
ונסו הצללים" ותוכשר מצד עצמה לאהבה, שהכל יתנהג  
בינתיים בדרך סיבתיות וגלגולי דברים, "סוב, דמה לך דודי לצבי  
או לעפר האילים על הרי בתר" )ב, יז(. כי העולם עדיין בתרים  

ל איחוד הערכים  בתרים וצריך לקנות את עצמו על יסוד העמל ש
הסותרים שבקרבו, על ידי כריתת ברית שלום בין הכתרים.  
שתחילתה באבי האומה הישראלית. ועל כן נאמר שנית:  
"השבעתי אתכם כנות ירושלים בצבאות או באילות השדה. אם  
תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ" )ג, ה(. ובכן מהלכי  

ת המקווה. "מי זאת  ההסטוריה מביאים לידי התעלות אל האחדו
עולה מן המדכר" )ג, ו(, וכבר צפויה השלמות: "הנה מטתו של  
שלמה" )ג, ז( ובבית המקדש מתגלה השלום בין המציאות  
הארצית ליוצרה: "אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון וגו'  
תוכו רצוף אהבה" )ג, י( "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה  

יום חתונתו וביום שמחת לבו" )ג, יא(.  בעטרה שעטרה לו אמו ב
במלך שעשה שלום בין בריותיו" )שהש"ר ג, כ(   -"במלך שלמה 

זה בית עולמים" )שם שם כ"א(. וכבר עולים   - "וביום שמחת לבו 
 מהרי בתר אל "הר המר ואל גבעת הלבונה" )ד, ו(. 

אלא שאין הבית אלא "רצוף אהבה" ואין האחדות מופיעה עד  
תוכיות פרטי המעשים כי אם במציאותם הכללית: "כלך יפה  

מצד מציאותך הכללית )עי' אורות עמ' ק"ו ד"ה   - רעיתי" )ד. ז( 
אבל(. ועל כן נגזרות גלויות ושעבודים. ובחשכת הלילה עדיין  

עים והאכזבות עד כדי  "אני ישנה ולבי ער" )ה, ב( ומתרבים הגעגו 
דרישת טהרה עליונה כתנאי מוקדם להפגשות המחודשת, ועל  
כן חוזרת הרעיה להכריז כמקדם: "השבעתי אתכם וגו'", אמנם  
כבר בהתקדמות מסויימת: "מה תגידו לו שחולת אהבה אני" )ה,  
ח(. ואכן תקון המדרגה הפרטית הושג ע"י בית שני ושיבת ציון  

)ז, א( ונבנה כנין גדול של תורה שבעל פה  "שובי שובי השולמית"  
  -במעבר התורה מנבואה לחכמה )אבות א, א; ב"ב י''ב ע''א( 

אלו ששים מסכתיות של הלכות"   -"ששים המה מלכות )ו, ז( 

)שהש"ר ו, יב(. ואף אם תבוא גלות, ושבועה נוספת לאחריה )ח,  
ד(. כבר אין מעצור למפגש הסופי בו גם הדוד וגם הרעיה  

אים כי כבר עברו את כל צירופי המהלך ההסטורי וכל  מתר
העבודה מאהבה הושלמה ורצוננו כרצונו. וע"כ "מי זאת עולה מן  
המדבר וגו "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות  
אהבה" )ח, ו( כבר הגיעו לאהבה. ומתוך שישנה אהבה כבר  

אהבה ונהרות  חלפה לה היראה ו"מים רבים לא יוכלו לכבות את ה
 לא ישטפוה" )ח, ז(. 

ואז, תחת היותה משועבדת לתרבויות אחרות, ונתונה לפיזור  
הנפש בעול העולמיות הרדודה, במצב של "שמוני נוטרה את  
הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי" )א, י(, עתה נתקיים "כרמי שלי  
לפני" )ח, יב( כלומר קנין הוא שקניתי ולא רק מצד חסד אל זכיתי  

ם מצד עמלי, אמנם "האלף לך שלמה ומאתים לנוטרים  אלא ג
את פריו" )ח, יב(. כי אין אנו פותחים אלא כחודו של מחט,  
כמאתים ביחס לאלף "וחמשיתו יוסף עליו", אלא שסוף כל סוף  
השתתפנו במהלך תקון העולם. האלף לך שלמה, הראשית  
האחדותית. ותחת ש"בני אמי נחרו בי" )א, י(, נתקיים עתה  

כלומר מגמתנו האוניברסלית    -חברים מקשיבים לקולך" )ח, יג(  ''
האומות ורק אז מתקיימת    - מגיעה לתעודתה בהקשבת החברים  

הדרישה ההתחלתית: "השמיעיני" )ב, יד; ח, יג(, הקובע את יחס  
הבריאה אל מחוללה. כי אין לתאר שלמות יחס קוב"ה ושכינתיה  

 יה מט, ו(.אם לא מתוך תקון כללות ההויה )עי' ישע

ושמא נבוא לחשוב שמצב השלמות הוא עניין למדרגה סטאטית  
סוף, על כן שוב  -עומדת, הלא נדע שכאן המפגש הוא עם האין 

אין מנוחה, אך הפעם כבר לא נאמר "סוב" כי אין   - "ברח דודי" 
"ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי   -צורך בסבתיות 

ים אחרים, עולמות חדשים,  בשמים" )ח, יד(. כבר עוברים אל הר
בהם ניזונים מן הריח. "והריחו ביראת ד'". רדיפה חדשה  
מבושרת לנו, אירוסין נצחיים "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי  
בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את  

כ"ב(. אלא שהמפגש לא יעבור עוד דרך  -ד'" )הושע ב, כ"א
, אלא יהיה מידי וסמוך לבריחה ועל כן  עכובים של צער וחטאים

נהגו ישראל לחזור ולסמוך מיד אחרי הפסוק האחרון את הפסוק  
"היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני" )ח, יג(. כל  

 השירים קדש ושיר השירים קדש קדשים.

 


