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צידה נשית לדרך לקראת חג הפסח
מאמרים ,רעיונות ותובנות
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בע”ה

דבר המערכת
פסח הוא חג של שיאים!
השיא שלנו כעם ,שהפך בין לילה מעבדים למלכים.
השיא שלנו כאומה ,שקיבלה לפתע זהות ומשמעות.
השיא שלנו כיחידים ,החוזרים בכל שנה ושנה לאותה יציאה
יצרים ,הרואים עצמנו כנגאלים ,ומצפים ,כל רגע ,לגאולה
ממ ָ
ֶ
השלמה.
ליל הסדר הוא לילה שמאירה בו תכונת החירות.
בתום שבועות של התרוצצויות והכנות ,גשמיות ורוחניות כאחד,
נשב לשולחן הסדר ונרגיש את אורו המיוחד של פסח .ללילה אחד
נהיה כולנו בני חורין ,כולנו מסובים ,כולנו 'מצה' ,כולנו אמונה
ובטחון.
קיבצנו עבורך בחוברת זו ,מספר מאמרים שיכולים לתת לך קריאת
כיוון לפסח.
של רעיונות מתורת החסידות המעניקים התבוננות מעמיקה בחג
וב'תחנת הדלק' שהוא יכול להוות עבורך ,לכל השנה כולה.
אנו מברכות אותך בתוך שאר בית ישראל,
בחג מלא באור ,חג מטעין ,חג שמח!
שנזכה כולנו לגאולה שלמה ,פסח כשר ושמח
צוות מעיינותייך

הוצאה לאור :מעיינותייך
www.maynotaich.co.il
maynotaich@gmail.com
054-9210131
עימוד ועיצוב :סטודיו דראור 054-768-9263
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השלילה המוחלטת של החמץ
על האדם לעשות בו-עצמו ‘בדיקת חמץ’ ו’ביעור חמץ’ יסודיים,
לבער כליל את ה’חמץ’ שהצטבר במשך כל השנה .כל זה ,יחד
עם חיוב אכילת המצה ,נותן כוח לעמוד נגד ההשפעות של
עולם החולין ,ולהגיע למידה הגדולה ביותר של חירות אמיתית
בכל יום מכל השנה כולה

ב"ה ,יום ג' שהוכפל בו כי טוב,
1

פרשת ויקרא אל משה,
3

2

ראש חודש ניסן ה'תשמ"ג
5678

4

אל בני ובנות ישראל
בכל מקום שהם
ה' עליהם יחיו
לחירות
יוצאים לחירות
יוצאים
שלום וברכה!
פעמים רבות צויין כי כל חג מכיל הוראות כלליות ופרטיות ,לא רק לימי החג עצמו ,אלא
החגים.
לכל החגים.
הראשון לכל
הפסח —— הראשון
חג הפסח
ובמיוחד חג
כולה ,,ובמיוחד
השנה כולה
ימי השנה
לכל ימי
גם לכל
גם
9

10

9

11

11

10

אחת
ועל אחת
שבו ,ועל
היסוד שבו,
קווי היסוד
על קווי
יותר על
גדולה יותר
במידה גדולה
אך במידה
החג ,אך
פרטי החג,
כל פרטי
כלפי כל
אמור כלפי
זה אמור
דבר זה
דבר
והן
קיים והן
המקדש קיים
שבית-המקדש
בזמן שבית
הן בזמן
תקפים הן
והם תקפים
משתנים ,והם
שאינם משתנים,
היבטים שאינם
אותם היבטים
וכמה –– אותם
כמה וכמה
כמה
מקום.
בכל מקום.
וכן בכל
הגלות ,וכן
בזמן הגלות,
בזמן

יום ג' שהוכפל בו כי טוב :פרש"י בראשית א ,ז .וראה אור התורה (בראשית לג ,ב .ועוד) שמקשר זה עם טוב לשמים וטוב לבריות – קידושין
מ ,א .וראה פירוש המשניות להרמב"ם פאה בתחלתה .מכתב כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע בספר המאמרים תש"ט ע' יח (השני) .מכתב
1

הקשורים
ענינים
אפוא
נתעכב
חירותנו'
נעשה טוב.
מיוחדים– דגם העבר
ובפרש"י שם בסופו
עלשם.
אדמו"ר
וחמי
ומאמר כ"ק מורי
לשניים משמותיו
לשניים
הקשורים
מיוחדים
ענינים
על
אפוא
נתעכב
'זמן חירותנו'
הפסח' :זמן
חג הפסח:
של חג
משמותיו של
לחודש" ,ר"ח
הראשון גו' באחד
"בחודש
ביום,
תכופות,בו
פקודי ,שנקרא
הםבהמשך לס"פ
כתובים בא
השמותשל
אשר בפשוטן
להעיר
ו'חגאל משה:
פ' ויקרא
ובברכות
בתפילות
לחג,
ככינוי
אף
המוזכרים
האלה
שני
המצות'.
ובברכות
בתפילות
לחג,
ככינוי
אף
תכופות,
המוזכרים
הם
האלה
השמות
שני
המצות'.
ו'חג
ניסן .וכ"כ בתנחומא ר"פ ויקרא .וצע"ק מגיטין ס ,סע"א ,שפרשת ויקרא גו' לא נימנית בין השמונה פרשות שנאמרו ביום שהוקם המשכן.
מקום.
ובכל
הזה
בזמן
גם
בפועל
התקפים
החג
עניני
את
משקפים
והם
וכו',
ובכל
משהגם
בפועל
התקפים
נפשהחג
עניני
וכו',
מקום .ויקרא אל משה).
תורה סד"ה
הזה(לקוטי
בזמןעכשיו
ושייך כ"ז
מבחינת
מישראל יש בה
את ובכל
משקפיםנצחית
והםוהתורה היא
אל משה:
ויקרא
12

12

13

13

2

3

הכולל כל-ימי החודש כראש הכולל כל איברי הגוף (עט"ר בתחלתו) .ראה ר"ה (ד ,א) :באחד בניסן כו' רגל שבו כו'.
ראש חודש- :

או
הבית,
בזמן
'חג הפסח'
השם 'חג
כן השם
שאין-כן
מה-שאין
מה
ר"פ או
הבית,
רק בזמן
בפועל רק
הנוהג בפועל
הפסח ,הנוהג
קרבן הפסח,
עם קרבן
הקשור עם
הפסח' –– הקשור
ראש חודש ניסן :אותו יום נטל עשר עטרות (שבת פז ,סע"ב וראה תוד"ה עשר .תו"ש לפקודי מ סקי"ט .וש"נ) – .הובא בפרש"י עה"ת
האביב"
חודש
"מועד
השם
חצי
מצרים),
ארץ
זה
(ובכלל
שלנו
הכדור
חצי
עם
רק
הקשור
–
התרומה
נתרמה
ביום
שבו
בתחלתה
שקלים
ובירושלמי
ס"ט.
סתכ"ט
חאו"ח
הזקן
אדמו"ר
שו"ע
יב.
ז,
נשא
(פ"ז)),
(מסדר עולם
שמיני
השם
"מועד חודש האביב" – הקשור רק עם חצי הכדור שלנו (ובכלל זה ארץ מצרים) ,חצי
לקרבנות צבור (כולל – דאותו היום).
הכדור
הצפוני..
הכדור הצפוני
4

14

14

5

15

15

16

ראש חודש ניסן :על דרך החסידות – ראה דרושי דא"ח על הפסוק החודש הזה (אור התורה .תורת שמואל תרכ"ו .ועוד) ועל הפסוק ויהי
ביום השמיני .וראה לקוטי לוי יצחק לזהר ח"ג ר"פ שמיני.
16

6

חודש ניסן :וצירופו ישמחו השמים ותגל הארץ (משנת חסידים מס' ניסן בתחילתה) .ראשית הנהגה נסית בכל השנה (עקידה פ' בא על
הפסוק החודש גו' (שער לח) .הובא ונתבאר באור התורה בראשית יח ,ב ואילך .רד"ה החודש תרנ"ד ,תרס"ו ,תרע"ח (דפ' החודש) .ועוד).
7

8

ראש חודש ניסן  ...הפסח :שמאז ואילך אפי' לדעת רשב"ג (פסחים ו ,א) שואלין ודורשין בהלכות החג.

מהו -
והשפעתם,
שבהם והשפעתם,
ההוראה שבהם
וכן ההוראה
ומשמעותם ,וכן
וה'מצות' ומשמעותם,
ה'חירות' וה'מצות'
תוכן ה'חירות'
של תוכן
הקשר של
כן הקשר
אם-כן
מהו אם
39
בשנה?
יום בשנה?
ולכל יום
השנה ולכל
לכל השנה
לכל
זמן חירותנו אין פירושו רק חירות ושחרור עמנו ,בני--
השם
צבאות
ישראל,
גשמי
משעבוד
,
זמן חירותנו אין פירושו רק חירות ושחרור עמנו ,בני ישראל ,צבאות השם ,משעבוד גשמי
ואחת
אחד ואחת
כל אחד
של כל
השחרור של
שלנו ,השחרור
(האמיתית) שלנו,
החירות (האמיתית)
כפשוטו ,החירות
גם ,כפשוטו,
אלא גם,
פעם ,אלא
של פעם,
במצרים של
במצרים
מאיתנו.
מאיתנו.
וכפי שמוסבר ענין 'יציאת מצרים' בתורה שבכתב ובתורה שבעל--
ובהגדה
פה,
החל
עצמה,
וכפי שמוסבר ענין 'יציאת מצרים' בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ,ובהגדה עצמה ,החל
עמהם",
גאל עמהם",
אותנו גאל
אף אותנו
אלא אף
ממצרים ,אלא
הוא ממצרים,
ברוך-הוא
הקדוש-ברוך
גאל הקדוש
בלבד גאל
אבותינו בלבד
את אבותינו
ש"לא את
בכך ש"לא
בכך
ממצרים
העם ממצרים
את העם
"בהוציאך את
היתה –– "בהוציאך
מצרים היתה
יציאת מצרים
של יציאת
(הפנימית) של
והתכלית (הפנימית)
ושהכוונה והתכלית
ושהכוונה
17

17

18

18

ב.
צח ,ב.
ברכה צח,
תורה ברכה
מלקוטי תורה
להעיר מלקוטי
השנה :להעיר
ימי השנה:
לכל ימי
הוראות  ......לכל
חג  ......הוראות
כל חג
כל
ווערט
הפסח ווערט
חג הפסח
נאר חג
יום ,נאר
בכל יום,
המועדים בכל
כל המועדים
הארת כל
מאירה הארת
"באמת מאירה
" )75באמת
ע' )75
תש"ג ע'
(סה"ש תש"ג
תש"ג (סה"ש
הפסח תש"ג
חג הפסח
שיחת חג
ראה שיחת
הפסח :ראה
חג הפסח:
ובמיוחד חג
ובמיוחד
נמשך שטענדיק" [אלא חג הפסח נמשך תמיד]  -נתבאר בלקוטי שיחות ח"ה ע' קעג ואילך .ולהעיר ,אשר ענין זכר ליציאת מצרים הוא:

9

9

10

10
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תעבדון את האלקים על ההר הזה" ,היינו מתן תורה בהר סיני .שהרי רק על-ידי תורה ומצוות
משיג יהודי חירות אמיתית ,שחרור (גם ועיקר) משעבוד רוחני ,הן מהשפעות חיצוניות
(ובמיוחד – לא להתפעל מן העולם החיצוני ,ולהשתחרר מהשתעבדות של נחיתות ושפלות
(='מ ָצרים
ה'המ ָצרים' האישיים ְ
ְ
כלפי העולם הלא-יהודי וכו') ,והן מנטיות פנימיות והרגלים,
וגבולים' ,הגבלות) ,המפריעים ליהודי להגיע למלוא שלימותו – השלימות העצמית יחד עם
שלימות העם ,על-ידי אהבת ואחדות ישראל אמיתית.
19

21

20

22

23

25

24

אחת ההפרעות החזקות ביותר ליישום הדבר היא העובדה ש"אדם קרוב אצל עצמו" ,דבר
העלול להביאו לידי כך שיעשה פער גדול ויבנה חס ושלום מחיצה בינו ובין יהודי שני.
26

מכאן מובן ,אגב ,מדוע קשור זמן חירותנו (מיד עם תחילת סדר הפסח ,הנהוג בדרך חירות)
עם ההכרזה" :כל דכפין ייתי וייכול ,כל דצריך ייתי ויפסח" (=כל רעב יבוא ויאכל ,כל נצרך
יבוא ויערוך את הפסח) ,מזמינים אל שולחן הסדר לא רק קרובים וידידים ,אלא כל דכפין
וכל דצריך ,יהודים בלי הבדל ,באהבה אמיתית ,אהבת כל ישראל (לא רק לקרובים ולידידים).

27

28

לפיכך היה ב'זמן חירותנו' הראשון ,מיד עם תחילת הדיבור אל פרעה – התנאי של "בנערינו
ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" ,ולאחר מכן ,ביציאת מצרים ,יצאו כל בני-ישראל ,בני כל השבטים,
ממצרים ,בלי שנשאר יהודי אחד ויחיד בגלות – כולם בלי הבדל ובאותו הרף עין ,באותו רגע.
יוצאים לחירות
29

30

הענין של 'חג המצות' מורכב משני חלקים :החיוב לאכול מצה ,והשלילה של אכילת חמץ,
עד ל"בל יראה ובל ימצא".
31

בין שני אלה יש הבדל :חיוב אכילת מצה יש לו שיעור ומידה בכמות ובזמן (יוצאים ידי
חובה באכילת 'כזית מצה' בלילות הראשונים של חג הפסח ,ואחר-כך אפשר להסתפק
"בהוציאך  ...הזה" :שמות ג ,יב .ובפרש"י שם (משמות רבה פ"ג ,ד) :וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים דבר גדול יש לי על
ב'מצה
במאכלים אחרים כגון – בשר ודגים וכיוצא
חדשים או
וכיוצאג' בזה],
[העשויה
עשירה',
שיצאו ממצרים.
מביציםהזה לסוף
התורה על ההר
עתידים לקבל
זו שהרי
הוצאה
ב .ועוד.
משהוז"ח צז,
סע"ב ואילך.
ח"ב קיג,
מוחלטג .זהר
הואויק"ר פי"ח,
פמ"א ,ז.
שמות רבה
וראה גם
אבות פ"ו
על-ידי
רק
חמץ
אפילו
וכולל
החמץ
איסור
מ"ב.אך
חמץ).
אמיתית:בזה
חירותיהיה
תורה ...שלא
ובלבד
בזה,
וכל
רק על-ידי תורה  ...חירות  ...מהשפעות חיצוניות :שהתורה נעשית לו חומה כדחז"ל על הפסוק אני חומה זו תורה (פסחים פז ,א) .וראה
רגע
המצות.
חג
ימי
משך
כל
של
כלשהו)
(זמן
ד"ה אני חומה (ס' המאמרים קונטרסים כרך א' ע'  422ואילך).
32

19

33

20

34

21

35

מנטיות  ...והרגלים :ראה דרושי דא"ח על הפסוק לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך.

בכך יש רמז והוראה לחיי הנשמה של יהודי ,רמז והוראה הקשורים בתכונות הטבעיות
ה'מצרים' האישיים (='מצרים וגבולים' :ראה תורה אור יתרו עא ,ג ואילך .ועוד.
ואחדותושל
אהבתהחמץ
של
המצה.
שיחת ליל שמחת תורה תשמ"ג.
ישראל :ראה
22

23

36

24

על-ידי תורה  ...אהבת ואחדות ישראל :להעיר מתורת הבעש"ט על המשנה אבות (פ"ב מ"ב) כל תורה שאין עמה מלאכה (כתר שם טוב
שהבצק תופח ומתרומם יותר ויותר ,דבר הנותן טעם מיוחד בלחם
הוא
החמץ
טבעו
וש"נ).
סי' פו.
שלהוספות
קה"ת –
– הוצאת
25

סע"ב.
נוצרתסנהדרין ט,
אצל עצמו":
האפוי.קרוב
ש"אדם
וש"נ .לחלוטין :אין מניחים לבצק לתפוח ולהתרומם כלל וכלל.
הפוך
בתהליך
מצה
26

27

סדר  ...בדרך חרות) :שו"ע אדמו"ר הזקן ס' תעב ס"ז.

-

בספרים
חיי
המתגנבות,
תורה –הרוח
ולגסות
לגאווה
החמץ
מוסבר כי
ע'
אלפסח
ליצלן ,של
רחמנאראה הגדה
בני ישראל– .
שכוללים כל סוגי עם
בנים דברה
רומזארבעה
בהגדה כנגד
מהנאמר
הבדל :ולהעיר
יהודים בלי
רה- .
37

28

יום יום .נוסף על כך מוסבר כי מידת הגאווה היא שורש ומקור לכל הנטיות הבלתי רצויות,
"בנערינו  ...ובבנותינו" :בא י ,ט.
וכאמור" :תועבת ה' כל גבה לב" ,וכפי
שחכמינו זכרונם לברכה אומרים כי על אדם שיש בו
ובאותו הרף עין :מכילתא (הובא בפרש"י) על הפסוק בא יב ,מא.
גסות הרוח אומר הקב"ה" :אין אני והוא יכולים לדור בעולם" ,ועוד מאמרי חז"ל ברוח זו.
38

29

39

40

30

לפיכך ,אחד הטעמים (אף-על-פי שיש לקיים את כל ציוויי השם יתברך כציווי אלוקי ולא
41
41

משום טעמים אחרים) שאיסור חמץ הוא אפילו במשהו – הוא כדי לרמוז שגאווה וגסות-
הרוח יש לשלול לגמרי.
42

ל"בל יראה ובל ימצא" :כן הוא בכ"מ (פסחים ה ,ב .רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ד .טושו"ע סתמ"ב .שו"ע אדמו"ר הזקן סתל"א .ועוד)
בשינוי מלשון וסדר הכתוב :לא ימצא (בא יב ,יט) לא יראה (שם יג ,ז).
31

32

33

34

35

חיוב אכילת מצה :טור או"ח ס' תעה .שו"ע (אדמו"ר הזקן) שם ס"ז (סל"ב).
ב'מצה עשירה' :טושו"ע (ושו"ע אדמו"ר הזקן) או"ח ס' תסב.
משהו חמץ :פסחים ל ,רע"א .רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ה .טושו"ע (ושו"ע אדמו"ר הזקן) או"ח ר"ס תמז.
וכל רגע :ראה שו"ע אדמו"ר הזקן שם ר"ס תלא .ר"ס תמה :וכל רגע ורגע (וראה שיחת ש"פ ויקרא תשמ"ג).

רמז והוראה  ...של החמץ ושל המצה :ראה לקוטי תורה צו ד"ה ששת ימים (הא') פ"ג .שה"ש יד ,ד ואילך .וראה גם אור התורה דרושים
לחג הפסח (ויקרא כרך ב) ע' תנח .ועוד.
36

37

בספרים מוסבר :ראה מקומות שנסמנו בהערה הקודמת.
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השלילה המוחלטת של החמץ

יתר על כן ,מכיוון שהאדם עוסק ב'חמץ' כל השנה ,כשהוא עוסק לפרנסתו" ,ששת ימים
תעבוד" ,בעולם גשמי של חולין ,עם השפעות של חול ,הרי כמעט בלתי-נמנע שלא תתגנב
יתר על כן ,מכיוון שהאדם עוסק ב'חמץ' כל השנה ,כשהוא עוסק לפרנסתו" ,ששת ימים
לקרבו מחשבה של 'יֵ שות'' ,אני ועצמי' ,וכיוצא בזה .ובמיוחד לנוכח התחושה הטבעית
תעבוד" ,בעולם גשמי של חולין ,עם השפעות של חול ,הרי כמעט בלתי-נמנע שלא תתגנב
האמורה של "אדם קרוב אצל עצמו" – עלול לקרות לא רק שהתנהגות זו תהפוך אצלו ל'טבע
לקרבו מחשבה של 'יֵ שות'' ,אני ועצמי' ,וכיוצא בזה .ובמיוחד לנוכח התחושה הטבעית
שני' ,אלא שאף תיקבע בליבו הנחה שהתנהגות זו מוצדקת וישרה ,כביכול .יש אפוא צורך
האמורה של "אדם קרוב אצל עצמו" – עלול לקרות לא רק שהתנהגות זו תהפוך אצלו ל'טבע
להישמר מזה במידה החזקה ביותר.
שני' ,אלא שאף תיקבע בליבו הנחה שהתנהגות זו מוצדקת וישרה ,כביכול .יש אפוא צורך
האדם לעשות בו-עצמו 'בדיקת חמץ' ו'ביעור חמץ' יסודיים,
פסח על
במידה ערב
מזהכשמגיע
להישמר כך,
משום
ביותר.
החזקה
לבער כליל את ה'חמץ' שהצטבר במשך כל השנה ,גם אם הוא בכמות זעירה ואפסית' ,משהו',
משום כך ,כשמגיע ערב פסח על האדם לעשות בו-עצמו 'בדיקת חמץ' ו'ביעור חמץ' יסודיים,
ולאחר מכן לשמור בקפדנות את עצמו ואת כל ביתו מ'משהו חמץ' במשך כל השבוע של חג
ה'חמץ' שהצטבר במשך כל השנה ,גם אם הוא בכמות זעירה ואפסית' ,משהו',
לבער כליל את
הפסח (בתוספת יום-טוב שני של גלויות ביום השמיני – בגלות) ,שהוא כולל את יום ראשון,
ולאחר מכן לשמור בקפדנות את עצמו ואת כל ביתו מ'משהו חמץ' במשך כל השבוע של חג
יום שני ,וכך הלאה ,כל יום ויום מימות השבוע ,ועד – ש"לא יראה ולא ימצא".
הפסח (בתוספת יום-טוב שני של גלויות ביום השמיני – בגלות) ,שהוא כולל את יום ראשון,
ימצא" .נגד ההשפעות
לעמוד איתן
ש"לאיהודי
כוח לכל
מלמד
ויוםמצה,
אכילת
חיוב
יחד עם
יראה ולא
ונותןועד –
השבוע,
מימות
כל יום
הלאה,
זה,וכך
יוםכלשני,
של עולם החולין ,וכמו-כן להתגבר על הנטיות העצמיות הבלתי-רצויות ,כדי להגיע באמת
כל זה ,יחד עם חיוב אכילת מצה ,מלמד ונותן כוח לכל יהודי לעמוד איתן נגד ההשפעות
ל"זכר ליציאת מצרים" ,למידה הגדולה ביותר של חירות אמיתית בכל יום מכל השנה כולה.
של עולם החולין ,וכמו-כן להתגבר על הנטיות העצמיות הבלתי-רצויות ,כדי להגיע באמת
ל"זכר ליציאת מצרים" ,למידה הגדולה ביותר של חירות אמיתית בכל יום מכל השנה כולה.
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44

43

44

45
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החיוב של הזכרת יציאת מצרים קיים בכל יום ,ויתר על כן – פעמיים ביום :הן ביום (כאשר
מאיר אור) והן בלילה (כאשר בחוץ שורר חושך).
החיוב של הזכרת יציאת מצרים קיים בכל יום ,ויתר על כן – פעמיים ביום :הן ביום (כאשר
לחירות
יוצאים
חירותנו ,כפי
(כאשרזמן
בלילההמצות,
חג
והןאת
כשחוגגים
הראוי ,מסייעת תזכורת זו שכל הפעילויות של
חושך).
בחוץ שורר
אור)
מאיר
חיי היום-יום נעשות חדורות בתוכן הפנימי של חג המצות וזמן חירותנו :היהודי משתחרר
לחירות
יוצאים
כשחוגגים את
חג המצות ,זמן חירותנו ,כפי הראוי ,מסייעת תזכורת זו שכל הפעילויות של
מכל המגבלות והבלבולים ומבצע את שליחותו של הקב"ה — "תעבדון את האלקים"" ,אני
היום-
משתחרר
היהודי
חירותנו:
וזמן
המצות
חג
של
הפנימי
בתוכן
חדורות
נעשות
יום
חיי
"ואהבת לרעך כמוך"; -וגם בכל עניני הרשות ,פרנסה וכו' ,מקיימים את "בכל דרכיך
בתורה:
נבראתי לשמש את קוני" – על ידי קיום התורה והמצוות ,ובמיוחד המצווה שהיא כלל גדול
"אני
האלקים",
"תעבדון
וטובשל
שליחותו
והבלבולים
המגבלות
מכל
מעשיך לשם
דעהו" ,ו"כל
לבב –
את ובטוב
בשמחה
הקב"הוכל— זה –
לבריות,
אתלשמים
ומבצעטוב
שמים",
כללדרכיך
"בכל
המצווה את
ובמיוחדמקיימים
פרנסה וכו',
הרשות,
קיוםעניני
ידי בכל
על-וגם
כמוך";
לרעך
בתורה:
"ואהבת את
נבראתי לשמש
גדול
שהיא
והמצוות,
התורה
קוני" –
מארץ
"אנכי
כך תמיד
הראשון
לשםב'זמן
מעשיךהיה
כשם שזה
שכן ו"כל
דעהו",
המעלךלבב –
אלקיך ובטוב
זה –ה'בשמחה
לבריות–,וכל
וטוב
חירותנו'לשמים
שמים" ,טוב
מצרים" ,הקב"ה בכבודו ובעצמו לא זו בלבד שהוא מוציא אותך ,אלא אף מעלה ומרומם
תמז.אלקיך המעלך מארץ
ור"ס ה'
"אנכי
תמיד
הראשון כך
עוסקשזה
שכן כשם
סתל"א– ס"ד,
הזקן שם
חירותנו'שו"ע אדמו"ר
ב'זמןלהישמר :ראה
היה  ...צורך
ב'חמץ'  ...יש
מכיוון
הגלות
שהאדם(ועל-ידי)
אותך מן
מצרים.
של ארץ
ט.
כ,
יתרו
תעבוד":
"ששת
מצרים"
ימים ,הקב"ה בכבודו ובעצמו לא זו בלבד שהוא מוציא אותך ,אלא אף מעלה ומרומם
ור"ס תמז.
שו"תהזקן
אדמו"ר
שו"ע
ראה
שני –...צורך
טבע ...יש
ב'חמץ'
עוסק
שהאדם
ספי"ד (וראה גם פמ"ד – סג ,ב).
ס"ד,תניא
סתל"אסל"ו.
שםמפאנו
הרמ"ע
וראה
ש"ב.
להישמר:נ"ד
שבילי אמונה
נעשה
דהרגל
מכיווןשני':
ל'טבע
(ועל-
ידי)
מן
אותך
מצרים.
הגלות של ארץ
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50
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53

44

52

43

45
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יתרו כ,
תעבוד":
ימים
ראהט.באר היטב או"ח ר"ס תמז :האריז"ל כתב הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה– .
חמץ':
מ'משהו
"ששת ...
לשמור
ה'תש"מ.
ופסח שני
נעשהפסח
אחרון של
בשיחת
נתבאר
אמונה נ"ד ש"ב .וראה שו"ת הרמ"ע מפאנו סל"ו .תניא ספי"ד (וראה גם פמ"ד – סג ,ב).
שבילי
טבע שני –
דהרגל
ל'טבע שני':
44

46

45

שלאפע"ח
אבללוראה
בפסח ס"א.
הזקן סס"ז
כתבה"ג.
האריז"לפ"א
תמז:הל' ק"ש
רמב"ם
יום ...
חמץ':בכל
מצרים ...
יציאת
הזכרת
חהמ"צ–
שער השנה.
יחטא כל
מובטח
אדמו"רחמץ
שו"עממשהו
הנזהר
ביום:ר"ס
פעמייםאו"ח
באר היטב
ראה
מ'משהו
לשמור ...
פסח שם ע' רג
בהגדה של
פסחנתבאר
האריז"ל סדר
פ"ו .סי'
ה'תש"מ.
ופסח שני
אחרון של
בשיחת
נתבאר
ואילך.כלל ישראל ,יהיה חג המצות כשר באמת,
בתוך
מאיתנו,
ואחת
ההגדה –אחד
שלכל
רצון
ויהי
בספר לב
ונתבאר
שובבים.
אדמו"רבספר
(ראה רמ"ז
האלה
והימים
האריז"ל...על
תזכורת זו:
חהמ"צ
שער
הובא פע"ח
אבל ראה
תיקון ס"א.
הזקן סס"ז
ונעשיםשו"ע
נזכריםפ"א ה"ג.
הל' ק"ש
רמב"ם
הפסוקביום:
פעמיים
כפי' בכל יום
מצרים ...
מסייעת יציאת
הזכרת
הענינים המפריעים את מנוחת הנפש ומנוחת
וחירות
בגשמיות
(להחיד"א)
דוד
מכלרג ואילך.
אמיתיתשם ע'
בהגדה של פסח
וברוחניות,נתבאר
פכ"ט) .ההגדה –
האריז"ל סדר
פ"ו .סי'
47
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48
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בסופה .בתוך כלל ישראל ,יהיה חג המצות כשר באמת,
מאיתנו,
ואחת
קוני":אחד
שלכל
נבראתירצון
"אניויהי
קידושין
עלוגמרא
משנה
זו :את
לשמש
האלה נזכרים ונעשים (ראה רמ"ז בספר תיקון שובבים .הובא ונתבאר בספר לב
והימים
הפסוק
כפי' האריז"ל
מסייעת תזכורת
הגוף.
(להחיד"א) פכ"ט).
דוד
וברוחניות ,וחירות אמיתית מכל הענינים המפריעים את מנוחת הנפש ומנוחת
בגשמיות

49

48

ממשקידושין
משנה וגמרא
הכנהקוני":
לשמש את
נבראתי
"אני
בסופה.המלאה שתביא הגאולה השלימה והאמיתית לכל
לחירות
קרובה
יהיה
וזה
הגוף.
יהודי ולכל היהודים ,ויתקיים" :מהר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ"" ,והיו עיניך
לחירות המלאה שתביא הגאולה השלימה והאמיתית לכל
וזה יהיה הכנה קרובה ממש
רואות את מוריך" (השם) ,ועל-ידי עם-ישראל – כל העולם כולו" :והלכו גוים לאורך"" ,ונגלה
43
יהודי ולכל היהודים ,ויתקיים" :מהר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ"" ,והיו עיניך
כבוד ה' וראו כל בשר וגו'" "פחד ה' והדר גאונו".
רואות את מוריך" (השם) ,ועל-ידי עם-ישראל – כל העולם כולו" :והלכו גוים לאורך"" ,ונגלה
כבוד ה' וראו כל בשר וגו'" "פחד ה' והדר גאונו".
בכבוד ובברכה
לחג הפסח כשר ושמח
בכבוד ובברכה
מנחם שניאורסאהן
לחג הפסח כשר ושמח
מנחם שניאורסאהן

43

49

54

56

55

54

57

58

57

58

56

55

 | 8יוצאות לחירות

אהבה הדדית

יציאת מצרים היתה תכלית השראת השכינה בעולם הזה ,שכן הקב”ה בכבודו ובעצמו ,ללא
מתווך ,הוציא את בני-ישראל ממצרים .דבר שאפשר קרבה ויחוד אמיתיים ויחידים מסוגם בין
עם ישראל לקב”ה.
על פי פרק מ”ו בתניא ,מעיין הנדלר
אהבת ה' היא אחד מהכוחות שבהם פסח
מטעין אותנו.
אהבת ה' המסותרת בלב ,ניתנת לגילוי
במחשבה וברגש .דרך לעורר את האהבה הזאת,
ולגלות את כוח מסירות הנפש באופן שיאיר
באישיות כולה ,מתבססת על התכונה האנושית
של הדדיות ברגשות" :כמים הפנים לפנים כן לב
האדם לאדם" ,כמו פנים שמשתקפות במים ,כך
לב האדם משקף את הרגשות המובעים כלפיו,
ומגיב באותו אופן .כאשר אדם מקבל יחס של
חום ואהבה מחברו ,ליבו מתעורר באהבה כלפי
אותו חבר ,והיחס הופך להיות הדדי.
ההדדיות מתעצמת כאשר האהבה מגיעה
מאדם נעלה יותר .בעל התניא מספר לנו משל,
על מלך גדול מגלה קרבה ואהבה לאדם פשוט
ודל ,שנמצא במקום בזוי ושפל ,ויורד מרום
כיסאו יחד עם כל שריו המכובדים ,מוציאו מן
האשפתות ומביאו לארמון המלוכה ,ושם הוא
מכניסו למקום פרטי השייך רק למלך בעצמו
ואשר אין שר או עבד מורשה לגשת לשם,
ובאותו המקום הוא מגלה לאדם הפשוט את
אהבתו אליו ,ברוחו ,בליבו ובנפשו ,וגם מחבקו
ומנשקו .אין ספק שליבו של האדם הפשוט
יתמוסס באהבה עצומה גם כן אל המלך .וגם אם
הוא אדם קשוח ומחוספס ,לא ייתכן שיישאר
אדיש כלפי מחווה כזאת ,ובוודאי ירגיש קשור
ומחובר אל המלך בליבו ובנפשו.

סיפור הקירוב והאהבה של המלך אל האיש
הפשוט הוא למעשה הסיפור שלנו כעם .המלך,
מלכו של עולם ,הקדוש ברוך הוא ,אשר מולך על
עולמות רבים עד אין ספור .ובכל עולם ועולם
יש מלאכים רבים עד אין קץ ,כמתואר בגמרא,
שבכל גדוד של מלאכים יש אלף אלפים וריבוא
רבבות ,ומספר הגדודים הוא אינסופי .וכל
הבריות והמלאכים הרבים האלו נחשבים כאין
וכאפס לעומת ה' ומציאותם מתבטלת למולו.
והם שואלים" :איה מקום כבודו?" כלומר :היכן
משכין ה' את כבודו? ועונים" :מלוא כל הארץ
כבודו" .ה' בחר בעולם הארצי והחומרי ובעמו
ישראל מכל העולמות העליונים והתחתונים
שברא ,לשכן בהם את כבודו.
לכן ה' הוציא את עם ישראל ממצרים ,שהייתה
מקום של טומאה ושפלות רוחנית .וכאשר
הוציאם ,לא שלח מלאך או שרף או שליח
לעשות זאת ,אלא ירד בעצמו למצרים והוציא
אותם ,והביאם להר סיני לתת להם את התורה,
שדרכה הם מקשרים עצמם לה' ודבקים בו:
בעיסוק בדברי התורה בפה – הדומה לנשיקה
ודביקות פה אל פה ,משום שהלומד מוציא מפיו
את דבר ה'; ובהבנת התורה בשכל ,המאחד את
הכוחות הרוחניים של האדם עם רצונו וחכמתו
של ה' ,שהן עצמותו ממש; ובמעשה המצוות,
אשר נקראות "רמ"ח איברים דמלכא" ,משום
שדרכן מתגלה האלוקות בעולם הזה ,וכאשר
אדם מקיים אותן בגופו הוא מחבר ומקשר את
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אברי גופו החומרי אל אבריו הרוחניים של ה',
וכמו מחבק אותו.

ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת
המלך:

כך כותב בעל התניא בפרק מ”ו:

והנה ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה וגדול
יתר מאד בכפלי כפליים לאין קץ עשה לנו
א-להינו

ויש דרך ישר לפני איש שוה לכל נפש וקרוב
הדבר מאד מאד
לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת
בלבו להיות מאירה בתוקף אורה כאש בוערה
בהתגלות לבו ומוחו
למסור נפשו לה' וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש
ומאד מעומקא דלבא באמת לאמיתו...
והוא כאשר ישים אל לבו מה שאמר הכתוב
"כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם"
פירוש כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם
מראה במים כן נראה לו שם במים אותה צורה
עצמה
ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר
הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חבירו אליו
גם כן להיות אוהבים נאמנים זה לזה
בפרט כשרואה אהבת חבירו אליו.
והנה זהו טבע הנהוג במדת כל אדם אף אם
שניהם שוים במעלה
ועל אחת כמה וכמה אם מלך גדול ורב מראה
אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה
ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה
ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחדיו
ומקימו ומרימו מאשפתו
ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר לפנים מחדר
מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם
ומתייחד עמו שם ביחוד וקירוב אמיתי וחיבוק
ונישוק ואתדבקות רוחא ברוחא [דביקות רוח
ברוח] בכל לב ונפש
על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא האהבה
כפולה ומכופלת בלב ההדיוט ושפל אנשים הזה
אל נפש המלך
בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא
דלבא [מעומק הלב] לאין קץ.
ואף אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים

כי לגדולתו אין חקר ואיהו ממלא כל עלמין וסובב
כל עלמין [והוא ממלא כל העולמות וסובב כל
העולמות]
ונודע מזוהר הקדוש והאר"י ז"ל ריבוי ההיכלות
והעולמות עד אין מספר ובכל עולם והיכל ריבוא
רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית.
וכמו שכתוב בגמרא כתיב "היש מספר לגדודיו"
וכתיב "אלף אלפין ישמשוניה וריבו רבבן
קדמוהי" [אלף אלפים ישמשוהו וריבוא רבבות
לפניו] כו'
ומשני [ומתרץ] "אלף אלפין וכו' מספר גדוד
אחד אבל לגדודיו אין מספר"
וכולם קמיה כלא ממש חשיבי ובטלים במציאות
ממש
וכולם שואלים "איה מקום כבודו" ועונים מלא כל
הארץ כבודו הם ישראל עמו.
כי הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת
התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו
והוציאם ממצרים ערות הארץ מקום הזוהמא
והטומאה לא על ידי מלאך ולא על ידי כו'
אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד לשם
כמו שכתוב וארד להצילו וגו'
כדי לקרבם אליו בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות
הנפש ממש
בבחינת נשיקין פה לפה לדבר דבר ה' זו הלכה
ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה
וידיעת רצונו וחכמתו דכולא חד ממש.
וגם בבחינת חיבוק הוא קיום המצות מעשיות
ברמ"ח אברים דרמ"ח פיקודין הן רמ"ח אברין
דמלכא.
פרק מתוך הספר ‘דרך ארוכה וקצרה  -פרקים
מבוארים בתניא’ ,הוצאת מעיינותיך.
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פסח  -ללמוד לדבר
נשים ניחנו בתשעה קבין של דיבור ,בשל כך עבודתן בתחום קשה במיוחד .אולם בידן גם
המפתח לתיקון  -ללמד אחרים לדבר ומתוך כך ללמוד את אומנות ההקשבה על בוריה.
יעל בנימין
לפי הקבלה ,ישנם שנים עשר חושים בנפש
האדם ,וכל אחד מהם מקביל לאחד מחודשי
השנה .החוש של חודש ניסן הוא חוש הדיבור,
ניתן לראות זאת באופנים שונים :כידוע,
המצווה העיקרית בחג הפסח היא 'והגדת
לבנך' – יש מצוה לדבר .פסח – הוא גם נוטריקון
של פה סח .לעומת פרעה שהוא נוטריקון של
פה רע ,המהות של פסח זה לתקן את הדיבור,
להוציא דיבורים טובים .מוסבר בחסידות,
שגלות מצרים הייתה גלות הדיבור ,ולכן עיקר
גאולת מצרים היא גאולת הדיבור  -פסח זה זמן
של תיקון הדיבור.

להתחיל מא'
מסופר על הבעל שם טוב ,שנסע עם בתו אדל
ומשמשו ר' צבי סופר לארץ ישראל .באחת
התחנות בדרך ,רימה אותם רב החובל כשאמר
שיעשה עצירה של יומיים וכדאי להם לרדת
מהספינה ,ולאחר שירדו המשיך בדרכו והשאיר
אותם מחוסרי כל .תוך כדי חיפוש אחר מקום
יישוב ,התנפלה עליהם חבורת שודדים וקשרה
אותם בחבלים.
הבעל שם טוב בקש מר' צבי שיזכיר לו איזה
פסוק ,כי הוא שכח הכל ,ואינו זוכר אפילו אות
אחת מהתורה .ר' צבי ענה ,שגם הוא אינו זוכר
דבר .בעצם .שום דבר חוץ מאותיות האל"ף
בי"ת .הבעש"ט ענה לו :בֹא נזכיר את הא"ב ,וה'
יתברך יושיע .ר' צבי התחיל לאמר והבעש"ט
אתו .וכך חזרו על האותיות כמה פעמים בכוונה
גדולה ,עד שחזרה אל הבעל שם טוב כל תורתו.

לאחר כמה רגעים הגיעו פקידים מהממשלה
המקומית ,תפסו את השודדים ושחררו את
השבויים.
*
מסיפור זה ניתן ללמוד מספר דברים הקשורים
לתיקון הדיבור ,במיוחד בפסח .גלות הדיבור
יכולה להיות קשה מאד .קיומית ממש" .מוות
וחיים ביד הלשון" .והיא יכולה להגיע גם
לאנשים הכי גדולים וקדושים .הבעל שם טוב
באותו רגע היה כמו הבן שאינו יודע לשאול...
אבל מנקודת האמונה הכי פשוטה ותמימה
אפשר לעזור ליהודי לצאת מהגלות הזו .גם אם
הוא גדול ממני בכל רובד שלא יהיה .בשביל
לגאול מישהו מגלות הדיבור לא צריך לדעת
הרבה .מספיק רצון טוב ,ולדעת להגיד א' ..גם
ר' צבי עצמו לא זכר אף תורה כדי להזכיר אותה
לבעש"ט .הוא זכר רק את הא"ב .הוא הצליח
להוציא מפיו את הדיבור הראשוני ביותר ,אבל
לצורך העניין ,זה הספיק .כי בזמן קצר ומהר מן
הצפוי הדיבור הכי פשוט התפתח לדיבור הכי
עמוק ,עד שכל תורתו של הבעל שם טוב חזרה
אליו .מעט דיבור יכול לדחות הרבה שתיקה.
ומעט גאולה יכולה לדחות הרבה גלות.

תיקון הדיבור – הקשבה.
ר' צבי ידע להקשיב ,ומתוך כך להבין ,שהידע
שיש לו או שאין לו – זה לא מה שמשנה
עכשיו .צריך רק להגיד א' ..ובאמת – כדי לעזור
למישהו לדבר ,צריך בעיקר לדעת להקשיב.
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להיות כלי ריק ,נקי ,כשר לפסח .שאין בו חמץ
אפילו במשהו .לשחרר את הנגיעות האישיות
והפניות .לבוא בפשטות ,בשפלות ובנקיות.
להצליח למצוא מקום בתוכי למישהו אחר,
ולנסות להבין באמת מה הצורך שלו.
גם הבן שאינו יודע לשאול  -זה לא שאין לו
שאלות .הוא פשוט לא מצליח לשאול אותן.
לא מצליח להביא אותן למילים .הדיבור שלו
בגלות" .וזה שאינו יודע לשאול – את פתח לו".
אם נבוא עם לב מקשיב ,פתוח ופותח ,נוכל
לאפשר למילים לצאת ,כי הן ירגישו שיש מי
שמכיל אותן.

השיחה הידועים שנטלו נשים על חשבון העולם
כולו ,הן כח חזק ,שיש ללמוד להשתמש בו.
אפשר להוציא מישהו מהגלות שהוא נתון בה,
אם עוזרים לו לדבר .ומכאן  -גאולות פרטיות
רבות של יהודים רבים יכולות להצטרף לגאולה
אחת שלמה וכללית" .בזכות נשים צדקניות
נגאלו ישראל ממצריים ובזכותן עתידין להגאל".
פה סח ושמח!

בכח הדיבור – נמצא מפתח הגאולה .תשעת קבי

חיות הגוף מאלוקות
כשאוכל אדם מצות לשם מצווה ,הרי הוא ניזון ממצווה זו ,עד שגופו הגשמי
מקבל חיים מאכילת מצה שיש בה בחינת מהות אלוקות.
ומשום כך ,נקראת המצה בספר הזוהר 'מיכלא דמהימנותא' [=מאכל האמונה].
כי מלבד שהיא פועלת בנפשו האלוקית לחיזוק האמונה ,היא גורמת גם לנפש
הבהמית  -שהיא היצר הרע הניתן באדם להסיתו ולהדיחו  -שינוי למעליותא.
המצה פועלת ביצר הרע שלא יסית כל כך את הנפש האלוקית ,ויניח לה
להאמין באמונה שלמה גם במה שאינו מושג על פי השכל.
ובזה נשתנה יום טוב של פסח מכל שארי הימים טובים ,שבפסח ישראל
ניזונים מאכילת מצה ,ולכן גם חיותם הגשמית הוא מאוכל שיש בו מהות
אלוקית!
ודעת לנבון נקל שהאדם מרומם עד לרום המעלות בחג הפסח ,וכל שכן
בלילה הראשון של פסח ,יותר מכל שאר הימים טובים ,מפני שחיות גופו
הגשמי נעשה ממזון שבו הוא האלוקות.
אדמו״ר רבי שמואל מליובאוויטש

המשך ״וככה״ תרל״ז פרק ס' ,בשינויי לשון קלים
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פאנל

עבודת ה' בגוון נשי

בפאנל ‘עבודת ה’ בגוון נשי’ שהתקיים השנה במסגרת ארועי י”ט כסלו בבניני האומה
בירושלים ,ניסו המרואיינות להסביר את החידוש שהציע הרבי מלובביץ’ לנשות הדור הזה
ולדבר בכלל על מקומנו הנשי בעולם התורה והמצוות.

טרילוגיית ספרים שיצאה השנה ,המאגדת
שלושה ספרים המרכזים את הנהגותיו
התורניות של הרבי מלובביץ לנשים ,הצליחה
להושיב יחד סביב שולחן אחד ארבע נשים
מעניינות העוסקות בללמוד וללמד נשים תורה.
בספרים ' -את עלית'' ,על כולנה' ו'הרבי שלי'
אפשר למצוא הנהגות תורניות ייחודיות של
הרבי מלובביץ לנשים ,מכתבים בהם השיב
לנשים שפנו אליו וכן סיפורים אישיים של
נשים מכל הקשת היהודית שפנו אליו במכלול
נושאים.
בפאנל 'עבודת ה' בגוון נשי' שהתקיים השנה
במסגרת ארועי י"ט כסלו בבניני האומה
בירושלים ,ניסו המרואיינות להסביר את
החידוש שהציע הרבי מלובביץ' לנשות הדור
הזה ולדבר בכלל על מקומנו הנשי בעולם
התורה והמצוות .דרך המכתבים והסיפורים,
עולה יחסו המיוחד והמכבד של הרבי מלובביץ'

לנשים שידע להשיב לכל פניה בעצה ובתבונה,
בלב רגיש ומתוך אמפתיה גדולה לכל פונה
באשר היא לצד הנהגה תורנית בלתי מתפשרת.
לא פחות מהסיפורים והתובנות שתרמה כל
אחת לפאנל ,מעניין היה לראות את הדינמיקה
והקשב שבין המשתתפות -הרבנית נעמי
שפירא ,העומדת בראש 'אבקשך' -מרכז העצמה
נשי ,נשואה לר' יהושע שפירא ראש ישיבת
ההסדר ברמת גן ומרצה בחסד בפני עצמה,
דבורה הרצל -שליחת חב"ד ליישובי רמת הגולן
ובת לחסידי חב"ד והיוצרת והזמרת רוחמה
בן יוסף .על ההנחיה ניצחה אלומה לב ,מנחת
סדנאות חשיבה הכרתית ,אשת תקשורת,
יוצרת וכותבת בבמות שונות.
התייחסותו המיוחדת של הרבי מלובביץ'
לנשים היא דבר מיוחד ונדיר המהווה בשורה
לנשות העידן המערבי העסוקות בריבוי
משימות ותמרון אינסופי בין החומר לרוח ובין
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להצביע על התפילה כעל מתנתה של
הקודש לחול.
החסידות" :אם להיות ספציפית ,אז בעיניי
"על ההוויי החסידי גדלתי כבר בבית" פותחת
התפילה וההתבוננות בה ,היא הבשורה של
הרבנית נעמי שפירא ומספרת על החיבור
החסידות שכן היא עוזרת
הקדום שלה לחסידות.
לכל אשה להיות במקום
“החסידות הכניסה לנו את ההבנה
"למדתי לבד את כתביו של
שלה ,להתרכז".
שהעולם מלא באלוקות .אין מעשה
רבי נחמן מברסלב ועם חמי,
"התשובה שלי היא דרך
הרב משה שפירא למדתי
בלי אלוקים ,בכל מקום הקב”ה
סיפור מתוך הספר 'הרבי
תניא .בביתם ,ובשלב מאוחר
נמצא ,קיים ,נוכח ,וזה מלחיץ,
שלי' שריגש אותי מאוד"
יחסית בחיי ,נחשפתי גם
אבל מצד שני זה מרגיע .נשים
אומרת רוחמה" .איך הרבי
להגות החב"דית ולכל
אכן פטורות ממצוות רבות .אולם
העניק לכל אשה את מה
התורה העשירה שיש
מצד שני ,עבודת ה’ נמצאת בבית
שהיא הייתה צריכה בדיוק.
בחב"ד שכוללת גם את
שלהן ,במטבח שלהן .ואני לא
אחד הסיפורים שתפסו
היחס המיוחד של הרבי
מכירה מישהו שהתייחס עד כדי
אותי בספר ונגעו בי כאשה,
לנשים .היום אני חושבת,
כך לפרטי פרטים בעבודת האשה.
זה סיפור על מבצע 'נרות
שאם כבר בגיל  17היו
ההיבטים הנשיים מקבלים עומק,
שבת קודש' שהרבי יזם
ברשותי הספרים האלו על
רוח ותנופה דווקא מהפן הטכני”.
וביקש מכל אשה וכל ילדה
הגותו של הרבי מלובביץ'
להתחיל להדליק נרות שבת.
לנשים ,סביר להניח שחיי
באחד השלבים של המבצע
היו מתעצבים קצת אחרת".
הזה רצו להוציא חוברת עם
"אני מרגישה שהניגונים שאני
הסברים על מהותה של מצוות
שרה פועלים עליי באופן
הדלקת נרות שבת .על כריכת
עמוק ביותר ומכניסים אותי
החוברת היתה תמונה של
לרובד עמוק בחיים ".ממשיכה
ילדה שמסתכלת בתמיהה על
אותה רוחמה בן יוסף" .בגיל
הנרות ,תמונה שנותנת תחושה
ההתבגרות בו הנשמה שלי
שבחוברת יימצאו התשובות
חיפשה את דרכה ,הגעתי
לשאלה -למה להדליק נרות?
לחסידות והיא שחיברה אותי
הרבי פסל את התמונה וביקש
לעצמי ולמהותי".
להחליפה בתמונה שמעבירה
"כמי שגדלה בבית חסידי
מסר יותר מעשי' -קדימה ,להדליק!' ולא
שורשי" ,מתארת דבורה הרצל" ,למעשה
מסר של תמיהה וחשיבה .זה מסר שדיבר
התוודעתי לאורה הגדול של החסידות בכל
אליי מאוד כי אני נוטה לחשוב ולהרהר ואני
עוצמתה ,דווקא כשנחשפתי לאנשים שלא
נתקעת במחשבות ואילו הרבי בקריאה שלו
הכירו את החסידות מינקות כמוני ,ואז הבנתי
אליי' -קדימה ,תעשי!' ,העשיה מורידה שפע.
את הבשורה הגדולה שלה".
לפעול ולא להתקע .וזו אולי הבשורה של הרבי
מלובביץ' אליי".

חסידות-בפעולות הפשוטות של החיים

מהי הבשורה של החסידות? פנתה למרואיינות
המנחה ,אלומה" .אני מרגישה שהחסידות
מסדרת את החיים .היא מסייעת להציב סולם
ערכים נכון לכל אשה .מה נדרש מאיתנו ,מה
עיקר ומה תפל" .משיבה דבורה ומבקשת

איך נראה סדר יום של אשה עובדת ה'? האם זה
משהו בפעולות שלה? בכוונות שלה? איך זה
נראה?
"לפני מספר שנים קיבלתי מייל מתלמידה
שכתבה לי שהיא מבינה ממני שהחסידות מצד

 | 14יוצאות לחירות

ואחרי ש'טרפתי' את כל הספרים האלו חוויתי
אחד מקבלת אותי כמו שאני ומצד שני תובעת
תסכול כי הבנתי שלמעשה כל הסיפורים האלו
ממני את הכל .וזה נכון ".משיבה הרבנית נעמי
לא מדברים עליי בכלל ".משתפת הרבנית
"החסידות הכניסה לנו את ההבנה שהעולם
נעמי" .הרי אני לא אוכל ללכת ולצעוק 'ה' הוא
מלא באלוקות .אין מעשה בלי אלוקים ,בכל
האלוקים' כפי שחשבתי
מקום הקב"ה נמצא ,קיים,
בעבר ...אז למעשה איפה
נוכח ,וזה מלחיץ ,אבל מצד
עם השנים החלטתי להשלים עם
אני בכל הסיפור הזה? איך
שני זה מרגיע .נשים אכן
העובדה שאני לא אהיה אדמו”ר.
עוסקים ברוחניות בכלל
פטורות ממצוות רבות.
בחרתי שלא להיות מרירה כלפי
בתוך עומס החיים וריבוי
אולם מצד שני ,עבודת ה'
זה ,וגם ככל שנחשפתי לכתבים של
המשימות ,ואיפה אמצא את
נמצאת בבית שלהן ,במטבח
הרבי מלובביץ’ ,הבחנתי שבחב”ד
החסידות? מתי יהיה לי זמן
שלהן .ואני לא מכירה מישהו
בהחלט העצימו נשים והתייחסו
להתפתח ולחזור לעולמי
שהתייחס עד כדי כך לפרטי
ומסוגלות”
גדולות
כאל
אליהן
הרוחני?
פרטים בעבודת האשה.
ההיבטים הנשיים מקבלים
עומק ,רוח ותנופה דווקא מהפן הטכני".
"החסיד הוא נושא הפכים" מחדדת דבורה.
"במכתבים שהרבי כותב לנשים ,הוא מסביר
לכל אשה את העוצמות הקיימות בה" .את
יודעת שהמצב רוח של הבית תלוי בך?" כותב
הרבי לאשה אחת" .אם בבית יהיה לך מצב רוח
טוב ,זה ישפיע על הילדים שלך ,זה ישפיע על
השכנים שלך ,על השכונה כולה" .הרבי תמיד
נתן לנשים תחושה שהן מרכז העולם .שיש להן
עוצמה אדירה להשפיע בכל מקום ועל כל אחת.
הדיבור של האשה מחולל מציאות ,אבל מהצד
השני -היא חייבת להיות בביטול מול הקב"ה.
לדעת שהקב"ה מנהל את העולם".

החלטתי
השנים
עם
להשלים עם העובדה שאני לא אהיה אדמו"ר.
בחרתי שלא להיות מרירה כלפי זה ,וגם ככל
שנחשפתי לכתבים של הרבי מלובביץ' ,הבחנתי
שבחב"ד בהחלט העצימו נשים והתייחסו
אליהן כאל גדולות ומסוגלות"
"באחד הסיפורים קראתי שהרבי אמר שכל
שתי נשים שמתוועדות יחד ,יכולות להביא
את הגאולה" ממשיכה רוחמה את הקו "זה
דיבור שמאוד ריגש אותי .כמי שמופיעה מול
נשים ופוגשת נשים ,אני מוקסמת מהציבור
הזה .אני מרגישה שמכל מפגש בין שתי נשים
שמתחילות סתם 'לפטפט' אחת עם השניה,
אפשר ברגע להגיע לשיח עמוק יותר ,פנימי ,על
רצונות אמיתיים ועל הקשר עם הקב"ה.

כולנו שליחות
אני רוצה להכנס לנושא מעט נפיץ ,עניין
הצניעות .שכן אי אפשר להפריד אותו מעצם
עניינינו כנשים .מה הבשורה של הרבי בענייני
צניעות לדעתכן?

בהמשך הדיון מתבררת היכולת לשלב קצת
רוחניות בתוך עומס היומיום הנשי הטבעי.
"בצעירותי קראתי לא מעט סיפורי חסידים.
הסנה בוער בקוצק ,סיפורי הבעש"ט ועוד.

"זו שאלה דיאלקטית" קובעת הרבנית נעמי.
"שכן מצד אחד היתה לו דרישה חזקה מאוד
לצניעות והוא לא נתן שום הנחה בעניין .מצד
שני ,אין רבי שנפגש עם נשים ,שהשיב למכתבי
נשים ואף שנתן הדרכה לנשים ,במקרים
מסויימים ,לדבר מול גברים .הרבי ראה נשים
כפועלות בכל המישורים וגם ,באותה נשימה
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אמר " -אבל בצניעות!" .כל אשה יודעת שאם
היא יוצאת לשליחות או לעבודה מסויימת,
הרבי מאחוריה והוא שמגבה אותה .זו החלטה
יוצאת דופן בכל החסידויות .אומנם כציבור דתי
לאומי אנחנו לא רואות את הבשורה הגדולה
שבזה ,שכן אנחנו מכירות מצבים של חברה
מעורבת אך בציבור החסידי זה דבר חריג.
התביעה לצניעות היא חזקה מאוד ומהצד
השני התביעה לצאת ולפעול בחוץ היא חזקה
לא פחות".
"כמי ששרה בפני נשים בלבד ,אני מרגישה
שענייני צניעות הם בבחינת 'נעשה ונשמע'"
אומרת רוחמה" .יש משהו בתביעה לצניעות
שעלול ליצור התנגדות .ברגע שזה מגיע
כמשהו 'חיצוני' ,כתביעה מבחוץ .אולם ברגע
בו אני מצליחה להתייחס לעניין כמשהו פנימי,
שלי ,זה כבר מוריד הרבה מחסומים ומייצר
התחברות.
הדחיפה של הרבי לנשים לצאת ,ליצור מתוך
הכשרון שלהן ולפעול מתוקף הכוחות שלהן,
זה משהו שאני רואה עד כמה הוא מתברר
דווקא בדור שלנו .בכל פעם יש התמודדויות
חדשות ויש דיוקים בעניין ,זה אף פעם לא חד
משמעי .הבירור הזה הוא משמעותי מאוד .אני
מעידה על עצמי שהמקום הזה של לשיר מול
נשים ,המקום המוגן והשמור בו אני נמצאת,
הוא מקום נפלא .אני "מוותרת" בנפש חפיצה
על להופיע מול גברים כי אני מרוויחה מכך
יותר".
"חשוב להתייחס גם לעניין היופי" מחדדת
דבורה" .אין אשה אלא ליופי" נכתב בגמרא.
והרבי נתן מקום רב ליופי ולפאר ולהדר .היופי
והטיפוח הנשי הוא משמעותי בשביל שאשה
תוכל להשפיע .לא לצורך של 'תסתכלו עליי',
אלא כחלק מהותי שמסייע לה למלא את
תפקידה .ובכך אולי אחד מחידושיו"
מפעל השליחות והפצת היהדות היה עניין
חזק אצל הרבי מלובביץ' .הוא שלח שליחים
לכל העולם וראה בכך חשיבות בהפצת יהדות
ובהוצאה מהכח אל הפועל של תפקידו של כל
אדם.

לדבר יש השלכות על חינוך ילדים ועל שמירה
עליהם גם בסביבה לא 'תורנית' .כיצד בחינוך
החב"די כל ילד הוא שליח כבר מרגע לידתו ,ומה
מקומן של הנשים במערך השליחות ,גם את
הנקודה הזו מבקשים לברר כאן בפאנל.
"בתור שליח השיקולים שלך כשאתה בוחר
איפה לגור ולהשתקע ,הם לא" -איפה יהיה
לי נח" ,אלא "איפה הכי צריך אותנו" ".פותחת
דבורה ,בעלת התואר הרשמי 'שליחה'.
"בהמשך החיים מחדדים את תודעת השליחות.
הרבי הנחיל אותה במעמד חלוקת הדולרים
המפורסם שהיה מתקיים בכל יום ראשון.
במעמד העניק הרבי דולר וברכה לכל יהודי
שעבר אצלו .את הדולר הזה היה אמור המתברך
לתת לצדקה ובכך הפך לשליח מצווה .למעשה
כל החשיבה של הרבי היתה -כיצד להפוך כל
מפגש בין שני יהודים לכזה המסוגל לסייע
ליהודי שלישי – זוהי תודעת שליחות.
כשכל מעשה נובע מתוך מחשבת שליחות-
'איך אני יכולה לפעול כשליחה בכל צעד וצעד
שאני עושה בחיים' ,זה נותן כח רב ,שכן אין
שום מעשה 'סתמי' .כל אקט הוא בעל פוטנציאל
להפוך למשהו שאולי יעזור ליהודיה נוספת.
לפני ארבע שנים בעלי חלה והיינו צריכים
לטוס לחו"ל לטיפולים ופיזרנו ילדים קטנים
מאוד אצל קרובים בארץ .בערב חג השבועות
התארחתי אצל משפחה יהודית והדלקתי נרות
חג .הרגשתי מסכנה מאוד בתור אורחת .כל חיי
אני רגילה לארח ולהיות בעמדת המארחת,
במיוחד בחגים וימים טובים ,ופתאום אני
המתארחת .הרגשתי קטנה ,חסרת תפקיד.
ותוך כדי המחשבות האלו עלתה בי הבנה שזה
רצון ה' ממני ברגע זה ממש .עכשיו אני לא
צריכה להיות מארחת אלא בעמדה אחרת .אני
צריכה להיות משענת לבעלי ולהעביר כאן את
החג ועליי לעשות זאת בדרך הטובה ביותר .וזו
אולי ההבנה העמוקה ביותר -ששליחות היא
מה שהקב"ה רוצה ממני עכשיו ,ברגע הנתון
הזה .ביום הכיפורים עם הילדים בבית ,בחגים
ובימים טובים במטבח ,עם ערימות כביסה
בלתי נגמרות ועוד ועוד .זה רצון ה' ואת זה אני
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אעשה הכי טוב!

פנימה ,כלפי הבית שלי ,המשפחה שלי ,הזוגיות
שלי ,כלפי עצמי .לפעמים מכח האינהרציה לא
רואים בכך שליחות אבל מנסיוני בשנתיים
האחרונות הייתי לא פחות שליחה".

הרבנית נעמי שותפה לתחושות השליחות
שמתארת דבורה ומצטרפת לדבריה" .בשנה
בה נישאנו הציעו לנו שתי שליחויות -האחת
היתה להגיע ולחזק את חברון שבדיוק קרמה
אמפתיה לצד תביעה בלתי מתפשרת
עור וגידים והפכה לאט לאט למקום ישוב
והשניה היתה לחזק את שכם ואת ההתיישבות
בספר 'על כולנה' ,מובא מכתב של הרבי שמשיב
סביב קבר יוסף .הכרענו שנגור במעלה לבונה
לאשה שכתבה לו שהיא לא מצליחה להשקיע
ובכך נחזק את ההתיישבות בבנימין ובעלי למד
בבית ושכנראה שיש לה תכונות לא טובות.
בכולל בקבר יוסף .במעלה לבונה לא היה אז
הרבי ענה לה" -כשמישהי רואה חסרון אצל
כמעט כלום אבל אנחנו קבענו בה את ביתנו
עצמה העצה אינה לצער את עצמה ,אלא לחפש
ולאחר מספר שנים אף בנינו בישוב בית קבע.
דרכים שאינן כרוכות בכאב כדי לתקן זאת"
אחרי מספר שנים הגיע אח של בעלי ואמר
המשפט הזה עשה אצלי מהפך בתפיסה.
לו "אין אף ישיבה ציונית בין גדרה לחדרה .זו
המקום האנושי של הרבי והבנה למקום שלנו
המשימה! בוא ליישב את מרכז הארץ" וככה
כנשים ובכלל כבני אדם מרגש מאוד.
התגלגלנו לרמת גן אנחנו ועוד עשרים בחורים.
לא היה לנו כלום .לא ידענו איך נתפרנס.
אני רוצה לשמוע מכן מה נגע בכן בספרים?
עזבנו עם שבעה ילדים מישוב
"נהניתי מאוד מהספר
קהילתי קטן לעיר הגדולה .וזה
כולנו שליחֹות ,יש לנו ייעוד ואנחנו
'הרבי שלי' ,היו שם
לא תמיד קל .היו לנו שנים בהן
סיפורים שנגעו בי מאוד".
מתפללות שנזכה לעשות אותו
נדרשה מאיתנו מסירות נפש
משתפת הרבנית נעמי.
בצורה הטובה ביותר והנאמנה
גדולה .אבל כל אחד יכול להיות
"אחד מהם הוא סיפור
ביותר .ויש סייעתא דשמיא ,ברגע
שליח –מעצם ההתבוננות
על ילדה שכתבה לרבי
שנהיה מוכנים להיות כלי ולבטל
'איפה ה' שם אותי ומה
מכתב וכהערת שוליים
את עצמנו אליו ,הקב”ה נותן
השליחות שנקרית לידי' .כולנו
היא כתבה לרבי ברכה
כוחות למשימה .כשמובלים מתוך
שליחֹות ,יש לנו ייעוד ואנחנו
'שיהיו לרבי ילדים' בצופן
התחושה של “לא עליך המלאכה
מתפללות שנזכה לעשות אותו
סתרים שהיה מקובל אז-
לגמור ולא אתה בן חורין להבטל
בצורה הטובה ביותר והנאמנה
שימוש בשפת האתב"ש.
ממנה” אזי כל החיים הם שליחות.
ביותר .ויש סייעתא דשמיא,
המדהים הוא ,שבמכתב
ברגע שנהיה מוכנים להיות
התשובה של הרבי אליה,
כלי ולבטל את עצמנו אליו,
הוא השיב לה לברכה שלה 'תודה רבה' באותו
הקב"ה נותן כוחות למשימה .כשמובלים מתוך
צופן סתרים! זה דבר מפעים לחלוטין לראות
התחושה של "לא עליך המלאכה לגמור ולא
את היכולת של הרבי להיות גם 'ילד קטן'
אתה בן חורין להבטל ממנה" אזי כל החיים הם
ולהתאים עצמו לכל פונה בכל עניין ,ברגישות
שליחות.
גדולה .התמוגגתי מהסיפור הזה.
רוחמה מבקשת לסכם שגם לשליחות 'פנימה'
הסיפור השני שנגע בי ,הוא סיפור על אשה
יש מקום" .בשנים בהן גרנו בתל-אביב ,תחושת
שהייתה שליחה באיטליה ובעלה נסע לבקר
השליחות היתה חזקה וברורה מאוד -זה
את הרבי .המזכיר של הרבי שלא אותו לקראת
הרי ברור מה יש לעשות במרכז ת"א .לעומת
הטיסה שלו חזרה הביתה "האם קנית לאשתך
זאת עכשיו כשאני גרה במרחבעם ,הייתי
מתנה?" הבעל השיב שמאחר ואין מאפיה
צריכה בהתחלה להגיע להבנה עם עצמי שזו
כשרה באיטליה ,הוא קנה לאשתו עוגת קצפת
השליחות הכי מדוייקת עבורי עכשיו .שליחות

יוצאות לחירות | 17

משובחת באחת המאפיות המקומיות .מזכיר
הרבי השיב לו – "לא לא ,מה קנית לה מזהב?"
הבעל השיב שאולי כדאי שיקנה לה שעון
באמת .מזכיר הרבי התקשר למוכר שעונים
בסביבה וביקש שיגיע לסביבת בית המדרש.
משהתקשה השליח לבחור שעון ,הציע המזכיר
להתייעץ עם הרבי .הרבי התבונן בסחורה
בקפידה ואמר" -אם יש לך זמן לתקן ,קח את
השעון הזה עם הרצועה של השעון השני .אולם
אם אין זמן קח את השעון הזה ודי "...הסיפור
הזה מעצים כל כך .אני רק חושבת על האשה
שעונדת את השעון שהרבי בגדלותו בחר
לה ואני נפעמת .היכולת של הרבי לחשוב על
מתנה שכדאי לקנות לאשת השליח ,ולעזור
לבחור איזו מתנה ,יכולת לרדת לפרטי הפרטים
של העולם הזה היא מדהימה".
רוחמה מספרת שאותה תפס הפרק על זלדה
המשוררת שהיתה בת דודתו של הרבי.
"מבחינתי הפרק הזה משקף את ההבנה
הגדולה של הרבי בנפש האדם .מצד אחד הוא
יכל לתת תחושה ליהודי שהגיע אליו להיוועץ
בו של" -עימו אנוכי בצרה" ומצד שני הוא ידע
מתי האדם זקוק לחיזוק ולהרמה ואף ל'ניעור'
קל .הוא משיב לזלדה על מכתב קשה ועצוב
ששלחה לו אחרי שבעלה נפטר בדרך של חיזוק
ועידוד" -ובכלל ישתנה סגנון מכתביה כפי
שהעירותי מספר פעמים שיהיו חדורים שמחה
פנימית ואמיתית .כמו שנצטוונו בתורתנו,
תורת חיים לעבוד את ה' .בשמחה ובטוב לבב
וציווי התורה הרי הוא גם נתינת כח".
ראיתי בכך קריאת כיוון לכל אחת מאיתנו .שאם
יש ציווי כזה מהקב"ה ,כנראה שיש לי גם את
היכולת לשמוח ולהתגבר בשמחה".
את דבורה תפס הפרק העוסק במעמד חלוקת
הדולרים.
"כבר כילדה ,מעמד חלוקת הדולרים אצל
הרבי היה מרתק אותי וכבר הזכרתי מוקדם
יותר את המחשבה העומדת מאחורי מעמד זה.
מדהים איך לכל אדם היה לרבי משפט מיוחד
ומדוייק כפי עניינו בדיוק .לילד בן שנתיים הוא

ידע לפנות ברמתו כשם שידע מה לומר לאשה
במשבר או לייעץ עצה למנהיג צבאי שהגיע
אליו.
הרב הראשי של אנגליה אמר פעם "עמדתי ליד
אנשים גדולים ומכובדים -נשיא אנגליה ,מלכת
אנגליה ,ראש הממשלה .ליד כולם הרגשתי
קטן .אולם כשעמדתי ליד הרבי הרגשתי גדול".
אני מאחלת לכולן שירגישו גדולות בזכות האור
של הרבי.
השיח נמשך ומגיע לעומקים ואלומה מבקשת
לסכם עם מבט לעתיד.
עבודת ה' נשית היא דבר נשי מתפתח שלא היה
קיים לפני  20ו 30-שנה .איך אתן רואות את
ההתפתחות של עבודת ה' הנשית בדור שלנו?
הרבנית נעמי מציעה חשיבה על כיוון אחר.
"יש לי תחושה שהמפתח יהיה שמירה על
טהרת המשפחה בעולם החילוני .כמי שעוסקת
בעניינים של שלום בית ופיתוח הקשר הזוגי
אני מתפללת על כך ועסוקה בכך ורואה בכך
בשורה גדולה שעוד תגיע .כשהבית ייבנה
מהקודש וזה יהיה התיקון הגדול של המקומות
הקשים שאנחנו מתמודדים איתם .כשיהיה
חיבור בין הנפש לרוח ולגוף של הנשים ,שם
תהיה גאולה וגם החלק הגאולי -שקשור יותר
בפיתוח השירה והזמרה ,היצירה והצמיחה".
דבורה מבקשת לחבר את הפתרון לחסידות.
"דורנו הוא דור בו "מלאה הארץ דעה את ה'
כמים לים מכסים" .אנחנו מרגישים עד כמה
הידע התורני והאמוני נגיש היום .כולנו יכולים
ללמוד כל הזמן ולדעת עוד .בתחושתי עם
הכוחות שנקבל מהחסידות ומהלימוד המעמיק
והרוחני ,נצליח להתמודד עם כל אתגר שלא
יגיע.
הנשים מסרבות לקום מהכסאות והרבנית נעמי
מסכמת בשם כולן" -אני מברכת את כולנו שכל
הכוחות שאנחנו ממלאות את עצמנו פה ,יצאו
בכפלי כפליים .יש המון משימות בעם ישראל.
עמ"י צמא לנשים פועלות ,חיוניות ,שמחוברות
לקודש ופועלות במציאות".
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מתחיל בגנות
ומסיים בשבח
בליל הסדר אנחנו חוגגים את היציאה מעבדות לחירות ,את פדיון הנפש מן
הקשיים ומן הרוע ,אך בחלל האוויר מרחפת שאלה :איך ייתכן שגם עכשיו,
כשאנחנו חוגגים את הגאולה ,עדיין יש עוני ,קשיים ,רשע וגזרות?
בשיחה זו נשאלות קושיות רבות על נוסח ההגדה של פסח ,ודרכן ניתן ללמוד על
גאולת מצרים ועל הגאולה העתידה.
שיחה של הרבי מלובביץ עם ביאורים (אוצר לקוטי שיחות חלק א)
מעיין הנדלר
פתיחה וסיום
ידוע שישנם חילוקים בין החיוב והמצוה של
זכירת יציאת מצרים בליל פסח ובין חיוב זה
בכל ימות השנה .אחד החילוקים הוא ,שבכל
השנה די בזכירה בעלמא – "מצוה להזכיר
יציאת מצרים" ,1ואילו בליל פסח המצוה היא –
סיפור ביציאת מצרים ,ובלשון הרמב"ם" :מצות
עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו
לאבותינו במצרים כו'".2
וכיון שסיפור וזכירת יציאת מצרים הוא "יסוד
גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו" ו"באו
לנו מצות רבות על זה מצות עשה ומצות
לא תעשה כו' ועל כן אנו אומרים לעולם
בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים",3
הרי מובן ,שגם הסיפור ביציאת מצרים בליל
פסח מבטא ומגלה את התוכן והענין הכללי
של יציאת מצרים ואת היותו "יסוד גדול ועמוד
חזק בתורתנו כו'".

נלמדת מהכתוב "והגדת לבנך" ,4וזוהי מצות
אמירת ההגדה.
וכיון שתוכנו של דבר מתפרש בגלוי ובהדגשה
בהתחלתו ובסיומו ,הרי מובן ,שתוכן הסיפור
ביציאת מצרים ,באופן שמודגש בו היותו יסוד
עיקרי וכללי ,מצוי בעיקר בהתחלה ובסיום
של "עיקר נוסח ההגדה שתיקנו חכמים
חובה על הכל" 5כדאיתא [כמובא] במשנה
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח"" – 6מתחילת
עבדים היינו"" ,מתחילה עובדי עבודה זרה היו
אבותינו" ,ואחר כך הפיסקא "והיא שעמדה
וכו'" – סיום "ענין מצרים" והמבוא אל החלק
העיקרי של "ספורי לבן ויעקב" – "ודורש
מארמי אובד אבי".7
וכן :מאחר שלפי "נוסח ההגדה" על פי "מנהג
שנהגו כל ישראל מדורות הראשונות" 8פותחין
בפיסקא "הא לחמא עניא" ,הנאמרת מיד

והנה מצות הסיפור ביציאת מצרים בליל פסח

.4
.5

 .1רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א הלכה ג.
 .2הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה א.
 .3ספר החינוך מצווה כא.

.6
.7
.8

שמות יג ,ח.
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תעג סעיף
מג.
פסחים קטז ,א.
משנה פסחים י ,ד.
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם.
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בתחילה ,אף קודם "מה נשתנה" ,מובן שגם
ב"התחלה" זו מודגשת נקודה כללית.
ועל דרך זה גם ב"סיום" של "ניסים ונפלאות
שעשה לנו הקב"ה באותו זמן" – 9סיום הפיסקא
"כמה מעלות טובות למקום עלינו" – "ובנה לנו
את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו".
ולהבין את התוכן הכללי של ענין ההגדה
והסיפור ביציאת מצרים ,יש להקדים ולבאר
דיוקים אחדים בפיסקאות הנ"ל.
המשנה במסכת פסחים מלמדת את הנוסח
הבסיסי של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר:
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח ,ודורש מארמי
אובד אבי ,עד שיגמור כל הפרשה כולה".
חלקו הראשון של הנוסח הזה פותח במילים
"עבדים היינו לפרעה" המתארות את השעבוד
הפיזי ,או לפי דעה אחרת ,במילים "מתחילה
עובדי עבודה זרה היו אבותינו" המתארות את
השפל הרוחני .זוהי ה"גנות" שבה מתחילים את
סיפור ההגדה .חלק זה מסתיים בפסקת "והיא
שעמדה לאבותינו ולנו" ,שהיא ה"שבח".
אך לנוסח כולו יש פתיחה וסיום כלליים יותר:
אנחנו נוהגים להתחיל את ה"מגיד" במילים
"הא לחמא עניא" ולסיים בפסקת "כמה מעלות
טובות למקום עלינו" ,שנחתמת במילים "ובנה
לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותנו".
כמו בכל נושא אחר ,גם הפתיחה והסיום
של סיפור יציאת מצרים מביאים את תמצית
התוכן של המצווה הזאת .שלוש הפתיחות ושני
הסיומים של ההגדה של פסח מבטאים את
המהות שלה.
כפי שנהוג בלילה המיוחד הזה ,נפתח כעת
בסדרת שאלות העולות מתוך חמשת משפטי
הפתיחה והסיום של ההגדה ,ודרכן תתברר
משמעות מצוות סיפור יציאת מצרים בליל
הסדר.

הא לחמא עניא
"הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא
דמצרים כו'":
הפיסקא "הא לחמא עניא" באה לאחרי הסימן
"מגיד" .ומזה מובן ,שטעם אמירת פיסקא זו
בתחילת עריכת הסדר אינו רק מפני שתוכנה
הוא הזמנת כל מי שאין להם צרכי הסעודה
והפסח אל שולחן הסדר – דאם כן צריך היה
לאומרה לפני התחלת הסדר ,בבואו לביתו
מבית הכנסת ,או אף לפני כן – בהיותו בבית
הכנסת עצמו ,שהרי "כל דצריך" נכלל גם מי
שצריך לספק לו ארבע כוסות וכו' ,החל בכוס
הראשונה של הקידוש – אלא הטעם שפיסקא
זו נאמרת בהתחלה הוא גם ובעיקר מפני שהיא
ההקדמה וההתחלה דסיפור ביציאת מצרים,
ולכן היא באה דוקא מיד לאחר הסימן "מגיד".
ואינו מובן :מהו הקשר בין שלשת הענינים
שבפיסקא זו לענין הסיפור ביציאת מצרים?
ואדרבה:
א) תוכן התחלת הפיסקא" ,לחמא עניא די
אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" אינו סיפור על
יציאת מצרים ,אלא להיפך ,על העוני במצרים;
ב) גם בסיום הפיסקא "השתא הכא כו' השתא
עבדין" מודגש היותנו עתה במצב של גלות
ו"עבדין" – ההפך מסיפור הגאולה.
ואם כן ,מה לפיסקא זו ולסיפור ביציאת
מצרים? והלא בכללות סדר המצוות והענינים
בלילה זה השתא [השנה] ,ובראשם אמירת
ההגדה ,הסיפור ביציאת מצרים ,צריך להיות
מודגש ענין החירות דהשתא [של השנה],
ולפיכך "צריך לעשות כל מעשה לילה זה
דרך חירות" .10ואילו בפיסקא זו אומרים אנו
ומספרים "השתא הכא כו' השתא עבדין" –
היפך החירות.

 .9לשון אבודרהם.
 .10שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם סימן תעב סעיף ז.
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פסקת "הא לחמא עניא" נראית מנותקת
מסיפור יציאת מצרים ,משום שהיא אינה
עוסקת בסיפור הגאולה ,אלא רק בשעבוד" :די
אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" .יותר מכך:
מן הנאמר בה עולה שאנחנו ,היושבים כעת
בסדר ,עדיין איננו בני חורין ,ועוד אין לנו על מה
להודות – "השתא עבדין".

לכאורה היה אפשר לומר בדוחק ,שבאמירת
"הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא
דמצרים" עיקר מגמתנו להדגיש שרק
"אבהתנא" היו במצרים ,ואילו אנו איננו
במצרים; ועל דרך זה בסיום" ,השתא הכא כו'
לשנה הבאה כו'" ,הכוונה היא על דרך דברי
המשנה "מתחיל בגנות ומסיים בשבח".
אבל באמת אין לומר כן ,ומכמה טעמים:
א) על פי זה היה לנו להזכיר עניניה של פיסקא
זו לאחרי שאלת "מה נשתנה" ,ולא לפניה,
וכשאר חלקי ההגדה ,שהרי "אמירת ההגדה
מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות
ששאלוהו".11
ב) הכלל "מתחיל בגנות" – על מנת שיהא
ניכר ובולט יותר ה"שבח" ,מתאים לחול רק
על ענין לשעבר ,וכמו שאמרו כן חז"ל לענין
מה שמתחילין "עבדים היינו לפרעה ,מתחילה
עובדי עבודה זרה כו'" ("מתחיל בגנות"),
ולאחרי זה אנו ממשיכים ("ומסיים בשבח")
בסיפור המצב עתה – "ויוציאנו ה' אלקינו
משם כו'"" ,ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו",
כי באופן זה מודגשים ומורגשים ביתר שאת
ה"שבח" וההודיה לה' ,וממילא מעורר הדבר
רגש של חירות.
אך כלל זה אינו מתאים ,כמובן ,בשעה
שההתחלה היא ב"גנות" שהיא בהווה –

 .11שם סימן תעג סעיף יד.

"השתא הכא כו' השתא עבדין כו'" ,דאמנם אנו
מתפללים ובטוחים ,וזו נחמתנו ,אשר "לשנה
הבאה בארעא דישראל" ו"לשנה הבאה בני
חורין" ,אך אין זה אלא רגש של תקוה לחירות
בעתיד ,ולא רגש של חירות בהווה בלילה זה.
ועל דרך זה צריך להבין ,כנ"ל ,בבבא השניה
[בחלק השני של האמרה]" ,כל דכפין ייתי
ויאכל כל דצריך ייתי ויפסח" :מהו הקשר בין
ענין זה ל"מגיד" – הסיפור ביציאת מצרים?
הכלל "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" מתאים
רק כאשר מספרים על הצער שהיה בעבר,
ומסיימים בשמחה של ההווה .אך כאשר
מתחילים בצער של ההווה ומסיימים בתקווה
לעתיד ,חסרה התרוממות הרוח ושמחת
היציאה לחירות שמאפיינת את ליל הסדר.
נשארנו ,אם כן ,עם תמיהה לגבי סיפור יציאת
מצרים בפסקה הזו ,ואליה מצטרפות שאלות
נוספות:
מדוע פסקת "הא לחמא עניא" מגיעה לפני
שאלת "מה נשתנה"? הרי סיפור יציאת מצרים
אמור להתחיל בשאלה" :כי ישאלך בנך"?
ולמה אנחנו מזמינים את העניים לבוא ולסעוד
איתנו דווקא בתחילת המגיד?

ועל פי כל הנ"ל בהכרח לומר ,שאף על פי
שהפיסקא "הא לחמא עניא" אינה חלק
מהסיפור ביציאת מצרים גופא ,שהרי סיפור
זה נאמר בעיקר בדרך תשובה לשאלת מה
נשתנה כו' ,כנ"ל ,מכל מקום ,נוגעת היא לתוכן
"מגיד" ,הסיפור ביציאת מצרים ,להיותה
הקדמה כללית המבארת ומיישבת שאלה
כללית על כל סדר לילה זה והסיפור ביציאת
מצרים ,כדלקמן.
גם יש לדייק בלשון "הא לחמא עניא די אכלו
אבהתנא בארעא דמצרים" – דאינו מובן ,כמו
שהקשו המפרשים :הלא המצה שאנו אוכלים
עתה היא זכר למצה שאכלו בני ישראל בצאתם
ממצרים ,ואינה זכר למצה שאכלו בהיותם
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בארץ מצרים ,וכנאמר בהמשך ההגדה" :מצה
זו שאנו אוכלים כו' על שום שלא הספיק בצקת
כו' שנאמר :ויאפו את הבצק גו' עוגות מצות גו'
כי גורשו ממצרים גו'".
והתירוץ שהובא על זה – שבני ישראל אכלו
מצה במצרים ,שכן היה דרכם בימים ההם
להאכיל את השבויים מצה" ,מפני שהוא
קשה ואינו מתעכל במהרה כחמץ" ,או כדברי
הספורנו שזהו "לחם שהיו אוכלים בעוני ושלא
היה להם פנאי להשהות עיסתם עד שתחמץ
מפני נוגשים אצים" – 12כבר דחהו המהר"ל:
"והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת כי לא
נמצא בשום מקום לא בכתב ולא במשנה ולא
בתלמוד שהמצרים היו מאכילים את ישראל
מצה".13
ובנוסף לזה :אילו כן היתה הכוונה ,היה בעל
ההגדה מציין מקור לדבר ,כדרכו בכל המשך
ההגדה.
פסקת "הא לחמא עניא" באה לתת לנו את
המסגרת של סיפור יציאת מצרים ,ולא לספר
על הגאולה עצמה ,וכמו שיתבאר בהמשך
השיחה ,יש בה תשובה לשאלה שאינה נשאלת
אך מרחפת בחלל האוויר מתחילת הסדר.
ועדיין ,הדרך שבה מוצגת המצה בפסקה זו
אינה מובנת :מדוע נאמר לנו שאבותינו אכלו
את המצה בארץ מצרים? הרי המצה היא חלק
מן היציאה לחירות ,ואינה שייכת לשעבוד.

משועבדים היינו לפרעה
"עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה'
אלקינו משם ביד חזקה כו' ואילו לא הוציא
הקדוש ברוך הוא את אבותינו כו' הרי אנו
ובנינו כו' משועבדים היינו כו'":
 .12דברים טז ,ג.
 .13גבורות ה' פרק נא.

וידועה השאלה על זה :הגזירה על גלות מצרים
("ועבדום וענו אותם") היתה רק על משך
"ארבע מאות שנה" ,14ואם כן מה פשר הדבר:
"ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא"? והלא
הגלות לא היתה יכולה להימשך יותר מארבע
מאות שנה ,ומיד בתום תקופה זו היה נפקע
השעבוד מישראל.
אילו היו בני ישראל משועבדים מצד מהותם
ותכונתם ,היתה נדרשת פעולה מיוחדת כדי
להסיר מהם את תכונת העבדות .אבל כיון
שבני ישראל היו בעצם בני חורין ,ורק מצד
גזירת ברית בין הבתרים נעשו עבדים ,הרי
מיד בתום הזמן הקצוב היה צריך להתבטל
השעבוד בדרך ממילא ,והיה עליהם לשוב
ולהיות בני חורין.
ואין לומר שנזקקו לכך ש"הוציא הקדוש ברוך
הוא כו'" מפני שהיציאה לא היתה לאחר ארבע
מאות שנה ,אלא לאחר רד"ו [ ]210שנה – כי,
ראשית ,אין ענין זה מבאר את עצם הצורך
במעשה יציאה ,אלא זהו ביאור על אופן
החשבון דארבע מאות שנה ,שלא מנאן הקב"ה
מזמן הירידה למצרים ,אלא מלידת יצחק; וכל
זה אינו משנה את הענין ,שבסיום הזמן הקצוב,
אפילו לפי החשבון המוקדם ,היה לבני ישראל
להעשות בני חורין בדרך ממילא.
שנית ,אנו אומרים שאלמלא כן "הרי אנו ובנינו
ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים" –
15
וזהו היפך מה שנאמר "דור רביעי ישובו הנה"
– ואם כן עדיין קשה ,איך אומרים אנו ד"אילו
לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי
אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה
במצרים"?

 .14בראשית טו ,יג.
 .15בראשית טו ,טז.
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השעבוד במצרים לא היה המצב הטבעי של בני
ישראל .הוא התרחש מתוקף הגזרה שנאמרה
בברית בין הבתרים "ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה" .ולכן ,גם אם בני ישראל היו
נשארים במצרים במשך כל ארבע מאות השנים
ההן ,בסיומן השעבוד היה צריך להסתיים.
מדוע אנחנו אומרים ש"אילו לא הוציא הקב"ה
את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו
משועבדים היינו"? הרי ממילא עם סיום ארבע
מאות השנה היינו מפסיקים להיות עבדים.

עכשיו קרבנו המקום
"מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו
קרבנו המקום לעבודתו":
צריך להבין:
א) ב"קרבנו המקום לעבודתו" הכוונה היא
לדורות שמזמן אברהם אבינו ואילך ,שהוא
היה הראשון שקרבו המקום לעבודתו יתברך
לאחרי "מתחלה וכו' אבותינו" – תרח .ואם
כן ,למה אומרים אנו "ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו" ,ולא "ואחר כך קרבנו המקום
לעבודתו"?

מצרים; ורק מפני ש"מתחיל בגנות" ("מתחילה
עובדי עבודה זרה היו אבותינו") צריך להמשיך
ולומר שאחר כך נתקרבנו לעבודתו עד בוא
הזמן ד"וירד מצרימה" .ועל פי זה אינו מחוור:
מדוע נחוץ להדגיש כאן שהקב"ה הוא שקרבנו
לעבודתו? לכאורה היה צריך לומר ש"עכשיו
(אחר כך)" אנו (או במפורש :אברהם) נעשינו
קרובים ודבוקים בה' ובעבודתו וכיוצא בזה.
ומכל הנ"ל מובן ,שלצורך הסיפור ביציאת
מצרים ("מגיד") נוגע פרט זה ש"עכשיו קרבנו
המקום" – לא רק "אחר כך" (לגבי אברהם),
אלא אף בנוגע לכל דורות ישראל שלאחריו עד
"עכשיו" כפשוטו ,וכדלקמן.
ניסוח המשפט "ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו" מרמז על משמעות נוספת ,שחשובה
לסיפור יציאת מצרים :הקב"ה הוא שקירב
אותנו לעבודתו ,והוא ממשיך בכך עד לרגע הזה
ממש" ,עכשיו".

מצילנו מידם
"והיא שעמדה כו'":
צריך להבין:

ואף אם תמצי לומר שלשון "ועכשיו" כאן אין
פירושה עתה ממש ,בזמן אמירת ההגדה,
אלא הכוונה היא לעת יציאת מצרים – עדיין
קשה ,שהרי "קרבנו" זה התחיל זמן רב לפני
כן ,קודם גלות מצרים ,ואפילו לפני ברית בין
הבתרים ,וכמו שהובאה מיד בסמוך ראיה
לזה מן הכתוב "ואקח את אביכם את אברהם
מעבר הנהר גו'".

א) אילו היו אלו ש"עומדים עלינו לכלותינו"
צדיקים גדולים יותר מישראל ,מובן היה
החידוש ,שלמרות זאת "הקדוש ברוך הוא
מצילנו מידם" .אבל כיון שהם רשעים וזדים
כו' ,למה יעלה על הדעת מלכתחילה שיוכלו
ח"ו לכלות את ישראל ,עד שצריך ליתן שבח
והודיה לה' על ש"מצילנו מידם"?

ב) תוכן ההגדה הוא הסיפור ביציאת מצרים,
"בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותינו",16
ואילו כל ענין זה" ,מתחלה עובדי עבודה זרה
היו אבותינו כו'" ,אינו קשור לסיפור ביציאת

ובפרט שהעולם וכל אשר בו נבראו בשביל
ישראל ,כמאמר "בראשית בשביל ישראל
שנקראו ראשית" ,17היינו שתכלית כל המציאות,
ובכלל זה מציאותם של אומות העולם ,היא

 .16רמב"ם הלכות חמץ ומצה שם.

 .17פירוש רש"י לבראשית א ,א.
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"לצוות לזה" – כדי לסייע לישראל; ומה שהם
עצמם אינם יודעים זאת ,ואין הדבר נראה
בגלוי – הרי הטעם לכך מובן :כדי שיהיה מקום
לבחירה ,לעבודה של "אתכפיא" [כיפוף הרע]
ו"אתהפכא" [הפיכת הרע לטוב] כו' ,אבל אין
זה משנה את הענין לאמיתתו .ואם כן ,ההצלה
מן ה"עומדים עלינו לכלותינו" היא ענין מוכרח
שאי אפשר להיות באופן אחר כלל.
ב) בכללות ענין "שלא אחד בלבד וכו' והקדוש
ברוך הוא מצילנו מידם" – דרוש ביאור :מאחר
שנאמר כאן בפירוש "שבכל דור ודור עומדים
עלינו" ,מהו הקשר של כל ענין זה לסיפור
יציאת מצרים דוקא ,ולמה אומרים אנו נוסח
זה רק בהגדה בליל פסח ולא בזמנים אחרים
של הצלה וישועה ,כפורים וכיוצא בזה?
ואדרבה :בגלות מצרים לא היה "עומד עלינו
לכלותינו" ,כנאמר בהמשך ההגדה" ,שפרעה
לא גזר אלא על הזכרים" ,מה שאין כן "לבן
ביקש לעקור את הכל" ,ועל דרך זה בימי
אחשורוש ,כשהיתה הגזירה על "כל היהודים
מנער ועד זקן טף ונשים גו'".
מה השבח הגדול שיש בכך שה' מציל אותנו
בכל דור ודור מיד הרשעים הקמים לכלותינו?
ובמה זה קשור דווקא לגלות מצרים ,שבה לא
הייתה סכנת כליה מוחלטת?

בית הבחירה
"ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל
עוונותינו":
צריך להבין :א) בכל שאר ארבע עשרה
ה"מעלות טובות למקום עלינו" לא נתבאר
מהי הטובה שב"מעלה" זו ,ומצינו שבכמה מהן
נתחבטו המפרשים להסביר את תוכן המעלה,
כגון" :אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את
התורה" ,ומדוע דוקא במעלה האחרונה" ,ובנה
לנו את בית הבחירה" ,נוסף ונתפרש גם טעם

המעלה?
ב) אף אם תמצי לומר שהוצרך כאן לפרש את
תוכן המעלה מאיזה טעם שהוא ,הרי היה לו
להזכיר המעלה הפשוטה ביותר המפורשת
בכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"– 18
היינו ,שהענין העיקרי במקדש הוא השראת
השכינה .ואף על פי שהכתוב קאי [עוסק]
במשכן ,ובעל ההגדה מיירי [עוסק] בבית
הבחירה שלאחרי הכניסה לארץ – הרי אדרבה:
מעלת בית המקדש ,אפילו לגבי המשכן ,היתה
בכך שהיתה נראית בו השראת השכינה ועד
לגילוי אלקות במוחש ,דעשרה נסים נעשו
לאבותינו בבית המקדש – ולמה נקט כאן דוקא
ענין "לכפר על כל עוונותינו"?
ג) יתר על כן :בנוסף לזה ש"ושכנתי בתוכם"
הוא ענינו העיקרי של בית המקדש ,הרי זהו
גם עילוי השייך לכל ישראל ,אף לאלו שאינם
זקוקים לכפרה ,מה שאין כן "לכפר על כל
עוונותינו" הוא מעלה הנוגעת רק לאלו
הזקוקים לכפרה על עוונות?
ד) מהו הדיוק כאן בשם "בית הבחירה" ,ולמה
לא נקט הלשון הרגיל (גם בהגדה)" ,בית
המקדש" וכיוצא בזה?
ה) והעיקר :מהו הקשר בין מעלה אחרונה
זו" ,בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל
עוונותינו" ,ליציאת מצרים ולסיפור ביציאת
מצרים :בשלמא [מילא] כל המעלות הנזכרות
עד "הכניסנו לארץ ישראל" ,אפשר להבין
בדוחק שייכותם אל הענין ,כיון שכל זמן שהיו
ישראל במדבר ,עד הגיעם אל ארץ נושבת ,לא
היו הגאולה והיציאה ממצרים בשלימות .וכמו
שמצינו שלאחרי לשונות הגאולה "והוצאתי,

 .18שמות כה ,ח.
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והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי" 19שאמר הקדוש
ברוך הוא למשה במצרים ,המשיך וסיים
"והבאתי אתכם אל הארץ כו'" .20אבל בנין בית
הבחירה בירושלים אינו קשור לכאורה לענין
הגאולה.
המשפט האחרון ברשימת המעלות הטובות
של המקום עלינו מעורר שאלות רבות:
למה מצוינת בו מטרת בניית המקדש "לכפר
על כל עוונותנו" ,ומדוע דווקא המטרה הזו ,ולא
רצונו של ה' לשכון בישראל?
למה מכונה בו המקדש "בית הבחירה" דווקא?
ומה הקשר בין בניין בית המקדש וכפרת
העוונות לבין יציאת מצרים?

קושיות שצריך ליישב
והביאור בכל זה:
בשעה שאנו מסבים אל שולחן הסדר וצריכים
להתחיל באמירת ההגדה ,עוד בטרם מקבל
ה"בן" ,שאליו אנו אומרים את ההגדה – "והגדת
לבנך" ידיעה בפרטי ענין השעבוד והנסים
והנפלאות של הגאולה ,מתעוררות אצלו כמה
קושיות ,שיש ליישבן באופן שיניח את דעתו
עוד קודם אמירת ההגדה מ"עבדים היינו":
א) מדוע לא היתה הגאולה דיציאת מצרים
גאולת עולם? ובשלמא [ומילא] אילו היתה
הגאולה באה על ידי בשר ודם ,אזי מובן ,דכשם
שהוא עצמו מוגבל ונתון לשינויים ,כך יש גם
שינוי וחילוף בפעולותיו; אבל כיון שהגאולה
דיציאת מצרים היתה על ידי הקב"ה ,ה' אלקים
אמת שכל פעולותיו אמיתיות ונצחיות ,אם כן
היתה הגאולה ממצרים צריכה להיות גאולה
נצחית – ואיך יתכן שאנו שרויים בגלות ,ולא

 .19שמות ו ,ו-ז.
 .20שם ,ח.

בגלות סתם ,אלא בגלות קשה ומרה כל כך,
ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"
בדוגמת מאורעות גלות ושעבוד מצרים ועוד
יותר מזה?
ב) כיון שבני ישראל יצאו "ברכוש גדול",
כהבטחת הקב"ה ,איך יתכן שישנה עניות
בישראל (שהרי הבן רואה שמסובים על שולחן
הסדר גם אורחים עניים – "דצריך" ו"דכפין")?
ג) יתירה מזו :במצות ההגדה בעת הסדר,
"והגדת לבנך" ,הנה "כנגד ארבעה בנים דברה
תורה" ,היינו ,שנמצא על יד שולחן הסדר לא
רק הבן החכם ,אלא גם הרשע ,וכן התם ושאינו
יודע לשאול – ומציאות זו קשה להבנה :הלא
ידוע שהרשעים שהיו באותו הדור לא נגאלו
ממצרים ,אלא מתו בשלושת ימי אפילה;
ומאחר שבין בני ישראל שיצאו ממצרים לא
היו רשעים – מאין הופיע לפתע פתאום בן רשע
אצל בני ישראל? ואין לומר שהרשע שבהגדה,
המסב אל שולחן הסדר ,אינו מסוג הרשעים
שמתו במצרים בשלושת ימי האפילה ,שהרי
מפורש בהגדה בתשובה לבן הרשע – "אילו
היה שם לא היה נגאל".
ושאלות אלו אינן שאלות של שכל והבנה
סתם ,אלא הן שאלות המפריעות לכל תוכן
הסדר והסיפור ביציאת מצרים ,שענינם הוא
ש"בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו
כאילו הוא עתה יוצא משעבוד מצרים" ,ולכן
"יכין מקום מושבו שישב בהסבה דרך חירות
כדרך שהמלכים והגדולים אוכלים" ;21והתורה
הלא תורת אמת היא ,ובודאי צריך הדבר
להעשות באופן אמיתי ומתוך הרגש אמיתי,
אבל ,איך יכול אדם לחוש הרגש של חירות,
באופן שיראה עצמו באמת "כאילו הוא עתה
 .21שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תעב סעיף
ז.
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יוצא משעבוד מצרים" ,בשעה שהוא נמצא
בגלות ,במצב שבו "בכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותנו" ,ויש עניים בין בני ישראל ,הן
עניים בפשטות והן עניים בדעת ,עד שיש גם
בן רשע?
כאשר אנחנו מתיישבים לסדר ,מרחפת בחלל
האוויר שאלה :איזו מין גאולה אנחנו חוגגים,
אם אנחנו ממשיכים לסבול מגלות ,מחסור
ורשע? איך נוכל להרגיש בני חורין אם אנחנו
עדיין משועבדים?

וכדי לבטל בלבול זה ,מקדימים אנו את
הפיסקא "הא לחמא עניא" ,אשר היא גם
הקדמה שבה מבואר התוכן הכללי של הסיפור
ביציאת מצרים המתחיל באמירת "עבדים
היינו".
המצה שאכלו אבותינו לאחרי היציאה
ממצרים" ,שלא הספיק להחמיץ עד שיצאו
וכו'" נקראת בפיסקא זו "דאכלו אבהתנא
בארעא דמצרים" – להדגיש ,שאופן היציאה
ממצרים לא היה בשלימות ,ובני ישראל מצד
עצמם כביכול "נשארו" במצרים.
ובזה מתבאר המשך הפיסקא" :כל דכפין  . .כל
דצריך" – מציאותם של עניים בינינו ,וכן זה שאנו
עדיין שרויים בגלות ובעבדות" ,השתא הכא . .
השתא עבדין" ,הם תוצאה מזה ש"אבהתנא"
עודם "בארעא דמצרים" ,פירוש ,שבני ישראל
לא יצאו אז לגמרי משעבוד מצרים.
אלא שכאן עולה השאלה :אם כן ,מה הועילה
היציאה ממצרים ,אשר מחמתה צריך לערוך
את הסדר "דרך חירות"? – על כך ממשיכים אנו
ואומרים ,דאמנם "השתא הכא" ,אבל "לשנה
הבאה בארעא דישראל" ואמנם "השתא
עבדין" ,אבל "לשנה הבאה בני חורין" :גאולת
מצרים פתחה את הדרך והצינור לגאולה,
אשר מובילים לגאולה שלימה – "לשנה הבאה
בארעא דישראל  . .בני חורין".

ולכן אפשר לקיים עתה את מצות הסיפור
ביציאת מצרים בלילה זה ואת החיוב "להראות
את עצמו כאילו הוא עתה יוצא משעבוד
מצרים" בשלימות; ואדרבה ,על ידי קיום
הסיפור ביציאת מצרים באופן ש"כאילו הוא כו'
יוצא משעבוד מצרים" ,אכן יוצאים אנו ממצב
דשעבוד מצרים ,עד שאנו נעשים – לשנה
הבאה ,בני חורין .וכידוע ,שבכל הזמן שמאז
יציאת מצרים ועד הגאולה העתידה ,נתונים
אנו בהמשך אחד של יציאה ממצרים.
באמירת "הא לחמא עניא" אנחנו עונים על
השאלה שלא נשאלה ומסבירים מדוע החירות
שלנו עוד לא שלמה אף על פי שיצאנו ממצרים.
יציאת מצרים נעשתה בידי שמים – ה' משך
אותנו משם בכוח ,וגאל אותנו אף על פי שלא
היינו ראויים לכך ,אבל הנפש שלנו עוד לא
הגיעה לתיקון ונותרה משועבדת לכוחות
שאינם קדושים .ומאז בכל שנה ושנה אנחנו
ממשיכים לצעוד אל הגאולה .אמנם אנחנו עוד
אוכלים "לחם עוני" ,לחם של מיצר ושעבוד ,אך
סיפור יציאת מצרים וחגיגת החירות נותנים
לנו כוח להמשיך ולגאול את כל חלקי האישיות
שלנו ,עד לחירות האמיתית בגאולה השלמה.

גאולה ביד חזקה
ונקודה כללית זו – המבוארת מיד בתחילת
"מגיד" כדי להסיר את השאלה האמורה – אנו
מדגישים ומפרטים בסיפור יציאת מצרים
שבא לאחר השאלה מה נשתנה ,כדלקמן.
ידועים דברי רז"ל ,שהעמיד הקב"ה לפני
אברהם אבינו את הברירה" :במה אתה מבקש
שישתעבדו בניך בגיהנם או בגלות" 22ואברהם
(או הקב"ה – בהתאם לשתי הדעות שבזה)
בחר בגלות במקום גיהנם.

 .22שמות רבה פרשה נא ,ז .ועל דרך זה בבראשית רבה
פרשה מד ,כא.
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ומזה מובן שתוכן ענין הגלות ,ולכל לראש גלות
מצרים ,שוה לתוכן ענין הגיהנם – מירוק וכפרת
החטא.
החטא (כפשוטו) שעליו היה צורך במירוק
וכפרה הוא ,החטא הראשון ,שורש ומקור כל
החטאים – חטא עץ הדעת ,שגרם את סילוק
השכינה מהארץ לרקיע .וזהו שאופן מירוק
חטא זה נמסר לאברהם ,כי לאחרי חטא עץ
הדעת שגרם את הסתלקות השכינה מהארץ
לרקיע נעשו עוד ששה חטאים שגרמו את
סילוק השכינה מרקיע לרקיע עד לרקיע
השביעי ,והראשון שהתחיל להחזיר ולהמשיך
את השכינה מלמעלה למטה היה אברהם
אבינו שהמשיך את השכינה מרקיע השביעי
לשישי ,ולכן לו דוקא נאמרה ההבטחה
ששלימות המירוק ובירור וזיכוך החטא ,שעל
ידה תחזור השכינה למטה כמו שהיתה קודם
החטא ,תהיה על ידי גלות מצרים.
ואילו זכו ,היתה גלות מצרים הגלות האחרונה,
הגלות היחידה ,וממילא היתה גאולת מצרים
גאולה שלימה" ,ולא היו גלויות ולא מלאך
המוות שולט בהן" – 23כמו שהיה לפני החטא.
אמנם ,כיון שבפועל לא פעלה גלות מצרים
את המירוק והכפרה בשלימות ,כדלקמן ,על
כן היה מוכרח להתקיים "ויוציאנו ה' אלקינו
משם ביד חזקה" – נגד מדת הדין ,כי מצד מדת
הדין והחשבון עולה ונשמעת הטענה שמאחר
שהמכוון והמטרה שבגלות ושעבוד מצרים –
לפעול הבירור והזיכוך בבני ישראל והעולם עד
למצב שכמו קודם החטא – עדיין לא נתמלאו
בשלימות ,הרי אין מקום כלל ליציאה ולגאולה.
ובזה מוסבר דיוק הלשון "ויוציאנו ה' אלקינו
משם ביד חזקה" – שהיציאה ממצרים היתה
מצד הקב"ה :מצד מצבם ,עדיין לא היו בני
 .23שמות רבה פרשה לב.

ישראל ראויים לגמרי לזה ,וכידוע שבהיותם
במצרים היו בני ישראל שקועים ,רח"ל ,במ"ט
שערי טומאה ,ואילו היו משתהים במצרים עוד
רגע אחד ,לא היו נגאלים ח"ו.
ובלשון החסידות ,כפי שמבאר רבינו הזקן,
מה שיציאת מצרים היתה באופן של "כי
ברח העם" 24כלשון הכתוב ,הוא "מפני שהרע
שבנפשות ישראל עדיין היה בתקפו בחלל
השמאלי" ,25והגאולה באה מצד מה ש"נגלה
עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה" ,והדבר
נגע ועורר בהם את נקודת היהדות ,ושוב לא
היו יכולים לשגות בשקר מכח הרוח שטות
ה"מכסה על האמת" לומר שגם במצב זה
יכולים הם להיות קשורים להקב"ה ,וזה גרם
אשר "ברח העם".
בדוגמת המבואר בתניא ,שאפילו קל שבקלים,
שבחינת חכמה שבנפש האלקית היא אצלו
בבחינת גלות ושינה ,כשבא לנסיון בדבר
אמונה ,שמגעת עד בחינת חכמה שבנפש,
"היא ניעורה משנתה ופועלת פעולתה" ,26וגם
הוא מוסר נפשו על קדושת שמו יתברך.
וזהו שאנו אומרים "אילו לא הוציא הקב"ה
את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו
משועבדים היינו לפרעה במצרים" ,כי אילו לא
היתה היציאה מצד הקב"ה ,היתה גלות מצרים
נמשכת עד שתושג שלימות הבירור והמירוק –
עד לגאולה העתידה.
ואת זאת אנו מדגישים ומפרשים יותר על
פי הדעה האחרת (הראשונה) בענין "מתחיל
בגנות" – שזהו באמירת "מתחילה עובדי
עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו" :גם עכשיו ,הקירוב אל הקב"ה אינו

 .24שמות יד ,ה.
 .25תניא פרק לא.
 .26פרק יט.
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מצד מעמדם ומצבם ,מצד עבודתם ,אלא הוא
מפני ש"קרבנו המקום לעבודתו".
ולפי זה מובן כיצד יכולה להיות מציאות של בן
רשע גם עכשיו ,לאחר גאולת מצרים ,וגם איך
יתכן ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו"
ואין הדבר עולה בידם רק משום ש"והקב"ה
מצילנו מידם" – כי ,כנ"ל ,כל זמן שלא נתמלאה
המטרה והתכלית ,היינו הבירור בשלימות ,הרי
בני ישראל מצד ענינם ומדריגתם עדיין אינם
מבוררים ומזוככים לגמרי מהרע ,עד שישנו
גם בן רשע ,וממילא מצד מדת הדין יש נתינת
מקום לזה ש"עומדים עלינו לכלותינו".
אלא שכאן עולה השאלה :מה לבני ישראל
ול"שקיעה" חמורה כל כך בטומאה והרע של
מצרים ,עד כדי כך ,שמצד עצמם ומהותם
לא יהיו יכולים לצאת ממצרים?! וכדי להסיר
שאלה זו ממשיך בעל ההגדה ומדגיש" :וירעו
אותנו" ,שפירושו שהמצריים עשו אותנו
לרעים ,ומטעם זה נאמר "אותנו" ולא "לנו":
המצריים הכניסו בבני ישראל "רע" שלבני
ישראל מצד עצמם אין שייכות אליו" ,רע" גדול
יותר מבחינת ה"רע" שהיה צריך להתברר על
ידי גלות ושעבוד מצרים.
ועל דרך התירוץ על הקושיא – למה נענשו
פרעה ומצרים על מעשיהם לבני ישראל,
והלא בזה נתקיימה על ידם הגזירה "ועבדום
ועינו אותם"? אלא אחד הביאורים בזה הוא
שהעונש הגיע להם כיון שבני ישראל סבלו
תחת ידם מקושי השעבוד ,ודבר זה לא היה
בגזירה מלמעלה.
מטרתה של גלות מצרים הייתה השלמת
התיקון לחטא אדם הראשון שהתחיל אברהם
אבינו וגאולת העולם כולו .עם סיום התיקון
הייתה אמורה לבוא הגאולה השלמה.
אך בפועל ,המצרים לא הסתפקו בשעבוד בני
ישראל ,אלא השפיעו עליהם לרעה ,וכך קרה

שבני ישראל היו שרויים בטומאה גדולה כל כך,
עד שאם היו מחכים לתיקון השלם ,שבו ייצאו
ממצרים מכוח ההתעלות הרוחנית שלהם,
היו נשארים שם עוד דורות רבים ,עד לגאולה
העתידה .מהסיבה הזאת ה' התערב בתהליך
וגאל את בני ישראל ביד חזקה ,אך הגאולה
הזאת לא פעלה בהם תיקון אמיתי ופנימי ,ועד
היום ממשיך תהליך הבירור והתיקון שיוביל
לגאולה השלמה .וכל עוד לא הסתיים התהליך
– יש בעם ישראל רשעים ,ואנו סובלים מגזרות
רעות.
לכן אנחנו חוזרים ומדגישים את העובדה
שהגאולה הייתה בידי שמים .גם הגאולה
הפיזית" :אילו לא הוציאנו ה' אלוקינו ממצרים",
וגם הגאולה הרוחנית" :ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו" .הרשעה והקושי נובעים מכך שעוד
לא עברנו בתוכנו תהליך אמיתי של גאולה,
והכוח שמחזיק ומחיה אותנו מקורו בפעולה
האלוקית .כאשר יסתיים תהליך הבירור הפנימי
ונצא לחירות ,לא יהיו עוד רשע וגזרות.

בחירה חופשית
אבל לאחרי כל הנ"ל קשה לאידך גיסא :מאחר
שסוף סוף גלות מצרים לא פעלה את הבירור
והעילוי הראוי ,אם כן מהי המעלה וההפלאה
הגדולה שביציאת מצרים ובסיפור יציאת
מצרים?
ועל זה "מסיים בשבח"" :ובנה לנו את בית
הבחירה לכפר על כל עוונותינו".
ענין הבחירה לאמיתתו הוא דוקא כאשר
הבחירה בדבר אינה בגלל סיבות וטעמים ,יהיו
אשר יהיו ,אלא רק מצד בחירתו החפשית של
הבוחר; ובחירה כזו יכולה להיות רק בעצמותו
יתברך ,שלגביו יתברך אין שייך כלל שמציאות
שחוץ הימנו תתפוס מקום ח"ו.
ומצד עצמותו יתברך – "הלוא אח עשו
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ליעקב" ,27ודוקא מצד הבחירה החפשית
שבעצמותו יתברך הוא בוחר בעם ישראל –
"ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי".
כלומר :שורש ואמיתת ענין הבחירה הוא מצד
זה שבני ישראל ועצמותו יתברך הם מציאות
אחת כביכול – "ישראל וקודשא בריך הוא כולא
חד [הכול אחד]" .והגילוי של בחירה זו למטה
הוא באופן שבחיצוניות ובגלוי נראה ש"אח
עשו ליעקב" ,היינו ששניהם שוים ,ואף על פי
כן "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי".
וזהו תוכן ענין גלות ויציאת מצרים :בחיצוניות
ובגילוי – היינו ,כפי שנתגלה הדבר בעולם (סדר
השתלשלות) ,אשר בו היתה היציאה ממצרים
ביד חזקה "נגד מדת הדין" – היה זה באופן
שאילו היו נשארים במצרים עוד רגע אחד ,לא
היו נגאלים ,כי מצד מדריגתם לא היו ראויים
ליציאת מצרים – "אח עשו ליעקב"" ,הללו
עובדים [עבודה זרה] כו' והללו עובדים [עבודה
זרה] וכו'" ;28אבל בפנימיות ובאמיתיות ,שורש
הדבר הוא בעצמותו יתברך ,אשר הוא יתברך
בבחירתו בוחר בנשמות ישראל מצד זה שהם
והקב"ה עצם אחד ,ו"להחליפם באומה אחרת
איני יכול".29
החופש לבחור מתגלה דווקא במקום שבו
אין הבדלים חיצוניים בין שתי האפשרויות
העומדות לבחירה .בתקופה שבה ישראל
צדיקים והולכים בדרך הישר ואילו הגויים רעים
ומושחתים ,אפשר לחשוב שה' בוחר בישראל
בגלל התנהגותם .אך כאשר מצבם הרוחני של
ישראל אינו טוב ,והם דומים לגויים ,דווקא
אז מתגלות האהבה העצמית של ה' אליהם,
והבחירה שאינה תלויה במעשים ,ובאה מתוך
חיבור עמוק.

 .27מלאכי א ,ב-ג.
 .28זוהר חלק ב קע ,ב.
 .29פתיחתא דרות רבה ג.

על פי זה מובן גם הטעם שעל ידי ענין "בית
הבחירה" מתקיים "לכפר על כל עוונותינו",
ולא רק סליחה ומחילה :במדריגת סדר
ההשתלשלות ,אשר בה אין נראה בגילוי שבני
ישראל והקב"ה הם מציאות אחת כביכול
(ובדוגמת בן דלמטה ,שהוא נפרד מהאב)
ואשר בה ענין החטא נוגע ופוגע – שם יש
לפעול כפרה שתסיר את הלכלוך ואת הפגם
על ידי שעבוד וגלות; אבל מצד ההתקשרות
העצמית של בני ישראל אל הקב"ה על ידי
"בחירה" – מתקיים "לכפר" – לאמתתה,
בשלימות "על כל עוונותינו"; מצד מדריגה זו,
נעשים בדרך ממילא הכפרה ומירוק החטא,
כי זוהי המדריגה שבה חטא ועוון אינם נוגעים
מלכתחילה .וזה פועל ומשפיע גם על מציאות
בני ישראל בגלוי ,שנעשה בהם זיכוך ומירוק
הנפש גם מצד מציאותם.
ואין זאת אלא שבדרך ירידת והמשכת הענין
בזמן ,יש בזה סדר והדרגה :בזמן גלות ויציאת
מצרים ניכרה ונראתה הגאולה כפי שהיא בסדר
השתלשלות" ,כי ברח העם" ,ואזי הוצרכה
להיות בחינת "ביד חזקה"; והגילוי אשר הדבר
היה מצד בחירת הקב"ה ,בחירה של עצמותו
יתברך ,ובזה נעשה גמר ושלמות הכפרה ,היה
כאשר "בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל
עוונותינו".
והדברים עולים בקנה אחד עם תוכנו של בית
הבחירה כפשוטו ,שהכפרה בו באה שלא על
ידי שעבוד וייסורין כו' ,אלא על ידי הקרבנות,
כי בבית המקדש (הבחירה) התגלתה בחירתו
של הקב"ה.
ויש לומר שזהו הפירוש הפנימי ב"מתחיל
בגנות ומסיים בשבח":
בתחילת ההגדה והסיפור ביציאת מצרים
מודגש שהיציאה באה מצד למעלה ,וכאילו
בני ישראל שלמטה ,מצד מדריגתם ,אינם
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ראויים לגאולה (כנ"ל בארוכה) ,אבל "מסיים
בשבח" ,אשר גם למטה בעולם הזה מתגלה
ענינה האמיתי – "בית הבחירה לכפר על כל
עוונותינו" ,כנ"ל.
השינוי שבין התחלת ההגדה בגנאי לבין סיומה
בשבח נובע משינוי נקודת המבט על הקשר בין
ישראל לה' .החלק הראשון של ההגדה מציג את
מערכת היחסים בין ה' לבין עם ישראל מתוך
הסתכלות על "סדר ההשתלשלות" ,כלומר על
ההדרגתיות והצמצום שעובר האור האלוקי
היורד מהעולם העליון אל העולם הזה .מנקודת
המבט הזאת ,היחס בין ישראל לה' דומה ליחס
בין בן לאביו .הבן אמנם הגיע מהאב ,ונושא
בתוכו את הגנים של אביו ,אך כעת הוא בעל
אישיות עצמאית ונפרדת ,ויש באפשרותו
לעשות מעשים שירחיקו אותו מאביו או
יקרבו אותו אליו .כאשר מסתכלים על הקשר
בין ישראל לאביהם שבשמים מנקודת המבט
הזאת ,רואים איך החטאים מפרידים את עם
ישראל מה' ,וכדי לשבור את המסכים שנוצרו
יש צורך בגלות ובייסורים.
לעומת זאת ,במילים "בית הבחירה" מוצג
הקשר בין ישראל לה' עצמו ,לאור האלוקי
שגבוה יותר מסדר ההשתלשלות .במקום הזה
מתגלה הבחירה של ה' בישראל ,המגיעה מתוך
קישור כל כך עמוק ואמיתי בין עם ישראל לה',
עד שאין חטא שיכול להפריד ביניהם .זוהי
הכפרה שמביא איתו בית המקדש :האפשרות
להתעלות למקום שבו החטא אינו נוגע,
ולהיטהר מכוחו ,בלי גלות ובלי ייסורים ,אלא
מכוח הקרבת הקרבנות – ההתקרבות והדבקות
בה'.

ועל ידי הסיפור ביציאת מצרים באופן של
"להראות את עצמו כאילו הוא עתה יוצא
משעבוד מצרים" ,נזכה שיתקיים בפועל
"בניסן עתידין להגאל" בחודש ניסן זה ,כדעת
רבי יהושע (שבמדרש הכריע וסתם כדעתו)
ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל",30
 .30ראש השנה יא ,א.

פירוש ,שהגאולה באה ממקום שהוא "למעלה
לגמרי מאתערותא דלתתא [התעוררות של
מטה] דהיינו למעלה גם מבחינת תשובה"31
דעל ידי מדריגה זו "יולדת זכר" ,גאולה שיש
לה קיום ,גאולה נצחית ,אפילו כאשר היא באה
מלמעלה" ,איש מזריע תחילה".
הצורך בהתעלות של ישראל על מנת שתגיע
הגאולה השלמה מתאים לפרשנות הרוחנית
של האמרה "איש מזריע תחלה יולדת נקבה
אשה מזרעת תחלה יולדת זכר" .32איש מסמל
את הכוח המשפיע ,ואילו אישה מסמלת
את הכוח המקבל .כדי שהגאולה תשפיע על
העולם ,עליה להתחיל דווקא מן הצד המקבל
של המציאות ,מ"אתערותא דלתתא" כלומר:
מהתעוררות של עם ישראל .גאולה שמתחילה
מן הצד המשפיע ,מפעולה אלוקית ,אינה יכולה
להחזיק מעמד במציאות.
ובכל זאת ,האחיזה בבחירה העצמית של ה'
בעם ישראל מביאה גאולה ממקום כל כך עליון,
עד שיש לה קיום והשפעה אף על פי שמקורה
ב"אתערותא דלעילא" (בהתעוררות של מעלה).

ויקויים "לשנה הבאה בארעא דישראל"" ,לשנה
הבאה בני חורין" ,כפירוש כ"ק מורי וחמי
אדמו"ר [הרב יוסף יצחק שניאורסון] ,שאין
צריך להמתין ח"ו עד השנה הבאה ,אלא הדבר
נעשה תיכף ומיד ,בניסן זה ,ובדרך ממילא
בשנה הבאה נהיה "בארעא דישראל" ו"בני
חורין" – "ונודה לך שיר חדש" – לשון זכר" ,על
גאולתנו ועל פדות נפשנו".
(אוצר לקוטי שיחות חלק ג ,פסח א)
פרק מתוך ‘והיא שיחתי’ חלק ב’ ,הרואה אור בימים
אלו בהוצאת מעיינותיך

 .31אור התורה פרשת בא רס; ערב.
 .32ברכות ס ,ב.
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לקרוע את הים
על שביעי של פסח

מה’מ ְצ ָריִ ם’ האישיים של עצמנו?
ִ
איך משתחררים
איך קורעים את הים?
איך מרגישים את אור הגאולה גם בחיים עצמם?
מתנות שמעניק לנו שביעי של פסח
דבי מינצברג
ארבע דרכים שלא מובילות אל היעד
יצאנו ממצרים ,אבל זו הייתה רק ההתחלה .לא
עבר שבוע ,והמצרים שוב מאחורינו .רודפים,
נושפים בעורף.
קריעת ים סוף הייתה הסוף .סופם של המצרים,
סוף הסיפור והתהליך של יציאת מצרים.
גם יציאת מצרים האישית שלנו ,היא סיפור
מתמשך.
קודם כול לצאת מהשעבוד הפנימי .להשתחרר
מכל שליטה זרה .להיות בני חורין לעבודת ה',
כעבדיו בלבד ,לא עבדים לעבדים .זו החירות
שלנו.
צרים ממשיכים לרדוף
המ ִ
אבל זה לא מספיקִ .
אותנו .יצר הרע ,נפש בהמית ,עולם מלא
קליפות ורשע ,כולם מנסים לסגור על הנפש
האלוקית ,להגביל ולהצר.

ארבעה רעיונות ,בכולם טמון רצון טוב ,חיפוש
המצרים ולעבוד את ה'.
דרך נכונה לגבור על ֵ
אך אף אחד מהארבעה לא מוביל אל המטרה.
להפיל את עצמנו ל'ים' מטהר שכולו רוחניות,
קדושה ,תורה ותפילה ,ולפרוש מהעולם הזה...
זו לא התכלית של ירידת נשמתנו לתוך גוף
ועולם גשמיים ,חומריים.
המצר ,המסתיר
לשוב למצרים  -לפעול בעולם ֵ
על אור ה' ,מתוך תחושת כורח .לחזור לשעבוד,
כמו במצרים .לכך נוצרנו ,אין ברירה .עבודת ה'
כמשא מעיק ,בלי מרץ ,בלי תענוג.
גם זו לא הדרך .עבודת עבד ,בקבלת עול ,נכונה
רק כבסיס ,שעליו נוספים נדבכים של שמחה
וחיות .אחרת ,התורה והמצוות הופכים לעבודת
פרך ,ובכך חוזרים למצרים.
להילחם  -במלחמה אין ייאוש וכבדות .יש
חיוניות ,מורגש הכוח לפעול ולנצח.

רגע לפני קריעת הים .העולם עדיין מעלים,
מאיים .צהלות הסוסים מתגברות ,שאון פרעה
וחילו מתקרב ,עוד רגע אנחנו בידם .מה עושים?
יש כמה אופציות.

אבל זה פשוט לא הזמן .כשה' מורה את הדרך
למתן תורה ,כשהמשימה להאיר את העולם
באור התורה ,אין טעם לפתוח במלחמה.

ליפול אל הים,
או לשוב למצרים
או להילחם
או לשקוע בתפילה.

לא תמיד ההתלהבות והששון אל הקרב מגיעים
מצד הקדושה ...ואפילו כשכן ,במלחמה ,גם הצד
המנצח סופג מכות .זה לא הצעד הנדרש ,חבל
על המשאבים והאנרגיות ,עדיף לנצל אותם
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להתקדמות אל הר סיני.

התורה" ,ויסעו".

לשקוע בתפילה  -הישענות ותלות בקדוש ברוך
הוא .ביטול מוחלט .נשמע מעולה ...אבל זהירות,
מוקש .להישען ולהתבטל כן ,להשליך הכול על
הקדוש ברוך הוא ,ולשבת בחיבוק ידיים  -לא.
להוציא את עצמנו מהתמונה ,לפטור את עצמנו
מעבודה ,זו טעות.

להמשיך בדרך!

"אף שתובעים מהאדם שלא יהיה מציאות
לעצמו ,שתהיה לו ההכרה שכל מה שעושה
אינה בכוחו ועוצם ידו כי אם "הוא הנותן לך
כוח לעשות חיל" ,בכל זאת ,נדרשת ממנו
עבודה ,ועשייה בכוחות שניתנו לו"
נראה סותר .אבל יש לנו כוח לשלב ניגודים.

"יהודי הרי קשור עם הקדוש ברוך והוא,
וכשם שהקדוש ברוך הוא נושא הפכים ,כך
גם דורשים מהיהודי שני הפכים :התבטלות
במציאות ,היינו ידיעה שהכל נעשה על ידי
הקדוש ברוך הוא ,ועם זאת ,עבודה ויגיעה בכח
עצמו דווקא".

נראה הזוי ,בלתי אפשרי ,אבל אם נעשה זאת,
מתוך ציות לרצון ה'  -הים ייקרע.
ארבע הסברות הגיעו מהשכל ומהטבע האנושי,
אבל הדרך האמתית הגיעה מהקדוש ברוך הוא.
זה לא משהו שיכולנו להעלות על דעתנו...
לא מסתדר בהיגיון ,לא מתאים לנטיות הלב...
מסתבר ,שכדי לצלוח את המכשולים ,נדרשת
התבטלות אישית.
הביטול לרצון ה' קיים בתוך תוכנו ,עמוק בפנים.
אלא שמעל לביטול הזה ,הצטברו להם הרגלים,
דעות ,רעיונות ורגשות.
לפעמים אנחנו ה'מצרים' של עצמנו .המחשבות
או התחושות שלנו עלולות להצר ולהסתיר על
הביטול לרצון ה'.

בתנאי לחץ ודחק ,עם ישראל ניסה לעמוד
במבחן הקשה .הם הביאו ארבע תשובות
אפשריות ,אך אף תשובה לא הייתה נכונה .כל
מה שבני ישראל העלו בדעתם ,התברר כלא
תואם את התכלית .אז מה כן...

"וזה הביאור לכך של ידי עבודת ''ויסעו'',
נפעל עניין קריאת ים סוף בנפשו ...כאשר
הוא מתרחק ממצרים שלו יותר ויותר ,ואינו
מתחשב במניעיו האישיים ומבטל עצמו לרצון
העליון  -מתגלית פנימיות נפשו (קריעת ים
סוף שבנפשו) .ועל ידי כך מתגלית גם האלוקות
המסותרת בעולם (קריעת ים סוף בעולם) ,עד
ש"ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחידו כי פי ה'
דיבר".

התשובה הגיעה מלמעלה" :דבר אל בני ישראל
ויסעו" לנסוע .להתקדם אל הר סיני.

(על פי שיחת הרבי ,שערי המועדים פסח ב',
קיג)

להתבטל ולקרוע את הים

"העבודה צריכה להיות  -להתקרב יותר בדרך
להר סיני .לא להסתגר ולהבדל לגמרי מהעולם;
לא לעשות את העבודה ללא חשק וחיות;
לא להשליך את עבודתו ושליחותו כדי לנהל
מלחמה עם העולם ולא לשבת בחיבוק ידים
ולהשאיר הכל בידי הקדוש ברוך הוא (כסברות
של ארבע הכתות) ,אלא  -לעסוק בתוך העולם,
להאיר ולקרב את עצמו ואת העולם  -אל

סעודת משיח :להחדיר אל קרבנו
הארת גאולה
בליל הסדר טעמנו גאולה .באכילת המצה,
בשתיית ארבע כוסות.
חגגנו את יציאת מצרים ההיסטורית ,את
המהפך הבלתי נתפס  -מסבל ומרורים ,לניסים
ולנפלאות .שערי מצרים הסגורים והמסוגרים,
שעבד בודד לא יכול היה להתחמק בעדם,
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נפתחו לרווחה בפני שישים ריבוא.
הגילוי המופלא הזה ,התעורר גם השנה בליל
חג הפסח .כמידי שנה ,בהגיע המועד ,הוא שב
להאיר ולהתנוצץ ,נושא בחובו את היציאה מכל
מצר באשר הוא.
יציאת מצרים חידשה בעולם את כוח הגאולה.
יצרה את האפשרות לצאת מגלות ,כל גלות
שהיא .גם הגלות הזו שאנו עוד נאנקים בין
כבליה ,ברגעיה האחרונים.
הגאולה האמתית והשלמה ,ביאת המשיח,
שאנו מצפים לה כל כך ,גם היא מגיעה מכוחה
של יציאת מצרים.

"ביציאת מצרים נתחדש כללות עניין הגאולה
ונפתח אז הצינור גם לגאולה העתידה במהרה
בימינו אמן .ומכיוון שבכל שנה ושנה חוזרת
וניעורה אותה ההמשכה שהיתה בפעם
הראשונה ,הרי בחג הפסח שבכל שנה ,מתעורר
(לא רק הגילוי דיציאת מצרים אלא גם) גילוי
הארת המשיח".
פסח עובר לו ,כמעט נגמר ,אבל הגילוי הזה,
הארת הגאולה ,עדיין כאן .עוצמתו לא פחתה,
להיפך  -היא גדלה ומתחזקת בסיומו של החג.

ואף שמטעם זה ,נמשך הגילוי בכל ימי חג
הפסח ,הנה ידוע שכל המשכה ,בסיומה היא
מאירה בתוקף יותר ,הרי תוקף הגילוי דיציאת
מצרים (וכן הגילוי דגאולה העתידה שנכלל בו),
הוא ביום האחרון דפסח ,ובו גופא  -בסופו של
יום".
זה קורה עכשיו .בפסח כולו ,ובעיקר ביום
האחרון .אבל מה זה בעצם? הארה רוחנית.
אנחנו יכולים ללמוד עליה ,לשמוע ,לתאר,
ועדיין היא תישאר מופשטת ,בלתי נתפסת.
ישנה פעולה אחרת ,מממד שונה לגמרי,
שמביאה את ההארה הזו אל תוכנו ,אל קרבנו
ממש.
"סעודת משיח" .ברגעי החג האחרונים האלה,
כשהארת הגאולה מאירה יותר מכל רגע אחר,

יסד הבעל שם טוב סעודה ,שמחדירה הארה
רוחנית לגוף החומרי ,באופן הכי גשמי שיכול
להיות  -אכילה ושתיה.

"הבעל שם טוב באחרון של פסח היה אוכל
ג' סעודות ,וסעודה השלישית (שהיתה לפנות
ערב) היתה נקראת "סעודת משיח" .כי באחרון
של פסח מאיר גילוי הארת המשיח".
באכילת מצה ושתיית ארבע כוסות' ,גילוי
הארת המשיח' הופך להיות דם מדמנו ,בשר
מבשרנו .סעודה זו תוקנה בדורות האחרונים,
מזמן הבעל שם טוב .הסיבה לכך כפולה ,כוללת
את שני הקטבים של תקופת עקבתא דמשיחא:
החושך עמוק ,הירידה גדולה ,ובד בבד ,אור
הגאולה העומדת בפתח מקרין עלינו ,רגע לפני.

"א .כשניתוסף בחושך הגלות ,יש להוסיף גם
בגילוי אור וקדושה כדי להאיר את העולם גם
במצב של חושך .ב .כיוון שמתקרבים לגאולה
העתידה בפועל ,מגלים יותר עניינים שהם
מעין הגאולה" ,טועמיה חיים זכו" על דרך
שבערב שבת טועמים מכל תבשיל ותבשיל
של סעודת שבת".
(על פי שיחת הרבי ,שערי המועדים פסח ב',
קלב ,קלג)

