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"ולקחתי אתכם לי לעם"
מציאות 'עם עובדי ה" שנוצרה בליל שימורים

אפילו משה רבנו צריך לשאול
איתא בפסחים דף קטז" .מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל ,ואם אין דעת בבן  -אביו מלמדו .ואם
אין לו בן  -אשתו שואלתו ,ואם אין לו אשה  -הוא שואל לעצמו .ואפילו תלמידי חכמים שואלים
זה לזה" ..אפילו משה רבינו מיד לאחר יציאת מצרים" ,בשנה השנית לצאת בני ישראל ויעשו
ישראל את הפסח" ,כבר אז משה רבינו שאל את אהרן מה נשתנה.
וכך הלאה במשך כל הדורות ,כל התנאים וכל האמוראים שאלו 'מה נשתנה' .כמו שאומרים
בהגדה "מעשה ברבי אליעזר ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור"ע ור' טרפון שהיו מסובין בבני
ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה ,עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם "רבותינו
הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".
נשאלת השאלה ,בשלמא שיש לתנאים חיוב לספר ביציאת מצרים כל תנא לפי דרגתו ,שמסתמא
היו דברים עמוקים מאוד ,ניחא .אך מה הענין שהם ג"כ ישאלו שאלות?
עוד דבר נפלא ,מה שכתוב ואם אין דעת בבן אביו מלמדו] .כמו שהתורה ניתנה לכל אחד ואחד
מישראל בראשית ברא אלהים נאמר למשה רבינו ע"ה ואף נאמר לילד קטן הלומד חומש
בחיידר[ .סיפור יציאת מצרים נאמר לאהרן הכהן ואף לתינוק קטן ולרבן גמליאל כולם שווים.
אלא שכל אחד צריך לספר לפי דרגתו...

ההתרגשות בחודש ניסן
ידוע בעולם המשפט של ר' ישראל סלנטר זיע"א שכותב על חודש אלול מלפנים כאשר ידעתי כל
איש היה אוחז אותו רעדה מקול הקורא אלול.
לכאו' אותו רעדה ואותו התרגשות צריך לתפוס אותנו בראש חודש ניסן .הרי רש"י בריש
בראשית מביא "א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה
ראשונה שנצטוו ישראל ומה הטעם פתח בבראשית אלא משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם
נחלת גויים".
כל אחד שמתחיל ללמוד בראשית אוחזת אותו התרגשות עצומה ,ובפרט כשמתחילים את זה כל
שנה מחדש אחרי ראש השנה שזה היום תחילת מעשיך ,אז היה תחילת הבריאה וכל אחד חש את
זה .אבל אומר הנצי"ב שהוא הדין בניסן ,כמש"כ "החודש הזה לכם ראש חדשים" ,שבניסן נברא
כלל ישראל .זה מהות חדשה מהות של עם ישראל.
וכמו שאמר החסיד ר' יהודה הלוי למלך כוזר ,שכמו שהבריאה נחלקת לדומם צומח חי מדבר כך
יש עוד דרגה של ישראל .שאל אותו המלך כוזר הרי כמו שיש חיות יותר מפותחים וחיות פחות
מפותחים ,צמחים יותר מפותחים וצמחים פחות מפותחים ,כך ישנם אנשים יותר מפותחים
ואנשים פחות מפותחים ,א''כ אמנם אתה יכול לומר שישראל הם יותר מפותחים משאר האומות,
אבל איך אתה אומר שהם עוד חלוקה נוספת בבריאה? ענה לו ר"י הלוי :נכון שישראל נראים
כשאר בני אדם ,אבל משעה שהם יצאו ממצרים הם נהיו בריאה חדשה!

4

מספרין

והיו

ולכן ,אומרים המהר"ל והנצי"ב ,כשם שבחודש תשרי מתעורר הייחוד של בריאת העולם ,כן
בחודש ניסן שאז יצאנו ממצרים מתעורר המעלה האלוקי הזאת.
אם כן כמה צריכה להיות ההכנה והציפיה לליל שימורים' ,שמצפים לזה הלילה לחוג בו חג
הפסח ככל חוקותיו ומשפטיו' .כאשר אנו רוצים להגיע להתעלות באמונה ,ולהתחדשות
המעשים ,אז זה תלוי כמה אנו מצפים .ההתרוממות רוח תלויה ב'שימורים' ,במידה שאנו
מתכוננים ומכינים את עצמינו.

מתחיל בגנות ומסיים בשבח
והנה המשנה בערבי פסחים כותבת את סיפור יציאת מצרים" ,מתחיל בגנות ומסיים בשבח
ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה" ,ואח"כ דברי ר"ג "כל שלא אמר ג' דברים
הללו לא יצא יד"ח".
ובגמ' חלקו רב ושמואל מה זה 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' ,רב אמר "מתחילה עובדי ע'ז היו
אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו" ,ושמואל אמר "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו
ה"א משם" .ואומרים הראשונים שלהלכה אנו פוסקים כמו שניהם ,וכל המחלו' היתה מה
להקדים.
מהם שני המאמרים הללו? מסביר המהר"ל בגבורות ה' ,שיש שעבוד רוחני וגאולה רוחנית ויש
שעבוד גופני וגאולה גופנית .וזה שני גנות ושבח ,אחד גנות רוחני ושבח רוחני ,והשני גנות ושבח
גופני .מה שאומרים 'מתחילה עובדי ע"ז ..ועכשיו קרבנו המקום' ..זה שעבוד רוחני שהיינו עובדי
ע"ז ,1וגאולה רוחנית שקרבנו לעבודתו ביצי"מ ונתינת התורה .ומה שאומרים 'עבדים היינו..
ויוציאנו' ..זה מיירי בשעבוד הגופני והגאולה הגופנית.
אמנם כבר שואל הרבנו מנוח מה קשור 'עובדי ע"ז' לסיפור יצי"מ? והיכן כתוב במצות הסיפור
שצריך לומר שמתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו?
ועוד צריך להתבונן ,למה צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח .ואמנם הפשטות היא שבלא זה
א"א להבין את המעלה שיצאנו ממצרים ,שאפשר לחשוב אולי היה שם טוב ,אולי אכלו שם
אבטיחים ודגים ]כמו שהתאוננו אח"כ במדבר[ .ולכן צריכים לספר את הצרות שהיו קודם לכן,
כדי להבין את הגאולה .וכן 'עובדי ע"ז היו אבותינו' גם כן אפשר להסביר שבזה יש יותר הודאה
למקום ,שהיה מצב גרוע של עובדי ע"ז והתהפך המצב שקרבנו לעבודתו.
אמנם קשה לבאר כן את 'מתחיל בגנות' ,שראשית קשה גנות של מי? ועוד ,מדוע נקט 'גנות',
שהיה צריך לכתוב מתחיל 'בצרה' ומסיים בשבח .אבל מדוע 'גנות'? ]ובפרט ש'מסיים בשבח'
בפשטות היינו שבח של הקב"ה ,וא"כ על מה קאי הגנות?[.

תכלית הבריאה להכיר ביחוד ה' מתוך החושך
אלא נבוא לעוד פרשה בתורה .שבעצם הפרשה הזו היא שורש השרשים ,והיא ברית בין הבתרים.
]ואמנם בהגדה היא מוזכרת בקצרה" ,ברוך שומר הבטחתו לישראל ב"ה ,שהקב"ה חישב את
הקץ שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו'" .אמנם הכלבו אומר
שכל פעם שבעל ההגדה מזכיר פסוקים ,הוא סומך עלינו שנאמר את כל הפסוק שכתוב בתורה ,כי
ההגדה מביאה רק תוספת על מש"כ בתורה .וא"כ צריך לראות את כל הפרשה[.
 1פשטות ההגדה שמיירי בתרח שהיה עובד ע"ז ,אמנם יש מפר' בראשונים שאין הכוונה לתרח אלא לאברהם ,שכתוב ברמב"ם שבהתחלה
"היה עובד עמהם ולבו משוטט" ,אבל לתרח אין אנו מתיחסים בכלל
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שהנה בתחילה שאל אברהם אבינו" :במה אדע כי אירשנה" ,וע"ז אמר לו הקב"ה" :קחה לי
עגלה משלשת וגו'" ואז אמר לו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו'".
וכבר עומדים המפרשים להסביר את תשובת הקב"ה "כי גר יהיה זרעך" ,מה זה קשור לבקשתו
'במה אדע' ..ויש מן הראשונים שמפרשים שזה היה בגדר עונש ,שהיה כאן טענה בדרגתו של
א"א שהקב"ה הבטיח לו והוא שאל 'במה אדע כי אירשנה' ,שעל הבטחת הבנים ,על קיום האומה
לא שאל שאלות ,אלא "והאמין בה'" ,אבל על הבטחת הארץ הוא שאל 'במה אדע' .2ולכן אמר לו
הקב"ה 'ידוע תדע כי גר יהיה זרעך'.
אמנם בדברי הרמח"ל רואים שזה לא היה בגדר עונש .אלא שטמון בזה יסוד התורה והמצוות.
שלמה המלך אומר בקהלת" :וראיתי אני יתרון החכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך".
מייסד הרמח"ל בדעת תבונות ,אנו יודעים שהעולם עומד על הבחירה של טוב ורע ,מלחמת
העולם שהתחילה מזמן אדם הראשון ,ולא נגמרת עד שיהיה ומלאה הארץ דעה את ה' .כל הזמן
נמשכת המלחמה ,וצריך לבחור בין הטוב לרע.
מה התכלית של כל אלו? הרי 'מפי עליון לא תצא הרעות והטוב' שכולו חסד ורחמים? אלא
מסביר הרמח"ל "למען תדעו ותאמינו כי אני אל" .התכלית של כל בריאת הרע היא להכיר
באחדות ה' ,להגיע ל'ה' אחד'" ,שאין היפך לו ,אין מונע לו ,ואין זולתו".
והתכלית שכביכול הקב"ה נותן מקום לבני אדם לטעות ברע ,ובני אדם צריכים להתמודד עם זה
לבטל את הרע ולהגיע לאין עוד מלבדו .וזה התיקון של הבריאה .אין רע בשביל שצריך להיות
רע ,אלא בשביל שצריך להעביר אותו.
וזו הגדלות של תיקון הבריאה ,שכביכול יש דמיון של רע ,מצב של הסתר פנים ,וצריכים לגלות
את יחוד ה' שאין עוד מלבדו ,לבטל את הרע .והביטול של הרע זה יחוד ה' "והיה ה' למלך על כל
הארץ".
ובעצם נמסר התפקיד הזה לאדה"ר ,וצריך היה להתמודד לבטל אותו ,ואם היה מבטלו היה נהיה
בזה התיקון של הבריאה] .והפיתוי שלו היה ,שחשב שיש לרע מציאות[ .וכיון שחטא – כל קיום
העולם רופף ,ואין לו קיום ,עד שבאו ישראל וקיבלו את התורה.
ממילא שואל א"א "במה אדע כי אירשנה" ,איך יגיעו ישראל למעלתם האמיתית ,להיות ממלכת
כהנים וגוי קדוש ,שיהיה מעלת ישראל 'ושכנתי בתוכם' .וא"א מחכה לקבל תשובה ,לראות איך
יהיו הדרכים שתתפתח האומה הישראלית.
אבל אומר לו הקב"ה "ידוע תדע" ,אל תחשוב שתהיה כאן התפתחות טבעית של עם ישראל,
אלא 'גר יהיה זרעך' ,הם יפלו במ"ט שערי טומאה ,בתחתית שאול ,יהיה הסתר פנים הכי גדול
בעולם ,ביטול התכלית של הבריאה .וזה הסתר פנים הכי גדול ,הרי המהר"ל אומר שמצרים זה
הגלות הכי הפוכה מעם ישראל ,יותר מכל הגלויות ,שלכולם יש קצת רוחניות מדומה ,אבל
מצרים 'בשר חמורים בשרם' ,זה הגשמיות הכי גרועה והכי נוראה ,וא"כ זה כביכול ביטול
המטרה של כל הבריאה .אבל בסוף "ואח"כ יצאו ברכוש גדול' אח"כ יהיו עם ה' ויקבלו את
התורה.
וזה מראה את יחוד ה' ,שאפי' בחושך הכי גדול ,במצב הכי נורא ,והכי התגברות של הרע ,מתוך
זה יוצא יחודו ית'.
 2ורואים כאן שעל קיום האומה אין שום קושיות ,כמו שאומר היעב"ץ "קיום האומה גדול אצלי מיציאת מצרים" ,רק על קדושת הארץ בלי
חילול ,בלי זיופים שמסיחים את הדעת מכל הענין הנורא של קדושת הארץ ,ע"ז צריך לשאול 'במה אדע'
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וללמד את עם ישראל שזוהי עבודתם ,שמתוך הצרה בעצמה יצא עם ישראל ,ועד כמה שיהיו
בצרה גדולה שכבר יתיאשו מהגאולה כך תגדל הישועה .כמו שאמרו 'אין בן דוד בא אלא בהיסח
הדעת' ,מתי שכבר לא יאמינו שיכול להיות גאולה] .פעם הגרף של וולז'ין שאל את הגר"ח איך
יכול להיות שפתאום יבוא משיח ויאסוף את כולם ,זה הרי לא מציאותי .אמר לו הגר"ח :אתה
צודק! זה באמת לא יכול להיות! ואף על פי כן זה יהיה .ותראה כמה גדולים עם ישראל
שמאמינים בזה[.
זה יחוד ה' ,להראות שאפי' שהרע מתגבר ,דרך רשעים צלחה ,כמה שהכביד הרע את עול סובלו
על הבריות ,אנו זוכים לבטל את הרע מהעולם ולהגיע לאחדות ה'' .וידעו מצרים כי אני ה' .וזה
'ידוע תדע' ,אתה שואל איך עם ישראל יגיעו לדרגתם ,התשובה שזה יהיה מעומק הרע ,מעומק
מ"ט שערי טומאה.

יצירת ישראל יש מאין
ונראה עוד נקודה נוראה ,כתוב בפסוק "כי ביד חזקה ישלחם ,וביד חזקה יגרשם מארצו" ,וצריך
להבין מה זה הכפילות? אומר רש"י "על כרחם של ישראל יגרשם" .עם ישראל לא רצו לצאת
ממצרים' .וגם צידה לא עשו להם' ,אדם שמתכונן לצאת מכין צידה לדרך ,אבל הם לא הכינו
צידה כי לא רצו לצאת.
ולמה הם לא רצו לצאת? הרי עליהם נאמר 'מאמינים בני מאמינים'? אלא שבהתחלה הם באמת
האמינו ,אבל אח"כ ראו שרק נהיה השעבוד יותר קשה' ,הרע לעם הזה' .אז חשבו שכבר אין שום
תקווה להצלה.3
וכנגד זה" :ביד חזקה ישלחם ,וביד חזקה יגרשם מארצו" ,מצד אחד "ביד חזקה ישלחם" פרעה
לא ירצה לשלוח ,וישלח בדוקא .הקב"ה יכל להרוג את כל מצרים ועם ישראל יצאו ,אבל היה
צריך שפרעה בעצמו ישלח ,שהרע יתכופף לטוב" ,וידעו מצרים כי אני ה'" ,פרעה בעצמו צריך
לומר "קומו צאו מתוך עמי" .שהרע יודה בשלטון של עם ישראל.
ומצד שני "וביד חזקה יגרשם מארצו" ,גם עם ישראל לא רוצים לצאת ,כי העבדות והשפלות
היתה כ"כ חזקה ,היו כ"כ בלועים ורמוסים בתוך מצרים' ,כשומט עובר ממעי אמו' ,לא היה אפי'
טענה עליהם שלא רצו לצאת ,כי לא היה במושגים שלהם כזה דבר לצאת מתוך מצרים.
'מתחיל בגנות' ,שהיה מצב של גנות והסתר פנים ,של שליטת הרע .כמו שכתוב בחז"ל שמצרים
היתה אומה שפלה והקב"ה הגדיל אותה לשלוט על עם ישראל' .ומסיים בשבח' ,שאפי' במצב של
מ"ט שערי טומאה 'אין עוד מלבדו' ,רואים שהקב"ה שולט בבריאה.
א"כ סיפור יצי"מ אינו רק סיפור הניסים והנפלאות ,אלא בעיקר להראות את גודל שלטון הרע
שהיה ,את הדרך רשעים צלחה ,השקיעות של מ"ט שערי טומאה ,שרק נשאר הנקודה של זרע
אברהם 'ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה' .את המצב של הסתר פנים ,שפרעה אומר 'מי ה'
אשר אשמע בקולו' ,כביכול אם יש הקב"ה למה הוא לא שומר עליהם .כזה מצב של כפירה
והסתר פנים .אבל "ככל שהכביד הרע את עולו על הבריות ,כך הוא מתבטל אח"כ ומתרוממת
קרנם של ישראל ,הנבחרים לעבודתו של מקום".
'מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו" לא סתם היינו באמצע ,אלא
היינו שקועים ברע ובתוך זה צמח האין עוד מלבדו ואני ה'.
 3וזה מה שאומרים בהגדה עבדים היינו ויוצאנו ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה ,אומר הנצי"ב 'יד חזקה' זה להכריח את המצרים ,ו'זרוע נטויה'
להכריח את ישראל לצאת.
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"ולקחתי אתכם לי לעם" צריך להיות מכלום ,יצירת עם ישראל וההוויה של אלקי ישראל בא
מאפס ואין .כמו שכל הבריאה היא יש מאין .הכל זה רק בריאת ה' .כל פירור בבריאה זה בריאה
של 'הוא אמר ויהי' .וכך היצירה של עם ישראל ,לא היינו עם נורמלי ,אנשים נורמלים ,והקב"ה
רומם אותנו ,אלא היינו אפס ואין .מ"ט שערי טומאה .וזה היצירה של עם ישראל ,כל ההוייה של
עם ישראל זה רק מציאות אלקית .אין להם מציאות אחרת .אי אפשר להיות מציאות אחרת.
אומר המהר"ל :זה מה שכתוב "אשריכם ישראל כשהם עולים עולים עד למעלה ,וכשהם יורדים
יורדים עד למטה" ,כי אין להם מציאות אחרת .אין אנו עם נורמלי שחייב בתורה ,אלא או תורה
או כלום או והייתי לכם לאלקים או כלום ,או מ"ט שערי טומאה או מ"ט שערי קדושה .כי כל
המציאות שלהם היא מציאות שקשורה ותלויה בתורה וברצון ה' ,ובלי תורה 'יורדין עד למטה'.
וכך אנו יורשים את ארץ ישראל ,את הארץ נבחרת ,אין אנו בני אדם שיורשין את הארץ הנבחרת,
אלא "במה אדע כי אירשנה – ידוע תדע" ,עם ישראל יעמוד על סף הכליון ,ומשם יצמח ויגיע
לפריחה של ביום חתונתו וביום שמחת לבו ,והבאתי אתכם אל הארץ והייתי לכם לאלקים.
וזה היסוד של יציאת מצרים ,ושל סיפור יציאת מצרים.

מציאות ישראל רק בתורה ובמצוות
'חכם מה הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים ,אף אתה אמור לו כהלכות הפסח' .ובתורה
כתוב בפירוט" :ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ,ויתן
ה' אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים וכו' ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו וכו' ויצוונו
ה' לעשות את כל החוקים האלה".
ביאור הדברים ,שהבן החכם שואל מה הענין בכל המצוות .ואנחנו עונים לו שעם ישראל איננו
עם שעשו לו טובות ,אלא 'עבדים היינו' ,היינו כלום ,ואז הקב"ה ציווה אותנו.
אומר הרבנו מנוח ,כאן כתוב שצריך לומר מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ,כיון שכתוב ויצוונו
ה' לעשות את כל החוקים האלה ,והרי אנו היינו במצב ההפכי של תורה ומצוות ,ולכן צריכים
לומר שקרבנו המקום לעבודתו ,שנתן לנו תורה ומצוות" ,לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום
הזה".
נשאלת השאלה ,אם כל התורה והמצוות בא מאפס ,מעובדי ע"ז ,לטוב לנו ולחיותנו ,האם מגיע
לנו עוד שכר על זה? אומרים לילד קטן תאכל ניתן לך פרס .אבל לאדם מבוגר שרעב ללחם האם
יאמרו לו תאכל ונשלם לך בעד זה? ניתן לך כל טוב רוחני וגשמי בעד זה?
אבל בכל זאת " -וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה' אלקינו כאשר
ציוונו" ,כשנעשה את זה בשביל מצות ה' .לא בשביל השכר .ואז מקבלים את השכר ,את הנצח
בלי שיעור.
וזה כל ההתבוננות בסיפור יציאת מצרים ,שהרבנו מנוח מסביר שזה דאורייתא ,שזה מה שכתוב
בפסוק ,שיש כאן שתי בחינות ,מצד אחד עבדים היינו כמו עבד זה כמו שפחה זו ,ומצד שני את
השפלות הרוחנית שעובדי ע"ז היו אבותינו וקרבנו המקום לעבודתו.
הרי יש טעות בהסתכלות על תורה ומצוות .אפשר לחשוב שהקב"ה עשה לנו טובה ,אז צריך
הכרת הטוב ,לקיים מצוות ,לזכור את יציאת מצרים.
אבל כאן כתוב 'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים' .אומר רש"י מה הפירוש בעבור זה –
"בשביל שאקיים מצוותיו" .עונים לילד ,בעבור זה עשה ה' לי ,בשביל זה הקב"ה הוריד אותנו
למצרים ,בשביל שיהיו מציאות ע"י תורה ומצוות .כדי ליצור אותם לעם עובד ה' .אז כל הגלות
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מצרים היתה בשביל זה .לא הפירוש שהיה עבדות והיה גאולה ,אלא הגאולה היא הסיבה של
הגלות! בשביל שתהיה גאולה צריך שתהיה גלות ,שהקב"ה יעשה אותם לעם ולא יהיו מעצמם
לעם.
ובשביל זה צריך התגברות של הרע ,גר יהיה זרעך ,שכל המציאות שלהם תהיה ע"פ מאמרו
'אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים' ,אני הוצאתי אתכם ובראתי אתכם,
בשביל להיות לכם לאלקים .אז בשביל זה צריך להיות ירידה למצרים ,כדי שתהיה גאולה וכל
המציאות שלהם תהיה לזה.
וזה מה שאומרים על שאלת הרשע ,שהרשע שואל מה העבודה הזאת לכם ,ואומרים אחד לשני
'ואמרתם זבח פסח' .איך הקב"ה פסח על בתי בני ישראל ,ע"י המצוה של קרבן פסח .א"כ למה
אתה שואל למה צריך להקריב קרבן פסח ,התשובה שהקרבן פסח הוא הסיבה ולא התוצאה.
המצוות הם סיבה של גאולת מצרים .וכך צריכה להיות ההתבוננות בכל ההגדה.

התעוררות בליל שימורים לגאולה העתידה
והנה אנו יודעים שיש בריאת העולם ,יום הדין ,אז צריך להתפלל ולהתחנן ולקבל את מלכות ה'.
ובפסח שמקביל לר"ה ,שזה היצירה של עם ישראל ,יש את 'העבודה הזאת בחודש הזה' ,ע"י
העבודה שעובדים בליל שימורים עי"ז יוצרים את המצב שלהם.
וכדברי הרמב"ן "הוא הלילה הזה לה' – מקודש לשמו" .זה לילה קדוש לשמו ית' ,מיוחד
לעבודת ה'" .שימורים לכל בני ישראל  -שישמרו אותו באכילת הפסח וזכירת הניסים ,ולתת הלל
והודיה לשמו" .שבליל השימורים הזה עם ישראל יוצר את המצב שלו .זה תלוי בעבודה שלנו.
בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל ע"י העבודה שלנו ,שאנו מעוררים את כל המצב הרוחני של
עם ישראל.
וכך אומר הנצי"ב שהעבודה באמונת ה' בבחירה של עם ישראל .ובפרט בליל שימורים צריכה
להיות התרוממות של בחר בנו מכל העמים ,מכלום יצרת אותנו עם של להיות לכם לאלקים .עם
ישראל אין לו קיום זולת תורה ומצוות ,כמו שאומר הרס"ג אין אומתינו אומה אלא בתורותיה .זה
הקיום של עם ישראל .אז בזה מתחזקים ופועלים ,בלילה הזה שהוא שימורים לכל בני ישראל
שבכל הדורות פועלים את מציאות הקיום של עם ישראל.
בימים האלו חשבתי לעצמי ,כמה שנים הקריבו קרבן פסח ,שמונה מאות שנה .וכמה זמן עם
ישראל עושה סדר ...הרי זה מבהיל! א"כ שלא נזלזל בשום דבר קטן בעבודת הלילה ,שהכל זה
עבודת ה' .מצפים לזה הלילה לחוג בו חג הפסח ככל חוקותיו ומשפטיו .כמה אפשר להתרומם
בלילה הזה .שהקב"ה מצפה לנו ואנו מצפים לו.
אומר הספורנו" :כמו שהיה משמר ומצפה לגאולת ישראל כל ימי גלותם במצרים ,כן הוא משמר
לגאולת ישראל העתידה" .גם זה מתעורר בליל שימורים .יש התעוררות של הגאולה העתידה,
התעוררות של 'משמר ומצפה לגאלם'" ,כאמרו 'לכן יחכה ה' לחננכם" .הציפיה הזו מתעוררת
בלילה הזה .שאז יש התעוררות של ציפיה לבנין ישראל ,לשלימות עם ישראל בגאולה העתידה,
שלימות הגאולה מאותו כח הבטחה של אברהם אבינו.
אז צריך להתנער מהרע ,מהשאור שבעיסה שמעכב ,ומכל הזיופים שהם לפעמים יותר קשים
מהרע בעצמו .לחיות את כל ההתרחשויות עם מבט אמיתי של תורה ,מה הרבש"ע רוצה .ולדעת
לנצל את הציפיה והשמירה ,שיהיה הלילה הזה לה' .לעבוד לפניו בזכירת הניסים במדריגה של
התעוררות עצומה .לפעמים חושבים מה משנה כל פרט ,אבל אדרבה ,בעבור זה עשה ה' לי -
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בשביל שאקיים מצוותיו .וכמובן שצריך בשביל זה הכנה הראויה בלימוד ההלכות ,את עומק
הענינים בהלכות היום.
וצריך לדעת לשאול ,להכין שאלות! התורה רוצה שישאלו ,שזה מעורר את הענין .גם החכם
שואל שאלות ,אפי' כולנו חכמים כולנו נבונים ,שמענו את הסיפורים האלו הרבה פעמים ,מ"מ
מצוה עלינו לספר  -דרך שאלה ותשובה.

החודש הזה ראש חדשים
יצירת עם ישראל בניסן
חדשו מעשיכם
עומדים כעת בראש חודש ניסן ,שהוא ראש חדשים ,והיינו שיש שתי התחלות לשנה ,יש את
תשרי שהוא ראש השנה לחדשים ,ויש ניסן שהוא ראש השנה לשנים.
ויש פסיקתא על הפסוק הזה ,אומר המדרש" :החודש הזה לכם ראש חודשים" ,רבי ברכיה בשם
רבי יצחק :החודש הזה -חדשו מעשיכם"..
כולם מכירים את הדרשה הזה מראש השנה ,שם כל אחד יודע שזה זמן של התחדשות,
ומתעוררים לתשובה ומעשים טובים ,אבל צריך לדעת מה זה שייך לפסח? האם גם פסח זה זמן
של תשובה?
חודש של יצירת עם ישראל שהבריאה תלויה בהם
אומר הנצי''ב יסוד גדול :בבריאה יש שני מהלכים ,יש הנהגת הטבע" ,המחדש בטובו בכל יום
תמיד מעשה בראשית" ,וזה הנהגה כללית של כל העולם ,שהיא התחילה בבריאת העולם בתשרי.
אבל יש הנהגה מיוחדת לעם ישראל ,שהיא ההנהגה הניסית ,שהיא התחילה ביציאת מצרים
בחודש ניסן ,וזה "החודש הזה לכם ראש חדשים".
ולא רק ביציאת מצרים ,כי הרי אנחנו יודעים שתכלית יציאת מצרים היא קבלת התורה,
)שבשביל זה אנחנו מחברים את זה בספירת העומר ,שהכל נהיה רצף אחד ,והפסח הוא הכנה
לקבלת התורה( ,וזה מבאר לנו את מה שאנחנו יודעים שהתורה היא קיום העולם ,מכיון שכעת כל
הבריאה נכנסה למצב החדש הזה שעכשיו הבריאה תלויה בישראל שעוסקים ומקיימים את
התורה ,כמש"כ "בשביל התורה שנקראת ראשית ,ובשביל ישראל שנקראו ראשית".
ממילא בתשרי שבריאת העולם במערכת הטבע ,אז יש דין ,וישראל צריכים להתחזק עם תשובה
ותפילה להפוך את מידת הדין לרחמים .אבל בניסן – כולו רחמים ,כולו אהבה! עכשיו נכנסים
למצב של 'אתה בחרתנו' ,שבחודש הזה נהיינו לעם.
וכל הניסים והנפלאות שמספרים זה לא סתם 'מופתים' ,אלא הכל בא להביע ולהראות שעם
ישראל חי מעל הטבע ,שהוא לא תלוי במערכות הטבע! ואפילו כשעולם כמנהגו נוהג ,אבל בתוך
זה מסתתר ההנהגה של מעל הטבע ,שהכל הולך לפי ישראל.
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זה המעלה של חודש ניסן ,כלשונו של הנצי"ב" :שאז נוצר בראשונה סגולת עם ה' ביציאת
מצרים ,וע"כ אותו החודש מסוגל להתחזק בעבודת ה' ע"י ספור יציאת מצרים שגורם אמונה
ובטחון".
וכמו שבריאת העולם היתה יש מאין ,כך היצירה של עם ישראל היתה יש מאין ,ממצב של
בלועים בטומאת מצרים ברא אותנו הקב''ה למצב הזה ששולטים על כל הבריאה.
וזה מה שאומר הפסיקתא 'חדשו מעשיכם' ,לעשות את כל המצוות מתוך התבוננות חדשה ביסוד
הזה של עם ישראל ,שהחודש הזה נהיינו צבא ה' כמש"כ "והוצאתי את צבאותי" ,כמו שהצבא
משליט את המלכות בעולם ,כך אנחנו יש לנו את הבחירה והתפקיד להשליט את יחוד ה' בעולם.
זה הסגולה של החודש ,שמתחדשת בכל שנה ,ולא פגה לעולמים בכל מצב שהוא ,בתוך אושוויץ
הם ישבו במסירות נפש ואמרו 'עבדים היינו ויוציאנו ה' אלקינו' ,איך זה יכול להיות?
התשובה היא שאם היציאה לחירות זה חירות גשמית ,אז באמת כשנמצאים בכזה מצב קשה
להודות ,הרי אנחנו שוב עבדים .אבל עיקר החירות הרי זה החירות הרוחנית ,שיצאו מהשלטון
של הטבע ,ועכשיו בכל מצב שיהיו הם נשארים מעל הטבע ,גם כשנראה הנהגה אחרת.
קיום התורה ע''י ישראל
וכשנבין שכל העולם מתנהל לפי התורה וישראל שמקיימים את התורה ,תהיה הסתכלות אחרת
על כל המצבים.
הגמ' בברכות אומרת "הרואה אבן שישב עליה משה רבנו אומר ברוך שעשה נס לאבותינו
במקום הזה" ,וצריך להבין הרי המלחמה לא היתה ליד האבן ,הרי משה עלה לראש הגבעה
והמלחמה היתה למטה?
אבל התשובה שאכן כן ,המלחמה היא לא למטה ,שם זה רק התוצאות של המלחמה! כמו
שהמשנה בר"ה אומרת" :וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא בזמן
שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומכוונין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין" ..אם עם ישראל
בדרגה גבוהה ברגע אחד הם מנצחים גם עוג וסיחון וכל צבאם האדיר ,ואם נחלשים – לא יעזור
שום כח הכי גדול.
ולכן מקום המלחמה היה ליד האבן ,כשמשה רבנו ליד האבן מתפלל ,וישראל רואים אותו
ומכוונים את לבם לאביהם שבשמים ,4שם נקבע מי ינצח.
זה ההתבוננות שרואים כאן ,שכל מה שקורה זה לא בעולם הזה ,כאן זה רק התוצאות ,והמציאות
האמיתית היא בשרשי הבריאה שלמעלה ,שהם תלויים בעבודת ישראל .וזה 'מסתכלים כלפי
מעלה' ,שמבינים שהכל תלוי למעלה..
קול יעקב מצפצף
וכשאנחנו נמצאים בכזה זמן שיש גזירות על לומדי התורה ,צריך להתבונן בדברים האלו ,במה
תלוי הקיום של תורה? האם הוא תלוי בשקצים שיושבים וגוזרים גזירות על עם ישראל ,האם הם
מאן דאמר על קיום התורה?

 4וזה הכח של הצדיק שמתפלל על ישראל ,שהם משתתפים איתו ומכוונים את לבם לקב''ה ,ולא שממנים אותו שליח
להתפלל והולכים לישון...
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אומר הירושלמי" :שמואל אמר" :וצבא תנתן על התמיד בפשע"  -בפשעה של תורה" .ותשלך
אמת ארצה"  -אימתי שישראל משליכין דברי תורה לארץ ,המלכות העכו"ם הזאת גוזרת
ומצלחת.
מה הכוונה משליכין דברי תורה לארץ? שזורקים דברי תורה על הרצפה? התשובה פשוטה,
לומדים ,אבל זה בשפלות ,אין ברירה חייבים ללמוד ..לא מתבוננים ב'מגדלתו ומרוממתו על כל
המעשים' ,ב'ורוממתנו מכל הלשונות'.
וזה מה שכתוב "הקול קול יעקב" – כשקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,לא
סתם לומדים ומתפללים ,אלא 'מצפצף' – בשירה ונעימה ,בקול ערב ,בבתי כנסיות – בתפילות,
'ובבתי מדרשות' – בלימוד .וזה מה שמעורר את הקול העליון.
ולעומת זאת "הרכין בקולו" – לא עם כל העוצמה ,בלי 'ויגבה לבו בדרכי השם' ,ואז עשיו יש לו
מה להגיד..
זה מה שלמדנו ביציאת מצרים ,וזה מה שצריך להיות ההתבוננות כשרואים גזירות על ישראל,
שנדע מהיכן זה מגיע ,שלא נחשוב כמו אותו יהודי שכל השכנים קיבלו מכתבים ורק הוא לא
קיבל ,אז הוא תפס את הדוור והתחיל לצעוק עליו ,למה רק לי אתה לא מביא מכתבים .שוטה
שבעולם ,הדוור הוא מביא את המכתבים? הוא רק שליח..
קול התורה והתפילה אצל הגר''א זי''ע
ונקרא לכם תיאור שכתוב בהקדמה לביאור הגר''א ,מה שבני הגר''א כתבו עליו ,לראות מה זה
נקרא 'קול יעקב מצפצף' ,וכך הם כותבים.." :בכל עת רבים מעדת ה' מכל מקומות מושבותיהם
עם תורתו בלבם ,היו באים בצל קורתו להתפלל ,והמה ראו כן תמהו ,איך הגיע איש לאהבת ה'
כמוהו בהביטם כל תיבה ותיבה מתפלתו ,היתה יוצאת מפורשת מפיו בקדושה וטהרה"..
"..ותיכף התגבר כארי ועמד באימה וביראה ,ובירך ברכות השחר בשמחה ובאהבה עזה אשר לא
יסופר ,ואח''כ עמד על רגליו מקודם חצות עד אור הבוקר יותר משמונה שעות ,ולמד גמרא
ופוסקים בקול נעים ונורא ,אשר כל שומעיו התרגשה נפשם ברגשי קודש".
"ומי שהיה שומע אותו מתפלל פעם אחת ,בחול או בשבת ,היה מעורר בלב השומע רוח דעת
ויראת ה' כשנה או שנתיים!! אף מי שהיה לבו קשה כאבן"..
להתגבר על רפיון היצר
מה עושה היצר המלומד בערמומית? בא לכל אחד ואומר לו :אתה לא בדרגה! אתה לא ראוי
לזה! אומר הנפה''ח שזה היצה''ר הכי קשה! זה היצה"ר שדומה לזבוב ויושב בין מפתחי הלב,
ובא אלינו במעטה של בעל מוסר ,להוריד את ערכינו וערך מעשינו ,זה הדבר הכי מסוכן!
אז כשנדע לקרוא ליצר בשמו בזה כבר נפתור את רוב הבעיה ,כשנדע שזה לא 'חשבון הנפש'
ולא 'שאיפות' ,ולא 'ביקורת עצמית' ,אלא יצר הרע ,פשוטו כמשמעו!
מהיכן אני יודע שזה יצר הרע? פשוט מאוד! הרי המסילת ישרים כותב שאדם צריך לעשות
חשבון הנפש כמו סוחרים .אז דיברתי עם סוחר גדול ,והוא אמר לי שפעם הוא ישב ועשה חשבון
מה שעבר עליו היום ,אבל הוא הסתכל רק במאזן של ההפסדים ,ושם היה כתוב שבשעה תשע
היה הפסד של חמישים אלף שקל ,ובשעה שתים עשרה היה הפסד של מאה אלף דולר ,ואחרי
הצהרים עוד כמה עשרות אלפים ,והוא כבר רצה להכריז על פשיטת רגל ,עד שהוא הסתכל בצד
השני במאזן של הרווחים ,ופתאום הוא רואה שם מספרים הרבה יותר גדולים ,מאה אלף ועוד
מאה אלף ,נהיה לו אור בעיניים..
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אז כשאנחנו באים ועושים חשבון הנפש ,שנדע היכן לשים את הזכוכית מגדלת .איך היתה
התפילה? חמש ברכות לא כוונתי! איך היה הסדר? דיברתי עשר דקות! זה לא הסתכלות של
סוחר! זה הסתכלות שמביאה לפשיטת רגל..
אבל אם במקום זה נחליף את ההסתכלות ,איך היה התפילה – פלאי פלאים ,שלש עשרה ברכות
בכונה ,ועוד חמשה שגם הם נעשו כתר לבורא ית' ,איך היה הסדר – נפלא ממש ,שעתיים
וחמישים דקות! )מדי פעם נוכל להקדיש כמה דקות לחשוב איך להתקדם ,אחרי שיש לנו את
ההסתכלות הנכונה על עצמינו(.
וכשבאים לחג הפסח ,צריך לדעת מה שכותב הגאון שהגאולה תבוא על סדר המועדים ,אז אם כל
מועד אנחנו מצפים לגאולה השלימה ,בודאי בפסח שבניסן עתידין להגאל ,ונזכה במהרה לקיום
הנבואה "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא" ,ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"
חלק א'  -לילה המשומר ובא
"ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים ,הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל בני ישראל
לדורותם".

]שמות יב ,מב[.

כשמתקרבים לליל שימורים הבעל"ט ,יש להתבונן בדברי חז"ל שאמרו שבניסן עתידין להיגאל.
וכך איתא בגמ' ]ר"ה יא,ב[".ר' יהושע אומר ,בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל ,בניסן נגאלו
בני ישראל ממצרים ,ובניסן עתידים להיגאל ,מנלן ,אמר קרא ליל שימורים ,ליל המשומר ובא
מששת ימי בראשית ,ואידך לילה המשומר ובא מן המזיקין".
ויש עוד צד בגמ' שבתשרי עתידין להיגאל ולא בניסן] ,ועומדים על כך המפר' ליישב השיטות
שאינם חולקים[ .אמנם צריך להבין ,שהרי ודאי שזה לא זמן בעלמא ,תאריך שבו עתידין
להיגאל .וא"כ יש להתבונן מה זה מבטא.
וכן צריך להבין את מקור הדרשה שהגאולה בניסן ,שדרשו מן הפסוק "ליל שימורים" ,שהוא
'לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית' .ויש להבין איך מבואר בפסוק זה שבניסן עתידים
להיגאל?
עוד מאמר חז"ל שידוע יותר ,מה שאמרו בגמ' על 'ליל שימורים' ,שהוא 'לילה המשומר ובא מן
המזיקין' .והנה אנחנו מסתכלים ע“ז כענין סגולי ,אבל צריך להסתכל בהתבוננות יותר עמוקה,
שהרי כתוב בראשו' להלכה שמשאירים מחמת זה את הדלתות פתוחות ,כיון שהוא לילה שמור.
ראש חדשים – התחדשות הבריאה
בפסיקתא ,על הפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים" ,אומר הפסיקתא 'חדשו מעשיכם' .וכמו
שאומרים חז“ל על ר“ה "תקעו בחודש שופר  -חדשו מעשיכם שפרו מעשיכם" ,וכך כאן אומרת
הפסיקתא את אותה הדרשה לגבי חודש ניסן שהוא נקרא ראש חדשים ,מלשון 'חדשו מעשיכם'.
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מבאר הנצי"ב ב'העמק דבר' ,שרואים בדברי חז"ל אלו את יסוד החודש של ניסן ,כאשר חז"ל
אומרים "בניסן נגאלו אבותינו" ,זה לא היה ענין של זמן בעלמא! אלא הפירוש הוא שביציאת
מצרים היתה התחדשות של הבריאה.
שהרי חז"ל אומרים על מצות הפסח שהיא 'מצוה ראשונה שנצטוו ישראל' ,והפירוש הוא שישנה
התחדשות של הבריאה בניסן ,ביציאת מצרים.
וכמו שבבריאת העולם היתה בתשרי ,כמו שנאמר על ראש השנה "זה היום תחילת מעשיך",
בהנהגת הטבע ,לכן בראש השנה שהוא יום הדין יש דין על כל הבריאה ,על כל הנהגת הטבע .כך
גם בניסן שבו היתה היצירה של עם ישראל ,חוזר כל שנה מחדש בריאת עם ישראל.
ועפ"ז נבין את כל הענין של שעבוד מצרים ,כמו שבריאת העולם של "בראשית ברא אלקים",
היתה בריאה מוחלטת ,בריאה מהאפס המוחלט יש מאין ,מבלי מקום ומבלי זמן .כך אותו הדבר
היא היצירה של עם ישראל שהיא יצירה מהאפס המוחלט ,שהיה לעם ישראל ,שהיו משועבדים
במצרים ושקועים בתוך מ"ט שערי טומאה של טומאת מצרים .ומשם נגאלו בגילוי של יציאת
מצרים ,שזה היצירה של מציאות עם ישראל.
ואמנם ודאי שהגאולה יכלה להגיע רק ע"י הבסיס והשורש של האבות הק' בעבודתם וזכותם.
אבל המציאות של יצירה שהיתה לעם ישראל היא באמת היתה מהאפס המוחלט ,ממ"ט שערי
טומאה שהיו שקועים בהם .וכמו שכתוב "לקחת לו גוי מקרב גוי" ,מפרשים חז"ל ,שהיו בלועים
בתוך מצרים כעובר ממעי אמו.
וזה מה שמבואר בחז"ל ,שליל פסח הוא היצירה והלידה של עם ישראל ,השורש של מציאות של
עם ישראל שעומדים לקבל את התורה ,שישתלם בהם הצלם אלקים ,שעל ידו הם פועלים את כל
הבריאה ,וכל הבריאה תלויה בהם.
שהרי "חוקות שמים וארץ" תלויים ב"בריתי יומם ולילה" .כל הטבע של בריאת העולם נתון
עכשיו תחת העבודה והמציאות של עם ישראל ,ועם ישראל עצמו נמצא מעל הטבע .וזה הבריאה
בניסן ,שבו נברא העולם שמעל הטבע .העולם של עם ישראל.
ניסן שורש הגאולה ושלימות הבריאה
ובזה נבין את מאמר חז"ל "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל ,מנ"ל אמר קרא ליל שימורים
לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית" .וצריך להבין ,למה זה קשור ותלוי בששת ימי בראשית.
אלא התשובה היא ,שהגאולה היא לא רק יציאה מצרות ,אלא היא התכלית והשלימות של
הבריאה ,השלימות של 'ונשגב ה' לבדו' ,שלזה אנו מתפללים ומקווים.
והתכלית הזו מונחת כבר בששת ימי בראשית ,בראשית הבריאה של "בראשית ברא" ,וכמו
שדורשים חז"ל "בשביל ישראל שנקראו ראשית" .והיינו שכל התכלית של הבריאה זה בשביל
שלימות צלם אלקים בעם ישראל שנקראו ראשית ,ועל שם זה נקראו 'ישראל' ,מלשון 'ישר – אל,
"כי שרית עם אלקים ועם אנשים" ,שזה השליטה של ישראל על כל המלאכים ועל כל הבריאה,
השליטה על הטבע בדרגה של מעל הטבע ,זה נמצא בשם ישראל.
ומונח בזה ממילא גם יציאה מצרות .כי כל הצרות מגיעים מכח השליטה של עשו בעולם,
השליטה של הרע בעולם .וכנגד זה הגאולה היא מביאה את השלימות של הבריאה ומעלת עם
ישראל בגלוי ,ומוציאה אותה מתוך הנהגה של הסתר פנים להנהגה של הארת פנים ,בצורה הכי
גבוהה בשלימות של עם ישראל .וכנגד זה הביטול של הרע ,של עשו ששולט בעולם .ואז מגיעים
למצב של הקול קול יעקב.
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ולכן נקרא הלילה 'לילה המשומר' ,כל משומר זה דבר שנמצא אבל הוא טמון ושמור ,כמו
ששומרים פקדון במקום מוחבא עד שהוא יוצא .וכמו שביארנו שגאולת מצרים טמונה בראשית
הבריאה ,התכלית הזו טמונה ושמורה בבריאה מתחילתה ,וכמש"כ "תנאי התנה הקב"ה עם
מעשה בראשית ,אם ישראל מקבלים את התורה מוטב וכו'".
והאור הזה מתחיל להתנוצץ בליל שימורים .וכמו בר"ה שהוא בתחילת הבריאה ,מתחיל
להתנוצץ בכל שנה בר"ה האור הראשון של בריאת העולם .כך אותו הדבר בניסן התנוצץ האור
הראשון של יציאת מצרים ,ומציאות עם ישראל.

עבודת חודש ניסן במציאות ישראל שמעל הטבע
אומר הנצי"ב על הפסוק "ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה" ,כותב הנצי"ב ,מה זה העבודה
הזאת" ,היא הסיבה הראשונה לחוזק האמונה בהשגחתו ית' .וכל שכן בזה החודש ,הולדת האומה
וסגולתה ,שכלל גדול הוא בטבע ,שבאותו זמן שאותו דבר נוצר מראש ,יש לו אז יתרון כי גם
בשנים שאחריו".
וזוהי העבודה של חודש ניסן שעתידין להיגאל בו ,שהוא היצירה של עם ישראל .באמונה של
יציאת מצרים ,של המציאות שהבריאה תלויה בתורה ובמצוות של עם ישראל.
וכמו שעבודת חודש תשרי היא עבודה של דין ,מכח הדין שעל הטבע בבריאה ,כך העבודה
בניסן היא עבודה של הרחמים שמעל הדין ,מכח מידת האהבה שנמצאת בחודש זה ,שגוברת על
מידת הדין.
א"כ צריך להיות משימה בחודש הזה ,להתחזק באמונה באהבת ה' .וזוהי העבודה שמתחילה
בניסן וממשיכה לאורך ספירת העומר ,עד שנשלמת בשבועות בקבלת התורה.
וכך מסביר הבית הלוי את מאמר חז"ל" ,בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" ,שבעצם הגאולה
היתה צריכה להיות מושלמת ביציאת מצרים ,אבל היא לא נשלמה ,כיון שהשעבוד לא היה
מושלם] .ומה שהשעבוד לא נשלם ,היות שהיו בלועין בטומאת מצרים ,לכן היה היציאה קודם
הזמן ,וכמו שנרחיב בהמשך[.
וממילא עוד לא נשלם התיקון של הבריאה ,וביעור הרע בעולם של כל הד' מלכויות ,שתחילתו
בחודש ניסן שבו נגאלו מצרים .וזה ההבטחה לאברהם אבינו ש'בניסן עתידין להיגאל' ,שבחודש
זה תהיה השלימות של הבריאה .וכמו שנגאלו אז בניסן שהיה ראשית היצירה של עם ישראל ,כך
השלימות של הבריאה וגאולת עם ישראל תהיה גם כן בחודש ניסן ,בשמחת עולם על ראשם.
לכן "בניסן עתידים להיגאל" ,ההבטחה שטמונה בליל שימורים ,שהוא במידת האהבה "אהבתי
אתכם אמר ה'" .וכנגד זה צריך להיות "ואהבת את ה' אלקיך" ,שנתחזק באהבה ובאמונה
בהשי"ת.
וזה עומק דברי חז"ל "לילה המשומר ובא ,משומר ממעשה בראשית" ,וכפי שראינו ש'תנאי
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ,'..כי תכלית הבריאה בתשרי היא להגיע לתכלית של גאולת
ישראל שהיא 'תשועת עולמים' ,תשועה של 'שרית עם אלקים ועם אנשים' ,שזה הביטול של הרע.
וזה הביאור "ישראל נושע בה' תשועת עולמים"' ,ישראל' שהוא מלשון 'שרית עם אלקים ועם
אנשים' ,כיון שהם שולטים על הרע ומבטלים אותו ,כל זה יהיה מונח בתשועת עולמים ,בגאולה
שלעתיד לבוא.
לילה משומר מכוחות הרע
ושיטה אחרת 'משומר ובא מן המזיקין' ,מה הביאור במשומר מן המזיקין.
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אלא נתבונן בדברי חז"ל ,בפרקי דר"א ]בפר' תולדות[ ,כאשר יצחק קרא בתחילה לעשו לברכו,
ואח"כ רבקה העבירה את הברכות ליעקב .אומר המדרש "הגיע ליל פסח ,וקרא יצחק לעשו בנו
הגדול ואמר לו' :בני ,זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל" ,ואוצרות טללים נפתחים בזה
הלילה" ..ולכן בירכו ויתן לך מטל השמים.
וכן אח"כ כשעברה הברכה מעשו ליעקב ,כתוב" :אמרה רבקה ליעקב בני הלילה הזה אוצרות
טללים נפתחים בו ,והעליונים אומרים שירה ,הלילה הזה עתידין בניך להיגאל מידי שעבוד,
הלילה הזה עתידין לומר שירה ,עשה מטעמים לאביך עד שהוא בעודו יברכך" .וכנגד זה הביאה
לו רבקה שני גדיי עיזים ,אחד כנגד פסח ואחד כנגד חגיגה.
ובהשפעת הלילה הזה קיבל יעקב את הברכות' ,הקול קול יעקב' בתורה' ,והידיים ידי עשו'
בשפיכות דמים .שדוקא אז היה צריך להיות הברכות ליעקב ,כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין
להיגאל ,שזה במהות החודש.
ביאור הדברים .שהרי עיקר מלחמת הטוב ורע זה בשליטה של עשו ,וזה היה עד כדי כך ש"ויהי
כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות" ,הגיע ליל פסח וקרא יצחק לעשו שהוא השורש של כוחות
הרע בעולם ,והיה כאן את הזיוף של עשו שציד בפיו ורצה לשלוט עם הרמאות הזו על העולם.
ואז רבקה ברוח קדשה הפכה את השליטה מעשו ליעקב אבינו.
ואמרה רבקה ליעקב" :הלילה הזה עתידין בניך להיגאל מידי שעבוד ,הלילה הזה עתידין לומר
שירה ,עשה מטעמים לאביך עד שהוא בעודו יברכך" ,כי צריך עכשיו להלחם עם הציד בפיו ,ע"מ
לקבל את הברכות ואת הייעוד של תכלית הבריאה .זה מה שהיה בליל שימורים.
כך היה אז ,וכך צריך להיות בשלימות של הבריאה ,בליל פסח שכל הבריאה אומרים שירה,
ששירה זה בשלימות של הבריאה ,אז בלילה הזה יש שמחה ושירה על השלימות של 'הקול קול
יעקב'" ,כל העולם אומרים שירה .ואוצרות טללים נפתחים" ,טללי תחיה של תחית המתים שזה
ג"כ השלימות של הבריאה .כל השפע הזה חוזר בליל שימורים שהוא בשורש גאולת ישראל,
להושיעם תשועת עולמים.

חלק ב' – שימורים לכל בני ישראל
ליל שימורים
וצריך להתבונן בפסוק הזה" :ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים ,הוא הלילה הזה
לה' ,שימורים לכל בני ישראל לדורותם".
ויש כאן לכאורה כפילות דברים בפסוק ,שכתוב "ליל שימורים לה'" ,ואח"כ "שימורים לכל בני
ישראל לדורותם" ,ושוב "הוא הלילה הזה לה'" .מה הביאור בזה?
ביאור רש"י – שומר ומצפה לקיים הבטחתו
אלא אומר רש"י" :ליל שימורים  -שהיה הקב"ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם
מארץ מצרים" .הבטחה זה התכלית שטמונה כבר בתחילת הבריאה ,אמנם היא התחילה להתעורר
ע"י העבודה של אברהם שהכיר את בוראו ,והיא עמדה לעורר את הישראל מתוך טומאת מצרים.
"ליל שימורים הוא לה' ,שהיה שומר ומצפה לו" ,..כל דבר שבלוע ונמצא ומצפים לו ,אז
שומרים עליו ,כי הוא נמצא ,רק צריך לחכות לגילויו.
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וכך מסביר הגרי"ז את מה שכתוב בהגדה "ברוך המקום ברוך הוא ..שהקב"ה חישב את הקץ",
מסביר הגרי"ז ,שבלילה הזה היה הקץ והשלימות של השעבוד ,הגיע הלילה שהיה הבטחה
לאברהם אבינו ,על שלימות כל הדברים שצריכים להביא את גאולת עם ישראל.
ממילא אנו מבינים שמה שאמרו "משומר ובא מן המזיקין" ,שזה לא ענין סגולי בעלמא ,אלא
היות ויש התעוררות של הגאולה העתידה ,שהיא ביטול כל הרע בעולם ,של עשו שמנסה לשלוט,
ממילא הלילה הזה הוא משומר מן המזיקין ,כי השמירה הזו היא פרט בתוך השלימות של
הבריאה בביטול הרע.
דברי הרמב"ן  -התעוררות קדושה בלילה זה
והרמב"ן מבאר" ,הוא הלילה הזה לה'" ,כלומר מקודש לשמו" .בלילה הזה יש התעוררות של
קדושה עליונה מיוחדת ,קדושה שמקיפה את כל הבריאה ,כל העולם כולו אומרים בו הלל .וזה
משפיע אפי' על רחוקים מאוד.
אתמול נסעתי באוטובוס ,ודיברתי עם יהודי על ליל הסדר ,אז הוא השתפך ואמר 'זה הזמן הכי
מתוק בשנה' ותיאר כמה שהוא אוהב את המצות .הרגשתי ירידה לתוך הנדחי ישראל ,ראיתי
שאפי' בדרגה פשוטה של יהודי עם הארץ ,הוא מרגיש את המתיקות בהשגות שלו ,בחושים שלו.
זה נקרא 'שימורים לכל בני לדורותם' ,שכל העולם כולו אומרים בו הלל .בלילה זה יש אור
שבוקע ומגיע עד התחתית ,זה 'מקודש לשמו' ,כי אכן יש כאן הארה מיוחדת של קדושה והשפעת
אור מלמעלה לרומם את בנ"י להתעלות רוחנית עצומה ונשגבה ,מקודש לשמו.
"שימורים לכל בני ישראל לדורותם" ,אומר הרמב"ן "שישמרו אותו באכילת הפסח וזכירת
הניסים ,ולתת הלל והודיה לשמו" ,זה השימורים לכל בני ישראל ,השמירה המיוחדת שעם
ישראל עושה ושומר בכל הדורות.
כשנקרא תיאורים ונראה איך יהודים בחירוף נפש היו צריכים לשבת בסדר ,עם ארבעה כוסות של
מים וללא מצה ,אבל עם מרור בשפע .כמה מאמצים עילאיים שעשו בשביל למצוא כמה גרגירי
חיטה ,לאפות מזה חתיכת מצה ..זה דבר שמראה את האי טבעיות של עם ישראל שהוא מעל
הבריאה.
לדורותם – בשעבוד וברווחה
"שימורים לדורותם" ,העבודה צריכה להיות תמיד ,כי "לדורותם" זה בכל מצב שהוא ,וכמו
שאמרו "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
לפעמים כשעם ישראל נמצאים בדרגה של גאולה של ישועה של רווחה ,ואז חושבים בשביל מה
צריכים לזכור את השעבוד ,הרי אנו במצב טוב ..או שנמצאים בצרות ואומרים מספיק לנו בצרות
שלנו ,הרי אנו משועבדים יותר מאשר במצרים.
אמנם הרי אומרים בהגדה "אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים ,הרי אנו ובנינו
משועבדים היינו ,"..כי היה כאן מצב לא טבעי של כניעה ומובלעות של ישראל בתוך טומאת
מצרים.
וממילא גם במצב של שעבוד ,צריך לשמוח על יציאת מצרים ,על היצירה של עם ישראל ,ועל
החרות ,שאפילו במצב של שעבוד והשפלה ,צריך לשמוח שאחרי הכל אנו בני חורין ,ולא נכנעים
תחת הרע ,אלא עומדים בעצמנו.
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לכן גם בתוך הצרות והשעבוד אומרים "עבדים היינו ויוציאנו" ,כי אנו בני חורין  ,וכמו שאומרת
הגמ' 'בני חורין מהיצה"ר' ,במשמעות של השעבוד וכניעה שהיתה.
ומאידך גיסא גם כשיש זמנים נוחים ,גם אז צריך לזכור את היצירה של עם ישראל .בין בדורות
של שעבוד ובין בדורות של רווחה.
ומונח כאן יותר! " -לדורותם" ,בכל דור ודור ,בכל מצב של השקפות שונות ,כל מיני
אידאולוגיות שמסתערים על עם ישראל לכלות אותו בגשמיות ,ועוד יותר גרוע מזה  -ברוחניות.
בכל מצב ,תמיד ישמרו את היציאת מצרים.
בכל פעם שיש תופעה חדשה שעומדת עלינו לכלותינו ,כל דור ודור פנים חדשות למלחמה של
יעקב עם עשו .ותמיד אנו שואבים את הכוחות מהלילה המשומר הזה ,שמתחזקים באמונה
ובמציאות עם ישראל שמובילה אותנו למתן תורה.
אז צריכה להיות העבודה של "ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה" ,והיא עבודה של
התחזקות באמונה ,התחדשות של כל המושגים ,כמו שכתוב "חדשו מעשיכם" .לבוא לשירה לה'
על השלימות של עבודת ה' ,כמו שאומר הרמב"ן "שישמרו אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח
וזכירת הניסים ,ולתת הלל והודיה לשמו".

פירוש הרשב"ם – שמצפים לזה הלילה
אומר הרשב"ם" :ליל שימורים  -שמימות אביהם היה הקב"ה מצפה לזה הלילה" ,עוד מזמן
אברהם אבינו .כי אם לא תהיה התכלית של יציאת מצרים ,אז אין את אברהם אבינו .לכן זה 'ליל
שימורים'  -לילה המשומר ובא ,שהקב"ה שמר וציפה לו ,כי זה התכלית.
"ולישראל הוא "ליל שימורים לדורותם" ,לכל דורותם שמצפים לזה הלילה לחוג בו חג הפסח
ככל חוקותיו ומשפטיו" .עם ישראל שומר את הלילה ,כמו שכתוב "ואביו שמר את הדבר" ,דבר
שנמצא ומוחבא וצריך לחכות אליו ולצפות לו ,אז כל ישראל מחכים ומצפים לזה הלילה ,וזה
הגדרת הלילה ,לילה שאוהבים אותו.
כי זו היצירה של עם ישראל ,שורש השאיבה של האמונה במציאות של עבודת ה' של עם ישראל.
ומזה מתחיל הבנין של ספירת העומר.

עבודת ההכנה לחג הפסח
וממילא כאשר אנו רוצים להגיע להתעלות באמונה ,ולהתחדשות המעשים ,אז זה תלוי כמה אנו
מצפים .התורה מעידה ,שההתרוממות רוח תלויה ב'שימורים' ,במידה שאנו מתכוננים ומכינים
את עצמינו.
וזה ההכנה של החודש הזה ,בשביל להתכונן לליל שימורים ..להתכונן בלימוד ההלכות לכל
פרטיהם" ,ככל חוקותיו ומשפטיו" ,החוקות והמצוות ,פרטיהם ודקדוקיהם .ובעמקות ההבנה,
להבין את משמעות כל הסדר והמצוות שבו .ד' כוסות ואמירת ההגדה וכו' ,הכל עם הלומדות
וההבנה ,שמתבוננים עוד יותר ולומדים בספרי המחשבה ,ומגיעים לדרגות עוד יותר גבוהות ואז
מגיעים לדרגה של 'ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה' .להגיע ללילה של 'מקודש לשמו'.
וכלשון הרשב"ם "שמצפים ללילה הזה לחוג בו חג הפסח" .כי באמת זה צריך להיות העבודה
של ישראל ,ע"מ להגיע לדרגות גבוהות .שאמנם השפעה תמיד יש ,אבל השאלה היא באיזה
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דרגה .לכל אחד יש התעוררות בליל הסדר ,כי זה "שימורים לכל בני ישראל" ,ואפי' לנידחים הכי
רחוקים ,אבל מובן שכל דבר תלוי בדרגות ובהתרוממות ,וממילא בעבודה ,ב'מצפים לזה הלילה'.

דברי הספורנו – שהיה מצפה להוציאם
ובספורנו" :ליל שימורים הוא לה'" ,שהיה מצפה להוציאם ,כי לא עינה מליבו" ,אף פעם אין
מצד הקב"ה את מידת הדין וזה רק לפי מעשיהם של ישראל" ,אבל לא מצא את ישראל מוכנים
וראויים לגאולה עד אותו הלילה ,ואותו הלילה היה משמר ומצפה ,כי חפץ חסד הוא" .זה הפשט
שחישב את הקץ שחיכה לרגע שישראל יהיו ראויים .כמש"כ "לכן יחכה ה' לחננכם" ,שהקב"ה
מחכה לחננכם ומצפה שתהיו ראויים.
"הוא הלילה הזה לה'" ,וכמו שהיה משמר ומצפה לגאולת ישראל כל ימי גלותם במצרים כן הוא
מצפה לגאולת ישראל העתידה ,כאמרם "לכן יחכה ה' לחננכם" .כי זאת שלימות הגאולה
ששורשה בגאולת מצרים.
וכמו שמסביר הבית הלוי ,שההבטחה לאברהם אבינו של גאולת מצרים היתה הבטחה של גאולה
שלימה ,רק היות שלא נשלם הביטול של הרע ,היה צריך את העבודה בכל שנות הגלות ,עד
שתבוא השלימות .ולכן אומרים חז"ל "בניסן עתידין להיגאל" ,כי השורש הוא מהמיוחדות של
היצירה של עם ישראל מעל הטבע .הטבע הוא הסתר פנים ,והגאולה זה הארת פנים במילואה ,וזה
כאומרם בניסן עתידין להיגאל.
ועכשיו רואים את ההקבלה של הפסוק" ,ליל שימורים" בשורש של יצי"מ הראשונה ,בשורש
היצירה של עם ישראל" .הוא הלילה הזה לה'" שבכל ליל פסח יש התעוררות של קדושה
והשפעה רוחנית עצומה ,צריך רק להיות מוכנים ולצפות לקבל אותה.
זה מה שהקב"ה רוצה מאיתנו ,אתם רק תרצו לקבל ,תשמרו את הלילה שלא להפסיד אותו ,שלא
יעבור הלילה בבזבוז ,וכשאנו נשמור כל רגע ורגע מהלילה ,אז הקב"ה נותן בשפע בלי גבול,
וכפי מה שנכין את עצמינו הקב"ה משפיע במידה טובה מרובה.
"שימורים לכל בני לדורותם" ,מה שכל בנ"י עובדים ועמלים בלילה הזה להגיד שירה לה' ,לחוג
בו חג הפסח ככל חוקותיו וזכירת הניסים ולתת הלל והודיה לשמו.
"לדורותם" ,בכל מצב שהוא ,וגם בכל מצב פרטי של כל אחד ואחד ,חוץ מהמצב הכללי של
"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" היינו המצב הכללי של עם ישראל ,וגם במצב הפרטי של
כאו"א ,בכל מצב צריכה להיות התחדשות של אמונה בהשי"ת ,באהבתי אתכם ,באתה בחרתנו,
מכח היצירה של עם ישאל בליל פסח.
ולימדונו רבותינו שיציאת מצרים מלשון יציאת מיצרים ,כל אחד ואחד נמצא במיצר ,ומבקש 'מן
המיצר קראתי י-ה' .אז עכשיו כאו"א צריך לעבוד על עצמו להיות ראוי ליציאת מצרים ,להגיע
להתעלות מעל הטבע ומעל המיצרים ,כדי להתעלות עם ההתחזקות באמונה בשומר ישראל,
בהשפעה שהקב"ה רוצה להשפיע עלינו בלי גבול ,רוממות שמעל הטבע.
וזה המהות של כל הניסים של יציאת מצרים" ,וידעתם כי אני ה'" ,להביאנו לאמונה במעל
הטבע ,שזה האמונה בניסים של יציאת מצרים.
אכילת מצה – נהמא דאסוותא
וא"כ התחושה בזמן הזה צריכה להיות ,לא תחושה של בין הזמנים ,אלא שיהיה עבודת החודש,
בהכנה הראויה ,כמש"כ ברשב"א בפי' ההגדה שהביעור של החמץ זה בגדר הביעור של הרע,
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ואכילת המצה זה 'נהמא דאסוותא' כדברי הזוהר ,שהמצה היא לחם של אמונה ושל שלימות
ביטול הרע,
כתוב בראשונים ,מה בא להביע החיפזון שמדגישים כל הזמן .אלא אומרים הראשונים ,שחיפזון
זה ביטוי הכי עמוק ליצירה של עם ישראל שהיא לא באה בדרך טבעית ,לא לפי ההתפתחויות!
כל היצירה של עם ישראל זה יצירה מעל הטבע בחיפזון ,ובלי שום מהלך טבעי והתפתחות עם
רגילה.
הרי אם נתבונן בהתפתחות של כל העמים ,היה שבט ומשפחה שהתפתחו לעם ,אבל כאן "הוא
אמר ויהי" ,כי היצירה של עם ישראל זה כבריאת העולם .הכל היה ברגע אחד ,בתוך פחות
ממהלך מיל ,מלוש בצק ועד חומצתו ,כך היה היצי"מ.
וכשיצאו בני ישראל ממצרים ,לא יצאו כמו אספסוף הבורח ,אלא כעם .אומר הספורנו "הוציא
הקב"ה את בנ"י לצבאותם" ,שיצאו כולם 'לצבאותם' ,עם סדר ,שבטים ומחנות וכו'.
המצה פעלה את יציאת מצרים
אומר האברבנאל דבר נפלא .כתוב בהגדה" ,מצה זו על שום מה ,על שום שלא הספיק בצקם של
אבותינו להחמיץ" .והנה אנו יודעים שבני ישראל הצטוו על אכילת מצה לפני יצי"מ ,והיו צריכים
לאכול קרבן פסח ומצה ומרור לפני היציאה .וא"כ למה אומרים על שום שלא הספיק בצקם
להחמיץ ,כאשר היה כבר ציווי על אכילת מצה? ]וכך שואל הר"ן בערבי פסחים[.
אלא אומר האברבנאל ,שהמצה היא באמת זכר לגאולת מצרים ,אבל מאידך היא פעלה את יציאת
מצרים .הקב"ה אמר לבני ישראל 'תאכלו מצות ,והמצות הללו יפעלו את יצי"מ' ,כי כמו
שבחיפזון לא מספיק הבצק להחמיץ ,כך היא הגאולה ,מעל הטבע ובחיפזון שלא יכלו
להתמהמה ,ואם היו מתמהמהים היו שוקעים כבר במ"ט שערי טומאה ,ולכן היה צריך להיות
חיפזון מעל הטבע.
ורואים כאן שהמצות לא באים בתור תוצאה ,שאוכלים מצות להראות את החיפזון .אלא בדיוק
להיפך! הקב"ה צווה אותם לשים מים בקמח ,משארותם צרורות בשמלותם ,פחות מלוש בצק
ועד חומצתו ,וכבר יצאו ממצרים .זאת אומרת שבכח השמירה של המצוה יצאו ממצרים בחיפזון.
ומה שהיה בחיפזון הוא בכח המצוה של מצה.
בכזה דרך של מעל הטבע" ,משארותם צרורות בשמלותם" ,בכזה נגד כל ההתפתחויות הטבעיות
היה גאולת מצרים.
עם ישראל היה צריך להגיע כמעט לאפס המוחלט ,כדי לא לשקוע במ"ט שערי טומאה ,כמעט
להגיע לאפס מוחלט ,ואז נהיה בריאה של עם ישראל.
כי הם מציאות נפרדת ונבדלת משאר העמים ,וכך היצירה של עם ישראל היא יש מאין ,כמו
בריאת העולם ,אז היה צריך להיות עד שבריר האחרון של 'אילו לא הוציא' ,..ובאותו רגע צריך
להיות מהפך להגיע למ"ט שערי קדושה.
מ"ט שערי קדושה ביציאת מצרים
וכאן שואל האריז"ל בהתבוננות ,כתוב שבמתן תורה היו במ"ט שערי קדושה שנא' "ותחסרהו
מעט מאלקים" ,ובמצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה .והנה אם ניקח מדחום שיש בו 49
מינוס ו 49פלוס ,אז אם נחשוב שבמוצאי יום ראשון של פסח שסופרים היום יום אחד ליציאת
מצרים ,ולפני יצי"מ היו במ"ט שערי טומאה ,א"כ בליל שימורים של יצי"מ היו בדרגת אפס .כי
התרוממו ממ"ט שערי טומאה והתחילו להתעלות במ"ט שערי קדושה ,יוצא שהיו באמצע.
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אמנם אומר האריז"ל ,לא כך היה אלא בבת אחת הגיעו לדרגה של מ"ט שערי קדושה" ,הוא
הלילה הזה לה'" ,בעבודה של פסח מצה ומרור שעבדו ,הגיעו לדרגה של מ"ט שערי קדושה.
אלא שמלמדנו האריז"ל עוד ,שבמוצאי יו"ט ראשון נלקחו מהם המ"ט שערי קדושה ,כי יצי"מ
היה בחסד גמור כמו בריאת העולם שהיה בבחינת "עולם חסד יבנה" .אז נלקחו מהם כל הדרגות
האלו ,ועכשיו היו צריכים לעמול ע"ז.
אבל רק בגלל שקיבלו בתחילה במתנה ,יכלו אחרי זה לעבוד על זה ,בבחינת תינוק במעי אמו,
ששומע הכל ,ושוכח הכל ברגע אחד .ונשאלת השאלה א"כ למה צריך קודם ללמוד איתו את כל
התורה כולה ,ואח"כ להשכיח ממנו?
אלא התשובה היא ,שרק בגלל שזה משומר בקרבו בנשמה האלקית ,לכן אח"כ הוא יכול להשיג
אותה" .ותן חלקנו בתורתך" ,אומרים לכאו"א כבר אמרת פשט ברמב"ם ,החלק שלך שנמצא ,רק
צריך להוציא אותו מתאי הזכרון .כי אחרת לא היית יכול להגיע.
וזה היסוד של יציאת מצרים ,שנתנו להם את כל הכוחות העליונים במתנה עצומה ,שיגיעו לדרגה
גבוהה ,אבל צריך לעמול ע"ז .ולכן השכיחום .וכמו שאומרים שיציאת מצרים זה כמו הלידה ,אז
כמו בלידה שהמלאך משכיח ,כך כאן שכחו הכל ,ועכשיו צריכים לעמול ,אבל אחרי שזה נמצא
בשורש נשמתם.
לבער את השאור שבעיסה
בליל שימורים אנו מתעלים לדרגות נשגבות של קדושה ושל שירה ,של דקדוקיה ופרטיה של כל
מצווה ,וכל הדרגות האלו אנו מקבלים ומתרוממים כדי להמשיך לעמול עליהם כל השנה,
שימורים לכל בנ"י לדורותם ,שישתמר לכ"א ההשפעה וההתרוממות רוח של "הלילה הזה לה'",
כדי שיהיה לו את הכוחות של העמל שיעמול עליהם בימי החול.
וכך אנו צריכים להגיע לאמונה של "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" ,ההתעוררות של
שלימות הגאולה שתלויה בעבודה שלנו.
"לכן יחכה ה'" ,שואלים חז"ל מאחר שהוא מחכה ואנו מחכים ,מי מעכב? שאור שבעיסה מעכב.
הקב"ה מחכה לגאלנו ,ואנו מחכים לגאולה ,צריך רק להתגבר על השאור שבעיסה ,לא מספיק
לבער ,לשרוף את החמץ ,אלא צריך גם לבטלו כעפרא דארעא .שכל חמץ הוא כעפר ,כדבר שאין
בו צורך כלל ,צריך לבטל את השאור שבעיסה ,ואז נהיה ראויים להיגאל .כי הקב"ה מחכה לעת
הראויה ,מתי יכול לגאול אותם.
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"זמן חרותנו"
'עבדי הזמן' ו'עבדי ה"

ההמתנה במהות הלילה
"ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים" .אנחנו יודעים שתכלית הטוב להיטיב ,וכל
המצוות הם הטבה בשבילנו ,אבל כאן כתוב "ליל שימורים לה'" ,שזה הטבה בשבילו ,שהוא
מחכה לזה .וצריך להבין מה הפשט בזה.
"הוא הלילה הזה לה' .שימורים לכל בני ישראל לדורותם ,מצד אחד 'ליל שימורים לה" ,וכנגדו
'שימורים לבני ישראל'' .הוא מחכה והם מחכים'.
וכבר הבאנו דברי הרשב"ם "ליל שימורים לה'  -שמימות אביהם היה מצפה ללילה הזה,
ולישראל הוא ליל שימורים לכל דורותם שמצפים לזה הלילה לדורותם לחוג בו חג הפסח
כמשפטו".
ודבר זה צריך הבנה ,הרי בכל דבר ראשית יש את התוכן של הדבר בעצמו ,ואח"כ את ההכנות
אליו .יש יום טוב ,ומחכים אליו .אבל האם שם היום טוב הוא במה שמחכים אליו? וא"כ למה
כאן נקרא שם הלילה כלילה שמחכים אליו.
ועוד כתוב כאן שבני ישראל מחכים ללילה הזה 'לדורותם' .ולא דוקא לגאולה שהיתה באותו
הזמן ,אלא 'לדורותם'" ,לחוג בו חג הפסח" ,לעשות את מצוות הפסח .ורואים כאן איך שצריכה
להיות ההכנה והציפיה ועבודת הימים הנשגבים ,שבהם מחכים 'לחוג את חג המצות' ,לקיים את
המצוות.
וגם זה צריך הבנה .הרי תמיד צריך לחכות ולצפות לעשות את המצוות ,ומה הענין המיוחד
בפסח?
מעין זה כתוב ברמב"ן "הוא הלילה הזה לה'" ,כלומר מקודש לשמו" .יש קדושה מיוחדת בלילה
הזה" .שימורים לכל בני ישראל לדורותם  -שישמרו אותו באכילת הפסח וזכירת הניסים ,ולתת
הלל והודיה לשמו".
מסביר האור שמח בדברי הרמב"ן ,שאין כאן רק מצוה של סיפור יצי"מ ,אלא עוד מצוה מיוחדת
לשמור ,שח"ו לא תתבטל המצוה של סיפור יצי"מ .וגם זה פלא ,כל מצוה צריך לשמור? וכאן זה
תוספת חיזוק על חיזוק.

העבדות יצירה והמתנה לגאולה
והנה הרמ"ד ואלי זצ"ל ]מגדולי תלמידי הרמח"ל[ מעמיק בדבר זה ,וכך הוא כותב" :הנה כבר ידוע
שהי"ת שהוא טוב ומטיב לכל" ,יסוד כל הבריאה כולה זה 'עולם חסד יבנה' תכלית הטוב
להיטיב ,שזה מה שמתגלה ברצון שיש בבריאה ,שהוא טוב ומטיב.
וזו נקודה חשובה שצריך לזכור ,לא להרגיש ח"ו נרדפים בעבודת ה' .צריכה להיות הסתכלות
והתבוננות שהכל זה 'לטוב לנו כל הימים' ,שכל מצוות ה' הם 'לטוב לנו' .לא 'רודף' ח"ו ,וגם לא
תועליות שמפיקים מהמצוות ,אלא המצוה בעצמה היא לטוב לנו.
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ממילא כשרואים הסתר פנים ,כשרואים עבדות ,בפשטות אפשר לחשוב שיש שני מצבים
בבריאה ,טוב ורע ,והמצב הרע הוא מצב זמני ,ואחריו יגיע הטוב .אבל כבר מסביר המהר"ל כמה
פעמים את היסוד ,שאין שני מצבים בבריאה ,אלא הבריאה היא כולו טוב .רק שיש מצב של
'המתנה' .הרע הוא לא מצב הווה ,אלא רק המתנה והיכי תמצי לטוב.
ואלו דבריו של הרמד"ו" :שהי"ת הוא טוב ומטיב לכל ומצפה תמיד לזמן לעשות את הטוב ,כי
הרע הקודם אינו אלא כור ומצרף להבאת הטוב .כרופא הזה שנותן רפואות המרות אל החולה",
האם הרופא הוא לפעמים רע ולפעמים טוב? לכאו' במבט שטחי נראה שכשהוא עושה ניתוח הוא
אדם רע .וכך חושבים על עבדות מצרים שזה מצב רע .אבל האמת שזה רק המתנה .ולכן עבדות
מצרים נקרא עיבור ,כי עיבור בעצמו הוא זמן המתנה .ובאמת כשלא יודעים מה עומד להיות כאן
זה מצב מאוד קשה.
ויש על זה פסוק מבהיל בישעיהו ]לז ,יג[ כשסנחריב בא להחריב את ירושלים בזמן חזקיהו,
חזקיהו המלך שלח לישעיהו "כי באו בנים עד משבר ,וכח ללידה אין" .היינו שבעצם צריכה
להיות ישועה ,שזה הלידה ,אבל צריכים כח ללידה ,ואין כח.
א"כ בתוך גלות מצרים נמצאת הגאולה ,וגם בתוך הגלות נמצאת הגאולה ,אבל המצב הוא מצב
של המתנה .ולכן כל העבדות מצרים נקראת 'עיבור' .לא שנמצאים בצרה ואסון ,ואח"כ תתחדש
הגאולה ,אלא העבדות היא יצירת הגאולה .היא יוצרת את הגאולה בהסתר .כי זה כור ומצרף
לתכלית הבאת הטוב.

עבודת 'ליל שימורים' להוציא את הגאולה מהכח אל הפועל
וזה 'ליל שימורים' ,שזו המהות של יציאת מצרים ,כי כל העבדות היא היכי תמצי וסיבה לגאולה,
לא סתם שיש עבדות והקב"ה מושיע אותנו ,אלא הוא מושיע אותנו ע"י עבדות.
אבל צריך לעבור את הגאולה .גם חזקיהו בוטח בקב"ה שיושיעו ,הוא יודע שצריך להיות לידה
וישועה ,אבל מצד שני הוא יודע שקשה לעבור אותה' .כח ללידה אין'..
וזה ההסתכלות על הלילה של 'מבית עבדים פדיתנו' ,שיש את הכח של הגאולה וצריך להוציא
אותה מן הכח אל הפועל .כמש"כ בהמשך דבריו" :ולא באותו הדור בלבד ,אלא בכל דור 'הוא
הלילה הזה לה" ,שבעל הרחמים מצפה בכל שנה ושנה לעורר ולהמשיך את החסד שלו כדי לתקן
על ידו נשמותיהם של ישראל ולהוציאם משעבוד הקליפה" .הלילה הזה תמיד לילה של ציפיה
שצריך לצאת הגאולה.
שהרי הגר"א אומר שהגאולה תהיה על סדר הימים טובים ,בר"ה תהיה ההמלכה וביו"כ תהיה
סליחה ,וכו' שהימים טובים מביאים את הגאולה .אז בליל שימורים צריך להיות ה'פועל יוצא'
של הגאולה ,וכל פעם מחכים שהנה עכשיו זה יצא ,ובסוף לא יוצא] .כמו בזמן נביא השקר ש"צ
שכתב עליו א' מספרי זמנו שזה היה נפל[.
א"כ כמה גדולה העבודה שלנו בליל הסדר ,שע"י המצוות של ליל הסדר אנחנו פועלים גאולה!
ע"י המצה וארבע כוסות פועלים גאולה! כמו שרואים כ"כ הרבה מדרשי חז"ל על ארבע כוסות,
'ארבע כוסות של גאולה'' ,ארבע כוסות של פורענות על הגויים' .הולכים לזרוק על הגויים ארבע
כוסות של פורענות ,ארבע כוסות של דם וצפרדע וכו'] .אבי זצ"ל היה מספר ,שאצלם היה מנהג
בליל הסדר שהיו שופכים את כל הטיפות לכוס מיוחדת ,ובסוף היו נותנים את הכל לעוזרת
לשתות .כי באמת זה מה שעושים ,משקים את הגויים ארבע כוסות של פורענות.[..
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'מצפים לחג הפסח' ,לא סתם בשביל לקבל אגוזים ,אלא היות והיה המתנה וצריכה להיות
הלידה ,עכשיו זה 'ליל שימורים' ,לילה של ציפיה ,הנה מתגלה אור הגאולה' .הוא הלילה הזה
לה" הקב"ה פועל את טובתו ,בגלל שתכלית הטוב להיטיב ,ע"כ זה בא מצידו ית' שרצונו לפעול
את טובתו" .שבעל הרחמים מצפה הלילה הזאת בכל שנה ושנה לעורר ולהמשיך את החסד שלו,
כדי לתקן ע"י נשמותיהם של ישראל ולהוציאם משעבוד הקליפה".
"וזהו הטעם שאמרו ליל שימורים שמור מן המזיקין" ,זה לא פשט אחר ,אלא "שהלילה הזה
שמור מהקליפות והמזיקים עצמן הן הן הקליפה ,ומאחר שכוונתו ית' להוציא את ישראל
משעבודו ,כ"ש שישמרם מתוקף אחיזתם .אלא שנתן להם את חלקם להשתיק ולהשקיט את
קיטרוגם" .נותנים להם קצת חלק בליל הסדר] ,ואולי לכן משקים את המשרתים ,ובהמשך דבריו
הוא מבאר שזה ענין העצמות שנותנים לכלבים ,לתת להם חלק ובזה להשקיט אותם[.

'בניסן עתידין להגאל' מכח ההבטחה לאברהם אבינו
והכח הזה הוא בראשית הבריאה ,כמו שרואים בפרקי דר"א :הגיע ליל פסח אמר להם אדם
לבניו ,בלילה זה עתידין ישראל להקריב קרבנות פסחים ,הקריבו גם אתם לפני בוראכם .ורואים
שליל שימורים זה לא במקרה ,או אז התמלאה סאתם של המצרים וכו' .אלא זה טמון בבריאת
העולם.
וכך מבארים ה'העמק דבר' והמלבי"ם ,שיש בריאה של תשרי שהיא בריאת הטבע ,ויש בריאה
של ניסן שזה בריאה של מעל הטבע ,בריאת המציאות של עם ישראל .וזה העבודה בחודש הזה
'בתוקף האמונה והבטחון בו ית" .לראות את המעל הטבע של עם ישראל.
'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות' ,אומר הבית הלוי ההבטחה לאברהם אבינו היתה
שבליל שימורים יגמר כל העינוי ותהיה גאולה שלימה ,אבל היות ועם ישראל לא עבר את
הצירוף ,והגאולה היתה לפני הזמן ,כי היו בסכנה ליפול לנ' שערי טומאה ,לכן צריכים את הד'
מלכויות לצרף עוד את עם ישראל עד שתהיה הגאולה השלימה .ולכן הגאולה העתידה היא גם
באותו לילה של ההבטחה .ליל שימורים.
ובזה נבין מה שאומר הספורנו "'ליל שימורים להוציאם' שהיה מצפה להוציאם ,כי לא עינה
מלבו" הוא לא מענה ומעכב את הגאולה מלבו "אלא שלא מצא את ישראל מוכנים וראויים
לגאולה עד אותו לילה שאותה היה משמר ומצפה כי חפץ חסד הוא".
תמיד אנחנו מתפלאים 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל' ,האם זה סתם זמן מסוגל? אבל כאן
רואים שזה השלמה של גאולת מצרים שכלולה בהבטחה של אברהם אבינו ,שצריכה להיות
היציאה מכור הברזל מטומאת מצרים.
ובמדרש יש שני משלים מהו 'כור הברזל' ,א' כאומן הזה שמכניס ידו לתוך הכור להוציא את
הזהב' .הזהב מגיע מעורב עם סיגים וחול ,וצריך להתיך אותו כדי שייפרד מיד משאר החומרים.
והאומן מכניס את ידו להוציא את הזהב שנפרד .וכך היה יצירת עם ישראל ,כי הרי מחטא אדה"ר
מעורב טוב ורע ,וכל היסורים באים לזכך ולהפריד את הטוב מהרע והטוב נהיה לעצמו .וצריך
להוציא אותו מתוך הכור.
ומשל שני 'לרועה שמושיט ידו למעי בהמה להוציא את העובר' .וע"ז נאמר 'לקחת לו גוי מקרב
גוי' ,כי ישראל היו בלועים במצרים.

המיוחד באדם  -כח הבחירה
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וכאן נעמוד על נקודה נפלאה כדי להבין את ה'גוי מקרב גוי' .בשו"ת 'ממעמקים' ]לר' אפרים
אשירי שהיה רב בגטו קובנא[ ,מביא שאלה ששאלוהו בגטו בזמן השעבוד הנורא .כל יום לפני
עבודת הפרך היו מתאספים היהודים לתפילה ,והיה להם ש"צ קבוע שהיה מתפלל מברכות השחר
עד סוף התפילה .יום אחד כשבירך הש"צ בקול 'שלא עשני עבד' עמדו כמה יהודים ומחו כנגדו,
'ברכה לבטלה'' ,איך אפשר לברך שלא עשני עבד?' ,וכך למחרת השתיקו אותו ולא נתנו לו
לברך.
הלך החזן אל הרב ושאלו עם מי הצדק .והרב הראה לו מהאבודרהם ששואל כן על שבוי אם יכול
לברך שלא עשני עבד ,ופוסק שיכול לברך ,כי הוא חייב במצוות.
אמנם באמת צריך להתבונן בזה ,מה בין חיוב למצוות לברכת שלא עשני עבד.
יש פיוט של ר' יהודה הלוי' :עבדי הזמן עבדי עבדים הם ,עבד ה' הוא לבדו חופשי .על כן בבקש
כל אנוש חלקו ,חלקי ה' אמרה נפשי' .וכן בכוזרי הוא כותב' :כי השעבוד לו הוא החרות,
והכניעה לו היא הכבוד האמיתי'.
וכאן צריך להתבונן ,למה 'הוא לבדו חופשי' ,הרי הוא עבד ה'? אמנם לא 'עבדי פרעה' ,אבל הוא
עבד ה' ,הוא כנוע לרצון ה'..
אלא יש כאן ענין נפלא .אומר הרמ"ק ,אין לנו השגה בבעל הרצון ,אבל יש לנו השגה ברצון.
צריך להתבונן ,הרי אין לנו שום השגה במהות הבורא ,א"כ מה היחס שלנו אליו? אלא כל מה
שאנו יודעים מהבורא זהו רצונו ית'' .מה ה' דורש מעמך'.
אז האדם צריך לרצות כל הזמן רק רצון ה' .לא להתעסק כל הזמן בתיקונים וענינים ,אם יש ענין
או אין ענין ,אלא לבחון כל הזמן מה רצון ה'] .אף שיש דברים של הידור ,יש דברים של תבוא
עליו ברכה ,וכדו' ,אבל הכל מגיע לרצון ה'[ .וזה הגילוי שלנו בבורא.
וזהו האדם! הכח של האדם הוא שיש לו רצון .כי לולי רצון מה בין אדם לבהמה? וכי לחיה אין
בחירה? היא גם יכולה לבחור אם לאכול או לא ,אם לישון או ללכת ,אז למה זה נקרא שאין לה
בחירה?
אלא הביאור שאצל חיה זה לא החלטות שכליות ,אלא אינסטינקטים ודחפים ,עכשיו הגוף שלה
דוחף אותה לאכול ,ואח"כ הוא דוחף אותה לישון ,וכן הלאה .אבל אין כאן החלטות שכליות.
]הפסיכולוגים הכופרים אומרים שהאדם גם נדחף ע"י יצרים ,אבל זה כפירה גמורה! אדם הוא
בעל רצון גמור ,ויש לו דעת להחליט אם לרצות או לא[.
ורק לעבד אין רצון עצמי .אין לו כח החלטה אם לעשות או לא לעשות .עבד זה לאו דוקא מי
שעובד קשה ,היו עבדים שהגישו כוסות תה ,ומאידך יכול להיות פועל שעובד בעבודות קשות
מאוד ,אבל הוא לא עבד.
מה ההבדל בין פועל לעבד? אומרת הגמ' 'פועל יכול לחזור בו בחצי היום' .הוא בחר לעבוד כי
הוא רוצה את הכסף .אז זה בחירה .אבל עבד נטול בחירה .האדון יכול להחליט שהוא כל היום
רק יגיש כוסות תה ,או אפי' יעמוד במקום אחד .הכניעה זה העבדות הכי גדולה.
וזה מה שהיה במצרים ,חוץ מהעבודה הקשה לא היה להם רצון עצמי .ולכן הגרי"ז אומר שמשה
רבנו ציווה לפרעה שיגיד להם 'הרי אתם משוחררים ,הרי אתם קנויים לעצמכם' .כי הם היו קנויים
לו.
וזה היסוד שאומר לנו ר' יהודה הלוי' :עבד ה' הוא לבדו חופשי' .למה הוא חופשי ,הוא עבד ה'?
לא ,זה צריך לבוא מתוך בחירה .וכמו שאומר המ"מ בסוף הל' לולב ]פרק ח' הט"ו[ "שאין ראוי
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לו לאדם לעשות המצות מצד שהן חובה עליו והוא מוכרח ואנוס בעשייתן ,אלא חייב לעשותן
והוא שמח בעשייתן .ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד שהוא אמת" .העיקר שאדם
צריך לעשות מצוות מתוך בחירה ,שלא יהיה מוכרח ואנוס בעשייתם .בודאי שלא עושים מצוות
בגלל שמתחשק ,חייבים לעשות מצוות ,אבל יש כאן עבודה לבחור בטוב.
א"כ כל אחד צריך לשבת עם עצמו מפעם לפעם ,ולחשוב לעצמו 'אני רוצה ללמוד'' ,אני רוצה
להתפלל' ..וכך מפורש ברבנו יונה בשע"ת ,שיש מעלות העליונות שנמסרו במצות עשה ,ואחד
מהן 'לבחור בחיים' ,להפעיל את הרצון .שלא נהיה מכונות ,אלא שתהיה התבוננות של בחירה
ורצון.
'עבד ה' הוא לבדו חופשי' ,כי זהו רצון ה' ,שתרצה לעבוד אותו .שתגיע לדרגה של התבוננות
ובחירה בעבודת ה' .וזה גופא החיוב .זה השלמות האמיתית שאדם בוחר בטוב.
לפעמים יש מצב שעובדים במצב אוטומטי ,אבל צריכה להיות עבודה לעורר את הרצון ואת
הבחירה .וזה 'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה' ,שהוא בוחר בעצמו.
אבל 'עבדי הזמן עבדי עבדים הם' ,מי שנגרר אחרי מה שכולם עושים ,הוא עבד הזמן .הבחירה
נמצאת בתורה ,בהלכה .לא ברחוב .המצות תלמוד תורה ללכת עם למדנות ויגיעה להגיע לרצון
ה' באמת ,לברר ולדעת את רצונו' .דעת אלקים תמצא'.
אז צריכה להיות הסתכלות אחרת ,לא עושים מה שמתחשק לנו ,לא ממציאים ענינים ומצוות
חדשות ,זה הרי כל כך מסיח את הדעת ,שהיצר מפתה למצוא כל מיני ענינים .5שלא להתיחס
לתרי"ג מצוות כמו אל 'תרי"ג ענינים' ,ומצד שני לא כמו 'תרי"ג בעיות' שצריכים לפתור אותם.
אלא לדעת שזה 'תרי"ג רצונות' ,תרי"ג ציוויים .מה אני רוצה? מה שה' רוצה! וזה הדרגה הכי
גבוהה 'שוחר טוב יבקש רצון'  -רצון ה'.
אז צריכה להיות התרגשות עצומה וציפיה לפני ליל הסדר 'שמצפים לזה הלילה' ,לרצות וחכות
לליל שימורים' .לחוג את חג הפסח ככל חוקתו' ,בזכרון הניסים ואכילת מצה וכל עבודת ה'
שבלילה הזה ,המקודש לשמו..
ועוד צריך לזכור שעבודת ה' לא מתחילה ברגשות ,אלא ברצון ה' ,ושם צריכים להפעיל את
הרגשות .כי עבודת ה' בעצמה אינה ענין רגשי בעלמא ,אלא ענין של חכמה גדולה ,רצון ה'.
ואח"כ צריכה להיות ההתרגשות בעשיית רצון ה' .שהולכים לזכות במצוות .הולכים להיות 'עבדי
ה" ,שמפעילים את רצוננו בעבודת ה' .ולא עבדים לפרעה במצרים ,כמו שאומר הרמב"ם 'פרעה
הוא באמת היצר הרע' .יצרים הם דברים שנדחפים אליהם ,ועבדי ה' הם החופשיים' .הכניעה לו
היא הכבוד האמיתי'.
וצריך לדעת להעריך את כל מחשבותינו ודיבורנו ,את הערך של יהודי שיושב ואומר שבחים
לקב"ה ,כמש"כ בזוהר שכל הבריאה יורדת להקשיב את השבחים שאומרים לקב"ה .וכשנרצה
והזכה לעשות את רצון ה' באמת ,מזה יגיע השמחה האמיתית והברכה האמיתית.

 5הרי בישיבות חינכו אותנו כל הזמן להיות למדנים .מה הם באו ללמד אותנו? לא להיות רדודים! לקחת כל דבר עם עומק ההבנה ,עם עומק
הלומדות .זה המסר שרבותינו לימדו אותנו ,מזמן ר' חיים מוולזין.
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התחדשות בליל הסדר
ועד אברכים – ניסן התשס"ז

"הוא הלילה הזה לה'" ,אומרים חז"ל" ,מקודש לשמו"" .שימורים לכל בני ישראל לדורותם",
מסבירים המפרשים שימורים מלשון המתנה ,וכמו "ואביו שמר את הדבר".
זה מה שהתורה מעידה ,שזה לילה שמחכים לו וממתינים לו ,וזה השם של הלילה ,לילה
שמתגעגעים אליו.
וזאת אומרת שכך הוא הדין של הלילה ,שיהיה מתוך הכנה והשתוקקות ,מתוך ציפיה והמתנה,
שמחכים לעבודת ה' של הלילה ,כמו שאומר הרמב"ן הוא הלילה הזה לה' לעבוד אותו בפסח
מצה ומרור ובסיפור יצי"מ.
השאיפה שצריכה להיות ,שנגיע לליל שימורים למצב כזה ,שאח"כ נשאל 'איפה היינו אתמול
בלילה' ,באיזה עולם אחר שהינו ,שיגיע בלילה הזה לדרגה שלא שעובר עוד לילה ,אלא בצורה
שלמחרת לא נדע היכן היינו.
איך מגיעים לזה ,זה אומרת התורה שזה צריך להיות ע"י 'שימורים' ,שימורים לה' ושימורים
לבני ישראל ,שהקב"ה מחכה ,כמש"כ "ליל שימורים לה'" ,וישראל מחכים כמש"כ "שימורים
לכל בני ישראל" ,שמחכים 'לחוג לפניו ,בסיפור יציאת מצרים ובאמירת ההגדה'.
והנה אנו יודעים שלפי הסדר של המועדים במחזור של הימים טובים ,יש תחילת היצירה של
הטבע שזה בר"ה ,ותחילת היצירה של מציאות ישראל זה בליל שימורים .ותחילת היצירה של עם
ישראל זה בליל שימורים של יצי"מ ,שחג הפסח זה השורש של האומה.
"שהוציאנו מעבדות לחרות" ,זה לא רק ענין של עבודת פרך ,אלא כל ההשפלה והכניעה שהיתה
לבני ישראל כלפי טומאת מצרים ,כמו שמסביר המהר"ל .כל הטומאת מצרים ,שזה שיא החומר
והאליליות ,היצה"ר והתאוות.
וממילא היה צריך "להוציאם מארץ מצרים" ,כי היו בלועים בתוך טומאת מצרים ,וצריך לעשות
אותם מציאות של קדושה ,מציאות רוחנית שעולים במדריגות עד מתן תורה ,זה שורש יצי"מ ,וזה
האור שמתעורר כל פעם מחדש בחג הפסח.
כתוב בירושלמי שהבן הרשע אומר "מה העבודה הזאת לכם" ,מסביר הירושלמי' ,מה הטורח
הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה' ,הרי אני זוכר כבר הכל משנה שעברה.
אולם אצלינו הדבר ברור הוא ,שההסתכלות היא ,שתמיד צריך להיות האדם חדש ,זה לא אותו
מצה ומרור ולא אותו סיפור יצי"מ ,צריכה להיות התבוננות מחדש ,לא 'מפטירין כדאשתקד',
לשכוח את כל מה שעשינו שנה שעברה ,את כל ההכנות והסדר שהיה ,ולעשות הכל מחדש.
שהרי כל אחד בשנה זו הוא אדם חדש בדעת אחרת ,מי יכול לומר נשארתי באותו דרגה של שנה
שעברה ,חס ושלום...
וממילא כל פעם צריכה להיות ציפיה חדשה ,איזה עבודת ה' אני אשיג השנה ,בעבודת לילה
קדוש זה ,וכמו שהחת"ס אומר 'בעבודה השנתית'" .והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור"
גם שנה שעברה אמרנו 'והגיענו' ,אבל כל שנה מחדש ,עולם חדש נפתח בפני כ"א מאיתנו.
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נתאר לעצמינו בעל תשובה שבא פעם ראשונה בחייו לעשות ליל הסדר ,איזה התרגשות יש לו,
פעם ראשונה לאכול מצה ,פעם ראשונה לאכול מרור ..כזו אוירה צריך להשרות בבית ,אוירה של
התעוררות חדשה והתרגשות חדשה ,המצה ומרור חדשים ,ושיהיה התגעגעות ללילה הזה.
זה מצות התורה של 'ליל שימורים' ,להיכנס מחדש ולחיות את היצירה של ישראל ,לחיות מחדש
בכל שנה את ה"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,כמו שאומר הכוזרי "שהוא יותר
ממה שבראתי שמים וארץ ,כי בריאת שמים וארץ זה הטבע ,ויצי"מ זה למעלה מן הטבע" .זה
המציאות המיוחדת של עם ישראל ,המציאות הרוחנית ,כמו שתמיד יש מלחמה של טוב עם הרע,
כך צריכה להיות התרגשות מיוחדת כל פעם מחדש לחיות את ההתרגשות מחדש .לא ללכת עם
מוסכמות ,שיודעים איך לעשות ,ועושים הכל.
אבי ז"ל היה אומר כל ערב פסח שצריך לקנות הגדה חדשה ,שהרי כי ישאלך בנך מחייב לוחמר
ולהסבירו] ,אולי לכן יש כ"כ הרבה הגדות[ .ממילא צריך כל פעם למצוא איזה דבר שלא ידענו
עד עכשיו להתחדש בו.
ונקרא מתוך דברי המנוחה וקדושה שכותב לבניו איך לקיים את המצוה של והגדת לבנך" :ודע
שאף אס תעסוק עמו כל הלילה בדברי חדודים בפירוש ההגדה או בפסוקי התורה  -לא יצאת ידי
חובתך ,אך ורק להסגיר לו היסב מכל דבר עומק הנס וגבורת ה׳ ויכלהו לשנות הטבע כרצונו
ואהבתו לעמו ושמרו החסד לאוהביו לדורותם ,וכל הרחבת דברים בכיוצא בהם".
כולנו מתארים לילדים את המצרים ששתו עם היהודי בכוס ,זה סיפור נפלא אבל מה צריך לצאת
מזה – אהבת ה' לישראל ,הבחירה של עם ישראל! זה הנקודה שצריך להחדיר לילד בלילה הזה.
ואני רוצה לומר עוד נקודה חשובה ,הנה כולנו חרדים על דבר ה' ,באים ללילה הקדוש הזה
ברוממות עצומה ובהכנה בחרדת קודש לקיים כל המצוות על דקדוקיהם ,מי יודע אם המצות
כשרות ,מי יודע אם יש לכולם מספיק רביעיות..
אבל צריך לחשוב איזו אוירה אנחנו רוצים שיהיה בבית בלילה הזה ,מה הילדים ירגישו – האם
לחץ ומתח או רוממות של קדושה..
לכן אני מציע שכל אחד יבוא הביתה ודבר ראשון יקח את כל הילדים וירקוד אתם – ממצרים
גאלתנו ,ושמחת בחגך ,שירגישו את השמחה של אתה בחרתנו ,שעוסקים עכשיו ברוממות של
מצות ה'.
וכמו שאומר הכוזרי "כי תורתנו נחלקת בין האהבה היראה והשמחה" .זה שלשת המרכיבים של
עבודת ה' ,בכל מצוה ומצוה ,יש יראה – אולי אני לא עושה את המצוה כראוי ,יש אהבה לה' ,ויש
שמחה – אני עושה את המצוה ,רוקד עם הקב"ה .כל אחד ואחד מאיתנו יש לו קשר לקב"ה.
"שתשמח במצוה עצמה מאהבתך המצוה בה ,ותכיר מה שהטיב לך בה ,וכאילו אתה בא
באכסנייתו קרוא אל שלחנו וטובו".
"אין כניעתך בימי התענית יותר עבודה רצויה אליו משמחתך בימי חג ומועד" ,אנחנו חושבים
שביום כיפור שאנו עומדים לפניו עם חמשה עינויים ,זה עבודת ה' .אבל מגיע סוכות ,ואנו
שמחים ,רוקדים ומפזזים ,זה החציו לכם .אבל האמת ש'אין כניעתך בימי התענית יותר עבודה
רצויה לפניו'! זה עבודת ה' וזה עבודת ה' .אמר ר' ירוחם ,אני לא יודע מה יותר חשוב לפני אבינו
שבשמים ,היו"כ שלנו ,או השמחת תורה שלנו" .שאתה קרוי לשלחנו של מלך ושמח עמו".
וממשיך הכוזרי" :ואם תעבור בך השמחה אל הניגון והריקוד אז תדע שאתה קרוב אל הענין
האלקי" .אם באמצע ההלל פתאום תכנס בלב שמחה גדולה כל כך ,רבונו של עולם ,כל כך אהבת
אותנו ,הבאת לנו מצה ארבע כוסות ,עד שתרצה לקום ולרקוד ,זה המעלה הכי גדולה.
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הערה בקיום מצוות "והגדת לבנך"
כתב הרמב"ם ]הל' חמץ ומצה פ"ז ה"א[" :מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו
לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן ,שנאמר "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים"
כמו שנאמר "זכור את יום השבת" .ומנין שבליל חמשה עשר? תלמוד לומר "והגדת לבנך ביום
ההוא לאמר בעבור זה  -בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך" .ואף על פי שאין לו בן".
ובסוף ההלכה כתב" :אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים ,וכל המאריך בדברים
שאירעו ושהיו הרי זה משובח".
ובפשטות מבואר דיש כאן ב' חלקים במצות ההגדה ,א' סיפור יציאת מצרים שנלמד מ'זכור את
היום הזה' ,והב' מצות סיפור לבנו שנלמד מ'והגדת לבנך'.
ולפ"ז יש להבין חילוק דבריו ,שבה"ב הרחיב במצות 'והגדת לבנך' וכתב" :לפי דעתו של בן
אביו מלמדו ,כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים וכו' ,ואם היה הבן גדול
וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים וכו' הכל לפי דעתו של בן" .ומקורו מהמשנה ]פסחים קטז,
א[ "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו" ,ופי' הרשב"ם" :דאם מבין הרבה יפרש הכל" .ויש להתבונן
מדוע רק במצוה זו כתב ההלכה שצריך ללמדו לפי דעתו ,דהלא גם במצות סיפור יצי"מ לעצמו
צריך לספר כפי מה שמבין ,וחלוק בין חכם גדול שמבין הרבה ,שמצווה לספר יותר מאשר חכם
פחות גדול ,וכן הלאה .וא"כ מדוע לא חילקו בסיפור יצי"מ בין סוגי החכמים?
והרי א"א לומר שבאמת גבי זכירה המצוה מה"ת היא בזכירה בעלמא ודי בזה ,ורק מדרבנן
מצווים להוסיף ,משא"כ בוהגדת לבנך שמצווים להוסיף לפי דעתו ,דהא מפורש ברמב"ם
ד"מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן..
וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח" ,ומבואר שזה בעצם המצוה מה"ת לספר
ולהרחיב כפי יכולתו.
אלא דצ"ל דאין מיירי כאן להוסיף לפי רמת הבן ,אלא אדרבא להפחית לפי דרגתו ,ובזה באמת
פשיטא שאדם עצמו לא יספר דברים שלמעלה מהשגתו והבנתו ,אבל גבי הבן צריך לחדש שלא
יחשוב האב להעלות אותו לרמתו ולהאריך עמו בביאורים מעמיקים ביצי"מ ,אלא אדרבא ,צריך
האב לרדת לרמתו של הבן ,ולקיים 'והגדת לבנך' ,לפי דעתו והבנתו.
וזו לעיתים מהמצוות הקשות בליל הסדר ,שיתכן שמסובים לשולחן ת"ח מופלגים ודנים יחד
בדברים מעמיקים ,וכאן המצוה להזניח הכל ולספר בשפתו של הילד וברמתו .ומה עוד שלפעמים
הילד יודע הכל מהגן ואפי' רוצה לספר בעצמו ,אבל כאן המצוה היא בהעברת המסורת מאב
לבנו ,ואינם דומים הדברים שנשמעים מפי האב ,לבין אותם הדברים שמעביר אדם אחר .ואין די
כאן ב'שומע כעונה' ,בשמיעת הילד] .אף שבודאי שצריך לתת לו לספר ,אבל אסור להזניח את
השמיעה מפי האב ,שגדול כוחה להשריש את האמונה[.
וכמש"כ הרמב"ם בפירוט" :כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו
שפחה זו או כמו עבד זה במצרים" ,היינו להמחיש לו ולתאר לו את גודל השיפלות שהיו בה ,ואת
גודל כניעתם למצרים' ,כמו עבד זה'.
ובאמת גם דבר זה קשה לתאר בזמנינו ,שאין לנו עבדים אמיתיים ,ולא די לומר 'היינו כמו
המטאטא רחובות' ,כי הרי גם המטאטא רחובות הוא חופשי לעצמו ,אלא שבחר בעבודה קשה.
והחילוק בין עבד לפועל פשוט ,שבפועל ההלכה היא שיכול לחזור בו בחצי היום ,אבל עבד קנוי
לבעל הבית גופו ,ואינו יכול לחזור בו .ויתכן שכל עבודתו היא להגיש כוסות תה וכדו' ,אבל אין
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לו בחירה לעצמו .וכמו שאומר הגרי"ז שמשה רבנו תבע מפרעה לומר לישראל 'הרי אתם
משוחררים ,הרי אתם לעצמכם' ,כי היו קנויים לו .וא"כ צריך להסביר ולתאר גם את זאת כפי
רמתו של הבן.
ומה שיש לדקדק עוד בדברי הרמב"ם ,שכתב לומר לבן הקטן או הטיפש "כולנו היינו עבדים
כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות" ,ומשמע
שתמצית ההגדה עבור הבן הקטן היא שבלילה הזה יצאנו לחירות ,וקשה מאוד שבהגדה עצמה
לא נזכר כלל במפורש שבלילה הזה יצאנו ,רק לגבי מכת בכורות כתוב 'ועברתי בארץ מצרים
בלילה הזה – אני ולא מלאך' ,וצריך הבן להבין שאם מכת בכורות היתה בלילה הזה ,גם יצי"מ
היתה אז.
וצריך לומר ,שאין ה"נ ההגדה בעצמה נכתבה בנוסח שמתאים לבן החכם ,והרמב"ם שמדבר
בהלכה זו על עיקר המצוה מדאורייתא כותב את הנוסח העיקרי שצריך לומר ,וא"כ יתכן שאדם
יקרא את כל ההגדה אבל לא קיים את חיובו לבנו הקטן שלא הבין שבלילה הזה זה היה.
ומקור דבריו הוא מהגמ' ]פסחים קטז ,ב[ "אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם" ,וברי"ף
גרס שצריך לומר את כל הפסוק 'ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו אל הארץ' ,אמנם הרשב"ם
פי' כפשוטו "שצריך להראות את עצמו כאילו יצא משם שאף אותנו גאל הקב"ה" ,וכן סבר
הרמב"ם כמש"כ בה"ו" :בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה
משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם".
ולפי זה מבואר כפילות דבריו ,שכתב בה"א "וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה
משובח" .וכפל הדברים בה"ד "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח ...וכל המוסיף ומאריך בדרש
פרשה זו הרי זה משובח" .ולכאו' כבר הזכיר זאת בה"א.
ולפי דברינו את"ש ,שבהלכה א' דיבר על עיקר המצוה דאורייתא ,וכתב שגם בזה יש מצוה
להאריך ולהוסיף ,ובהלכה ד' דיבר על תוספת שהוסיפו רבנן להתחיל בגנות ולסיים בשבח ,וגם
בזה יש מצוה להוסיף ולהאריך .ודו"ק.
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מאמרי מחשבה
לפי סדר פרשיות השבוע

דומה דודי לצבי
פרשת בא
"קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות .דומה דודי לצבי או לעפר
האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים .ענה דודי ואמר לי
קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך"] .שיר השירים פרק ב[
דומה דודי לצבי ,מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה נראה וחוזר ונכסה ,כך גואל הראשון
נראה ונכסה וחוזר ונראה] ,שיר השירים רבה פרשה ב[

מתבוססת בדמייך – ב' מצוות שבהם יגאלו
"קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" .הקב"ה בא לגאול את ישראל
ממצרים "ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך" ,הגיע הזמן של יציאת מצרים.
שאלו עם ישראל את משה רבנו :איך אנו נגאלים ,הרי לא הגיע הזמן של הארבע מאות שנה?
ענה להם משה :הואיל שהוא חפץ לגאולכם' ,מדלג על ההרים'.
אמרו לו" :איך אנחנו נגאלים והרי כל מצרים מלאה מגילולים שלנו" ,אמר להם' ,מקפץ על
הגבעות' .וכמ"ש "הוא הלילה הזה לה'" ,זה הלילה שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו ,כי הוא
מצפה מתי לגאול את עם ישראל ,זה הלילה שמוכן מששת ימי בראשית .ולכן 'מדלג על ההרים'
– מדלג על כל החשבונות ,ומקפץ על הגבעות אפי' שיש מפריעים.
אומר המכילתא" :ואעבור עליך ואראך והנה עיתך עת דודים" ,הגיעה שבועתו שנשבע הקב"ה
לאברהם שיגאל את בניו" ,החתונה הגדולה של עם ישראל עם הקב"ה ,קול התור הגיע הזמן של
מתן תורה" .אבל לא היה בידם מצוות שיעסקו בהם כדי שיגאלו ,שנא' ואת ערום ועריה ,ממצוות.
נתן להם הקב"ה ב' מצוות ,דם פסח ודם מילה .שייעסקו בהם כדי שיגאלו ,שנא' ואעבור עליך
ואראך מתבוססת בדמייך ,שתי דמים  ,דם פסח ודם מילה .ר"א הקפר אומר ,וכי לא היה בידם של
ישראל מצוות ,והרי היה בהם ארבע מצוות ,שלא נחשדו על עריות ולשה"ר ושלא שינו את שמם
ולשונם".
וברש"י על הפסוק מביא את המכילתא כפי דברי ת"ק ,שלא היה בידם מצוות שיעסקו בהם ,ולכן
אי אפשר לגאול אותם .ומסביר הכלי יקר ,למה לא עזר ארבע מצוות שמנה ר''א הקפר? משום
שד' דברים הללו היו לאוין ,אבל היה צריך מצוות שיתעסקו בהם ,היינו בעשה.
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נורא מאוד ,הלילה הגדול שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו מגיע ,נגמר משפט המצרים ,ורק לא
היה בידם מצוות שיתעסקו בהם ,אבל "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט על החשבונות".
ולכן נתן להם ב' מצוות אלו שיתעסקו בהם.
אנחנו תמיד רואים ביציאת מצרים את המהלך של הגאולה הפשוט ,את קושי השעבוד "וימררו
את חיהם בעבודה קשה" ,ואת הגאולה הגדולה שהיתה ,המכות הנוראות עד שפרעה צועק "קומו
צאו"" .ותחזק מצרים" כל מצרים קמו לשלוח את העם.
אבל בדברי חז"ל רואים ,שהיתה כאן מערכה שמימית עצומה ,בכלל היצירה הזו של יצי"מ,
כמ"ש "קומי לך אחותי רעיתי יפתי ולכי לך' ,רעיתי' אלו עם ישראל' ,שותפין צדיקין לקב"ה
במעשה בראשית'' .אחותי' במצרים ,שנתאחו לי בשתי מצוות ,בדם פסח ודם מילה ,שנא' ואעבור
עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי".
ובמכילתא יותר באריכות" ,משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח" ,מפני מה הקדים
הכתוב לקיחתו של פסח קודם לשחיטתו ד' ימים היה ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר
ואעבור עליך ואראך וגו' הגיע שבועה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו" ,הגיע
השעה של היציאה ממ"ט שערי טומאה ,להגיע למ"ט שערי קדושה" .ולא היו בידם מצות
שיתעסקו בהן כדי שיגאלו ,שנאמר ואת ערום ועריה ,עריה מן המצות ונתן להן הקב"ה שתי מצות
מצות פסח ומצות מילה שיתעסקו בהן כדי שיגאלו" ..לכך הקדים לקיחת הפסח קודם שחיטתו
ארבעה ימים ,שאין נוטלין שכר אלא על המעשה.

במעמד הר סיני קיבלו את סגולת ישראל לפעול בבריאה
השאלה הראשונה שצריך לשאול ,שהנה הרמח"ל כותב בדעת תבונות ,מה היה היסוד של מתן
תורה ,אנחנו יודעים שבשבועות ,אחרי מ"ט ימים של ספירה מיציאת מצרים ,הגיעו לדרגה
הנשגבת של ישקני מנשיקות פיהו ,כשקיבלו את התורה .אבל כמה מצוות באמת קיבלו שם? הרי
משה רבנו ציווה לישראל רק מצוות ספורות .אז מה היה היסוד של מעמד הר סיני?
אומר הרמח"ל" :וקרבתנו מלכנו לעבודתך"! זה היסוד של מתן תורה ,הכח של עם ישראל
בתורה ובמצוות.
הרמב"ם שחי בספרד בזמן הגירוש ,היה ידוע אפי' לחכמי העולם בתור חכם נשגב מאוד] ,עד
היום יש בספרד אנדרטה לזכרו[ .פעם ראו אותו בסוכות הולך עם ארבעת המינים .פגש אותו
פילוסוף מחכמי הפילוספים ,ואמר לו :חכם גדול כמוך הולך עם ענפי דקל?? אמר לו הרמב"ם:
עם הענפי דקל האלו אני מחזיק את כל העולם!!
זה הכח שקיבלו ישראל .הכח של קיום תורה ומצוות להחזיק את כל העולם .בתורה שזה האור
הכללי ,ובמצוות שהם האור הפרטי שמחזיק את כל הבריאה ,והכל בא ע"י המעשים של עם
ישראל.
מאיפה הכח של עם ישראל לפעול את התיקון בכל הבריאה? אומר הנפה"ח" :וזהו שתיקנו נוסח
ברכות המצוות "אשר קדשנו במצוותיו" ,שמעת שעולה על טוהר מחשבת האדם לעשות מצוה,
תיכף נעשה רישומו למעלה בשרשו העליון ,לבנות ולנטוע כמה עולמות וכחות עליונים ,כמו
שנא' "ואשים דברי בפיך ..לנטוע שמים וליסוד ארץ" ,וממילא מתעורר וממשיך גם עליו אור
מקיף מהקדושה העליונה ,והוא המסייעו לגומרה" .זה כח הציווי ,שהקב"ה נותן את העוז
ותעצומות לעם כמו שאומרים בתפילה ,הוא נותן כח לפעול ולהחזיק את כל הבריאה ,לפעול את
האור והקדושה שיש בכל מצוה ומצוה.
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וזה היה במעמד הר סיני ,שנהיו כל ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש .כשכהן מקודש לעבודה
מקריב קרבן זה מכפר ועושה את כל הברכות והענינים של הקרבן ,אבל אם זר עושה ,אז הוא
חייב כרת ,וזה לא פועל כלום .א"כ ע"י מעמד הר סיני עם ישראל התקדשו לעבודת ה' .ע"י
הבחירה שנבחרו מכל העמים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ,אז הם התקדשו לעבודת ה',
וממילא יש להם את הכח לפעול בתו"מ.

שורש החסד עם פעולת ישראל
אבל שואל המכילתא ,א"כ איך יגאלו אם אין להם מצוות? ונבאר לפי היסוד שראינו ,הרי מצוות
אפשר לעשות רק ע"י ישראל .וכאן עוד לא היה מעמד הר סיני ,לא היה קדושת המצוות ,לא היה
קרבתנו מלכנו לעבודתך ,לא היה קדושת המצוות ,אז איך אפשר לצוות אותם על המצוות?
אז זה 'צבת בצבת עשויה' ,הם עוד לא יכולים לעשות מצוות ,כי לא התקדשו בקדושת ישראל,
אבל לא יכולים להתקדש כי לא עשו מצוות .אז איך זה יתכן?
]אותו שאלה שואלים בטבילה של גר .הרי טובל כאן גוי ,האם טבילה של גוי עוזרת? הרי כל הראשו' מודים
שבטבילת גר הוא מברך על הטבילה אח"כ ,כי איך יברך קודם 'אשר קדשנו' והוא לא נצטווה .ואח"כ זה כבר
לא עובר לעשייתן .ובכלל מה עוזרת טבילתו?
אז ע"ז אומר הריטב"א שהוא מתקדש ע"י הטבילה עצמה ,שהטבילה עצמה מקדשת אותו ונותנת לו את
הקדושה של ישראל .מה שנקרא 'באין כאחת' .שהרי לא כל מי שטובל נהיה ישראל ,סתם גוי שטובל זה כאילו
מתרחץ במים.
אלא בע"כ שזה 'באין כאחת' ,הטבילה והקדושה של הטבילה ,שכך נאמרה ההלכה ,ולכן מברך קדשנו
במצוותיו אח"כ ,כשנהיה לו קדושת המצוה תוך כדי הטבילה[.

זו התשובה גם כאן .להיגאל לא יכולים כי אין להם מצוות ,ולעשות מצוות לא יכולים כי לא
נגאלו .אז היה כאן השפעת חסד ,היה כאן 'עולם חסד יבנה'.
שהרי כך מסבירים בבריאת העולם ,שהרי כל דבר בבריאה נהיה ע"י שהאדם פועל ,בלי פעולה
לא יכול להיות כלום .כמו שמצינו כבר בבריאת העולם ,שעד שאדם הראשון לא התפלל על
הגשמים לא צמחו העשבים .וא"כ איך נברא כל העולם ,אם עוד לא היה את האדם?
אלא ע"ז נאמר 'עולם חסד יבנה' .השורש זה חסד.
וכך ביצי"מ היה כאן חסד מיוחד ,שעם ישראל יכולים להצטוות ,ותוך כדי הציווי להתקדש
בקדושה ,והיה כאן את הכח שהמצוות האלו מקדשים אותן ,והם יכולים לעשות את המצוות
ולהתקדש כאחת על ידיהם.
וזה השאלה שהמכילתא שאל הרי לא היה בידם מצוות ,והתשובה שהיה כאן כח של חסד מיוחד,
כמו בבריאת העולם .שעם המצווה יבוא הציווי ,ותבוא הקדושה עם המצוות ביחד.
וכאן נתבונן היטב להבין ,שהנה המכילתא ממשיך" ,שאין נוטלין שכר אלא על המעשה" .הרי
היה כבר מצווה שנצטוו ,והיא קידוש החודש.
אלא לא היה מצות 'שיתעסקו בהן'" ,אין נוטלין שכר אלא על המעשה" .פי הדבר ,שמצות
החודש זה היה מציאות כללית בעם ישראל ,את זה סנהדרין עושים .אבל לא מצוות לכל ישראל.
ובשביל זה בא פסח ומילה.
ועוד יותר ,מה שאומר המכילתא ,שבמצות פסח היה ארבע ימים ההכנה של ה"משכו וקחו
לכם" .שתבוא הקדושה עם ההכנה ,וכך יוכלו לעשות את המצוות.
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יונתי בחגוי הסלע
קריעת ים סוף

חבויה בצילו של ים
"אני חבצלת השרון" ,אני היא וחביבה אני ,אני היא שהייתי חבויה בצלו של ים ,ולשעה
קלה הרטבתי מעשים טובים כשושנה"..

] שיר השירים רבה פרשה ב[

"אני חבצלת השרון שושנת העמקים" .מסביר הגר"א ,שחבצלת השרון ושושנת העמקים זה אותו
פרח ,אמנם כאשר זה נמצא בשרון זה מתחבא ולא גדל טוב ,אבל בעמק זה גודל טוב ופורח.
וזה המדרש דורש את המשל לעם ישראל' ,אני הייתי חבויה בצילו של ים' ,כמו חבצלת השרון.
'ולשעה קלה הפרחתי מעשים טובים כשושנה' .אלו עם ישראל שבתחילה היו חבויים בצילו של
ים ,ולבסוף הפריחו מעשים כשושנה שהגיעו לדרגה גבוהה ,והגיעו בשעה אחת לדרגה של 'זה א-
לי ואנווהו'' ,ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי'.
מה הביאור במדרש זה?
נכון כסאך מאז – בשירת הים
כשאנו מתבוננים בקריעת ים סוף אנו רואים דבר פלא .אנו יודעים שיסוד כל התורה זה יציאת
מצרים .שזו היתה הגזירה של אאע"ה בברית בין הבתרים "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" .והיתה כאן התכלית שע"י ה'עבדים היינו לפרעה
במצרים' ,ממילא הגיע 'קרבנו המקום לעבודתו' ,שהגענו למדריגה הרצויה של עם הנבחר ,ועי"ז
למתן תורה ,וזה כל המהלך של הבריאה.
אמנם קשה ,אחרי שכבר יצאו ממצרים ,ביד חזקה ובזרוע נטויה .מה היה הענין של קריעת ים
סוף ,שעדיין לא מספיק מה שכבר יצאו ממצרים ,אלא צריך מצב של קריעת ים סוף .מה היה חסר
בגאולתם?
והנה במדרש ]שמות רבה פרשה כג[ איתא" :אז ישיר משה ,הה"ד "נכון כסאך מאז" ,א"ר ברכיה
בשם ר' אבהו אע"פ שמעולם אתה ,לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך
שירה .לכך נאמר "נכון כסאך מאז".
ביאור הדברים ,כי מלכות השי"ת מתגלית בבריאת העולם ,ע"י אדם הראשון שקראו לקב"ה
אדון וגילה בזה מלכות שמים .וזה מה שהיה גם בקריעת ים סוף מה שלא היה ביציאת מצרים.
אבל גם דברי המדרש צריכים ביאור ,מה התחדש כאן?
וכן בסדר הפרשה זה דבר שצריך הבנה" ,ויהי בשלח פרעה את העם וגו'" ,ופתאום חוזרים
לפרעה" ,דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות ..וחזקתי את לב פרעה ורדף
אחריהם" .לכאו' כבר גמרו עם פרעה ,ומה היה חסר כאן עד שהמדרש אומר 'לא נתישב מלכותך
עד קריעת ים סוף' ,והיה צריך עוד פעם להחזיר אותו] .ואם היה צריך למה לא היה קודם?[
יונתי בחגוי הסלע
כתוב עוד במדרש ]שיר השירים רבה פרשה ב[" :יונתי בחגוי הסלע ,מהו יונתי בחגוי הסלע ,אמר ר'
יוחנן אמר הקב"ה קורא אני לישראל יונה דכתיב "ויהי אפרים כיונה פותה אין לב".
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ומביא המדרש משל" :תני דבי ר' ישמעאל בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין ,ליונה
שברחה מפני הנץ ,ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן ,ונכנסה לפנים ולא היתה יכולה
להכנס שעדיין הנחש מקנן ,תחזור לאחורה  -לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ ..מה עשתה היונה
 התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבא ויצילה.כך היו ישראל דומים על הים ,לירד לים לא היו יכולין שעדיין לא נקרע להם הים ,לחזור
לאחוריהם לא היו יכולין שכבר פרעה הקריב ,מה עשו וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' ,מיד
ויושע ה' ביום ההוא".
אמנם צריך להבין ,שלכאו' המשל לא דומה לנמשל .כי במשל היונה בורחת מהנץ והולכת
לסלעים ,ששם הנץ לא יתפוס אותה ,ושם פתאום יש נחש ,אבל היא לא ידעה שיש נחש .ובחוץ
הנץ נמצא.
אבל מה יהיה אם בעל השובך יכוון את היונה לתוך הנחש ,ויגרה את הנץ לרדוף אחריה ..שהרי
כך לכאו' רואים כאן" ,דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו" וכו'" .וחיזקתי את לב פרעה ורדף
אחריהם".
וא"כ צריך להבין מה המשל של בני ישראל ליונה.
מלחמה בכניעה הרוחנית לאלהי מצרים
המלבי"ם מעמיק עוד בפרשה ,אומר המלבי"ם ,שהרי כתוב שכל הבכורות מתו ,ולא נשתייר מכל
הבכורות אלא פרעה ,הבכור הראשי] ,וכיון שפחד על עצמו אמר "קומו צאו מתוך עמי"[ והרי
הבכורות היו האלילים שלהם ,ודוקא פרעה נשאר.
וכן בעל צפון ,שכתוב "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה'" ,ובעל צפון נשאר .מי היה בעל
צפון .כתוב במדרשים ,שביציאה ממצרים יש סלעים נוראים שחקוק בהם דמות של פסלים ,וזה
בעל צפון ,ושום עבד לא יכל לברוח ממצרים רק עד בעל צפון .ולכן אמר פרעה על בני ישראל
"סגר עליהם המדבר" .לא יתכן שלא יחזרו..
אז היה כאן נסיון עצום שלא יכלו לברוח .ואמרו המצרים שכביכול בעל צפון לא נתן לברוח,
עפ"ל .וזה היה נסיון שנשאר ע"ז אחת של בעל צפון ,ונשאר פרעה שהוא האליל שלהם ,ומצרים
ממילא עוד שליטים על בני ישראל.
שהרי צריך להבין שכל השעבוד מצרים לא היה רק שעבוד גופני נורא ,אלא שזה הביא שעבוד
נפשי ורוחני ,כתוב בזוה"ק ,שבני ישראל כשיצאו ממצרים ,עוד לא יכלו לומר שירה ,כי היו עדיין
עבדים ,היו בשפלות ,והיה להם כניעה רוחנית למעצמה העליונה שהיתה מצרים.
וזה מה שהיה הרבה במדבר ,שכל הזמן רצו לחזור למצרים "ניתנה ראש ונשובה מצרימה" ,כיון
שהיה התפעלות מהחוזק והעוצמה של המצרים .ובני ישראל עבדים כנועים ושפלים ,מכל
העבודה קשה] .כמו שראינו במלחמה האחרונה ,שמטרת הצוררים היתה להשפיל את בני ישראל
להביא אותם להיות כנועים ושפלים בעיני עצמם[.
וביציאת מצרים כנגד זה היה מצב של "בני ישראל יוצאים ביד רמה" ,ההתרוממות הרוח נגד כל
הע"ז .ע"י המצוה של "שחטו הפסח" ,שענינו לבטל את הע"ז של מצרים.
ופתאום אחרי יציאת מצרים קורה מהפך ,לא סתם סגר עליהם המדבר ,אלא שיש התגברות של
הסטרא אחרא ,של דרך רשעים צלחה .שחשבו שבעל צפון יתגבר על אלקי ישראל ,עפ"ל.
א"כ היה כאן מלחמה רוחנית עצומה ,אם יכנעו שוב למצרים .וזה היה הנסיון "וחזקתי את לב
פרעה".
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הללו מגדפין והללו משבחין

נראה עוד מכילתא כדי להבין איזה מלחמת הטוב והרע היה כאן.
"ובני ישראל יוצאין ביד רמה" מגיד הכתוב ,שכשהיו המצרין רודפין אחר בני ישראל היו
מנאצין ומחרפין ומגדפין" .היה כאן מצב נורא מצד המצרים ,של חירוף וגידוף "על ה' ועל
משיחו" .שרצו להפיל שיפלות רוחנית על ישראל ,שאז מאבדים את כל החוסן הרוחני וכל
האמונה.
זה היה המלחמה" ,וירדוף אחרי בני ישראל" .לא סתם רודף ,רודף בגשמיות ,אבל גם ברוחניות,
שהיו 'מנאצין ומחרפין ומגדפין'.
וזה הפלא הגדול שהיה כאן ,שהרי כשאדם מחרף את השני ,חבירו משיב לו חזרה ,אבל כאן
כתוב" :מגיד שכשהיו רודפין אחרי ישראל היו מנאצין וכו' אבל ישראל מרוממין ומשבחין
שנא' יוצאין ביד רמה ,ונותנין שיר ושבח וכו' ,רוממות אל בגרונם ,במקום חרב פיפיות .אז זה
מצב נורא ,שכאן יש חירוף וגידוף ,וכאן 'מרומממין ומשבחין'.
אין לנו אלא דברי בן עמרם
ועדיין אנו צריכים להבין ,מה באמת קרה שאמר וישובו ויחנו ,פתאום אומרים להם לחזור
למצרים .וכבר כתוב טעם במדרש ,שרצו לפתות את ליבם של מצרים להטותם.
ואומר המכילתא "ויעשו כן" ,להודיע חכמתן של ישראל שלא אמרו איך נחזור לאחורינו.
ומסבירים המפרשים ,שלא סתם חזרו בדרך חזרה ,אלא עשו סיבוב כאילו חוזרים חזרה למצרים,
וזה נסיון עצום לעם ישראל .וזה פיתה את פרעה לרדוף אחריהם .כי פרעה חשב שהולך להיות
גילוי שכינה ,ופתאום הם מתבלבלים .אז הבין פרעה שסגר עליהם המדבר ,בגלל בעל צפון.
וע"ז אומר המכילתא להודיע חכמתן של ישראל שלא אמרו איך נחזור לאחורינו .שלא לשבור לב
טף ונשים שעמם ,מילא הם חזקים ,יש להם אמונה ,אבל מה יעשו הטף והנשים" .אמרו ,רוצים או
לא רוצים" .מה זה משנה אם רוצים או לא רוצים" ,אין לנו אלא לעשות כדברי בן עמרם" .אע"פ
שזה אחרי שנה שלימה של מכות וכו' ופתאום אומרים להם לחזור חזרה .זה היה הנסיון הגדול.
סוס ורוכבו – שר של מצרים
ונראה את דברי הגר"א] ,בפירושו על שיר השירים[ .שמביא את המדרש,
"למה היו ישראל דומים באותה שעה ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ,והיה נחש
נושף בה .אם תכנס לפנים ,הרי הנחש ,ואם תצא לחוץ ,הרי הנץ .כך היו ישראל דומים באותה
שעה הים סוגר ושונא רודף .מיד נתנו עיניהם בתפלה עליהם מפורש בקבלה )שה"ש ב יד( .יונתי
בחגוי הסלע בסתר המדרגה וגו' כי קולך ערב ומראך נאוה ,כי קולך ערב כתפלה ומראך נאוה
בתלמוד תורה.
אומר המדרש ,שישראל עד שלא עברו בים ,נמשלו ליונה שברחה מהנץ הרודפה והלכה לנקיק
הסלע וראתה נחש לקראתה ,וכן מצרים רודפין אחריהם הלכו לים ,גלי הים הומין לקראתם .פונים
לימין חיות רעות לשמאל נחשים ועקרבים ,נשאו עיניהן למעלה ,כמו שעושה יהודי בעת צרה.
אבל מה ראו למעלה' ,שר של מצרים לוחם עמם' ,המלאכים של מצרים לוחמים איתם.
מלפנים הים ,מימין חיות רעות ,משמאל נחשים ועקרבים ,מאחורה המצרים ,מרימים את העיניים
ורואים שר של מצרים ,הס"א לוחם עמם .א"כ זאת אומרת שמשמים נלחמים איתם .מה הפשט
כאן?
]במכילתא דר"י בשלח פרשה ב[:
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שואל ה'העמק דבר' ,עה"פ "אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים"" .כי גאה גאה"
מתרגם אונקלוס "ארי אתגאי על גיותניא וגיאותא דיליה היא" .במה הקב"ה 'איתגאי על
גיוותניא'? סוס ורוכבו רמה בים .מה המופת הגדול שהסוסים יחד עם הרוכבים נזרקו למים?
אמנם ,אומר ה'העמק דבר' ,ב"סוס ורוכבו רמה בים" טמון עומק גדול .הרי כתוב ששר של
מצרים סוס שמו ,וה'רוכבו' זה השר של מצרים ,וא"כ היה צריך להפיל את השר של מצרים בתוך
הים .כי היה כאן מלחמה עם כל מלאכי חבלה.
וזהו "בחגוי הסלע בסתר המדריגה" ששר של מצרים לוחם עמהם .שאפי' להרים את הראש
למעלה א"א ,אלא צריך להתחבאות מתחת המדריגות ,היו צריכים להסתיר עצמן גם מלמעלה.
הקב"ה מתאווה לתפלתן של ישראל
ולמה עשה להם הקב"ה כך ,כך שואל המדרש ,ומתרץ ,וכאן יש עומק נפלא" ,אלא שהיה הקב"ה
מתאווה לתפילתן של ישראל" ,הראיני את מראיך השמיעיני את קולך".
ומושל המדרש משל" ,למלך שהיה בא בדרך" ,עם מרכבת המלכים שלו וכל משרתיו" ,וראה בת
מלכים" שהליסטים תפסו אותה בשבי" ,והיתה צועקת לו הצילני מיד הליסטים" ,התחילה לצעוק
אליו שיצילנה" .שמע המלך והצילה ,ולא עוד אלא שהביאה אליו ,והאכילה והשקה".
"לאחר ימים ביקש לישאנה לאשה ,היה מתאווה שתדבר איתו ולא היתה רוצה" ,כי יש לה כל מה
שהיא צריכה ,ובשביל מה היא צריכה את המלך ,הרי היא התרגלה לחיי המלכות אחר שהצילה,
ומה חסר לה?
"מה עשה המלך ,גירה בה את הליסטים" ,שכאילו הגיעו עליה ליסטים" ,התחילה לצעוק 'אדוני
המלך הצילני' ,אמר לה המלך' ,לכך הייתי מתאווה שתשמיעי קולך'".
"כך ישראל" ,שאמנם כאשר היו במצרים ,עם העבודה קשה ,צעקו אל ה' .אבל עכשיו כשיצאו
ממצרים" ,היה הקב"ה מבקש לשמוע קולם פעם אחרת ,ולא היו רוצים" .כי הרי הכל בסדר אחרי
שיצאו ממצרים .אז הקב"ה בא ללמדם שיתפללו גם אחרי שיצאו ממצרים ,מה עשה ,גירה לפרעה
לרדוף אחריהם.
"לכך נאמר "ופרעה הקריב" ,שהקריב את ישראל לאביהן שבשמים ,כיון שהתפללו ,אמר לו
הקב"ה למשה מה תצעק אלי ,כבר הקדימה תפילתן של ישראל לתפילתך .אלא "דבר אל בני
ישראל ויסעו".
ועכשיו אנו מתחילים להבין מה היה כאן .זה כאן הנבוכים בארץ ,שיבינו שעדיין צריכים
להתפלל .להבין שתכלית התפילה היא הקירבה והאמונה בו ית' ,אז זה צריך להמשיך גם אחרי
היציאה מהצרה .לכן היה צריך להביאם לסתר המדריגה ,להיות בכזה נסיון כבד שלא נראה שום
פתרון ,מצב של בסתר המדריגה ,ואז ממעמקים קראתיך ה'.
וזה מה שאמר המדרש קודם" ,אני חבצלת השרון  -חבויה בצילו של ים" ,שהיו צריכים
להתחבאות שם ,והפרחתי כשושנה ,שהיה "השמיעיני את קולך".
הכל תלוי בעבודה של בני ישראל
בגמ' בסוטה אומרת "יוסף שקידש שם שמים בסתר  -הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה.
יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא  -נקרא כולו על שמו של הקב"ה".
ואומרת הגמ' "יהודה מאי היא ,דתניא :היה ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים" ,נצייר לעצמינו
איזה מצב היה שם על הים ,הנכד של המשגיח ר' יחזקאל היה מספר לי תמיד ,איך היה רואה את
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סבו הגדול עומד ומתאר את קריעת ים סוף .כשהיה מתחיל לדבר בשיחה על קריעת ים סוף תקפה
את כולם התרגשות ,ראו איך שהוא חי את זה.
ומה קורה כאן בכזה מצב נורא" ,היו שבטים מנצחים זה עם זה .זה אומר אני יורד תחלה לים וזה
אומר אני יורד תחלה לים" .נורא מאוד ,בכזה מצב של סכנה ,אחרי הציווי של משה רבנו
מתחילים להתווכח מי יהיה קודם?
עד שכולם מתווכחים "קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה ,שנאמר "שם בנימין צעיר רודם",
אל תקרי רודם אלא 'רד ים' .והיו שרי יהודה רוגמים אותם ,שנאמר "שרי יהודה רגמתם" .לפיכך
זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן" .בנימין זכה שהשראת
השכינה בבית עולמים ,במקום אשר יבחר ה' ,זה בבית עולמים .ונשאר רק קרן אחת במזבח
בחלקו של יהודה ,וגם עליה הוא לא מוותר ,אלא "בנימין זאב יטרוף" .והכל מכח שירד לים
תחילה.
"אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה ,אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני
יורד תחילה לים" .ויכוח הפוך ,כל אחד מכבד את השני לרדת לים" .קפץ נחשון בן עמינדב וירד
לים תחילה ..ועליו מפרש בקבלה הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש" .איזה סכנת נפשות היתה
שם.
רואים כאן בגמ' מחלוקת מה היה המעשה ,לר"מ הויכוח היה מי ירד קודם לים ,ושואלים
המפרשים ,מה הבעיה שירדו כולם יחד ,שהרי כתוב שהיה י"ב שבילים? אמנם מסבירים המפר'
שהיה הויכוח מי יחזיק את ארונו של יוסף.
ולר"י הויכוח שכולם לא רצו לרדת ,כנראה משום שפחדו .ונחשון צריך להכנס לים עד שהולך
לטבוע ,ואז צועק "הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש" ,ולמה נכנס ,כי הקב"ה אמר "דבר אל
בני ישראל ויסעו" ,א"כ למה צריך לקפוץ ולצעוק ואז יבקע הים?
הכל לא הולך בלי תפילה
צריך להבין שהתורה מלמדת אותנו יסוד אחד ,מטרת בריאת העולם שהאדם יהיה צלם אלקים
ויעמוד בבחירה של טוב ורע .ולא סתם בחירה בין טוב לרע ,אלא שהתורה והמצוות זה כל הקיום
והתכלית של הבריאה" ,בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית" .ממילא הכל תלוי בישראל ,שהם
צלם אלקים "חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה".
וישראל ע"י הבחירה הנוראה והעמלה של תורה ,להתגבר על הרע ,עי"ז הם מקיימים את
הבריאה .אז הכל תלוי בישראל.
אומר הרמח"ל ב'דרך ה" ,מהו היסוד של התפילה ,צריך לדעת שהקב"ה משפיע בעולם חסד בלי
גבול" ,חסדך ה' מלאה הארץ" ,יש כל הזמן השפעת חסד .אבל הקב"ה קשר את החסד הזה
בעבודת התורה והתפילה של ישראל ,שיהיה האדם משלים את עצמו ,שהאדם ע"י עבודתו יגיע
לקרבת ה' ויפעיל עי"ז את חסד השי"ת.
וכמו שאומרים בשמו"ע" :גומל חסדים טובים" ,למה 'גומל' ולא 'עושה' ,כי אם האדם לא עושה
כלום לא עושים כלום ,שלימות הבריאה תלויה באדם שהוא צלם אלקים ,כל הבריאה תלויה
באדם ,והוא פותח או מונע את כל חסדו ית'.
ולכן כשצריכה להיות יצי"מ ,אמנם יש את ההבטחה של "ידוע תדע" ,וכל הענינים שתלויים
ביציאת מצרים .אבל עדיין צריך את ה"ותעל שוועתם אל האלקים" ובלי זה לא יכול להיות שום
דבר.
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ואם יחשבו שאחרי הישועה ,אחרי שכבר יוצאין ממצרים ,אפשר לנוח לכאורה .הראה להם
הקב"ה שלא! והביאם למצב של "יונתי בחגוי הסלע" ,כי המלחמה לא נגמרת ,העבודת ה' לא
נגמרת .עדיין צריך "הראיני את מראיך".
ועוד יותר ,שזה יבוא דוקא ע"י "דבר אל בני ישראל ויסעו" .אנו מסתכלים על זה בתור מופת
שנעשה על ידי הנסיעה .אבל זה היה תנאי של "ויסעו".
אז השבטים מידיינים מי ירד תחילה לים ,היינו מי יפעל את קריעת ים סוף ,כי צריך בני ישראל
שיפעלו את קריעת ים סוף ,ואיך הם פועלים ,ע"י המסי"נ ,ע"י הנסיעה.
"ויסעו" אומר רש"י" ,אין להם אלא ליסע ,כדאי האמונה שהאמינו בי ויצאו ממצרים לקרוע להם
את הים" ,הם צריכים לפעול בכוחות שלהם ,עד כדי כך שהקב"ה אומר למשה מה אתה מאריך
בתפילה.
זה מה שקריעת ים סוף באה ללמד ,שגם אחרי הישועה ,עדיין נמצאים במצב של סתר המדריגה,
ורק כשיש את הזעקה של "הושיעני כי באו מים עד נפש" ,אז יהיה קריעת ים סוף.
והיינו ,אומר הגר"א" ,הראיני את מראיך"" ,עוד נסיון ,כמו שכבר ראיתי ממך ,והיינו "דבר אל
בנ"י ויסעו"  -אל תוך הים ,כמו שעשו רצוני באומרי וישובו לפני פי החירות ,ולא שאלו איך
נתקרב לצד הרודפים" ,עכשיו יש עוד נסיון ,של לקפוץ לתוך הים.
"מיד קפץ נחשון בן עמינדב לים ואחריו כולם עד שצעק "הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש".
ואמר הקב"ה למשה הרם מטך" ,זה מסביר הגר"א "הראיני את מראיך" ,שהקב"ה רוצה לראות
את הנסיון.
מודה לשעבר וצועק על העתיד
וזה עדיין לא מספיק ,אלא צריך "השמיעיני את קולך בשירה ,כמו ששמעתי קולך בצעקה" .כתוב
במשנה סוף ברכות ונפסק ברמב"ם ושו"ע" ,כללו של דבר יהא אדם מודה לשעבר וצועק על
העתיד".
אדם צריך לחיות תמיד עם בקשה והודאה ,כי אמנם יכול רק להודות ,אבל עליו גם לבקש ,להבין
שהכל תלוי בו.
אז מצד אחד צריך להתפלל .כמו שראינו כאן אצל בני ישראל" ,והמים להם חומה מימינם
ומשמאלם" ,אומר המדרש הגדול "מימינם זו תורה ,משמאלם זו תפילה" .ומצד שני להודות ,כי
יכול להיות שאדם מבקש כשצריך ,אבל הכרת הטוב והודאה שזה תכלית הבריאה ,אין לו .וזה
מודה על העבר וצועק על העתיד.
וזה "הראיני את מראיך ,השמיעיני את קולך" ,השמיעיני קולך בשירה כמו ששמעתי קולך
בצעקה" .או כמו שאומר המדרש במקו"א" ,עזי וזמרת י-ה ,מתחילה היה עוזי בעת צרה ,ואחר
הישועה אזמר לו בשירות ותשבחות".
"כך הוא הענין באדם" ,אומר הגר"א" ,כשהוא אסור במאסר יצרו .בתחילה צריך לצאת מיד
מאסר היצה"ר ,ע"י תורה ומעשים טובים .אך עדיין לא בא אל מקומו הראשון בלי אור תורה" .זה
שני הענינים שצריך ,לצאת ממאסר היצה"ר ,ולהגיע לאור התורה.
ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו
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אומר המדרש" :גדולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם ,שבשכר שהאמינו בו
שרתה עלהם רוה"ק ואמרו שירה ,שנא' ויאמינו בה' ובמשה עבדו הה"ד ]בתהילים קו[ "ויאמינו
בדבריו ישירו תהלתו".
שהרי כך רואים בפרשה" ,ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" שהיתה האמונה" - ,אז
ישיר משה" .ואע"פ שכבר האמינו במצרים ,היה עוד הפעם נסיון ,והגיעו עוד הפעם לאמונה עוד
יותר חזקה .ובזכות האמונה שרתה עליהם רוה"ק ואמרו שירה.
ומבואר במדרש לפני זה ,שהיה כאן שני תנאים ,שהיו צריכים לטהר את ליבם ,כך צריך אדם
לטהר את ליבו קודם שיתפלל .ואח"כ יכול לומר שירה.
שירה זה הדרגה שאדם מגיע לדביקות בהשי"ת ,אשירה לה' בחיי אומר הכוזרי שבמצב של שירה
אדם נמצא במצב שכולו מרגיש את קרבת ה' ושר לה' .וזה מעל שמחה ,שכולו מלא תהלתו.
לכן כאן ,המצב הזה של שירה אצל בני ישראל ,היה צריך להיות אחרי הדרגה הכי גבוהה ,אחרי
התפילות והמסי"נ ,שהגיעו לאמונה" .וכיון שהאמינו בדבריו שרתה עליהם רוה"ק ואמרו שירה".
שהגיעו מהאמונה לדרגה הגבוהה של שירה ,שנמצאים מעל הטבע והבריאה ,ואדם לא מרגיש את
החסרונות של העוה"ז .כולו מלא שירות ותשבחות לקב"ה.

עתידים הגליות שיאמרו שירה
כתוב עוד במדרש" :איתי מלבנון כלה איתי מלבנון תבואי" ,מן המלכויות לעתיד לבוא" .תשורי
מראש אמנה" ,א"ר יוסטא הר הוא ושמו אמנה ,עד אותו ההר א"י ,משם ולהלן חוץ לארץ ,כיון
שיגיעו הגליות לשם יהיו אומרים שירה .לכך נאמר תשורי מראש אמנה ,עתידים ישראל לומר
שירה לעתיד לבוא .וכך נאמר שירו לה' שיר חדש".
הביאור כמו שכתוב במדרש הגדול" ,להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" ,זה העוה"ז שדומה
ללילה .כשיש מצד אחד את המצב של הגלות והסתר פנים ,של "יונתי בחגוי הסלע בסתר
המדריגה" ,שמרגישים כביכול מי יושיעני .ומצד שני יש "אמונתך בלילות" .כשיש בתוך הלילה
בתוך סתר המדריגה את האמונה ,אז מגיעים ל"ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו".
סיפר לי ר' זלמן קרמרמן ,שכשהיה בגיטו בקובנא ,אמרו אז את הרעיון הזה בשם ה'דבר אברהם'
שהיה רב בקובנא ,ורצה לחזק את היהודים ,ואמר להם "להגיד בבוקר חסדך ואמונך בלילות,
כשנמצאים במצב של הסתר פנים ,צריך את החיזוק של האמונה ,שהכל יד ה' ולהביאנו לקרבת
ה' ,ואז מגיעים "להגיד בבוקר" ,למצב של שירה ע"י האמונה הזו.
וזה אומר המדרש" ,איתי מלבנון כלה" ,שעתידים הגליות שיראו את יד ה' עשתה כל זאת אז ע"י
כל כח האמונה שהיה בתוך ההסתר פנים ,אז מגיעים לדרגה של "תשורי מראש אמנה" ,בלי
להתבלבל מכל מיני מצבים של הסתר פנים .אז מגיעים לדרגה הגבוהה של ישירו תהלתו.
זה אדם צריך לדעת ,שכל המצבים מביאים אותו לחיזוק של אמונתך בלילות ,כדי שגיע לדרגה
עוד יותר גבוהה של שירה.
וזה היה כל הנסיונות במדבר של מן ומים ,היש ה' בקרבנו אם אין להביא לדרגה עוד יותר
התחזקות באמונה ,לחיות מעל הטבע עם אמונה בהשי"ת ,לדעת היכן הכתובת הנכונה .ואז הוא
מגיע למצב של תשורי מראש אמנה.
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אין עוד מלבדו
קריעת ים סוף

ביום טוב אחרון של פסח מוצאים שתי בחינות ,שהנה מצד אחד הוא יום טוב בפני עצמו ,ומצד
שני הוא המשך של החג ואינו עומד לעצמו כמו שמיני עצרת.
כי באמת ישנם שני סיבות לחג שביעי של פסח ,סיבה אחת מצד היותו סיום של חג הפסח,
וכפשטות לשון התורה "ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם" ,ומצד זה הוא המשך של עבודת
האמונה של יציאת מצרים ,וסיבה שניה מצד הנס של קריעת ים סוף שהיה ביום זה ,וזה כביכול
בחינה חדשה בחג הפסח.
וצריך א"כ להתבונן מה העבודה בבחינה המיוחדת של קריעת ים סוף.
מה התחדש בקריעת ים סוף
באמת יש כאן קושיה גדולה .אנחנו יודעים שיסוד כל התורה זה יצי"מ ,שזה היסוד של מתן
תורה .ולכן סופרים מיצי"מ שזה היצירה של עם ישראל וההכשר של קבלת התורה" .אנכי ה"א
אשר הוצאתיך מא"מ".
אבל כשמתבוננים בפרשת בשלח זה נראה שתי מהדורות של יצי"מ ,שקודם כבר יצאו ממצרים
ביד רמה ,אבל פתאום "ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף" ,צריכים לחזור לים סוף .ועוד
יותר ,כתוב בפסוק ויחנו לפני פי החירות ,שיחזרו ,ואז "אמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם
בארץ" ..הרי כבר גמרנו עם פרעה ,הוא כבר שילח את כל ישראל לגמרי .מה חסר עד עכשיו,
שעכשיו מתחילה מהדורה שניה של יציאת מצרים?
וכן מה שאמר הקב"ה למשה "ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה'" ,צריך להבין,
הרי כבר ביציאה ראשונה נאמר "וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם" ,ומה התחדש בקריעת ים סוף,
כמו שרואים בחז"ל שצריך להזכיר את שתיהם ,גם את יצ"מ וגם את קריעת ים סוף.
דברי הזוה"ק שבקרי"ס היה רק אתערותא דלעילא
והנה בספרים מביאים את דברי הזוה"ק שמדבר על העבודה שהיתה לישראל בעמדם על ים סוף,
ומקדים הזוהר ביסוד הידוע של 'אתערותא דלתתא'" ,דבכל יומא בעי לאחזאה עובדא )להראות
המעשים( ולאתערא אתערותא ממה דאצטריך )לעורר ההתעוררות כפי עבודת היום( ,ובשבת
במלי דשמיא ובקדושא דיומא )בשבת צריך להתעורר בענינים רוחניים ובאמירת קידוש היום(",
כידוע שהקב"ה מנהיג את עולמו עפ''י מעשי התחתונים ,ובמעשי המצוות אנו מעוררים את
ההנהגה למעלה לטובה.
אמנם ממשיך הזוהר ואומר "תא חזי )אבל בא וראה( ,הכא כד אתקריב פרעה לאגחא קרבא בהו
בישראל ,בההוא זמנא לא בעי קודשא בריך הוא דיתערון ישראל אתערותא לתתא כלל! דהא
אתערותא לעילא הוא ,דהא אבהן אקדימו ואתערו אתערותא דא לעילא ,וזכותא דלהון קאים
קמיה ולא בעא קודשא בריך הוא דישראל יתערון לתתא כלל! הדא הוא דכתיב ה' ילחם לכם
ואתם תחרישון ,תחרישון ודאי ולא תתערון מלה דלא אצטריך לכו".
ונוסיף ונבאר ,שהנה כבר הזכרנו את דברי הרמח''ל שהעולם עבר שינוי מהותי בזמן יציאת
מצרים ,שהרי ההנהגה הקבועה שבה אמורה הבריאה להתנהג היא הנהגת 'שכר ועונש' שתלויה
במעשי התחתונים ,ואין שום דבר בא מלמעלה בלי התעוררות התחתונים ,כמו שמצאנו בירידת
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הגשמים שלא ירדו עד שביקש עליהם אדם הראשון ,וכן בעוד מקומות ,וא"כ איך נברא העולם
בלי שום התעוררות? התשובה על זה 'עולם חסד יבנה' ,ובאמת גם אחר כך עד שלא נהיו ישראל
לעם הכל היה בבחינת עולם חסד.
אבל ביציאת מצרים הכל השתנה ,כי אז נולד עם ישראל ואז התחיל העולם לעבור להנהגה של
שכר ועונש ,שישראל מנהיגים את כל הבריאה ,ועדיין לא נקבע לגמרי עד מתן תורה שאז נתן
להם הכח שבמעשיהם יפעלו וישפיעו בכל הבריאה כמו שנתבאר.6
ומה יפעל את יצירת עם ישראל? על זה אומרים חז''ל שנתן להם הקב"ה ב' מצוות שיתעסקו
בהם ,אבל הקשינו שבשביל לעשות את המצוות בעצמם הם כבר צריכים להיות עם ישראל,
והתשובה לזה 'באין כאחת' ,שביצי"מ היה ג"כ חסד מיוחד ,שעם ישראל יכולים להצטוות ,ותוך
כדי הציווי להתקדש בקדושה ,והיה כאן את הכח שהמצוות האלו מקדשים אותן ,והם יכולים
לעשות את המצוות ולהתקדש כאחת על ידיהם.
ואם כן ,כל זה ביציאת מצרים ,אבל לגבי קריעת ים סוף נראה בזוהר לא כן ,אלא שם חזרו
בחזרה למצב של החסד הגמור ,שהם לא צריכים להתעורר מצידם כלום ,אלא הקב"ה פועל הכל
באיתערותא דלעילא .והדברים כמובן צריכים הבנה ,מדוע נעשה כך.
סתירה מדברי הנפה''ח
והשנה התעוררנו שבנפה''ח ]בשע"א פ"ט[ מפורש לכאו' לא כביאור זה ,שאחרי שביאר בארוכה
את היסוד שהנהגת הבריאה היא על פי מעשיהם של ישראל ,ביאר לפ"ז את דברי הקב"ה למשה
"מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" ,שבא לומר לו שקריעת הים תלויה ועומדת כפי
אמונתם של ישראל" ,שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון ויסעו הלוך ונסוע אל הים סמוך
לבם לא יירא מעוצם בטחונם שודאי יקרע לפניהם ,אז יגרמו עי''ז התעוררות למעלה שיעשה
להם הנס ויקרע לפניהם."7
ורואים בדבריו שבודאי גם בקריעת ים סוף היתה ההנהגה על פי מעשיהם של ישראל ,ואם כן
צריך לדעת איך יתיישבו דבריו עם דברי הזוה"ק שקרי"ס אינה תלויה באתערותא דלתתא.

יונתי בחגוי הסלע
כתוב במדרש שה"ש "יונתי בחגוי הסלע בסתר המדריגה ,הראיני את מראיך השמיעני את קולך".
על מה הולך הפסוק הזה? אומר המדרש "תני דבי ר' ישמעאל בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה
היו דומין ,ליונה שברחה מפני הנץ" ,הנץ טורף וממהר יותר מהיונה ,מה עשתה? "נכנסה לנקיק
הסלע ומצאה שם הנחש מקנן ,ונכנסה לפנים ,ולא היתה יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן ,תחזור
לאחורה  -לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ" ,מה עושים? אם תחזור לאחוריה יתפוס אותה הנץ,
אם תכנס הנחש בפנים" .מה עשתה היונה התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל
השובך ויבא ויצילה".

 6א.ה .וכן מיישב האוה''ח ]בפרק י"ד[ על הקושיא הידועה ,מדוע בים סוף מצינו במדרש ויכוח משה רבנו עם שרו של הים שלא הסכים
להבקע ,ואילו אצל ר' פנחס בן יאיר אמר לנהר 'חלוק מימיך' וחלק לו מיד ,אלא תירץ שבאמת תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה' על כל
מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה ולעשות כל אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא ,אבל ביציאת
ישראל ממצרים שעדיין לא קבלו התורה ואין גזירתו על הנבראים גזירה ,לכן לא הסכים הים ליחלק להם ,ע"ש.
 7וסיים לבאר בזה הפסוק בשה''ש "לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי"  -ר''ל כמו בסוסי פרעה שהיה היפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג
לסוס .ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז''ל .כן דמיתיך והמשלתיך רעיתי ע''ז האופן ממש .שאף שאני רוכב ערבות .עכ''ז כביכול
את מנהיג אותי ע''י מעשיך .שענין התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי ענין התעוררות מעשיך לאן נוטים!
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"כך היו ישראל דומים על הים ,לירד לים לא היו יכולין  -שעדיין לא נקרע להם הים ,לחזור
לאחוריהם לא היו יכולין שכבר פרעה הקריב ,מה עשו "וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'.
מיד ויושע ה' ביום ההוא".
צריך להבין את הדבר שרואים כאן במדרש ,שהקב"ה לוקח את בני ישראל דרך המדבר ים סוף,
בשביל "ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה'" ,לגמור את העונש במצרים ואת
ההצלה של עם ישראל .אז למה צריך להיות כזה מצב כמו אצל היונה שאין לה לאן לפנות ,כך
כאן אין להם לאן לפנות .כשהקב"ה רוצה להציל את עם ישראל ,מתי הים צריך להקרע? רק
כשנחשון בן עמינדב מגיע עם 'מים עד נפש'.
ואומר ע"ז המדרש "ופרעה הקריב ,מהו הקריב ,שהקריב את ישראל לתשובה ,כיון שראו אותם
תלו עיניהם להקב"ה ויצעקו לפניו ,שנא' וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם
וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' כאותה צעקה שצעקו במצרים ,כיון ששמע הקב"ה אמר
להם אילולי שעשיתי לכם כן לא שמעתי את קולכם ,על אותה שעה אמר יונתי בחגוי הסלע,
השמיעני את הקול אין כתיב כאן אלא קולך ,שכבר שמעתי במצרים ,וכשצעקו בני ישראל לפני
הקב"ה מיד ויושע ה' ביום ההוא".
עבודה מיוחדת בקריעת ים סוף להכניע את הרע
אלא נראה לבאר הדברים ,שהנה כללות העבודה של עם ישראל היא בלימוד התורה וקיום
המצוות המעשיות ,ואין מתעסקים עם הטוב והרע אלא בעקיפין שמגבירים את כח הטוב ע''י
המצוות.
אמנם כאן רואים מהלך שונה ,שהנה אחר שיצאו ממצרים אמר הקב"ה למשה "דבר אל בני
ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות וגו' ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ וגו'" ,והיינו
שמכיון שפרעה ומצרים שהם שורש הס"א וחילותיו עדיין לא נעקרו לגמרי ,היה צורך לפתות
אותם ולגרות אותם לבוא ולהלחם בכדי להשפילם ולהכניעם ,וזה היה ציווי מיוחד לישראל
לעשות מעשה של השפלה בפני הרע )בעל צפון( ,בשביל לחזור ולהכניעו אח"כ ,כמו היסוד של
הדע''ת שיחוד ה' בעולם מגיע מתוך התגברות הרע והשפלת הטוב ,שאח''כ ניכר היטב יחודו
השלם ואיך שהכל היה לתכלית של גילוי היחוד.
ועכ''פ היה כאן ציווי מיוחד לישראל ,והתורה מציינת את שבח ישראל בזה ,כמו שדורשים חז''ל
 "ויעשו כן" ,להודיע חכמתן של ישראל ,שלא אמרו האיך אנו חוזרין לאחורינו שלא לימס לבבטף ונשים שעמם )מילא אנחנו גיבורים ,אבל הטף והנשים מה יחשבו( ,אמרו רוצין ולא רוצין אין
לנו אלא דברי בן עמרם!"
וממילא נבין ש"דבר אל בני ישראל ויסעו" הוא המשך מאותה עבודה ,אחרי שעשו מעשה
הכנעה בפני הרע ,כעת נדרש לעשות להיפך ,לפעול את ביטול הרע ,וזה רק ע''י מעשה של
מסירות נפש לקדש את שמו ית' ,וזו היתה עבודתם לקדש את שמו ית' ,כמו שמצינו האריכות
במדרש שהתווכחו השבטים מי ירד ראשון לים ,עד שקפץ נחשון בן עמינדב ואחריו קפצו כולם
)כפי שיטה אחת במדרש(.
קידוש השם – ביטול העצמיות
והנה מצוה זו של קידוש ה' אינה במהלך הרגיל של תרי"ג מצוות ,אלא היא מצוה מיוחדת לזמן
נסיון כשנדרש מהאדם להביע את מסירותו לקב''ה ,ע''י כפיה של גויים או שאר מקרים
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המבוארים בהלכה ,ואז המצוה היא לאדם לבטל את כל כולו לקב"ה ,שאין לי עצמיות כלל ,ולכן
אני מוסר את גופי לקב"ה ,ובזה מקדש את שמו בעולם.
וכמו שמצינו אצל חנניה מישאל ועזריה ,שהתיעצו עם יחזקאל מה לעשות עם גזירת נבוכדנאר
להשתחוות לצלם ,ויחזקאל שאל את הקב"ה ואמר לו "רבש"ע חנניה מישאל ועזריה מבקשים
ליתן נפשם על קדושת שמך ,מתקיים את עליהן או לא ,אמר לו איני מתקיים עליהם" ,ובכה
יחזקאל בכי רב והביא להם את תשובתו של הקב"ה ,ענו לו "בין מתקיים בין שאין מתקיים אנו
נותנין נפשותינו על קדושת שמו" ,אבל מיד אחרי שיצאו נגלה הקדוש ברוך הוא ואמר לו
"יחזקאל מה את סבור שאיני מתקיים עליהם?! מתקיים אני עליהם בודאי! אלא שביק להון ולא
תימר להון מידי ,אשבוק להון מהלכין על תומם".
והיינו שבזה שמסרו את עצמם ליפול לכבשן האש מתוך כונה להשרף בו ,דוקא בגלל זה ניצלו,
ואם היו יודעים שיצטנן ,לא היה בזה מסירות נפש ,ולא היו זוכים לכך .וכך מובא בספר 'יוסף
אומץ' )סי' תפב( שהמכוין לקדש שמו יתברך ,מובטח לו שיעמוד בנסיון ולא יכאיב) ,וכן מובא
בתשב"ץ סי' תטו בשם מהר''ם "כשהאדם גומר בדעתו לקדש השם וימסור נפשו על קידוש השם
כל מה שעושין לו הן סקילה הן שריפה הן קבורת חיים הן תליה אינו כואב לו כלום .ותדע שכן
הוא שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באצבע קטנה באש היה צועק אפילו אם היה בדעתו
לעכב עצמו לא היה יכול ורבים מוסרים עצמם לשרפה ולהריגה על קדוש השם יתברך ואינם
צועקים לא אוי ולא אבוי(.
וכן אמרו חז"ל בברכות ]דף כ[ "מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ,ומאי שנא אנן דלא
מתרחיש לן ניסא?  ..קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם" ,והיינו כנ''ל שע''י מסירות נפש
יוצאים ממערכת חוקי הטבע.
ואותו הדבר צריך לפרש במעשה של הקפיצה לים ,שהיה בזה מסירות נפש כפשוטו ,שלא קפצו
על דעת שיקרע לפניהם ,אלא רק מחמת שכך ציוה משה ,וכמו שאמרו לפני כן "אין לנו אלא דברי
בן עמרם".
דרגת אין עוד מלבדו
ויותר מזה ,שכאשר מבטל האדם את עצמיותו לה' ,עולה למדריגה יותר גבוהה של ביטול כל
המציאות ,ע''י ההכרה האמיתית שאין בעולם כולו רק רצון ה' ,כמו שהאריך הנפה''ח בש''ג
פי''ב שבאמת הלא הכל מלא רק עצמות אחדותו הפשוט ית' ואין עוד מלבדו שום מציאות כח
כלל לא כחות הטומאה ולא שום כח ושום עולם ונברא כלל ..אלא שהוא יתב' קבע כחם למעלה
מכחות טבעי הכוכבים ומזלות כדי שעל ידי זה יהא ביכולתם לעשות פעולות ,אף גם לשנות סדרי
טבעי המזלות .ולכן אדם כר' חנינא שיודע ומשער בנפשו שזאת האמונה קבועה בלבו לאמיתה
שאין עוד מלבדו יתב' שום כח כלל ,ומדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכחות כולם אדון
יחיד המלא כל עלמין ואין כאן שום שליטה ומציאות כח אחר כלל ,נכון לבו בטוח בזה שלא
ישלטו עליו פעולות הכשפים הנמשכים מכחות המרכבה טמאה".
בזמן מלחה"ע השניה הבריסערוב היה בורשא ,ואח"כ אמרו שוילנא תהיה משוחררת ,ומי שיהיה
בוילנא יוכל להמלא מהרשעים .וכל הבני תורה הגיעו כך ,וחיפשו עגלה לרב מבריסק .וכך נסעו
והיה סכנה גדולה.
אמר להם הבריסקערוב לבניו ,יש סגולה נפלאה שאומר הנפה"ח] .צריך לדעת שזה לא ה'ענינים'
שנקרא אצלינו 'ענינים' ,ולא 'סגולה' שנקרא אצלינו 'סגולה'[ ,וז"ל "ובאמת הוא ענין גדול
וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום
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רושם כלל .כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום
כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש .ומבטל בלבו ביטול גמור
ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם" .לא מסתכל על כוחות ומאורעות ודרכי ההשתדלות,
"ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה .כן יספיק הוא יתב' בידו שממילא יתבטלו
מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל" .זה לא ענין או קפיטל
להגיד ,אלא התבוננות עצומה שצריכה להיו ,עמל של חיים בשביל להגיע לרגע אחד של כזו
התבוננות ,להתבונן שהכל זה רצון השי"ת ,שום כח לא יכול להרע או להפריע לי.
ממילא אמר הבריסקערוב לבניו ,אין לנו מושג איזו דרגה היה לבריסקערוב בזה ,אמר להם אנחנו
נחשוב על זה וכך נעבור בשלום את כל המשמרות .באמצע הדרך פתאום הגיע משמר ובדק את
התעודות ,והבריסקערוב אמר לבניו אין עוד מלבדו ,והרשעים הלכו.
ובספר 'דעת יואל' מביא אבי זצ''ל את דברי המהרש''א בסוטה שכתב ,דמה שנצרך לקרוע את ים
סוף ,היה רק בשביל שאר השטים שיראו לנפשם לירד לים ,אבל נחשון בן עמינדב שקידש שם
שמים ונכנס לים ,בתוקף הבטחון שאין חילוק בין ים ליבשה ואין הכרח בשום טבע המוטבע
לעשות היפך רצונו ית' ,בשבילו לא היה צריך קריעת ים סוף) ..וביאר שם שזה היה הדרגה
העליונה שזכו לה יוצאי מצרים שראו על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ,שהם ראו ביטול
הטבע ממש(.
קריעת ים סוף – דרגה חדשה של אמונה
ולפ"ז צריך להסביר ,שכל התהליך הזה של שני המצבים של יצי"מ וקריעת ים סוף ,בא להעמיד
בעם ישראל שתי מצבים ושתי דרגות .אבי זצ"ל מביא בספר שכוס חמישי רשות זה כנגד קריעת
ים סוף.
צריך להבין שיש את השלב של יצי"מ" ,ועבדום ועינו אותם ד' מאות שנה ,ובנ"י נמצאים בתוך
הטומאה ,גוי בקרב גוי ,כעובר הבלוע ,והיצירה שלהם ע"י העשר מכות ,וכמו שביארנו שזה בא
ע"י שישראל בונים את היצירה שלהם ואת המצב שלהם .שהם באיתערותא דלתתא משתתפים,
עם ישראל צריך לעשות בשביל זה משהו ,וזה בדם פסח ודם מילה ,ועי"ז הגיעו לדרגה של בני
בכורי ישראל.
ועכשיו בקריעת ים סוף התורה מלמדת אותנו עוד דרגה חדשה של אמונה .דרגה של 'אין עוד
מלבדו'.
זה מה שמלמדים אותנו בקרי"ס ,שנחשון צריך לקפוץ לים ולהגיע עד הנשימה ,וצועק הושיעני
אלקים ,ויש כאן שבריר של שניה ,שאם נחשון נעצר שניה יותר מוקדם ועושה חשבון ,מה יהיה.
איך אני אלך? אז כבר לא יקרע הים ,וכשנמצאים במצב הזה של אין עוד מלבדו ,אז כדאי הוא
האמונה שהאמינו בי ,ואז אין הים עומד בפניהם ,כי באמונה של אין עוד מלבדו אז גורמים שאין
ים .ברגע שהישראל נכנס לאמונה חזקה שאין עוד מלבדו ,אז אין יבשה ואין ים .וזו הדרגה של
קריעת ים סוף .וזה באמת המטרה שהיתה כאן .שהיה עוד מהדורה של יצי"מ ,כי זה שתי דרגות.
וזו הדרגה שאנו עולים אליה בשביעי של פסח ,אחרי העבודה של האמונה של פסח ,האמונה
הבסיסית במציאות ה' ויכלתו ,וממילא השתעבדות אליו בקיום מצוותיו ,כעת מגיע השלב של
האמונה המיוחדת של 'אין עוד מלבדו' ,ועמה המצוה המיוחדת של קידוש ה' שאינה שייכת
במצב הרגיל רק בזמנים מיוחדים ,ואת המערכת הזו מעמידים ביום הזה של שביעי של פסח.
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"לטוב לנו כל הימים"
העליה בספירת העומר ויסוד השמחה בעבודת ה'

וקול התור נשמע בארצנו
"כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו ,הנצנים נראו בארץ ,עת הזמיר הגיע וקול
התור נשמע בארצנו .קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך".

אומרים חז"ל ,עם ישראל נמצא בתוך הגלות מצרים .והנה "עת הזמיר הגיע" ,הגיע הזמן שעם
ישראל צריך לומר שירה בים סוף" .וקול התור נשמע" ,הגיע הזמן שהם צריכים לקבל את התורה.
'קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך' .וצאי ממצרים.
'עת הזמיר הגיע' ,דהיינו ,לא משום שיצאו ממצרים לכן הגיעו לשירת הים ולמתן תורה .אלא
להיפך ,בגלל שהגיע הזמן של שירת הים ושל מתן תורה ,ובגלל שהם צריכים לומר שירה לקב"ה
ולקבל את התורה ,לכן יצאו ממצרים .ולכן סופרים ספירת העומר ,כדברי החינוך הידועים.
וכאן הפליאה עצומה ,אם כ"כ מחכים למתן תורה ,א"כ צריכים לספור כמה נשאר למתן תורה,
לא כמה ימים עברו.
ויש כאן פליאה נוספת ,הרי אנו יודעים שעם ישראל היו במצרים בתוך מ"ט שערי טומאה ,ואם
היה מחמיץ הרגע של היציאה ,מלוש בצק ועד חומצתו ,היו יורדים לתוך השערי טומאה בלי
יכולת לצאת .א"כ יש לשאול ,יש מ"ט שערי טומאה מול מ"ט שערי קדושה ,זה לעומת זה עשה
אלקים ,אז אם עם ישראל היו לפני יציאת מצרים במ"ט מעלות מתחת לאפס ,וכשיצאו ממצרים
התחילו לספור מעל האפס ,א"כ ביציאת מצרים עצמה היו באפס ,שהרי את המ"ט שערי עליה
התחילו לספור אחרי יצי"מ ,ובבת אחת עברו את כל השערי טומאה והתחילו לספור .איך יתכן
כזה דבר?
ועוד נתבונן ,כתוב ברמב"ם שקוראים בשביעי של פסח את שירת הים .ויש גירסה אחרת וכך אנו
נוהגים ,שקוראים עד "אני ה' רופאך" ,את הפרשה של "ויבואו מרתה וכו' וילונו העם ,"..ולכאו'
צ"ב ,מה כל זה קשור לקריעת ים סוף?
ההשתוקקות והעליה לקראת קבלת התורה
אלא צריך לדעת יסוד גדול מאוד .היסוד של מתן תורה והבסיס לקבלת התורה ,ובזה נבין מה זה
הספירה שאנו מצווים לספור ,שזה לא סתם להגיד 'היום יום אחד'' ,היום שני ימים' ,אלא ודאי
שצריך להיות עבודה של התעלות ושל ציפיה לקראת מתן תורה.
וכן מסופר על הגר"א ,שמיד אחרי פסח ישב ללמוד עד שבועות בפרישות גדולה מאוד ,יותר
מכל השנה .כי זה ימים של ספירה ,ימים של השתוקקות ושל עליה .לא סתם יושבים ומצפים
שיהיה ,אלא להתבונן כל הזמן כמה התעלינו ,כמה התרוממנו ,כל יום צריך להיות עוד עליה,
ועוד התחזקות והתקדשות.
וזה הסיבה שאנו לא סופרים כמה נשאר לשבועות ,אלא סופרים כמה מעלות קנינו ,הקב"ה גם
לא קבע זמן מתי יהיה שבועות ,אלא מהותה של הספירה היא שנספור שבעה שבועות ואז נקבל
את התורה .שנגיע לשבע כפול שבע מעלות ,ואז נזכה לתורה .בגלל שהגענו לזה ,ולא שנקבע יום
ומתחילים לחכות אליו .כמו חתן שאומרים לו 'כשתהיה מוכן עם כל מה שצריך לחתונה ,אז נוכל
לעשות חתונה'...
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וכאן יש יסוד חשוב מאוד שצריך לדעת .יסוד היסודות של כל בריאת העולם ,כמו שאומר הדרך
ה' ,שיסוד בריאת העולם שהאדם משלים את עצמו ,כי תכלית הטוב להיטיב .והאדם צריך לעבוד
על השלימות שלו ועל השלימות של כל הבריאה.
וכתוב בתורה ,על שאלת הבן החכם" ,ויצוונו ה' לעשות את החוקים האלה ..לטוב לנו כל
הימים"! כשאנו מתבוננים בכל התורה כולה" ,טעמו וראו כי טוב ה'" ,צריכים לראות כמה שזה
טוב כל עבודת ה' .זה לא רק שאלה של הידור ,של להיות שמח בעבודת ה' .אלא זה יסוד כל
האמונה.
כי הרי יסוד האמונה הוא "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,שרצונו ית' בבריאת
העולם להיטיב לברואיו.
אז צריכה להיות ההסתכלות כל רגע ורגע ,בכל מצוה וברכה ,לראות את מידת ההטבה וחסד ה'.
לראות שהכל "לטוב לנו כל הימים" ,זה יסוד האמונה ,להשלים את עצמנו ואת הבריאה כולה,
כדי שיהיה מלכות ה' בעולם .וזה גם הבסיס של תורה ומצוות ,שהכל 'לטוב לנו כל הימים',
"עולם חסד יבנה" ,וגם הרע זה היכי תצי לטוב ,כמו שאומר המהר"ל שהגלות סיבת הגאולה
והחושך סיבת האור.
ועל זה צריך האדם לעמול על עצמו ,שיגלה את רצון ה' בבריאה ,מה מתגלה לנו בבריאה ,רצון
ה' .רואים בריאה  -רואים שיש כאן רצון ה' ,רואים תורה  -רואים את רצון ה' .וצריך לעורר את
הרצון העצמי ,את הדעת שהיא יסוד האדם ,להדביק אותו ברצון ה'.
א"כ צריך האדם לעורר את עצמו ,לא להיות 'מוכרח ואנוס בעשייתן' ,כמש"כ המ"מ בסוף הל'
לולב ,ודאי שחייבים לעשות את המצוות ,אבל העבודה היא לעורר את הרצון ,שיהיה הכל מתוך
רצון .וזה מביא את הסיעתא דשמיא.
א"כ האדם חייב להשלים את עצמו לעורר את עצמו את רצונו לעשות את רצון ה' .שתהיה בחירה
לעורר את החשק והאהבה לרצון ה'.
העמל להוציא מן הכח אל הפועל
וממילא ,זה ודאי שבני ישראל ביציאת מצרים הגיעו למ"ט שערי קדושה ,א"כ למה לא קיבלו את
התורה מיד? אומר האריז"ל :במוצאי יו"ט ראשון של פסח לקחו להם את כל המדריגות ,ואז הם
התחילו לעבוד .אם כן נשאל ,למה בהתחלה נתנו להם הכל?
בגמ' בנדה ]כד" [.מי יתנני ירחי קדם ..בהלו נרו עלי ראשי" ,זה תינוק במעי אמו ,יושב איתו
מלאך ולומד איתו את כל התורה כולה .אין לנו אפי' מושג מה זה כל התורה כולה ,לא רק נשים
נזיקין או בשר וחלב .כל התורה כולה .נגלה ונסתר .8יושב התינוק במעי אמו והמלאך מלמדו את
כל התורה כולה.
"כיון שננער לצאת ,בא המלאך ]אותו המלאך שלימדו [..וסוטרו על פיו .9ואז הוא שוכח הכל,
ומתחיל הכל מהתחלה ,מתחיל ללמוד איך לחיות ,איך להגיד הברות ,וכך עובד קשה ולומד
 8כמשל הסתלק לא מזמן הגאון ר' ישראל אליהו וינטרויב זצ"ל ,הוא לא למד קבלה ,הוא פשוט למד את כל התורה כולה .על השולחן שלו
עמדו רשב"א וקצות ,ר' חיים ,הכל ביחד .ישבתי פעם בכולל והוא למד עם אברך שביעית ,התלמיד פתח משניות שביעית מהתחלה ,והוא בא
והתחיל להרצות לו לפי הסדר ,משנה ירושלמי ,ראשונים ,רמב"ם ,כך כל יום.
 9זה לא מופת ,כל אחד מאיתנו בפליק אחד יכול לשכוח את כל התורה כולה...
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ביגיעה את כל התורה כולה .וגם כשמגיע לגיל מאה ועשרים שואלים אותו מה הפשט בגמ'? לא
יודע ..אומרים לו 'נו ,תיזכר מה אמרו לך ,לא סוגיא חדשה' .וכך אומרים לכ"א 'זה נמצא בשורש
נשמתך ,המלאך לימד אותך את כל התורה כולה?'.
אז מהו העמל של האדם? להגיע לעצמו .כי הנשמה והתורה זה דבר אחד .אז בשורש נשמתו יש
לכל אחד את חלקו בתורה .את הגילוי שלו והפנים שלו בתורה .אחד מהשישים ריבוא פנים של
התורה יש לו בנשמה ,רק העבודה שלו להוציא את זה מן הכח אל הפועל.
אז כל אחד מאיתנו כאשר מתקשה באיזה דבר ,צריך לחשוב ,מה חידשתי כאן .הרמב"ם מחכה
לך שתגיד פשט ,שתוציא את מה שבשורש נשמתך' ,לא בשמים היא' זה נתינת התורה ,התורה
נמצאת בשמים ,בשורש נשמתך בגבהי מרומים ,ואתה צריך לגלות את רצון ה' כאן בארץ ,להוריד
את המסכים שמבדילים.
ועוד יותר ,לו יצויר שהמלאך לא היה מלמדו את כל התורה כולה מהתחלה ,אזי הוא כבר לא היה
יכול להגיע לכלום .כי איך אדם יכול להשיג את התורה ,שהיא 'עמוקה מני ארץ ורחבה מני ים'?
רק בגלל שבעצם לימדו אותו את זה ,וזה נמצא בשורש נשמתו ,החלק הפרטי שלו בתורה כבר
נמצא בשורש נשמתו ,כדברי השל"ה ,ולכן הוא יכול להגיע לזה.
יש מכתב מפורסם שכתב הגאון רי"א וינטרויב זצ"ל לבנו ,וכך כותב לו" :לבני יקירי חמדת
לבבי ,בליל שב"ק בדברנו יחד על אודות הצלחתי בנעורי] ,הרי בגיל תשע עשרה הוא חיבר את חיבורו
'פתחי שערים' על השמעתתא[ ,אמרת 'מסתמא היה לאבא ראש טוב' ותלית הכל בזה ,ז"א שמי שאין
לו ראש טוב אינו יכול להגיע לזה"...
]ויש כאן יסוד גדול ,שבזה נמצא הרבה מההתמודדות שלנו ,שאדם חושב 'אני לא בעל כשרון'..
אבל הרמב"ם והשו"ע כותבים' :כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה ,בין עני בין עשיר ,בין בעל
יסורין וכו' ,למה לא כתבו 'בין בעל כשרון בין שאינו בעל כשרון' ,הרי זה גם התמודדות ,אולי מי
שאינו כשרוני פטור ממצות תלמוד תורה .אלא ודאי שזה בכלל לא נוגע למצות תלמוד תורה ,לא
התמודדות בכלל[.
"אבל דע לך האמת כי לא זו סיבת הצלחתי כלל! בנעורי שפכתי הרבה דמעות לזכות לד' דברים,
שהם יראת שמים ,תשובה ,התמדה בתורה בכל המצבים ]מה זה בכל המצבים? כשאין חברותא? אצל
הגאון זצ"ל זה היה כשאין לחם וחלב בבית ,כשיש חרפת רעב ,ובכל אופן יושבים ולומדים כרגיל .זה התמדה[ .

ודביקות בה לשמה" ,מה זה לשמה? אומר הנפה"ח לשם התורה ,לדעת את כל התורה כולה,
להתחבר לרצון ה'.
"ואחרי הרבה תחנונים נפתחו השמים ואראה מראות אלקים בלימודי ועבודתי .וכאן היה סוד
ההצלחה! הראש שלי בנעורי היה בינוני ואולי קצת פחות מזה ..אבל כשמשמים פותחים המוח
והלב ,נפתחות השגות גדולות ועמוקות בתורה".
הרי כל אחד עומד ומסתכל ,לפי המצב שלי היום נצטרך את כל שנות מתושלח לגמור את
המסכת ,אבל כמו במשל של השחמט ,כשמכפילים זה מגיע עד אין סוף.
ולפי דברינו יש כאן עוד יותר עומק ,אימתי נפתחים השמים ,כשהתחנונים הם לגלות את מה
שיש בי כבר.
א"כ אומר האריז"ל ,זה ודאי שהגיעו בחסד ה' לדרגה הכי גבוהה שיכול להיות .אלא שזה לא
היה מתוך יגיעה ,מתוך תחנונים ,מתוך יגיעה עצמית .אמנם היה דם פסח ודם מילה ,אבל את כל
העבודה של המ"ט שערי קדושה ,המ"ט מעלות ,זה היה במתנה כדי שיהיו ראויים לצאת ,ועכשיו
התחילו לעבוד על זה להיות ראויים למתן תורה.
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אם כן למה נתנו להם את זה? אלא כמו שביארנו ,שהקב"ה נתן להם את הבכח של המ"ט שערי
קדושה ,כדי שיוכלו לעבוד על זה במ"ט ימים להגיע לבפועל ,למ"ט שערי קדושה .ולולי שהיה
ניתן להם לא היו יכולים להגיע לזה אח"כ.
זה צריך להיות יסוד ההסתכלות בעבודת ה' ,להוציא מהכח אל הפועל .כי כל התורה כולה
מונחת לפני ואני צריך להוציא את החלק שלי מן הכח אל הפועל .זו העבודה והעמל ,ועל זה
צריך להיות התחנונים.
הכבד והמרה – התאוות והמרירות
וכאן נראה דבר נפלא מאוד ,שכתב בספר 'ברית עולם' ]לרמ"ד ואלי[ לימוד נפלא מה קורה אחרי
יציאת מצרים" .ויסע משה את ישראל מים סוף" אומרים חז"ל שהיה בעל כרחם ,בגלל ביזת הים.
אבל בזוהר כתוב "בתיאובתא דשכינתא" .בגלל הגילוי שכינה שהגיעו אליו בים סוף .אז הקב"ה
הראה להם את גילוי שכינה במדבר כדי שיסכימו ללכת.
והנה מה קרה אח"כ? "ויבואו מרתה ,ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם" .מה הביאור
בזה ,ומה הקשר ליציאת מצרים?
אומר הרמ"ד ,אנחנו רואים ביציאת מצרים שהעונש העיקרי של פרעה היה 'כבידות'" ,כבד לב
פרעה"" ,הכבדתי את לבו" ,וינהגהו בכבידות וכו' .כי מצרים זה שורש התאוות המגונות .מצרים
זה היה שורש הד' מלכויות ,שורש הד' קליפות וכללה את כל המלכויות שאח"כ .ועם ישראל
נכנס שם ושקע בתוך הטומאה.
וע"י ההבדלה מהמצרים ,ע"י ניתוץ האליליות של מצרים ,ע"י זה זכו להיפרד מהם .והקב"ה
העניש את מצרים בכבד ,שזה שורש התאווה .ועל זה היה כל הניסים והנפלאות ,יציאת מצרים,
קריעת ים סוף ,עד שהגיעו לשירה.
אבל בגוף האדם יש גם 'מרה'  -מרירות ,וזו התמודדות יותר קשה ,התמודדות עם מרירות
ועצבות .וכאן לא עוזר ניסים ונפלאות ,וזה מה שממשיכים אחרי קריעת ים סוף" .ויסע משה" ,אל
תחשבו שגמרתם עם כל הבעיות ,יצאתם ממצרים ,הגעתם לכבוד ה' ,עכשיו מתחילה עבודה
חדשה" .לא יכלו לשתות מים ממרה" ,ואין מים אלא תורה ,כשהאדם מר לו התורה נהפכת למרה.
שמעתי ממרן הגראי"ל שטינמן )שליט"א( ]זצ"ל[ ,שאמר למישהו שלא נהנה מהלימוד ,אמר לו
משל ,אם נותנים לילד סוכריה אבל יש לו פצעים בפה ,אז הוא לא נהנה מהסוכריה .כך כשהאדם
מר לו ,אז התורה נהיית מרה.
וזה מש"כ "ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם' ,להם היה מר ,לכן היה מר התורה .כשהוא
מלא טענות כרימון ,ושום דבר לא טוב לו .חסר לו את יסוד האמונה שטוב ה' לכל ,שהוא טוב
ומטיב לכל .אבל כשאדם מתבונן בחסדיו ית' ובטובו ית' ,הכל נהיה טוב .הרבה פעמים אדם
אומר 'לא טוב לי' ,אבל כשמתבוננים בחסדיו ית' הכל יהיה טוב.
איך מתגברים? "ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים" ,אומר הרמ"ד" :המקום הזה היה
מים מרים ,ואין תקנה אלא להמתיקם ע"י דבר אחר" .צריך משהו אחר שימתיק את המים ,וזה עץ
החיים – אילנא דחיי .איך ממתיקים את המרה? ע"י עץ החיים יגיעת התורה.
וזה היה הוראה לדורות" .שם שם לו חק ומשפט" ,לדורי דורות ,בכל מצב צריך את העץ החיים.
ובפרט בימים האלו של ספירת העומר שזה חלק מההשלמה של יציאת מצרים וקריעת ים סוף
שצריך עכשיו לעמול על עץ התורה כדי למתק את המרה .וזו צריכה להיות העבודה שלנו.
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לעורר את הרצון והשמחה בעבודת ה'

ספירת העומר זה ימי שמחה וקדושה ,ימים של התעלות והתרוממות ,של ציפיה לקבלת התורה.
עבודה לעורר את הרצון ,להפוך את כל המערכת.
ישב אצלי אברך לאחרונה ,ותינה בפני כמה מר לו בעבודת ה' .אמרתי לו :אתה צריך להפוך את
כל המערכת! כמו מכונה שצריך לפרק את כולה ולבנות מחדש .הנה אתה קם בבוקר ,ומיד חושב,
'אוי ,צריך להתפלל ,צריך להביא את הילדים לגן ,לרוץ לכולל' ,אתה כל היום רדוף ,האם פלא
שמר לך? אתה הרי לא עומד בכל המטלות שהצבת לעצמך ]ואתה הרי אברך בן עליה[.
אבל הדרך הנכונה צריכה להיות הפוך ,שתקום בבוקר ותרגיש "להגיד בבוקר חסדך" ,רבונו של
עולם ,אתה מזכה אותי עכשיו לעמוד לפניך להתפלל לפניך ,להתרומם בתפילה ,לצעוק 'ברוך
שאמר' ,את המילים מלאות האמונה של התפילה .לקבל עול מלכות שמים כל יום מחדש .זיכית
אותנו לומר 'שירה חדשה' ,כל יום עומדים בקריעת ים סוף .איזה זכות והתרוממות רוח נתת לנו
שאנו יכולים להתפלל .כל מילה בתפילה צריכה לקחת יום שלם להתבונן.
ואחרי התפילה אני בא הביתה לטפל בילדים היקרים שלי ,במתנות שקיבלתי ,מה נאמר ומה
נדבר ..כמה אושר לטפל בילדים של מלך .ואחר כך לשבת בבית ה' ,להחזיק את כל העולם ,מי
ידמה לי ומי ישווה לי?
זה נקרא להחליף את כל המערכת .קשה לי ללמוד? איזה אושר ושמחה שקשה לי ללמוד! למה
אושר? כי אני עובד על עצמי ,ולא נותנים לי מתנות .הר' שך זצ"ל היה מספר שהיו רואים
בוולז'ין את הנצי"ב כל יום בוכה באהבה רבה ,והיה אומר שביום שהוא לא בוכה אין לו חידושים
להגיד בשיעור .וחשבתי מה הפשט בזה ,האם לא היו לו חידושים? בודאי שהיה לו חידושים,
אבל הוא לא רצה להגיד כאלו חידושים שלא מגיעים מתוך בקשה ,של 'המרחם רחם עלינו' .הוא
נותן בלי סוף ,רק שנכין את הכלים ,נפתח את הידיים לקבל.
וככה להסתכל לאורך כל היום .איזה זכות שאני יכול לעזור בבית] .פעם בא אברך לסטייפלער
ודיבר איתו בדרכי הלימוד ,ואמר לו הסבא בסוף 'צריך גם לעזור בבית' .כתב לו האברך 'אשתי
לא מרשה לי' .אז הוא צחק ,ואמר לו 'זה המצוה שלה ,אבל המצוה שלך זה כן לעזור!'[ .לראות
את האושר שיש בכל דבר.
השכל והקדושה יחדיו ידבקו
בפרשת השבוע אצל נדב ואביהוא "בהקריבם אש זרה לפני ה'" .אומר האבן עזרא שחשבו שעשו
דבר רצוי לפניו .שואל האבי עזר ]המפרש לאבן עזרא[" ,רבים יתמהו ,אם כוונתם היתה לשמים,
למה נענשו?
ומתרץ יסוד מבהיל ,והעולה מדבריו ,שאנשים גדולים מגיעים לקדושה עליונה מאוד .ואז יכול
לקרות בתוך הקדושה הגדולה וההשתוקקות הזו שיהיה להם שגגה בעבודת ה' .אבל אדם צריך
בתוך הקדושה להבחין בשכל אם זה רצון ה' או לא .גם אם נמצא במעלת קדושה עליונה ,צריך
לבחון בשכל אם זה רצון ה' או לא .מה ההלכה אומרת" .ואם שגה בו עוונו ישא! אבל אם השכל
והקדושה יחדיו ידבקו ,לא ישגו לעשות דבר להיפך מרצון הבורא".
א"כ צריכה להיות מצד אחד השתוקקות והתעלות והתרוממות ,אבל מצד שני ,היות והכל זה
בשביל לגלות רצון ה' בבריאה אז צריך לראות מה רצונו' .מה ה' דורש מעמך' ,מה ההלכה
אומרת .ואדרבא ,כשמגיעים למדריגות גבוהות מאוד בקדושה עליונה ,צריך יותר להזהר שלא
לטעות ,כמו שאומרים 'ויעש כן אהרן' מלמד שלא שינה.
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וכן בסוף הפרשה כותב הספורנו "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים ,והייתם קדושים" .אומר
הספורנו :יציאת מצרים הראתה לנו באופן בלתי אמצעי ש'אני ה' אלקיך' ואין זולתו .ואנו פונים
ישירות אליו .וממילא 'והייתם קדושים' מתקרבים לקדושתו ית'.10
העיקר להתחזק בתורה ותפילה ,לעזוב קנאה ושנאה ותחרות ,את עוון העגל שמרקד בינינו כמו
שאומר הכלי יקר .ולהתחזק בקיום התורה .וזה ישפיע גם על הצאצאים ,שיראו איזה חשק שאני
מברך ברכת המזון ,וכמה אכפת לי התפילה .להשרות אוירה של 'טוב ה" .לשמוח עם מה שהם
יכולים ,עם מה שהצלחנו .וזה מה שירומם אותם.

 10אתמול בלילה צלצל אלי אברך ,וסיפר לי שיש לו זוג קרובים שלא נפקדו ,ומישהו העלה רעיון שמ"ג נשים }כמנין חלה{ יעשו עיסה
ויפרישו חלה .אמרתי לו :ומה עם התפילה? זה הרי עת צרה נוראה ,אז תגיד לכל הידידים והמכירים שבשומע תפילה יבכו כל יום ..כמה
דמעות לכל הפחות ..תפילה מעומק הלב .זה מה שמעביר את רוע הגזירה.
פעם אחרת הייתי אצל ר' חיים קנייבסקי שליט"א על עת צרה מסוימת ,אמר לי צריך להתפלל .אמרתי לו שקבענו תפילה ,אמר לי :מה יעשה
אדם והתפלל ולא נענה ,יחזור ויתפלל!"
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"והיו מספרין כל אותו הלילה"..
'סיפור יציאת מצרים' ליל שימורים תשע"א

]ערוך עפ''י הדברים ,עם הוספות משיחות במקו"א[
הקדמה:
הנה כולנו מתכוננים כל כך הרבה לליל הסדר ,מתחילים לסדר את הבית
כבר מט"ו בשבט בהכנה רבתי ,ואחר כך אפיית מצות בחרדה שלא יפול
פירור על כל הכלים .11וכך מתכוננים לפני פסח ,בבדיקת חמץ בחורים
ובסדקים וביעורו בשריפה רבתי ,והכל מיועד בשביל הלילה הנשגב הזה,
הלילה שבו יצאנו ממצרים.

סיפור יצי"מ
שייך
הפסח

לכל

והנה כשמגיע הלילה פתאום כולם ממהרים להספיק את חצות .אין זמן!
ובאמת שזה מראה על גדלות התורה ,שאחרי כל ההכנות וכו' ,עדיין הכל
צריך להיות בדקדוק ההלכה לפרטיה .וכמו שאומרים 'בשעה שמצה ומרור
מונחים לפניך' ,רק עם מצוות התורה כראוי אפשר להשפיע את האמונה.
וכך רואים בתוך ההגדה ,שבאים לספר לילדים סיפור יצי"מ ,ובאמצע
מתחילים לומר מאמרים עמוקים ולימודים מפולפלים" ,יכול מראש חודש
וכו'" ..אלא שזה קיום מצוה ,ויש לו גדרים כמו כל מצוה וממילא המצוה
בעצמה משפיעה על הנפש ,אפי' שהילדים לא מבינים .
אבל עדיין ההגדה מה תהא עליה? חיוב סיפור יציאת מצרים ממשיך גם
אחרי 'נרצה' ,וההגדה זה הדרך שקבעו רבותינו לסיפור יציאת מצרים.
והנה מנהג ישראל שאחרי גמר ליל הסדר מעלים את ההגדה לארון ,עד
ליל הסדר הבא .אבל הסטייפלער זצ"ל היה נוהג כל פסח לעיין בהגדה ,בין
סדר לסדר היה לוקח מפרש ממפרשי ההגדה ועובר על כולו.
וכך אנחנו נעשה ,נחזור על קריאת ההגדה בהרחבה ,וכך נקיים סיפור
יציאת מצרים .

מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל:
]משיחה במקו"א[ בפרשת לך לך כתוב ,שהקב"ה אמר "המכסה אני מאברהם
אשר אני עושה" ,וכתוב שם את השבח שהקב''ה אמר על אברהם אבינו,
ואנחנו מבינים שמן הסתם זה השבח הכי גדול שאפשר לומר עליו .ומהו
השבח – "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך
ה'" .מה השבח הגדול שבזה?

מסורת
התורה
בהעברה
מאב לבנו

אלא צריך לדעת ,שספר בראשית נקרא 'ספר הישר' ,כמו שרואים בדברי
חז'''ל המובאים ברש''י הראשון "שאם יאמרו אומות העולם לישראל
 11ישנו שיר שחיבר תלמיד של הבריסקער רב ,ושמו 'מצות הרב' ,שם הוא מתאר את אפיית המצות של הגרי"ז ובניו .וסיפרו שכשהראו את
זה לגרי"ז ,קרא את זה בתשומת לב ,ובמקום אחד הוא חייך ,כשתיאר את גירוד המקלות שהיו מגרדים גרוד והלוך )לפני שהיו עוטפים בנייר
כמו היום( ,וכתב "תמיהני אם נשאר מהם משהו" .ובמקום אחר הוא בכה ,כשכתב על עמידת בני הגרי"ז בחרדת קודש" ,כלויים העומדים על
הדוכן"
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'ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים' ,הם אומרים להם' ,כל הארץ
של הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם,
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'" ,רואים א"כ במאמר חז"ל זה ,שספר
בראשית בא ללמדנו ,שבשביל מי ברא ה' את העולם? בשביל מי שישר
בעיניו!
וכמו שמבאר הכלי יקר ,שלא מדובר כאן שתהיה סתם טענה על ישראל,
אלא יש כאן בעיה של כפירה בעיקר ,שאיך יכול להיות שהמאמינים
במציאות ה' ושלטונו בעולם ילכו וייקחו בכוח הזרוע ארצות שבעה
אומות? אלא ע"כ ,יאמרו הגויים ,שהכל הפקר בעולם ,ואין ח"ו מנהיג
לבריאה .ולכן הקדימה התורה את עניין בריאת העולם ,להורות שכל
הבריאה מתנהלת לפי סדר ,ובצדק וביושר.
וזה השבח של האבות ,שהם הלכו בדרך הישר ,והעבירו אותה מאב לבן.
זה הענין הגדול של "דרך ה'"  -ללכת בדרכי האבות שנקראו "ישרים" ,בלי
חכמות מחוכמות ,רק בדרך היושר.
ומצאנו כשיעקב אבינו מברך את אפרים ומנשה ,ואפרים ומנשה הרי גדלו
במצרים ,אומר יעקב אבינו "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את
הנערים" אבל מיד ממשיך "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק"
ואז "וידגו לרוב בקרב הארץ".
כי כל הברכות מגיעים רק אם שם אבותינו הקדושים נקרא עלינו ,שאנו
ממשיכים את מסורת הדורות בלי לשנות ובלי להתחכם .רק זה מחזיק את
עם ישראל כל הדורות .וזה הברכה שמברכים את הבנים "ישימך אלהים
כאפרים ומנשה" ,שאפרים ומנשה אף שהיו דור אחרי זה ,בכ"ז נחשבים
כמו דור לפני ולא סתם דור לפני זה ,אלא "כראובן ושמעון יהיו לי".
בראדין היה מקוה ,והמקוה שם לא היה כמו בימינו משוכלל ומפואר אלא
היה פשוט בור באדמה שנובעים בו מי תהום ]והבור עצמו היה עמוק מאוד – באר של מי
12
תהום לכן היו עושים כמין קופסה של קרשים מסביב לבאר וע"ז היו עומדים ,וכך היו טובלים [ והמים
מהתהום הרי מאד קרים ,לכן היה מונח שם ליד דוד ענק על האש ,והבלן
היה לוקח ממנו מידי פעם הרבה מים רותחים ושופך לתוך המקוה וכך היו
המים מתחממים.
פעם אחת ביום שישי בבוקר מגיע הח"ח לטבול במקוה ,אחרי שטבל ויצא
ניגש לבלן ואמר לו שהיום המקוה קרה ,וצריך להוסיף מים חמים כדי
שאנשים יוכלו לטבול .הצטדק הבלן ואמר שאינו מבין איך זה יכול להיות
הרי שפך הרבה מים חמים למקוה .ניגש הח"ח לדוד ונגע קצת במים ואז
התברר הכל ,המים היו אמנם חמים אבל לא רותחים.
אמר הח"ח לבלן :יוסף יוסף ,תדע לך מעכשיו ,אם תשפוך מים רותחים
המים במקוה יהיו חמים .ואם תשפוך מים חמים המים במקוה יהיו פושרים,
ואם תשפוך מים פושרים המים במקוה יהיו קרים...

 12ולא היה לזה דין כלי כיון שהיה עם חורים
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וכך אמר הח"ח לבנו הג"ר לייב זצ"ל :אני כבר יותר קר מאבא שלי ואתה
יותר קר ממני ,והבנים שלך יהיו כבר יותר קרים .א"כ מה העצה? "ויקרא
בהם שמי ושם אבותי" לעצור את את ירידת הדורות ,לעצור את
ההתרחקות מהשורשים ואז ישאר מהחום משהו ,אחרת הוא יעלם לגמרי.
ועינינו רואות ,שאלו שלא שמרו ונתרחקו ,פשוט נעלמו מעם ישראל ,ואלו
שחירפו נפשם ושמרו בכל מצב ,הם אלו שזכו להצמיח מתוכם גידולי פאר
והדר.
הג"ר יעקב קמינצקי זצ"ל נסע פעם באוירון ,היה זה כשהיה כבר בגיל
זיקנה מופלג  -למעלה מגיל תשעים ,ונסע איתו אחד מנכדיו .והנכד כל
הזמן שואל ,סבא מה אתה צריך ,אולי צריך עוד משהו? ומיד רץ לסדר את
הענינים.
ישב לידו פרופסור גוי ,והתבונן כל הזמן איך הנכד משרת במסירות את
הסבא ,בתחילה הוא חשב שזה כנראה איזה משרת ששכרו לשרת את
הזקן ,ובטח הוא מקבל משכורת גבוהה ולכן הוא כל כך מסור לזקן .אבל
אח"כ הוא שם לב שמדובר בסבא ונכד .הפרופסור יצא ליבו מקנאה ,הוא
בכלל לא יודע איפה הנכדים שלו ,אולי ביפן בסין או בהודו ,מתגוללים
ברפש וטיט ככלבים באשפה .הוא בכלל לא ידע אם הם חיים.
הוא לא יכל להתאפק ,ופנה לר' יעקב קמינצקי ושאל אותו :תסביר לי למה
אתה זכית שנכדיך כך יכבדו אותך ,ואילו הנכדים שלי הלואי שיגידו לי
שלום ,הלואי שלא יבעטו בי.
אמר לו ר' יעקב :ההסבר הוא פשוט מאד ,אנחנו כולנו מאמינים שאנו
צאצאים של אדם הראשון ,ואדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה
ואח"כ היו האבות הק' ואח"כ משה רבנו ,א"כ הנכד שלי עושה חשבון מי
יותר קרוב לאברהם אבינו ,אני או סבי? מי יותר קרוב למעמד הר סיני ,אני
או סבי? ודאי שהסבא .וכן בענינינו ,ר' יעקב קמינצקי הרי הכיר את הסבא
מסלבודקא ואת ר' איצלה פוניביז'ר אבל הנכד כבר לא הכיר אותם ,א"כ
הנכד מסתכל על הסבא ביראת כבוד .הסבא הוא זה שמעביר לו מגדולי
הדורות הקודמים] .נתאר לעצמינו ,יכנס לכאן תלמיד של הח"ח ויתחיל
לספר איך היה הולך עם הח"ח לכל מיני מקומות כולם הרי ישתו בצמא
את דבריו ויעריצו אותו ויכבדו אותו[ .אומר א"כ ר' יעקב :פשוט שהנכד
מכבד את הסבא .אבל תסלח לי אדון פרופסור ,אתם הרי מאמינים שבאתם
מהקוף וככל שחלפו הדורות הלך הקוף והשתפר עד שנהיה לבן אדם ,אז
הוא יותר בן אדם ממך...

חכם בנו שואלו ,ואם לאו אשתו שואלתו.
]ליל הסדר תשס"ט[ רואים כאן רעיון נפלא ,שכל קשר צריך להיות גם קשר
רוחני .כמו שהרע"א כותב באחד מהמכתבים על אשתו שנפטרה" :פעמים
רבות היה לי משא ומתן עמה בויכוח ביראת ה' עמה כל הלילה".
וזו נקודה חשובה שחושבים שאשה היא בשביל לבשל ולאפות ,וכמובן
גם לדבר ביחד וכו' ,אבל לקיים איתה מצות סיפור יציאת מצרים?
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אבל כאן חכמים אומרים לא כן ,אלא תמיד כשיש קשר בין שני אנשים,
צריך שזה יהיה קשר רוחני ג"כ .כל אחד לפי דרגתו.

מַ ה נִ ְשׁ ַתּנָה הַ לַיְ לָה הַ זֶה ִמ ָכּל הַ לֵילוֹת.
פעם נסעתי באוטובוס ,וישב לידי בחור צעיר מ'עבדי הזמן' ,שכנראה
התעניין על הדת ועל היהדות .והוא התחיל לשאול אותי שאלות .אמרתי
לו :דבר ראשון תדע לך ,שהיהדות פתוחה בפני כל השאלות שישנם! ישב
מאחורינו אדם מבוגר שאינו ממחנינו ,וכששמע את זה צעק מיד :מה
פתאום ,צריך אמונה!

הלילה
שואלים את
כל השאלות

אמרתי לו :בשביל זה יש ליל הסדר!! בליל הסדר אנחנו אומרים לילדים:
תשאלו את כל מה שאתם רוצים! ולכל השאלות יש תשובות .אז אפילו
שכל השנה מחנכים אותם לאמונה ולקבל את הדברים ,אבל בלילה הזה
אנחנו פותחים להם את השער ,ואומרים להם :עכשיו תשאלו כל מה
שאתם רוצים.
ולא רק זה ,אלא שאנחנו גם מעוררים אותם לשאול ,ע"י כל השינויים שיש
בלילה הזה] .וצריך לחפש כל הזמן מה לשנות ,כדי לגרות את הילדים לשאול ,ולא מספיק
השינויים הרגילים שכבר הורגלו להם משנים עברו .וכן יש להעיר ,שעפ''י המבואר בגמ' וברשב''ם
ועוד מפרשים ,את ה'מה נשתנה' לא הבן שואל ,שהבן שואל סתם שאלה כשמוזגים כוס שני ,אלא שאם
אין לו בן אז אשתו שואלתו או הוא שואל 'מה נשתנה'[..

הנה ,אחד מהשאלות של מה נשתנה היא 'שבכל הלילות אין אנו מטבילין
אפילו פעם אחת וכו' ,כל הילדים יודעים להגיד את השאלה הזו ,אבל לא
הרבה יודעים מה התשובה שלה' .עבדים היינו' ..מה זה מתרץ?
אלא יש תוס' בפסחים ]קטו ,[:שמפרש "כדי שיכיר התינוק וישאל" – "כלומר
ומתוך כך יבא לישאל בשאר דברים ,אבל במה ששאל למה אנו עוקרין
השלחן לא יפטר ממה נשתנה"] .ולא כמו שמפרש רשב"ם שם שמשיבין לו שלפי שנשתעבדנו
במצרים אנו עושין כל הדברים הללו[.

מה הפשט? אלא זה גופא מה שאומרים לו ,הלילה הזה רוצים שתשאל
13

הרבה שאלות .ואז הוא יבין את זה וישאל שאלות אחרות .
אבל כאן צריך לעורר עוד נקודה ,פעם סיפר לי אברך ,ששבוע לפני פסח
הוא הגיע הביתה עם חבילת מצות ,ונטפל אליו בנו הקטן וכדרך ילדים
שאל אותו' :אבא מה זה?' אמר לו' :זה מצות לפסח' .המשיך הילד
להתעניין' :אבא מה זה מצות?' והאב ענה לו' :זה אוכל שאוכלים בפסח'.
'אבל למה אוכלים בפסח מצות'? התרגש האב ואמר לו' :תשמור את
 13ועיין בספר 'יהודה לקדשו' במאמר ממו"ר רה"י שליט"א ,שביאר בארוכה ובדרך נפלאה את הטיבול של כרפס וסילוק
הקערה ,ושאלת הבן עליהם ,שענינם הוא משום שהמגיד על הכוס הוא כקידוש שני על הזמן המיוחד של פסח ,ולכן אוכלים
כרפס לקיים קידוש במקום סעודה על הקידוש הראשון של עצם היום ,ומסלקים הקערה להורות שתם הסעודה הראשונה
וכעת זו סעודה חדשה ,ולכן מוזגים את הכוס השניה ואומרים עליו את ההגדה שהוא הקידוש השני ,ועל זה שואל הבן מדוע
חילקו את הקידוש לשניים ,ומשיבין לו עבדים היינו ,ומצוה עלינו לספר ביציאת מצרים ולכן עושים עוד קידוש לשבח
ולהודות לו
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השאלה הזאת לעוד שבוע ,ואז תשאל אותה ותקבל אגוז' .כך הוא סיפר לי
בגאוה.
אמרתי לו" :ביטלת מצות עשה!" איזה? מצות עשה של תלמוד תורה,
'ולמדתם אותם את בניכם' .אם הילד שואל ,מצות תלמוד תורה לענות
ולהסביר לו .מה שמיוחד בליל הסדר זה שמעוררים אותו לשאול ,אבל אם
הוא שואל מעצמו ,תמיד חייבים להסביר לו.
וחשבתי עפ''ז לפרש את הפסוק "כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" ,למה
נאמר כאן 'מחר'? אז רש''י מפרש שיש מחר שהוא לאחר זמן .אבל אפ"ל
בדרך דרוש ,שבא לומר ,אמנם עכשיו אתה בליל הסדר עונה לכל
התשובות ,אבל תדע שגם מחר אם ישאלך בנך ,גם אז תצטרך לענות לו
על כל שאלותיו.

מַ ה נִ ְשׁ ַתּנָה הַ לַיְ לָה הַ זֶה ִמ ָכּל הַ לֵילוֹת.
]ליל הסדר התשס"ט[ יש לתמוה ,מה שאלת הבן 'מה נשתנה' ,ודאי נשתנה,
הרי כל הלילה יש מצוות רבות וידועות וכי אינו יודע זאת? ]וא' אמר שהשאלה

בטקסים גם
הרשעים

היא מה נשתנה הלילה שרוב מצוות התורה ביום[.

מאמינים

וצריך לומר יותר ,שהשאלה היא מה נשתנה הלילה כולו ,שהוא לילה
המלא במצוות .את זה רואה הבן ותמה .
ויש לבאר עוד ,שיש להתבונן למה שואל על חמץ ומצה ,שהרי כבר אמרו
'הא לחמא עניא' והסבירו שהוא הלחם שהיה לאבותינו במצרים ,ומה
קשה לו?
אלא שגם הרשעים מאמינים בטקסים יפים ומצוות נחמדות ,אבל לא בתור
מחייב ,שמשום זה לא נאכל חמץ כלל] .וכמו שסיפר יהודי רחוק מתורה ומצוות ,שאצלם
אוכלים מצות בליל הסדר ,זה מאוד נחמד ,אבל במרק אחר כך מביאים ...ה' ירחם[ וזו אם כן
השאלה ,למה אנחנו בכלל לא אוכלים חמץ?
והתשובה" :עבדים היינו" היינו עבדי פרעה ועכשיו אנחנו עבדי ה' ,אז
אנחנו משועבדים לו ,ולא רק מקיימים מצוות נחמדות.

עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ לְ פַ ְרעֹה בְּ ִמצְ ָריִ ם.
בצעירותי אחרי החתונה התארחתי כמה שנים בליל הסדר אצל
הסטייפלער זצ"ל ,ואצלו בליל הסדר ההנהגה היתה כמו אצל החזו"א,
שקוראים את ההגדה בלי שום הוספה.14

התירוץ לכל
הקושיות
שבעולם

אמנם במשך השנים התבוננתי והבנתי שהקריאה עצמה היתה בעצמה
פירוש נפלא לכל ההגדה ,בצורת הנעימה וההדגשה בכל קטע ,והיו

 14בשנה הראשונה שלא הכרתי את זה ,והייתי רגיל לבית אבי שהיו אומרים פירושים וחידושים ,שאלתי אותו שאלה בעבדים היינו ,אבל הוא
לא ענה לי ורק סימן לי שלא עכשיו ,ואח"כ בשולחן עורך הוא ענה לי

56

והיו

מספרין

קטעים שהיה פורץ בבכי ]כמו בפסוק 'ואומר לך בדמייך חיי' ,שהיה בכל שנה פורץ בבכי[,
ולעומת זאת היו קטעים שהיה שר בנעימה מיוחדת] ,כמו 'בצאת ישראל' שהיה שר

במנגינה ישנה שהחזו"א ג"כ שיבחה[ ,וזה עצמו היה מסביר את כל ההגדה .
אבל בכל זאת ,שש מילים היה הסבא מוסיף כל שנה על ההגדה ,לאחר
שאחד הנכדים היה קורא באזנו בקול 'מה נשתנה' ,היה פותח בנעימה של
לימוד ואומר" :איז אתירוץ פון אלע קושיות איז – עבדים היינו לפרעה
במצרים"] .וכן היה אומר מורי ורבי הר' שך' :ווס אתירוץ פון אלע קושיות?'[.
ונראה לי שזה ממש כך" ,אתירוץ פון אלע קושיות" ,התירוץ לכל הקושיות
שישנם בעולם ,כל התמיהות והקשיים ואי הבנות שהאדם מסתובב ולא
מבין ושואל ,על הכל יש תירוץ אחד! "עבדים היינו לפרעה במצרים,
ויוציאנו ה' אלקינו משם".
למה? כי כאן אנחנו אומרים שיש שתי אפשרויות בעולם' .עבדי פרעה' ,או
'עבדי השם'! אין באמצע! אדם חושב שהוא יתנהג חופשי ,הוא לא רוצה
להיות עבד לשום דבר .אבל אין כזה דבר .אם אתה לא עבד של ה' ,אז
בעל כרחך אתה עבד לפרעה ,וכמו שאומר הרמב"ם 'פרעה הוא היצר
הרע' .מי שהוא לא עבד לה' אז הוא עבד ליצר הרע ,עבדי הזמן.

וַאֲ פִ ילוּ ֻכּלָנוּ חֲ ָכ ִמיםֻ ,כּלָנוּ נְ בוֹנִ יםֻ ,כּלָנוּ זְ ֵקנִ יםֻ ,כּלָנוּ יו ְֹדעִ ים
אֶ ת הַ תּו ָֹרהִ ,מצְ וָה עָ לֵינוּ לְ ַספֵּ ר בִּ יצִ יאַת ִמצְ ַריִ ם.
פלא הדבר .הרי החכם והזקן כבר יודעים הכל ,ומכירים הכל ,מה הענין
שלהם גם לספר?
אבל האמת שאם החכמים והזקנים והנבונים יסמכו על מה שהם זוכרים ,זה
לא יהיה 'יציאת מצרים'! הם יזכרו הכל ,אבל הם לא יזכרו שיש מנהיג
לבריאה ,שהוא גאלנו ממצרים באותות ובמופתים ,ואנחנו נהיינו עבדיו
ועם מרעיתו .רק את הסיפורים היפים.
יש רמב"ם נורא במורה נבוכים ,ששם מביא הרמב"ם מספרי היסטוריה
ישנים מתקופת מצרים ,שתיארו את כל התקופה הזו .וכך הם מספרים,
שהיה עם גדול וחזק ועשיר וגיבור ,ששכן במצרים ,והיה להם עם שלם של
עבדים ששירתו אותם .ומתארים הספרים האלו ,שבשנה אחת קרו כמה
אסונות טבע נוראים ,והעבדים ברחו!
נורא מאוד! אסונות טבע ..לא פחות ולא יותר .עכשיו אנחנו מבינים איך
פרעה וכל החרטומים הקשו את ליבם .מה היה כתוב בעיתונים שלהם?
הכל אסונות טבע!
כשקראתי את הרמב"ם הזה הבנתי מה שכתוב בתוספתא שמביא הבית
הלוי ,הרי כולם יודעים איך שפרעה רץ באמצע הלילה וקרא למשה ואהרן
לצאת ממצרים ,אבל משה ואהרן לא הסכימו .למה? פשוט מאוד! מה
אנחנו נצא עכשיו בלילה כמו גנבים? מחר אתה תכתוב בעיתון 'כל
העבדים ברחו' ..בשביל זה נצא לאור היום כמו בני חורין .שכולם יראו את
יד ה'.
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והבית הלוי מביא תוספתא שמשה אמר לפרעה שיגיד 'הרי אתם
משוחררים'' .הרי אתם קנויים לעצמכם' .היו חייבים שפרעה יודה בבחירת
עם ישראל ,שיודה שמאת ה' היתה זאת להוציאם ממצרים .לא עוד אסון
טבע ומקרה.
וזה יכל לקרות רק עכשיו ,כשכל הבכורות מתו ופרעה חשש על עורו ,לא
היה לו ברירה אלא להודות שכל בני ישראל משוחררים .
אם כן נבין ודאי למה לא מספיק חכמים ונבונים ויודעים את התורה ,אמנם
מכירים את כל הסיפור ,אבל בלי סיפור חסדי ה' בקל אפשר להגיע
לאסונות טבע ומקרים.
וזה עבודה קשה שהוטלה על האדם בכל עת ,לדעת ולהתבונן שהכל יד
ה' .וזה תכלית כל האדם.
שהרי אנחנו יודעים את מה שאומר הנפה''ח ,שמאז חטא אדם הראשון יש
תערובת שהתערב טוב ברע ורע בטוב ,ומה התכלית של זה – התכלית היא
יחוד ה' .התכלית צריכה להגיע לתכלית של 'ונשגב ה' לבדו ביום ההוא",
"מלאה הארץ דעה את ה'" ,שכל הבריאה תתנהל לפי רצונו ית' ,רק לפי
רצונו ית' שמתגלה בבריאה.
אלא שהאדם צריך לעמול על זה ,להתיגע על זה ,להשקיע את כל
מאמציו בשביל לגלות את יחוד ה' ,לגלות את רצונו ית' ע''י תורת ה' .וכל
מילה שהוא לומד ו מיישם את זה בחיים ,לא סתם שעושה מצוות ,אלא
שהמחשבות שלו הם מחשבות של תורה .שההשקפות שלו הם השקפות
של תורה ,לא השקפה מהמאמרים בעיתון ,מהשקפות זרות ,שכל המטרה
שהקב"ה ברא אותם זה בשביל להעמיד את האדם בנסיון ,שיבררו מה רצון
ה' ,מה דעת התורה בכל דבר.
וגם בדיבור זה כך ,צריך להשקיע עמל עצום בדיבור] .צריך לדעת ,אולי אנחנו
נזהרים מלשה''ר ,מרכילות ,ומכל איסורי הדיבור ,אבל לא נשמרים מאיסור אחר – לדבר שטויות .זה גם
איסור! לפעמים רואים שמדברים בסגנון שמגיע מהרחוב ,כל מיני מילים שבאות ממש מהביוב של הרחוב,
ונכנסים לתוך עולמה של תורה .הרי פה שלומד תורה ומתפלל צריך להיות פה קדוש![

והמעשה ,שהמעשה יהיה מדודקדק עפ''י התורה ,כל פרטיה ודקדוקיה,
עמל עצום לעמול איך לקיים כראוי את הכזית מצה ומרור .הרי כל מעשה
קטן מי יודע איזה עולמות הוא הורס.
וכך אדם משלים את עצמו ,בשביל להגיע לרצונו ית' שמתגלה בבריאה .

בָּ רוּ הַ מָ קוֹם ,בָּ רוּ הוּא .בָּ רוּ ֶשׁנָתַ ן תּו ָֹרה לְ עַ מוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בָּ רוּ
אַרבָּ עָ ה בָ נִ ים ִדּבְּ ָרה תּו ָֹרה..
הוּא .כְּ ֶנגֶד ְ
מורי ורבי הר' שך זצ"ל היה אומר ,בוא וראה כמה גדול עומקה של
התורה" .בראשית ברא אלקים" ,לומדים את זה ילדים קטנים בגן ,ובחורים
ואברכים מבוגרים ,וראשי ישיבות ,ומקובלים ,וכו' ,כולם לומדים את אותו
'בראשית ברא' ,וכל אחד מוצא בזה עומק אחר.
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זה מה שרואים גם כאן .סיפור יציאת מצרים שייך לכל הרמות ולכל
הסוגים ,בין לרשע ובין לחכם ,לכולם יש דרך לספר וללמוד ביציאת
מצרים.
וחשבתי עוד הרגשה בארבע בנים ,שיתכן שהכל מדובר על האדם בעצמו.
יש תקופות שהוא 'חכם' ,שואל וחוקר ומברר על כל ה'עדות והחוקים' וכו'.
אבל יש תקופות שהוא בדרגת 'רשע' ,ומרגיש 'מה העבודה הזאת לכם',
כמו שמפרש בירושלמי" :מה הטורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל
שנה" .ומצאתי הוספה לירושלמי באבודרהם ועוד ראשונים ,שהוסיפו" :מה
הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה ,לעכב את סעודתינו
ולערב את שמחת החג".
הרי כל כך קשה עובדים כבר מפורים ואפילו לפני ,ואחר כך מגיע ליל
הסדר ,כל היום לא אוכלים לא חמץ ולא מצה ,ובערב מגיעים לסעודה
רעבים ומתחילים עם שתי כוסות ומגיד ארוך ,ומצה ומרור ,והריח
מהמטבח כבר מגיע לאף ..יכול להיות כזו הרגשה לפעמים 'מה העבודה
הזאת' ,הכל נראה כמו עבודה קשה] .וכבר נראה מה התירוץ לשאלות[.
וכן לפעמים האדם נמצא במצב של תמימות' ,מה זאת' ,ולפעמים במצב
של אינו יודע לשאול ,לא מעניין אותו .ולכל מצב יש את התשובה שלו
והדרך שלו .וכפי שנראה.

חָ ָכם מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? "מַ ה הָ עֵ דוֹת וְ הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר
צִ וָה ה' אלקינו אֶ ְת ֶכם" .וְ אַף אַ ָתּה אֱ מוֹר לוֹ כְּ ִהלְ כוֹת הַ פֶּ סַ ח:
ירין אַחַ ר הַ פֶּ סַ ח אֲ פִ יקוֹמָ ן.
אֵ ין מַ פְ ִט ִ
מפרשים הראשונים :העדות  -הם דברים שיש להם טעם ,שהם עדות על
גאולת מצרים] .כגון לאכול מצה ומרור ,שהם זכר ללחם עוני ולוימררו את חייהם .וכן ענין
הפסח ,זכר שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים[ .והחוקים  -ההלכות בפסח שאין
נראה בהם טעם מוסבר] ,כמו "ועצם לא תשברו בו" ,ושיאכל בחבורה אחת[ .והמשפטים
– "וכל ערל לא יאכל בו" ,וכן שאר דיני חמץ ומצה ודקדוקי סופרים
שבהם .ואת כל זה הבן החכם רוצה לדעת.
וכאן הפליאה עצומה :מה התשובה שעונים לו 'אין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן' .מה זה קשור לשאלה?
ובאמת יש גירסא של ר' זלמל'ה מוולז'ין] ,אחיו של ר' חיים מוולז'ין[ ,שהוא גרס
'אף אתה אמור לו כהלכות הפסח עד אין מפטירין' ,שזה המשנה האחרונה
בפסחים] .והגרי"ז היה נוהג באמת לקרוא את הקטע הזה פעמיים ,פעם אחת כפי הנוסחא
הרגילה ,ופעם שניה כפי הנוסחא של ר' זלמל'ה[.

אבל גם זה קשה מאוד ,מה התשובה בזה ללמוד איתו הלכות פסח?
נראה לי שהתשובה תובן על פי מעשה שהיה עם ר' יחזקאל אברמסקי
כשהיה רב בלונדון ,והיו שם הרבה צעירים חילונים שהתחזקו ,והוא הדריך
אותם ועודד אותם.
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פעם אחת הגיע צעיר כזה והסתובב בבית מדרשו תקופה ארוכה ,ור'
יחזקאל שת ליבו שאף פעם לא נראה הצעיר מניח תפילין ,לא בתפילה
ולא אחריה .חשב אולי אין לו תפילין ,או שמא יש לו שאלה בהלכה וכו'.
החליט לגשת אליו ולהציע את עזרתו .ואכן ניגש אל הצעיר ושאל אותו
אולי הוא צריך עזרה בקניית תפילין או משהו אחר .אבל הצעיר סירב,
ואמר לו :אני לא מניח תפילין ,כי אני לא מבין את המצוה הזו..
אמר לו ר' יחזקאל' :אני מוכן להסביר לך את כל טעמי המצוה ועניניה,
בצורה כזו שאתה לא תיפרד לרגע מן התפילין .אבל יש לי תנאי אחד,
שלפני כן תניח את התפילין חודש אחד בלי להבין ,ואחרי שלשים יום
תבוא אלי ,ואני אסביר לך באר היטב את הכל'.
בלית ברירה הסכים לתנאי ,וכך עשה ,ביום הראשון לבש את התפילין
חמש דקות ומיד הוריד ,למחרת הוסיף עוד חמש דקות ,ועוד ועוד ,בסוף
החודש ר' יחזקאל אברמסקי כבר עמד במקום מחכה שיגיע ,אבל הצעיר
לא הגיע ,וכך בכל השבוע שאחריו .כשראה שכך פנה אליו לשאלו מדוע
אינו מגיע כפי שסוכם .אמר הצעיר" :הרב ,אין צורך! אני כבר מבין הכל!!".
וכך זה בכל המצוות! "טעמו וראו כי טוב ה'" .קודם כל צריך לטעום
ולהרגיש את טעם המצוה ,ואז כבר לא צריך הרבה הסברים .הכל מובן!
וזוהי התשובה לבן החכם" :אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" ,לא אוכלים
אחרי המצה שום דבר .למה? כדי שישאר הטעם של המצה לכל השנה!
ועם הטעם הזה יהיה תשובות לכל השאלות ,לכל העדות והחוקים
והמשפטים ,הכל יהיה מובן עם הטעם של המצה.
אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים ,למה איננו מרגישים את הטעם הנפלא
הזה של המצוות? התשובה היא ,מה שמחפשים זה מה שמוצאים! הטעם
הזה בא כשמחפשים אותו! כשעושים את כל המצוות בשמחה ובהתרגשות,
כשמצפים לליל הסדר הנה הלילה שנתקרב לקב"ה ,שנרגיש קרבת אלקים,
אז זה מגיע.
סיפר לי בעל תשובה מחיפה] ,שכיום הוא ראש כולל חשוב מאוד[ ,שבתקופה
הראשונה אחרי שהתחיל להתקרב ,ודיבר כמה פעמים עם אבי זצ"ל .
ובאחת הפעמים הראשונות אמר לו אבי זצ"ל :תסתכל ותרגיש איך
שבכניסת שבת האויר משתנה ..והוא הסתכל וראה שאכן כך ,האויר
משתנה .נהיה אויר של שבת .זה מה שמסבירים כבר לבעל תשובה טרי,
תרגיש את הטעם של שבת ,את הטעם של המצוות.

ובתורה התשובה לבן החכם ]בדברים פרק ו'[" ,ואמרת לבנך עבדים היינו
לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ,ויתן ה' אותות ומופתים
גדולים ורעים במצרים וכו' ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו וכו'
ויצוונו ה' לעשות את כל החוקים האלה ליראה את ה' אלקינו ,לטוב לנו
כל הימים".
15

התשובה
בתורה:
אנחנו עבדים,
אבל הכל לטוב
לנו

 15הפעם הראשונה שהוא בא לשאול אותו ,כשהיה לו ציצית קצרה ,והוא לא הבין איך מסתדרים עם הציצית שארבעת
החוטים יצאו מהבגד ,אז אבי זצ"ל הראה לו היכן קונים ציצית יותר ארוכה ,והוסיף לו 'כל שאלה תבוא אלי'..
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"עבדים היינו לפרעה במצרים" ,עם ישראל איננו עם שעשו לו טובות,
אלא 'עבדים היינו' ,היינו כלום ,ולכן "ויצוונו ה' לעשות את כל החוקים
האלה" ,לכן נצטוינו בכל המצוות הללו.
"לטוב לנו כל הימים" - ,צריך להתבונן ולראות כמה שזה טוב התורה
והמצוות ,כמה שזה מתוק' .לחיותנו כהיום הזה'  -זה כל החיות שלנו! ובלי
תורה ומצוות אין לנו שום חיות
נשאלת השאלה ,אם כל התורה והמצוות בא מאפס ,מעובדי ע"ז ,לטוב לנו
ולחיותנו ,האם מגיע לנו עוד שכר על זה? אם אומרים לילד קטן תיקח
תרופה וניתן לך פרס ,זה מובן .אבל האם יתכן שיאמרו לו בוא תאכל
סוכריה ותקבל פרס? האם יאמרו לאדם מבוגר שרעב ללחם בוא תאכל
ונשלם לך בעד זה? ניתן לך כל טוב רוחני וגשמי בעד זה? אז איך אומרים
לנו לקיים מצוות 'לטוב לנו ולחיותנו' ,ועוד מקבלים שכר על זה?
אבל בכל זאת " -וצדקה תהיה לנו" ,הקב"ה מחשיב לנו לצדקה את כל
המצוות ,לטוב לנו ולחיותנו.
"כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה' אלקינו כאשר ציוונו",
כשנעשה את זה בשביל מצות ה' .לא בשביל השכר .ואז מקבלים את
השכר ,את הנצח בלי שיעור.

ָר ָשׁע מָ ה הוּא אוֹמֵ ר" :מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַ זֹאת ָל ֶכם"?
והבאנו מהירושלמי שמוסיף' :מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל
שנה ושנה'.

יצי''מ

אמצעי

לקיום המצוות

ומה התשובה לבן הרשע? "אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו "בעבור זה
עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ,מסביר רש"י "בשביל שאקיים מצוותיו" .מה
התשובה בזה? ]וכבר עומדים על זה ברמב"ן ובאבן עזרא להסביר את
דברי רש"י האלו ,שנראה מהם שהמצוות היו לפני יציאת מצרים ובגללם
יצאנו ממצרים[.
אלא שהבן הרשע אומר :מה הטורח ,למה צריך את כל המצוות האלו? אני
מסתדר בלעדיהם ,אני מאמין בלב ביציאת מצרים ,למה צריך את כל זה?
מה אומרים לו :יש לך טעות בגישה לתורה ומצוות .אתה חושב שהמצוות
הם הכרת הטוב לה' שהוציא אותנו ממצרים ,לכן צריך להאמין בו ולקיים
מצוותיו .אבל זה הפוך! הקב"ה הוציא אותנו ממצרים בשביל שנקיים
מצוותיו.
הרי היסוד של בריאת העולם זה 'אסתכל באורייתא וברא עלמא' ,התורה
היא התכלית של העולם ,ובשביל זה נברא כל העולם .אז היציאת מצרים
זה חלק מה'אסתכל באורייתא' ,חלק מהמהלך שהיה בשביל התורה,
'בשביל שאקיים מצוותיו' .אם כן ,אי אפשר לוותר על שום חלק במצוה!

וְ ֶשׁאֵ ינוֹ יוֹדֵ עַ לִ ְשׁאוֹל – אַ ְתּ פְּ תַ ח לוֹ.
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לכאורה במבט שטחי נראה שיש כאן שלשה שהם בסדר ,ואחד לא בסדר.
הצדיק ודאי בסדר ,התם גם כן" ,תם דרך וירא ה'" ,וכמוהו לכאו' השאינו
יודע לשאול ,ורק הרשע הוא לא בסדר.
אמנם אומר הכלבו שזה לא כך! גם השאינו יודע לשאול זהו חסרון וגנות.
מה הטעם? כי מי שמרגיש שהכל בסדר ולא חסר לו כלום ,אין לך חסרון
גדול מזה] .וכ''כ המלבי''ם שהשאינו י''ל הוא ההמוני הנלוה אל הבן הרשע[.
ולכן עונים את אותה התשובה גם לרשע וגם לשאינו יודע לשאול .ומה
אומרים להם" :בעבור זה עשה ה' לי – לי ולא לו" ,לא לרשע ולא לשאינו
יודע לשאול .נורא מאוד.
ומבאר" :לפי שגאולת מצרים היתה על ידי מופתים שהיו שם בדרך שנוי
הטבע ,וידוע הוא שהש"י לא ישנה הטבעים כי אם לצורך החסידים
שבדור ,או בזכות תורתם אם הם חכמים ,או בזכות מעשיהם המהוגנים,
ובזכות ישרים ההולכים עמו בתום לבב וביושר ,ונזהרין בקיום המצות..
אבל הרשע ידוע הוא שאינו כדאי ,וגם מי שאינו מדקדק לשם מי יעשה
מעשיו ומנהג כבהמה והוא שאינו יודע לשאול אין ספק גם כן שאין
ראוי שישנה השם בטבעים להצלתו"!
ולעומת זאת התם ,אמנם הוא תמים ולא יודע ,אבל הוא 'מבקש' ,הוא
מתעניין ושואל' ,מה זאת' ,וזו מעלה מאוד גדולה.
זה דרגה שצריך להיות לכל בן תורה ,שיהיה לו רצונות ושאיפות טהורים,
לדעת את התורה .להגיע לדרגה של אהבת ה' ,כמו שאומר הרמב"ם בפ"ב
מיסודי התורה" ,מתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול ,כמו שאמר דוד
"צמאה נפשי לאלקים לא-ל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים" ,אני צמא
להכיר אותך.
פעם בא אלי בחור צעיר ,ואמר לי שיש לו הרבה שאלות ומבוכות איך
לצעוד בדרך החיים ,איך להתחזק ביסודות של האמונה ,ביסודות של
התורה.
אמרתי לו :אתה ממש כמו דוד המלך! הוא לא הבין ,אבל פתחתי לו את
הרמב"ם והראתי לו ,איך מגיעים לאהבת ה'? מתבוננים בבריאה ,בגדולת
ה' ,וכשיראה מזה את חכמתו שאין לה ערך ולא קץ" ,מיד הוא אוהב
ומשבח ומפאר מתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול" .עצם הצימאון
והשאיפה והרצון לדעת ולהכיר ,זה הקירבה אליו .אמרתי לו :אז כשיש לך
שאלות ,תצעק לרבש"ע "צמאה לך נפשי".
"שוטטו ובקשו ברחובות ירושלים אם יש עושה משפט מבקש אמונה
ואסלח לו" .אמר המשגיח ,השבח הכי גדול על בחור ,שהוא 'מבקש',
שהוא רוצה' .מבקש אמונה' זה יותר ממאמין ,הוא רוצה יותר ,הוא רואה
שהוא רחוק ורוצה יותר להתקרב .אבל המאמין מרוצה מעצמו ,המבקש
כל הזמן רוצה יותר ויותר.
פעם בא אלי בחור אחר ,ואמר לי 'אין לי חשק ללמוד' .אמרתי לו 'טוב
מאוד .אז אל תלמד ,תישן תסתובב ,אני לא אעשה לך שום דבר' .אמר לי
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מיד' :אבל אני כן רוצה' .אמרתי לו 'הרי אמרת שאין לך חשק' ,אמר לי:
'אבל אני רוצה שיהיה לי חשק'.
אמרתי לו :אתה רוצה לבצע את החשק שלך ,זה הרצון הכי גדול! הרצון
לדעת ,הרצון שיהיה שאיפות ,שיהיה התלהבות.
החזו"א כתב בכתבים לחותני הגר"ש ברזם זצ"ל ,שאם אחד לומד תורה
שלא לשמה ,אבל אכפת לו למה לא לומד לשמה ,אמר החזו"א זה
הלשמה האמיתי ,הרצון לרצות.
וצריך לדעת להעריך את זה ,ולפתח את זה עוד ,כי זה הכח האמיתי
בשביל להתעלות.

ִמ ְתּ ִחילָה עוֹבְ דֵ י עֲבוֹדָ ה ָז ָרה הָ יוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ ,וְ עַ כְ ָשׁיו ֵ -ק ְרבָ נוּ
הַ מָ קוֹם ַל ֲעבֹדָ תוֹ.
למה מספרים את זה כאן? אלא שהרי יש מחלוקת רב ושמואל מה זה
'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' ,רב אמר "מתחילה עובדי ע'ז היו אבותינו
ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו" ,ושמואל אמר "עבדים היינו לפרעה
במצרים ויוציאנו ה"א משם".16
והבאנו מהמהר"ל שמסביר ,שיש שעבוד רוחני וגאולה רוחנית ויש שעבוד
גופנית וגאולה גופנית .וזה שני גנות ושבח ,אחד גנות רוחני ושבח רוחני,
והשני גנות ושבח גופני .מה שאומרים 'מתחילה עובדי ע"ז ..ועכשיו קרבנו
המקום' ..זה שעבוד רוחני שהיינו עובדי ע"ז ,וגאולה רוחנית שקרבנו
לעבודתו ביצי"מ ונתינת התורה .ומה שאומרים 'עבדים היינו ..זה מיירי
בשעבוד הגופני והגאולה הגופנית "ויוציאנו ה' אלקינו משם".
והנה כשנבוא להבין את כל הענין של מתחיל בגנות ומסיים בשבח ,למה
צריך להתחיל בגנות? הרי עכשיו ליל הסדר ,יושבים כמו בני חורין ,ויש
מצוה של שמחת יום טוב ,ולמה צריך להעציב את כולם לספר את הגנות
שהיתה?
אלא שכאשר לא יודעים את הרע שהיה ,קשה להעריך את הטובה שאחר
כך .כמו שכתוב "החושך סיבת האור" ,אפשר לחשוב ,נכון הקב"ה הוציא
אותנו ממצרים ,אבל גם שם לא היה כל כך נורא ,אולי היה שם הרבה
אוכל ,כמו שאמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם ,את
הקישואים ואת האבטיחים" .אבל כשמספרים את גודל השעבוד שהיה
קודם ,מתוך הרעה יודעים להעריך את הטובה.
]וזה יסוד בכל הודאה ,לזכור את הרעה שהיתה קודם .וגם בבין אדם
לחברו ,כשמודים למישהו לזכור מה היה לפני הטובה[.
אמנם כל זה מובן למה צריך לספר את השעבוד שהיה .אבל "מתחילה
עובדי ע"ז היו אבותינו" ,מה זה בא להגיד? למה צריך לספר את הדרגה
שהיתה קודם?
 16ואומרים הראשונים שלהלכה אנו פוסקים כמו שניהם ,וגם הם עצמם לא חלקו לגמרי ,אלא כל המחלו' היתה מה להקדים.
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אלא שהנה כולם יודעים שיש ארבע לשונות של גאולה ,שכתובים בפסוק
"והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים ,והצלתי אתכם מעבודתם ,וגאלתי
אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ,ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם
לאלהים".
ובסוף הפסוק כתוב אח"כ "וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם
מתחת סבלות מצרים" .ולכאורה קשה ,למה רק אחרי 'ולקחתי אתכם לי
לעם' אז ידעו שאני ה' "המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" ולא קודם?
אלא שהרי ולקחתי אתכם לי לעם' זה במתן תורה ,ששם נהיו בני ישראל
עם ה' וקיבלו את תורתו .ומבואר כאן ,שרק במתן תורה הבינו בני ישראל
את המשמעות האמיתית של יציאת מצרים ,שאז ה' לקחם ממצרים בשביל
לעשות אותם עם ה' .שזה תכלית יציאת מצרים] ,ולכן מיד למחרת הפסח אנחנו
מתחילים לספור ספירת העומר לקבלת התורה ,לקשר את יציאת מצרים במתן תורה[.

וזה ה'שבח' הרוחני ,המעלה הגדולה שהגיעו אליה בעקבות יציאת מצרים
ומתן תורה.
ובשביל להבין את גודל השבח ,ודאי צריך להתחיל בגנות ,להיזכר בדרגה
הנמוכה שהיינו קודם ומשם העלנו ה' אליו.

ִמ ְתּ ִחילָה עוֹבְ דֵ י עֲבוֹדָ ה ָז ָרה הָ יוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ ,וְ עַ כְ ָשׁיו ֵ -ק ְרבָ נוּ
הַ מָ קוֹם ַל ֲעבֹדָ תוֹ.
]משיחה לפרשת וירא[ ונביא את דברי הרמב "ם ,מה היתה טעותם של בני
אנוש שחטאו בעבודה זרה .וז"ל" :וזו היתה טעותם ,אמרו :הואיל והאל
ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ,ונתנם במרום וחלק להם
כבוד ,והם שמשים המשמשים לפניו ,ראויים הם לשבחם ולפארם
ולחלוק להם כבוד .וזה הוא רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו
וכבדו ,וכמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו ,וזה הוא כבודו
של מלך".
צריך לדעת שדור אנוש היו אנשים גדולים שהבינו את גודל משמשי
השי"ת ,ובכלל ,כל ענין היצר של ע"ז שהיה פעם לא היה סתם יצה"ר
תאווני ,אלא זה היה יצה"ר שכלי ,שאפי' אנשים חכמים ונבונים נמשכו
אחריו עפ"י דעתם ,והחזו"א כותב באגרות שלא נחשוב שאנחנו במדרגה
יותר מהם ,אלא הם היו במדרגה גדולה ולכן נמשכו אחרי היצה"ר הזה,
ואנשי כנה"ג עשו עמנו חסד בכך שביטלו את היצה"ר הזה מאיתנו שודאי
לא היינו יכולים לעמוד כנגדו.
וממשיך הרמב"ם ומתאר ,איך שבמהלך הדורות כבר לגמרי התרחקו
מהשי"ת ורק עבדו לצורות כל הזמן" .ועל דרך זה היה העולם מתגלגל
והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו .כיון שנגמל איתן
זה התחיל לשוטט בדעתו ,והוא קטן ,ולחשוב ביום ובלילה .והיה תמה
איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב
אותו ,לפי שא"א שיסבב את עצמו .ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע
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דבר ,אלא מושקע באור כשדים בין עובדי ע"ז הטפשים .ואביו ואמו וכל
העם עובדים ע"ז והוא היה עובד עמהם ,ולבו משוטט ומבין עד שהשיג
דרך האמת וכו'".
מבואר כאן ברמב"ם ,ש'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו' ,לא הולך
על תרח] ,כמו שטוענים כמה מהראשונים ,הרי אנחנו לא מייחסים את
עצמינו לתרח[ ,אלא מדובר על אברהם אבינו ,שגם היה עובד עמהם ,אבל
לבו היה משוטט ,עד שהשיג דרך האמת.
והנה מרן זצוק"ל ב"אבי עזרי" )הל' תשובה פ"ה ה"ה( הביא דברי המדרש
רבה בתחילת פרשתנו" .אמר ר' יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום
למקום וראה בירה אחת דולקת ,אמר :תאמר שהבירה זו בלא מנהיג .הציץ
עליו בעל הבירה ,אמר לו :אני הוא בעל הבירה .כך לפי שהיה אבינו
אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג .הציץ עליו הקב "ה ואמר לו
אני הוא בעל העולם.
ומקשה מרן זצוק"ל הלא לכאורה אין דומה המשל לנמשל ,דבמשל ע"י
שהציץ בעל הבירה ממילא נתברר לשואל מי הוא בעל הבירה .אבל
בנמשל מה שייך לומר "הציץ עליו הקב"ה" הלא "לא יראני האדם וחי",
א"כ מה התברר לו עכשיו יותר מקודם לכן?
אלא מתרץ מרן בעל ה"אבי עזרי" ,וכך היה חוזר לפנינו פעמים רבות,
שכמו שבמשל ע"י שההלך שאל את השאלה הציץ עליו בעל הבירה
והגיע ע"כ להכרה ברורה בבעל הבירה ,כך בדיוק אצל אברהם אבינו ע"י
השאלה נתברר לו מיהו בעל העולם ,כיון שע"י השאלה הגיע להכרה
ברורה שיש מנהיג לבירה ,דקודם ששאל עדיין לא היתה ההכרה ברורה
אלא סתם ידיעה בעלמא ,אבל ע"י השאלה המחייבת הזו ,נתברר לו
בהכרה ברורה שיש בעל לבירה ואין אפשרות אחרת ,וזהו בדיוק הבחינה
ש"הציץ עליו הקב"ה" ,שמראה שהגיע להכרה ברורה ע"י ששאל.
וזהו היסוד לאמונה הברורה ,שרק ע"י התבוננות של "מי ברא אלה"
מגיעים להכרה ברורה ,והשאלה עצמה היא התשובה ,שכיון ששואלים
מי בעל הבירה ,מגיעים לתשובה ברורה שבאמת אין שייכות ואפשרות
אחרת ,אלא ע"כ שהשי"ת הוא בעל הבירה.
אבל אם לא שואלים ולא מתבוננים ,לא מגיעים להכרה זו ,וזה נשאר
בגדר ידיעה מופשטת .וזה אינו נקרא "אמונה" .ש"אמונה" פרושו לא
שיודעים ,אלא מאמינים .ולכן רק כשהשאלה של האי ידיעה מתחזקת ,כך
כלפי זה מתחזקת האמונה .שככל שמתבוננים יותר בבריאה כך מתפלאים
יותר וככל שמתפלאים יותר כך מתחזקת האמונה ב"אתה הוא ה' לבדך,
אתה עשית את השמים שמי השמים וכו' הארץ וכל אשר עליה וגו'",
משום שאין אפשרות אחרת ,דזהו בחינת "הציץ עליו בעל הבירה",
שמגיעים להכרה ברורה ש"אין עוד מלבדו" .וזה דבר נפלא למבין.
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צֵ א וּלְ מַ ד ,מַ ה בִּ ֵקש לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי ַלעֲשׂוֹת לְ ַי ֲעקֹב אָבִ ינוֶּ .שׁפַּ ְרעֹה
א ָג ַזר אֶ לָא עַ ל הַ זְ ָכ ִרים ,וְ לָבָ ן בִּ ֵקשׁ ַלעֲקוֹר אֶ ת הַ כֹּלֶ ,שׁנֶאֱ מַ ר:
"אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד אָבִ יַ ,וי ֵֶרד ִמצְ ַריְ מָ ה וגו'".
יש כאן פליאה עצומה ,איך מתקשר הארמי אובד אבי ל'וירד מצרימה'?

עקירת

אלא שבאמת צריך להתבונן ,היכן לבן רצה לעקור את הכל? אלא ודאי
מה שרצה להתקרב ליעקב ובניו ולקרבם אליו ,וכמו שאמר "ולא נטשתני
לנשק בני ולבנותי" ,ונשיקה של לבן גרועה ממיתה ,שעיז מקרבם לדרכיו,
והרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו! ]ולכן הושווה לפרעה[ ..וזה 'ארמי אובד
אבי' ,ש'איבוד' משמעותו עקירה רוחנית.

ע''י הרווחה

וזה מה שאומרים מיד אחר כך "והיא שעמדה ..שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותינו" ,בכל דור ודור היינו ,בין בדורות של שעבוד בין בדורות
של רווחה.
יש פסוק בישעיה" ,ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב",
וביאר הרמב"ם ,שיש שתי גזירות שהגויים גוזרים על היהודים .אחת גזירת
שמד ,שעושים צרות ועינויים ליהודים שיעברו על דתם .וזה נקרא
"ותלהטהו מסביב" ,שכל הגזירות זה רק מסביב" .ולא ידע" ,לא יודעים את
ה' ושצריך לחזור בתשובה.
אבל לפעמים יש גזירה אחרת ,שהגויים מגיעים כביכול לעשות טובות
ליהודים ונותנים להם את כל הבילויים של הגויים ,פלאפון ,מלונות ,נשפים
וכו' הכל בשביל חרדים ]כל הקיבוצים נהפכו להיות כשרים למהדרין העיקר שהחרדים יבואו[,
וזה "ותבער בו" שזה בוער בתוכו ,ובזה לא רק שחסר בידיעת ה' אלא שלא
שמים על לב כלל ,איך שמדרדרים אותנו מכל המצב של היהדות
והביטחון בה' ,מהמצב של 'אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה" ,אלא
נמשכים אחר כל תעלולי הגויים ,ולא שמים על לב איך שמפתים אותנו על
כל צעד ושעל.
מתי היו הזמנים הכי טובים של היהודים? רק בשנים שהם חיו בגטו סגורים
ומסוגרים ,אמנם סבלו צרות ,אבל כולם היו יראים ושלמים ,והקהילות
פרחו ושגשגו .אבל כאשר נפרצו חומות הגטו והיהודים הורשו להכנס בין
הגויים ,אז היתה התבוללות נוראה.
וכמו שהיה בימי נפוליאון ,שהוא נתן שיוויון זכויות ליהודים .ובכתביו
נמצא שהוא אמר 'למטה מכבודי לגזור גזירת שמד על היהודים ,אלא אתן
להם שיוויון זכויות ועל ידי זה יתבוללו בין העמים'.
ואז באותה תקופה קמו מרשיעי ברית שאמרו 'נהיה כגויים' ,ובראשם
הרשע הידוע מברלין שאמר 'היה אדם בצאתך ויהודי באהליך' עפ"ל,
ונהייתה סיסמה אצלם לפרוץ את חומות הגטו ,ולהיות 'גרמנים בני דת
משה' ]שאמנם הם יהודים אבל הם משתייכים לתרבות הגרמנית[ .וכפרו
ביסוד של כלל ישראל ,של 'עם לבדד ישכון' .אבל לבסוף הגויים דחו
אותם ,כמו שאמר הנצי"ב על הפסוק "הן עם לבדד ישכון ,ובגויים לא
יתחשב" ,שזהו סגולת קיום של עם ישראל ,שלא יכולים להתערב עם
הגוים ,וכשרוצים להתרפס בפניהם אדרבה הגוים משפילים אותם
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ומאבדים את כל צורת היהודי והאדם] .וכך הפירוש "הן עם לבדד -
ישכון" ,שכשהוא לבדד ולא מתערב עם הגויים ,אלא שומר על היהדות
שלו בכבוד כחומה ,אז "ישכון" לבטח ,והגויים מכבדים אותו ויראים ממנו.
אבל "ובגויים"  -כשרוצה להתערב עם הגויים" ,לא יתחשב"  -שלא יהיה
נחשב בעיניהם אפילו כאדם[.
וכך מצאנו אצל יעקב במפגש עם אחיו עשו ,שהתפלל" :הצילני נא מיד
אחי מיד עשיו" מה פשר הכפילות? מסביר הביה"ל ,שהיו ליעקב אבינו שתי
תפילות ,כיון שידע שעשיו יכול להתנפל עליו "והכני אם על בנים" ואז
צריך לעורר רחמי שמים להציל את כלל ישראל לדורותיהם .אבל גם אם
ינצל ממנו יש עוד אפשרות ,והיא שעשיו ירחם עליו ,ואז יהיו כמו אחים,
וזו צרה עוד יותר גדולה ,שח"ו תהיה לו השפעה עליו .וזה "הצילני מיד
אחי מיד עשיו" או שהוא אחי או שהוא עשיו.
זה היה הנסיון של כלל ישראל בכל הדורות ,מצד אחד להתמודד עם
הפרעות ,ואם לא ,אם יש שקט ,אז זו צרה יותר גדולה ,שמתקרבים
אליהם.
וכך מפרש ה'כלי יקר' את האבקות המלאך שרו של עשיו .מי זה היה?
אומר ה'כלי יקר' שזה היה הס"מ שבא לסמא את עיני יעקב" .ויאבק" אומר
רש"י 'נתקשר' שדרך שתיים שרבים ,שחובקים זרועותיהם "..כשא"א לו
לשטן להרוג את יעקב ,אז הוא מחבק אותו 'חיבוק דב' ,כדרך הדב שמחבק
את האדם וע"י כך מוחצו ,כך כאן רצה ע"י ה'חיבוק' להורגו ברוחניות וע"ז
התפלל יעקב שינצל.
וכנגד כל זה עומדת ההבטחה בברית בין הבתרים" ,והיא שעמדה לאבותינו
ולנו" ,אותה הבטחה על קיום האומה וקיום תכלית עם ישראל ,שלא יועיל
לגויים שום דבר ,לא בטובות ולא ברעות ,עם ישראל ישאר דבוק וקשור
לקב"ה.

לשׁה ְדּבָ ִרים אֵ לוּ
ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אוֹמֵ רָ :כּל ֶשׁ א אָמַ ר ְשׁ ָ
בַּ פֶּ ַ
סח ,א יָצָ א יְ דֵ י חו ֹבָ תו ֹ.
]שיעור התשע"א[ יש שאלה גדולה בראשונים ,מה עושה מי שאין לו יין בליל
הסדר .שיטת הרי"ף שעושה קידוש על המצה ואוכל אותה ,ואחר כך אומר
ההגדה ומברך על המרור .ובעל העיטור כתב שכיון שאוכל מצה יאכל מרור
מיד ,שאין להפסיק בין אכילת מצה לאכילת מרור.
ובטור ]בסי' תפ"ג[ סובר שיטביל ירק ויאמר את ההגדה לפני הקידוש] ,ואע"פ
שאסור לאכול לפני קידוש ,צ"ל שיש כאן תקנה מיוחדת של אכילת ירק כדי
שישאלו לפני ההגדה ,וזה מתיר אכילה לפני קידוש[ ,ואח"כ יקדש ויאכל מצה
ומרור .ומסביר "שאם קדש מיד צריך לאכול מצה מיד ולברך עליה ומרור אחריה
מיד ,שאין להפסיק בין מצה למרור ונמצא משנה כל הסדר".
ויש להתבונן ,למה קרא לאכילת מצה ומרור לפני ההגדה שמשנה כל הסדר,
ואילו מה שדוחה את הקידוש לאחרי ההגדה זה לא נקרא שינוי הסדר.
ורואים בדברי הטור ,שמה שנקרא 'ליל הסדר' לא הולך בהכרח על כל פרטי
הלילה הזה ,אלא עיקר הסדר הולך על הדין הזה שצריך לומר את ההגדה לפני
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המצה ומרור ,כמו שאמרו "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך" ,והיינו לפני
אכילתם ,וכן אמרו "לחם שעונים עליו דברים הרבה".
וברמב"ן בברכות כתוב שמה שכתוב לא יצא ידי חובתו מיירי בחובת קרבן פסח
ומצות אכילת מצה ומרור ,ועל זה כתוב שמי שלא אמר את הדברים האלו לא
יצא מן המובחר .אמנם הר"ן לומד שלא יצא ידי חובת סיפור מן המובחר .ורואים
מכל זה שיש מצוה של סיפור והסיפור הוא דוקא לפני המצוה .וזה פלא ,אדם
יכול לספר לילה שלם ,ובדיוק את זה לא אמר ,למה לא יצא ידי חובתו מן
המובחר?
אלא יש ברבנו מנוח שכותב ,שהמצוה היא לפרש את טעם המצוות .היינו ,היות
שיש שלש מצוות בליל פסח של אכילה ,לכן התורה ציוותה לפרש את טעם
המצוות .אמנם לפרש את הטעם בלי לאכול זה רק מקלקל ,אלא אם עושים את
המצוה ומפרשים את הטעם זו המעלה הגדולה ,וזה החידוש בליל הסדר שזה
חיוב .שבכל המצוות זה מעלה של מצוות צריכות כוונה ,ויש חידוש של הב"ח
שיש שלשה מצוות שצריך לכתחילה לכוון ,סוכה ציצית וכו' .אבל כאן זה דין
בדיבור וזה חובה לפרש את טעם המצוות.
ולכן החיוב הוא דוקא לפני המצוה ,כדי שבשעת האכילה כבר יהיה הפירוש.
אבל לשון הטור קשה מאוד ,שכתב "שאם קדש מיד צריך לאכול מצה מיד
ולברך עליה ומרור אחריה מיד ,שאין להפסיק בין מצה למרור ונמצא משנה כל
הסדר" ,ומשמע בדבריו שהחסרון הוא דוקא במה שמפסיק בין המצה והמרור וזה
משנה את כל הסדר?
אלא נראה לומר ,שהנה יש חידוש בנצי"ב שדין אכילת מצה בליל פסח הוא על
כל המצות שאוכל בליל הסדר ,שכזית זה שיעור וגבול מינימלי לצאת ידי חובה,
אבל בכל אכילה מקיים את המצוה של "בערב תאכלו מצות" .שהתורה בשיעור
אמרה כמה יוצא ידי חובה ,אבל אם אוכל יותר עדיין מקיים מצוה.
וכיון שכך ,מובן דעת הטור שאדם יכול לאכול מצה לפני ההגדה בשביל
הקידוש ,ואחר כך כשיאכל מצה אחרי ההגדה זה גם יהיה קיום מצוה ,וממילא
מה שאומר מצה זו יהיה שייך למצוה הזו.
אבל הבעיה היא במרור ,כי במרור אי אפשר לעשות כך .כי הכזית של מרור זה
לא דין שיעור ,הרי הרא"ש אומר שמדין מרור מספיק משהו ורק בשביל הברכה
צריך לאכול כזית ,ובכל אופן מרור הוא דרבנן ,אין מצוה בערב תאכלו מרור,
אלא על מצות ומרורים יאכלוהו ,וכך התקנה לזכר מצות מרור לאכול מרור,
ואם אכלת יצאת ידי חובת המצוה] .וכך כותב הנצי"ב במכתב לר' חיים ברלין
שדבריו נאמרו במצה ולא במרור ,כיון שהוא דרבנן וגם משום שיוצאים במשהו
לפי הרא"ש ,והיינו כמו שהסברנו שזה לא דין שיעור אלא דין לאכול מרור[.
ולכן במרור אם אוכל אותו לפני ההגדה כבר לא יוכל לומר 'מרור זה שאנו
אוכלים על שום מה' ,כי כבר יצא ידי חובת מצות מרור.
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