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חוברת מספר3

מחשבות לפסח תשס"ג

קוראות וקוראים יקרים
למונח "פסח" שני פירושים אפשריים, האחד "דלג" והשני "הציל". פסח במשמעות "דלג" משתמע מן 

זּוזֹת ּוָפַסח  י ַהְמּ ְשקֹוף וְַעל ְשֵתּ הנאמר בשמות יב 23: "וְָעַבר ה’ לִנְגֹּף ֶאת ִמְצַריִם וְָרָאה ֶאת ַהדָּם ַעל ַהַמּ

יכֶם לִנְגֹּף". "פסח" במשמעות "הציל" מתפרש מן הנאמר  ֵתּ ְשִחית לָבֹא ֶאל ָבּ ן ַהַמּ ַתח וְֹלא יִֵתּ ה’ ַעל ַהפֶּ

ֲחוּו"  יל וַיִֹּּקד הָעָם וַיְִּשַתּ ינּו ִהצִּ ֵתּ נָגְּפֹו ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת ָבּ ִמְצַריִם ְבּ י ְבנֵי יְִשָרֵאל ְבּ ֵתּ ַסח עַל ָבּ בהמשך: "...אֲֶשר פָּ

)שם, 27(. למה אבחנה זו כל כך חשובה לי? ובכן, "פסח" במשמעות "דלג" מעורר בי את האסוציאציה 

השלילית )כמו בפורים( לפיה אנו חוגגים על כך שה’ הכה במצרים )ולכך מצטרף גם "שפוך חמתך על 

הגויים"(. ואילו "פסח" במשמעות "הציל" מתמקד בנו, ויש בו טעם חיובי לפיו אנו חוגגים על כך שלא 

הושמדו אבותינו, שה’ הציל אותנו. ולא שמחים לאידם של אחרים. ככתוב בילקוט שמעוני: "אמר רבי 

שמואל בר נחמני: מאי דכתיב "ולא קרב זה אל זה כל הלילה"? בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני 

הקב"ה. אמר להם הקב"ה: מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפני?" ובהקשר דומה אמר 

ר’ יונתן: "...מפני שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים".

בעלון הפעם כותבת שגית מור מהחוג לתרבות ישראל על "פסח, חושים, חוויה וחינוך". שגית מדגימה 

את הרעיון לפיו להשקפת עולם קודמת הרגשת עולם. אם תרצו לדעת מה ההבדל בין היותנו מצווים 

לספר ביציאת מצרים לבין היותנו מצווים לספר את יציאת מצרים, קראו את דבריה עד הסוף. כמו כן, 

בדברה על חג הפסח כחג החירות מבחינה שגית בין יציאתו של האדם לחירותו הוא לבין התרחקותו 

מכל דבר העלול לשעבד ולהגביל את חירותו של האחר. אספקט נוסף של שאלת החירות תמצאו 

ברשימה שלי, "חירות על שום מה".

עוד בעלון, ד"ר יונתן ד’ ספרן מהחוג למקרא, על "סדר פסח כמשתה יווני-רומי". במסגרת "פרפראות 

לפסח" נביא לסיום "דיינו", סיפור מפי יהודי מכורדיסטן.

ולקינוח בחרתי לסיים במוטיב החשוב של החג ושל ההגדה של פסח: "והגדת לבנך". מוטיב זה מעורר 

בי שתי קושיות: האחת - מדוע והגדת לבנך? מה עם בתך? המעוניינים לדעת מהי הקושיה השנייה, 

מוזמנים לקרוא בגוף העלון.

תודה לענבר דשבסקי ולסיגל מגן על הסיוע בהוצאת העלון.

    

קריאה מהנה ומועדים לשמחה

            ד"ר איציק פלג
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על פסח, חושים, חוויה וחינוך
ד”ר שגית מור

עיצוב וגיבוש זהותו של אדם נעשה בראש וראשונה באמצעות התנסות בחוויות חושניות - מגע עם 

ריחות, מאכלים, צבעים צלילים וכדומה. במהלך התבגרותו מעמיק המתבגר את משמעותה של החוויה 

על-ידי הבנת המשמעות הסמלית המופשטת, שמובעת באמצעות אותה חוויה חושנית ראשונית.

וייחוד בימים המיוחדים לנו, הן במחזור השנה )כלומר  כך, כאשר אנו רוצים ליצור תחושה של שינוי 

בחגים, ימי מועד וזיכרון(, והן במחזור החיים )כלומר ימי הולדת, בר-מצווה, נישואין וכו'(, אנחנו משנים 

מן הדברים המאפיינים את חיי היום-יום שלנו - מחליפים מפת חול במפה לבנה על שולחן האוכל, 

יום ההולדת( דברי מאכל ומתנות  )או  מדליקים נרות, לובשים בגד חגיגי או עורכים על שולחן החג 

שמסמלים בין השאר את תכניו של החג )תפוחים בדבש בראש השנה, סופגניות בחנוכה, אוזני המן 

בפורים, עוגת יום-הולדת וכו'(. בקיצור, אנו יוצרים שינויים ב"תפאורה" שסביבנו כדי להבדיל ולייחד 

בהרגשתנו את היום או האירוע החשוב לנו מסתם עוד יום של חול.

השינויים שאנו עושים אינם שרירותיים! הם נגזרים מן התכנים אותם אנו רוצים להדגיש. אם נחזור לדוגמת 

המפה הלבנה שעל שולחן החג, הרי שעלינו להתייחס אליה בשני מישורים. במישור החושי-רגשי, מעורר 

בנו הצבע הלבן תחושת חגיגיות, ניקיון, אור )וכל אחד מוזמן להמשיך ולשחק את משחק האסוציאציות 

כרצונו(. במישור הסמלי-משמעותי, מסמל צבע זה את המצב הטהור, שהכרחי לתחושת הקדושה 

המשתררת בבואם של שבת או חג. המפה הלבנה קושרת אפוא בין הרגשתו האישית של היחיד )חגיגיות 

וכו'( לבין היותו חלק ממעגלים אנושיים רחבים יותר - קהילה ועם. היא מאפשרת לנו לחוות ביחד חוויות 

דומות, להזדהות עימן, ולייצג בתוך חיינו גם את לקיחת החלק בחייו התרבותיים של העם. באמצעותה 

אנו אומרים לעצמנו: היום הזה שונה משאר הימים, ויוצרים חוויה שמבהירה במה שונה יום זה משאר 

הימים בשבוע או בשנה.

בליל הפסח אנו חוגגים את יום הולדתו של עם ישראל. במקרא מוצגת יציאת מצרים כתחילת פעולתו 

של ישראל כעם. גם התורה שניתנה לישראל לאחר יציאת מצרים מסתמכת על יציאת מצרים כמאורע 

מכונן של התודעה התרבותית והדתית החדשה. ההתגלות האלוהית במעמד הר סיני נפתחת בפסוק: 

ית עֲַבִדים" )שמות כ 2(. יציאת מצרים מוצגת בתורה  "ָאנֹכִי ה' ֱאֹלֱהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵבּ

בשתי דרכים. מצד אחד, האדם יוצא לחירות ולומד להתרחק מכל דבר שעלול לשעבד אותו ולהגביל 

את חירותו, וכן הוא נזהר מלשעבד בני אדם אחרים )דומה ששכחנו זאת בדור האחרון...(. מצד שני, 

האדם מתחייב בהכרת תודה לאלוהים שפדה אותו מיד מצרים, והוא מקבל עליו את הסמכות של מלך 

מלכי המלכים. סמכות זו מפקיעה ממילא כל סמכות אחרת, אלילית או אנושית, ומשתלבת היטב 

בתודעת החירות הלאומית והאישית.

ליל הפסח מתחיל למעשה עוד במשך היום, בפעולות "מוזרות" שעושים בני המשפחה, שמטרתן בין 
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השאר לגרום לילד המביט תוהה ונפעם להגיב בפליאה: "ָמה ָהֲעבֹודָה ַהזֹאת לָכֶם" )שמות יב 26(. 

בניגוד לדרך בה מפרש מדרש "ארבעת הבנים" שבהגדה את השאלה הזו כמוציאה את הבן אל מחוץ 

למעגל הלאומי שלו )"לכם" במקום "לנו"(, הרי שבמקורה במקרא באה שאלה זו למראה האב המכין 

את הבשר לזבח הפסח, להכשרת הבית ולאפיית המצות. ההורים מצווים לענות מיד לילד השואל: 

ינּו  ֵתּ נָגְּפֹו ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת ָבּ ִמְצַריִם ְבּ י ְבנֵי יְִשָרֵאל ְבּ ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ם זֶַבח פֶַסח הּוא לַה' ֲאֶשר ָפּ "וֲַאַמְרֶתּ

יל..." )שם, 27(. ִהִצּ

חז"ל, בעצבם את ליל החג בשנים שלאחר חורבן בית המקדש השני, בשעה בה אי אפשר עוד לעשות 

את זבח הפסח כהילכתו )עליה לרגל לירושלים, שחיטה בחצר המקדש, ארוחת ליל חג משפחתית 

של בשר הקורבן עם מצות ומרורים על גגות העיר(, היו ערים במיוחד לצורך להמשיך ולחנך לגאולה 

ואמונה דווקא בשעה קשה של משבר. העירנות למקומו של החג כגורם מחנך ומעצב את זהותו של 

האדם, הביאה ליצירתו של ליל חג מלא בסמלים חושניים ובמעשים חוויתיים. מרכיבים מגוונים אלו 

נועדו לעורר את הילדים הצעירים, למשוך את סקרנותם ולגרות אותם לשאול קושיות )והרי הקושיות 

עצמן באות לומר "מה נשתנה הלילה הזה" משאר הלילות(. בתגובה לכך נצרכים המבוגרים בתורם 

לחזור ולהרבות בסיפור יציאת מצרים, והכל בשילוב של אכילה סמלית, סיפור ושיר )"עבדים היינו, 

עתה בני חורין" כדוגמה, ושאר השירים שמבטאים אף הם את תכני החג(.

ולא  ביציאת מצרים,  אנו מצווים לספר  בו מסופר הסיפור.  באופן  שנעוץ  נוסף  רובד  לכך מתווסף 

לספר את יציאת מצרים. "הסיפור ב..." מאפשר להרחיב את הסיפור הקונקרטי, ולהחילו על סיפורי 

גאולה נוספים. כלומר, איננו חוזרים וקוראים את הפרקים המקראיים הרלבנטים, אלא מצווים לספר 

את הסיפור במילותנו שלנו )ובמילות המדרש(, אשר גורמות לנו להפנימו מן הצד אחד, ומן הצד האחר 

לקרוא אל תוך הסיפור הקדום את סיפור גאולתנו האישית, המשפחתית והלאומית.

ליל הסדר הוא אפוא בראש ובראשונה מפעל חינוכי שבא להעביר את ערכינו המרכזיים לבני הדור 

הבא, וככזה הוא מכוון אל הילדים הצעירים. כחג העיקרי של עמנו, נוצר אפוא חג החירות כחג שנשען 

ברובו על החוויה החושנית והאינטלקטואלית של המשתתפים. על כל אחד מאיתנו, המספר ביציאת 

מצרים, חובה אפוא לחזור ולחרות על לוח לבו את ערכיו המרכזיים של עם השואף לחירות ומצווה 

שלא לשעבד אחרים, ולא פחות מכך, למצוא בעצמו את המענה לשאלות שקושרות את סיפורו של 

העם אל חוויותיו האישיות: היכן עדיין לא נגאלתי )שיעבוד לזמן, לתכתיבים חברתיים וכו'(, היכן אני 

משעבד, ואת מי. את התשובות הוא יכול להשאיר בינו לבין עצמו, או לחלוק עם המסבים עימו אל 

שולחן הסדר. וכך מדי שנה בשנה אנו חוזרים ושואלים, וכל שנה משתנות התשובות, אך תמיד מתמזגות 

אל הסיפור ביציאת מצרים, שמכיל אל תוכו את חוויותנו אנו עם חוויות הקודמים לנו, ועם חוויות בנינו 

המסבים איתנו אל השולחן ומקשים עלינו בשאלותיהם: למה מצות? מה החרוסת הזו? ובעיקר - מתי 

כבר מותר לחפש את האפיקומן...
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חג החרות - על שום מה?
ד”ר איציק פלג 

כמה טוב שיש מועד בתרבות ישראל המבטא את הציפייה לחופש. ציפייה זו הרי משותפת לכולנו. קל 

להזדהות עם המשפט עליו גדלנו: “כל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים”. 

לטעמי יש להוסיף כי כל אדם בכל דור. היציאה ממצרים אינה אלא יציאה מעבדות לחירות.

אריך פרום בדיונו על החופש בספרו מנוס מחופש מציע לעשות אבחנה בין “חופש מ” )ממשהו, ממישהו( 

לבין “חופש ל” )למען משהו, מישהו; החופש לבחור(. ניקח לדוגמא אסיר שיצא לחופשי מבית הסוהר. 

מרגע זה הוא חופשי לבחור את דרכו. במה יבחר? לחזור לפשע? להשתקם? דוגמא זו מבליטה את 

חשיבות האבחנה בין השניים. “חופש מ” משקף רק את מחצית הדרך אל החופש. הכרחית אך לא 

מספיקה. לעומת זאת, ה“חופש ל” הוא העיקר. החופש לבחור. ה”חופש מ” נושא פניו לאחור, אל העבר 

ואילו ה“חופש ל” נושא מבטו קדימה, אל העתיד.

בני ישראל יצאו ממצרים מבית עבדים. מרגע זה, בדומה לאסיר המשוחרר, הם “חופשיים מ”. המבחן 

העיקרי הוא מה יעשו עם החופש הזה. אבותינו יצאו ממצרים כדי לעלות לארץ המובטחת. את היציאה 

ממצרים ניתן להמשיל ל”חופש מ” ואילו את הכניסה לארץ המובטחת - ל”חופש ל”.

ביטוי לאבחנה יפה זו ניתן למצוא כבר בכתובים שלנו, במקרא. הקורא בקפידה וברגישות הראויה 

במקרא מוצא כי תיאור יציאת מצרים נוקט בשני הצירופים הבאים: האחד - “הוציא ממצרים” )עם 

השורש יצ”א( והשני - “העלה ממצרים” )עם השורש על”ה(. שני הפעלים הללו במקרא, כמו כל פעלי 

התנועה, מכילים גם משמעות מטפורית. בחינת השימוש בהם לאורך התנ”ך מגלה כי שניהם נושאים 

קונוטציה חיובית. בסיפור יציאת מצרים השימוש בפועל “יצא” נושא פניו לאחור, אל העבר ואילו השימוש 

בפועל “עלה” נושא מבטו קדימה, אל העתיד.

כך למשל, כשתיאור יציאת מצרים מופיע באמצעות הפועל “יצא” חוזר ומודגש המצב הקשה ממנו 

חֹזֶק יָד הֹוִציָאנּו ה’”( כפי שמשתקף, למשל, מן  ית ֲעָבִדים”(, אופן ההצלה והמציל )“ְבּ השתחררו )“ִמֵבּ

חֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו  י-יְִשָאלְָך ִבנְָך, ָמָחר לֵאמֹר ַמה-זֹּאת:  וְָאַמְרָתּ ֵאלָיו בְּ הכתוב בשמות יג 14: “וְָהיָה כִּ

ית ֲעָבִדים”. ְצַרִים, ִמבֵּ ה’ ִממִּ

לרוב לא מוזכר “לאן” הוציא. במקומות המעטים שמוזכר “לאן” נוסף הפועל המסייע )הבאתי או לתת(, 

ללמדך הקורא שהפועל “הוציא” בהקשר של יציאת מצרים מתייחס בעיקרו לשאלות: “מאין הוציא?”, 

ֲעָבִדים  לְִבנְָך,  ָמָחר...וְָאַמְרָתּ  ִבנְָך  י-יְִשָאלְָך  “כִּ  :23-20 ו  בדברים  למשל,  כך  ואיך?”.  הוציא,  “מי 

ִמְצַריִם,  דִֹלים ְוָרִעים ְבּ ן ה’ אוֹתֹת ּומְֹפִתים גְּ ָיד ֲחָזָקה.  וַיִֵּתּ ְצַריִם, בְּ ִציֵאנּו ה’ ִמִמּ ִמְצָריִם ַויֹּ ָהיִינּו לְַפְרעֹה ְבּ

ם--לְַמַען, ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת לָנּו ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאׁשר  יתֹו--לְֵעינֵינּו.  וְאֹוָתנּו, הֹוִציא ִמָשּ ַפְרעֹה ּוְבָכל-ֵבּ ְבּ

ע לֲַאבֵֹתינּו”. נְִשַבּ

לעומת זאת תיאור יציאת מצרים באמצעות הפועל “עלה” אמנם מציין מאין הועלו, אבל לא מתייחס 
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כלל למצב הקשה ממנו השתחררו, אף לא לגדולתו של האל המושיע. כך למשל, אומר ה’ למשה: “לְֵך 

י לְַאְבָרָהם לְיְִצָחק ּולְיֲַעֹקב  ְעִתּ ְצַריִם אל הארץ ֲאׁשר נְִשַבּ ה וְָהָעם ֲאׁשר ֶהֱעֵליִתי מארץ ִמִמּ ֲעֵלה ִמזֶּה ַאָתּ

נֶנָּה” )שמ’ לג 1(. לֵאמֹר לְזְַרֲעָך ֶאְתּ

דוגמא יפה לאבחנה זו בין “העלה” לבין “הוציא” )המדגיש את המצב הקשה ממנו הוצאו( ניתן למצוא 

ית ֲעָבִדים”. “העליתי” - ממצרים,  ְצַרִים, ָואִֹציא ֶאְתכֶם, ִמבֵּ בשופטים ו 8:”... ָאנֹכִי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתכֶם ִממִּ

ואילו “הוצאתי” - מבית עבדים.

אכן, את היציאה ממצרים ניתן להמשיל ל”חופש מ” ואילו את הכניסה לארץ המובטחת - ל”חופש ל”. 

השאלה המכרעת בשלב זה היא: מה יעשו הם וצאצאיהם בארץ הזאת? כיצד יכלכלו את חייהם כאן? 

הם חופשיים לבחור את דרכם, בימים ההם בזמן הזה. באיזו דרך יבחרו? כל אחד מאתנו, בוחר לו את 

דרכו בחיים יום יום שעה שעה, ולא רק פעם אחת במועד זה בשנה. זהו מבחן החופש האמיתי.

חג חרות שמח.
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סדר פסח כמשתה יווני-רומי
ד”ר יונתן ד’ ספרן

כולנו ראינו את הסרטים ה”היסטוריים” עם האריסטוקרטים היווניים או הרומיים, לבושי ה”חיטון” או 

ה”טוגה”, מתרווחים על דרגשים ושותים יין להנאתם. האם העליתם פעם על הדעת שזהו המקור של 

ה”סדר” של ליל ראשון של פסח?

סדר פסח הוא הטקס היהודי הביתי המרשים ביותר, הנפוץ ביותר והאהוב ביותר מכל טקסי היהדות 

)היחיד שאולי נפוץ יותר הוא טקס החתונה( אך הוא איננו מתקיים בבית בדרך כלל. טקס ברית המילה 

גם הוא נפוץ מאוד, ואף מתקיים בבית לעתים קרובות, אך קשה לומר שהוא “חביב”, ואף על הרושם 

שהוא משאיר ניתן להתווכח. אולם על הסדר אין עוררין.

בסדר מתבצעות הרבה פעולות המעוררות שאלות ואף תמיהות - “ארבע הקושיות” לא חוברו בלי 

סיבה! מלבד אכילת מצה - מצווה שמקיימים במשך כל ימי החג -

• אנו שותים ארבע כוסות יין, ולא אחת, כנהוג בשבתות ובחגים אחרים.
• איננו שותים את ארבע הכוסות בישיבה רגילה, כמו כל השנה, אלא כאשר אנו “מסובין”, כלומר, רכונים, 
על כרית או משענת-יד של כורסה. כשאני אומר “אנו”, אני מתכוון בדרך כלל לראש המשפחה, כי 

פינות-האוכל שלנו קטנות והאורחים רבים ואין מקום.

• אנו נוטלים ידיים פעמיים - בפעם הראשונה בלי ברכה ובפעם השנייה עם - ולא פעם אחת, כנהוג 
לפני כל ארוחה יהודית מסורתית.

• אנו מטבילים ירק ב”דיפ” פעמיים - כרפס במי מלח ומרור בחרוסת - כאשר במשך כל השנה “איננו 
מטבילים אפילו פעם אחת”, כלשון ההגדה.

• וכמובן, אנו קוראים את ההגדה, המספרת את סיפור יציאת מצרים בדרך המיוחדת לה, והכוללת 
ב  ו ר גם דברי תפילה וברכה, מזמורי הלל ושירים נחמדים, שרבים מאתנו איננו מגיעים אליהם ב

. ו נ ת ו פ י י ע ב  ו ר מ ו ו  נ י א ט ח

שורשיו של הסדר הם במסורת המקראית ובמציאות של ימי הבית השני. ראשית כל, הסדר מבוסס 

על זבח הפסח, אותו זבח ביתי המתואר בשמות י”ב. לכן צלחת הסדר כוללת:

• “זרוע”, לזכר אותו כבש שהיו צולים ואוכלים;
• “מצה ומרור”, כדי לקיים את מצוות הכתוב “על מצות ומררים יאכלהו” )במדבר ט 11(;

בנוסף, נמצאת על הצלחת אות מביצה צלויה מסתורית, לזכר “קרבן חגיגה”, שהיה נהוג בימי בית שני, 

כאשר זבח הפסח כבר התקיים רק בבית המקדש בירושלים, ולא בבתים פרטיים. קריאת ההגדה עצמה 

מבוססת על הצו האלוהי להנחיל את סיפור נס הגאולה לדורות הבאים )שמות יב 27-26; יג 8(.

כאשר באו חז”ל לעצב את הסדר - והדבר הזה לא קרה עד לאחר חורבן בית שני, בתקופת המשנה- 

הם חיפשו דרך שגם תנציח את חג הפסח בהיעדר בית מקדש, וגם תתקבל ע”י חוגים רחבים יותר 
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בעם ישראל. והנה הייתה להם הברקה גאונית: למה לא לחבר את זבח הפסח וסיפור יציאת מצרים 

עם המשתה היווני-רומי, כלומר, הסימפוזיון )מלה יוונית שפירושה “שתייה ביחד”(?

אבל למה בחרו דווקא במנהג של גויים הלניסטיים עובדי אלילים? הרי אנו יודעים מה היה יחסם של 

חז”ל לתרבות ההלניסטית! האמנם?

הרי התנאים, חכמי המשנה, חיו בארץ ישראל, ועדיין היה ריכוז אוכלוסין יהודי גדול בארץ ישראל, וכן 

אוכלוסיה יהודית גדולה בארצות האגן המזרחי של הים התיכון )אלכסנדריה, סוריה, אסיה הקטנה( 

וברומא. היהודים האלה, כולל חז”ל, הכירו היטב את התרבות ההלניסטית שמשלה בכיפה זו מאות 

בשנים )והגיעה אף לבבל(. יהודים מכל קצוות העם הושפעו ע”י התרבות ההלניסטית. מלים יווניות-

רומיות - נכנסו לשפה העברית )איצטדיון, אפריון, אפוטרופוס, איצטלה, סנדל ועוד(. ליהודים רבים 

היו שמות יווניים - רבי טרפון, אנטיגונוס איש שוכה, עקילס הגר, קלונימוס וכו’. אפילו המוסד היהודי 

השיפוטי העליון של סוף ימי הבית השני ותקופת המשנה נקרא בשם יווני - סנהדרין, הלא הוא “סינהדריון” 

ביוונית טובה.

גם מנהגים הלניסטיים רבים אומצו ע”י יהודים טובים - אחד מ”בעלי התפקידים” בטקס ברית המילה 

עד עצם היום הזה נקרא סנדק, כלומר “סינדקוס” )הסנדק ההוא מהסרט עמד בראש “סינדיקאט” 

של פשע, לא עלינו(. מנהגים הלניסטיים רבים אחרים היו מוכרים ליהודים: עד היום ניתן לראות את 

התיאטרונים הרומיים בקיסריה ובבית שאן.

ידעו  כולם  יווני-רומי בבואם לעצב את סדר הפסח.  דגם  אימצו  שלנו  זה פלא שהחכמים  אין  לכן, 

ויסקי  יין, כמובן.  נוהגים לקיים ערבי מסיבה משתה - של  היו  שהמעמדות ההלניסטיים המבוססים 

וברנדי עוד לא היו בנמצא.

ידיהם  את  נוטלים  היו מתכנסים,   - השותים  נכון,  יותר  או   - הסועדים  הסימפוזיון:  “סדר”  היה  וכך 

)היוונים והרומים סגדו לניקיון, שלא כמו צאצאיהם האירופיים בימי הביניים(, טובלים ירק ירוק במי מלח 

ומתחילים בעסק. ותדעו לכם, שזה היה עניין רציני. רכונים על דרגשים, הם שתו להנאתם ושוחחו. על 

מה שוחחו?

הסימפוזיון הקלאסי היה אירוע שבו דיברו דברי חכמה ופילוסופיה. כל מי שקרא את הדיאלוגים של 

הפילוסוף היווני אפלטון מכיר את “המשתה” )ביוונית “סימפוזיון”( - אותו משתה בו התכנסו סוקרטס 

מקיימים  אנו  היום  עד  עולם.  של  ברומו  שעומדים  עניינים  ושאר  הומוסקסואליות  על  ושוחחו  וחבריו 

סימפוזיונים, שבהם המשתתפים מתיימרים לומר דברי חכמה. אבל שותים קפה ותה, בדרך כלל.

את השלד הזה לקחו חז”ל ונסכו לתוכו את התכנים היהודיים:

• שמרו את נטילת הידיים ההלניסטית לשם ניקיון - והוסיפו את נטילת הידיים היהודית לשם טהרה, כי 
כל ארוחה נחשבת זבח קדוש, ולפני זבח חייבים להיות טהורים.

שמרו את טבילת הכרפס במי מלח - והוסיפו את טבילת המרור בחרוסת . והרי זו עוד המצאה   •
גאונית; מי מסוגל לאכול את החזרת המגעילה הזאת סטרייט?

• שמרו - איזה יופי! - את שתיית היין, אך הגבילו את מספר הכוסות לארבע, שלא נשתכר, חס ושלום, כי 
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פרפראות

פרפראות
פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות
פרפראות

פרפראות

איך נוכל לספר את סיפור יציאת מצרים )וגם להבינו( אם נהיה מבוסמים? בעניין זה הייתה מחלוקת- 

4 או 5 כוסות? כנראה שהיו כאלה חכמים שהכוהל השפיע עליהם יותר והיו כאלה שפחות- אך זהו 

כבר נושא למאמר אחר.

• שמרו את ההסבה - מצבם של היהודים הלך ורע, וחז”ל רצו שלפחות ערב אחד בשנה ירגישו כל 
היהודים כבני המעמד העליון ההלניסטי )“בני חורין”, כלשון ההגדה( - או לפחות כאנשים חופשיים 

ואמידים - ולא כעם כבוש ומשועבד )“עבדי”, לפי ההגדה(.

• שמרו את השיחה והדיון בדברי חכמה - אך בדרך היהודית, בדברי תלמידי חכמים, בדיון מדרשי על 
סיפור יציאת מצרים, על כוחו של ה’, על הגאולה, על הנס; ובסיומו דברי שבח והלל לה’ והבעת 

תקווה לקיום הסדר הבא בירושלים.

 

וכמו בכל טקס יהודי - אוכלים!

דיינו

על יהודי אחד העלילו שגנב דברי כסף מבית המלך. הוכחות לגנֵבה לא היו, כמובן, אך הוא נידון למוות. 

נוהגים היו להרשות לנידון למוות לבקש בקשה אחת אחרונה לפני שיוצא להורג. מכיוון שחג הפסח קרב 

ובא, ביקש היהודי שירשו לו לבלות את החג עם בני משפחתו ולאחר מכן יעשו בו כרצונם. הבקשה 

אושרה והיהודי שוחרר עד לאחר הפסח.

הדבר נודע לגנבים האמיתיים וסקרנותם גברה לדעת מה יעשה היהודי בביתו בליל חג הפסח האחרון 

שנותר לו לחיות. הם טיפסו על גג הבית והציצו פנימה דרך הארובה. באותה שעה הגיעו בני המשפחה 

היהודית לאמירת “דיינו”, והגנבים שמעו כיצד בעל הבית קורא וחוזר, בקול רם: “דיינו!” “דיינו!”.

בין הגנבים היה מנהיגם, ושמו דיינו. החליטו הגנבים כי בוודאי נודע ליהודים מי הגנב והוא מספר זאת 

למשפחתו, ועוד מעט ילך ויספר על כך למלך. נבהלו הגנבים, רצו למסתור שבו החזיקו את הגנבה 

היהודי, שניצל  הגנובים שחרר את  והחזירוה בסתר לארמון המלך. כשמצא המלך את כלי הכסף 

בזכות אמירת “דיינו”.

רשם ד”ר א’ בראוור בספרו יהודי כורדיסטן
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“והגדת לבנך”

אל  האל  פונה  כ"ב,  בבראשית  העקידה  בסיפור 

אברהם:

"ַקח-נָא ֶאת ִּבנְָך ֶאת יְִחיְדך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת יְִצָחק,

וְלְֶך-לְָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָה וְַהֲעלֵהּו ָׁשם, לְעֹלָה"

וללא  שאלות  ללא  בבוקר,  קם  אבינו,  ואברהם 

בקשות.

לקח את בנו יצחק, והלך...

"ַּבּיֹום ַהְּׁשלִיִׁשי, וַּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו וַּיְַרא ֶאת ַהָּמקֹום 

ֵמָרחֹק" 

מה עבר במוחו של אב ההולך, זה היום השלישי, 

לעקוד את בנו יחידו ? מה חשב על האל, מה חשב על 

עצמו, על אשתו,

מה חשב האב על בנו ?

הלך ושתק.

מדוע שתק ?!

והתנ"ך מספר לנו "וַּיֵלְכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחּדָו"

האב והבן.

על מה חשב הבן ? האם ידע ?

לפתע קורע הבן את השתיקה ושואל:

"ָאִבי... ִהּנֵה ָהֵאׁש וְָהֵעִצים, וְַאּיֵה ַהֶּׂשה, לְעֹלָה?"  

לְעֹלָה,  ַהֶּׂשה  ּלֹו  יְִרֶאה  "ֱאֹלִהים  עונה:  אברהם  והאב 

ְּבנִי"

והסיפור חותם במילים: "וַּיֵלְכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחּדָו".

האמנם ?

יחדיו  שהלכו  ובנו,  אב  על  אחרת  עם  אגדת  ישנה 

במדבר

ולפתע ראו איל מקפץ.

שאל הבן: "אבא, מה זה ?"

השזופה  פדחתו  על  קלות  הכה  וחשב,  האב  חשב 

וענה:

"צר לי בני, אני לא זוכר."

וילכו שניהם יחדיו.

הולכים והולכים...

ולפתע, רואים שיח בודד ודוקרני.

שאל הבן: "אבא, מה זה?"

השזופה  פדחתו  על  קלות  הכה  וחשב,  האב  חשב 

וענה:

"צר לי בני, באמת, אני לא זוכר."

וילכו שניהם יחדיו.

הלכו והלכו ושתקו.

לפתע קרע הבן את השתיקה ושאל:

"אבא, אפשר לשאול אותך עוד שאלה אחת?"

הניח האב את כף ידו על שכם בנו וענה בבטחה:

"תשאל בני, אחרת איך תדע."

***

אגדה ידועה. בשלב זה המאזינים לה, צוחקים בלבם 

על האב הטיפש, ומרגישים חכמים בעיני עצמם. אך 

במחשבה שנייה, האין אמת עמוקה וחכמה בתשובת 

האב: "אם רק תשאל בני, תדע", שהרי הסקרנות, אם 

השאלות היא, ואם כל ידיעה. הלוא כן ?

איך  אחרת  בני,  "תשאל,  ואמר:  האב  ששב  כפי 

תדע."

כל עוד ישאל האדם שאלות, ימצא גם תשובות, וילך 

קדימה.

כל אחד ואחד מאתנו, ויחסו ל"והגדת לבנך".

ואני, בקשה אחת לי אליכם, הורים ומחנכים יקרים: 

בנוסף לצו החשוב "והגדת לבנך"

נמלא גם את הצו החשוב "והקשבת לבנך".

ד”ר איציק פלג
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חוברת מספר 8

מחשבות לפסח תשס"ד

קוראות וקוראים יקרים

אני שמח להציג בפניכם את ‘עלי מועד לפסח’ בו מגוון נושאים. כולי תקווה שגיליון זה יסייע לכם במעגלים 

השונים של חייכם, כמרצים, כתלמידים, כבני משפחה וכידידים. על סמך ההדים החיוביים שקבלנו על 

שלושת ‘עלי מועד’ הקודמים השנה יש לקוות שגם הפעם נצליח לענות על הציפיות.

הדעה כי ישו נצלב בפסח מעוררת בי את הרצון לומר מילה על סרטו החדש של מל גיבסון “הפסיון של 

ישו”. בסרטו מדגיש גיבסון את אשמת היהודים בצליבת ישו, ובכך מפחית מאשמת הרומאים שרצחוהו. 

השליט הרומי בארץ, המושל של יהודה, פונטיוס פילטוס הוא שפקד על צליבתו. חוקרי התקופה ההיא, 

יהודים ונוצרים כאחד, רואים בהאשמה זו הגזמה ושקר גס. במאה הראשונה והשנייה הנוצרים, כנראה, 

כדי למצוא חן בעיני בעיניי השליטים הרומים טפלו האשמה זו ביהודים. מאז אף הכנסייה התנצלה על 

כך אך אין זה מפריע למל גבסון )שאביו מוכר כמכחיש שואה( להצטרף, אלפיים שנה אחרי, לקולות 

האנטישמיים שמסרבים להיעלם. למעונינים להרחיב בנושא זה מומלץ לעיין בספרו של השופט חיים 

כהן, משפטו ומותו של ישו הנוצרי, תל-אביב, דביר, תשכ”ח.

על רקע דברים אלו מן הראוי להזכיר ולהיזכר בדברים שאמר ברל כצלנסון על חג הפסח במסגרת 

מאמר בשם ‘במבחן’ )מתוך: כתבי ברל כצנלסון, כרך שישי, בהוצאת מפלגת פועלי ארץ, ת”א, 

תש”ז, עמ’ 391-390(:

ובודק, מרחיק ומקרב.... ירושת הדורות. הוא בוחן  ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את  “דור מחדש 

דוגמאות מעטות: פסח. עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות 

השעבוד והאונס והאינקוויזיציה והשמד והפרעות - נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה 

אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש בישראל...מאבות אל בנים, דרך כל הדורות, נמסר 

דבר יציאת מצרים כזיכרון אישי, אשר איננו מחוויר ואיננו דוהה... איזה יצר-חירות עמוק טבוע בלב 

כל עם שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה גאונית כזאת ולמסור אותה מדור לדור”.

מה יש לנו בעלון הפעם?

ד”ר יונתן ד’  ספרן, מהחוג למקרא, דן בקונפליקט בין הרגש הספונטאני של “שמחה לאיד” לבין הערך 

10 עלי מוֹֿעד 
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היהודי-הומאני של כבוד חיי אדם, אפילו הוא אויבך.

תחת הכותרת: “מדוע פסחה ההגדה של פסח על משה רבנו?”, אני שואל ומנסה לענות על המניעים 

של מעצבי ההגדה להתעלם מהגיבור הראשי של סיפור יציאת מצרים.

ד”ר שגית מור מהחוג לתרבות ישראל, כותבת על: “ארבעת הבנים בהגדה של פסח - בין המדרש 

לחיים”. כולי תקווה, כמו שגית, שאולי אוורור מחדש של משמעויות מדרש ארבעת הבנים אכן ישפיע על 

התנהגותנו בנהיגה בכביש, למשל, וניטיב לראות את הדברים השונים בחיינו בפרופורציות הראויות.

ופְִסחים”. במסגרת מאמרו הוא מנתח את  מוטי לקסמן, מהחוג למקרא, כותב על “פסח, פסיחה 

משמעויותיו השונות של המונח “פסח”.

בהקשר זה מומלץ בחום לשים לב לנקודת תצפית שונה במקצת של ד”ר יוסי רוט-רותם בנושא זה 

במסגרת המדור הקבוע שלנו: “מבחר מונחים ומושגים לחג הפסח”.

הפעם במסגרת המדור “פרפראות לחג” הבאנו את מאמרו של עזרא שפרוט “ללמוד לשאול” שפורסם 

לראשונה במסגרת “הד החינוך” 1986. למורים שבינינו בצד ההעשרה שמעשיר אותנו עזרא במנהגים 

השונים של החג, ניתן למצוא בו המלצה חמה להכנת ’סדר לימודי’ מיוחד במינו בבתי הספר.

על הקושיה, האם הכוס החמישית מיועדת לאליהו כותב לנו עוזי לושי מהמכללה האקדמית אורנים.

ולסיום, תודה חמה לענבר דשבסקי ועליזה שוהם על הסיוע בהוצאת העלון, לד”ר אריה דון ולד”ר 

יונתן ד’ ספרן על הייעוץ והתמיכה.

peleg_ik@keh.co.il :זכרו, תגובות ביקורות והמלצות יתקבלו בברכה בדוא”ל

 

חג שמח

קריאה מהנה ומועדים לשמחה

ד”ר איציק פלג
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“בנפול אויביך אל תשמח”
ד”ר יונתן ד’ ספרן

בסדר של פסח, עוד לפני הארוחה )“שולחן ערוך”( - לכן אתם בוודאי זוכרים - אנו קוראים מתוך ההגדה 

את עשר המכות. על כל מכה, אנו שופכים טיפת יין מן הכוס המלאה המונחת לפנינו. ממשיכים קצת 

הלאה וקוראים, “רבי יהודה היה נותן להם סימנים: דצ”ך עד”ש באח”ב” - הלא אלה ראשי התיבות 

של עשר המכות - ושוב, על כל “סימן”, אנו שופכים קצת יין.

האם שאלתם את עצמכם פעם למה אנו עושים את המעשה המשונה הזה? לא? בוודאי חשבתם, אם 

חשבתם: “נו, יש כל כך הרבה מנהגים וטקסים מוזרים ביהדות, אז הנה עוד אחד”. אם כך חשבתם, 

גם צדקתם וגם טעיתם. כי מאחורי המנהג הזה מסתתרת גישה הומנית מאוד:

נכון שהמצרים שיעבדו את אבותינו והעבידו אותם בפרך; נכון שהמצרים לא שיחררו את בני ישראל עד 

שה’ הוציא אותם “ביד חזקה ובזרוע נטויה” - הראה להם את נחת זרועו, כלשוננו - אבל זה גם נכון 

שהמצרים בעצמם סבלו ייסורים גדולים ואף נהרגו - במכת בכורות - כדי שפרעה ישתכנע סוף סוף 

שאין לו ברירה אלא ל”שלח את עמי”. לכן, מותר לנו לשמוח על השחרור מעבדות; מותר לנו לשמוח 

על הנסים שעשה ה’ “לאבותינו ולנו”. אך אסור לנו לשמוח לאידם של אחרים, שהם, בסך הכל, יצורי 

אנוש כמונו.

גישה זו באה לידי ביטוי כבר בתנ”ך: “בנפל אויביך אל-תשמח ובכשלו אל-יגל לבך” )משלי כד 17(, 

אך מוצאת ביטוי נרחב יותר במחשבת חז”ל. הפסוק עצמו חוזר שוב במשנה: “שמואל הקטן אומר 

בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך..” )אבות ד’, יט(; ולענייננו, חז”ל נקטו גישה הומאנית זו 

כדי להסביר עוד אחד מאותם מנהגים “מוזרים” של פסח.

אחת התפילות המקובלות של כל חג משמח הוא “הלל”, קובץ של שירי שבח לה’ מתוך ספר תהילים 

)קיג - קיח(. וראו מה “מוזר”: בעוד שביום הראשון של פסח, שהוא חג מלא, אנו אומרים “הלל מלא”, 

גם בסדר עצמו, וגם בבית הכנסת למחרת, ביום שביעי של פסח, גם הוא חג מלא, אנו אומרים רק 

“חצי הלל”, כלומר, “הלל מלא” בלי תהלים קטו 11-1 ו-קטז 11-1.

למה?

התשובה נמצאת במדרש המתאר את שהתרחש ברקיעים העליונים בזמן קריעת ים סוף: “באותה 

שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב”ה, אמר להן הקב”ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם 

אומרים שירה לפני”? -)סנהדרין לט, ב(. כמו בקריאת עשר המכות בסדר, שמחתנו לא תוכל להיות 

שלמה אם היא מלווה בייסורי בני אדם, אפילו יהיו אלו אויבנו המרים ביותר.

לכן, ביום שביעי של פסח, בו קוראים בתורה את שירת הים )שמות טו(, המתאר את קריעת ים סוף 

וטביעת המצרים, אנו מתפללים רק “חצי הלל” ולא “הלל מלא”.

והדברים יפים גם לזמננו.



פסח תשס”ד  13 

מדוע פסחה ההגדה של פסח על משה רבנו?
ד”ר איציק פלג

מקריאת ההגדה של פסח עולה קושיה קשה: היכן משה רבנו?

נותר נבוך מן העובדה שהגיבור הראשי של הסיפור, שהוציא את אבותינו ממצרים,  הקורא בהגדה 

הוצא ממנה.

ראוי להעיר כי אין זו הטרגדיה הראשונה של משה. בערוב ימיו, בהיותו בפתח הארץ המובטחת, ביקש 

ממנו האל לעלות על הר נבו, כדי שייטיב לראות את הארץ ואמר לו: אתה רואה את הארץ הזאת? 

אתה זוכר שנשבעתי לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת אותה לזרעו? ובכן, לשם אתה לא תיכנס 

)דברים לד 4-1(. איזו טרגדיה! משה שהנהיג את עמו לאורך המדבר במשך 40 שנה על מנת להיכנס 

לארץ המובטחת, לא זכה להיכנס אליה בעצמו. קשה, קשה. והנה, צאצאיו פגעו בו בשנית. מדוע לא 

זכה משה רבנו להיכנס להגדה של פסח המספרת על מעלליו וגבורותיו?

אציג בזה שתי תשובות מוכרות לבעיה זו: האחת תיאולוגית והשנייה היסטורית.

התשובה התיאולוגית )הדתית( תסביר עובדה מצערת זו בכך שמעצבי ההגדה ביקשו שלא נבלבל 

בין ‘הגיבור האמיתי’ של פסח - האלוהים, לבין ‘שליחו’ - משה. ואמנם, אם תשאלו רבנים הם כנראה 

יאמרו לכם שאין לבלבל בין השליח לבין שולחו. מי שבקע את ים סוף לא היה משה אלא ה’, משה רק 

הניף מעלה את ידו או את מטהו.

דומה הדבר לתיאור הבא: מורה ותלמידו עומדים ליד הלוח. התלמיד מחזיק גיר בידו. המורה לוקח את 

יד התלמיד ומכוון אותה כך שיירשם בה דבר מה כרצון המורה. מי כתב על הלוח? המורה או התלמיד 

שהחזיק את הגיר?

כבר במקרא עדים אנו לחלוקת תפקידים סמויה בין האל לבין משה באשר לנס קריעת ים סוף. כך 

מצאנו בשמות יד 21: “ויט משה את ידו על הים ויולך ה’ את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את 

הים לחרבה ויבקעו המים”. כלומר, אמנם משה הטה את ידו על הים אבל ה’ הוא זה שהוליך את הים 

ברוח קדים )ו”ו החיבור של המילה ‘ויולך’ מתפקדת כו”ו הניגוד(. ובהמשך הפרק בפסוק 26: “ויאמר 

ה’ אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על המצרים על רכבו ועל פרשיו”.

כלומר, האל פוקד על משה, ומשה מבצע: “ויט משה את ידו על הים...”. )שם, 27(

בהמשך אותו הפסוק נאמר: “וינער ה’ את מצרים בתוך הים”. ללמדך הקורא, שאמנם משה היטה 

את ידו, אבל המשך הפסוק מבהיר כי האל הוא שניער את המצרים בים. ואותו מבנה מופיע בפסוק 

30 שם נאמר: “ויושע ה’ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים”. שימו לב: ה’, ולא משה, למרות שהסיפור 

מסתיים באמירה “ויאמינו בה’ ובמשה עבדו”. כלומר, האמינו גם באל וגם במשה. יש חלוקת תפקידים 

בין האל לבין משה במעשה הנס ויש גם שיתוף פעולה בין השניים.

בהגדה המסורתית, שאינה אלא מדרש לכתוב בדברים כו 8: “ויוציאנו ה’ ממצרים ביד חזקה ובזרוע 
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נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים”, על הכתוב: “ויוציאנו ה’ ממצרים” - נאמר ‘לא על ידי מלאך 

ולא על ידי שרף ולא על ידי השליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו’.

בשמות יב 12: “ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה 

ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ה’”.

על חלקו הראשון של הפסוק: “ועברתי בארץ מצרים” - נאמר במדרש: ‘אני ולא מלאך’; על המשך 

החלק הראשון: “הכיתי בכל בכור”- נאמר במדרש: ‘אני ולא שרף’. ועל חלקו השני של הפסוק: “ובכל 

אלוהי מצרים אעשה שפטים” -נאמר במדרש: ‘אני ולא השליח’ )בהא הידיעה, כמרמז על משה(. על 

הסיפא של הפסוק: “אני ה’” - נאמר במדרש: ‘אני הוא ולא אחר’. )למעונינים, המדרש הזה מצוי בילקוט 

שמעוני, פרשת בא, רמז קצ”ט(.

ימי  בין  בו נתחברה ההגדה:  לאי הזכרת משה בהגדה קשורה לזמן המשוער  התשובה ההיסטורית 

החשמונאים לבין המאה השישית לספירה. בימים אלו, דמותו של משה הייתה בעייתית מכדי לשלבה 

בהגדה. אבותינו ניצבו בין הפטיש לבין הסדן: מחד גיסא היו הם בפולמוס נוקב עם השומרונים, שהכירו 

רק בתורה ובמשה, ומאידך גיסא, היה הפולמוס עם הנצרות, שהציגה את ישו כ’משה שני’. לטעמם, 

משה הוא אמנם אבי הברית הישנה אך ישו הוא אבי הברית החדשה. את דמותו של ישו יצקו בדמותו 

ובצלמו של משה. אם ישו הוא ממשיכו של משה, יוצא אפוא כי אזכור משה בהגדה של פסח משחק 

לידיהם של הנוצרים. אף בתוך ישראל היו גורמים שראו במשה 

דמות כה נשגבה עד כדי כך שהיה בה איום על הקב”ה, שמא 

ייתפש כאל, כמתחרה לה’.

יוצא איפוא, כי דמותו של משה יצרה בעיות כה קשות באותם 

ימים, שהדרך שנבחרה להתמודד עמן הייתה התעלמות ממנו.

אבותינו  אחראים  לכך  טוב.  סוף  יש  הפעם  משה  של  לסיפור 

הציונים, שעשו צדק עם משה והכניסוהו להגדה. תרשו לי בהשראת 

הגדת  נשתנתה  מה  הבאה:  בקושיה  לסיים  המסורתית  ההגדה 

הפסח הקיבוצית מכל ההגדות האחרות? שבכל ההגדות בכל 

הדורות פסחו על משה, ואילו בהגדה הקיבוצית משה הוזכר גם 

הוזכר ובא גואל למשה ולעם ישראל.
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ארבעת הבנים בהגדה של פסח - בין המדרש לחיים
ד”ר שגית מור

“כנגד ארבעה בנים דיברה התורה:

אחד חכם

ואחד רשע

ואחד תם

ואחד שאינו יודע לשאול...”

הנוסח המלא מצוי בהגדות של פסח - מפאת קוצר היריעה אתם מוזמנים לעיין בו שם.

מדרש ארבעת הבנים מסתמך על ארבעה מקומות שונים בתורה בהם מצווה ההורה לענות לשאלת 

בנו, שרואה את ההורים בהכנותיהם לקראת הפסח:

1. שמות יב 27-26: “והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם: ואמרתם זבח פסח הוא לה’ 

אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחו”

2. שמות יג 8: “והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים”

3. שמות יג 14: “והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה’ ממצרים 

מבית עבדים”

4. דברים ו 21-20: “כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה’ אלוהינו 

אתכם; ואמרת לבנך, עבדים היינו בפרעה במצרים ויוציאנו ממצרים ביד חזקה”

הדרשן שואל את עצמו: מדוע מופיע תיאור השיחה בין אבות ובנים ארבע פעמים ובמקומות שונים? 

הפתרון שמציע הדרשן הוא שמדובר בארבעה טיפוסים שונים של בנים, אותם הוא בוחר לתאר כחכם, 

רשע, תם )או טיפש( ושאינו יודע לשאול, בהצמידו כל פסוק אל אחד מארבעה בנים אלו.

את שאלת הבן החכם מצמיד הדרשן למקור 4. אפשר להבינה בשתי דרכים:

1. מהו מקור הסמכות של החוקים ולמה לקיים אותם? )כך במקור(

2. מה הם העדות, החוקים והמשפטים?

הדרשן בהגדה תפס את השאלה במשמעותה השנייה, ולכן הוא מציע ללמד את החכם את הלכות 

הפסח. נשאלת השאלה: מדוע מכל הלכות הפסח מלמדים את החכם דווקא את ההלכה שקשורה 

לאפיקומן? תשובה לכך אפשר למצוא בתוספתא )פסחים י י”א(: “אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן 

כגון אגוזים תמרים וקליות )=אין אוכלים אחר הפסח קינוח כגון פיצוחים קלויים, פירות יבשים וכו(. חייב 

אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. אפילו בינו לבין בנו, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין 
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תלמידו”. ההגדה מצטטת רק את החלק הראשון של ההלכה ומשמיטה את ההמשך, שהוא העיקר, 

המדבר על חובת העיסוק בהלכות הפסח. כלומר, גם את הבן החכם צריך ללמד את הלכות הפסח, 

כי “חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה”.

לבן הרשע נבחרה השאלה “מה העבודה הזאת לכם” )מקור 1(. הדרשן מדגיש את המלה “לכם” כדי 

ללמוד ממנה שהבן הוציא את עצמו מהכלל וכפר בעיקר. גם נוסח התשובה הולך בשיטה זו ובוחר 

להדגיש “בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים” )שמות יג 8(, ולסיים ב”לי” ולא “לו”. זה שהוציא את 

עצמו מן הכלל - אם היה במצרים, לא היה נגאל. מעניין, שלמרות רשעותו של הבן הרשע הוא עדיין 

בחזקת בן. יש בכך אמירה חינוכית חשובה. מצד שני, אין ספק שההנחיה להקהות את שיניו ולפגוע בו 

איננה נראית לי כמודל לחיקוי. בהקשר לזמנים בהם נוצרה ההגדה של פסח, ייתכן מאוד שההגדה רואה 

בבן הרשע שהוציא עצמו מכלל ישראל את מי שהחליט לעזוב את העם היהודי ולהפוך לנוצרי.

שאלת הבן התם )בנוסח התלמוד הירושלמי: טיפש - מקור 3( היא “שאלת תם” פשוטה וקצרה: “מה 

זאת”? התשובה גם היא קצרה ומתאימה לתם. הדגש בתשובה הוא על הכוח והעוצמה שרק איתם 

יכול התם להזדהות.

הבן שאינו יודע לשאול אינו שואל. ולכן מצווה האב לפתוח ולומר לו. מצווה זו היא על פי הכתוב “והגדת 

לבנך” )מקור 2(. מעניין לציין שהתשובה לבן זה היא מאותו הפסוק ששימש לבן הרשע, אלא שכאן לא 

דורשים את התשובה לגנותו של הבן.

דרשות שונות והסברים שונים ניתנו למשמעות ארבעת הבנים. במשנה פסחים פרק י’ מתואר סדר 

ההגדה של פסח. שם נאמר: “לפי דעתו של הבן אביו מלמדו”. אפשר לראות את מדרש ארבעת הבנים 

כהרחבה ופירוט של קביעה זו, דהיינו - שיש ללמד כל בן על פי אופיו וכישוריו.

פירוש אחר רואה בארבעת הבנים ייצוג לשלבים שונים בחיי האדם, ודרכי חינוך המתאימות להם:

שאינו יודע לשאול - תינוק.

תם - ילד שמתחיל את השכלתו והתמצאותו בעולם.

רשע - נער בגיל ההתבגרות, שבודק את גבולות זהותו ושייכותו על ידי מרד בתרבות המבוגרים.

חכם - הבוגר, שמחויב לתרבות ותוהה על משמעויותיה.

פרשנות נוספת רואה בארבעת הבנים דימוי לארבעה כוחות נפש שונים המשמשים בערבוביה. כל 

אחד מאיתנו הוא גם חכם, גם רשע, גם תם וגם שאינו יודע לשאול.

כשלעצמי, אני מעדיפה את הפרשנויות האחרונות שהובאו כאן לארבעת הבנים. פרשנויות אלו מחייבות 

אותי לבדיקה עצמית - האם עברתי כבר את כל שלבי ההתבגרות בחיי? האם אני תקועה באחד 

מהם )לפחות בסיטואציות מסוימות בחיי(, ואם כן - כיצד להעצים את עצמי ולעבור לשלב הבא? 

או לפרשנות האחרונה - באיזו סיטואציה אני מתפקדת כבן הרשע ובאיזה כחכם? מתי ואיפה מותר 

ורצוי לשמור על הנאיביות של הבן התם? אך פרשנויות אלו יכולות לשמש בידי לא רק לבחינה עצמית, 

אלא גם להפחתת שיפוטי כלפי הזולת. כאשר אני נתקלת בתגובה קשה מאכזבת או מכעיסה, יש 



פסח תשס”ד  17 

באפשרותי )כשמתקררת הרוח בדרך כלל...( לשאול את עצמי איזו חוויה זימנה הסיטואציה לעומד 

מולי, ומתוך איזה שלב או כוח נפש הגיב כלפי.

עם חזרתו של הפסח מדי שנה בשנה יש אפוא מקום לאוורר מחדש את משמעויותיו של מדרש ארבעת 

הבנים, ומי יודע? אולי אם נסתכל באמצעותו על הסיטואציות השונות של חיינו, החל מנהיגה בכביש, 

ועד לתגובות היושבים לצידנו בשולחן ליל הסדר )והרי גם הלילה הזה מזמן לרבים מאיתנו לא מעט 

רגעי לחץ( ניטיב לראות את הדברים בפרופורציות.

ספרים מומלצים לעיון מקיף יותר במדרש ארבעת הבנים:

א. דניאל גולדשמיט, הגדה של פסח ותולדותיה, מוסד ביאליק, ירושלים, תש”ך.

ב. שמואל וזאב ספראי, הגדת חז”ל, כרטא, ירושלים, תשנ”ח.

ג. הצעה לסדר - הגדה של פסח מסורת וחידוש, מבית היוצר של ה”מדרשה” באורנים, הוצאת ידיעות 

אחרונות, חמד, תל אביב, תש”ס - הספר מצוין להתכונן אתו לקראת הסדר.
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פסח, פסיחה ופסחים
מוטי לקסמן

המקור לשמו של החג מפורש בספר שמות: “ואמרתם: זבח פסח הוא לה’ אשר פסח על בתי בני 

ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל” )שמות יב 27(. בהקשר לכך אנו מציעים לדון 

בשתי משמעויות אחרות של השורש פס”ח. המשמעות האחת עוסקת בהתלבטות לגבי קבלת החלטה 

 ,14 כרך  העברית,  הלשון  אוצר  כנעני,  י’  להחליט”,  כיצד  יודע  ואינו  למי שמפקפק  “משל  )פס”ח, 

ירושלים-רמת-גן תשל”ה, עמ’ 4725(: “ויגש אליהו אל כל העם ויאמר: עד מתי אתם פוסחים על שתי 

הסעיפים, אם ה’ האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אותו דבר” )מל”א יח 21(. 

אכן דרישה מובנת להכרעה חד משמעית. אבל, האם המתואר במקרא שולל תמיד את ההתלבטות 

לפני ההכרעה? נבחן דוגמאות אחדות.

ל” )שמות ג 2(. התופעה  נֶה ֵאינֶּנּו ֻאָכּ ֵאׁש וְַהְסּ ֵער ָבּ נֶה בֹּ משה הרועה את צאן חותנו יתרו מבחין ש”ַהְסּ

מעוררת בו סקרנות, הוא מתקרב לסנה ואז קול אלוהים מזהירו: “אל תקרב הלום, של נעליך מעל 

רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא” )שמות ג 5(. משה חרד, אך אלוהים מרגיעו 

ומטיל עליו להנהיג את בני ישראל ולהוציאם מעבדות לחרות )שמות ג 10(. והנה, למרות שהקול הוא 

קולו של אלוהים, משה אינו ממהר לקבל את המשימה. הוא מתלבט, מהסס ומעלה ספקות שונים: “מי 

אנכי כי אלך אל פרעה? ? ]...[ ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר 

אליהם” )שמות ג 11, 13(; “והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה’ ]...[ לא איש 

דברים אנכי גם מתמול גם משלשום ]...[ כי כבד פה וכבד לשון אנוכי” )שמות ד 1, 10(.

ואף מגיע לידי כעס, משה מקבל עליו את  בסופו של דבר, לאחר שאלוהים עונה על כל הספקות 

המשימה )שמות ד 18(. משה אינו המנהיג היחידי המתלבט ומביע ספקות לגבי קבלת המינוי למנהיגות. 

גם גדעון אינו נחפז לקבל את המינוי: “ויפן אליו ה’ ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדין 

הלא שלחתיך. ויאמר אליו בי אדני במה אושיע את ישראל הנה אלפי הדל במנשה ואנכי הצעיר בבית 

אבי ]...[ ויאמר אליו אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עמי” )שופטים ו 17-14(. כך 

גם שאול )“הלוא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין...” 

)שמ”א ט 21(.

החשוב לענייננו הוא שהמספר המקראי אינו רואה פגם בהתלבטות ובספקות טרם ההחלטה.

נעבור למשמעות האחרת של השורש פס”ח. כוונתנו למום ברגליים: “ומפיבשת יושב בירושלים כי על 

שולחן המלך תמיד הוא אוכל והוא פיסח שתי רגליו” )שמ”ב ט 13(.

בהקשר למשמעות זו נביא את המתואר בשני מקראות שונים. בנוהלי העלאת הקורבן לאלוהים נקבע 

שרק בע”ח בריא ותקין ‘ראוי’ להיות מועלה לקרבן. אחד המומים הפוסלים בע”ח כזה הוא פיסחות: 
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“וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור כל מום רע לא תזבחנו לה’ אלוהיך” )דברים טו 21(.

דוד המלך שונא את בעלי המום, וביניהם גם את הפיסחים, עד כדי כך שהוא אוסר עליהם להיכנס 

לארמונו: “ואת העיוורים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית” )שמ”ב ה 8(. 

אמנם מפישבת בנו של יהונתן אוכל באופן קבע על שולחן המלך דוד, אבל זה כבר עניין לדיון אחר על 

היחס של דוד לבית שאול ולמפיבשת.

)S. Vargon, The Blind and the Lame, VT XLVI, 4 )1996) pp. 498-51-המעונין להרחיב, ראוי שיעיין ב(

דנו בקצרה בשתי משמעויות של השורש פס”ח. דיון זה מעלה בנו את ההרהור הבא: אולי מנהיג שאינו 

פוסח על שני הסעיפים כאשר מנהיגות מוצעת לו, אלא להיפך -דורש אותה ונאבק כדי לזכות בה, הוא 

במנהיגותו שוכח את קיומם וצרכיהם של הפסחים ושאר בעלי המום בחברה. ואם זה מזכיר מנהיגות 

של ימינו, הרי זה לא מקרי...

וכשנחגוג בשמחה את חג החירות, נזכור: גם בפסח הזה שעבדים היינו במצרים, צווינו: “וגר לא תונה...

כי גרים הייתם בארץ מצרים” )שמות כב 20(.
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מבחר מונחים ומושגים לפסח
ד”ר יוסף רוט-רותם

 

המילה פסח שתי משמעויות לה: 1( לעבור, לפסוע פסיעה גסה, לדלג; 2( להגן, להציל.  פסח 

חג  לחוגגי  ובהנמקות  ביציאת מצרים,  שתי המשמעויות מצויות כבר בסיפור הקשור 

הפסח: “ואמרתם, זבח פסח הוא לה’ אשר פסח על בתי ישראל במצרים בנגפו את 

מצרים ואת בתינו הציל...” )שמות יב 27(. לפי הרישא של הכתוב השם פסח ניתן לחג 

משום שה’, או מלאכו המשחית )את מצרים( פסע פסיעה גסה ודילג על בתי ישראל. 

משמעות זו מתחזקת מן הכתוב בספר מלכים א יח 21: “עד מתי אתם פוסחים על 

שתי הסעיפים...” )דברי אליהו אל העם במעמד הר הכרמל(; וכן מן הכתוב בפסוק 26: 

“...ויפסחו על המזבח אשר עשה” )מעשיהם המאגיים של כוהני הבעל באותו המעמד(. 

כדעת יחיד, אנו מוצאים פירוש זה גם במדרש: “רבי יאשיהו אומר: אל תקרי ופסחתי 

אלא ופסעתי, שהקב”ה מדלג על בתי בניו במצרים...” )מכילתא דר’ ישמעאל פרשת 

בא ז(. חיזוק נוסף לפירוש זה היא המילה העברית פיסח )=צולע(. אולם, לפי הסיפא 

של הכתוב, השם פסח ניתן לחג משום שה’, או מלאכו, הציל את בתי ישראל... הפירוש 

במשמעות זאת מתחזק מן הכתוב בנבואת ישעיהו: “...כן יגן ה’ צבאות על ירושלים גנון 

והציל פסוח והמליט” )לא 5 - כולן לשונות הגנה והצלה(.

המקרא מעדיף לכנות את חג הפסח בשם חג המצות: “את חג המצות תשמר, שבעת  חג המצות  

ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חודש האביב” )שמות כג 15(; וכך במקומות 

רבים אחרים, כגון: ויקרא כג 6; דברים טז 16; עזרא ו 22; דברי הימים ב’ ל 13 ועוד(.

פסח מצרים הוא הפסח שנחוג בעם ישראל רק פעם אחת בלבד בכל ההיסטוריה של  פסח מצרים  

העם. עיקרו שהוא טקס ביתי מן הטיפוס של קורבן הסעודה שהמקרא מכנה בכינוי זבח. 

היינו, קורבן הנאכל על ידי הבעלים. ובכל זאת הוא שונה ומיוחד משאר טיפוסי הזבחים. 

שכן בכל טיפוסי הזבח יש מקום לשיתוף האלוהות בקורבן באמצעות הקטרת החלב 

על גבי המזבח ומסירת חלק מן הקורבן מתנה לכוהנים ]ראה, למשל, סיפור אלקנה 

וסיפור בני עלי )שמואל א א-ג([, ואילו בפסח מצרים אין הקטרת החלב, או כל חלק 

של הבהמה...כל כולו של זבח פסח מצרים הוא בסעודה משותפת של חבורת אנשים 

)ראה,  יש לטקס פסח מצרים...  זה. תשעה מאפיינים  לצורך טקס  שהוגדרה בבירור 

שמות יב 13-1(: אכילת בשר השה הוא עיקר הטקס. לפיכך הוא הקורבן שבני ישראל 

נצטוו לעשות בערב צאתם ממצרים ונצטוו לעשות מידי שנה בשנה, לדורותיהם, באותו 

התאריך עצמו. לאמר, בערב שבין יד בניסן לטו בניסן: “ושמרתם את הדבר הזה )עשיית 

הפסח( לחק לך ולבניך עד עולם” )שמות יב 24(. ההתייחסות אל המושג פסח כמושג 
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המתייחס אל הקורבן באה גם במשנה )משנה פסחים, פרק ז, משנה ז( ובגמרא )פסחים, 

ה, ע”א(.

אם כן, לפי המקרא, ולפי המשנה, משמעות המושג פסח הוא בראש ובראשונה הזבח,   

הקורבן. טקס בו זובחים ואוכלים את הקורבן.

“והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגתם אתו חג לה’ לדורותיכם חוקת עולם תחגהו” )שמות  חג הפסח   

יב 14(. אף על פי שהפסח ידוע גם במקרא כחג, הצירוף “חג הפסח”, כשמו של חג 

מופיע במקרא רק פעם אחת בלבד, בשמות לד 25: “... ולא ילין לבקר זבח חג הפסח”. 

כל הכתובים שמתייחסים אל חג הפסח משתמשים בביטוי “פסח” או “הפסח”... הראשון 

המכנה במפורש את הפסח כחג פסח הוא יוסף בן מתיתיהו: “חג זה נקרא חג הפסח. 

הוא בא להזכיר את שחרור העברים ממצרים...” )קדמוניות היהודים, יז ס’ ג(.
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כוסו של אליהו איננה מיועדת לו
עוזי לושי
המנהג - במהלך סדר פסח, שותים את הכוס השלישית, מוזגים את הכוס הרביעית, מוזגים את הכוס 

של אליהו הנביא, פותחים את הדלת, אומרים: “שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך....”. סוגרים את 

הדלת, וממשיכים בקריאת ההגדה.

מספר תהיות ושאלות שמנהג זה מעורר - אם הכוס הזאת מיועדת לאליהו הנביא, מדוע אין מוזגים 

אותה כבר בתחילת הסדר? אם פתיחת הדלת, אחרי מזיגת הכוס של אליהו, מיועדת להזמינו פנימה, 

מדוע אין עושים זאת בתחילת הסדר? ומדוע אין אנו אומרים: “ברוך הבא” אלא: “שפוך חמתך”?

הפתרון - כוסו של אליהו איננה מיועדת לו. היא מזוגה ומונחת על השולחן, כדי שהוא יבוא, ויכריע, אם 

אנו צריכים לשתות ארבע כוסות, או חמש.

ההסבר - אחד הנימוקים, לשתיית ארבע כוסות, בסדר פסח הוא: ארבע מילות גאולה, המצויות בדברי 

אלוהים למשה, בזמן שהוא שולח אותו למצרים, כפי שכתוב בשמות ו 7-6: 

א. “והוצאתי אתכם...”.

ב. “והצלתי אתכם...”.

ג. “וגאלתי אתכם...”.

ד. “ולקחתי אתכם לי לעם...”.

כלומר שיא הגאולה: היותנו עם של אלוהים.

ר’ טרפון איננו מסתפק בגאולה הזאת והוא מבקש להוסיף עוד מילת גאולה, ועוד כוס: הבאת העם אל 

ארץ ישראל. לכן הוא ממשיך בשמות פרק ו, עד פסוק 8, שם כתוב: “והבאתי אתכם אל הארץ...”. 

יוצא אפוא, שיש מחלוקת על הכוס החמישית, כוס ההבאה אל הארץ: האם לשתות אותה, או לא? 

הבעיה.  תעמוד  כלומר:  תיקום.  הארמית:  בשפה  לומר  נהגו  הכרעה,  לה  שאין  מחלוקת  יש  כאשר 

ובקיצור: תיקו.

במשך הזמן, שנים רבות אחרי תקופת חז”ל, נקראה המילה הזאת כראשי תיבות: 

תיק”ו - תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כלומר: אליהו התשבי יבוא ויכריע, אם יש 

לשתות כוס חמישית או לא.

המשמעות של המחלוקת - מי שטוען שמספיק לשתות ארבע כוסות, סבור שיהודי 

טוב, יהודי מושלם, הוא יהודי שעובד את הקב”ה, ואין שום חשיבות לשאלה, אם הוא חי 

בארץ, או במקום אחר כלשהו בעולם. מי שטוען שיש לשתות חמש כוסות, סבור שיהודי 

טוב, יהודי מושלם, הוא יהודי שעובד את הקב”ה, בארץ המובטחת, בארץ ישראל.

לסיכום - כוסו של אליהו, היא כוס הנתונה במחלוקת: האם לשתות אותה ככוס חמישית 

בסדר, או להסתפק בארבע כוסות בלבד? לפיכך, היא איננה מיועדת לו.
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ללמוד לשאול
עזרא שפרוט

כל מעשי ההורים לקראת הפסח, ההכנות לליל הסדר, קריאת ההגדה על כל מרכיביה וכו’ מכוונים 

לגרות בדרך ההדמיה ולהביא לשאילת השאלות - והיה כי ישאלך בנך והגדת לו. כך מעשה בדיקת 

החמץ: בודקים בפינות הבית, בארונות ובמקומות שרגילים להניח בהם חמץ. וכדי שלא תהא הברכה 

לבטלה )שהרי הבית כולו מבריק, נקי וכשר( נהגו בקהילות ישראל לעטוף עשרה פירורי לחם בנייר 

ולהניחם במקומות שונים. המעשה הזה היה מעורר את בני הבית לשאלה - “מה קרה?”. לביעור החמץ 

משתמשים בנר דולק, והתנועה בתוך הבית עם הנר אף היא מעוררת את הילדים לשאול את אותה 

שאלה. אצל שאול טשרניחובסקי קראנו על מנהג שהיה מקובל בבית אביו - אחרי מעשה ביעור החמץ 

היה ‘משחזר’ את קריעת ים סוף - יוצר שלולית ועובר בה, לבוש בגדי הלך, עם מקל ומגפיים של חורף 

)כל שירי, שוקן, תשי”ג, עמ’ 637(. ובמאמרו של ידידי המלומד, ד”ר ביטמן, למדנו כי כל מעשה הפסח 

הוא מעשה חינוכי ממעלה ראשונה - ללמד את הילדים לשאול שאלות!

ידידי מנוער קראנו  מנהג מורינו בעבר היה ללמד לשאול את הקושיות בסדר הפסח הלימודי. אצל 

לסדר הלימודי - ‘מסיבת ביצה ומצה’. המורות ביקשו שנביא, כל אחד, ביצה ומצה, מקופת הכיתה 

קנינו יין והרי לך סדר לימודי...”

עניין שאלת הקושיות - מלאכתו של הצעיר במסובין - עורר אותנו להציע נוסח חדש של מסיבת 

הפסח בבית הספר. קראנו אצל אשר וסרטיל ב’ילקוט המנהגים’ )משרד החינוך, אגף לחינוך דתי, 

ירושלים, 1977, עמ’ 116( כי במרבית קהילות ישראל, ובמיוחד בעדה הספרדית, קיים המנהג של 

‘שחזור סיפור יציאת מצרים’ - עורך הסדר מלביש את הילד הקטן כהלך הבא מדרך ארוכה. הילד 

נכנס אל אולם הסדר ומנהל עם עורך הסדר דיאלוג בזו הלשון:

“העורך: ‘מאין באת’?

הבן: ‘ממצרים’.

העורך: ‘ולאן אתה הולך?’

הבן: ‘לירושלים’.

העורך: ‘והצידה לדרך היכן היא?’

ומייד הבן שואל: ‘מה נשתנה?’

גם אצל יהודי אשכנז קיים מנהג דומה ולפיו לוקח האב את האפיקומן העטוף במפה על כתפו ומספר 
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לילדים: ככה יצאו אבותינו ממצרים “משארותם צרורות בשמלתם על שכמם” )שמות יב 34(. בהרבה 

בתים ‘גונב’ אחד הילדים את האפיקומן והאב ‘פודה’ אותו על ידי מתנות שהוא מבטיח תמורת החזרתו 

)שם, עמ’ 29(.

צא וראה כמה מעניינת יכולה להיות מסיבת הסדר הלימודי בבית הספר, כשכל בני הכיתה עם הוריהם 

וסביהם, מסובים לפי עדות, וכשכל עדה עוסקת בשחזור סיפור יציאת מצרים על פי המנהג המקובל 

עליה. העלנו את ההצעה לקיים סדר לימודי לפני מורי בית הספר ע”ש בכר באבן יהודה ומבעוד מועד 

החלו ההכנות....

עיקרון לעבודה החינוכית  רואה בתוכנית בתי הספר הקהילתיים  ישראל בבית ברל  מרכז מורשת 

והורים. מסיבה כפי שנעשתה  גיבוש צוות חג המונה תלמידים, מורים  יעד חשוב הוא  לקראת החג. 

בבי”ס בכר כללה שילוב של הורי התלמידים בכל שלבי הביצוע - בהכנות, במחקר המוקדם, בשלבי 

ההוראה ובעיקר במסיבה. סרט וידיאו שצילמנו באותה המסיבה מצוי במרכז לתרבות ישראל בבית 

ברל וניתן לצפות בו.



המרכז לתרבות ישראל

עלי מוֹעד
עורך: ד”ר איציק פלג
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חוברת מספר 12

מחשבות לפסח תשס”ה

 
קוראות וקוראים יקרים

חֶֹדש ָהָאִביב  י ְבּ אַכל ַמּצֹות ֲאֶשר ִצוִּיִתָך לְמֹוֵעד חֶֹדש ָהָאִביב, כִּ ְשמֹר, ִשְבַעת יִָמים תֹּ ּצֹות ִתּ “ֶאת ַחג ַהַמּ

הייתי במאי, סביר להניח שהייתי בוחר באביב כרקע לתיאור  לו  )שמות לד 18(.  ְצָריִם”  ִמִמּ יָָצאָת 

יציאת אבותינו משעבוד מצרים. אין מועד מתאים יותר בשנה כדי לבטא את הצמיחה שיציאת מצרים 

עודדה בעמנו. דומה שהטבע שותף בשמחת עמנו. דומה שאף הוא לבש חג. עד היום נהוג בקיבוצים 

לחגוג את “טקס העומר”:

ובזקננו לשדה קציר  אנו בנערנו  יוצאים  הזה  “ברוכים הבאים לטקס קציר העומר. בכל שנה בזמן 

ָתו ָעָבר, ַהגֶֶּשם ָחלַף ָהלְַך לֹו” י ִהנֵּה ַהְסּ העומר לראות שהכל בא בעתו: “כִּ

שאו עינכם והביטו סביב: מה יפית האביב!

נִים נְִראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהזִָּמיר ִהגִּיַע” )שיר השירים ב 12-11( “ַהנִָּצּ

במילים אלו פתחתי לפני שנה את “טקס העומר” בשדה הפתוח בקיבוצי עין השופט.

בתוך  באביב  ופורחים  העולים  והחרציות  הפרגים  “כמו  הקסם:  מילות  את  אמרתי  הטקס  במהלך 

שדות הקמה, כך גם מפתיעים אותנו כל שנה מחדש”. מילים אלו היו רמז ואות לילדי כיתה א’, שעד 

כה הסתתרו היטב בתוך שדה החיטה, להיחשף ולצאת בריקוד ‘פנה הגשם’.

מקורה של מסורת יפה זו של יציאת ילדי הקבוץ מידי שנה בשנה מהשדה אינו ידוע. אבל, האגדה לבית 

עין השופט מספרת כך:

ילדים  ילדי ‘עופר’ ‘אילה’ עדיין עוללים קטנים, באו להוריהם ושאלו: “מאין באים  “ובימים ההם, עת 

לעולם?”. והימים, ימי קציר והעבודה רבה מאוד. ענו להם ההורים: “קודם נקצור ונקטוף ונאסוף ואחר 

כך נדון בקושיה”. 

ולזרוע. אמרו להם ההורים:  ולסקל את השדות לחרוש  יש למהר  והעבודה בשדה רבה.  בא הסתיו 

“לאחר שנסקל ונחרוש ונזרע נדון בקושיה”.

ובא החורף, והגשם מכה בגגות, והנחלים שוב התמלאו במים ולשדות אי אפשר לצאת עוד כי הבוץ 

מגיע עד הברכיים. ויתאספו ההורים ויכנסו את ועדותיהם, ועדת חינוך, וועדה פדגוגית ועוד ועדות כהנה 

וכהנה. וידונו בסוגיה. וייוועצו בזקני התנועה, ולא ידעו מה יענו לילדיהם.

ובא חנוכה ועבר ט”ו בשבט וגם פורים חלף עבר לו והנה האביב בפתח. 
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והחרציות  הפרגים  כמו  באים  הם  האדמה  מן  “והרי  ואמר:  השדה  מעובדי  אחד  קם  אחד  ערב  ואז, 

שצצים מתוך שדה החיטה עם בוא האביב...”

ומאז ועד היום יוצאים ילדינו הזאטוטים מדי שנה בשנה משדה החיטה, עדויים בשלל פרחי הבר כמו 

להזכירכם מאין באים ילדים לעולם”.

חכמינו ייחסו חשיבות רבה לטקס העומר )ויקרא כג 14-10( וראו בו את אחד הקשרים החזקים אל 

הארץ. מתתיהו ֶשלֶם מרמת יוחנן מביא את דברי ר’ יוחנן, שאמר:

“לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם אבינו לירוש את ארץ 

כנען” )ויקרא רבה, כח ד(.

מה יש לנו בעלון הפעם?

נפתח ב’מונחון לחג’, המדור הקבוע של ד”ר יוסף רוט-רותם: “מבחר מונחים ומושגים לחג הפסח”. 

ד”ר יונתן ד’ ספרן, מהחוג למקרא, כותב על מה בין פסח לבין ראש השנה.

ד”ר שלמה ויסבליט, כותב על המקור והמשמעויות של האמירה: “בכל דור ודור חייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”. 

ממצרים  אבותינו  יציאת  בין  “מה  השאלה:  על  לענות  מנסה  למקרא,  מהחוג  פלג,  איציק  ד”ר  אני, 

ליציאת אברהם אבינו מאור כשדים?” 

מוטי לקסמן, מתמודד עם השאלה: “מה ל’גדי’ ול’הגדה’ של פסח”.

ד”ר שגית מור, מהחוג לתרבות ישראל, כותבת הפעם על “עבדים היינו” - על עבדות, גאולה וגיבוש 

זהות בהגדה של פסח”.

במדור הקבוע “פרפראות לפסח” בחרנו בסיפור “חצי הצלחה”, מתוך ספרו של ד”ר אליעזר מרכוס- 

חג לעם, אנתולוגיה של סיפורי עם לחגי ישראל.

עוד על חג הפסח, דברים שנכתבו ב’עלי מועד’ בשנים שעברו, ניתן לקרוא ולהתעשר באתר זה. 

תגובות ביקורות והמלצות יתקבלו בברכה באחת משתי הדרכים לבחירתכם: 

peleg_ik@ein-hashofet.co.il באמצעות הדוא”ל ד”ר איציק פלג *

www.beitberl.ac.il/alei_moed .באמצעות פורום פתוח: ‘בית למקרא’ באתר המכללה *

לסיום, תודה לשלי ינקלביץ על הסיוע בהוצאת העלון ולרויטל רוזנשטרום על עיצובו.

ממחשב)ות( העורך      

      ד”ר איציק פלג
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מבחר מונחים ומושגים לפסח
ד”ר יוסף רוט-רותם

המילה פסח שתי משמעויות לה: 1( לעבור, לפסוע פסיעה גסה, לדלג; 2( להגן, להציל.  פסח 

שתי המשמעויות מצויות כבר בסיפור הקשור ביציאת מצרים, ובהנמקות לחוגגי חג הפסח: 

נָגְּפֹו ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת  ִמְצַריִם ְבּ י ְבנֵי יְִשָרֵאל ְבּ ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ַסח הּוא לה’ ֲאֶשר ָפּ ם זֶַבח פֶּ “וֲַאַמְרֶתּ

יל...” )שמות יב 27(. לפי הרישא של הכתוב השם פסח ניתן לחג משום שה’, או  ינּו ִהִצּ ֵתּ ָבּ

מלאכו המשחית )את מצרים( פסע פסיעה גסה ודילג על בתי ישראל.

י  ְסִחים ַעל ְשֵתּ ם פֹּ משמעות זו מתחזקת מן הכתוב בספר מלכים א יח 21: “ַעד ָמַתי ַאֶתּ  

חּו  ים...” )דברי אליהו אל העם במעמד הר הכרמל(; וכן מן הכתוב בפסוק 26: “וַיְַפְסּ ִעפִּ ַהְסּ

ַח ֲאֶשר ָעָשה” )מעשיהם המאגיים של כוהני הבעל באותו המעמד(. כדעת יחיד, אנו  זְֵבּ ַעל ַהִמּ

מוצאים פירוש זה גם במדרש: “רבי יאשיהו אומר: אל תקרי ופסחתי אלא ופסעתי, שהקב”ה 

מדלג על בתי בניו במצרים...” )מכילתא דר’ ישמעאל פרשת בא ז(. חיזוק נוסף לפירוש זה 

היא המילה העברית פיסח )=צולע(. 

אולם, לפי הסיפא של הכתוב, השם פסח ניתן לחג משום שה’, או מלאכו, הציל את בתי   

יָגֵן ה’  ן  ישראל... הפירוש במשמעות זאת מתחזק מן הכתוב בנבואת ישעיהו לא 5: “...כֵּ

יל ָפּסֹוַח וְִהְמלִיט” )כולן לשונות הגנה והצלה(. פירוש זה, היינו,  ְצָבאֹות ַעל יְרּוָשלִָם גָּנֹון וְִהִצּ

פסח במשמעות: הציל, הגן, מקובל על הפרשנות היהודית הקדומה. כך, למשל, במכילתא 

ַתח”  דר’ ישמעאל: “...והקב”ה הגן על בתי בניו במצרים שלא יינגפו שנאמר: ּוָפַסח ה’ ַעל ַהפֶּ

)שמות יב 23( פירוש זה, פסח=הגן, הציל, מקובל גם על בעל תרגום השבעים ליוונית, אם 

כי הוא מתרגם את המלה פסח גם במובן עבר.

אף על פי שהפסח ידוע, גם במקרא כחג, הצירוף: “חג הפסח” מופיע במקרא רק פעם אחת  חג הפסח 

ַסח”. בניגוד לשני  ֶקר זֶַבח ַחג ַהָפּ בלבד’, בספר הברית הקטן, בשמות לד 25: “וְֹלא יָלִין לַבֹּ

הרגלים האחרים: סוכות ושבועות המופיעים במקרא בדרך כלל בצירוף: “חג הסוכות”, או 

“חג השבועות” כל הכתובים במקרא כשמתייחסים אל חג הפסח משתמשים בביטוי: פסח 

או הפסח. בדרך כלל בצירוף המילה מן השורש “עשה”: “וְָעָשה פֶַסח לַה’” )שמות יב 48; 

מֹוֲעדֹו” )במדבר ט 2( ועוד. כלומר את  ַסח ְבּ במדבר ט 10, 14(; “וְיֲַעשּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ֶאת ַהָפּ

הפסח יש לעשות. פירוש: חגיגת הפסח דורשת פעולות מסוימות כדי לחגוג. וזה אולי, עיקרו 

של החג ... הראשון המכנה במפורש את הפסח כחג הפסח הוא יוסף בן מתתיהו: “חג זה 

נקרא חג הפסח. הוא בא להזכיר את שחרור העברים ממצרים...” )קדמוניות היהודים, יז, 

ס’ ג; וכן ו, ט’, ג((.
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ְשמֹר ִשְבַעת יִָמים  ּצֹות ִתּ חג המצות  המקרא מעדיף לכנות את חג הפסח בשם חג המצות: “ֶאת ַחג ַהַמּ

ֲאֶשר ִצוִּיִתָך לְמֹוֵעד חֶֹדש ָהָאִביב “ )שמות כג 15(; וכך במקומות רבים אחרים,  אַכל ַמּצֹות ַכּ תֹּ

כגון: ויקרא כג 6; דברים טז 16; עזרא ו 22; דברי הימים ב’ ל 13 ועוד(.

פסח מצרים  הוא הפסח שנחוג בעם ישראל רק פעם אחת בלבד בכל ההיסטוריה של העם. עיקרו 

שהוא טקס ביתי מן הטיפוס של קורבן הסעודה שהמקרא מכנה בכינוי זבח. היינו, קורבן הנאכל 

על ידי הבעלים. ובכל זאת הוא שונה ומיוחד משאר טיפוסי הזבחים. שכן בכל טיפוסי הזבח 

יש מקום לשיתוף האלוהות בקורבן באמצעות הקטרת החלב על גבי המזבח ומסירת חלק 

מן הקורבן מתנה לכוהנים ]ראה, למשל, סיפור אלקנה וסיפור בני עלי (שמואל א א-ג([, ואילו 

בפסח מצרים אין הקטרת החלב, או כל חלק של הבהמה...כל כולו של זבח פסח מצרים הוא 

בסעודה משותפת של חבורת אנשים שהוגדרה בבירור לצורך טקס זה.

תשעה מאפיינים יש לטקס פסח מצרים: 

ָעשר לַחֶֹדש ַהזֶּה וְיְִקחּו לֶָהם ִאיש ֶשה לְֵבית ָאבֹת ֶשה  ל ֲעַדת יְִשָרֵאל לֵאמֹר ֶבּ רּו ֶאל ָכּ “)ג( ַּדְבּ  

ִמכְַסת נְָפשֹת ִאיש  יתֹו ְבּ ה וְלַָקח הּוא ּוְשכֵנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ֵבּ יִת ִמְהיֹות ִמֶשּ יִת: )ד( וְִאם יְִמַעט ַהַבּ לַָבּ

ָּקחּו:  ָבִשים ּוִמן ָהִעזִּים ִתּ ן ָשנָה יְִהיֶה לָכֶם ִמן ַהכְּ ה: )ה( ֶשה ָתִמים זָָכר ֶבּ כֹּסּו ַעל ַהֶשּ לְפִי ָאכְלֹו ָתּ

ין  ל ְקַהל ֲעַדת יְִשָרֵאל ֵבּ ָעה ָעָשר יֹום לַחֶֹדש ַהזֶּה וְָשֲחטּו אֹתֹו כֹּ )ו( וְָהיָה לָכֶם לְִמְשֶמֶרת ַעד ַאְרָבּ

ים ֲאֶשר יֹאכְלּו אֹתֹו  ִתּ ְשקֹוף ַעל ַהָבּ זּוזֹת וְַעל ַהַמּ י ַהְמּ יִם: )ז( וְלְָקחּו ִמן ַהדָּם וְנְָתנּו ַעל ְשֵתּ ָהַעְרָבּ

ּנּו  אכְלּו ִמֶמּ יְלָה ַהזֶּה ְצלִי ֵאש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִרים יֹאכְלֻהּו: )ט( ַאל תֹּ לַּ ָשר ַבּ ֶהם: )ח( וְָאכְלּו ֶאת ַהָבּ ָבּ

ֶקר  ּנּו ַעד בֹּ ָרָעיו וְַעל ִקְרּבֹו: )י( וְֹלא תֹוִתירּו ִמֶמּ י ִאם ְצלִי ֵאש ֹראשֹו ַעל כְּ יִם כִּ ָמּ ל ַבּ נָא ּוָבֵשל ְמֻבָשּ

ַרגְלֵיכֶם  אכְלּו אֹתֹו ָמְתנֵיכֶם ֲחגִֻרים נֲַעלֵיכֶם ְבּ ְשֹרפּו: )יא( וְָכָכה תֹּ ֵאש ִתּ ֶקר ָבּ ּנּו ַעד בֹּ וְַהנָֹּתר ִמֶמּ

יְלָה ַהזֶּה  לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַבּ ַסח הּוא לַה’: )יב( וְָעַבְרִתּ זֹון פֶּ ִחָפּ ם אֹתֹו ְבּ יְֶדכֶם וֲַאַכלְֶתּ ּוַמֶּקלְכֶם ְבּ

ֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַריִם ֶאֱעֶשה ְשָפִטים ֲאנִי ה’: )יג(  ֶאֶרץ ִמְצַריִם ֵמָאדָם וְַעד ְבּ כֹור ְבּ יִתי ָכל ְבּ וְִהכֵּ

י ֲעלֵכֶם וְֹלא יְִהיֶה ָבכֶם  ם ָשם וְָרִאיִתי ֶאת ַהדָּם ּוָפַסְחִתּ ים ֲאֶשר ַאֶתּ ִתּ וְָהיָה ַהדָּם לָכֶם לְאֹת ַעל ַהָבּ

ֶאֶרץ ִמְצָריִם” )שמות יב 13-3(. ִתי ְבּ ַהכֹּ נֶגֶף לְַמְשִחית ְבּ
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תשעת המאפיינים הם:

א. הכנת הקורבן בעשירי לחודש. 

ב. סוג הקורבן: שה תמים זכר בן שנה. 

ג. משתתפי הטקס: כל קהל עדת ישראל. 

ד. מספר משתתפי הטקס מותאם לכמות בשר הקורבן )השה(. 

ה. השה-הקורבן-הזבח נשחט בסוף יום ה-14 בחודש כשהיום מחשיך. מן ההקשר נלמד שכל 

בית אב שוחט את השה לעצמו ובעצמו. 

וכסימן  יאכל. הדם משמש כאות  יש לתת על המשקוף של הבתים שבו השה  ו. מדם השה 

למשחית המכה את בכורי מצרים שיש לפסוח על הבית המסומן. לחילופין, הדם המרוח 

על המשקוף, מזהה את יושבי הבית כמשתייכים אל עם ישראל )מעין דגל(. 

ז. אכילת בשר השה היא עיקר הטקס. לפיכך מוקדשת לאופן הכנתו של הזבח ולדרך אכילתו 

תשומת לב מיוחדת.... 

ח. אין להותיר מן הבשר עד בוקר. אם נותר בשר יש לשרפו באש. 

ט. לבוש משתתפי הטקס וצורת האכילה באים להעיד על מוכנות ונכונות המשתתפים לצאת 

לדרך באופן מיידי, מיד עם הינתן האות לצאת למסע.

הערת העורך למאפיין ח’: הדר בתי הקטנה, שהיא מהנדסת מזון, ובשעות הפנאי עוזרת בהגהת “עלי 

מועד”, כתבה לי: “יתכן שרצו לוודא שאף אחד לא יאכל מהבשר שנותר ועמד כל הלילה כדי שישארו 

בריאים וחזקים לקראת המסע ולא יקבלו הרעלת מזון,.
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פסח וראש השנה
ד”ר יונתן ד’ ספרן

מבין שלוש הרגלים, רק לפסח ולסוכות ישנם תאריכים שנקבעו במפורש בתורה. שניהם חלים באמצע 

החודש, בליל הירח המלא )פסח - ט”ו בניסן; סוכות - ט”ו בתשרי( ואילו המועד של חג השבועות 

תלוי למעשה בתחילת ספירת העומר )הוא חל ביום החמישים(, והתאריך שניתן לו, ו’ בסיוון, ניתן לו 

ע”י הפרושים, ובעקבותיהם חז”ל.

עוד דבר המבדיל בין פסח וסוכות, מצד אחד, ושבועות, מצד שני, הוא אורך החג: פסח וסוכות - אורכם 

שבעה ימים )בתוספת שמיני עצרת/שמחת תורה לסוכות(; ואילו שבועות - אורכו יום אחד בלבד.

גם מבחינת הסמלים והטקסים של החגים, נראה שפסח וסוכות נבדלים מחג השבועות: בעוד שלשני 

החגים הראשונים ישנם סמלים וטקסים רבים ועתיקים - המצות, הסדר )ועד חורבן בית שני גם זבח 

הפסח(, תפילת הטל, הסוכה, ארבעת המינים ותפילת הגשם - אם נזכיר רק את הבולטים ביניהם - 

שבועות הוא חג דל בסמלים ובמנהגים עתיקים )מנהג אכילת דברי חלב הוא מנהג מאוחר למדי, וקשה 

להסביר את קשרו לחג, גם כחג חקלאי וגם כחג מתן תורה(.

אף מידת הזכרתם של החגים בתנ”ך תעיד על חשיבותם: פסח וסוכות נזכרים מספר פעמים מחוץ 

לתורה, ואילו שבועות איננו נזכר בשם אף פעם. אולי הוא נזכר ברמז - עיקר העלילה במגילת רות 

מתרחשת בזמן קציר חטים ובסיומו.

כלומר, גם מבחינת אורך החגים גם מבחינת מועדיהם, גם מבחינת הסמלים והטקסים וגם מבחינת 

הזכרותיהם במקרא, נראה שפסח וסוכות הם חגים יותר חשובים מחג השבועות.

מדוע?

סוכות מציין את סוף השנה החקלאית וגם את ראשיתה: גם חג האסיף והבציר, וגם תחילת עונת הגשמים 

וזריעת השדות. לכן היא נקראת “תקופת השנה” )שמות לד 22(. גם פסח, מצדו, מציין סוף והתחלה: 

סוף עונת הגשמים, תחילת הבשלת השעורה והחיטה, המלטת הכבשים והעזים.

לכן ניתן לראות בשני החגים האלה מעין ראשי שנה לחקלאות, ולטענה זו יש תמיכה, גם במקרא, וגם 

מתעודות מהמזרח הקדום:

פסח: לפי שמות יב 2, יום א’ בחודש ניסן הוא “ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה”, וחז”ל קבעו 

ש-א’ בניסן הוא “ראש השנה לחודשים”; והכתוב מסמיך לו את דיני זבח הפסח. ובכן, יש קשר ברור 

בין ראש השנה שבניסן ובין חג הפסח, שהוא החג הראשון בלוח השנה המתחיל בניסן. 

סוכות: לגבי סוכות נאמר, בשמות כג 16, שהוא חל “בצאת השנה”, ובשמות לד 22, ב”תקופת השנה”. 

משני הביטויים משתמע שחג הסוכות חל גם בסוף השנה וגם בתחילתה )הגיוני, לא?(. המלך שלמה 

חנך את בית המקדש בחג הסוכות )מלכים א ח(, טקס המתאים ביותר לחג המלכת האל כפי שאנו 

מכירים אותו מהמזרח הקדום.
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גם תעודות ממסופוטמיה הקדומה מעידות על קיומם של חגי ראש השנה בניסן ובתשרי, חגים שאורכם 

הגיע עד ל-12 יום. ערים שונות בשומר, בבל ואשור חגגו או את ראש השנה שבתחילת ניסן, או את 

זה שבתחילת תשרי - או את שניהם.

חג השבועות, לעומת שני החגים האחרים, מהווה מעין “תחנת ביניים” - סוף קציר חטים וחג ביכורי 

פירות. הוא איננו מהווה התחלה של שנה חקלאית. 

המסקנה היא, אפוא, שפסח שימש כחג של תחילת השנה כמו סוכות. 

ולמה שני החגים האלה חלים ב-ט”ו בחודש ולא באחד בו? 

על השאלה הזאת ניתן להשיב כי ה-א’ בחודש הוא ליל אפלה, שאיננו מתאים לעריכת טקסים חגיגיים 

ומשמחים )חוץ מפיוס כוחות הטבע, והשמחה שנובעת מהופעת הירח בחדש, שהתבטאה בחג ראש 

החודש המקראי(.

ה-ט”ו בחודש הוא ליל הירח המלא, לילה של מזל טוב, לילה שיש בו הרבה תאורה טבעית, המתאים 

לחג בחברה קדומה בלי תאורת חשמל.
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“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”

ד”ר שלמה ויסבליט

אמירה זאת המופיעה ב’הגדה של פסח’ ומקורה במשנה )מסכת פסחים, פרק עשירי משנה ה’( עומדת 

מבחינת אמונת ישראל סבא, בסתירה מובהקת לקביעתם של “היסטוריונים חדשים” הטוענים כי אין כל 

הוכחות למה שהתנ”ך מספר לנו )1(. המשנה מודיעה לנו באמירה זו, כי לא רק שיציאת מצרים אכן 

התרחשה כפי שמספרים לנו התורה וספרי המקרא האחרים )2(, אלא היא גם מבטאת את ההזדהות 

שחייב כל יהודי בכל הדורות עם ראשית אומתו.

האמירה הזו באה ב”הגדה של פסח” כהמשך לדבריו של רבן גמליאל: 

“כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה ומרור”.

שלושה דברים אלה הם סמלים: 

“פסח” - הוא בשר הזרוע המונח על קערת הפסח, מסמל את קורבן הפסח ואת הצלתו של עם ישראל 

בידי אלוהיו “בזרוע נטויה” )עפ”י הכתב בשמות ו 6(; 

“מצה” - זו המצווה של “עשה” )אכילת מצה בפסח( ושל “לא תעשה” )איסור אכילת חמץ( )עפ”י 

שמות יב 20-18(; 

ו”מרור” - סמל השעבוד במצרים )עפ”י הכתוב בשמות יב 8, ובמשנה מסכת פסחים הנ”ל, ושם גם 

ההסבר הראשון לשלושת הסמלים הללו(.

סמלים אלה מעניקים לאדם היהודי בכל דור ודור את ההרגשה של השתתפות בשעבוד ובגאולה, כשיהודי 

אומר בפסח “שלושה דברים אלו” הוא מעלה בלבו - או צריך להעלות על לבו, את ההיסטוריה של 

עמו, ויחד אתה את כל ההיסטוריה של עם ישראל מאז ועד הרגע שבו הוא, בדורו, מסב ב”סדר”, ועל 

ידי כך הוא מתחבר אל עם ישראל בכל הדורות ונעשה חלק ממנו. ועל כן נוסחה האמירה הנ”ל בלשון 

חובה - “חייב אדם לראות את עצמו” וגו’ - ולא בלשון “ראוי” סתם, בחינת רצון בלבד. 

החובה הזו מתחזקת לאור העובדה שבמשך אלפיים שנים מאז יציאת מצרים ועד תקופת המשנה 

וה”הגדה של פסח” ואחריה נמצאו ישראל תקופות רבות בגלות, ורבים רבים ממשיכים להימצא בה גם 

בדורנו ממש. לכן צריך להאיר את פרשת היציאה ממצרים לא רק מבחינת החירות הגופנית-גשמית 

אלא גם מבחינת החירות הרוחנית, שהרי שבועות אחדים לאחר יציאת מצרים ההיסטורית קבלו ישראל 

את התורה בסיני )3(, ומאז ועד היום, לפחות חלק מהם, מקיימים את מצוותיה, אך את “סדר” ליל 

הפסח באופן מיוחד מקיימים רבים רבים מישראל. הקיום הזה הוא בבחינת חירות הנפש. בכל דור ודור, 

אף שמבחינת הגוף, החומר, מצויים רבים מישראל בגלות, על כל פנים מבחינת הנפש, הרוח, נגאלו, 

שלא לדבר על מליוני היהודים החיים כיום במדינת ישראל, בארץ ישראל.

את ההבחנה שבין חירות הנפש וחירות הגוף אפשר למצוא כבר בדברי חז”ל בתלמוד: במסכת שבועות 

)דף ל”ט עמוד א( עוסקים החכמים בפסוק מספר דברים: 

נּו ַהּיֹום” )דברים כט 14(.  ה ִעָמּ נּו עֵֹמד ַהּיֹום לִפְנֵי ה’ ֱאֹלֵהינּו וְֵאת ֲאֶשר ֵאינֶּנּו פֹּ ה ִעָמּ י ֶאת ֲאֶשר יְֶשנֹו פֹּ “כִּ
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י ֶאת ֲאׁשר יְֶשנֹו פֹּה” - אין לי אלא אותן העומדים על הר סיני, דורות הבאים וגרים  כך נאמר שם: “כִּ

העתידין להתגייר מנין? תלמוד לומר: “וְֵאת ֲאֶשר ֵאינֶּנּו”. הפסוק נאמר בהקשר הברית אשר ה’ כורת 

יְִהיֶה לְָּך לֵאֹלִהים” )פס’ 12(. והחכמים בתלמוד  וְהּוא  עם ישראל,“ “לְַמַען ָהִקים אְֹתָך ַהּיֹום לֹו לְָעם 

מדגישים את האמור בפסוקנו ומרחיבים אותו גם לגרים העתידים להתגייר. ופרשנים מאוחרים יותר 

כרש”י ורמב”ן בפירושיהם לפסוק זה אומרים במילים אחרות הרחבה זו: “וגם עם הדורות העתידים 

להיות”. וכך מקבלת האמירה הנדונה משמעות חדשה המצדיקה את מילותיה: “בכל דור ודור חייב 

אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”, וזאת לפחות מן הבחינה של קבלת עול תורה ומצוות 

גם אנו כבני “הדורות העתידים” יצאנו ממצרים, שהרי שם במצרים היו ישראל נתונים בשעבוד גופני 

ורוחני גם יחד )4(.

נקודת המבט הזו אפשר שהיא נמצאת גם בדברי הרמב”ם, המנסח את האמירה הנ”ל קצת אחרת. 

בהלכות חמץ ומצה )פרק ז’ הלכה ו’( מנסח הרמב”ם את האמירה בלשון זו: “בכל דור ודור חייב אדם 

ם” )דברים ו 23(.  להראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר “וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשּ

ם” הם שיוצרים את החיבור ההיסטורי שבין  המילים “להראות את עצמו” והפסוק “וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשּ

כל הדורות, כי בשעת אמירה זו בליל הסדר אין כל היהודים חופשיים לגמרי מבחינת השעבוד הפיזי, 

שהרי הם מצויים בגלות, ועל כן אין אדם יכול “לראות את עצמו” כאילו הוא יצא ממש ממצרים, אבל 

יכול הוא “להראות את עצמו” חופשי מבחינה רוחנית - נפשית, על ידי קיום מצוות התורה, שהבולטת 

בהן לעניין היציאה ממצרים היא ההסבה בליל הסדר. 

אפשר לציין נקודת מבט נוספת העולה מן ההבדל שבין ‘לראות’ ו’להראות’. הביטוי ‘לראות את עצמו’ 

הוא ביטוי סובייקטיבי, מביע הרגשה פנימית בלבד, ואילו הביטוי ‘להראות את עצמו’ מביע נוסף להרגשה 

זו גם יחס לאחרים. אתה חייב לא רק לראות את עצמך במצב מסוים אלא גם להראותו לסובבים 

אותך, ובעיקר לילדיך. אתה צריך להראות להם שאכן יצאת ממצרים במובן של היותך חופשי ברוחניות, 

שאתה מקיים את מצוות התורה. הישיבה ב”סדר” ואמירת ה”הגדה” ובה הצבעה על שלושת הסמלים 

העיקריים - פסח, מצה ומרור - הן הביטוי המובהק לחופש הזה, כך בהווה וכך גם בעתיד.

הערות ומראי מקומות

הפולמוס  על  וראו   .29.10.99 “הארץ”,  מוסף  בשטח”,  ממצאים  אין   - “התנ”ך  הרצוג,  ז’  למשל,  ראו   .1

שהתקיים בין החוקרים בשאלה אם תקופת התנ”ך הייתה או לא הייתה, בספר המאלף: הפולמוס על האמת 

ההיסטורית במקרא, עורכים: ישראל ל’ לוין ועמיחי מזר, יד בן צבי ומרכז דינור, ירושלים תשס”א. 
בנביאים ראשונים בלבד מוזכרת יציאת מצרים 19 פעמים.  .2

מחשבה חדשה על המקום בו ניתנה התורה לישראל במדבר, שנתפרסמה ממש בימים אלה, ראו: יאיר   .3

זקוביץ ואביגדור שנאן, לא כך כתוב בתנ”ך, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב 2004, פרק ט, עמ’ 

88 ואילך.

על דברי התלמוד הללו מעיר הרב מ”י הלוי אפשטיין בהגדה של פסח, אש דת, תל אביב תשל”ו עמ’ קס”ו,   .4

כי רק בגשמיות יש הבדל בין העבר והעתיד, בין דור יציאת מצרים לדורות שבאו אחריו, ואילו ברוחניות הכל 

שווים “לפיכך גם אנחנו - עד סוף כל הדורות יצאנו ממצרים”.
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מה בין יציאת אבותינו ממצרים ליציאת אברהם אבינו מאור כשדים?

ד”ר איציק פלג
 

בין מצרים לאור כשדים שוכנת ארץ ישראל. סיפורו של אברהם אבינו מתחיל ביציאתו )בראשית יא 

31( מאור כשדים )עיראק של היום( והגעתו לארץ כנען. בעקבות הרעב הראשון הפוקד את הארץ 

יורד אברהם מצרימה )בר’ יב 10(. אברהם אבינו הוא “העולה והיורד הראשון” - עולה מאור כשדים 

ויורד למצרים. כידוע, המפגש והקשר בין ישראל לשתי תרבויות ענק אלו - שצמחו סביב נהרות וניזונו 

מהם תרתי משמע - לא תם בזה אלא רק החל.

אולם, לא שאלנו מה בין מצרים לאור כשדים אלא מה בין יציאת אבותינו ממצרים לבין יציאת אברהם 

אבינו מאור כשדים ? ראשית, המשותף לשתי היציאות הוא כיוון המסע. בשתיהן המסע הוא לארץ 

ישראל. הניסוח הדומה מעודד להשוות ביניהן ולשאול מה מטרתה של השוואה זו:

 

היציאה ממצרים - ויקרא כה 38 )ראו גם שמות היציאה מאור כשדים -בראשית טו 7

כ 2, דברים ה 6(

“ֲאנִי ה’ ֱאֹלֵהיכֶם“ֲאנִי ה’

ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאְתכֶםֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך

ְשִּדים ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִםֵמאּור ַכּ

ּה” נַַען...”לֶָתת לְָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת לְִרְשָתּ לֵָתת לָכֶם ֶאת ֶאֶרץ כְּ

 

רבות נכתב בספרות המחקרית על ההשוואה בין שתי היציאות ועל מגמתה. לדעת פרופ’ יאיר זקוביץ 

הניסוח ביציאת אברהם: “ֲאנִי ה’ ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך” )בר’ טו 7( ובייחוד השימוש בפועל ‘יצא’ מרמזים 

במכוון ליציאת מצרים מתוך מגמה להציג את הוצאת אברהם מאור כשדים כמעשה חסד של האל 

)על האנלוגיה בין שתי היציאות ועל הטעם במעשה חסד בסיפור יציאת אברהם ראו זקוביץ שנאן, 

לא כך כתוב בתנ”ך, עמ’ 137-129(. יציאת מצרים שימשה בעבר ומשמשת גם היום מקור לעידוד 

ולתקווה. כבר בתנ”ך מוצאים אנו את הנביא ירמיהו, למשל, אומר לבני דורו הגולים:

י  נֵי יְִשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם כִּ ִאים נְֻאם ה’ וְֹלא יֵָאֵמר עֹוד ַחי ה’ ֲאֶשר ֶהֱעלָה ֶאת ְבּ “ִהנֵּה יִָמים ָבּ

ה וַהֲִשבִֹתים  ל ָהֲאָרצוֹת ֲאֶשר ִהִּדיָחם ָשָמּ נֵי יְִשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפוֹן ּוִמכֹּ ִאם ַחי ה’ ֲאֶשר ֶהֱעלָה ֶאת ְבּ

י לֲַאבֹוָתם.”  )יר’ טז 15-14(. ַעל ַאְדָמָתם ֲאֶשר נַָתִתּ

יוציא האל גם אותם  כלומר, העידוד לגולי בבל הוא, שכשם שה’ הוציא את אבותיהם ממצרים כך 

מגלות בבל ויביאם שוב אל הארץ המובטחת.

ְצַרים,  ִמִמּ יָָצא  הּוא  ִאלּו  כְּ ַעְצמֹו  ֶאת  לְִראֹות  ָאדָם  ַחיָב  וָדֹור  ּדֹור  ָכל  “ְבּ אנו קוראים:  בהגדה של פסח 

ְצַרים” )שמות יג 8(. ֹלא ֶאת  ֵצאִתי ִמִמּ ֲעבּור זֶה ָעָשה ה’ לִי ְבּ יֹום ַההּוא לֵאמֹר, ַבּ ֶשנֱֶּאַמר: “וְִהגְַּדָתּ לְִבנְָך ַבּ
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ֶהם, ֶשנֱֶּאַמר: “וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם לְַמַען  רּוְך הּוא, ֶאלָּא ַאף אֹוָתנּו גַָּאל ִעָמּ לְָבד גַָּאל ַהָּקדֹוש ָבּ ֲאבֹוֵתינּו ִבּ

ע לֲַאבֵֹתנו” )דברים ו 23(. ָהִביא אָֹתנּו לֶָתת לָנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִָשַבּ

“בכל  כותב:   ,1993 כמהפכה,  מצרים  יציאת  בספרו  וולצר,  מיכאל  שלו.  מצרים  ויציאת  אחד  כל 

מקום שבני אדם יודעים את התנ”ך ומתנסים בדיכוי, מחזקת יציאת מצרים את רוחם )ולעתים( מהווה 

השראה להתקוממותם”.

הפעם ברצוני למקד את המבט בצירוף: “ֲאנִי ה’” המופיע הן ביציאת מצרים והן ביציאת אברהם מאור 

כשדים. לדעתי, התפקיד של צירוף זה בשתי היציאות הוא זהה. האל בשני המקרים מתפלמס באופן 

סמוי, כפי שהיטיבו לפרשו מעצבי ההגדה.

א. על הצירוף “ֲאנִי ה’ ” בסיפור יציאת מצרים:

ְצַריִם” )דב’ כו 8(, נאמר: “לא על ידי מלאך ולא  בהגדה לחג הפסח, על הכתוב במקרא: “וַּיֹוִצֵאנּו ה’ ִמִמּ

על ידי שרף ולא על ידי השליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו”. כלומר האל בכבודו ובעצמו 

)ולא משה( הוא שהוציא את בני ישראל ממצרים. זאת למרות דברי האל בכבודו ועצמו למשה בסנה 

ְצָריִם” )שמות ג 10(. י ְבנֵי יְִשָרֵאל ִמִמּ הבוער: “וְַעָּתה לְָכה וְֶאְשלֲָחָך ֶאל ַפְּרעֹה וְהֹוֵצא ֶאת ַעִמּ

ההגדה מבססת את הטענה - כי האל באומרו “ֲאנִי ה” מתכוון לומר “לא משה” - על הנאמר בשמות 

ֵהָמה, ּוְבָכל  ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמָאדָם וְַעד ְבּ כֹור ְבּ ל ְבּ יִתי ָכּ יְלָה ַהזֶּה, ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַבּ יב 12: “ְוָעַבְרתִּ

ֱאֹלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים ֲאִני ה”. וכך כתוב בהגדה: 

יְלָה ַהזֶּה” - ֲאנִי וְֹלא ַמלְָאְך לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ַבּ “וְָעַבְרִתּ

ֶאֶרץ ִמְצַרים” - ֲאנִי וְֹלא ָשָרף ל ְבכֹור ְבּ יִתי ָכּ “וְִהכֵּ

לִיַח. “ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים” - ֲאנִי וֹלא ַהָשּ

“ֲאנִי ה’” - ֲאנִי הּוא וֹלא ַאֵחר.

נשאלת השאלה ‘מדוע פסחה ההגדה של פסח על משה רבנו’?

על כך כתבתי בעבר ב’עלי מועד’ לפסח תשס”ד. )ראה בעמוד 13(.

בכל מקרה, אחד ההסברים לעובדה מצערת זו היא שמעצבי ההגדה ביקשו שלא נבלבל בין ‘הגיבור 

האמיתי’ של פסח - האלוהים, לבין ‘שליחו’ - משה. כך למשל, בסיפור קריעת ים סוף, נאמר: “וַיֵּט 

יִם”  ְקעּו ַהָמּ יְלָה וַיֶָּשם ֶאת ַהיָּם לֶָחָרָבה וַּיִָבּ ל ַהלַּ רּוַח ָקִדים ַעזָּה ָכּ מֶשה ֶאת יָדֹו ַעל ַהיָּם, וַּיֹולְֶך ה’ ֶאת ַהיָּם ְבּ

)שמות יד 21(. ללמדנו הקוראים, כי אמנם משה היטה ידו )או מטהו( על הים, אבל ה’ )באמצעות רוח 

קדים( הוא זה שעשה את הנס וייבש את הים. אם כי, בסוף מסכם המספר את האירוע ונותן כבוד גם 

ה’ ּוְבמֶשה ַעְבּדֹו )שם 31(. כבוד זה ‘נחסך’ ממשה בהגדה. למשה באומרו: “וַיֲַּאִמינּו ַבּ

ב. על הצירוף “ֲאִני ה’” בסיפור יציאת אברהם מאור כשדים:

ְשִּדים...ּ” )בר’ טו 7( הם אחד משלושה דיווחים שונים  דברי האל לאברהם: “ֲאִני ה’ ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור כַּ

בספר בראשית )יא 31, יב 1, טו 7( על היציאה של אברהם לארץ כנען. לפי הדיווח הראשון: תרח לקח 

את בנו אברהם מאור כשדים )יא 31(, לפי הדיווח השני: ה’ צווה על אברהם בחרן לעזוב את ארצו 
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מולדתו וללכת לארץ כנען )יב 1(, ולפי הדיווח השלישי )טו 7(: ה’ )ולא תרח( הוא שהוציא את אברהם 

מאור כשדים )לא מחרן(. ההבדלים בין הדיווחים הללו מתמקדים בשתי שאלות: האחת - מי הוציא את 

אברהם )תרח או ה’(, והשאלה השנייה - מאין הוצא אברהם )מאור כשדים או מחרן(?

היו שראו בכך עדות למקורות שונים )או מסורות( על מסעו של אברהם לארץ כנען. לדעתי, שלושת 

הדיווחים אינם סותרים אלא משלימים זה את זה ומעידים על מורכבות הסיפור. במסגרת רשימה זו 

אתמקד בשאלה הראשונה ואומר שהאל במבט לאחור מדווח לאברהם כי הוא )ולא תרח אביו(, אשר 

ּה”  ְשִּדים לֶָתת לְָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת לְִרְשָתּ הוציאו מאור כשדים, שנאמר: “ֲאנִי ה’ ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכּ

)בראשית טו 7(. בדומה למשה רבנו, שהיטה את ידו על הים, גם תרח לקח את בני ביתו - אבל מסתבר 

במבט לאחור שהאל הוא שגרם לדברים להתרחש.

תופעה דומה מוצאים אנו בדיווחים השונים )או הסותרים( בדבר מסעו של יוסף למצרים. אף בסיפור זה 

לא ברור: מי מכר את יוסף למי? יוסף בפגישתו עם אחיו מזדהה בפניהם ואומר להם ב’מבט לאחור’: 

ם אִֹתי ֵהנָּה  י ְמַכְרֶתּ ֵעינֵיכֶם כִּ ָעְצבּו וְַאל יִַחר ְבּ ה ַאל ֵתּ ם אִֹתי ִמְצָריְָמה. וְַעָתּ “ֲאנִי יֹוֵסף ֲאִחיכֶם ֲאֶשר ְמַכְרֶתּ

י לְִמְחיָה ְשלַָחנִי ֱאֹלִהים לִפְנֵיכֶם” )בראשית מה 5-4(. כִּ

כלומר, יוסף מזכיר לאחיו במבט לאחור את דבר מכירתו ולפתע נפתח צוהר דרכו נחשף רובד נוסף 

וסמוי בסיפור והוא חלקו של האל בהתרחשות זו. דברי האל לאברהם, לאחר הגיעו ארצה - בדומה 

לדברי יוסף לאחיו - נועדו לדווח לנו ‘במבט לאחור’ על מקומו/תפקידו המכריע של האל במסעו של 

זו, המשותף לתרח ולמשה, הוא לא רק בזה שלא זכו להיכנס  אברהם לארץ כנען. על פי תפישה 

ולא אחר, הוציא אותם ממקום גלותם אל  לארץ המובטחת, אלא היותם כלי בידי האל, אשר הוא 

הארץ המובטחת.

מטרת ההשוואה בין שתי היציאות היא לתת עידוד ותקווה, כשם שהאל בעבר הוציא את אברהם מאור 

כשדים, ואת צאצאיו מעבדות בארץ מצרים, כך יוציא האל ויציל את עמו מגלותו בבבל וישיב אותו 

לארץ המובטחת. יש מקום להרחיב תקיפותה של אמירה זו ולטעון כי בכל דור ודור יש מקום לתקווה, 

ככתוב בהגדה: “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”.
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הגדי בהגדה של פסח
מוטי לקסמן

הגדי חסר מנוחה, הוא נע הלוך ושוב כאילו הוא בתוך “חד גדיא” ]=בית כלא[, וכולו נרגן ממש כועס. 

ואם נקשיב נשמע אותו אומר: “אמנם אני הקטן מכולם, ממש בן-עזים, צעיר העזים, ובכל-זאת מתאים 

נֹו ֶאל ָשאּול” )שמ”א טז 20( או  יַד דָּוִד ְבּ כמנחה לאדם “וַיִַּּקח יִַשי ֲחמֹור לֶֶחם וְנֹאד יַיִן ּוגְִדי ִעזִּים ֶאָחד וַיְִּשלַח ְבּ

נְָחה וַיַַּעל ַעל ַהּצּור לַה’” )שופ’ יג 19(. ואני גם המקור לאיסור  לאלוהים “וַיִַּּקח ָמנֹוַח ֶאת גְִּדי ָהִעזִּים וְֶאת ַהִמּ

ֲחלֵב ִאּמֹו” )שמות כג 19; לד 26; דברים יד 21(. ל גְִּדי ַבּ לאכול חלב ובשר בבחינת “ֹלא ְתַבֵשּ

ולמרות כל זאת, בערב חג הפסח כאשר משפחות בני ישראל מתאספות לקריאה משותפת בהגדה 

ולסעודת חג מלאה )ובדרך-כלל, מאוד דשנה...(. הרי אותי שוכחים ומזניחים כל הערב ורק קרוב לסוף 

כאשר רוב היושבים כבר אבדו עניין בכתוב בהגדה, פתאום נזכרים בי.

אני יודע, אפשר לומר שלא לכולם יש סבלנות לקרוא או אפילו רק להקשיב לכל הכתוב בהגדה, אבל 

ְתֵרי זּוזֵי, ַחד גְַּדיָא,ַחד גְַּדיָא...”.  א ִבּ ין ַאָבּ לקראת הסוף מתעוררים רבים ופוצחים בשירה: “ְּדזִַבּ

וזה מנחם? 

“מה אני בבחינת גימיק של מחברי המגילה כדי להשאיר את כולם ערים עד לסוף הקריאה בהגדה?

כי זה, תודו, מאוד לא מכובד...”.

כה רטן הגדי והלך לגמוע מעט חלב מהגיגית העגולה שעמדה בדיר.

החלב המתקתק מעט הרגיע את הגדי אבל הוא החליט שהגיע הזמן לדרוש את הכבוד המגיע לו.

כבוד למה?

אחדים מציעים שהגדי מופיע בהגדה כי יש בכך איזכור לקורבן פסח, כמו שכתוב: “כל הנאכל... ]ה[

גדי הרך וראשי כנפים והסחוסים... בפסח הטהור” )משנה, פסחים ז, יא( או “האומר לעבדו צא ושחוט 

עלי את הפסח שחט גדי יאכל” )משנה, פסחים ח, ב(.

פרשנים אחרים מציעים הסברים נוספים לגדי בהגדה, ומיניה וביה גם לשיר “חד גדיא” כולו.

כך הרב שי פירון מציע בהגדה שערך )בשם “את פתח לו”(:

“היהודי החי בגלות חסר מנוח, הוא נתון לביזה ולהרג וכל שנותר לו הוא להתפלל לטוב. הגדי הוא עם 

ישראל, שנרכש על ידי הקב”ה בשני זוזים )שני לוחות הברית כביטוי לקשר בין העם לקב”ה?( והחיות 

הטורפות הן ביטוי לממלכות השונות שניסו להשמיד את עם ישראל לכל אורך הדורות. את הבבלי 

יחליף הפרסי שאותו יחליף היווני שידחק הצידה מכוחו של הרומאי וכך הלאה. עד שיבוא יום בו יגבר 

החושך ויראה לכל כאילו מלאך המוות בכבודו ובעצמו שולט על עם ה’. מוות ואבדון יכסה ארץ והכל 

יראה....חשוך. או אז, יתגלה האב, יגאל את עמו ויפדה אותו בשני זוזים משוק העמים.”

ויש שמזהים בדמות הגדי את בית המקדש )אגדתא(, את יוסף הצדיק )גלזרסון( או את הנשמה היורדת 

מהעולם העליון לעולם התחתון )שבייד( כאשר שאר הדמויות בשיר נתפסות כגורמים שונים שבעקבות 
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הפגיעה הראשונה ב”גדי” פוגעים כתגובה זה בזה.

“סיפור חג הפסח, וההגדה עוסקים רבות ביציאה מעבדות לחירות, ואכן, חירות היא ערך חשוב ביותר 

לבני האדם. אבל חירות אינה תנאי מספיק לחיי חברה תקינים ונעימים, צריך עוד תנאים”. 

שמתם-לב איזו רצינות נפלה על הגדי שלנו? נראה לי שכדאי להמשיך ולהקשיב לו.

והוא מגביר פעייתו וטוען נחרצות:

“אחד התנאים החשובים לחיי חברה טובים מבוטא בדמותי ובשיר חד-גדיא כולו”. 

אכן, אפשר להסכים שגדי הוא בעל חיים רך שרבים יכולים לפגוע בו. אבל אם פוגעים בגדי הקטן 

נפגע העולם כולו: 

“אם אין גדיים אין תישים, אם אין תישים אין צאן, אם אין צאן אין רועה, ואם אין רועה אין עולם, כך היה 

סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין גדולים, ואם אין תלמידים אין חכמים, ואם אין חכמים אין זקנים, 

ואם אין זקנים אין נביאים, ואם אין נביאים אין רוח הקדש ואין בתי כנסיות ובתי מדרשות ואין הקב”ה 

משרה שכינתו בעולם” )ילקוט שמעוני, רות רמז תקצו(. 

“זה נכון”, ממשיך הגדי ומתגאה “ואפילו בחזון אחרית הימים אני מוזכר, כפי שכתוב: “וְגָר זְֵאב ִעם 

ם” )ישע’ יא 6(. ץ וְֵעגֶל ּוכְפִיר ּוְמִריא יְַחדָּו וְנַַער ָקטֹן נֵֹהג ָבּ ֶבש וְנֵָמר ִעם גְִּדי יְִרָבּ כֶּ

זה ממש נכון, וזה מעלה בנו את ההרהור הבא: חירות מכבלים אינה מבטיחה עולם נעים )וראו למשל 

את מרחץ הדמים שקרה בצרפת לאחר המהפכה הראשונה ב-1789(; חירות מכבלים מחייבת גם 

מניעה מוחלטת של אלימות, של אלימות כלשהי! כי אפילו פגיעה ביצור קטן וחסר הגנה מתפתחת 

מהר מאוד לשרשרת של אלימות נוראה שאין לה סוף, והדוגמאות הן רבות.

“כן”, אומר הגדי מעט רגוע יותר “ואפילו חווה אלברשטיין מזמרת כך בשירה על חד גדיא”: 

‘עד מתי ימשך מעגל האימה / רודף ונרדף / מכה ומוכה/ מתי יגמר הטירוף הזה?”.

והגדי התחיל לזמר את השיר, אבל אז מיד נזדקרו אזניו וחיוך נראה על שפתיו.

מה לך מחייך, יצאה בת-קול ותמהה?

“עכשיו אני מבין”, 

ענה הגדי ללא היסוס: “שבעצם אני, ‘גדי’ שקול כנגד כל ה’הגדה’ וגם כנגד ‘טוב’, ואז אני הגדי לא בסוף 

ההגדה אלא אני משלים את קריאת ההגדה, וזה באמת כבוד גדול...”.

אכן, שלושתם שווים בגימטריא: גדי=הגדה=טוב= יז )17(.

אז אפשר להמשיך את דברי הגדי ולומר - בליל הסדר מצווים אנו לשיר, לקרוא ולשוחח לא רק על החירות 

מבית עבדים אלא גם על מניעת אלימות כלפי כל אדם בכל גיל בכל מין ובכל מקום בעולם.

מקורות
* אגדתא דפסח: תורת אבות. תלמוד תורה במסורת ק”ק תימן. בני ברק: מוסדות תורה וחסד אבות.

* גלזרסון, מ. 1986. הגדה של פסח. ירושלים עולם הספר והתורה.
* שבייב, ס. 1988. הגדות של פסח - מכלול יופי כזה. ירושלים: משרד החינוך.



“עבדים היינו” - על עבדות, גאולה וגיבוש זהות בהגדה של פסח

ד”ר שגית מור

בליל הסדר אנו מדברים ביציאת מצרים - החוויה המכוננת את קיומנו המשותף כעם, והיוצרת את 

התודעה התרבותית הדתית של עמנו כעם בעל זהות מוגדרת השונה מסביבתו. ההגדה של פסח 

עיצבה את ליל הסדר כמפעל חינוכי אדיר, שתפקידו, בעזרת אמצעים דידקטיים מתאימים )קושיות, 

עניינם  ואת  הילדים  של  סקרנותם  את  לעורר  ועוד(  אפיקומן  הפסח,  קערת  על  “מוזרים”  מאכלים 

בנאמר בו. לא בכדי היא פותחת בקושיות “מה נשתנה הלילה הזה”, כדי שמיד בעקבותיהם ייפתח 

סיפור מופלא של גאולה.

במסכת פסחים במשנה, בטקסט שהיוה את בסיס ההגדה, ניתנת לאב הנחיה כללית כיצד לספר 

את הסיפור: “מתחיל בגנות ומסים בשבח” )משנה, פסחים י ד(. הנחיה זו אינה עוסקת בתכני הסיפור, 

אלא באופן בו עלינו לספר אותו. נשאלת אפוא השאלה מהם תכניו של הערב? מהו עיקרו וליבו של 

סיפור יציאת מצרים? מסתבר כי לשאלה זו ניתן להשיב בכמה מישורים, ואמנם חכמי התלמוד נחלקו 

בפירוש לפיסקה זו של המשנה:

“מתחיל בגנות ומסים בשבח” - מאי ]מה היא[ בגנות?

רב אמר: “מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו”

ושמואל אמר: “עבדים היינו” )תלמוד בבלי, פסחים, קטז ע”א(

רב סבר שהגנות היא העבודה הזרה שעבדו אבותינו, והשבח הוא קבלת התורה והאמונה באל אחד. 

לפי שיטתו עיקר המשמעות של ליל הסדר הוא במישור הרוחני-אמוני - גיבוש תפיסת עולם חדשה, 

השונה באופן מהותי ממערכת הערכים של סביבתה. לא סגידה לחומר, לאשליית הנצח של “פיתום 

ורעמסס”; לא חברה המושתתת על עבדות עולם, הרואה בעבד אינסטרומנט להגשמת מאוויים של 

אדונו; לא עבודת אלילים המקדשת חלקי מציאות ורואה בהם חזות הכל ופיתרון הכל )“הכסף יפתור 

את כל בעיותי ויהיה מקור כוחי”; “דו”ח דוברת ישנה את כל המציאות החינוכית בארץ”; “ההינתקות 

תפתור את המחלוקת למי הארץ הזו” - מחקו את המיותר והשלימו את החסר(.

לעומתו סבר שמואל, שהגנות היא העבדות במצרים, והשבח הוא היציאה לחירות מדינית. לפי שיטתו 

עיקר המשמעות של ליל הסדר הוא במישור ההיסטורי-פוליטי.

בנוסח ההגדה שלפנינו מופיעות שתי הגישות זו בצד זו. האמירה “עבדים היינו”, שבאה כתשובה ראשונה 

לקושיות, מבטאת את שיטתו של שמואל. ואילו האמירה שתופיע בהמשך הערב “מתחילה עובדי עבודה 

זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו”, מבטאת את שיטתו של רב. רוצה לומר, שילובן של 

שתי התפיסות יחדיו היא שיוצרת חברה בת קיימא. אך לא זה בלבד הפן המשותף לשיטות האמוראים. 

והרוחנית של עם  זהותו הלאומית  גיבוש  ומסים בשבח” מציגה את תהליך  ההנחיה “מתחיל בגנות 

ישראל באופן דומה לתהליך גיבוש זהותו של היחיד - כתהליך התבגרות פיזית ומנטאלית. כדרכו של 
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פרפראות

פרפראות

פרפראות

מתבגר “אופייני”, בתחילה נעשה הדבר מתוך שלבים של מרד בהוריו, דהיינו - שלילת תפיסות וחוויות 

העבר וההתנסות שזומנה.

לנו מצרים הכרחית כדי להציע את תפיסות העולם אותן נשלול בבואנו לעצב את תפיסת עולמנו. 

בדומה למתבגרים, קודם כל אנחנו מגדירים עצמנו על אופן השלילה - “מה אנחנו לא”, “מה אנחנו 

לא רוצים להיות”. רק לאחר מכן ניתן להציע אלטרנטיבה בעלת תכנים חיוביים וממשיים שהופכים 

אותנו לאדם )=עם( בוגר, שלם ומורכב. שלב זה מצוי באמצע הדרך. מבחינת סיפורו של העם הוא 

מתרחש במעמד הר סיני. שם מוצעת תפיסת העולם הבסיסית של העם היהודי, שפותחת בדיבר 

ית ֲעָבִדים ֹלא יְִהיֶה לְָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל  הראשון: “ָאנֹכִי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵבּ

נָי” )שמות כ 2(. תפיסת העולם החדשה שוללת את התפיסות הקודמות שאת חלקן הצגתי לעיל.  ָפּ

מיד לאחריה ינתנו עשר הדברים ופרשת משפטים - תכנים דתיים ומוסריים שלובים זה בזה, שמהווים 

ניגוד לעיקריה של התרבות המצרית, ששלילתה תמשיך ותלווה את העם כתזכורת מתמידה, לדוגמה: 

ֶאֶרץ ִמְצָריִם” )שמות כב 20(. אולם גם לאחר גיבושה של  י גִֵרים ֱהיִיֶתם ְבּ “וְגֵר ֹלא תֹונֶה וְֹלא ִתלְָחֶצּנּו כִּ

התפיסה החדשה, עדיין מלווים הדברים בביטויים של חוסר ביטחון - הרצון לשוב מדי פעם אל חיקם 

החמים של ההורים )מצרים(, החשש וחוסר ביטחון ביכולת העצמית לממש את עצמנו כעם עצמאי 

ובוגר )פרשת המרגלים(. רק לאחר רצף של התנסויות שזימן המסע במדבר ניתן להגיע לשלב הבוגר 

של חירות ואחריות - כניסה לכנען, הקמת בית והולדת צאצאים להם תונחל התפיסה החדשה. 

ליל הסדר המשחזר את תהליך הולדתו והתבגרותו של העם היהודי מציע לנו מדי שנה מחדש לבדוק 

והיכן  ורוחני. הוא מזמן לנו את השאלה האם  איפה אנו במסע ההתבגרות האישי - הפיזי, הכלכלי 

עולם מוסרית, הלוקחת על עצמה להנחיל  אנו להשתלב בקהילה הבוגרת בעלת השקפת  יכולים 

את מערכת ערכיה לדור הבא - במשפחה, בקהילה ובעבודה החינוכית המשתרעת על פני כל ימות 

השנה ולא בליל הסדר בלבד.

חצי הצלחה
פעם אחת ב”שבת הגדול”, השבת שלפני חג הפסח, סיים רבי נפתלי מרופשיץ את דרשתו וחזר 

לביתו עייף ויגע. שאלה אותו אשתו: “מפני מה אתה עייף כל כך?”

ענה לה הרב: “יגיעות רבות יגעתי בדרשתי, כדי לעורר את רחמי העשירים על העניים. חג הפסח 

קרב ובא, המצות ביוקר ואף שאר צורכי החג עולים ממון רב, ולעניים אין פרוטה מיותרת. אם 

העשירים לא ירחמו עליהם, במה יעשו העניים את החג?”

שאלה אשתו: “ובכן, האם הצלחת להשפיע בדרשתך?”

ענה הרב: “דרשתי השפיעה חצי השפעה: העניים כבר מוכנים לקבל....”

סיפר צבי סופר ממזרח אירופה, כפי שסופר לו ונשמר בזיכרונו
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מחשבות לפסח תשס”ו

קוראות וקוראים יקרים

ב’עלי מועד’ תשס”ד ) עמ’ 13 לעיל( שאלתי “מדוע פסחה ההגדה של פסח על משה רבנו?” הקורא 

בהגדה נותר נבוך מן העובדה שהגיבור הראשי של הסיפור, שהוציא את אבותינו ממצרים, הוצא ממנה. 

מידי שנה בשנה חוגגים אנו את סיפור יציאת מצרים בחג הפסח. שימו לב, אמרתי ‘סיפור יציאת מצרים’ 

ולא ‘יציאת מצרים’. שוב ושוב עולה השאלה האם הייתה יציאת מצרים, האם היה האיש משה? והאם 

זה בכלל חשוב?

ראוי בהקשר זה להיזכר במאמרו של אחד העם ‘משה’ )מתוך כל כתבי אחד העם, ת”א, עמ’ שמ”ב(, 

שם כתב: “אין לך גיבור היסטורי שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה 

שהיה במציאות. והציור הדמיוני הוא שיצר לו העם לפי דבריו או נטית רוחו, הוא הגיבור האמיתי...ולא 

האוריגינלי שבמציאות”.

כלומר, לא כך כך חשוב מה הייתה דמותו של משה במציאות ואם הייתה בכלל, מה שחשוב קובע 

ומשפיע לדורות הוא דמותו כפי שהצטיירה בתודעת צאצאיו במהלך השנים. כפי שכתב במאמרו על 

משה: “אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור, שמשה האיש לא היה כלל, או שלא כך היה, 

לא ייגרע על ידי זה מאומה ממציאותו ההיסטורית של משה האידיאל, זה שהלך לפנינו לא רק 40 שנה 

במדבר סיני, אלא אלפי שנה בכל ה’מדבריות’ שהתהלכנו בהם ממצרים ועד הנה”.

הפעם, מתמקד ד”ר יוסף רוט-רותם, במדורו ‘מונחון לחג’ - במבחר מונחים ליציאת מצרים.

ד”ר ציפי יבין, רכזת המקרא בבי”ס שרת בכפר סבא, כותבת על משה האיש, שמקום קבורתו לא 

נודע עד עצם היום הזה. מה אנו יכולים ללמוד מעובדה זו?

עוזי לושי, מהמכללה האקדמית לחינוך - אורנים, כותב על השתקפות דמותו של אליהו בעיני חז”ל 

כ”מלשין על עם ישראל”.

ד”ר יפה בנימיני, מעלה הרהור בעקבות עיון ספרותי במילות השיר של נעמי שמר “ארבעה אחים”.

ומעלה את חשיבותה של השאלה  ומהרהר בעקבות שאלת הבן התם,  שואל  ד”ר איציק פלג,  אני, 

בעבודתנו החינוכית.
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ד”ר שגית מור, “איך חוגגים גאולה בתקופה של חורבן וגלות ? על  נחתום את העלון במאמרה של 

יצירה והשתקה בהגדה של פסח”

החומר בעלון זה מגוון ועשיר. אשמח לקבל תגובות ביקורות והמלצות באחת משתי הדרכים הבאות: 

האחת באמצעות הדוא”ל שלי: peleg_ik@ein-hashofet.co.il או באמצעות פורום ‘בית למקרא’ - 

www.beitberl.ac.il/alei_moed .הפורום פתוח לכל

אני מאחל לכם גלישה נעימה ומועילה.

לסיום, תודה חמה לרונית טסלר אוריון על הסיוע בהוצאת העלון ולרויטל רוזנשטרום, המעצבת של 

המכללה האקדמית בית ברל, על עיצובו. 

תודה וחג שמח!
ממחשב)ות( העורך 

ד”ר איציק פלג
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מבחר מונחים ומושגים בסיפור יציאת מצרים
ד”ר יוסף רוט-רותם

החל מאמצע האלף השני לפני הספירה משמשת מילה זו כתואר כבוד של מלכי מצרים.  פרעה  

במקרא זהו תמיד כינויו של מלך מצרים. המילה מורכבת משתי מילים מצריות שמשמעותן: 

הבית הגדול. בהתחלה כוון כינוי זה לבית המלוכה ולא למלך עצמו. אך החל מן השושלת 

ה- 18 )1550-1295 לפני הספירה לערך( כוון תואר זה למלך עצמו.

ִסְבֹלָתם” )שמות א 11(. לפי פסוק  ים לְַמַען ַענֹּתֹו ְבּ “וַיִָּשימּו ָעלָיו )=על בני ישראל( ָשֵרי ִמִסּ סבל 

זה ‘סבל’ הוא סוג של מס עובד. זהו מושג שמקורו באחת מן השפות השמיות המערביות. 

המילה ידועה כבר מכתבי מארי שמן המאה ה-18 לפני הספירה.

ומוזכרת מספר פעמים במקרא, כגון:  כן מופיעה מילה זאת גם בתעודות אל-עמארנה,   

מלכים א יא 28. התלונה הבאה בפסוק דלעיל אינה נגד הטלת המס כי אם כנגד המטרה 

העומדת מאחורי הטלת המס: “לְַמַען ַענֹּתֹו”?

נֹות לְַפְרעֹה ֶאת פִּתֹם וְֶאת ַרַעְמֵסס” )שמות א 11(. שיעבוד בני ישראל  ערי מסכנות “וַיִֶּבן ָעֵרי ִמְסכְּ

במצרים על ידי פרעה בא לצורך בניית ערי מסכנות. זהו מונח המציין ערים שבהן נאגרה 

האכדית.  בשפה  המונח  מקור  האוכלוסיה.  ולצורכי  הצבא  לצורכי  שונה  ואספקה  תבואה 

בשפה האשורית mashkanati שפירושה: גרנות, אסמים. אבל גם אפשר שהמילה העברית 

קשורה במעמד ה-) mashkenum( שפירושו: אזרח השייך למעמד נחות. אם כן יהיה פירוש 

המושג ‘ערי מסכנות’ ערים שנבנו בעבודת כפיה. בתרגום אונקלוס )ארמית( תורגמה המילה 

‘מסכנות’ כ’בית אוצרא’: “ובנו קרוי בית אוצרא לפרעה ית פיתום וית רעמסס”. ערים שנאגרה 

בהן אספקה. פיתום - במצרית: )pr itm( “בית האל את)ו(ם” - בית אל השמש אתום, או 

אתון.... רעמסס - בן )האל( רע. על פי הפסוק דלעיל הכוונה היא לעיר רעמסס.

ן  ן הּוא וַהֲִמֶתּ יַלְֶּדכֶן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבנָיִם ִאם ֵבּ אבניים  “וַיֹּאֶמר ֶמלְֶך ִמְצַריִם לְַמיַלְֹּדת... ְבּ

אֹתֹו..” )שמות א 16-15(. לפי פסוק זה אבניים הוא מושב היולדת )למשל, רש”י לשמות א 

16, דבור המתחיל: על האבניים: “מושב האשה היולדת.. וכמוהו עושה מלאכה על האבנים. 

מושב כלי אומנות יוצר כלי חרס”(. היולדת הייתה יושבת, בעת הלידה, על שתי אבני יוצר 

שהושמו זה בצד זה בריחוק מה. הישיבה על האבניים הקלה על המיילדת את הגישה אל 

הוולד הנולד, והקלה על הוולד הנולד את הגיחה מן הרחם. בתרבות המצרית ייחסו את יצירת 

בני האדם לאל חנום שהיה יוצר את האדם מחומר על האבניים. זהו בדיוק תיאור מעשהו 
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ית ַהּיֹוֵצר )=קדר( וְִהנֵּהּו עֶֹשה ְמלָאָכה ַעל ָהָאְבנָיִם. וְנְִשַחת  של הקדר בספר ירמיהו: “וֵָאֵרד ֵבּ

ֵעינֵי ַהּיֹוֵצר לֲַעׂשֹות”  ֲאֶשר יַָשר ְבּ לִי ַאֵחר ַכּ יַד ַהּיֹוֵצר וְָשב וַיֲַּעֵשהּו כְּ חֶֹמר ְבּ לִי ֲאֶשר הּוא עֶֹשה ַבּ ַהכְּ

)ירמיהו יח 4-3(.

מיילדות  מקצוע נשי, שבזמן העתיק נהנו, המתמחות בו, ממעמד חברתי גבוה. המיילדות לא הייתה 

בתחום עיסוקם של הרופאים. הם נקראו למיטת היולדת רק במצבי חירום. מספר יחזקאל 

טז 4 ניתן ללמוד על תפקיד המיילדת בעת הלידה; ממליחה )כנראה משפשפת( אותו במלח 

)וכנראה שוטפת אותו לאחר מכן( ולבסוף מחתלת אותו. לפי פפירוס ברלין 3033 הייתה 

יושבת על האבניים.  הייתה  המיילדת במצרים מחויבת ללחוש לחש מאגי בעת שהיולדת 

תפקיד הלחש היה לעורר את האלה מסחנת לעזור ליולדת. לפי צו פרעה למיילדות )שמות 

א 16( נראה שהמיילדת הייתה קובעת את מין היילוד תוך כדי הלידה, ומכריזה על כך. יש 

לציין שתיאור הלידה והמיילדות בסיפור שיעבוד מצרים לקוח, באופן ברור, מעולם החוויות 

המצרי.

המיילדות העבריות “וַיֹּאֶמר ֶמלְֶך ִמצְַריִם לְַמיַלְֹּדת הָעְִבִרּיֹות” )שמות א 15(. לכאורה ניתן להבין שהמיילדות 

היו ממוצא עברי )כך רוב הפרשנים(. לאמור הביטוי “עבריות” הוא תואר של המילה מיילדות. 

לפירוש זה עשויים שמות המיילדות, שפרה ופועה, לסייע. שכן השמות הללו אינם שמות מצרים 

אלא שמיים במקורם. אך פירוש כזה קשה לקבל כאן. משום שפרעה אינו יכול לצפות שמיילדות 

ממוצא עברי תמלאנה אחר הצו שלו. לפיכך, יש להניח, שיש לקרוא את הפסוק כך: ויאמר 

מלך מצרים למיילדות את העבריות. ועוד, קשה לקבל שהיו רק שתי מילדות לכמות כה 

גדולה של אנשים. לכן פירש ראב”ע שתיים אלה היו “שרות על כל המיילדות”.

נֵהּו ְשלָשה יְָרִחים” )שמות ב 2(. הביטוי  ְצפְּ י טֹוב הּוא וִַתּ ֶרא אֹתֹו כִּ ן וֵַתּ לֶד ֵבּ ה וֵַתּ ַהר ָהִאָשּ “וַַתּ טוב 

טוב המתייחס למשה נתפרש אצל חז”ל )למשל, בבלי סוטה יב, ע”א( ובעקבותיהם אצל 

רוב המפרשים המסורתיים )למשל: רש”י, ראב”ע, רמב”ן, רשב”ם ואחרים( כביטוי מטאפורי. 

אבל הביטוי טוב מתייחס גם למראה חיצוני של אדם )כגון: שמו”א טז 12; מל”א א 6 ועוד( 

ומובנו יפה. במקרה זה דומה הביטוי טוב לביטוי המצרים nfr שמשמעו יפה. ויש להניח, בשל 

ריבוי הביטויים, בסיפור שיעבוד מצרים, השאולים ממצרית עתיקה שהמספר השתמש בביטוי 

טוב במשמעות המצרית של המילה.

לו  ומאפשרים  הנפטר  את  קוברים  היו  שבו  ארון  או  תיבה  פירושה   db3t המצרית  המילה  תיבה 

להתחיל במסע חייו החדשים בעולם המתים. התרבות המצרית עסקה הרבה בחיי העולם 

האחר ולכן הייתה חשיבות רבה לתפקיד התיבה או הארון שבו הוא שוכב. התיבה/ארון מסמל 
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גם את המושג של לידה מחדש. המונח תיבה בסיפור הצלת משה, כוונתו לקופסה קטנה 

עשויה, במקרה זה, מגומא )ראה להלן(. השימוש במילה ‘תיבה’ במקרא מופיע רק בסיפור 

תיבת נח ובסיפור הצלת משה. המושג תיבה גם כאן וגם בסיפור תיבת נוח מדבר על תיבה 

שאינה מונהגת על ידי מכשירים שונים כהגה ומשוטים אלא נתונה כל כולה לחסדו של האל. 

באמצעות דרך ‘הגזירה השווה’ מבקש המספר לומר לנו שכמו במקרה של נוח, בו ניצל נוח 

על ידי האל כך יינצל משה בידי האל. כמו במקרה של נוח הונהגה התיבה במים סוערים 

ההולכים וגואים כך, על אחת כמה וכמה, יונהג התינוק משה בידי האל אל גורלו-עתידו.

ּסּוף ַעל ְשפַת ַהיְאֹר” )שמ’ ב 3(. המילה יאור היא מילה מצרית המכוונת לנהר הגדול  ֶשם ַבּ “וַָתּ יאור  

הנקרא נילוס....

ַּקח לֹו  cyerus papyrus בעגה המקצועית. סיפור לידת משה מוזכר הסוף אחר הגמא: “וִַתּ גומא 

ּסּוף ַעל ְשַפת ַהיְאֹר” )שמ’ ב  ֶשם ַבּ ּה ֶאת ַהיֶּלֶד וַָתּ ֶשם ָבּ ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבזָּפֶת וַָתּ ַבת גֶֹּמא וַַתּ ֵתּ

3(. הגמא, כמו הסוף )מילה מצרית )twf)y( המתארת צמח, ויש אומרים כמה מיני צמחים, 

 ,)11 ח  )איוב  בביצות  הגדל  צמח  הוא  והביצות(,  הנהרות  ו/או  הנחלים  גדות  על  הגדלים 

ובמקומות מים רבים )ישעיהו לה 7(. והוא צמח השכיח במיוחד באזור הדלתא שבמצרים. 

ממנו עשו, ועושים, סירות ובתי קיבול שנועדו לעמוד במים. ממנו נהגו לעשות גם פפירוס 

 )km3 ששימש גם כ’נייר הכתיבה’. לפיכך יש הנוהגים לכנות את הגמא )במצרית עתיקה

בכינוי פפירוס. שים לב: תיאור השמתו של משה בתיבת גומא משמשת, אפוא, כרמז מקדים. 

שהרי הגומא הוא סמל לחיים ופריחה.

msy שפירושו ללדת,  ילד, בן. הפועל במצרית  ms, שם עצם שמשמעותו:  מילה מצרית:  משה  

ולהיוולד. מרכיב חשוב בהרבה שמות מצרים בעלי אופי תיאופורי בעיקר... בסיפור הולדת 

י  אֶמר כִּ ְקָרא ְשמֹו מֶשה וַתֹּ משה מסופר שבת פרעה אימצה את משה לבן: “...וַיְִהי לָּה לְֵבן וִַתּ

יִם ְמִשיִתהּו” )שמ’ ב 10(. לכאורה נראה שבת פרעה דיברה עברית, וזה קצת קשה.  ִמן ַהַמּ

יש להניח שמשחק המילים שנוצר כדי להסביר את שמו של משה תואם מקרים רבים אחרים 

במקרא של קריאת שמו של יילוד )ראה, למשל, בראשית ל 10-3(.
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ה” “ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתוֹ ַעד ַהּיוֹם ַהזֶּ

ד”ר ציפי יבין
האיש משה

)“בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד” }מגילה יג{(

לא יכול להיות סיום יותר מוצלח לחומש מאשר תיאור מותו של משה: “וְֹלא יַָדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד 

ַהּיֹום ַהזֶּה” )דברים לד 6(, ונראה שבמילים אלו מתמצית האידיאולוגיה המקראית כולה. ספר החומש 

פתח בבריאת העולם על-ידי מנהיג העולם, והמשיך בלידת ַעם ולידת מנהיג לעם, והנה הוא מסיים 

במותו של מנהיג העם, איש רב-פעלים, מהפכן דתי, שנלקח מן הצאן להנהיג את עמו. המעגל נסגר. 

כמו תמיד, הדרמה הגדולה ביותר של החיים, ככל שתהיה גדולה, נעה בין לידה לבין מוות. 

ספר שמות, המשכו של ספר בראשית, שרוי בראשיתו תחת השפעתה של התרבות המצרית: בניית 

ערי מסכנות, פתום ורעמסס, פרעונים קמים ומסתלקים, עבדות ויאור וים-סוף, חרטומים וקוסמים, 

שמות אנשים )“פרעה”( ושמות מקומות )“יאור”, “ארץ מדיין”(. מצרים של השושלת ה-19 היא אימפריה 

בבנייה  ככולה  רובה  ועסוקה  ואזורית  מדינית  מהגמוניה  נהנית  רבות,  ארצות  על  החולשת  צבאית 

מונומנטאלית למען שליטיה: פירמידות וספינכסים, אובליסקים ומומיות, ארמונות ומקדשים, ספינות 

מלחמה ומצודות דרכים, וכמובן מצבות ניצחון המפארות את מלכיה. זוהי תרבות שסוגדת לסמלי כוח 

ויזואליים, מעריצה את המוחשי ומדגישה את הפאר האדריכלי והאסתיטי. ֵאלים מתגלמים בה בצורת 

חיות, פסלים וגורמי שמים ואף המלכים עצמם נחשבים לֵאלים עלי-אדמות. זוהי, ללא ספק, תרבות 

שמאדירה את המיצג החומרי, מעדיפה תפאורה צבעונית ששובה את העין ותוקפת את חמשת החושים 

של האדם, בבחינת: הנה אני כאן במלוא עוצמתי, ועוצמתי היא הוכחה לקיומי ולנצחיותי. 

אנו חולפים על-פני מחנות העבדים המגויסים כאיש אחד לבניית הפירמידות המשפחתיות, מתעכבים 

ומתבוננים אל כתבי ההירוגליפים המדהימים ביופיים בקבר רעמסס השני, ואחר מסיעים את מבטנו 

לעבר תבליטי הקיר הענקיים במקדש כרנך... אנו עוזבים אט-אט את המדבר כמו עוזבים סוד גדול 

שהספקנו לגלות רק את חציו ועוברים למקום שונה לחלוטין.

מצרים  לתרבות  חייו  משחר  נחשף  פרעה,  ארמון  בתוך  גדל  המקראית,  המסורת  שעל-פי  משה, 

העתיקה, הן לצדדיה הארכיטקטוניים הגרנדיוזיים והן לתכניה הפולחניים-הטקסיים; איש זה גמר אומר 

בליבו, אולי ברגע של הארה רוחנית גדולה, שעה שטייל עם צאנו במדבר מדיין, במקום הריק והחשוף 

מכל, מקום שבו היה שרוי רוב הזמן לבדו, לפנות עורף לכל מה שהיה חלק מחינוכו וכור-מחצבתו 

עד לאותה שעה; משה שמע לפתע קול אלוהים מדבר אליו, בסנה הבוער, ואולי היה זה קולו הפנימי 

שלו, ממש כאברהם שקדם לו ושמע צו פנימי של “לך לך”, ותוך מאבק פנימי עז החליט להתנתק 

באחת מן התרבות החומרית, הפלסטית, הפוליתאיסטית, הראוותנית, ולבחור באמונה חדשה, “רזה”, 

מינימליסטית, כזו שמכירה רק ֵאל אחד בלבד, ֵאל מופשט, כזה שאין לו גוף ולא צורה, תרבות שמעדיפה 
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את חיי הנוודות, שדות-המרעה והאוהלים על-פני הארמונות, פולחני-השמש והחניטה המצִריים; משה 

נולד אפוא מחדש, במדבר, והעמיד מעתה אמונה חדשה, הפוכה בתכליתה, בתכניה ובצורותיה, ביעדיה 

ובקהלה, לתרבות המצרית הראוותנית והדקורטיבית, שאותה הכיר כל-כך טוב.

הרפורמה הדתית המונותיאיסטית הציבה מעתה אידיאולוגיה חדשה, ולמי היא ניתנה? באופן אירוני 

למדי, היא ניתנה לעם של עבדים! כי האדם יותר מכל דבר אֵחר חפץ בחירּות ורק ִעם אדם כזה אפשר 

להגיע להסכמים. אדם שהיה עבד במשך דורות רבים - ישנא יותר מכל את אדונו-מעבידו, יהיה מוכן 

לקלף מעל עצמו את שכבות העבר שדבקו בו, להיטהר ולקבל על עצמו מהות חדשה, כאילו הוא נברא 

עתה מחדש! כפי שמשה נולד מחדש במדבר, כך העם שאותו הוא עמד להוציא ממצרים ייוולד מחדש 

במדבר, והביטוי “כי טוב” החוזר בבריאת העולם )בר’ א 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31( ובלידתו של 

משה )“כי טוב הוא” שמ’ ב 2( מעיד על הקשר בין בריאת העולם לבין בריאת העם-הנבחר ומנהיגו. 

המדבר הוא המקום הנקי, היבש, הריק והחף מכל השפעה תרבותית שהיא. המדבר הוא האנטי-תיזה 

לִשפעת תרבות מצרים, לחומריותה ולגשמיותה, תרבות שניזונה ממי-היאור ועל גדותיו היא שגשגה. אך 

כאן נכונה הפתעה למשה, כי עם-העברים אינו משיל מעליו בקלות את עור-הגלות, גלות מצרים, והוא 

אף מוכן לשוב ולאכול מסיר-הבשר של האדון המשעבד )שמות טז 3(. האידיאולוגיה הדתית החדשה, 

שמתרחקת מכל הגשמה, עומדת בניגוד לרעב, לצמא ולתלותם של בני-ישראל במגבלות-גופם; הם 

עדיין עבדים, ברוחם ובגופם, דהיינו לגשמיות ולחומריות, ואינם מסוגלים להכיל את הרעיון המונותאיסטי 

החדש, המופשט. תהליך הפיכתם מעבדים לבני-חורין, תרתי משמע, יהיה תהליך ארוך ומתיש.

ומהי התורה החדשה? היא הניגוד המוחלט לכל מה שַעם העבדים הכיר מתוך עבדותו הקשה במצרים: 

ָשם, במצרים, המלך הוא ֵאל, בן-אלמוות - ואילו כאן, אצל בני-ישראל, המנהיג הוא בשר-ודם וסופו 

למּות כדרך כל אדם; שם, במצרים, מקדשים את פולחן המוות ובונים פירמידות שאינן אלא קברי ענק 

לפרעונים - ואילו כאן מקדשים את פולחן החיים, כנאמר בעשרת-הדיברות “לא תרצח”, ולא מציינים 

את מקום קבורתו של המנהיג, שמא ייהפך חלילה מקום עלייה-לרגל או יעד לפולחן-אישיות. הפולחן 

היחיד הלגיטימי הוא זה הקשור בעבודת-האֵל והוא נעשה על-ידי קורבנות במקום הנבחר על-ידי אלוהים; 

אין קדּושה לחפצים ולא למקומות ורק הֵאל לבדו “ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ כְּבֹודֹו” 

)יש’ ו 3( כמאמר הנביא ישעיהו. במצרים ובמסופוטמיה נבנים ִמקדשים שראשם בשמים ואילו כאן ארון 

ה’ נייד, עשוי מעץ שיטים, המטלטל על כתפי הכוהנים ממקום למקום עם אוהל המשכן. המסר הרוחני 

תופס מעתה את מקומו של המסר הויזואלי, והמופשט תופס את מקומו של החושני והחיצוני! הֶמֶסר 

יותר חשוב מן הֶקֶבר. מכאן נובעת גם התפישה של איסור כל פסל וכל מסיכה לעבודת ה’, אביזרים 

המצמצמים את הבורא ומגבילים את נוכחותו, תפישה העומדת בניגוד לפסלי חתח’ור בדמות פרה 

ופסלי אתון בדמותה של השמש, פסלי תחּות - ֵאל החוכמה כמגלן הציפור, ופסלי נחב’ת הֵאלה-הנשר, 

אלת- המגן של מצרים העילית. מעתה, התרחקות מכל הגשמה, מכל אבן ופסל, מכל חומר ומכל מה 

שנתפש על-ידי החושים; מתחזקת והולכת המגמה להתרכזות טוטאלית במופשט, בהמׂשגה! הרעיון 

המופשט והדמיוני הוא תמיד גדול ורחב יותר מגילומו המוחשי. 
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התורה החדשה היא אנטי-תיזה לעולם הישן ואף שמה אותו לצחוק )“עשר מכות מצרים”(, לועגת 

לאפסותו, ומעמידה במרכזה את אלוהים, ולא את פולחן-האישיות של המנהיג-הֵאל-המלך-בשר 

ודם. הסמל הפאגאני מוחלף מעתה במושג המופשט, בֵאל שהוא בלתי נראה אך עוצמתו ומכתו קשים 

ויש לתפוש אותו בעזרת המחשבה ולא בעזרת  ביותר, זהו ֵאל חדש, שאין לו גוף - אך הוא ממשי 

החושים. הוא אינו ֵאל חזותי עצמּותי אלא ֵאל חסר גוף וצורה, שנמצא מחוץ לעולם הטבע והחושים. 

מעתה אמור: מה שנראה לעין - הוא חסר ממשּות, ומה שאינו נראה לעין - דווקא הוא הממשי ביותר. 

זהו מסר קשה לעיכול. במיוחד למי שנחשבו לעבדים, כאלו התלויים ברצונו ובמחשבתו של האדון, ומי 

שנחשבים למשוללי כוח רצון משלהם.

התורה החדשה העמידה במרכזה את התוכן ולא את הכלי. המים חשובים מן הכד. נראה שהיא הפכה 

את עולם המושגים על-פיו. האנשים מתקשים להאמין בבלתי נתפש בחושים, על אחת כמה וכמה ַעם 

של עבדים, שכל חייו עד עתה נעו סביב מלחמת-הקיום היומיומית. משה ייאלץ מעתה לנהל מאבק 

עיקש בשתי רמות: מצד אחד, מאבק הישרדות הגוף של ַעם השרוי במדבר, ומצד שני, מאבק על שינוי 

ערכים ויציקת נורמות מוסריות ורוחניות חדשות לעם שזה עתה החל נוצר ומתהווה. 

נראה שסיפורו של משה הנאבק בפסל ובמסכה בבקשו לשנות את סולם הערכים הדתי והחברתי 

ולשחרר את נפש העבדים מתלותה בחומר ולהופכה לבת-חורין, הוא גרעינם של סיפורים רבים אחרים 

במקרא, ובעיקר סיפורי הנביאים, אשר יצאו חוצץ כנגד “תעשיית” הקורבנות, שאינה מלווה באמונה 

אמיתית באלוהים ובתורתו. עיון ספרותי מדוקדק בפרקי ההיסטוריוגרפיה המקראית מגלה לנו שדמויות 

מקראיות רבות ניסו להידמות למשה )יהושע, אליהו, למשל( וראו בו דוגמה ומופת למנהיג-עם. באופן 

ואין מקום ולא חפץ שיעידו על קיומו, דווקא הוא  נודע,  פרדוכסלי, דווקא משה, שמקום קבורתו לא 

נחקק בזיכרון הדורות והטביע את רישומו על ההיסטוריה של עמנו, על אנשי רוח, הוגי דעות ואומנים 

רבים מאז ועד ימינו אנו. 

ועל  מקדשיה  על  המצרית  האימפריה  החומר.  עולם  את  שעה  לפי  ניצח  הרוח  עולם  שאכן,  נראה 

ארמונותיה נקברה בחולות המדבר ורבים מן המיזמים המונומנטאליים התפוררו וכלו, גנים ופסלים 

של גדולי הפרעונים נעלמו ואינם ורק מעטים מהם שרדו ומספרים לנו על עברה המפואר של הממלכה 

ונושמת,  חיה  “עשרת הדיברות”, שניתנה לעם-ישראל במדבר,  ניצבת מגילת  המצרית; לעומתם, 

מצוֹות אשר הפכו למגילת-היסוד של כל חברה אנושית בעולם. 

נוכל לסכם ולומר, שכוחם המהפנט של סיפורי העם ומנהיגו משה, סיפורי “עשר המכות” וקריעת ים-

סוף, הנדודים במדבר ואירועי צמא-רעב-נדודים-ומלחמות שאירעו לבני-ישראל במדבר - סיפורים 

אלו נושאים בתוכם זיכרונות היסטוריים קדומים שאירעו לעמנו אי-שם בשחר היווצרותו והיו לכוח מעצב 

של עם-ישראל בכל דורותיו; סיפורים אלו משרים עלינו עדיין קסם מיוחד שלא פג תוקפו, ונראה שעם 

השנים קסמם אף הולך ומתעצם יותר ויותר. בוז למונומנטים אדריכליים גרנדיוזיים וסילוק כל פסל 

ומצבה בצד העדפה לתפישה המופשטת של האל וברית עם המילה - זוהי התורה החדשה, ששיאה 
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הוא “וְֹלא יַָדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה” החותמת את ספר דברים. העריכה הדויטרונומיסטית של 

ספר דברים הכירה ללא-ספק רק במקום פולחן אחד )ירושלים( ובמנהיג בלעדי אחד )אלוהים( שיש 

לעבוד אותו, ודחתה כל ניסיון להאפיל על מקום זה על-ידי מקומות אלטרנטיביים לו. נראה שגם שיקול 

זה עמד בבסיס הפסוק בדבר אלמוניותו של קבר משה-רבנו, גדול הנביאים שקמו לעמנו.
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אליהו הנביא מלשין על בני ישראל
עוזי לושי

פתיחה

נזקק; הוא מחזיר  ולבן. הוא עוזר לכל  זקן ארוך  ידוע במסורת העממית, כאיש בעל  אליהו הנביא 

ילדים אבודים להוריהם והוא משלים מניין במקום שצריך. אחרי המעשים האלה, ועוד רבים אחרים, 

הוא נעלם.

בהבדלה שבמוצאי שבת, מקדישים לו שירים, ומבקשים ממנו, לבשר את בואו של משיח בן דוד.

כוס  לו  מוזגים  פסח  ובסדר  מיוחד,  כיסא  לו  מציבים  אבינו,  אברהם  של  לבריתו  ילדים  בהכנסת 

מיוחדת.

אחת הסיבות לנוכחותו של אליהו בכל האירועים האלה, ובאחרים, היא עלייתו לשמיים, כאדם חי, כפי 

שמסופר בספר מלכים ב פרק ב.

אולם, בספרות חז”ל יש גם מבט אחר על אליהו הנביא - מבט שלילי.

דברי אליהו בהר חורב - עפ”י התנ”ך

כדי להבין את דברי חז”ל, עלינו לעיין במספר פסוקים, המתארים את אליהו בהר חורב. אחרי שאליהו 

הורג את נביאי הבעל, הוא בורח מפני איזבל אשת אחאב, ומגיע להר חורב. שם הקב”ה שואל אותו: 

“ַמה לְָּך פֹה ֵאלִיָּהּו”?

חֶֹתיָך ָהָרסּו, וְֶאת נְִביֶאיָך  נֵי יְִשָרֵאל, ֶאת ִמזְְבּ י ָעזְבּו ְבִריְתָך ְבּ והוא עונה: “ַקנֹּא ִקנֵּאִתי לַה’ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, כִּ

ּה” )מל”א יט 14-13(. ָהְרגּו ֶבָחֶרב, וִָאוֵָּתר ֲאנִי לְַבִּדי וַיְַבְקׁשּו ֶאת נַפְִשי לְַקְחָתּ

כלומר, אליהו מספר לקב”ה על כל המעשים הרעים שעשו בני ישראל: עזבו את הברית עם ה’, הרסו 

את המזבחות שלו והרגו את נביאיו.

ן ָשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹולָה,  ָך...וְֶאת ֱאלִיָשע ֶבּ הקב”ה שומע את הדברים האלה, ואומר לאליהו: “לְֵך ׁשּוב לְַדְרכְּ

יָך” )שם 16-15(. כלומר, הקב”ה מפטר את אליהו הנביא, ומטיל עליו למנות בעצמו  ְחֶתּ ְמַשח לְנִָביא ַתּ ִתּ

את יורשו. עד כאן ניסיתי לתאר את הכתוב ע”פ פשוטו של מקרא. מכאן ואילך, נעיין בדברי חז”ל.

דעת חז”ל על דברי אליהו בהר חורב

אליהו הנביא מלשין על בני ישראל
נתחיל בקטע מתוך “שיר השירים רבה” )פרשה א’(. זהו ספר מדרשים על שיר השירים שבתנ”ך:

נֵי יְִשָרֵאל” - אמר לו הקדוש ברוך הוא }לאליהו{: בריתי - שמא בריתך?! י ָעזְבּו ְבִריְתָך, ְבּ “’כִּ

חֶֹתיָך ָהָרסו’ - אמר לו: מזבחוַתי , שמא מזבחותיך?! ‘ֶאת ִמזְְבּ

‘וְֶאת נְִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב’ - אמר לו: נביַאי ואתה, מה איכפת לך?!...

ט }אליהו{, וְִהנֵּה ְמַרֲאשָֹתיו, ֻעגַת ְרָצפִים’ )מל”א  תא חמי, מה כתיב תמן }בוא ראה מה כתוב שם{: ‘וַיֵַּבּ

יט 6(. מה הוא רצפים? אמר רבי שמואל בר נחמן: “...רצוץ פיות של כל מי שיאמר דילטורייא }הלשנה{ 

על בנַי”.
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נרֶאה לי שהדברים של חז”ל כאן, ברורים וחריפים מאוד: לפי הקטע הזה, הקב”ה כועס על דברי אליהו, 

שבא לספר לו על המעשים הרעים של בני ישראל.

בני אדם  ועל מצוותיו: הקב”ה לא צריך  יש כאן מסקנה לכל אלה שמנסים להגן על הקב”ה  ואולי 

שיילחמו על כבודו, ויכפו את תורתו על בני ישראל. הוא יכול להסתדר איתם, בלי עזרה מבשר ודם. 

כך בשמירת השבת, כך במכירת בשר טרף, וכך בכל המצוות והאיסורים האחרים. 

אליהו הנביא אינו מבקש רחמים על ישראל
ובספר אחר על שיר השירים, “מדרש זוטא - שיר השירים” )פרשה ח’(, מוסיפים חז”ל על דמותו הבלתי 

מחמיאה של אליהו הנביא: “קשה הייתה הקנאה, שהכניס אליהו כנגד ישראל...היה לו לאליהו, לילך 

למקום שעמדו אבותיו, ולבקש רחמים על ישראל, ולא עשה כן. אמר לו הקב”ה: ָצְרכְָּך בקשת”! 

לפי דברי חז”ל שכאן, אליהו ניסה להכניס קינאה לליבו של הקב”ה, כאדם שמנסה להכניס קנאה 

לליבו של בעל, כדי למרר את חיי הזוגיות שלו. וכל זה, לא לשם שמיים, אלא לטובת הנאה לעצמו 

)“ָצְרכְָּך בקשת”!(.

העונש שהוטל על אליהו הנביא: להיות נוכח בכל ברית מילה
הקטע הבא לקוח מ”פרקי דרבי אליעזר” )פרק כ”ח(. זהו מספר מדרשים על סיפורי התורה. כאן, חז”ל 

נֵי יְִשָרֵאל”: י ָעזְבּו ְבִריְתָך, ְבּ מתייחסים לדברי אליהו: “כִּ

“אמר לו )הקב”ה לאליהו(: מה לך פה אליהו? - )אמר אליהו(: ‘ַקנֹּא ִקנֵּאִתי’.

אמר לו: לעולם אתה מקנא?!... חייך }לשון שבועה{, שאין עושים ברית מילה, עד שאתה רואה בעיניך. 

מכאן, התקינו חכמים, לעשות כסא אחד מכובד, למלאך הברית, שנקרא אליהו ז”ל”. 

לפי הקטע הזה, נוכחותו של אליהו הנביא בכל ברית, היא עונש שהטיל עליו הקב”ה: אתה בא ומאשים 

את בני ישראל בעזיבת הברית! אני גוזר עליך, ללכת לכל ברית, כדי שתראה בעיניך, שהם לא עוזבים 

את הברית, ומקיימים את המצווה הזאת, ברצון ובשמחה.

הקב”ה מפטר את אליהו הנביא
א(, חז”ל קובעים שהקב”ה פיטר  בספר מדרשים על ספר שמות, “מכילתא דרבי ישמעאל” )פרשת בֹּ

את אליהו, והטיל עליו למנות את יורשו בעצמו:

“אליהו תבע את כבוד האב }הקב”ה{, ולא את כבוד הבן }עם ישראל{...

ְמַשח לְנִָביא,  ן ָשָפט ִתּ ָך...וְֶאת ֱאלִיָשע ֶבּ ומה נאמר שם }בספר מלכים{? ‘וַיֹּאֶמר ה’ ֵאלָיו: לְֵך ׁשּוב לְַדְרכְּ

יָך’ אלא, שאי איפשר }כי אינני רוצה{ בנבואתך”! ְחֶתּ ַתּ

הקב”ה איננו רוצה נביא שמגן עליו, במקום להגן על ישראל. הקב”ה רוצה שהנביא יסנגר על העם, 

ולא יקטרג עליו.

תגובת הקב”ה, על דברי הקטגוריה של אליהו היא פיטורים בדרך קשה מאוד: אליהו צריך למשוח 

בעצמו את מחליפו.
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סיכום דברי חז”ל

את סיכום דברי חז”ל, אני מבקש להביא, מפיו של רבי דוד בן שלמה אבן זמרא )הרדב”ז(, רב, פוסק 

הלכות ומקובל, שפעל במאה ה-16: 

שו”ת )שאלות ותשובות( רדב”ז חלק ו’ סימן רצ”ד
“אין הקב”ה חפץ שילמדו על בניו קטיגוריה, ולא דלטוריא }הלשנה{, אלא סניגוריה וזכות. 

ורוצה הוא, שהצדיק יתפלל על הדור, כאשר עשה אברהם אבינו ע”ה }עליו השלום{...

ואליהו ז”ל, לעולם היה מקנא... והיה הקב”ה מתאוה שיתפלל על בניו, ואמר: וכי לא למד זה ממשה 

רבו, שהתפלל לפנַי, כמה פעמים על ישראל, ומסר נפשו עליהם?!... 

כיון שראה הקב”ה, שעדיין הוא מקנא, אמר: אין זה ראוי לעמוד }להימצא{ בעולם.

יָך’. ְחֶתּ ְמׁשח לְנִָביא, ַתּ ן ׁשָפט, ֵמָאֵבל ְמחֹולָה, ִתּ אמר לו: ‘וְֶאת ֱאלִיׁשע ֶבּ

לקחת את נפשו אי אפשר, שכבר נתתי לו את בריתי שלום. להניחו בעולם אי אפשר, 

ד סניגוריה על ישראל. הילכך }אי לכך{ יסתלק לעליונים”. דלעולם יהיה מקנא, ולא יְלֵַמּ

הערת מחבר המאמר

בימינו, יש שומרי מצוות שמשליכים אבנים על מחללי השבת, מונעים בניה וסלילה במקום שנמצאו 

קברים, שורפים חנויות לממכר בשר טרף, ועוד פעולות אלימות.

בימינו יש רבנים, שמכנים את נבחרי העם בכינויים כגון: זה עז עיוורת, זה המן, זאת עוכרת ישראל, 

ועוד מילות גנאי רבות וקשות.

ע”פ הדברים שקראנו כאן - הקב”ה איננו רוצה את המעשים ואת הדברים האלה. 

דּו סניגוריה על בני ישראל, גם כשהם לא מקיימים את המצוות. הוא רוצה שהם יְלְַמּ
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לאן הובילו הדרכים את “נוטשי” ההגדה?

ד”ר יפה בנימיני

הרהור בעקבות עיון ספרותי במילות השיר של נעמי שמר “ארבעה אחים”

אולי הביטוי “נוטשי ההגדה” הוא חריף מידי, כשמדובר בציטוט מתוך השיר ההומוריסטי “ארבעה אחים”, 

שכתבה והלחינה נעמי שמר ז”ל, ושמאז פרסומו ב-1968 הפך לחלק בלתי נפרד משירי חג הפסח. 

אבל נראה לי, כי עיון ספרותי במילות השיר הזה, עשוי לגלות, כי מתחת להומור מסתתר יחסה הרציני 

והדו ערכי של המשוררת להתנהגות הדמויות של “דור ההמשך” בעם ישראל, דור שאנו מכירים את 

נציגיו מאז קובעו בהגדה המסורתית של פסח בקטע הפותח “כנגד ארבעה בנים דברה תורה”. 

כפי שנראה, מצד אחד- על פני השטח “ההומוריסטי” נמצא אותה “זורמת” עם דור זה, אך מצד שני- 

בעומק “הרציני” נמצא אותה מבקרת אותם, הן בסמוי והן בגלוי. 

כידוע, דור זה יותר משראה בחג זה את “חג הפסח” או את “חג המצות”, הוא ראה בו את “חג האביב”. 

בהתאם לכך הבית הראשון בשיר אכן נפתח בציון זמן אביבי: “ביום בהיר ונהדר”, וממשיך: “יצאו מתוך 

ההגדה/ חכם ותם, רשע גדול/ וזה שלא ידע לשאול.” 

המשוררת הולכת כאן אמנם בעקבות מחברי ההגדה המסורתית, כשהיא נותנת לדמויותיה את האפיון 

הישיר, שהם נתנו להן, אבל דמויות אלו אצלה יוצאות מתוך ההגדה! זו אמנם “יציאה” מטקסט כתוב, 

ומקורה בדמיון הפורה והמקורי של המשוררת, אבל בסיטואציה, המעוצבת בהמשך השיר, יציאה זו 

אכן מתרחשת כפעולה של ממש. 

הקורא עשוי כבר כאן לראות יציאה קונקרטית והומוריסטית זו במשמעותה המטפורית הרצינית, הרואה 

ביציאה מההגדה יציאה מעולם המסורת, שההגדה היא חלק ממנו ומייצגת אותו. 

כבר בכותרת השיר וכן בבית השני אנו מבחינים בשינוי “הקשר המשפחתי” שבין הדמויות: כאן כבר 

מדובר ב”אחים”, ולא כמו בהגדה המסורתית ב”בנים”. יתרה מזו, כאן בשיר, שלא כמו שם בהגדה, 

אין נוכחות של אבא ואתו נעלם כאן גם השיח החינוכי שהיה שם ביניהם. 

במטרה  אבל  לדרכו,  אחד  כל  מההגדה  שיצאו  ועצמאיים,  בוגרים  אנשים  ארבעה  הם  כאן  האחים 

משותפת: “לנוע בדרכים”. 

נראה לי, כי אולי בלי כוונה מראש, ביטוי זה, “לנוע בדרכים”, משדר באופן תמציתי וסמוי את היחס 

הדו ערכי של המשוררת הן כלפי המטרה הזו והן כלפי מימושה: מקום הפעילות של האחים, הדרכים, 

הוא בחוץ, בטבע הפתוח, ושם אמנם מקבלים אותם בברכות ובפרחים. אבל הביטוי “לנוע בדרכים” 

נקשר אסוציאטיבית למשל יותם )שופטים ט(, שבו שם הפועל “לנוע” הוא במשמעות שלילית, ובסמוי 

נגררת משמעות זו גם לפעולה זו של האחים בשיר. 

ביקורת סמויה זו מתגברת בבית שלישי, כאשר נתלווה בו תחילה אל שלושה מהאחים ונראה מה כל 

אחד מהם השיג, כשיצא מההגדה לנוע בדרכים. 
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החכם, התם והרשע, מוצגים כאן באותה תבנית ריתמית ספרותית, שממנה רואים, כי כל אחד מהם 

פעל פעולה אחת תואמת לאופיו, ומה שהשיג היה בסך הכול אישה המאופיינת כמוהו: “פגש חכם 

בחכמה/ אהב התם את התמימה/ והרשע בתור אישה/ תפס מרשעת איומה”. )כדאי לשים לב, כי כאן 

המשוררת האישה הכניסה לסיטואציה גם את אוכלוסיית הנשים, שמשום מה נעדרת בהגדה.(

בבית הרביעי הביקורת מתגברת עוד יותר, כאשר מוצג בו באופן מקורי ביותר האח הרביעי, “זה 

שלא ידע לשאול”. 

המקוריות של המשוררת מזדקרת לעין, כשנשווה את העיצוב שלה לזה של מחברי ההגדה: הם נתנו 

לבן זה את האפיון “שאינו יודע לשאול” ודרגו אותו אחרון ברשימתם, מתוך שבמקור המקראי )שמות 

יג 8(, לא מופיעה שאלה כמו במקורות האחרים )דברים ו 20 החכם, שמות יב 27-26 הרשע, שמות 

יג 14 התם(. 

העדר השאלה נתפס על ידי מחברי ההגדה כהעדר של ידע ושל התבוננות והבחנה בנעשה מסביב, 

ומכאן גם אדישות והעדר של מוטיבציה כל שהיא לדעת ולהבין. מחברי ההגדה פונים אל האב ואומרים 

לו: “את פתח לו”, דהיינו: גם אם הוא אדיש, אינו מתעניין, סגור בעצמו וחסר יוזמה, הוא בנך, ואתה 

האב אל תשאירו במצבו זה. תיזום אתה את הדיבור ביניכם, הגד לו, ואז יש סיכוי, שגם הוא, המדורג 

בתחתית הרשימה, ישתנה ויתחיל לעלות כלפי אחיו למעלה. 

נעמי שמר מפתיעה מאוד, כשהיא כאן בניגוד למחברי ההגדה מעריכה מאוד אח זה: 

ובהשגת  בדרכים  בתנועה  מההגדה,  ביציאה  שווים  בין  כשווה  אחיו  בין  אותו  כוללת  כל  קודם  היא 

אישה. 

אחר כך היא מקדישה לעיצובו בית שלם, כל הבית הרביעי, ומעצבת אותו כעולה על אחיו: הוא אמנם 

אינו יודע לשאול, אבל אצלה הוא יודע לעשות, והוא פועל יותר מאחיו גם בכמות וגם באיכות: הוא 

תחילה “לקח” את בת הזוג שלו,אחר כך הוא “שילב ידו בתוך ידה”, כאומר לה: “אני שלך ואת שלי”. 

אולי לכן, שלא כאחיו, הוא היחיד שמצא לצידו אישה, המאופיינת בשיר לא כמי שאינה יודעת לשאול, 

אלא כאישה “היפה מכול”. 

אבל העיקר, הוא, שידוע, כי בזכות הפועל “והגדת”, שמוסב אליו, נתחברה ההגדה כולה, עשה פעולה, 

שבמסגרת השיר איש מאחיו לא עשה: הוא חזר עם בת הזוג שלו להגדה!!!

אם עדיין לא חשנו בביקורת הסמויה, באות שתי השאלות הרטוריות שבראשית הבית החמישי והאחרון 

ומעלות אותה בגלוי לתודעתנו: “לאן הובילו הדרכים? היכן ארבעת האחים?” ניכר, כי רוח של אכזבה 

ועצבות שורה על התשובה הברורה: ראו היכן הם היום ארבעת האחים, שהיו פעם יחד כבנים לאביהם 

ולמשפחתם בהגדה המסורתית, וראו לאן הובילו הדרכים את אלה מתוכם ש”נטשו” הגדה זו ועולמה 

לצמיתות. 

יותר מידי!” נראה, כי גם  ידידי,/אסור לשאול  אבל השיר מסתיים בנימה הומוריסטית: “בשיר שלנו, 

כאן מתחת להומור כמו מסתמנת מתוך הניסוח ההצעה הרצינית לנהוג כמו האח הרביעי: כמוהו לא 
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לשאול יותר מידי, וכמוהו לעשות את המעשה הנכון: בעדינות ומתוך אהבה לקחת את האישה היפה 

מכל ולחזור עמה אל ההגדה ואל מה שהיא מייצגת: בית אבא ומסורת יפה, טובה ומאחדת.

לסיום נעיר, כי נעמי שמר ז”ל, שהייתה בת ההתיישבות העובדת, גילתה לאורך כל דרכה השירית לא 

רק ידע במקורות היהודיים, אלא גם יחס חם ואוהד כלפיהם. אבל ייתכן, שאת הביקורת על “נוטשי” 

ההגדה וה”הצעה” החד משמעית לחזור אליה, כפי שעולה משיר זה, אפשר לייחס להשפעת הזמן בו 

נכתב השיר. אל נשכח, כי ב- 1968 אחרי מלחמת ששת הימים והשיבה למקומות הקדושים, הרוח 

הלאומית דתית התעצמה מאוד ואחזה ביתר שאת בכל העם היהודי באשר הוא. 

אבל אשר להצעה עצמה לחזור להגדה, כוחה יפה לכל הזמנים, ולא נשאר לנו, אלא גם בליל הסדר 

השנה לשיר שיר זה בהנאה ולקוות, שוב בנוסח נעמי שמר ז”ל: “לו יהי!!!”
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את?” שאלת תם או טיפש “ַמה זֹּ
ד”ר איציק פלג

המסר של ‘והגדת לבנך’ )ולבתך( ראוי שישמש נר לרגלינו כל ימי השנה ולא רק לקראת חג הפסח 

ינּו ְשנֹות ֹּדר וָֹדר ְשַאל ָאִביָך וְיַגְֵּדָך זְֵקנֶיָך וְיֹאְמרּו  הקרב ובא. בשירת האזינו אנו קוראים: “זְכֹר יְמֹות עֹולָם ִבּ

לְָך” )דברים לב 7(. למרות ש’הגדת’ ו’אמרת’ מופיעות כמילים נרדפות מעניין להביא את אבחנתו של 

אריה בן גוריון ז”ל )מבית השיטה( על ההבדל בין השניים:

ההגדה - לשם מה ולמען מי היא באה?

“ההגדה היא צורה בה עונה ומסביר האב או האם לבן ולבת את מהות החג. הבן הוא ששואל, 

מקשה. ההגדה היא התשובה המפורטת לשאלה שנשאלה. להגיד פירושו לחזור על אותם 

גילו  לפי הבנתו,  בניגוד לאמירה שהיא חד-פעמית. מכאן שהילד,  רבות,  דברים פעמים 

ורגישותו, הוא שקובע את הרמה הסיפורית של ההסברים שיישמעו בליל הסדר...”

www.chagim.org.il :מתוך: אתר ‘שיטים’ של מדור החגים של התנועה הקיבוצית

בהגדה של פסח אנו קוראים: “כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד 

שאינו יודע לשאול”. בהמשך מפרטת ההגדה ‘מה אומר’, או ליתר דיוק ‘מה שואל’ כל אחד מהבנים. 

מקור ההשראה למסופר על ארבעת הבנים בהגדה לקוח מארבעה מקומות במקרא:

י יְִשָאלְָך ִבנְָך ָמָחר לֵאמֹר... וְָאַמְרָתּ לְִבנְָך”; על  על החכם - מתוך דברים ו 21-20 הפותח במילים: “כִּ

ם...”;  נֵיכֶם ָמה ָהֲעבֹדָה ַהזֹּאת לָכֶם...וֲַאַמְרֶתּ י יֹאְמרּו ֲאלֵיכֶם ְבּ הרשע - מתוך שמות יב 27-26: “וְָהיָה כִּ

וְָאַמְרָתּ  יְִשָאלְָך ִבנְָך ָמָחר לֵאמֹר ַמה זֹּאת  י  על התם - מתוך שמות יג 14 הפותח במילים: “וְָהיָה כִּ

ֵאלָיו...”; 

ֲעבּור זֶה ָעָשה ה’ לִי  ּיֹום ַההּוא לֵאמֹר ַבּ ועל זה שאינו יודע לשאול - מתוך שמות יג 8: “וְִהגְַּדָתּ לְִבנְָך ַבּ

ְצָריִם”. ֵצאִתי ִמִמּ ְבּ

שימו לב, ההגדרות/הכינויים של הבנים: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול אין מקורן בתנ”ך. ואין כל 

פסול בכך. יתרה מזאת, בהזדמנות זו אני רוצה להמליץ לכם לאמץ את הביטוי: “אין מקוריות ללא 

מקור”. כלומר, לכל אמירה או עשייה )מקורית ככל שתהיה( יש מקור קודם. וזה בסדר גמור. אם כי 

חשוב להזכיר את המקור ואין הדבר מוריד מהמקוריות של המביא דברים בשם אומרם - להיפך. )ביטוי 

זה השמיע בכיתה מורי ד”ר אלפרד כהן ז”ל, עוד באלף הקודם(.

הפעם ברצוני להתייחס לנאמר על התם, השואל שאלת תם: “ ַמה זֹּאת”? שאלה כללית ולא ברורה. 

חֹזֶק יָד  בעצם התם אינו יודע לשאול. ורק בזכות ההקשר ובעיקר בזכות התשובה - “ וְָאַמְרָתּ ֵאלָיו ְבּ

ית עֲָבִדים” )שמ’ יג 14( - אנחנו מבינים מה רצה הבן התם לשאול. רש”י בפירושו  ְצַריִם ִמֵבּ הֹוִציָאנּו ה’ ִמִמּ

לפסוק זה כותב: “מה זאת - זה תינוק טיפש שאינו יודע להעמיק שאלתו וסותם ושואל מה זאת...”.
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הכינוי ‘טיפש’ אינו לטעמי. אף התלמוד הירושלמי מכנה אותו ‘טיפש’. הכינוי ‘טיפש’ הוא שיפוטי. מה 

ם” במקרא מופיע כניגוד לרשע )איוב ט 22( וכנרדף לישר, כך למשל על איוב נאמר:  גם שהמונח “ ָתּ

ִמים” )בר’  ם וְיָָשר וִיֵרא ֱאֹלִהים וְָסר ֵמָרע” )איוב א 1(; על נוח מסופר שהיה “ַצִּדיק ָתּ “וְָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא ָתּ

ו 9(. כלומר, תם במקרא מופיע בהקשר חיובי. 

אני מקווה, שההורים והמחנכים שבינינו ילכו בעקבות המקרא והתלמוד הבבלי )שעיֵדן וריכך את ה’טיפש’ 

שיימנעו מכינויים  נאמנים למסופר במקרא, אלא  שיהיו  ובכך לא רק  ‘תם’(,  אותו  ומכנה  הירושלמי 

שיפוטיים. ואוסיף בנימה אישית, אני לתומי בוחר להיות תם ומסרב להיות טיפש. ואתם?

אודה כי שאלת התם בהגדה בעייתית היא: שאלתו כללית ולא ממוקדת, ילדותית ולא אינטליגנטית 

במיוחד. אבל הוא שואל כדי לדעת. וכל נזיפה בו על טיפשותו לא רק שאינה לעניין אלא יש בה יסוד 

המדכא את הבן/השואל, שיחשוש מלשאול שוב.

מעניין לשים לב לכך שהמקורות המקראיים, ששמשו מקור השראה גם לבן החכם וגם לבן התם, פותחים 

באותן המילים. ואין זה מקרי, לדעתי. לנוחיות הקוראים אציגם במסגרת טבלה משווה:

בן תם - שמות יג 14 בן חכם - דברים ו 20       

י יְִשָאלְָך ִבנְָך ָמָחר לֵאמֹר  וְָהיָה כִּ י יְִשָאלְָך ִבנְָך ָמָחר לֵאמֹר   כִּ   השאלה   

ַמה זֹּאת ִטים   ְשָפּ ָמה ָהֵעֹדת וְַהֻחִּקים וְַהִמּ   

ֲאֶשר ִצוָּה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתכֶם.   

חֹזֶק יָד הֹוִציָאנּו ה’   וְָאַמְרָתּ ֵאלָיו ְבּ וְָאַמְרָתּ לְִבנְָך ֲעָבִדים ָהיִינּו      התשובה  

ית ֲעָבִדים. ְצַריִם ִמֵבּ ִמִמּ ִמְצָריִם וַיִֹּציֵאנּו ה’    לְַפְרעֹה ְבּ   

ה’  ן  וַיִֵּתּ ֲחזָָקה.  יָד  ְבּ ְצַריִם  ִמִמּ

וְָרִעים  גְֹּדלִים  ּומֹפְִתים  אֹותֹת 

יתֹו  ֵבּ ּוְבָכל  ַפְרעֹה  ְבּ ִמְצַריִם  ְבּ

לְֵעינֵינּו )פס’ 21(.

י יְִשָאלְָך ִבנְָך ָמָחר לֵאמֹר“ מעודד להשוות ביניהם ואילו השוני  מטבע הדברים, הדמיון בניסוח-הפותח: “כִּ

עשוי ללמד על הבעייתיות של שאלת התם על רקע שאלת החכם. שאלת החכם רחבה ומפורטת ואילו 

התם שואל שאלה קצרה וסתמית. שימו לב לטבלה, אף התשובה בשני המקרים - היא בהתאם.

תמיכה להבנת הבעייתיות של שאלת התם )“ַמה זֹּאת”( מתגלה כאשר בוחנים את השימוש של צירוף 

סתמי זה במקומות אחרים במקרא. הצירוף “ַמה זֹּאת” מופיע שמונה פעמים במקרא. בכל הפעמים 

הללו, מלבד פעם אחת, בשאלת התם )שמ’ יג 14(, מתווסף הפועל ‘עשה’ )בר’ ג 13, יב 18, כו 10, 

כט 25, מב 28, שמות יד 5, 11(, הממקד את השאלה ומכוון אל הבעיה שהטרידה את השואל.

שאלתו הסתמית של הבן ה)ס(תם “ַמה זֹּאת” עשויה ללמד אותנו פרק בנושא שאלות ותשובות - ולא 
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רק שאלות של הבן, אלא גם שאלות של ההורים והמחנכים.

אני נזכר בשיחה שהייתה לי כמחנך עם זוג הורים מודאגים. בתגובה למחמאות שלי על בנם הם שאלו 

אותי: “אז למה כשאנחנו שואלים אותו ‘מה נשמע’ הוא עונה בקצרה ‘בסדר’”. תשובתי הייתה: 

“לשאלה כללית וסתמית תבוא תשובה כללית וסתמית. לשאלה ספציפית וממוקדת יש סיכוי שתקבלו 

תשובה עניינית, בהתאם. לשאלת מדרכה/רחוב תתקבל תשובת מדרכה”.

אסיים באגדת עם המתייחסת לנושא הנדון מנקודת מבט נוספת: 

מעשה באב ובנו שהלכו יחדו במדבר 

ולפתע ראו איל מקפץ.

שאל הבן: “אבא, מה זה ?”

חשב האב וחשב, הכה קלות על פדחתו השזופה וענה:

“צר לי בני, אני לא זוכר.”

הולכים והולכים...

ולפתע, רואים שיח בודד ודוקרני.

שאל הבן: “אבא, מה זה?”

חשב האב וחשב, הכה קלות על פדחתו השזופה וענה:

“צר לי בני, באמת, אני לא זוכר.”

הלכו והלכו ושתקו.

לפתע קרע הבן את השתיקה ושאל:

“אבא, אפשר לשאול אותך עוד שאלה אחת?”

הניח האב את כף ידו על שכם בנו וענה בבטחה:

“תשאל בני, אחרת איך תדע.”

אגדה ידועה. בשלב זה המאזינים לה, צוחקים בלבם על האב הטיפש, ומרגישים חכמים בעיני עצמם. אך 

במחשבה שנייה, האין אמת עמוקה וחכמה בתשובת האב: “אם רק תשאל בני, תדע”, שהרי הסקרנות, 

אם השאלות היא, ואם כל ידיעה. הלוא כן ? כפי ששב האב ואמר: “תשאל, בני, אחרת איך תדע.”

כל עוד ישאל האדם שאלות, ימצא גם תשובות, וילך קדימה. כל אחד ואחד מאתנו, ויחסו ל”והגדת 

לבנך”. ואני, בקשה אחת לי אליכם, הורים ומחנכים יקרים: 

בנוסף לצו החשוב “והגדת לבנך”

נמלא גם את הצו החשוב “והקשבת לבנך”.

ולך, בן יקר, אמליץ להקשיב לעצמך ולזולתך 

והעיקר, אל תפסיק לשאול.

חג שמח      
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איך חוגגים גאולה בתקופה של חורבן וגלות ? 
על יצירה והשתקה בהגדה של פסח

ד”ר שגית מור

ההגדה שבידנו היא תוצר תהליך ארוך, בן מספר מאות שנים, שבו מתעצבת התרבות היהודית מחדש, 

באין בית מקדש. תקופה זו, סוערת ומכריעה בתולדותינו, מתאפיינת גם היא בוויכוחים ובמחלוקות 

הן על הדרך הנכונה לחגוג את חג הגאולה במציאות של גלות )מחלוקת פנים יהודית(, הן על פרשנות 

המציאות עצמה - האם הגאולה )או לפחות המשיח( לא הגיע זה מכבר - טענה אותה משמיעים 

יהודי, שהולך ומתרחק ממקורו  זו אינם עדיין זרם לעצמם, אלא פלג  הנוצרים, שיש לזכור שבשעה 

)ואף נדחה על ידו( עד לניתוק הסופי. עקבותיהן של המחלוקות הגדולות נמצאות בדבריה של ההגדה, 

ולא פחות מכך - בשתיקתה. האלטרנטיבות, שאותן דחו בעלי ההגדה )ומעצביה האחרונים בתקופת 

הגאונים בבבל( נשמרו הן בספרות חז”ל, הן בספרות הקודש הנוצרית. ברשימה זו אעמוד על ההשתקה 

וכנגדה האלטרנטיבה הפנים יהודית שנדחתה מן ההגדה.

במרכזו של ליל חג הפסח בתקופות בהן עמד בית המקדש על תילו עמדה מצוות העלייה לרגל: שחיטת 

הקורבן בחצר בית המקדש במהלכו של היום, ואכילה משותפת שלו )לבני המשפחה שעלו לרגל או 

ל”חבורה” שהתכנסה יחדיו בירושלים(, תוך שירה וסיפור בגאולת מצרים על גגות ובחצרות ירושלים 

במהלך ליל החג. החורבן מציב אתגר ענק ולו שתי שאלות מכריעות:

של  במרכזו  להעמיד  מה   - לא  אם  המקדש?  לבית  מחוץ  קורבנות  להקריב  ואפשר  מותר  האם  א. 

החג?

ב. כיצד חוגגים גאולה בשעה של חורבן וגלות?

שתי גישות ניכרות בין מנהיגי העם היהודי בשעה זו. הגישה האחת מנסה לשחזר את חוויית העליה לרגל. 

בקהילות מסוימות אפילו משחזרים את הקורבן עצמו )על תודוס איש רומא מסופר כי הנהיג את בני 

קהילתו לאכול גדיים מקולסים ]צלויים[, עד ששלחו לו חכמים מסר ברור שיחדל מכך ]תלמוד בבלי, 

פסחים, נג ע”א(. גישה זו, גם אם דחתה את קיום הקורבן בממש, ניסתה לשחזר את אווירת המקדש 

וירושלים על ידי לימוד הלכות השחיטה וההקרבה במהלך הלילה של החג. אנו מוצאים את המנהיגות 

היהודית ובראשה רבן גמליאל מכונסת בלוד “והיו עוסקין בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר 

והגביהו מלפניהן, וניערו, והלכו להן לבית המדרש” )תוספתא פסחים י י”ב(. על דרך של דוגמה אישית, 

עוסקת  לחוג כעת את הפסח. החבורה  לדעתה  ראוי  בו  האופן  לעם את  להנחיל  מנסה המנהיגות 

בהלכה, אולם במקום בבית המדרש היא עושה זאת בבית פרטי, ומלווה את הלימוד באכילה טקסית 

שמשחזרת את חווית האכילה של קורבן הפסח. החכמים עוסקים בכך כל הלילה כולו )עד קרות 

הגבר = התרנגול(. בסיומו של הלילה הם חוזרים לשגרת החיים - מנערים את השולחן כדי להעיד על 

כך שנסתיימה האכילה, ובכך שוב משחזרים את האכילה של הקורבן, שמתום הלילה )היום התקבלה 
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הדעה שמחצות הלילה( שוב אסור לאוכלו, והולכים לבית המדרש. סיפור זה מחזק את הניסיון לקבוע 

הלכה לגבי אופיו של ליל החג: “חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה אפילו בינו לבין בנו, אפילו 

בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידו”, ובנוסח אחר: אפילו בינו לבין ביתו )אשתו(” )תוספתא, שם, 

הלכה י”א(. כתבי היד משמרים ארבעה מצבים בהם עשוי אדם למצוא את עצמו בליל החג, ואשר אפילו 

בהם - ולא בחבורה של חכמים! - הוא חייב לעסוק בהלכות הפסח. המצבים מתייחסים בעיקרם אל 

המעגל האישי והמשפחתי של האדם, החל מן האפשרות שבה אין לאדם עם מי לחלוק עיסוק זה. לאחר 

מכן מונה התוספתא את בני הבית כאנשים שאתם ראוי )ואף חובה!( לעסוק בהלכות הפסח - “בנו” 

ו”ֵביתו”, כלומר אשתו. רבן גמליאל מצוי בדור המנסה לעצב דרכים להמשך קיומה הרוחני והפוליטי של 

האומה היהודית ללא מקדש. יחד עם זאת, יש לזכור כי דור זה חווה על בשרו את תוצאותיו הכושלות 

של ניסיון התקוממות לאומית כנגד רומא. מעשים אלו מתמודדים עם השאלה כיצד יש להתמודד עם 

היעדרו של המקדש - כלומר כיצד ליצור המשכיות בין חווית ההווה למורשת העבר - מחד גיסא, ועם 

תפיסתה של הגאולה המדינית - כלומר אופן קריאת המציאות בהווה ביחס לתרחישי העתיד - מאידך 

גיסא. באכילה אשר מזהה את הגדי עם הקורבן, וכן בלימוד הלכות השחיטה, ההקרבה והאכילה של 

הקורבן, יש משום מחיקת ההווה הנוכחי תוך ניסיון ליצור חיקוי של העבר הטרום חורבני - אם בדרך 

של עשייה ואם בדרך של לימוד אינטלקטואלי - ולשחזר אותו באמצעים העומדים לרשותם כעת.

אולם גישה זו נדחתה. במקום זאת אנו מוצאים בהגדה מעשה בחבורה אחרת: “מעשה ברבי אליעזר 

ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת 

מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית”. 

בירושלים  שהתקיימה  הגאולה  חגיגת  את  לשחזר  ניסיון  הערב  של  במרכזו  מעמידה  לא  זו  חבורה 

ובית המקדש. חבריה חוזרים אל המיתוס הגדול שמכונן את תודעת היהודי - מיהו שגאל אותו, מהי 

הברית שמחייבת אותו, ובשמה - מיהו שיגאל אותו בעתיד. אותה הבטחה שניתנה לאברהם בברית 

בין הבתרים, “היא שעמדה לאבותינו ולנו”, בשלה נגאלנו ממצרים, ובשמה נחזור וניגאל גם בעתיד. 

לגישה זו השלכות בשני מישורים מרכזיים. במישור הרעיוני. הסיפור, שמקשר את ההוויה הנוכחית עם 

תהליכים מקבילים בהיסטוריה של העם היהודי, משנה למעשה את זווית הראייה של הנוכחים. החורבן 

והגלות אינם נתפסים עוד כחוויה יחידה בעוצמתה המרוקנת וממוטטת סדרי עולם, אלא חוויה אחת 

מיני מספר חוויות משבריות אותן שרד העם היהודי במהלך קיומו. החוויה הקונקרטית הנוכחית )ותהא זו 

שונה בכל דור ודור( מושמת כך בתוך הקשר על זמני, ובזאת מוקטנים ממדיה. ראיית המשבר כמרכיב 

יסודי במעגלי חייו של העם היהודי, אשר לאחריו מגיעה הגאולה, מעמידה אופק עתידי אליו יש לשאוף, 

אשר מעניק תקווה לאנשים החווים משבר בכל עוזו.

במישור הנפשי יש חשיבות לא רק למסרים שמועברים באמצעות ה”סיפור”, אלא גם לאמצעי. כאן 

רואים ב”חוויה” - ולא במישור האינטלקטואלי - את דרך ההתמודדות הנכונה עם האובדן. הפנייה אל 

החוויה האישית מאפשרת נגישות של ציבור רחב יותר לעיסוק הממלא לילה זה. בחירה זו מאפשרת 
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הזדהות רגשית-חווייתית שמקלה על קליטת המסרים הרעיוניים, שאינם בבחינת מושגים מופשטים 

ורחוקים, אלא מרכיבים מעולמם היומיומי של מספר הסיפור ושומעיו. זאת ועוד, הנוקטים בגישה זו 

אינם מנסים לשחזר את העבר באופן אינטלקטואלי )לימוד הלכות( או מעשי )מעין קורבן(. בכך הם 

מעניקים מקום שווה ערך לחוויה הנוכחית, ומאפשרים להצמיח מתוכה משמעויות סמליות חדשות, 

שיענו על צרכיו הרוחניים של הדור המספר את הסיפור - בזאת הם מאפשרים שינוי. 

לפנינו שתי גישות החולקות ביניהן באשר ל”דרך הנכונה” להתמודדות עם טראומת החורבן, לאופן 

פרשנותן את המציאות העכשווית, וכן ביחסן לדרכים השונות לאבטחת עתידה של האומה היהודית. 

גישתה של חבורת לוד, בהתכחשה לצרכים הדתיים והנפשיים של בני הדור והדורות הבאים, לא עמדה 

במבחן הזמן. יחד עם זאת, שרידים לרוחה מבצבצים גם מתוך ההגדה. הגישה השנייה הפכה לשלטת 

בתרבות היהודית לדורותיה. נוסחה זו, אשר אפשרה לעבד את הטראומה וההֵעדר תוך הצעת משמעויות 

חדשות למרכיבים ישנים, הועדפה בסופו של חשבון כאמצעי המתאים לשמר את זהותו של עם המצוי 

במצב של גלות. לאורה של זו עוצבה ההגדה של פסח וליל הסדר כולו.

* למאמרי המדעי המלא בנושא ראו, “הלכות קורבן או סיפור יציאת מצרים? למהותה של הזיקה בין שתי מסורות לעיצובו 
של ליל חג הפסח לאחר חורבן הבית השני”, ציון סח )תשס”ג(, עמ’ 311-297.



המרכז לתרבות ישראל

עלי מוֹעד
עורך: ד”ר איציק פלג

חוברת מספר 20

מחשבות לפסח תשס”ז 

קוראות וקוראים יקרים,

הפעם, גיליון חג הפסח מכיל שני מאמרים מחכימים, ‘תוכן העניינים’ של גיליונות “עלי מועד” לפסח 

שפורסמו בעבר ולקינוח מדור ‘פרפראות’ לחג הפסח.

נפתח במאמרו של ד”ר יונתן ד’ ספרן, המתאר במאמרו “לשם ובחזרה - על גלגולי חג הפסח” כיצד 

הפך הפסח במהלך הדורות מאירוע ביתי לאירוע ממלכתי ושוב לאירוע ביתי. תוך כדי גלגול, החג 

לבש צורה ומשמעויות ופשט צורה ומשמעויות. שמות החג, “חג הפסח” ו”חג המצות” משקפים שני 

פנים של החג כפי שהתפתח עם השנים. 

ד”ר שלמה ויסבליט, מעשיר אותנו בכך שהוא פורש בפנינו כמה הערות והארות לארבע הקושיות - 

“מה נשתנה ?”.

לסיום, הבאנו במסגרת המדור “פרפראות לפסח”, סיפור מזרח אירופאי על “ארבע כוסות חלב”. הסיפור 

לקוח מספרו של אליעזר מרכוס, חג לעם, אנתולוגיה של סיפורי עם לחגי ישראל, ירושלים, 1990.

נאחל קריאה מועילה ומהנה

לסיום, תודה לשגיא מאיר, על הסיוע בהוצאת העלון ולרויטל רוזנשטרום, המעצבת של המכללה 

האקדמית בית ברל, על עיצובו. 

תודה וחג שמח!

ממחשב)ות( העורך 

ד”ר איציק פלג
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לשם ובחזרה - על גלגולי חג הפסח
ד”ר יונתן ד’ ספרן

אם אנחנו עוקבים אחרי התפתחותם של מועדי ישראל, אנו יכולים לראות לעתים קרובות שינויים מרחיקי 

לכת. למשל, יום הכיפורים היה בראשיתו היום העשירי של חגיגות ראש השנה, יום עליז ושמח, יום של 

חיזורים ושידוכים, מעין “חג אהבה”! על כך אנו לומדים מהתלמוד עצמו:

“אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים 

שבהם בני ירושלים יוצאין בכלי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לו... ובנות ירושלים 

יוצאות וחונות בכרמים. וכך הן אומרות, שא נא בחור עיניך וראה, מה אתה בורר לך; אל תיתן 

)משנה תענית ד’,ח( עיניך בנוי, אלא תן עיניך במשפחה.”  

כמה שונה היה יום זה מיום הצום האפור והעצוב בימינו היום, יום חשבון הנפש, יום של נעילת שערי התשובה! 

)אולי חגיגת האופניים של יום כיפור היא הד רחוק לאותה חגיגת מחולות ופיתויים בכרמים?(

גם חג הפסח עבר גלגול, אבל גלגול מלא, כך שאופן חגיגתו היום דומה יותר לאופן חגיגתו בימי בית 

ראשון מאשר בימי חז”ל.

אנו לומדים מן התורה שבראשית ימי ישראל, פסח וחג המצות היו שני מועדים, למעשה “אירועים”, 

שונים ונבדלים. לפי שמות יב 19-1 וויקרא כג 8-5, “פסח” היה זבח משפחתי שהתקיים בכל בית ובית 

ָבׂשים ּוִמן ָהִעזִּים”  יִם” )שמ’ יב 6(. עיקרו היה הכנתו ואכילתו של שה “ִמן ַהכְּ ין ָהַעְרָבּ ביום י”ד בניסן “ֵבּ

)פס’ 4(. אורכו של אירוע זה היה לילה אחד בלבד. ואילו “חג המצות” נחוג במשך שבעה ימים, מ-ט”ו 

בניסן “בערב” ועד כ”א בחודש )שמ’ יב 18(, ועיקרו היה בסילוק החמץ )“שאור”( מהבית והעמדת 

הדיאטה על טהרת המצות. כמו כן, הייתה חובת “עליה לרגל” - ביקור באחד המקדשים או הבמות 

והבאת קרבן לה’ )שמ’ כג 14, 18; ויק’ כג 8(.

התורה - וכן כל המסורת הישראלית והיהודית שלאחריה - מנמקת את הכל באירועי יציאת מצרים; 

ואילו חוקרי מקרא היום מסבירים שמדובר בשני חגים שונים שצמחו על רקע תנאי חייהם השונים של 

שתי קבוצות סוציו-אקונומיות שונות:

יחד עם בני  יציאתם של הרועים,  והוא ציין את מועד  ועזים,  נחוג ע”י רועי הצאן - כבשים  א. פסח 

הזבח  את  אוכלים  היו  לכן   - הקיץ  של  המרעה  לאזורי  החורף  של  המרעה  משדות  משפחותיהם, 

יְֶדכֶם” )שמ’ יב 11(, כיאה לבני אדם שאינם חיים חיי  ַרגְלֵיכֶם ּוַמֶּקלְכֶם ְבּ כש”ָמְתנֵיכֶם ֲחגִֻרים נֲַעלֵיכֶם ְבּ

קבע במקום אחד, אלא נודדים ממקום למקום לפי העונה ולפי זמינות המרעה.

ב. חג המצות נחוג ע”י חקלאים מגדלי חיטה ושעורה. החג מציין את “האביב” - עונת הבשלת שני 

הדגנים הללו, ותחילת הקציר, שיסתיים בחג השבועות. קבוצה זו חיה חיי קבע על אדמות השבט או 

המשפחה המורחבת, במרחק לא רב מאחד המקדשים הגדולים בערים הגדולות, או מאחת הבמות 

בערי השדה, ולכן יכלו - שלא כמו הרועים - לעלות למקום קדוש לרגל שלושת החגים החקלאיים - 

חג המצות, שבועות וסוכות.
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היו שתי  שני ה”אירועים” התחברו לחג אחד.  ימי בית ראשון, כאשר  זה השתנה לקראת סוף  מצב 

סיבות עיקריות להתפתחות זו: ראשית כל, נוצרה במשך ימי המלוכה חברה ממלכתית, והמסגרות 

השבטיות התרופפו והלכו. יחד עם החלשת המשטר הפטריארכלי-שבטי טושטשו גם הקווים המפרידים 

בין חקלאים ורועים, כאשר אלה עוסקים גם במרעה ואלה עוסקים גם בחקלאות.

שנית, התחוללה רפורמה פולחנית-דתית, שהחלה בימי חזקיהו מלך יהודה, נעצרה, והגיעה לשיאה 

בימי נינו יאשיהו מלך יהודה )622 לפנה”ס(. כתוצאה של הרפורמה, נהרסו כל המקדשים והבמות 

בכל ערי יהודה ובאותם חבלים של ממלכת ישראל הצפונית שסופחו ליהודה לאחר גלות שומרון, כך 

שאי אפשר היה כבר עלות לרגל לאחד המקדשים או הבמות המקומיים.

ספר דברים מעיד על השינויים שחלו, הן בפולחן, הן בחיים הסוציו-אקונומיים. הוא מכיר רק את “פסח”, 

אותו חוגגים שבעה ימים, שבהם אוכלים מצות. את זבח הפסח לוקחים מ”צאן ובקר”- הרי רק חקלאים 

היושבים על אדמתם מגדלים בקר - ועולים אל ה”מקום אשר יבחר ה’ לשכן שמו שם” )דב’ טז 2(, 

כלומר, אל בית המקדש בירושלים. אפילו אסור היה לזבוח את הפסח מחוץ לירושלים. החג הפך 

מחג סקטוריאלי-משפחתי לחג ממלכתי-לאומי. מוקד האירועים, עבר מן הבית ומן המקדש/הבמה 

המקומית אל המקדש הממלכתי בעיר הבירה.

יש להניח שמעבר זה לא אירע ביום אחד, ולא בשנה אחת. ישנן עדויות שיהודים המשיכו לעבוד את 

ה’ במקדשים מחוץ לירושלים ואף מחוץ לארץ ישראל גם בימי בית שני )מקדש יב, מקדש חוניו(; גם 

את זבח הפסח המשיכו לאכול “בחפזון” כמו בשמות יב. אך לפי ספר היובלים, שנכתב בסוף המאה 

ה-2 לפנה”ס, כבר היה מקובל לזבוח את זבח הפסח ולאוכלו בחצר בית המקדש בירושלים )יובלים 

מ”ט, כ-כא(.

ואז שוב התהפך הגלגל. בגלל העלייה התלולה במספר היהודים שפקדו את ירושלים ואת בית המקדש 

בימי החג והצפיפות הרבה שנוצרה עקב כך, טקסי השחיטה, הצלייה והאכילה של הזבח הופרדו: השחיטה 

אמנם המשיכה להתבצע במקדש, אך הצלייה עברה לתנורי טיט מחוץ למקדש ואילו האכילה עצמה 

התרחשה בבתי ירושלים )משנה תענית ג, ח; פסחים ז, יב(. אכילה זו כבר לא התבצעה “בחפזון”, 

לאחר חובן בית שני ועד המאה הראשונה לסה”נ, היא התחילה ללבוש צורה של סעודה טקסית. 

רבן בית שני בשנת 70 לספירה, ארץ ישראל התחילה לאבד גם את מרכזיותה בחיי העם היהודי וגם 

את האוכלוסיה היהודית עצמה. בלי בית מקדש, גם זבח הפסח לא היה אפשרי. נוצר צורך לשמור על 

אחדות העם ואחדות המסורת, בלי ארץ ובלי מקדש. לכן החליטו חז”ל להדגיש פנים אחרות של החג, 

כדי לשמור גם על החג עצמו וגם על אחדותו של העם היהודי המפוזר.

בתקופה זו - המאה הראשונה והשנייה לספירה - עברה נקודת הכובד לארוחת הפסח - בלי זבח 

יוונית- כסעודת משתה  עוצב  הוא  להתפתח.  התחיל  אותו,  מכירים  שאנו  כפי  וה”סדר”,   - הפסח 

היין  שתיית  מסורת  ביהדות,  פילוסופיה.  דברי  מדברים  וגם  יין  שותים  גם  שבו  )“סימפוזיון”(,  רומית 

אמנם נשתמרה )הייתה מחלוקת רק על מספר הכוסות - 4 או 5, ומכאן “כוס אליהו”(, אך במקום 
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הפילוסופיה ההלניסטית האסורה, בא הדיון המלומד )המכונה “מגיד” בהגדה( בסיפור יציאת מצרים. 

התפתחותו של הסדר נמשכה עד ימי הביניים, אך ניתן לומר שכבר בתקופת התלמוד, היו היהודים 

בארצות הפזורה מקיימים את הסדר בבתיהם שנה בשנה.

וכך הפך הפסח מאירוע ביתי לאירוע ממלכתי ושוב לאירוע ביתי. תוך כדי גלגול, הוא לבש צורה 

ומשמעויות ופשט צורה ומשמעויות.
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“מה נשתנה ?” - הערות והארות לארבע הקושיות
ד”ר שלמה ויסבליט

ארבע הן הקושיות המפורסמות המופיעות ב’הגדה של פסח’ )1(, שהפכו במשך הדורות לאמצעי חינוכי 

חשוב, על ידי הטלתן על הבן הצעיר )או בצורה מודרנית בימינו, על כל הילדים( מבין המשתתפים 

ב’סדר ליל הפסח’, ואף נתחברו להן מנגינות שונות המהוות אף הן כלי עזר ליצירתה של הרגשת 

השמחה והחגיגיות בין כל המשתתפים. 

מקור קושיות אלה הוא במשנה )מסכת פסחים, פרק עשירי, משנה ד’(: “מזגו לו כוס שני וכאן )2( הבן 

שואל אביו. ואם אין דעת בבן-אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות...” מיד לאחר המשנה, 

בגמרא, באה ברייתא )3( המוסיפה פרטים על השואל והנשאל: “תנו רבנן: חכם בנו, שואלו; ואם אינו 

חכם - אשתו שואלתו. ואם לאו )אם לא הבן ולא האשה יודעים לשאול או אין לו כלל בן או אשה - ש”ו( 

הוא שואל את עצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות פסח - שואלין זה את זה.”

ועל מה שואל השואל “מה נשתנה?”; מה לא נראה לו? צריך לזכור ששאלה זו נשאלת לאחר מזיגת 

כוס יין שנייה )הראשונה נמזגת ל’קידוש’(, ולא נאה לו, לשאול, דבר זה, שהרי, כרגיל אין מוזגים יין קודם 

האוכל )4(; או אפשר שהתמיהה באה מפני שבדרך כלל מוזגים יין לברכת המזון, הנאמרת אחרי האוכל, 

וכאן בשלב זה של ה’סדר’, עדיין לא אכלו. ר”י אברבנאל בפירושו ל’הגדה של פסח’ )5( מעיר כי ‘מה 

נשתנה’ היא שאלה כוללת לכל אדם, שאם אין נערים ותינוקות לשאול אז ‘נער וזקן יחדו’ נושאים ונותנים 

בדבר. על השאלה עצמה וטיבה מעיר אברבנאל כי היא נסובה על כלל המעשים הנעשים ב’סדר’ 

ולא רק על מזיגת כוס היין השנייה, שהרי אכן אנו עושים משום מה כמה דברים משונים לכאורה במשך 

ה’סדר’; יש מן המעשים הללו המסמלים חירות כמו: ישיבה בהסבה, על כרים וכסתות, או טיבול כפול 

דרך עשירים המטבלים מאכליהם בכמה וכמה טיבולים; ומצד שני אנו עושים מעשים שיש בהם כאילו 

כפייה ולא חירות כמו: חובה לאכול מצה ואין אדם חופשי לאכול כמדי יום חמץ או מצה. או חובה לאכול 

מרור, סמל מובהק לעבדות. על הזכות הזו בכללה, כך לדעת אברבנאל, שואלים: “מה נשתנה הלילה 

הזה מכל הלילות?” והתשובה ניתנת בהמשך קריאת ה’הגדה’. ומדוע תקנו חכמי המשנה לשאול את 

הקושיות ואפילו מי שאין לו מי שישאל שואל את עצמו? תשובה מעניינת נתן אחד מחכמי הדור הקודם 

הרב שמואלביץ ז”ל )6( )נפטר בשנת תשל”ט(: הרב קובע כי “ההרגל הוא האויב הגדול של כל רגש 

קדושה ורוממות. בשעה שניצב האדם אל מול הנעלה והנשגב וזיקי אש קודש מתנוצצים בנפשו מתגנב 

אליו ההרגל ומכה בזו אחר זו את גחלי הקדש עד כי תדעך האש כליל”. הרב מציין כי אפילו אהרן 

הכהן, לפני היכנסו לקודש הקודשים פעם אחת בשנה לעבודת ה’, הוא פורש לשבעה ימי ‘פרישה של 

קדושה’, ואף על פי כן הוזהר בכל חומר הדין “וְַאל יָבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדש” )ויקרא טז 2(, ופירש רש”י: 

“לפי שגילוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבא”. עד כדי כך מזיק ההרגל. ומסכם הרב את טיעונו - ויש 



בדבריו, מעבר לתשובה לשאלה בדבר תקנת חכמי המשנה לשאול, גם ערך חינוכי - דידקטי לכל 

לומד ומלמד: “וזו עיקר עבודת האדם, לחדש את הרגשות, ולפיכך תקנו לספר סיפור יציאת מצרים 

בדרך שאלה ותשובה, כי הואיל ויודעים אנו את הסיפור ואף מספרים למי שיודעו, קשה לנו להתפעל 

ממנו ולחוותו, וסגולת השאלה לעורר התעניינות ועירנות אף אם שואל את עצמו” )7(.

והערה לעניין נוסחה של אחת קושיות: במשנה הנ”ל מופיעה הקושיה השלישית בלשון זו: “שבכל הלילות 

אנו אוכלין בשר צלוי שלוק ומבושל, הלילה הזה כלו צלי”. אך ב’הגדה’ המקובלת עלינו מופיעה קושיה 

שונה לגמרי: “שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין הלילה הזה כולנו מסובין”. השינוי בא 

כנראה, בגלל המציאות המדינית שנשתנתה לאחר חורבן בית המקדש, שאין מקריבים קורבנות ואין 

אוכלים אכילת זבח כהלכתו. ויש לציין, שב’הגדה’ עתיקה בכתב יד מתקופת הגאונים שנמצאה בגניזה 

במצרים, עדיין מופיעה הקושיה על אכילת צלי שלוק ומבושל, אך בנוסח ה’הגדה’ של הרמב”ם כבר 

מופיע השינוי. מכאן נוכל אולי ללמוד שהשינוי חל בתקופה שבין סוף תקופת הגאונים )המאה ה- 11 

לספירה( לתקופת הרמב”ם )המאה ה- 12 לספירה()8(.

הערות ומראי מקומות:

1. על הנוסחות השונות של ארבע הקושיות ראו: דניאל גולדשטיין, הגדה של פסח ותולדותיה, מוסד 

ביאליק, ירושלים, תשל”ז, עמ’ 10-13.

2. בפירושו למשנה זו מעיר רשב”ם כי אצל סבו, רש”י, היה כתוב במקום ‘וכאן’ ‘וכן’ )בלי א’( ומשמעות 

‘דין הוא שיהא שואל  ֹּדְבֹרת” )במדבר כז 7(, כלומר:  ְצלָפְָחד  נֹות  ְבּ ן  “כֵּ ‘כן’ כמו בפסוק  המילה 

במזיגת כוס שני מה נשתנה’. 

3. ברייתא היא משנה חיצונית, משנה שלא הוכנסה לסדר המשניות המקובל של רבי יהודה הנשיא. את 

הברייתות מכירים, בדף הגמרא, על פי מילות הפתיחה: “תנו רבנן” או “תניא”.

4. אך ראו: סדר מועד בששת סדרי משנה מפורשים בידי חנוך אלבק, מוסד ביאליק, ירושלים, דביר, תל 

אביב תשכ”ח בהשלמות ותוספות למסכת פסחים עמ’ 456: “אמנם מתיאור מעשי הסדר במשנה 

משמע שאכלו מאכלי סדר הפסח )מצה, חזרת, פסח( לפני מזיגת הכוס השנייה”.

5. הגדה של פסח עם פירוש זבח פסח השלם, מ”צ, בני ברק תשכ”ב.

6. דבריו מובאים בתוך: הגדה של פסח ארזי הלבנון, בני ברק תשנ”ז, עמ’ קיט-קכ.

7. כעין זה העצה ללומד גם לעצמו, להשמיע קולו בשעת הלימוד כדי שלא ישכח את תלמודו. ראו: הרב 

ח”ד הלוי, עשה לך רב, תל אביב תשמ”ט, כרך ט’, עמ’ לו-לח ושם ציון מקורות חז”ל ופוסקים.

‘ההגדה של פסח - עריכתה  גורן,  )הנ”ל הערה 1(, עמ’ 12. הרב שלמה  גולדשטין  דניאל  8. ראו: 

וכתיבתה’, עיתון ‘הצפה’, מיום י”ד בניסן תשמ”ה.
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ארבע כוסות חלב

מעשה ברבי יוסי-בר מבריסק שנכנס אצלו אדם אחד 

לפני פסח ושאל: 

“למדני, רבנו, האם מותר לצאת ידי חובת ארבע כוסות 

חלב?”

“כלום חולה אתה, חס וחלילה?” שאלו רבי יוסי-בר.

“לא”, משיב האיש, “ברוך המקום, ברוך הוא, בריא אני 

בהחלט, אלא”, מוסף הוא בשקט, “קניית יין אינה השנה 

לפי כיסי”

“צאי”, אמר רבי יוסי-בר לאשתו הרבנית, “ותני לו, לזה, עשרים וחמישה רובל לארבע 

כוסות”.

סירב האיש ואמר: “רבנו, לשאול באתי, ולא לבקש נדבה, חלילה”.

“המעות הללו”, משדלו רבי יוסי-בר, “נתונות לך כהלוואה עד שיבואו ימים טובים ואלוהים 

יהיה בעזרך”.

לקח האיש את הכסף והודה מאוד לרב. לאחר שיצא שאלה הרבנית את בעלה: “מדוע 

נתת לו עשרים וחמישה רובל? והרי יין לארבע כוסות אינו עולה אלא רובל או שניים!”

ענה רבי יוסי-בר: “מתפלא אני עליך, הרי שמעת שאלתו: “האם מותר לצאת ידי חובת 

ארבע כוסות בחלב? “אילו היה עורך שולחן ‘סדר’ כהלכתו ומכין בשר ויתר מאכלי החג, 

הרי אסור היה בשתיית חלב בשעת ה’סדר’. מדבריו למדתי שאין ביכולתו לקנות צורכי 

הפסח ולערוך סעודה לחג. לכן, נתתי לו, כדי שיהיו לו כל צרכיו”.

סיפור מזרח אירופי על פי הנוסח של מ’ ליפסון ב”ספר המועדים”


