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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  
  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ו"פקודי תשס
לפרשת ויקהל
   זכר ליציאת מצרי� בבחינות שונות
שבת ופסח 

  

ט מלאכות שבת "ל�   מלאכות שנבראו בה� שמי� ואר
אלה הדברי� : ויאמר ֲאֵלֶה�, ויְקהל משה את כל עדת בני ישראל"

וביו� השביעי , ששת ימי� ֵ&ָעֶ$ה מלאכה: ָת�ֹת אֲֹֹע$ַֹל' אשר צוה ה
זה הדבר : "כ בא ציווי נוס+"מיד אח. )בא, שמות לה(..." יהיה לכ� קֶֹד'

וכל חכ� לב בכ� ָיבֹא- ... 'קחו ֵמִאְ&ֶכ� תרומה לה: לאמֹר' אשר צוה ה
? חדמדוע באי� שני הִצוויי� האלו י. )ד ואיל/, ש�(" את המשכ.... ויעשו

הקדי� לה� : "י"מסביר רש? מה הקשר בי. השבת למלאכת המשכ.
י "רש(" לומר שאינו דוֶחה את השבת, אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכ.

התכוונה התורה ללמד , שבסמיכות עניני� זו, ל"עוד אמרו חז. )ב, ש�
אות. מלאכות ששמשו : אותנו מה ה. המלאכות האסורות בשבת

  .)ב, שבת מט' עי(ות האסורות בשבת ה. המלאכ, למלאכת המשכ.
הוא זה " מקרה"הא� ? מדוע תלתה התורה את השבת במשכ.

או שישנו איזה קשר , שמלאכות המשכ. ה. המלאכות האסורות בשבת
, א"גדליה איזמ. שליט' צ ר"ר הגה"שמעתי ממו? פנימי בי. העניני�

 אנו צריכי�". זכר למעשה בראשית"הרי השבת היא : שהפשט הוא כ/
כדר/ ֶ'4ַָבת , לשבות בה מכל המלאכות שנבראו בה. שמי� ואר3

אבל . לאחר שסיי� את מלאכת הבריאה, הבורא ממלאכות אלו 5ְיו� זה
כדי , "מלאכת בריאת שמי� ואר3"כיצד נדע אלו מלאכות ה. בגדר 

הא� בשר וד� יכול לדעת אלו מלאכות משמשות ? שנשבות מה.
שנלמד מה ה. , זה אמרה התורה מטע� ! ?לבריאת שמי� ואר3

של " זעיר אנפי."המשכ. הוא . המלאכות האסורות בשבת מ. המשכ.
כמו , ומלאכת בנייתו היא כעי. מלאכת בריאת שמי� ואר3, העול� כולו
ידע את השמות : כלומר(יודע היה בצלאל לצר+ אותיות : "ל"שאמרו חז

כיחו זאת מ. והו, )א, ברכות נה(" שנבראו בה. שמי� ואר3 )הקדושי�
,  ָיַסד אר3בחכמה' ה: "הכתוב אומר על בריאת שמי� ואר3: הכתובי�

וכ. על , )כיט, משלי ג("  תהומות נבקעוְ�ַדְע
	, בתבונה78ֵנ. שמי� 
בחכמה בתבונה , ַוְיַמ9ֵא אֹת7 ר-ַח אלקי�: "בצלאל נאמר

ה לבניית המשכ. דרושות חכמה תבונ:  משמע.)לא, שמות לה(" ובדעת
מלאכת המשכ. : משמע. כעי. אלו הדרושות לבריאת שמי� ואר3, ודעת

לכ. נלמדו המלאכות האסורות בשבת מ. . היא מעי. בריאת שמי� ואר3
ה. כביכול המלאכות , כי המלאכות ששמשו לבניית המשכ., המשכ.

  .אשר מה. עלינו לשבות בשבת, שאית. בוראי� שמי� ואר3

  ?לאכותמה נשתנתה מלאכת הבערה משאר המ
ה. המלאכות אשר מה. , המלאכות ששמשו לבניית המשכ., כאמור

א+ אחת מ. המלאכות לא נזכרת כא. , ובכל זאת. עלינו לשבות בשבת
, ששת ימי� ֵ&ָעֶ$ה מלאכה", התורה מסתפקת בציווי הכללי. בפירוש

מלאכה אחת כ. נזכרת , א+ על פי כ.". וביו� השביעי יהיה לכ� קֶֹד'
למה ראתה . )ג, ש�(" ערו אש בכל מְֹ'בֵֹתיֶכ� ביו� השבתלא תב: "כא.

ל ענו על שאלה זו בכמה דרכי� "חז? התורה להזכיר במיוחד מלאכה זו
הבערה "הוא ש, אחד התירוצי� שענו. )ב, לה' סנה; א, ש� ע; א, שבת כ(

התורה ֵ;רטה במיוחד את מלאכת : כלומר, )א, שבת ע(" ללאו יצאה
ואי. , הבערה אינה אסורה בשבת אלא בלאושכדי ללמד , ההבערה

אבל , רוב הפוסקי� לא פסקו כ/. חייבי� עליה סקילה כשאר המלאכות

  .)ש�(זוהי דעת רבי יוסי 
בי. מלאכת מבעיר ) לדעת רבי יוסי(חילק ' למה ה? מה הסברא בזה

השביתה , כפי שהזכרנו לעיל: אולי מותר לומר כ/? לשאר המלאכות
ֵמ>ַחר . ה במעשה בראשית"שביתתו של הקבשלנו בשבת היא מעי. 

וביו� השביעי את השמי� ואת האר3 ' ששת ימי� עשה ה"ו
, ה ביו� זה"לכ. ג� אנו שובתי� מכל המלאכות מה. ָ'ַבת הקב, "ָ�ַבת

לא ָ'ַבת ' אבל היתה מלאכה אחת שה. לאחר שסיי� את מלאכת הבריאה
. ה ג� בימי� שלפניהמשו� שלא השתמש ב, לא ָ'ַבת. ממנה באותה שבת

שהאש עלתה במחשבה , ל הרי אמרו"חז!  הְבערה? באיזו מלאכה מדובר
, )א, פסחי� נד(אבל למעשה נבראה רק במוצאי שבת , ִל5ָרות בערב שבת

על בריאת האש " בורא מאורי האש"ולכ. במוצאי שבת אנו מברכי� [
כיו. שהשביתה ממלאכת : אמור מעתה]. במוצאי השבת הראשונה

שכ. האש לא נבראה , הבערה היתה שונה מהשביתה משאר המלאכותה
לכ. אי. מלאכת ההבערה נחשבת כמלאכה , בשלמותה בששת ימי המעשה

לא חיוב , ולכ. החיוב עליה הוא רק חיוב לאו, מלאכה" חצי"רק , מוחלטת
  .אולי מותר לבאר כ/ את דעת רבי יוסי. סקילה

  ?מדוע עושי� בשבת זכר למ�
היא משמשת ג� , מה שהשבת מעידה על מעשה בראשיתחו3 מ, והנה

אלקי/ ' ַו?ִֹצֲאָ/ ה, וזכרת כי עבד היית באר3 מצרי�: "כזכר ליציאת מצרי�
אמנ� . )טו, דברי� ה(" אלקי/ לעשות את יו� השבת' על כ. ִצְ-ָ/ ה... מש�

אבל , )להל. נבאר מדוע(איננו עושי� בשבת זכר לִנֵ@י יציאת מצרי� עצמה 
שהיו במדבר לאחר יציאת , זאת אנו עושי� בשבת זכר לִנֵ@י המ.בכל 

מפני ששלוש פעמי� [אנו אוכלי� שלוש סעודות בשבת זכר למ. : מצרי�
',  לההיו�כי שבת , היו�ִאְכלAה- : ויאמר משה: "'היו�'נאמר במ. 
הו בשדההיו� Aכה, שמות טז("  לא תמצא(  והרי זה כאילו נאמר שלוש 
 כי ירד לנו לח� אנו בוצעי� על לח� משנה , ]" היו�אכלוהו"פעמי� 

 כי המ. היה מכוסה מלמעלה ומכסי� אותו במפה , משנה ביו� הששי
, מדוע דוקא הנסי� שהיו במ.. )יג, י ש�"רש(כמונח בקופסה , ומלמטה בטל

  ?תופסי� מקו� כל כ/ חשוב בשבת, מכל הנסי� הקשורי� ליציאת מצרי�
: פני שהמ. ֵהעיד על קדושתה של השבתמ, הטע� הפשוט לזה הוא

" על כ. הוא נֵֹת. לכ� ביו� הששי לח� יומי�, נת. לכ� השבת' ראו כי ה"
י "ע( כדי שתשבתו בשבת ממלאכת איסו+ המ. והכנתו לאכילה  )כט, ש�(

אבל נראה שיש ג� קשר נוס+ בי. נסי המ. לענינה של ). בישול או אפיה
השבת . ל הבריאה ועל שלמותהע' השבת היא יו� הודאה לה: השבת

סדר נפלא שאי. בו , מסמלת את הסדר שבטבע שנקבע בששת ימי בראשית
, בראשית א(" והנה טוב מאד, ַוַ?ְרא אלקי� את כל אשר עשה", שו� חסרו.

שיש בו מענה מספיק לכל צרכי , עול� מושל� בחכמה נפלאה, )לא
 כי  )בא, תהלי� צב(" 'ט7ב ְלהֹד7ת לה, מזמור שיר ליו� השבת. "הברואי�

לכ. אי. אומרי� ַהלל . ללא צור/ לחרוג מ. הטבע, הכל של� ומושל�
ואילו שבת ,  מדר/ הטבעיציאהעל , כי הלל נתק. על נס. בשבת

.  שבטבע שנקבע בששת ימי בראשיתהסדראת , מסמלת את ההפ/
כי נסי מצרי� היו שינוי . אי. עושי� בשבת זכר לנסי מצרי�מטע� זה ג� 
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המעידה דוקא על גדולת , שזהו הפ/ עניינה של השבת, גדרו של עול�

  . של עול�בסדרוהבאה לידי ביטוי ' ה
 נית. לבאר זאת ? למה בכל זאת יש לפעמי� חריגות מ. הטבע

לפי "כל עוד החיילי� הולכי� . משל לחיילי� שצועדי� במצעד: במשל
רק . וא המפקדאי אפשר לדעת מי ה, בלא לנטות ימי. או שמאל, "הסדר

אז רואי� , וכל� פוני� שמאלה, "שמאלה פנה"ברגע שהמפקד צועק 
לא לצור/ ניהול , לכ. נדרשת לפעמי� חריגה מ. הטבע. מיהו המפקד

אומר במצרי� ' ה.  מנהלו של העול�מיהואלא רק כדי להכיר , העול�
, ב"ושהאור יהפ/ לחוש/ וכיו, ֶ'8ָל המי� יהפכו לד�, "שמאלה ְ;ֵנה"
ניהול העול� , אבל בעצ�. די שהכל יכירו וידעו מיהו המפקד על הטבעכ

הקורא ַה9ֵל "לכ. . אפשרי ג� ללא שיהיה צור/ בפקודות מיוחדות כאלו
ניתק. בימי� "כי ההלל , )ב, שבת קיח("  הרי זה מחר+ ומגד+בכל יו� 

 טבע לשנותה הוא בעל היכולת "לפרס� שהקב, מיוחדי� על הנס
מראה בזה כאילו בכל שעתא , והאומרו בכל יו�, )א ש�"שמהר(" הבריאה

להנהיג את , ה"וכאילו זוהי הנהגתו הקבועה של הקב, מתרחיש ניסא
מפני שאינו יכול לעשות בעולמו כל אשר חפ3 , עולמו בניסי� תדירי�

ודבר זה הוא אכ. חירו+ וגידו+ . י חוקי הטבע"כביכול ע" 8ָב-ל"כשהוא 
ה יכול בהחלט להנהיג את עולמו ולעשות "הקבשכ. , ו"כלפי מעלה ח

ורק ; וכ/ הוא אכ. עושה, בו כל אשר חפ3 ג� במסגרת חוקי הטבע
ה "עשה הקב, לעשות בה� ניסי�' בעתי� מיוחדי� שראתה חכמתו ית

או , או כדי להראות את חיבתו לישראל,  כדי להראות את כוחוניסי� 
במסגרת " להסתדר"היה ו לא יכול " אבל לא מפני שחמסיבות אחרות 

  .)א"ל פס"למהר' גבורות ה' עי(חוקי הטבע 
שעניני� לחרוג , ושאר רוב הנסי�, לעומת נסי יציאת מצרי�, והנה

 להראות דוקא מהו סדרו נסי המ. כוונת� הפוכה הרי ש, מדר/ הטבע
וכי כ/ ? כיצד מעיד המ. על סדרו הרגיל של העול�. הרגיל של העול�

התשובה לכ/ ! ? שהלח� יורד בכל יו� מ. השמי�,הוא סדרו של עול�
מורות על סדרו של ,  שניתנו לישראל בקשר למ.שההוראות, היא

עֶֹמר ַלACְלCֶֹלת , ִלקטו ממנו איש לפי אכל7: "משה אומר לישראל. עול�
. וילקטו המרבה והממעיט, ויעשו כ. בני ישראל... מספר נפשתיכ�

. )יחטז, שמות טז(" המרבה והממעיט לא החסירולא העדי+ , ַוָ?מDֹ- ָבעֶֹמר
אי. לו , לא משנה כמה זמ. ָלַקט המרבה ואיזה כלי� הביא ללקיטה

ללמד את . בסופו של דבר יותר ָמ. מאשר לשכנו שהביא סל קט. יותר
ואינה מוסיפה , )טו, . בראשית לז"רמב("  שקרהחריצות "ש, בני ישראל

! זהו אכ. סדרו של עול�. שיקבללאד� מאומה מעבר למה שנגזר עליו 
ויש , שכ. יש אנשי� שנגזר עליה� לקבל הרבה, לא תמיד אנו רואי� זאת

ה ללמד את "אבל 5ַמ. רצה הקב, אנשי� שנגזר עליה� לקבל מעט
שהכל קצוב וההשתדלות בפרנסה אינה , ישראל מהו סדרו של עול�

 שרק זו והראה לכול�, לכ. ָקַצב לכול� כמות שווה של מ., מועילה
בלי קשר למידת ההשתדלות שישקיעו בליקוט , הכמות שיצליחו לאסו+

לכ. לנסי המ. 8ֵ. עושי� , נסי המ. מורי� אפוא על סדרו של עול�. המ.
 להעיד על סדרו הנפלא של שהרי זהו ג� ענינה של השבת , זכר בשבת

  .שנברא בששת ימי הבריאה, העול�
בששת '  החוקי� שקבע ה שהשבת מעידה על הסדר ועלמטע� זה 
החטאת מעידה על חטא .  אי. במוסֵפי השבת קרב. חטאתימי בראשית 

: כמו שאומרת בת שבע לדוד, "חסרו."משמעו ג� " ֵחְטא"[וחסרו. 
ְוָהִייִתי ֲאִני -ְבִני , )ואדֹניהו ימלו/ תחתיו(והיה 8ְִ'ַכב ֲאדִֹני המל/ ִע� ֲאבָֹתיו "

תחַסר , א� אדוניהו יתפוס את המלכות. )כא, אא "מל(" ַחָ�ִאי�ְ'לֹמֹה 
, בששת ימי בראשית שלמי� ה�' וכיו. שמעֵ$י ה]. המלכות ממני ומ5ְִני

רק , לכ. אי. במוספי השבת קרב. חטאת, ו"ללא שו� חטא וחסרו. ח
  .עולות

כי שאר ; במוספי שאר המועדי� יש קרב. חטאת, לעומת זאת
, )ראש חודש( חטא הלבנה ות המועדי� ה� תוצאה של חטאי� וחסרונ

החטאי� , )יו� הכפורי�(חטא העגל , )ראש השנה(חטא אד� הראשו. 
אשר גרמו ממילא לצור/ , )א, נדרי� לב' עי(שגרמו לנו לרדת למצרי� 

ולקבל תורה , )סוכות(וללכת במדבר ארבעי� שנה , )פסח(להוציאנו מש� 
, יגו אותה אבותינוכמו שהש, בלי יכולת להשיג אותה מעצמנו, )שבועות(

כי שמרו על ישרות� , )א, ז כה"ע(שנקראו ישרי� , אברה� יצחק ויעקב
ועל כ. יכלו להשיג את התורה , כמעט ולא חטאו, לאור/ כל חייה�

 כל הימי� הטובי� .)ג, ר צה"ב' עי(בלי שיצטרכו לק5ְלה מ. החו3 , מעצמ�
ה� צור/ לכ. יש ב, באי� לתק. חטאי� מסוימי� שה� מעשי הברואי�

, לכ.. [לכ. אי. בה צור/ בחטאת', אבל השבת היא כנגד מעשי ה. בחטאת
; המועדי� תלויי� במהל/ הלבנה, להבדיל מ. השבת שאינה תלויה בלבנה

, כשקטרגה בששת ימי בראשית, כי הלבנה היא הראשונה שחטאה בעול�
לכ. ג� . )טז, י בראשית א"רש(וכתוצאה מכ/ נצַטותה לחסר את עצמה 

כ השבת "משא.  תלויי� בלבנהעדי� הבאי� בגלל חטאי� וחסרונות המו
, אלא במהל/ החמה,  אינה תלויה במהל/ הלבנהשאינה באה על חטא 
  ].שלא חטאה ולא נפגמה

  ? מדוע
אי� מפטירי� אחר הפסח אפיקומ� 
Eִי� והמשפטי� אשר ִצָ-ה ה: "החכ� שואל בהגדה Aמה ָהֵעדֹת ְוַהח '

א+ אתה אמור לו : " אומר בעל ההגדה)כ, רי� ודב(? "אלקינו אתכ�
איזו מי. : וקשה". אי. מפטירי. אחר הפסח אפיקומ.: כהלכות הפסח
שאסור לאכול אחר הפסח , וכי זו ההלכה היחידה בפסח? תשובה היא זו

כ "מדוע א! הרי ישנ� הרבה ֵעד7ת חוקי� ומשפטי� 5ַפסח! ?אפיקומ.
שיש ְלַלFֵד את החכ� לא , וט הואהפשט הפש? אומרי� לחכ� רק הלכה זו

אי. מפטירי. אחר הפסח  'ַעד,  הלכות הפסחכלאלא את , רק הלכה זו
בזה אכ. מקבל . ])ח"י מ"פ[שהיא הלכה האחרונה במסכת פסחי� (' אפיקומ.

Eִי� והמשפטי� אשר צוה ה", החכ� תשובה לשאלתו Aמה ָהֵעדֹת ְוַהח '
  ".אלקינו אתכ�
 אי. עדא+ אתה אמור לו כהלכות הפסח "ר היות ולא נאמ, ובכל זאת

: אולי מותר לומר ג� פירוש אחר בדברי�, "מפטירי. אחר הפסח אפיקומ.
Eִי� והמשפטי� אשר צוה ה", החכ� שואל Aאלקינו אתכ�' מה ָהֵעדֹת ְוַהח ."

זמ. רב לפני  .למה צרי/ כל כ/ הרבה מצוות זכר ליציאת מצרי�, כלומר
, מגעילי� כלי�, ממרקי� ושוטפי�,  הביתפסח מתחילי� כבר לנקות את

כ בליל "אח, ושורפי� את החמ3, ובודקי� את החמ3, מוכרי� את החמ3
ושבעה ימי� , ומספרי� ביציאת מצרי�, ומרור, ומצה, הסדר אוכלי� פסח

ובזמ. שבית המקדש , ולא הולכי� לעבודה, אוכלי� רק מצות ולא חמ3
שבת :  יש זכר ליציאת מצרי�וג� מצוות נוספות, קיי� אוכלי� קרבנות 
;  זכר ליציאת מצרי�ימי� טובי� ; )טו, דברי� ה(זכר ליציאת מצרי� 

 מזכירה את יציאת ציצית ; )ט, שמות יג( זכר ליציאת מצרי� תפילי. 
וכ. בכל יו� בבקר ובערב מזכירי� את ; )מא, י במדבר טו"רש' עי(מצרי� 

Eִי� והמשפטי�ָהֵע"מה כל ... יציאת מצרי� בקריאת שמע Aדֹת ְוַהח "
 כ/ ? מדוע יש צור/ במצוות רבות כל כ/ זכר ליציאת מצרי�? האלה

  .שואל הב. החכ�
אסור לאכול ". אי. מפטירי. אחר הפסח אפיקומ. "? ומה עוני� לו

זהו מפני שהפסח צרי/ להאכל ,  לכאורה? מדוע. אחרי הפסח שו� דבר
. )ה מפטירי."א ד, פסחי� קכ' תוס(ֵעב כדי שלא יצא משולח. רבו ָר, על השובע

אל/ ואקח לי עוד מנת , שאחרי שאכלתי על שולחנו, אי. זה כבוד למל/
כל , לכ.). כאילו סעודת המל/ לא היתה מספיקה(גלידה מ. המטבח 

כדי שלא ישאר רעב לאחר , צרי/ לאכול אותו בסו+ סעודתו, האוכל קרב.
, לאכול את הקרב. על השובעהרי די. זה שצרי/ : ואול� קשה. אכילתו
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, תמורה כג(אלא די. שקיי� בכל הקרבנות , איננו די. מיוחד בקרב. פסח

כ לא מצאנו שאחרי אכילת קרבנות אחרי� אסור לאכול משהו "ואעפ, )א
קרב. פסח וקרב. , הרי בליל פסח יש לנו שני קרבנות: ועוד קשה. נוס+

+ הסעודה דוקא את אי. סיבה להשאיר לסו, כ מצד טע� זה"וא, חגיגה
. כ את החגיגה"היה אפשר לאכול קוד� את הפסח ואח, קרב. הפסח

כ את "שצרי/ לאכול תחילה את החגיגה ורק אח, ובכל זאת הדי. הוא
מדוע , א� ג� החגיגה צריכה להאכל על השובע. )א, פסחי� ע(הפסח 

ו "פסחי� פ( מבואר בירושלמי ? ל לאֵחר דוקא את קרב. הפסח"קבעו חז

" ועצ� לא תשברו בו: "שזהו מפני שהתורה ציותה בקרב. פסח, )ד"ה
כדי (יש לחוש שיבוא לידי שבירת עצ� , וכשאד� רעב, )מו, שמות יב(

הוא כבר לא להוט , אבל א� הוא שבע). למצו3 את המח שבתוכה
ל "לכ. תקנו חז. ואי. לחוש כל כ/ לשבירת עצ�, לשבור את העצמות

, כ"ורק אח, י. בה איסור שבירת עצ�שא, לאכול תחילה את החגיגה
  .יאכל את הפסח, כשהוא קרוב לשביעה

, אבל בזמ. הזה שאי. לנו קרבנות. כל זה הוא בקרב. פסח, והנה
הרי במצה אי. ? מדוע אסור לאכול משהו נוס+ אחרי מצת האפיקומ.

את האפיקומ. דווקא מהמצה  לוקחי�, אדרבה! איסור של שבירה
', אומרת הגמ?  לאכול לאחר מצת האפיקומ.כ אסור"מדוע א! השבורה

מדוע רצו ? מה העני. בזה. )ב, פסחי� קיט(כדי שישאר טע� מצה בפיו 
שהסבר הדבר , כמדומני? ל שישאר לנו טע� מצה בפה לאחר הסדר"חז

. מיסד ישיבת קול תורה, ל"ר יחיאל שלזינגר זצ"הוא כפי שהסביר הג
ימי� תאכל עליו מצות שבעת , לא תאכל עליו חמ3: "התורה אומרת

למע. תז8ֹר את יו� צאת/ , כי בחפזו. יצאת מאר3 מצרי�, לח� עִֹני
י "שע, התורה רוצה, כלומר. )ג, דברי� טז(" מאר3 מצרי� כל ימי חיי/

תזכור את , י הFַצות והפסח שתאכל בלילה הזה"וע, סיפור יציאת מצרי�
מ בכל "ר את יציאמנ� ממילא צרי/ להזכי. [יציאת מצרי� כל ימי חיי/

שהיא , אבל זכירה זו צרי/ שתבוא מתו/ האכילה הזאת, יו� ובכל לילה
. זהו הטע� לכ/ שרוצי� שישאר טע� מצה 5ַפה]. תהיה הגור� לכ/

כל ימי שבעצ� היה צרי/ שטע� זה ישאר בפי/ , לרמוז ל/
�אלא שאי אפשר לומר לאד� שלא לאכל כלו� מליל פסח זה עד , חיי

אחרי אכילת , שלפחות בלילה הזה, לכ. אומרי� לו, ליל פסח הבא
, שטע� המצה צרי/ ללוות אות/, לרמז. לא יאכל שו� דבר, האפיקומ.

הטע� האחרו. ְיַ'8ֵַח את הטע� , וא� תאכל משהו לאחר האפיקומ.
  .הראשו.

למה צריכי� , החכ� שאל. כ התשובה לשאלתו של החכ�"זוהי א
אי. מפטירי.  "התשובה היא . כ הרבה מצוות זכר ליציאת מצרי�"כ

שא� תאכל עוד משהו אחרי , כמו שאתה מבי.". אחר הפסח אפיקומ.
אמנ� . כ/ הוא ג� 5ַידיעות, ֵיֵצא טע� האפיקומ. מ. הפה, האפיקומ.

את פרעה ואת מצרי� ' אי/ הכה ה, רכשת בליל פסח ידיעות חשובות
עד , לא בישראלשפגעו באופ. פלאי רק 5ַמצִרי� ו, בעשר מכות מופלאות

מה שמראה על , להוציא את ישראל" רוצה אני"שאמרו המצרי� 
אתה , בחול המועד, כ"אבל אח, ה בטבע"שליטתו המוחלטת של הקב

, ואבו מאז. החליט כ/, וב-ש אמר כ/, � החליט כ/"שומע שהאו
ואתה מתחיל לקבל רוש� כאילו ישנ� כוחות , והממשלה החליטה כ/
' שרק דבר ה, ושוכח מה שלמדת בליל הסדר, נוספי� הפועלי� בעול�

ה גזר שיפעל "הרי זה בגלל שהקב, וא� אבו מאז. פועל, פועל בעול�
. גזר' ג� זה הוא רק מפני שכ/ ה, וא� אמריקה פועלת או לא פועלת, כ/

א� , הרצו�אבל הבחירה היא רק על , נכו. שלבני אד� יש בחירה
אבל מה יקרה בפועל ; פ/או לרצות לעשות את הה, לרצות לעשות טוב 

ואת זה נוטי� לשכוח כששומעי� את , ה קובע ולא מישהו אחר"רק הקב
 את מה כי טע� אחרו. משכח את הראשו. ', החדשות בעיתו. וכדו

שיזכירו וישננו לנו ערב , לכ. יש צור/ במצוות רבות. שלמדנו בליל הסדר
לא חשוב מה ש, ובוקר ובהזדמנויות רבות נוספות את הלקח של מצרי�

ולא חשוב מה מישהו אחר , ולא חשוב מה החרטומי� רוצי�, פרעה רוצה
רוצה שהמצרי� ישתו ד� ויהודי� ' וא� ה, רוצה' חשוב רק מה שה, רוצה

ויכולי� כל , אז המצרי� שותי� ד� והיהודי� שותי� מי�, ישתו מי�
מי . ושו� דבר לא יעזור, חרטומי מצרי� לעשות בלהטיה� מה שירצו

!  ְלחרות רוחניתמעבדות ַלטבע !  יוצא מעבדות לחרותבי. את זה שמ
זהו הלקח . ולא עבד של מישהו או משהו אחר' שהוא עבד ה, הוא מבי.

וזהו הלקח שצרי/ ללוות אותנו כל ימות , שצרי/ לשנ. לעצמנו בליל הסדר
  .לכ. אי. מפטירי. אחר הפסח אפיקומ.. השנה

בלי , כי� לעשות בליל הסדרא� אד� יעשה את כל המעשי� שצרי
שכמעט , אפשר לומר.  הרי העיקר חסר אצלולהגיע להכרה הברורה הזו 

לא עושה שו� , א� אד� שומר שבת: כ/ ג� לגבי שבת. ולא עשה כלו�
שותה מה שצרי/ לשתות ואוכל מה שצרי/ , מלאכה ולא מטלטל מוקצה

ואת את השמי� ' ששת ימי� עשה ה"אבל חסרה לו האמונה ש, לאכל
של כ/ וכ/ מיליארדי שני� כדי " התפתחות"הוא חושב שצרי/ , "האר3

. העיקר חסר לו. שכמעט ולא עשה כלו�,  אפשר לומרלברוא את העול� 
  .זהו עיקרה של השבת, האמונה בבורא שמי� ואר3

  !' להיות עבד ה
החרות האמיתית 
: וקשה לכאורה. יצאנו בו מעבדות לחרות". זמ. ֵחרותנו"פסח הוא 

רק הבעלי� עלינו , הרי נשארנו עבדי� כמו שהיינו? איזו חרות יש כא.
: ועוד יותר מזה קשה. 'ועכשיו אנו עבדי ה, היינו עבדי פרעה. הוחלפו

' ה אנו עובדי ה"ואילו אצל הקב, אצל פרעה עבדנו רק ששה ימי� בשבוע
  ?כ מיציאת מצרי�"מה הרווחנו א! שבעה ימי� בשבוע

נועדה , י פרעה"העבדות שנכפתה עלינו ע: טהתירו3 לזה הוא פשו
או לפחות להביא , מטרתה היתה להשמידנו. לבטל את העצמיות שלנו

תכ5ַד ָהֲעבָֹדה : "כלשונו של פרעה, אותנו שלא לעסוק בשו� דבר רוחני
לא . )י ש�"רש' ועי. ט, שמות ה(" ואל ישעו בדברי שקר, על האנשי� ויעשו בה
אלא , ה אינה ביטול העצמיות שלנו"בדות לקבהע. ה"כ. היא העבדות לקב

עבֵדי : "רבי יהודה הלוי ניסח זאת כ/! היא הרצו. האמיתי שלנו, להפ/
כשאני עבד : כלומר".  הוא לבד חפשי' עבד ה;  עבֵדי עבדי� ה�הזמ. 

שהיא , כי זהו רצונה האמיתי של הנשמה שלי, זוהי החרות האמיתית', ה
 זהו ג� מה שהנשמה שלי רוצה '  שהוממילא מה, חלק אלוַק ממעל

אבל זה לא , רוצה לשעבד אותנו לרצות דברי� אחרי�היצר הרע . רוצה
  .'הוא לעשות את רצו. ה, הרצו. האמיתי שלנו. אמיתי

מדוע מועילה כפיה בגט , )כ"ב ה"גירושי. פ' הלכ(� הרי מסביר "הרמב
כי ).  זאתבמקרי� שאד� חייב על פי די. לגרש את אשתו ומסרב לעשות(

אלא שהיצר הרע כופה אותו , בעצ� אד� רוצה לנהל את חייו על פי התורה
כשאנו , וא� כ.. פ התורה"לרצות דווקא את האשה הזאת שאסורה לו ע

אי. זה שקר שהוא מוציא מפיו כדי , "רוצה אני"כופי. אותו עד שיאמר 
זהו אלא , )שא� כ. לא היתה מועילה אמירתו(שבית די. יפסיקו להכותו 
לאחר שהמכות ,  שלו שנתגלה ופר3 החוצההרצו� האמיתי

שקיבל מבית הדי. שחררו אותו מ. השעבוד שהיה משועבד ליצר הרע 
  .שלו

היצר . ולא לדכאנו ולהשמידנו, חיי�נועדה לתת לנו ' העבדות לה
והתורה רוצה לתת לנו , ב"ז וג� מהעוה"הרע רוצה לאבד אותנו ג� מהעוה

Eִי� האלה' ַוְיַצֵ-נ- ה: "הפסוק אומר. חיי� Aה את , לעשות את כל ַהחHְלִיְר
כי , וצדקה תהיה לנו. ְלַח?ֵֹתנ- כהיו� הזה, לטוב לנו כל הימי�, אלקינו' ה

, דברי� ו(" אלקינו כאשר ִצָ-נ-' ִנְ'מֹר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה

אני : "רומשל לאד� שאמר לו חב? "וצדקה תהיה לנו"מה פירוש . )כהכד
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מה ". -ְ'ֵהה ש� חודש ימי� בבית מלו. יקר, סע לאמריקה, מבקש ממ/

הרי העני. כרו/ בהוצאה : "הוא יאמר לו? יאמר אותו אד� לחברו
 אי. על א� לא . יש על מה לדבר, א� תשל� לי את ההוצאות. מרובה

אבחנתי אצל/ : "אבל מה יקרה א� רופא יאמר ללקוחו". מה לדבר
רק ש� תוכל לקבל , ב"אתה מוכרח לטוס לארה, ל" רמחלה מסוכנת

הא� ג� במקרה כזה אד� ידרוש מ. הרופא ". טיפול שיציל את חיי/
בכ/ שיע3 , הרי טובה עשה לו הרופא! ?שישל� עבור הוצאות הנסיעה

החולה הוא , אדרבה. אי. מקו� לדרוש ממנו תשלו�! ל"לו לנסוע לחו
' ה: אומרת אפוא התורה!  לוזה שצרי/ לשל� לרופא עבור העצה שנת.

, למענ�ג תרופות "הוא מבקש ממ/ ליטול תרי! הוא הרופא של/
הא� בנוס+ לעצה "!  כהיו� הזהְלַח"ֵֹתנ�, לטוב לנו כל הימי�"

 עבור זה תשלו�מגיע לנו ג� , שנת. לנו הרופא כיצד לשמור על חיינו
משל� ה "וא� בכל זאת הקב! לא מגיע לנו כל תשלו�! ?שנשמע בקולו
כי באמת ".  תהיה לנווצדקה! "הרי זו ממש צדקה, לנו עבור זה

, ג� בעול� הזה וג� בעול� הבא, מעצ� טבע�המצוות ה. לטוב לנו 
ה "אלא שהקב. לא מגיע לנו שכר נוס+ עבור קיומ.. כמו תרופה לחולה

בנוס+ לטובה , נות. לנו ג� שכר בעד קיו� המצוות, שהוא רב חסד
  .לל קיומ.הטבעית שבאה לנו בג

  ישראל שולטי� על הטבע
רוצה . רוצה להחמי3 את נשמתנו, "שאור שבעיסה"ה, היצר הרע

, יהודי אינו נמצא תחת הטבע. אבל זהו שקר. שנאמי. שהטבע הוא כח
ג� בעול� , ה השליט את ישראל על הטבע"הקב! אלא מעל לטבע

ה נת. " הקב!וג� בעולמות הרוחניי�, )ב"א סו+ ה"כתובות פ' ירו' עי(הגשמי 
המצוה הראשונה שנצטוו בה , לישראל במצרי� את מצַות קידוש החודש

ישראל דקדשינהו . "ובכ/ נמסרה לה� בעצ� השליטה על הטבע, ישראל
 תתבטל כל א� ישראל לא יקדשו את החדשי� . )א, ברכות מט(" לזמני�

זמ. הגאולה ). התלויה בחדשי�(וכל מערכת המועדות , מערכת החדשי�
וכ/ ג� מועדי� , לא יגיע לעול�, י� שמתחדש בכל שנה ושנהממצר
שתלויה בימי (וע� השבת , נשֵאר רק ע� מערכת של שבועות. אחרי�
, )ג"ע קנ"מ(� "בספר המצוות לרמב' ועי). [ולא במערכת החדשי�, השבוע

מדוע באמת לא מתבטלת היו� מערכת , שנחלקו בביאור הדבר, )ש�(. "ובהשגות הרמב

, באופ. עקרוני]. ד סמו/ הנדרש לקידוש החדשי�"חר שאי. לנו היו� ביא, החדשי�
. שמערכת החדשי� והמועדות תתבטל, היה יכול באמת לִהוצר מצב כזה

שלעול� , ה"שישנה הבטחה של הקב, )ש�(� כותב "הרמב. א/ אל דאגה
� " הרמב? � הבטחה כזו"היכ. מצא הרמב. לא יווצר מצב כזה בפועל

ד אפשר שכוונתו היא ְלמה שקראנו בשבוע "בל לענא. לא מגלה לנו
, וימי הפורי� האלה לא יעברו מתו/ היהודי�: "שעבר במגילת אסתר
שבכל שנה יהיה , הרי כא. הבטחה. )כח, אסתר ט(" וזכר� לא יסו+ מזרע�

  .חודש שני� עשר הוא חודש אדר
וממילא כל הנהגת הבריאה תלויה , תלויי� רק בנו' מועדי ה, פ"עכ

הכח שנמסר לישראל להיות בני חורי. , זוהי תחילת יציאת מצרי�. ובנ
אבל היצר הרע . ושלא הבריאה תשלוט עליה�, ולשלוט על הבריאה

הטבע אכ. , וכשאד� באמת מאמי. בטבע. רוצה שהאד� יאמי. בטבע
, כשחזקיהו מל/ יהודה נוהג חשיבות יתרה כלפי בבל. שולט עליו

יהו הנביא מודיע לו שבגלל זה בבל  ישעמחשיב יותר מדי את כח� 
ְוִנJָא כל אשר בבית/ ואשר אצרו , הנה ימי� באי�": תשלוט על ישראל

ומבני/ אשר יצאו ממ/ . 'לא ִיָ-ֵתר דבר אמר ה, אבֹתי/ עד היו� הזה בבל
ירמיהו . )זו, ישעיהו לט(" והיו סריסי� בהיכל מל/ בבל, אשר תוליד יקחו

ְו>ְ& ִלFְַדְ& אָֹת� ָעַלִיְ/ >A9ִפי� , י 8ִי ִיְפקֹד ָעַלִיְ/ַמה &ֹאְמִר": כ"אומר אח
בכ/ ,  את� עצמכ� נתת� לבבל שליטה עליכ�)כא, ירמיה יג("! ְלרֹא'

  .שהחשבת� אות� יותר מדי
" ַמְר8ְב7ת ַעFִי ָנִדיב, נפשי ָ$ַמְתִני: "כ/ קורה ג� בבית שני ע� רומי

להרכיב עלי נדיבות שאר , ַמְתִני להיות מרכבותנפשי ָ$ "... )יב, ש ו"שה(
 כשיש מריבה בי. האחי� )י ש�"רש(..."! אני בעצמי ִמKִיִתי� עלי... אומות

' עי(קוראי� לרומי לשפוט מי ימלו/ , החשמונאי� הורקנוס ואריסטובלוס

והדברי� , בסופו של דבר משתלטי� הרומאי� על ירושלי�, )י ש�"רש
נפשי שמתני "? וממה הכל התחיל. ית על יד�מגיעי� עד לחורב. הב

, כשאנו מבטלי� את הטבע".  אני בעצמי ִמניתי� עלימרכבות עמי נדיב 
 אנו נעשי� כשאנו נותני� חשיבות לטבע . אי. לטבע שליטה עלינו

  .ממילא כפופי� לטבע

  "' אז ה)ַחל ִלְקרֹא בש� ה
ויקרא את שמו ֱאנ#" "
אז ה-ַחל , ויקרא את שמו ֱאנ7', הוא י9ַAד ב.-ְלֵ'ת ג� : "הפסוק אומר

אז הוחל לקרוא את : "ל"י מחז"מביא רש. )כו, בראשית ד(" 'ִלְקרֹא בש� ה
לעשות. עבודה זרה , ה"שמות האד� ואת שמות העצבי� בשמו של הקב

שבדורו של , )ז"ע' בתחילת הלכ(� "וכ/ מובא ג� ברמב". ולקרות. ֱאלה-ת
  .וג� ֱאנ7' עצמו מ. התועי� היה, וד עבודה זרהֱאנ7' התחילו לעב

אולי מותר ? מדוע דוקא בדור זה התחילו אנשי� לעבוד עבודה זרה
, "אדמה"שנברא עפר מ. ה, על ש� שפלותו' אד�'האד� נקרא : לומר כ/

, ישעיהו יד(" ֶאFֶDַה לעליו."מלשו. ,  ג� על ש� רוממותואבל מצד שני 

. והוא שולט על הבריאה, הוא צל� אלקי�. ה"קבהוא דומה כביכול ל. )יד
אב. השתיה : כמו( מלשו. יסוד " ֵ'ת". "ֵ'ת"עני. זה רמוז ג� בש�  
בשמו של . העול� מושתת על מעשי האד�, )שממנה הושתת העול�

 דומההוא : כ כחו של האד�"רמוז א, "ֵ'ת "-ַב�4ֵ שנת. לבנו , "אד�"
  .מושתתיו העול� ועל, הוא שולט בעול�, ה"לקב

ֵ'ת נות. לבנו . ֵ'ת אינו נות. לבנו ש� בעל משמעות כזו, לעומת זאת
, )יח, ירמיהו טו( מלשו. מכה אנושה " ֱאנ7': "ש� בעל משמעות הפוכה

, אלא להפ/, ֱאנ7' אינו מרגיש עוד שהוא שולט על העול�. לשו. חולשה
אז ה-ַחל  "טבע א� מרגישי� חולשה מול ה. מרגיש חלש מול הבריאה

,  לכוכבי�מתחילי� ליחס כוחות לנבראי� שוני� "! 'ִלְקרֹא בש� ה
כפי (ומזה מתפתחת העבודה הזרה , לעגל ולדברי� אחרי�, למזלות

כשאד� מרגיש ). עבודה זרה' � באריכות בתחילת הלכ"שמתאר הרמב
ל את הוא מבט, אי. לו צור/ בשטויות האלו, "ֶאFֶDַה לעליו."מרגיש , חזק

אז ה-ַחל ִלְקרֹא  "אבל כשהוא מרגיש שהוא חלש . העול� כעפרא דארעא
  ".'בש� ה

רק בורא עול� , שאי. שו� מציאות וכח בעול�, אנו צריכי� לדעת
, מבחינה זו.  עד כמה שנהיה תלויי� בבוראוג� לנו יש עצמיות , לבדו
ודי� היה. טעות לחשוב שמתו ששה מליו. יהודי�". מכחישי שואה"אנו 

אלו הגרמני� , מי שמת.  בעול� האמתא� לא בעול� הזה , האלו חיי�
הנביא אומר על כנסת . ה� אלה שמתי� באמת, ושאר אויבינו, ש"ימ

 שלא ילדה בני� ל "פירשו חז, )א, ישעיהו נד(" ָרKִי עקרה לא ָיָלָדה: "ישראל
אי/ . )הו ש�ישעי(" כי רבי� בני שוממה מבני בעולה. ")א, ברכות י(לגיהנ� 

כי . אבל זה לא נכו.? ומעט מאד יהודי�, והרי יש הרבה מאד גויי�? רבי�
, משה ואהר., מאברה� יצחק ויעקב, וה� חיי� כל הדורות, היהודי� רבי�
עד הששה מליו. וכל שאר ההרוגי� על קידוש , כול� חיי�, וכל הגדולי�

. � וקיימי�כול� חיי, וכ. כל שאר היהודי� שומרי תורה ומצוות, הש�
ואת� הדבקי� ". "רבי� בני שוממה מבני בעולה. "ה� המתי�, והגויי�

נת. ' אבל ה, יצר הרע רוצה לאבד אותנו"!  חיי� כלכ� היו�אלקיכ� ' בה
  ! החיי� שלנו יהיו נצחיי�' א� נדבק בה. לנו חיי נצח


