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  ד "בס
  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט

  ג"לפרשת שמיני תשס
  שכל ורגש בליל הסדר

  
  ? עני� חיובי או שלילי�שתַית יי� 

ַיִי� ְוֵ�ָכר : אל אהר� לאמר' וידבר ה: "נאמר בפרשתנו
ת# " -ל ֵ,ְ�ְ, אתה ובני+ ִאָ,ְ+ ְ*בֲֹאֶכ� ֶאל אֶֹהל מ'ֵעד ְולֹא ָתמ$

מכא� לכה� ששתה יי� בשיעור שיש בו כדי . )טח, ויקרא י(
 חייב וא� נכנס , שאסור להכנס מ� המזבח ולפני�, לש3ֵר

מי ששתה יי� או שאר דברי� , כמו כ�. מיתה ועבודתו פסולה
, כריתות יג(אסור לו להורות בעניני איסור והיתר , המשכרי�

 או להתפלל )ב, תענית כו(אסור לו לשאת את כפיו וכ� , )ב
  .)א, י� סדערוב(

' שכשמשה רבינו מדבר על הטובות שה, עוד מצאנו
-ֶ,� ְרִאיֶת� את כל אשר עשה : "הוא אומר, עשה לישראל

ָוא'ֵלְ+ אתכ� ארבעי� שנה ... לעיניכ� באר5 מצרי�' ה
לא ָבל# 6ְַלמֵֹתיֶכ� מעליכ� ונעל+ לא בלתה מעל , במדבר

למע� תדעו כי , לח� לא אכלת� ויי� ְוֵ�ָכר לא שתית�. רגל+
לא ָבל# "בשלמא : וקשה. )הא, דברי� כט(" אלהיכ�' אני ה

אלו אכ� , "6ְַלמֵֹתיֶכ� מעליכ� ונעל+ לא בלתה מעל רגל+
כי , היא טובה גדולה" לח� לא אכלת�"ג� . טובות גדולות

יי� ְוֵ�ָכר לא "אבל . זכו לאכול לח� שמי�, במקו� לח� רגיל
נ� שתו מי� מבארה של אמ?  מה טובה היא זו" שתית�

התשובה ! ?-+ וכי מי� טובי� יותר מיי� ְוֵ�ָכר, מרי�
למע� , יי� ְוֵ�ָכר לא שתית�: "נמצאת בהמש+ הפסוק
היי� מבלבל את ". אלקיכ�' תדעו כי אני ה

שארבעי� , הוא זה' וא� כ� חסד ה, ")עד דלא ידע("הדעת 
בלי , רורהבידיעה ב" למע� תדעו, יי� ְוֵ�ָכר לא שתית�"שנה 

  "!אלקיכ�' כי אני ה", בלבולי�
ששת9ַת יי� איננה עני� , ל עולה לכאורה מסקנה"מכל הנ

הכתוב אומר על היי� שהוא . ישנ� ראיות להפ+, מאיד+. רצוי
א� : "ל"ואמרו חז, )יג, שופטי� ט(" משֵ:ַח אלקי� ואנשי�"

שאי� אומרי� , מכא�? אלקי� במה משמח, אנשי� משמח
שברכות , ל"ולכ� קבעו חז, )ברכות לה א("  היי�שירה אלא על

, ברכת המילה, ברכת המזו�, הבדלה,  קידושחשובות 
 �וברכות הנישואי�וכ� בליל הסדר קבעו ,  יש לומר על היי

כי ג� הסדר הוא , ל לשתות ארבע כוסות של יי�"לנו חז
כ "מה א. הרי ששִת9ַת יי� נתפסת ג� כדבר חיובי. 'שירה לה

  ? חיובי או שלילי רה לשתית יי� יחס התו

  אי� אומרי� שירה אלא על היי�
מה עושה . כנראה שמדובר בשני צדדי� של אותה מטבע

אד� . גורמת לו לקחת את העול� בקלות? שת9ַת יי� לאד�
�ואינו עומד עוד ע� שתי , "לרח;"מתחיל , שלוג� קצת יי

, מצב זה גרוע מאד מצד אחד. רגליו על קרקע המציאות
,  לגבי עבודת המקדשגרוע מצד אחד . טוב מצד אחרו

כי את עבודת המקדש . נשיאת כפי� ותפלה, פסיקת הלכה
צרי+ תשומת לב רבה לכל פרט , יש לקחת ברצינות מירבית

ג� פסיקת הלכה צריכה . שלא תפסל העבודה, ופרט

לשקול את כל צדדי , להעשות מתו+ רצינות מירבית
 יש וכ� בתפלה ; תרהאיסור וההי, החיוב והפטור

בעניני� אלו אי אפשר . לעמוד כמי שעומד בפני מל+
  . שתית יי� איננה דבר טוב ולכ� לגביה� , "לרח;"

 טוב א� רוצי� להגיע למצב של שמחה , מצד שני
, ה"שמעתי מהרב זללה. להיות מנותק מעט מ� המציאות

ש "ילק(" ימי הפורי� אינ� בטלי� לעול�"שלמרות ש

עד דלא "מכל מקו� החיוב להגיע ל, )ד"תקממשלי רמז ת
שיש , ז"כי רק בעוה? למה. לא ינהג בימות המשיח" ידע

קשה לשמוח כל עוד לא הגענו , בו כל כ+ הרבה צרות
שלא יהיו , אבל בימות המשיח". עד דלא ידע"למצב של 

. לא נצטר+ להתנתק מ� המציאות כדי לשמוח, צרות
ועל כ� , משמחתהמציאות עצמה תהיה מציאות , להפ+

על כל . כדי לשמוח" עד דלא ידע"לא נצטר+ אז להגיע ל
בעול� הזה יש צור+ בדר+ כלל להיות מנותקי� , פני�

ולדבר זה היי� , קצת מ� המציאות כדי להגיע לשמחה
  .יכול לס9ֵַע

הוא .  היי� אינו טובשעבור השכל , נמצא אפוא
לעומת זאת עבור . מטשטש את ההכרה ומבלבל אותה

). רק עד גבול מסוי�, כמוב�( היי� טוב ומועיל הרגש 
�, הוא עוזר להתנתק מ� המציאות ולהפעיל את הדמיו

שבה הדר+ היא , מה שנצר+ מאד כשרוצי� לומר שירה
הרחוקה לפעמי� מ� , לדבר בלשו� מליצה ומשל

א� בלשו� רגילה היינו , למשל. (המציאות האמיתית
זהו תאור מדוייק של ש, "ראיתי עצי� גבוהי�: "אומרי�

: הרי שבשירה היינו מפליגי� ואומרי�, המציאות
שזהו , "ראיתי עצי� שצמרותיה� מגיעות עד לשמי�"

  ).תאור שאינו צמוד למציאות האמיתית

   קשה להבנה�לשו� שירה 
ששירה נאמרת בלשו� אחרת מאשר דיבור , יסוד זה

בתורה קל בדר+ כלל להבי� את . רואי� ג� במקרא, רגיל
כי בנביאי� , כתוב יותר מאשר בנביאי� ובכתובי�ה

ואילו התורה כתובה , ובכתובי� חלקי� גדולי� ה� שירה
ג� בתורה עצמה ישנ� חלקי� , כמו כ�. בלשו� פשוטה

ברכות יעקב . ואז באמת הסגנו� הוא אחר, שה� שירה
ה� בלשו� , ברכותיו של בלע� הרשע, ולהבדיל, לבניו

ירת האזינו ושירת הבאר ש, וכ� שירת הי�, של שירה 
. כול� כתובות בסגנו� אחר לגמרי משאר חלקי התורה

אבל פע� כתב , את הכל כתב משה רבינו מפי הגבורה
וכשהמקרא נוקט . ופע� בלשו� רגילה, בלשו� שירה

, שהיא במקרי� רבי� לשו� מליצה ומשל, לשו� שירה
על דברי יעקב . קשה יותר להבי� את כוונת הדברי�

בראשית (" אְֹסִרי ַלֶ<ֶפ� ִעירֹה ְוַל=ֵֹֹרָקה ְ*ִני ֲאתֹנ' ":ליהודה

ועל , מפני שזו שירה, י מביא כמה פרושי�"רש, )יא, מט
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לשו� , לעומת זאת. כ� קשה להבי� מהי באמת כוונת הדברי�
  .רגילה פחות משתמעת לשני פני�

. אלעזר הקליר' אחד הפיטני� הגדולי� שלנו הוא ר
; יד, דניאל ח; א, תהלי� קכא(ו הרבה פעמי� י מצטט מדברי"רש

. י הקדוש החשיב מאד את פיוטיו"וג� האר, )א ועוד, יומא סז
 שופ+ על הקליר אש )א, בפירושו לקהלת ה(האב� עזרא , מאיד+

אחת מטענות האב� . וטוע� כנגדו כמה וכמה טענות, וגפרית
היא על החריגות שיש בפיוטיו מכללי , עזרא נגד הקליר

, אסור לנו להכניס את ראשנו בי� שני ההרי� האלו. וקהדקד
י החשיבו כל כ+ "י והאר"אבל א� רש, הקליר והאב� עזרא

שיש לשו� של , מותר לנו לסנגר עליו מעט ולומר, את הקליר
ומה שפסול ואינו תקני בלשו� , דיבור ויש לשו� של פיוט

  . אינו פסול לשימוש בתחו� הפיוטהרגילה 
 לחרוג מכללי הסגנו� הרגיל בשביל שמותר, יסוד זה

בפרשת המילואי� . רמוז לעניות דעתי בתורה, השירה
" ככל אשר צויתי אָֹתָכה, ועשית לאהר� ולבניו 3ָָכה: "נאמר

, "אָֹתָכה"אלא , "אוָתְ+"או " אוְתָ+"לא כתוב . )לה, שמות כט(
ודאי שבכל אות . מה שאינו מתאי� לשו� כלל דקדוקי

עקיבא היה דורש על כל ' ר, ות נסתרי�שבתורה ישנ� סוד
אבל , )ב, מנחות כט(קו5 וקו5 שבתורה תילי� תילי� של הלכות 

נראה לעניות דעתי ששינוי זה נעשה בשביל , על פי נגלה
שבשביל החרוז , הרי שלמדנו מכא�).  אָֹתָכה3ָָכה (החרוז 

, י לא העיר ש� שו� דבר"רש. מותר לחרוג מכללי הדקדוק
י רגיל לעמוד על הבדלי� בי� "קומות אחרי� רשלמרות שבמ

אולי היה פשוט אצלו מה . לשו� שירה ללשו� רגילה
שבשביל חרוז מותר לפעמי� לחרוג מכללי , שאמרנו

  .הדקדוק המקובלי�
עול� של 6ֵֶכל . ראינו אפוא שני עולמות � שבו אי

�ועול� , באשר היי� פוג� בהפעלת ההגיו� צרו;, מקו� ליי
, שש� דוקא יש מקו� נכבד ליי�, של שירה ופיוט, של רגש

"�מפני שבלי יי� האד� , "אי� אומרי� שירה אלא על היי
בעוד ששירה צריכה להאמר , עומד ע� שתי רגליו על האר5

אמנ� לא . והתרוממות מעל הקרקע" ריחו;"דוקא מתו+ 
  . צרי+אבל קצת להתרומ� מעל האר5 , "עד דלא ידע"

  דרֵ�ֶכל ורגש בליל הס
אנו זקוקי� . בליל הסדר אנו זקוקי� לשני הדברי�

, אי+ לאכול מרור, אי+ לאכול מצה, לשיקול דעת הלכתי
נטילת ידי� ע� ברכה ובלי , הסבה, כזית בכדי אכילת פרס

. וכל מיני פרטי� הלכתיי� הנוגעי� לליל הסדר, ברכה
שירת הגאולה , ההגדה כולה היא שירה אחת גדולה, מאיד+

כראוי לאמירת , זה אנו זקוקי� להרבה רגשול, ממצרי�
ל לומר את ההגדה על "מצד אחד תקנו לנו חז, ועל כ�. שירה

�כדי להתרומ� למצב שבו נוכל לומר , ארבע כוסות של יי
פיגועי� ועירקי� , אמנ� אנו שקועי� בי� של צרות. שירה

אבל בזמ� הסדר צרי+ , ואמריקאי� ועוד צרות אחרות
אני ! עכשיו יצאתי ממצרי�:  להרגיש.להתרומ� מעל כל זה

�ואי� עלי פחד , הול+ לפני בעמוד אש וענ�' ה! ב� חורי
אמנ� .  לא להשתכריחד ע� זה ! משו� דבר שבעול�

בירושלמי אמרו שארבע כוסות נתקנו כדי להשתכר בה� 

ולא , ולכ� יש לשתות כל כוס בבת אחת; א"י ה"פסחי� פ' ירו(

וונה לשכרות כמו בפורי� אבל ודאי אי� הכ, )בהפסקות
" לרח;"רק להתרומ� ו, אלא כמו שדברנו, )ו ש�"בה' עי(

קצת מעל פני הקרקע כדי להרגיש בני חורי� ולתת על 
, בלי לאבד את שיקול הדעת ההלכתי', כ+ שירה לה

  .הנדרש מאד לקיו� מצוות הלילה
 �ג� עול� ההלכה השכלי אינו מנותק לגמרי מ

, ב שנשפ+ לתבשיל בשריכשדני� למשל על חל. הרגש
יש מקו� לפעמי� להקל לאד� עני מה שלא היינו 

ג� לַצַער אלמנה משקל גדול . מקילי� ליהודי עשיר
ודאי שאסור להתיר בשר בחלב בכל מקרה שבו . בהלכה

כשיש , אבל במקרי� גבוליי�, השואלת היא אלמנה
יש מקו� להתחשב , פוסקי� שנית� לסמו+ עליה� להקל

" תנועת המוסר("ל "ישראל מסלנט זצ' ל רמסופר ע. בכ+

שבאחת השני� לא היה יכול להיות נוכח , )א"א פרק ל"ח
שקבלו עליה� את , תלמידיו. בשעת אפיית המצ'ת שלו

באלו , בקשוהו לתת לה� הוראות, ההשגחה במקומו
ישראל להזהר ' צוה עליה� ר. ִהדורי� להזהר ביותר

שת הבצק ולא בעיקר שלא לצֵער את האשה העוסקת בלי
 מתו+ זריזות וזהירות המצוה להאי5 בה למהר עבודתה 

ויש בזה משו� לאו ,  באשר אשה זו היא אלמנה עלובה
' ודאי שר... )כא, שמות כב(" כל אלמנה ויתו� לא ְתַע@#�"ד

אלא שידע שצרי+ , ישראל לא רצה לאכול חמ5 בפסח
ולא לצער אותה בגערות שתחיש , ג� לשי� לב לאלמנה

... כמו שעשו הנוגשי� לבני ישראל במצרי�, את מעשיה
ע� כל , תלמיד חכ� לוקח ג� את השיקול הזה ללב

ודאי יש אפוא מקו� לרגש ג� . הזהירות מחמ5 בפסח
אבל יחד ע� זה יש להשאר , בשיקולי פסיקת ההלכה

אפשר , ע"פ השו"מה שאפשר להקל ע, ע"במסגרת השו
 אלמנה יושבת א�.  אי אפשרומה שאי אפשר , להקל

, עגונה במש+ עשר שני� ואי� בסיס להתירה מעגינותה
. אי אפשר להתירה ג� א� הלב כואב מאד על מצבה

לחזו� איש הגיע מקרה של אשה שהיתה עגונה למעלה 
ולא , והוא לא מצא מקו� להתיר אותה, מעשר שני�

ע� כל הצער ,  אי אפשרכי כשאי אפשר . התירה
שפע� הגיע , ל מסופר"רב זצעל ה, לעומת זאת. והכאב

אליו מקרה של אשה שהיתה זקוקה לגט ולא היתה 
, והרב לא מצא פתח להתיר אותה, יכולה לקבל את הגט

שעל פיה , בתו+ כ+ קיבל שיחת טלפו�. ופר5 בבכי גדול
. כבר היתה עצה כיצד להתיר את אותה אשה בלי גט

ל היה זקוק לדמעות כדי להשיג את "כנראה שהרב זצ
אבל כמוב� שהרגש אינו עוזר נגד ...  הנכו�ההתר

 .אבל צרי+ לפסוק לפי ההלכה, צרי+ רגש. ההלכה

  ? על מה�שמחה בליל הסדר 
לדעת , בליל הסדר צרי+ הרבה שכל, כפי שאמרנו

ובעני� הרגש . אבל צרי+ ג� הרבה רגש, את כל ההלכות
 צרי+ לדעת על מה להתרגש ועל מה לשמוח בליל 

 עניני� שראוי לשמוח עליה� בליל נציי� שלשה. הסדר
  :הסדר
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ה החיינו ה החיינו ה החיינו ה החיינו """"עלינו לשמוח בזה שהקבעלינו לשמוח בזה שהקבעלינו לשמוח בזה שהקבעלינו לשמוח בזה שהקב, , , , ראשית כלראשית כלראשית כלראשית כל) 'א
שבו אנו זוכי� לקיי� מצוות שבו אנו זוכי� לקיי� מצוות שבו אנו זוכי� לקיי� מצוות שבו אנו זוכי� לקיי� מצוות , , , , וקיימנו והגיענו ללילה הזהוקיימנו והגיענו ללילה הזהוקיימנו והגיענו ללילה הזהוקיימנו והגיענו ללילה הזה

, מצַות ארבע כוסות, מצַות מרור, מצַות מצה. רבות כל כ+רבות כל כ+רבות כל כ+רבות כל כ+
יש לשמוח . כמה וכמה מצוות, מצַות סיפור יציאת מצרי�

בחלקנו לקיי� את כל המצוות בזכות הגדולה שנפלה 
  .היקרות הללו

כמו כ� יש לשמוח בקידוש הש� הגדול שהיה כמו כ� יש לשמוח בקידוש הש� הגדול שהיה כמו כ� יש לשמוח בקידוש הש� הגדול שהיה כמו כ� יש לשמוח בקידוש הש� הגדול שהיה ) 'ב
 הרי תכלית כל המכות והניסי� שהיו במצרי� ....במצרי�במצרי�במצרי�במצרי�

כמו , ויתפרס� עני� השגחתו בעול�' היתה שיתקדש ש� ה
שתכלית הניסי� הגדולי� , � בסו; פרשת *ֹא"שכותב הרמב

� הגדולי� המפורסמי� שמ� הניסי", שהיו במצרי� היתה
שנאמי� בכל דברינו "וכ� , "אד� יודה בניסי� הנסתרי�

אי� בה� טבע ולא ,  נסי�שכול�") טבעיי�"ג� ה(ומקרינו 
נס ? כי מהו בעצ� נס. )טז, � שמות יג"רמב(" מנהגו של עול�

אלא רק מכח גזרת , "מעצמו"הוא דבר שברור לנו שלא קרה 
שג� מה שלא , ינו להבי�אלא שמתו+ הנסי� הגלויי� על. 'ה

אלא רק מכח גזרת , "מעצמו"אינו קורה , "נס"נקרא אצלנו 
המי� , כשהופכי� כוס מי�: למשל". נס"בדיוק כמו ה', ה

מדוע אינ� עפי� ? מדוע ה� יורדי� למטה. יורדי� למטה
. כח המשיכה מוש+ אות� למטה: כל� יודעי�? למעלה

הראשו� והשני ביו� . לא תמיד היה כ+? הא� תמיד היה כ+
ה� היו , המי� עוד לא ירדו למקומות הנמוכי�, לבריאה

רק מהיו� . )ט, י בראשית א"רש(פזורי� על פני כל האר5 
יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� : "אמר' כשה, השלישי

שהמי� רק ,  נוצר המצב המוכר לנו כיו�)ט, בראשית א(" אחד
מדי� כֵנד ה� שוב עו, רוצה' וכשה(יורדי� ואינ� עולי�  

�הכל לפי , אי� שו� דבר שפועל מעצמו). בי� סו; ובירד
  .גזירת המל+

מדוע למי� שעומדי� ? כ ההבדל בי� טבע לנס"מה א
ולמי� שנשפכי� למטה אנו , "נס"כחומה אנו קוראי� 

הטבע הוא דר+ : ההבדל הוא רק זה? "טבע"קוראי� 
והנס הוא הנהגה שאינה , בעול�' ההנהגה השכיחה של ה

ומה ', טבע'מה שרגילי� אנו לראות בכל יו� נקרא . שכיחה
אבל האמת היא ', נס'שנראה לנו כדבר חריג וחד פעמי נקרא 

הוא , בי� נס לטבע' אי� הבדל אצלו ית. ששניה� גזירת מל+
ושני סוגי הארועי� , עשה את הטבע והוא עשה את הנס

". מעצמו"שו� דבר לא קורה . קורי� רק בהשגחתו וברצונו
וכל הנעשה בתבל וכל הנעשה בתבל וכל הנעשה בתבל וכל הנעשה בתבל , , , , """"מעצמומעצמומעצמומעצמו""""ששו� דבר לא קורה ששו� דבר לא קורה ששו� דבר לא קורה ששו� דבר לא קורה , , , , עני� זהעני� זהעני� זהעני� זה

' ' ' ' י הנסי� שעשה הי הנסי� שעשה הי הנסי� שעשה הי הנסי� שעשה ה""""נתפרס� בעול� ענתפרס� בעול� ענתפרס� בעול� ענתפרס� בעול� ע', ', ', ', נעשה בהשגחתו יתנעשה בהשגחתו יתנעשה בהשגחתו יתנעשה בהשגחתו ית
�""""כפי שכתב הרמבכפי שכתב הרמבכפי שכתב הרמבכפי שכתב הרמב, , , , במצרי�במצרי�במצרי�במצרי����שיש בו שיש בו שיש בו שיש בו , , , , ועל פרסו� עני� זהועל פרסו� עני� זהועל פרסו� עני� זהועל פרסו� עני� זה. . . . 

עלינו עלינו עלינו עלינו , , , , שהוא מנהיג את הכלשהוא מנהיג את הכלשהוא מנהיג את הכלשהוא מנהיג את הכל, , , , בעול�בעול�בעול�בעול�' ' ' ' משו� קידוש שמו יתמשו� קידוש שמו יתמשו� קידוש שמו יתמשו� קידוש שמו ית
        ....לשמוח בליל הסדרלשמוח בליל הסדרלשמוח בליל הסדרלשמוח בליל הסדר

. ל בעני� אחר"אמר ג� הסבא מקל� זצ, �"כעי� דברי הרמב[

הרי ליו� אחד : על תקנת ימי החנוכה, כידוע, מקשה' בית יוס;'ה

א� כ� לא שמונה , היה מספיק שמ� בפ+ הטהור שמצאו במקדש

ל שמונה "ומדוע אפוא תקנו חז, אלא רק שבעה, ימי� היה הנס

ישנ� תרוצי�  )ע"תר' ח סי"או' בית יוס;'(? ימי חנוכה ולא שבעה

', מצַות ראיה'(ל "יה� תירוצ� של הרב קוק זצבינ, רבי� לקושיה זו

, שתירצו תירו5 נחמד מאד, ל" והרב פראנק זצ)א"ע ס"תר' ח סי"או

היו יהודי� עלולי� להתקי� , שא� היו עושי� חנוכה שבעה ימי�

ולהכשל באיסור דאורייתא , לעצמ� חנוכיות של שבעה קני�

, ) א,ה כד"ר' עי(של עשיית מנורה כתבנית המנורה שבמקדש 

  .כדי שלא יכשלו בזה, לכ� תיקנו שמונה ימי חנוכה

שמחה ' שאמר אותו ר, אבל יש ג� תירו5 אחר לשאלה זו

הוא . והוא זה שנוגע לעניננו, הסבא מקל�, ל"זיסל זיו זצ

היה , א� היינו עושי� חנוכה שבעה ימי� בלבד: תיר5 כ+

י "נראה מכ+ כאילו סבורי� אנו שרק שמ� של נס דולק ע

על ". באופ� טבעי", "מעצמו"ואילו שמ� רגיל דולק , ה"הקב

כדי להראות , ל שמונה ימי חנוכה ולא שבעה"כ� קבעו חז

וכמו ששמ� של , שאי� הבדל בי� שמ� של נס לשמ� של טבע

אלא מכח גזרתו של , נס אינו דולק מכח חוקי הפיסיקה

כ+ ג� שמ� טבעי איננו דולק , ה שציוה עליו לדלוק"הקב

ומתו+ זה נבי� שג� ', אלא מכח גזרת ה, פיסיקהמכח חוקי ה

שלא התרחש באופ� שלמעלה , נצחו� החשמונאי� על היוני�

ולא , ובהשגחתו' היה ארוע שהתרחש רק בגזרת ה, מ� הטבע

בגלל גבורת , "באופ� טבעי", "מעצמו"דבר שקרה 

החשמונאי� או טכסיסי מלחמה מחוכמי� שנקטו בה� 

וזהו כעי� דברי . )א"מאמר סב "ח' חכמה ומוסר'(ב "וכיו

שכתב שעלינו להאמי� שכל דברינו , � שהזכרנו לעיל"הרמב

אי� בה� טבע ומנהגו "ו, כול� ניסי�, "טבעיי�"ג� ה, ומקרינו

  "]. של עול�

על על על על , , , , כמוב�כמוב�כמוב�כמוב�, , , , סיבה נוספת לשמחה בליל הסדר היאסיבה נוספת לשמחה בליל הסדר היאסיבה נוספת לשמחה בליל הסדר היאסיבה נוספת לשמחה בליל הסדר היא) 'ג
ועוד ,  שיצאנו משעבוד קשה בגשמיות,,,,גאולת ישראלגאולת ישראלגאולת ישראלגאולת ישראל

כלל ישראל היו . חרות עול�ל, יותר מזה ברוחניות
וא� היו נשארי� , ט שערי טומאה"שקועי� במצרי� במ

חלילה לא היה כבר את מי להוציא , עוד מעט במצרי�
שלא הספיק ", ל שאמרו"כפי שמרומז בלשו� חז, מש�

, שעיקר הכונה בזה הוא, "בצק� של אבותינו להחמי5
,  של אבותינו להחמי5הרוחנישלא הספיק בצק� 

בטר� ישקעו בטומאת , ה וגאל�"ה עליה� הקבעד שנגל
  .מצרי� שקיעה מוחלטת שאי� ממנה תקומה

י " לא עממצרי� ' ויוציאנו ה: "אנו אומרי� בהגדה
למה , נאמרו כמה טעמי� לזה. 'וכו" י שר;"מלא+ ולא ע

מפני , אחד הטעמי�. י מלא+"לא היתה מכת בכורות ע
 להבחי� מלא+ כבר לא היה מסוגלהיו יהודי� רבי� שש

ה עוד היה מסוגל "רק הקב. שיהודי� ה� ולא מצִרי�
לא כל ישראל , ודאי. וידע שלא להכות�, להבחי� בכ+

, יהושע ב� נו� ועוד, היו צדיקי� כמו אהר� הכה�. היו כ+
 �אבל היו ג� יהודי� רבי� שמלא+ כבר לא היה מבחי

אחרי שעמדו בכמה , כ"הרי אפילו אח. בינ� לבי� הגויי�
היא+ 'ולא אמרו , יצאו למדבר בלי צדהש, סיונותוכמה נ

ואחרי , )י ש�"לט ורש, שמות יב' עי(' נצא למדבר בלא צדה
כדי , לחזור אחורה לצד מצרי�, שעמדו בנסיו� הקשה

ע� כל , )י ש�"ב ורש, שמות יד' עי(שמצרי� ירדפו אחריה� 
עדי� השר של מצרי� טוע� ביו� , הזכויות האלה

הוא . )ח"ש רמז רל"ילק' עי(? לו מאלומה נשתנו א: השביעי
 ודורש, אינו רואה שו� הבדל בי� יהודי� למצרי�

אמנ� . להטביע את ישראל יחד ע� מצרי� בי� סו;
הכריע שיש הבדל בי� ישראל , ה הכריע לא כ+"הקב
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אבל רואי� מכא� עד כמה היו ישראל קרובי� , למצרי�
  .להשתקע בטומאת מצרי�

ענו בתו+ ימי� ספורי� למצב הג, ממצב ירוד ושפל כזה
ראתה שפחה על הי� מה שלא ראו נביאי� ש', של נביאי ה

כ רואי� את המעמד " אח,)ליה זה א"ב ד, י שמות טו"רש' עי(
ואחרי זה זוכי� להגיע לאר5 זבת חלב , הגדול בהר סיני

שעלינו לשמוח עליה� , הרי אלו מתנות נפלאות, ודבש
אלא , � השפה ולחו5לא רק מ, שמחה עצומה בליל הפסח

לעורר את לבנו לשמוח באמת בגאולה הנפלאה שהעניק לנו 
לצאת מטומאת מצרי� ולהגיע לכל המדרגות , ה"הקב

  .הרוחניות הנפלאות הללו

   ג� ברגש�אמונה בגאולה העתידה 
. לא רק של שכל, ג� הגאולה העתידה היא עני� של לב

שמבי� שלשה עשר עקרי , ל מדייק"הרב מבריסק זצ
אבל אחד , שני� עשר עקרי� שיכי� רק לשכל, אמונהה 

, להאמי� שיש בורא לעול�, העיקר הראשו�. ש9ָ+ ג� ללב
. אי� כא� כל עני� לרצות כ+ או אחרת. הוא עני� לשכל בלבד

כ+ ג� בעני� האמונה . וזהו זה', צרי+ להאמי� במציאות ה
  .וכ� שאר העיקרי�, בכ+ שאי� לו גו;', באחדות ה

, שש� לא די רק באמונה בשכל, אחד" עיקר"ו אבל ישנ
אני מאמי� באמונה שלמה בביאת . "אלא צרי+ ג� רגש

אחכה לו ע� כל זה , וא; על פי שיתמהמה, המשיח
לא מספיק להאמי� בביאת ". בכל יו� שיבוא

וכל מי שאינו ! "יש לצפות ולרצות שכבר יבוא. משיח
" ופרהוא כ...  לביאתומחכהאו מי שאינו , מאמי� בו

זהו אפוא עיקר שמסור ג� . )א"א ה"� הלכות מלכי� פי"רמב(
  .לא רק לשכל, ללב

, כל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה"
תענית ("  אינו רואה בשמחתהושאינו מתאבל על ירושלי� 

מידה , שאי� זה רק בתור שכר, ל"הסביר הרב קוק זצ. )ב, ל
, קח דבר ללבאד� שלו. אלא ג� בדר+ הטבע, כנגד מידה

אד� שאינו לוקח את אותו דבר . שמח כשהוא בא על תיקונו
יש אנשי� : למשל. לא אכפת לו ג� כשבא על תיקונו, ללב

אני יכול . ניצחה" ביתר ירושלי�"שיוצאי� מהכלי� א� 
ועל כ� ג� , מפסידה" ביתר ירושלי�"ה לחיות טוב ג� א� "ב

יש אמנ� ... (כשהיא מנצחת אינני מתפעל מזה יותר מדי
יש "ניצחה זו ראיה אצל� ש" ביתר ירושלי�"אנשי� שא� 

ביתר "ה מאמי� שיש אלקי� ג� א� "אבל אני ב". אלקי�
וג� , ועל כ� אינני זקוק לנצחו� שלה�, מפסידה" ירושלי�

שמח , מי שלוקח דבר ללב...). אי� לי מה לשמוח עליו
את , מי שלוקח את המצב שלנו ללב. כשהוא בא על תיקונו

, "נפלא"ע� שר המשפטי� ה, מצב הרוחני שנמצא בשפלה
אבל ממני� , וע� אות� אנשי� שלא אוכלי� אמנ� חזיר

כל , ואת המצב הכלכלי הנורא, אותו להיות שר משפטי�
שקשה לדעת א� ה� , הגזירות הכלכליות שצפויות כעת

מי , והמצב הבטחוני שכל הזמ� קשה, כלכליות או קלקליות
בודאי ישמח כשהדברי� האלה , בשלוקח את כל אלו לל

  .במהרה בימינו', כשיתגדל ויתקדש ש� ה, יבואו על תיקונ�

הנביא : א"שמעתי פע� מהרב עובדיה יוס; שליט
כימי ): "לגבי הגאולה העתידה(' מבטיח לנו בש� ה

ואמרו . )טו, מיכה ז(" צאת+ מאר5 מצרי� אראנו נפלאות
 נפלאות כימי צאת+ מאר5 מצרי� אראנו: "ל"על זה חז 

ש בשלח רמז "ילק(" יותר מנפלאות שעשיתי ע� האבות

כימי צאת+ מאר5 "הרי הפסוק אומר : וקשה. )נ"ר
כ "כיצד א.  כמו ביציאת מצרי�משמע , "מצרי�

שנפלאות הגאולה העתידה תהיינה , ל"מסיקי� מכא� חז
  ? מאלה שהיו ביציאת מצרי�יותרגדולות 

, את הטלפו�כשהמציאו : הסביר הרב עובדיה במשל
, מדברי� כא�! פלאי פלאות. אנשי� התרגשו מאד

א� אתה , לעומת זאת היו�! ושומעי� אות+ בבית השני
אתה מתלונ� על , מחייג לאמריקה ואינ+ משיג קשר

כבר אי� זה חידוש שאפשר , כי זה כל כ+ פשוט... בזק
א� רוצי� לרגש , ועל כ�. לשמוע אות+ עד אמריקה

צרי+ להראות ל+ חידוש ,  חידושלהראות ל+ איזה, אות+
כ+ ג� בעני� . יותר גדול מזה שאפשר לדבר ע� אמריקה

שאפשר להפו+ מי� לד� והגוי שותה ד� : הניסי�
נסי� כאלו . זה כבר ראינו במצרי�, והיהודי שותה מי�

" רגילי�"אלא דברי� , עבורנו" נפלאות"אינ� עוד בגדר 
ספרי� אות� ואנו מ, שהרי ה� מוכרי� לנו כבר, כביכול

א� הנביא מבטיח לנו , ועל כ�. לילדי� בכל שנה ושנה
על כרח+ שמדובר , "נפלאות"שבגאולה העתידה נראה 

אחרת אי� כא� , בנסי� גדולי� יותר מאלה שהיו במצרי�
  .אלא דברי� שאנו כבר רגילי� אליה�" נפלאות"

, אבל שבעי� פני� לתורה, הסבר זה יפה מאד
, אפשר באמת: � בדר+ אחרתוחשבתי לבאר את העני� ג

שהנפלאות שתהיינה בגאולה העתידה לא תהיינה 
וממילא לא קשה על (גדולות יותר מאלו שהיו במצרי� 

אלא שה� יחדרו יותר עמוק , )ל מלשו� הפסוק"דברי חז
וכ� על הי� , במצרי� ראינו נפלאות גדולות. ללב

לאחר ארבעי� יו� , וא; על פי כ�, ובמעמד הר סיני
הרי שהדברי� לא חדרו . כבר חוטאי� עגלישראל 

הנסי� אולי לא יהיו , בימות המשיח. מספיק לעומק הלב
', ההכרה בהשגחת ה. אבל יחדרו יותר ללב, יותר גדולי�

אי� , שכל דברינו ומקרינו כל� נסי�"� "בדברי הרמב
לא תהיה רק לארבעי� , "בה� טבע ומנהגו של עול�

 שלא יהיה חורב� ,אלא הכרה נצחית שלא תשתנה, יו�
יהיה , לא מרגלי� נוספי�, שלא יהיה עגל נוס;, נוס;

, ומלכות שמי� לעול� ועד, בני� ירושלי� לעול� ועד
' והיה ה", נגיע להכרה עמוקה ויציבה שאי� עוד מלבדו

 .אמ�, במהרה בימינו" למל+ על כל האר5


