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  ד"בס

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"בפרוס הפסח תשס
  עיוני� בהגדה

  "מה נשתנה"התשובה הבסיסית לשאלת 
עבדי� היינו  "? מה התשובה שמופיעה בהגדה ַלשאלות האלו". מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות"בהגדה מופיעות ארבע קושיות של 

, עבדי� היינו לפרעה במצרי�. "העיקר, לכאורה, בתשובה זו חסר, והנה". ד חזקה ובזרוע נטויהאלֹקינו מש� בי' ויוציאנו ה, לפרעה במצרי�
כל בכור באר' מצרי� והוציאנו '  ִהָ%ה הבלילה הזהאיננו מבארי� בהגדה ש! פרט זה לא נזכר בהגדה? מתי". אלֹקינו מש�' ויוציאנו ה

אבל ג� ש� לא מסבירי� שהכונה היא ללילה זה , "ועברתי באר' מצרי� בלילה הזה"אמנ� מזכירי� אחר כ) בהגדה את הפסוק . מעבדות לחירות
היכ( א� כ( התשובה . ו בשבט או על זמ( אחר"על ט, מי שקורא פסוק זה בהגדה אינו יכול לדעת א� הפסוק מדבר על פסח. עצמו שאנו עומדי� בו

  "? מכל הלילותהלילה הזהמה נשתנה "על שאלת 
מדוע מכבדי� ישראל ? מה יו� מיומי�: עקיבא על השבת' שטורנוסרופוס הרשע שאל את ר, )ב, סה' סנה(ל מביאי� "חז: כ)אולי אפשר להסביר 

יו� שניתנה בו תורה , רבי עקיבא היה יכול לענות ולהסביר לטורנוסרופוס ששבת הוא יו� בריאת העול�? את יו� השבת יותר משאר הימי�
: עקיבא משיב לו בשאלה' ר. עקיבא לא אמר לו שו� דבר מסוג זה' אבל ר. יש הרבה מה לומר על השבת... ששבת היא מעי( עול� הבא, לישראל

כ) רצה המל) שמינה אותי להיות נציב ". 2ְָמִרי ָצֵבי: "אמר לו טורנוסרופוס? מדוע צרי) לכבד אות) יותר משאר כל האנשי�? מה ֶ/ֶבר ִמ/.ְבִרי(
היינו , היה רוצה שנכבד את יו� רביעי' א� ה. ציוה לכבד את השבת' ה"! מרי צבי! "זו ג� התשובה לגבי השבת: אעקיב' אמר לו ר. באר' יהודה

? רצה שנכבד דוקא את היו� השביעי' למה ה. ועל כ( אנו מכבדי� את היו� השביעי, ציוה לכבד את היו� השביעי' אלא שה. מכבדי� את יו� רביעי
ציווי ". מלכא צבי. "רוצה' אבל בשבילנו מספיק שכ) ה". את השמי� ואת האר' וביו� השביעי שבת וינפש' ה הכי ששת ימי� עש: "יש לכ) סיבה

  .הוא סיבה מספיקה בפני עצמה שנכבד את השבת' ה
, ונאלצנו לעשות מה שפרעה גוזר" עבדי� היינו לפרעה במצרי�"ש, התשובה היא". מה נשתנה הלילה הזה"זו אולי ג� התשובה לשאלת 

ִצוה לאכול מצה '  הלמהאמנ� צרי) ג� להסביר ַל3ֵ( . ועל כ( אנו עבדיו ועושי� כל מה שצוה עלינו לעשות הלילה, "מש�' ויוציאנו ה"ועכשיו 
, "אלקינו מש�' ויוציאנו ה"היא , "מה נשתנה הלילה הזה"אבל התשובה הראשונה והבסיסית לשאלת , ולמה צוה לאכול מרור הלילה, הלילה

  .אנו עבדיו ועושי� כל מה שצוה עלינו ג� בלי שנדע לזה טע�וממילא 

  ביאור התשובה לשאלת החכ�
4ִי� והמשפטי� אשר צוה ה: "החכ� שואל : א6 אתה אמור לו כהלכות הפסח: " אומר בעל ההגדה)כ, דברי� ו(? "אלקינו אתכ�' מה ָהֵעדֹת ְוַהח5

שיש ְלַל7ֵד אותו לא רק , הפשט הפשוט הוא? ונחת בהלכה זו תשובה לשאלת החכ�היכ( מ? מה הפשט בזה". אי( מפטירי( אחר הפסח אפיקומ(
בזה אכ( מקבל . 'אי( מפטירי( אחר הפסח אפיקומ(': שהיא, )ח"י מ"פ(עד ההלכה האחרונה במסכת פסחי� ,  הלכות הפסחכלאלא את , הלכה זו

4ִי� והמשפטי� אשר צוה ה "החכ� תשובה לשאלתו    .זהו הפשט הפשוט בהגדה". אלקינו אתכ�' מה ָהֵעדֹת ְוַהח5
: אפשר שמותר לומר ג� פירוש אחר בדברי�, " אי( מפטירי( אחר הפסח אפיקומ(עדא6 אתה אמור לו כהלכות הפסח "היות ולא נאמר , ואול�

4ִי� והמשפטי� אשר צוה ה", החכ� שואל זמ(  ?ות כל כ) לזכר יציאת מצרי�מדוע יש צור) במצוות רב: כלומר? "אלקינו אתכ�' מה ָהֵעדֹת ְוַהח5
, ושורפי� את החמ', ובודקי� את החמ', מוכרי� את החמ', מגעילי� כלי�, ממרקי� ושוטפי�, רב לפני פסח מתחילי� כבר לעשות נקיו( בבית

י� את חג המצות חוגג, ושבעה ימי� לא הולכי� לעבודה, ומקפידי� אפילו על משהו של חמ', כ שבעה ימי� אוכלי� רק מצות ולא חמ'"אח
. עוד הרבה מצוות ה( זכר ליציאת מצרי�, ולא רק חג הפסח הוא זכר ליציאת מצרי�, ובזמ( שבית המקדש קיי� א6 אוכלי� קרבנות, שבעה ימי�

מה כל . אחרותוכ( מצוות ,  מזכירה את יציאת מצרי�ציצית ,  זכר ליציאת מצרי�תפילי( ,  זכר ליציאת מצרי�ט "יו,  זכר ליציאת מצרי�שבת 
  . כ) שואל הב( החכ�? מדוע יש צור) במצוות רבות כל כ) זכר ליציאת מצרי�? העדות והחוקי� והמשפטי� האלה

מפני שהפסח צרי) להאכל על , לכאורה? מדוע.  אסור לאכול אחרי הפסח שו� דבר" אי( מפטירי( אחר הפסח אפיקומ("? מה עוני� לו
אל) ואקח לי עוד מנת , שאחרי שאכלתי על שולחנו, אי( זה כבוד למל). )ה מפטירי("א ד, פסחי� קכ' תוס(ָרֵעב כדי שלא יצא משולח( רבו , השובע

תמורה (אלא די( שקיי� בכל הקרבנות , הרי די( זה שצרי) לאכול את הקרב( על השובע איננו די( מיוחד בקרב( פסח: ואול� קשה. גלידה מ( המטבח

קרב( פסח , הרי בליל פסח יש לנו שני קרבנות: ועוד קשה. י אכילת קרבנות אחרי� אסור לאכול דבר מה נוס6כ לא מצאנו שאחר"ואעפ, )א, כג
. כ את החגיגה"היה אפשר לאכול קוד� את הפסח ואח, אי( סיבה להשאיר לסו6 הסעודה דוקא את קרב( הפסח, וא� כ( מצד טע� זה, וקרב( חגיגה

מדוע קבעו , א� ג� החגיגה צריכה להאכל על השובע. )א, פסחי� ע(כ את הפסח " את החגיגה ורק אחשצרי) לאכול תחילה, ובכל זאת הדי( הוא
, שמות יב(" ועצ� לא תשברו בו: "שזהו מפני שהתורה ציותה בקרב( פסח, )ד"ו ה"פסחי� פ( מבואר בירושלמי ? ל לאֵחר דוקא את קרב( הפסח"חז

, אבל א� הוא שבע הוא כבר איננו להוט לשבור את העצמות). כדי למצו' את המח שבתוכה(עצ� יש לחוש שיבוא לידי שבירת , וכשאד� רעב, )מו
יאכל , כשהוא קרוב לשביעה, כ"ורק אח, שאי( בה איסור שבירת עצ�, ל לאכול תחילה את החגיגה"לכ( תקנו חז. ואי( לחוש כל כ) לשבירת עצ�

  .את הפסח
הרי במצה אי( איסור של ? מדוע אסור לאכול דבר נוס6 אחרי מצת האפיקומ(, אי( לנו קרבנותאבל בזמ( הזה ש. כל זה הוא בקרב( פסח, והנה

כדי , )ב, פסחי� קיט(' אומרת הגמ? כ אסור לאכול לאחר מצת האפיקומ("מדוע א! את האפיקומ( דווקא מהמצה השבורה לוקחי�, אדרבה! שבירה
כמדומני שהסבר הדבר הוא כפי שהסביר הרב ? אר לנו טע� מצה בפה לאחר הסדרל שיש"מדוע רצו חז? מה העני( בזה. שישאר טע� מצה בפיו
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כי בחפזו( יצאת מאר' , שבעת ימי� תאכל עליו מצות לח� עִֹני, לא תאכל עליו חמ': "התורה אומרת. מיסד ישיבת קול תורה, ל"שלזינגר זצ

כדי , ואת המצה שתאכל בלילה הזה את הפסח? מה פירוש הפסוק. ) ג,דברי� טז(" למע( תז%ֹר את יו� צאת) מאר' מצרי� כל ימי חיי), מצרי�
אבל זכירה זו צרי) שתבוא מתו) , מ בכל יו� ובכל לילה"אמנ� אתה צרי) להזכיר יצי. שמכח אכילה זאת תזכור את יציאת מצרי� כל ימי חיי)

שבעצ� היה צרי) שטע� זה ישאר בפי) כל ימי , לרמוז ל). זהו הטע� לכ) שרוצי� שישאר טע� מצה בפה. שהיא תהיה הגור� לכ), האכילה הזאת
אבל אומרי� לו שבלילה , שהרי לא יוכל לחיות באופ( כזה, אלא שאי אפשר לומר לאד� שלא יאכל כלו� מליל פסח זה עד ליל פסח הבא. חיי)
וא� תאכל משהו לאחר . ה צרי) ללוות אות)שטע� ז, לרמז. אחר לא יאכל שו� דבר, לפחות עד סו6 זמ( אכילתו, אחרי אכילת האפיקומ(, הזה

  .הטע� האחרו( ישכח את הטע� הראשו(, האפיקומ(
אי( מפטירי( אחר הפסח  "התשובה היא ? מ"החכ� שאל למה צריכי� כל כ) הרבה מצוות זכר ליצי. זוהי אפוא התשובה לשאלתו של החכ�

רכשת בליל פסח ידיעות . כ) ג� בידיעות, א הטע� של האפיקומ( מהפהכמו שאתה מבי( שא� אחרי האפיקומ( תאכל עוד משהו יצ". אפיקומ(
וכל שאר , מת כל בכור באר' מצרי�, ברגע אחד, ובחצות הלילה בדיוק, הוא הכה כל בכור והוציא אותנו מש�, פעל במצרי�' שרק ה, חשובות

' וזה תומ) בהריגת השיח, יאסי(' גנה את הריגת השיחוזה מ, ובוש אמר כ), אבל בבוקר אתה ק� ושומע שערפאת עשה כ), האותות והמופתי�
ושוכח מה , ואתה מתחיל לקבל רוש� כאילו ישנ� כוחות נוספי� הפועלי� בעול�, וההסתדרות ג� היא פועלת, ושרו( אומר דבר והיפוכו, יאסי(

רב ובוקר ובהזדמנויות רבות נוספות את הלקח של לכ( יש צור) במצוות רבות שיזכירו וישננו לנו ע. פועל בעול�' שרק דבר ה, שלמדת בליל הפסח
  .פועל בעול�' שלא נשכח את הידיעה שרק דבר ה, מצרי�

  ברו� המקו� שחישב את הק�
מה השבח : נשאלת השאלה". ה חישב את הק' לעשות כמה שאמר לאברה� אבינו בברית בי( הבתרי�"שהקב... ברו) המקו� ברו) הוא"

, ל"באר בזה הרב מבריסק זצ! ?כל כ) קשה למנות ארבע מאות שנה? לי� ארבע מאות שנה מברית בי( הבתרי�ה חישב מתי ָ%"הגדול  בזה שהקב
". ארבע מאות שנה"ושתיה( נקבעו למש) , "ועבדו� ְוִע9. אָֹת�"וגזירת " גר יהיה זרע)"גזירת : שגזרת ברית בי( הבתרי� כללה למעשה שתי גזירות

? "ארבע מאות שנה"כ גזירת "כיצד התקיימה א. )מ, י שמות יב"רש(רי� ארבע מאות שנה אלא מאתיי� ועשר שני� למעשה לא היו ישראל במצ, והנה
המצרי� הכבידו את ע.ל� על ישראל יותר ממה ) 'ב, מְנַי( ארבע מאות השנה התחיל כבר מלידת יצחק אבינו) 'א: ל בשני אופני�"ענו על זה חז

ששני תירוצי� אלו , ובאר הרב מבריסק.  היה שקול כארבע מאות שנות שעבוד כפי שהיה בכוונת הגזירהוקושי נוס6 זה, שהיה בכלל הגזירה
ועבדו� "וגזירת , התקיימה על ידי שהמני( התחיל כבר מלידת יצחק" ארבע מאות שנה... גר יהיה זרע)"גזירת . ל"מכווני� כנגד שתי הגזירות הנ

  .על ידי קושי השעבודהתקיימה " ְוִע9. אָֹת� ארבע מאות שנה
לא היו יכולי� לצאת עדיי( , וא� אחת היתה נשלמת בעוד שהאחרת לא הושלמה עדיי(, שתי הגזרות הללו היו צריכות להתקיי� במלוא(, והנה

גזירה היו לוקי� יותר מארבע מאות שנה על ה, א� היו נשארי� במצרי� עד שתושל� ג� הגזירה השניה, מאיד) גיסא. עד שתושל� ג� השניה
דבר . כדי שלא ישארו א6 רגע אחד מיותר במצרי�, ששתי הגזרות תסתיימנה ברגע אחד, כ)" לסדר את העניני�"כ "ה היה צרי) א"הקב. הראשונה

  .כמה שעבוד צרי) וכמה גיר.ת צרי) כדי ששתי הגזרות תושלמנה באותו רגע, ה יכול לחשב"כזה רק הקב
שמולד הלבנה של ניס( בשנה שיצאו ישראל ממצרי� היה בחצות היו� של , וט לפרשת החודש נזכרבפי. אבל אולי מותר לומר ג� דר) אחרת

באיזה שיעור ֵ:ָרֶאה , שמשה נתקשה על מולד הלבנה, ל אמרו"חז: נראה לבאר כ)? מאי נפקא מינה? מדוע מציי( זאת הפייט(. ערב ראש חדש ניס(
, י ש�"רש(" כזה ראה וקדש: "ואמר לו, ה באצבע את חידוש הלבנה של חודש ניס( ברקיע"הראה לו הקב. ותהיה ראויה לקדש על פיה את החודש

ואת הלבנה רואי� רק , ה לא היה מדבר ע� משה אלא ביו�"והרי הקב? למשה את הלבנה בשעה שדיבר איתו' אי) יתכ( שהראה ה: י"שואל רש. )ב
  .הלבנה מיד לאחר השקיעהוהראהו את , דיבר איתו סמו) לשקיעה' שה, י"אומר רש! בלילה

לא , היה צרי) שהלבנה תהיה אז בדיוק בשיעור שאפשר לקדשה בו, כדי שמשה ילמד מהו שיעור הלבנה שראוי לקדש בו את החודש, והנה
קידוש ' � בהלכ"דלא כשיטת הרמב( שש שעות בדיוק לאחר מולד הלבנה  והפייט( )ב, ה כ"ר(י "שיעור זה הוא לפי שיטת רש. פחות ולא יותר

, כדי שיזדמ( מצב כזה באותה שנה. נמצא שהמולד היה בדיוק בחצות היו�, א� השקיעה היתה שש שעות בדיוק אחרי המולד). ג"א ה"החודש פ
שהיא השנה שבה (ח לבריאת העול� "אלפי� תמ' מוכרחי� היו לתכנ( כבר מתחילת הבריאה את כל הילו) המזלות כ) שמולד חודש ניס( בשנת ב

אולי זהו שאמר בעל ההגדה . ה יכול לתכנ( ולחשב אותו"זהו דבר שרק הקב. ֵיֵצא בדיוק בחצות היו�) א, י עבודה זרה ט"רש'  עירי� יצאו ממצ
שכשיגיע זמ( הגאולה במצרי� יוכל להראות למשה את , ה את מהל) הכוכבי� כ)"שכבר בבריאת העול� תכנ( הקב, היינו. ה חישב את הק'"שהקב

  .יעור הנצר)חידוש הלבנה בש

  נבואת הגאולה יכולה להתפרש באופני� שוני�
ממתי נמני� . )יג, בראשית טו(" ועבדו� ְוִע9. אָֹת� ארבע מאות שנה, ֵ/ר יהיה זרע) באר' לא לה�: "ה אומר לאברה� בברית בי( הבתרי�"הקב

ואז היה זמ( גאולת� של ישראל , ר מברית בי( הבתרי�ה למנות אות( כב"היה יכול הקב, למעשה.  לא פורש בפסוק? ארבע מאות שנות הגזרה
שלשי� שנה אחר ברית בי( ( מלידת יצחק אבינו ועל כ( לא נמנו לה� שנות הגזרה אלא מזמ( מאוחר יותר , אלא שישראל חטאו. מוקד� יחסית

משעה שהתחילו , או א6 יותר מאוחר, ת� למצרי�היה יכול להיות שימנו לה� את שנות הגזרה רק משעת יריד, מאיד)). מ, י שמות יב"רש הבתרי� 
. אלא מנה אות� מלידת יצחק, ה את תחילת מני( שנות הגזרה"ובזכות זה לא ֵאחר לה� כל כ) הקב', אלא שבני ישראל זעקו לה. להשתעבד בה�

שהיו , נאקת בני ישראל גרמה: כלומר, )רשת החודשיוצר לפ(" ִנֲחצ. למאתי� ָוֶעֶ=ר ארבע מאות, ְנ>ָקה ֵהחישה ק' הפלאות: "זהו שאמר ַהַ;ְיָט(
ולא התחילה , הוקדמה תחילת מני( שנות הגזרה ללידת יצחק', י שזעקו לה"כי על ידי ע. במצרי� רק מאתי� ועשר שני� ולא ארבע מאות שנה

  .מזמ( מאוחר יותר
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היו הארבע מאות שנה מתחילי� , אילו זכו ישראל. יינ(אבל לא קבע מתי יתחיל מנ, הודיע מראש שהגזירה היא לארבע מאות שנה' ה, כלומר

אבל , מפני שמצד אחד לא זכו. אילו לא זכו היה המני( מתחיל רק מהירידה למצרי� או אולי רק מתחילת השעבוד, ולהפ), מברית בי( הבתרי�
  .נקבע המני( מלידת יצחק אבינו', מצד שני צעקו אל ה

ואני שמעתי ולא : "ודניאל אומר,  המלא) אומר לדניאל בלשו( סתומה מתי תהיה הגאולה האחרונה.כ) הוא העני( ג� לגבי הגאולה העתידה
ִמי� הדברי� עד עת ק', ֵלְ) דניאל: ויאמר? מה אחרית אלה, ֲאדִֹני: )למלא)(ָואְֹמָרה , אבי( ִמי� ַוֲחת5 מדוע מוסר המלא) ). טח, דניאל יב" (כי ְסת5

� עשו חשבו( על פי דברי "י והמלבי"סעדיה גאו( ורש' הרי מצינו שר: ועוד קשה? וא6 מסרב לפרש�,  כ)לדניאל את הדברי� בלשו( סתומה כל
אלא ! ?וכי גדולי� היו מדניאל? � להבינ�"י והמלבי"ג רש"כיצד ניסו רס, א� דניאל לא הבי( את דברי המלא). מתי תהיה הגאולה, המלא)

וכל אחת מה( , הרבה אפשרויות יש לפרש את דבריו. בריו של המלא) אי( פירוש אחד ויחידלד. שהעני( הוא כפי שהסברנו לגבי גאולת מצרי�
ולפי מעשינו , הכל תלוי בנו. פ המעשי� שלנו באיזה מ( האופני� תתפרש נבואתו של דניאל בפועל"ה מחליט ע"אלא שהקב. יכולה להיות נכונה

אלא מפני שלא , אי( זה מפני שטעו בחישוביה�, שלא התקיימו, ל"של הגדולי� הנוג� חישוביה� . נקבע מה יהיה בסופו של דבר הפירוש הנכו(
ויש פירוש שעל פיו היתה , ג"יש פירוש שעל פיו היתה יכולה להיות הגאולה בשנה שאמר רס. זכינו להגאל בזמ( הגאולה שחל להיות בחשבונ�

ואול� מה ,  ידע בודאי את כל הפירושי� הללו וג� פירושי� נוספי�וג� דניאל, כ"� ג"י ושאמר המלבי"יכולה להיות הגאולה בשנה שאמר רש
כי הדבר תלוי בבחירת בני , על שאלה זו ענה לו המלא) שזאת אי אפשר לומר לו. הוא איזה מהפירושי� יהיה זה שיתקי�, שבקש דניאל לדעת

  .ורק לעת ק' יתברר איזה מ( הפירושי� האפשריי� התגש� בפועל, אד�

  ?רחשה מכת בכורותכיצד בדיוק הת
כמל) העובר "? "ועברתי"מהו , י בפירושו לחומש"מבאר רש. )יב, שמות יב(" ועברתי באר' מצרי� בלילה הזה: "ההגדה מביאה את הפסוק

כמל) . "י סותרי� לכאורה מרישא לסיפא"הרי דברי רש: ל"ל דיסקי( זצ"שאל המהרי". ובהעברה אחת וברגע אחד כול( לוקי(, ממקו� למקו�
וברגע אחד כול� : "י"ומצד שני אומר רש. כ במקו� זה"תחילה במקו� זה ואח, משמע שהבכורות לקו בזה אחר זה, "עובר ממקו� למקו�ה

אבל חצות . בחצות הלילה? באיזה רגע. כול� לקו ברגע אחד. אי( כא( סתירה: ל דיסקי("אומר המהרי! משמע שכול� לקו בבת אחת, "לוקי�
, ")מג( אברה�"לשיטת ה(שהרי חצות הלילה הוא אמצע הזמ( שבי( צאת הכוכבי� לעלות השחר , גע אחד ממש בכל מצרי�הלילה הרי אינו חל בר

ממילא . כיו( שהזריחה והשקיעה אינ( שוות בכל מקו�, ממילא חצות הלילה אינו שווה בכל מקו�, )א"לשיטת הגר(או בי( השקיעה לזריחה 
ברגע , אבל כול� לקו ברגע אחד. ובכל מקו� הכה את הבכורות בחצות הלילה של אותו מקו�, ו� למקו�ה עבר כביכול ממק"שהקב, מוכרח להיות

  .של חצות הלילה
הרי : שלכאורה קשה. )ל, ש�(" ותהי צעקה גדֹלה במצרי�, ויק� פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרי�: "בזה אפשר ג� להסביר את הפסוק

ותהי : "וא� כ( סדר הדברי� בפסוק היה צרי) להיות הפו).  מחמת הצעקה הגדולה שהיתה במצרי�?מחמת מה התעורר פרעה באמצע הלילה
עדי( , שמזה התעורר פרעה משנתו, כשהיתה צעקה בארמו( פרעה. ל דיסקי( הפסוק מיושב"אבל לפי מה שהסביר המהרי...". ויק� פרעה... צעקה

היינו כשמכת בכורות , "וכל עבדיו... ויק� פרעה"תחילה , לכ(.  הגיעה ש� שעת חצותכי היו מקומות שעוד לא, לא היתה צעקה בכל אר' מצרי�
  .כולה" ותהי צעקה גדֹלה במצרי�, כל מצרי�"ורק אחר כ) קמו , הגיעה לאזור של פרעה

שהדבר הראשו( , ל"אמרו חז? מה הדבר הראשו( שעשה פרעה כשק� באותו לילה: ל כנראה התכוונו אליה"אפשר להוסי6 כא( עוד נקודה שחז
 ממילא )א, ב מה"זוהר ח(!  הרג את כל השרי� והיועצי� שיעצו לו לשעבד את ישראל עוד לפני שר' לחפש את משה ואת אהר( שעשה פרעה 

אלא לצעקה של משפחות השרי� שצעקו על , אי( הכוונה ַלצעקה על הבכורות שמתו" ותהי צעקה גדֹלה במצרי�"שמה שנאמר , אפשר לבאר
על היועצי� שהרג לאחר " ותהי צעקה גדֹלה במצרי�, ויק� פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרי�. "וא� כ( סדר הפסוק מיושב. ת יקיריה�הריג
  .שק�
נראה שהיתה ג� צעקה שלישית במצרי� באותו , הצעקה על מיתת הבכורי� והצעקה על מיתת השרי�, ל"בנוס6 לשתי הצעקות הנ, והנה[
זה נולד מפלוני וזה נולד : ולכ( היה קורה שמצרית אחת היתה קוברת חמישה בני�, ומר שהמצריות היו מזנות תחת בעליה(י א"הרי רש. לילה

, נמצא שבמכת בכורות התגלה לבעלי� מה נשותיה� עשו ולנשי� התגלה מה הבעלי� עשו. )ל, י שמות יב"רש(וכל אחד היה בכור לאביו , מאלמוני
  ].המצרי צועק על המצריה והמצריה צועקת על המצרי, ) המשפחותממילא קמה צעקה נוספת בתו

  "מה ל� הי� כי תנוס"
למה בחר המשורר . )זה, תהלי� קיד(" Cַ יעקבמלפני אלו, מלפני אדו( חולי אר'... הירד( ִ:Bֹב לאחור, מה ל) הי� כי תנוס: "אנו אומרי� בהלל

  ?"Cַ יעקבאלו"ו" אדו(", בשני כינויי� אלו דווקא
כשנכנסו ,  בקריעת הירד(" הירד( ִ:Bֹב לאחור"ו,  בקריעת י� סו6" מה ל) הי� כי תנוס: "הרי המשורר שאל שתי שאלות: נראה לפרש כ)

 ב"זוהר ח(" וינס ויצא החוצה"ראה ארונו של יוס6 שכתוב בו ? מה ראה',  ַוDָנֹסראההי� '": ל"אמרו חז? מה גר� באמת ַלי� לנוס. לאר' ישראל

, נמצא. )ב, סוטה לו(מיד פרש ולא חטא "... 3ָאָתה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו(": ל"אמרו חז? ומה גר� ליוס6 לנוס החוצה. )א, מט
וא שהרי יעקב ה, "Cַ יעקבמלפני אלו... מה ל) הי� כי תנוס": לכ( אומר המשורר. הוא שגר� לקריעת י� סו6) שגר� ליוס6 לנוס החוצה(שיעקב 

  .שגר� לקריעת י� סו6
ְ%נEַח : " ארו( הברית? מה גר� לירד( ליסוב לאחור". הירד( ִ:Bֹב לאחור". "אדו( "כעי( זה יש לפרש ג� לגבי הכינוי השני שהזכיר המשורר 

מלפני "הירד( נקרע א� כ( . )יג, יהושע ג(".  אחדויעמדו ֵנד... ֵמי הירד( ִיָ%ֵרת.(,  3ְֵמי הירד(אדו כל האר�' ַ%;Eת רגלי הכהני� נְֹ=ֵאי ארו( ה
, וכא( עמדו להכנס לאר', "עוקר דיורי( ומכניס דיורי(, כל מקו� שנאמר אדו("כי ? "אדו("למה דווקא מלפני ". אדו( כל האר' "" אדו( חולי אר'
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מלפני אדו( ... הירד( ִ:Bֹב לאחור", "אדו(" הוא לכ( הכינוי שמשתמש בו המשורר לגבי בקיעת הירד(. להוריש את יושבי האר' ולשבת במקומ�

  ".חולי אר'

  "אב� מאסו הבוני� היתה לראש פנה"
? מי זאת האב( שמאסו בה הבוני� שהיתה לראש פינה. )כב, תהלי� קיח(" אב( מאסו הבוני� היתה לראש פנה: "בהמש) ההלל אנו אומרי�

ל דרשו "אבל חז. )י ש�"רש' עי( בגלות� בי( באומות יהיו בעתיד ראש לכל האומות שישראל שמושפלי�, הפסוק מדבר על כלל ישראל, בפשטות
,  ישי מעביר את Gְִבַעת בניו הגדולי� לפני שמואל הנביא לבחור אחד מה� למל)" אב( מאסו הבוני�. ")א, פסחי� קיט(שהכוונה היא לדוד המל) 

היתה  "למל) ' י שמואל על פי ה"ולבסו6 דווקא הוא נבחר ע. )א טז"שמו(אי� למלו) הוא אינו סבור שהוא מת. ורק את דוד בנו הקט( אינו מביא
  ".לראש פנה

שהוא , נבחר למל) במקו� שאול, דוד שהוא מצאצאי לאה. אבל בפיוט לראש השנה נראה שהפסוק רומז על מאיסה ובחירה נוספות שהיו כא(
, מלכות מל) המשיח במהרה בימינו, המלכות הנצחית. היתה עכשיו לראש פינה, "כי שנואה לאה' וירא ה", לאה שהיתה שנואה. מצאצאי רחל

  .השנואה, עוברת ללאה אמנו
. )יא, בראשית לח(" שבי אלמנה בית אבי): "יהודה אומר לתמר): חלק מ( הדברי� שמעתי מבני(ויש ג� מאוסה נוספת שנהיית כא( לראש פינה 

  .דוקא ממנה יוצאת מלכות מל) המשיח, בלא שתכנ(, ולבסוGֵ .6ָלה, השיא לה את בנו השלישיומסרב ל, "אשה קטלנית"הוא חושש שתמר היא 
לא אוכל לגאול לי : "הרי הגואל אמר לבועז. רות המואביה: וג� היא נהיית לראש פינה בהמלכתו של דוד, ויש עוד אב( אחת שמאסו הבוני�

כל מלכות מל) , להיות אמה של מלכות, והנה עכשיו היא זוכה להיות לראש פינה.  בקהל חשש שבניו יאסרו לבוא.)ו, רות ד(" פ( אשחית את נחלתי
  .רות ודוד, תמר, לאה: שכול( נהיות לראש פינה בהכתרתו של דוד למל), הרי שיש כא( כמה אבני� שמאסו הבוני�. המשיח יוצאת מרות המואביה

  "יודו וישבחו ויפארו... איברי� שפלגת בנו"
: אחר כ) אנו אומרי�...". אי( אנחנו מספיקי� להודות ל), אילו פינו מלא שירה כי� ולשוננו רינה כהמו( גליו": "נשמת כל חי"אנו אומרי� ב

  !' אנחנו מספיקי� להודות לו יתאי, והרי לפני רגע אמרנו שג� אילו פינו מלא שירה כי�...". יודו וישבחו ויפארו... על כ( איברי� שפלגת בנו"
ולחשו לאזנו של המל) שהשר , השרי� הגוי� קינאו בשר היהודי. שבי( ָ=ָריו היה ג� שר יהודי אחד, ָהיֹה היה מל) נכרי: שלאמרו בזה מ

ותראה שיעשה את , ֱאמור ליהודי שיעשה משתה לכבוד): "הציעו לו להווכח בדבר באופ( הבא. היהודי אינו אוהב אותו ואינו מכבדו בלבו
הכי( השר היהודי לכבוד המל) סעודת מלכי� . ואמר ליהודי שלמחר יבוא אליו לארוחת צהריי�, המל) קבל את העצה". המשתה בסבר פני� רעות

וחשב , בכל זאת לא רצה לקבל את הלשו( הרע שאמרו עליו השרי� הגויי�. אבל המל) ראה שהיהודי אכ( יושב ופניו חמורות, ממיטב המאכלי�
  ".ולכ( פניו חמורות כל כ), ו שמא צרה אחרת מעיקה עליוא, אולי בנו של היהודי חולה: "לעצמו

ואז תראה שיעשה את , אבל הפע� ת( לו תקציב לסעודה, ַצֵ.ה על היהודי להזמי( אות) פע� נוספת. נעשה עוד נסיו(: "אמרו השרי� למל)
אבל הפע� אל , א אלי) פע� נוספת לסעודהבשבוע הבא אבו: "וציוה על היהודי כ), קבל המל) ג� הפע� את דברי השרי�". הסעודה בלב שמח

היהודי הכי( את הסעודה על פי . 'וכו, "כ) וכ) כס6 לבשר מסוג זה, אלא קח מאוצר המלוכה כ) וכ) כס6 לדג מסוג זה, תכי( את הסעודה משל)
ולכ( אינו שש להוציא כס6 ,  אותיהיהודי אינו אוהב. כנראה שהשרי� צודקי�: "אמר לעצמו המל). ובא אל הסעודה שמח וטוב לב, הוראות המל)

למה במשתה : "שאל אותו המל)". אשאל אותו מה בפיו, אבל בכל זאת. רק כשאני נות( לו תקציב משלי לסעודה הוא מסוגל לשמוח. עבורי
כבד את אדוני במשתה הראשו( השתדלתי ל! הסיבה היא פשוטה: "ענה לו היהודי" ?ובמשתה הזה אתה שמח וטוב לב, הראשו( היית חמו' פני�

אבל ... אולי לא רוצה בשר כזה אלא בשר אחר, אולי המל) לא אוהב דג כזה אלא דג אחר. אבל לא ידעתי א� עשיתי מספיק, המל) כמיטב יכולתי
רי עשיתי שה, וא� כ( יכול אני להיות שמח, וכ) עשיתי, במשתה השני המל) אמר לי בדיוק מה הוא רוצה וכמה הוא רוצה להוציא על כל דבר ודבר

  "!וא� כ( ודאי שהמל) מרוצה, בדיוק את רצו( המל)
שאתה נתת לנו פה , "איברי� שפילגת בנו"אבל א� זה . אי( אנחנו מספיקי� להודות ל), אילו פינו מלא שירה כי�: ה"זהו שאנו אומרי� לקב

ומה יש לנו לעשות יותר , בידי� וברגלי� שאתה נתת לנושהרי אנו משבחי� אות) בפה ו, ממילא אי( טענות כלפינו, כזה וידי� כאלה ורגלי� כאלה
  ?מזה

  "חסל סידור פסח כהלכתו"
שזהו בגלל עלילות הד� , יש שהסבירו? מה פשר אמירה זו כא(". שפו) חמת) אל הגויי� אשר לא ידעו): "אנו אומרי� לאחר ברכת המזו(

חסל סידור : "אנו עומדי� עוד מעט לסיי� את הסדר ולומר: אופ( נוס6אבל אולי אפשר להסביר ב. שטפלו רשעי אומות העול� על ישראל בפסח
ולא מצת , ה צוה עלינו לאכול קרב( פסח בסו6 הסעודה"והרי הקב! ?"כהלכתו"וכי באמת קיימנו את הסדר ? אי) אפשר לומר כ)". פסח כהלכתו

על כ( איננו יכולי� , הגויי� החריבו את בית מקדשנו". ֵוה. ֵהשמוכי אכל את יעקב ואת ָנ... שפו) חמת) אל הגויי�: "על כ( אנו אומרי�! אפיקומ(
  ".מפני היד שנשתלחה במקדש)... ולעשות חובותינו בבית בחירת)... אי( אנחנו יכולי� לעלות וֵלָראות... "לאכול קרב( פסח כמו שצוית עלינו

  .מצה ומרור כדת של תורה, יהי רצו( שנזכה לאכול פסח


