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 ?"פסחעלשוםמה"עלשוםמה

 "חורכרפסותכלת"כתובבמגילה
 ?איךהגיעכרפסלמגילה: ליצניהדורשואלים

 ...ששלושיםיוםקודםהחגצריךלעסוקבהלכותהחג, התשובההיא
 

 .להגדהשלפסחשקשורלפרשההקודמתנתחילבמשהו
כלשלאאמרשלושהדבריםאלובפסחלא"המשנהאומרת, כן? ישבהגדהקטעיםיותרחשוביםופחותחשובים

 ...".פסחעלשוםש. פסחמצהומרור: ואלוהן, יצאידיחובתו
ובתמצוותסיפוריציאתלאיצאידיח, ם"כךסוברהרמב. הפשטהואסיפורהדברים? לאיצאידיאיזוחובה

 .מצרים
וזו -ישמצווהשלזכירתיציאתמצרים. אנירוצהרקשתדעושיששתימצוותשונותלחלוטיןעלאותונושא

 .שלסיפוריציאתמצרים, בלילהסדרישמצווהאחרת(. ומחלוקתאםגםכללילה)מצווהשנוהגתכליום
םאומרשזכירתיציאתמצריםיכולהלהיותבאיזודרךשאדםרוצה"הרמב: ישהרבהנפקאמינותביןשתיהמצוות

, אבלסיפוריציאתמצריםחייבלהיותבדרךשלשאלהותשובה(. ישמחלוקתאםיוצאיםידיחובהבהרהור)לזכור
 .מישלאעושהאתזהלאיוצאידיחובה

 .הכלמבוססעלהשאלה". כיישאלךבנך, "הכלמבוססעלהפסוקים
 ...".פסחעלשוםש"כתוב?". פסחזהעלשוםמה"במשנהלאכתוב! נוסחהמשנהשונהמההגדה, אהזהבנוש

, ההגדההולכתעלפיההנחיותשהתורהכתבהומנסחתאתהדבריםבצורהשלשאלה, אבלההגדהשואלתשאלות
 .לוקחתאתהאמירותשלהמשנהועושהאתזהלשאלה

 .יושביםלבדבסדרחייביםלשאולולענותחש"םאומרשאפילושנית"הרמב
 .אושאפשרלומרכלשאלה, מחלוקתגדולהבראשוניםאםחייביםלשאולדוקאאתהשאלותהאלו

נפטרנומלשאולמה, הנה: ואמרו, רבהשאללמההזיזואתהשולחן, בגמראאומריםשבסדרהזיזואתהשולחן

 .נשתנה
 .צריךלספרבדרךשלשאלהותשובה)!!!( בסדרםאומרשאפילואדםשיושבלבד"הרמב

 .בזכירתיציאתמצריםאיןדברכזה. צריךלהתחילבגנותולסייםבשבח: מ"חייםאומרשישעודנ' ר
 

 .כלהמרבהלספרביציאתמצריםהריזהמשובח. למדנומהמשנהשאיןשיעורלמצווהלמעלה, במצוותהסיפור
אםאתהמדלגעלסיפור. ישמינימוםהכרחי, היששיעורכלפימטהזהשלמצוו, מהשמחדשתהמשנה, אבל

, אבלאםדילגתעלשלושתהדבריםהאלו. יצאתידיחובה, דילגתעלעלינו. יצאתידיחובה, נו -ארבעתהבנים
 .לאיצאתידיחובה -החפצאשלההגדה, שזהעצםההגדה

הפאה, אלוהםדבריםשאיןלהםשיעור: "כליוםלפיזהיששמתרציםמשנהמאודידועהשאנחנואומרים

 ?אבלאיןלושיעור, סיפוריציאתמצריםלאכתוב". והביכוריםוסיפוריציאתמצרים
במצוותפאהאפשרלתתחיטה. המשנהמונהדבריםשאיןלהםשיעורלאלמעלהולאלמטה: לפידברינוזהמתורץ

 .לכןהמשנהלאמנתהאתזה, אבללפסחיששיעורכלפימטה. קהראיוןאפשרלקייםגםבד(, מדאורייתא)אחת
 

אלאלמצווהשלפסחמצה, לאמתייחסליציאתמצרים" לאיצאידיחובתו"הואאומרש. היאאחרת' שיטתהתוס

 !ידיאכילתמצה, לאיצאידיחובתמצוותקרבןפסח, אםלאאמר! ומרור
להסבלכלהדעותולאכולשיעור, םשהיאשמורהעודמהסבתאשלההואיכוללקחתמצהשמורהעםכלההידורי

 !אםלאאמרמצהזועלשוםמההואלאיצאידיחובתמצה -לחומראבשנייהאחת
 ?".תפיליןאלועלשוםמה"אנילאאומרבבוקר? איפהמצאנושצריךלהסבירמצוות. זהדברמאודקשה

אין, בניתמעקה, לא?". מעקהזהעלשוםמה" -בונהמעקה, אהאדםמפרישפ. בברכהאניאומר, ישברכה

 .הסברים
 

 .כימרדכיציווהעליה? למה. איןאסתרמגדתאתעמהואתמולדתה
 !במשנהלאכתובלמה! לאנכון. שמאיטה? למה. לא? מותרלקרואלאורהנרבשבת

 .מרשאםכןהואיקראולאיטההגמראאומרתששמואלא. הגמראמביאהברייתאשאומרתשזהשמאיטה
 ".כמהגדוליםדבריחכמיםשאמרולאיקראלאורהנר"ואמר, הטה, קראלאורהנר
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כמהגדוליםדבריחכמיםשהייתהלהםהבנהכלכךעמוקה. ההבנההפשוטההיאשהואהתכווןלדבריהברייתא

 .הואבטוחיטה' שאםהואכלכךעסוקבתוס, בנפשהאדם
 .לביןהברייתא -הכניסלמשניות' שר -שמואלראהשישהבדלביןהמשנה' ר. לאדוביםולאיער: א"אומרהגר

 !שלאכתבוטעםללמהלאיקראלאורהנר, מהשהואאמרזהכמהגדוליםדבריחכמיםבמשנה
התורה? מהאתהשואלשאלות". כיכלשעורוכלדבש"כיהתורהאמרה? למה. לא? מותרלערבבקטורתדבש

 .אמרה
 .אפילומצוותשאנחנויודעיםאתהטעם, איןדברלעשותמצווהבגללהטעםשלה. ציוונו' אנחנועושיםמצוותכיה
 !הואמביאהסברים, יאומרשאיןרשותלהרהראחריה"שרש, גםבפרהאדומה. זהטובלדעתאתהטעם

, אםהואטעיםאניאוכליותר, לטעיםאנישמחאםהאוכ! אנחנולאאוכליםכיהאוכלטעיםאלאכיאחרתנמות
 .אניאחכהלו

אםהיאעוד, אבלאםהמצווהטעימהאנחנונהנהלקייםאותה. אניעושהמצוותכיהםחיינו. אותודברבמצוות

 !ואםהיאממשטעימהאנחנוכברנשתוקקלקייםאותה, יותרטעימהאנחנונעשהאותהיותר
שאנימתחיללדמייןאיךאני? רדמתיבלילהמרובציפייהלהניחתפיליןמחרבבוקרמתיבפעםהאחרונהלאנ

 .אוציאאתהתפיליןואנשקאותםואניחאותם
 .כברכשהיינוקטניםדמיינואיךאנחנונעלהעלהקרוסלהבלונהפארק. בתענוגותגשמייםזהככההולךלנו)

 ?(.אנחנומדמייניםתענוגשלמצווה
 .בליטעם, ככה? למהעושים, כשאנחנועושים, אבל. נפלאוהואגורםלמצווהלהיותערבהלנוהטעםהוא

 
 !אשרקידשנובמצוותיווציוונו? למהמענייןאותיעלשוםמה. זהמאודקשה' לפיהתוס

 !לפירבןגמליאלאםלאאמראתהטעםלאיצאידיחובתהמצווה, ויותרמזה. באףמצווהאיןאתהטעםהזה
 ?איךאפשרלהביןאתזה

 .בשבילזהבאתיהיום
 

 .בפרשתהשבועשעברישאתקרבנותהשלמים
 ...מישלאיודעחומשבטחאומרקרבנותבבוקר, אתםמכיריםאתהקרבנות

 .ישעשרותקילושלבשר, לאכמועולהשהולךהכלכליל. העיקרשלשלמיםזהשהרובנאכללכוהנים
 .הואחלקמהשלמים, השלמיםקרבןמיוחדשנקראקרבןתודהישבתוך, נוסףעלזה

 :אבלהואמיוחדמאודמכלקרבנותהשלמיםבשניתחומים
ארבעהאנשיםשנעשו. היוםבמקוםקרבןתודהאומריםהגומל)אםעלתודהיקריבנו. וזאתתורתזבחהשלמים

 !חלותהואצריךלהקריבארבעים(, להםניסיםלאשגרתייםמקריביםתודה
 .גםהכבשוגםהלחמים, זוסעודתשלמהבשעתו. חלות 36נשארותלו, אחדמכלמיןהואנותןלכהן

, בקרבןאתהחייבלגמוראתהקרבןעדסוףהזמן. זמןכלקרבנותהשלמיםהואשניימיםולילה: והנהדברמפתיע
 .לכןנותניםלושניימים, וכלאתהחייבלגמוראתהא! כיאםנשארעברתעלאיסורדאורייתאשלנותר

 !לארקשישלוהמוןאוכלאלאשגםמצמצמיםלואתהזמןללילהויום, אבלפה
 .mission impossible, זהמאודמפתיע

 .ומצמצמיםלואתהזמןלמחצית, מוסיפיםלואוכלכמולאיודעמה
 

 .נותןלכהןועושיםאתעבודתהקרבן, נותהראשוןהואכמוכלהקרב. שלקרבןתודהיששניחלקים, ב"אומרהנצי
לספר -שאםלאעשיתאותולאיצאתידיחובתהקרבן, חלקאינטגרלישלהקרבן, אבללקרבןתודהישחלקנוסף

 !עלהנסשנעשהלך
 .התורהנותנתלךבומבהשלאוכלומינימוםזמן, בשבילשתספרברובעם

 .כיחייביםלגמוראתהאוכלביוםאחד -רובעםלהזמיןב, כךתצטרךלשכוראתאצטדיוןטדי
אלאגםאתאלושאתהלאמכירואלו, אתהמזמיןלארקאתהאוהביםשלךואתסבאוסבתאשלהם, תרצהאולא

 ".בואתעשהליטובה. "שאתהשונא
 !זהחלקאינטגרליממעשההמצווהשלקרבןהתודה. ואזאתהאומרדרשהומספרמהקרהלך

כדישתהיהחייבלעשותסעודהברוב -נותנתלךהמוןאוכלומקצרתאתהזמן, רהעושהאתהדברהזהלכךהתו

 .ולספרעלהנס, עם
 

 .הנהפרקתהליםשלאשמתםלבלפירוששלו
 .הגומל -כלתגמולוהיעלי' מהאשיבלה
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שנייהעלהדיבוריםוהצלעה, צלעאחתמדברעלהקרבן. אניאחלקאתחמשתהפסוקיםהבאיםלשתיצלעות

 .שעליךחובהלספר
 .סיפורהדברים -" אקרא' ובשםה, "קרבן -" כוסישועותאשא"
 "!נגדהנאלכלעמו"אבלגם, הקרבן, בביתהמקדש -" אשלם' נדרילה"
 "!אקרא' ובשםה, "ודאימדברעלהזבח -" לךאזבחזבחתודה"
אחריכןאנישוכראתאחדהאולמותהגדולים -" בתוככיירושלים, "מקריביםאתהקרבן -'" בחצרותביתה"

 .מביאאתכלאוהביוואתזרשאשתו, בירושלים
 .איןאתזהבשארהקרבנות. להגידדברים, זהחלקמהקרבן

לכאורההייתיאומר. להסתיראבלאפילובקרבןעולהשאדםלאצריך, מילאבקרבןחטאתשאסורלאדםלהגיד

 .אףאחדלאצריךלדעתמזה, לא -שיעשהפרסומיניסא
 .זההיסוד. בקרבןתודהזהלאכך

 
 .מהשאנירוצהלומרזהפשוטמאוד

 .הגדהשלפסחזהקרבןתודה
מובןאז -ה"וכלהסמליםשלהפסחהםבעצםתודהלקב, אםנגידשהגדהשלפסחזהמשהושמקביללקרבןתודה

 .למהצריךדיבור
, כךגםבפסחמצהומרור -כמושראינובפירוש, כמושבקרבןתודהלאמספיקמעשההקרבןאלאשצריךלדבר

 '.שהםשלושתהמרכיביםהמרכזייםשלהסדרשבהםאנימצייןאתהתודהשלילה
 .בדיוקכמוהתודה! דוקאפהאלאאניצריךלספר, המצהוהמרור, לאמספיקלעשותאתהפעולהשלאכילתהפסח

 '.כךאומרהתוס, שלפסח -לכןכלשלאאמרשלושהדבריםאלולאיצאידיחובתו
 

 .אנירוצהרקלהוכיחלכםשכלענייןהסדרזהענייןשלקרבןתודה
 .לעםוורטיפהשלי"נלמדמהר

 .עלפסח' לחיבראתהספרגבורותה"המהר
 ".ישמיעכלתהילתו' מיימללגבורותה? "מההואשואלבפתיחה'?לפותחאתגבורותה"איךהמהר

איךאנחנויכוליםבכלל? אבלריבונושלעולם'. חכמיםציוועלינולהרבותבסיפורגבורותה: לשואל"המהר

 עשהלנו' לדברעלהניסיםשה? לספרבכבודושלמקום
גםמבחינתהכמותוגםמבחינת, ל"אומרהמהר -!" ?ישמיעכלתהילתו' מיימלאגבורותה"הרידודהמלךאומר

 !אנחנולאמסוגליםבכלללהגידשמץשלשמץשלאפסממהשצריך, האיכות
 

 !זהנסלאנורמלי? אתםיודעיםמהזהראייה? אתםיודעיםכמהניסיםקוריםאיתנובשנייהאחתשלחיים
 !והמוחמתרגםאתזה, אדםבכללרואההפוך

וכשאני, ישלכלאחדמכםבאוזןעורתוףמאודעדין? מהקורה. זהסתםבלוף? איןקולותבעולםאתםיודעיםש

ועורהתוףמשגרלמוחאותותאיךהוא, מכיםעלעורהתוף, עושהרעשגליהאווירנעיםוחודריםלכלאחדלאוזן

שזהמנגןבאוזןאזהמחמתגרםאתוכ, תנודהשלגליקולשנכנסיםלאוזן. זההכלישראבלוף, באמתאיןקול! שמע

 .זהלמחיאתכפיים
 .כלהברהאנחנושומעים
 ?עצבים? שרירים? הליכהזקופה? שמיעה? אתםיודעיםמהזהראייה

 .אניצריךלומרלואלףתודות'? מהאניאומרתודהלה
אני, בהתלהבותזוקףכפופיםכשאניאומר -נכהמסכןעלכיסאגלגלים. אדםעיוורבוקראחדקםוהוארואה)

 ?חושבאיזהנסזה
 '(.איךהייתיקופץומברךאתה, אםהייתישבועקםבבוקררתוקלמיטה. אניקםבבוקר. לא

 .רקשתבינואיךאלפיניסיםמלוויםאותנובכלרגע
, דולר 1,000,000,000,000,000,000זהכמואדםשחייבלחברשלו, מבינתהכמות'? אזעלמהאניאודהלה

 .ובאונותןלועשראגורות
 .יותרטובשתשבבשקט". הנה, בבקשה"

 ".הדומייהתהילה' לךה"זה, מצטט' עודפסוקשה
 ...".להגדולהגיבורוהנוראהאדירוהעזוז-הא"יוחנן' היהמישהושאמרלידר. אתםמכיריםאתהגמרא

 "?בחיהדמרךסיימתינהולכוליש"יוחנן' אחרישלושדקותאמרלור
 .לאהיינואומריםאתזהבתפילה -" גדולגיבורונורא"אםלאהיהכתובבתורה
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 !היינושותקים, לאהיינואומריםאחרת, אחרת. רקכימשהרבנואמראתזה'? להגידשבחיםשלה, מה
 ?מהזהכלהמרבההריזהמשובח? מהזההסיפורהזהלספרביציאתמצרים, אםכך

 
 .ל"לכםכיווןפעםבשיעורההפוךשלהרעיוןשלהמהראנינתתי

 !ישפהצווידינים, ל"אומרהמהר
תגמוראתהחייםשלךאלף. תודהכלהלילהוכלהיום, איןלךשוםזכות. תסתוםאתהפה, האתהצודק"מצדהקב

 .ולאתודהלומספיק, פעמים
זההעניין'! יהדברהכיבסיסישליהודיזהלהודותלהאנחנונקראיםיהודיםכ! אבלעליךישחובהשלהכרתהטוב

 .שליהודי
 !אבלאנילאיכוללשתוק. והייתיצריךלשתוק, נכוןשלךהדומייהתהילה! ישחובהשלהכרתהטוב

 .ראינודברדומהאצלמשהרבנובהכרתהטוב
 .אניצריךלהכותאותו, אדםשביקשלעשותלירעויצאמזהטוב

 !אניצריךלהכירלוטובה, רואיםבתורהשאםאנינהניתיאבלאנחנו
 ".אניאגןעלמשה"שוםגללאבאואמר? אבלהמיםלאעשוכלום. משהרבנומכירלמים
 ?כואבלמים, מה? מהזההשטויותהאלו
ובכלפיאלאשליישחובהשלהכרתהט, זהלאשמגיעלמיםמשהו! אניצריךלהיותבןאדם. המיםזהלאהעניין

 !המים
 .לאבמים, זהדיןבמשה

 .אלאהאישהמצרישמשההרגובגללזהברחוהגיעלפה, לאמשה -" אישמצריהצילנו"
 .והואהיהשםלהצילאותם, אבלבזכותומשהברח! ומגיעלושימות, משההרגאתהאישהמצרי
 ".נואישמצריהציל" -אבלהואעשהלהםטובה, למצרימגיעשיהרגואותו

הוארץלמיםלקרראתהנשיכהומצאשםילדשטבע, נחשנשךאותו. לאחדשנשכוערוד, אומרהמדרש, משל

 !לכילערודשנשכני, מהאתרוצהממני: עונהלההאדם, האמאשלהילדאומרתלותודה. והצילאותו
 !שלודברראשוןתרוצציאתהגולגולת, כשתמצאיאתהערודתיקחינבוטביד: אמרלה

 .תגידילושכוייח -אבללפנישהואיגסוס
 .אבלאניצריךלתתלושכוייח. מגיעלושיהרגואותו? לערודמגיעשכוייח

 
 .בגללשאכפתלואולאאכפתלו', לאבכללה' אניאומרתודהלה. אותועיקרון

 ...זהנעיםלימאודשאתהמהללאותיכלהלילה, שכוייח, שכוייח
 .אבלזהלאפותראתהחובהשליבהכרתהטוב. הואמעלזה, אתזהלאצריך' ה

 .אנירוצהלהקריאלכםאתהרעיוןהזהבקטעשאתםאומריםכלשבתוגםבהגדהשלפסח
אין... אילופינומלאשירהכיםולשוננורינהכהמוןגליוושפתותינושבחכמרחבירקיע"כלשבתאתםאומרים

 ".ךאנחנומספיקיםלהודותל
 .וידיכםפרושותככפנישמים, תארולעצמכםשהפהשלכםמלאשירהקיים

 !שבעעשרהאפסים? מהזההמספרהזה. אחתמאלףאלפיאלפיםורבבירבבות... איןאנחנומספיקיםלהודותלך
 (.אנילאיודעלמה, אםכתובאלףאלףאלפיאלפיםורבבירבבות! כתובאלףאלף. סידורזהלאחסמבה)

 .אנילאיכוללהודותלואפילובאחתמתוךעשרבחזקתשבעעשרה
 ".קלוחומרשאנילאיכוללעשותשוםדבר... עלכןאיבריםשפילגתבנו"אחרידקהאנחנואומרים

 !סתירהמניהוביה? אתהנורמלי? הםיודוך? מה
 ?לפניחצידקהאמרתשאיןאנחנויכוליםועכשיואתהאומרשתודה

 .ל"ץשלהמהרזההתירו
 

 .היהמלךשהיהעושהכלחודשאסיפהעםהשריםשלו
 .פעםאחתנשברלומהבורקסיםוהרוגלךשהיומגישיםבארמון

 .מתחיליםבראשהשרים, אזהואאמרלשריםשמעכשיוכלאסיפהתהיהאצלשראחר, הוארצהקצתלהתרענן
 .לםמגיעיםעודחודשהאסיפהשלהמלךאצלנווכו, ההואחוזרהביתה

 .שתיעוגות. אנחנונגישעוגהיפה, בארמוןהגישורוגלך, לאיודע? מהמגישים, אויואבוי
 .כולםנהנו, יופי

 הואשםארבעעוגות, ההואהגיששתיעוגות. אחריחודשמכיןיותר, השרהבא
 כלאחדרוצהלהראותשהואיותרמכבדאתהמלך. כלשרמוסיףוהולך, ככהכלחודש
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 .ריכמהזמןמגיעהתורשלהשרהיהודיאח
 .תיתןליתקציב, בבקשה: אומרהשרהיהודילמלך
 ...קמצן. כולםהסתכלועלהיהודי

 ?ואתהבאככה, כלאחדמשתדלרקלכבדאותייותרויותר, תשמע: אומרלוהמלך. המלךנוראנפגע
 !אניהיחידישמכבדאותך! להפך: אומרלוהשרהיהודי

להגישצלחותשלזהבטהורומאכלים, מישהיהמארחאותךהיהצריךלבנותלךארמוןפלטינה, שלךלפיהכבוד

 !וכלזהלאהיהמספיקכדילכבדאותך, מפוארים
 .ואףאחדמהםלאנתןאחוזשלאחוזשלאחומהכבודשנתןלך

זהמהשאתה, יזההכבודשלךמהשאתהנותןל -אםאתהנותןכסףואומרלילעשותבזהסעודה, מהשאיןכן

 !רצית
 

 ?מהנעשה - אילופינומלאשירהכיםולשוננורינהכהמוןגליו
 .אזאניעושהמהשאנייכול! אבלישעליחובהשלהכרתהטוב

אבלזהלאפותר, ההיהיותרטובשאניאסתוםאתהפה"מבחינתהקב. זהרחוקמהמציאות, כן? זהרחוקמהאמת

 .שלילהודותאותימהחובה
 .מהשאנייכולאניעושה. איבריםשפילגתבנו, אנימודהאיךשאנייכול". ההוא"החובהשלילהודותזהלאבגלל

 .מצידנוישחובהשלהכרתהטוב. ל"זההתירוץשלהמהר
שהשללאמספיקרקלעשותאתהמע -ופסחמצהומרורזהכמוקרבןתודה, ואםמצידנוישחובהשלהכרתהטוב

 .לכןבשלושתהדבריםהאלוצריךגםלדבר, הקרבןאלאצריךגםלדבר
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