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עמנו אינו עם הומוגני.
בהשקפות  מגוונים  אנו  כיהודים, 
במנהגים  בתפיסות,   – עולמנו 
ניכר  זה  גיוון  שלנו.  ובתרבויות 
כבר בנקודת ההתחלה שלנו. התחלנו כמשפחה מגוונת. 
היוו  שלימים  בנים,  עשר  לשנים  אב  היה  אבינו  יעקב 
אבות שנים עשר שבטי ישראל. שנים עשר ילדים אלו 
יחסי- היו  לשתים  כאשר  שונות,  אמהות  מארבע  באו 
ולמרות  ולאה.  לרחל  שהיו  מאלו  ליעקב  שונים  קרבה 
שלשה  צאצאי  רק  נותרו  הזה  והמגוון  הגדול  שמהעם 
שבטים, הרי בוודאי שהגנים של כולם מצויים בתוכנו. 

אנחנו לא עם מונוליתי.
שונות  קבוצות  של  אורם  שונים,  בזמנים  זאת,  עם 
בתוך עמנו המגוון שלנו יותר משל קבוצות אחרות. במשך 
שתי המאות האחרונות, הענף האשכנזי במשפחה תפס 
הטשטש.  ברובו  הספרדי  שהענף  בעוד  מרכזי,  מקום 
ישנן סיבות רבות לכך, אך אין זה המקום להאריך בהן. 
למרות זאת, הספרדים מגיעים מאוצר בלום של תרבות, 
מחשבה ותפיסות עולם שהוא חלק מהותי ובלתי-נפרד 
החבורה  )"עקרונות"(,  זה  כתב-עת  היהודי.  מהסיפור 
שהוא מייצג, והאנשים המרכיבים אותה באים לשפוך 

אור חדש על אותו אוצר.
המונח "ספרדי" היום מייצג מגוון עשיר של תרבויות 
משתמשים  רבים  המדוברת,  בשפה  אמנם  ורקעים. 
במונח כדי להתייחס לכל מי שאינו אשכנזי, אך למילה 
זו קיימת משמעות צרה ומשמעות רחבה. במובן הצר 
שמקורו  יהודי  לכל  מתייחסת  "ספרדי"  המילה  שלה, 
מחצי האי האיברי; במובנה הרחב, היא מתייחסת לאזור 
גיאוגרפי רחב יותר הכולל את אירופה המערבית, המזרח 
הלכו,  שהם  מקום  לכל  ועוד.  אפריקה  צפון  התיכון, 
הספרדים הביאו עמם גישה תורנית מיוחדת. אנדלוסיה, 
השוכנת בספרד הדרומית, הולידה הוגי דעות, פייטנים 
ומשוררים, רבנים ומנהיגים פוליטיים. ממקום זה צמחו 
אבן גבירול, אבן עזרא, אבן מיגאש, אבן פקודה, יהודה 
הלוי, שמואל הנגיד ועטרת תפארתנו רבי משה בן מימון 

)הרמב"ם(.
הספרדים שגורשו התיישבו מחדש באזורי הים התיכון 
וצפון אפריקה, וחלקם במערב אירופה. הם הביאו עימם 
את הפנינים התרבותיים והאינטלקטואליים הייחודיים 
להם. יורשי מסורת זו היום, וכן כל יהודי הרוצה להתחנך 
לצערנו,  לגלותה.  כדי  קשה  לעמול  צריכים  פיה,  על 
מרבים  ולא  בנקל,  נגישה  אינה  הספרדית  המסורת 
ללמד אותה כראוי. היא התעמעמה לכדי מצב שפעמים 
רבות, אנשים הפוגשים את המעטים המייצגים אותה 
מרגישים שהיא זרה ליהדות. לחניה ומקצביה כל כך לא 
'נעימותיה', הן מרגישות לא  מוכרים, שכשמנגנים את 

מכוונות. אך אין הדבר כן. כמו כל ז'אנר במוזיקה, יש לה 
ולהעריך את  להבין  כדי  ייחודית משל עצמה.  מערכת 
זו.  מסורת  של  ההקשר  את  להכיר  חייבים  מנגינותיה, 
וודאי  בינה לבין מה שפופולרי היום, אך  יש שוני  אכן, 
ללמוד  אחריותנו  זוהי  ואותנטית.  אמיתית  פחות  אינה 
אותה, לחיות אותה, וללמד אותה בגאווה ובשמחה, ולא 

להתבייש בה.
לשם מטרה זו, הקמנו את החבורה. ניצלנו טכנולוגיות 
כדי  גיאוגרפי,  מכשול  כל  כמעט  שמסירות  מודרניות 
להנגיש את המורשת וחכמץ ספרד המפוארות לחברינו, 
מקום.  בכל  אותה,  ללמוד  הרוצה  יהודי  ולכל  לילדינו, 
המסורת  "צמצום  זוהר,  צבי  פרופ'  בצדק  שאמר  כפי 
כצמצום  זה  הרי  ספרדים,  צאצאי  עבור  רק  הספרדית 
גם  אופן,  באותו  בריטים."  עבור  רק  שייקספיר  כתבי 
כל  את  שלנו  התורני  הלימוד  בתוך  מאמצים  אנחנו 
ושיתפו  תרמו  היהודית  ההיסטוריה  שבמשך  החכמים 
רעיונות דומים ומשלימים לגישה הספרדית. עבורנו, לא 
הספרדית,  השיטה  את  ולטפח  להגדיל  בניסיון  מדובר 
והעמוק  העשיר  הגיוון  את  ולטפח  לחזק  ניסיון  אלא 

שעם ישראל מייצג.
גיליון זה עוסק בחג הפסח, מועד ראשית היווצרות 
להתחבר  אותנו  מכוונים  המועד  ומנהגי  מצוות  עמנו. 
כפי  לחרות,  עבדות  שבין  בהבדל  ולהכיר  לזהותנו 
שאומרים חכמינו ״אין האור ניכר אלא מתוך החושך״. 
המועד  את  פותחים  אנו  שאיתה  המרכזית  השאלה 
היא ״מה נשתנה״. בכתב-עת זה, חכמי ההווה והעתיד 
המרובים  הגוונים  את  לנו  להבהיר  ידם  את  נושאים 
המאפיינים את טוב המועד. מתוך דבריהם, נזכה להבדיל 
בין עבדות לחירות, בין יגון לשמחה, בין אבל ליום טוב, 

ובין אפלה לאור גדול, כן יהי רצון.
כולי תודה לחכמים, לתלמידי החכמים, ולכל לומדי 
בית המדרש המקוון הזה שכתבו מאמרי עומק ומחשבה, 
שיעורים  ולהעביר  ללמד  מזמנם  הנותנים  לכל  וכן 
למשתתפים. אני מודה במיוחד לה״ה אלי שעובי, סינה 
כהן, ואבי גרסון נר״ו על עמלם ועבודת הקודש בהוצאת 
הנהדר של  על העיצוב  נגר  ולנבו  לאור העולם,  זה  כל 
ה׳  מעם  שלמה  משכורתם  שתהא  רצון  יהי  הגיליון. 

ושבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. 
ואני תפילה שמפעלנו זה ימצא חן ושכל טוב בעיני 
אלהים ואדם, ושנזכה להפיץ מעיינותינו חוצה, ללמוד 
עם  ולהאדירה,  תורה  ולהגדיל  ולעשות  וללמד לשמור 

ביאת גואל צדק בימינו במהרה.

תזכו לשנים רבות,
יוסף דוויך

דברי פתיחה מראש בית המדרש
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זמן וחירות

הרב יוסף דוויך

זכר  להיותו  בנוסף  אך  חירותנו.  זמן  הוא  סח 
על  חג  גם  הוא  מצרים,  משעבוד  ליציאתנו 
עצם מושג החירות. החג מביא אותנו להיות 
וכן  חורין,  בן  להיות  של  למשמעות  מודעים 
ומנחות  המעודדות  לפעולות  מודעים  להיות 

אותנו לחיי חירות.
מוצאים  אנו  ובכן  חירות.  עבור  יסוד  מושג  הוא  זמן 
יציאת  סיפור  כל  למשך  בזמן,  הקשורים  רבים  עניינים 

מצרים, וכן במצוות התורה לחג הפסח.
באמצע   – מצרים  יציאת  שבסיפור  המפנה  בנקודת 
מדויקים  תזמונים  לראשונה  מופיעים   – המכות  עשרת 
והקשרי זמן, כחלק מהמכות. תופעה זו באה לצד שינוי 
בגלוי  להודות  בכך שהוא מתחיל  פרעה  פסיכולוגי אצל 
באשמתו ובחטאו, ומתחיל להסס באיתנות שלו להחזיק 

בעבדיו בכוח.
במכות  הזמן  מרכיב  שבהן  דוגמאות  מספר  להלן 

משמעותי:
דבר: )שמות ט,ה-ו(

הזה  הדבר  ה'  יעשה  מחר  לאמר,  מועד  ה'  וישם 
כל  וימת  ה' את הדבר הזה ממחרת,  ויעש  בארץ. 

מקנה מצרים; וממקנה בני ישראל לא מת אחד.
ברד: )שם,יח(

הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד, אשר לא היה 
כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה.

ארבה: )שם י:ד,ו(
כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר 
ארבה בגבלך. ... ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל 
מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום 
ויצא מעם  ויפן  הזה.  היום  היותם על האדמה עד 

פרעה.

חושך: )שם,כב-כג(
ויט משה את ידו על השמים, ויהי חשך אפלה בכל 
ארץ מצרים שלשת ימים. לא ראו איש את אחיו, 
בני  ולכל  ימים;  שלשת  מתחתיו,  איש  קמו  ולא 

ישראל היה אור במושבתם.
מכת בכורות: )שם יא,ד; יב,כט(

ויאמר משה, כה אמר ה', כחצות הלילה אני יוצא 
בתוך מצרים. ... ויהי בחצי הלילה, וה' הכה כל בכור 
בארץ מצרים, מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור 

השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה.
גם ביציאת מצרים עצמה, תזמון מדויק היה דבר מהותי: 

)שמות יב,מ(
שלשים  במצרים,  ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב 

שנה וארבע מאות שנה.
להיות  הפכה  נמצאים  אנחנו  שבו  לזמן  הזאת  הרגישות 
היבט מרכזי באופן שבו אנחנו מקיימים את מצוות החג, 

הן בימי קדם והן בימינו.
בנוגע לקרבן הפסח: )שם יב,יא(

נעליכם  חגרים,  מתניכם  אתו:  תאכלו  וככה 
בחפזון,  אתו  ואכלתם  בידכם;  ומקלכם  ברגליכם, 

פסח הוא לה'.
ולגבי המצה: )הגדה של פסח(

מצה זו שאנחנו אוכלין, על שם מה? על שם שלא 
שנגלה  עד  להחמיץ,  שלאבותינו  בצקם  הספיק 
הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  עליהם 
וגאלם מיד, שנאמר "ויאפו את הבצק אשר הוציאו 
גורשו  כי  חמץ;  לא  כי  מצות,  עוגות  ממצריים, 
ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו 

להם" )שם,לט(.
נבחן עתה כמה אופנים שבהם הזמן קשור בחירות, וכיצד 

קשר זה בא לידי ביטוי בהלכות החג וברעיונותיו.

תורגם מאנגלית: אלי שעובי
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חורין,  בני  להיות  כדי   – הראשון  הרובד 
הזמן צריך להיות בבעלותנו.

ברמה הכי פשוטה, יש יחס הדוק בין זמן לחירות. החירויות 
הכי בסיסיות שלנו קיימות בזכות זה שאנו שולטים בזמן 
שלנו, כלומר שיש לנו זמן ושהזמן הוא בבעלותנו. בסופו 
את  לעשות  יכולים  שאנחנו  זה  מחירות  חלק  דבר,  של 
עומדת  היכולת  אותה  בבסיס  אבל  רוצים.  שאנחנו  מה 
הנחת היסוד שיש לנו את הזמן לעשות את אותם דברים. 
אם הזמן הוא לא שלי, ואם אני לא היחידי שקובע מה 
אני אעשה עם הזמן שלי, אני לא יכול לעשות איתו מה 
זאת,  במקום  חורין.  בן  לא  אני  הזה  ובמובן  רוצה,  שאני 
אצטרך לפעול בהתאם לרצונות של האדם שהזמן הוא 
בבעלותו. לפיכך לפי ההלכה, שכיר שעתי )כלומר, בן אדם 
שבעיקרון מכר למעסיק את הזמן שלו כדי שהוא יעשה 
בו עבודה כלשהי שהמעסיק חפץ(, כשהוא עושה משהו 
אחר באותו זמן, הוא נחשב גזלן, שהרי כששכירים כאלה 
עוסקים בדברים אחרים, הם בעצם גוזלים את הזמן שהם 
אנחנו  בבעלותנו,  הוא  כשהזמן  מאידך,  למעסיק.  מכרו 
יכולים לעשות בו מה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים זמן 

כדי להיות בני חורין.
משמעות  לפרעה.  עבדים  היינו  במצרים,  כשהיינו 
הדבר היא שהוא הכריח אותנו לוותר על הזמן שלנו ולתת 
לו אותו. לפיכך, כשמשה התחיל להזכיר לפני פרעה את 
הרצון שהעבדים יצאו ממצרים ויעבדו את אלהי העברים, 
פרעה הגיב שכנראה יש להם יותר מידי זמן פנוי! הוא תיקן 

זאת בכך שהוא לקח מהם את הזמן הזה )שמות ה,ד-ח(:
ויאמר אלהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו 
את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, 
הן רבים עתה עם הארץ, והשבתם אתם מסבלותם. 
ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו 
הלבנים  ללבן  לעם  תבן  לתת  תאספון  לא  לאמר. 
ואת  תבן.  להם  וקוששו  ילכו  הם  שלשום,  כתמול 
שלשום,  תמול  עשים  הם  אשר  הלבנים  מתכונת 
תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו; כי נרפים הם, על 

כן הם צעקים לאמר, נלכה נזבחה לאלהינו.
פרעה הקשה עליהם את עול השעבוד על ידי כך שהוא 
לקח מהם עוד יותר מזמנם. מעתה, הוסר עודף הזמן שהיה 
להם מכך שהתבן כבר היה מוכן עבורם; ועכשיו עליהם 
מהכמות  לגרוע  מבלי  הקש  באיסוף  זמן  יותר  להשקיע 
הרגילה של הלבנים שהם צריכים לספק. מחשבת פרעה 
הזדמנות  עבורם  היווה  עבודה  ללא  פנוי  שזמן  הייתה 
למשימות  חלופות  ולשקול  שונות  באפשרויות  להרהר 
המוטלות עליהם. לא אמור להיות לעבד הזדמנות לחשוב 
בחירות,  טמונות  אפשרויות  בתוך  כי  כאלה.  דברים  על 
ובבחירות טמונה חירות. פרעה ווידא שלא יהיו להם כל 

אלה.

הרובד השני – זמן נותן לנו אפשרויות.
את  לעצב  מעשינו,  את  לבחור  יכולתנו  מידת  פי  על 

המידה  היא  כך  מטרותינו,  את  ולהשיג  שלנו  המציאות 
מאפשר  הזמן  חורין.  בני  להיקרא  יכולים  אנו  פיה  שעל 
את הבחירות שלנו ואת ההשלכות שלהן מעצם העובדה 
שהוא מספק עבר ועתיד. ללא זמן, כל דבר פשוט יהיה 
כפי שהוא, ללא צמיחה, שינוי, תהליכיות, ניוון או הרס. 
הזמן נותן לנו את היכולת לבחור, להשתנות, לצמוח, ליצור 
ולהשיג מעצם כך שהוא באופן תמידי מאפשר השתנות 
של המצב הנוכחי למצב אחר בעתיד. לכן חשוב שנהיה 
רגישים למה שעלול לקרות בעתיד כתוצאה מהבחירות 
שלנו בהווה. במלים אחרות, כשאנחנו רגישים להשלכות 
ולסיבה ותוצאה, אנחנו יכולים לא רק לעשות מה שאנחנו 
רוצים, אלא גם להשיג מציאויות עתידיות שאנו שאופים 
בהשלכות  להתחשב  מבלי  שלנו  בזמן  שימוש  אליהן. 
העתידיות של המעשים שלנו מביא אותנו לידי תוצאות 
שכנראה לא התכוונו אליהן. בן חורין אמיתי רוצה לא רק 
לעשות דברים אלא גם ליצור דברים. על מנת ליצור, חיוני 
אפוא  צריך  חורין  לבן  עתידיות.  לתוצאות  מודע  להיות 
להיות זמן, והוא גם צריך להיות מודע לתוצאותיו. כלומר 
להבין שיש עבר ועתיד, להתחשב בתקדימים ובהשלכות, 
כדי  כרגע.  לפניו  נמצאות  שאינן  אפשרויות  ולשקול 
לעשות זאת, בן אדם צריך לשלוט במודעות, ביצירתיות 

ובתשומת הלב שלו.
המשימה של משה הייתה לא רק לשחרר את העבדים 
פיזית, אלא גם שכלית. הם היו צריכים להתרגל להתחשב 
בין  ההבדל  את  ולהבין  שלהם  הבחירות  של  בהשלכות 
מצבים בעבר, בהווה ובעתיד. הצעד הראשון שה' נקט בו 
כדי להנחות אותם בדרך הזאת היה לצוות אותם במצוות 

שמטרתן לסייע להם לקנות את אותם הרגלים.
הייתה  האלה  והעיקריות  הראשונות  המצוות  אחת 

לאפות ולאכול מצה )שמות יב,יד-יז(:
והיה היום הזה לכם לזכרון, וחגתם אתו חג לה'... 
הראשון  ביום  אך  תאכלו,  מצות  ימים  שבעת 
המצות,  את  ושמרתם   ... מבתיכם  שאור  תשביתו 
כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ 

מצרים...
מצה  הלכתית,  מבחינה  "שמירה".  דורשת  מצה  אפיית 
כלומר,  להחמיץ.  שיכולה  מתבואה  להיעשות  חייבת 
משהו שלא יכול להיות חמץ, לא יכול להיות מצה. עובדה 
זו כמובן הופכת את תהליך אפיית המצה ל"מסוכנת". אם 
מניחים את הבצק יותר מידי זמן לפני שאופים אותו, הוא 

יתפח וישתנה ממצב של מצווה למצב של איסור חמור!
"אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה אלא אם כן אכלה 
)שם  חמץ"  ייאכל  "לא  שנאמר  המינין,  מחמשת  מאחד 
כ(: דברים הבאים  יב,יח;  )שם  "תאכלו מצות"  ונאמר  יג,ג( 
לידי חימוץ, אם אכלן מצה יצא בהן ידי חובתו; אבל שאר 
הדברים כגון אורז ודוחן וקטניות, אין בהן מצה לפי שאין 

בהן חמץ." )הלכות חמץ ומצה ו,ד(
ומהו ההבדל בין חמץ למצה? זמן. כלומר, היבט יסודי 
באפיית מצה היא תשומת הלב לזמן. מצה היא, בין היתר, 
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סוג של אימון – קריאה לאדם המוסח לשים לב. מדובר 
באימון בסיסי לחשוב כבן חורין.

ושמרתם את המצות.
דרך המצה, ה' מצווה אותנו להפסיק לחשוב כעבדים 
כך שהוא מתעקש  ידי  על  חורין  כבני  ולהתחיל לחשוב 
ובעתיד. להיות  שנלמד להתרכז בזמן, בהשלכות, בעבר 
למציאות  שלם  באופן  מודע  להיות  אומר  זה  חורין  בן 
ולאפשרויות שבה, ואז לבחור לפעול בדרכים שיוצרות את 
המצבים הטובים והמועילים ביותר עבורנו ועבור העולם.

וחשיבות  משמעות   – השלישי  הרובד 
קיימים רק בזמן.

קיים שלב נוסף שבו הקשר בין זמן לחירות נהיה עוד יותר 
לייחס  שלנו  היכולת  הוא  בחירות  מרכזי  מאפיין  עמוק. 
לדברים משמעות. ללא משמעות, אנו נשארים ללא קנה 
מידה למה מעשה מסוים חשוב יותר ממעשה אחר, וכן 
למה תוצאה מסוימת חשובה יותר מתוצאה אחרת. ללא 
היא  אפשרויות  שתי  בין  לבחור  שלי  היכולת  משמעות, 
חסרת-טעם – אני נועד לזרום בים אינסופי של אקראיות, 
ותשישות.  לייאוש  ורק  אך  יוביל  בלתי-נמנע  שבאופן 
וחשובים  רלוונטיים  חירות  ושל  בחירה  של  המושגים 
את  לקבוע  עליי  אופן  באיזה  אך  משמעות.  בגלל  רק 
המשמעות של משהו? לרוב מדובר בתהליך מורכב, אבל 

תמיד חלק מהתהליך הוא תשומת לב לזמן.
בתשומת הלב שלנו לזמן, משמעות באה לידי ביטוי 
בעולם, שהרי רק מתוך חסרון )כלומר, מה שחסר לדבר 
כלשהו( אנחנו מצליחים לזהות משמעות בכלל. שלילה 
אינה  אינו(,  שהדבר  מה  )כלומר,  לַאין  המודעות  או  זו, 
קיימות  הן  אלא  אובייקטיבית.  למציאות  אינהרנטית 

במודעות של השכל האנושי רק כשהוא מודע לזמן.
אם, למשל, כשאני בא לקיים את דברי התורה לשמור 
את המצות, אני מסתכל לראות אם הבצק שלי החמיץ, 
אני עושה זאת רק כי אני חושב שקיימת אפשרות שהוא 
עדיין לא החמיץ אלא שהוא רק יכול להיות חמץ בעתיד. 
שחווה  תודעה  בתוך  רק  לא-חמץ  להיות  יכולה  מצה 
מצה פוטנציאלית בזמן, בבחינת "טרם מה שהוא יהיה". 
כשהבצק עדיין לא נאפה, המצה )או החמץ( שהוא יכול 
להיות קיימת רק לתודעה; לבצק יש עתיד כמצה/כחמץ 

רק לתודעה. לבצק כשלעצמו לא חסר כלום. הבצק הוא 
מבני  אותו  כשמנתקים  כך  יהיה  תמיד  והוא  שהוא,  מה 
אדם המביטים בו בו מתוך מודעות לזמן, היודעים מה הוא 
היה ומה הוא יכול להיות ועוד יהיה. מודעות תמיד מציפה 
אל תוך העולם חוסר, שלילה וַאין כדי לעשות ממנו סדר 

ולהחדיר לתוכו תכליתיות.
הכוונה אינה שדברים לא משתנים לאורך זמן מחוץ 
דבר  אינם  עדיין הם  כן. אבל  ברור שהם  לתודעה שלנו. 
כלשהי  תודעה  קיימת  לא  בהווה, שהרי  זולת מה שהם 
שתזהה מה הדבר היה או מה הוא יכול להיות. ולכן לא 
משמעות  שתיארתי,  כפי  כי  משמעות.  לו  להיות  יכולה 
קיימת רק מתוך חסרון, שאף הוא קיים רק בהשגת זמן 
התורה  במצוות  לדבוק  יכול  אני  לכן  חושית-אנושית. 
לשמור על בצק-המצה, עם הידיעה של מה הוא עלול 
להיות אם אני לא אתערב ואאפה אותו לפני שהוא תופח.
ההקשר  מתוך  קיים  תמיד  דבר  של  הנוכחי  המצב 
הוא עלול להיות, כשמצבים אלו  ומה  היה  הוא  של מה 
מולבשים על ההווה כדי לקבוע את המשמעות והחשיבות 

שלו. אני מודע למשמעות כי אני מודע לזמן.
כל הדברים האלו דחוסים בתוך המשימה הפשוטה של 
אפיית מצה שאנו נצטווינו בה עוד טרם יציאתנו ממצרים: 
קחו את החיטה, עשו ממנה קמח, לושו את הקמח לבצק, 
אל תתנו לו לתפוח, אפו אותו, אכלו אותו. ברמת העשייה, 
המהווה  השלמה  האנושית  התודעה  את  מפעילים  אנו 
חלק מרכזי בחיים שלנו כבני חורין. במידה נמוכה יותר, 
גם אם אנחנו לא נאפה את המצה אלא רק נאכל אותה, 
לפחות נהיה עדיין מודעים לתהליך של איך הבצק נעשה 

מצה – וגם זה מביא אותנו לחשוב יותר כבני חורין.

סיכום
בזמן  משתמשים  אנחנו  שבו  האופן  ערך.  יקר  הוא  זמן 
שלנו הוא האופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו. להיות 
בני חורין זה לא רק לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא גם 
ליצור ולהיות מי שאנחנו רוצים. לכל זה, צריך זמן. הוא 
חייב להיות בבעלותנו, ואנחנו חייבים להיות מודעים אליו. 
כשאנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים ומקיימים את 
מצוות המצה – שתי מצוות החג הנוהגות כיום – אנחנו 
לומדים את המסר הזה מתוך חוויה ומפנימים אותו אל 

תוך לבנו ושכלנו.

הרב יוסף דוויך הוא הרב הראשי הספרדי של אנגליה, ורבה של הקהילה הספרדית-פורטוגזית באנגליה, 
הקהילה היהודית העתיקה ביותר במדינה. הוא למד בירושלים בישיבת חזון עובדיה ושימש את הראשון 
וחבר  יהדות בלונדון,  בית הספר ללימודי  יו"ר של  דוויך מכהן כסגן  זצ"ל. הרב  יוסף  לציון, חכם עובדיה 

וועדה בכנסי רבני אירופה. הרב דוויך הוא בעל תואר שני בחינוך יהודי.
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בניסן עתידין להיגאל

הרב ד"ר רצון ערוסי

נגאלו,  "בניסן  חז"ל:  דברי  פורסמים הם 
אולם  יא,א(,  )ר"ה  להיגאל"  עתידין  בניסן 
דרבי  אליבא  רק  נאמרו  אלו  דברים 
יהושע. ודומה שלא רבים מודעים לדברי 
חז"ל אליבא דר' אליעזר, "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין 
אפשר  מקור.  באותו  נאמרו  שהם  למרות  להיגאל", 
התפשטה  נגאלו,  שבניסן  ומוסכם  שמאחר  משום 
הדעה שבניסן עתידין להיגאל. אולם יש לברר, מה 
טיבה של גאולה עתידה זו? ומתי הוא זמנה, לא רק 

מבחינת החודשים, אלא מבחינת השנים?

המחלוקת שבין רבי אליעזר ורבי יהושע
הגאולה  בעניין  רק  לא  נחלקו  ור"י  שר"א  לציין  יש 
העתידה, אלא גם בזמנה של בריאת העולם, ובזמנים 
ר"א:  לפי  ואמהותיה.  האומה  לאבות  הקשורים 
בתשרי  אבות,  נולדו  בתשרי  העולם,  נברא  "בתשרי 
מתו אבות. בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה 
האסורים,  מבית  יוסף  יצא  בר"ה  וחנה,  רחל  שרה 
בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו, 
בתשרי עתידין ליגאל". לעומת ר"א, "ר' יהושע אומר, 
מתו  בניסן  אבות,  נולדו  בניסן  העולם,  נברא  בניסן 
רחל  שרה  נפקדה  בר"ה  יצחק.  נולד  בפסח  אבות. 
בטלה  בר"ה  האסורין,  מבית  יוסף  יצא  בר"ה  וחנה, 
עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו, בניסן עתידין 

להיגאל".

ההסכמות שבין רבי אליעזר ורבי יהושע
שנויה  אינה  לשעבר  מצרים  גאולת  אפוא,  יוצא 
במחלוקת. כי גם ר"א וגם ר"י מסכימים שבר"ה בטלה 
עבודה מאבותינו במצרים, ובניסן נגאלו. כמו כן הם 
מסכימים  גם  הם  יצחק.  נולד  שבפסח  מסכימים, 
בזרע של  וחנה  ורחל  נפקדו האמהות שרה  שבר"ה 
האסורין.  מבית  שיצא  יוסף  נפקד  ושבר"ה  קיימא, 
מאבותינו  העבודה  ביטול  גם  זו,  שמבחינה  ואפשר 
במצרים בר"ה היא פקידה, כי ר"ה הוא יום הזיכרון, 
לכל הדעות. המחלוקת ביניהם היא, שלר"א העולם 
נברא בתשרי והגאולה העתידה היא בתשרי, והאבות 
נולדו בתשרי ומתו בתשרי; ולר"י בניסן נברא העולם 
ובניסן עתידין להיגאל, ובניסן נולדו אבות ובניסן מתו 

אבות.

רבי יהושערבי אליעזר

ניסןתשריבריאת העולם

ניסןתשרילידת האבות

ניסןתשרימיתת האבות

פסחפסחלידת יצחק

ראש השנהראש השנהפקידת שרה ורחל וחנה

ראש השנהראש השנהיציאת יוסף מבית האסורים

ראש השנהראש השנהבטלה עבודה מאבותינו במצרים

ניסןניסןנגאלו

ניסןתשריעתידים להיגאל
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כך נוכל לסכם את כל מעגלי ההסכמות שבין ר"א 
ור"י:

א( יש הקבלה בין מועד בריאת העולם ובין מועד 
הגאולה העתידה.

ומועד  העולם  בריאת  מועד  בין  הקבלה  יש  ב( 
האבות  לידת  מועד  לבין  מחד,  העתידה  הגאולה 

ומועד מותם מאידך.
ג( יש הקבלה בין מועד יציאת מצרים לבין מועד 

לידת יצחק.
ומועד  בין מועד פקידת האמהות  ד( יש הקבלה 
במצרים  אבותינו  פקידת  למועד  יוסף,  של  פקידתו 

ומועד פקידת כל יצורי עולמים בכל שנה.
אמור מעתה: לעולם, בעולמה של היהדות, העניין 
הלאומי.  בעניין  קשור  והקוסמולוגי  האוניברסלי 
העתידה,  והגאולה  העולם  בריאת  בעניין  הדבר  כך 
וכך  ומותם,  האומה  אבות  לידת  בעניין  הדבר  וכך 
הדבר לגבי פקידת כל יצורי עולמים ופקידת האומה 
במצרים. כמו כן, יציאת מצרים מקבילה ללידתו של 
יצחק אבינו, שנתייחד מכל אבות האומה, משום מה, 

בזמן לידתו.

יש אדון לבירה ואב לאומה
זמן  בין  הקבלה  יש  לר"י  וגם  לר"א  שגם  העובדה 
אומר  שר"א  אלא  העתידה,  הגאולה  לזמן  הבריאה 
בתשרי, ור"י אומר בניסן; והעובדה ששניהם מסכימים 
שיש הקבלה בין זמן לידת אבות האומה וזמן מותם, 
אלא שלר"א בתשרי, ולר"י בניסן; והעובדה ששניהם 
מסכימים שר"ה הוא יום הפקידה, יום הדין והזיכרון, 
ושהאימהות  לישראל;  ובמיוחד  עולמים,  יצורי  לכל 
נפקדו בר"ה, ושיוסף נפקד לשחרור בר"ה, ושאבותינו 
במצרים נפקדו מעבדות לחרות בר"ה – כל העובדות 
הללו מלמדות שיש הסכמה בין ר"א ור"י על עיקרי 
אין  לר"י,  וגם  לר"א  גם  כי  היהדות.  של  אמונתה 
עם  ואין  טבעית,  התהוות  או  מקרי  דבר  הבריאה 
אדון  יש  אלא  מקרית,  לאומית  התהוות  ישראל 
לבירה, ה'. ויש אבא לאומה, ה'. הבריאה נבראה על 

ידי ה' לאחר ההעדר המוחלט, והבריאה מתקיימת 
בכל עת ובכל שעה מעצם מציאותו של ה' וברצונו. 
ורצונו של ה' הוא שהאדם שנברא בצלמו, יהיה ייעודי 
ושלפי מעשיו של האדם  ובחייו,  וערכי בהתנהגותו 
ידון לחיים או למוות, ולפי מעשי האנושות תידון היא 
וידון העולם לקיום או לחורבן.  לקיום או להשמדה 
ועמנו נוסד על ידי ה' מאברהם בברית בין הבתרים, 
שזרעו מיצחק, אשר שועבד במצרים, יהיה עם ה', 
קדוש  וגוי  כוהנים  ממלכת  ויהיה  וייעודי,  ערכי  עם 

לכל האנושות ואור לגויים.

המקדש וקידוש ה'
לפי  במצרים  ישראל  גלות  של  השנים  מנין  אמנם 
ואפשר  יצחק,  של  מלידתו  היא  הבתרים  בין  ברית 
ויציאת מצרים הן  שזוהי הסיבה לכך שלידת יצחק 
בניסן, לפי כל הדעות, אבל עדיין צריכים אנו למודעי, 
יעקב,  אלא  למצרים,  ירד  לא  עצמו  יצחק  שהרי 
וליצחק היה בן נוסף, עשו. היה ראוי אם כן לייחד את 
יעקב, ולא את יצחק! אולם ליצחק יש יתרונות על 
פני שאר האבות, משום שהוא מסר נפשו למען רצון 
ה' להיעקד כעולה תמימה, וזהו היסוד של קידוש ה'. 
ובמעשהו זה הוא קידש את המקום שבו הוא נעקד 
להיות בית מקדש עולמים, ושממנו תשאב היהדות 
קדושה לעצמה ולכל האנושות. כמו כן, יצחק אבינו 
מעולם לא היה מחוץ לארץ הקודש. הוא נולד בה, 
וחי בה, ומת בה. ולפיכך, לידתו בניסן היא היסוד ללידת 

האומה ביציאת מצרים כעם ה', בניסן.

התהוות ותכליתיות
נברא  שבתשרי  האומר  שר"א,  נאמר,  שם  בגמרא 
במעשי  אמר  שה'  העובדה  מן  זאת  למד  העולם, 
עשב  דשא,  הארץ  "תדשא  א,יא(  )בראשית  בראשית 
מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו", וחודש תשרי 
הוא החודש שבו הארץ מוציאה דשאים ואילן מלא 
צמחים.  ומצמיחים  לאדמה  יורדים  וגשמים  פירות, 
זאת  למד  העולם,  נברא  שבניסן  האומר  ר"י,  ואילו 

ליצחק יש יתרונות על פני שאר האבות, משום שהוא מסר נפשו למען רצון ה' להיעקד 
זה הוא קידש את המקום שבו הוא  ובמעשהו  ה'.  וזהו היסוד של קידוש  כעולה תמימה, 
נעקד להיות בית מקדש עולמים, ושממנו תשאב היהדות קדושה לעצמה ולכל האנושות. 
כמו כן, יצחק אבינו מעולם לא היה מחוץ לארץ הקודש. הוא נולד בה, וחי בה, ומת בה. 

ולפיכך לידתו בניסן, היא היסוד ללידת האומה ביציאת מצרים, כעם ה', בניסן.
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)בראשית א,יב(  מן העובדה שבמעשי בראשית נאמר 
ועץ  זרע למינהו,  "ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע 
הוא  ניסן  וחודש  למינהו",  בו  זרעו  אשר  פרי  עושה 
מוציא  והאילן  דשאים  מלאה  הארץ  שבו  החודש 

פירות, והבהמה והעוף מזדווגים.
כך יוצא שר"א שם את הדגש על ראשית ההוויה, 
ור"י שם את הדגש על ההוויה כשהיא כבר בהווייתה, 
ועל התכליתיות שיש בהוויה. ולכן אפשר שר"א הוא 
בדעה שהבריאה בעוה"ז יש לה התחלה ויש לה סוף, 
ואחרית הימים תהיה מלווה באירועים קוסמולוגיים, 
כמו  הווייתו,  עצם  את  מיצה  הזה  שהעולם  משום 
ממלא  וה'  שלימות.  בעוה"ז  לחייהם  יש  שהאבות 
ימיהם, וכשהם ממצים את עצמם בעוה"ז, הם מתים, 
אחר,  לעולם  עוברים  והם  ממנו.  מסתלקים  דהיינו 

עולם האמת והנצח.
העוה"ז  בין  שאין  בדעה  שהוא  אפשר  ר"י,  ואילו 
לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות )וזו דעת שמואל, 
כי  יב,ב(.  מלכים,  הרמב"ם,  הכריע  וכמוהו  קנא,ב;  שבת 
העיקר בבריאה בכלל, ובאבות בפרט, היא התכלית 
הווייתו. על  ועצם  הווייתו  כל אחד. לא ראשית  של 
אף שאבותינו השתחררו מן העבודה בר"ה, הם יצאו 
ממצרים והפכו להיות עבדי ה' במקום עבדי פרעה 
יגיעו  בכלל,  והאנושות  בפרט  עמנו  וכך  בניסן.  רק 
לתכלית באחרית הימים, בכך שכולם יתלכדו מסביב 
מאבותינו  עבודה  בטלה  שכבר  אף  כי  בה'.  לאמונה 
מתשרי, ובכך הם פסקו להיות עבדי פרעה, הרי הם 
טרם הפכו להיות עבדי ה'. רק בניסן כשנצטוו על ידי 
ה' בקרבן פסח ובמילה, ועשו כן, רק אז נהיו עבדי ה'.

התרחשויות   – העתידה  הגאולה 
בינלאומיות ולאומיות כבירות

הגאולה העתידה, לפי תיאורי הנביאים, תהיה כרוכה 
ומגוג,  גוג  מלחמת  בירושלים,  הגויים  במלחמות 
ובבניין בית המקדש בהר הקודש בירושלים ע"י המלך 
המשיח. "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' 
בראש ההרים. ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. 
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית 
אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון 
השווה  ב,ב-ג;  )ישעיה  מירושלים"  ה'  ודבר  תורה  תצא 
ועת  המשיח,  ימות  היא  תקופה  אותה  ד,א-ג(.  מיכה 
קבוץ גלויות )רד"ק מיכה ד,יא(. והיא עת של מלחמת 
אומה  כל  ימים,  ובאותם  שם(.  דוד  )מצודת  ומגוג  גוג 
ישראל"  ממשלת  "תחת  יהיו  וכולן  לארצה,  תשוב 

)רד"ק ירמיה מח,מז(.
כבירים  ולאומיים  בינלאומיים  מאורעות  כן,  אם 

כאלה הם תהליכים שנמשכים שנים רבות. הם אינם 
מתרחשים בימים אחדים, וגם לא בחודש אחד, ולכן 
מועד הגאולה העתידה, שנקבע ע"י ר"א לתשרי, וע"י 

ר"י לניסן, אומר דרשני.

חנוכת בית שלישי בניסן
כידוע, יחזקאל ניבא את בניינו של בית שלישי, שלפי 
חז"ל הוא יהיה בנין עולם. והוא ניבא שיקריבו קרבנות 
המילואים בחנוכת הבית השלישי, ומועד הקרבתם 
באחד  ניסן(  דהיינו  הראשון,  )=בחודש  "בראשון 
לחדש" )יחזקאל מה,יח(. וכתב הרד"ק, שם: "בראשון – 
זהו חדש ניסן, שהוא חודש הגאולה, שבו נגאלו ישראל 
לחדש  ובאחד  בעתיד.  להגאל  עתידין  ובו  ממצרים, 
לרבי  ראייה  הפסוק  וזה  בקרבנות...  המזבח  יחנכו 
יהושע )ר"ה יא,ב(, שבניסן עתידין להגאל. שאם תהיה 
הגאולה בתשרי, איך יניחו מלהקריב במזבח עד ניסן 
הבא אחריו, ומלחטא עליו ומלכפר את הבית? ומה 
מהגלות  שיצאו  לא  להיגאל,  עתידין  בניסן  שאמר, 
בניסן, אלא קודם ניסן יצאו ויעלו, עד שבאחד בניסן 
יהיה בנין הבית נשלם, ויחנכו המזבח באחד בניסן. וכן 
עשו במשכן: באחד בניסן החל אהרן לעבוד במזבח. 
אלא שקדמו לו שבעת ימי המלואים ששמש בהם 

משה...". עכ"ל.
מדברי הרד"ק למדנו שכשחז"ל אומרים שבחודש 
לכל  מתכוונים  אינם  הם  ייגאלו,  או  נגאלו,  מסוים 
התהליך ולכל המאורעות החשובים והגדולים שהם 
ממרכיבי הגאולה. שהרי כדי לבנות בית מקדש צריך 
ומאורעות  וישלטו בארצם,  ישובו לארצם  שישראל 
אבל  בחודש.  ולא  בימים,  מתרחשים  אינם  כאלה 
שראוי  המועד  הוא  המאורעות,  של  השיא  מועד 
לציון כמועד הגאולה. כגון חנוכת בית שלישי שתהיה 
באחד בניסן, גרמה לכך שחז"ל קבעו, ובצדק, שבניסן 

עתידים להיגאל.

התשובה תנאי לגאולה העתידה
מדברי הרד"ק אנו למדים שדברי יחזקאל על מועד 

כבירים  ולאומיים  בינלאומיים  מאורעות 
כאלה הם תהליכים שנמשכים שנים רבות. 
הם אינם מתרחשים בימים אחדים, וגם לא 

בחודש אחד. 
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שבניסן  שאמר  לר"י,  סיוע  הם  שלישי  בית  חנוכת 
עתידים להיגאל. אך מדברי הרד"ק יש קושיא – הלוא 
לא נעלמו דבריו אלו של הנביא יחזקאל מר"! וכי ר"א 
הבית  את  יחנכו  ניסן  חודש  שבראש  כך  על  יחלוק 
השלישי? יש להניח שר"א מודה שחנוכת בית שלישי 
היא באחד בניסן. ואם כן, מדוע הוא אינו מזהה את 
הגאולה העתידה עם שיא השיאים של מאורעותיה, 

בנין בית שלישי וחנוכתו?!
גישה  ור"י הבדלי  ר"א  בין  ראינו שיש  כבר  אולם 
יש  אם   – וכבירים  חשובים  למאורעות  והתייחסות 
להתייחס אליהם לפי מועד ראשית התהוותם כדברי 
ר"א; או לפי תכליתם, בעת שכבר התהוו, והם הגיעו 
לבשלותם ולפרים, כדברי ר"י. והנה מצאנו שר"א הוא 
)סנהדרין  נגאלין"  תשובה,  עושין  ישראל  "אם  בדעה, 
שבתשרי  אמר  הוא  זאת,  דעתו  שבגין  ויתכן  צז,ב(. 
עתידין להיגאל. כלומר, בימי הדין והתשובה שיקדמו 
למאורעות הגאולה. ושיהיו באותו זמן, ימי תשובה של 
עמנו. כי רק תשובה כזו תסלול את הדרך להתרחשות 

מאורעות הגאולה.
שהתשובה  ר"א  עם  מסכים  ר"י  שגם  לציין  יש 
היא תנאי לגאולה. אלא שהוא חלק עליו, שדווקא 
תשובה בימי דין ותשובה היא תנאי לגאולה. שהרי כך 
השיב ר"י לר"א: "אם אין עושין תשובה, אין נגאלין? 
קשות  שגזרותיו  מלך  להן  מעמיד  הקב"ה  אלא 
למוטב".  ומחזירין  תשובה  עושין  וישראל  כהמן, 
עכ"ל. כלומר שלדעת ר"י גם אם העם לא שב מאליו 
בתשובה, אין לדחות את עניין הגאולה. שאפשר שה' 
יחולל מאורעות שהם קודמים לגאולה, ובד בבד העם 
יחזרו בתשובה, כמו הופעת המן שגרמה לעם לשוב 
בתשובה, וכך נגאלו. והמעיין בדברי הוויכוח שבין ר"י 
ר"י  שכוונת  יראה  צז,ב-צח,א(,  )סנהדרין  בגמרא  ור"א 
שה' יסייע לעם לשוב בתשובה, כשה' יגאלם. ואם כן 
לפי זה, ר"א כנראה בדעה שכשהעם יחזור בתשובה 
ראויים  יהיו  אז  ותשובה,  דין  בימי  טבעי,  באורח 

להיגאל. ואילו ר"י הוא בדעה שגם אם העם לא שבו 
מאליהם, ה' יעזור להם, אפילו בכוח, לשוב בתשובה, 

ולגאול אותם.

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
ואמנם הנביא מיכה ניבא: "כימי צאתך מארץ מצרים 
מצרים  שיציאת  כמו  כלומר,  )ז,טו(.  נפלאות"  אראנו 
לבוא,  לעתיד  כך  ונפלאות,  בנסים  כרוכה  היתה 
כשיגאל את עמנו, הוא יחולל נסים ונפלאות. רד"ק 
עם  קשורים  ונפלאות  נסים  שאותם  )שם,טז(  כתב 
מלחמת גוג ומגוג בירושלים עיר הקודש. ואין ספק 
שנס תחיית המתים הוא אחד הנסים שיעשה ה' אז, 
)רמב"ם, מאמר תחיית  ימות המשיח, או לאחריו  לפני 
המתים(. וכמו שהנסים ביציאת מצרים נועדו לנטוע 
ובלב  אבותינו,  בלב  ובהשגחתו,  בה'  האמונה  את 
הגויים, כך גם הנסים והנפלאות שיתרחשו, ובעצמה 
יותר מרובה, באחרית הימים. שהרי הם נועדו לגרום 
ושכולם  הגויים,  ושל  עמנו,  של  בתשובה  לחזרה 
להיות  ישובו  וישראל  בה',  לאמונה  מסביב  יתלכדו 
בית  ובניין  לגויים.  ואור  קדוש,  וגוי  כוהנים  ממלכת 
שלישי יבטיח מימוש ייחודם זה של ישראל ומימוש 
בימי  מישראל  יושפעו  כשהגויים  ולכן  ייעודם. 
המקדש השלישי, הם יאמרו, "לכו ונעלה אל הר ה' 
אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. 

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )מיכה ד,ב(.
והמקדש השלישי, שיהיה שיא השיאים  והואיל 
של גאולת ישראל ושל האנושות כולה, ייחנך כאמור 
ר"י  של  דעתו  התפשטה  לכן  הדעות,  לכל  בניסן, 
ישוב  לא  עמנו  אם  גם  כי  להיגאל.  עתידין  שבניסן 
מאליו בתשובה, ה' ישיבנו אליו, ואף באמצעות נסיו 
ונפלאותיו. אבל לכשנשוב בתשובה וניגאל, ייבנה בית 
נוכל  וייחנך בניסן, או אז  המקדש השלישי לעולם, 
למלא את ייעודנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, 

ואור לכל האנושות. ובאותו ניסן ניגאל לעולם.

הרב רצון ערוסי הוא רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ומייסד ויו"ר ארגון הליכות 
עם ישראל, ונשיא מכון משנת הרמב"ם. בעל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, ומרצה 
למשפט עברי באוניברסיטת בר-אילן. הרב ערוסי הוא תלמידו המובהק של הרב יוסף קאפח ז"ל, ועומד 

בראשותו של בית הדין לדיני ממונות בקרית אונו.
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כנגד ארבעה בנים
דיברה תורה שבכתב

חכם ד"ר חזי כהן

ארבעה הבנים בפשוטו של מקרא
ארבע פעמים מתארת התורה שיח בין אבות ובנים 
בהקשר לאירועי יציאת מצרים. שלושה מהם בספר 
שמות )יב,כא-כח; יג,ג-י; שם, א-ג, יא-טז( והרביעי בספר 
דברים )ו,יז-כה(. כידוע, בתורה שבעל-פה סיווגו אותם 
יודע  ושאינו  תם  רשע,  חכם,  טיפוסים:  לארבעה 
את  המאפיין  מה  לראות  ננסה  זה  במאמר  לשאול. 
כל אחד מן הבנים לפי פשוטו של מקרא ונשאל מה 

היחס בין השלושה שבשמות לרביעי שבדברים.
לארבע הפרשיות מוטיבים משותפים, עד שניתן 
עצמו.  על  החוזר  ספרותי  מודל  לפנינו  שיש  לטעון 
זוהי בעצם 'סצנת דפוס' אותו נכנה 'העברת המסורת 

מהאב אל הבן'. המודל כולל מספר רכיבים:

אירוע עתידי – "והיה כי יביאך ה' אל הארץ". 1
מעשה דתי. 2
הבן שואל לפשר המעשה1. 3
האב משיב. 4
התשובה קשורה ביציאת מצרים.. 5

חובת האבות והזקנים לחינוך הבנים
אנו מורגלים כיום בלימוד בידי מורים, אולם במסורת 
ישראל הקדומה האחריות על לימוד הילדים היתה 
מסורה בידי האב וזקני העדה. כך מוסבר לשון ספר 
ָך"  ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ משלי: "ׁשְ

לו  מגיד  האב  אלא  שואל  אינו  הבן  שכן  חריג  השני  הבן   1
מיוזמתו, וראו על כך בהמשך.

)משלי א,ח(. בתהלים ע"ח ישנה סקירה של תולדות 
בהעברת  מרכזי  תפקיד  לאבות  ובה  ישראל  עם 
ָלנּו.  רּו  ִסּפְ ַוֲאבֹוֵתינּו  ָדֵעם  ַוּנֵ ַמְענּו  ׁשָ ר  "ֲאׁשֶ המסורת: 
ִהּלֹות ה' ]...[  ִרים ּתְ ֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסּפְ לֹא ְנַכֵחד ִמּבְ
ה ֶאת  ר ִצּוָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ם ּבְ ַיֲעקֹב ְותֹוָרה ׂשָ ֶקם ֵעדּות ּבְ ַוּיָ
ִלְבֵניֶהם". הציווי לספר לבנים את  ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ההיסטוריה לחזק את אמונתם בהקב"ה "ְלַמַען ֵיְדעּו 
ימּו  ְוָיׂשִ ִלְבֵניֶהם:  רּו  ִויַסּפְ ָיֻקמּו  ֵלדּו  ִיּוָ ִנים  ּבָ ַאֲחרֹון  ּדֹור 
חּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹוָתיו ִיְנצֹרּו:  ּכְ ְסָלם ְולֹא ִיׁשְ ֵבאלִֹהים ּכִ
ֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא  ְולֹא ִיְהיּו ּכַ

ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו" )ו-ח(.

הוא  המסורת  כמעבירי  ההורים  של  מקומם 
משמעותי ביותר. כיבוד הורים אינו רק מצוה בתחום 
שבין אדם לחברו, אלא בתחום שבין אדם למקום. 
אם נקבל את חלוקת עשרת הדברות לשני לוחות: בין 
אדם למקום ובין אדם לחברו – נראה שמצוות כיבוד 
ההורים שייכת לחלק של המצוות שבין אדם למקום 
משום שההורים שותפים לקב"ה בבריאת הולד והם 

המוסרים את המסורת לדור הבא. 

ארבעת הבנים הם דוגמא למפגש בין דורי 
יציאת  בנו את סיפור  בו האב מלמד את 
כל  מאפיין  מה  לברר  יש  וכעת  מצרים. 

אחד מן הבנים. 
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אם כך, ארבעת הבנים הם דוגמא למפגש בין דורי 
בו האב מלמד את בנו את סיפור יציאת מצרים. וכעת 

יש לברר מה מאפיין כל אחד מן הבנים. 

הבן הראשון – קרבן הפסח )שמות יב,כא-כח(
התורה  קובעת  מצרים  ליציאת  ההכנות  במהלך 
ה"דבר"?  מהו   – כד(  )פס'  ה"  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ "ּוׁשְ
הנזכר  הפסח,  קרבן  הוא  ההקשר  פשוט,  באופן 
בפסוקים הקודמים )פס' כא-כג(. למראה הטקס החריג 
והאב  כו(,  )פס'  ָלֶכם"  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  "ָמה  שואל  הבן 
ַעל  ַסח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַלה'  הּוא  ַסח  ּפֶ ֶזַבח  ם  "ַוֲאַמְרּתֶ משיב 
ינּו  ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ּבָ
ספציפית.  התשובה  והן  השאלה  הן  כז(.  )פס'  יל"  ִהּצִ
לדברי האב, אנו עושים את קרבן הפסח משום שה' 
פסח על בתי ישראל. אין התשובה נסובה על רכיבים 
אחרים בסיפור יציאת מצרים )למשל: אכילת המצות 
או מכת בכורות(. הסיבה לקרבן היא לזכור את חסדו 

של הקב"ה כשפסח על בתי ישראל. 

הבן השלישי – פדיון בכורות )שמות יג, א-ג, 
יא-טז(

דיני הבכורות כוללים שלושה סוגים: בכור בהמה, בכור 
חמור ובכור אדם, ולמראה פדיון הבכורות שואל הבן: 
"ַמה ּזֹאת?" )פס' י( – הפרשה מתמקדת בדיני הבכורות 
משמעות  מה  שואל  הבן  פשוט  באופן  לכן  בלבד, 
התיחסות  כוללת  האב  תשובת  הבכורות.  פדיון  של 
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  קונקרטית אך ורק למכת בכורות "ּבְ
 ]...[ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ֲהרֹג ה'  ַוּיַ  ]...[ ְצַרִים  ִמּמִ ה' 
ָכִרים" )פס' יד-טו(.  ֶטר ֶרֶחם ַהּזְ ל ּפֶ ן ֲאִני זֵֹבַח ַלה' ּכָ ַעל ּכֵ
חוזק ידו של ה' במכת בכורות באה לידי ביטוי בהריגת 
בכורי מצרים. אין בתשובת האב התייחסות למכלול 
בסיפור  אחרים  להיבטים  או  מצרים  יציאת  אירועי 
אלא אך ורק למכת בכורות, ובכך דומה פרשתנו לדין 

הפסח.

הבן השני – אכילת המצות )שמות י"ג,ג-י(
לאחר שהוכחנו משני המקורות הראשונים שהשאלה 
נעבור  גם היא ממוקדת,  והתשובה  היתה ספציפית 

לבן השני, שהוא חריג במעט.
התורה מצוה בקטע זה על אכילת המצות ואיסור 
אכילת חמץ בלבד. אכילת המצות נובעת מחוזק ידו 
בשונה  ג(.  )פסוק  מצרים  ביציאת  שהתגלתה  ה'  של 
מכת  הוא  שהקשרו  יד  בפסוק  המוזכר  היד  מחוזק 

בכורות, כאן רומז הכתוב לכך שמשה גרש את ישראל 
)יב,לא-לט(.  לתפוח  בצקם  הספיק  לא  וכך  ממצרים 
ֱחַזק  הלשון "חֶֹזק ָיד" אולי רומזת לתיאור הגירוש "ַוּתֶ

ִמְצַרִים ַעל ָהָעם" )לד,ו-לט(.
ה"  ַהּזֶ חֶֹדׁש  ּבַ ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  "ְוָעַבְדּתָ ֶאת  ההוראה 
ו-ז  בפסוקים  המתוארת  לעבודה  מכוונת  ה(  )פס' 

כלומר אכילת מצה ואיסור חמץ.
עיון בקטע מעלה מספר שאלות: 

מדוע בניגוד לבנים האחרים הבן אינו שואל, . 1
אלא האב מגיד לו מיוזמתו? 

ה ה' . 2 ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ תשובת האב אינה נהירה: "ּבַ
ְצָרִים" )ח( – מה פשר פסוק זה? ֵצאִתי ִמּמִ ִלי ּבְ

נשיב על השאלות:
ממספר מקורות אנו למדים כי בימי קדם נהגו . 1

מארח  לוט  השנה.  כל  לאורך  מצות  לאכול 
ָלֶהם  ַעׂש  "ַוּיַ מצות  להם  ומכין  המלאכים  את 
גם  י"ט,ג(.  )בר'  ַוּיֹאֵכלּו"  ָאָפה  ּוַמּצֹות  ה  ּתֶ ִמׁשְ
גדעון הופתע מביקור המלאך והגיש לו מנחה 
)שופ'  ַמּצֹות"  ֶקַמח  ְוֵאיַפת  ים  ִעּזִ ִדי  "ּגְ שכללה 
לשאול  מצות  אפתה  האוב  בעלת  גם  ו,יט(. 
שכן  חשובה  ראיה  זוהי  כח,כד(.  )ש"א  המלך 
מדובר בגויה, ומכאן יש ללמוד כי אכילת מצות 
היתה מקובלת גם בתרבויות אחרות. המשותף 
לשלושת המקומות הוא שהמדובר באורחים 
שהגיעו במפתיע ולא בידי המארחים מספיק 
זמן להכין לחם. העובדה ששנים מן המקרים 
אירעו לעת ערב מוסברת בכך שאפיית הלחם 
לאותו יום הסתיימה זה מכבר והבצק שנותר 
לקראת  שיתסוס  מנת  על  במשארת  הושאר 
הספיק  לא  לד(,  י"ב  כח;  ז'  )שמ'  המחר  יום 
הבצק לתפוח. גישה כזו אנו פוגשים גם בדברי 
חז"ל "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה 
– הלילה הזה כולו מצה".2 לאור זאת יש לומר 
כי לא מגבלותיו של הבן מנעו ממנו מלשאול 
 – ההקשר  דווקא  אלא  חז"ל(  שהציעו  )כפי 
עוררו  לא  חריג  שאינו  מעשה  מצות,  אכילת 
ְדּתָ  את תשומת לבו של הבן. על כן נאמר: "ְוִהּגַ
מעצמו  לפתוח  שצריך  הוא  האב  שכן  ְלִבְנָך" 

ולדבר לבנו. 

בנוסף מצות היו שכיחות במקדש לאורך כל השנה. קרבן   2
ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות  ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ המנחה היה מ"סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ּבְ

ֶמן" )ויק' ב,ד(. ָ ׁשּ ִחים ּבַ ְמׁשֻ
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ֵצאִתי . 2 ּבְ ִלי  ה'  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  "ּבַ לפסוק  ביחס 
מפרש,  רש"י  הפרשנים:  נחלקו  ְצָרִים"  ִמּמִ
מצותיו,  שאקיים  "בעבור  המדרש:  בעקבות 
פירוש  לפי  הללו".3  ומרור  מצה  פסח  כגון 
זה,  בשביל  משמעו  ֶזה"  ֲעבּור  "ּבַ הביטוי  זה, 
לשמור  מנת  על  ממצרים  הוציאנו  ה'  כלומר 
והמצות  הפסח  זה  פי  על  כולן.  מצוותיו  את 
הבעיה  המצוות.  לכלל  למחויבות  דוגמא  הן 
בפירוש היא שהפסקה עוסקת באכילת מצות 
ולא בכלל המצוות. יתרה  ואיסור חמץ בלבד 
הפרשיות  בשתי  המשותף  שראינו  כפי  מכך, 
מתייחסות  שהן  ובכורות(  )פסח  האחרות 
למצוה ספציפית. אנו נעדיף את גישת רס"ג, 
את  לקרוא  יש  לפיהם  ורשב"ם,4  ג'נאח  אבן 
הפסוק על דרך 'סרסהו ופרשהו' ולהפוך את 
)בעבור(  בשביל  נעשה  )זה(  הטקס  היוצרות: 
מצרים,  ביציאת  ה'  לי  שעשה  מה  את  לציין 
כלומר מצוות אכילת מצה נועדה להזכיר את 
היציאה הדחופה ממצרים שהביאה לאכילת 
מצות. פרשנות זו אמנם משלמת מחיר מסוים 
יותר  מתאימה  אך  המשפט  סדר  שינוי  של 

לפרשה המצומצמת ולחטיבה כולה.5
לסיכום, בספר שמות שלוש פרשיות המתארות 
שיח בין אב לבנו. השיחה נסובה סביב מצוה ספציפית 
ובכורות.  מצה  פסח,  ממצרים:  ליציאה  הקשורה 
בהתאמה מלאה גם התשובה היא קונקרטית ונוגעת 
להיבט ספציפי של אירוע יציאת מצרים. בדרך כלל 
הבן שואל, שכן מדובר במעשה חריג. אך בענין אכילת 

המצות האב מגיד לבן, שכן מדובר במעשה רגיל. 

הבן הרביעי – שאלה כללית )דברים ו,יז-כה(
נעיין כעת בבן הרביעי המופיע בספר דברים:

ְוֵעדָֹתיו  ֱאלֵֹהיֶכם  ה'  ִמְצֹות  ֶאת  ְמרּון  ׁשְ ּתִ מֹור  ׁשָ
ה'  ֵעיֵני  ּבְ ְוַהּטֹוב  ר  ׁשָ ַהּיָ יָת  ְוָעׂשִ ְך:  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ יו  ְוֻחּקָ

רש"י שמ' יג,ח.  3
ר' יונה אבן ג'נאח, ספר הרקמה )וילנסקי-טנא(, שער לב,   4

מובא גם בראב"ע )הפירוש הארוך(, שמ' יג,ח; רשב"ם שם.
גם אם צודק רס"ג, עדיין חייבים אנו להסביר מדוע מנוסח   5
הכתוב דווקא באופן הזה. על פי ספר יהושע המילה 'עבור' 
גם  וכך  )ה,יא(,  ָהָאֶרץ"  ֵמֲעבּור  "ַוּיֹאְכלּו  תבואה  פירושה 
ויש כאן כפל משמעות. המשמע הראשון  באכדית. יתכן 
הוא 'בגלל' ולפי זה האב מסביר שבגלל יציאת מצרים אנו 
ולפיו  תבואה  הוא  השני  המשמע  מצות.  לאכול  נדרשים 
האב מצביע על המצה ואומר "בעבור=בתבואה זו יצאנו". 
ן בביטוי החריג תורם לחוויה המוחשית של  השימוש המֻכּוָ
אכילת המצות. בניגוד לפסח ובכורות שהם טקסים חריגים 

היה צורך להמחיש את אכילת המצות באופן מיוחד. 

ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ּתָ  ְוָיַרׁשְ ּוָבאָת  ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען 
ֹאְיֶביָך  ל  ּכָ ֶאת  ַלֲהדֹף  ַלֲאֹבֶתיָך:  ה'  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ
ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר  י ִיׁשְ ר ה': ּכִ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶניָך ּכַ ִמּפָ
ה'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ְוַהֻחּקִ ָהֵעדֹת  ָמה 
ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם: ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה 
ן ה'  ּתֵ ָיד ֲחָזָקה: ַוּיִ ְצַרִים ּבְ ִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ִמּמִ ּבְ
ַפְרעֹה  ּבְ ִמְצַרִים  ּבְ ְוָרִעים  דִֹלים  ּגְ ּומְֹפִתים  אֹוֹתת 
ְלַמַען  ם  ָ ִמּשׁ הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  ְלֵעיֵנינּו:  יתֹו  ּבֵ ּוְבָכל 
ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  ָלֶתת  ֹאָתנּו  ָהִביא 
ה  ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּקִ נּו ה' ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ַלֲאֹבֵתינּו: ַוְיַצּוֵ
ִמים ְלַחּיֵֹתנּו  ל ַהּיָ ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֵֹהינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ
ַלֲעׂשֹות  מֹר  ִנׁשְ י  ּכִ נּו  ּלָ ְהֶיה  ּתִ ּוְצָדָקה  ה:  ַהּזֶ ַהּיֹום  ּכְ
נּו: ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו ּכַ ל ַהּמִ ֶאת ּכָ

שואל  אינו  הוא  השלושה:  מן  שונה  הרביעי  הבן 
בעקבות אירוע או טקס חריג אלא שאלתו מתעוררת 
מצוות  קיום  שבמרכזם  החיים  מכלול  בחינת  לאור 
ה'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ְוַהֻחּקִ ָהֵעדֹת  "ָמה  האל 
של  שונים  סוגים  כולל  הניסוח  )כ(.  ֶאְתֶכם"  ֱאלֵֹהינּו 
ומעיד על כך שזו  מצוות: עדות, חוקים ומשפטים, 

שאלה כללית, ולא נסובה על מצוה ספציפית.
מגמה זו עולה גם מדברי ההקדמה לשאלת הבן 
ְמרּון ֶאת ִמְצֹות ה'  ׁשְ מֹור ּתִ שניסוחם אף הוא כללי: "ׁשָ
ר ְוַהּטֹוב  ׁשָ יָת ַהּיָ ְך: ְוָעׂשִ ר ִצּוָ יו ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ְוֻחּקָ

ֵעיֵני ה'..." )יז-יח(. ּבְ
התבגרות  של  תהליך  מתואר  דברים  בספר 
לברר  ומבקש  האלוהי  לציווי  מודע  הופך  הבן  שבו 
גם   - בהתאמה  המצוות.  קיום  של  המשמעות  את 
הזיקה  אינה פרטנית. הסיפור המכונן את  התשובה 
בין ה' לישראל מתחיל עוד בירידה למצרים "ֲעָבִדים 
ִמְצָרִים..." )כא( וממשיך בתיאור המכות  ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
התשובה  )כא(.  ֲחָזָקה"  ָיד  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ה'  "ַוּיֹוִציֵאנּו 
ממשיכה ומסבירה את ייעודו של עם ישראל בארץ 
ר  ישראל: "ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ע ַלֲאבֵֹתינּו" )כג(. מכיוון שהשאלה היא על עצם  ּבַ ִנׁשְ
היקף,  רחבת  היא  התשובה  הקב"ה,  עם  הזיקה 
ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ה'  נּו  "ַוְיַצּוֵ הברית  הגדרת  ובסיומה 

ה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֵֹהינּו" )כד(. ים ָהֵאּלֶ ַהֻחּקִ

כנגד שלושה וארבעה בנים דיברה תורה 
שבכתב

לפנינו מבנה ספרותי של 'מספר מדורג' הכולל שלוש 
בצלע  ושיאו  אחת,  ליחידה  המצטרפות  צלעות 
השכיח  זה  מבנה  מקודמותיה.  השונה  הרביעית 
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וארבעה',  'שלושה  מכונה  בתנ"ך 
את  לייחד  רוב  פי  על  נועד  והוא 

הצלע האחרונה.6
ההבדל נעוץ בשאלת מקומו של 

הזיכרון ביצירת הזהות הדתית.
בשמות  הבנים  שלושת  אצל 
הזיכרון  את  לעצב  נועדה  המצוה 
היבטים  של  שכחה  ולמנוע 
מצרים:  יציאת  בתהליך  ספציפיים 
הפסח מזכיר את פסיחת ה' על בתי 
ישראל; אכילת המצות וההימנעות 
המואצת;  היציאה  את  מחמץ 
ופדיון הבכורות את המתת בכורות 
הבן  אצל  לעומתם,  המצרים. 
הפוכה  היא  התנועה  הרביעי, 
והזיכרון נועד להוביל לעיצוב הזהות 

ומתוך כך לקיום כלל המצוות. 
 40 לאחר  שואל  הרביעי  הבן 

שנות נדודים במדבר והתשובה היא מבט רחב מתוך 
פרספקטיבה רחבה על כל התהליך מן השעבוד דרך 

יציאת מצרים ועד החיים בארץ.

מבנה של שלושה וארבעה שכיח בסיפורי מקרא רבים. כך   6
למשל: שלוש פעמים ה' פונה לנער שמואל אלא שהוא 
משוכנע שעלי הכהן הוא הפונה אליו, ורק בפעם הרביעית 
ג(.  )ש"א  עלי  בית  באחרית  אותו  המיידע  לה'  משיב  הוא 
את  שואב  הוא  מאין  לדלילה  מספר  שמשון  למשל:  כך 
כוחו. בשלושת המקרים הראשונים הוא משקר וברביעית 
חושף את מקור כוחו האמיתי )שופ' טז(. ההגדרה "שלושה 
א'-ב' הקובע שה'  וארבעה" לקוחה מדברי הנביא עמוס 
יבוא חשבון עם העמים השונים כשאלה יגדישו את הסאה 
לֹא  ָעה  ְוַעל-ַאְרּבָ ֵעי...  ׁשְ ּפִ ה  לֹׁשָ "ַעל-ׁשְ בנוסחה  ומשתמש 

יֶבּנּו".  ֲאׁשִ

ליצור  שנועדו  מצוות  יש  כך 
מעודד  הזיכרון  זמן  ולאחר  זיכרון, 
יותר  רחבה  וזיקה  זהות  יצירת 

לעולם המצוות. 

מעשה אבות סימן לבנים
לפתחנו  הניחה  התורה  כי  נדמה 
עיצוב  בדרכי  משמעותי  כלי 
מערכת  יש  בתחילה  שלנו.  הזהות 
להזכיר  שתפקידן  ומצוות  כלים 
את שארע - שאם לא כן ישתכחו 
הדברים מן העולם. בשלב הבא יש 
עיצוב  של  ומשלים  הפוך  תהליך 
אופן  את  המשנה  היהודית  הזהות 
חייו של האדם ואף גוזר ממנו עולם 

של רעיונות, ערכים ומצוות. 
דברים אלה נכונים לגבי אירועים 
אך  מצרים  כיציאת  הרחוק  בעבר 
גם כאלה מן העת החדשה. קחו למשל את השואה 
האיומה; לפי המודל שהצבנו יש לייצר מאגר זיכרון 
ובמקביל  שארע  את  לשכוח  ולא  לזכור  שתפקידו 
וכיצד  חיינו  את  משנה  השואה  זכרון  כיצד  לשאול 
הוא בא לידי ביטוי מעשי בחיינו. או לחילופין הנס 
הגדול של הקמת המדינה. יש לזכור איך הוקמה, מי 
פעל להקמתה וכיצד במקביל הידע הזה משפיע על 

חיינו כאן ועכשיו בבחינת "בימים ההם בזמן הזה".
מהי יהדות? יהדות היא זיכרון. אבל בניגוד למחשבה 
המוטעית שהזיכרון נעוץ בעבר, הרי שבתורתנו הוא 
המפתח לעשיה בהווה ולבניית העתיד, בבחינת "ְזכֹר 
ְדָך ְזֵקֶניָך  ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ נֹות ּדֹר ָודֹר ׁשְ ינּו ׁשְ ְימֹות עֹוָלם ּבִ

ְויֹאְמרּו ָלְך" )דברים לב,ז(. 

חכם חזי כהן מלמד בישיבת מעלה גלבוע. הוא ד"ר למקרא ועוסק שנים רבות בהגותם של חכמי המזרח 
הספרדים. בספרו "חוכמה מקדם" כינס סיפורי חכמים מכל העולם הספרדי, ובספרו "שערי חיים" עסק 

בתורתו הרוחנית של הבן איש חי.

אצל שלושת הבנים 
בשמות המצוה 

נועדה לעצב את 
הזיכרון ולמנוע 

שכחה של היבטים 
ספציפיים בתהליך 

יציאת מצרים ... 
לעומתם, אצל הבן 
הרביעי, התנועה 

היא הפוכה והזיכרון 
נועד להוביל לעיצוב 

הזהות ומתוך כך 
לקיום כלל המצוות. 
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שאיפות לאוטופיה 
והרהורים מוטעים 

אחרים
)נקודות שיחה לליל הסדר(*

חכם אברהם פאור

חברות אוטופיות
אחד המאפיינים של חברות אוטופיות הוא שאסור 
להעביר ביקורת כלפי המעמד השולט. בדומה לאדם 
הצופה בסרט גיבור-על של מארוול, בחברה אוטופית 

חיוני להשעות כל חשיבה ביקורתית.
כניעה  ולעודד  ביקורתית  חשיבה  למנוע  כדי 
למדינה, אליטות פוליטיות מרחיקות כל אמצעי שבו 
בני אדם יכולים להשתחרר מהקונבנציות שהמדינה 
אנו  יג,יט(  )שמואל־א  שמואל  בספר  עליהם.1  כופה 
החוף  במישורי  הפלשתי  השלטון  שבמשך  למדים 
מקצוע  את  אסרו  דוד,  מלכות  טרם  ישראל  של 
החרשות כדי להבטיח שהמדינה היהודית הצעירה 
לא תוכל ליצור כלי מלחמה מתכתיים שאיתם יוכלו 
כיצד  יבחן  זה  מאמר  לכך,  בדומה  עצמם.  על  להגן 
דיכאו  אחרים,  עריצים  וכן  מצרים,  פרעוני  ולמה 
את התא המשפחתי. כפי שנראה, התא המשפחתי 
מעצים את היחידים בו לראות מבעד לדיקטטורים 
ולפוליטיקאים מושחתים, וכן להתנגד אליהם. דיכוי 
זה מבקש למנוע מהאינדיבידואל את היכולת להפעיל 
את חשיבתו הביקורתית, מאחר והיא הסכנה הגדולה 
האנושית.  ההיסטוריה  כל  במשך  לדמגוגים  ביותר 
שהאזרחים  לעצמם  מבטיחים  דמגוגים  זה,  באופן 

אבי,  מר  פסח,  של  הראשונ)ים(  בליל)ות(  שנה,  כל   *
חכם יוסף פאור ע"ה, היה מנהל איתנו שיחות נפלאות 
ועמוקות בנוגע למשמעות של עבדות וחירות. המאמר 

הזה בא להמשיך חלק מאותן שיחות.
גרסה מודרנית לנרטיבים שעוברים אישור מדיני, ניתן   1

לראות אצל "בודקי-העובדות" של פייסבוק.

אזרחים  ואותם  אליהם,  נאמנים  יישארו  העשוקים 
האוטופי  שהמצב  להרגיש  ימשיכו  חלשי-הדעת 

נשמר.2
במאמר זה, אציג מה התא המשפחתי נותן לאנשיו 

כך שיוכלו להתנגד לשליטים עריצים.

פירוק התא המשפחתי
שליטים עריצים ותומכיהם שואפים לפרק את התא 
וילהלם  טרוצקי,  והבולשביקים,  לנין  המשפחתי: 
רייך, הרברט מרקוזה, מישל פוקו, הרבה מהקיבוצים 
הישראלים, מאו זה דונג, מפגינים אנטי-מלחמתיים 
פרוגרסיביים  פעילים  ה-60,  משנות  בארה"ב 
מהמפלגה הדמוקרטית וכו' – כל אלה קידמו, באופן 
פעיל ועקבי, הפקרות-מינית, וכן את הצד השני של 
אנגלס,  פרידריך  המשפחתי.  התא  פירוק  המטבע, 
טוען מפורשות שמטרת  "מוצא המשפחה",  בספרו 
זכויות  כל  את  לבטל  "לשאוף  היא  המרקסיזם 
לפרק את  לקיצו,  ודתי  ביתי  חינוך  להביא  הירושה, 
קדם- מין  ליחסי  לחתור  המשפחתית,  המונוגמיה 
נישואיים וצד-נישואיים, לטפח... ריבוי הדרגתי של 
יחסי מין חופשיים אצל נשים רווקות, להלאים את 
כל המשק הביתי, להעביר אמהות לעבוד במפעלים, 
להעביר ילדים למעונות יום, לשכן ילדים במוסדות 
הביולוגיים,  מהוריהם  בנפרד  קהילתיים-קיבוציים 
שיגדלו  אלה  יהיו  והמדינה  שהחברה  חשוב,  והכי 

את  ימצאו  לאוטופיה  החותרים  חלשי-הדעת  אותם   2
עצמם הרבה יותר במטאברס מאשר בעולם האמיתי.

תורגם מאנגלית: אלי שעובי
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ויחנכו את הילדים."3
בדומה לכך, תנועת הנוער הנאצית בגרמניה רצתה 
ידי  על  הנאצית  המפלגה  של  עתידה  את  להבטיח 
ערעור הסמכות ההורית. אכן, ילדים גינו את הוריהם 
אם הם לא נכנעו כראוי לרייך.4 האסטרטגיה הייתה 
ברורה: החלשת הקשר בין הורים לילדיהם מסייעת 

ליכולת הממשלה לשלוט ולמשול באותם ילדים.
דוגמה  היה  פורייה  שארל  הצרפתי  הפילוסוף 
מובהקת לאידאולוגיה האנטי-משפחתית הזאת של 
הדיקטטורים, כשהוא הדגיש כמה זה חשוב שהאדם 
המודרני,  בעידן  גם  לו.5  שיהיו  היצרים  לכל  ייכנע 
עידוד ההפקרות-המינית, כפי שעושה הוליווד כבר 
כמה עשורים, הוא ניסיון מכוון להחליש את הערכים 
ותומכיהם  עריצים  אנשים.6  של  המשפחתיים 
מבינים שככל שבני אדם מופקרים יותר מינית ובעלי 
קשרים משפחתיים פחות חזקים, הם נהיים אזרחים 
יותר כנועים למדינה ויותר חלשים אינטלקטואלית. 
מסיבה זו, עריצים מעוניינים כעניין אסטרטגי לפרק 

את התא המשפחתי.7

בתי בני ישראל
בפסוק הראשון בספר שמות כתוב "ואלה שמות בני 
באו"  וביתו  איש  יעקב  את  מצרים,  הבאים  ישראל 
)שמות א,א(. המילה "ביתו" היא מילה רב-משמעית, 
כשבדרך כלל כוונתה לבית כמבנה, אך לפי ההקשר 
כאן הכוונה היא למשפחה. כלומר, כל אחד מהם בא 
למצרים עם משפחתו וכראש לה. הווה אומר שלכל 

ילד יהודי במצרים היו אב ואם שגידלו אותו.

https://thefederalist.com/2015/06/29/americans-buy-  3
into-marxist-family-planning
https://www.history.com/news/how-the-hitler-youth-  4
turned-a-generation-of-kids-into-nazis
https://rational-action.com/etherwave/2009/04/30/  5
charles-fourier-the-gravity-of-the-passions-in-the-
wake-of-revolution/; https://en.wikipedia.org/wiki/
Charles_Fourier
בפרק של סדרת הטלוויזיה של דיסני "עד עצם היום   6
את  מציגים   ,2014 לאוקטובר  ב13  שהופיע  הזה", 
מולן כבעלת רגשות רומנטיות כלפי אורורה. הרגשות 
הרומנטיות האלה שוליות לגמרי לעלילה והוכנסו על 
ידי דיסני באופן מלאכותי אך ורק כדי לעודד הפקרות 
מינית. אין זה מפריע לדיסני ש"עד עצם היום הזה" 

היא סדרה שמיועדת בעיקר לילדים.
ניסיון  עוד  היא  בארה"ב  היום   woke-ה אידאולוגיית   7
המשפחתי  התא  את  הנוגדים  ערכים  לקדם  מכוון 
שארל  הצהיר  שעליהן  למטרות  בדומה  המסורתי, 

פורייה.

מסרבות  העבריות  כשהמיילדות  הפרק,  בהמשך 
בבתים:  אותן  מתגמל  ה'  פרעה,  להוראות  לציית 
הזה,  בפסוק  גם  א,כא(.  )שמות  בתים"  להם  "ויעש 
"בתים" בא במשמעות של "משפחות". כלומר, בזכות 
בתי  את  להשמיד  פרעה  לצו  לציית  סירבו  שהן  זה 
)קרי: משפחות( היהודים, ה' תגמל אותן בכך שהוא 

נתן להן בתים משל עצמן.
"ביתו"  בין  הקשר  את  מקרוב  יותר  עתה  נבחן 
המאפיינים  אחד  כ"א.  בפסוק  ל"בתים"  א'  בפסוק 
המהותיים ביותר של שליטים עריצים הוא השליטה 
להיחשף.  יכול  הציבור  שאליו  המידע  על  שלהם 
את  בקפידה  ומעצבת  שולטת  המושלת  האליטה 
למשל,  הסובייטי,  החוק  לפי  הממסדי.  הנרטיב 
למפלגה הקומוניסטית הייתה שליטה מלאה על כל 
כתיבה  בברית המועצות. מכונות  המדיה המודפסת 
מידע  וכל  הסובייטית,  הממשלה  אצל  רשומות  היו 
ונאגר אצל המשטרה החשאית,  נאסף  מודפס היה 
כך שאם דעה המתנגדת לשלטון הייתה מתפרסמת, 
אותו  ולהעניש  המחבר  את  לזהות  יכולים  היו  הם 
המונית  השמדה  ביצעו  הם  זאת,  לצד  בהתאם.8 
והשאירו  טרום-המהפכה,  מתקופת  חומרים  של 
"ארכיונים מיוחדים" )spetskhran( של "מידע לא-נכון" 
ובהרשאה מיוחדת  נגיש רק למטרות מחקר  שהיה 
מערכת  והוקמה  רשומות,  היו  "ספריות  הקג"ב.  של 
מסוכנים  שנחשבו  פריטים  ציות;  לוודא  כדי  פיקוח 
הוצאו מהארכיונים. ספרים שנחשבו מסוכנים... ]ש[
לא קידמו תודעה של מעמד העובדים ואת נכונותם 
לעבוד קשה, או שכללו פרופגנדה דתית או רעיונות 

פרו-צאריים" הוחרמו.9
לבן אדם שגדל בברית המועצות, או במצרים תחת 
קיימת  שהייתה  לדעת  דרך  אף  הייתה  לא  פרעה,10 
עליו.  הטיל  השולט  שהמעמד  לקשיים  חלופה 
יתרה מכך, האזרח הטוב היה בוודאי נעלב אם הוא 
היה שומע מישהו אומר שהמצב האוטופי הממסדי 
האינטלקטואלים  דיקטטוריות,  במדינות  בעייתי. 

https://mustreadalaska.com/alexander-dolitsky-  8
smuggled-typewriters-and-the-parallels-between-
soviet-socialist-regime-and-america-in-2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_in_the_  9
Soviet_Union#cite_ref-2
מערביות  בדמוקרטיות  אנשים  למקצת  אף  ...ואולי   10
מודרניות. וכן אזרחי מדינת ישראל, שמצד אחד היא 
האזרח  שני  ומצד  בעולם,  היקרות  המדינות  אחת 
ביותר  הנמוכות  המשכורות  אחת  מקבל  בה  הפשוט 
כיפה,  חובשי  ביניהם  טובים,  אזרחים  הרבה  בעולם. 

יגערו על אדם שמביע ביקורת כזאת על אוטופיה זו.
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ספק  המטילים  מאנשים  להתרעם  הראשונים  הם 
הבית  כזאת,  בתרבות  הממסדית.11  באורתודוקסיה 
הוא אחד המקורות החלופיים היחידים שניתן לקבל 
אינו  – אמת לעומת שקר. שהרי הבית  ממנו מידע 
רק נפרד מהמדינה; הוא גם שואב את הערכים שלו 
ממנהגים ומסורות שקדמו למדינה. דעות שהמדינה 
בדרך כלל מחביאה אותן מאזרחיה, ממשיכות לעבור 

מדור לדור ומאיש לאיש בתוך הבית.

רעיון משותף בין פסח לחנוכה
והן  במקדש  ששירתו  הכוהנים  הן  המקבים,  בימי 
התורה  משפטי  את  נטשו  הפוליטיים  המנהיגים 
וחכמתה לטובת התרבות והלאומיות היוונית הנאורה. 
בסתירה  עמדו  היווניים  הלאומיים  והערכים  מאחר 
האחריות  ישראל,  עם  של  הלאומיים  הערכים  עם 
על  מוטלת  הייתה  החדשה  להלניסטיות  להתנגד 
כתלי  ארבע  בתוך  המתנהלות  היהודיות  המשפחות 
בתיהם, ובאחריותן היה למסור לדור הבא את ערכי 
התורה ועם ישראל. מדהים לראות שבעוד שהאליטה 
והרוחנית בירושלים אימצה לעצמה את  הפוליטית 
המשיכו  היהודיים  הבתים  היוונית,  ההלניסטיות 
וילדות  ילדים  ערכים.  אותם  את  הלאה  להעביר 
יהודיים שגדלו בתוך הבית לא התרשמו מהאתלטים 
העירומים ששיחקו באצטדיונים הציבוריים )בדמיון 

אולי לקופים מלוכלכים שרבים על בננה רקובה(.12
בגלל שיהודים התחנכו בתוך הבית, הם העדיפו 
לאורך ההיסטוריה את היופי הנשגב של פסוק באיוב, 
פני  או את החכמה הנצחית של פסוק במשלי, על 
פוליטיקאים  עירומים,  אתלטים  המציג  נכרי  עולם 

בלתי-שפויים,13 וסרטים רומנטיים של הוליווד.
היהודי  הבית  של  החיוני  בתפקיד  הכירו  חז"ל 
את  ולשמר  היהודי  העם  של  להתייוונות  להתנגד 

ראו כיצד אדוני ההיי-טק המונופוליסטיים כגון יוטיוב   11
שמערערים  אלה  את  להשתיק  דרוכים  ופייסבוק 
בלגיטימציה של הממשלה להכריח אנשים להתחסן. 
נזהרים  האקדמיה  ואנשי  המערבית  האינטליגנציה 
של   1 מסעיף  להתעלם  דעת(  )ובשיקול  בפקחות 
תרופתי  ניסוי  כל  עבור  )1947( המצהיר  נירנברג  קוד 
ש-"הסכמתו הרצונית של האדם הינה בבחינת הכרח 
מוחלט." וכן, רבנים "נאורים" המקדמים את רמיסת 
השלטון על זכויות אזרחיה על ידי כך שהם אוסרים 
בית  לתפילות  להצטרף  מחוסנים  שאינם  אלה  על 

הכנסת.
ניתן לומר אותו הדבר על סצנות "רומנטיות" בסרטי   12

הוליווד וסדרות טלוויזיה.
וכן תכניות לימוד על "זהות מגדרית" באוניברסיטאות   13

בארה"ב.

להלן,  שנראה  וכפי  לכן,  וחכמתה.  התורה  משפטי 
הם התקינו מצווה של הדלקת נר חנוכה. כפי שעוד 
משפחה  כל  ידי  על  החנוכה  נרות  הדלקת  נראה, 
ידי  על  במקדש  המנורה  להדלקת  דומה  יהודית 
הכהנים. יש לשים לב שהדלקת המנורה בערב הייתה 
אחת העבודות הנשגבות והמרוממות ביותר במקדש. 
רק לכהנים הייתה הזכות להדליק את המנורה, בעוד 
מרחוק.  בהדלקה  להביט  רק  יכולים  היו  שאחרים 
הזוהר של מנורת הזהב הבוהקת כנגד חשכת הלילה 
הירושלמי סימל את החכמה הססגונית של התורה, 
המאירה מהמקדש אל כל ישראל. ללא קרינה זו, עם 
ישראל שרוי בחושך ואפילה אמיתית: אי-ידיעת ה' 

ותורתו.
בירושלים,  יוון  צבאות  את  המקבים  ניצחון  עם 
חנכו מחדש את המנורה במקדש. את חנוכת המנורה 
הנציחו במצוות נר חנוכה. למצווה זו מאפיין מיוחד: 
בדרך כלל, מצוות הן חובה על יחידים )כמו בתפילה( 
חובת  אך  )כמו בקרבנות התמיד(.  כולו  או על העם 
המצווה של נר חנוכה היא, כמאמר התלמוד, "נר איש 
וביתו" )מסכת שבת כא,ב(. כלומר, החובה להדליק נר 
חנוכה מוטלת על "כל איש עם משפחתו." שתי המלים 
"איש וביתו" המתארות מי הם החייבים להדליק את 
נר החנוכה הן אותן המלים בדיוק המתארות את בני 
ישראל הבאים מצרימה, "איש וביתו באו", כלומר כל 
איש עם משפחתו. דבר זה אינו מקרי. ראשית, מצוות 
נר חנוכה היא חובה על הבית, כלומר על המשפחה, 
כראש  האב  תפקיד  זאת,  לאור  היחיד.  על  לא 
המשפחה לוודא שמשפחתו מדליקה את נר החנוכה 
כלשהו  אב  אם  לכן,  בלעדיו(.  או  )איתו  הראוי  בזמן 
מגיע הביתה לאחר שמשפחתו כבר הדליקה את נר 
החנוכה, אין עליו שום חובה פרטית להדליק נר; הוא 
אפילו לא חייב לראות נר. כמו כן, מאחר ואין חובה 
בבית  נמצא  שאינו  נער  חנוכה,  נר  להדליק  פרטית 
הוריו בחנוכה )כמו תלמיד הנמצא בפנימייה של בית 
הספר( פטור מלהדליק נר חנוכה. נמצא שאם האב 
חוזר לביתו זמן רב לאחר השקיעה למשך כל שמונת 
לילות החנוכה, אלא שבכל לילה הדליקה משפחתו 
את נר החנוכה בהעדרו, עדיין הוא קיים באופן מלא 

את חובתו במצווה זו.
העובדה שחז"ל חייבו את המשפחה להדליק את 
את  סותרת  לכאורה  הכהנים,  את  ולא  החנוכה,  נר 
את  מדליקים  הכהנים  שרק  כשם  המסורתי:  הנוהג 
יקבלו  המנורה במקדש, כך היינו מצפים שהכהנים 
למה  חנוכה.  נר  למצוות  בנוגע  כלשהו  מועדף  יחס 
החליטו חז"ל לתת למשפחה את הכבוד להדליק את 
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נר החנוכה – המסמל את הדלקת המנורה במקדש – 
ובכך, באופן סמלי, להעביר את הכהנים מתפקידם 
המסורתי? אפשר להסיק שחז"ל התיקו את הכהנים 
במכוון מפני שבתקופת החשמונאים הכהנים נכשלו 
ערכים  קידמו  כי  עד  רוחניים,  כמנהיגים  בתפקידם 
זרים וניסו להחליף את התורה והמצוות. לצד כשלון 
הכהנים, המשפחות המשיכו לדבוק בחכמת התורה 
ובקיום המצוות. בשל כך, הכהנים עצמם מוחלפים 
בחנוכה על ידי בני המשפחה, ובית המקדש )באופן 
מילולי: הבית של הקדושה( מוחלף על ידי הבית הפיזי 
של המשפחה. על מצבים כאלה נשמעת ההצהרה, 

"איש לאוהליך ישראל" )דברי הימים־ב י,טז(.
המסר העמוק של חנוכה הוא שמנהיגים יהודים 
ראויים אינם הכרחיים להמשכיות התורה ומצוותיה. 
גם כשהמנהיגות היהודית כושלת, יהודים ממשיכים 

להאיר את אור התורה בתוך קלעי הבית.
את מקור תפקיד הבית ניתן למצוא בסיפור יציאת 
להכניע  שביקש  פרעה,  לעריץ  כנתינים  מצרים. 
היהודים  הנאמנים,  אזרחיו  כל  את  ושכלית  פיזית 
רק  לא  כלל  זה  ציות  ולציית.  קו  ליישר  התבקשו 
הכפול,  לעיקרון  שכלית  כניעה  גם  אלא  פיזי  עמל 
]1[ שלפרעה הרשות להכריח אותם לעבוד בשבילו, 
מתוך  הזאת  העבודה  את  לעשות  שעליהם  ו-]2[ 
הכנעה ובלי להביע שום התנגדות או מחשבה רעה 

על המערכת העושקת אותם.
והמשיכו  זאת,  לקבל  מוכנים  היו  לא  היהודים 
לילדיהם,  ויעקב  יצחק  אברהם,  סיפורי  את  לספר 
ולחלום על היום שבו יחזרו לארץ ישראל כבני חורין. 
כשחושך גובר על הארץ, כפי שקרה במצרים, "לכל 
י,כג(. בזכות  בני ישראל היה אור במושבותם" )שמות 
אור זה, המיילדות העבריות הכירו בחשכת וברשעות 
צו פרעה להרוג את התינוקות הזכרים. בזכות סירובן 
להיכנע לחשכה ולרשעות זו, הן בעצם אפשרו לאורה 

של התורה להאיר בבהירות בכל בתי היהודים.
לעיל  שנשאלה  לשאלה  התשובה  ברורה  עכשיו 
על היחס בין "ביתו" בפסוק א' לבין ה"בתים" שנעשו 
עצמן  והמיילדות  מאחר  כ"א.  בפסוק  למיילדות 
גדלו בבתים, הייתה להם התבונה ואומץ-הלב לומר 
"לא" לעריץ פרעה. בזכות דחייתן את עוצמת פרעה 
נתן להן בתים  ה'  בבית,  לטובת החכמה שהן למדו 
כדי שהן יוכלו להמשיך ללמד את חכמת ה' לילדים 

שלהן עצמן.
מושג "הבית" מונצח גם במצוות קרבן הפסח, שהרי 
גם הוא )כמו נר החנוכה( לא מובא על ידי היחיד ולא 
על ידי העם כולו, אלא על ידי תא משפחתי מורחב 

הנקרא "חבורה". אך נושא זה דורש מאמר נפרד.

הנשק הסודי המפיל את העריץ
שמאפשר  יהודיים  בבתים  הנלמד  הדבר  מהו 
היסודי  הדבר  עירום?  שהמלך  לראות  הבית  לאנשי 
עיצורית- קריאה  הוא  היהודי  בבית  הנלמד  ביותר 
המינימאלי  שהחינוך  כותב  הרמב"ם  אלפביתית.14 
היכולת  את  ללמדו  הוא  לבנו  לספק  חייב  שהאב 
תלמוד  )הלכות  כראוי  שבכתב  התורה  כל  את  לקרוא 
תורה א,ח(. כשל לעשות כן הוא אי מילוי חובה. מאחר 
ובכתבי הקודש אין לא תנועות ולא טעמים, קריאה 
עיצורית יהודית דורשת מהקטן/מהקורא לספק הן 
מלמדים  לכן  הפיסוק.  סימני  את  והן  התנועות  את 
את הילדים מגיל קטן לצרף אותיות באופן מדויק, 
של  שבסופו  עד  משפטים,  וליצור  מלים  לצרף  וכן 
לאחר  הטקסט.  של  מדויקת  קריאה  משיגים  דבר 
מכן, לומד הקורא כיצד לנתח את הטקסט בפרשנות 

אטימולוגית ופונולוגית.
בקריאה  מומחים  היו  שהיהודים  כיון  בפשטות: 
את  'לקרוא'  כיצד  ידעו  הם  עיצורית-אלפביתית, 
הפוליטיות  שהאליטות  בעוד  סביבם.  העולם 
המאמצים  ואנאלפביתיים  פתיים  בעמים  שולטות 
מתוך כניעה את הנרטיבים שמאכילים אותם, בעלי 
'לקרוא' אירועים כהווייתם  יכולים  קריאה-עיצורית 
באמת  הם  מה  להם  שיסביר  לממשל  זקוקים  ולא 
יכולים לדחות נרטיבים בדויים, גם  רואים. לכן, הם 
כשאנשים מפורסמים מקדמים אותם. יהודים קראו 
את החברה סביבם והסיקו שפרעה אינו אלהים, כך 

שלהיות עבד לפרעה אינו נותן לחיים משמעות.
היהודי על קריאה מדוקדקת של  לעומת הדגש 
טקסטים כתובים, היוונים גינו כתיבה כדבר שמונע 
לשינון,  "כעזר  לשמש  יכולה  כתיבה  אמיתי.15  ידע 
אבל היא תמיד מזייפת ומעוותת את הדיבור המקורי 
"במחשבה  כותב,  פאור  יוסף  חכם  על-פה."  הנאמר 
היוונית, כתיבה היא תמיד מעין זיוף, שבמקרה הטוב 
ניתן לסבול אותה כעזר לשינון, אך היא תמיד מזייפת 
כתובים מונעת  ומעוותת."16 ההסתייגות מטקסטים 
ומעודדת  מדקדקים  קוראים  של  ההתהוות  את 

חשיבה אנאלפביתית וכנועה.
"קריאה  לו  קורא  שאני  במושג  קשור  הנ"ל  כל 
של  תפיסה  עם  מתחילה  כנועה  קריאה  כנועה". 

 "The Horizontal ,14  לדיון מקיף בנושא, ראה יוסף פאור
 Society: Understanding the Covenant and Alphabetic

"Judaism )אנגלית(, עמ' 13-20.
 "Ignoring the Writing on the Wall: במאמרי,  עיין    15
",Semiology vs. Metaphysics חקירה, חורף 2022, עמ' 

.89-105
16  יוסף פאור, The Horizontal Society, עמ' 15.
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שהוא  בכך  הקורא  על  דומיננטי  שהוא  מחבר 
וספציפי.  משתמש בטקסט כדי להביע מסר קבוע 
מה שחשוב הוא המסר הקבוע שאליו כיוון המחבר. 
לכן, קורא טוב הוא קורא כנוע. קורא כנוע קורא את 
הטקסט מתוך הכנעה, דרך שכלו של המחבר ובאופן 
לדמות  אולי  ניתן  התכוון.  המחבר  שאליו  הספציפי 
את הטקסט הכתוב לחלון זכוכית שדרכו ניתן להביט 
אל תוך השכל המקורי של המחבר, שכתב את אותן 
המלים. תפקידו של הקורא הכנוע הוא להביט דרך 
בזמן  חשב  המחבר  בדיוק  מה  וללמוד  החלון  אותו 
פאור  חכם  לכך,  בהתאם  הטקסט.  את  כתב  שהוא 
כלומר   ,a-letheia היא  "האמת  היוונים,  שאצל  כותב 
מציאות  של  חשיפה(   = )'אי-הסתרה'   dis-covery
מטפיזית היושבת 'שמה'. תפקיד הלוגוס היווני הוא... 
פאסיבי."17  באופן  מעצמם,  להיראות  לדברים  לתת 
ובכן, קריאה היא דבר פאסיבי, ומטרתה לחשוף את 
'נחשפת',  משמעות  שאותה  ברגע  המחבר.  מטרת 

כבר אין צורך בטקסט.
כפי שהעיר ג'.ר.ר. טולקין, מחבר "שר הטבעות", 
העולם  למלחמת  משל  להיות  נכתב  לא  חיבורו 
ש"רבים  משום  אלגוריה  דחה  הוא  השנייה. 
אחד  אבל  אלגוריה.  לבין  החלה  בין  מתבלבלים 
שהשני  בעוד  הקורא,  של  החופשית  בקריאה  קיים 
הבעיה  המחבר."18  של  המכוונת  בדומיננטיות  קיים 
המחבר  ידה  שעל  היא  טולקין,  לדעת  באלגוריה, 
עושה את עצמו דומיננטי על הקורא. המחבר בעצם 
אומר לקורא בדיוק איך להבין את הטקסט. תפקיד 
המחבר.  של  הטקסטואלית  לכוונה  להיכנע  הקורא 
כשטולקין דחה אלגוריה, הוא בעצם מאפשר לקורא 
לגשת אל הטקסט בצורה מושכלת ואוטונומית, על 

פי הנסיבות המיוחדות של הקורא.
בסיסמאות/גרפיטי19  קשורה  כנועה  קריאה 
בארה"ב  השתמשו  שבה  הסיסמה  ולהירוגליפים. 
אהבה,  "עשה  בווייטנאם,  המלחמה  נגד  להפגין 
היא  מלחמה  לכולם:  מובנת  הייתה  מלחמה,"  לא 

17  שם, עמ' 17.
טולקין   .XI עמ'  הטבעת",  "אחוות  טולקין,  ר.  ר.  ג'.    18
רמז לכך שמחברים מפגינים דומיננטיות על קוראים 
של  מסוימת  פרשנות  הדורשת  אלגוריה,  באמצעות 
המשל. בניגוד לכך, החלה מאפשרת לקורא חופשיות 
לפרש ולנתח את העלילה. מעניין להעיר כי הרמב"ם 
ועל  כאלגוריות  חז"ל  באגדות  מכיר  הנבוכים  במורה 
כן דורשות קריאה שונה מאשר הלכות. ובכן, באגדה 

הטקסט עצמו הוא פחות חשוב.
19  לדיון מקיף על ההבדל בין גרפיטי לבין כתיבה, ראה 
יוסף פאור, "Golden Doves with Silver Dots," עמ' 

.1-17

רעה ומלאת שנאה, ואילו פירוז כוח צבאי הוא טוב 
ברורה  הייתה  הזאת  הסיסמה  משמעות  ואוהב. 
בווייטנאם  המלחמה  במהלך  שחי  אמריקאי  לכל 
באותו אופן שמשמעות הדמות הציורית של הפרה 
הפרעונים.  בזמן  חי  שהיה  מצרי  לכל  ברורה  הייתה 
מקום  משאירים  אינם  וגרפיטי  שהירוגליפים  כיון 
לפרשנות כלל, הם מתאימים היטב לקוראים כנועים 
)או אנאלפביתיים(. משמעות הסיסמה " ֵלך." אינה 
המסר  לבין  המלה  בין  הלקסיקלי  מהקשר  נובעת 
שהיא מביעה. זאת בדיוק הנקודה של גרפיטי ושל 
הקורא/המלים(  )ולא  המחבר/הדובר  כנועה:  קריאה 

מחליט עבורך מה אתה קורא/שומע.
במרכזה  שעומד  למה  בנוגע  הערה  עם  נסיים 
היהודית:  העיצורית-אלפביתית  החשיבה  של 
ישראל.  עם  של  הלאומיים  הכתובים  הטקסטים 
אותם  הם  שבכתב,  כתורה  הנודעים  אלו,  טקסטים 
ושהניחו  ישראל  עם  ידי  על  שפורסמו  טקסטים 
אותם באופן פורמלי בתוך המקדש בירושלים. בגלל 
שאותם טקסטים פורסמו בעם, הם מהווים נקודת 
אמת,  בחכמה,  הקשור  דיון  לכל  והקשר  פתיחה 
משפט, אתיקה, ואפילו פוליטיקה.20 דיונים יהודיים 
עם  של  הלאומיים  הכתובים  בטקסטים  מתחילים 
אותם  מקבל  שהעם  בגלל  אליהם,  וחוזרים  ישראל 
כמייצגים את חכמת ה'. אבל טקסטים אלו הם רק 
כקורא  המשמש  אינדיבידואל  כל  החכמה.  ראשית 
באופן  האלו  הטקסטים  אל  לגשת  צריך  אלפביתי 
עצמאי ולהשתמש בהם כדי להעריך ולאמוד את הנוף 
המשתנה  החיצוני,  העולם  של  והתרבותי  הפוליטי 
יום. בגלל שהייתה ליהודיים אלפביתיים ברי- מידי 
דעת גישה לטקסטים הכתובים של עם ישראל, נדיר 
למכור  דמגוגים המנסים  ידי  על  הופנטו  היה שהם 

רעיונות שאינם משכנעים אינטלקטואלית.

דאגת העריץ לזכויות האדם
שהתרחש  בדו-שיח  בקצרה  לדון  רוצה  אני  לסיום, 
י,ז-יא(.  )שמות  בא  לפרעה בתחילת פרשת  בין משה 
כשהאחרונה  מכות,  בשבע  כה  עד  לקתה  מצרים 
מצרים.  של  החקלאית  מהתבואה  הרבה  השמידה 
י,ז(  שמות  פרעה",  "עבדי  בכדי  לא  )המכונים  פרעה  שרי 
מתחילים לאבד סבלנות בגלל הצפי למכות נוספות. 
ישראל  עם  את  שישחרר  לפרעה  ממליצים  הם 
אבדה  כי  תדע  הטרם  אלהיהם,  ה'  את  "ויעבדו 
אחד  דבר  שישנו  להעיר,  כאן  חשוב  )שם(.  מצרים" 

 "The Naked Crowd: The Jewish Alternative ,20  יוסף פאור
",to Cunning Humanity עמ' 71-72.
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שלאורך ההיסטוריה האנושית תמיד הפחיד עריצים: 
לדעת- היכנעות  מתוך  שליליים.  דעת-קהל  סקרי 
למשה  מרשה  סוף  סוף  פרעה  השלילית,  הקהל 
ללכת ולעבוד את ה', והוא שואל, )שמות י,ח( "מי ומי 
ההולכים?" משה מודיע לפרעה כי "בנעורינו ובזקנינו 
ה'  כי חג  נלך,  ובבקרנו  ובבנותנו בצאננו  בבנינו  נלך, 
לנו" )שמות י, ט(. פרעה מגיב תגובה מופלאה: "יהי כן 
ה' עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת טפכם; ראו כי 
רעה נגד פניכם... לכו נא הגברים ועבדו את ה'" )שמות 

י,י-יא(.
'אהבה',  מתוך  ואף  בהדגשה,  לומר  פרעה  כוונת 
ושהוא  והטף,  הנשים  של  הגדול  השומר  שהוא 
במדבר  הליכה  ייפגעו.  שהם  לכך  ייתן  לא  לפחות 
ונחשים  יש סופות חול  )אפשר להתייבש,  מסוכנת. 
בשם  לרצות  משה  מצד  אחריות  חוסר  כמה  וכו'.( 
הדת )"לעבוד את ה'"( להוציא את הנשים ואת הטף 
מהחיק האוהב של הציביליזציה המצרית ושל הגנת 
זכויות אדם,  העריץ פרעה. פרעה, המגן הגדול של 
ממנו  ותשמעו  היטב  הקשיבו  לקרות.  לזה  ייתן  לא 
את המלים הבאות: "כמנהיג טוב-הלב שאני, חובתי 
להגן על הנשים, ובמיוחד על הטף.21 כמלך מצרים, 
ולמען זכויות האדם והגנת הילד, לא אתן לזה לקרות! 

רק הגברים יכולים ללכת."
מבינים  עריצים  שליטים  לעיל,  שציינתי  כפי 
יכולים  הגברים  בפירוק התא המשפחתי.  הכוח  את 
היה  פרעה  במצרים...  יישארו  והטף  והנשים  ללכת, 
וההוגים  פורייה  שארל  של  בחברה  טוב  משתלב 
לפירוק  המארקסיסטיים האחרים, שכולם חותרים 

המשפחה.
אבל יש עוד רובד באסטרטגיה של פרעה: שימוש 
ציני בפחד והיסטריה ככלי להניע את ההמון לעשות 
את רצונו. זוהי אסטרטגיה שפוליטיקאים ודמגוגים 
שקלו  ההיסטוריה.  לאורך  ושוב  שוב  בה  השתמשו 

21  השווה לוועדת האו"ם לזכויות הילד.

את הדבר הבא: זה לא היה מלך מצרים שגזר על כל 
התינוקות הזכרים להיזרק אל היאור הנילוס? כן, כך 
היה. אם כן, עלינו לשאול: האם פרעה מבקש לעשות 
אין- שהרג  עם  ברצח  המעוניין  ממשוגע  תשובה, 
)ברור  הילדים?  שומר  להיות  ועכשיו  ילודים,  ספור 
למשה  שלו  בתגובה  כלל  שפרעה  לב,  שימו  שלא!( 
את הביטוי "ראו כי רעה נגד פניכם" )שם(. יצירת פחד 
אצל ההמונים היא תכסיס טיפוסי שמשתמשים בו 
עריצים כדי לגרום לאותם המונים לעשות את רצון 
העריץ. העריצים, במומחיות וללא בושה, מעוררים 
פחד-המוני ואף פסיכוזה בקרב הקהל. הם מצביעים 
רואה כאמיתיים, אך  איומים קרובים, שהציבור  על 
מנת  על  העריץ  ידי  על  ובזהירות  בקפידה  נבחרים 
לקדם אג'נדה פוליטית או כלכלית כלשהי.22 במקרה 
שלנו, פרעה ניסה להשתמש בפחד מהמדבר המסוכן 
על  לשמור  היהודיות  האמהות  את  לתעתע  כדרך 
ילדיהן ממשה הפזיז. "הנשים והטף חייבים להישאר" 
הוא מסר שמכוון כלפי האמהות היהודיות: "האם אתן 
אחרי  וללכת  ילדיכן  חיי  את  בפזיזות  לסכן  הולכות 
משה אל תוך המדבר המסוכן?" האמהות היהודיות, 
כמומחות בקריאה, הבינו שלפרעה )=רוצח עם( לא 
באמת אכפת מרווחת ילדיהן. ובכן הן סירבו בנימוס 

אך בנחרצות להצעת פרעה להגן עליהם.
את  זיהו  שהם  הייתה  ישראל  עם  של  חכמתו 
העריצים  השליטים  ושל  פרעה  של  הרמאות 
האחרים. נמצא אפוא שהסיפור של פסח הוא סיפור 
העולם  את  שקוראים  בבתים,  שגדלו  יהודים,  של 
סביבם באופן מדויק, ושמסרבים לשמירה של פרעה, 

ובמקום זאת מבקשים את דבר ה' בהר סיני.
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" 

)פרקי אבות ו,ב(.

22  בהקשר זה, אני מציע לקרוא על "פסיכוזה-עיצובית 
המונית" וד"ר רוברט מלון.

חכם אברהם פאור מכהן כרב קהילת אוהל דוד ושלמה בניו יורק.  הוא מלמד תורה ותלמוד על פי מסורת 
חכמי ספרד, ועל פי המורשת התורנית שקיבל מאביו, חכם יוסף פאור ז"ל. הוסמך לרבנות על ידי הרב 
מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא. בנוסף, חכם אברהם למד מגוון תחומי מדע ופילוסופיה, והוא עוסק 

כעורך דין.
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 הנסיון במרה:
 מעבדות יצרית
לחירות שכלית

אלי שעובי

והתורה  כשריר,  החופשית  הבחירה 
כתוכנית אימון

להשתמש  מרבה  אני  התורה,  מהי  לתאר  בא  כשאני 
במשל הבא: התורה היא תכנית אימונים עבור "השריר" 
הטבעיים-הביולוגיים  היצרים  החפשית.  הבחירה  של 
ללא  מכנית,  בצורה  לפעול  אותו  דוחפים  האדם  של 
מעמידות  זאת,  לעומת  התורה,  מצוות  רצוני.  שיקול 
כישלון  אותם.  לקיים  לבחור  החובה  את  האדם  לפני 
סימן  הוא  אותה,  לקיים  הרצון  למרות  מצווה,  בקיום 
את  מקיים  שהאדם  ככל  שריר-בחירה.  אותו  לניוון 
שלו;  הבחירה  יכולת  שריר  את  מחזק  הוא  המצוות, 
וככל שהוא מזניח את המצוות ופועל לפי תאוותיו, הוא 
נותן לשריר להתנוון. בדרך זו, התורה תכנית אימון עבור 

אותו שריר בחירה.
יכולת  הוא  הבהמה  מן  האדם  את  המבדיל  הדבר 
האדם לבחור לפעול לפי רצונו, ולא שהיצרים הטבעיים 
יכולת- אותה  בקטנות,  פעולותיו.  את  לו  יכתיבו  שלו 
דורשת  היא  בפוטנציאל.  רק  באדם  קיימת  הבחירה 
חיזוק והוצאה לפועל במהלך החיים בעזרת אימון אותו 
השריר. מימוש אותה היכולת הקיימת בפוטנציאל הוא 
הנקרא "צלם"1 האדם. אדם הבוחר להזניח לגמרי את 
אותו אימון ולגרום לניוון הטוטאלי של אותו "שריר", 

את  מציג  הרמב"ם  שם  ד,ח.  התורה  יסודי  בהלכות  עיין   1
ה"צלם" כצורת האדם שהוא "שלם בדעתו", ולא של כל 
אדם באשר הוא. הצלם אינו הנפש עצמה, הנמצאת אצל 
קיים  אינו  הצלם  הנפש".  "צורת  הוא  אלא  חי,  אדם  כל 
ככל  נרכש  הוא  כפי שקיימת הנפש, אלא  באדם מלידה 
שהאדם מפתח את שכלו. מה שקיים אצל כל אדם הוא 
הפוטנציאל להשגת אותה שלמות. אבל "צלם האלהים" 

אינו נבדל באופן משמעותי מהבהמה, בבחינת "ומֹותר 
האדם מן הבהמה אין" )קהלת ג,יט(. מאידך, אדם הבוחר 
האלוהים"  "צלם  את  ולקיים  השריר  אותו  את  לחזק 
שבו, יכול להגיע למדרגת הנביא, הגרסה היהודית של 

ספורטאי ברמה עולמית.

עבדות כעבדי פרעה, וחירות כעבדי ה'
לידי  באה  זו  עבדות  לפרעה.  עבדים  היינו  במצרים, 
שלו,  ביטוי בכך שהוא ציווה אותנו לקיים את הרצון  
עבור תועלתו האישית הוא; אנחנו היינו עבדים לרצונו. 
על כן, בחירה לפעול על פי הרצון שלנו, לטוב לנו, באה 
לצו שלו,  לציית  בסירוב  כלומר  במרדנות,  ביטוי  לידי 

ובפריקת עול השעבוד ודרישת היציאה לחירות.
בקיום  ביטוי  לידי  באה  ה'  כעבדי  עבודתנו  גם 
ובקיום מצוותיו. אלא שהרצון האלוהי  הרצון האלוהי 
המשתקף בתורה הוא לטוב לנו.2 ובכן, האדם המשכיל 
שלו.  לתועלת  הוא  שהרי  ה',  לרצון  רצונו  את  יתאים 
התורה אפוא מייצגת את רצונו של האדם השלם באותה 
מידה שהיא מייצגת את רצון ה'. קיום הרצון שלנו, אם 

כן, בא לידי ביטוי בציות לתורה ובקיום מצוותיה.
בעוד שהיצרים הטבעיים שלנו הם דחפים פנימיים, 
קיום  מבחוץ.  עלינו  המוטלים  ציוויים  הן  המצוות 
בעוד  אותן,  לקיים  בחירה  של  תוצאה  הוא  המצוות 
שהיכנעות ליצרים הטבעיים היא תוצאה של היפעלות 

את  לממש  בכדי  להשיג,  לשאוף  האדם  שעל  דבר  הוא 
אותו פוטנציאל ולתקן את עצמו.

וכן,  ו,כד.  בדברים  החכם,  הבן  לשאלת  האב  תשובת  וכן   2
דברים י,יג.
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את  מבפנים  מעוותים  אלו  יצרים  הבחירה.3  והזנחת 
ואיפוס  התרכזות  שללא  כך  שלנו,  התודעתי  המצב 
היצריים  לדחפים  מאפשרים  אנחנו  מחדש,  עצמי 
ככל  פעולותינו.  את  לנו  ולהכתיב  עלינו  להשתלט 
שהוא  כפי  ולפעול  עצמו  על  לשלוט  בוחר  שהאדם 
ולא כפי שהחומר שלו מכתיב לו, הוא מתעלה  רוצה 
ובכן, קיום התורה מתוך רצון הוא  יותר "אדם".  ונהיה 

פסגת קיומו של היהודי שנצטווה במצוות.
באותה מידה שפרעה ִשְעבד אותנו לפעול נגד רצוננו, 
שריר-בחירה מנוון גם הוא משעבד אותנו לפעול נגד 
שמשעבדים  אלה  אנחנו  השני,  שבמקרה  רק  רצוננו, 
חירות שכלית,  את עצמנו כתוצאה מהבחירות שלנו. 
אם כן, היא חירות משעבוד היצרים שלנו, על ידי כך 
שאנו מכפיפים אותם בהתאם לרצוננו. חירות זו, ולא 
סתם יציאה מעבדות פיזית אצל פרעה, היא החירות 
האמיתית שהתורה מעניקה לנו. חופשיות ללא קיום 
שעבוד  של  מציאות  אלא  חירות,  באמת  אינה  תורה 
מימוש  ושל  החופשית  הבחירה  של  זה  עקרון  עצמי. 
הפוטנציאל האנושי להתעלות למעלת "צלם אלוהים", 

הוא היסוד שלמענו קיימת התורה לכתחילה.4

הנסיון כאתגר – הזדמנות לשינוי הרגל
המעבר מעבדות יצרית במצרים לחירות שכלית במתן 
במשך  הנסיונות  כל  בעצם,  קשה.  מעבר  הוא  תורה 
שבו  נפשי  תהליך  מעין  היו  במדבר  השנה  ארבעים 
תודעתי  לשינוי  להם  לגרום  כדי  העם,  את  העביר  ה' 
יהודית  לתרבות  עבדים"(  )"בית  מצרית  מתרבות 
)"בני חורין"(. תהליך זה התחיל מיד עם צאת ישראל 

ממצרים.
במהלך מסעות אלה, ה' ניסה את עם ישראל בכמה 
נסיונות. התחנה הראשונה של העם, לאחר הליכה של 
הייתה במרה.5 התורה מספרת  ימים במדבר,  שלושה 
)שמות  נסהו"  ושם  ומשפט,  חק  לו  ׂשם  "ׁשם  כי  לנו 

ראה מורה הנבוכים ג,ח. שם הרמב"ם מסביר שכל אי-ציות   3
וחטא הם לוואי של החומר של האדם, בעוד שכל מעלותיו 

הן לוואי של צורתו.
עיין מורה הנבוכים ג,לב. וכן, בספרו של חכם יוסף פאור,   4
Homo Mysticus, עמ' 131. בחירה זו היא בעצם הבחירה 
וכן  ורע,  טוב  הדעת  בעץ  הבחירה  לעומת  החיים  בעץ 
הבחירה להטיב במאמר הפסוק "אם תיטיב שאת, ואם לא 
תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשל 

בו." אבל קצרה היריעה מלהרחיב על כך במאמר זה.
עיין במדבר לג,ח. אמנם שם מרה מוצגת כתחנה החמישית   5
אלא  במצרים,  מרעמסס  צאתם  מאז  ישראל  עם  של 
שהתחנות הקודמות היו בתקופת-הביניים לאחר שפרעה 
שחרר את ישראל ולפני שהוא החליט לרדוף אחריהם עד 
קריעת ים סוף. במובן הזה, אותן התחנות הן בעצם לפני 
מאז  הראשונה  התחנה  היא  מרה  כן  ועל  מצרים,  יציאת 

שהם יצאו לגמרי מאחיזת מצרים.

טו,כה(. מה פשר אותם "חוק ומשפט" המוזכרים כאן? 
ומה משמעותו של "נסיון" בהקשר זה? ושוב פעם מיד 
לאחר מכן, כשה' מוריד לישראל את המן: "ויאמר ה' 
אל משה: הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, ויצא העם 
ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" 

)שמות טז,ד(. מהי המשמעות של נסיון בהקשר הזה?
הביטוי  שאותו  מגלים  כשאנו  מתחזקת  זו  שאלה 
נאמר בנוגע לאברהם בעקידת יצחק: "והאלהים נסה 
את אברהם," ולאחריו, "כי עתה ידעתי כי ירא אלהים 
אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני". האם אלוהים 
צריך נסיונות כדי לדעת אם אברהם ירא מפניו או לא? 
האם יש דבר שאינו גלוי לפניו, שהוא צריך לבחון אותו 
כדי לגלות משהו שהוא לא ידע לפני כן? והלא אלהים 
ג,כד  הנבוכים  במורה  הרמב"ם  ולב?!  כליות  בוחן  הוא 

פותר לנו את החידה הזאת ומסביר מהי מהות הנסיון:
הנאמר  נסיון  כל  של  ומשמעותו  מטרתו  כי  דע 
להם  ראוי  מה  האדם  לבני  להודיע  היא  בתורה 
לעשות או מה חיוני להם לסבור. נמצא שמשמעות 
הנסיון היא שיעשה מעשה מסוים כאשר הכוונה 
אינה לאותו מעשה פרטי, אלא הכוונה היא שיהווה 

דוגמה לחקות אותה וללכת בעקבותיה.
אותו  של  הפרטי  המעשה  אינו  כן,  אם  הנסיון,  מוקד 
מאורע, הן בלקיטת המן והן בעקידת יצחק. המעשה 
הבחירה  הפרטי הוא רק תוצאה מעשית חיצונית של 
על  ראוי.  מעשה  אותו  מאחורי  העומדת  הפנימית 
האדם להרגיל את נפשו באותה בחירה כדי שהוא יוכל 
לחזור שוב על אותו מעשה ומעשים דומים בהקשרים 

שונים )=זכרון שריר(.
הדרך שבה התורה מחזקת את שריר-הבחירה היא 
ידי כך שהיא מצווה אותנו לעשות מעשים שהם  על 
מנוגדים ליצר הטבעי שלנו. כדי לקיים את המצווה, על 
האדם לבחור להשליט את שכלו על יצרו ולפעול באופן 
האדם  טבעו,  מצד  היפעלותי.  יצרי  באופן  ולא  מודע 
אוכל מה שהוא אוהב ובועל מתי שהוא רוצה, כי אלה 
תענוגות גופו. על כן, התורה מאתגרת את האדם ומצווה 
רצונו,  לפי  ולפעול  להתגבר  שכלו,  את  להנכיח  עליו 
כדי שהוא לא יהיה עבד לטבעו, אלא בן חורין לפעול 
"אתגר"  פירושו  נסיון,  כפי שהסברנו לעיל.  רצונו,  כפי 
בפעולה  לבחור  הזדמנות  האדם  בפני  שם  שהוא  במובן 
המנוגדת להרגל הנוכחי שלו. הנסיון אינו "מבחן-נסיוני" 
עבור  הזדמנות  אלא  יבחר,  האדם  מה  מגלה  ה'  שבו 
האלוהי.  לצו  ולהתרגל  חורין,  בן  להיות  לבחור  האדם 
או מאידך, לבחור להיות עבד, ולהתרגל לשעבוד יצרי.6 
ובכן אומר הרמב"ם )שם(: "משמעות 'נסותך' )בהקשר של 

שלנו,  בשפה  השגורה  "לנסות"  של  המשמעות  כן,  כמו   6
"לנסות לעשות משהו," בא בהקשר של משהו שמאתגר 
אותנו ושיש בו קושי הדורש מאיתנו מאמץ. כל נסיון כזה 
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המן, בדברים ח,טו( היא 'כדי להרגילך', על פי הפסוק 'לא 
ָתה כף רגלה ]הצג על הארץ[' )דברים כח,נו(." כלומר,  ִנּסְ
היא לא הרגילה את כף רגלה לדרוך על הארץ מרוב 

שהייתה עדינה ומפונקת ולא אתגרה את עצמה.

מסע ישראל במדבר: ההרגל לקיים מצוות 
האל מתוך בחירה

הייתה  להבין מה  וננסה  נחזור עתה לשאלה שהצגנו 
קבלת  לבין  מצרים  יציאת  בין  נסיונות  אותם  מטרת 
התורה בהר סיני. הנסיונות השונים המוזכרים באותה 
בנקודת  ישראל  את  לאתגר  באים  תקופת-ביניים 
בחירה, שבה יש לישראל הזדמנות להרגיל את עצמם 
בבחירה ראויה כלשהי. ובאיזו בחירה מדובר? נעיין שוב 

בפסוקים.
במרה )שמות טו,כה-כו(:

ויצעק אל ה', ויורהו ה' עץ, וישלך אל המים וימתקו 
המים; שם שם לו חק ומשפט, ושם נסהו. ויאמר: 
בעיניו  והישר  אלהיך  ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם 
כל  חקיו,  כל  ושמרת  למצותיו  והאזנת  תעשה, 
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי 

אני ה' רופאך.
ולגבי המן )שמות טז,ד(:

מן  לחם  לכם  ממטיר  הנני  משה:  אל  ה'  ויאמר 
למען  ביומו,  יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים, 

אנסנו הילך בתורתי אם לא.
ישראל  את  להרגיל  מטרה:  אותה  אלו  נסיונות  לשני 
רלוונטי,  אינו  זה  בשלב  המצווה  תוכן  מצוותיו.  בקיום 
כי המעשה הפרטי של הנסיון הוא רק דוגמה שאותה 
התורה  התורה.  קבלת  עם  אחרות  במצוות  יחקו  הם 
אפילו  היא  שבמרה  בכך  הזאת  הנקודה  את  מדגישה 
לא טורחת לפרט לנו באיזה צו מדובר, מעבר להיותו 
"חק ומשפט."7 נקודת המוקד היא שעם ישראל, לאחר 

הוא הזדמנות בכך שהצלחה באותו אתגר מקדמת אותנו 
למעמד שלא היינו בו לפני כן.

במספר מדרשים, חז"ל מציעים כמה הצעות לתוכן החוק   7
והמשפט כאן. אך אין אנו באים לדון כאן בכוונתם באותם 

מחדש  להפעיל  שוב  יתחילו  במצרים,  ארוך  שעבוד 
את  יכינו  ובכך  שלהם,  החופשית  הבחירה  שריר  את 
עצמם לקבלת התורה והמצוות.8 וכן כותב ר' אברהם בן 

הרמב"ם בפירושו לשמות טו,כה:
שדרך  להם  להבהיר  כדי  היה  מרה  מי  "ונסיון 
הדרישה  את  בתוכה  כוללת  בתורה  הדבקות 
"ושם  ההרגל.10  מן  ולצאת  היצר9  עם  להיאבק 
שהכוונה  כך  להרגיל,  של  במשמעות  בא  נסהו"... 
היצר  עם  להיאבקות  הורגלו  הם  ששם  לכך  היא 

ולסבלנות ולביטחון."
התהליך של עם ישראל להגיע למצב של חירות הוא 
)כמו  בדרך  פעמים  מספר  נכשל  והעם  וקשה,  ארוך 
שלבים,  מספר  כולל  זה  תהליך  המן(.  של  במקרה 
כאשר כל שלב מהווה הזדמנות ונקודת בחירה חדשה 
אינה  ישראל  עם  של  חירותו  אמיתית.  לחירות  בדרך 
רק יציאה משעבוד פיזי במצרים, אלא חירות שכלית 
משעבוד יצרי. התורה היא מתנה שה' העניק לנו כדי 
שכל אחד ואחת מאיתנו יוכל לבחור להיות בן חורין. 
זוהי חובתנו כלפי עצמנו, לטוב לנו, כדי שנוכל לעבוד 
את ה' מתוך רצון ושמחה. אותה הבחירה היא ההבדל 
בין חיי אמת לבין כרת, ובחירה זו עומדת בפנינו תמיד 
בעבודה הנפשית הפנימית שלנו מול הקב"ה. וכן אומר 
את  היום  בכם  "העידותי  התורה,  בסוף  רבינו  משה 
השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה 
וזרעך"  אתה  תחיה  למען  בחיים,  ובחרת  והקללה; 

)דברים ל,יט(.

מדרשים, אלא לגשת לדברי המקרא עצמו.
כמו כן, הרמב"ם מסדר את ספר המדע כך שהלכות דעות   8

קודמת להלכות תלמוד תורה.
"מג'אהדה"  המונח  של  תרגום  הוא  היצר"  עם  "להיאבק   9
בספר  הזה  המושג  את  מגדיר  אברהם  רבי  בערבית. 
המספיק לעובדי ה', כרך ב', עמ' 312 במהדורת רוזנבלט, 
"שיהיה האדם משליט את דעתו ושכלו על מה שתובעים 

יצרו וטבעו." והשווה למורה הנבוכים ב, לח.
זאת משום שכל נסיון להרגיל בנפש בחירה חדשה כלשהי   10

דורש בהכרח נטישה של הרגל ישן.

אלי שעובי דוקטורנט לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית. מתמחה בערבית-יהודית ועוסק רבות 
בתורת הרמב"ם ובנו ר' אברהם בן הרמב"ם. בקרוב, מוציא לאור עם החבורה תרגום לאנגלית של הקדמת 
הרמב"ם לפירוש המשניות, ובעבר היה עורך התרגום של מהדורת מקבילי למורה הנבוכים. כיום, עורך עם 

קורן הוצאת סדרה של "כתבי חכם יוסף פאור". אלי משמש כמנהל הענף הישראלי של החבורה.



26   |   עקרונות

הפיוט 'דיינו' כמסר 
המרכזי של ההגדה

תהילה גאדו

דיינו  הפיוט  את  לבחון  אבקש  זה  מאמר 
מרכז  הוא  כי  ולהציע  בהגדה,  שנמצא 
ההגדה.  של  המרכזי  המסר  את  בתוכו 
של  ההיסטורי  מקורו  את  אתאר  ראשית, 
הפיוט; לאחר מכן אעמוד על המבנה הספרותי שלו; 

על מיקומו בהגדה; ועל המסר שלו.

מקורו ההיסטורי של הפיוט
מקורו של הפיוט 'דיינו' לא ידוע לנו, אך, ככל הנראה, 
הוא צורף להגדה בתקופת הגאונים. כמו כן, לא ידועה 
התקופה בה נכתב. מחד, הפיוט אינו מופיע במשנה, 
בתוספתא, או במדרשים, ואף לא בתלמודים, מאידך, 
הוא מופיע בסדר רב עמרם גאון ורס"ג, ומוזכר גם בספר 
הפיוט  כי  להסיק  ניתן  כן,  אם  ג-יא(.  )מאמר  הכוזרי 
מיקומו  כי  ייתכן  לפניה.  או  נכתב בתקופת הגאונים 
של הפיוט בהגדה, באמצעה ולא בסופה, מדגים את 
קדמות השתלבותו של הפיוט בהגדה, זאת בהשוואה 
מה  ההגדה,  של  בסופה  שנכנסו  אחרים  לפיוטים 
שעשוי ללמד על צירופם להגדה בתקופה מאוחרת 
יותר. כמו כן, סגנונו של פיוט זה, שסוקר את היסטוריית 
פיוט  סגנון  הוא  לישראל,  הקב"ה  שעשה  הניסים 
מוקדם בעל שפה קלה ופשוטה. סגנון שירה זה היה 
כבר  הביניים  ימי  ובראשית  המקרא,  בתקופת  מצוי 
על  המושתת  פיוט  סגנון  יותר  נפוץ  היה  אז  נעלם, 

חריזה, תחכום לשוני ולמדנות תלמודית1.

 – ממצרים...  הוציאנו  אילו  תשע"ג.  מאיר.  אילן,  בר   1
שבעל  בתורה  מחקרים  בהרים:  כתבור  בתוך:  דיינו. 
פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, בעריכת א' עצמון 

ישנם חוקרים שטוענים כי הפיוט נכתב בתקופת 
חובר  זה  פיוט  כי  סבר  איש-שלום2  מ'  השני.  הבית 
בימי בית שני, הואיל ובית המקדש מוזכר בסיומו של 
בהסתמכו  עימו  להסכים  נטה  גולדשמידט3  הפיוט. 
על הלשון של הפיוט: 'לשון השיר לשון חכמים היא, 
לקיום  האחרונה  במאה  השיר  נתחבר  הסתם  ומן 
הבית'. בר אילן4 טוען כי זוהי אינה הוכחה שאפשר 
ככל  הוא,  החיבור,  מועד  לשיטתו,  עליה.  להתבסס 
של  ראשיתה  או  הרביעית  המאה  בשלהי  הנראה, 
החמישית, קודם לזמנם של הפייטנים ידועי השם, 
בחרוזים  מפייטים  שהיו  וינאיי,  יוסי  בן  יוסי  דוגמת 
ולשונם הייתה מלוטשת בהרבה מזו הניכרת ב'דיינו'.

בשלושה  ניכרת  לארץ-ישראל  הפיוט  של  זיקתו 
ספרותיים  למקורות  ובזיקה  בתוכן  בלשון,  ממדים: 
אחרים. הלשון העברית היא לשונה של ארץ-ישראל, 
בעברית  פיוטים  של  קטן  מספר  על  ידוע  אם  ואף 
ידוע  אין  בו  זה,  שחוברו בבבל, הרי שבמקרה מעין 
מאין יצא הפיוט, יש להעמיד אותו על הרוב: ארץ-
ישראל. יתרה מזו, תוכנו של הפיוט מעיד עליו שארץ-
ישראלי הוא, שהרי ארץ-ישראל מוזכרת בו בפירוש 
למרות  לה',  להודות  יש  עליהם  המעלות  מן  כחלק 

וצ' שפיר, אלון שבות: הוצאת תבונות, עמ' 332-305.
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/articles/publications/
publications0117.html
איש-שלום, מ. תרנ"ה. מאיר עין על סדר והגדה של   2

לילי פסח, וינה. עמוד 107.
גולדשמידט, דניאל. 1979. הגדה של פסח ותולדותיה.   3

הוצאת מוסד ביאליק.
בר אילן, שם.  4

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/articles/publications/publications0117.html
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/articles/publications/publications0117.html
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שמדובר בתקופה שאחרי החורבן. אילו נכתב הפיוט 
בבבל בתקופה זו, ייתכן והפיוט לא היה מדגיש את 
נוכחת  הדיון  לכך, במהלך  בנוסף  ישראל.  ענין ארץ 
נוספים,  ארץ-ישראליים  למקורות  הפיוט  של  זיקתו 
הן מדרשיים והן ספרות ההיכלות )שמוצאה הארץ-
אלה  ממדים  שלושה  כן,  אם  וודאי(.  הוא  ישראלי 

מלמדים כי הפיוט 'דיינו' נוצר בארץ-ישראל5.
ישנה  כתיבתו:  מטרת 
הפיוט  כי  השערה67 
והוא  אפולוגטי,  הוא 
למזמורי  בתגובה  חובר 
)מזמורי  ִרַיה  רֹוֶפּ הִאיְמְפּ
)דוגמת  הנוצריים  תוכחה( 
הפסחא"  "אודות  המזמור 
בו  מסרדיס,  מליטון  של 
מפורטות הטובות והניסים 
לעמ"י  הקב"ה  שעשה 
וכנגדן   ,)84-85 )פיסקה 
כיצד  בפרוטרוט  מתואר 
עמ"י היה כפוי טובה וגמל 
כנגד  טובה  תחת  רעה 
ה'  להם  שעשה  הטובות 
היתר  בין  מצרים,  ביציאת 
היהודים  שם  מואשמים 
לא-לוהים  רעה  שגמלו 
ישנם  מנגד,  ישו(.  בצליבת 
כי  הסוברים  חוקרים 
הנוצרית  האימפרופריה 
היא תגובה לפיוט זה, ולא 
 :1979 )גולדשמידט,  להפך 

עמוד 50; ועוד(.

המבנה הספרותי של הפיוט
ומעלות,  שבחים  עשרה  חמש  כולל  'דיינו'  הפיוט 
כנגד חמש עשרה המעלות שבמקדש וחמישה עשר 
משלים  זה  פיוט  בתהילים.  המעלות'  'שיר  מזמורי 
את רעיון 'מסיים בשבח'. ומפרט את הטובות הרבות 

שגמל ה' לעמו. 
תוכנו העיקרי של הפיוט הוא סקירת ההיסטוריה 
מקבילות  הרבה  אין  זו  ומבחינה  ישראל,  עם  של 

בר אילן, שם.  5
הסעיפים:  שתי  על  הפוסחים  תשנ"ו.  ישראל.  יובל,   6
 65 כרך  תרביץ  הנוצרית,  והפסחא  פסח  של  ההגדה 

חוברת א .עמ' 12-13.
 The JPS Commentary on the Haggadah, ,תבורי, יוסף  7

Jewish Publication Society, 2008. עמוד 46.

לפיוט זה. קרוב לפיוט זה הוא פרק קל"ו בתהלים8.
גם במבנה הפיוט יש דמיון לפרק קל"ו בתהילים, בו 
כל פסוק מסתיים במילים קבועות "כי לעולם חסדו", 
"דיינו" לאחר כל  'פזמון', בדומה ל'פזמון'  שהן כעין 

אחד מתיאורי ניסי ה' עלינו. 
אלמנטים  ארבעה  כוללת  הפיוט  של  צורתו 
בולטים: צורתו היא כליטאניה )="תחנונים" ביוונית(; 
מספר  שרשור,  כולל  הוא 
השורות בשיר, והחזרתיות 
שלו בהגדה- כפיוט ופרוזה 

הבאים כאחת9.

הפיוט  של  מיקומו 
בהגדה 

הפיוט נמצא בהגדה לאחר 
והניסים  ההצלה  תיאור 
הוא  מצרים.  שביציאת 
שהיו  הניסים  את  מפרט 
מאוחרות  בתקופות  גם 
בתקופת  מצרים:  מיציאת 
ועד  לארץ  כניסה  המדבר, 
שעל  המקדש,  בית  בניית 
ללמוד  אפשר  הפיוט,  פי 
של  ההוויה  מרכז  שהוא 
תהליך  ופסגת  ישראל  עם 

התהוות העם.
של  מיקומו  כי  דומה 
באמצע  'דיינו'  הפיוט 
ההגדה מדגים את מעמדו 
במסורת  הפיוט  של 
מובא  הפיוט  היהודית. 
מן  משמעותי  כחלק 
בהגדה,  הפיוטים  לשאר  בניגוד  זאת  עצמו,  הסדר 
שמובאים בסופה10. עם זאת, הפיוט לא נמצא בכל 
ההגדות הקדומות, או שהוא נמצא במקומות שונים 
מהמיקום כפי שהוא בהגדות של ימינו. בסדר ההגדה 
גאון  סעדיה  רב  בסדר  חסר,  הפיוט  הרמב"ם  של 
הפיוט מופיע בסוף ההגדה. אך בסדר רב עמרם גאון, 
וכפי שנהוג עד ימינו, מצוי פיוט זה במהלך ההגדה 

עצמה11.

בר אילן, שם.  8

בר אילן, שם.  9

בר אילן, שם.  10

בר אילן, שם.  11

קֹום ָעֵלינּו!  ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ָמּ ַכּ
ינּו. ֵיּ ַדּ ָפִטים,  ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ
ינּו. ֵיּ ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם,  ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ִאּלּו ָעָשׂ
ינּו.  ֵיּ ַדּ כֹוֵריֶהם,  ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ
ינּו.  ֵיּ ַדּ כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,  ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ
ינּו.  ֵיּ ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, 
ינּו.  ֵיּ ַדּ ָחָרָבה,  ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ינּו.  ֵיּ ַדּ תֹוכֹו,  ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

נּו ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְולֹא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ  ִאּלּו ִשׁ
ינּו. ֵיּ ַדּ ָנה,  ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ַבּ  

ָנה ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ  ִאּלּו ִסֵפּ
ינּו.  ֵיּ ַדּ ן,  ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ  
ינּו.  ֵיּ ַדּ ת,  ָבּ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ
ינּו.  ֵיּ ַדּ ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,  ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ
ינּו.  ֵיּ ַדּ ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ֵיינּו.  ַדּ ָרֵאל,  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו  ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ינּו.  ֵיּ ַדּ ִחיָרה,  ית ַהְבּ ֶאת ֵבּ  
ָעֵלינּו:  קֹום  ַלָמּ ֶלת  ּוְמֻכֶפּ ְכפּוָלה  טֹוָבה  ה,  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ַאַחת,  ַעל 
ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָהַרג  ָפִטים, ְוָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים, ְוָעָשׂ הֹוִציָאנּו ִמִמּ ֶשׁ
כֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְוֶהֱעִביָרנּו  ֶאת ְבּ
ִעים  ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְוִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְוִשׁ ְבתֹוכֹו ֶבּ
ִלְפֵני ַהר  ְוֵקְרָבנּו  ת,  ָבּ ַהַשׁ ָלנּו ֶאת  ְוָנַתן  ן,  ַהָמּ ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת  ָנה,  ָשׁ
ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת  ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ֵבּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%2525D7%2525AA%2525D7%2525A8%2525D7%252591%2525D7%252599%2525D7%2525A5
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המשתקף  ההגדה  של  המרכזי  המסר 
בפיוט 'דיינו'

מתוך המבנה המדורג והתהליכי של הפיוט, נראה כי 
כי  הוא  לנו  להעביר  מבקש  שהפיוט  הבולט  המסר 
פסגת כל הניסים היא הכניסה לארץ ישראל ובניית 
בית המקדש, ודווקא בית המקדש כשהוא נבנה על 
ידי מלך ישראל. כך למשל, לא הוזכר המשכן, שהלא 
אם המטרה להבליט את החשיבות של מקום השראת 
שכינה בתוכנו ועבודת הקרבנות, עניין הקמת המשכן 
אמור היה להופיע בפיוט. אך בנית המשכן לא מצוינת 
ניתן  מכאן  המקדש.  בית  בנין  דווקא  אלא  בהגדה 
להשראת  רבה  חשיבות  שישנה  אף  על  כי,  ללמוד 
שכינה בתוכנו, הפסגה הגבוהה יותר של עם ישראל 
והתהוותו כעם היא בבניין בית המקדש, שהוא בית 
קבוע, ודווקא כשהוא בארץ ישראל, וכאשר נבנה על 
בארצם  מאוחדים  ישראל  כשעם  ישראל,  מלך  ידי 

וקיים שלטון יהודי.
באופן דומה ניתן לראות כי ארץ ישראל מופיעה 
כפי  מצרים.  יציאת  של  הסופי  כיעד  שמות  בספר 
אליו  הראשונה  בהתגלות  למשה  הקב"ה  שאומר 
ד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא  ילֹו ִמּיַ "ָוֵאֵרד ְלַהּצִ
ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )שמות 
ג,ח( הקב"ה רואה את הירושה והישיבה בארץ ישראל 
לא כסיומה של היציאה ממצרים, אלא כחלק בלתי 
נפרד מתהליך יציאת מצרים עצמה. תהליך הגאולה, 
הרחוקה  גדתו  על  לא  מסתיים  במצרים,  שמתחיל 
בארץ  דווקא  אלא  סיני,  הר  לרגלי  או  סוף,  ים  של 

אבותינו12.

–ארץ  )ג(  ישראל  ארץ  לייב.  יהודה  הרב  גולדברג,   12
הוירטואלי  המדרש  בית  )כ(.  מצרים  ויציאת  ישראל 

ע"ש ישראל קושיצקי:
https://www.etzion.org.il/he/halakha/studies-  
halakha/philosophy-halakha/land-israel-3-land-israel-
and-exodus

ההגדה,  לאורך  כי,  לראות  אפשר  זו  מזווית 
הוא  הגאולה  של  הסופי  היעד  כי  רמזים  מושתלים 
ובנין בית המקדש. כך, אנו מזכירים  הכניסה לארץ 
רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו  בהגדה את ברית בין הבתרים "ָבּ
ֶאת  ב  ִחַשּׁ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ הּוא.  רּוְך  ָבּ ָרֵאל,  ְלִיְשׂ
ין  ְבִרית ֵבּ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבּ ַמה ֶשּׁ ץ, ַלֲעׂשֹות ְכּ ַהֵקּ
ֵגר  י  ִכּ ַדע  ֵתּ ָידֹע  ְלַאְבָרם,  "ַויֹּאֶמר  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָתִרים,  ַהְבּ
ע  ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַבּ ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבּ
ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי  ר ַיֲעבֹדּו ָדּ ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ֵמאֹות ָשׁ
דֹול" )בראשית טו,יג-יד( כאשר המשך  ְרֻכׁש ָגּ ֵכן ֵיְצאּו ִבּ
בהבטחת  עוסקים  בהגדה  הובאו  שלא  הפסוקים, 

הארץ.
כמו כן, ארבע הכוסות ששותים בליל הסדר נדרשו 
"והצלתי"  "והוצאתי"  גאולה  לשונות  ארבע  כנגד 
כוסו  החמישית-  הכוס  כאשר  ולקחתי",  וגאלתי" 
של אליהו הנביא היא כנגד לשון הגאולה החמישית 
אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת  ר ָנׂשָ "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָלֶכם  אָֹתּה  י  ְוָנַתּתִ ּוְלַיֲעקֹב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  אָֹתּה 

ה ֲאִני ה' " )שמות ו,ח(. מֹוָרׁשָ
בנוסף, הפסוקים הנדרשים בהגדה, פסוקי הבאת 
י אֵֹבד ָאִבי" )דברים כו,ה(,  הביכורים, הפותחים ב"ֲאַרּמִ
פסגת  על  בהודאה  הביכורים  מביא  מסיים  בסופם 
ה  קֹום ַהּזֶ הטובות שניתנו לעם ישראל: "ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ

ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" )שם,ט(. ּתֶ ַוּיִ
את  מתמצת  'דיינו'  הפיוט  כי  לומר  ניתן  כן,  אם 
כששיאה  ההגדה,  לאורך  המתואר  הגאולה  מהלך 
הפיוט  מכך,  ויתירה  האבות.  לארץ  הכניסה  היא 
והתהוות  גאולה  של  זה  בתהליך  נוסף  חלק  מדגיש 
העם בבניית בית המקדש שהוא מוסד דתי ולאומי, 
ודווקא כזה שנבנה על ידי מלך ישראל, כשלעם יש 

נחלה ומלוכה.

תהילה גאדו, יועצת הלכה, לומדת ומלמדת גמרא לנשים. חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה בתוכנית 
לחקר החברה החרדית. במחקריה עוסקת גם בבירור תפיסות ועמדות דתיות.
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לראות או להראות?

עו"ד ורו"ח משה קיסר

 - )י, ה( קובעת כי  משנה במסכת פסחים 
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 
כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר: 'והגדת 
לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה עשה ה' 

לי בצאתי ממצרים' )שמות יג, ח(."
בציווי  העוסק  הפסוק  על  מסתמכת  המשנה 
למסירה הבין-דורית - "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר 
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים", ומפרשת את 
האמירה בגוף ראשון "עשה ה' לי, בצאתי ממצרים" 
כהוראה לדורות. רוצה לומר, המסירה של האב לבן 
צריכה להיות בעלת אופי אישי, כאילו האב מספר על 

חוויה אישית שהוא חווה בעצמו )"לי", "בצאתי"(.
את  מדגיש  ומצה  חמץ  בהלכות  הרמב"ם, 
האלמנטים של המסירה הבין-דורית. מסירה זו אינה 
"מצוות   - נורמטיבי  חיוב  היא  אלא  גרידא,  המלצה 
שנעשו  ונפלאות  בנסים  לספר  תורה  של  עשה 
לאבותינו במצרים – בליל חמישה עשר בניסן" )שם 

ז,א(. 
ליל הסדר, שלא כשמו, נועד למעשה 'להפוך את 
הילדים  הילדים.  של  סקרנותם  את  ולעורר  הסדר' 
רגילים לשגרה, כך שכל שינוי מגרה את סקרנותם – 
"וצריך לעשות שינוי בלילה ההוא כדי שיראו הבנים 
וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, 
עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע, כך וכך היה" 
)שם ד(. הלכה זו היא המקור למנהג הידוע של ילדי 
ישראל לשיר את 'מה נשתנה' בליל הסדר. אך אל לנו 
לטעות, השיר הידוע אינו המטרה של הערב, אלא 
הוא תוצאה של גירוי שנועד ליצור אוירה מתאימה 
זו המטרה העיקרית  ורבת קשב למסירה של האב. 

של ליל הסדר.
אולם לליל הסדר יש גם מטרה נוספת. הרמב"ם 
גם  חלה  מצרים  ביציאת  לספר  החובה  כי  מדגיש 
כשאין ילדים  – "אף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים 
ב(.  )שם  מצרים"  ביציאת  לספר  חייבים  גדולים, 
כלומר, גם חכמים גדולים, שאין ספק שהם מכירים 
את סיפור יציאת מצרים ואת המשמעויות שלו, גם 
עליהם חלה החובה לספר ביציאת מצרים. בהקשר 
החכמים  חמשת  על  לנו  לספר  יודעת  ההגדה  זה, 
ש"היו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים 

כל אותו הלילה".
גם ביחס לשאלה 'מה נשתנה', קובע הרמב"ם – 
"אין לו בן – אשתו שואלתו; אין לו אשה – שואלין 
ואפילו היו כולן  זה את זה מה נשתנה הלילה הזה, 
חכמים; היה לבדו – שואל לעצמו מה נשתנה הלילה 
הזה" )שם ה(. במובן זה, השאלה נועדה לעורר שיח בין 
מבוגרים, שיח בין איש לאשתו ושיח בקרב קבוצה 
הסיפורים  את  מכירים  ספק  שללא  חכמים,  של 
הידועים. העיסוק בסיפור והשיח שהוא מעורר, הופך 
גם  כי  יותר. הרמב"ם מדגיש  את החוויה למוחשית 
כשאדם חוגג את ליל הסדר לבדו, מצווה עליו ליצור 

שיח עצמי ולעורר את עצמו לאותה חוויה מוחשית.
המפורסמים  הלשון  ממטבעות  אחד 
הלוי  אהרן  לרבי  המיוחס  החינוך',   ב'ספר 
 – )ספרד, 1303-1235(, הוא העיקרון החינוכי הידוע 
"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" )ספר החינוך, מצווה 
ט"ז(, לפיו פעולה חיצונית-גופנית, המבוצעת באופן 
יזום על ידי האדם, מעוררת אצלו את מחשבת הלב. 
מוחשי,  באופן  יותר,  שנעסוק  ככל  שלנו,  בהקשר 
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במצוות הקשורות ביציאת מצרים, יביא הדבר ליתר 
לעם  שנעשו  הגדולים  מהנסים  בלבנו,  התפעלות 

ישראל במצרים.
בעצם  הוא  זה  חינוכי  עקרון  כי  להעיר,  ראוי 
הפסיכולוגיה  של  הגישה  מושתתת  שעליו  הבסיס 
גם  ואלה   ,1)Behavioral Psychology( ההתנהגותית 
לפיו  המודרני,  )קואצ'ינג(  האישי  האימון  שורשי 
יום,  של  שבסופו  להפנמה,  גורמת  מוחשית  פעולה 

מביאה לשינוי התנהגותי.
מלווה  הסדר  בליל  מצרים  יציאת  של  הסיפור 
בפעולות מוחשיות שנועדו להעצים את החוויה, גם 
של המספר וגם של המאזינים. כך לדוגמה, יש חובה 
לומר בקול את שמותיהם של מושאי שלשת המצוות 
העיקריות של החג – "כל מי שלא אמר שלשה דברים 
אלו בליל חמישה עשר לא יצא ידי חובתו, ואלו הן, 
גם  המלווה  זה,  אזכור  ז(.  )שם  ומרורים"  מצה  פסח 
הוא  נועד אף  כל מצווה,  בביאור התכלית שבבסיס 

לעורר שיח ולהעצים חוויה באמצעים וורבליים. 
"לפיכך   – הישיבה  צורת  היא  נוספת  דוגמה 
כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא 
כשל  הנינוחה,  הישיבה  ט(.  )שם  חירות"  דרך  מסב 
מי שפטור מן הטרדות, באה אף היא להמחיש את 
היוצרת מעין הזדהות אישית עם  תחושת החירות, 

החוויה של בני ישראל שיצאו ממצרים. 
זו  היא  אישית,  הזדהות  היוצרת  הזו,  התודעה 
דור  "בכל   – בפסחים  הוראת המשנה  כוונה  שאליה 
יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור 
הפנימית  לתודעה  מכוונת  זו  הוראה  ממצרים". 
ויסודי  מכונן  אירוע  היא  מצרים  יציאת  האדם.  של 
בהתהוותו של הלאום הישראלי, ולכן כל אדם מאמין 
חייב לחיות את חייו במודעות מתמדת לאירוע זה. 
כך  וכל  גבוהה  כך  כל  להיות  צריכה  המודעות  רמת 
מוחשית, עד לכדי כך שהאדם ירגיש כאילו זו חוויה 
שהוא חווה בעבר, באמצעות כל חושיו, כאילו הוא 

עצמו יצא ממצרים. 
הרמב"ם, לעומת זאת, מנסח את ההוראה הזאת 
באופן הבא – "בכל דור ודור חייב אדם להראות את 
עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, 
דבר  ועל  ו,כג(.  )דברים  משם'  הוציא  'ואותנו  שנאמר: 

פסיכולוגיה התנהגותית, או בשמה הלועזי: ביהביוריזם   1
)Behaviorism(, עוסקת, ביחס להתנהגות האנושית, 
חדשות.  התנהגויות  לומדים  האדם  בני  בו  באופן 
לעומת ההשקפות המסורתיות, הטוענות שסיבותיה 
של התנהגות האדם הן פנימיות )נפש, תודעה, רגשות 
להתנהגות  שהסיבות  טוען  הביהביוריזם  וכדו'(, 

נמצאות בהשפעות הסביבה החיצונית.

'וזכרת כי עבד היית' )שם ה(,  זה צוה הקב"ה בתורה 
כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות 

ונפדית" )הלכות חמץ ומצה ז,ח(.
הרב יוסף קאפח זצ"ל, בפירושו להלכה זו, מסביר 
את מהות ההבדל, בזו הלשון: "ובכך לימדנו רבינו היאך 
לקרוא את המשנה, שלמד ַלראות2 נקודה בפתח ולא 
לבו  ושמחת  עליצותו  שהתפעלותו,  והכוונה  חירק. 
משחרור נפשו ורוחו מן האליליות וסחיפיה, ושחרור 
צריכים  סוגיה,  לכל  לעבדות  ההתמכרות  מן  גופו 

להיות בולטים וניבטים, ולא רק בסתרי לבבו".
במשנה תורה, כמו בנוסח ההגדה בכת"י ספרדיים 
ותימניים, כתוב 'להראות' ולא 'לראות'. הר"י קאפח 
מסביר זאת במסורת הקריאה של הרמב"ם, שקרא 
ולא  בפתח  המנוקדת  בלמד  'ַלְראֹות'  המלה  את 

בחיריק, ובמשמעות של 'להראות'.
מבחינת  אולם  מינוריים,  נראים  הנוסח  הבדלי 
המהות ההבדל הוא משמעותי. הנוסח 'לראות' מכוון 
חושב,  הוא  מה  על  האדם,  של  הפנימית  למודעות 
איך הוא רואה את עצמו, מבלי שיהיו לכך השלכות 
'להראות'  הנוסח  זאת,  לעומת  חוץ.  כלפי  כלשהן 
הוא מראה  להצגה החיצונית של האדם, מה  מכוון 

לסובבים אותו, מה הוא משדר כלפי חוץ. 
דברים שהוא  חוץ  כלפי  לא תמיד האדם משדר 
שהוא  מפני  אם  הפנימי,  בעולמו  בהם  ומאמין  חש 
ואם מפני שהוא לא  חושש מהתגובה של הסביבה 
הגיע לרמת השלמה עצמית, שבה הוא מוכן לחשוף 

את אמונותיו הפנימיות כלפי חוץ. 

מסורת  שונות.  קריאה  במסורות  מדובר  הנראה  ככל   2
)אליה  אחת  ומסורת  בחיריק,  "ִלראות"  קראה  אחת 
השתייך הרמב"ם( קראה "ַלראות" בפתח. להשערתי, 
במשנה  ה"א  האות  את  להוסיף  הרמב"ם  החליט 
מוטעית  קריאה  למנוע  כדי  "להראות",  וכתב  תורה, 
של הטקסט לפי הבנתו. השערה זו נתמכת בכך שאין 
בנוסח  הנוקטים  לרמב"ם  קדומים  מקורות  בנמצא 
"להראות" בה"א. כמו כן, שני עדי הנוסח היחידים של 
התלמוד הבבלי )קולומביה 295-294, אוקספורד 366( 
שבהם הנוסח היה "להראות", הם כתבי יד המאוחרים 
כי,  להעיר  ראוי  זה  בהקשר  הרמב"ם.  של  לתקופתו 
"להראות"  בנוסח  נוקט  דברים  לספר  תנאים  מדרש 
)דברים ו,ט(, אולם נוסח זה שוחזר על ידי רד"צ הופמן, 
בין היתר, מהמדרש הגדול )תימן, המאה ה- 14(, ולכן 
ע'  )ראה:  מאוחר  מקור  כאל  אליו  גם  להתייחס  יש 
רייזל, מבוא למדרשים, עמ' 90(. עוד ראוי להעיר, כי 
בלתי  כמעט  השונות  הקריאה  מסורות  אחר  מעקב 
ופרמה(  )קאופמן  היד המנוקדים  כתבי  אפשרי, שכן 
המזרח  עדות  רוב  כיום,  זה.  משפט  גורסים  אינם 
רבים  ואילו  "להראות",  בהגדותיהם  לקרוא  נוהגים 

מבני אשכנז נוהגים לקרוא "לראות". 
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יותר  תואם  'להראות'  הנוסח 
ביצוע  על  המורות  ההלכות  את 
אכילה  כגון:  מיוחדות,  פעולות 
שתיית  שמאל,  בהסיבת  ושתיה 
שבהן  וכיו"ב,  יין  כוסות  ארבעה 
באופן  חוץ  כלפי  מתנהג  האדם 
על  שיח  לעורר  בכדי  מסוים, 
סיפור יציאת מצרים ובכדי לעורר 
את עצמו לעסוק באחד מיסודות 
האמונה, ובכך לחזק, באופן אישי, 

את אמונתו הדתית.
בהערתו  לנו  רומז  הר"י קאפח 
מעבדות  היציאה  נוסף.  דבר 
לחירות אינה רק אירוע היסטורי, 
היציאה של בני ישראל ממצרים. 
לדידו, העבדות, באופן מטאפורי, 
האדם  שבה  התמכרות  כל  היא 

מאבד את רצונו העצמי ואת חירותו הנפשית. רוצה 
לומר, העבדות של בני ישראל במצרים היתה שיעבוד 
גופני, ואילו התמכרות מכל סוג שהוא, היא למעשה, 

שיעבוד נפשי-רוחני.
אבות,  למסכת  הרמב"ם  לפירוש  בהקדמה 
בפני  הרמב"ם  פורש  פרקים',  'שמונה  גם  המכונה 
תורת  על  המיוסדת  שלו,  הנפש  תורת  את  הקורא 
הנפש והאתיקה האריסטוטלית. בפרקים אלו, טוען 
הרמב"ם כי אדם אשר אינו שולט ביצריו, ולפיכך אינו 
ג'  פרק  )ראה  הנפש'  ב'חולי  לוקה  בפעולותיו,  מאוזן 
לשמונה פרקים(. רפואת הנפש, לפי הרמב"ם, מבוססת 
על תרגול ועבודה עצמית לאורך זמן, המבוססת על 
עשויה  פעולות  על  ממושכת  חזרה  לפיו  העיקרון 
להשפיע על אופיו של האדם – "וכאשר נתרגל בהם, 
לנו  נקנית  הרי  טובים,  המעשים  אותן  היו  אם  הרי 
מעלה, ואם היו רעים, הרי נקנית לנו מגרעת" )פרק ד'(.
את  לאזן  ולומד  יצריו,  על  שולט  אשר  האדם 
"יהיה  ה',  עבודת  של  לתכלית  ולכוונם  פעולותיו 
יתקרב  ובכך  ביותר ממעלות האדם,  במעלה הרמה 

לפני ה'" )סוף פרק ד'(. אדם זה, לא 
רק שיקרא 'גיבור', כפי שכינו חז"ל 
את מי ש'כובש את יצרו', אלא גם 
שליטה  שאותה  לפי  חורין'.  'בן 
עצמית, שזכה לה בכח התמדתו, 
מקנה לו חירות עצמית הטבועה 

בעמקי נפשו.
היציאה מעבדות לחירות, הינה 
של  יומיומית  התמודדות  כן,  אם 
החומרי,  העולם  המאמין.  האדם 
בייחוד בעידן המודרני, סוחף את 
עיסוקים  של  למערבולת  האדם 
את  המעמידה  בחברה  וטרדות, 
בלתי  ציפיות  של  בסד  האדם 
פוסק, תוך מירוץ אינסופי לסיפוק 
הזה  האינסופי  המירוץ  מאוויים. 
להתמקד  לאדם  מאפשר  לא 

בעיקר, ולהשקיע בדברים החשובים לו באמת.
ספר  מחבר   ,)1141-1075 )ספרד,  הלוי  יהודה  ר' 
'הכוזרי', כתב בשירו – "עבדי זמן עבדי עבדים הם, 
פירושה  לזמן  העבדות  חפשי".  לבד  הוא  ה'  עבד 
של  לשיטתו  חולפת.  לאופנה  זמני,  לדבר  שיעבוד 
ריה"ל, הזמן, כאחד ממאפייניו העיקריים של עולם 
החומר, הוא עבד לה'. לפיכך, במקום להיות משועבד 
עבד  להיות  לאדם  כדאי  בעצמו,  עבד  שהוא  לזמן, 

ישירות לה'. 
הר"י קאפח, כמו ריה"ל, ראה את היציאה לחירות, 
האמוני- במובן  גם  אלא  ההיסטורי,  במובן  רק  לא 
האישי, כ-"שחרור נפשו ורוחו מן האליליות וסחיפיה, 
ושחרור גופו מן ההתמכרות לעבדות לכל סוגיה". אדם 
ובלתי  בטוחה  אישית  והנהגה  בעל שליטה עצמית 
מתפשרת, הוא בן חורין. אולם בן החורין האמיתי הוא 
מי שמסוגל, לא רק להפנים זאת בעמקי נפשו, אלא 
גם להראות זאת כלפי חוץ. אדם ש'מראה את עצמו' 
החורין  בן  הוא  הוא  עצמו',  את  'רואה  שהוא  כשם 

האמיתי. זה בדיוק ההבדל בין 'לראות' ו'להראות'.

אדם בעל שליטה 
עצמית והנהגה 
אישית בטוחה 

ובלתי מתפשרת, 
הוא בן חורין. אולם 
בן החורין האמיתי 
הוא מי שמסוגל, 

לא רק להפנים זאת 
בעמקי נפשו, אלא 
גם להראות זאת 

כלפי חוץ.

ובעל משרד עורכי דין המתמחה בדיני מיסים. משה מרצה למיסים  ורואה חשבון,  דין  משה קיסר עורך 
בחוג לחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית ובקריה האקדמית אונו. הוא משלים לימודי תואר 

מוסמך בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, ומעביר שיעורי תורה ותנ"ך בקהילה.
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 דם הפסח
ודם המילה

נוית חורי

המשפט  לבית  עתירה  הוגשה   1998 שנת 
בישראל.1  נגד מילת קטינים  הגבוה לצדק 
הטיעונים  משלל  יותר  אותי  שתפס  מה 
המובאים  והאתיים  המשפטיים  הלוגיים, 
בעתירה היה דווקא הציטוט שחותם אותה: "יש מקום 

שישראל שקלקל הוא גם שיתקן ראשון".
לטענת העותרים, יש לקיים מודל חדש וראוי של 
ישראל,  בני  ודווקא  מילה;  ברית  ללא  יהודיים  חיים 
שחלחלו את האקט הזה בעולם, צריכים להיות מי 

שיובילו את המגמה של ביטולו.
כפי שאיננו מקיימים כיום אקטים פיזיים נוספים 
כמו עבודת המקדש והקרבנות, על אף שהיו תקופות 
בהן הם היוו מרכז בעבודת האלוהים הישראלית, כך 

תיתכן מציאות של יהדות בלי ברית מילה.
למה לא, בעצם?

ְוִנְכְרָתה  ר ָעְרָלתֹו  ַשׂ ְבּ ִיּמֹול ֶאת  ר לֹא  ָזָכר ֲאֶשׁ "וָעֵרל 
ִריִתי ֵהַפר"2 יָה ֶאת ְבּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמּ ַהֶנּ

)בראשית יז,יג(
ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות  "ְוָהִאיׁש ֲאֶשׁ
ן ה' לֹא  י ָקְרַבּ ִכּ יָה  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמּ ַהֶנּ ְוִנְכְרָתה  ַסח  ַהֶפּ

א ָהִאיׁש ַההּוא" 3 ׂ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיָשּ ִהְקִריב ְבּ
)במדבר ט, יג(
בני ישראל נצטוו בשתי מצוות עשה שאי קיומן מחייב 
כרת, קרבן הפסח וברית המילה. שתי מצוות, יחידות 

אבשלום  )עו"ד(,  בלושטיין  רפי  ע"י  שהוגשה  עתירה   1
זוסמן-דיסקין )העמותה נגד חיתוכים באברי מין של 

תינוקות(
בראשית יז יג  2

במדבר ט יג  3

מפעולה,  הימנעות  של  התוצאה  בהן  התרי"ג,  בכל 
התוצאה של שב ואל תעשה, היא כריתת נפשך מקרב 

עמיה. אובדן זהות.
נשמע חריף, ובכל זאת, אחת מהן נשתמרה כסמל 
בלתי נפרד מזהות יהודית, ולשניה לא זכינו מאז חרב 

הבית.
מתבקש לשאול: אם זהותנו נשתמרה ללא אחת 

מהן, איזה נזק ייעשה מביטול השניה?
התרשי  שאול  פילוסופית.  שאלה  רק  אינה  זו 
באגרתו אל הרומים כותב 4 "הן לא על-פי מראית עין 
מילה.  הוא  בגוף  שרואים  מה  ולא  יהודי,  הוא  יהודי 
זו  יהודי הוא זה שבתוך תוכו הוא יהודי, ומילה היא 
לנו הרי  יש  ולא לפי אות כתובה".  שבלב, לפי הרוח 
 - ידועה  והתוצאה  מעשיות,  מצוות  בביטול  ניסיון 

הנצרות. ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, כפשוטו.
שאלה  היא  המתבקשת  השאלה  בעצם,  אולי 
הפוכה. בהתחשב במעמד הייחודי של שתי המצוות, 
מדוע אנו לא פועלים לחדש את קרבן הפסח באותה 
לקיים  הדורות  בכל  ליהודים  שהייתה  נפש  מסירות 
כך  כל  מרכיב  מהווה  האחת  אם  המילה?  ברית  את 
בסיסי בשייכות שלנו לעם היהודי, איך אנו משלימים 

עם מציאות בה אנו מוותרים על השניה?
כדי לענות על השאלה הזאת צריך לנסות להבין 
את הטעם המשותף העומד בבסיס הקשר שבין שתי 

המצוות.
סביב  המסורתי-חילוני  הקונצנזוס  דווקא  בעיניי, 

ברית המילה יכול לכוון אותנו להבנת המהות שלה.

אגרת שאול )פאולוס( אל הרומים ב כה-כט  4
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נשמרה  הזאת  פשוטה  לא  כך  הכל  המצווה  איך 
כאבן יסוד של הקיום היהודי גם עבור אנשים שאינם 
שומרי תורה ומצוות? איך מתאפשרת מציאות כזו של 
ניתוח בלתי הפיך, שלא לצורך רפואי, בקטינים בשיח 

אזרחי שאינו דתי?
אתית-משפטית  בשפה  כי  נראה  ראשון  במבט 
בצד אחד של המאזניים עומד חוק יסוד כבוד האדם 
הפיכה  בלתי  פגיעה  לגבי  טענות  עם  יחד  וחירותו 
בשלמות הגוף, פגיעה בקטינים ללא הסכמה מדעת, 
ובצד  פיקוח,  חסר  ובאופן  מובהק  רפואי  צורך  ללא 
כדי  ממשי  משקל  חסר  הדת,  חופש  עומד  השני 
זו  כמו  עתירה  ב2022  גם  האם  הכף.  את  להכריע 

שהוגשה ב1998 תידחה על הסף?
במדרש תנחומא5 מופיע דיאלוג בין טורנוסרופוס 
לרבי עקיבא. טורנוסרופוס, נציב רומאי, מתייחס אל 
עונה  רבי עקיבא  ביצירה;  פגימה  כאל  ברית המילה 
במעשה  שותפות  דווקא  מבטאת  הזו  שהמצווה  לו 

הבריאה, השלמה שלה, תיקון.
המהווה  מיותרת  תוספת  היא  העורלה  כי  הרעיון 
אצל  גם  חוזרת  לתקן,  שיש  גשמי,  או  רוחני  מום, 
גם  זאת,  עם  החינוך9.  וספר  רס"ג8  רמב"ם7,  רש"י6, 
התוספתן נחשב היום איבר מיותר ואף מזיק במקרה 
של סיבוך, ובכל זאת, אף בית משפט לא יתיר ניתוח 

להסרתו ללא אישור רפואי.
החזקים  הטעמים  שאחד  גם  מציין  הרמב"ם 
למצווה זו הוא החלשת היצר. טיעון כזה לא רק שלא 
הוא  המצווה,  על  משפטית  להגנה  ככלי  לנו  מסיע 

מחזק את הביקורת האתית בקיומה.
ייחודו  הוא  המצווה  בטעמי  שמופיע  נוסף  טיעון 
גשמי  אחד  "אות  הרמב"ם  בלשון  היהודי,  העם  של 
כ-0.2%  מהווים  שיהודים  בעוד  בפועל,  שיקבצם". 
מאוכלוסיית העולם, ההערכות הן כי כ-30% מהגברים 

בעולם נימולים.
מאפשרת  משפטית-אזרחית  טענה  איזו  כן,  אם 
למדינה דמוקרטית להצדיק את עצם קיומה של ברית 
בתקשורת  שפורסמו  מקרים  שני  מצאתי  המילה? 
האם  בהחלטה  המשפט  בית  של  להתערבות  בנוגע 
למול את הילד כאשר היו חילוקי דעות בין ההורים. 
בשני המקרים בית המשפט הישראלי קבע, למרבה 
הפלא, למול את הילד. במקרה בו האם התנגדה היא 
לא  הילד  בו  יום  כל  עבור  כספי  קנס  נאלצה לשלם 
נימול, ועל אף שהחובה ההלכתית מוטלת על האב, 

מדרש תנחומא פרשת תזריע, פסקה ה'  5
רש"י - בראשית יז,א  6

מורה נבוכים ג,מט  7
ספר האמונות והדעות, מאמר שלישי, פרק י'  8

ספר החינוך מצווה ב  9

בית המשפט הורה לערוך ברית מילה גם במקרה בו 
האב התנגד. הנימוק המרכזי של בית המשפט שחזר 

על עצמו בשני המקרים היה "טובת הילד".
סתום  היה  המונח  הטובה?  אותה  היא  מה  אבל 

בעיני. חזרתי לפסוקים.
שבאה  החומרה  יָה",  ֵמַעֶמּ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהֶנּ "ְוִנְכְרָתה 

לידי ביטוי כאן היא אובדן הזהות.
השאלה באיזו זכות הורים כופים על ילדם מצווה 
דתית ללא הסכמתו, היא תולדה של שאלה מערבית 
רחבה יותר. בעולם של זכויות ניתן לשאול גם באיזו 
זכות אנו מביאים ילד לעולם? באיזו זכות אנו מכריחים 
אותו לקחת חלק במציאות לא אידיאלית? באיזו זכות 
החיים?  של  הוודאות  אי  לתוך  אותו  משליכים  אנו 
לשאלות האלו יש משקל אמיתי וממשי בעולם ללא 

משמעות, ללא תכלית.
כאשר הורים מכניסים את בנם בבריתו של אברהם, 
הם מעניקים לו, מעבר לחיים הפיזיים, מתנה חיונית 

והכרחית לקיום שלו - זהות ומשמעות.
של  ביטוי  היא  המילה  בעת  שנעשית  ההקרבה 
חובת האדם כלפי אלוהיו. חיים שיש בהם גם חובות 
ביטול של  הם חיים בעלי טעם. ההקרבה הזו אינה 
טובת האדם, היא היא טובת האדם. הנוהג להעניק 
מאותה  חלק  הוא  גם  הברית,  בטקס  שם  לילוד 

המתנה; שם הוא ביטוי של ייעוד.
מהי אותה המשמעות שאנו מעניקים לילוד? כדי 
המובא  המרכזי  לטעם  חזרתי  זו  שאלה  על  לענות 
בבריאה.  שותפות   - המילה  ברית  למצוות  בחז"ל 
שלנו  למעשים  שיש  ההבנה  היא  הנפש  מסירות 
לתקן  מחויבות  לנו  שיש  המציאות,  על  השפעה 
ל'מכתוב'  או  הנוצרי  חוטאים'  ל'כולנו  בניגוד  אותה. 
המוסלמי, היהודי יודע שיש לו אחריות כלפי העולם, 
יש לבחירות שלו משמעות, בכך הוא הופך לבן בבריתו 

של אברהם, בן ברית של הקב"ה, בן חורין.
ומה בדבר הפסח?

בעוד שברית המילה היא מצווה פרטית, המגדירה 
את המשמעות והייעוד של האדם הפרטי מישראל, 
קרבן הפסח הוא מצווה לאומית המגדירה את הייעוד 

של האומה הישראלית.
התיאור הציורי של יציאת מצרים הוא תיאור של 
העולם  לאוויר  יוצא  ישראל  בני  כעם.  לידתנו  לידה. 
דרך פתח שנצבע בדם השה, באקט של מסירות נפש. 
ניתוק  ביטוי של  מריחת הדם על פתח הבתים היא 
מהאלילות. כשבני ישראל לא חוששים לשחוט את 
השה, אלוהי המצרים, כדי לקיים את מצוות ה', הם 
מבשרים לעולם בשורה של חירות. חירות אינה חירות 

בלי משמעות.
של  לידתו  אחרי  קצר  זמן  נעשית  שהמילה  כפי 
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גרגרי  בחיפזון.  נעשית  מצרים  יציאת  גם  כך  האדם, 
הקמח היחידים הופכים לעיסה אחת, לעם, ובצקם 
לא מספיק להחמיץ. אין נקודת זמן בה יש קיום לעם 

הישראלי ללא ייעודו.
לא  הריק,  אל  ממצרים  אותנו  הוציא  לא  הקב"ה 
הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם  יצאנו לשם היציאה בלבד, אלא "ְבּ
ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהֶזּה10". חובה  ְצַרִים ַתּ ִמִמּ
שיש.  חירותי  לא  הכי  לכאורה  זכויות.  של  בעולם 
ייעוד, ללא משמעות, אינה  אך במהות, חירות ללא 

חירות.
במילותיה היפות של זלדה11: 

ָחָלל לֹא ֲאַרֵחף ּבֶ
ַחת ֶרֶסן ּלַ ְמׁשֻ
ן ִיְבַלע ָעָנן ּפֶ

י ִלּבִ ּבְ יק ׁשֶ ּקִ ס ַהּדַ ֶאת ַהּפַ
ין טֹוב ְלָרע  ְפִריד ּבֵ ּמַ ׁשֶ

ֵאין ִלי ִקּיּום
ָרִקים ְוַהּקֹולֹות ִלי ַהּבְ ּבְ

ִסיַני. י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

קיום ללא ייעוד, הוא קיום בלתי נסבל. זה נכון ברמה 
הפרטית ונכון גם ברמה הלאומית.

הקשר הישיר בין הברית לבין קרבן הפסח מובא 
הפעם  מהקרבן.  לאכול  יכול  לא  ערל  בפסוקים,  גם 
הראשונה בה חוגגים את הפסח בארץ ישראל נעשית 
יש  במדבר12.  שנולד  מי  כל  את  מל  שיהושע  אחרי 
קשר ישיר בין הברית הפרטית לברית הלאומית, בין 
מחויבותו של הפרט לעשות מצוות ה' לבין תפקידו 

של עם ישראל בתיקון העולם.

שמות ג,יב  10
שירי זלדה, תל אביב תשמ"ה, עמוד 215  11

יהושוע ה,י  12

בין עם ישראל  פסח דורות מהווה חידוש הברית 
לאלוהי ישראל מידי שנה, ברוב עם. לא לחינם אנו 
ַלה'  ַסח  ֶפּ "ְוָזַבְחָתּ  ספציפי  במקום  לעשותו  מצווים 
מֹו  ְשׁ ן  ֵכּ ְלַשׁ ה'  ִיְבַחר  ר  ֲאֶשׁ קֹום  ָמּ ַבּ ּוָבָקר  צֹאן  ֱאלֶֹהיָך 
השם  מתן  המילה,  לברית  בדומה  כאן,  גם  ם13".  ָשׁ
את  לשכן  בוחר  הקב"ה  בו  המקום  ייעוד.  מתן  הוא 
שמו הוא המקום ממנו תצא בשורת החירות לעולם 
שלנו.  הלאומית  השליחות  תצא  ממנו  המקום  כולו. 
ית  ֵבּ ֵביִתי  י  ִכּ ִחי  ִמְזְבּ ַעל  ְלָרצֹון  ְוִזְבֵחיֶהם  "עֹולֵֹתיֶהם 

ים14". ֵרא ְלָכל ָהַעִמּ ה ִיָקּ ִפָלּ ְתּ
עוד נקודה משיקה נוספת בין מצות פסח למצות 
של  העכשווית  הייחודיות  סיום;  לקראת  מילה, 
מצוות המילה שבאה לידי ביטוי בכך שגם הרחוקים 
את  מה  במידת  לי  הזכירה  אותה,  לקיים  ממשיכים 
ההתעקשות של הרחוקים לקיים את מצוות הפסח. 
שצריך  נראה  דתיות  שבעיניים  אלו  המת,  טמאי 
את  שילמדו  מי  יהיו  הם  דווקא  בחוץ,  להשאיר 
משה, זה לא רק עניין דתי. יש כאן ברית, ולא פחות 
משהקב"ה בחר בנו, אנחנו בוחרים בו. גם אנחנו חלק 
לא  להימנע,  מוכנים  לא  ואנחנו  ישראל,  בני  בתוך 

מוכנים לשב ואל תעשה. 
"זכר  אומרים  אנו  הכורך  בזמן  פסח,  של  בהגדה 
המילים  הזקן…"  כהלל  יחודש,  בימינו  למקדש, 
בנוסח  רק  מופיעות  גיליתי,  כך  יחודש",  "בימינו 
בעיניי  יפה.  חרוז  רק  אינה  הזו  התוספת  הספרדי. 
היא מייצגת את מה שאסור לשכוח כשזוכרים. אנו 

שואפים לחדש. 
לא נמשוך את ידינו מהחובה שהוטלה עלינו. עתה, 
מששבנו לארצנו ולמציאות של לאומיות ישראלית, 

הגיעה העת לשוב גם לייעודנו כעם.
ַרע? ה ִנָגּ ָלָמּ

דברים טז ב,ו  13
ישעיהו נו,ז  14

ֶקֶדם  ׁש ָיֵמינּו ְכּ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדּ ֲהִשׁ

נוית חורי גדלה בנתיבות וכיום מתגוררת בירושלים. בעלת תואר ראשון בפיזיקה ומדעי המוח מאוניברסיטת 
בר־אילן, ותעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית. היא עוסקת היום בהוראת פיזיקה ומתמטיקה בתיכון 

הישראלי למדעים ואומנויות.



יוסף ג'מיל
סופר סת"ם

     100 ש"ח לקילו
מצות רכות לפסח

    לפי מסורות תימן, ספרד או אשכנז
מגילות תפילין ומזוזות

למידע נוסף:
THEHABURA@GMAIL.COM

058-507-9219

עיבוד
עפצים

מגילה
על גויל



החבורה היא בית מדרש פיזי ומקוון בינ"ל ברוח 
המסורת הספרדית, במטרה להנגיש את תורת 

חכמי ספרד לציבור.

התעדכנו בקבוצת 
הוואטסאפ השקטה:

www.TheHabura.com/israel

https://chat.whatsapp.com/JMeARAEfY8yJgJfOSQMaj3
http://www.TheHabura.com/israel
http://www.TheHabura.com/israel

