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 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                      הפקולטה למדעי היהדות 
 

 ד ף ש ב ו ע י
 ד "תשס,                     פסח   מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                        

 543מספר פאול שולמן                                                                             ש הלנה ו"ע            

  

 "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר"
 

האירוע ההיסטורי , התורהמבחינת אולם .  היסטוריים דרמטייםםהמסורת היהודית רצופה באירועי
 שלמות פרשותלנושא זה הוקדשו ארבע . החשוב ביותר בתולדות עם ישראל הוא יציאת מצרים

כמו ,  את יציאת מצריםיש חובה מהתורה לזכור כל יום. זאת ועוד. ובשלח, בא, וירא, שמות: בתורה
ידי -וה זו עלואנו מקיימים מצ). ג:ז ט'דב" (ר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייךתזּכֹ: "שכתוב

 ישנן כמה וכמה יתר על כן. יר את יציאת מצרים מזכההפסוק האחרון בשכן , כל יוםבקריאת שמע 
' ויק(שלשת הרגלים , )טו: ה'דב(ביניהן שבת , ריםמפורש בתורה הוא זכר ליציאת מצשטעמן המצוות 
  .  והרשימה ארוכה,)טז: יג'שמ(תפילין , )יד:יג' שמ(פדיון הבן , )כג ועוד

ג " היא אחת מתרייציאת מצריםב ה לספרוהמצוו,  כל כולו מיוחד לנושא יציאת מצרים- הפסח חג      
כל פרטיה ללדבר באריכות על יציאת מצרים , בליל הסדר, מחייבת את כולנו פעם בשנהו, המצוות

ת ומצו). ח: יג'שמ, "לי בצאתי ממצרים' בעבור זה עשה ה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמר("ודקדוקיה 
 אבל רק ,על נשים וגברים כאחדוחלה  ,"ריםזכר יציאת מצ"ות ומצ לנוספת ע" סיפור יציאת מצרים"

 . בליל הסדר, פעם אחת בשנה
אנו יושבים שעות ארוכות ומדברים על . הדבר התמוה ביותר לגבי ליל הסדר הוא עצם קיומו

כאשר אנו משווים את מתעצמת תמיהה זו .  ביתר החגיםלעיסוק שכזהאין אח ורע . יציאת מצרים
 לא מן הראוי להאריך בתיאורהאם ? תן תורה לא היה אירוע חשובהאם מ. יציאת מצרים למתן תורה

 בין , זמן מתן תורתנו, שנשב שעות ארוכות בליל שבועותועלתה הצעהמעולם לא ה, אולם? אירוע זה
לחשוב שיציאת מצרים הינה רק שלב טכני מקום  יש, רה מזוית.  ונדבר על מתן תורה,הקידוש לארוחה

אולם מהתורה עצמה . ראת האירוע המהותי באמת של קבלת התורהכשיר את הקרקע לקשנועד לה
 ".     זכר למתן תורה"מושג של בה  שכן אין ,מתקבל רושם הפוך

אותו סטוריה שדווקא יאירוע של יציאת מצרים מכל האירועים החשובים האחרים בההמה נשתנה 
 ? אלה כאירוע מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל עד ימינוהתורהקבעה 

 ; ההגדה אינה רק מדריך לעורך הסדר.התשובות לשאלות האלו צריכות להימצא בהגדה של פסח
יציאת של חשיבות לידע על המקור העיקרי ה ו,קשור לחג הפסחבכל הההגדה היא הספר המרכזי 
 .ואולם עיון בהגדה מעלה יותר תמיהות מתשובות. מצרים בתולדות עם ישראל

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא , בכל דור ודור": משפט המפתח בהגדה הוא
- יצאתי מארצות;לא יצאתי ממצרים, נתן אביעזר,  אניהרי?  משפט זהו שלמה משמעות". ממצרים

 ההגדה להגיד מדוע דורשת ממני. וכף רגלי מעולם לא דרכה על אדמת מצרים, ישראל-הברית לארץ
 ?כל שנה דבר שאינו אמת
 היא פרשיית מריחת הלא, לינו לפנות לפרשייה מרכזית בסיפור יציאת מצריםכדי להבין זאת ע

 :)כז-כב: יב'שמ (הדם על המזוזות
ולקחתם אֻגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזֹת מן הדם אשר            

 ולא יתן המשחית לבֹא על הפתח' ופסח ה, את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזֹת) 'ה(וראה ... בסף
 . ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל-אשר פסח על בתי בני... אל בתיכם לנגֹף
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 ובאיזה ישראלי באיזה בית גר כביכול אינו יודעה " הקב:פסוקים אלו מתארים מציאות תמוהה ביותר
 ולמרוח את הדם על פסחהלשחוט את קרבן ישראלית  כל משפחה חל ציווי עללכן ו ,בית גר מצרי

 . ה לברר מי גר שם"לקב" לעזור"מנת -על) על שתי המזוזות ועל המשקוף(פתח הבית 
 . ה"לא נועדה לספק אינפורמציה לקבמריחת הדם ברור ש.  לחלוטיןיאבסורד, כמובן, כל זה

 ?קשור ליציאת מצריםהוא  ואיך ,ה מעם ישראל לעשות מעשה שכזה" דרש הקבאפואמדוע 
כתוצאה , כזכור. בין משה לפרעהלמפגשים  ,לת הסיפורתחי עלינו לחזור ל על שאלה זוענותכדי ל
, צפרדע, דם:  המכותבאות על מצריםבמדבר '  פרעה לאפשר לבני ישראל לעבוד את הו שלמסירוב

אל ורא למשה ואהרן ושו קהוא ו,עליו לעשות מעשהבין פרעה שמ, אחרי ארבע מכות. נים וערוביכ
במשך שלושה  'את השם לעבוד כדי  על בקשתם ללכת למדבר יםזרומשה ואהרן ח. נם שוב לרצואותם
הצעה ה  משה דוחה אתאולם). כא:ח" (בארץיכם הלֹ-לכו זבחו לא ":על כך משיב פרעה. ימים

           '  מצרים נזבח לה)אליל(כי תועבת , לא נכון לעשות כן, ויאמר משה ":הנדיבה הזו של פרעה
 ).כג-כב" (ינוהלֹ-א' שת ימים נלך במדבר וזבחנו להדרך שלֹ! עיניהם ולא יסקֻלנול... הינולֹ-א

רגיש כמו הלא שמשה עצמו .  עבדמעמדה נחותה של,  מתוך פחדנראית כנאמרתמשה תשובת 
'  את המפני הצפוי להם אם יעבדוהיו אז מלאי חרדה אכן ובני ישראל , אלא הוא מייצג את העם, עבד

, חייבים לברוח למדבר". נויסקֻל "-שהמצרים יהרגו אותם הם חששו . פרהסיהבתוך ארץ מצרים ב
  .רצונםה כ" לעבוד את הקביוכלוורק שם , למקום שבו לא יוכלו המצרים לראותם

ה לדעת "רצה הקב, ה את מצרים לעיני עם ישראל"שבאמצעותן השפיל הקב, אחרי עשר המכות
.  לעיני המצרים,בפרהסיה' ים לעבוד את החוששדיין עהם האם , עדיין מלאי חרדה האם בני ישראל

ולמרוח את הדם על , שהוא האליל של מצרים, שהישראל לשחוט את ה-ה על בני"ציווה הקב לכן
, בגלוי' ישראל מצווים לעבוד את ה-בני. את המעשהכדי שכל מצרים יראו , המשקוף וגם על המזוזות

 .כבני חורין, מורא בלי ,בלי פחד
למריחת הדם על המזוזות והמשקוף כדי לסמן את , כמובן, ה לא היה זקוק"הקב, רותלים אחיבמ

 מנטליות יש חשיבות המעשה הייתה לברר אם לישראלים יושבי אותו בית. הבית כביתם של ישראלים
 ני באלה או האם ,ולברוח למדבר'  בהם להסתיר את אמונתים מהמצרים ורוצהפוחדים יםשל עבד
 אלהרק ?  לעיני כולם מצרים על פתח ביתוהי למרוח את הדם של אלניםומוכ, שיםם חוששאינ, חורין
 .שזה עתה נוצר,  להיות הגרעין של עם ישראלים ראויאלה רק ; ולצאת ממצריםל להינציםראוי

 ללכת ניםמוכבניו  עם שלם ש נוצרלראשונה. כעת נבין את המשמעות העמוקה של יציאת מצרים
שכל אחד  של ההכרזה בהגדה הוזו גם משמעות. ולעבדו כבני חורין, ויווילשמוע לצ, ה"אחרי הקב

עם חופשי , העם שנוצר אזאותו  של בניו ,השתא, ו אנ:חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
 יםמהווכך אנו .  כבני חוריןה בגלוי"ומוכן לעבוד את הקב, אחריםגויים מצרים או משאינו מפחד מה

 .  של עם ישראל שנוצר ביציאת מצריםעוד חוליה בשרשרת
 וא המסר הנוקב של התורה ה;היווצרות עם ישראלהאירוע המכונן ב היא אפואיציאת מצרים 

סטוריה יתהליך זה של יצירת עם של בני חורין מתוך אוסף של עבדים הוא הוא האירוע המרכזי בהש
של אירועי יציאת רה או עקיפה ישיהוא תוצאה , כעם, כל מה שאנו עושים ומקיימים היוםו, שלנו
 ,תורהל, דהיינו, זקוק לחוקיםשל בני חורין רק עם . ישראל- מתן תורה והכניסה לארץכך גם .מצרים

אין פלא שחשיבות יציאת מצרים מודגשת , לאור זאת. ישראל-ארץל, זקוק לארץשל בני חורין רק עם ו
 .במסורת ישראלובתורה רבות ומגוונות דרכים ב

 נתן אביעזר' פרופ         
 מחלקה לפיסיקהה         


