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 הסיפור שאנו מספרים
אני מתרגשת להגיש לכם חוברת אותה כתבו חברי סגל מכון הדר ישראל וארה"ב 

 ובה מסות קצרות לקראת הפסח.
ל תפנית בהיווצרות של עם ישראל. בתפנית יש כמובן שינוי מן חג הפסח מסמ

חידוש או סטייה, אך עם זאת, התפנית קשורה בעבר, נובעת ממנו,  -העבר 
 ומשתנה ביחס אליו. 

עם חוברת זו אנו גם מציינים שנה להקמתו של מכון הדר בישראל. זהו מעמד 
, ענף בעל אופי משלו, מרגש, שיש בו פריחה של ענף חדש וייחודי של מכון הדר

 למכון הדר שבניו יורק.  -אך גם בעל קשר הדוק לגזע ממנו צמח 
אנו, צוות הדר ישראל ועמיתינו שמעבר לים, עסוקים בהעמקת השורשים אחרי 

, ובד בבד גם שואפים באחריות, לטפח את הענפים יותר מעשור של פעילות
  החדשים הצומחים מן הגזע אל עבר מרחב משלהם.

אני מקווה שחוברת זו תעשיר את הסדר של כולנו, את המחשבות המובילות לסדר 
 כמו גם את משמעותו שתלווה אותנו אחריו. 

  
 חג אביב שמח

 אביטל הוכשטייןר' 
 נשיאת מכון הדר ישראל
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 איזה סיפור אנחנו רוצים לספר?
 הר' אלי קונפר

 

ההגדה של פסח נקראת על שם פעולת ההיגד שלה כדי להדגיש את המצווה שבעצם 

קריאתה, אך מהו בדיוק הסיפור שאנו מצווים לספר? יותר מאשר סיפור אחד עקבי, ניתן 

ַמְתִחיל ִבְגנּות ּוְמַסיֵּם ” –אולי לראות בהגדה אוסף של סיפורים עם מכנה משותף אחד 

שנה ד(. סיפורים אשר מתחילים מנקודה שלילית, אך סופם מ‘ )פסחים, פרק י“ ִבְשָבח

 טוב. 

ב'( מציעה שתי -לאחר שהמשנה מספקת את הקו מנחה, הגמרא )פסחים קט"ז, עמוד א'

חלופות לסיפור עצמו: רב טוען שהסיפור הוא על מסע מעבודת אלילים אל עבר עבודת 

בא )תלוי בכתב היד(, ה והגישה השניה, המיוחסת לשמואל או לר“נאמנות מוחלטת לקב

טוענת שהסיפור הוא על מסע מעבדות לחירות. אני מאמין שישנן עוד שתי חלופות 

 לסיפור בין דפי ההגדה. 

הראשונה נמצאת בראש ההגדה: ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים ָכל 

י ְויֵּיכֹול ָכל ִדְצִריְך יֵּ  י ְוִיְפַסח ָהַשָתא ָהָכא ִדְכִפין יֵּיתֵּ ל ָהַשָתא  –יתֵּ ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָראֵּ

י  לאחר ההזמנה להתכנס ולאכול יחד, ניתן לראות סיפור  .ְלָשָנה ַהָבָאה ְבנֵּי חֹוִרין –ַעְבדֵּ

נוסף ההולך לאורך הקו המנחה של גנות ושבח, כשהפעם הזיקה היא כלפי המקום בו 

מיד לאחר מכן שוב “. לשנה הבאה בארעא דישראל –השתא הכא ”את הסיפור:  מספרים

 לשנה הבאה בני חורין".  –מופיע הסיפור של  מעבר מעבדות לחירות: "השתא עבדי 

הצימוד בין שני הסיפורים הללו בהגדה שונה מהמחלוקת בין רב לשמואל/רבא שבגמרא. 

ות סותרות אלא כשני היגדים ראשית, מפני שהסיפורים בהגדה אינם מוצגים כדע

המתארים מסעות שונים, ושנית מפני שבעוד המחלוקת בגמרא מתייחסת לסיפור כאירוע 

שקרה בעבר, הסיפורים בהגדה מתארים מסע שממשיך להתרחש גם היום ושסופו עדיין 

קטע נוסף בהגדה ההולך לאורך הקו המנחה שלנו, מהדהד “(. לשנה הבאה)”לא הגיע 

נּו האת עמדת שמוא ‘ ל/רבא שבגמרא ביתר פירוט: "ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, וַיֹוִציאֵּ

ינּו -א   ינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹותֵּ ֹלהֵּ

ינּו י ָבנֵּ ינּו ּוְבנֵּ י ָאנּו ּוָבנֵּ ְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים ַוֲאִפילּו כָֻׁלנּו ֲחָכִמים, ִמִמְצָרִים, ֲהרֵּ  ְמשֻׁ

ר ִביִציַאת ִמְצַרִים ְוָכל ינּו ְלַספֵּ ִנים, כָֻׁלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעלֵּ  כָֻׁלנּו ְנבֹוִנים, כָֻׁלנּו ְזקֵּ

ר ִביִציַאת ִמְצַרִים  י זֶ  –ַהַמְרֶבה ְלַספֵּ ָבח". הקו המנחה ֲהרֵּ 'מגנות לשבח' מוצג  –ה ְמשֻׁ
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גנות,  -בבירור בתחילת הדברים ומהדהד את עמדת שמואל/רבא בגמרא: עבדים היינו

שבח. עם זאת, הניסוח של ההגדה מהדהד היבט נוסף של שבח: "כל  -והקב"ה הצילנו

אינו המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". הדמיון הלשוני בין שבח למשובח 

מקרי, הקו המנחה עליו דיברה המשנה, מופיע בהגדה באופן מילולי ומחבר את סיפור 

יציאת מצרים להווה, לרגע הנוכחי בו אנו יושבים סביב שולחן הסדר: היציאה ממצרים, 

ה אינן סופו של המסע. בעצם היותנו מספרים “הכניסה לארץ וההתמסרות לעבודת הקב

דיה אנו ממשיכים את המסע ולוקחים בו חלק פעיל. ביציאת מצרים ושרים בשבח והו

מנקודת המבט של רב כמו גם של שמואל/רבא, הסיפורים שאנו מצווים לספר הם נחלת 

“( לשנה הבאה)”העבר, אך מנקודת מבטה של ההגדה הסיפור מסתיים בעתיד 

 ובאמצעות קריאת ההגדה אנו הופכים לחלק מן הסיפור שאנחנו מספרים. 

סביב שולחן הסדר, חשבו איזה מבין הסיפורים שההגדה מציעה מדבר כשנתאסף יחד 

 אליכם במיוחד ומעורר בכם את ההשראה לסיים בשבח.
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 רדרות מפחד לרשעתדסיפור הה': רק אשמות פ
 ' אביטל הוכשטייןהר

 

פרק א בספר שמות מלמד אותנו ערב יציאת מצרים לקח חשוב: רשעות קלה יותר לביצוע 

רשעותו של צו נתון איננה מונעת מציבור ללכת  -בקהילה. הפרק עומד כתמרור אזהרה 

לב גורף הוא נח יותר ליישום מאשר היתר נקודתי מרושע. יתר -בעקבותיו. להפך, היתר רע

לתי נשלט מטבעו, וסופו שיופנה חזרה גם כלפי הקהילה על כן, היתר גורף לרשע הוא ב

 הפושעת עצמה. 

 

הפרק פותח במניית היורדים למצרים בשמותיהם. לכתחילה, אין לפנינו מספרים, קבוצות 

ת ַיֲעֹקב ִאיש  ל ַהָבִאים ִמְצָרְיָמה אֵּ י ִיְשָראֵּ ֶּלה ְשמֹות ְבנֵּ או שבטים אלא פשוט שמות: "ְואֵּ

יתֹו ָבאּו ִוי ִויהּוָדה" )שמות א א'ּובֵּ ן ִשְמעֹון לֵּ ב'( וכן הלאה. אולם, במהלך הפרק חל -: ְראּובֵּ

מהפך בתיאורם של בני ישראל: מקבוצת פרטים בעלי שמות למעין נחיל עצום. את הפנים 

ל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרב י ִיְשָראֵּ ּו ַוַיַעְצמּו הייחודיות מחליפים מאפיינים מכלילים וגורפים: )ז( ּוְבנֵּ

א ָהָאֶרץ ֹאָתם: פ  ִבְמֹאד ְמֹאד ַוִתָמלֵּ

שינוי זה בתיאורם של בני ישראל נותן את האות להידרדרות מתמשכת ביחסיהם עם 

המצרים: עם גדילתם באה גם ההתנכרות אליהם: )ח( ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶשר 

ף: ועם ההתנכרות  באים פחד, סטראוטיפים, הכללות ודמיונות סכנה לֹא ָיַדע ֶאת יֹוסֵּ

ל ַרב ְוָעצּום ִמֶמנּו: )י( ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפן  י ִיְשָראֵּ ולחימה: )ט( ַויֹאֶמר ֶאל ַעמֹו ִהנֵּה ַעם ְבנֵּ

ינּו ְוִנְלַחם ָבנּו   ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:ִיְרֶבה ְוָהָיה ִכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְֹנאֵּ

י  עם או בשל ההתנכרות ודמיונות האימה באות מגבלות מבדילות: ")יא( ַוָיִשימּו ָעָליו ָשרֵּ

ס:"  י ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמסֵּ  ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם וִַיֶבן ָערֵּ

דר 'שונים נבדלים ושווים' אלא מפלים למותר לציין שמגבלות מבדילות אלו אינן רק בג

לרעה. תיאור היחס הקשה כלפי מי שנתפס כאחר ומאיים ממשיך אף הלאה: ")יג( ַוַיֲעִבדּו 

ל ְבָפֶרְך: כך, אם כן, מדגיש הפרק בפנינו כי ניכור וחוסר הכרות  י ִיְשָראֵּ ִמְצַרִים ֶאת ְבנֵּ

 יה וליחס קשה.עשויים להוביל לפחד, ומתוך הפחד קרובה הדרך לאפל

 

דבר מה חשוב נוסף עולה מן הפסוקים, מתוך הסמיכות שבין פחדו של פרעה לבין גילויי 

הרשעות שלו. סמיכות זו מעידה על עובדה בחשיבה האנושית: פחד עשוי להפעיל, להניע 
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יֶהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה ְבחֹ  ִנים ואף להיות כלי על מנת להצדיק רשע: ")יד( ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵּ ֶמר ּוִבְלבֵּ

ת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך:" ולא עוד, אלא שרשע הנובע  ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדה אֵּ

מפחד עשוי לעלות על גדותיו. כך, גם מי שאינו מהווה איום יכול לקבל תווי פנים של שטן, 

או גורם סיכון קיצוני כל עוד גם מי שהוא לגמרי חסר ישע יכול להידמות למפלצתי, הרסני 

הוא שייך לקבוצה שממנה מפחדים. כך אנו מוצאים עצמנו מובלים, כאילו באופן טבעי, 

לשלב הבא בסיפור, בו מלך מצרים מצווה על הריגתם של תינוקות בני יומם: )טו( ַויֹאֶמר 

ם ָהַאַחת ִשְפָר  ִנית פּוָעה: )טז( ַויֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלֹדת ָהִעְבִרֹית ֲאֶשר שֵּ ם ַהשֵּ ה ְושֵּ

ן הּוא ַוֲהִמֶתן ֹאתֹו ְוִאם ַבת ִהוא ָוָחָיה:" רשעות  ְבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִריֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם בֵּ

קשה מאוד לעצירה, וקשה מאוד להכרה ככזו. היא מציגה עצמה  -המונעת על ידי פחד 

 א עולה על גדותיה ומציעה רעיונות שהם בגדר אבסורד. כמוצדקת, גם כשהי

 

ואולם, משהו מניע את המילדות לנהוג אחרת: האמת גוברת על היראה, הפחד נסוג למול 

הצדק המוחלט, הן פועלות מתוך ראייה נכוחה. נדמה שיש בכוחם של אלו להבהיר 

, האחריות, והצדק: ולהעיר מתוך ענני שכרון הפחד והנשייה שמלווה אותם, שכחת האחר

ֹלִהים". אילו ממדים אלוהיים הניעו את המילדות  על כך אין  –)יז( ַוִתיֶראןָ ַהְמַיְּלֹדת ֶאת ָהא 

לפנינו תשובה בכתובים, אין מענה לשאלה מה משמעותה ומהם מאפייניה של 'יראת 

חור אלוהים' עבורן. על כל פנים, הפסוקים מבהירים כי יראה זו היא שהביאה אותן לב

יֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוְתַחֶייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:"  אחרת: ְולֹא ָעשּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאלֵּ

 

מלך מצרים מאבד את עשתנותיו. אולי הפחד מעוור אותו. הוא יוצא בקריאה לכל עמו, 

ל ַעמֹו כעת יהיו כולם מעורבים, והקריאה לרשעות היא גורפת וכוללת: )כב( ַוְיַצו ַפְרֹעה ְלכָ 

ן ַהִיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליכֻׁהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון: ס היישום עובר מן הפרטים במרחב  אֹמר ָכל ַהבֵּ לֵּ

 הפרטי, המיילדות, אל החברה במרחב הציבורי. 

 

המדרש ברגישותו הטיפוסית ער לכך שמושא הרשעות איננו מוגדר בפסוק, אלא להפך, 

הבן'. מתוך רגישות זו אולי מציע ר' יוסי בר' חנינא מדרג 'כל כליל: מתואר באופן כולל ומ

  משולש לגזירות פרעה: 

כל  -אם בן הוא והמתן אותו, ולבסוף  -"ואמר ר' יוסי בר' חנינא, שלש גזירות גזר: בתחילה 

 אף על עמו גזר" )סוטה יב, א(. -הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ולבסוף 
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שרות שלכאורה לא תעלה על הדעת, בבחינת אלמלא היה הדבר מדברי המדרש עולה אפ

כתוב אי אפשר לאומרו: בשלב ראשון גזר פרעה על המילדות להמית את הזכרים שבבני 

כפי שמסופר באופן ישיר בפסוקים, אחר כך גזר מלך מצרים על נתיניו כולם  –ישראל 

לוד", כלומר, ציווה על הבן היכל להמית את הזכרים שבבני ישראל, ובשלב שלישי גזר "

הרג התינוקות הזכרים שבבני עמו גם כן. אמירת המדרש היא פשוטה: רשעות היא 

אין מגבלות  תופעה משחיתה, חסרת גבולות וחסרת מעצורים, ומשהיא משוחררת 

 ההיגיון פועלות עליה, ואין משוכות שונות יכולות לעצור בעדה. 

 

כמה קל לתת לפחד לעוור, כמה מהיר המעבר פרק א' בספר שמות, אם כן, מזכיר לנו 

מפחד לרשע וביזוי, כמה מהיר המעבר במדרון מבהלה לרשעות, גם כזו שהיא חסרת 

הגיון ופשר. פתיחת ספר שמות היא תמרור אזהרה: רשעות מעוורת חשיבה ישרה. עד 

כדי כך, שגם אם לרשעות כיוון מוגדר היא בקלות עשויה לשכוח את מטרתה ולמצוא 

 כולל תינוקות המצריים עצמם במקרה זה.  –ה מופנית כלפי כל עצמ

 

בעודנו ישובים בליל הסדר יש מקום לשמוע את פתיחת ספר שמות כהתראה: גם 

כשרשעות נדמית כמוצדקת היא איננה צודקת. ולוואי ונשכיל בעת שאנו נענים לצו של 

'חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' לאתר מרחבים של רשעות סביבנו, 

ופחד, שנמצא בתוכנו משהו מכוחן של גם כשאנו מוצאים עצמו נצבים למולם בבהלה 

המילדות, ואם אין אנו מסוגלים לכך, שנדע להקשיב לקולותיהם של הנוהגים כמותן 

 בחברתנו ואל ישתיק וישתק אותנו הפחד. 

 
 שמחחג חירות 
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 כמה בנים יש בהגדה של פסח?
 ד"ר עמית גבריהו

 

 המשנה במסכת פסחים )י, ד( מורה:  

 מזגו לו כוס שיני, וכן הבן שואל. 

הלילה הזה מכל הלילות? שבכל אם דעת בבין, אביו מלמדו: מה נשתנה 

הלילות ]אין[ אנו מטבלים אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים, 

ל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה, שבכ

 אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי.

-ל המשנה מן המאה היד קאופמן, כתב יד איטלקי ש-נוסח המשנה הזה הוא על פי כתב

: על ארבע שאלות, המייצג את ספרי המשנה מארץ ישראל. בהגדות שלנו יש 12-או ה 11

המצה, על ״שאר ירקות״, על הטיבול ועל ההסיבה. לעומת זאת, במשנה )וגם בהגדות 

 : על הטיבול, על המצה, ועל הבשר. שלוש שאלותבנוסח ארץ ישראל( יש 

, ״הבן שואל״. אך מדוע עליו לשאול? נראה כי המשנה קובעת שאחרי הכוס השני

 זהו הקיום של מצוות שאלת הבן מן התורה:

 והיה כי יאמרו אליכם בניכם: מה העבדה הזאת לכם?שמות יב כו: 

 שמות יג יד: והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר: מה זאת? 

כי ישאלך בנך מחר לאמר: מה העדת והחקים דברים ו כ: 

 ה׳ אלהינו אתכם?והמשפטים אשר צוה 

המשנה מבינה ש״כי ישאלך״ אינו תיאור מקרה, אלא חובה לשאול שאלות בליל הפסח. 

החובה הזו מובנת גם מפסוק נוסף, הנדרש בפירוט בהגדה )ובמכילתא דר׳ ישמעאל(: 

 לי בצאתי ממצרים״ )שמות יג ח(. ’הלאמר בעבור זה עשה ביום ההוא והגדת לבנך ״

לשאלות הללו מצויות במשנה הבאה, בשם רבן גמליאל, המורה נשים לב, כי התשובות 

 שלשה דברים בפסח: לומרשיש 
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רבן גמליא׳ או׳ כל שלא אמ׳ שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי 

 חובתו: פסח מצה ומרורים 

 על שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים   פסח 

 על שמררו המצריים את חיי אבותינו במצ׳  מרורים 

 על שם שניגאלו )משנה פסחים י, ה(  מצה 

מניין לרבן גמליאל שיש ״לומר״ דברים בפסח? מדוע לא לאכול את הפסח בשתיקה? 

 נראה שגם את ההלכה הזו הוא מוצא בתורה. על שאלות הבן עונים ב״אמירה״:

 ואמרתםאליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם?  יאמרוכז: והיה כי -שמות יב כו

 זבח פסח הוא ]...[

בחזק יד  ואמרת אליובנך מחר לאמר: מה זאת?  ישאלךוהיה כי שמות יג יד: 

 ממצרים מבית עבדים. ’ההוציאנו 

לבנך עבדים היינו לפרעה  ואמרתבנך מחר ]...[  ישאלךכי  כא: -דברים ו כ

 במצרים.

  

ואכן, שלוש האמירות של רבן גמליאל, על פסח, מצה ומרורים, מקבילות בדיוק לשלוש 

השאלות של הבן במשנה ד, בסדר הפוך: הבן שואל על טיבול המרור, לאחר מכן על 

לפי סדר הופעת המאכלים בארוחת הסדר המתוארת במשנה  –המצה, ולבסוף על הפסח 

 ג. האמירה של רבן גמליאל מתחילה בפסח, ואז עוברת למצה ולמרור.

ן, הקשורות במיני המאכלים אם כן, אמירותיו של רבן גמליאל הן תשובות לשאלותיו של הב

השונים בסדר. בתורה יש שלוש קושיות, והבן שואל שלוש שאלות, כל אחת על מאכל 

למאכלים, ומסבירות את חשיבותן בסיפור  ןאחר. התשובות הניתנות לבן קשורות גם ה

 יציאת מצרים. 

 . לשאלה ״מה העבדה הזאת לכם״ מורה התורהכבר בתורההשיחה בין האב לבן נמצאת 

לאב לענות: ״זבח פסח הוא לה׳ אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים 

ואת בתינו הציל״. לשאלה: ״מה זאת״, מורה התורה לאב לענות תשובה בדבר הקשר בין 

מצוות פדיון בכורות לבין יציאת מצרים. שאלת הבן בספר דברים מכוונת לתורה כולה, 

היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה׳ ממצרים ביד והמענה שהיא מקבלת הוא ״עבדים 
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חזקה״. עיקרו של הפסח, כזמן שבו בנים ובנות רואים את הוריהם עושים מעשים מוזרים 

 כפתיחה לסיפור, אינו חידוש של הזמן שלאחר החורבן, אלא כתוב במפורש בתורה.

ובתו: פסח כל שלא אמ׳ שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חלהוראתו של רבן גמליאל: 

 בשיחה בין האב לבן בשמות יב: -, ישנו מודל מקראי מצה ומרורים

 כהכד ושמרתם את הדבר הזה ]=את חקת הפסח[ לחק לך ולבניך עד עולם׃ 

לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת׃  ’הוהיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן 

ואמרתם זבח פסח  כזוהיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם׃  כו

אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו  ’ההוא ל

 הציל.

ההסבר של רבן גמליאל לפסח מצטט את פסוק כז: ״פסח על שפסח המקום על בתי 

אבותינו במצרים״. רבן גמליאל משתמש במודל הזה ובונה סביבו שאלות ותשובות גם על 

חרים. התורה מצווה על האבות לומר לבנים, מבלי המצה והמרור, מאכלי הפסח הא

לי בצאתי ממצרים״ )שמות  ’הוהגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה שישאלו: ״

וישבת המן ממחרת יג ח(. בארמית ״עבורא״ הוא תבואה; כך גם עולה מיהושע ה יב: ״

בשנה  כנעןמתבואת ארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן; ויאכלו  מעבור הארץבאכלם 

ההיא״. כאשר האב אומר לבנו ״בעבור זה״, הוא אומר לו שהמצה שהוא מצביע עליה 

״מצה על  )באמצעות הכינוי ״זה״( היא מה שאפשרה לו את הגאולה ממצרים. כלומר:

והמשפטים״ היא  שם שניגאלו״. התשובה לשאלה בספר דברים, אודות ״העדת והחקים

״עבדים היינו לפרעה במצרים״, כלומר ״על שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים״ 

 והנה היא מתאימה למרור. 

שלוש שאלות הבנים בתורה הופכות במשנה לשאלות על מזונות הפסח המיוחדים, 

ותשובת האב במשנה היא הסבר על הקשר בין המזון המסויים הנאכל בסדר לבין סיפור 

יציאת מצרים. אך רבן גמליאל מציג דרך נוספת ומתוחכמת אף יותר להשיב לבן: התורה 

מורה להשיב לבן השואל על הפסח שזהו זבח פסח, ״אשר פסח על בתי בני ישראל״. 

שמו של הזבח מתפרש בכך שהוא קשור לפועל המספר על יציאת מצרים. זבח הפסח 

 של ה׳. פסיחתוהוא הזבח שמזכיר את 

האב על המרור, בפי רבן גמליאל, גם משחקת בשם המאכל ומקשרות אותו תשובות 

למאורע היסטורי: המרור הוא על שם מירור חיי בני ישראל בעבודה קשה. לעומת זאת 

המצה היא ״על שם שניגאלו״, וקשה להבין מה הקשר בין גאולה לבין מצה. אלא שהקשר 

ושמרתם את רה, במשחק מילים: ״בין המצות לבין הגאולה ממצרים מפורש גם הוא בתו
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את צבאותיכם מארץ מצרים״ )שמות יב יז(. המצה  הוצאתיכי בעצם היום הזה  המצות

היא אפוא ״על שם שניגאלו״, כלומר על שם יציאת מצרים. היציאה ממצרים היא היא 

אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם  והוצאתיהגאולה, כמו שה׳ עצמו אומר: ״

 אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים״. יוגאלתמעבדתם 

 אם כן:

 שפסח על שם פסח

 על שם שמררו מרור

 על שם שיצאו מצה

בתורה אפוא ישנן שלוש שאלות, ומצווה לענות לשאלות בדבר הפסח. רבן גמליאל לוקח 

את המודל של שאלת הבן על הפסח בתורה, ותשובת האב, המתייחסת לשמו של הקרבן 

סיפור יציאת מצרים, ומשתמש בו על מנת לבנות שלוש שאלות ומסבירה באמצעותו את 

על מאכלי הפסח. אלו שלוש שאלות המלוות בשלוש תשובות, כל אחת מסתמכת על 

פסוק בתורה, אך גם משחקת משחק מילים דומה בין שם המאכל לבין האופן שבו הוא 

מציתי אך מזכיר את סיפור יציאת מצרים. זהו מבנה מהודק ושנון, שמאפשר קיום ת

 משמעותי של מצוות האכילה והסיפור של הפסח בד בבד בליל הפסח.

ריבוי שאלות הבנים בתורה, והתשובות השונות עליהן, עומד ביסוד מסורת תנאית נוספת, 

שכנגדם דיברה התורה: חכם, רשע,  שאותה אנו אומרים בהגדה, על ״ארבעת הבנים״

מת הרבה יותר, אך למעשה היא אינה חלק תם ו״שאינו יודע לשאול״. המסורת הזו מפורס

מן ההגדה של פסח בכלל. היא אינה מתייחסת למאכלי הפסח, היא אינה מספרת ביציאת 

מצרים, והיא פותרת את אותו הקושי, בדבר ריבוי הבנים, באופן אחר: יש כמה בנים, וכל 

י. או בדבר הקרבן, או בדבר חגיגת הפסח באופן כלל — אחתאחד מהם שואל שאלה 

, והוא זה ששואל את אחדבניגוד למסורת על ״ארבעה בנים״, המשנה סבורה שיש רק בן 

כל השאלות ומקבל את כל התשובות. אף כי המסורת על ארבעה בנים קיבלה מקום רחב 

בהגות ובעיון אודות ההגדה של פסח, הרי שליל הסדר שלנו מסודר ומאורגן סביב המסורת 

 שואל את כל השאלות. שיש רק בן אחד )או בת אחת( ה
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 לספר את הסיפור האמיתי
 ייסודינה ו

 

המשנה במסכת פסחים )פרק י', משנה ד'( מנחה אותנו כיצד יש לספר ביציאת מצרים 

ההנחיה הזו נועדה לסייע לנו לכוון את “. ַמְתִחיל ִבְגנּות ּוְמַסיֵּם ִבְשָבח”בליל הסדר: 

התגברות על קושי מעצימה את התהודה של הניצחון,  –ומעים הסיפור אל ליבם של הש

וחוץ מזה כולם אוהבים סיפור על התגברות עם סוף טוב. מצד שני, רובנו מורגלים בסיפור 

יציאת מצרים ומכירים את האתוס המכונן שלנו כעם מימים ימימה. אפילו הילדים 

סיפור שיעבוד מצרים ששואלים מדוע אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, יודעים ש

אם לא היינו נגאלים כנראה שלא היינו כאן כדי לספר על כך. מדוע אם  –מסתיים בטוב 

 ה על חירותינו?“ולא מהלל והודיה לקב“ עבדים היינו”כן עלינו להתחיל מהמקום נמוך של 

 

ההנחיה לספר את סיפור יציאת מצרים כמעבר מהשלילי לחיובי מאירה פן נוסף ועמוק 

של מושג ההתגברות. כאשר מתחילים סיפור מנקודת הקושי שלו וכורכים אותו יחד יותר 

עם הגדילה, הריפוי ולבסוף ההצלחה, מתקבל סיפור מורכב יותר שבו המאבק אינו נשכח 

גם לאחר הניצחון. תהליך הגאולה משאיר צלקות והמחיר שהניצחון גובה מאיתנו מוסיף 

רענות היא חלק בלתי נפרד מן ההתגברות עליה להיות ממשי גם לאחר שהוא מושג. הפו

ומן השמחה הבאה בסופה, והשילוב הזה מנכיח בקרבנו את התודעה שאין חירות 

אמיתית ללא עבדות ואין גאולה אמיתית ללא שיעבוד. מיקום תפילת ההלל בשלב מאוחר 

 בהגדה נועד לבסס את הקשיים מתחילת הסיפור כתשתית שעליה ניתנה לנו הגאולה.

 

האופן בו אנו מונחים לספר את סיפור הגאולה שלנו פועל גם במישור החינוכי. הוא מזכיר 

לנו שהאנשים אותם אנו פוגשים במהלך חיינו נושאים את העבר שלהם עמם, גם אם 

 הוא לא ניכר עליהם. במשנה בבבא מציעא )ד, י( נאמר:

 

ם ֶשאֹוָנָאה ְבֶמַקח ּוִמְמָכר, ָכְך אֹוָנאָ   …ה ִבְדָבִרים"ְכשֵּ

 ִאם ָהָיה ַבַעל ְתשּוָבה

יָך ָהִראשֹוִנים  לא יֹאַמר לֹו: ְזֹכר ַמֲעֹשֶ

ִרים  ִאם הּוא ֶבן גֵּ
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ה ֲאבֹוֶתיָך  לא יֹאַמר לֹו: ְזֹכר ַמֲעֹשֵּ

ר לא ַמר )שמות כב, כ( ְוגֵּ  תֹוֶנה ְולא ִתְלָחֶצנו"-ֶשֶנא 

 

דמים ובן הגרים לעולם אינו שוכח בעל התשובה לעולם אינו מתנתק מאורחות חייו הקו

את ייחוסו המקורי ותמיד מרגיש עצמו זר. העלאת עברם בפניהם עשויה להרגיש 

שרירותית עבורנו, אך בו בעת לעורר צריבה אכזרית בצלקות האישיות שלהם. באופן 

דומה, מי שנישא בשנית אינו בהכרח חופשי מן ההרס שהגיע עם סיום הזוגיות הקודמת 

שהפכה לאם לאחר התמודדות עם קשיי פוריות לא תשכח את הייסורים שקדמו שלו, מי 

להצלחתה ומי שהשיג עבודה חדשה אחרי יגיעה רבה לא ישכח את תלאות האבטלה 

וחוסר היציבות הכלכלית. כאשר אנו מספרים את הסיפור שלנו על סך כל חלקיו אנו 

 לו.מחדדים את הרגישות שלנו כלפי האחר וכל חלקי הסיפור ש

 

כשאנו מספרים את סיפור הגאולה שלנו מן ההתחלה ומשלבים בו את הסבל והייסורים, 

אנו הופכים אותו ואת עצם פעולת ההיגד שלו לאמיתיות יותר. התהליך הזה מעצים את 

המודעות שלנו לכך שסבל עשוי להימשך הרבה מעבר לסופו הטוב של כל סיפור. כל 

“ עבדים היינו”ם לה ולכן כל שנה אנו חוזרים לחירות קשורה בשלשלאות לשעבוד שקד

העבדות היא חלק מהסיפור שלנו כעם  –בטרם נגיע אל "לפיכך אנחנו חייבים להודות" 

 חופשי.

 

סיפור ההגדה מזכיר לנו שהעבר נתן בנו סימנים, ושהתלאות שאנו עוברים הן חלק 

קשיים שלנו מעצבים מהסיפור שלנו גם אחרי שאנו עוברים בשערי הניצחון של חיינו. ה

את התודעה והרגשות שלנו ואם נהיה מודעים לכך נוכל להגביר את הרגישות שלנו כלפי 

 אחרים וכלפי האתגרים הנסתרים בין קורות חייהם.
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 ביעור חמץ על שום מה?
 נדב ברגר

 

"מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו" )רמב"ם הל' חמץ ומצה 

אנחנו טורחים לפני הפסח )חלקנו יום, חלקנו שבוע, וחלקנו חודש ב, א(. מצוה זו, בה 

לתֹ  תּצֹוָיִמים מַ  ְבַעתִש ויותר(, מקורה בפסוק מפרשת בא: "  ּויתַתְשבִ  ןשֹוָהִרא םַביֹוַאְך  ּואכֵּ

לכָ  יכִ  יֶכםָבתֵּ ִמ  ֹארְש  ץ ְוִנְכְרָתה הַ  ל־ֹאכֵּ לִיְש ַהִהוא ִמ  שפֶ נֶ ָחמֵּ  םֹוַעד־י ןשֹ ָהִרא םיֹוִמ  ָראֵּ

". בפסוק זה נצטוינו להשבית חמץ ב'יום הראשון', שהוא לפי חז"ל ערב יום טוב, יִבעִ ְש הַ 

 1.כלומר יום י"ד, קודם זמן איסור אכילת חמץ

 

והפסוק אינו מרבה בפירוט דיני המצווה, אין זה מפתיע למצוא כי נחלקו ר' יהודה  היות

את  –או בלשון חז"ל 'לבער'  –וחכמים במשנת פסחים )ב, א( כיצד בדיוק יש 'להשבית' 

החמץ: "ר' יהודה אומר: אין ביעור חמץ אלא שריפה; וחכמים אומרים: מפרר וזורה לרוח 

דה יש חובה דווקא לשרוף את החמץ קודם הפסח, ואילו לדעת או מטיל לים". לדעת ר' יהו

 2אף לזרות לרוח או להטיל לים.  –חכמים ניתן לבער אותו בכל דבר 

 

' חיים מבריסק בחידושיו על הרמב"ם )הל' חמץ ומצה א, ג( הציע חילוק למדני ליסוד ר

ות השבתת מחלוקתם של ר' יהודה וחכמים. לפי הסברו של ר' חיים, לדעת חכמים מצו

חמץ היא למעשה ביטוי אחר של איסור בל יראה ובל ימצא, האיסור שיהיה בבעלותנו חמץ 

יב, יט; יג, ז(. כלומר, תנאי הכרחי לקיום המצווה  תכל שבעת ימי חג המצות )ראו שמו

שלא ייראה או יימצא לנו חמץ בזמן החג הוא שנשבית אותו קודם לכן. וכיוון שאין חשיבות 

תת החמץ בפני עצמו, הרי שחכמים מתירים לעשות השבתה זו בכל דבר מיוחדת להשב

לזרות לרוח, להטיל לים, וכיוצא בזה )להוריד באסלה וכד'(. בלשונו הלמדני של ר' חיים,  –

עיקר המצווה  –מצוות השבתת שאור היא מצווה "בגברא" )=מצווה שנושאה הוא האדם( 

                                                        
ה ע"א. פשט הפסוק  –מכילתא דר"י פסחא )בא(, פרשה ח; ירושלמי פסחים א, ד; בבלי פסחים ד ע"ב  1

כלומר, יש לדאוג  –היום הראשון כבר נשבת כל שאר מהבתים"  הוא כנראה כדברי אבן עזרא: "בהכנס
 לכך שביום הראשון כבר לא יימצא חמץ )וכן בבכור שור(.

לא נראה לומר שכוונת חכמים דווקא בשני דרכים אלה, אלא אף בשריפה ובכל אופן אחר. אכן, יש  2
 שגורסים במשנה 'אף מפרר וזורה...' וכו'.
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מן החג, ולפיכך, רשאים הם לדאוג לכך בכל הוא שלפלונית או לאלמוני לא יימצא חמץ בז

 דרך שיבחרו.

 

הסבר זה אינו מתאים לדעת ר' יהודה, המצריך דווקא לשרוף את החמץ. לכן מסביר  אבל

ר' חיים שלדעת ר' יהודה מצוות השבתת חמץ אינה רק גלגול אחר של 'בל יראה ובל 

הפסח. לפיכך היא אינה לשרוף את החמץ קודם חג  –ימצא', אלא היא מצווה בפני עצמה 

דהיינו  –" )=מצווה שנושאה הוא גוף החפץ( חפצאמצווה "בגברא", אלא היא מצווה "ב

עיקר המצווה הוא לבצע טרנספורמציה בגוף החמץ שנצבר קודם הפסח, ושיישרף כליל, 

 3וייעשה כעפרא דארעא ממש, מבלי שיהיה ניכר בו יותר כל רושם חמץ.

 

ליח לעבות את המחלוקת השולית לכאורה במשנה, ולהציגה בקודש, ר' חיים מצ כדרכו

כשני מנגנונים הלכתיים שונים לגמרי, כשכל אחד פועל לפי ההגיון המשפטי שלו. אבל 

מדוע  – 4אחת המגבלות של תורת בריסק היא חוסר מוכנות להתמודד עם שאלת ה'למה'

י ביטוי דווקא ' של החמץ, אשר בה לידאסובר ר' יהודה שיש מצוות השבתה 'בחפצ

בשריפה; ומאידך, מדוע סוברים חכמים שאין כאן אלא מצווה 'בגברא', לדאוג לכך שלא 

יהיה לו חמץ? שאלות אלה מחזירות אותנו לעצם היסוד של איסור חמץ בפסח, והן יכולות 

 לדעתי לחשוף שתי גישות שונות מאוד למהות האיסור.

אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק של פסח אנחנו אומרים: "מצה זו שאנו  בהגדה

בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם, שנאמר: 

ֹ 'וַ  קבָ ֶאת־הַ  ּואפי ֹגת מַ  ְצַרִיםִמ ִמ  ּוִציאֹוה רשֶ אֲ  צֵּ ץ  יכִ  תּצֹועֻׁ  ּוְולֹא ָיְכל ְצַרִיםִמ ִמ  שּוי־ֹגְר כִ לֹא ָחמֵּ

ָדה לֹא־עָ  ּהַ ְלִהְתַמְהמֵּ  ָלֶהם' )שמות יב, לט(". כלומר המחסור בחמץ בפסח  שּוְוַגם־צֵּ

הראשון, פסח מצרים, היה תוצאה של החיפזון, הצורך המיידי לברוח מפני המצרים. 

בספר דברים מפורש שאף איסור חמץ בפסח הנוהג לדורות הוא תוצאה של החיפזון 

ץ  ובפסח מצרים: "לֹא־תֹאַכל ָעָלי  ןֹוזפָ ְבִח  יכִ ֶלֶחם ֹעִני  תּצֹומַ  אַכל־ָעָליותֹ ָיִמים  ְבַעתִש ָחמֵּ

                                                        
י אומר: בדבר שהוא בבל יראה ובל ימצא, ואי זה הוא דבר שהוא בבל יראה וכדברי המכילתא שם: "רב 3

 ובל ימצא? אין אתה מוצא אלא בשריפה".
אמירה ידועה של בריסק היא שניתן לחקור רק את ה'ווָאס' )=מה(, ולא את ה'פַאר ווָאס' )=למה(.  4

שהיו נותנים סברות העונות נקודה זו הייתה עקרונית לבריסק, והם היו מזלזלים בישיבת טעלז משום 
על שאלת ה'למה'. לכן, כאשר הגרי"ד סולובייצ'יק היה מכנה סברה 'ַא טעלזער סברא', לא הייתה בכך 

 כל מחמאה.



                        

16 
 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען  ֶאֶרץ ִמְצַרִים  םֹוֶאת־י רכֹ זְ ִת ָיָצאָת מֵּ אְתָך מֵּ י חַ  לכֹ צֵּ " )דברים טז, ג(. יָךיֶ ְימֵּ

לפי גישה זו, איסור חמץ, ובכלל זה גם החובה להשבית אותו ערב פסח, הוא מעין שחזור 

בצאתו ממצרים, בהם הוכרחו לאפות את  חינוכי של המאורעות שהתרחשו לעם ישראל

הבצק קודם חימוצו. לאור הסבר זה, ניתן להבין את דעת חכמים שהשבתת חמץ נעשית 

בכל דבר. הרי אין בעיה מהותית בחמץ, רק שאנו מצווים להעלות כעין הצגה לשחזר את 

ים לנו חמץ כפי שלא היה חמץ ליוצאי מצר יההמצב שנהג בפסח מצרים, ולוודא שלא יה

וכנוסח הרמב"ם בהגדה: "ובכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא  –

  ממצרים".

אין בכך להסביר את דעת ר' יהודה, שסובר כי יש מצווה בגוף החמץ להשמידו  אמנם

דווקא על ידי שריפה. ובאמת ניתן לקרוא את אותם פסוקים מפרשת בא באור אחר לגמרי. 

ֹ "וַ  –בפסוק שצוטט לעיל  קבָ ֶאת־הַ  ּואפי ֹגת מַ  ְצַרִיםִמ ִמ  ּוִציאֹוה רשֶ אֲ  צֵּ ץ  יכִ  תּצֹועֻׁ י־כִ לֹא ָחמֵּ

ָדה לֹא־עָ  ּהַ ְלִהְתַמְהמֵּ  ּוְצַרִים ְולֹא ָיְכלִמ ִמ  שּוֹגְר  ממנו  –ָלֶהם" )שמות יב, לט(  שּוְוַגם־צֵּ

משתמע לכאורה שאיסור חמץ נובע מן החיפזון של עם ישראל בברחם מפני המצריים, 

 הרמב"ן פשט מדהים:מחדש 

שאפו אותו מצות, מפני המצוה שנצטוו "שאור לא ימצא  -"ויאפו את הבצק"  וטעם

בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה" )פס' יט(. ואמר "כי גורשו ממצרים", לומר שאפו 

אותו בדרך, בעבור "כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה", לאפות אותו בעיר ולשאת 

ו"משארותם צרורות בשמלותם על שכמם" )פס'  צקועל כן נשאו אותו באותו אפוי מצות, 

לד(, ומהרו ואפו אותו טרם יחמץ בדרך, או בסכות שבאו שם לשעה קלה, כדברי רבותינו 

 )מכיל' יתרו בחדש ב(.

הרמב"ן שאיסור חמץ אינו נובע מן הלחץ של המצרים, אלא נאמר להם כציווי  אומר

אמָ לֹא יִ  ֹארְש ָיִמים  ְבַעתִש ים: "מפורש קודם לכן, בעודם במצר לכָ  יכִ  יֶכםתֵּ בָ בְ  צֵּ  ל־ֹאכֵּ

ֲעַדת יִ  שפֶ נֶ ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה הַ  לְש ַהִהוא מֵּ ָהָאֶרץ" )שמות יב, יט(. ובשל  ְבֶאְזַרחּו רַבגֵּ  ָראֵּ

ציווי זה היה ראוי שבני ישראל יאפו את הבצק כמצות בעודם במצרים, אלא שלא הספיקו 

שגורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. לכן, הם נשאו את הבצק איתם  לעשות כן, כיוון

בדרך במשארותם, ואפו אותו כאשר הגיעו לסוכות, ולמזלם הרב לא הספיק בצקם 

להחמיץ במשך מסעם לסוכות, שאחרת היו ודאי עוברים על מצוות ה' שלא יימצא להם 

 כל חמץ.

סח מצרים, אלא הוא איסור העומד הסבר זה, איסור חמץ אינו שחזור של מאורעות פ לפי

בפני עצמו, שנאמר לבני ישראל עוד לפני שיצאו ממצרים, ואשר נוהג לדורות בכל פסח 
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ופסח. אמנם הכתוב אינו נותן טעם לאיסור. אך ידוע שאיסור חמץ נהג כמעט כל השנה 

עָ  ּוְקִריבתַ  רשֶ אֲ  ְנָחהִמ ל־הַ כָ גבי המזבח בבית המקדש: " ץ השֶ ַלה' לֹא תֵּ  ֹארְש ָכל־ יכִ  ָחמֵּ

א ןבַ ַלה': ָקְר  השֶ אִ  ֶמנּוִמ  ּולֹא־ַתְקִטיר שבַ ְד ְוָכל־ לֹא־ חַ בֵּ זְ ִמ ֹאָתם ַלה' ְוֶאל־הַ  ּוְקִריבתַ  יתִש רֵּ

יַח ִניֹחַח" )ויקרא ב, יא ּוַיֲעל יב(. או בלשון המשנה: "כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ -ְלרֵּ

ושתי הלחם, שהן באות חמץ" )מנחות ה, א(. אמנם אין בכל זה להסביר את  דהשבתו

הבעיה שיש בחמץ, והסיבה להרחקתו ממזבח ה'. דורות מאוחרים יותר ממלאים במעט 

ואפשר שהאיסור קשור אף הוא  5פער זה: חז"ל כינוי את היצר הרע כ'שאור שבעיסה',

אם כן, ניתן לומר  6בימיהם. גההבכך; והרמב"ם טען שהאיסור נובע מעבודה זרה שנ

שהציווי לבער חמץ מן הבית בפסח הוא כהוראה להעלות את הבית מדרגת חולין לדרגת 

חג שבו בתי כל  –הקדושה הנוהגת במזבח תמיד. לפיכך, פסח הוא חג הקדושה הביתית 

 עם ישראל נעשים כמזבח ה'. 

הקדושה הביתית דורש שזו הסברה שבבסיס דבריו של ר' יהודה. תהליך העלאת  אפשר

ואין מעשה מתאים יותר מאשר שריפה, פעולה המצויה  –מעשה אקטיבי להשמדת החמץ 

גם בהשמדת חומרים אחרים האסורים מחמת הקודש, כדוגמת תרומה שנטמאה, ערלה 

אנו מקדשים באופן אקטיבי את  דרכהפעולה זו נועדה לכלות את החמץ כליל, ו 7ונותר.

 המרחב הביתי.

ות אלה הן תפיסות שונות מאוד של איסור חמץ בפסח, והן מעצבות דרכים שונות גיש שתי

לביעורו ערב פסח. דעת חכמים שאיסור חמץ הוא כמעין שחזור היסטורי של פסח מצרים, 

בו לא היה לעם ישראל חמץ מפני שהמצריים רדפו אחריהם. לפיכך, אין דין מיוחד כיצד 

ורו בכל דבר. לעומת זאת, דעת ר' יהודה שהאיסור , וביעחיש להיפטר מן החמץ קודם הפס

הוא בגוף החמץ, מפני שהחמץ אינו ראוי למזבח, והבית חייב להיות אף הוא בדרגת 

קדושת המזבח למשך חג המצות. לפיכך חייבים להשמיד את החמץ שבבית על ידי 

 שריפה.

מחבר, ר' זו שבמשנה ממשיכה מימות התנאים עד לשולחן ערוך. וכך פוסק ה מחלוקת

יוסף קארו, בסימן תמה: "כיצד ביעור חמץ? שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים, ואם 

היה החמץ קשה ואין הים מחתכו במהרה, הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים". אבל דברי 

..." )או"ח תמה ס"א(. נמצא שדעת המחבר כחכמים, שורפוהרמ"א שם: "הגה: והמנהג ל

                                                        
 ירושלמי ברכות ד, ב )ז ע"ד(; בבלי ברכות יז ע"א.  5
 רמב"ם מורה נבוכים ג, מו.  6
 ראו משנה תמורה ז, ה.  7
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עתו הוא אמצעי לשחזור ההיסטורי. לעומת זאת, הרמ"א פוסק שהמנהג וביעור חמץ לד

כר' יהודה, ויש לשרוף את החמץ, שעל ידי הפעולה בגוף החמץ, אנחנו מעלים את הבית 

לדרגת קדושת המזבח. בהתאם לזאת, כתב הרמ"א בסימן תלד: "ואין לבטלו ביום אלא 

)או"ח תלד ס"ב(. הרמ"א מודאג לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו" 

מכך שנבטל את החמץ בלב לפני שנשרוף אותו, ועל ידי כך לא נוכל לקיים "מצוות שריפה" 

בחמץ שלנו. כלומר, צריך לדאוג שיהיה לנו חמץ ערב פסח, שאילולא כן כיצד נקיים 

", אלא "מצוות שריפה". ברור כי לא ניתן לומר כן, או אף לנקוט בביטוי כמו "מצוות שריפה

ולפי הצעתנו, ששריפה זו היא שלב  –אם מניחים שיש חשיבות מיוחדת לביעור החמץ 

 חיוני בתהליך קידוש הבית לפסח.

שבמאמצינו הרבים לבער את החמץ מן הבית אנחנו עושים שני דברים: אנחנו  נמצא

מתכוננים ל"הצגה" השנתית הגדולה, בה אנחנו משחזרים את מאורעות יציאת מצרים, 

ולת עם ישראל, ויציאתו מעבדות לחירות, אשר במהלכם לא זכה עם ישראל לאכול גא

מבערים את החמץ מן הבית כדי  – היסטורי-לחם חמץ; ולצד זאת, אנחנו פועלים ברובד א

לדמותו למזבח ה', וכדי להעלותו לדרגת קדושה המתקיימת בשאר השנה רק במקדש. 

הנכחת השכינה בלב כל בית ובית בעם במימד זה ישנה דמוקרטיזציה של הקדושה, ו

 ישראל.


