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המהר"ל המבואר 'קול חי'

הקדמה
כהמשך להקדמה הראשונה, בפרק זה ממשיך המהר"ל לברר את היחס הנכון שלנו כלפי 

הקב"ה בזמן שאנו עוסקים ביציאת מצרים.

גדולתו  והגדרת  הקב"ה  של  שבחו  בסיפור  עוסקים  אנו  מצרים  שביציאת  לחשוב  אפשר 
ורוממותו. המהר"ל מסביר שסיפור כזה לא רק שאינו טוב, אלא הוא אפילו יוצר נזק. כאשר 
אנו עוסקים בקב"ה, מנתחים ומגדירים את כוחותיו – אנו עושים זאת לפי שכלנו האנושי 
יוצר  זה  ודם.  בשר  במוח  לתפוס  מנסים  אנו  האל  של  האין-סופי  הגודל  את  המצומצם. 

הגשמה והגבלה, ומגדיר את כוחותיו של הקב"ה לכוחו של אדם. 

סיפור יציאת מצרים הוא אחר לגמרי. הוא לא עוסק בקב"ה, אלא בגילוי שלו אלינו. בהודיה 
שלנו על הטוב והחסד שנעשו לנו, מתוך הבנה שאין לנו יכולת לתפוס את החסד כולו, אנו 

חשים חובה פנימית להודות ולהלל על כך.

יחס עדין זה חושף בפנינו את המטרה האמיתית של סיפור יציאת מצרים; אנו לא עוסקים 
בו, בקב"ה – אלא בנו, בגילוי שלו אל החיים שלנו. איננו מבררים מהי גדולתו האין-סופית 
של הקב"ה, אלא כיצד עלינו לנהוג ולחיות מתוך המפגש עם התגלות נפלאה ומרוממת כמו 
שחווינו ביציאת מצרים. בכך, יציאת מצרים נהפכת מדיון פילוסופי בגדרי האל – לחוויה 

רוחנית המרוממת את האדם.

ביאורים
כאשר אנו מביטים על הבריאה שברא ה', אנחנו מתמלאים התפעלות אין-קץ. ִרבי-רבבות 
כמות עצומה של צמחים, בעלי-חיים, בני אדם, הרים וגאיות, ימים וכוכבי-לכת  נבראים, 
אך מה  בבריאתו האין-סופית של הקב"ה.  נחזה  נתון,  רגע  בכל  נביט,  לאן שלא  אדירים. 
שמפליא עוד יותר הוא דווקא האיכות של הבריאה – האין-סוף שקיים בכל פרט בבריאה; 
רק  לראות  אפשר  שחלקם  קטנטנים,  חלקיקים  לאין-סוף  ניחשף  מקרוב,  נתבונן  כאשר 
במיקרוסקופ. בנמלה אחת טמונה חכמה שגם המדע כיום אינו מסוגל לרדת לכל עומקיה. 
וכל זה רק בעולם הזה; מעבר לעולם שלנו יש עוד אין-סוף עולמות רוחניים, ובכל עולם יש 
אין-סוף מלאכים. ככל שאתה מעמיק בבריאה אתה מגלה עוד ועוד רבדים באין-סופיותה 

של הבריאה האלוהית. אין-סוף כמותי ואיכותי.

המעמד הזה יוצר בנפש רצון אדיר לשבח ולהלל. להשמיע תהילה עמוקה לאדון-כול, בורא 
ביכולתנו  אין  אנו משבחים את הקב"ה,  נתקלים בבעיה. כאשר  אנו  נפלאות. אלא שכאן 
יהיו כאין וכאפס לעומת גבורתו   – לשבחו כראוי. כל שבח והלל שנגיד, נחשוב או נצייר 
וגדולתו האין-סופיים. הדבר כביכול אפילו פוגע בקב"ה, מקטינו ומצמצמו. אנו מגבילים 
את כוחו של הקב"ה למבטנו האנושי המוגבל, ומציירים את גבורתו לפי מידות בשר ודם. 
זוהי הגשמה. זו יצירה של גבולות והגבלות לאין-סוף. יש בכך פגיעה ביחס שלנו לאלוהות. 
לא רק ששבח זה אינו מועיל – הוא מזיק. דומה הדבר לבן כפר שכל מה שיש לו אלה כמה 
פרוטות. כאשר הוא מדמיין עשיר, הוא מדמיין מישהו שיש לו פרוטות לרוב. אלף פרוטות! 
רק לדמיין מה הוא יכול לעשות עם סכום כזה יוצר אצלו סחרחורת. באלף פרוטות אפשר 
לקנות פרה ואולי גם סוס, ולהוסיף שלושה חדרים לבית, אך בסופו של דבר, הוא נשאר 
צבא,  יכול לשכור  לדמיין שמלך  יהיה מסוגל למשל  לא  הוא  כפר.  בן  בעולמו של  תקוע 
בן  זה  ויהלומים. מבחינתו מלך  ולבנות ערים, להקים ארמון מפואר מזהב  לסלול דרכים 
כפר עם הרבה מאוד פרוטות. כך קורה גם כאשר אנו משבחים את הקב"ה בשבחים שאנו 
מכירים. אנו מתארים אותו כגדול, גיבור ואדיר, אך במוחנו נשאר ציורו של האל – כבשר 

ודם, המוגבל בכמות מעשיו, ובעומק ובחכמה העומדים מאחוריהם.

כיצד אם-כן אפשר לנתב את אותן תחושות מרוממות על דבר גדלותו של ה'? בכך יעסוק 
המהר"ל בלימודנו מחר.

לעילוי נשמת רחל בת יצחק הכהן ע"ה

פרק א

נושא הפרק: ההיתר לספר גבורותיו של הקב"ה

דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ ִסּפּור  י  ּכִ ְרצֹונֹו לֹוַמר,  תֹו )תהילים קו, ב(.  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ִמיַע  ַיׁשְ בּורֹות ה',  ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמי 
דֹול  ה ּגָ ּמָ ַעְצָמּה ּכַ בּוָרה ּבְ ּלֹא נּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַהּגְ ד ׁשֶ ִנים: ָהֶאָחד, ִמּצַ ֵני ּפָ ְ ר ִמּשׁ רּוְך הּוא ִאי ֶאְפׁשָ ּבָ
ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ְבחֹו  ׁשִ ִסּפּור  ּוְלִפיָכְך  ָלֶהם.  ְכִלית  ּתַ ֵאין  ִרּבּוי  ּבְ ַרב  ֵהם  ׁשֶ ד  ִמּצַ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ יו,  ַמֲעׂשָ בּוַרת  ּגְ
יו, ְוַגם  בּוַרת ַמֲעׂשָ ר ַלֲעמֹד ַעל ֵאיכּות ּגְ ִאי ֶאְפׁשָ ד ָהֵאיכּות, ׁשֶ ּמּות, ִאם ִמּצַ ד ַהּכַ ד ָהֵאיכּות ּוִמּצַ ִמּצַ
ר  ֶזה�, ִמי יּוַכל ְלַדּבֵ ָהָרצֹון ּבָ בּורֹות ה', ׁשֶ ל ּגְ ר. ּוְכֶנֶגד ָהִראׁשֹון ָאַמר: ִמי ְיַמּלֵ ּמּות ִאי ֶאְפׁשָ ד ַהּכַ ִמּצַ
מֹו )בראשית  ַבר ִחּדּוׁש, ּכְ א ַעל ּדְ י ָלׁשֹון ֶזה ּבָ ל, ּכִ ְכִלית, ּוְלִפיָכְך ָאַמר ְלׁשֹון ְיַמּלֵ בּוָרה 1ְוָלֶרֶדת ַעד ּתַ ַהּגְ
ָאַמר:  ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ִלי  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּמּות,  ַהּכַ ִרּבּוי  ּוְכֶנֶגד  ָרה.  ׂשָ ָבִנים  ֵהיִניָקה  ְלַאְבָרָהם  ל  ִמּלֵ ִמי  ז(:  כא, 

ּמּות. ּוְבֶפֶרק ֵאין עֹוְמִדין )ברכות לג,  ְרצֹונֹו ַעל ַהּכַ תֹו, ׁשֶ ִהּלָ ל ּתְ אן ְלׁשֹון ּכָ תֹו. ָאַמר ּכָ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ַיׁשְ
ְוָהִעּזּוז  יץ  ְוָהַאּמִ יר  ָהַאּדִ ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהּגִ דֹול,  ַהּגָ ֲחִניָנא, ָאַמר: ָהֵאל  י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ְנִחית  ּדִ 2ַההּוא  ב(: 
ִאי  ה,  לֹׁשָ ׁשְ ַהְנהּו  א  ּתָ ַהׁשְ ָמָרְך?  ּדְ ָבֵחיּה  ׁשְ הּו  ְלכּוּלְ ְנהּו  יְמּתַ ִסּיַ ֵליּה:  3ֲאַמר  וכו'.  ראּוי  ְוַהּיָ י  ְוָהֲאִמּתִ
ה, ָלא ָהֵוי ָאְמִריַנן ְלהּו, ְוַאּתְ  ִפּלָ ּתְ ִניְנהּו ּבַ ּקְ דֹוָלה ּתַ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ אֹוָרְיָתא, ְוַאְנׁשֵ ה ּבְ ַאְמִריְנהּו מֹׁשֶ ָלאו ּדְ
ָהיּו לֹו ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים  ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ָבר ּדֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ּבָ ל ְלָמה ַהּדָ י ַהאי?! ָמׁשָ ּלֵ ֲאַמְרּתְ ַוֲאַזְלּתְ ּכֻ
ֵאין  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  "ם  ָהַרְמּבָ ּוֵפֵרׁש  אן.  ּכָ ַעד  וכו',  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ּבְ אֹותֹו  ִסין  ְמַקּלְ ְוָהיּו  ָזָהב,  יָנֵרי  ּדִ
ד  ר. ְוַגם ִמּצַ ַסּפֵ ּמְ ַבח ַההּוא ׁשֶ ֶ יַע ַהּשׁ ְבחֹו ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ֵאין ַלֲעמֹד ַעל ׁשִ ד ָהֵאיכּות, ׁשֶ ְבחֹו ִמּצַ ר ׁשִ ְלַסּפֵ
הּוא  ְכִלית ְוֵקץ. ּוְלִפיָכְך ָאַמר, ׁשֶ ִלי ּתַ ְבחֹו ֵהם ּבְ ִ ּשׁ ד ָהִרּבּוי, ׁשֶ ְבחֹו ִמּצַ ֵאין ִלְגמֹר ׁשִ ן, ׁשֶ ם ּכֵ ּמּות ּגַ ַהּכַ
ד ָהֵאיכּות, ּוַמה  ָהב ִמּצַ ֶסף ּוֵבין ַהּזָ ין ַהּכֶ ֶסף, ֲהֵרי ִחּלּוף ֵיׁש ּבֵ ל ּכֶ ׁשֶ ִסין אֹותֹו ּבְ י ִאם ְמַקּלְ ל וכו'. ּכִ ָמׁשָ

ּמּות. ד ַהּכַ ֶאֶלף, ֲהֵרי ִחּלּוף ֶזה ִמּצַ ִחים אֹותֹו ּבְ ּבְ יָנֵרי ָזָהב ּוְמׁשַ ׁש לֹו ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ּדִ ּיֵ ֶ ּשׁ

מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהלתו. כוונת הכתוב לומר, שלא ניתן לספר את שבח הבורא משתי 
סיבות: האחת, כי אי אפשר להבין את עומקה של הגבורה, עד כמה גדולה גבורת מעשיו, והשניה, 
כי שבחי הבורא רבים מאד בלי תכלית. אם כן מצד האיכות ומצד הכמות לא ניתן לספר את שבחי 
1עד  הבורא וגבורותיו. כנגד האיכות אמר: מי ימלל גבורות ה', כלומר מי יכול להבין את גבורת ה' 
סופה, כי יש לה עומק רב מאד. ואמר בלשון ימלל, כי מילה זו נאמרת על דבר חידוש ופלא, כמו: 
מי מלל לאברהם הניקה בנים שרה. וכנגד הריבוי, ששבחי ה' רבים מאד ואין להם סוף, אמר: ישמיע 
כל תהילתו, נאמר כל תהילתו, ללמד על הכמות. בפרק אין עומדין מספרת הגמרא על 2אדם שירד 
והעזוז  והאמיץ  האדיר  והנורא,  הגבור  הגדול,  האל  אמר:  חנינא.  רבי  לפני  צבור  כשליח  להתפלל 
3שאלו רבי חנינא: האם סיימת לומר את כל שבחי אדונך? הרי את שלושת  וכו'.  והאמיתי והיראוי 
התארים שאנו מזכירים: הגדול, הגבור והנורא, לא היינו אומרים אם לא אמרם משה בתורה ותקנו 
חכמים לאמרם בתפילה, ואתה אמרת רבים כל כך?! משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו 
לו אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסים אותו בדינרים של כסף. פירש הרמב"ם, שאין לספר בשבח 
הבורא מצד איכות נפלאותיו, כי אין בכח האדם לעמוד על תכליתן, וגם מצד הכמות אין לספר, שכן 
אי אפשר לספר כל נפלאותיו כי רבות הנה עד אין קץ. לכן אמרו בגמרא: משל וכו', כי אם מקלסים 
זה  באלף  אותו  שמשבחים  וזה  האיכות.  מצד  פגם  וזהו  בכסף,  הזהב  את  החליפו  כסף,  בשל  אותו 

קלקול מצד הכמות, מפני שיש לו אלפי אלפים.
]ֶׁשָהָרצֹון ָּבֶזה – כוונת המשפט.[

אי אפשר לספר 

גבורות ה', הן 
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ביאורים
אתמול הסביר המהר"ל את הבעייתיות בשבח שנותנים לקב"ה – שיש בכך הקטנה והגדרה של כוחו 
האין-סופי של הבורא. אם-כן, כיצד ייתכן שאנו מצווים לשבחו על יציאת מצרים? הרי בכך אנו בוודאות 

פוגעים בגודל וברוממות שהתגלו ביציאת מצרים – אנו הופכים פלא אלוהי לדבר מוגדר ומוגבל. 
התשובה שנותן המהר"ל היא יסודית – כשאנו משבחים את הקב"ה על יציאת מצרים, אנו לא באים 
להגדיר ולספר מה היה כוחו ועוצמתו. אנו לא עוסקים באלוהות. אנו עוסקים בנו וביחס הנכון שעלינו 
להתייחס אל הבורא. אנו מתארים עד כמה ששכלנו משיג את יציאת מצרים, ומודים לקב"ה על כך 
יודעים שאנו לא מבינים מה באמת התרחש ביציאת מצרים.  – אך אנו  מתוך תחושת הודיה עמוקה 
מטרתו של סיפור יציאת מצרים היא להגביר את החוויה הנפשית שלנו, ולבטא את הכרת הטוב שאנו 
חייבים לקב"ה, ולא להגדיר את מעשיו של ה' במצרים. השבח הוא מתוך הבנה שאנו לא תופסים עד 
הסוף, ובעיקר – מטרתו אינה לסֵּפר ולמנות את שבחי ה', אלא להודות על מה שאנו מבינים ועל מה 
שאנו לא מבינים. בכך אין בעיה – אמנם ההודיה לא שלמה, אך אין בה נזק, ובכך אנו יכולים לנתב את 

רגשי ההודיה הכבירים שיש בנו בצורה נכונה – מתוך הכרה שהגודל האלוהי גדול מכל מה שנספר.
זוהי גם הכוונה במילים 'האל הגדול, הגיבור והנורא' שאנו אומרים בתפילת עמידה – אין אנו מתכוונים 
שזהו ה' ואלה הן הגדרותיו, אלא אנו יוצרים מצב נפשי בתוכנו של יראה וכבוד כלפי מי שיש בו גדולה 
כזו. יראה זו מתעצמת יותר כאשר אנו מבינים שמלבד שבחים אלה, יש לה' עוד שבחים רבים ואין-

סופיים. גם כאן, השבח אינו כדי לספר שבחו של ה', אלא הוא מצומצם למספר שבחים שייצרו בתוכנו 
מצב נפשי המתאים לתפילה.

זו תפיסה עדינה, המבהירה שמצד אחד אנו מרוממים את הגילוי האלוהי שאנו נפגשים ִאתו בעולם, אך 
מצד שני איננו מתיימרים לעסוק באלוהות עצמה, להגדירה ולהבינה. השבח נאמר רק מתוך מחשבה 
זו קיבלנו ממשה רבנו, בחיר האנושות שזכה לגילוי האלוהי הגבוה  זה אומר לגביי'. תפיסה  'מה  של 
והנשגב ביותר, שמסר גילוי זה מדור לדור עד אנשי כנסת הגדולה, והם צעדו בדרכו של משה רבנו עליו 
השלום, ותיקנו את התפילה מתוך זהירות ויראה. בדרכם צועדים אנו, מתוך מפגש עדין עם הקב"ה 

ששוכן עלינו, נוגע ולא נוגע.

הרחבות
מדוע נצרכת 'הכרת הטוב' כלפי הקב"ה?	 

ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ְּכפּוֵיי טֹוָבה ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְוֵאין ָאנּו מֹוִדים לֹו ֲעֵליֶהם. הרמח"ל 
ִעמנו בשביל  עושה  מודים על החסדים שהוא  אנו  זקוק להכרת הטובה שלנו.  אינו  מסביר שהקב"ה 

לפתח בנו את מידת 'הכרת הטוב'. מדוע מידה זו חשובה כל-כך?
מבאר הרב דסלר: "מה הנה הכרת הטוב וההודאה? איה הוא מקורם בנפש? ומאין תבוא כפיות הטובה 
אשר רוב בני האדם יכשלו בה?" ומסקנתו: "הכרת טובה היא תולדת כח הנתינה" ]מכתב מאליהו א, 46[. 
אדם שמכיר טובה הוא אדם שטבועה בנפשו מידת הנתינה. ממילא הוא אינו מסוגל לקבל טוב בלא 
להכיר טובה לנותן. הדבר נכון גם ביחס להקב"ה – כאשר באדם טבועה מידת הנתינה, באופן טבעי הוא 

יודה לה' על הטוב שמרעיף עליו.
– הוא  50[, מוסיף הרב דסלר שאם האדם אכן לומד להודות על הטוב שקיבל  בהמשך דבריו ]עמוד 
חייב  כי  ונפשו  לבבו  בכל  וירגיש  לאלהיו  האדם  יודה  "וכאשר  תודה:  מעניק  הוא  שהרי  לנותן,  הופך 
הוא בתשלומי כל הטובות הרבות אשר עשה לו האל, אז יביע לו התודה הזאת, אם בקרבן או בתפילה 
אשר יגישם לפני ה' יתברך. בעשותו ככה, והיה האדם כמו נותן, והקב"ה, כביכול, כמקבל, ויזכה האדם 
בזה למדרגה הכי גדולה, הדבקות בו יתברך, כאשר ידבק הנותן במקבל, שהיא האהבה הגמורה... הרי 
התבאר בזה שורש אהבת האל ברוך הוא שהוא – כח הנתינה". כאשר האדם מכיר טובה לקב"ה, הוא 
מעורר את טבע הנתינה שלו כלפי הקב"ה, ומכוח זה הוא מגיע לדבקות בה' ולאהבת ה'. נמצא, שאדם 

שרוצה להתקרב לה' יחזק בקרבו את כוח הנתינה והכרת הטוב. 

לעילוי נשמת הענה פערל בת משולם יהודה ע"ה

ה  ֵליל ַהְיִציָאה ְוָלּמָ רּוְך הּוא 1ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ר ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֶ ים ְלַסּפֵ אֹל ֵאיְך ָאנּו ְמֻצּוִ ֵני ֶזה ֵיׁש ִלׁשְ ּוִמּפְ
ְבחֹו  ר ׁשִ א ְלַסּפֵ ּבָ ׁשֶ אי ּכְ ּדַ ּוַ ָיא זֹאת, ׁשֶ רּוץ ֻקׁשְ בּורֹות ה' וגו'? ֲאָבל ּתֵ ל ּגְ ן ִמי ְיַמּלֵ ם ּכֵ ֶזה ּגַ לֹא נֹאַמר ּבָ
ֵליל ַהְיִציָאה  ר ּבְ ין ְלַסּפֵ ָאנּו ְמֻצּוִ ֶ בּורֹות ה', ֲאָבל ַמה ּשׁ ל ּגְ ְך לֹוַמר ִמי ְיַמּלֵ ּיָ ֶזה ׁשַ אי ּבָ ַוּדַ ל ָמקֹום, ּבְ ׁשֶ
ה  ָעׂשָ פּוֵיי טֹוָבה ׁשֶ ּלֹא ִנְהֶיה ּכְ ְבחֹו ׁשֶ ִרים ׁשִ ָאנּו ְמַסּפְ ְבחֹו, 2ַרק ׁשֶ יד ׁשִ ִביל ְלַהּגִ ׁשְ ִנְפְלאֹוָתיו, ֵאין ֶזה ּבִ
ר ַמה  ִבים ְלַסּפֵ ים ְוִנְפָלאֹות ְוֵאין ָאנּו מֹוִדים לֹו ֲעֵליֶהם•. ְוִכי ֵאין ָאנּו ְמֻחּיָ רּוְך הּוא ָלנּו ִנּסִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ל  נּו ְוַאף ִמְקָצת ִנְפְלאֹוָתיו, ִמּכָ ה ִעּמָ ָעׂשָ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ר ּכָ ר ְלַסּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ נּו ַאף ַעל ּפִ ֵהִטיב ִעּמָ ֶ ּשׁ
ִביל  ׁשְ פּוֵיי טֹוָבה, ַוֲאִפּלּו ּבִ ֵאין ָאנּו ּכְ ר ִמְקָצת ֵמֶהן לֹוַמר ׁשֶ ּלֹא ְלַסּפֵ ִביל ֶזה ֵאין לֹוַמר ׁשֶ ׁשְ ָמקֹום ּבִ

נּו ֵיׁש ָלנּו ְלהֹודֹות לֹו.  ה ִעּמָ ָעׂשָ ִמְקָצת טּובֹו ׁשֶ

ָלת  א ַהְנהּו ּתְ ּתָ ָהא ָקָאַמר: ַהׁשְ ֵאין ִאסּור, 3ּדְ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ָנתֹו ְלַסּפֵ ּוָ ֵאין ּכַ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ ְוָהִכי מּוָכח ׁשֶ
ה ְלָך,  ְקׁשֶ ל ָמקֹום ּתִ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ָאסּור ְלַסּפֵ יָון ׁשֶ ה, ּכֵ א ֻיְקׁשֶ ּתָ ה וכו', ְוַהׁשְ ַאְמִריְנהּו מֹׁשֶ ִאי ָלאו ּדְ
ְבחֹו? ֲאָבל  ׁשִ ר ּבְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ַוֲהֵרי ָאסּור ְלַסּפֵ דֹול, ַהּגִ ל ָמקֹום: ָהֵאל ַהּגָ ְבחֹו ׁשֶ ה ׁשִ ָלָמה ָאַמר מֹׁשֶ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֵני ַהּשׁ ְהיּו ְיֵרִאים ִמּפְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ָנתֹו לֹוַמר ְלִיׂשְ ּוָ ְבחֹו, ַרק ָהָיה ּכַ ׁשִ ר ּבְ ָנתֹו ְלַסּפֵ ּוָ ה לֹא ָהָיה ּכַ מֹׁשֶ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵיׁש ָלֶהם ִלְהיֹות  דֹול ַהּגִ ָבִרים, ַהּגָ ה ּדְ לֹׁשָ ְ ִביל ֵאּלּו ַהּשׁ ּבֹור וגו'. ּוִבׁשְ דֹול ַהּגִ י הּוא ֵאל ַהּגָ ּכִ

ָבִחים ֵאּלּו. ר ׁשְ ה ְלַסּפֵ ר ְלמֹׁשֶ ָבִחים, ּוְלִפיָכְך ֻהּתַ ְ ל ַהּשׁ ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָניו, ּכָ ְיֵרִאים ִמּפָ

א ִלְגמֹר  ּבָ ה ֵאין ִנְרֶאה ׁשֶ ַעּתָ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ן אֹוָתם ּבַ ֶנֶסת ַהגדוָלה ְלַתּקֵ י ּכְ ר ְלַאְנׁשֵ ִביל ֶזה ָהָיה ֻמּתָ ּוִבׁשְ
ל ָמקֹום, ֵאין ִנְרֶאה לֹוַמר  ְבחֹו ִמּכָ יר ׁשִ א ְלַהְזּכִ ה ּבָ ִפּלָ ַבּתְ ב ּדְ רּוְך הּוא, ַאף ַעל ּגַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ
ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ ַוֲאתּו�  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹוַמר  ְוֻהְצַרְך  ִדְקָרא�.  ָנא  ָ ִליּשׁ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָנַקט  ּדְ יָון  ּכֵ ם,  ּלָ ּכֻ ר  ְלַסּפֵ א  ּבָ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ אי ְלָאְמָרם, ּבִ ַ ה לֹא ָהָיה ַרּשׁ ַאְמִריְנהּו� מֹׁשֶ ב ּדְ ִאם לֹא ֵכן, ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ ִפּלָ ּתְ נּו ּבַ דֹוָלה, ְוִתּקְ ַהּגְ
ָהָיה  ָנא ִדְקָרא, ַרק� ׁשֶ ָ ַקט ִליּשׁ ּנָ ּלֹא ָהָיה ִנְרֶאה ׁשֶ ל ָמקֹום. ׁשֶ ְבחֹו ׁשֶ ר ׁשִ א ְלַסּפֵ ִאּלּו ּבָ ָהָיה ִנְרֶאה ּכְ ׁשֶ
ִאים  ּבָ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ה, מּוָכח  ִפּלָ ּתְ ּבַ דֹוָלה  ַהּגְ ֶנֶסת  ּכְ י  ַאְנׁשֵ נּום  ִתּקְ ּדְ א�  ּתָ ַהׁשְ ֲאָבל  ְבחֹו.  ׁשִ ר  ְלַסּפֵ א  ּבָ
נּו אֹוָתּה,  ּקְ ּתִ דֹוָלה ׁשֶ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ בּוַע ָלנּו ֵמַאְנׁשֵ ה ַהּקָ ִפּלָ ּתְ ל ּבַ ּלֵ ל ָמקֹום, ַרק ְלִהְתּפַ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ְלַסּפֵ

ַרְך הּוא. ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ִיְתּבָ דֹול ַהּגִ ה, ָהֵאל ַהּגָ יר מֹׁשֶ ִהְזּכִ תּוב ׁשֶ ְלִפי ִעְנַין ַהּכָ

הרי  ממצרים,  היציאה  1בליל  הבורא  נפלאות  לספר  מצווים  אנו  איך  לשאול:  יש  אלו  דברים  לאור 
נאמר: מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו? התשובה לשאלה זו היא שהפסוק מי ימלל גבורות ה' 
וכו' אוסר אמירת שבחי הבורא, ואילו מצוות סיפור יציאת מצרים אין ענינה לספר ולתאר את שבח 
הבורא, 2אלא כדי שלא נהיה כפויי טובה על הניסים שעשה עמנו הקב"ה אנו מספרים נפלאותיו. ואף 
שאין אנו יכולים לומר את כל הטוב שעשה עימנו, מכל מקום עלינו לספר מקצת הנפלאות שעשה 

עמנו, שהרי גם על מקצת הטוב שעשה עמנו אנו חייבים להודות לו.
למטרה  אך  הבורא,  שבחי  את  ולספר  לתאר  היא  כשהמטרה  הבורא  בשבח  לספר  שאסור  אמרנו 
אחרת מותר. יש להוכיח זאת 3מדברי חכמים שאמרו: אלו שלושה שבחים אם לא שאמרם משה וכו', 
ולכאורה קשה: מכיון שאסור לספר בשבח הבורא, כיצד אמר משה: הא-ל הגדול, הגבור והנורא? אלא 
שכוונתו של משה לא הייתה לספר בשבח המקום, אלא לומר לישראל שיהיו יראים מפני הבורא, כי 
הוא א-ל גדול, גבור ונורא. ומפני תארים אלו הם צריכים להיות יראים, כל שכן שמלבד אלו יש לו עוד 

תארים רבים אחרים. אם כן כשהמטרה אינה לספר בשבח הבורא, מותר לומר שבחים.
מסיבה זו מותר היה לאנשי כנסת הגדולה לתקן בתפילה תארים אלה. ואין זה נראה כאילו המתפלל 
רוצה לומר כל שבחי הבורא, למרות שבתפילה כוונתו להזכיר שבח הבורא, כי אומר רק את השבחים 
שאמר משה. והוצרכו חכמים להזכיר גם את תקנת אנשי כנסת הגדולה בתפילה, ולא אמרו שעשו 
זאת על פי דברי משה, כי בהשקפה פשוטה נראה שבאו לספר בשבח הבורא, ולא לומר רק את לשון 
לומר  אנו  חייבים  בתפילה,  כך  לומר  תקנו  הגדולה  כנסת  שאנשי  לאחר  אבל  משה.  שאמר  הכתוב 
שבמילים אלו אין אנו באים לספר בשבח הבורא, אלא אנו מתפללים במילים שאמר משה: הא-ל 

הגדול, הגבור והנורא.

]ְּדָנַקט ַּבְּתִפָּלה ִליָּׁשָנא ִדְקָרא – תיקנו את נוסח התפילה כלשון התורה שהזכירה שלוש תארים אלו. 
ַוֲאתֹו – ובאו. ְּדַאְמִריְנהּו – שאמרם. ַרק – אלא. ַהְׁשָּתא – עתה.[
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המהר"ל המבואר 'קול חי'

הקדמה
ליל הסדר הוא אחד הלילות המיוחדים ביותר בעם ישראל. רוב-רובו של עם ישראל חוגג אותו, גם אלה 
שאינם דתיים. דבר זה הינו סימן לייחודיותו העמוקה של הלילה הזה, שנוגע עמוק-עמוק בנשמתו של כל 

יהודי. מה יש באותו ליל שימורים נשגב?

יציאת מצרים.  – מצוות סיפור  זה מבאר המהר"ל מהו מקורה של המצווה המרכזית בליל הסדר  בפרק 
לִעתים, בצל מצוות אכילת מצה, קצת נשכחת מצווה זו, אך זו המצווה שבה אנו עוסקים בכל ליל הסדר, 
נוגעת רק ב'והגדת לבנך', אלא  זו לא  'מגיד' שבהגדה. בביאורו מדגיש המהר"ל שמצווה  ובעיקר בחלק 
היא מקיפה כל אדם מישראל, גם מי שמכיר ובקי בסיפור יציאת מצרים, גם חכם ונבון. בנוסף הוא מדגיש 
שמטרת המצווה היא לא רק לזכור את היציאה, אלא גם לספר את הִנסים והנפלאות שהתרחשו ביציאת 

מצרים, וכל המרבה בפרסום הנס – הרי זה משובח.

דבריו אלה מאירים באור חדש את ליל הסדר. סיפור יציאת מצרים אינו רק העברת מידע ומסורת מדור 
חוויה והתעלות רוחנית שחובה על כל אחד לחוות בליל  לדור שהאדם מֻצווה להעביר לבנו, אלא הוא 
בעצמו. בלילה זה מצווה עלינו להעמיק ולחוות מחדש את יציאת מצרים, להעמיק בִנסים  שימורים זה 
ובנפלאות, ולהאיר מחדש את המפגש המיוחד שהתרחש לפני למעלה משלושת אלפים שנה במצרים – 

מהזווית המיוחדת של הנשמה שלנו.

ביאורים
בליל הסדר ישנה מצוות עשה לספר ביציאת מצרים. אך מהו האופי הרוחני של מצווה זו? מה רצתה ממנו 
פסוקי   – המצווה  של  למקורה  המהר"ל  חוזר  כך,  על  לעמוד  כדי  זה?  ציווי  עלינו  ציוותה  כאשר  התורה 

התורה.

הרמב"ם מסביר שהמקור למצווה זו הוא הפסוק: "ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים" ]שמות יג, 
ג[. הוא לֵמד שמצווה זו מתקיימת דווקא בליל הסדר מהפסוק: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה" 

]שמות יג, ח[. 

הקושיה הראשונה מורכבת משני שלבים – ראשית, מנין שמצוות  המהר"ל מקשה על כך שתי קושיות: 
זה  מפסוק  למדים  שחז"ל  מוכיח  אף  הוא  ט"ו?  בליל  דווקא  היא  בפסוק  המוזכרת  מצרים  יציאת  זכירת 
שעלינו לזכור את יציאת מצרים מדי יום ביומו. שנית – אם תלמד שמצווה זו עוסקת דווקא בליל הסדר 
מהפסוק 'ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך' – הרי פסוק זה עוסק לכאורה רק בבן, ואם-כן האדם שמכיר כבר את סיפור יציאת 

מצרים פטור ממצווה זו.

בלמדנותו מכוון אותנו המהר"ל לייחודיותו של ליל הסדר. זהו לא עוד לילה שבו עלינו לזכור את יציאת 
המיוחד  התהליך  את  לזכור  עלינו  יום  בכל  ויום!  יום  בכל  לזכור  עלינו  מצרים  יציאת  את  הרי  מצרים; 
שהתחיל הקב"ה ביציאת מצרים – תהליך של יציאה מהֵמצרים ומהשעבוד לגבולות החומר של העולם 
הזה. בליל הסדר – אנו מֻצווים בדבר אחר. לא רק זכירה יום-יומית, ולא רק העברת מידע לבן. המצווה היא 

על כל אחד ואחד מאתנו. מהי אותה מצווה מיוחדת? 

את ההסבר לכך אפשר למצוא בקושיה השנייה שמקשה המהר"ל על הרמב"ם: הרי בליל הסדר אנו לא רק 
מציינים שיצאנו ממצרים וזוכרים זאת, אלא אנו מספרים על כך באריכות ומונים את הִנסים והנפלאות 
שעשה ה' לעמנו. ליל הסדר הוא לא רק זכירת המגמה שלשמה נברא עם ישראל – היציאה מהֵמצרים. בליל 
הסדר עלינו להעמיק ולהתחבר למגמה זאת. לחוש את הִנסים והנפלאות שאותם חולל ה' כדי להאיר את 
האור המיוחד של עם ישראל. להתחבר לאותם רגעי חירות נדירים, רגעי הנס והפלא, שבהם השתחרר 

העולם מכבליו הטבעיים, ונתן לרוח לקבוע את סדרי חוקי הטבע.

פרק ב

נושא הפרק: המקור ממנו למדים את מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר

"ם  ּה ָהַרְמּבָ ְרׁשָ ּצֹות. ּוִמְצָוה זֹאת ּפֵ ל ַחג ַהּמַ יִציַאת ִמְצַרִים ֵליל ָהִראׁשֹון ׁשֶ ר ּבִ ה ִמן ַהּתֹוָרה ְלַסּפֵ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ְכִתיב )שמות יג, ג(:  ּדִ ה ִמן ַהּתֹוָרה,  ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ ה, ׁשֶ ֶפֶרק ז' )ה"א( ֵמִהְלכֹות ָחֵמץ ּוַמּצָ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ
ִין  ׁשֹו. ּוִמּנַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ֱאַמר )שם כ, ז(: ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְצַרִים, ּכְ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶזה,  ֲעבּור  ּבַ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  ְוִהּגַ יג, ח(:  ְלמּוד לֹוַמר )שם  ּתַ ר?  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵליל  ּבְ
יִציַאת ִמְצַרִים,  ר ּבִ ִבין ְלַסּפֵ דֹוִלים ַחּיָ ן, ֲאִפּלּו ֲחָכִמים ּגְ ֵאין לֹו ּבֵ י ׁשֶ ִחים ְלָפֶניָך. ְוַאף ַעל ּפִ ה ּוָמרֹור ֻמּנָ ַמּצָ
ְכִתיב: ָזכֹור כו'  ְצָוה ַהּזֹאת ָלַמְדנּו ִמּדִ י ַהּמִ ָפֵרׁש ּכִ ּמְ ח. ֲהֵרי ׁשֶ ּבָ ָהיּו ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ֲאִריְך ּבַ ל ַהּמַ ּכָ ׁשֶ
ׁשֹו.  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ תּוב: ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ ֶ ִניָסן, ּדֹוֶמה ְלַמה ּשׁ ֵליל ט"ו ּבְ יר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ְזּכִ ּיַ ר ְיָצאֶתם, ׁשֶ ֲאׁשֶ
ה,  ת ִנְכָנס. ְוָכְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ת ַעְצמֹו ּכְ ּבָ ׁשַ ׁשֹו ּבְ רּוׁשֹו, ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ְלַקּדְ ם ּפֵ ְוׁשָ
יב  ׁש ְלָהׁשִ ּיֵ א ׁשֶ "ם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ֶאּלָ ַעת ָהַרְמּבָ ְך הּוא ּדַ ּצֹות ֵיׁש ִלְזּכֹר ֶאת ַהּיֹום. ּכָ ְכִניַסת ַחג ַהּמַ ַהְינּו ּבִ
ין  ׁשִ ֵאין ְמַקּדְ ת, ּדְ ּבָ ל ׁשַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ אי ּבַ ַוּדַ ּדּוׁש הּוא ּבְ ׁשֹו, ְוַהּקִ ִתיב: ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ְלַקּדְ ת ּכְ ּבָ י ׁשַ ַגּבֵ ַעל ֶזה, ּדְ
ְיִציַאת ִמְצַרִים  יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ תּוב  ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ַהּכָ ׁשֹו  ִתיב ְלַקּדְ ּכְ ה לֹא  ַהּזֶ ַהּיֹום  חֹל, ֲאָבל ָזכֹור ֶאת  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
)כ,  י  ִליׁשִ ׁשְ ֶפֶרק  ּבְ בּועֹות  ֶכת ׁשְ ַמּסֶ ּבְ ִאיָתא  ּדְ ּום ָהא  1ִמּשׁ ְך,  ּכָ ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ י  ַגּבֵ ּדְ ְועֹוד  ָויֹום?  ל יֹום  ּכָ
ְזַמן  ן ּבִ ם ּכֵ ְזִכיָרה, ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש ּגַ נֹו ּבִ ִמיָרה ֶיׁשְ ׁשְ נֹו ּבִ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ִדּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו, 2ּכָ מֹור ּבְ ב(: ָזכֹור ְוׁשָ
ֶאת  ָזכֹור  ל  ׁשֶ ְקָרא�  ֲאָבל  ַעְצמֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִכיָרה  ַהּזְ ְוֵכן  ַעְצמֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמיָרה הּוא  ְ ְוַהּשׁ ְזִכיָרה,  ֵיׁש  ִמיָרה  ׁשְ
ְדּתָ ְלִבְנָך  ְכִתיב: ְוִהּגַ ּום ּדִ ר? ְוִאי ִמּשׁ ה ָעׂשָ ָ ֵליל ֲחִמּשׁ יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ר ּבִ ַהּיֹום, ְמָנא ָלן ְלִמְדַרׁש אֹותֹו ְלַסּפֵ
ן  ַדת ַהּבֵ ַהּגָ ְוָקא ּבְ א ַהאי ְקָרא ּדַ ּמָ ה ּוָמרֹור, ׁשֶ ׁש ַמּצָ ּיֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ י ֶאּלָ ֲעבּור ֶזה, לֹא ָאַמְרּתִ ּיֹום ַההּוא ּבַ ּבַ
יּפּוק  ה ִלי, ּתִ ר ְיָצאֶתם ָלּמָ ִאם לֹא ֵכן, 3ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָנא ֵליּה? ּדְ ָאְייֵרי�, ֲאָבל ִלְזּכֹר ּכָ
ְמָנא ֵליּה  ָיא ְלדּוְכַתּה, ּדִ ׁשְ ן ָאְייֵרי, 4ַוֲהַדר ַהּקֻ ּבֵ ְוָקא ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּדַ א ְוִהּגַ ְדּתָ ְלִבְנָך וגו'? ֶאּלָ ְכִתיב: ְוִהּגַ ֵליּה ִמּדִ
ְרׁשּו  ל יֹום ָויֹום? ְוָכְך ּדָ ׁש ִלְזּכֹר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ּיֵ יְלָמא� ְקָרא ָאְייֵרי ׁשֶ ר, ּדִ ה ָעׂשָ ָ ֵליל ֲחִמּשׁ ְלאּוְקֵמי ְקָרא� ּבְ
א )בא  ִכיְלּתָ ּמְ ּבַ ְוָהִכי ִאיָתא  א,  ִכיְלּתָ ּמְ ּבַ ר ְיָצאֶתם  ה ֲאׁשֶ ַהּזֶ ַהּיֹום  ל ָזכֹור  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְקָרא ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו 
ִמים,  ּיָ א ּבַ יִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶאּלָ ְזּכִ ּמַ א( ׁשֶ ר ְיָצאֶתם, ֵאין ִלי )ֶאּלָ מסכתא דפסחא פרשה טז(: ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ֲאׁשֶ

ים ָזכֹור ֶאת  ָפְרׁשִ ּמְ ֵפרּוׁש ׁשֶ יָך. ֲהֵרי ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ּכָ ְלמּוד לֹוַמר: ְלַמַען ּתִ ִין? ּתַ ילֹות ִמּנַ ּלֵ ּבַ
"י  ֵפרּוׁש ַרׁשִ ֹ"ם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוֵכן ּבְ ִדְבֵרי ָהַרְמּבָ ּלֹא ּכְ ל יֹום ָויֹום, ׁשֶ יר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ה ְלַהְזּכִ ַהּיֹום ַהּזֶ
ר. ְועֹוד,  ה ָעׂשָ ָ ֵליל ֲחִמּשׁ יר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ה ְלַהְזּכִ תּוב ַהּזֶ ּכָ ֵאין ֶרֶמז ּבַ ֶהם, ׁשֶ ין ִעּמָ ׁש. ְוַהּדִ ֵפרּוׁש ַהֻחּמָ ּבְ
ְצאּו,  ּיָ יר ַהּיֹום ׁשֶ ְצַרִים לֹא נּוַכל ִלְלמֹד ַרק ְלַהְזּכִ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ל ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ֵמַהְך ְקָרא� ׁשֶ ּדְ
יר  ׁש ְלַהְזּכִ ּיֵ ה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ְולֹא נּוַכל ִלְלמֹד ׁשֶ ּצֹות ַהּזֶ ֱאַמר ּבֹו ֶאת ַחג ַהּמַ ּנֶ ְלַבד, ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּיֹום ּבִ י ּבְ ְוִיְהֶיה ּדַ

ים ְוִנְפָלאֹות. ִנּסִ
מצוות עשה של תורה לספר ביציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן. בהלכות חמץ ומצה פרק ז כתב הרמב"ם שמקור 
המצווה נלמד מהפסוק: זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר: זכור את יום השבת לקדשו. ומנין שיש 
לקיים מצווה זו בליל חמישה עשר בניסן? שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. 
ואף מי שאין לו בן מצווה לספר ביציאת מצרים. גם חכמים גדולים מצווים לספר, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. 
אם כן הרמב"ם סובר שהמקור למצוות סיפור יציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן הוא הפסוק: זכור את היום הזה 
אשר יצאתם ממצרים. לשיטתו הוראת המילה זכור כאן, דומה להוראת המילה זכור בפסוק: זכור את יום השבת לקדשו, 
היום הזה, דהיינו, בכניסת חג  זכור את  גם את המילים:  יש להבין  וכך  לזכור את השבת בכניסתה,  שמשמעותה שיש 
המצות יש מצווה לזכרו. אלא שיש להקשות על דעת הרמב"ם: ביחס לשבת נאמר: זכור את יום השבת לקדשו, ופשוט 
שהזמן בו צריך לקדש את השבת הוא ליל שבת, שהרי אין לקדש את השבת קודם כניסתה כשעדיין הוא חול, אבל בפסח 
לא נאמר לקדשו, אלא רק: זכור את היום הזה וכו', ואפשר לומר שהכוונה, שיש לזכור בכל יום את יום היציאה ממצרים. 
1על פי מה שאמרו חז"ל במסכת שבועות: זכור  ועוד, ביחס לשבת יש לפרש שהזכירה תהיה בלילה בתחילת השבת, 
2כל מי שמחויב בשמירת השבת מחויב בזכירתה, ולכן יש לומר גם, שבזמן השמירה חלה  ושמור בדיבור אחד נאמרו, 
מצוות הזכירה, ומכיון שזמן מצוות השמירה, שהיא איסור עׂשית מלאכה מתחיל בכניסת השבת, כך גם חיוב הזכירה חל 
בכניסת השבת. אבל זכור את היום הזה אשר יצאתם, מנין לנו שהוא דווקא בליל חמישה עשר בניסן? ואם נאמר שהכרח 
לומר זאת, מפני שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, אפשר לדחות ולומר, 

המקור למצוות 

סיפור יציאת 

מצרים בליל 

הסדר לשיטת 

הרמב"ם 

והקשיים 

בשיטתו
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סי

"ו 
ט
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ק 
פר

שפסוק זה מחייב את ההגדה לבנים בליל חמישה עשר, אבל מנין שיש חיוב על כל יחיד לספר ביציאת מצרים בזמן זה? 3ונראה 
שיש הכרח לומר כך שהפסוק והגדת לבנך מצווה רק את ההגדה לבנים בלילה זה, ולא על כל אחד ואחד לספר ביציאת מצרים, 
כי אם והגדת לבנך הוא צווי על כל אחד ואחד, הפסוק זכור את היום הזה וכו' מיותר. 4אם כן חוזרת השאלה למקומה: מהפסוק 
זכור את היום לא משמע שהמצווה דווקא בליל חמישה עשר, ואולי המצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום. וכך למדו 
חכמים במכילתא: זכור את היום הזה אשר יצאתם, מכאן שמענו שיש מצוות הזכרה בימים, ומנין שאף בלילות צריך להזכיר? 
שנאמר: למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הרי מפורש שמהפסוק: זכור את היום, לומדים שמצווה להזכיר 
יציאת מצרים בכל יום, שלא כדברי הרמב"ם. גם רש"י בפירושו לפסוק זה כתב, שמכאן המקור שמזכירים יציאת מצרים בכל 
יום. והצדק עימהם, כי אין רמז בפסוק זה שמצווה להזכיר את יציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן. ועוד יש להקשות: 
מפסוק זה נוכל ללמוד שיש להזכיר את היציאה, אך די בהזכרה כל שהיא כמו בקידוש היום, שאומרים בו: חג המצות זמן 

חרותינו, אבל אי אפשר ללמוד מפסוק זה שיש לספר בניסים ונפלאות שנעשו.

]ְקָרא – הפסוק. ָאְייֵרי – מדובר, עוסק. ִּדְמָנא ֵליּה ְלאּוְקֵמי ְקָרא – מנין לו להעמיד )לפרש( את הפסוק באופן זה. 
ִּדיְלָמא – שמא. ְּדֵמַהְך ְקָרא – שמפסוק זה.[
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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
לאחר שסתר את המקור שהביא הרמב"ם למצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, מביא 
ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  "ְוָהָיה  המהר"ל את שיטתו: מצוות סיפור יציאת מצרים נלמדת מהפסוק: 
ָמָחר ֶאת ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים" ]שמות יג, יד[. ההבדל בין פסוק זה לפסוק שמביא 
בעצם   – מצרים  יציאת  סיפור  את  מספרים  אנו  שלו  שהאדם  רואים  שכאן  הוא  הרמב"ם 
מכירו היטב. לא רק שהוא יודע מה קרה, הוא גם יודע מהם הסוגים השונים של המצוות 
בפסח – איזו מצווה נועדה להזכיר לנו יסוד מיציאת מצרים, כגון פסח, מצה ומרור. הוא 
יודע איזו מצווה אי אפשר להבין בשכל אנושי – למשל מדוע קרבן הפסח הוא דווקא בשה 
יודע לאיזו מצווה יש טעם שאנו יכולים להבין – למשל שקרבן פסח  ולא בבקר. הוא גם 
מיועד לבני ישראל דווקא, שהרי הם אלה שיצאו ממצרים, וסביב הולדת עמם נסוב כל חג 
הפסח. אדם שבקי כל-כך בהלכות פסח – מדוע התורה מצווה אותנו לספר לו על יציאת 

מצרים? הרי הוא מכיר ויודע, בקי לפרטי פרטים!

ליל הסדר אינו העברת אינפורמציה   – מכאן מוכיח המהר"ל מהו תפקידו של ליל הסדר 
מדור לדור. הרי גם אם בפסוק כתוב שמדובר בשאלה של בן, בן שכזה אין אנו צריכים ללמד 
דבר. הוא יעביר את המידע היטב לדור הבא. התורה באה ללמד אותנו שמצוות ליל הסדר 
אינה רק לבנים )בלימודנו מחר יסביר המהר"ל מדוע התורה נקטה לשון בן(, ובכך בעצם 
לימדה שהמצווה היא החוויה של סיפור יציאת מצרים. גם כאשר אתה יודע ומכיר, אתה 
צריך לספר – כדי לחוות את הסיפור. עליך לרומם את אישיותך, לגעת בנפש. האינפורמציה 
יכולה לִעתים להישאר יבשה, לא לגעת בחיים. לעומת זאת בליל הסדר עלינו להיכנס עם 

כל האישיות שלנו אל תוך סיפורו המופלא של עם ישראל היוצא ממצרים.

הרחבות
מצוות הסיפור אצל החכמים	 

שמצוות  מבאר  המהר"ל  ִמְצַרִים.  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ָצִריְך  ָּגמּור...  ָחָכם  ַּתְלִמיד  הּוא  ִאם  ַאף 
הסיפור אינה מתוחמת למי שאינו מכיר את סיפור הנס, אלא גם החכמים שמכירים את 

סיפור יציאת מצרים חייבים במצווה. 

כלנו  זקנים,  כולנו  נבונים  כולנו  חכמים,  כולנו  "ואפילו  אומרים:  אנחנו  פסח  של  בהגדה 
יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים". הרב סולובייצ'יק מסביר כי המצווה 
לחזור על הסיפור משמעותה להעמיק בסיפור באופן שבו נצליח לחדש חידושים, לגלות 

רעיונות שטרם חשבנו עליהם ]הגדת 'לילה של אחדות', עמ' 57[.

עלינו  ויודעים,  נבונים  חכמים,  שכולנו  אפילו  נוסף:  רובד  מוסיף  מליובוויטש  האדמו"ר 
ולפעול במקום שהחכמה  יש בכוחו של הסיפור לעורר ולהשפיע  לספר ביציאת מצרים. 
י, כתב דברים  )גם ספר החינוך במצווה   .]29 'למען הסדר הטוב' עמ'  ]הגדת  אינה מגעת 

דומים(.

המהר"ם שיק מבאר: "'כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה' – הרי אותו אדם עצמו 
'משובח' – מעלתו גדולה עד מאוד, כי ככל שהוא מכיר יותר בניסים הגדולים שנעשו לו 
סימן מובהק כי מעלתו גדולה יותר" ]הגדת 'אספרה כבודך' עמ' 64[. בדבריו מבואר שעניין 
הסיפור אינו הידיעה השכלית אלא גילוי המעלה הפנימית, וזה שייך גם לחכמים שיודעים 

את סיפור יציאת מצרים. 

ן  ת ָוֶאְתַחּנַ ָפָרׁשַ ָרא ּדְ א ִמּקְ ְצָוה ַהּזֹאת, ֶאּלָ ר ְיָצאֶתם ָלְמדּו ַהּמִ ל ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָרא ׁשֶ ֲאָבל לֹא ִמּקְ
ה ה'  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר )ֶאת( }ָמה{ ָהֵעֹדת ְוַהֻחּקִ י ִיׁשְ ְכִתיב: ְוָהָיה ּכִ )דברים ו, כ( ּדִ

ִין  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמּנַ ת ּבֹא )מסכתא דפסחא פרשה יח(: ָמה ָהֵעדֹת, ַרּבִ ָפָרׁשַ א ּבְ ִכיְלּתָ ּמְ ֶאְתֶכם, ְוָדְרׁשּו ּבַ
ַסח ַעד  ִהְלכֹות ּפֶ ִריִכים ַלֲעסֹק ּבְ ּצְ ְלִמיִדים ׁשֶ ל ּתַ ל ֲחָכִמים אֹו ׁשֶ ִאם ָהְיָתה ֲחבּוָרה ׁשֶ ה אֹוֵמר ׁשֶ ַאּתָ

ֲחצֹות? ְלָכְך ֶנֱאַמר: )ֶאת( }ָמה{ ָהֵעֹדת.

ּיֹוֵדַע ִעְנַין  ְרֲחָך 1ָאְייֵרי ְקָרא ׁשֶ ִטים, ַעל ּכָ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְכִתיב: ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחּקִ ִמּדִ רּוׁשֹו, ּדְ ְוִנְרֶאה ִלי ּפֵ
ַעל  ֵמִעיד  הּוא  ׁשֶ ַסח  ּפֶ גֹון  ּכְ ָבר,  ּדָ ַעל  ְלֵעדּות  ִהיא  ׁשֶ ִמְצָוה  ַמע  ַמׁשְ ֵעדֹת  ְלׁשֹון  ֲהֵרי  ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ
ל ֲאבֹוֵתינּו  ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ה, ַעל ׁשֶ ָרֵאל )שמות יב, כז(. ַמּצָ י ִיׂשְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ּפָ ׁשֶ
חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים )שם א, יד(. ּוֵמַאַחר  ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ְררּו ַחּיֵ ּמֵ ם ׁשֶ ְלַהְחִמיץ )שם, לט(. ּוָמרֹור, ַעל ׁשֵ
ְצָוה, ַרק�  הּוא יֹוֵדַע ַהּמִ ַתְלִמיד ָחָכם, ׁשֶ ן ְקָרא ָאְייֵרי ּבְ ָבר, ִאם ּכֵ ְצָוה ִהיא ְלֵעדּות ַעל ּדָ ַהּמִ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ
ב  ָחָכם, 2ָהֵוי ֵליּה ְלִמְכּתַ ֵבן ָחָכם ְולֹא ּבְ ר ּבְ תּוב ְמַדּבֵ יִציַאת ִמְצַרִים. ְוֵאין לֹוַמר, ַהּכָ ק ּבִ הּוא ִמְתַעּסֵ ׁשֶ
ְלַבד, ֲאָבל  אּוַלי הּוא חֹק ּבִ ְצָוה ִהיא ֵעדֹות, ׁשֶ ַהּמִ ה ׁשֶ ן ֶהָחָכם ַהּזֶ י ְמָנא ֵליּה ַלּבֵ ְצָוה ַהּזֹאת, ּכִ ָמה ַהּמִ
ִהיא חֹק ְוַאַחת  ִהיא ֵעדֹות ְוַעל ַאַחת ׁשֶ ין ִמְצָוה ְלִמְצָוה, לֹוַמר ַעל ַאַחת ׁשֶ ק ּבֵ ֹוֵאל ּוְמַחּלֵ ּשׁ ֵמַאַחר ׁשֶ
א  ּלֹא ּבָ ִהיא ֵעדֹות, ׁשֶ י ֵיׁש ִמְצָוה ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּכִ ָחָכם ׁשֶ ר ּבְ הּוא ְמַדּבֵ ר לֹוַמר ַרק ׁשֶ ט, ִאי ֶאְפׁשָ ּפָ ִהיא ִמׁשְ ׁשֶ
ָקר  ה ְולֹא ּבָ ְוָקא ׂשֶ ַסח ּדַ ְצַות ַהּפֶ ּמִ מֹו ׁשֶ ִהיא חֹק, ּכְ ָאַמְרנּו. ְוֵיׁש ִמְצָוה ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָבר ּכְ ַרק ְלָהִעיד ַעל ּדָ
מֹו  ט, ּכְ ּפָ הּוא ִמׁשְ ָבר. ְוֵיׁש ׁשֶ ּדָ ֵאין ַטַעם ּבַ ִים )שם(, ְוָדָבר ֶזה חֹק ׁשֶ ּתַ ן ׁשְ ָנתֹו ְולֹא ּבֶ ן ׁשְ )שמות יב, ה(, ּבֶ

י  ְך ָלֶהם, ּכִ ּיָ ְצָוה זֹאת ׁשַ ט ַהּמִ ּפָ ְוָקא, ּוְבִמׁשְ ָרֵאל ּדַ ן ָראּוי ְלִיׂשְ ְרּבָ י ֶזה ַהּקָ ל ָעֵרל לֹא יֹאַכל )שם, מח(, ּכִ ּכָ
ד  מּור הּוא. ּוָבא ְלַלּמֵ ן ָחָכם ּגָ ין ִמְצָוה ְלִמְצָוה, ִאם ּכֵ ק ּבֵ ַחּלֵ ּמְ ט. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּפָ אֹוָתם הֹוִציא ְוֶזהּו ִמׁשְ
יִציַאת ִמְצַרִים. ְוֵאין לֹוַמר  ר ּבִ ֵדי ְלַסּפֵ ָבר, ְוֶזה ּכְ ַדע ּכְ ּיָ ָבר ׁשֶ ַסח, ַאף ּדָ ל ִעְנַין ִמְצַות ַהּפֶ ר ּכָ ׁש ְלַסּפֵ ּיֵ ׁשֶ
ִבים  ַחּיָ מּוִרים  ּגְ ְנבֹוִנים  ֵהם  ׁשֶ אֹוָתם  ׁשֶ ה  ִמּזֶ ִלְלמֹד  נּוַכל  לֹא  א  ּתָ ְוַהׁשְ ָיַדע,  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  יד  ְלַהּגִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָאְלָך ִבְנָך  ִכי ִיׁשְ ִטים, ּדְ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ָלל ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ ן לֹא ִלְכּתֹוב ּכְ ִאם ּכֵ יִציַאת ִמְצַרִים, ּדְ ר ּבִ ְלַסּפֵ
ַסח ַאף  ל ִעְנַין ַהּפֶ ר ּכָ ׁש ְלַסּפֵ ּיֵ א, ׁשֶ יד, ֶאּלָ ב ְלַהּגִ ַחּיָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ֶ ַאל ַמה ּשׁ ׁשְ ּיִ ן ׁשֶ ָכל ּבֵ אי ָאְייֵרי ּבְ ַוּדַ ּבְ
ְלִמיד ָחָכם  ה ֵיׁש ִלְלמֹד, ַאף ִאם הּוא ּתַ יִציַאת ִמְצַרִים. ּוִמּזֶ ר ּבִ ִמְצָוה ְלַסּפֵ ּום ּדְ ַדע, ִמּשׁ ּיָ ב ׁשֶ ַעל ּגַ

יִציַאת ִמְצַרִים•. ר ּבִ ִטים, ָצִריְך ְלַסּפֵ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצוֹות ַהֻחּקִ מּור ְויֹוֵדַע ַהּמִ ּגָ

יציאת  סיפור  למצוות  המקור  אינו  מצרים  מארץ  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  זכור  כן, הפסוק:  אם 
מצרים בליל חמישה עשר בניסן, אלא המקור בפסוק האמור בפרשת ואתחנן: והיה כי ישאלך בנך 
מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם. במכילתא דרשו חכמים 
פסוק זה: רבי אליעזר אומר: מנין אתה למד שאם היו חבורה של חכמים או תלמידים שצריכים לעסוק 

בהלכות הפסח עד חצות? לכך נאמר: מה העדות.
והחוקים  העדות  מה  לאמר  מחר  בנך  ישאלך  כי  בפסוק:  נאמר  דבריהם:  פירוש  שכך  ונראה 
והמשפטים, 1כאן מדובר בבן החכם היודע את ענינן של המצוות, שכן הוא מחלקן לסוגיהן: עדות, 
חוקים ומשפטים. עדות, אלו מצוות הבאות להעיד על דבר, כגון: פסח, המעיד על שפסח ה' על בתי 
בני ישראל. מצה, המעידה על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ומרור המעיד על שמררו את 
חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. ומאחר שמדובר בבן היודע שהמצוות הללו הן לעדות, אם כן 
מדובר בתלמיד חכם היודע את המצוות ועוסק במצוות של יציאת מצרים. אין לומר שהפסוק מדבר 
בבן חכם ולא בתלמיד חכם, כי אם היה עוסק בבן חכם, 2היה הבן צריך לשאול: מה המצווה הזו, כי 
מנין לו שזו עדות ולא חוק? אבל מאחר והפסוק הביא את שאלתו כשהוא מחלק בין מצווה למצווה 
ויודע להבחין בין מצווה שהיא עדות לזו שהיא חוק ולאחרת שהיא משפט, בהכרח מדובר בחכם 
היודע שיש מצווה השייכת לסוג העדות, שענינה להעיד על דבר כמו שאמרנו, ויש מצווה שהיא חוק, 
כמו קורבן הפסח שצריך להיות שה ולא בקר, בן שנתו ולא בן שנתיים, שפרטים אלו הם חוקים שאין 
להם טעם, ויש מצוות השייכות לסוג המשפט, כמו: כל ערל לא יאכל בו, כי על פי המשפט מצווה זו 
שייכת רק לישראל ולא לעובדי כוכבים, לפי שרק הם יצאו ממצרים. מאחר שהוא יודע להבחין בין 
מצווה למצווה, הרי שמדובר בחכם גמור, ולמדנו שיש מצווה לספר לו את עניין הפסח, אף שהוא בקי 

מקור המצווה 

מהפסוק: כי 

ישאלך בנך

גם תלמידי 

חכמים היודעים 

את התורה 

מצווים לספר 

ביציאת מצרים
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ויודע, מפני שיש מצווה לספר ביציאת מצרים. ואין לדחות ולומר שיש מצווה לספר לחכם רק דברים 
שאינו יודע, ומי שיודע הכל אין ביחס אליו מצוות סיפור יציאת מצרים, שאם כן לא היה צריך לכתוב 
בתורה: מה העדות והחוקים והמשפטים, ודי היה לכתוב: כי ישאלך בנך, והיינו לומדים שיש לענות 
לשאלתו של כל בן לפי חוכמתו, כי השואל שואל על דברים שאינו יודע אותם. אלא בודאי מדובר במי 

שיודע, ואף על פי כן יש חובה לספר לו. 

]ַרק – אלא.[
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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
אדם  לכל  הסדר  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  שמצוות  המהר"ל  הסביר  אתמול  בלימודנו 
נלמדת מהפסוק: "ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר". מדוע אם-כן התורה ציינה שסיפור יציאת מצרים 

הוא למי ששואל, כלומר – שהוא לא יודע? 

המהר"ל מסביר שהסיבה לכך היא שיש לתת עדיפות למי שאינו יודע על פני מי שיודע, 
– כשהמהר"ל מדבר על  יציאת מצרים. חשוב להבהיר  לִנסי  יותר פרסום  יש  כיוון שבכך 
פרסום, הוא אינו מתכוון להפצת מידע בציבור. הרי גם כאשר חכם נמצא לבדו ואין אדם 
אחר שומע אותו, יש עליו מצווה לשאול מה נשתנה ולספר יציאת מצרים בפיו, כיוון שיש 

בכך יותר פרסום. כנראה, לפי המהר"ל, שפרסום כוונתו הטמעה והפנמה.

חזקה  בצורה  אותו  וחווה  מכך  מתפעל  הוא  מכיר,  אינו  שהוא  במידע  נתקל  אדם  כאשר 
יותר. לכן יש עדיפות לספר את סיפור יציאת מצרים למי שאינו מכיר את הסיפור, כי יש 
בכך יותר פרסום לנס והטמעה של חוויית יציאת מצרים, מאשר מי שכבר מכיר את הסיפור 

ואינו מתפעל כל-כך.

שאינו מכיר את סיפור  מהסברו של המהר"ל אפשר ללמוד חידוש נפלא – גם לאדם כזה 
את  להעמיק  כדי  אלא  אינפורמציה,  להעביר  כדי  לא   – לספר  מֻצווים  אנו  מצרים  יציאת 
החוויה של יציאת מצרים. אפשר היה לחשוב שאף-על-פי שגם החכמים מֻצווים ביציאת 
מצרים, יש במצווה זו שני רבדים – רובד אחד הוא עצם המידע והסיפור על יציאת מצרים, 
אליה.  והחיבור  מצרים  יציאת  של  החוויה  העמקת  שמטרתו  השני,  הרובד  מגיע  ואחריו 
המהר"ל מסביר שאין הדבר כן. גם כאשר אדם אינו מכיר את המידע והסיפור של יציאת 
ִּכי  "ְוָהָיה  מצרים, המטרה שלנו היא לא להעביר אינפורמציה אלא חוויה, חיבור. הפסוק 
ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר" מגלה לנו מהי מהות המצווה, הן לבנים והן לחכמים: עצם סיפור היציאה, 

הדיבור על כך וצריבת חוויית הִנסים והנפלאות בנפש.

אלא  נפשית,  חוויה  להעביר  מטרתו  מצרים  יציאת  סיפור  רק  שלא  בכך  מסיים  המהר"ל 
אפילו הלכות הפסח מעבירות חוויה נפשית של חירות. מעניין שגם פרק זה, שנדמה שהוא 
עוסק רק בדקדוקי הלכה ובמקור ההלכתי של מצוות חג הפסח, טומן בחובו את המבט 

הנכון על מצוות סיפור יציאת מצרים.

הרחבות
מצוות חינוך	 

ּוְלָכְך ִלְבנֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע המצווה ְלַגְמֵרי יֹוֵתר מצווה, ֶׁשהּוא ִּפְרסּום ֵאָליו יֹוֵתר. המהר"ל מבאר 
שעיקר מצוות הסיפור היא לבן, מכך אנחנו מבינים שיש דגש מיוחד על מצוות החינוך בליל 
הסדר. התולדות אדם מעמיק בעניין החינוך ואומר: "אם תהיו עסוקים בנטיעת גדלות ה' 
ותוסיפו  היהדות,  בניכם תעלו אתם עצמכם, מעלה מעלה, במדרגות  ובני  בניכם  בלבות 
אנו  דבריו  פי  על  קלד[.  עמ'  ישרים  ]תומת  ה'"  אני  כי  וידעתם  ה',  דעת  ויותר  יותר  לכם 
יותר את  ונרגיש בעצמנו  מבינים שמעלת הסיפור לבן היא שבזכות הסיפור אנחנו נחוש 

סיפור יציאת מצרים, וכך נתעלה. 

הנצי"ב מבאר את הפסוק: "וה' אמר המכסה אני  כך אנו מוצאים גם אצל אברהם אבינו. 
מאברהם אשר אני עשה... כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך 
יז-יט[ שאברהם למד תורה כדי שיוכל ללמד  יח,  ה', לעשות צדקה ומשפט..." ]בראשית 
את הדורות הבאים. הוא מוסיף שישנה חכמה ותורה שהאדם יכול להגיע אליהן בכוחות 
עצמו, אך יש את ה'ֵמֵעֶבר', המקום שבשאיפה, שאין לאדם כוחות להגיע אליו, ורק בזכות 
נכון  במיוחד  המקום.  לאותו  להגיע  בידו  יסייע  הקב"ה  האדם,  של  ועבודתו  השתדלותו 
הדבר בהורים שלפעמים אינם יודעים איזו דרך לנקוט ואיך הכי טוב לחנך, אך מכיוון שהם 

משתדלים, יראו ההורים ברכה בהשקעתם.

לעילוי נשמת צדיקה בת יוסף ומרים ע"ה

ל  ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכָ ִמי ׁשֶ ְוָקא ָאְייֵרי ּבְ ּדַ ֵאָלה, ׁשֶ ַמע ְלׁשֹון ׁשְ ַמׁשְ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר, ּדְ י ִיׁשְ ָאַמר: ּכִ תּוב ׁשֶ ְוַהּכָ
ָאְמִריַנן  ָהִכי  ּדְ ַעְצָמם,  ֲחָכִמים  רּו  ַסּפְ ּיְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ לֹו,  יב  ְלָהׁשִ ּקֶֹדם  ׁשֶ ַהְינּו  יב,  ְלָהׁשִ ֵיׁש  ְוֵאָליו  ְצָוה  ַהּמִ
ּתֹו ׁשֹוַאְלּתֹו, ְוִאם ָלאו, ׁשֹוֵאל  נֹו ׁשֹוֲאלֹו, ְוִאם ֵאינֹו ָחָכם, ִאׁשְ ֶפֶרק ַעְרֵבי ְפָסִחים )קטז, א(: ָחָכם, ּבְ ּבְ
אן.  ה, ַעד ּכָ ּנָ ּתַ ׁשְ ַסח ׁשֹוֲאִלין ֶזה ָלֶזה ַמה ּנִ ִהְלכֹות ּפֶ ּיֹוְדִעין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני ּתַ ְלַעְצמֹו. ַוֲאִפּלּו ׁשְ
ים  ְוִנּסִ ִנְפָלאֹות  ְלַפְרֵסם  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ ָעִדיף,  יֹוֵתר  נֹו  ּבְ ִאיַלת  ׁשְ י  ּכִ ֲהֵרי 
הּוא  ְצָוה ְלַגְמֵרי יֹוֵתר ִמְצָוה, ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּמִ רּוְך הּוא יֹוֵתר ָעִדיף, ּוְלָכְך ִלְבנֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֲאָבל  ַלְיִציָאה.  ִכים  ּיָ ׁשַ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים�  ַהּדְ ל  ּכָ ְלהֹוִדיַע  ֵיׁש  ְלָכְך  יֹוֵתר,  ֵאָליו  ְרסּום  ּפִ
ן  ם ּכֵ ל ָמקֹום ּגַ ַסח. ּוִמּכָ ל ִעְנַין ַהּפֶ ָבר ָיְדעּו ּכָ ּכְ יָון ׁשֶ ְרסּום, ּכֵ ְך ּפִ ל ּכָ ַסח, ֵאין ּכָ ָבר יֹוְדִעים ִעְנַין ַהּפֶ ּכְ ׁשֶ
ה,  ּפֶ ה ּבַ ר ִמּזֶ ר ּוְלַדּבֵ ְצָוה ִמְצָוה ְלַסּפֵ ַדע ַהּמִ ּיָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ֵדי ׁשֶ יִציַאת ִמְצַרִים, ּכְ ר ּבִ ֵהם ְצִריִכים ְלַסּפֵ

ְיָלה וכו'.  ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ אֹל ַמה ּנִ ְרסּום יֹוֵתר•, ְלָכְך ֵיׁש לֹו ִלׁשְ ה ּפִ ּזֶ ׁשֶ

ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר )דברים  י ִיׁשְ ל ְוָהָיה ּכִ ָרא ׁשֶ ּקְ ן ֶהָחָכם, ְוַהְינּו ּבַ יב ַלּבֵ ׁש ְלָהׁשִ ּיֵ ַמְדנּו, ׁשֶ ּלָ ָרא ׁשֶ ּקְ א, ּבַ ּתָ ְוַהׁשְ
ְלִמיד ָחָכם,  יִציַאת ִמְצַרִים, ֲאִפּלּו הּוא ּתַ ר ּבִ ב ְלַסּפֵ ל ָחָכם, ַחּיָ ֵני ֲחָכִמים, אֹו ּכָ י ׁשְ ן ּכִ ם ּכֵ ו, כ(, ִנְלמֹד ּגַ

ָלאו  ָאְלָך  ִיׁשְ י  ּכִ ל  ׁשֶ ְקָרא  ּדִ ד,  ְלַלּמֵ ָתא�  ִמּלְ ּלּוי  ּגִ ַרק  א�,  ַאְסַמְכּתָ ֶזה  ְוֵאין  ְלַמְעָלה.  ָאַמְרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר,  ִיׁשְ ּדְ אי ְקָרא  ּוְבַוּדַ יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ּבִ ב ְלַסּפֵ ל ָחָכם ַנִמי ַחּיָ ן ָאְייֵרי, ַרק ּכָ ּבֵ ּבַ ְוָקא  ּדַ
ֵליל  ָאְייֵרי ּבְ ֲעבּור ֶזה )שמות יג, ח(, ּדְ ּיֹום ַההּוא ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ל ְוִהּגַ מֹו ְקָרא ׁשֶ ּצֹות, ּכְ ֵליל ַחג ַהּמַ ָאְייֵרי ּבְ
יִציַאת ִמְצַרִים, ֲאִפּלּו  ר ּבִ ב ְלַסּפֵ ַעְצמֹו ַחּיָ יד ִלְבנֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכְך הּוא ּבְ ב ְלַהּגִ ַחּיָ ּצֹות, ׁשֶ ַחג ַהּמַ

ָאַמְרנּו ְלַמְעָלה. מֹו ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם, ּכְ הּוא ּתַ

ַסח, ֵאין  ִהְלכֹות ּפֶ ִבים ַלֲעסֹק ּבְ ַחּיָ א )בא מסכתא דפסחא פרשה יח( לֹא ָאְמרּו ַרק� ׁשֶ ִכיְלּתָ ַבּמְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ָאנּו אֹוְכִלין, ְוֵכן  ַסח ֶזה ׁשֶ ָאַמר: ּפֶ ֶ ֲהֵרי ַמה ּשׁ ַסח הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ ַגם ִהְלכֹות ַהּפֶ ָיא, ּדְ ֶזה ַקׁשְ
ם. ן ׁשָ ֵאר עֹוד ַעּיֵ ַסח, ְוֵהם ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוֵאֶצל ָחָכם ַמה הּוא אֹוֵמר ִיְתּבָ ה ּוָמרֹור, ֵהם ִהְלכֹות ּפֶ ַמּצָ

מה שנאמר בפסוק: כי ישאלך, ומשמע מזה שמדובר דווקא במי שאינו יודע ולכן שואל, אין זו הכוונה, 
אלא הכוונה לסדרי עדיפויות, שכאשר הבן שואל יש להשיב לו תחילה ורק אחר כך יש לספר למי 
שיודע. כך דרשו חכמים בפרק ערבי פסחים: חכם, בנו שואלו, ואם אין הבן חכם כדי לשאול, אשתו 
שואלתו. ואם אין אשתו שואלתו, שואל את עצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים את הלכות 
הפסח, שואלים זה את זה מה נשתנה. הרי ששאלת בנו היא דרגת העדיפות העליונה, כי ענינו של 
סיפור יציאת מצרים הוא פרסום הניסים והנפלאות שעשה לנו הקב"ה, לכן יש עדיפות לספר לבן 
שאינו יודע לשאול כי אצלו הפרסום גדול, ואילו לתלמידי חכמים, שכבר יודעים כל עניני הפסח, אין 
כל כך פרסום. מכל מקום גם הם צריכים לספר ביציאת מצרים, כי אף שהם יודעים את כל הדברים, 
יותר מאשר בידיעה הכמוסה אצל האדם, לכן יש  צריך לומר את הדברים בפה, כי בזה יש פרסום 

מצווה לומר מה נשתנה וכו'.
מעתה מהפסוק: והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, אנו למדים לא רק את הצווי לספר לבן החכם, אלא 
גם ששני תלמידי חכמים, או אפילו חכם היושב לבדו, חייבים לספר ביציאת מצרים. פסוק זה אינו 
אסמכתא, אלא הוא מגלה שיש חובת הסיפור לא רק לבנים, אלא לכל חכם. פסוק זה מדבר בליל 
חמישה עשר בניסן, כמו הפסוק: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי, שבוודאי עוסק 
בליל חמישה עשר. וכשם שחייב לספר לבנו בלילה זה, כך חייב לספר לעצמו, אפילו אם הוא תלמיד 

חכם, כמו שהתבאר.
ולא נאמר לספר ביציאת מצרים, אין בזה  ואף שבמכילתא נאמר שחייבים לעסוק בהלכות הפסח 
קושיה, כי גם הלכות הפסח הם סיפור יציאת מצרים, שהרי מה שאומרים: פסח זה שאנו אוכלים, 
וכן: מצה זו או מרור זה וכו' הם הלכות פסח, והם סיפור יציאת מצרים. ועוד יתבאר עניין זה בפרק נז 

כשנבאר: חכם מה הוא אומר, עיין שם.

]ָּכל ַהְּדָבִרים – כל פרטי ענין יציאת מצרים. ַאְסַמְכָּתא – דרך רמז בלבד. ַרק ִּגּלּוי ִמְּלָתא – אלא גילוי 

מפורש של הדבר. ַרק – אלא.[
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המהר"ל המבואר 'קול חי'

הקדמה
רבות. עיצוב הזהות הלאומית,  יצירת עם היא תהליך שמתרחש בדרך-כלל במשך שנים 
העולם,  אומות  משאר  בשונה  דורות.  במשך  אט-אט,  מתפתחים  ותרבות  גבולות  גיבוש 
בשפתו  הלוי  יהודה  רבי  זאת  שניסח  כפי  מצרים.  ביציאת   – אחד  ברגע  נוצר  ישראל  עם 
המיוחדת: "זו קמה פתאום, נאמר לה: היי! – ותהי – ממש כבריאת העולם" ]ספר הכוזרי 
א, פא[. ביציאת מצרים נוצר עם ישראל, בתהליך ִנסי ופלאי שהוביל הקב"ה בעולם. מתוך 
הבנה זו יוצא המהר"ל לבאר כיצד רגע היציאה ממצרים מגלה את הייחודיות של עם ישראל 

על פני שאר אומות העולם. 

העובדה שעם ישראל נוצר ברגע היציאה, ממחישה את ההבדל העקרוני בין שאר האומות 
חיים  תנאי  מייצרת  היא  הראשון  בשלב  שלבים,  בשני  נבנית  רגילה  אומה  ישראל.  לעם 
קיומיים, כגון: כלכלה שוטפת, ביטחון מדיני, מערך שלטוני. כאשר תנאים אלו מבוססים 
אצלה כראוי, היא מפנה מקום לקומה השנייה של אנשי הרוח והתרבות, ובכך מעצבת אופי 
לעצמה. אצל עם ישראל שתי הקומות נבנו באורח פלאי ומהיר, בבת אחת, בשעת יציאת 

מצרים.

הבדל זה הוא מהותי. הוא מלמד אותנו שאין לעם ישראל רובד קיומי ורובד רוחני הנפרדים 
אין  זה  בלעדי  שלנו,  הקיומי  מהֵממד  חלק  הוא  האלוהי  לעניין  החיבור  אצלנו  מזה.  זה 

משמעות לקיום הלאומי של עם ישראל.

בפרק זה יעסוק המהר"ל ביציאת מצרים דרך שני מדרשים המתארים את הקשיים שהיו 
ביציאה, הראשון מצד הקב"ה והשני מצד ישראל. דרך קשיים אלו נדע להכיר מהן נקודות 
הכוח של עם ישראל, שהרי קושי תמיד מסתיר בתוכו עוצמה גדולה שצריכה לצאת לאור. 

ביאורים
התורה מייחסת ליציאת מצרים משמעות רבה – מצוות רבות הינן זכר למאורע זה, כגון 
פסח, שבועות וסוכות. אפשר היה לחשוב שרק מצוות אלה, שהן חלק מתהליך היציאה 
ממצרים, הינן זכר ליציאת מצרים. אך לא כך הדבר – לדוגמה, מצוות השבת. השבת היא 
זכר למעשה בראשית, היא שייכת לבריאת העולם, ואף על פי כן אומרת התורה שגם היא 
ְּבָיד  ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַוֹּיִצֲאָך  ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  "ְוָזַכְרָּת  מצרים:  ליציאת  קשורה 
ַהַּׁשָּבת" ]דברים ה, טו[. הזכרת  יֹום  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִצְּוָך  ֵּכן  ַעל  ְנטּוָיה,  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה 
יציאת מצרים במצוות רבות, ובמיוחד במצוות שלכאורה אינן קשורות באופן ישיר ליציאת 

מצרים, מלמדת אותנו על מרכזיותו של המאורע בעם ישראל.

ביציאת מצרים נולד 'עם ישראל'. עם ישראל הוא העם היחיד שהשאיפה הלאומית שלו היא 
התעלות רוחנית. התכונות הנפשיות שסביבן מתנהלות המדינות של כל העמים מבוססות 
על רעיונות כלכליים-חברתיים, ולכן הכוח המעמיד שלהם הוא חומרני. לעומת זאת, עם 
ישראל הוא עם שהתכונה הנפשית שלו והבסיס לקיומו הוא הצימאון לאלוהים. דבר כזה 
יוצר תנועה רוחנית בעולם, שמשוחררת מדרישות חומרניות. לכן כתב הרב קוק בפתגמים 

לחודש ניסן: "יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו".

יציאת מצרים, היא לא רק מאורע היסטורי. היא מגמה שעם ישראל נושא מיום היוולדו, 
התורה  יציאה מהֵמצרים של העולם הזה. על כן,   – והיא הבשורה שהוא מבשר לאנושות 
הרוח  את  לרומם  מטרתן  התורה  מצוות  כל  כי  מצרים,  יציאת  מתהליך  חלק  הינה  כולה 

ולהוציא את האדם והעולם מֵמצריו. 

יותר מכל הִנסים, למרות  המהר"ל משלים את הרעיון בכך שנס יציאת מצרים הוא גדול 
יציאת  שאמרנו,  כפי  באמת,  אך  יותר.  גדול  שֵיראה  נס  יהיה  חיצונית  שמבחינה  שייתכן 
מצרים היא אבי אבות כל הִנסים, היא החידוש של המושג נס בעולם; משמעות הנס היא 
פריצת הגדרים הטבעיים הרגילים, והתגברות עולם הרוח על פני עולם הטבע. הנס הוא 
מצב שבו הרוח מתגלה ומתפרצת לעולם הזה. זוהי מהותו של עם ישראל – היותו עם אלוהי 
השולט בטבע, ולכן הטבע ָנס מפניו. זוהי המשמעות לכך ש"ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבַעְצמֹו ְׁשקּוָלה 

ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּנִּסים". 

פרק ג

נושא הפרק: שיעבוד ישראל במצרים משתי בחינות: בחינת החומר, מצד 

עצמם, ומבחינת הצורה, מצד המצרים

הֹוִציאֹו ֶאת  עֹוָלמֹו ּבְ מֹו ּבְ יר ֶאת ׁשְ יו ְלָבֵאי עֹוָלם, ְלַהּכִ ַסח ְלהֹוִדיַע ַמֲעׂשָ ֵליל ּפֶ ַרְך ּבְ ַחר הּוא ִיְתּבָ ּבָ
ָמה ַהּתֹוָרה ְיִציַאת ִמְצַרִים ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ְוׁשֶֹרׁש ַהּכֹל. ּוִמְצוֹות  ּשָׂ ְצַרִים. ְוִעְנָין ֶזה ָרִאינּו ׁשֶ ַעּמֹו ִמּמִ
ה,  מֹו ִמְצַות ֻסּכָ ל ִיּמֹוט. ּכְ ה, ּוֵמֶאְצֵלנּו ּבַ ַעל ָיָדם ִיְהֶיה ְלֵעיֵנינּו ְיסֹוד ַהּזֶ ִביל ַהְיִציָאה, ׁשֶ ׁשְ אּו ּבִ ה ּבָ ַהְרּבֵ
הֹוִציִאי  ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ָאְמָרה ַהּתֹוָרה )ויקרא כג, מג(: ְלַמַען ֵיְדעּו דֹֹרֵתיֶכם ּכִ ׁשֶ
ַסח ְוַחג  ִמְצַרִים. ְוֵכן ַהּפֶ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ת ֶנֱאַמר ּבֹו )דברים ה, יד(: ְוָזַכְרּתָ ּכִ ּבָ ַ ְצָרִים. ְוַאף ַהּשׁ אֹוָתם ִמּמִ
ים ְואֹוְמִרים: ֵזֶכר ִליִציַאת  ׁשִ ם ָאנּו ְמַקּדְ ּלָ ּכֻ ל יֹום טֹוב  אי ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים. ְוֵכן ּכָ ַוּדַ ּבְ ּצֹות,  ַהּמַ
ּיֹום  ּבַ ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ּוְלַרּבִ יֹום,  ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִלְזּכֹר  ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ֶזה  ַעל  נֹוַסף  ִמְצַרִים. 
ְיִציָאה, הּוא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה  ה ּבַ ָעׂשָ ים ׁשֶ ּסִ ַעְצמֹו, חּוץ ֵמַהּנִ י ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ל ֶזה מֹוֶרה ּכִ ּכָ ְיָלה, ׁשֶ ּוַבּלַ
ָמה  ָרֵאל, לֹא ׂשָ רּוְך הּוא ִעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ר ָעׂשָ ים ְוִנְפָלאֹות ֵאין ִמְסּפָ י ִנּסִ ָעָליו ִנְבֶנה ַהּכֹל. ַאף ּכִ ׁשֶ
ֵני ָאָדם ִקְצֵרי  ַגת ּבְ י ְלִפי ַהּשָׂ י ִאם ִליִציַאת ִמְצַרִים. ְוַאף ּכִ ַהּתֹוָרה ִלְזּכֹר אֹוָתם ְוַלֲעׂשֹות ֵזֶכר ָלֶהם ּכִ
ָהְראּות  חּוׁש  ּבְ ָלָאָדם  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ְנָהגֹו  ִמּמִ ֶטַבע  ּנּוי  ׁשִ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵיׁש  י  ּכִ ִנְרֶאה  ֶכל  ַהּשֵׂ
י ִנְרֶאה ִמן ַהּתֹוָרה  ן ְלַדַעת ַהּתֹוָרה, ּכִ ַעְצמֹו, ֵאינֹו ּכֵ דֹול ֵנס ָוֶפֶלא ִמיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ הּוא יֹוֵתר ּגָ ׁשֶ
ּתֹוָרה  י ִתְמָצא ּבַ ר ָאַמְרנּו ְלַמְעָלה, ּכִ ר ִויסֹוד ָהֱאמּוָנה, ִמן ָהְרָאיֹות ֲאׁשֶ ָמה ְיִציַאת ִמְצַרִים ִעּקַ ּשָׂ ׁשֶ
ה  ה ה' ְלמֹׁשֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַמע ִיְתרֹו )פרשה א(: ּכָ ׁשְ ת ַוּיִ ָפָרׁשַ א ּבְ ִכיְלּתָ ה. ּוַבּמְ ָבִרים ֵזֶכר ַהְיסֹוד ַהּזֶ רֹב ּדְ ּבְ
קּוָלה ְיִציַאת ִמְצַרִים  ְ ּשׁ ד, ׁשֶ ְצָרִים )שמות יח, א(. ְמַלּמֵ ָרֵאל ִמּמִ י הֹוִציא ה' ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ַעּמֹו, ּכִ ּוְלִיׂשְ
ֵהם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה הֹוִכיחּו ִמן  ָרֵאל. ֲהֵרי ׁשֶ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ בּורֹות ׁשֶ ים ְוַהּגְ ּסִ ל ַהּנִ ֶנֶגד ּכָ

ים. ּסִ ל ַהּנִ ֶנֶגד ּכָ קּוָלה ּכְ ַעְצמֹו ׁשְ י ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ תּוב, ּכִ ַהּכָ

בחר הקב"ה להודיע את מעשיו לבאי עולם, כדי שיכירו את שמו בעולם, בהוציאו את עמו ממצרים 
בליל הפסח. זו הסיבה שהניחה התורה את יציאת מצרים כיסוד היסודות וכשורש לכל. מצוות רבות 
יסור מאיתנו.  ולא  זה לעינינו תמיד  יסוד  יהיה  ידן  יציאת מצרים, כדי שעל  בנויות על השורש של 
לדוגמה, על מצוות סוכה נאמר: למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי 
אותם מארץ מצרים. ובמצוות השבת נאמר: וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. וודאי שמצוות הפסח 
וחג המצות הן זכר ליציאת מצרים. וכן בשאר ימים טובים אנו אומרים בקידוש: זכר ליציאת מצרים. 
עזריה  בן  אליעזר  ולרבי  יום,  בכל  מצרים  יציאת  את  לזכור  חייבים  אנו  הללו,  המצוות  לכל  בנוסף 
פעמיים בכל יום, ביום ובלילה. מכל זה אנו למדים, שעצם היציאה ממצרים, חוץ מהניסים שעשה 
הקב"ה ביציאה זו, הם יסוד האמונה עליו בנוי הכל. למרות שעשה הקב"ה עם ישראל ניסים ונפלאות 
רבים מלספור, לא חייבה התורה לזכור אותם או לעשות להם זכר, מלבד יציאת מצרים. ואף כי לפי 
הבנת בני האדם, קצרי השכל, נראה שהיו ניסים בהם השינוי ממנהגו של עולם הטבע היה נס ופלא 
גדול יותר מאשר היציאה ממצרים, אין הדבר כן לפי דעת נותן התורה. ולכן שמה התורה דווקא את 
יציאת מצרים כיסוד ושורש האמונה, כמו שראינו למעלה, שבהרבה מצוות הזכירה התורה את עניין 
יציאת מצרים. ובמכילתא בפרשת יתרו אמרו חכמים על הפסוק: כל אשר עשה ה' למשה ולישראל 
עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים, מלמד, ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה 
הקב"ה לישראל. הרי לך הוכחה שהוכיחו חכמים מן הכתוב, שיציאת מצרים שקולה כנגד כל הניסים 

והנפלאות. 

יציאת מצרים 
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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
שני המדרשים שמביא המהר"ל באים לתאר את יציאת ישראל ממצרים דרך שתי נקודות מבט. במדרש 
הראשון ישראל נמשלו לזהב והמצריים לאש, וביציאת מצרים הקב"ה 'שלף' את ישראל ממצרים. כמו 
הקושי הכרוך בהכנסת היד לאש, כך מצרים היא אומה קשה, ולהוציא משם את ישראל זהו נס בפני 
עצמו. יש להדגיש שהקושי המדובר הוא בהכנסת היד דווקא אל תוך האש, לא בעזרת צבט או דבר 
אחר. במדרש השני ישראל נמשלו לעובר במעי ִאמו. מצד מדרש זה מודגש חוסר המוכנות והבשלות 
ומתרבותה,  ספג מאופייה  בקרב האימפריה המצרית,  עם ששהה  בהיותו במצרים.  ישראל  עם  של 

ודמה למצרים כעובר שהוא ממש חלק מִאמו ואינו מסוגל עדיין לעמוד בפני עצמו.

הסיבה שהצורף מכניס אפילו את ידיו אל האש כדי להוציא את הזהב היא משום שהוא מכיר היטב 
בערכו של הזהב שנמצא באש. אדם אחר היה חס על ידיו ומעדיף לשמור על בריאותו. דרך מדרש זה 
מודגש הקשר החזק בין הזהב לזהבי, עד שאפילו חום האש לא מרתיע ומפריד ביניהם. הקושי שמציין 
המהר"ל אינו קושי מצד הקב"ה, שהרי הוא כל יכול ולא שייך אצלו המושג קושי כלל, אלא הוא בא 

לבטא את עוצמת הקשר בין הקב"ה לישראל.

במדרש השני הדגש הוא על הקושי מצד ישראל לצאת מההרגל שלהם. עד רגע היציאה ישראל היו 
כעובר במצרים, אך ברגע הנכון, שבו הגיעו ישראל למניין שש מאות אלף איש, נדרשו ישראל לקרוע 
את עצמם ולצאת לאוויר העולם. כפי שלידה דורשת מאמץ מהעובר, כך נדרשו ישראל להוסיף אומץ 
היציאה  ישראל:  של  החוזק  נקודת  את  לנו  מגלה  זה  קושי  המצרית.  מהתרבות  ביציאה  ולהתחזק 
מהחומריות המצרית אל הקדושה ועבודת הבורא. כשם שתמיד קושי מוליד התגברות, וההתגברות 
מלמדת אותנו על קווי האופי של האדם – כך גם מתוך המדרש למדנו על אופיים החזק של ישראל, 

שהוא ההיפך הגמור ממצרים. 

הרחבות
שני סוגי שעבוד	 

ְׁשֵני ְדָבִרים ְּגדֹוִלים ְמֹאד ֶׁשָהיּו ְּבִמְצַרִים. המהר"ל מבחין בין שני שעבודים שבהם היו ישראל שרויים 
מרחיב  הרמח"ל  ההיתוך(.  בכור  )כזהב  חיצוני  ושעבוד  אמו(  במעי  )כעובר  פנימי  שעבוד  במצרים: 
הבחנה זו ליחסי טוב ורע בבריאה כולה. במציאות ישנו שעבוד פנימי לרוע, המתבטא בכך שהחומר 
לא הזדכך ובכך שהיצר הרע חזק. שייכות זו לרוע מאפשרת אף את שליטתו החיצונית על המציאות, 

המתבטאת בפורענויות, במוות, בחולִיים גופניים, נפשיים וחברתיים.

כפי מידת ההתמודדות עם השייכות לרוע )ההתגברות על היצר ועל פחיתות החומר(, כך יהיה גדול 
כבודו של ה' שעתיד להתגלות. כמו כן, גם גדולתה של יציאת מצרים נמדדת לפי מידת קושי השעבוד 

שהיו נתונים בו ישראל במצרים. ]דעת תבונות, קכו-קל[.

הקבלה זו, בין תהליכי השעבוד והגאולה של עם ישראל לבין תהליכי השעבוד והגאולה של העולם 
כולו, איננה חיצונית. ישראל, בהיותם מרכז האנושות והבריאה כולה, מגלמים בהתנהלותם במהלך 
ההיסטוריה שלהם את תהליכי מלחמת הטוב והרע שבעומק המציאות כולה. ממילא, גאולת ישראל 

היא התעלות הטוב בעולם כולו. 

לעילוי נשמת מו"ר הרב שאול בן הרב בנימין ישראלי זצ"ל
לבריאות והצלחת משה לוי בן הענה פערל הי"ו

מהכור, כי האש שבכור ההיתוך המזקקת את הזהב מונעת ממזקק הזהב ליטול את הזהב וחוצצת בין הזהב 
למזקק ומונעת חיבור ביניהם, כך כשהיו ישראל במצרים תחת רשות המצרים, לא היה חיבור בין ישראל 
התחבר  ממצרים,  ישראל  את  להוציא  הקב"ה  רצה  כאשר  האש.  כמו  זאת  מנעו  מצרים  כי  הקב"ה,  לבין 
הקב"ה אל ישראל כשהיו עדיין תחת רשות המצרים. זהו הנמשל למזקק הזהב שהוציא את הזהב בידו מתוך 
כור האש, למרות האש החוצצת. כך ביארו חכמים את הפסוק: ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו 

לעם נחלה. קושי ההוצאה מצד מצרים, שהיו שולטים בישראל כמו האש בכור הברזל.

כנגד הדימוי השני, מצד ישראל, נאמר: או הנסה אלוקים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי. הביטוי מקרב הוא 
מלשון קרב וכרעיים, ומשמעו הוא שהיו ישראל בלועים במצרים כמו עובר הבלוע ברחם אמו. וכמו עובר 
המתהווה ברחם אמו, וכאשר נשלם יוצא לאויר העולם. כך היו ישראל במצרים, תחילה התהוו וגדלו עד 
שנעשו שלמים, וזה כאשר הם שש מאות אלף נפש, כי זוהי שלמותם של ישראל שש מאות אלף, ואז יצאו 

ממצרים.
]ֶיֶרְך ִאָּמּה – העוּבר נחשב כחלק מגוף האם וכאחד מאבריה.[

ָהִבי ּפֹוׁשֵט ָידֹו  ַהּזֶ ם 1ׁשֶ ׁשֵ ְרֶזל )דברים ד, כ(, ּכְ ּוְבִמְדַרׁש ׁשֹוֵחר טֹוב )תהילים מזמור קיד(: ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ּבַ
תֹוְך  ּבְ הּוא ָנתּון  ר ׁשֶ ּוְכֻעּבָ ְצַרִים.  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ֶאת  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך הֹוִציא  ּכָ ַהּכּור,  ָהב ִמן  ַהּזָ ְונֹוֵטל 
ֶרב ּגֹוי )שם, לד(, ַעד  ה ֱאלִֹהים ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ ְך: ֲהִנּסָ ֵהָמה, ְוָהרֹוֶעה נֹוֵתן ָידֹו ְוׁשֹוְמטֹו, ּכָ ל ּבְ ֵמֶעיָה ׁשֶ
ים ָהיּו ַמְחִזיִקין  ְצִרּיִ ַהּמִ ִמְצַרִים•: ָהֶאָחד, ׁשֶ ָהיּו ּבְ דֹוִלים ְמאֹד ׁשֶ ֵני ְדָבִרים ּגְ ְדָרׁש ׁשְ ֶזה ַהּמִ ֲארּו ּבְ אן. ּבֵ ּכָ
ָהיּו  ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ִני, 2ֵמַעְצָמם ׁשֶ ֵ ָרֵאל ֵמְרׁשּוָתם. ַהּשׁ ּלֹא ֵיְצאּו ִיׂשְ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ד ׁשֶ ֶחְזַקת ַהּיָ ְוגֹוְבִרין ֲעֵליֶהן ּבְ
ּוְלִפיָכְך  ַעְצמֹו.  ְפֵני  ּבִ ְמִציאּות  ָלֶהם  ֵאין  ֶהם,  ִעּמָ ְטֵפִלים  ְלִמְצַרִים  ִרין  ְמֻחּבָ ָהיּו  ִאּלּו  ּכְ ִמְצַרִים  תֹוְך  ּבְ
ין  ּבֵ ּוַמְפִסיק  ּכּור,  ּבַ ׁשֶ ָהב  ּזָ ּבַ ּפֹוֵעל  ָהֵאׁש  ׁשֶ ּכּור.  ּבַ הּוא  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ָאַמר,  ָהִראׁשֹון  ַעל 
ִמְצַרִים, ָהיּו ִמְצַרִים ּפֹוֲעִלים  ר ָהיּו ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ְך ִיׂשְ ה ַההֹוָצָאה ְמאֹד. ּכָ ׁשָ ּקָ ָהב ַעד ׁשֶ ַהּמֹוִציא ּוֵבין ַהּזָ
ָהיּו  ה ָהָיה ַההֹוָצָאה. ּוְכֶנֶגד ַהב' ָאְמרּו, ׁשֶ ׁשֶ ּקָ ִלים ֲעֵליֶהם, ַעד ׁשֶ יֹוֵתר, ְוָהיּו מֹוׁשְ ֶהם ּבְ ִדין ּבָ ְעּבְ ֶהם ּוְמׁשַ ּבָ
ַעְצמֹו.  ּה� ְוֵאין לֹו ְמִציאּות ּבְ הּוא ֶיֶרְך ִאּמָ ר ָלֵאם ָטֵפל ֶאְצָלּה ׁשֶ ְמִעי ְבֵהָמה, ְמֻחּבָ ר ּבִ ֻעּבָ ָרֵאל ּדֹוִמין ּכְ ִיׂשְ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.  ִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ ָאַמר )דברים ו, כא(: ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ְוֶזהּו ׁשֶ

ָיד ֲחָזָקה.  ִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ּבְ ֲאִריכּות ֵאֶצל ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ֵאר ּבַ ְוָדָבר ֶזה ִיְתּבָ
ְצָבת,  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ָהב  ַהּזָ ּנֹוֵטל  ׁשֶ לֹוַמר,  ְרצֹונֹו  ָהב,  ַהּזָ ְונֹוֵטל  ָידֹו  ט  ּפֹוׁשֵ ָהִבי  ַהּזֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָאַמר:  ֶ ּשׁ ּוַמה 
ָהב  ּנֹוֵטל ַהּזָ ָהִבי ׁשֶ מֹו ַהּזֶ ָמקֹום ַאֵחר, ּכְ ְדָרׁש ּבְ ּמִ ּבַ ְצָבת. ְוֵכן ָאְמרּו  ֶלא ְלהֹוִציא ּבִ ִאם לֹא ֵכן ֵאין ֶזה ּפֶ ּדְ
ִמּתֹוְך  ַההֹוָצָאה  ה  ָקׁשָ ַהּכּור  תֹוְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהב  ַהּזָ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְוָרָצה  ְסַמְרטּוט.  ּבִ ּלֹא  ְוׁשֶ ְצָבת  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ
יל  ְבּדִ ָהב, ְוָהֵאׁש הּוא ַהּמַ ּטֹל ַהּזָ ָהִבי ִמּלִ ָהב, מֹוֵנַע ַהּזֶ ְך ַהּזָ תֹוְך ַהּכּור ְמָצֵרף ּוְמַזּכֵ ּבְ ָהֵאׁש ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַהּכּור, ִמּפְ
ַחת  ּתַ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְך  ּכָ ָהב.  ַהּזָ ֶאל  ה  ַהּזֶ ָהִבי  ַלּזֶ ְוֵצרּוף  ִחּבּור  ֵאין  ׁשֶ ּכּור,  ּבַ ׁשֶ ָהב  ַהּזָ ּוֵבין  ָהִבי  ַהּזֶ ין  ּבֵ
ִביל ֶזה לֹא ָהָיה  ׁשְ ּבִ ל ִמְצַרִים, ַעד ׁשֶ ַחת ְרׁשּוָתם ׁשֶ ָרֵאל ּתַ ֶהם, ְוָהיּו ִיׂשְ ְרׁשּות ִמְצַרִים ּוִמְצַרִים ּפֹוֲעִלים ּבָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ר ָרָצה ַהּקָ ַחת ְרׁשּות ִמְצַרִים. ְוַכֲאׁשֶ י ָהיּו ֵהם ּתַ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ֶאל ַהּקָ ִהְצָטְרפּות ְלִיׂשְ
ַחת ְרׁשּות ִמְצַרִים,  ָרֵאל ְוֵהם ּתַ רּוְך הּוא ֶאל ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ְצַרִים, ִהְתַחּבֵ ָרֵאל ִמּמִ הּוא ְלהֹוִציא ֶאת ִיׂשְ
ָאַמר  יל. ְוֶזה ׁשֶ ּכּור הּוא ַמְפִסיק ּוַמְבּדִ ּבַ ָידֹו ִמּתֹוְך ַהּכּור, ְוָהֵאׁש ׁשֶ ָהב ּבְ ִאּלּו הֹוִציא ַהּזָ ב ּכְ ָבר ֶזה ֶנְחׁשָ ּדָ
ֵהם  ׁשֶ ִמְצַרִים,  ד  ִמּצַ הּוא  ה  ַהּזֶ י  ְוקֹׁשִ ַנֲחָלה.  ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ְרֶזל,  ַהּבַ ִמּכּור  ֶאְתֶכם  ַוּיֹוִצא  כ(:  ד,  )דברים 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ָהיּו ּפֹוֲעִלים ּבְ ְרֶזל, ׁשֶ מֹו ּכּור ַהּבַ ִלים ּכְ ִנְמׁשָ
ֶרב ּגֹוי. ְוָכַתב  ה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ ָרֵאל, ָאַמר )שם, לד(: אֹו ֲהִנּסָ ד ִיׂשְ הּוא ִמּצַ ִני, ׁשֶ ֵ ּוְכֶנֶגד ַהּשׁ
ְבָלע  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ יג(.  )ויקרא א,  ּוְכָרַעִים  ֶקֶרב  ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ֶרב,  ִמּקֶ ְלׁשֹון  ְלָך 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵצא  ּוְלַבּסֹוף  ִאּמֹו  ֶבֶטן  ּבְ ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ ר  ָהֻעּבָ מֹו  ּכְ ִמְצַרִים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ן  ּכֵ י  ּכִ ִאּמֹו.  ֶבֶטן  ּבְ ר  ָהֻעּבָ
ׁש  ֵלִמים, ִלְהיֹות ׁשֵ ֲעׂשּו ׁשְ ּנַ תֹוְך ִמְצַרִים, ַעד ׁשֶ ים ּבְ ִלים ּוִמְתַהּוִ ָרֵאל ָהיּו ִמְתַגּדְ ֵני ִיׂשְ ָלם ֲהָוָיתֹו. ְוָכְך ּבְ ִנׁשְ

ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוָאז ָיְצאּו.  ָרֵאל ִלְהיֹות ׁשֵ ֵלמּות ִיׂשְ ֵמאֹות ֶאֶלף. ְוֶזהּו ׁשְ

על הפסוק: ויוציא אתכם מכור הברזל אמרו חכמים במדרש תהילים: כשם 1שמזקק הזהב פושט ידו ונוטל 
את הזהב מכור ההיתוך, כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים. וכעובר הנתון ברחם הבהמה והרועה 
מכניס ידו להוציאו, כך: הנסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. במדרש זה בארו חכמים שני דברים 
גדולים על היחס בין ישראל למצרים. האחד, שהמצרים התגברו על ישראל בכח, להחזיקם שלא יצאו 
מרשותם. והשני 2מצד ישראל, שהיו בתוך מצרים כאילו הם מחוברים וטפלים אליהם, ואין להם מציאות 
בפני עצמם. על המצב הראשון אמרו חכמים, שישראל במצרים כמו הזהב הנמצא בכור ההיתוך, שהאש 
הנמצאת בכור חוצצת בין הזהב לבין מזקק הזהב עד שקשה להוציא את הזהב. כך היו המצרים כאש, 
המשילו  השני  המצב  את  היציאה.  על  להקשות  כדי  אותם,  ומשעבדים  בכח  ישראל  על  פועלים  שהיו 
חכמים לעובר הנמצא ברחם הבהמה, שהוא מחובר לאמו וטפל לה, שכן עובר הוא כירך אמו ואין לו 
מציאות עצמית. מטעמים אלו נאמר: ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה, כי מפני סיבות אלו היה צורך ביד 
חזקה להוציאם ממצרים. דבר זה יתבאר עוד בפרק נב, בביאור עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' 

ממצרים ביד חזקה. 
מה שאמרו חכמים, כשם שמזקק הזהב פושט ידו ונוטל את הזהב, רצונם לומר שנוטל את הזהב בידו 
ולא בצבת, כי אם מדובר שמוציא בצבת אין פלא בזה, שכן כך טבעה של מלאכה זו. וכך מפורש במדרש 
אחר, שהוציא שלא בצבת ושלא באמצעות סמרטוט. רצונם לומר במשל זה, שכשם שקשה הוצאת הזהב 

קושי ההוצאה 

מצד מצרים, 

שהיו שולטים 

בישראל כמו 

האש בכור 

הברזל

ישראל התגדלו 

במצרים כמו 
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