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פרק ראשון

 ״ארמי אֹֹבד אבי״

במרכז אמירת ההגדה בליל הסדר נמצא ה׳מגיד׳ — החלק העוסק בסיפור 
יציאת מצרים. חלק זה, כדברי המשנה במסכת פסחים (י, ד), מבוסס על 

פרשה קצרה בספר דברים, פרשת ״ארמי אֹבד אבי״:

ם ְלגֹוי  ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי 1 ַוּיֵ ֲאַרּמִ
נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה  ּתְ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוּיִ ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ דֹול ָעצּום ָוָרב: ַוּיָ ּגָ
ֶאת  ְרא  ַוּיַ קֵֹלנּו  ֶאת  ה׳  ַמע  ׁשְ ַוּיִ ֲאבֵֹתינּו  ֱאלֵֹהי  ה׳  ֶאל  ְצַעק  ַוּנִ ה:  ָקׁשָ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע  ְצַרִים ּבְ ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: ַוּיֹוִצֵאנּו ה׳ ִמּמִ

דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים (דברים כו ה-ח). ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ

בהקשרה המקורי בספר דברים, פרשה זו — הקרויה בלשון חז״ל פרשת 
אומר  הרגל  שעולה  פסוקים  רצף  למעשה  היא   — ביכורים״  ״מקרא 
בהביאו את ביכורי פירותיו למקדש. הבחירה בפרשה זו כמוקד של ליל 
הסדר נראית במבט ראשון בחירה תמוהה: ראשית, הרי ׳יום הביכורים׳ 
אינו פסח אלא שבועות; ושנית, כלל לא ברור מדוע בחרה ההגדה לנדוד 

בנוגע לפירוש המילים ״ארמי אֹבד אבי״, ראו להלן בפרק ב.  1

17

haggada silver 02.indb   17haggada silver 02.indb   17 09/02/2014   15:00:2509/02/2014   15:00:25



18

צא ולמד

לספר דברים, שבו מסופרת יציאת מצרים מתוך פרספקטיבה מרוחקת, 
ולא לספר את הסיפור כפי שהוא מתואר במקורו בספר שמות.

הקלאסי  במחקרו  זו.  בשאלה  עסקו  שונים  ופרשנים  חוקרים 
התפילה  חוקר  משער  ההגדה,  של  ההיסטורית  התפתחותה  אודות 
והפיוט דניאל גולדשמידט כי הבחירה בפרשה ספציפית זו התבססה 
על היכרותו של המון העם עם הפרשה המדוברת. 2 על אף שהמשנה 
נערכה שנים רבות לאחר חורבן המקדש, והבאת הביכורים חדלה זה 
מכבר, פרשה זו הייתה צרובה כנראה בזיכרון הקיבוצי של העם ונבחרה 

על מנת להנציח את עידן המקדש. 3 
הסבר אחר מציע ההיסטוריון ישראל יובל. לפי הצעתו, מחברי 
ההגדה בחרו בפרשת מקרא ביכורים שבספר דברים מתוך מטרה לבדל 
לחג  דרשותיהם  את  שביססו  הראשונים  הכנסייה  מאבות  עצמם  את 

הפסחא על סיפור יציאת מצרים שבספר שמות. 4 
בחיבור ׳הגדת שכטר׳, שראה אור לאחרונה, טוען יהושע קולפ 
(Kulp) כי הבחירה בפרשה זו הייתה בעיקר בגלל קוצרה, תכונה שבאופן 
טבעי מכשירה אותה לשמש בתור חומר לפרשנות דרשנית. 5 בקווים 
דומים, הרב יוסף דוב סולוביצ׳יק מציע כי הבחירה בפרשה זו דווקא, 
המספקת תיאור תמציתי של יציאת מצרים, מכוונת להדגיש שמטרת 
הערב ִהנה ללמוד את הכתוב ולא רק לקרוא סיפור. 6 לדבריו, הפעילות 

דניאל גולדשמידט, הגדה של פסח: מקורותיה ותולדותיה, ירושלים תש"כ, עמ׳   2
.30

הסברו של גולדשמידט קשה בין היתר בשל העובדה שהוא איננו עולה בקנה   3
אחד עם טענת המשנה עצמה, ולפיה רבים מעולי הרגל כלל לא ידעו לקרוא והיו 

זקוקים להקראה בקול רם של הפרשה. ראו: משנה ביכורים ג, ז.
 I. J Yuval, Two Nations in Your Womb: Perceptions of Jewish and Christians in Late  4
 Antiquity and the Middle Ages (Berkeley: University of California Press, 2006):

109.
 Joshua Kulp and David Golinkin, The Schechter Haggadah: Art, History and  5
 Commentary ( Jerusalem: Schechter Institute of Jewish Studies, 2009): 198-200.
הסדר הוא הזמן היחיד שבו לימוד מדרש משמש כעיקרה של מצווה. ראו: הרב   6
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העיקרית של הסדר איננה דקלום או קריאה, אלא הסבר וביאור שלו 
בפרשה  הבחירה  סולוביצ׳יק,  הרב  דברי  לאור  תורה.  לימוד  במסגרת 
קצרה ותמציתית מובנת ומתבקשת, שכן כך תשומת ִלבם של משתתפי 
עצם  מאשר  יותר  מעמיק  ובלימוד  שאלות  בשאילת  תתמקד  הסדר 

קריאת הסיפור הארוך כולו. 7
לכל אחד מן ההסברים הללו יש יתרונות וחסרונות, ורבים מהם 
לא  זה  בפרק  עיוננו  מקום,  מכל  ומחקר.  פרשנות  בספרי  נידונו  כבר 
לעמוד  ביכורים  מקרא  פרשת  לבחירת  ההיסטוריות  בסיבות  יתמקד 
שהיא  כפי  ומשמעותה  בתרומתה  אלא  הסדר,  בליל  העיסוק  במרכז 
ערוכה וסדורה לפני משתתפי הסדר בהגדה. להלן נעמוד על שלושה 
היבטים של הפרשה, וכל אחד מהם מאיר בדרכו ומחדד רעיון חשוב 
אחר. ההיבט הראשון ממוקד במבנה ובתוכן של פרשת מקרא ביכורים 
הזיקה  מן  נובע  השני  ההיבט  הסדר;  לליל  ממנה  ללמוד  שניתן  ובמה 
של פרשה זו לפרשת עמלק המופיעה לפניה; וההיבט השלישי קשור 

להקשר המקראי הרחב שבו היא מופיעה — ספר דברים.

מקרא ביכורים – קרבן, סעודה וסיפור

שני יסודות מרכזיים חורזים לסירוגין את ליל הסדר — אכילה ודיבור. 
הסדר נפתח באכילה — שתיית יין ואכילת הכרפס. בשלב השני מגיע 
תורו של הדיבור — סיפור יציאת מצרים ואמירת שני פרקים מן ההלל. 
וחותמים  הסעודה,  ועיקר  המרור  המצה,  את  אוכלים  השלישי  בשלב 
בהשלמת אמירת ההלל. ברם, לעומת הסדר שקבעו חז״ל, בתורה עצמה 

יוסף דוב סולוביצ׳יק, שיעורים לזכר אבא מרי, חלק ב, ירושלים תשס"ב, עמ׳ 
 .157-156

הקושי בהסבר זה הוא, שאין הוא מייחס לפרשת ״ארמי אֹבד אבי״ שום משמעות   7
ייחודית מלבד קוצרה. יתרה מזאת: אם קוצרה הוא השיקול היחיד, אזי לכאורה 
יש בחירה טובה יותר מ״ארמי אֹבד אבי״: המסר שמשה שולח למלך אדום על 
של  יותר  אף  תמציתי  תיאור  מכיל  בגבולו,  לעבור  ישראל  לבני  שיאפשר  מנת 

יציאת מצרים — שני פסוקים בלבד (במדבר כ טו-טז).
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הפסח),  קרבן  (של  אכילה  הוא  המרכזי  שעניינו  זמן  הוא  הפסח  ליל 
כמעט.  בו  נזכרים  אינם  סיפור  או  דיבור  חובת  אולי,  מפתיע  ובאופן 
אמנם חובת האב לספר לילדיו את סיפור יציאת מצרים נזכרת בתורה 
בלא פחות מארבעה מקומות (שמות יב כו-כז, 8 יג ח, יג יד-טו, דברים 
ו כ-כה), אולם רק באחד מהם ברור שחילופי הדברים בין האב לילדו 

מתרחשים במסגרת חג הפסח עצמו (ראו שמות יג ח). 9
פרשת מקרא ביכורים איננה קשורה כמובן לליל הסדר מבחינת 
מועד והקשר אמירתה, אולם אם נעיין בפרשה זו היטב נמצא שהיא 
סיפור  והן  קרבן  הקרבת  הן  המבוקשים:  המרכיבים  שני  את  כוללת 
ודיבור. השילוב בין שני המרכיבים הללו בא לידי ביטוי ספרותי מובהק 
התורה  אבי״  אֹֹֹֹֹבד  ״ארמי  פרשת  את  המקדימים  בפסוקים  בפרשה. 
מתארת את המפגש בין מביא הביכורים לבין הכוהן המקבל את מנחתו:

ה׳  ר  ֲאׁשֶ ֵמַאְרְצָך  ִביא  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ִרי  ּפְ ל  ּכָ ית  ֵמֵראׁשִ ְוָלַקְחּתָ 
ה׳  ִיְבַחר  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ְוָהַלְכּתָ  ֶנא  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ָלְך  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך 
ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ַהּכֵֹהן  ֶאל  ּוָבאָת  ם:  ׁשָ מֹו  ׁשְ ן  ּכֵ ְלׁשַ ֱאלֶֹהיָך 

בפסוקים אלו נקשרת פעולת הסיפור באופן מפורש עם הקרבת הפסח, אבל לא   8
ברור שהדבר צריך להתרחש בליל החג. 

נראה שהרמב״ם היה רגיש במיוחד לחידושם של חז״ל שקשרו באופן ישיר את   9
חובת סיפור יציאת מצרים לאכילת קרבן הפסח בליל פסח (ראו משנה תורה, 
הלכות חמץ ומצה ז, א). מעבר לפסוקים המתבקשים שהרמב״ם מצטט כאסמכתא 
לחובת סיפור יציאת מצרים (שמות יב כו-כז, יג ח, יג יד, דברים ו כ-כה), הוא 
ית ֲעָבִדים״  ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ מצטט גם את הפסוק ״ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ
ת׳״ (שמות כ ז). פרשנים  ּבָ ַ (שמות יג ג), ומוסיף: ״כמו שנאמר: ׳ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
שונים דנו בשאלה מדוע הזכיר כאן הרמב״ם את הציווי על זכירת השבת, ומדוע 
לא הסתפק בפסוק המדבר על זיכרון יציאת מצרים. ייתכן שהתשובה לשאלה זו 
קשורה לכך שחז״ל פירשו שהפסוק ״זכור את יום השבת לקדשו״ מורה לזכור 
רוצה  שהרמב״ם  נראה  עצמו.  השבת  ביום  דיבור)  ידי  (על  בדברים  השבת  את 
לפרש  יש  ממצרים״  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  ״זכור  הפסוק  את  שגם  לומר 
באופן דומה — לזכור את הפסח ביום הפסח עצמו (כלומר בזמן אכילת הפסח) 

באמצעות דיבור.

haggada silver 02.indb   20haggada silver 02.indb   20 09/02/2014   15:00:2509/02/2014   15:00:25



21

פרק ראשון: ״ארמי אֹֹבד אבי״

ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָבאִתי  י  ּכִ ֱאלֶֹהיָך  ַלה׳  ַהּיֹום  י  ְדּתִ ִהּגַ ֵאָליו  ְוָאַמְרּתָ 
יחֹו ִלְפֵני  ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ ע ה׳ ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו: ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ ּבַ ִנׁשְ

ח ה׳ ֱאלֶֹהיָך (דברים כו ב-ד). ִמְזּבַ

לפני  כקרבן  אותו  ומניח  לרגל  העולה  מידי  הטנא  את  נוטל  הכוהן 
אֹבד  ״ארמי  פסוקי  את  אומר  לרגל  העולה  מכן,  לאחר  מיד  המזבח. 
ְחּתֹו  אבי״, ולבסוף התורה חוזרת על ההנחיה הפותחת את הקטע: ״ְוִהּנַ
על  החזרה  י).  כו  (דברים  ֱאלֶֹהיָך״  ה׳  ִלְפֵני  ֲחִויָת  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֶֹהיָך  ה׳  ִלְפֵני 
הציווי ׳להניח׳ בתחילת הפרשה ובסופה יוצרת מסגרת ספרותית הדוקה, 
הקושרת את פעולת הקרבת הביכורים הנזכרת בפתיחה ובסיום לפעולת 

הסיפור הנזכרת בתווך. 
הדברים  וסיפור  הקרבן  הקרבת  של  ההדוק  ששילובם  ייתכן 
בליל  זו  פרשה  בשילוב  השיקולים  אחד  היה  ביכורים  מקרא  בפרשת 
מקביל  הביכורים, 10  קרבן  הקרבת  שבפרשה,  הראשון  היסוד  הסדר: 
סעודה  במסגרתה,  הנאכלים  הסממנים  ולשאר  הסדר  ליל  לסעודת 
של קרבן, סעודת קרבן הפסח. היסוד השני  סעודה  במקורה  שהייתה 
לסיפור  המקבילה  כמובן  הוא  אבי״,  אֹבד  ״ארמי  אמירת  שבפרשה, 
אבי״  אֹבד  ״ארמי  פרשת  נדרשת  שבו  הסדר,  שבליל  מצרים  יציאת 
עצמה. במילים אחרות, ייתכן שפרשת מקרא ביכורים שימשה מבחינת 
אופייה הכפול מעין אב־טיפוס לסדרו של ליל הסדר, שאף בו כרוכים 

ואחוזים יחדיו סיפור דברים ואכילה של קרבן.
חשובים  דברים  כמה  גם  ללמוד  ניתן  ביכורים  מקרא  מפרשת 
בנוגע לאופן שבו יש לספר סיפור. ראשית, סיפור יציאת מצרים של 
שני  גם  כולל  הוא  אלא  מילולית  פעולה  רק  איננו  הביכורים  מביא 
ְחּתֹו ִלְפֵני  מרכיבים מעשיים — הנחת הטנא לפני ה׳ והשתחוויה: ״ְוִהּנַ
ֲחִויָת ִלְפֵני ה׳ ֱאלֶֹהיָך״ (דברים כו י). הרעיון של שילוב  ּתַ ה׳ ֱאלֶֹהיָך, ְוִהׁשְ
ארבע  שותים  אנו  הסדר:  לליל  גם  אּומץ  סיפור  עם  מעשיות  פעולות 

ראו משנה תורה, הלכות ביכורים ב, יח. הרמב״ם מכנה שם את הביכורים ״קדשי   10
מקדש״. 
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כוסות של יין, מצביעים בידינו על הפסח, המצה והמרור המונחים על 
השולחן, ומסבים על כרים וכסתות בדרך חירות (משנה פסחים י, א; 
בבלי פסחים קח ע״א). בנוסף, בחלק מקהילות ישראל נהגו להמחיש 
השולחן  הקפת  ידי  על  אם  מצרים,  יציאת  סיפור  את  שונות  בדרכים 

ואם על ידי עריכת הצגה קצרה על יציאת מצרים. 
רעיון נוסף שניתן ללמוד מפרשת מקרא ביכורים הוא, שסיפור 
מביא  לרגל  העולה  שומעים.  קהל  של  אחרים,  של  נוכחות  דורש 
לשני  בדבריו  פונה  אלא  לעצמו  הסיפור  את  מספר  אינו  הביכורים 
רעיון  את  לוקחים  אנו  הסדר  בליל  והקב״ה. 11  הכוהן  אחרים:  נוכחים 
ההגדה  בתחילת  קדימה.  נוסף  צעד  לסיפור  המאזין  קהל  של  קיומו 
אנו אומרים כי ׳מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר 
איננה  הסדר  בליל  הסיפור  מצוות  משובח׳.  זה  הרי  מצרים  ביציאת 
באופן  ובדיבור  בסיפור  להרבות  אלא  קבוע,  בנוסח  סיפור  לדקלם 
המותאם לשומעים, ובהינתן שאין קהל אחד זהה לקהל אחר, מובטח 
במדרש  מגולם  זה  רעיון  למעשה,  מחברו.  שונה  יהיה  סיפור  שכל 
ארבעת הבנים שבהגדה: מה שההורה אומר לבנו האחד איננו מה שהוא 

אומר לבנו האחר; לעולם הסיפור שונה.

רעיון שלישי המגולם בפרשת מקרא ביכורים הוא הפיכת יציאת מצרים 
לחוויה אישית של המספר. כאשר העולה לרגל פוגש את הכוהן, הוא 
ר  י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ַהּיֹום ַלה׳ ֱאלֶֹהיָך ּכִ ְדּתִ אומר בגוף ראשון: ״...ִהּגַ
ע ה׳ ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו״ (כו ג). למרות האפשרות שמשפחתו של  ּבַ ִנׁשְ
כאילו  זאת  מספר  הוא  בארץ,  רבים  דורות  כבר  חיה  הביכורים  מביא 
הוא עצמו הגיע אליה. ולא זו בלבד, אלא שמביא הביכורים קושר את 
עצמו באופן אישי גם ליציאת מצרים: ״ויענונו״, ״ונצעק״, ״ויוציאנו״ — 
יחס  ליצירת  שבדיוק  נראה  יצאנו.  אנחנו  עונינו,  אנחנו  צעקנו,  אנחנו 

י ָבאִתי ֶאל  י ַהּיֹום ַלה׳ ֱאלֶֹהיָך ּכִ ְדּתִ מביא הביכורים פונה בגוף שני אל הכוהן: ״ִהּגַ  11
ה ֵהֵבאִתי  ה ִהּנֵ ָהָאֶרץ...״ (כו ג), ולאחר מכן הוא פונה בגוף שני אל הקב״ה: ״ְוַעּתָ

י ה׳...״ (כו י). ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ֶאת ֵראׁשִ
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אינטימי ואישי זה ההגדה מכוונת באומרה: ״בכל דור ודור חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״. 

מקרא ביכורים ופרשת עמלק: עמלק כאויבו של הקב״ה

עד כה התמקדנו בפרשת מקרא ביכורים עצמה, ועתה נרחיב מעט את 
מבטנו. פרשת מקרא ביכורים מופיעה מיד לאחר פרשת זכירת עמלק, 

ודומה שסמיכות זו מלמדת אותנו רעיון חשוב נוסף: 

ר  ֲאׁשֶ ְצָרִים:  ִמּמִ ֵצאְתֶכם  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ֲעָמֵלק  ְלָך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ָזכֹור 
ְולֹא  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ה  ְוַאּתָ ַאֲחֶריָך  ִלים  ֱחׁשָ ַהּנֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ב  ַוְיַזּנֵ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָקְרָך 
ָאֶרץ  ִביב ּבָ ל אְֹיֶביָך ִמּסָ ָהִניַח ה׳ ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמּכָ ָיֵרא ֱאלִֹהים: ְוָהָיה ּבְ
ַחת  ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ ּה ּתִ ּתָ ר ה׳ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרׁשְ ֲאׁשֶ

ח (דברים כה יז-יט). ּכָ ׁשְ ָמִים לֹא ּתִ ָ ַהּשׁ

לבין  עמלק  את  לזכור  הציווי  בין  קשר  כל  שאין  נראה  ראשון  במבט 
פרשת הביכורים הסמוכה. אולם מבט שני מגלה שבנוסף לעצם הסמיכות 
את  לעורר  שאמור  באופן  מנוסחת  עמלק  פרשת  הפרשות,  שתי  שבין 
תשומת לב הקורא לזיקה העמוקה בינה לבין פרשת ״ארמי אֹבד אבי״. 
כך למשל, צירוף המילים ״נחלה לרשתה״, המופיע בסוף פרשת עמלק, 
י  מופיע כמעט ככתבו וכלשונו בפתחה של פרשת הביכורים: ״ְוָהָיה ּכִ
ּה״  ּבָ ְבּתָ  ְוָיׁשַ ּה  ּתָ ִויִרׁשְ ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך  ה׳  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 

(דברים כו א).
קשר ספרותי נוסף בין שתי הפרשות הוא הפועל ׳להניח׳. פועל 
ל אְֹיֶביָך  ָהִניַח ה׳ ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמּכָ זה מופיע בסוף פרשת עמלק — ״ְוָהָיה ּבְ
ָמִים״, ומופיע פעמיים נוספות  ָ ַחת ַהּשׁ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ ִביב... ּתִ ִמּסָ
ְחּתֹו ִלְפֵני  יחֹו״ וכו׳; ״ְוִהּנַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ בפרשת הביכורים: ״ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ
מאירה  אבי״  אֹבד  ״ארמי  לפרשת  עמלק  פרשת  סמיכות  ֱאלֶֹהיָך״.  ה׳ 
רעיון מרכזי של ההגדה: ״שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלוֵתנו, אלא 
שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלוֵתנו והקב״ה מצילנו מידם״. מפרשת 
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בני  של  חולשתם  את  לרעה  לנצל  ביקש  שעמלק  למדים  אנו  עמלק 
ישראל ולפגוע בהם בשעה שהיו בדרך, עייפים ויגעים. ניצחון ישראל 
בקרב מול עמלק מציג את הקב״ה כמי שפועל לטובת אלו שאחרים 
מבקשים לפגוע בהם, כמצילם של החלשים והנחשלים וכמגן עליהם. 
משמעותו של נס ההצלה מתחדדת על רקע העובדה שבני ישראל 
להוסיף  יש  זה  בהקשר  עמלק.  של  בואו  עם  וחלש  פגיע  במצב  היו 
בתיאור  במפורש  נזכר  לא  החולשה  שמוטיב  אף  כי  מוסגר,  במאמר 
והפסוקים  הפרשה  של  רגישה  קריאה  שמות,  בספר  עמלק  מלחמת 
שלפניה תמצא שיש לחולשה זו הדים ברורים גם שם. התורה מספרת 
כי לאחר שבני ישראל חצו את הים, הם הגיעו למקום ושמו רפידים, 

והתלוננו שם על היעדר מים:

ֲחנּו  י ה׳ ַוּיַ ר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ּפִ ְדּבַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ּכָ ַוּיִ
נּו  ה ַוּיֹאְמרּו ּתְ ֶרב ָהָעם ִעם מֹׁשֶ ּתֹת ָהָעם: ַוּיָ ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלׁשְ ּבִ
ַנּסּון ֶאת  ִדי ַמה ּתְ ִריבּון ִעּמָ ה ַמה ּתְ ה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֹׁשֶ ּתֶ ָלנּו ַמִים ְוִנׁשְ

ה׳ (שמות יז א-ב).

למקום  קורא  הוא  מכן  ולאחר  מים,  ממנו  ויוצאים  בצור  מכה  משה 
׳מסה ומריבה':

ָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת  ֵני ִיׂשְ ה ּוְמִריָבה ַעל ִריב ּבְ קֹום ַמּסָ ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ַוּיִ
נּו ִאם ָאִין (שמות יז ז). ִקְרּבֵ ה׳ ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ה׳ ּבְ

ומיד לאחר מכן מופיע עמלק:

ְרִפיִדם (שמות יז ח). ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ בֹא ֲעָמֵלק ַוּיִ ַוּיָ

מדוע התורה שבה ומכנה את המקום ׳רפידים׳ לאחר שכבר נאמר לנו 
נראה שהמכילתא שמה  לפני כן שֵשם המקום שּונה ל׳מסה ומריבה׳? 
לב לעובדה זו בדורשה את המילה ׳רפידים׳: ״דורשי רשומות אומרים: 
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אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שריפו ישראל ידיהם מדברי תורה״ 
הרפיון  עניין  את  לומדת  המכילתא  אמנם  ח).  יז,  דרשב״י  (מכילתא 
מהמילה ׳רפידים׳, אך דומה שרעיון זה בוקע ועולה אף מפרשת מלחמת 
עמלק עצמה. פסוקי פרשת עמלק מתארים את ידיו המורמות של משה, 
ֵבִדים  ה ּכְ שהופכות במהלך הקרב ל׳כבדות׳ — חלשות ורפות: ׳ִויֵדי מֹׁשֶ
ה  ִמּזֶ ְבָיָדיו  ְמכּו  ּתָ ְוחּור  ְוַאֲהרֹן  ָעֶליָה  ב  ׁשֶ ַוּיֵ יו  ַתְחּתָ ימּו  ׂשִ ַוּיָ ֶאֶבן  ְקחּו  ַוּיִ
ֶמׁש׳. כבדות ידיו המורמות  ָ ה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהּשׁ ֶאָחד ּוִמּזֶ
של משה מהווה שיקוף לעייפותם של בני ישראל, לחולשתם הרוחנית 
ר ָיִניַח  ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ והפיזית כאחד: ״ְוָהָיה ּכַ

ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק״ (דברים כה יח). 12
בנוסף למילה ׳רפידים׳, תיאורו של הקב״ה כמצילם של החלש 
שוב  אותנו  המקשר  נוסף,  ממקום  גם  מתקבל  עליהם  וכמגן  והנחשל 
המופיעה  ׳דרך׳  המילה  דברים.  שבספר  עמלק  פרשת  של  למילותיה 
בני  של  הפגיע  מצבם  את  לתאר  באה   — בדרך״  קרך  ״אשר   — שם 
ישראל בצאתם ממצרים, מצב שעמלק ניצל לרעה. בשונה מן היושב 
שאנן על אדמתו, אנשים שהולכים במדבר על נשיהם וטפם חשופים 
איננה  ׳בדרך׳  המילה  אמנם  פורענויות.  מיני  ולכל  לאורב  לאויב, 
למוצאה  ניתן  אך  שמות,  שבספר  עמלק  מלחמת  בסיפור  מופיעה 
בפרשה שבאה לאחריה, המתארת את בואו של יתרו למחנה ישראל. 
ממצרים  ישראל  יציאת  על  ששמע  לאחר  בא  יתרו  כי  מספר  הכתוב 

פרשיות עמלק בספר שמות ובספר דברים חולקות הרבה מילים וצירופי מילים   12
ָהִניַח ה׳ ֱאלֶֹהיָך  משותפים. נציין את הבולטים שבהם: בדברים (כה יט): ״ְוָהָיה ּבְ
ָרֵאל  ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ִביב״, ובשמות (יז יא): ״ְוָהָיה ּכַ ל אְֹיֶביָך ִמּסָ ְלָך ִמּכָ
ִלים ַאֲחֶריָך״,  ֱחׁשָ ל ַהּנֶ ָך ּכָ ב ּבְ ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק״; בדברים (כה יח): ״ַוְיַזּנֵ ְוַכֲאׁשֶ
(כה  בדברים  ָחֶרב״;  ְלִפי  ַעּמֹו  ְוֶאת  ֲעָמֵלק  ֶאת  ַע  ְיהֹוׁשֻ ֲחלֹׁש  ״ַוּיַ יג):  (יז  ובשמות 
ְצָרִים״, ובשמות (יז יד):  ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ה ְלָך ֲעָמֵלק ּבַ ר ָעׂשָ יז): ״ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ
י ָמחֹה ֶאְמֶחה  ַע ּכִ ָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ ֶפר ְוׂשִ ּסֵ רֹון ּבַ תֹב זֹאת ִזּכָ ה ּכְ ״ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֹׁשֶ
ַחת  ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ ָמִים״; בדברים (כה יט): ״ּתִ ָ ַחת ַהּשׁ ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמּתַ
ַחת  ִמּתַ ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ֶאְמֶחה  ָמחֹה  י  ״ּכִ יד):  (יז  ובשמות  ח״,  ּכָ ׁשְ ּתִ לֹא  ָמִים  ָ ַהּשׁ

ָמִים״. ָ ַהּשׁ
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ולאחר ששמע על כל מה שעשה הקב״ה למשה ולעם ישראל. כאשר 
יתרו מגיע למחנה, משה מגולל באוזניו את סיפור התלאות שישראל 

נתקלו בהן בדרך: 

ַעל  ּוְלִמְצַרִים  ְלַפְרעֹה  ה׳  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ְלחְֹתנֹו  ה  מֹׁשֶ ר  ַוְיַסּפֵ
ה׳  ֵלם  ּצִ ַוּיַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְמָצָאַתם  ר  ֲאׁשֶ ָלָאה  ַהּתְ ל  ּכָ ֵאת  ָרֵאל  ִיׂשְ אֹודֹת 

(שמות יח ח).

ויתרו מגיב בחדווה:

ד  ילֹו ִמּיַ ר ִהּצִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ה׳ ְלִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ַחּדְ ִיְתרֹו ַעל ּכָ ַוּיִ
ד  ד ִמְצַרִים ּוִמּיַ יל ֶאְתֶכם ִמּיַ ר ִהּצִ רּוְך ה׳ ֲאׁשֶ ִמְצָרִים: ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ּבָ
י ָגדֹול  י ּכִ ה ָיַדְעּתִ ַחת ַיד ִמְצָרִים: ַעּתָ יל ֶאת ָהָעם ִמּתַ ר ִהּצִ ְרעֹה ֲאׁשֶ ּפַ
ה  ח ִיְתרֹו חֵֹתן מֹׁשֶ ּקַ ר ָזדּו ֲעֵליֶהם: ַוּיִ ָבר ֲאׁשֶ י ַבּדָ ל ָהֱאלִֹהים ּכִ ה׳ ִמּכָ

עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹהים (שמות יח ט-יב).

מדוע  רבה?  כה  בהתרגשות  להגיב  לו  שגרם  לחותנו  משה  אמר  מה 
יתרו אומר כאן: ״עתה ידעתי כי גדול ה׳...״? הרי התורה כבר סיפרה 
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ״ֵאת  שמע  במדבר,  ישראל  את  שפגש  לפני  עוד  שיתרו,  לנו 
ְצָרִים״!  ָרֵאל ִמּמִ י הֹוִציא ה׳ ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל ַעּמֹו ּכִ ה ּוְלִיׂשְ ה ֱאלִֹהים ְלמֹׁשֶ ָעׂשָ

(שמות יח א). 
מדגישה  התורה  פעמיים,  ל׳  ׳ּכָ המילה  על  החזרה  באמצעות 
שמשה סיפר ליתרו את הסיפור השלם, כלומר, לא רק את הניצחונות 
המופלאים אלא גם את המצוקות והקשיים שאירעו להם בדרך. משה 
לנו  רומז  וכאן  בדרך״,  מצאתם  אשר  התלאה  כל  ״את  ליתרו  מספר 
שנקרה  עמלק  מול  הקרב  סיפור  על  יתרו  שומע  עתה  רק  כי  הכתוב 
מאחר  יתרו,  של  מבחינתו  חידוש  יש  עמלק  בסיפור  בדרך.  לישראל 
רק  לא  הקב״ה  את  מציגה  עמלק  מול  בקרב  הקב״ה  של  שהתערבותו 
ובזרוע  חזקה  ביד  ממצרים  ישראל  את  שהוציא  רב  כוח  בעל  כגיבור 
נטויה, אלא גם כמי שנחלץ להצלתם של אנשים הנמצאים בדרך. אנו 
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הוא  במצרים,  פעולותיו  על  הקב״ה  את  מברך  יתרו  שכאשר  רואים, 
מיד  אתכם  הציל  אשר  ה׳  ״ברוך  ההצלה:  היבט  את  במיוחד  מדגיש 
בעבר  מצרים״.  יד  מתחת  העם  את  הציל  אשר  פרעה,  ומיד  מצרים 
פגש יתרו את משה אשר הציל את בנותיו מיד הרועים. עכשיו, כשהוא 
מגלה שגם אלוהי משה נוהג כך, הוא מגיב בהתפעמות: ״עתה ידעתי 
כי גדול ה׳ מכל האלוהים״. ניתן לקרוא פסוק זה כך: מה שגורם לה׳ 
מכולם,  והמוצלח  החזק  שהוא  במה  איננו  מכולם  הגדול  האל  להיות 

אלא היותו מציל עשוק מיד עושקו. 13
אם נחזור לפרשת ״ארמי אֹבד אבי״ ולספר דברים, דומה שנוכל 
לעמוד  נבחרה  זו  פרשה  שדווקא  לעובדה  נוסף  הסבר  עתה  להציע 
במרכז ההגדה: פרשת הביכורים מציגה את דמותו של הקב״ה כדמות 
שמנוגדת תכלית ניגוד לדמותו של עמלק המצטיירת בפרשה שלפניה. 
משום  וזאת  הקב״ה,  של  כאויבו  בתורה  שמוצג  היחיד  הוא  עמלק 
של  בחולשתם  לרעה  משתמש  עמלק  שלו:  אנטיתזה  מהווה  שהוא 
אנשים הנמצאים בדרך, עייפים ויגעים. 14 לעומת זאת, הקב״ה, שאותו 
בדרך;  ההולכים  אנשים  שמציל  האל  הוא  הסדר,  בליל  מהללים  אנו 
הסדר  בליל  לעבדים.  שם  הפכו  ושבניו  למצרים  שירד  האב  אלוהי 
אנו משבחים ומהללים את הקב״ה על ששמע את צעקת המשועבדים 

והצילם ממצרים.
במסורת היהודית מתוארים שני פנים מרכזיים של הקב״ה. הפן 
האחד בא לידי ביטוי בקריאת שמע הנאמרת שחרית וערבית, ובה אנו 
מכריזים על הקב״ה ככֹל יכול, כֵאל הנצחי של ההיסטוריה. הפן השני 

מבנותיו  לבקש  ליתרו  שגרמה  זו  הייתה  משה  של  ההצלה  פעולת  למעשה,   13
להזמין את משה לביתו. לאחר פגישתן עם משה בבאר, בנות יתרו שבות הביתה 
ד ָהרִֹעים״, ומיד יתרו מגיב: ״ַוּיֹאֶמר  יָלנּו ִמּיַ ומדווחות לאביהן: ״ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ
ן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם״ (שמות ב יט-כ).  ה ֲעַזְבּתֶ ה ּזֶ נָֹתיו ְוַאּיֹו ָלּמָ ֶאל ּבְ
מעניין שגם לאחר שיתרו שומע על פעולות ההצלה של הקב״ה מתוארת אכילת 
ִלְפֵני  ה  מֹׁשֶ חֵֹתן  ִעם  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִזְקֵני  ְוכֹל  ַאֲהרֹן  בֹא  ״ַוּיָ משותפת:  לחם 

ָהֱאלִֹהים״ (שם יח יב).
משמעות עמלק כסמל של אויב הקב״ה נידון באריכות בפרק 7.  14

haggada silver 02.indb   27haggada silver 02.indb   27 09/02/2014   15:00:2609/02/2014   15:00:26



28

צא ולמד

בא לידי ביטוי מובהק בליל הסדר — הקב״ה הפודה והמציל. פרשת 
הפוגע  עמלק  של  כאנטיתזה  הקב״ה  מתואר  שבה  אבי״,  אֹֹבד  ״ארמי 
בחלשים, מדגישה בצורה תמציתית את תכונותיו של הקב״ה הבאות 

לידי ביטוי ביציאת מצרים: ֵאל הנחלץ להצלת החלשים והמעונים.

״מקרא ביכורים״: סיפור מתוך פרספקטיבה של זמן

עד כה התבוננו בפרשת ״ארמי אֹבד אבי״ הן כשלעצמה והן מבחינת 
זיקתה לפרשת עמלק המקדימה אותה; עתה נפנה להתבונן בה בהקשר 
שנבחרו  שהפסוקים  מקרה  זה  שאין  נראה  דברים.  ספר  של  הרחב 
מתוך  המתאר  דברים,  מספר  דווקא  לקוחים  הסדר  ליל  במרכז  לעמוד 
פרספקטיבה של זמן אירועים שונים שאירעו לעם ישראל, ולא מספר 
שמות, שבו מסופר סיפור הגאולה המקורי. יש לציין במאמר מוסגר, כי 
מלבד פרשת ״ארמי אֹֹֹבד אבי״, יש בהגדה פרשיות נוספות הלקוחות 
מספר דברים כדוגמת ״עבדים היינו״, הקטע הפותח את ההגדה שלקוח 
מפרק ו של ספר דברים, וכן התשובה שניתנת לבן החכם שלקוחה אף 

היא מפרק זה.
בספר דברים מופיעים נאומיו האחרונים של משה לבני ישראל 

טרם כניסתם לארץ. במסגרת נאומו הראשון אומר משה:

ֶאת  ה׳  ַרת  ּכָ ֲאבֵֹתינּו  ֶאת  לֹא  חֵֹרב:  ּבְ ִרית  ּבְ נּו  ִעּמָ ַרת  ּכָ ֱאלֵֹהינּו  ה׳ 
ָפִנים  ִנים ּבְ ים: ּפָ נּו ַחּיִ ּלָ ה פֹה ַהּיֹום ּכֻ נּו ֲאַנְחנּו ֵאּלֶ י ִאּתָ ִרית ַהּזֹאת ּכִ ַהּבְ
ֵעת  ּבָ ּוֵביֵניֶכם  ה׳  ין  ּבֵ עֵֹמד  ָאנִֹכי  ָהֵאׁש:  ִמּתֹוְך  ָהר  ּבָ ֶכם  ִעּמָ ה׳  ר  ּבֶ ּדִ
ֵני ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם  י ְיֵראֶתם ִמּפְ ַבר ה׳ ּכִ יד ָלֶכם ֶאת ּדְ ַהִהוא ְלַהּגִ

ָהר... (דברים ה ב-ה). ּבָ

למה מתכוון משה באומרו שהברית בחורב נכרתה עם האנשים שעומדים 
עם  מתואם  דברים  שספר  בהנחה  אבותיהם?  עם  ולא  לארץ  להיכנס 
כל  אחד,  מצד  נכון.  איננו  לכאורה  שהדבר  נראה  לו,  שקדמו  הספרים 
במדבר  מת  בחורב,  ִאתו  דיבר  שהקב״ה  מצרים,  יוצאי  דור  דור,  אותו 
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בעטיו של חטא המרגלים ולא זכה להגיע לארץ; מצד שני, הרי רבים 
מן האנשים שמשה מתייחס אליהם בדבריו טרם הכניסה לארץ עדיין 

לא נולדו כאשר הקב״ה נתן את התורה בסיני!
מתייחס  משה  ובו  דברים,  בספר  כט  בפרק  עולה  דומה  בעיה 

לאנשים שנכנסו לארץ כעדים למכות שהונחתו על מצרים:

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה  ה ה׳ ְלֵעיֵניֶכם ּבְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ם ְרִאיֶתם ֵאת ּכָ ַאּתֶ
ָהאֹתֹת  ֵעיֶניָך  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ דֹלֹת  ַהּגְ ּסֹות  ַהּמַ ַאְרצֹו:  ּוְלָכל  ֲעָבָדיו  ּוְלָכל 
דִֹלים ָהֵהם: ְולֹא ָנַתן ה׳ ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות  ְוַהּמְֹפִתים ַהּגְ

ה (דברים כט א-ג). מַֹע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְוָאְזַנִים ִלׁשְ

נראה כי הפסוק האחרון בקטע זה — ״ְולֹא ָנַתן ה׳ ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים 
ה״ — זורה אור על כוונתו של משה.  מַֹע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלׁשְ
מתברר שבאופן פרדוכסלי, דווקא לאותם אנשים שהיו עדים בעיניהם 
ועיניים  לדעת  ״לב  היה  לא  בסיני  התורה  את  וקיבלו  מצרים  ליציאת 
לראות״. הכיצד? ההסבר פשוט: אמנם יוצאי מצרים ראו את המאורעות 
הללו, אך היו קרובים מדי אליהם ולא היו יכולים להבין ולהפנים מה 
הזהב  עגל  את  גם  עשו  מצרים  יוצאי  שאותם  היא,  לכך  והראיה  ראו. 
משה  של  היעד  קהל  זאת,  לעומת  דברים  בספר  מצרימה!  לשוב  ורצו 
הוא קהל של אנשים שלא נכחו פיזית באירועים הכבירים של מופתי 
הקנה  זה  מרחק  דווקא  פרדוכסלי  באופן  אולם  התורה,  וקבלת  מצרים 
להם יתרון על פני אבותיהם. דווקא בני ישראל של ספר דברים יכולים 
להבין את משמעות המאורעות הללו ולהפיק מהם לקח, משום שתפיסה 
והפנמה מחייבים מרחק של זמן המאפשר להתבונן על הדברים מתוך 

פרספקטיבה. 15 

פרשת  שבין  המעניינים  הניגודים  אחד  את  להזכיר  ראוי  זו,  נקודה  להבהרת   15
בספר  התוכחה  שפרשת  בעוד  דברים.  שבספר  זו  לבין  ויקרא  בספר  התוכחה 
ויקרא נחתמת בהבטחה שהקב״ה לא יטוש את ישראל ולא יפר את בריתו ִאתם 
וישיב אותם חזרה לארצם, פרשת התוכחה בספר דברים אינה מזכירה דבר על 
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עיונינו  את  פתחנו  שבו  הקושי  את  גם  להאיר  יכול  זה  רעיון 
בפרק: מדוע בחרו מחברי ההגדה דווקא בפרשת מקרא ביכורים ולא 
בסיפור יציאת מצרים שבספר שמות? הסיבה שאנו מציעים כאן היא, 
מצרים  יציאת  את  לחוות  אחד  מצד  מעוניינים  אנחנו  הסדר  שבליל 
כאילו היינו שם ממש, כלומר, לחוות את גאולתנו וחירותנו בעוצמה 
ובאופן בלתי אמצעי, אך בד בבד להפנים את משמעותה של גאולה 
זו, הפנמה המתאפשרת דווקא מתוך פרספקטיבה ומרחק מן המאורעות 
עצמם. הבאת הביכורים משמשת כפרדיגמה: מביא הביכורים מממש 
את הבטחת הגאולה בגופו בהביאו מביכורי פירותיו למקדש, ״כאילו 
הוא יצא ממצרים״, ובו־זמנית מרחק הזמן מאפשר לו להכיר בטובה 
אנו  הסדר:  בליל  גם  כך  ולברך.  לספר  עמו,  ועם  ִעמו  הקב״ה  שעשה 
מצביעים על המצה והמרור שאכלו אבותינו במצרים, מסבים על כרים 
וכסתות, ושואפים לעורר את נוכחותה של חירות מצרים בחיינו באופן 
ממשי, ובד בבד, מרחק הזמן ההיסטורי מאפשר לנו להתבונן באירוע 

כביר זה, לבטא את תמצית משמעותו וִלקחו, להודות ולהלל. 16 

שיבה אלא נהפוך הוא: היא נחתמת באמירה קשה ולפיה הקב״ה ישלח את עם 
התייחס  רמב״ן  לאויביהם.  לעבדים  שם  יימכרו  והם  מצרימה  בֳאניות  ישראל 
התשובה  בפרשת  למעשה  מסתיימת  דברים  בספר  שהתוכחה  ופירש  זה  לפער 
היכן  משנה  שלא  ישראל  לעם  מובטח  ובה  מכן,  לאחר  פרקים  שני  שמופיעה 
אם  גם  א-ג).  ל  (דברים  אליו  ישוב  הקב״ה  הקב״ה,  אל  ישוב  הוא  אם  יהיה — 
פרשת  את  להפריד  התורה  בחרה  מדוע  להסביר  ראוי  זאת  בכל  רמב״ן,  צודק 
התשובה מפרשת התוכחה בספר דברים. ההסבר לפער זה שבין ספר ויקרא לספר 
דברים יכול להתפרש על בסיס הרעיון שקהל היעד של ספר ויקרא הוא קהל של 
עבדים שיצאו ממצרים, ולעומת זאת קהל היעד של ספר דברים הוא דור הכניסה 
לארץ. התורה איננה מצפה מעבדים, שזה עתה יצאו ממצרים, לשוב מעצמם אל 
הקב״ה, ולכן בספר ויקרא המסר מרוכך: אם אותם אנשים יתוודו ויכירו בחטאם, 
הקב״ה יגאל אותם וישיב אותם לארצם. לעומת זאת, קהל היעד של ספר דברים 
מקהל  מצפה  התורה  הקשה:  המסר  את  עבורו  לרכך  צורך  ואין  אחר  קהל  הוא 
זה לעשות מעשה ולשוב בעצמו אל הקב״ה; היא איננה מסתפקת בווידוי אלא 

בשיבת לב אמתית ועמוקה.
על היכולת להודות על הטובה בהקשר של יציאת מצרים, ראו פרק 8.  16
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הגדה של פסח
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ביעור חמץ

הנר.  לאור  החמץ  את  בודקין  עשר)  לשלושה  אור  בשבת –  חל  ניסן (ואם  עשר  אור לארבעה 
לפני הבדיקה מברכים:

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
עּור ָחֵמץ. ֽנּו ַעל ּבִ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

אחר הבדיקה אומרים:

ׁשּוִתי א ִבר ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּד ּכ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַער ּה ּוד ָלא ֲחִמּתֵ ּד

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפ ִטיל ו ִלב
ָעא. ַאר ָרא ד ַעפ ּכ

ערב פסח שחרית, בשעה החמישית של היום, שורפים את החמץ ואחר כך אומרים:

ׁשּוִתי  א ִבר ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּד ּכ
ּה  ּתֵ ָלא ִבַער ּה ּוד ּתֵ ִבַער ּה, ּד ָלא ֲחִמּתֵ ּה ּוד ֲחִמּתֵ ּדַ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפ ִטיל ו ִלב
ָעא. ַאר ָרא ד ַעפ ּכ

עירוב תבשילין

בחוץ לארץ, אם חל ערב פסח ביום הרביעי, עושים עירוב תבשילין. 
נוטלים מצה ותבשיל ואומרים:

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ָלא  ָ ַבׁשּ ֵמיֵפא ּול ָנא ל ֵרא ָלֽ ֵהא ׁש ֵדן ֵערּוָבא י ּב
ָנא  ּכָ ר ל צ ד ּכ ּבַ ֶמע ָרָגא ּול ָלָקא ׁש ַאד ָמָנא ּול ַאט ּול

ָתא  ּב ׁשַ ִמּיֹוָמא ָטָבא ל
ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂש כ נּו ּול ָלֽ

haggada silver 02.indb   147haggada silver 02.indb   147 09/02/2014   15:00:2909/02/2014   15:00:29



148

צא ולמד

יחץ  / כרפס   / ורחץ   / קדש 
מגיד / רחצה / מוציא מצה
עורך שלחן   / כורך   / מרור 
נרצה  / הלל   / ברך   / צפון 
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מוזגים כוס ראשון, נוטלו ביד ימינו ומקדש (בשבת מוסיפים את המילים בסוגריים): קדש 

הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות. 
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל.

ִהי־ֽבֶֹקר ֶרב ַוי ִהי־ֶעֽ בלחש: ַוי)
ִביִעי   ּיֹום ַהׁשּ ַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָבָאם׃ ַוי ל־צ כ ֶרץ ו ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ ֻכּלּו ַהׁשּ י׃ ַוי ִ ׁשּ ִ יֹום ַהׁשּ
ה׃  ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ ל־מ ִביִעי ִמּכ  ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ה, ַוִּיׁש ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ מ
ּתֹו,  ַלאכ ל־מ ַבת ִמּכ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתֹו, ּכִ ַקּדֵ ִביִעי, ַוי  ֶרך ֱאלִֹהים ֶאת־יֹום ַהׁשּ ָבֽ ַוי

ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות.) ר־ּבָ ֲאׁשֶ

סברי מרנן

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ַחר  ֽ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ
וָֹתיו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ִקּד ל ָלׁשֹון, ו נּו ִמּכ ָמֽ רֹומ ל ָעם, ו נּו ִמּכ ֽ ּבָ
נּוָחה  תֹות ִלמ ּבָ ַאֲהָבה (ׁשַ ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ

ׂשֹון, ֶאת  ׂשָ ים ל ַמּנִ ים ּוז ָחה, ַחּגִ מ ׂשִ ּו)מֹוֲעִדים ל
ּצֹות ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַחג ַהּמַ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ יֹום (ַהׁשּ

ָרא ֽקֶֹדׁש  ַאֲהָבה) ִמק נּו (ּב ַמן ֵחרּוֵתֽ ז
נּו  י ָבֽ ִים, ּכִ ָרֽ ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ

ּתָ  ׁש ֽ ִקּדַ נּו  אֹוָתֽ ו ּתָ  ר ָבַחֽ
ת)  ּבָ ׁשַ ים, (ו ל ָהַעּמִ ִמּכ

ָך  ֽ ׁשֶ ד ּומֹוֲעֵדי ק
ָרצֹון)  ּוב ַאֲהָבה  ּב)

נּו. ֽ ּתָ ַחל ׂשֹון ִהנ ׂשָ ָחה ּוב מ ׂשִ ּב
ים. ַמּנִ ַהּז ָרֵאל ו ִיׂש( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

בראשית א

בראשית ב
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במוצאי שבת מוסיפים:

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אֹוֵרי ָהֵאׁש. ּבֹוֵרא מ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
חֹל ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ַהּמַ

ך ֽחֹׁשֶ ין אֹור ל ּבֵ
ים ָרֵא ָלַעּמִ ין ִיׂש ּבֵ

ה ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת י ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי ל  ין יֹום ַהׁשּ ּבֵ
ּתָ ל ֽ ּדַ ת יֹום טֹוב ִהב ַ ֻדׁשּ ת ִלק ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ין ק ּבֵ

ּתָ ׁש ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת י ׁשֶ ֽ ֵ ִביִעי ִמׁשּ  ֶאת יֹום ַהׁשּ ו
ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ּתָ ֶאת ַעּמ ׁש ֽ ִקּדַ ּתָ ו ל ֽ ּדַ ִהב
ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ה יהוה ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
נּו  יָעֽ ִהּגִ נּו ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה. ַלּז
שותים בהסבת שמאל.

מביאים לבעל הבית מים, נוטל ידיו ואינו מברך. ורחץ 

כרפס  נוטל מן הכרפס פחות מכזית, טובלו במי מלח או בחומץ ומברך 
(מכוון לפטור בברכה זו גם את המרור):

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה. אוכלים בלי הסבה.ּבֹוֵרא ּפ

יחץ  מחלק את המצה האמצעית לשני חלקים. 
מצפין את החלק הגדול לאפיקומן, ומחזיר את החלק הקטן לבין שתי המצות 

השלמות.
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מגביה את הקערה, מראה על המצה הפרוסה שבין שתי השלמות ואומר: מגיד 

הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה לספר ביציאת מצרים.
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם 

כל ישראל.

ָהא
ָיא ָמא ַענ ַלח

המצות  את  מגלים  עניא״  לחמא  ״הא  אמירת  לפני   — עניא״  לחמא  ״הא 
אבותינו  אכלו  זה  עֹני׳  ש׳לחם  ולהמחיש  להדגיש  מנת  על  הקערה  ומגביהים 
במצרים. מניסוחו של קטע זה בהגדה אנו עשויים לחשוב שהמצה, שרכיביה 
וזמן הכנתה צנועים ומצומצמים, הייתה התפריט של אבותינו כאשר היו עבדים 
במצרים. אלא שקריאה פשוטה בפסוקי התורה מעלה שהמצה לא נזכרת כלל 
בהקשר של עבדות. אמנם המצה נזכרת לראשונה במסגרת אכילת קרבן הפסח, 
הבולט  ההקשר  אולם  ח),  יב  (שמות  במצרים  ישראל  בהיות  עוד  שהתקיימה 
ר  ֵצק ֲאׁשֶ שבו המצה מופיעה לראשונה הוא יציאת מצרים עצמה: ״ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ
ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  י גְֹרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ּכִ הֹוִציאּו ִמּמִ
פסוק  לפי  המצה  של  ומקורה  יסודה  לט).  יב  ָלֶהם״ (שמות  ָעׂשּו  לֹא  ֵצָדה  ְוַגם 
עד  להתמהמה  יכלו  שלא  ממצרים,  ישראל  יצאו  שבו  החפוז  באופן  נעוץ  זה 
שבצקם יספיק להחמיץ. למעשה, המונח ׳לחם עֹני׳ עצמו לקוח מפסוק שקושר 

את המצה — לחם העוני — עם חפזון היציאה ממצרים:
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני  לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  י ְבִחּפָ ּכִ
יָך (דברים טז ג).  ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְלַמַען ּתִ
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ִים ָרֽ ִמצ ָעא ד ַאר י ֲאַכלּו ֲאָבָהַתָנא ּב ּדִ
ַסח ִיפ ֵייֵתי ו ִריך צ ל ּדִ ֵיֻכל, ּכ ִפין ֵייֵתי ו כ ל ּדִ ּכ

ָרֵאל ִיׂש ָעא ד ַאר ָאה ּב ָנה ַהּבָ ָ ַלׁשּ א ָהָכא  ּתָ ָהׁשַ
ֵני חֹוִרין. ָאה ּב ָנה ַהּבָ ָ ַלׁשּ י  ּדֵ א ַעב ּתָ ָהׁשַ

הלחם  הגאולה,  לחם   — להפך  אלא  העבדות,  לחם  איננה  כן,  אם  המצה, 
השלילית  הקונוטציה  כי  נראה  זאת  עם  ממצרים.  נגאלו  עת  אבותינו  שאכלו 
שמתלווה לצירוף ׳לחם עֹני׳ לא נעדרת מכאן; המצה היא תוצאה של יציאה 
כאידאליים.  נתפסים  לא  כלל  שבדרך  מצבים  ואי־מוכנות,  בהילות  חפוזה, 
בנו  מפיבושת  שלילי.  בהקשר  לרוב  מופיעה  ׳ִחפזון׳  המילה  המקרא,  בלשון 
נסה  זו  כאשר  לנכה  והפך  שלו  האומנת  של  מידיה  נפל  שאול  בן  יהונתן  של 
ב׳ָחפזה׳ בשומעה על מות שאול ויהונתן (שמואל ב ד ד). הקונוטציה השלילית 
של המילה באה לידי ביטוי גם בדברי משורר תהלים, שמודה שדיבר ב׳חפזה׳ 
ל ָהָאָדם ּכֵֹזב״ (תהלים קטז יא; וראו גם תהלים לא כג). ואכן,  כאשר סבר כי ״ּכָ
שהתלווה  ִחפזון  אותו  עם  ׳מתכתב׳  הנביא  ישעיהו  העתידית  לגאולה  ביחס 
הֵֹלְך  י  ּכִ ֵתֵלכּון  לֹא  ּוִבְמנּוָסה  ֵצאּו  ּתֵ זֹון  ְבִחּפָ לֹא  י  ״ּכִ ומבטיח:  מצרים  ליציאת 

ָרֵאל״ (ישעיהו נב יב). ְפֶכם ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ִלְפֵניֶכם ה׳ ּוְמַאּסִ
במילים אחרות, ׳ִחפזון׳ איננו רק מהירות אלא גם נמהרות, פזיזות, חוסר 
הבשלה וחוסר מוכנות, ואלו לעתים כרוכים במצב של בהלה ובהילות. מכאן 
לא  משהו  יש  ממצרים  ישראל  יצאו  שבו  שבאופן  לנו  אומרת  שהתורה  נראה 
שלם, מהיר מדי, חסר הכנה מספקת. אם אכילת לחם מסמלת במקרא נאמנות 
ויחסי ברית עמוקים ומבוססים, הרי שאכילת מצה מסמלת יחסים מוגבלים של 
להרחבה  שונים.  רצונות  בין  חצוי  הלב  שבו  מצב  למחצה׳,  ׳אפוי  קשר  אמון, 

בעניין זה ראו פרקים 3, 6.
אך התמונה מורכבת יותר, וניתן להסתכל כאן גם על ׳חצי הכוס המלאה׳. 
העובדה שבני ישראל היו נכונים לעזוב את מצרים מיד כאשר נצטוו ללא תכנון 
ומחשבה תחילה, מצביעה על להט של אמונה, דבקות ומסירות. רעיון זה בא 
לידי ביטוי בדברי הנביא ירמיהו, שממשיל את יחסי בני ישראל והקב״ה לאחר 
יציאת מצרים ליחסי האהבה והנאמנות המאפיינים בני זוג שנישאו לא מכבר: 
ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך  ֶחֶסד  ָלְך  י  ָזַכְרּתִ ה׳  ָאַמר  ּכֹה  ֵלאמֹר  ם  לִַ ְירּוׁשָ ְבָאְזֵני  ְוָקָראָת  ״ָהלְֹך 
ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה״ (ירמיהו ב ב). מזווית זו האופן  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך ֶלְכּתֵ ּכְ

החפוז שבו אירעה יציאת מצרים נושא דווקא משמעות חיובית מאוד. 
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מוזגים כוס שני ומסלקים את הקערה. 
הבן שואל:

ה ּנָ ּתַ ׁש ַמה ּנִ
ילֹות ל ַהּלֵ ָלה ַהֶּזה ִמּכ י ֽ ַהּלַ

הבנת משמעות החיפזון באופן זה מאירה את השורות החותמות את פסקת 
״הא לחמא עניא״. אנו מכריזים ״השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל. 
השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין״, ובכך אנו מביעים את תקוותינו, שכפי 
שעזבנו את מצרים בחיפזון, כך ניגאל מן הגלות שבה אנו שרויים עתה. איננו 
יודעים כיצד ומתי תבוא הגאולה, אולם אנו מקווים ומתפללים שהיא תפתיע 

אותנו במהרה, ושכבר בשנה הבאה נחיה כבני חורין בארץ ישראל.

העני  בפני  הדלת  פתיחת  ויפסח״ —  ייתי  דצריך  כל  וייכל,  ייתי  דכפין  ״כל 
המשפחה  הבית,  של  חשיבותם  את  נס  על  מעלה  פנימה,  והכנסתו  הרעב 
והקולקטיב, סביב עשיית קרבן הפסח וליל הסדר. להרחבה בנוגע למשמעותו 

של מוטיב הבית בפרשת יציאת מצרים, ראו פרקים 5, 6. 

נשתנה׳  ׳מה  שאלות  ארבע   — הלילות?״  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  ״מה 
של  עתיקות  בגרסאות  המופיעות  מאלו  שונות  שלפנינו  בהגדה  שמופיעות 
ההגדה. 1 בנוסח כתבי היד הטובים של המשנה מופיעות שלוש שאלות בלבד:

שבכל הלילות אנו מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים;
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה;

שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. 2

שלוש השאלות הללו מקבילות לשלושת סוגי המאכלים שמצווה עלינו לאכול 
בליל הסדר — מרור, מצה ובשר הפסח — פריטים שלגביהם קובע רבן גמליאל 

סוגיית גלגולי הנוסח של ׳מה נשתנה׳ סבוכה, וחוקרים שונים עסקו בה באופן נרחב;   1
 Joseph Tabory, The JPS Commentary on the Haggadah, 28-31; Joshua:ראו למשל

 Kulp and David Golinkin, The Schechter Haggadah, 198-200.
על פי נוסח כתב יד קאופמן (פסחים י, ד).  2
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ה ּוַמּצָ ָחֵמץ  ִלין  אֹוכ נּו  ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כ ּב ׁשֶ
ה ּלֹו ַמּצָ ּכֻ ָלה ַהֶּזה  י ֽ ַהּלַ

ָרקֹות ָאר י ִלין ׁש נּו אֹוכ ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כ ּב ׁשֶ
ָמרֹור ָלה ַהֶּזה  י ֽ ַהּלַ

במשנה (פסחים י, ה) שכל שלא אמרם בפסח לא יצא ידי חובתו (שאלת הטיבול 
נסובה על המרור, אף על פי שזה לא נזכר בה מפורשות). קשר זה בין שאלות 
 — ההגדה  של  המבני  בהיבט  גם  חשוב  גמליאל  רבן  דברי  לבין  נשתנה׳  ׳מה 
חותמים  גמליאל  רבן  ודברי  ה׳מגיד׳,  פרק  את  פותחות  נשתנה׳  ׳מה  שאלות 
אותו, ובכך נוצר מבנה של ׳חתימה מעין פתיחה׳. 3 מיקומם של שני הקטעים 
הללו כמעין מסגרת לפרק ה׳מגיד׳ מדגיש את מרכזיותו של קרבן הפסח ושני 

מלוויו — המצה והמרור — בליל הסדר.

באה  ההגדה  של  נוספים  ובחלקים  נשתנה׳  ׳מה  בשאלות   — הזה״  ״הלילה 
לידי ביטוי מרכזיותו של הלילה כזמן שבו עורכים את הסדר וחוגגים באכילת 
הקרבן. יציאת מצרים עצמה מתרחשת בחצות הלילה (שמות יב כט-לב; דברים 
ִרים״ (שמות יב מב), נדרש בחז״ל  ּמֻ טז א), וליל טו בניסן, שנקרא בתורה ״ֵליל ׁשִ
כ״ליל המשומר ובא מן המזיקין״ (בבלי פסחים קט ע״ב). למעשה בתרבויות 
הסדר  עריכת  ואי־ודאות.  פחד  ופגיעּות,  סכנה  של  כזמן  הלילה  מזוהה  רבות 
דווקא בלילה מבליטה את תפקידו של הקב״ה כמגן ומציל, ובמקביל מדגישה 
׳הלילה׳  הדגשת  מצרים.  גאולת  של  והלא־שגרתי  צפוי  הבלתי  הֵממד  את 
בשאלות ׳מה נשתנה׳ ובמקומות נוספים במהלך ההגדה מזכירה לנו שאפילו 

ברגע החשוך והקודר ביותר יכולה הגאולה להפתיע.

״מצה״ — מקורה הלשוני של המילה ׳מצה׳ אינו ברור. יש שהעלו כאפשרות כי 
שורש המילה הוא מ-צ-ץ, 4 אך יש הסבורים כי ׳מצה׳ נגזרת משורש נ-צ-ה, 

מבנה ה׳חתימה מעין פתיחה׳ של ההגדה בא לידי ביטוי באופן נוסף. ה׳מגיד׳ פותח   3
לאחר  ה׳מגיד׳  את  שחותם  והפסוק  כא,  ו  דברים  מספר  ָהִיינּו...״  ״ֲעָבִדים  בפסוק: 
דברי רבן גמליאל לקוח בדיוק מאותה פרשייה — שני פסוקים הלאה: ״ְואֹוָתנּו הֹוִציא 

ם...״. ָ ִמּשׁ
ראו למשל את הערך ׳מצה׳ במילון אבן שושן.  4
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ַֽעם ֶאָחת יִלין ֲאִפּלּו ּפַ ּבִ נּו ַמט ילֹות  ֵאין ָאֽ ל ַהּלֵ כ ּב ׁשֶ
ָעִמים י פ ּתֵ ׁש ָלה ַהֶּזה  י ֽ ַהּלַ

ין  ֻסּבִ ִבין ּוֵבין מ ין יֹוׁש ִלין ּבֵ נּו אֹוכ ילֹות  ָאֽ ל ַהּלֵ כ ּב ׁשֶ
ין ֻסּבִ נּו מ ֽ ּלָ ּכֻ ָלה ַהֶּזה  י ֽ ַהּלַ

שמשמעותו תגרה, מריבה. 5 לפי האפשרות השנייה נשאלת השאלה: מה יכול 
להיות הקשר בין תגרה לבין המצה של פסח?

וריאציות של השורש נ-צ-ה מופיעות כמה פעמים במקרא לתיאור תגרה 
ים  ֵני ֲאָנׁשִ בין אנשים. כך למשל בתחילת ספר שמות משה מנסה להפריד בין ״ׁשְ
ים״ (שמות ב יג); לאחר מכן, בסיפור המסעות במדבר מתוארת תגרה  ִעְבִרים ִנּצִ
של  בנו  ובמהלכה  צּו״),  ָנּ (״ַוִיּ מצרי  איש  של  ובנו  ישראלי  איש  בין  שפרצה 
במקרה  מצווה  התורה  אחר  בהקשר  י).  כד  (ויקרא  ה׳  את  בירך  המצרי  האיש 
שבו שני אנשים ִנצים, והאחד היכה את אשת השני ההרה ובעטייה של המכה 
האישה הפילה, כי חייב המכה לשלם את דמי הוולדות לבעל האישה (שמות 
כא כב). בנוסף, אם שני אנשים נצים ואשת האחד באה להציל את אישּה מיד 
המכה באמצעות אחיזה במבושי המכה — האישה נענשת (דברים כה יא). בספר 
שמואל האישה החכמה מתקוע מספרת לדוד המלך על תגרה שהתלקחה בין 

יֵניֶהם״ (שמואל ב יד ו).  יל ּבֵ ֶדה ְוֵאין ַמּצִ ּשָׂ ֵניֶהם ּבַ צּו ׁשְ ּנָ שני בניה — ״ַוּיִ
בכל אחת מדוגמאות אלה מדובר בשני אנשים שמעורבים בתגרה, וישנו 
גם צד שלישי — אדם או להבדיל הקב״ה — שמעורב או שאינו מעורב בתקרית. 
השלישי  הצד  של  קיומו  את  לנו  להזכיר  מנת  על  מצה  קרויה  שהמצה  ייתכן 
שהתערב ב׳מריבה׳ בינינו לבין המצרים — הקב״ה — ושבלעדיו הגאולה כלל 
ּצֹות״  ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ לא הייתה מתרחשת. ציווי התורה לזכור את המצות — ״ּוׁשְ
(שמות יב יז) — מנחה אותנו להבין שלולא התערבותו של הקב״ה — ״הרי אנו 

ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים״. 6 

לדוגמאות שבהן ׳מצה׳ פירושה מריבה, ראו: ישעיהו נח ד; משלי יז יט.  5
יג:  ב,  בשמות  ׳נצים׳  למילה  בפירושו  הירש  הרש״ר  מציע  אחר  מעניין  הסבר   6
״...תהליך חברתי זה (של מריבה, תגרה), המועתק לתחום הכימיה, הופך ל׳מצה׳. 
פעולת התסיסה הכימית אינה אלא התגוששות בין חלקיקי חומר. אם הופסק המאבק 

בטרם יגיע לקיצו, נוצרת ׳מצה׳ = מריבה שהוקפאה. 
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מחזירים את הקערה למקומה. עורך הסדר מגלה את המצות ואומר:

ֲעָבִדים ָהִיֽינּו 
ִים ָרֽ ִמצ עֹה ּב ַפר ל

ם  ָ ינּו ִמׁשּ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַוּיֹוִציֵאֽ
טּוָיה. נ ֽרֹוע ָיד ֲחָזָקה ּוִבז ּב

רּוך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ ו
ִים ַרֽ צ ינּו ִמּמִ ֶאת ֲאבֹוֵתֽ

ִדים ָהִיֽינּו ּבָ ע ׁשֻ ֵני ָבֵנֽינּו מ נּו ּוָבֵנֽינּו ּוב ֲהֵרי ָאֽ
ִים. ָרֽ ִמצ עֹה ּב ַפר ל

ַוֲאִפּלּו
ֵקִנים נּו ז ֽ ּלָ בֹוִנים, ּכֻ נּו נ ֽ ּלָ נּו ֲחָכִמים, ּכֻ ֽ ּלָ ּכֻ

ִעים ֶאת ַהּתֹוָרה נּו יֹוד ֽ ּלָ ּכֻ
ִים ָרֽ יִציַאת ִמצ ר ּבִ ַסּפֵ ינּו ל ָוה ָעֵלֽ ִמצ
ִים ַרֽ יִציַאת ִמצ ר ּבִ ַסּפֵ ה ל ּבֶ ר ל ַהּמַ כ ו

ח. ּבָ ׁשֻ ֲהֵרי ֶזה מ

״ואפילו כולנו חכמים״ — המילה ׳כולנו׳ חוזרת על עצמה ארבע פעמים בקטע 
נשתנה׳:  ׳מה  שאלות  בסוף  שמופיעה  ׳כולנו׳  המילה  את  ומהדהדת  זה  קצר 
ההגדה  כי  נראה  זו  במילה  החוזר  בשימושה  מסובין״.  כולנו  הזה  ״הלילה 
מבקשת לבטא את חשיבות ההתאספות אל הסדר — כולם באים ומשתתפים. 
בנוסף, החזרה על המילה ׳כולנו׳ יוצרת תחושה של ריבוי ושפע, עודף העולה 
של  אורכו  לכל  שונים  במישורים  ביטוי  לידי  בא  הריבוי  מוטיב  גדותיו.  על 
ליל הסדר. נציג דוגמאות בולטות: ״כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 
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