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'הא לחמא עניא'

ספר גבורות השם  -פרק נ"א

הא לחמא וכו'

ה"ג ולא כהא לחמא דהא קרא כתיב (שמות ט"ז) למען יראו את הלחם אשר האכלתי אותם וגו' .מאמר זה סדרו
חכמים ז"ל שיאמר כדי לפרסם ענין הלחם הזה ,ושהוא לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים ,שמפני שקבעו לסדר
הגדה על הלחם כמו שדרשו לחם עוני שעונין עליו דברים לפיכך מתחיל בלחם וקורא קרואיו אל הלחם ,כדי
שיהיה נראה שכל מה שיאמר אח"כ הוא על הלחם שהתחיל בו ,ואם היה מתחיל מה נשתנה לא נראה שהוא אומר
דברים אלו על הלחם ,וכשאמר הא לחמא וקורא את קרואיו אל הלחם ואח"כ מתחיל מה נשתנה אז נראה שהוא
עונה על הלחם הדברים האלו .ולפי שאין זה רק דברי בעל הבית שקורא את הכל אל הלחם כדי לספר עליו הגדה,
הוא בלשון שדרך לדבר אל בני ביתו בלשון ארמי:
הא לחמא עניא וכו'.
יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה ועל שם מה נקראת המצה לחם
עוני .וראיתי ל קצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת דלכך נקרא עוני מפני שהיא נמוכה ואינה גבוה שהחמץ
כאשר נתחמץ הוא נעשה גבוה ומצה היא נמוכה כמו העני הזה לכך הוא לחם עוני .הטעם השני פת המצה היא
קשה להתעכל באצטומכא ולכך היא מאכל עני כדי שלא יתעכל המזון במעיו ,וזהו שאומרים הא לחמא עניא
דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים פי' כי במצרים היו מצרים מאכילים את ישראל מצה כדי שיתאחר באצטומכא
שלהם ולא יתעכל שדרך להאכיל המצה לעבדים העושין את העבודה ,ע"כ דבריהם.
והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת ,כי לא נמצא בשום מקום לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד שהמצרים
היו מאכילים את ישראל מצה .ואדרבה בספרי אמרו בפרשת בהעלותך זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם
וגו' יש בענין שהמצרים היו נותנים להם דגים חנם ,והלא כתיב לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם אם תבן לא היו
נותנים להם חנם דגים היו נותנים להם חנם אלא חנם מן המצות .ועוד שהכתוב אומר (דברים ט"ז) לא תאכל עליו
חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים ,ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילין
אותו העני למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני שמאכילין אותו לעניים כי בחפזון יצאת ,ולמה קרא
אותו בשם עוני דאין ענין עניות במקום עשירות הגאולה.
אמנם פי' הדבר כי המצה נקרא לחם עוני הפך מצה עשירה ,שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה כי הדבר
הזה מעשיר הלחם ,וזה כי העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו ,והמצה גם כן כאשר אין בה רק
עצם העיסה שעצמות העיסה הוא המים והקמח וזהו עצ מות עיסה ובזה הוי לחם עוני ,ואם יש בו שאור או חמץ
טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה ,וזה הוא יותר עשיר מן מצה עשירה כי מצה עשירה בשביל שיש
בה משקה זה עשירות שלה ,ואמנם עיסה שיש בה שאור או חמץ יצאה יותר מענין מצה שיש בגוף העיסה חמץ
ולכך המצה היא לחם עוני.
ואולי יקשה לך מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכים הם החירות והעניות .הלא דבר זה אין קשיא כי
העניות בעצמו הוראה על הגאולה שאין ענין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו ,לא כמו העבד
שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדון ,לכך הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו
צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה ,אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה ,כי אילו
היה המצה שהיא לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורין היה לך לשאול והלא אין העניות סימן חירות כלל,
אבל לחם עוני הזה הו א בא על עצם היציאה לחירות ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף
שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות אז נמצאת גאולה ,ולפיכך צוה לאכול לחם עוני שהוא
המצה בליל היציאה בעבור שאין במצה רק עצם הלחם ולא יצטרף בו דבר מן שאור והוא כמו עני ,כדי שלא יהיה
נמצא כלל שום צירוף בלילה שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה שהוא סלוק הצירוף ,אבל מצה עשירה אינו יוצא בה
בעבור כי יש לזאת המצה צירוף והוא המשקה שנתן בה ואין כאן גאולה.
ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחדש הראשון דוקא ,וזה כי אין גאולה רק כאשר נבדל מזולתו והוא עומד בעצמו
ומזה תבא הגאולה ,והחדש הראשון שאין בו התחברות זמן רק שהוא ראשון ,כי החדש השני בעבור שהוא שני יש
כאן חבור זמן ואין זה ראוי אל הגאולה שיהיו עומדים בעצמם .כלל הדבר כל ענין הגאולה הסתלקות מזולתו
לעמוד בעצמו ולא יהיה להם צירוף וחבור אל זולתו ,ודבר זה ראוי שיהיה בחדש ראשון כי הדבר שנתהוה מתיחס
אל הזמן שנעשה בו אותה הויה ,ולפיכך הזמן שהוא ראשון ואין בו חבור וצירוף זמן מיוחד לגאולה ,שהגאולה היא
שנבדל מזולתו ואין לו שום צירוף אל זולתו.
ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים ,פי'
שתאכל לחם עוני שהוא הלחם העומד בעצמו ואין לו הצטרפות אל זולתו ולמה תאכל זה הלחם כי בחפזון יצאת
ממצרים ,וענין החפזון הוא מהירות ואין בו עכוב והמשך זמן ,כי כשם שיצאו בחדש ראשון מפני שראוי חדש
הראשון אל הגאולה דוקא מטעם אשר התבאר ,כי אי ן גאולה רק כאשר אין כאן צירוף וזהו חדש ראשון שהוא
ראשון ולא היה כאן חבור וצירוף חדשים ,וכך ראוי שלא תהיה הגאולה בעכוב זמן רק בזמן הראשון מבלי המשכה
ועכוב ואין בו צירוף כלל ,שכל ראשון הוא מתיחס אל הגאולה לא חבור זמן שזה אין שייך לגאולה שצריך אל
הגאולה הסתלקות הצירוף והחבור ,ולפיכך הדבר הזה ברור כאשר תבין דברי חכמה:
ועוד תדע איך המצה שהיא לחם עוני שייך אל הגאולה ,וזה כי העני שאין לו דבר וזה ענין פשיטות כאשר הוא
עומד בעצמו ,ודבר זה עם שהוא חסרון נחשב בעולם הזה שהוא עולם ההרכבה ומעלתו בהרכבה ,מכל מקום
הפשיטות מ עלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה ,ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה ולא היתה הגאולה
מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב רק מצד עולם העליון הפשוט .ולפיכך צוה לאכול מצה לחם עוני שהוא לחם
הפשוט שהרי אין בו דבר רק עצם פשוט ,כי לשון מצה בא על דבר שהוא פשוט כמו שנקרא העור שהוא פשוט
דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ והוא עור פשוט בשם מצה ,ומפני שבלילה הזה היו נגאלים במדריגה העליונה
למעלה מן עולם המורכב צוה שיהיה אכילתן מצה שהיא פשוטה .דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימי השנה בבגדי
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'הא לחמא עניא'

זהב וביום הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים ,וזהו בשביל שהוא קונה מדריגה עליונה שהרי היה נכנס לפני ולפנים
יש לו לסלק ממדריגות עולם הזה שמדריגתו אינו פשוט ,ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ אבל
כשנכנס לפני ולפנים יש לו לשמש בבגדי לבן לפי מעלת המדריגה שנכנס לשם ,כי בגדי לבן הם פשוטים ולכך צוה
בליל זה לא כול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל כי בליל זה נגאלו במדריגה עליונה וכל מדריגה העליונה יש בה
פשיטות.
וזהו פי' הכתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים כי מה שהיו יוצאים בחפזון
בלי המשך זמן ,מורה שיצאו במדריגה ובמעלה עליונה ,והפעל שבא משם נעשה בלי זמן ,לא כמו דברים הטבעיים
שכל פעולתם בהמשך זמן אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה בחפזון בלי זמן ולכך ראוי שיאכלו לחם
עוני הוא לחם הפשוט מבלי הרכבה ,ודבר זה נתבאר למעלה באריכות עיין שם .גם עיין לקמן אצל מצה זו ותמצא
עוד דברים ברורים בענין זה.
וראיה ברורה לזה שלחם העוני מצד עצמו הוא החירות והגאולה כמו שנתבאר למעלה ,שהרי קודם הגאולה
בעודם במצרים אכלו בלילה הזה מצות כדכתיב (שמות י"ב) על מצות ומרורים יאכלהו שמזה תלמוד ותדע כי לחם
מצד עצמו הוא ראוי לחירות כמו שאמרנו ,ורצה הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שיהיו עושין דברים להיות
נמשכין אחר החירות שעל ידו יזכו לגאולה.
כי שלשה דברים נאמרו בהבטחת אברהם כי גר יהיה זרעך ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי
אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרי שלשה דברים ,האחד שיהיו משעבדין את ישראל ,השני
הקדוש ברוך הוא הבטיח אותם לדון את מצרים ,השלישי להיות ישראל יוצאים ממצרים ,לכך עשו זכר במרור על
השעבוד וימררו את חייהם ,וכנגד וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי וזהו מכות בכורות שהוא גמר מכות מצרים,
ורמוזה המכה במלת דן אנכי הדל"ת מן דן רמז דם ראשית המכות הנו"ן מן דן הוא נגע והיא שקולה נגד כל
המכות ,ולזה עשו זכר בלילה הזה פסח שאכלו כי שחיטת הפסח ואכילתו בעצמו שיהרוג בכורי מצרים ויפסח על
בתי ישראל ,ובמדרש רבה פרשת בא (פ' ט"ז) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל אתם שוחטים את הפסחים ואני
שוחט את הבכורות כדלעיל ,וההוצאה דכתיב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרמז עליו המצה שהיו אוכלין בלילה
שהמצה היא זכר לחירות .ולפיכך צוה לעשות אלו שלשה דברים בלילה הזה ,כי אלו שלשה דברים תלויים זה בזה
כי מצד שהיו משועבדים במצרים והיו בעבדות גדול ראוי שיהיו נגאלים ,ומי ששעבד אותם ראוי לעונש וזהו פסח
מצה ומרור שנאכלים כאחד ,אמנם לקמן אצל פסח מצה ומרור יתבאר זה עוד בענין אחר .אמנם על כל פנים בליל
היציאה אכלו מצה מפני שעל ידה יקנו החירות ,והרמב"ן תירץ כי גלוי וידוע הוא לפני המקום שיהיו יוצאים
בחפזון ולא יתחמץ העיסה לכך צוה קודם שיצאו על מצות מצה .אבל עיקר הפי' כי מצות מצה היא בעצמה זכר
לחירות .ולפיכך אכלו מצה בלילה קודם שיצאו והקדוש ברוך הוא הוציאם בחפזון שלא יכלו להתמהמה מן הטעם
אשר נתבאר והיא חכמה נפלאה .ועוד יתבאר לך דבר זה במאמר מצה זו וכן ראוי להיות עושה כל ענין המצה
כדרך העני:
ואמרו ז"ל בפרק ערבי פסחים (פסחים קט"ז ע"א) לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה .דבר אחר לחם עוני מה דרכו
של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה .פי' אף על גב שפשט הכתוב שתקרא מצה לחם עוני שהיא משוללת מכל שאור
ואין לה דבר רק עומדת בעצמה ,הוקשה להם למה צריך למיכתב לחם עוני פשיטא ידעינן שכל מצה שאין בה
ש אור שהיא עניה ולמה הוצרך למיכתב לחם עוני ,אלא לכך כתיב לחם עוני לומר שעונין עליו דברים הרבה ,פי'
שהמצה מתפרסם על ידה יציאת מצרים .ואל תקשה הרי גם על הפסח והמרור עונין עליו דברים שהרי אומר פסח
שאנו אוכלין מרור זה וכו' ,אין זה קשיא כי יציאת מצרים וכל ההגדה יספר על הלחם לפי שהלחם מגיד לך יציאת
מצרים ,לא הפסח שאינו יציאה רק שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל והמרור וימררו את חייהם
בעבודה קשה ,אבל המצה היא היציאה כדכתיב שבעת ימים תאכל מצות כי בחפזון יצאת ממצרים וכו' ,ונמצא כי
המצה היא עיקר כי הכל תלוי ביציאה ש הרי מה שפסח על בתי בני ישראל נמשך אל היציאה ,וכן וימררו את
חייהם אין זה עיקר אבל העיקר היא היציאה שממנה נמשך הכל לכך ראוי לספר הגדה על המצה לכך תקרא המצה
לחם עוני שעונין עליו דברים.
ומפני שלפי מדרש הזה קשה דהוי למכתב לחם עניה מה לחם עוני לכך דרשו גם כן מה דרכו של עני וכו'.
ובמדרש הזה נמי לא סגי דאם כן לכתוב לחם עני מה עוני אלא תרווייהו שמעינן מיניה .וטעם דבר זה להיות נוהג
כמו העני מה דרכו של עני בפרוסה ,שמצות התורה לעשות ללחם הזה שהוא לחם עני דברים השייכים לעניים
דהיינו שיהיה בפרוסה ,כמו הלחם הזה שצותה התורה לאכול שהוא לחם עני לפי שהוא ראוי לחירות וכך יהיה
נמשך אחריו כל ענין העני .שכבר התבאר שהגאולה היא מצד העניות כמו שנתבאר למעלה באריכות ,לפיכך גם כן
דרשו מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה כל זה נמשך לענין אחד .ועוד אמרו לחם עני פרט לאשישא
וגלוסקא וכו' שאי ן זה לחם עני ,שראוי ללחם הזה דברים אשר הם מופשטים מן העושר:
והרמב"ן בפרשת ראה אנכי פירש כי המצה היא זכר לשני דברים האחד שהיו במצרים בלחם צר ומים לחץ,
והשני שיצאו ישראל ממצרים בחפזון ,וכן אמרו הא לחמא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים כלומר שאכלו שם
לחם צר מים לח ץ ופירושו נוטה לפירוש אשר נזכר למעלה .ודע שאין הדברים נראין כלל כי אין המצה רק זכר
לחירות ואין בה רק חירות ,ומה שאמרו בהגדה די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים הוא מאמר בעל הבית שאינו
מדקדק בדבריו עם בני ביתו ,ואין דבר ידוע יותר להמון רק שהיו ישראל במצרים ולכך אמר די אכלו אבהתנא
בארעא דמצרים אע"ג שהיה ראוי לומר די אכלו אבהתנא בצאתם ממצרים ,אלא שאינו מדקדק עתה לומר למה
אכלו אותו לכך אמר בסתם שאכלו אותו במצרים כלומר כשהיו אבותינו עדיין בארץ היו אוכלין לחם עוני הזה,
וכן הוא האמת דכשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ שלא היו יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד עד שתהיה סעודה
ראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי ,שהרי אותו היום לא באו למדבר עד ויסעו מסכות ויחנו באיתם בקצה המדבר
וקודם זה הכל נחשב בשם מצרים לכך זכר המקום היותר מפורסם ויותר ידוע אל ההמון ,אבל אין ענין המצה זכר
רק לחירות ועוד יתבאר במקומו:

'הא לחמא עניא'

3
 . 1סדר הגדה של פסח

מַ גִּ יד
(אומרים ההגדה מ"הא לחמא עניא" עד "גאל ישראל").

ּושכִ ינ ְֵתיּה עַ ל יְדֵ י הַ הּוא טָ ִמיר
קּודשָ א בְ ִריְך הּוא ְ
ּומזּומָ ן לְקַ יֵם הַ ִמצְ וָה לְסַ פֵּר בִּ יצִּ יאַ ת ִּמצְ ַריִּם ,לְשֵ ם יִחּוד ְ
הֲ ֵרינִי מּוכָן ְ
יהי נֹועַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו כֹו ְננָה עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו כֹו ְננֵהּו:
וְ ֶנ ֱעלָם בְ שֵ ם ָכ ל י ְִש ָראֵ ל :וִ ִ
ֵיתי וְ יִפְ סַ ח.
הָ א ל ְַחמָ א עַ ְניָא ִדי אֲ כָלּו אַ בְ הָ תָ נָא בְ אַ ְרעָ א ְד ִמצְ ָריִם .כָל ִדכְ פִ ין יֵיתֵ י וְ יֵיכֹול .כָל ִדצְ ִריְך י ֵ
חֹורין:
הָ שַ תָ א הָ כָא ,לְשָ נָה הַ בָ אָ ה בְ אַ ְרעָ א ְדי ְִש ָראֵ ל .הָ שַ תָ א עַ בְ דֵ י ,לְשָ נָה הַ בָ ָאה בְ נֵי ִ
• מַ ה נ ְִשתַ נָה...
• עֲבָ ִדים הָ יִינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִמצְ ָריִם...
 . 2שמות פרק יב
משה וְאֶ ל אַ הֲ רֹּן ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לֵ אמֹּר( :ח) וְאָ כְ לּו אֶ ת הַ בָ ָשר בַ לַ יְלָ ה הַ זֶה צְ לִ י אֵ ש ּומַ ּצֹות עַ ל ְמר ִֹּרים י ֹּאכְ לֻהּו:
(א) וַי ֹּאמֶ ר יְהֹּ וָה אֶ ל ֶ
(יא) ְו ָככָה ת ֹּאכְ לּו אֹּתֹו מָ ְתנֵי ֶכ ם חֲ ג ִֻרים ַנעֲלֵ יכֶם ְב ַרגְ לֵ יכֶם ּומַ ֶקלְ כֶם ְבי ְֶדכֶם וַאֲ כַלְ ֶתם אֹּתֹו ְב ִחפָ זֹון פֶ סַ ח הּוא לַ יהֹּ וָה( :יג) וְהָ יָה הַ ָדם
יתי אֶ ת הַ ָדם ּופָ סַ ְח ִתי עֲלֵ כֶם ְול ֹּא י ְִהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף לְ מַ ְש ִחית ְבהַ כ ִֹּתי ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם( :יד)
לָ כֶם לְ אֹּת עַ ל הַ בָ ִתים אֲ ֶשר אַ ֶתם ָשם ו ְָר ִא ִ
וְהָ יָה הַ יֹום הַ זֶה לָ כֶם לְ זִ כָרֹון וְחַ גֹּ ֶתם אֹּתֹו חַ ג לַ יהֹּ וָה לְ ֹּדר ֵֹּתיכֶם חֻ ַקת עֹולָ ם ְתחָ גֻהּו:
 . 3שמות פרק יב
(לג) ו ֶַתחֱ זַק ִמצְ ַריִם עַ ל הָ עָ ם לְ מַ הֵ ר לְ ַשלְ חָ ם ִמן הָ אָ ֶרץ כִ י אָ ְמרּו כֻלָ נּו מֵ ִתים( :לד) וַיִ ָשא הָ עָ ם אֶ ת ְבצֵקֹו טֶ ֶרם י ְֶחמָ ץ ִמ ְשאֲ ר ָֹּתם צְ רֻ רֹּת
ְב ִש ְמֹל ָתם עַ ל ִשכְ מָ ם( :לט) וַי ֹּאפּו אֶ ת הַ בָ צֵק אֲ ֶשר הֹוצִ יאּו ִמ ִמצְ ַריִם עֻגֹּ ת מַ ּצֹות כִ י ל ֹּא חָ מֵ ץ כִ י גֹּ ְרשּו ִמ ִמצְ ַריִם ְול ֹּא יָכְ לּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵ ַה
ְוגַם צ ֵָדה ל ֹּא עָ שּו לָ הֶ ם:
 . 4שמות פרק יג
אתם ִמ ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים כִ י ְבחֹּ זֶק יָד הֹוצִ יא יְהֹּ וָה אֶ ְתכֶם ִמזֶה ְול ֹּא יֵאָ כֵל
אֲשר ְי ָצ ֶ
משה אֶ ל הָ עָ ם זָכֹור אֶ ת הַ יֹום הַ זֶה ֶ
(ג) וַי ֹּאמֶ ר ֶ
חָ מֵ ץ:
 . 5דברים פרק טז
ית פֶ סַ ח לַ יהֹּ וָה אֱ ֹלהֶ יָך כִ י ְבחֹּ ֶדש הָ אָ ִביב הֹוצִ יאֲ ָך יְהֹּ וָה אֱ ֹלהֶ יָך ִמ ִמצְ ַריִם לָ יְלָ ה( :ב) ְוזָבַ ְח ָת פֶ סַ ח
(א) ָשמֹור אֶ ת חֹּ ֶדש הָ אָ ִביב וְעָ ִש ָ
לַ יהֹּ וָה אֱ ֹלהֶ יָך צ ֹּאן ּובָ ָקר בַ מָ קֹום אֲ ֶשר י ְִבחַ ר יְהֹּ וָה לְ ַשכֵן ְשמֹו ָשם( :ג) ל ֹּא ת ֹּאכַל עָ לָ יו חָ מֵ ץ ִש ְבעַ ת י ִָמים ת ֹּאכַל עָ לָ יו מַ ּצֹות לֶ חֶ ם ֹּענִי כִ י
אתָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם כֹּל יְמֵ י חַ יֶיָך( :ד) ְול ֹּא י ֵָראֶ ה לְ ָך ְשאֹּר ְבכָל גְ בֻלְ ָך ִש ְבעַ ת י ִָמים
את מֵ אֶ ֶר ץ ִמצְ ַריִם לְ מַ עַ ן ִתזְ כֹּר אֶ ת יֹום ֵצ ְ
ְב ִחפָ זֹון יָ ָצ ָ
ְול ֹּא יָלִ ין ִמן הַ בָ ָשר אֲ ֶשר ִתזְ בַ ח בָ עֶ ֶרב בַ יֹום הָ ִראשֹון לַ ב ֶֹּקר:
 . 6שבת דף עט/א
תא שמע דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא שלשה עורות הן מצה וחיפה ודיפתרא מצה כמשמעו דלא מליח ודלא קמיח
ודלא עפיץ.
 . 7רש"י

מצה כמשמעו -שאין לה שום תיקון :קמיח -משהין אותו בקמח ומים:
כמו שעושין כאן בשחיקת קליפת ארז ,שקורין טנ"א:

עפיץ -מתקנין אותו בשחיקת עפצים,

 . 8שו"ע אורח חיים סימן תסב
(א) מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל ומותר לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות אפילו שהתה כל היום אבל אין יוצא
בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני.
 . 9משנה ברורה סימן תעה

(מד) אלא בלילה הראשון  -דכתיב בערב תאכלו מצות אבל שאר כל הלילות וכל הימים אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ
ואף דמחוייב לאכול פת ביו"ט כדמוכח בסי' קפ"ח (מב) יכול לצאת במצה עשירה דהיינו שנילושה במי פירות אבל לחם עוני
אינו מחוייב מן התורה כ"א בלילה הראשון ומשום ספיקא דיומא חייב לדידן אף בלילה שניה:
 . 10רמב"ם יד החזקה  -הלכות חמץ ומצה פרק ו

(ד) אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינין שנאמר (דברים ט"ז) לא תאכל עליו חמץ
שבעת ימים תאכל עלי ו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אם אכלן מצה יצא בהן ידי חובתו אבל שאר דברים כגון אורז ודוחן
וקטניות אין יוצא בהן ידי מצה לפי שאין בהן חימוץ.
 . 11בראשית יח

לּושי ַועֲ ִשי ֻעג ֹות( :ז) וְ אֶ ל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְ ָרהָ ם
ַויְמַ הֵ ר ַאבְ ָרהָ ם הָ ֹא ֱהלָה אֶ ל ָש ָרה ַויֹאמֶ ר מַ הֲ ִרי ְשלש ְס ִאים קֶ מַ ח ֹסלֶת ִ
וַ י ִַקח בֶ ן בָ ָקר ַרְך ָוטוֹב ַויִתֵ ן אֶ ל הַ נַעַ ר ַויְמַ הֵ ר לַעֲ שוֹת ֹאתו.
 . 12מדרש לקח טוב "פסיקתא זוטרתא" ,שמות י"ב ,יז
'ושמרתם את המצות'  ,שיהו מזורזין בעשייתן ,מיכן אמרו שלש נשים עסוקות בבצק אחת לשה ,ואחת מקטפת ,ואחת אופה,
וכל הזריז הרי זה משובח .ר' יאשי' אומר אל תקרי את המצות אלא את המצוות ,שאם באת מצוה לידך עשה אותה בזריזות
עד שלא תחמץ .היינו דתנן בן תימא אומר הוי עז כנמר ,וקל כנשר ,ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.
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 . 13וכן בספר מסילת ישרים  -פרק ז

בְ בֵּאּור חֶ ל ְֵּקי הַ זְ ִּריזּות:
חֶ ל ְֵקי הַ זְ ִריזּות ְש ַניִםֶ ,אחָ ד קֹדֶ ם הַ ְתחָ לַת הַ מַ עֲשֶ ה ,וְ ֶאחָ ד ַאחֲ ֵרי כֵן.
ֲלֹותּה בְ מַ חֲ שַ בְ תֹו,
קֹדֶ ם הַ ְתחָ לַת הַ מַ עֲשֶ ה הּוא ,שֶ ל ֹא י ְַח ִמיץ הָ ָאדָ ם ֶאת הַ ִמצְ וָהֶ ,אלָא בְ הַ גִ יעַ זְ מַ נָּה ,אֹו בְ ִהזְ דַ ְמנָּה ְל ָפנָיו ,אֹו בַ ע ָ
אֹותּה וְ ל ֹא ַינִיחַ זְ מַ ן ִלזְ מַ ן שֶ י ְִת ַרבֶה בֵ ינ ְַתיִם ,כִ י ֵאין סַ ָכנָה כְ סַ ָכנָתֹו ,אֲ שֶ ר ִהנֵה כָל ֶרגַע
ָ
יְמַ הֵ ר י ִָחיש מַ עֲשֵ הּו לֶאֱ חֹז בָּה וְ ַלעֲשֹות
שֶ ִמ ְתחַ דֵ ש יּוכַל ל ְִה ְתחַ דֵ ש ֵאיזֶה עִ כּוב לַמַ עֲשֶ ה הַ ּטֹוב... .
א ְמרּו (נזיר כג ב),
"מצְ וָה הַ בָ ָאה ְלי ְָדָך ַאל ַת ְח ִמיצֶ נָה" .וְ ָ
"ּושמַ ְר ֶתם ֶאת הַ מַ ּצֹות" ִ -
עַל כֵן ִהזְ ִהירּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה (מכילתא שמות יב ,ז)ְ ,
ירה ,זָכְ ָתה וְ ִק ְדמָ ה ַא ְרבָעָה דֹורֹות בְ י ְִש ָר ֵאל לְמַ לְכּות" .וְ ָא ְמרּו
ירה לִצְ עִ ָ
"לְעֹולָם י ְַק ִדים ָאדָ ם ל ְִדבַ ר ִמצְ וָה שֶ לְפִ י שֶ ִה ְק ִדימָ ה בְ כִ ָ
ימין ל ְִמצְ וֹות" .וְ כֵן ָא ְמרּו( ,ברכות דף ו)" ,לְעֹולָם יָרּוץ ָאדָ ם ל ְִדבַ ר ִמצְ וָה ,וַאֲ פִ לּו בְ שַ בָ ת".
(פסחים ד')" ,זְ ִריזִ ים מַ ְק ִד ִ
ּובַ ִמ ְד ָרש ָא ְמרּו( ,בראשית רבה פ' מח)" ,הּוא ְינַהֲ גֵנּו עַל מּות" ,בִ זְ ִריזּות ,כְ ִאלֵין עּולֵימָ ָת א ,כְ מָ א ְד ַא ְת ָאמַ ר" ,בְ תֹוְך ֲעלָמֹות תֹופְ פֹות"
ּומי שֶ ִמ ְתגַבֵ ר וְ תֹופֵש בָּה כָל מַ ה
(תהילים סח ,כו) .כִ י הַ זְ ִריזּות ִהיא ִמדַ ת ְשלֵמּות גָדֹול אֲ שֶ ר ִטבְ עֹו שֶ ל הָ ָאדָ ם מֹונְעָ ּה ִממֶ נּו עַ ָתהִ ,
בֹורא י ְִתבָ ֵרְך י ְִתנָּה לֹו בִ ְשכָרֹו חֵ לֶף מַ ה שֶ ִמ ְש ַתדֵ ל ַאחֲ ֶריהָ בִ זְ מַ ן עֲבֹודָ תֹו:
שֶ יּוכַלִ ,הנֵה לֶעָ ִתיד ָל בֹוא יִזְ כֶה לָּה בֶ אֱ מֶ ת ,אֲ שֶ ר הַ ֵ
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בְ בֵּ אּור מַ פְ ִּסידֵּ י הַ זְ ִּריזּות וְ הַ הַ ְרחָ ָקה מֵּ הֶ ם:

ִהנֵה מַ פְ ִסידֵ י הַ זְ ִריזּות הֵ ם הֵ ם מַ גְ ִדילֵי הָ עַ צְ לָה ,וְ הַ גָדֹול שֶ בְ ֻכלָם הּוא בַ ָקשַ ת הַ ְמנּוחָ ה הַ גּו ָפנִית ,וְ ִשנ ְַאת הַ ּט ַֹרח וְ ַאהֲ בַ ת הָ עִ דּונִים
בֹוראֹו כֹבֶ ד ָגדֹול ,כִ י ִמי שֶ י ְִרצֶ ה לֶאֱ כֹל אֲ כִ ילֹו ָתיו בְ כָל
בְ ַת ְשלּום כָל ְתנ ֵָאיהֶ ם ,כִ י ִהנֵה ָאדָ ם ָכזֶה וַדַ אי שֶ ִתכְ בַד עָ לָיו הָ עֲבֹודָ ה לִפְ נֵי ְ
טֹורד ,וִ ימָ ֵאן ָל ֶלכֶת ִאם ל ֹא לְ ִאּטֹו ,וְ כַי ֹוצֵ א בִ ְדבָ ִרים כ ֵָאלֶהִ ,הנֵה י ְִקשֶ ה עָ לָיו לְהַ ְשכִ ים לְבָ ֵתי
הַ יִשּוב וְ הַ ְמנּוחָ ה וְ לִישֹן ְשנָתֹו בְ לִי ֵ
כְ נ ִֵסיֹות בַ ב ֶֹקר ,א ֹו ל ְַקּצֵ ר בִ ְסעּודָ תֹו ִמפְ נֵי ְתפִ לַת הַ ִמנְחָ ה בֵ ין הָ עַ ְרבַ יִם ,אֹו לָצֵ את ל ְִדבַר ִמצְ ָוה ִאם ל ֹא י ְִהיֶה הָ עֵ ת בָ רּור ,כָל שֶ כֵן
ּומי שֶ מַ ְרגִ יל עַ צְ מֹו ל ִַמנְהָ גֹות הָ ֵאלֶהֵ ,אינֶנּו ָאדֹון בְ עַ צְ מֹו ַלעֲשֹות הֵ פְֶך זֶה כְ שֶ י ְִרצֶ ה ,כִ י
תֹורהִ ,
לְמַ הֵ ר עַ צְ מֹו ל ְִדבַ ר ִמצְ וָה אֹו ל ְַתלְמּוד ָ
כְ בָ ר נֶאֱ סָ ר ְרצֹונֹו בְ מַ אֲ סַ ר הַ הֶ ְרגֵל הַ ַנעֲשֶ ה טֶ בַע שֵ נִי.

עֹושים
וְ ָא ְמנָם צָ ִריְך שֶ יֵדַ ע הָ ָאדָ ם כִ י ל ֹא ל ְִמנּוחָ ה הּוא בָעֹולָם הַ זֶהֶ ,אלָא לְעָ מָ ל ָוט ַֹרח ,וְ ל ֹא ִינְהַ ג בְ עַ צְ מֹו ֶאלָא ִמנְהַ ג הַ פֹו ֲעלִים הָ ִ
כֹותיהֶ ם ,אֲ שֶ ר
ְמלָאכָה ֵאצֶ ל מַ ְשכִ ֵיריהֶ םּ ,וכְ עִ ְניָן מַ ה שֶ הָ יָה אֹומֵ ר (עירובין סה)" ,אֲ גִ ֵירי ְדיֹומָ א אֲ נָן"ּ ,וכְ דֶ ֶרְך יֹוצְ ֵאי הַ ּצָ בָ א בְ מַ עַ ְר ֵ
עֹומ ִדים ָת ִמיד מּו ָכנִים לְעֵ ת ְק ָרב ,וְ עַל זֶה נֶאֱ מַ ר (איוב ה ,ז)" ,כִ י ָאדָ ם לְעָ מָ ל יּולָד"ּ ,וכְ שֶ י ְַרגִ יל
ּושנ ָָתם ע ֲַראי ,וְ ְ
אֲ כִ יל ָָתם בְ ִחפָזֹוןְ ,
עַ צְ מֹו עַל זֶה הַ דֶ ֶרְך י ְִמצָ א הָ עֲבֹודָ ה ַקלָה עָ לָיו וַדַ אי ,כֵיוָן שֶ ל ֹא י ְֶחסַ ר בְ עַ צְ מֹו הַ הַ זְ מָ נָה וְ הַ הֲ ָכנָה ֵאלֶיהָ  ,וְ עַל זֶה הַ דֶ ֶרְך ָא ְמרּו זִ כְ רֹונָם
שּורה ִת ְש ֶתה וְ עַל הָ ָא ֶרץ ִתישַ ן" ,שֶ הּוא כְ לַל הַ הַ ְרחָ ָקה
תֹורה  -פַת בַ מֶ לַח ת ֹאכַל ּומַ יִם בַ ְמ ָ
לִבְ ָרכָה (אבות פד)" ,כְָך ִהיא דַ ְרכָּה שֶ ל ָ
בְ ַתכְ לִית ִמן הַ ְמנּוחֹות וְ הָ עִ דּונִים:
ִירא מֵ הַ קֹר אֹו מֵ הַ חֹם ּופַעַ ם מֵ הַ פְ גָעִ ים ּופַעַ ם
ְדֹותיו ,כִ י פַעַ ם י ָ
מֹורא ִמן הַ זְ מַ ן וְ תֹול ָ
עֹוד ִממַ פְ ִסידֵ י הַ זְ ִריזּות הּוא רֹב הַ פַחַ ד וְ גֹדֶ ל הַ ָ
ִמן הֶ חֳ ל ִָאים ּופַעַ ם ִמן הָ רּוחַ וְ כֵן כָל כַיֹוצֵ א בָ זֶה.
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קו .קדושת הפסח מרשימה את עומק הטבעיות של האמונה האלהית מראשיתה ,וכל סעיפיה ,שהם כל התורה כולה ,וכי
כל הניגוד והכבדות שכל העולם פוגע בה ,איננו כי -אם מפני השאור שבעיסה הראשונה ,חטא האדם בכללו .והעולם
הולך ושואף לתיקון מוחלט ,שאז יוכר מהי הטבעיות המוחלטה של האדם ,יוכר העושר שבעוני ,יוכר איך כל רשמי
החוץ אינם אלא מדלדלים את התוכן הפנימי  .והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ד' .וכשהעושר שבעוני מושרש
הוא יפה ,אז אין כל עושר מזיקו ,כי-אם מוסיף הוא עליו את עושר העוני ,את העשירות הפנימית העצמית ,שאל זה עורג
כל העולם באמת לא מתו ,אלא שאיננו מכיר עוד את עצמו ,וחושב הוא שישקיט את צמאונו בעושר ,ברכוש קנוי והוא
לוחם ומתמלא איבה קנאה וזעם ,יראה ופחד חיצוני ,המרשש את החיים ומאבד את טוב העולם .וכל-זה בא מפני שאין
בו כח להכיר את פנימיותו ואת עצמת רצונו בעומק פשטות עושר טבעיותו ,שהיא עושר העוני ,הכולל בקרבו את כל
מיני העשירות שבעולם.
הטבעיות הפשוטה של ההשתאבות האלהית ,הכוללת את כל ההרגשה ,את כל החיים ,את כל המפעל ואת כל השכלול,
המזרז את הכל להגדיל מעשים ,ולשכלל עולם בגשמיותו ורוחניותו ,מתוך דחיפה פנימית של שלום והשקט ,המכוננת
סדר חיים אישיים וקיבוציים .מראש מקדם בזוהר של שכל ושל מטרה מהוגנה וקבועה ,המקדשת את החיים מראשית
יצירתם  ,המרבה נשמות פועלות בשביל הגודל המוכר ומסוים ,שאין בו שום סמיות עינים כי -אם בהירות ועצמה,
ברירות וצלילות הדעת ,תגבורת כח של תיקון עולם ותיקון עולמים ,הכברת טוב והוספת פאר ועונג מרגע לרגע ,פתיחת
מעינות מלאות חיים והוד אהבה מלאה ,רעננה וקדושה ,ומילוי מפעל ,מעשה ועבודה ,מתוך שמחה ,עדינות ,תפארת
וזיו משוכלל ומתעלה .יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת.
קז .בעליות הרוח הדבר יותר ניכר מבכל התעלות ,שהיניקה הלשדית הולכת תמיד מהיסוד היותר פשוט ,ועם כל
ההרחקות המופלגות שמתרחק הרוח על ידי הסעיפים הרבים של המון החידושים ,צריך שידע ,שהאמת המחיה,
המעמדת את האדם על רגליו ,תהיה משפעת עליו את שפעה רק באופן שתמיד יהיה קרוב אל המעין הראשון.
וההתחלות הפשוטות ,המוטבעות בשכל וברגש היותר ישר ויותר פשוט ,יהיו תמיד מחוזרים אצלו ,בבינת לבבו ,בציוריו
ורעיונו .וכל מה שי גביה מעופו יותר ,וכל מה שיהיה המקור החידושי יותר מפכה פלגים יבלי מים חדשים ,מיום ליום
ומשעה לשעה ,כה תרבה אחיזתו המקורית ביסודי הפשטיות הראשונה ,שהיא הבסיס היסודי לכל מעוף עליון ,והקטנות
והגדלות מחברות ביחד.
בפסח באים אנו לגודל זה .אנו רואים את עצמנו ביותר בירור כאילו אז יצאנו ממצרים ,כאילו אז הננו מחדש נולדים,
כאילו בפעם הראשונה הננו שואלים את משה רבינו ,על אמרו "אלהי אבותיכם נראה אלי"" ,מה שמו?" ,והוא משיב לנו
את התשובה המ קורית ,שלעד ולעולמי עולמים לא תתם ולא תסוף מלחשוף לנו את אוצרות גניזותיה ,סתריה וגילויה,
עמקי שירותיה והרחבת פשטותה; "אהיה אשר אהיה"" .ד' אלהי אבותיכם ,אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
שלחני אליכם ,זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור".
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מאי טעמא ,בגין יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה ,השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר ,לא יאות הוה לאתבטלא
חמץ ולא אתחזיא כלל? ואמאי קרבנא דא חמץ הוה ,דכתיב סלת תהיינה חמץ תאפינה ,ותו דהשתא ביומא דא אתבטל
יצר הרע ,ואורייתא דאתקרי חירו אשתכחת?
אלא ,למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש ,יומא חד הוה תאיב למיכל ,אמרו ייכול בריה דמלכא (ס"א מיכלא דאסוותא)
אסוותא דא ,ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא ,עבדו הכי ,כיון דאכל ההוא אסוותא ,אמר מכאן
ולהלאה ייכול כל מה דאיהו תאיב ,ולא יכיל לנזקא ליה.
כך כד נפקו ישראל ממצרים ,לא הוי ידעי עיקרא ורזא דמהימנותא ,אמר קודשא בריך הוא ,יטעמון ישראל אסוותא ,ועד
דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא ,כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא ,למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא,
אמר קודשא בריך הוא ,מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ ,וייכלון ליה ,דהא לא יכיל לנזקא לון ,וכל שכן דביומא דשבועות
אזדמן נהמא עלאה ,דאיהו אסוותא בכלא.
ובגיני כך כד יהב קודשא בריך הוא אורייתא לישראל ,אטעים להו מההוא נהמא עלאה דההוא אתר ,ומגו ההוא נהמא
הוו ידעין ומסתכלין ברזי דאורייתא ,למהך בארח מישר,
מתוך תרגום זוהר חלק ב דף קפג/ב ,תצוה ע"ב
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עַ ָתה יֵש לָ נּו לְ ִה ְתבֹונֵןְ ,בפֶ סַ ח יָצְ אּו י ְִש ָראֵ ל ִמלֶ חֶ ם ֶשנ ְִק ָרא חָ מֵ ץ .ככָתּוב (שמות יג) ְול ֹּא י ֵָראֶ ה לְ ְך חָ מֵ ץְ ,וכָתּוב (שם
יב) כִ י כָל ֹּאכֵל מַ ְחמֶ צֶת .מָ ה הַ טַ עַ ם? בגלל הכָבֹוד ֶשל הַ לֶ חֶ ם הַ הּוא הַ נ ְִק ָרא 'מַ ּצָה' .ואלא שתמוה ,עַ כְ ָשו ֶשזָכּו
יֹותר ,ל ֹּא ָראּוי הָ יָה ֶשיִ ְתבַ טֵ ל הֶ חָ מֵ ץ ְול ֹּא י ֵָראֶ ה כְ לָ ל? ּומַ דּועַ ָק ְרבָ ן זֶה (שני הלחם של חג
י ְִש ָראֵ ל לְ לֶ חֶ ם עֶ לְ יֹון ֵ
שבועות) הָ יָה חָ מֵ ץ? ֶשכָתּוב בו "סֹּ לֶ ת ִת ְהיֶינָה חָ מֵ ץ ֵתאָ פֶ ינָה"? וְעֹוד יותר קשהֶ ,שהרי ְביֹום זֶה ִמ ְתבַ טֵ ל יֵצֶר הָ ָרע,
תֹורה ֶשנ ְִק ֵראת חֵ רּות מתגלה?
כי הַ ָ
אֶ לָ א ,משל לְ מֶ לֶ ְך ֶשהָ יָה לֹו בֵ ן י ְִח ִידיְ ,ונֶחֱ לָ ה .יֹום אֶ חָ ד הָ יָה ִמ ְתאַ ּוֶה לֶ אֱ כֹּל .אָ ְמרּו ,י ֹּאכַל בֶ ן הַ מֶ לֶ ְך (מאכל של רפואה)
אֹותה ,ל ֹּא יִמָ צֵ א מַ אֲ כָל ּומָ זֹון אַ חֵ ר בַ בַ יִת .עָ שּו כֵן .כֵיוָן ֶשאָ כַל הָ ְרפּואָ ה הַ ִהיא ,אָ מַ רִ ,מכָאן
ָ
ְרפּואָ ה זֹוְ ,ו עַ ד ֶשי ֹּאכַל
וָהָ לְ אָ ה יכול כבר שי ֹּאכַל כָל מַ ה ֶשהּוא ִמ ְתאַ ּוֶה לו ,וכי עכשיו זה כבר ל ֹּא יָכֹול לְ הַ זִ יק לֹו.
יֹודעִ ים עִ ָקר וְסֹוד ֶשל הָ אֱמּונָה .אָ מַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא :י ְִטעֲמּו ִי ְש ָראֵ ל
כָָך כַאֲ ֶשר יָצְ אּו י ְִש ָראֵ ל ִמ ִמצְ ַריִם ,ל ֹּא הָ יּו ְ
ְרפּואָ ה ,וְעַ ד ֶשי ֹּאכְ לּו ְרפּואָ ה זֹו ,ל ֹּא י ֵָראֶ ה לָ הֶ ם מַ אֲ כָל אַ חֵ ר .כֵיוָן ֶשאָ כְ לּו מַ ּצָהֶ ,ש ִהיא ְרפּואָ ה לַ עֲלֹות וְלָ ַדעַ ת ְבסֹוד
הָ אֱ מּונָה ,אָ מַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואִ :מכָאן וָהָ לְ אָ ה ָראּוי לָ הֶ ם חָ מֵ ץ ְוי ֹּאכְ לּו אֹותֹוֶ ,שהֲ ֵרי עתה אֵ ינֹו יָכֹול לְ הַ זִ יק לָ הֶ םְ .וכָל
ֶשכֵן ֶש ְביֹום הַ ָשבּועֹות ֶשנ ְִמצָ א לֶ חֶ ם עֶ לְ יֹוןֶ ,שהּוא ְרפּואָ ה לַ ֹּכל.
תֹורה לְ י ְִש ָראֵ לִ ,ה ְטעִ ים לָ הֶ ם מֵ הַ לֶ חֶ ם הָ עֶ לְ יֹון הַ הּוא ֶשל הַ מָ קֹום
ּומ ִסבָ ה זֹו ,כַאֲ ֶשר נ ַָתן הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא אֶ ת הַ ָ
ִ
תֹורה לָ לֶ כֶת ְב ֶד ֶרְך י ָָשר.
ּומ ְס ַתכְ לִ ים ְבסֹודֹות הַ ָ
יֹודעִ ים ִ
ּומתֹוְך הַ לֶ חֶ ם הַ הּוא הָ יּו ְ
הַ הּואִ ,
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מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים ואין ה כוונה על הסיפור בלבד שעל זה אין צריך חכמה שהוא הכל דברים
כתובים ,רק העיקר כמו שאמרנו להכניס הבהירות בלב כאלו הוא יצא ממצרים ושירגיש זה בנפשו כמו שהרגישו
אז השמחה והחירות כשיצאו בליל זה  ,ועל זה אמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ואף שהוא
גם בפשוטו וכמו שהביאו אחר כך שהיו מספרין ביציאת מצרים כל אותה הלילה כו' אבל העיקר להכניס בהירות
הזה בלבו ועל זה זכר שאפילו מי שקנה החכמה בקנין צריך לענין סיפור יציאת מצרים ,ועל זה הביא הזוהר
הקדוש (ח"ב מ' ב') ביה שעתא כניש קודשא בריך הוא כל פמליא דיליה ואמר זילו ושמעו ספורא דשבחא דילי דקא
משתעי בני כו' ,ומה נשתנה השבח הזה שמתפאר בו השם יתברך רק עיקר השמחה שמרגיש האדם בסיפור יציאת
מצרים כאלו הוא יצא ממצרים.
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[ב] בגמרא (פסחים קטו ע"ב) לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה .והיינו שצריך להיות דרך שאלה ותשובה הבן שואל
מה נשתנה ואביו משיבו וכמו שאמרו (שם קטז ).בנו שאלו כו' אשתו שאלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ,וכן במאמר
רבן גמליאל מצה שאנו אוכלין על שום מה כו' מרור על שום מה כו' ואין אומרים סתם מצה שאנו אוכלים על שם
שלא הספיק כו' רק דרך שאלה ותשובה (וכ"ה גירסת הרא"ש) והיינו שבלילה צריך האדם להרגיש בנפשו חדשות ,שצריך
האדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים כו',
והיינו שאז הרגיש אדם בנפשו הרגש חזק שיצא מן המיצר ,וכן צריך כל אדם להרגיש בכל ליל פסח כאלו הוא יצא
ממצרים ולא יהיה הדבר אצלו כדבר הרגל לאכול מצה ומרור וכדומה ,וכן כל עיקר תקנת טיבול ראשון אמרו
שהיא כי היכי דליהוי היכירא לתינוקת (כמו שאמרו שם קיד ע"ב) והיינו שיתעורר האדם מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות שיש שינוי בזה ויצא מהרגל
..וזה צריך האדם להרגיש בכל ליל פסח הרגיש מחודש ושינוי שלילה זו משונה מכל הלילות שבזה מרגיש כאלו
הוא יצא ממצרים ואף דאכתי עבדי אחשורוש אנן מכל מקום הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה שמזה כבר יצאנו
שלא יהיה שעבוד כזה כמו במצרים שהקיפה הקליפה מכל צד כמו שנאמר גוי מקרב גוי כעובר במעי אמו ומזה
כבר יצאנו וצריך אדם להרגיש בכל שנה יציאה מחודשת כאלו הוא יצא ממצרים:
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[ג] ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה .אומרים ג' לשונות חכמים נבונים
יודעים נגד ג' מדות חכמה בינה דעת כולנו זקנים דזקן זה שקנה חכמה כמו שאמרו (קידושין לב ע"ב) והיינו שקנה
החכמה בקנין והוא על ידי בחינת הדעת המחבר מוחא ולבא חכמה ובינה פנימיות מכתר עליון שעל זה מורה זקן
וכמו שאמר (בזח"א קכט א) ואברהם זקן דאעול באינון יומין עלאין ,מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים
ואין הכוונה על הסיפור בלבד שעל זה אין צריך חכמה שהוא הכל דברים כתובים ,רק העיקר כמו שאמרנו להכניס
הבהירות בלב כאלו הוא יצא ממצרים ושירגיש זה בנפשו כמו שהרגישו אז השמחה והחירות כשיצאו בליל זה,
ועל זה אמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ואף שהוא גם בפשוטו וכמו שהביאו אחר כך שהיו
מספרין ביציאת מצרים כל אותה הלילה כו' אבל העיקר להכניס בהירות הזה בלבו ועל זה זכר שאפילו מי שקנה
החכמה בקנין צריך לענין סיפור יציאת מצרים...
כל דצריך יתי וכו'.
נקט תרי לישני ,האחד לאותן שהם רעיבים יבאו ויאכלו לחם עונ י וזהו כל דכפין יתי וכו' .ואם אינו רעב אך הוא
צריך לצאת ידי חובתו בפסח ואין לו כל דצריך ייתי ויפסח פירוש יעשה סדר הלכות פסח .מפני שזכר סדר הלכות
פסח אומר שיהיה מרוצה ומקוב ל אל הקדוש ברוך הוא מה שאפשר לנו לעשות ,ואם היה אפשר שנוכל לעשות
הפסח נעשה גם כן ועכש יו שלא נוכל לעשות יהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך כאשר עשינו .וזהו על דרך
שאמרו חכמים ז"ל (ברכות ו' ע"א) חשב לעשות מצוה ונאנס הקדוש ברוך הוא מחשב לו כאלו עשאה ,ולשנה
הבאה כאשר נקוה שנהיה בארץ ישראל נעשה פסח כהלכתו ,כי מה שאנחנו אין עושין עכשיו מפני שאי אפשר לנו
לעשות לכך יהיה נחשב להקדוש ברוך הוא כאלו עשינו .ומפני שיש שתי סבות המעכבות ,שאף אם נהיה בארץ
ישראל אם יש עלינו שיעבוד מלכיות אי אפשר לנו לבנות בית המקדש ולעשות הפסח ,לכן אמר שיש עוד עכוב שני
השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין ,וכאשר יסתלק מעלינו שני המעכבין עכוב שאין אנו בארץ ישראל ועכוב בנין
בית הבחירה ואז נעשה הפסח כהלכתו.
ואמר השתא עבדי הוא לשון ארמי לשנה הבאה הוא לשון הקודש שלא אמר שתא דאתית ,והטעם כי רצה לומר
לשנה הב אה יחדש לנו גאולה כאשר יהיה שנה אחרת ,ומפני שבלשון הקודש נקראת שנה מלשון שנוי כלומר
ש השנה נשנית פעם שנית ,לכך אמר כי לשנה הבאה שנוי השנה יגרום גם כן שנוי זה שנהיה בארעא דישראל.
וחלוק יש בין שנה ושתא ,כי שנה מלשון שנוי וכל השנה נקראת על שחוזר הזמן ,ולפיכך כאשר היה אומר על שנה
העומדת אומר השתא עבדי ,וכאשר יאמר שיחדש השנה שנוי שיגאל אותנו יאמר לשנה הבאה מלשון שנוי שתחזור
השנה פעם שנית ואז יהיה שנוי גם כן של גאולה .ואפשר שכך הלשון השנה הבאה נקרא בלשון שנה מלשון שנוי
שיהיה חוזר השנה ושנה העומדת נקרא שתא .ואפשר ל פרש השתא מלשון התלמוד השתא אתינא מלשון עכשיו
שאין לומר השנה עבדי שאולי נזכה ובשנה הזא ת נהיה בני חורין ,ולפיכך השתא אין פירושו השנה הזאת .ויש
מפרש שלכך אמר בלשון הקודש שלא יבינו הפרסיים שהם רוצים לברוח ,ולפיכך אמרו זה בלשון הקודש ,ודברי
הבאי הם שאם כן היה ל ו לומר לשנה הבאה בארץ ישראל למה לשנה הבאה בלשון הקודש בארעא דישראל בלשון
תרגום ,ודברים אלו אין בהם טעם כלל:

