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"ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת 

מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" )הגדה של פסח(. אם המידע קיים, 

 העובדות נתונות, והמעשה כתוב, מה ניתן עוד לחדש ולהוסיף בסיפור?

 

מסתבר שלפעמים עודף חכמה, עלול לשבש לאדם את ראיית המציאות, . חסרון החכמהא. 

דווקא החכמים והנבונים הם סיבה להתרחקות מן הנס. אם רצונך ולחצוץ בינו לבין העובדות. 

  .בספקותיהםוימיתו אותו במחקריהם כבר להרוג אירוע היסטורי תן אותו לחוקרים, הם 

את החוויה: על הידוע אינטלקטואלי אלא בא להוסיף איננו דיון יציאת מצרים סיפור משום כך 

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", ולא רק באופן תיאורטי 

אלא כמו בגרסת הרמב"ם: אפילו "להראות את עצמו". להפוך את הדברים למשחק חי, לחוויה 

ים בדיוניהם, אלא דווקא האנשים אישית. לזה החכמים לא מסוגלים, הם נשארים מאחור שקוע

 יכולים להזדהות עם הדברים באופן בלתי אמצעי וללא בעיות.הפשוטים. הם 

 

, את העיקרי תוכןאת ההוא מבקש בכל דבר לא עצים אלא את היער, משמעות, האדם מחפש ב. 

אבני הבניין חמיץ את מאבד נקודות חשובות, הפרטים, מדלג על אבל בכך הוא מ, הכלל

הסיפור בא להוסיף את הפרטים. החכם . םומורכבותהדברים חות העניין, את עומק התפתו

"מה העדות, החוקים והמשפטים, אשר ציוה ה' אלהינו אתכם", בעיניו "אלוהים נמצא  שואל:

 ת. חדשות ונשגבובפרטים הקטנים", מן הפרטים אפשר להגיע לתובנות 

השואה היא אירוע כה גדול וטראומטי ושם, הבינו ש-החדש בידהמוזיאון כאשר הקימו את 

לעיסוק הכללי, וששה מיליון לא אומרים בשבילו שהאדם לא יכול להכילו. אין אפוא משמעות 

גם בחרו לרדת אל הפרטים. להציג משפחה אחת, אנשים עם שם ותמונה.  ר זאתולו דבר. לא

 ת להוסיף את הירידהסיפור מבקשחובת היציאת מצרים אנו עוסקים בעניין הכללי, אבל  תריבזכ

 ן, כל מכה מורכבת, וכך יש ארבעים וחמישים מכות.תוכנהמכות ופרטי אל 

 
יש מי שעושה היסטוריה, ויש מי 'וכל המרבה הרי זה משובח'. . העתיד מגדיר את העברג. 

ל מנציחים אותה עאנשים יכולים לפעול גדולות ונצורות, אך כותבי ההיסטוריה שכותב אותה. 

יחתמו לדורות. והדברים  וכתביל כן לא די במה שאתה עושה, אלא בדרך בה עפי דרכם. 

  גם משהו עמוק ומהותי. יש בזה לבזו רק מניפולציה של כותבים היסטוריונים, אלכאורה 



יקבע מעמדה של יציאת מצרים  .נדמה שהעבר כבר היה ונסתיים, אך האמת היא שהוא לא נגמר

"אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים  :עתידלמשל בהשוואה אל מול גאולת ה

לימות המשיח? והלא כבר נאמר )ירמיהו כ"ג(: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' 

אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית 

מרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים א -ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם! 

 ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו" )ברכות י"ב ב(.

 

וחשיבותו. מידת ההערכה אל העבר של העבר ד. השפעת העבר על ההווה קובעת את מקומו 

ר העבעושים היום. אנו אלא גם במה ש היה,ימה שמה שהיה ובהשוואתו אל ב רק התלויאינה 

ממשיך להתגלגל ולהדהד, להשפיע על חיינו בהווה, ולהקרין על מה שנפעל לא נסתיים אלא 

בעתיד. לכן הערכה נכונה של העבר לא יכולה להסתפק במה שהיה, אלא צריכה לבחון גם את 

וערכם של אירועי  תההיסטוריחשיבותם כך תתברר רק  .יוםהחיינו מידת השפעתו על עיצוב 

 תגדל, כך ערך האירוע שהיה, ילך ויתעצם.  הווהעל ה העבר העבר. ככל שהשפעת

ינה עיון שכלתני מחוכם על אהמטרה ההגדה,  יושבים בליל הפסח וקוראים את רשאכלפיכך 

 יפתחשבעצם עיסוקנו העבר, אלא חכמה מסוג אחר, זו תורה, חוכמה בונה, יוצרת ומעצבת. 

, וכיצד היא ממשיכה לעצב היום בחיינו מגלה את מרכזיותה ,יתההישפניה השונות של הגאולה 

 לעאת משקלם של אירועי העבר ה מגדיל ה,ישה המת ההד ההיסטורי של קעמה אותם לדורות.

   מען העתיד. , לאת היקפה וחשיבותה של הגאולה ההיא המעצימההווה, 

"מה  :הרשע אומר .שפת אמת )הגדה, ס"ד( כיסוד ההגדהתפיסה היסטורית כזו מעמיד ה

לשמחה מה זו 'הוא כופר בקשר שבין הדורות והזמנים, הוא טוען,  -ה הזאת לכם" העבוד

, הרי אנו לא היינו במצרים ומה קושר ומחבר אותנו לאירוע היסטורי רחוק כל כך. 'עושה

קשרה מלכתחילה את גאולת מצרים  ."בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" :והתשובה היא

שיתרחש בדורות הבאים. אבותינו לא יצאו ממצרים אלא  תלתה את עצמה במהוכל הזמנים, 

בזכות המצוות שאנו נקיים בפסח. וכאשר אנחנו מבררים בכל שנה את הארות הפסח, אנו מחיים 

 את יציאת מצרים והיא הולכת ומשפיעה עלינו מעוצמתה.

מלחמת ששת בכל אחד יכול להביא לעקרונות אלה דוגמאות מחייו. הנה למשל נדמה היה 

התחולל מפנה בתולדות העם. אבל האמת היא ל נסגר ונחתם ווהכבכמה ימים שימים, ה

ים שנה היא שנויה במחלוקת, יש הרואים בה מלחמת חמיש המלחמה הזאת עדיין לא נגמרה.ש

פוליטית, אלא באמת לא עמדה גאולה ושחרור ויש הרואים בה אסון. זו איננה רק שאלה של 

הזאת מבחינה היסטורית, משום שדפיה האחרונים נכתבים  ניתן עדיין להעריך את המלחמה

 הודה ושומרוןברגע זה, לא על הנייר, אלא במציאות ממש. ברגע זה יש הנאחזים באדמת י

, ואחרים מנהלים באותה שעה משא ומתן לתת אותה ם הארץומעמיקים את הקשר שלנו ע



את בהיסטוריה, לא רק לפלשתינאים. ימים אלה עשויים לקבוע את מקומה של המלחמה הז

 באופן תודעתי, אלא קביעה ממשית, אובייקטיבית. 

מה שקורה למלחמת ששת הימים, נכון גם לגבי יציאת מצרים לאחר שלושת אלפים שנה. 

. מקומה כל הזמןעצבת תנזילה כלבה לוהטת והיא הולכת ומעדיין של העבר, זו המציאות, גם 

, אלא תלוי במתרחש בהווה לא נחתם סופית טוריה האנושית עודשל יציאת מצרים בהיס

  ובהשפעתה על עיצוב העתיד.

 
 

 היציאהשהרי נדמה לנו שהכול ידוע וברור ביחס ליציאת מצרים. . ישלח בם חרון אפוד. 

 ,י מסודר ומשוכלל, בן עשר מכותהמהלך גאולה אלובפרוטרוט. זה מתוארת בספר שמות 

משועבדים לפרעה, עד שהופיעה ההשגחה, יו הששיאן ליל הגאולה ומכת בכורות. ישראל 

העמידה עליונים למטה ותחתונים  ,הפכה את סדרי העולם על פיהם בשרשרת של מכות נסיות

 . , וגאלה את ישראל לחירותלמעלה

לשלוש שלישיות ת והמחולקמכות עשר המכות מופיעות בתורה כמתכונת שלמה ומופלאה, 

מערכת עשר )בדומה ל שבע ושלושהעשר ל לש הרורב ולבסוף מכת בכורות. קיימת גם חלוקה

י המהלך אלומצטייר  בוהמנון לגדולת ה' והשגחתו בעולם, הוא  ,שבתורהזה סדר  (.הספירות

סדר החיים הרגיל, אבל אינו אנרכיה, אדרבה, באמצעותו הופיע הסדר פך את הנס הו .שלם

ל הפסח, אנו חוזרים לבטא מציאות המעוותת שלנו. בעריכת הסדר בליתוך הבוהתגלה האמתי 

 . )מהר"ל( את הסדר העילאי הזה, עושים מן המכות מערכת, שיש בה סימנים, שיטה וסדר

חכמים בקשו לבחון את הדברים בדרך אחרת. במרכז ההגדה פרשות המתארות בראיה אולם 

היסטורית לאחור את שהיה, וידוי ביכורים וסיכום יהושע. באמצעותם אפשר לחזור אל 

את תורה, בשהזה מול הסדר ים הרלבנטיים בשעת הביצוע. ראיה השוואתית זו מעמידה הפסוק

שם מתרופף הסדר  .לו(-ק"ה כז ,נא-בספר תהילים )ע"ח מג מכותהתיאור הפיוטי של ה

עומדות בשורה כחיילים במפקד, כל אחת לעצמה, אלא חיות ורוטטות, אינן המכות  ,המושלם

 פרקמ נהתשמרשימה זו ו, שבע מן המכותרק ופיעות מ .ם זוזו ע ותחברתלגורמים, מ ותפרקתמ

 . לפרק

ֵדה ֹצַען:מופיעות המכות בסדר הזה:  ח"עבפרק  יו ִבשְּ תָׂ יו ּומֹופְּ ַרִים ֹאתֹותָׂ ִמצְּ ם בְּ ר שָׂ מד(  )מג( ֲאשֶׁ

יּון: תָׂ ם ַבל ִישְּ ֵליהֶׁ ֹנזְּ ם וְּ ֹאֵריהֶׁ ם יְּ דָׂ ֹרב וַ  ַוַיֲהֹפְך לְּ ם עָׂ הֶׁ ַשַלח בָׂ ִחיֵתם:)מה( יְּ ֵדַע ַוַתשְּ ַפרְּ ֵלם ּוצְּ )מו(  ֹיאכְּ

ה: בֶׁ ַארְּ ם לָׂ ם ִויִגיעָׂ בּולָׂ ִסיל יְּ חָׂ ם ַבֲחנַָׂמל: ַוִיֵתן לֶׁ מֹותָׂ ִשקְּ נָׂם וְּ ד ַגפְּ רָׂ ד  )מז( ַיֲהֹרג ַבבָׂ רָׂ ֵגר ַלבָׂ )מח( ַוַיסְּ

ִפים: שָׂ רְּ ם לָׂ ֵניהֶׁ ם ּוִמקְּ ִעירָׂ ה בְּ רָׂ בְּ ם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶׁ ַשַלח בָׂ ִעים: )מט( יְּ ֲאֵכי רָׂ ַלַחת ַמלְּ ה ִמשְּ רָׂ צָׂ ַזַעם וְּ )נ(  וָׂ

ִגיר: ר ִהסְּ בֶׁ ם ַלדֶׁ תָׂ ַחיָׂ ם וְּ שָׂ ת ַנפְּ וֶׁ ַשְך ִממָׂ ַאּפֹו ֹלא חָׂ ַפֵלס נִָׂתיב לְּ ִים ֵראִשית  יְּ רָׂ ִמצְּ כֹור בְּ ל בְּ )נא( ַוַיְך כָׂ

ם: ָאֳהֵלי חָׂ  אֹוִנים בְּ

מדובר בצפרדע אימתנית תשחיתם". שבע מכות: דם, ערב עם צפרדע )"צפרדע וכאן  מופיעות

רמב"ן שמות ח' טו: שהוא רומז למיתה או להשחתה שהזכירו רבותינו שהיו מסרסים כפירוש ה



"'רק שהצפרדע היא תמסח: אותם. ובפרק י' יד הביא את דברי רבינו חננאל בפירוש התורה 

ח, ברד )אולי ביאור תשארנה', ולפיכך נשאר אלתמצח = תמסח עד עכשיו"(, ארבה, ברד לצומ

'דבר' בסיכול אותיות( לבהמה, דבר לאדם, מכת בכורות. חסרות המכות: כינים, שחין, וחשך, 

 ובמקומן בא הכתוב "ישלח בם חרון אפו". 

ם: :בפרק ק"ה מופיעות גם כן שבע מכות ץ חָׂ רֶׁ אֶׁ ִתים בְּ יו ּוֹמפְּ ֵרי ֹאתֹותָׂ ם ִדבְּ מּו בָׂ ַלח  )כז( שָׂ )כח( שָׂ

ִש  ְך ַוַיחְּ רֹו:ֹחשֶׁ בָׂ ת דבריו דְּ רּו אֶׁ ֹלא מָׂ ם: ְך וְּ גָׂתָׂ ת דְּ ת אֶׁ מֶׁ ם ַויָׂ דָׂ ם לְּ ת ֵמיֵמיהֶׁ ַפְך אֶׁ ַרץ  )כט( הָׂ )ל( שָׂ

ם: ֵכיהֶׁ ֵרי ַמלְּ ַחדְּ ִעים בְּ דְּ ַפרְּ ם צְּ צָׂ ם: ַארְּ בּולָׂ ל גְּ כָׂ ֹרב ִכִנים בְּ ֹבא עָׂ ד  )לא( ָאַמר ַויָׂ רָׂ ם בָׂ ֵמיהֶׁ )לב( נַָׂתן ִגשְּ

ם: צָׂ ַארְּ בֹות בְּ הָׂ ם: ֵאש לֶׁ בּולָׂ ַשֵבר ֵעץ גְּ ם ַויְּ ֵאנָׂתָׂ נָׂם ּותְּ ֵאין  )לג( ַוַיְך ַגפְּ ק וְּ יֶׁלֶׁ ה וְּ בֶׁ ֹבא ַארְּ )לד( ָאַמר ַויָׂ

ר: ּפָׂ ם: ִמסְּ תָׂ מָׂ ִרי ַאדְּ ם ַוֹיאַכל ּפְּ צָׂ ַארְּ ב בְּ ל ֵעשֶׁ ל  )לה( ַוֹיאַכל כָׂ כָׂ ם ֵראִשית לְּ צָׂ ַארְּ כֹור בְּ ל בְּ )לו( ַוַיְך כָׂ

 אֹונָׂם:

: חושך, דם, צפרדע, ערוב עם כינים, ברד המכה בעצים, ארבה, תאחרהמכות כאן רשימת אולם 

  מכת בכורות.

 .על יציאת מצריםשונות נקודות מבט לא ין הם אא ,תירה בין התיאוריםסאין האמת היא ש

ראייה הם מציגים ומבחינתם שבתהילים מתייחסים יותר לישראל ותפקודם, התיאורים הפיוטיים 

  .נקודות מבט חדשות על יציאת מצרים מילאה מהמעלפרטנית יותר, 

תוכן שני הפרקים שונה לחלוטין. פרק ע"ח מתאר את חטא העם ובגידתו בחסדי הבורא. הפרק 

. ' אתוחסדי האת כח לעם ששלא במקומן הכרונולוגי אלא כהאשמה אבל מזכיר את המכות 

ופגיעתן לן ועצמתן ר המכות, אלא לחדד את גודואית ינהאהכתוב  מטרתמנקודת מבט זו 

זה סדר המכות כבעיון  .קטנותו וכפיות הטובה שלו, העםגודל חטא שכחת מצרים ולהוכיח את ב

על שלהן את קושי המכות ואת האיום עצים בקש להמהכתוב  חשוב. ואינפחות ברור ומספרן 

 חיי המצרים, ואינו מזכיר את המכות הקלות שאין בהן אלא טרדה והשפלה לאדם. 

מתאר באופן חיובי את חסדי ה' עם ישראל, ויציאת מצרים מופיעה עניינו אחר, הוא  פרק ק"ה

מתפתח מובנה ו בו במרכזו של התהליך ההיסטורי. מבחינה זו המכות הן תהליך חינוכי

מכות שנחשבות כמכות טורדניות, הצפרדע היא צפרדע  מקרקרת, . משום כך מופיעות הגדרבה

, ולבסוף באות המכות המסוכנות (פיכך שהוא מכה של חרקיםואפשר ל)והערוב בא עם כינים 

 .והקשות

בה בחינות ותכנים  חדש, ומגדירותלנו על יציאת מצרים מידע גלות זוויות מבט שונות מ

הסיקו מן הנוסח הפיוטי "ישלח בם חכמים פרשיות זו לזו, ההגדה דנה ומשווה את החדשים. 

י רעים", ש"כל מכה הייתה של ארבע וחמש משלחת מלאכ ,וצרה ,וזעם ,עברה ,חרון אפו

אין זו השתעשעות בנקמה וירטואלית מתמטית, אלא חדירה לעומק הכתוב, המגלה . מכות"

  .שהמכות מורכבות הרבה יותר מן הדימוי הפשטני המקובל שלהן



לא היה מה ומי היאור לדם,  ה אתמכת דם הפכלמשל: כל מכה היו בה  ארבע וחמש מכות. 

נרקבה הבאישה, הדגים שביאור מתו ולא היה מה לאכול. כל סביבת היאור  גם . אבללשתות

 על מצרים. מחלות ביא והצחינה, וה

ו בו גם ברקים, כמו הדבר. הי ,את הבהמות והרג אותם גם היכה, םושבר הברד היכה את העצים

 אש מתלקחת, והוא הבעיר שרפות גדולות. 

 עין השמים והחשיך את היום כלילה. הארבה אכל את כל הצומח, אבל גם כיסה את

לא הייתה מכה אחת קשה וכואבת, אלא צרור אבל היא מכה איומה ונוראה. מכת בכורות הייתה 

, אלא 'למכה מכות, שהשאירו חותם עמוק על העם המצרי. מתו הבכורות, אך לא רק הם מתו

מנאמני פרעה. הדם גם אלפים רבים על ידי הבכורות רחוב נהרגו בקרבות  ,מצרים בבכוריהם'

 .והביזה פשטו בה זרם כמים. חלקים מן העיר עלו באש, והשוד

את הבנת מהלך הגאולה, מרחיבה את היקפה מעמיקה אפוא השוואת הפרשיות השונות 

 ומעצימה את השפעתה ההיסטורית.

 

גיעו כאשר המשתבשת דווקא  .הסכימה השלמה של עשרת המכות. מן המכות לקריעת היםה. 

הר שלם, מדוע לא יצא העם ישר אל הינו כה מהלך ה, אל ליל הפסח והיציאה. אם אל שיאן

ואז  ,סיני? מדוע הובל חזרה אל פי החירות, כדי שפרעה ירדוף אחריו ויעמיד אותו בגבו אל הים

 יופיע שלב נוסף בגאולה, קריעת הים! 

חפציו והיה עסוק שהו פגם בשלמות הזאת. הכתוב מתאר כיצד חגר העם את מותניו, ארז את מ

ליל 'האם אמר שירה כ ?בחרדותיו ובהכנותיו ליציאה, אבל מה חשב בשעת אכילת הפסח

מה שמפורש בו , וכמו שאנחנו נוהגים היום בליל הפסח? את זאת אין הכתוב אומר. 'התקדש חג

אל השירה הגיע העם רק על הים, הזעזוע הקיומי הצליח לעורר אותו ולהביאו לפצוח הוא ש

  בשיר.

 חכמים ביקרו את העם על כך ואמרו: 

אבל כאן 'ויראו העם את ה' ויאמינו בה'  ,לשעבר במצרים לא היו יראים ה' ."'ויראו העם את ה'

 ובמשה עבדו'" )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ו'(. 

המינורית תגובתו אך  ,מוגמרתא לגאולה שלמה ויבהיו אמורות להמכות מצרים אפשר אפוא ש

ההיסטורית. התעוררותו המאוחרת של  ןמשמעותה את משקלן ואת פיחתאליהן, של עם ישראל 

 גרמה להסטת נקודת הכובד מן המכות אל קריעת הים. ,העם

, למדו שלא זו השונים כאשר התנאים חזרו ובחנו את יציאת מצרים באמצעות תיאורי המקרא

ומה מהן חמש מונים, בלבד שקריעת הים חשובה ושקולה כמכות מצרים, אלא שהיא גדולה ועצ

"ר' יוסי הגלילי אומר: מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? 

במצרים מה הוא אומר, ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים וגו', ועל הים מהו אומר, וירא 

ר ישראל את היד הגדולה וגו'. כמה לקו באצבע, עשר מכות, אמור מעתה, במצרים לקו עש



דיוק מכות ועל הים לקו חמשים מכות... )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ו' והגדה של פסח(. ה

יציאת מצרים הולכת ומתעצבת  אשש את עומק הדברים העולים מגופה של הפרשה.מ הלשוני

  תוך כדי תנועה.

 

זכיר את דרשות התנאים על ההרמב"ם בנוסח ההגדה שלו לא . להודיע חכמתם של ישראלו. 

ביציאת יש להתרכז  כוונתו בוודאי לומר, שבליל הסדר המכות שלקו המצרים על הים. מספר

 ,מפריד בכך בין שני האירועיםוא ה ולכן אין שם מקום להזכיר את קריעת הים. ,מצרים עצמה

 והופך אותם לשני עניינים שונים לגמרי.  ניהם,מעמיק את ההבחנה בי

ה מטרתקריעת הים  .ממצריםם להוציאוישראל  עשר המכות באו להכריח את פרעה לשחרר את

על  .נוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול""וגם את הגוי אשר יעבדו דן אברשעים: לקיים את הדין 

לפתות את פרעה ולהעמידו במבחן נוסף,  ,חזרה מיותרת אל פי החירותהעם המשוחרר חזר הים 

)י' ב(: "ולמען  של הענשת המצרים דגשה מיוחדתה זואם ירדוף אחריו כדי להענישו על רשעו. 

 תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם". 

הללו המשוות את היציאה לעמידה על  התנאיםדרשות את גם בליל הסדר אנחנו נוהגים לומר 

א של הסיפ .היציאהמעצימים את ו גדוליציאה המהלך הקריעת הים חלק מעושות את ובכך הים, 

שבמצרים הייתה כל וממנה אנו למדים  ,השוואהעמידה את הרישא של היציאה למקריעת הים 

ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה כתוב: "על פי ה ,מכה ומכה של ארבע מכות או חמש

 . "משלחת מלאכים רעים

ח מלכתחילה בגזירת ברית בין הבתרים. הקב"ה חזר והבטימוכתבת ה יתהיעצם פדות ישראל 

בראשית )אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"  …ליעקב "אל תרדה מרדה מצרימהזאת 

 היתיה אלקריעת הים אבל בזכות האבות, וכשבועת ה' להם. אפוא . עשר המכות באו (ד-מ"ו ג

בא כהפתעה  אופן זהמצרים בקיום הדין ב .מתחילה הלא פורשו ,בהבטחה לאבות הכלול

שהביא  ,חידוש גדולעל כן היה בה בזכות עצמם.  יוצאי מצרים הנס ניתן לדורגמורה, 

 שירה. תריאמלהעם ו ותהתפעלל

היה צריך את הדם על  .מכת בכורות צוו ישראל להישאר ספונים בבתיהםזו אלי גם הסיבה שב

 ישראל לאלאך מצרים קברו את מתיהם לא יפגע בהם. שהמשחית  להגן עליהם מפניהבתים 

מפלתם. כמו שאשת לוט לא יכלה לראות במפלת סדום, כי בלראות את הייתה זכות לצאת ו

אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול אינך  -"אל תביט אחריך נגאלה בזכות אברהם. 

 (.בראשית י"ט יז רש"י,) דאי לראות בפורענותם ואתה ניצול"כ

רא ישראל את מצרים זכה לראות "ויעל כן ו ,על הים השתנה המצב, העם התרומם בזכות עצמו

 מת על שפת הים". 

"אשר עשה ה' וגו' לעיניכם, כלומר ולא כמו שנאמר בלוט אל תביט אחריך, כי די לך בהצלת 

ביאור  ,פסחים , מסכתהשל"ה) עצמך ואינך כדאי לראות אחרים נלקים, אבל בכאן לעיניך"



עצמו, רואה במפלת כי מי שנעשה לו נס בזכות : ב ד"צישמח משה ואתחנן . וראה ההגדה יא

 .(שונאיו, מה שאין כן כשאינו בזכות עצמו

 תחדשה לדור הזה מאז ליל הפסח? הזכות איזו 

"נבוכים הם", ואין בהם והם פועלים בלי תכנון ומחשבה,  תעו בדרך,ישראל שהיה פרעה סבור 

  :רבה חכמה בשעה זובהם  ואר . אך חכמיםדעת

שלא לשבור לב טף  ,היאך נחזור לאחורינו :א אמרושל ."ויעשו כן. להודיע חכמתם של ישראל

  (.מכילתא בשלח פ"א) ונשים שעמם"

חזרה זו בצו השכינה ראויה לכל שבח, אך מדוע כינוה חכמם 'חכמתם' של ישראל, ולא 

, כמו שטות ינהא, הסכמתו של העם לחזור לכיוון מצרים? מדוע 'מסירות נפשם'או  'דבקותם'

  ?י של חכמהאלא ביטו שמורה ההיגיון,

המכילתא אומרת 'שלא שברו את לב הטף והנשים'. הם יכלו לערער על התבונה שבציווי. אבל 

, ולהיות כמו במסירות נפש ,דבר ה'בחרו לבטל את עצמם וגם את חכמתם להם השלימו אתו ו

 הנשים והטף שהלכו אחריו בתמימות.

לו בני אדם שהם ערומים בדעת אדם ובהמה תושיע ה', א'מה שאמרו חכמים: "בבחינת הם היו 

, הגדיל את הנס ולתעצומות נפשא רק לל ם זכו בכך. ה(חולין ה' ב) "ומשימין עצמם כבהמה

העולם: של  ו העילאיוסדרהפשוט שלנו אלא גם לחכמה עילאית, גילוי ההיגיון שמעל ההיגיון 

מת אמת( כולנו "ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים )ולא רק חכמה אינטלקטואלית, אלא חכ

יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 

 משובח".

 

 

 

 

 


