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 ירחון הישיבה התיכונית שעלי תורה

 שלומי רווח

חג הפסח הוא בראש ובראשונה חגה של האמונה. בחג זה 

נצטווינו לעם ונתייחדנו באמונתנו באל אחד. אך מאין ידעו ישראל 

ה הוא אשר ברא את העולם? שמא חס וחלילה היה אל “ כי הקב 

אחר אשר ברא את העולם ונטשו, ומוציאם ממצרים אינו אותו 

 אל?

הכוזרי עוסק בשאלה זו , וזו לשונו )ספר 

 הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה כג(:

ואם ישאלך אז השואל : כג( אמר החבר)
 :למלך זה במה תתארהו

ראשונה באותם התארים  :כד( אמר הכוזרי)
אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיני 

ואחריהם בתארים שהטלתי בהם ספק לפני 
 :זה אך אחרי כן נתבררו לי על ידי אלה

מדברי החבר עולה בפשטות כי אמונתנו 

אינה מבוססת על ריק, אלא על ‘  בה 

 חוויה חושית, והעברתה הלאה מאב לבן.

ו ישראל את בריאת  אם כן כיצד חו

העולם? כיצד, על ידי חוש, יכלו להבין 

 שמוציאם ממצרים הוא גם בוראם?

 בשלב זה נצרף אלינו את רבי יהודה וחלוקת המכות המפורסמת:

  "ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך, עד"ש, באח"ב"

 מהי משמעות נתינת סימנים אלה? מדוע חולקו בצורה זו?

ברצוני להציע פירוש אשר שמעתי פעם, ולחברו לשאלתנו 

 הראשונה.

עצם נתינת המכות במצרים לא הייתה כדי להראות למצרים את 

ה. על מנת להראות לעולם את שליטת הבורא “ עוצמתו של הקב 

 בבריאתו, נהפכו שלושת רבדי הבריאה אחד אחרי השני.

קבוצת המכות הראשונה )דם, צפרדע, כינים( עניינה שליטת 

ה בדברים הנמוכים של הבריאה. הדם שלט במים שנמצאים “הקב

מתחת לפני הקרקע. הצפרדע עולה מן הים אל היבשה ומחברת 

בין מה שמתחת לפני המים ובין הקרקע. מכת 

 הכינים היא מכה שניתנה בקרקע עצמה.

קבוצת המכות השניה )ערוב, דבר, שחין( ניתנה 

ה ברובד “ כדי להראות את שליטתו של הקב 

הפועל בעולם אשר משתמש בבריאה ונהנה 

 ממנה.

סדרת המכות האחרונה )ברד, ארבה, חושך, 

בכורות( מטרתה להראות את שליטתו של 

ה בדברים שמחוץ לשליטתו של האדם. “ הקב 

 הטבע. 

ברד אשר חיבר בצורה פלאית אש ומים. ארבה 

ה ברוח. חושך, “ שעניינו הוא שליטת הקב 

שליטה במאורות. מכת בכורות, שליטה במוות 

 עצמו.

כך, על ידי הפיכת הבריאה, חשו ישראל בראיית העיניים כי 

 ה אשר הוציאם ממצרים, הוא הוא הבורא יתברך.“הקב

היום, בזמן קריאת ההגדה, חובה מוטלת עלינו להעביר את אותה 

תחושה והבנה אל בנינו ובנותינו. אמונתנו לא מבוססת על פחד 

עממי. אמונתנו אינה מבוססת על שמועה מפי אחר. אמונתנו 

 מבוססת על ראייה בחוש והעברה מדור לדור.

 חג פסח כשר ושמח!

 יש לי תחושה ש...
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כ נוּ  י  םֵה  כֵח   יֵּ

 כאילו הוא יצא ממצרים
 

 מ כיתה ח(“הרב יאיר בן חיים )ר

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא " 

 ממצרים"  )פסחים, קטז, עמוד ב(.

חז"ל מבארים כי עניינו של חיוב סיפור יציאת מצרים, וכן 

עניינם של שאר המצוות בליל הסדר הוא שהאדם יגיע 

למדרגה כזאת, שירגיש כאילו הוא יצא ממצרים. דהיינו 

שהמצווה של סיפור יציאת מצרים לא נועדה לספר מה 

שקרה לאבותינו בדורם, אלא צריך שכל אחד יעסוק 

ביציאת מצרים שלו. כל אחד צריך להרגיש שאילו לא 

הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים היה עדין הוא ואבותיו 

עבדים במצרים, וממילא ישמח ויבין גודל עוצמת הנס 

הגדול, וממילא כל ליל הסדר וחג הפסח כולו יהיה לו 

בבחינת סעודת הודיה גדולה להקב"ה. כאילו הוא ממש 

"בכל דור ודור   -ניצל משעבוד מצרים. וכך חיבר בעל ההגדה 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים...שלא את 

אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל 

וממילא כאשר יבין זאת מיד יגיד שירה והלל עמהם",  

"ולפיכך אנחנו חיבים, להודות, להלל, לשבח...ונאמר שנאמר  

 “.לפניו הללויה

 לחם תחילה, על שום מה?

עניין זה שצריך להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים רמוז כבר 

בתחילת ההגדה. כאשר אנו מתחילים בסיפור ההגדה אנו 

אומרים "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא 

דמצרים" ופירושו שמצביעים אנו על המצוות ואומרים זה 

לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. ויש לשאול מדוע אנו 

מתחילים ישר בלחם העוני שאכלו במצרים עוד לפני 

שהתחלנו לספר את סיפור מצרים, את השתלשלות 

הדברים ואיך בכלל הגענו לשעבוד במצרים? ובאמת יתכן 

שבעל ההגדה רצה לבאר לנו כאן את כל יסודו של סיפור 

 יציאת מצרים. והדברים יבוארו על ידי משל. 

 משל למה הדבר דומה?

משל למלך שיצא לציד ופגש בדרכו ברועה צעיר. משנוכח 

המלך לדעת כי הנער מצטיין בחכמה ופקחות, הציע לו 

משרה כיועץ בבית המלוכה. הצלחתו של היועץ הצעיר 

הייתה גדולה. לא ארכו הימים עד שנתמנה לשר האוצר. 

עלייתו המהירה בסולם התפקידים הבכירים עוררה את 

קנאת השרים הוותיקים, ואלה החלו להעליל עליו שהוא 

גונב כספים מקופת המדינה. המלך שסירב להאמין 

למקטרגים, אולץ בסופו של דבר להילוות אל השרים 

בדרכם אל בית שר האוצר, כדי להיווכח שהלה מתעשר 

 מכספי ציבור.

כאשר הגיעו לבית השר הופתעו מהפשטות והצניעות 

ששלטו שם כאשר עמדו לעזוב את המקום בבושת פנים, 

גילו לפתע חדר נעול שעל דלתו היה כתוב: הכניסה לזרים 

אסורה. עד מהרה התברר להם שגם לבני הבית אוסר השר 

להיכנס לשם, ודבר זה עורר את תקוות השרים למצוא שם 

את האוצרות הגנובים. הפעם הצטרף גם המלך לדרישה 

לראות את מכמני החדר הזה. בקול בוכים התחנן בעל 

 הבית ובקש לבטל את הדרישה הזו.



 "אני מתבייש להראות לכם מה מכיל חדר זה", אמר. 

המלך לא ויתר. הדלת נפתחה. לתדהמתם ראו הכל כי 

החדר ריק מרהיטים, ובאמצעו מונחים מקל תרמיל וחליל. 

 הכל ציפו עתה לדברי הסבר..

מיום שנלקחתי מאחורי ”פתח שר האוצר את פיו ואמר: 

הצאן אל בית המלכות הנני חרד שמא אפול בפח הגאווה 

וההתנשאות. כדי להינצל מזה קבעתי לעצמי מנהג 

להסתגר בכל בוקר בחדר זה, טרם צאתי לבית המלכות. 

כאן אני יושב שעה ארוכה כשהתרמיל על גבי, המקל בידי 

ומחלל בחלילי כבימים ימימה. זאת כדי שלא אשכח כי 

רועה פשוט אנכי, אלא שבחמלת ה' עלי נשאתי חן בעיני 

המלך שהביאני אל ביתו. בכך אני משריש בקרבי את 

הידיעה שלא בכוחי ובעוצם ידי עשיתי את החיל הזה, אלא 

רק מה' הייתה זאת. אחרי ההכנה הזו אני יוצא לדרכי אל 

 “. בית המלך

בשמוע המלך והשרים את הדברים בקשו את סליחת השר 

 על שחשדו בו ועזבו את המקום בבושת פנים. 

 עבדים היינו

ונראה שלכך רצה לרמוז בעל ההגדה, לבל נחשוב שהנה 

אנו יושבים עכשיו סביב שולחן מפואר מלא בכל טוב, 

ונראים אנו כבני מלכים, יושבים וקוראים את ההגדה ויודעים 

מה יקרה בסופה. חייבים אנו לזכור ולהרגיש כאילו אנו היינו 

ממש עבדים במצרים, ולכן, לבל נשכח זאת, מיד בפתיחה 

 אנו מזכירים כי זה הלחם שאכלו במצרים, לחם עבדים.

להזכיר שהכול ידעו שהיינו עבדים חסרי אונים במצרים, ורק 

בחסדי ה' זכינו והביאינו הקב"ה לכך שאנו יושבים בהיסבה 

כבני מלכים. כמו אותו רועה צאן שעל אף גדלותו ודרגתו 

 הזכיר לעצמו תמיד מאיפה הוא הגיע ומה היה בתחילתו. 

"חייב אדם לראות את כאשר נבין ונפנים את גודל ההכרה ש

ונרגיש שאם לא בזכותו יתברך  עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

ההינו עדיין עבדים לפרעה במצרים, אך לאחר שהוציאנו 

ממצרים וזכינו להיות עבדי ה' ממילא פותחים אנו בשירת 

”. ה הללו עבדי ה'-"הללויהלל והודאה לבורא, שנאמר 

תתחזק אמונתו בבורא עולם ונזכה לאכול מן הזבחים ומן 

 הפסחים בבית המקדש במהרה בימנו. אמן. 



 עמלק והגאולה

 
 אליהוא בביאן )תלמיד כיתה ט(

כולנו מכירים את המשפט המובא במדרש על חודש ניסן: 

. בחודש ניסן נהפך עם “ בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל ” 

ישראל רשמית לעם מעמי העולם כאשר יצאו אבותינו 

ך מוזכר כיצד עמי הארצות יראים ומפחדים "ממצרים. בתנ 

להילחם בישראל, בשל הנס הגדול שנעשה להם על ים 

 סוף. 

 פרשת זכור

חודש לפני חג הפסח אנו קוראים בשבת את פרשת עמלק 

המצווה אותנו לזכור ולהשמיד את עמלק עד חורמה 

בעקבות מה שעשה לאבותינו כאשר יצאו ממצרים, 

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים ”שכתוב: 

. בהפטרת פרשת זכור אנו קוראים על “ אשר קרך בדרך... 

מלחמת עמלק ומפטירים בספר שמואל. בהפטרה זו אנו 

קוראים על שאול שחומל על הצאן והרכוש של עמלק, 

‘ ובמקום לשרופו הוא משאיר אותו בצד. לילה לאחר מכן ה 

מתגלה לשמואל ומיידע אותו על הנעשה במלחמה. 

 למחרת נפגש שמואל עם שאול ומוכיח אותו קשות.

 חטאו של עמלק

לכאורה עולה קושייה מהציווי ומהסיפור המובא לעיל. מה 

כבר עשה עמלק כל כך רע עד כדי כך שאפילו את רכושו 

חייב  להחרים? ולמה דווקא אותו? האם חסר עמים אחרים 

 ‘?ששונאים את עם ישראל ואת ה

על השאלה הזאת עונה ספר החינוך. ספר החינוך מביא 

 “. משל המקלחת הרותחת”משל המוכר לרבים בשם: 

משל זה מסביר כיצד ביציאת עם ישראל ממצרים כל 

העמים הכירו בחשיבותו ופחדו פחד נורא מה' ומבניו. כולם, 

מלבד עם אחד,  עמלק. לא רק שעמלק לא פחד, הוא 

בנוסף המריד את כולם נגד ישראל והורה לכולם שה' לא 

 בעולם.‘ באמת קיים. זה גרם לשנאת ה

בימנו איננו באמת יודעים בדיוק מי הם העמלקים, אך 

שנים מובא שעמלק הם:   0011-בגמרא שנכתבה לפני כ 

ה היו יוצאים ומחריבים  את "גרממיה של אדום שאלמלי הקב ” 

אחד מן הפירושים על )מסכת מגילה דף ז:(.  “  העולם כולו 

גמרא זו מסביר שגרממיה היא גרמניה שנמצאת באירופה. 

לפי המובא כאן כבר אז חכמי התלמוד ידעו ופירשו את 

 רשעות הגרמנים.

דבר דומה אנו מוצאים בעבדות אבותינו במצרים. את הדרך 

 בה המצרים עינו אותם בדרכים מזעזעות.

אבל מתוך התופת הזאת הפכו ישראל לעם שבדומה 

לשואה הארורה, מיד לאחריה הקמנו מדינה משלנו. ומתי 

אנו מקימים את יום הזיכרון לשואה?  התשובה היא ביום 

הניצחון של מרד גטו ורשה על הנצים שיום זה הוא כ"ח 

בניסן, שבוע לאחר פסח. דבר זה ממחיש בדיוק את האמרה 

בניסן נגאלו ובניסן עתידים ” שהבאתי בתחילת המאמר:  

 להיגאל". 

יתברך נזכה להיגאל מעמלק שבעולם, ונזכה ‘  בעזרת ה 

וכמו שבניגוד לרצונם ‘,  לכך שכולם יראו עין בעין ישועת ה 

לעוקרנו, גדלנו ובנינו מדינה. כך בניגוד לרצונו של עמלק 

ובניין בית ‘  בעולם, נזכה ונראה בישועת ה ‘  להשניא את ה 

 “.בית תפילה יקרא לכל העמים”המקדש, ובקיום הפסוק 



 בין לבין

 
 יעקב קרדיטור )תלמיד כיתה יא(

רבים ממנו איננו יודעים מהי החשיבות הגדולה של הזמן שבין חג הפורים לחג הפסח. רובנו אינם מתייחסים לזמן 

זה ופשוט מחכים לבואו של חג הפסח לאחר שסיימנו עם חג הפורים. אם כן, מהי באמת החשיבות של התקופה 

 בין שני החגים אשר אותם הזכרנו?

כדי לענות על שאלה זו נצטרך לעיין בחשיבות שני החגים כדי שנוכל להבין מה עלינו לעשות בתקופה הזו שבין 

החגים. נתחיל בחג הפורים, חג זה אינו רק סובב סביב המצווה "עד דלא ידע", אלא שמאחורי מצוותיה יש עומק 

רב. אם נסתכל על מצוות של חג הפורים היא מאוד נוגעת לכל האנשים הנמצאים במעגל הנמצא לידנו, כלומר 

ניקח לדוגמה את מתנות לאביונים, מצווה זו עוסקת בלעזור לאנשים שאנו לא בהכרח מכירים על ידי זה שאנו 

נותנים להם מתנות. נוסף לכך גם מצוות משלוח מנות, אנו מחלקים משלוחי מנות לחברים שנמצאים במעגל 

הקרוב לנו. אם נסכם את המצוות בחג הפורים הם מאוד נוגעות לאנשים שאנו לא בהכרח מכירים, ולאנשים 

 הנמצאים במעגל הקרוב אלינו.

בהם בחג הפסח. ניקח לצורך העניין את ליל הסדר, מצווה זו נוגעת במעגל בו  נעבור למצוות אשר אנו עוסקים  

אנו נמצאים, רובנו אורחים ליל הסדר עם המשפחה הקרובה אלינו אם זה דודים, סבים וסבתות וכדומה. ניתן 

 לראות שבחג הפסח המצוות מאוד קשורות למעגל שבו אנו נמצאים ולא למעגל של החברים.

לאחר שעיינו בחשיבותן של המצוות של חג הפורים וחג הפסח נוכל לעבור בצורה יותר טובה על השאלה 

 שהזכרנו בהתחלה, שהיא מהי חשיבות התקופה, שבין פורים לפסח.

פעם שמעתי רעיון מאוד יפה בעניין זה, הרעיון מציג ומסביר שתקופה זו היא תקופה שנועדה לקרב את האנשים 

הנמצאים במעגל הרחוק מאיתנו או במעגל הקרוב לנו, ובמשך תקופה זו לגרום לאנשים אלה להפוך להיות חלק 

מהמעגל שלך. הרעיון מציג את העבודה הקשה שנועדה לקיום עניין זה, אך באמת ניתן לראות שתקופה זו באמת 

 מאוד חשובה ויש בה עבודה רבה.

לאחר שעברנו על השאלה והתירוצים נוכל לסכם בצורה יפה יותר את הצורך בתקופה זו. הזכרנו הצורך חשיבותן 

של המצוות בפורים ופסח, שבפורים אנו עוסקים במעגל שנמצא לידנו ובפסח אנו עוסקים במעגל שלנו, ולכן 

 חשיבות תקופה זו היא לקרב את האנשים במעגל ליד עד כדי שיהיו חלק מהמעגל שלך.  

אני מאמין שאם כל אחד מעם ישראל יקבל עליו לקחת בן אדם אחד שנמצא במעגל שלא שלו ויקרב אותו 

למעגל שלו בלי לייחס את דתו גזעו השקפות חייו, ויעזור לו בקשיים שלו כך נוכל לקרב את כל עם ישראל וליצור 

כאן חברה תקינה יפה ומגובשת שחיה את חייה באופן יפה וראוי ובאמת נוכל להיות עם סגולה ועם אשר עמים 

 אחרים לוקחים ממנו דוגמה.





{שדוחה}  

 פרוייקט רצים לחמש

 כיתה יא בשוק פורים באתרוג ובהראל

פרויקט "שולחים בהצעדה".  תלמדי הישבה אספו משלוחי מנות וחילקו 
למשפחות שכולות בעיר. בתמונה עם משפחתו של נחמן פרטוק הי"ד 

 מקום שלישי באליפות הסייבר הארצית

 יום ספורט

 מקום שני באליפות הכספות בפיזיקה הכתרה מחזור טו


