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  ם ו י של  ם של קרבן פסח ו י פי או לה: על  דו הג ה  ג סי הנ

ן ו י אהר בנ י  ת שנ מו ם לאחר  רי פו   הכי

לאחר מותם של שני בני אהרון מצטווה משה להזהיר 
את בז את אהרון הכהן "ואל יבוא בכל עת אל הקודש...

לחטאת ואיל  בן בקר יבוא אהרון אל הקודש בפר
 –"אל יבא בכל עת אל הקודש"  -  לעולה". ההוראה

ניכרת כנסיגה בעטיו של מותם של שני בני אהרון 
שהקריבו אש זרה אשר לא צוה ה' אותם, אך אם בנסיגה 

כלום קודם מותם של שני בניו, היה אהרון  -עסקינן 

 ?רשאי לבוא בכל עת אל הקודש

התשובה היא חיובית. כשאנו קוראים על תפקידו של 
אהרון הכהן, בתקופה שלפני מות בניו, אין אנו רואים 
הגבלה על כניסתו אל הקודש. להיפך, הכניסה אל 
הקודש מוזכרת כבדרך אגב, כענין רגיל: "ונשא אהרון 

בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו את  את שמות
ד. ונתת אל חושן המשפט הקודש, לזכרון לפני ה' תמי

את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון בבואו לפני 
ה'" )שמות כח, ל(. חטאם של נדב ואביהוא גרם ליצירת 
הגבלה חמורה של כניסת הכהן אל הקודש, ולצמצומה 

  ליום הכיפורים. –ליום אחד בשנה 

אלא שאם כך הם הדברים, האם יתכן שגם אופיו של 
מו השתנה בעקבות מותם של נדב יום הכיפורים עצ

ואביהוא? גם כאן, למרבה ההפתעה, התשובה היא 
חיובית. בעקבות חטא נדב ואביהוא קיבל יום הכיפורים 

למקדש, לאוהל  –מימד מיוחד של יום כפרה כללי 
מועד, למזבח, ולבני ישראל: "כי ביום הזה יכפר עליכם 
לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו. שבת 

ון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חקת עולם... שבת
וכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח 
יכפר, ועל כל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. והיתה 

מכל  בני ישראל זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על
חטאתם אחת בשנה". אמנם, גם לפני חטא נדב ואביהוא 

דמה על מזבח  הוקרבה חטאת כיפורים פעם בשנה וניתן
הקטורת, אך לא היה מדובר ביום כפרה ייחודי על עם 
ישראל. זאת, משום שלא היה צורך ביום כפרה ייחודי: 
נגישותו של אהרון אל הקודש בכל עת אפשרה לו לכונן 
ימי כפרה בכל ימות השנה. ומשנשללה יכולת הגישה 

הקודש והוגבלה ליום אחד בלבד, לא היה אל הפתוחה 

 .לייחד יום זה ליום כפרה כללימנוס אלא 

לא היתה זאת הנסיגה היחידה שהתחוללה עקב מותם 
של שני בני אהרון. לאחר חטא העגל וביתר שאת לאחר 
מותם של נדב ואביהוא נערכה רביזיה בכל הנוגע 
לאכילת בשר והקרבתו, שכן היה חשש קרוב וממשי 
שעם ישראל, עקב אי בשלותו, יישאב לביצוע עבודה 

אמצעות הקרבת קרבנות )"ולא יזבחו עוד את זרה ב
זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם"(. בהתאם 
לכך, הורה ה' בפרשתנו לכל אדם מישראל הרוצה 

להביאו קרבן לה', ורק לאחר מכן  –לשחוט בעלי חיים 
לאכלו, ועוד אסר ה' להקריב קרבנות מחוץ לאוהל 

ללו של מועד. אי אפשר שלא לראות כיצד הציוויים ה
פרשתנו הולכים צעד גדול אחורה בהשוואה לדברי ה' 
בפרשת יתרו "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את 
עולותיך ואת שלמיך... בכל המקום אשר אזכיר את שמי 

 אבוא אליך וברכתיך". 

רביזיה זו נגעה ישירות גם לדיני הפסח, שכן בעקבותיה 
 –סח אסור היה לבצע את הציווי המקורי של קרבן פ

להקריבו בבית של האדם מישראל, וליתן את הדם על 
בעקבות כך, קרבן הפסח סופח  .המזוזות ועל המשקוף

 .לענייני הקרבנות הרגילים, המתקיימים במשכן בלבד
זאת בדיוק הסיבה מדוע פרשיית המועדות של ספר 
ויקרא מציגה את קרבן הפסח באור מעומעם ביותר, 

יתן לענייני אכילת מצה בניגוד לפירוט הרחב יותר שנ
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 זמני כניסת ויציאת השבת :
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והקרבת אשה לה': "בחודש הראשון בארבעה עשר 
לחודש בין הערבים פסח לה', ובחמשה עשר יום 
לחודש הזה חג המצות לה' שבעת ימים מצות תאכלו... 

על  –והקרבתם אשה לה' שבעת ימים". דברים אלו 
חזרו ונקבעו  -סח פשלילת האופי הביתי של קרבן 

וה ה' מפורשות: "לא תוכל בספר דברים שבו מצו
להיך נותן לך, -לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר ה' 

להיך לשכן שמו, שם -כי אם אל המקום אשר יבחר ה' 
תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך 

להיך בו -ממצרים. ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' 
 ופנית בבוקר והלכת לאהליך".

תית מהמתואר בספר חג הפסח עבר מטמורפוזה משמעו
שמות, שם מסופר על קרבן "ביתי" הנעשה בביתו של 

קרבן "מקצועי" הנעשה עד להיותו האדם מישראל, 
במקדש, ומכאן נובע השוני הגדול בדינים הרלבנטיים. 
כך, דיני הפסח הנזכרים בספר דברים מאפשרים הבאת 
בקר ולא רק צאן )שה(; אין חובה בצליה דווקא )אלא 

על המשקוף ועל המזוזות;  הין חובת הזאבבישול(; א
אין אכילה בחיפזון; אין כמובן איסור יציאה מהבית 
)שהרי אנחנו במקדש(; ואין אכילה על מרורים, אלא רק 

 .על מצות

פרשת אחרי מות הגבילה את הגישה את הקודש בשני 
מימד המקום ומימד הזמן. בכל הנוגע למימד  –מימדים 

הקרבת קרבן  ובמשכן ונאסרהמקום רוכז הפולחן הדתי 
ואכילת בשר בכל מקום )גם קרבן הפסח!(. ובהיבט 
הזמן נשללה הגישה של הכהן אל הקודש בכל עת, 

 .והכפרה על עם ישראל הוגבלה ליום אחד בשנה
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 ם את מצרי צי בי לספר  ו ע  די   להו

ת מפורסמת בין רב א בפסחים מביאה מחלוקהגמר
  בעניין "מתחיל בגנות ומסיים בשבח"לשמואל 

 : ()פסחים קטז, א

מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר: 
מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. ושמואל 

  .אמר: עבדים היינו

ההגדה פותחת ב"עבדים היינו" כדעת שמואל. ברור 
החלק העיקרי של ליל הסדר, התשובה  שכאן מתחיל

לשאלות הבן. עד עכשיו עשינו קצת שינויים, הכרזנו 
מהן המצות, הבן שאל את שאלותיו, האבא הוסיף לו 

 –עוד כמה שאלות, ועכשיו האבא צריך להתחיל לענות 
"עבדים היינו לפרעה במצרים". מיד לאחר מכן, 

ר, למי לספ –מתחילה הקדמה גדולה על תפקיד האבא 
כמה לספר, עד מתי לספר, איך לספר. לאחר ההקדמה, 

"מתחילה עובדי ע"ז  –ההגדה חוזרת לדעת רב בגמרא 
 היו אבותינו...".

ידוע הדבר שאנו פוסקים הן כרב והן כשמואל. אם כן, 
למה דעת שמואל מגיעה לפני ההקדמה לראשי הסדר? 
הרי זה צריך להיות ביחד עם דעת רב מיד לאחר 

 ההקדמה!

 :(ב-אומצה ז, )הל' חמץ מב"ם כותב הר

מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו 
לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 
זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים... ואף על 
פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר 

דברים שאירעו ושהיו ביציאת מצרים וכל המאריך ב
 .ה משובחהרי ז

מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר 
 ך. לפי דעתו של בן אביו מלמדו...והגדת לבנ

למה בהלכה א משתמש הרמב"ם בלשון "סיפור" 
 ובהלכה ב בלשון "הודעה"?

שמעתי מהרב רבינוביץ תשובה כזו: כדי להבין את 
"וצריך להתחיל  –משמעות ההבדל יש לעיין בהלכה ד 

מספר שבתחלה  ?שבח. כיצד מתחילבגנות ולסיים ב
היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר 
ההבל ורודפין אחר ע"ז ומסיים בדת האמת שקרבנו 
המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו. וכן 

צרים וכל מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במ
הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו 

 ובחירותינו..."

נראה שהרמב"ם משתמש בלשון מספר כאשר מדובר 
מעובדי ע"ז לעובדי  –בתהליך הגאולה הרוחנית 

 «יונתן רוזן »
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הקב"ה. בלשון הודעה משתמש הרמב"ם כאשר מדובר 
מעבדים לבני חורין. לשון  –בתהליך הגאולה הפיזית 

להודיע לבנים את מה שהם לא  "להודיע" פירושו,
יודעים, לספר עובדות היסטוריות. ולכן לשון זו 
מתאימה לגאולה הפיזית, שהיא עניין היסטורי. לעומת 

א לדבר על המשמעות יהלשון "לספר" ה משמעותזאת, 
של מה שקרה, מעבר לעובדות ההיסטוריות עצמן. 
תהליך גאולה פיזית הוא עניין היסטורי, ולכן צריך 

דיע זאת לבנים. אך הבנת תהליך גאולה רוחני להו
נעוצה במידה רבה במשמעות הדברים, מעבר לעובדות 

 ההיסטוריות, ולכן אותו צריך לספר ולא להודיע.

אם נחזור לשאלתנו, נראה דבר מעניין. המשפט "עבדים 
היינו לפרעה במצרים" מסכם את כל סיפור יציאת 

 –הלכה ב מצרים במשפט אחד, כפי שכותב הרמב"ם ב
"כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו 
עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה 
הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות...". זה מסכם 
את הסיפור, וזו החובה המינימלית בהודעת יציאת 
מצרים לבנים. לאחר מכן, "לפי דעתו של בן אביו 

שהבן יותר חכם ויותר מבין, האב צריך מלמדו..." וככל 
 להאריך ולהודיע מעצמו מעבר למה שכתוב בהגדה.

"ואפילו כלנו  –לאחר קטע זה בהגדה אנו אומרים 
חכמים כלנו נבונים... מצוה עלינו לספר ביציאת 
מצרים...". משפט זה נועד לומר שכולם חייבים 
להשתתף ב'מגיד' בליל הסדר. אך במקום שנצטרך 

עובדות היסטוריות, מצווה עלינו לספר ביציאת  להודיע
מצרים! אם כולנו חכמים וכולנו יודעים את כל התורה 

עובדות היסטוריות הכולה, עדיף לדלג על השלב של 
שכולם מכירים ולספר במשמעות יציאת מצרים 
ובמשמעות הגאולה. מקטע זה ואילך מתחיל 'סיפור' 

ת במשפט יציאת מצרים ולא ההודעה. ההודעה מסוכמ
"עבדים היינו..." )אם תשימו  –אחד בכל ההגדה והוא 

לב, סיפור יציאת מצרים בקושי מופיע בהגדה!(. כאשר 
אנו מגיעים לעניין של 'לספר' זה כבר לא ברור לגמרי 

 –על מה צריך לדבר, מה הגבול, למי צריך להגיד מה 
הרי זה יכול להגיע לכל מקום. לשם כך הוסיפו בעלי 

מה לספר, איך  –ההקדמה לעורך הסדר ההגדה את 
 לספר, למי לספר, עד מתי לספר.

יוצא שרב ושמואל אינם חולקים אלא מדברים על שתי 
בחינות שונות, שתי מצוות שונות בסיפור יציאת 
מצרים. מעתה מובן למה הרמב"ם מביא שני פסוקים 

"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים"  –שונים 
והגדת לבנך ביום ההוא לאמר..." לעניין הסיפור, ו"

לעניין ההודעה. יש מצווה להודיע לבנים את העובדות 
שהמינימום שלהן מופיע בהגדה, ואז  –ההיסטוריות 

להאריך ולהודיע כפי דעת הבן. ויש מצווה נוספת, 
לספר ביציאת מצרים ובמשמעות הדברים, וזו דרשת 

ך הפסוק "ארמי אובד אבי". גם כאן יש מצווה להארי
ולספר מעבר למה שמופיע בהגדה, אך לאחר ההקדמה 

י בחינות אלו, תזה כבר יותר מוגדר, וברור מה הכיוון. ש
שתי מצוות אלו, הכרחיות כדי לקיים באמת את המצווה 

  של סיפור וזכירת יציאת מצרים.

 

 

 

 .תלמיד בישיבה, ל"ב מחזור, יונתן רוזן

 

  

  

  נת נ מכו ה  י ו כחו ל הסדר   לי

ר הכוזרי לרבי יהודה הלוי פותח בחלום שחלם מלך ספ
להים אבל -כוזר, שבו נאמר לו "כונתך רצויה אצל  

המעשה שלך אינו רצוי". מלך כוזר הלך בעקבות 
חלומו, חיפש את המעשה הרצוי והגיע מתוך כך 

 ליהדות, התגייר וקיבל על עצמו עול מלכות שמים.

ונה קביעת חלומו של מלך כוזר כבסיס לספר אמ
אומרת דרשני, והרי אין אנו שותפים לחלומו של מלך 

 כוזר, וממילא דרכו לאמונה אינה יכולה להיות דרכנו.

התשובה לשאלה זו פשוטה. אולי איננו מודעים לכך, 
אך אנו שותפים מלאים לחלומו של מלך כוזר, ודרכו 
לאמונה זהה לדרכנו. גם אנו חלמנו חלום, וחלום זה 

ו. בחלומנו לא נאמר "מעשך אינו הוא הבסיס לאמונתנ
ֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך -רצוי" אלא נאמר לנו "ָאֹנִכי ה' 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים" )שמות  כ, ב(. האמונה על 

פי תפיסתו של רבי יהודה הלוי, אינה מבוססת על 
להית, וכפי –הכרה שכלית, אלא על התגלות 

הר סיני היא הבסיס אלהית שבמעמד -שההתגלות ה
להית שבחלומו של מלך -לאמונתנו, כך ההתגלות ה

 כוזר, היא הבסיס לחיפושו אחר המעשה הרצוי.

חלומו של מלך כוזר הוא חוויה מכוננת עבורו. ההכרה 
שיש מעשה רצוי ועליו לחפשו, היא הבסיס בזהותו 
האישית והיא מהווה את הציר המרכזי של חייו. כך גם 

 הווה את הציר המרכזי של חיינו.מעמד הר סיני מ

כל אחד ואחד מעם ישראל אמור להגיע להכרה 
להים היא הוודאות המוחלטת ביותר שיש -שמציאות 

בידו, היא העוגן המרכזי של קיומו והיא בסיס חייו. 
להים בהכרתו -אדם מישראל חש את מציאות 

השכלית, בחוויתו הרגשית וכצורך נפשי. "ָכל ַעְצמֹוַתי 

 «אליהו ליפשיץהרב  »



 < יבת ברכת משה מעלה אדומיםעלון לבוגרי יש [4]   לעילא> 
 

ְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך" )תהלים לה, י(, "ְכַאָיל ַתֲעֹרג ַעל ֹתאמַ 
ֹלִהים" )שם מב, ב), -ֲאִפיֵקי ָמִים ֵכן ַנְפִשי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך 

 -ל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְפֵני-ֹלִהים לְ -"ָצְמָאה ַנְפִשי לֵ 
 ֹלִהים" )שם ג(.

שהייתה  וכאן הבן שואל: מניין לך? מהיכן אתה יודע
 להית, והרי אנו לא ראינו התגלות זו?-התגלות 

-אנו איננו מחכים לשאלה זו וצורבים את ההכרה ה
להית בהוויתו של הבן. אנו, המכירים היטב שאלה זו, 

להית היא הבסיס -סוברים שצריבת התודעה ה
 לתשובות השונות שיש לענות על שאלה זו.

להית -לליל הסדר תפקיד מרכזי בצריבת התודעה ה
בהוויה של כל אחד ואחד מאתנו. חכמים בנו את ליל 
הסדר כחוויה מכוננת של העצמת האמונה, והעברתה 
מדור לדור כמציאות בסיסית שאינה ניתנת לערעור. 
דורות שונים יושבים יחד סביב שולחן הסדר וכל אחד 

 ואחד חווה חוויה זו לפי יכולתו ורמתו.

סדר ליל הפסח, המנהג לומר שיר השירים לאחר סיום 
מבוסס כנראה על נקודה זו. חווית האמונה שמוצתה 
עד תומה באה לידי ביטוי בשיר הערגה ששרה כנסת 

 ישראל לדודה.

נקודה זו גם מסבירה את העובדה שנקודת הכובד 
ההלכתית של ליל הסדר שונה מנקודת הכובד של שאר 

 –ימי הפסח. ימי הפסח מאופיינים בעיקר באיסורים 
כילת חמץ, איסור בל יראה ובל ימצא. ליל איסור א

הסדר, לעומת זאת, מאופיין במצוות. הכמיהה של 
 הרעיה לדודה באה לידי ביטוי בריבוי מצוות עשה.

 

 

 

 

 

 

 


