
 

  

 בדורנויציאת מצרים  משימת המשך
המוטלת עלינו יותר מבכל דור  

  

שמגמתה שחרור  היסטורית חיה,אלוקית תנועה  ,עם ישראל יצירת היא, מאורע היסטורירק  אינהיציאת מצרים  .1

 . והעלאתו לחיים אידיאליים וכל מצרימ העולם

 ."ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ַעל ַהָּיד ְלִזְכרֹון ְזרֹוַע ַהְּנטּוָיה": תפילה לפני הנחת תפילין, מקור

 .ממצרים אדורות העתיד מאשר הדור שיצבור ע יציאת מצרים היא יותרתכלית כהמשך לכך:  .2

ֶׁשר ִנְׁשַּבע ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲא ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי. אֲ : בפרשת בא 'שת קדשרפ': מקור

. ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוָעַבְדָּת ֶאת הָ  ַּבֲעבּור ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר.  ...ֲעֹבָדה ַהּזֹאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזהַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל

  :ֶזה ָעָׂשה ְיהָֹוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

 : , רב הנסתר על הנגלהשל התנועה הזו היא למען האמת סוד אלוקיהמהות השלמה  .3

 .לעתיד (העיקרי) מצפינים של המצה : את החלק הגדולימן ה'יחץ'סמשמעות : ותמקור .4

ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻּצג  :כת חושךבמ משה רבינו באמירתו לפרעה

ֵהינּו :ם ַטְּפֶכם ֵיֵל ִעָּמֶכםּגַ  ת ְוָעִׂשינּו ַליהָֹוה ֱא ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵל ִעָּמנּו לֹא  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְוֹע

ֵהינּו  ֹ ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָֹוה ֱא  המָ שָ  א ֵנַדע ַמה ַּנֲעֹבד ֶאת ְיהָֹוה ַעד ֹּבֵאנּוַוֲאַנְחנּו ל

   .מד בדרך הקשהול ,תחילה משה רבינו לא האמין בו שאף י,קאלו עם ישראל שנוצר במצרים הוא סודמהות  .5

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְד  ...ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי  ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִליַוַּיַען מֶׁשה ַוּיֹאֶמר : פרשת שמות: מקורות

 .ֶלגְמֹצַרַעת ַּכּׁשָ ֵּנה ָידֹו ְּבֵחיֶק ַוָּיֵבא ָידֹו ְּבֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ְוִה 

א קמי קודשא יוגליאמר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב והן לא יאמינו לי וגו'  : צז ףד מסכת שבת

 .בריך הוא דמהימני ישראל

חלקים שיותר קשה ב, גם בעם ישראללהבין יותר לעומק את הסוד הטמון נמשך לאורך כל הדורות. רור היהב .6

  סיפור יציאת מצרים ובליל הסדר.עצם זה נושא מהותי ב. להאמין בהם

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה  .ָּברּו הּוא, ָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו הּואָּברּו ַהָּמקֹום : הפתיח לארבעת הבנים: ותמקור

  .לאֹוְש ע לִ דֵ יֹו ינֹוֶׁשֵא ָחד , ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶא ָרָׁשעָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה, ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד 

פסח שני המרמז כי יש תקוה לכל נפש מישראל אפילו לטמא ושהיה : רבי צדוק הכהן מלובלין פרי צדיק,פסח שני: 

בדרך רחוקה במזיד שהתרחק עצמו מלגשת אל הקודש ואפילו הכי עושה פסח שני וכמו שאמרו (שבת פט ע"ב) אם 

 .כזכיות יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו להיות זדונות

זה עובר דרך תהליכים של מתחיל בגנות לכן לגודל האלוקי. קשה להיפתח צומח מלמטה למעלה,  כל התהליך הזה .7

 . ומסיים בשבח

, ַלֲעׂשֹות ְּכָמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵקץֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּברּו הּוא, שֹו ָּברּו: והיא שעמדה :מקור

ֶהם ַוֲעָבדּום ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא לָ  ָיֹדַע ֵּתַדעֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם 

 ל:ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹו

, ֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּוֶׁשְּבָכל ּד, ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו

 ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם:

 .קֹור ֶאת ַהֹּכלַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו, ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלעֲ  ֵצא ּוְלַמד

בקים שלנו עם אומות המאזו שמחת השיא של ליל הסדר. . הכל זה בשביל הדור שלנו, בשביל הגאולה העתידה .8

 תה בשבילנו.יכל יציאת מצרים הי ., מה זהות מדינתנוהעולם היום כרוכים עם הבירור של מי אנחנו

   לדורות המאבק, שורש מפגש יעקב אבינו עם המלאך :ותורמק

  : ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר ֹאתֹו ָׁשם ֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאלַוִּיְׁשַאל יַ 

הגידה נא שמך. המורה על צורתך ועל הפעל הנמשך ממנו כדי שאתבונן על מה קמת לשטן ואשוב בתשובה  :ספורנו

   ואתפלל:

   :'מגיד', פסגת הברכת אשר גאלנו

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,  ה'ה ָת ך ַא רּוּבָ    .ּוָמרֹורַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה  ְוִהִּגיָענּוְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים,  ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּוֱא


