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ארבעת הבנים בהגדה =
ארבעה כוחות בנפש האדם
הרב רונן בן דוד

מנהל אולפנת או"ת נווה חנה
נפש האדם היא דינאמית .עצב ושמחה ,אהבה ושנאה ,כעס והכלה .כל אלה משמשים בה
בערבוביה .יכול אדם לעצור לרגע ולשאול את עצמו "מי אני?" ולגלות שהתשובה אינה כה
פשוטה .הפסיכולוגיה הדינאמית בנויה על ההנחה שאדם בריא הוא אדם שיכול להכיל את
הכיוונים השונים האל ה בנפשו .להכיל ,ואז מה? איך יוכל אדם לממש את עצמו אם בתוכו
שונות כה גדולה?
התרגלנו לקרוא את סיפור ארבעת הבנים בהגדה בצורה דיכוטומית .ארבעה בנים שונים .רוב
מפרשי ההגדה ובעיקר כל המאיירים של ההגדה ,שיקפו לנו את החלוקה הזו .כמיהה לחכם,
סלידה מהרשע ,הזדהות מסוימת עם התם ורחמים על מי שאינו יודע לשאול .דרשת חז"ל על
ארבעת הבנים ,המופיעה (בשינויים קלים) במכילתא דרבי ישמעאל ובתלמוד הירושלמי,
מתבססת על הפסוקים .בה בעת ,היא מתארת מצבים שונים של האדם הבא בשאלה .גדולי
החסידות כבר לימדו אותנו שבליל הסדר יש חשיבות לקיים את מצוות "והגדת לבנך" לכל
אחד מהבנים .לחכם כחכמתו ,לרשע כרשעתו ,לתם כתומתו ולזה שאינו יודע לשאול – אותו
צריך לעודד לשאול.
אולם קיימת גם אפשרות אחרת בהבנת סיפור ארבעת הבנים :כל אחד מהם מייצג כוח בנפש
האדם .כוח בסיסי שאי אפשר בלעדיו ,אבל מארג הכוחות יוצר בלבול גדול .אז הנה ,בליל
הסדר ,יש הזדמנות לעשות קצת סדר בדברים.
החכם מייצג כוח חיובי .את הרצון לטוב ואת המעשים הטובים .לכאורה כל מה שיש לומר לו
הוא "יישר כוח" .אלא שעם זאת ,אדם שמחזיק מעצמו כעושה טוב בלבד ייפול בחטא הגאווה
(היבריס) ולא פעם יתקשה לראות את האחר .אז מה מרוויחים מללמד אותו את הלכות
הפסח? במילים אחרות אומרים לו :אתה בכיוון הנכון ,אתה אפילו מודל לחיקוי לפעמים ,אבל
לא כל האמת נמצאת אצלך .הרשע ,לכאורה ,הוא תמצית הרע .ממנו יש לסלוד .אבל עצם
העובדה שהוא מנסה להיות חלק מהשיח ולא פורש ממנו לגמרי (הראייה היא ,שהוא שואל
שאלה ,גם אם קנטרנית) ,היא הזדמנות פז להראות לו שגם לו יש מה לתרום לכלל ,אחרת לא
היה בא לעולם .חברה שלא מכירה במקומם של הרשעים בתוכה ,כחלק מתמהיל דיאלוגי,
תמצא עצמה מתמודדת מול הרוע המתפרץ והלא מווסת באופן איום ונורא .אז מה אומרים
לרשע? מזכירים לו שגאולה נעשית לכלל ולא רק לפרטים ,וגם הוא חלק מהכלל .התם,
המבקש להציג סוג של שלמות בנאלית ,יכול להוביל לפסיביות מחויכת שאין בה מתום אבל
גם אין בה התקדמות .בשביל להתקדם צריך להט ,שכל כך חסר אצלו .ומה אנו מזכירים לו –
שיציאת מצרים הייתה בחוזק יד ,ההיפך מפסיביות .ושאינו יודע לשאול ,זה שכלל לא מודע
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לסערות הנפש שבקרבו ,אותו אנו מעודדים לשים לב לדינמיות ולמורכבות .אמנם יש כאן
סכנה :יתכן שהוא יתחיל לשאול שאלות ויתחבר דווקא למקומו של הרשע .ובכל זאת :אל
תחיה בסרט :תשאל שאלות ותכיר בעוצמת אישיותך.
על האדמו"ר האמצעי מחב"ד מסופר כי היה מקבל חסידים לייעוץ בבעיות שונות .יום אחד
יצא ממנו אחד מבאי ביתו לאחר התייעצות ,ואז הפסיק הרבי לקבל תלמידים אחרים למשך
תקופה .לימים ,כששאל אותו השמש שלו לפשר הדבר ,סיפר האדמו"ר שדרכו במתן תשובות
היא תמיד לזהות אצל עצמו ,אפילו בצורה קטנה מאוד ,את המצוקה של השואל .אותו חסיד,
כך סיפר הרבי ,שאל אותו שאלה כה קשה ,עד שלקח לו פרק זמן ארוך להתחבר למצוקת
החסיד מתוך המקום הפנימי שלו .הסיפור הזה מלמד אותנו עד כמה הדיאלוג עם האחר הוא
משמעותי וקריטי ,וכמה חשוב לנהל אותו מתוך הכרה שמה שמפריע לי אצל האחר נמצא
בעצם ,במינון מסוים ,גם בתוכי.
ההכרה בכך שלכל אדם בעולם יש מה לתת לכל העולם ולתיקונו ,ושבמקביל הכוחות של
כולם מהולים בתוך נפשנו במינונים שונים ,היא המאפשרת לנו לתת מענה לשאלה שהצבתי
בפתיחת דברי .לא די בעצם ההכרה בכוחות השונים ,לא מספיקה ההשלמה עם כוחות אלה,
אלא צריכים אנו להתחבר לאמונה שכל אלה יחד מכילים פוטנציאל עצום של התקדמות
לטוב .דיאלוג כנה מוביל לאיזון .כשבליל הסדר יושבים ליד השולחן כל ארבעת הבנים ,זו
הכרה בכוחו של העם להתקדם כשכולם יחד .אם נזהה את הכוחות האלה גם בעצמנו
פנימה ,ולא נעסוק רק ב תהליכים של השלכה של הקשיים שלנו על האחר ,נגלה בתוכנו ריבוד
נפלא .מערך כוחות שרק מינוף נכון שלו ידריך אותנו בתהליך המוביל אל מחוזות של חירות
אמתית ,מאוזנת ,שיש בה אחריות ואין בה נפילה לנטייה אחת ,שתמיד עלולה לפגוע בחוזקה
של האחר .מצד שני :אם כולנו נכיר בכך ,אז נוכל לסמוך על כך שבמקום בו אני נופל יוכל
האחר למלא את החסר...
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זמנו ושפתו של סדר פסח בתפוצות
הרב אליהו בירנבוים
ראש מכון ברן-עמיאל
ומכון שטראוס-עמיאל

ימי הפסח ,מצוות החג ומנהגי הקהילות השונות ,מעלים שאלות רבות בקהילות ישראל
בתפוצות בכדי לנסות לשמור על אופיו של חג ועל ההלכה גם יחד .מבין השאלות הנפוצות
בקהילות רבות בעולם היהודי סביב ליל הסדר ,בולטות בעיקר  2שאלות .השאלה הראשונה
עוסקת בזמנו ועתו של סדר פסח והשאלה השנייה עוסקת בתוכנו ומהותו של הסדר .שאלת
מועד תחילתו של הסדר ,עולה באופן מעשי בעיקר בקהילות אירופה אשר בגלל תקופת השנה
והפעלת שעון קיץ ,שקיעת החמה וצאת הכוכבים הם בשעה מאוחרת .ברוב ארצות אירופה,
צאת הכוכבים יהיה השנה בין השעה  21.15לשעה  ,21.30שעות שילדים וזקנים רגילים בדרך
כלל לנום את שנתם .אם אכן ,יש צורך להתחיל את הסדר החל משעה זו ,הרי שהדבר יוצר
קושי אמית י ,הן למבוגרים וזקנים והן למשפחות וילדים אשר לא יכולים להמתין להתחיל את
הסדר כל כך מאוחר ובעיקר שהדבר יכול לגרום שאנשים לא יבואו לסדר או שיגיעו עייפים
וללא כוחות להיות קשובים ולקיים את מצוות הסדר.
בקהילות שונות בעולם ,קיימים בתי אבות יהודיים וזקני הקהילה ,לא יכולים להמתין ולקדש
בשעות מאוחרות שכן הם רגילים לאכול ארוחת ערב מידי יום בשעות מוקדמות .כוחם לא
עומד להם בשעות אלו ועולה השאלה האם ניתן להקדים את ליל הסדר לצאת הכוכבים? מתי
אפשר לקדש בליל הסדר? האם ניתן להקדים את הסדר כפי שמוסיפים מחול אל הקודש
בערב שב ת ולקבל את חג הפסח יותר מוקדם או שמא יש להתחיל את הסדר רק אחרי צאת
הכוכבים? האם אפשר למצוא התאמה בין השעה ההלכתית לשעה הביולוגית של גוף האדם?
האם יש פתרון אחר כדי לתאם בין שעת הסדר לשעה המתאימה לזקנים ולילדים קטנים?
חשוב לציין שליל סדר זו הזדמנות מיוחדת במינה להעצים את הזהות היהודית ואת השייכות
להיסטוריה היהודית ולעם ישראל .לא במקרה ,הסקרים מלמדים על כך שיותר יהודים
בתפוצות חוגגים את ליל הסדר בביתם מאשר אלו שבאים לבית הכנסת ביום כיפור אפילו
בשעת הנעילה .מכל אירועי השנה היהודית ,מתייחד ליל הסדר בכך שהוא משלב בתוכו את
כל הנוכחים בו – מבוגרים ,ילדים ,גברים ,נשים ,מקומיים ,אורחים .כולם משתתפים בסדר
באופן פעיל וככזה משמש ליל הסדר כמודל הטוב ביותר לצמיחה אישית וקהילתית ,תחילתו
של הסדר בשעה מאוחרת יכול לפגוע במטרה נעלה זו.
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המשנה בראש פרק עשירי ממסכת פסחים קובעת" :ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם
עד שתחשך" ,ובתוספתא (פסחים ,פ"ב הלכה כ"ב)" :החזרת והמצה והפסח לילי יום טוב
הראשון חובה ושאר ימים רשות ...מאימתי אוכלן משתחשך" .מתוך המשנה נראה שבאופן
עקרוני אין לקדש ולהתחיל את הסדר מבעוד יום כלומר לפני צאת הכוכבים וחשכה.
כ ך אנו למדים גם מתשובתו של בעל תרומת הדשן ר' ישראל איסרלין (מהרא"י - 1390 -
 )1460אשר נשאל על הקדמת סדר פסח לפני צאת הכוכבים" :בערב פסח ,כשיוצאים מבית
הכנסת בערבית עדיין יום הוא ,שרי לקדש על הכוס ולהתחיל הסדר מבעוד יום או לאו?",
והשיב" :יראה דלא שרי למיעבד הכי( ....נראה שאסור לעשות כך) דאין מצות מצה ומרור אלא
בלילה ממש וא"כ ...כוס של קידוש שהוא אחד מד' כוסות גם אכילת שאר ירקות ויתר שינוי
דעבדינא כדי שישאלו התינוקות ,וכ"ש האגדה עצמה בעי נמי דליהוי בשעת שראוי לאכול מצה
ומרור וכו'" (ח"א סימן קלז) .בתשובתו ,אם כן ,טוען תרומת הדשן ,שכשם שיש לאכול מצה
משתחשך כך גם כוס של קידוש ,שהיא הכוס הראשונה מארבע הכוסות ,וכן אמירת ההגדה
ויתר הלכות ליל הסדר כל אלו ,כלשונו בסוף דבריו" ,צריכין שיהא לילה ממש".
דבריו של תרומת הדשן נתקבלו להלכה בדברי רבי יוסף קארו ובשולחן ערוך" :יהיה שלחנו
ערוך מבעוד יום ,כדי לאכול מיד כשתחשך; ואף אם הוא בבית המדרש ,יקום מפני שמצוה
למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו ,אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך"( .סימן תעב
סעיף א) .לכאורה כולם מסכימים להלכה זו ואף דואגים להתחיל את הסדר בזמנו מפאת
הדאגה לתינוקות.
ככל הנראה יש רק דעה אחת בהלכה העומדת מנגד לעמדה זו ואלו הם דבריו של החתם
סופר" :נלע"ד דלאכילה דוקא קפדינן עד שתחשך אבל מ"מ יכול לקדש משתשקע החמה כמו
בכל שבת ויו"ט ,ויאריך בספורי ההגדה עד שתחשך ואז יאכל"(.בחידושיו על מסכת פסחים צט
ע"ב) .לפי דבריו ,ניתן להקדים את הקידוש ואת לימוד האגדה ובכך "לחסוך זמן" ולאכול רק
אחרי חשיכה כדברי המשנה .אלא ,שרוב הפוסקים כתבו שאין לסמוך על היתר זה למעשה
ויש לק דש רק אחרי צאת הכוכבים כדי לקיים מצות ארבע כוסות עם כוס היין הראשונה של
הקידוש.
בעל "מנורת המאור" (רבי יצחק אבוהב  ,ראשית המאה ה )15טוען גם הוא שאין להקדים את
הקידוש ואת הסדר בליל חג הפסח אבל מאידך הוא מציע ,להקדים את התפילה ,כדי להתחיל
את הסדר ברגע הראשון האפשרי ובכך לדאוג לשלומם וחינוכם של הילדים" :וימהר להתפלל,
כדי שיאכל מיד כשתחשך ,ובשביל שלא ישנו התינוקות ,מפני שהתינוקות צריכין וחייבין בסדר
ליל הפסח ,כדי שיראו שנוי וישאלו .דתנן ערבי פסחים ,סמוך לחשכה ,לא יאכל אדם עד
שתחשך וכו' .ואע"פ שבשאר שבתות וימים טובים יכול להוסיף מחול על הקדש ,בפסח אינו
רשאי ,שאין זמן אכילת מצה של מצוה אלא בלילה ,שנא' בערב תאכלו מצות" .וא"כ הוא
רשאי להקדים אולם לא יותר מדי מפני שאת הסדר חייב לעשות בלילה ולא ביום"( .הלכות חג
המצות פ"ב ).
לפי דברי הפוסקים המוזכרים ,אין דרך לקדש ולהתחיל את מצוות הסדר בשעה יותר מוקדמת
ואם כן ,מה יעלה בגורלם של הילדים? כיצד הם יוכלו להיות חלק מליל הסדר? מה יעשו
הזקנים המבקשים לשמור את מסורת ישראל סבא אבל גם לאכול בשעה סבירה?
ברצוני להציע פתרון מעשי לבעיה הלכתית .לעיתים לשאלה הלכתית יש תשובה הלכתית
ולע יתים ניתן לפתור בעיה הלכתית על ידי פתרון מעשי וטכני .במקרה דנן ,הריני מציע
להבחין בין הסדר כאירוע משפחתי וחינוכי לבין הסדר שבו מקיימים את מצוות היום .בעבר,
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הצעתי לרבנים וקהילות לפתור את בעיית תחילת הסדר בשעה כה מאוחרת על ידי הקדמת
אותם חלקים מהסדר שהם חווי יתיים וחשובים אבל שהם לא חלק ממצות החג והסדר .עורך
הסדר ,יכול לפתוח את הסדר ,בדברי ברכה לבאים ,בדברי הסבר על משמעות הסדר ,בלימוד
מקורות על פסח ,בשירי פסח כגון "מה נשתנה" ו"דיינו" ואפילו בשירים המופיעים לאחר נרצה
כגון "חג גדיא" ו"אחד אלוקינו" .בשלב זה של הסדר ,אפשר לעסוק בחידונים למבוגרים
ולילדים ,הצגות משפחתיות לכבוד חג הפסח ,משחקים הקשורים לחג ומעוררים את הילדים,
חלוקת מתנות וסבב דרשות בין המשתתפים על האגדה .כך ,אפשר להתחיל את הסדר עם
תוכן ומשמעות מבעוד יום ולהשאיר את המצוות הצריכות להיעשות לאחר צאת הכוכבים
לסוף הסדר .בשעה המתאימה אפשר לקדש ולעבור במהירות לקידוש ,כרפס ,יחץ .לאחר מכן
לעבור למגיד מקוצר וזריז של הא לחמא עניה ,מה נשתנה ,עבדים היינו ,ארמי אובד אבי ,רבן
גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ,הלל ונטילת ידיים ,מצה ,מרור ,כורך
וסעודה החג.
שא לה נוספת שעולה פעמים רבות בקהילות בחו"ל ,בהן רוב היהודים לא דוברי עברית היא
האם מותר לקרוא את ההגדה בשפת המקום ולתרגם את המגיד מעברית לשפה המקובלת
במדינה או שמא יש לשמור על השפה המקורית של האגדה .כיצד מקיימים את "וכל המרבה
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" האם די בקריאת האגדה בעברית ללא הבנה או יש
צורך בסיפור המובן לליבו של האדם?
אלא שהפעם התשובה לשאלה זו היא פשוטה יותר ומופיעה בפירוש בדברי הרמ"א בשולחן
ערוך" :הגה :ויאמרו בלשון שמבינים הנשים והקטנים ,או יפרש להם הענין וכן עשה ר"י
מלונדרי קרא כל ההגדה בלשון לע"ז ,כדי שיבינו הנשים והקטנים"( .כל בו ומהרי"ל)( .או"ח
תע"ג ,ו) .הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,כתב בנושא זה" :חייב כל אחד לדעת פירוש
פשוט בהגדה מתחילת עבדים היינו עד הרי זה משובח ולתרגם לבני ביתו שיבינו" (אורח
משפט ,ס' קכ"ח ס"ק ל"ד).
כאשר אנו עוסקים בסיפור יציאת מצרים ,יש היגיון רב באמירת הסיפור או קריאתו מההגדה
בשפה שאדם יבין .מטרת סיפור יציאת מצרים היא לא רק סיפור של התחרשות היסטורית,
אלא סיפור מכונן תודעה ולא קריאת קוף בלבד ללא הבנה ולכן נראה לי שבמקרה זה,
המצווה המובחרת של סיפור יציאת מצרים תלויה גם בהבנה והזדהות ובקריאה בשפת
המקום .נדמה שגם ההיסטוריה של הספר העברי ושל ההגדות פסח אשר הודפסו בכל
השפות ,לאדינו ,אנגלית ,אידיש ,ערבית ,איטלקית ועוד לאורך הדורות ,מוכיחה שקהילות
ויהודים בחרו בקריאת ההגדה בשפת המקום כדי שהדברים יהו מובנים לקורא וקרובים
לליבם.
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הקשר בין תכניות טלוויזיה
העוסקות באוכל ואכילה בפסח
רננה בירנבוים

מנהלת אולפן הגיור אור תורה סטון
ומכון להכשרת מחנכות ע"ש קלאודיה כהן

בשנים האחרונות עולות וצצות כפטריות אחרי הגשם ,תכניות טלוויזיה העוסקות באוכל:
מאסטר שף ,משחקי השף ,אוכל לשבת וכו' .נדמה לי שכיום ,בראש מצעד התכניות ,מקבלות
מקום כבוד תכניות הגסטרונומיה .התכניות יצרו תפיסה חברתית חדשה ביחס לאוכל.
אני רואה בתוכניות אלו ברכה .הן הכניסו לתודעה הציבורית את ההבנה שאפשר ליהנות
ולתת משמעות לכל הפעולות הקשורות בהכנת האוכל .יש כבוד לדייג שדג את הדג ולשף
שבישל אותו .התהליך מתחיל בקניות ובבחירת המוצרים ולאחר מכן התכנון ,המחשבה,
ההכנה והיצירתיות.
בתכניות בולט הדו-שיח של השפים עם האוכל .השפים מייחסים לאוכל משמעות ,יותר ממה
שיש בו בגלוי .לראשונה שפים הם סלבס .אייל שני ,מבחירי השפים ,אומר באחת מתכניותיו:
"המסעדות שלי הן מרפאות כאב"" ,האוכל בשבילי הוא גלולה פסיכיאטרית"" ,אני רואה פה
סערת שמחה וקשר מלידתם של כל החומרים שיוצאים מתוך הצלחת".
האמירה החדשה :האוכל איננו רק שיעבוד ,הוא לא נועד לסיפוק צרכי הגוף בלבד ולא רק
נשים נוכחות במטבח .גדולי השפים הם גברים .דעת הקהל שותפה לכבוד שהאוכל מקבל.
בחג הפסח ישנה גם כן התעסקות מרובה באוכל .רבים מאתנו מכירים את הבדיחה
המפורסמת האומרת :בכל חג ישנם שלושה דברים קבועים :רוצים להרוג אותנו; אנחנו
שורדים; בואו נאכל! אוכל זה ההפך מהמוות – זו חיות.
ישנן שתי מצוות מרכזיות בליל הסדר – אכילת המצה וסיפור יציאת מצרים.
ג'רר אדר ,פסיכולוג צרפתי ידוע ,כתב ספר בשם" :לאכול את הספר" .בספר הוא מתאר כיצד
על ידי האכילה אנחנו מאכילים את הסיפור .במאמרי זה ברצוני לנסות ולהסביר מהי מגמת
ההתעסקות המרובה באוכל בחג הפסח ואולי היא ממשיכה את התופעה של תכניות
הרייטינג ,מגמה שהאוכל לא יספק רק את צרכי הגוף .האכילה משמשת כאקט רוחני המקרב
לקב"ה ,אקט ההופך את הגשמי למטאפיזי .בברכת הגאולה בליל הסדר אנחנו אומרים" :ברוך
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אתה ה' ...אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול מצה ומרור .האם
כל תכלית הגאולה היא לשם אכילה?
בחג הפסח ניכר דגש חזק על האוכל המצופה מאתנו לאכול .אנו מצווים לאכול את המצה
בתאווה ובהתלהבות .מדו ע? הרי לכל הלכה יש סיבה וכוונה .השיר 'מה נשתנה' עוסק גם כן
בצורת האכילה  ,בדרכי האכילה ,בסוג האוכל" :בכל הלילות  ...חמץ ומצה ,הלילה הזה כולו
מצה ...בכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת ,הלילה הזה שתי פעמים".
האם אוכל ביהדות הוא צורך או ערך?
ביהדות יש הרבה התעסקות עם אוכל :ברכות ,כשרות  -חלב ובשר ,תרומות ומעשרות ,אבל
בחג הפסח ישנה קביעה מיוחדת ומעניינת כיצד אלינו לאכול את המצה .האם אוכל הוא סמל
לחרות?
הרמב"ם בהלכות חמץ מצה פרק ו ,הלכה א -ב כותב:
א .מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר ,שנאמר( :שמות י"ב) בערב
תאכלו מצות בכל מקום ובכל זמן.
ב .אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח כדי שיהיה הכר לאכילתה בערב .מי שאכל
ממנה בערב פסח ,מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו וכן אסור לאכול ערב פסח
מקודם המנחה כמעט ,כדי שיכנס לאכילת מצה בתאווה .אבל אוכל הוא מעט פרות
וירקות ולא ימלא כרסו מהן .חכמים ראשונים היו מרעיבין עצמם ערב הפסח כדי
לאכול מצה בתאווה ויהיו מצות חביבין עליו .אבל בשאר ערבי ימים טובים אוכל והולך
עד שתחשך.
הרמב"ם בהלכות קרבן פסח פרק ח' הלכה ג':
מצווה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע ,לפיכך אם הקריב שלמי החגיגה
בארבע עשר ,אוכל מהן תחילה ואח"כ אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו ואם לא כל
אלא כזית יצא ידי חובתו.
השאלה המעניינת המתעוררת מבין הטקסטים השונים היא מדוע צריך לאכול בליל הסדר את
המצה לשובע ,בתאווה ,ולא רק לטעום .ובכלל ,מה פרושה של המילה בתאווה?
נדמה ,שבאמצעות האוכל יש רצון להביא מסר מעניין .רוחניות ביהדות איננה ערטילאית ,היא
תביעה לחיים בריאים .אוכל ביהדות איננו רק סיפוק צרכי הגוף ,הוא יכול להיות הנאה גשמית
בלבד ,אבל הוא גם יכול להיות חוויה רוחנית .התורה היא תורת חיים והיא מתייחסת לשלל
החיים הארציים .ההתייחסות לגוף איננה על חשבון הקודש .גם בדברים הטריוויאליים ביותר
ישנה קדושה .כאשר הם נעשים בכוונה הם משלימים את הרוח .אין ליהדות עניין בפרישות
וצער.
עם ישראל יצא מעבדות קשה והיה עסוק בהישרדות קיומית במצרים ,שם השעבוד לקח ממנו
את כל הכוחות ,הוא לא היה מסוגל לדאוג לצרכיו (לכן קיבלנו את המן) .עכשיו כשאנחנו
חוגגים את חרותנו ,האוכל מסמל תכנון ,הכנה ,בחירה .במצרים הכבדות והנוקשות של
המציאות לא אפשרו את תאווה החיים ,את השובע .חג החרות מסמל שהתורה ניתנה לנו
כבני אדם כאן ועכשיו ולא בעולמות רחוקים .עם ישראל פסח על המציאות הקשה שחווה
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במצרים והוא יכול את הרעב במצרים להפוך לתאוות אכילה ,חיות שלא מנמיכה ומשעבדת,
תאוות אכלה שמרוממת ,שמשלבת בין העולמות – רוח וגוף שלא מושכים כל אחד לכיוונו,
אלא מתחברים.
הרמב "ם בתחילת הקדמתו למסכת אבות אומר" :נפש האדם אחת היא" .בכוונתו לומר :נפש
וגוף – חד הם .לקביעה זו יש משמעות אמונית רחבה .האכילה עצמה היא עבודת ה' ואין
סתירה בין הגוף לנפש .הגוף יכול להתקדש .האוכל יכול להביא להתעלות רוחנית.
לצערנו רבים האנשים הרואים באוכל חוויה נחותה ,מגשמת ,אבל בפסח מצופה מאתנו
לאכול בתאווה ובהתלהבות.
חלק משמעותי מהחיים הדתיים סובב סביב האוכל .האדם נדרש לתשומת לב מתמדת לאוכל
שלו .פסגת השאיפות של החרות איננה ביטול של הגשמי מול הרוחני ,אלא של חיבור בין
הדברים .הפסגה הרוחנית היא החיבור בין הגוף לנפש .לא במקרה יש שתי מצוות מרכזיות
בליל הסדר ,אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים ושתיהן מן התורה .כוח הדיבור שהוא בורא
אותנו עם הכוח לברוא מציאות חדשה וכוח האכילה שהוא מביא אותנו למציאות חדשה,
מציאות של תשוקה ותאווה לחיים .אכילה כאקט רוחני.
הרב קוק כותב באורות התחיה:
" היהדות של העבר ,ממצרים ועד הנה ,מלחמה ארוכה היא נגד הטבע בצדו הכעור ...לחמנו
בטבע כדי לנצחו ,כדי לרדותו בתוך ביתו .הוא נכנע בפנינו .גדולה היא תביעתו הגופנית .גוף
בריא אנחנו צריכים .התעסקנו הרבה בנפשיותנו ,שכחנו את קדושת הגוף .זנחנו את הבריאות
והגבורה הגופנית .שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח קודש .עזבנו את
החיים המעשיים ....כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה ,עם כל הוד רוחניותה ,גם תשובה
גשמית יוצר ת דם בריא ,בשר בריא ,גופים חטובים ואיתנים ,רוח לוהט זורח על גבי שרירים
חזקים".
הרב קוק סבור שתופעת הגלות היא התרחקות מהגוף ומההנאה ועיסוק רק ברוח ,אבל
היהדות דוגלת בחיבור בין הנאת הגוף להנאת הרוח .חרות אמתית באה לידי ביטוי מהנאת
הגוף עם הנאת הרוח .בחג החרות אנחנו מצוות לאכול בתאווה ,להיות מחוברים ליצריות
ולהנאות הגשמיות ,להרגיש בני חורין פיזית ורוחנית.
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Mourning Practices During the Omer
Rabbi David Brofsky
Senior Faculty, Midreshet Lindenbaum
The weeks between Pesaḥ and Shavuot are characterized by excitement and
anticipation as the Jewish people count from the Exodus from Egypt until the giving of
the Torah, but they are also marked by the observance of minhagei aveilut, mourning
practices.
The Gemara relates:
It was said that R. Akiva had twelve thousand pairs of disciples, from Gabbat to
Antipatris; and all of them died at the same time because they did not treat each
other with respect. The world remained desolate until R. Akiva came to our
Masters in the South and taught the Torah to them. These were R. Meir, R.
Yehuda, R. Yossi, R. Shimon and R. Elazar ben Shammua, and it was they who
revived the Torah at that time. A Tanna taught: All of them died between Pesaḥ
and Shavuot. R. Ḥamma b. Abba or, some say, R. Ḥiyya b. Abin said: All of them
died a cruel death. What was it? R. Naḥman replied: Diphtheria. (Yevamot 62b)
Kohelet Rabba1 and Genesis Rabba2 record the same story, but only mention that they
died “during the same period," and they attribute their death to “being stingy with their
Torah” (lefi she’einehem tzara). R. Akiva urged his new students not to behave in such a
manner, and in turn, “the world was filled with Torah.”
Based on the Gemara, the Geonim cite an ancient custom of observing certain mourning
customs between Pesaḥ and Shavuot (referred to as “Atzeret”):
Know that this does not stem from a prohibition but from a mourning custom,
for so said our sages: “R. Akiva had 12,000 pairs of disciples and they all died
between Pesaḥ and Atzeret because they did not treat each other with respect”;
1
2

Kohelet Rabba 11.
Genesis Rabba 61.
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and they further taught, “and they all died a cruel death from diphtheria.” And
from that time forward, the early sages had the custom not to marry during
these days, but he who “jumps forward” and marries, we do not punish him by
punishment or lashes, but if he comes to ask before the fact, we do not instruct
him to marry. And as for betrothal, he who wants to betroth between Pesaḥ and
Atzeret betroths, because the main joy is the [marriage] ḥuppa (canopy).3
In the Middle Ages, the Rishonim attributed other reasons to these mourning practices.
Some ascribe the mourning practices to the precarious state of the Jewish people during
this period, as they pray that God judges the world favorably.4 Thus, these practices are
intended to arouse teshuva, and not necessarily as an expression of mourning. Others
attribute these minhagei aveilut to the destruction of the flourishing Jewish
communities of France and Germany during the Crusades (eleventh and twelfth
centuries). The Sefer Assufot (thirteenth-century Germany), for example, records that
“people do not marry between Pesaḥ and Atzeret; this is because of the pain of the
decrees, that the communities were killed in this entire kingdom.” Taz5 and the Arukh
HaShulḥan6 cite this reason as well.
Similarly, Rabbi Yaakov Emden writes in his Siddur Beit Yaakov, “R. Akiva’s students died
and, due to our many sins, a number of communities were destroyed at the same time
of year during the Crusades in Ashkenaz, and in 5408 in Poland.” The latter refers to the
Chmielnicki massacres, which took place in the spring of 1648.
Although we observe certain minhagei aveilut during this period, Ramban asserts that
the days between Pesaḥ and Shavuot are actually similar to Ḥol HaMo’ed:
And you should count forty-nine days, and seven weeks, and sanctify the eighth
day, like the eighth day of Sukkot, and these days which are counted in between
are akin to Ḥol HaMo’ed, between the first and eighth of a festival…and that is
why our Rabbis refer to Shavuot as “Atzeret” (a day of cessation), as it is similar
to the eighth day of Sukkot, which is called “Atzeret.”7
Ramban views Pesaḥ as the first festive day, Shavuot as the last day, and the entire
interim period as a quasi–Ḥol HaMoed. These days are thus fundamentally days of
excitement, anticipation, and happiness leading up to the giving of the Torah on
Shavuot.
If so, don’t the mourning practices discussed above contradict Ramban’s perception of
this time period as one of joy and spiritual closeness to God?
3

Shaarei Teshuva 278.
See Sefer Abudraham, Tefillot Pesaḥ; Rabbeinu Yeruḥam, Toldot Adam VeḤava 1:5.
5
Taz 493:2.
6
Arukh HaShulḥan 493:1.
7
Ramban, Lev. 23:36.
4
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While the period of Bein HaMetzarim between Shiva Asar B’Tammuz and Tisha B’Av is
categorically defined as a one of mourning, and one who increases and intensifies his
mourning for Yerushalayim and the Beit HaMikdash during this time is praiseworthy, the
days of Sefirat HaOmer are quite different.8 Therefore, one must strike a balance
between the customary mourning practices – reminding us of the behavior that led to
the death of R. Akiva’s students, which was antithetical to the unity the Jewish people
displayed before receiving the Torah9 – and the festive nature of the period, as
described by Ramban. God willing, by learning the lessons of the tragic death of R.
Akiva’s students, and preparing properly for the conclusion of this extra-long Festival,
the giving of the Torah, we will be worthy of receiving the Torah anew.

8

Indeed, Rabbi Ovadia Yosef (Yeḥave Da’at 3:30) argues that “God forbid, one should not view
the days of Sefira as days of tragedy,” and refrain from reciting the Sheheḥiyanu blessing or from
moving into a new house.
9
See Rashi, Ex. 19:2.
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התורה שבעל פה – אחריות רבנית
לבעיות חברתיות
ד"ר קרן קירשנבום

מלמדת במדרשת לינדנבאום
לפני הרגלים ,כשעלו חלקים נרחבים מהעם לבית המקדש ,היה נהוג להקדים את ההגעה
לירושלים ובאותה ההזדמנות להביא קרבנות חובה שהצטברו לעולה מאז הפעם האחרונה
שהאדם הגיע לירושלים.
המשנה במסכת כריתות מביאה מעשה מזמנו של הנשיא האחרון בבית שני ,רבן שמעון בן
גמליאל (הבן של רבן גמליאל הזקן והאבא של רבן גמליאל דיבנה) .במשנה זו רואים אנו כיצד
רשב"ג לקח אחריות והעז ומצא פתרון לבעיה בוערת שנוצרה בזמנו בבית המקדש ככל
הנראה ערב הרגל.
במשנת כריתות א:ז נאמר:
"האשה שיש עליה ספק חמש זיבות וספק חמש לידות ,מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין
השאר עליה חובה .חמש לידות ודאות (או) חמש זיבות ודאות ,מביאה קרבן אחד ואוכלת
בזבחים והשאר עליה חובה .מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי זהב ,אמר רבן שמעון בן
גמליאל :המעון הזה ,לא אלין הלילה עד שיהו בדינרין ,נכנס לבית דין ולימד :האשה שיש עליה
חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות ,מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה
חובה ,ועמדו קינים בו ביום ברבעתים".
מדאורייתא ,אישה זבה (שראתה דם במשך שלושה ימים רצופים בימי זיבתה) ,חייבת לאחר
ספירת שבעה נקיים וטבילה להביא קן -קרבן שני תורים או שני בני יונה ,לכפרתה .כמו כן
יולדת חייבת להביא לאחר טהרתה קרבן כבש (עולה) וגוזל (חטאת) .אם היא ענייה,צריכה
להביא קן של שני תורים או שני בני יונה .כל עוד שהיא עדיין לא הביאה את קרבנה היא
נחשבת מחוסרת כפרה ואסורה לאכול בקדשים כלומר בבשר קרבנות.
המשנה מלמדת את ההלכה שאם אישה לא הזדמנה לבית המקדש במשך זמן והצטבר לה
חוב של כמה קרבנות חובה ,למשל ילדה חמש פעמים מאז הפעם האחרונה שעלתה לרגל,
האם היא חייבת להביא חמשה קרבנות לפני שהיא יכולה לאכול בקדשים .בקרבנות חובה
הדין ה וא שהיא יכולה לאכול בקדשים לאחר הבאת קרבן אחד על לידה אחת ,בדומה לאישה
הטובלת ונטהרת מכמה טומאות בטבילה אחת ,אך עדיין נשאר לה חוב של שאר קרבנות
חובה.
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המקרה המובא כאן במשנה ,הוא שעקב ביקוש עצום לקינים ,מחירם זינק לשחקים ,כתוצאה
מהיצע וביקוש .אני מתארת לעצמי שהמצב המתואר אירע בערב פסח ,ואנשים רבים עולים
לרגל ורוצים לאכול בקרבן פסח .בין העולים ,נשים רבות שהשנה הן טהורות והזדמן להן
לעלות .נניח שבשנים הקודמות האישה לא עלתה כי היא בדיוק ילדה או הייתה זבה וכך
הצטבר לה חוב של מספר קינים להביא על מנת לצאת ידי חובתה ,לפני שתוכל לאכול בקרבן
פסח .האישה טרחה ועלתה והגיעה לבית המקדש יום יומיים לפני הרגל על מנת לפרוע את
חובה ולהביא את קרבנותיה ,כדי שהיא לא תהייה מחוסרת כפרה ותוכל סוף סוף לאכול
בקרבן פסח .אך היא מגלה שיש עוד נשים רבות במצבה שמעוניינות להביא קינים ולכן מחיר
הקינים הרקיע שחקים .במקום לעלות דינר כסף עולה הקן דינר זהב ,כלומר פי עשרים
וחמשה שהרי דינר זהב שווה עשרים וחמישה דינרי כסף!!
רבן שמעון בן גמליאל לא מוכן להשלים עם מצב זה ונשבע בשם "המעון הזה" -בשם בית
המקדש ,שלא ילון הלילה -לא ישן עד שיתקן את המצב שנוצר ,ויוריד את מחיר הקינים לדינר
כסף כלומר באחד חלקי עשרים וחמש!
על מנת לעשות זאת לימד הלכה חדשה והיא ,שמספיק שאישה החייבת חמשה קרבנות חובה
לחמש לידות ,תביא קרבן אחד ואין השאר עליה חובה!! השיטה עבדה ומחיר הקינים ירד
פלאים ו"עמדו קינים בו ביום ברבעתיים" ,כלומר ,כל קן של שני ציפורים נמכר ברבע דינר
כסף או שני קינים בחצי דינר כסף! (במקום דינר זהב אחד השווה  25דינרי כסף לקן) .הצלחה
מדהימה.
למה ה יה כל כך חשוב לרשב"ג להוריד את מחיר הקן ,ממה הוא חשש? מה יעשו כל הנשים
שהתאמצו וסוף סוף עלו לרגל על מנת לאכול בקרבן פסח ולא יכלו מסיבה כלכלית להביא
את חובתם?
החשש הוא כי כיון שאין ביכולתן להביא את קינם כפי שרצו ,הן תאכלנה מחוסרות כפרה,
וכדברי רש"י" :אע"פ שהיקל על דברי תורה ,עת לעשות לה' הוא ,שאלמלי לא ימצאו,
יחדלו מלהביא אפילו אחד ,ויאכלו בקדשים בטומאת הגוף".
ניתן לראות קווים מקבילים לבעיה זו ולנושאים חשובים העומדים לפנינו היום במאה ה.21 -
על החשיבות הרבה בלקיחת אחריות רבנית לבעיות חברתיות ,כפי שרבן שמעון בן גמליאל
נשבע ש"לא אלין הלילה" עד שיוריד את מחיר הקינים על מנת לפתור את הבעיה שנוצרה
בבית המקדש בזמנו.
בחג השבועות קיבלנו בסיני תורת חיים ,שתי תורות ,התורה שבכתב והתורה שבעל פה.
התורה שבעל פה מאפשרת ומהווה בסיס למציאת פתרונות למצבים משתנים ומתחדשים
במהלך הדורות.
כך לדוגמא ,אם פוסקי ההלכה בזמננו לא יתמודדו עם בעיות שנוצרות בקהילה ,כגון בעניין
נשים מסורבות גט ,ייתכן ונשים שאינן יראות שמים יבואו ללמוד לעצמן היתר ,שהרי רצונן
היה להתגרש כדת וכדין אך הדבר נמנע מהן ,ובמקרה שלהן מדובר באיסורים חמורים של
אשת איש .חיוני ביותר למצוא פתרון לבעיה כאובה זו ,במסגרת ההלכה ,ולפתור את מצוקתן
הקשה.
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"Dayenu" - A Shiur for Pesach and
Yom Ha'atzmaut
Rabbi Menachem Leibtag
Faculty, Midreshet Lindenbaum
How could an observant Jew say, let alone sing, that -'it would have been enough'- even
had God not given us the Torah?
And how could a Zionist say, let alone sing, that -'it would have been enough'- even if
God had not given us the Land of Israel?
Nevertheless, every year at the Seder, we all sing the popular song of "dayenu", which
seems to convey precisely that message!
In the following shiur, we attempt to answer this question.
INTRODUCTION
"Dayenu" is a very simple, yet beautiful poem - containing fifteen stanzas describing acts
of God's kindness - each stanza stating that it would have been 'enough' had God only
helped us in one way.
For example, we begin by saying it would have been enough had He only taken us out of
Egypt, and not punished the Egyptians. The poem continues stage by stage through the
process of redemption from Egypt (until we arrive in the Land of Israel and build the
Temple), saying how each stage would have been 'enough', even had God not helped us
with the next stage.
However, some of those statements appear very strange, for they include that it 'would
have been enough had we not received the Torah', which simply doesn't make sense!
To understand what we are 'really saying' in "dayneu", we must consider its context, as
well as it content.
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A PREP FOR HALLEL
In the Haggadah, "dayenu" does not 'stand alone'. Rather, we recite (or sing) "dayenu"
towards the conclusion of Maggid; after we tell the story of the Exodus, but before we
sing the Hallel.
Following the guidelines of the Mishna (in the tenth chapter of Mesechet
Pesachim), in Maggid - we tell the story of the Exodus by quoting (and then elaborating
upon) the psukim of "arami oved avi" (see Devarim 26:5-8). But that very same Mishna
also instructs us to begin the story with a derogatory comment, and conclude it with
praise ["matchilin b'gnut - u'msaaymim v'shevach"/ see Pesachim 10:4).
Taking this Mishna into consideration, we find that "dayenu" is recited in Maggid precisely when we finish telling the story of the Exodus (with the discussion of the
Plagues) - and right at the spot where we are supposed to begin our "shevach" [praise].
Therefore, "dayenu" should be understood as a poem that was written as a form of
praise, to conform with the guidelines set by the Mishna. This consideration will allow
us to explain its full meaning - in a very simple manner:
Within this context, the refrain of "dayenu" has an implicit suffix. In other words, "dayenu" should not be translated simply as 'it would have been enough'; rather,
"dayenu" means 'it would have been enough - to PRAISE God, i.e. to say Hallel - even if
God had only taken us out of Egypt, or only if He had split the Sea, etc.
In this manner, the poem poetically summarizes each significant stage of redemption,
from the time of the Exodus until Am Yisrael's conquest of the Land - stating that each
single act of God's kindness in that process obligates us to praise Him: e.g.
- Had He only taken us out of Egypt and not punished the Egyptians, it would have
been reason enough to say Hallel
- Had He split the sea,but not given us the 'manna', that alone would have been reason
enough to say Hallel...
... And so on.
With this background, the next paragraph of that poem makes perfect sense:
"`al achat kama vekhama," - How much more so is it proper to thank God for performing
ALL these acts of kindness, as He took us out of Egypt, and punished them, and split the
sea, and gave us the manna etc.

"Dayenu" relates a total of fifteen acts of divine kindness, each act alone worthy of
praise - even more so we must praise God, for He had performed all of them!
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From this perspective, "dayenu" serves a double purpose. First and foremost, it
concludes the story with "shevach" [praise]. and qualifies the Hallel that we are about to
sing. However, it could also be understood as a continuation of the story of the Exodus.
Let's explain why and how:
SIPPUR & SHEVACH
Recall that the last "drasha" [elaboration] on the psukim of "arami oved avi" led into a
lengthy discussion of the Ten Plagues. To fulfill our obligation at the Seder' to tell the
story', we could (and do) finish right here. But the poem of "dayenu" actually continues
that story, picking up from the Ten Plagues ["asa bahem shfatim" refers to the Plagues],
and continuing through all the significant events in the desert until our arrival in the
Land of Israel. This is also congruent with the last pasuk of "arami oved avi", that
includes arriving in Israel (see Devarim 26:9! - "va'yvi'einu el ha'Makom ha'zeh, va'yiten
lanu et ha'aretz ha'zot"), which we don't elaborate upon in our version of Maggid, even
though according to the Mishna it appears that we really should!
In this manner, "dayneu" is both "shevach" [praise] and "sippur" [story] - at the same
time!
The 'HASHKAFA' of DAYENU
According to our explanation thus far, "dayenu" sets the stage for Hallel, as we
will now praise God [by singing Hallel] not only in gratitude for taking us out of Egypt,
but also in appreciation for each significant stage of the redemptive process. We thank
God not only for the Exodus, but also for the 'manna', for shabbat, for coming close to
Har Sinai, for the Torah, for the Land of Israel..., and finally for the building of the Bet
HaMikdash.
From a certain perspective, this poem may allude to a very profound 'hashkafa' [outlook
on life], and a message that is very applicable to our own generation.
Today, there are those who focus at the Seder only on the first stanza of "dayenu,"
viewing 'freedom from slavery' as the final goal, and hence the ultimate goal of
redemption. For them, this first stanza of "dayenu" is 'enough' - and to them, that is the
entire meaning of Passover - a holiday of Freedom.
Others focus only upon the last stanza, that without the entire land of Israel in our
possession, and without the re-building of the bet-ha'Mikdash, the entire redemptive
process is meaningless. In their eyes, Hallel should only be sung when the entire
redemption process is complete, and Am Yisrael reaches its final goal.
The beautiful poem of "dayenu" seems to disagree with both approaches. Instead, each
significant stage in the process of redemption deserves our recognition and for requires
that we praise God for it, even though it is 'not enough'!
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It is this hashkafic message, i.e., the understanding and appreciation of each step of the
redemptive process, which "dayenu" can teach us. "Ge'ulat Yisra'el" - the redemption of
Israel - even in our time, is a process which is comprised of many stages. Every
significant step in this process, be it simply sovereignty, or partial borders, or victory in
battle; or freedom to study Torah, even without complete redemption, requires our
gratitude and praise to Hashem.
For each stage in that process, it is incumbent upon Am Yisrael to recognize that stage
and thank Hashem accordingly, while at the same time recognizing that many more
stages remain yet unfulfilled - and reminding ourselves of how we need act -to be
deserving of that next stage.
"Dayenu" challenges us to find the proper balance.
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Hallel: The Song of the Seder
Sally Mayer
Senior Faculty, Midreshet Lindenbaum

The prayer of Hallel evokes memories of the celebrations that dot the Jewish calendar
throughout the year. On holidays such as Hanukkah, Succoth, Rosh Hodesh, and Yom
Ha’atzma’ut, we gather in the synagogue to sing Hallel, a collection of songs of praise to
God. Hallel begins with a special blessing; it is integrated into the day’s prayers, and is
recited while standing.
One Hallel of the year stands out as strikingly different from all the others: the Hallel we
sing during the the Seder, on the first night of Passover. Not only do we leave out the
usual introductory blessing, we also sit through its recitation rather than standing, and
we even interrupt the prayer with a meal! Why does the Hallel of the Seder seem so
informal? Why is it stripped of the customary blessing, recited while sitting—and eating!
Understanding the uniqueness of Hallel on the Seder night will help us unlock the
significance of the Seder and of the holiday of Passover itself.
The Talmud (Arakhin 10a) asks why each of the days of the holiday of Succoth carries a
formal religious obligation to recite Hallel, while the latter six days of Passover do not
carry such a Hallel obligation (Hallel is recited on these days merely as a minhag, a
custom). In response to this challenge, the Talmud articulates three characteristics of
special holiness which each day of a festival must possess in order to mandate the
recitation of Hallel as a formal obligation: 1) The festival must be one during which the
Torah prohibits work; 2) The festival must be called a “mo’ed,” a “sanctified time,” by
the Torah; and 3) The festival must carry a Torah-mandated special sacrifice, to be
offered in the Temple. These three characteristics indicate that the day carries great
sanctity, sufficient to trigger the human reponse of Hallel to the Divine indications that
the day is special. Succoth, Shavuoth, and the first two days of Passover all meet this
litmus test of holiness, and therefore require the recitation of Hallel to properly
celebrate them.
But this understanding of Hallel does not account for one other occasion on which the
Talmud asserts Hallel is mandated as a full religious obligation: Hanukkah. Although
Hanukkah meets none of the three requirements above, it somehow merits a fully
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mandated Hallel for all eight days! The Talmud explains that Hallel is recited on
Hanukkah because of the miracle that occurred on that holiday: Hanukkah does not
need to meet the “sanctity test” described above because the Hallel of Hanukkah is not
a response to the great sanctity of the day—it is instead the Jewish people’s expression
of their thanks to God for the miracle of their salvation
Besides the two types of formally mandated Hallel we have mentioned—“sanctity
Hallel” and “miracle Hallel”—the Talmud (Pesahim 117a) introduces yet a third type of
Hallel: “spontaneous Hallel.” This Hallel, a mixture of praise and plea, was recited by
Moses and Israel, trapped between the sea and the pursuing Egyptian cavalry; it was
recited by Mordekhai and Esther, threatened with genocide by the evil Haman; it was
recited every time in history that Jews faced trouble or danger and cried out for
salvation—and it was recited once again when they were saved by God. “Spontaneous
Hallel” differs from the two other types of Hallel not only in purpose, but also in
duration: future generations do not commemorate these miracles with Hallel as we do
on Hanukkah. They are one-time recitations of Hallel, urgent cries to God and heartfelt
bursts of thanksgiving.
Thus far, we have outlined three types of Hallel: “Sanctity Hallel,” exemplified by the
Hallel of Succoth, Shavuoth, and Passover; “miracle Hallel,” thanksgiving for a miracle, as
in the case of Hanukkah; and “spontaneous Hallel,” prayer for salvation from imminent
danger, followed by thanksgiving for salvation. Let us now return to the Hallel of the
Seder night: which type of Hallel do we sing on this evening? In the Haggadah, Hallel
immediately follows a powerful passage which informs our perspective on the Seder
night:
In every generation, one must see himself as though he himself left Egypt,
because God redeemed not only our ancestors, but us as well . . . and
therefore, we must thank, praise, laud, glorify, exalt, and raise high the
One who performed all of these miracles for us and our ancestors . . . .
The Haggadah reminds us that the events of the Exodus are not merely history, the
substance of an old story: during the Seder, we must personally experience our own
exodus from the slavery of Egypt. We begin by recounting the misery of our toil and
labor, tasting the saltwater tears of our nation’s suffering. We suffer the harshness of
bondage through the bitter herbs, we feel the quickening haste of the sudden
redemption as we eat the matzah, the bread which had no time to rise before we fled
Egypt. Each of us, personally, leaves Egypt—and in “spontaneous” response, we cannot
help but sing the song that Jews have sung throughout the centuries at their moments
of redemption: Hallel! We echo Moses and Israel on the banks of the Red Sea, and
Mordekhai and Esther in Shushan. We sing it every year not to commemorate an old,
dusty miracle, but to celebrate the redemptive miracle we create and experience
personally during the Seder.
This personal, spontaneous cry of thanks needs none of the trappings of formality which
accompany the “sanctity Hallel” and “miracle Hallel.” We do not introduce it with a
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blessing, which would bespeak the formal establishment of a mitzvah, a commandment,
because we are spontaneously reacting to a miracle that has just occurred before us.
We need not stand, we do not have time to go to the synagogue; elated by our good
fortune, we cannot help but sing to thank God for the miracle He has just performed.
Even the meal seems in consonance with this Hallel, as though it is the champagne
brought out to celebrate the joy of victory.
The Hallel of the Seder thus reflects the character of the entire holiday of Passover.
Passover celebrates the creation of the Jewish people, the forging of our relationship
with God. And yet it is not merely the anniversary of our covenant with God, not merely
a day on which we remember that He took us out from another nation and consecrated
us as His own, but the reenactment of that marriage. Hallel celebrates that moment
when we personally leave Egypt and start out on the road to accepting the Torah at
Sinai and becoming God’s chosen people.
Each year, we have the opportunity to rededicate ourselves to God and to reinvent
ourselves as a people.
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There Were HOW MANY Plagues?
Rabbi Benjy Myers
Educational Director, Beren-Amiel and
Straus-Amiel Emissary Programs
Ask any child how many plagues there were in Egypt, how many times the Almighty struck
the subjugators of the Jewish people, and the answer would be straightforward: Ten.
Indeed, one of the experiential highlights of my seder growing up was chanting in unison
the names of each of the ten plagues while removing a drop of wine from my glass with a
finger, making sure, of course, not to lick my finger afterwards. The notion that there were
ten plagues was so ingrained and seemingly important, that immediately after recalling
each plague by name, we continue the wine-dripping ‘ceremony’ by mentioning the
mnemonic used by R’ Yehuda – DeTzaKh, ADaSh, B’AḤaV.
It is the certitude and clarity with which the ten plagues are presented in the haggada
that makes the section immediately thereafter all the more complicated. R’ Yossi haGlili,
R’ Eliezer and R’ Akiva each present a varied understanding of biblical verses whose aim –
it seems – is to increase retroactively the number of plagues suffered by the Egyptians.
Not only do they add to the number of plagues that befell them in Egypt, but they add an
extra category – plagues that occurred at the sea.
This passage, based on the Mekhilta d’Rashbi, raises two underlying questions:
1. What difference does it make to me, in this day and age, to inflate the number of
plagues from ten to several dozen or several hundred? The same question can
be asked of the three tana’im whose opinion is brought in the midrash – what
difference did it make to them?
2. The focus of the seder is the exodus from Egypt, and in particular, the slavery
and then the actual moment of salvation – not the splitting of the sea. Indeed,
no mention is made of that great miracle except in this section, and one line in
the song of Dayeinu. Why, therefore, do we include this section of homiletic
gymnastics in our seder?
One answer is brought in the name of the Vilna Gaon. The verse states that “all the
sicknesses that I have visited upon Egypt I will not visit upon you, for I, the Lord, heal
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you” (Shmot 15, 26). The Vilna Gaon remarks that the more plagues, sicknesses and
afflictions visited upon the Egyptians of old, the fewer can visited upon the Jewish
people. As such, even though the number of plagues was midrashically increased after
the fact, it still serves a purpose for the Jewish people.
While this may answer the first question, it still does not explain how the passage made
its way into our haggada and seder night.
The answer, I believe, lies in understanding the historical timeframe of the three rabbis,
as well as understanding the aim of seder night.
Rabbi Akiva’s interaction with and ultimate execution by the Romans is well
documented. The occupying empire did its best to kill off the spirit and practices of the
Jews, as well as implement a violent subjugation, including numerous battles and
executions. Rabbi Yossi haGlili was one of Rabbi Akiva’s contemporaries, and the
gemara cites a number of instances where the two entered into a Talmudic dispute with
one another (Pesahim 74a, Ketubot 38a, Sanhedrin 111b and others). One of Rabbi
Akiva’s main teachers was Rabbi Eliezer, and it was during his time that the Romans
decreed against circumcision (cf. Shabbat 130a; G. Alon, Toldot Hayehudim vol. 2, p. 10).
It is clear that living through the time of the Roman occupation and the accompanying
strictures and decrees placed upon the Jewish people was difficult, and indeed at times
required the ultimate sacrifice to be made in upholding the values, traditions and
mitzvot that the Jews have held dear for generations. It is during this time that the three
rabbis presented their midrashic reading of the plagues. It is, in fact, an anti-Roman
polemic and a way for the rabbis, through their sermons, to strengthen their flock. The
underlying message, I believe, is that while the rabbis were supposedly teaching about
the plagues of Egypt and the ultimate exodus from that house of slavery, their real goal
was to show that the same fate would eventually befall the Romans. One could not
speak openly about the occupying force without fear of reprisal, and so the rabbis were
forced to speak in code.
In later generations, it became safer to speak about the Roman Empire not just as an
actual occupying force, but also as a concept (the exile from the time of the destruction
of the second Bet HamiKdash is often referred to as the Roman exile, even though
historically many generations have passed since the Empire itself ended). Indeed, we
find later midrashim that spell out in clear terms what I believe the three tana’im were
trying to present in more subdued tones in their midrash.
In Shemot Rabba 9:13:
Said Rabbi Elazar ben Padat: Just as the Almighty brought on the
Egyptians, so he will bring on Tyre, as it is written (Isaiah 23, 5): “Like the
report concerning Egypt, shall they quake at the report of Tyre ()צ ֹר.”
Rabbi Elazar said: When Scripture writes Tyre in brief ( )צ ֹרit speaks of the
Evil Empire (Rome), and whenever it uses the full spelling ( )צֹורit speaks if
Tyre, the city-state.
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The Pesikta D’Rav Kahana (7) brings this midrash and takes it a step further:
R’ Levi said in the name of R’ Hamma bar R’ Hanina: May He who sought
retribution from the former seek retribution from the later; just as was
with Egypt, so too may it be with Edom (Rome).
The midrash then goes on to list the ten plagues of Egypt and brings scriptural support
to show that such plagues will also be visited upon Rome.
As such, the answer to the questions above are that it doesn’t really make a difference
how many plagues there really were, nor does it really matter how many were on land
or at the sea. What really matters is where we see ourselves. Seder night is an
experience; it is the night on which we are supposed to relive the exodus, the night
when we are supposed to see ourselves leaving the house of slavery and having a taste
of freedom. Throughout Jewish history there have been times when experiencing
freedom was easy. There were no external elements forcing us to hide who we are, our
beliefs and practices. During those times, it is perhaps harder to imagine slavery and the
feelings of subjugation. However, at other times in Jewish history, the opposite was
true. Living as an open, proud Jew brought with it challenges and dangers, oftentimes
mortal dangers. During those times it would have been harder to picture a life of
freedom.
Nevertheless, whatever stage of Jewish history one is in, the obligation on Seder night
remains – experience the exodus! Taste the bitterness of slavery and the sweetness of
deliverance; discuss the horrors of forced containment and wonders of freedom; sing
about the past, of how we were slaves, and revel in the promise that while in every
generation they rise up against us to destroy us, the Almighty has promised to deliver us
from their hands.
This is the message that R’ Yossi haGlili, R’ Eliezer and R’ Akiva gave their communities
and it is the reason this passage is in the haggada – while at times life may be hard, we
must remember that we have a Divine, eternal promise that God will look out for and
deliver His people. This is worthy of us looking for the light at the end of the tunnel, and
worthy of us raising our glass in a toast to God and, in the words of the haggada as we
conclude the section of maggid and move on to our matza and festive meal, “and let us
give thanks to You with newfound song for our redemption and deliverance of our souls.
Blessed are You, redeemer of Israel.”
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The "Wicked" Child
Rabbi Shlomo Riskin
Founder and Chancellor, Ohr Torah Stone

Why does the author of the Haggada call the questioner in this sequence “the wicked
child”? The reason that the Haggada itself emphasizes lies in the questioner’s exclusion
of himself from the family ritual when he asks, “What is this service to you?” The
Haggada explains: “Saying ‘you,’ he excludes himself, and by doing so he denies a basic
principle of our faith.” For a Jew, it is considered “wicked” to exclude oneself from the
Jewish ritual-familial experiences.
Also, in this instance, the child doesn’t ask his parents anything; instead, he tells them:
“…when your children shall say to you” (Ex. 12:26). An honest question reveals a
willingness to learn, but the wicked child is not interested in answers – only in making
statements.
How might we respond to such a child? The Bible itself gives one response: “It is the
Passover service to God. He passed over the houses of the Israelites in Egypt [when he
slew the Egyptian firstborn] and He saved our homes” (Ex. 12:27); the author of the
Haggada gives another: “You shall cause his teeth to be on edge, and say to him, ‘It is
because of that which God did for me when I went out of Egypt’” (Ex.13:8).
Why the difference, and what is the specific message of each? The Netziv (Rabbi Naftali
Tzvi Yehuda Berlin, 1817-1893) teaches that the wicked child’s statement reflects his
belief that so many years after the original events there is no reason to retain such an
old-fashioned and outmoded service. The biblical answer is that it is a Passover sacrifice
to God, who saved our homes, and our families.
There are two central pillars in Judaism: family ties and Divine directions. Family has
been an important Jewish value from the beginning of our history, when Abraham is
told that he is distinguished and loved by God “so that he command his children and his
family after him that they do righteousness and justice” (Gen. 18:19). And when
Pharaoh’s servants agree to allow Moses to leave Egypt – but only with the males –
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Moses and Aaron respond, “We shall go with our young and with our old, with our sons
and with our daughters” (Ex. 10:9). It’s a family affair.
Hence, the Bible tells this wicked child that the Passover sacrifice is a reminder of a
Divine miracle that preserved the Jewish family. The Seder is precisely the kind of family
ritual that is crucial for familial continuity.
The author of the Haggada cites a different verse: “When the Lord brings you to the land
which He swore to your fathers to give to you… You shall tell your child on that day,
saying, ‘It is because of this [ritual] that God did [miracles] for me when I went out of
Egypt’” (Ex. 13:5-8).
The key words here are “did for me.” Passover teaches the two most important
messages of Judaism: the inalienable right of every individual to be free and the
injunction that we love the stranger because we were (unloved) strangers in Egypt. The
continuity of the generations and the familial celebrations of crucial historical events
demand that each Jew have the ability to transform past history into one’s own
existential and personal memory. The initial biblical answer emphasizes the importance
of familial experiences for familial continuity; the author of the Haggada adds that
without incorporating past into present there can be neither meaningful present nor
anticipated future.
I am my past. Despite the fact that the wicked child has denied his roots, we dare not
tear him out of the family. He may think that he wants to remove himself from historical
continuity, but it’s the task of his family to remind him that this celebration is an
indelible part of his existential identity, that he is celebrating his own personal
liberation.
The Haggada instructs us to set the teeth of the wicked child on edge. The phrase in
Hebrew is “hakheh et shinav.” It doesn’t say “hakeh”, which means to strike, to slap him
in the teeth, but rather “hakheh,” from the language of the prophet Ezekiel, “The
fathers eat the sour grapes, and the children’s teeth are set on edge. (Ezek. 18:2). The
prophet is expressing the fundamental unfairness in the fact that the parents have
sinned but their children are the ones who must suffer the pain of exile. Indeed, children
do suffer for the sins of their parents – always. Anyone who comes from a difficult or
dysfunctional home will bear the burden.
But just as the child has responsibility to his past, the parent has responsibility to the
future. Are we certain that the wicked child’s teeth are not set on edge because of the
sour grapes that we, the parents, have eaten because we have not properly
demonstrated the requisite love and passion for the beauty and the glory of our
traditions? Have we been there to hear his questions when he was still ready to ask
them and to listen to answers? Have we been the appropriate models for him to desire
continuity within our family? The author of the Haggada subtly but forthrightly reminds
both parents and children of their obligations to each other, to past and to future.
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Redemption of Speech
Dr. Jennie Rosenfeld
Fellow, Susi Bradfield Women's
Institute of Halakhic Leadership

Hasidic thinkers write about the exile of Egypt as “ – ”גלות הדבורan exile of speech, an
exile of the word. Redemption, correspondingly, is a redemption of speech.
This process of exile and redemption can be seen on a personal level within Moshe, and
his process mimics the development of the nation as well. In Exodus, chapter 4, at the
burning bush, the first encounter between Moshe and G-d, Moshe tells G-d in no
uncertain terms that he is not a speaker – “  כי כבד פה וכבד לשון...לא איש דברים אנכי
( ”אנכיI am not a man of words… for I have difficulty speaking/ am heavy of mouth and
tongue). This theme recurs extensively in this first encounter. However, after the Exodus
from Egypt, at Sinai, we see a different Moshe, a speaker – “ משה ידבר והאלוקים יעננו
( ”בקולMoshe spoke and G-d answered him with voice, Exodus 19:19). We will return to
the separation of speech and voice later, but at this point Moshe’s development and
progress with speech, in parallel to the nation’s redemption, are clear.
Understanding the exile and redemption in Egypt, however, is not enough for us today.
The Rambam (Hilkhot Hametz u’Matzah, Nusach ha-Haggaddah) codifies the obligation
of each and every one of us today to feel as if we personally have been redeemed from
Egypt. We are therefore forced to ask ourselves what this redemption means on a
practical level and what it could look like for us today. I want to bring two models of
redemption which can perhaps speak to us today.
The Rav, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, writes movingly on this theme in his article,
“Redemption, Prayer, Talmud Torah” (in Tradition and available online:
https://www.yumpu.com/en/document/view/4521172/redemption-prayer-talmudtorah-tradition). He begins by explaining the process of redemption, as conceived in the
Zohar, as a three-step process, which is rooted in Moshe’s development:
First it identifies bondage with absence of both word and meaningful sound,
with total silence. Then redemption begins with finding sound while the word is
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still absent. Finally, with the finding of both sound and word, redemption attains
its full realization…
He proceeds to explain the way he sees this process of redeeming the word as an
ongoing process throughout history. According to the Rav, redemption is found in the
human being learning to recognize and express his own needs in the form of prayer and
in the form of Talmud Torah. With both prayer and Torah study, each individual can
experience redemption in their own personal way, by going through the three stages
described in the Zohar. One begins with silence – not recognizing the need to pray, or
the intellectual need to study. Eventually a need is felt and a voice is found – to cry out
in inarticulate prayer, and to feel the curiosity which motivates study. And lastly, both
sound and word are found and prayer achieves its full status, as does rigorous Torah
study. As the Rav concludes:
Once man gains insight into his true self, by activating the intellect, he finds
himself on the road towards discovering ultimate redemption… He is aware of
his needs because he prays; he is aware of his intellectual capacities because he
studies. He is sure that the needs are his own, and that the intellectual capacities
are a part of himself. This twofold knowledge is cathartic and redemptive.
However, both prayer and study can be lonely experiences – and though the Rav offers
a convincing explanation about how these are the seeds of existential redemption,
perhaps more can be said about a redemption which is able to step outside of the self.
For a second model of redemption, I turn to Rav Shagar’s chapter on this topic in his
book  דרשות לחג הפסח:זמן של חירות. In contrast to the Rav, redemption for Rav Shagar
is found in human interaction and connection – it is found in conversation between
people rather than in the conversation between man and G-d.
Rav Shagar writes movingly that the essence of the redemption we experience on
Pesach is communal, rather than personal. In contrast to the Western perception which
Rav Shagar sees epitomized in Sartre’s statement that “Hell is other people”, we
experience a widening of our own boundaries on Pesach in which we are able to make
space for guests in a way which doesn’t hinder us. Both welcoming of guests (“ כל דכפין
 )”ייתי וייכולand conversation with others are hallmarks of the Seder night. Conversation
is so essential that the Rambam even obligates the person who is alone at their own
Seder, to recite the Hagaddah in question and answer form, so that he is in dialogue
with himself!
The challenge inherent in Rav Shagar’s teaching is indeed a challenge, particularly over
Pesach – will we open our homes to those in need of hospitality? And how will the Seder
look in terms of conversation between family members? Will we manage to make the
Seder a meaningful experience or spend it in a series of subtle or overt clashes with the
different voices at our table?
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Rav Shagar presents a model of what true conversation can look like – a speaking
between subjects, where each person truly listens to the other and thus the
conversation develops in an unscripted and organic way. In true conversation, neither
side knows in advance what either the other or the self will say. Redemption, for Rav
Shagar, is the ability to truly speak to the other, and to speak without fear.
Rav Soloveitchik and Rav Shagar each open different angles of what the  גאולת הדיבורor
redeemed speech, can look like, both on the personal front ()בין אדם לעצמו, as well as
the interpersonal front ()בין אדם לחברו. May each and every one of us merit a Pesach of
redemption, a Pesach in which relive redemption in our own lives, a Pesach in which we
experience the verses in Psalms (118:5) –""מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה. A
Pesach in which those areas which are currently narrow and in which we currently
experience only tunnel-vision, should be widened into the broader perspective of
redemption – both in our personal lives in prayer and Torah study, as well as in our
wider relationships with both family and friends.
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ל"ג בעומר :בין מציאות למהות
הרב דוד סתיו

יו"ר עמית ,אור תורה סטון

מה קרה בל"ג בעומר?
אחד המועדים היותר משונים שיש לנו בלוח השנה הוא ל"ג בעומר .הרמ"א אמנם מזכיר את
היום הזה כיום שאין אומרים בו תחנון ,ושיש להרבות בו קצת שמחה ,אך בעולם ההלכה לא
מצליחים למצוא את מקור השמחה .אנו נאלצים למצוא מקורות מאוד לא שגרתיים כדי
למצוא לו הצדקות.
המאירי ביבמות טוען שקי"ל שבל"ג בעומר פסקו תלמידי ר"ע מלמות .לעומתו ,יש לנו מקורות
שבפרוס העצרת שהוא יום ל"ד לעומר שם פסקו מלמות ,ויש מקורות רבים שמתו בין פסח
ועד לעצרת ,אלא שלא מתו בכל הימים אלא ב 32-ימים בלבד ,ועל כן כעבור  32יום קבעו יום
שמחה אף שבאותו יום ספציפי (ל"ג בעומר) לא קרה כלום! הפמ"ג מסכם את כל השיטות
בכך שאף אחד לא יודע באמת מה קרה בל"ג בעומר .החת"ס (סי' רלג) לאחר ששמע שבצפת
עושים שמחה ומדורות ביום ל"ג בעומר ,תוהה כיצד העיזו להמציא מלבם חג חדש שאין לא
מקור בשום מקום .והוא מוסיף שאין זה דומה לפורים קטן של עיירות שכן אלו ימי הודאה על
מאורעות שארעו למקומות מסוימים ,ואילו בל"ג בעומר לא קרה כלום! הר' יוסף נתנזון ('שואל
ומשיב') מוסיף על הבעייתיות של בדיית חגים ,וטוען שיש איסורי דאורייתא בחגיגות
ובהשחתות שמבצעים במדורות השונות בכלל ,ובזריקת החפצים לאש במרון בפרט.
חכמי הקבלה טוענים שרשב"י ,שיום הסתלקותו היה בי"ח אייר (שגם לכך אין מקור מוסמך),
צווה שישמחו ביום שמחתו שזהו יום מותו לפי נוסחה אחת בכתבי האר"י .ועל כך שואלים
החת"ס והשואל ומשיב ,ממתי יום הפטירה הופך מיום אבל ותענית ליום שמחה והלולא?
[הפוסקים החסידים טענו שהשמחה אינה על יום פטירתו ,אלא על הניסים שפקדו אותו בימי
חייו .או שזה יום סמיכתו ע"י ר"ע]...
אין הלכה כר"ש ברוב מוחלט של המחלוקות שהוא חולק בהם ,מלבד 'דבר שאינו מתכוון'
ששם אינו לבד במערכה (ובהל' גיטין שהרמ"א פוסק כר"ש כולם ישר עטים עליו בתמיהה
מדוע פסק כר"ש) ,ובכך נעסוק בהמשך ,אך מוזר שפתאום דווקא אצל רשב"י שנדחה כמעט
כליל מעולם ההלכה ,אנו מוצאים חגיגה על יום מותו.עולם ההלכה אינו נותן לל"ג בעומר שום
התחלה והצדקה ,ואילו עולם הקבלה והפנימיות שופך עליו אור בכמויות לא רגילות.
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נדמה לנו פעמים רבות ,שההלכה היא חזות הכל ,ושמה שנפסק זה האמת ואין בלתה .אך
צריך לדעת שאע"פ שלעיתים צריך לנהוג באופן מסוים ,ברובד פנימי יותר יש אמיתות נוספות.
וכן מצינו בבריאת העולם וברצונות הקב"ה שלא יכלו להתגלות במציאות (רצה הקב"ה לברוא
את העולם במידת הדין ,ראה ...בא ושתף את מידת הרחמים ,וכן הרבה) .אנו חיים בעולם
המעשי ,ובמציאות שלנו יש לנהוג בדרכים מסוימות ,אע"פ שהאמת הפנימית שונה לעיתים.
ויש לזכור שאין אנו מפסיקים להתייחס אל הפנים והעומק.
יום פטירתו של רשב"י הוא יום שמחתו ,כי בעולם הזה אין עמדתו מתקבלת ,וא"א להגשימה
במציאות שלנו ,אך בעולם הבא יודע הוא שעמדתו תתגשם .רשב"י רואה את הדברים באופן
היותר פנימי שלהם ,והיותר נכון שלהם ,אך א"א לנהוג כך הלכה למעשה בעולם הזה ,ופמליא
של מעלה מחכה ושמחה לבואו.
ביום פטירתו של משה נשתכחו  3000הלכות ,שכן תפיסת ההלכה היא שיום פטירה הוא יום
של חסרון .אך ביום פטירת רשב"י מואר לנו שיש דברים שהם מעבר לראיית עיננו ,ושיש
במוות מעבר לטרגיות ולחסרון המתבטא במציאות.
ל"ג בעומר ופורים
האבודרהם שמובא בטור הל' פסח מביא את הסדור של החגים ע"פ ימי פסח בא"ת ב"ש,
והוא מביא שביום השישי של פסח יחול פורים ,וכן יחול ל"ג בעומר .האם יש זיקה בין פורים
לל"ג בעומר?
ר"ש אומר שיכול הוא לפטור את כל העולם כולו ,וכן מצינו שבימיו לא נראתה הקשת ,כי
בעצמתו הפנימית מביא מבט פנימי של "בין כל ובין כך קרויים בנים" ,ומבט שמסיר את
המחיצות המקריות והחיצוניות בין האנשים .כמובן ,שנזכרים אנו קצת בחג הפורים שמנסה
גם הוא להכנס לנקודה הפנימית של האדם ,ולהסיר את כל המחיצות החיצוניות בין האדם
ורעיו ,ובין אדם א-לוקיו .מובא בשם הר' מצאנז" :יום כיפור הוא כמעט כיום הפורים ,ויום
הפורים הוא כמעט כמו ל"ג בעומר" .ביום כיפור אנו מבקשים מחילה מצד הדין ,שאנו מכירים
בחטא ,ומבקשים לעזבו .בפורים אנו מבקשים תשובה טבעית שטוענת שהכל לא היה ברצינות
("הם עשו לפנים ,אף אתה עשה לפנים") .בל"ג בעומר ,בראייה הפנימית שהכל טוב ,אין שום
פחד וצורך בתשובה מצד הדין ,וכן אין שום צורך לתשובה מרחמים ,כי הכל מתבהר והנק'
הפנימית הטובה מתגלה.
את ל"ג בעומר חוגגים המון העם ופשוטיו ,יותר מאשר הלמדנים ,כי זהו היום שמרומם אף
פשוטים בעם שכן הוא מסיר את המדרגות הקבועות במציאות ,ומנסה להתקרב אל הפנים
ומהות של כל נשמה ונשמה בעולם.
הפער בין העולם ההלכתי שלא מבין את מהותו של היום הזה ,ולא מוצא סיבה למסיבה ,אל
מול ספרות החסידות שהעמידה את ל"ג בעומר מעל יום הכיפורים וחג הפורים הוא הפער גם
בדמותו של רשב"י .רשב"י במציאות ההלכתית הנגלית לא התקבל מכיוון שהוא מצוי
במציאות הפנימית שלא מתגלית בעולם הזה עדיין ,אך בעולם הפנים הוא נמצא במקום גבוה
ביותר כמייסד את כל תורת הסוד והקבלה .רשב"י טוען ש"כל העומד ליזרק כזרוק דמי" ,כי גם
מה שעדיין לא נגלה במציאות כבר מצוי במציאותו של רשב"י.
אתחלתא דגאולה
דורו של משה הוא דור של הלימוד ההלכתי ,והדור של האבות הוא דור של מהות .דורו של
משיח הוא דור של הסגולה הפנימית והמהותית ,וכן רשב"י .ככל שהתהליכים ההיסטוריים
מתקדמים ,כך אנו מתבוננים בפנימיות הדברים ,ולא רק בהופעתם החיצונית.
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ל"ג בעומר נופל בחודש אייר שכל כולו חגים שמתגלים שהעולם החיצוני ההלכתי אינו מסוגל
לתפוס את מה שהמבט הפנימי תופס .התנועה הציונית ,הקמת המדינה החילונית ,הבניין
החילוני בארץ מבחינה חיצונית הם תהליכים קשים שרב גדולי ישראל ראו בהם תהליכים
נוראיים שיש להתנגד אליהם .החודש הוא חודש שמצריך ראייה פנימית כמו שהייתה לרשב"י.
אפשר להתייחס רק אל האופן החיצוני של החג ,אל האש והעצים ,ההשחתה והשריפה ,אך
אפשר להתייחס לתופעות הפנימיות ולאור שפורץ ממנו ,שמקרב את פשוטי העם שתמיד
מבינים את הנק' הפנימיות לפני גדולי העם ,שראו שמתגלגל כאן תהליך גדול ועמוק שסופו
גאותה של אומה ותורה.
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האדם נידון לחירות
הרב שלמה וילק

ראש ישיבת ההסדר או"ת מחנים

סוגיית הפתיחה של הפרק השישי בפסחים עסוקה בשאלה אילו פעולות בהקרבת קרבן
הפסח דוחים את השבת במקרה שפסח חל בשבת כמו השנה .במחלוקת מעורבים שלשה
תנאים ,רבי יהושע ,רבי אלעזר ורבי עקיבא ,שלש דמויות מהפכניות ודומיננטיות מאוד .הדיון
סוער ומאוד אישי ,ולעומת סוגיות אחרות בהן הדיון לא מתרחש בפועל אלא נוצר ע"י עורך
התלמוד ,כאן מתועד שיח בית מדרשי סוער וחי .רבי אליעזר סבור כי מלאכות הקרבן ,החל
משחיטה שהיא דאורייתא וכלה בהבאת הקרבן שהיא מלאכה דרבנן ,כולם דוחים את השבת.
רבי עקיבא סבור כי רק השחיטה דוחה את השבת ולא הבאת הקרבן ,למרות ששחיטה היא
איסור תורה והבאה היא איסור דרבנן.
מכאן מתפתח דיון בדבר מעמדו של החכם בתורה ובהלכה ,ובעוד רבי אליעזר סבור כי כוחם
של חכמים חלש מכח התורה ,רבי עקיבא ורבי יהושע סבורים כי כוחו של חכם עומד במקביל
לכח ההלכה ,ולעי תים עולה עליו .שיאו של הדיון הוא בשאלה האם קיימת מצווה שמחה
באכילה ביום טוב? שני פסוקים עומדים במוקד הדיון :פעם אחת (דברים טז) כתוב 'עצרת לה'
אלקיך' ,ופעם שניה כתוב 'עצרת תהיה לכם' (במדבר כט) .רבי אליעזר סבור כי מבחינת
התורה אולי צריך לשמוח ,אולם אפשר כך א ו אחרת ואין עניין דווקא באכילה .ואילו לרבי
יהושע יש עניין דווקא בשילוב השניים .יש לשמוח בה' ולשמוח באכילה .הסוגיה מסתיימת
באמירה של רב יוסף כי הוא עושה קידוש בשבועות כי בזכות היום הזה הוא זוכה להתפרנס
ולהתפרסם ,כי הרי הוא עוסק בתורה ,והודאת הגמ' כי הכל מתחיל ב'אני' ומסיים ב'הוא'.
קיימות שתי דרכים להיות בן תורה ,ציות אינה אחת מהן .האחת היא החומרה והשניה
הקולא ,ואת שתיהן חייבים .הקולא מבטאת חירות כל עוד היא נובעת מאמת פנימית וידע
הלכתי פרשני ,והחומרה מבטאת חירות כל עוד היא נובעת ממסירות נפש ולא מפחדים
וחששות  .רק אז שתיהן הופכות להיות חירות של תורה .רק מי שמגלה מסירות נפש וחומרה,
יכול גם להיות פרשן ולהקל במקום שמרחב הפרשנות מאפשר זאת .ברגע שיש חג של חירות,
הופכת החירות להיות כפויה ,והיא אינה חירות .הדרך היחידה להיות בן חורין בפסח היא
להחמיר ,רק בויתור על החירו ת משיגים אותה לגמרי .רק אז החירות הופכת להיות
משמעותית.
34

הסוגיה שלנו מרחיבה את הרעיון הטמון בחירות של פסח .כדי שתורה ומצוות יהיו אכן חירות
ולא שעבוד חסר משמעות ,צריך נותן ומקבל .הנותן כופה הר כגיגית והמקבל מחפש את עצמו
ע"י הפרשנות ומוצא את הקב"ה .פסח הוא חג של והגדת לבנך .וכשהילדים קטנים אנו מנסים
לשמור אותם ערים ממש בכוח ,וכשהם מבוגרים מנסים לעניין אותם בסיפור ,ממש כמו כפיית
הר כגיגית ,אולם מה שאנחנו מספרים להם בהגדה זה דברי חכמים וסיפוריהם ,לא מצטטים
את מי שנתן אלא את אלו שקיבלו.
זה אולי תפקידם של ארבעת הבנים הערב .החכם שואל מה עושים ,הוא איש ההלכה .התם
מבקש להבין את הסיפור ,לחשוב על הרעיונות .זה שאינו יודע לשאול הוא האבייקטיבי,
החוקר שרק מתבונן ומבקר בלי מעורבות .והרשע הוא המורד ,זה שמעניק את החירות של
פסח ,המעורב באמת .ובכל אחד מאיתנו צריכים להיות ארבעה בנים ,איש ההלכה של סיני,
איש המחשבה של התלמוד ,איש המחקר המתבונן והמורד היהודי של כל הדורות .וכשאי
אפשר להכיל את כל הדברים בדמות אחת ,וכשאנו נאלצים לבחור אחת מהדמויות ולחיות
איתה ,אנו צריכים להמשיך ולהזמין לסיפור את המייצגיםהאחרים ,כדי שהשלחן הערוך יהיה
שלם.
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