
 חברים למסע העברי שלום וחג שמח,
 

 הלילה הזה כולנו יוצאים בשאלה! ומי שלא יוצא בשאלה כאילו לא קיים את מצוות הפסח.
 

קדש" - כוס היין  לב ליבה של ההגדה זה ה"מגיד". הוא מופיע אחרי ארבעה חלקים קצרים במיוחד: ה"
 הראשונה והקידוש על היום המיוחד, ה"רחץ" - שבו נוטלים ידיים, "הכרפס" - המתאבן הירוק, וה"יחץ" - שבו

 חוצים את המצה האמצעית לשניים - אחד ישמש אותנו בסעודה שתגיע בהמשך, והשני יהיה האפיקומן
  שמשאיר את הילדים ערים בלילה הזה.

 
 ה"מגיד" נפתח בשיר הנפלא, "הא לחמא עניא" - ובעברית, "זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים".
 מיד אחריו נעמדים הילדים הצעירים במשפחה (זו לא הלכה, רק מנהג מתוק) ופוצחים במתיקות שאין דומה

  לה בשיר שהם התכוננו לקראתו שבועות: "מה נשתנה?".
 

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
 

 טעות רווחת היא שמדובר בשאלה אחת ("מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?") שניתנות לה ארבע
 תשובות שונות: "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כלו מצה… שבכל הלילות אנו אוכלין
 שאר ירקות, הלילה הזה כולו מרור… שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי

 פעמים (מטבילים את הכרפס במי מלח ואת המרור בחרוסת)... שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין
  מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין".

 
 זו כאמור טעות. השיר הזה הוא כל כלו שאלה אחת ארוכה: מה שונה הלילה הזה, שאוכלים בו רק מצה ורק

  ירקות מרים (ה"מרור") ומטבילים בו פעמיים ויושבים מסובים ביחד, בנחת, כדרך "החופשיים"?
 

 רק בהמשך ה"מגיד" - שהוא לב ליבו של הסדר וגם החלק הארוך ביותר בו - מגיע הדיון היצירתי והניסיון
 לתת תשובה לשאלה. וכך יוצא שעיקר הסדר הוא בעצם מסע מפותל בנבכי החכמה וההוויה היהודית

  לדורותיה, בניסיון לענות על שאלת השאלות: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?".
 

 ולכן כולנו יוצאים בשאלה בערב הפסח, ומי שלא יצא בשאלה, לא יצא למסע המפותל ולא קיים את מצוות
 הפסח. והאמת? מי שלא יוצא בשאלה גם לא יוצא ממצרים!

 
  ובכן, מה באמת נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

 
  התשובה היא: הכל!

 
 כן, הכל השתנה הלילה הזה. ולא רק הלילה הזה. כל לילה הוא שונה לגמרי מהלילה שקדם לו. אני היום אינני

 מי שהייתי אתמול, ובוודאי לא מי שהייתי לפני שנה.
 

 העין שלנו לא מבחינה בשינויים. העולם מסביבנו נראה על פניו די סטטי בסך הכל. יש אמנם שינויים במזג
 האוויר, שינויים עונתיים, הילדים גדלים, אנחנו מזדקנים, אבל כל זה קורה לאט, ובסך הכל, על פניו, רב

 הקבוע על המשתנה. אבל זו טעות יסודית. טעות מוחלטת. העין שלנו פשוט לא מסוגלת לראות את הריקוד
  האינסופי של הבריאה, את התנועה ואת הרטט הבלתי פוסקים של הכל - החי, הצומח והדומם.

 
  לכן, התשובה למה נשתנה הלילה הזה, היא: הכל!

 



  רק ב"מצרים" דבר לא משתנה. וזו מהות העבדות.
 

 במצרים שולט אל השמש, האל "רע" (כן, זה שמו!), עליו אמר קהלת: (קהלת פרק א, ב-י) ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר
 ֹקֶהֶלת, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל. ַמה ִּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש.  ּדֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָּבא ְוָהָאֶרץ

 ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת. ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש ְוֶאל-ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם. הֹוֵלְך ֶאל-ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל-ָצפֹון,
 סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח, ְוַעל-ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוַח. ָּכל-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא. ֶאל ְמקֹום

 ֶׁשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת. ָּכל ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים, ֹלא יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר, ֹלא ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות
 ְוֹלא-ִתָּמֵלא אֶֹזן ִמְּׁשֹמַע. ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ּוַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה, ְוֵאין ָּכל-ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש. ֵיׁש

 ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר: ְרֵאה ֶזה ָחָדׁש הּוא! ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו.
 

 הייאוש של קהלת כל כך מוכר: מה שהיה הוא שיהיה. כמו אוגר, שאץ רץ לו בגלגל שבכלוב, ומופתע לגלות
  שהוא נשאר במקום, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה.

 
 זו מצרים וזו העבדות, חוויה של חיים צרים: קמים בבוקר לעוד יום, לעוד שגרה, וקרן האור היחידה היא

 הפנטזיה שיום אחד הכל ישתנה: אחרי הצבא, אחרי האוניברסיטה, אחרי שנתחתן, אחרי שיבואו הילדים,
  אחרי שיצאו הילדים מהבית, בפנסיה...

  
 המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית

 
 אחד המשפטים האהובים עלי ביותר בתפילת השחרית, שמזכירה לנו כל בוקר מחדש שהכל מתחדש והכל

  משתנה: "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית". כל יום, כל רגע, כל שניה, כל שבריר שניה.
 

 התפילה הזו היא הרבה יותר מהפכנית ממה שאולי נראה ממבט ראשון, ויש לה כמה וכמה רמות של עומק.
 רמה אחת היא שאין אף פעם רגע הדומה לקודמו. רמה עמוקה יותר טוענת, שבין אם הרגע הזה דומה לקודמו

 ובין אם לא, הוא חדש. הוא, כאילו, זה עתה נברא.
 

 אבל ישנה רמה עוד יותר עמוקה: בתודעה האנושית, שהיא סוג של "מצרים" - במובן של matrix - כל רגע הוא
 המשכו הטבעי של הרגע שבא לפני, ואחריו יבוא רגע נוסף. החיים הם למעשה שרשרת של רגעים הבאים

 בזה אחר זה. כל תודעת הזמן שלנו בנויה על התפיסה הזו.
 

 ומה אם זה לא נכון? מה אם כל "רגע" הינו בריאה שלמה העומדת בפני עצמה? האם זו לא ההבנה
 המתבקשת מהתפילה, "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"? כי אם כל יום הוא התחדשות, הרי שהוא

 לא יכול להיות המשכיות של היום שלפניו. המשכיות והתחדשות הם שני דברים שונים.
 

 על זה אמר ריה"ל (רבי יהודה הלוי) "עבדי הזמן, עבדי עבדים הם". הוא התכוון אלינו - לכל מי שמאמין
  בליניאריות של הזמן, שלפיה החיים הם רצף מתמשך של רגעים.

 
 "עבד ה', הוא לבדו חופשי", המשיך הריה"ל. כלומר, מי שמאמין בכל מאודו ב"המחדש בכל יום תמיד מעשה

 בראשית" הוא לבדו חופשי. הוא חופשי מכבלי הזמן.
 

 אל דאגה, למיטב ידיעתי אין אדם שבאמת חי את חייו על פי התפיסה הזאת. בסופו של דבר כולנו מתנהלים
 מתוך הקונספציה המקובלת - המטריקס, אם תרצו - לפיה הזמן הוא אכן ליניארי, ולכל רגע יש רגע שקדם לו

  והוביל אליו ורגע שיבוא אחריו, וכן הלאה.
 



 אבל, אם נסכים רק להשתעשע באפשרות הזאת, לפיה באמת כל יום וכל רגע הם בריאה חדשה לגמרי,
 שאינם המשכיות של היום או של הרגע שקדמו להם, הרי שניגע לרגע קט בחירות המיוחלת. נוכל באמת

 לומר: הכל השתנה הלילה הזה. הכל!
 

 הראשון שיצא ממצרים ועבר את הנהר
  

 הראשון שגילה את האפשרות הזאת היה אברהם אבינו. מדרש מפורסם מספר לנו על ילדותו הסוערת. אביו,
 תרח, היה בעל מלאכה וסוחר מאוד מוצלח. הוא יצר ומכר פסלים לעבודה זרה. פסל הוא דומם. הוא מסמל
 את המציאות הלא משתנה. עובדי פסלים נהנים לדמיין שהכל סטטי ולא משתנה. זה נותן להם אשליה של
 המשכיות. שינוי הוא דבר מרענן כשהוא רצוי ובא בהזמנה, אבל בדרך כלל הוא נכפה עלינו, הוא קוטע את

  רצף חיינו והוא מאוד מפחיד.
 

 לכן מספרת לנו ההגדה ש"ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו… ֶׁשֶּנֱאַמר...: ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו
 ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר

  ַהָּנָהר…"
 

 יציאת מצרים הראשונה הייתה יציאת אברהם מחנות הפסלים של אביו. הוא היה הראשון שהעז לצאת
  מאשליית ההמשכיות הקבועה והליניארית.

 
 מי שמוכן להשתנות, להתחדש, כל הזמן, כל רגע מחדש, כאילו עבר את הנהר, ולכן הוא רשאי להיקרא

  "עברי". כל מי שלא, עדיין משועבד לקיבעון ונשאר מעברו השני של הנהר.
 

 העבודה שבלב: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים! (מתוך ההגדה)
 אפשר להשאיר את כל זה כרעיון שכלתני נחמד. אבל ככזה אין לו שום ערך. חייב אדם לראות את עצמו כאילו
 הוא יצא ממצרים! זה לא נאמר על שום אירוע אחר בלוח השנה שלנו. לכן ההזמנה היא לצאת ממצרים ממש.

 כמו תמיד, זה מתחיל בהבנה: הבנה שאין דבר סטטי בבריאה, שאין דבר שאינו משתנה כל הזמן, שהכל
 מתחדש, ושהכל נברא - ממש, פיזית - מחדש. הבנה והפנמה של הרעיון - כל רעיון, אגב - יבטיחו שהוא

 יתחיל לחלחל אל מעמקי התודעה שלנו, ומשם אל החוויה החושית והרגשית. מן הסתם, התודעה שלנו תשוב
 פעם אחר פעם אל הזמן הליניארי, המתמשך, הלא-מתחדש, אבל משהו עמוק בתוכנו - איזו תבונת-על
 שכזאת - תדע שזה לא באמת כך… שכל זה פיקציה שמייצר מוחנו הקודח, כי נוח לו ונוח לנו להישאר

  במצרים.
 

 ואז, גם אם נישאר עם רגל אחת במצרים, חלק ממנו - החלק התודעתי לפחות - יהיה תמיד מעבר לנהר, עם
 אברהם אבינו, ומעבר ליאור, עם משה רבנו.

 
 אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

 
 שבכל הלילות אנחנו זורמים עם החשיבה הקונבנציונאלית, של המשכיות, ליניאריות, של שרשרת של רגעים

 בני חלוף, הבאים בזה אחר הזה. הלילה הזה אנחנו פתוחים לאפשרות שכל רגע, כל שבריר של רגע, כל
  חלקיק של רגע הוא בריאה יש מאין, והוא התחדשות, אין לפניו ואין אחריו, ושכל רגע הוא אינסופי.

 
 שבכל הלילות אנחנו חושבים במצרית, הלילה הזה אנחנו חושבים בעברית. הלילה הזה אנחנו עוברים את

 הנהר.
 

 פסח שמח וכשר - לכל אחד על פי תפיסתו.
 



 אלישע


