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"הלילה הזה כולו מצה". המצה היא לא רק מצוות החג, 
אלא גם סמל לסיפורה המופלא של יציאת מצרים, כ"הא 
לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" - לחם 

עוני, אמרו חכמינו, "שעונין עליו דברים הרבה". 

הרב יוסף סגל, מי שהיה רבה של נס ציונה בדור השואה 
והתקומה, היקשה באחת מדרשותיו: מה הטעם לספר 
ליהודי על צרות שאירעו לאבות אבותיו לפני אלפי שנים, 
כאשר הצרות המתרחשות בזמנו ועל בשרו גדולות מהן? 
וכך השיב במשל: את המצה בזמן הכנתה, מרגע שהיא עדיין 
עיסה, אסור להניח רגע אחד ללא התעסקות. לשים אותה 
שוב ושוב, ואז מגלגלים, ושוב לוחצים, ומותחים ורוקעים 
עד שנעשית דקה-דקה, וגם אז ממשיכים לנקב את כולה 

כמה שיותר. ולרגע לא מסירים את ההשגחה מהבצק.

המשל הוא המצה. הנמשל הוא עם ישראל בגלותו – לא 
רק בגלות מצרים, אלא בכל אלו שבאו אחריה. היהודים 

ברדיפות,  המצה  יצירת  תהליך  את  עברו  מקום  בכל 
בגזרות, בשמדות ובפוגרומים, מצנעא ועד קייב, מבגדד 
ועד ברצלונה. היהודי היה תמיד צנום ויבש, אבל מעולם 
לא הונח לרגע ללא השגחה – עינו הפקוחה של הקב"ה.

נגזר על היהודים סבל רב  יכולנו להבין מדוע  לא תמיד 
ומתמשך כל כך, אבל יש נקודה אחת שעושה את ההבדל 
ליד  ויבשה  נניח מצה דקה  בין לחם למצה: החמץ. אם 
עוגה גדולה עם שכבות וטעמים ותוספות מתוקות, הרי 
שההשוואה תהיה מגוחכת. אבל אם נשאיר את העוגה 
יומיים-שלושה היא תתקשה, תעלה עובש ותרקב.  הזו 
בתוך זמן קצר ייעלם כל החן והמתק, והיא תהיה ראויה רק 
לזבובים. לעומתה, המצה שלצידה, למרות המראה הרע, 
הדקות והיובש, תוכל להישאר ימים, שבועות וחודשים – 

היא לא תשנה את צורתה וטעמה לא ייפגם. 

וזה ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם. כמה אימפריות 

עולמיות היו ונפלו? היכן מצרים הגדולה ופרעוניה? מה 
היא השאירה אחריה מלבד מצבות קבורה ענקיות? והיכן 
הן אשור, פרס, רומי, ומי זוכר את ברית המועצות? כולן 
התנוונו, נרקבו ונעלמו. כולן הושתתו על יסודות של חמץ 
ורקב – הגזל, החמס והחרב. כל עוגות הקצפת המעודנות 
נרקבו ונעלמו מעל במת ההיסטוריה, ורק עם ישראל, תמיד 
דק וצנום כמצה, חלש, רפה ונרדף, בנה את יסודותיו על 
התורה – על האהבה, המוסר והאמונה, ושום כוח, אכזרי 
וחייתי ככל שהיה, מפרעה ועד היטלר, מהמן ועד נושאי 
הצלב, לא הצליח להעלימו מן העולם. "כהא לחמא עניא" 
– כאותו לחם עוני, מצה עלובה, עם ישראל התגבש ונוצר 
בתהליך של לישה, מתיחה ולחיצות, אבל לרגע לא הונח 
מידו ומהשגחתו של הקב"ה, ובמבחן התוצאה – עם ישראל 
הוא עם הנצח )ע"פ הרב יוסף סגל הלוי, חזון יוסף, תשי"ז, 

עמ' קלג-קמז( 

עם המצה
ד"ר איל דודסון - ראש ההתמחות ללמודי ארץ ישראל במכללת אורות ישראל ומרצה במכללת הרצוג 

אצלנו בגרעין:
• גיבוי מלא ושיתוף פעולה עם עיריית חיפה וקהילות הסביבה

• סיוע במציאת מקומות עבודה
• מלגות לסטודנטים מתנדבים במיזמי חינוך ורווחה

• קרבה למגוון מוסדות האקדמיה והתעסוקה בעיר
• מגוון פתרונות חינוך לילדים; תינוקיה, מעון, גן ממ”ד, 

   חוגי העשרה מסובסדים.
• שילוב בכולל לחברי הגרעין

בואו להשתלב בחיי קהילה צעירה ומגובשת
תוך תרומה משמעותית לחברה ולעיר! לקראת השנה הבאה

ובאתר האינטרנט של שעלי תורה
www.shaaleitorah.org

בס"ד

לביה"ס הממ"ד התורני "אורות בנות"
מבית "שעלי תורה" - בית שמש

למנהלת ביה"ס פרחיה נחמני, לצוות, להורים 
ולתלמידות היקרות

מלוא הטנא ברכות מאליפות לרגל זכייתכם בפרס
מנהל מחוז ירושלים על הצטיינות יתרה גם בתחום החינוך החברתי -

ערכי, זאת בנוסף להצטיינותכם בתחום הלימודי

עלו והצליחו בדרככם הישרה והסלולה
במסילה העולה בית א-ל

ברגשי הוקרה והערכה רבה
הנהלת "שעלי תורה"

 

בס"ד

משפחת "שעלי תורה"
שותפה יחד עם הישיבה התיכונית "שעלי תורה" בבית שמש

בצער העמוק על הסתלקותו בטרם עת של הר"מ הותיק והמחנך הדגול

הרב אלישע אבני ז"ל
אשר עלה ונתעלה לגנזי מרומים תוך קבלת ייסורים באהבה

ת.נ.צ.ב.ה

הנהלת "שעלי תורה"

 

שיאו של ליל הסדר אמור להיות אכילת בשר קרבן הפסח. 
הפסח נאכל על השובע, כדי להבליט שזו אכילה שכולה 
של  היסודי  הליקוי  את  לתקן  נועדה  זו  אכילה  קודש. 
הבריאה, שכן ככל שזה יישמע מוזר, נבראנו כדי לאכול: 
ן ָאכֹל ּתֹאֵכל"  "ַוְיַצו ד' ֱאלִֹהים ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ַהגָּ
)בראשית ב טז(. חלק מהמפרשים ראו בפסוק זה מצוות 
עשה, ולמעשה כלולות בה כל מצוות העשה שעתידים 

ישראל להצטוות בהן.

את  להרים  בכדי  שנבראנו  נזכור  אם  זאת  להבין  ניתן 
המציאות הגשמית אל הגובה של הקודש. קודם החטא, 
אפילו הפעילות הפיזיולוגית הפשוטה ביותר של אדם – 
אכילה – הייתה קודש! אולם כשאדם חטא, אכילתו הפכה 
מפעולה נשגבת, הנעשית לשם שמיים, למעשה שפל 
ְצִמיַח  ר תַּ של מילוי תאווה. אז נתקלל האדם: "ְוקוֹץ ְוַדְרדַּ
ותגובתו  יח(,  ג  )בראשית  ֶדה"  ַהשָּׂ ב  ֵעשֶׂ ֶאת  ְוָאַכְלתָּ  ָלְך 

של האדם הייתה: "זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו: רבונו 
של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד?" )פסחים קיח 
א( האכילה היא שהמחישה לאדם עד כמה הוא ירד, עד 
כמה נפערה תהום בין צדו הגשמי לבין צדו הנשמתי. בתור 
פרס תנחומים, נאמר לאדם שיאכל לחם, מאכל מיוחד לו, 
אולם עדיין, ככלל, אכילתם של בני האדם היא יותר בהמית 
מאשר אלוקית, ומכאן ריבוי האזהרות של בעלי המוסר 

בנוגע לאכילת תאווה.

יוצאים מן הכלל הם הקדושים בישראל, שטיפסו במסילת 
הישרים ובאו עד למדרגת מידת הקדושה. הם מחזירים את 
העולם למקום הראוי לו, ועליהם אמר רמח"ל: "...המאכל 
שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי האישים" )מסילת 
כ"ו(. אבל יש לילה אחד בשנה בו כל אדם  ישרים פרק 

מישראל חווה אכילה של קודש – ליל הסדר.

הבן החכם מבין את הבעיה הכרוכה בירידת העולם ממדרגת 

את  מבין  הוא  כך  ומתוך  החולין,  מדרגת  אל  הקדושה 

הבשורה שבקורבן הפסח – אכילת קודש, תיקון העולם, 

גובהה של  אל  הגוף  והרמת  העלאת החול אל הקודש 

הנשמה. לאחר שמתרוממים למדרגה העילאית של הפסח, 

לא שייך לרדת ולאכול אפיקומן. אנחנו רוצים להישאר עם 

טעם של פסח בפה, עם טעם של קדושה! לכן דווקא הלכה 

זו נאמרת לבן החכם. היא באה לחנך אותו לאידיאל של 

קידוש כל כוחות החיים והכוונתם אל המגמה היותר רוממה.

לכולנו יש בחיים נקודות מגע עם דברים עילאיים. השאלה 

אנחנו  האם  חכמים,  להיות  מצליחים  אנחנו  האם  היא 

משמרים כל רגע כזה, ממצים אותו, ומשתדלים ללכת לאורו 

גם בעתות שגרה, או שאנחנו מפטירים מיד באפיקומן, 

בדברים של מה בכך, שאמנם גם הם חלק בלתי נמנע מחיי 

האדם, אבל אסור שהם יהפכו להיות העיקר 

אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
הרב נתנאל אלישיב - המכינה הקדם צבאית 'בני דוד'
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ארבעת הבנים
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