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לחמ עוני
פרו ת העני
בפ קה הבאה:
הגדה של פ ח פותחת ּ ִ

   ČĕĜĞ ČĚēĘ







כלומר ,זהו לחמ העוני שהיו אבותינו אוכלימ במצרימ.
לאמרה הזאת הוא בפ וק הבא:
המקור ִ

                         !    ĕĜāü Ğ ęēþ Ęþ
       #
"
)דברימ טז ,ג(
                $
 !  .זהו הלחמ שהיו המצרימ נוהגימ
התורה עצמה מכנה את המצה בכינוי 
השעבוד הארוכות .המ עשו זאת משומ
להאכיל את אבותינו במצרימ בשנות ִ
שהמצה קשה לעיכול והיא מתעכבת זמנ רב בקיבה .משומ ככ ,די בכמות קטנה
בכדי לתת תחושה של שובע .המצה הפכה למועדפת על ידי המצרימ בתפריט
המזונ שהכינו למיליוני העבדימ העניימ.
כיצד פירשו חז"ל את הביטוי 'לחמ עוני'?

  !  ęĕĜđĞĥ

  

)פ חימ קטו(:

כלומר ,אכילת המצה בליל ה דר מלווה באמירת הגדה וב יפור יציאת מצרימ.
לכאורה ,הפירוש הזה רחוק מאד מפשט לשונ הכתוב ,משומ ככ תמוה מדוע
הפירוש הזה מובא כאנ בגמרא בעדיפות ראשונה?
ממשיכה הגמרא ומו יפה פירוש שני:

" #   ĤēČ Ĥčď

  & %

%

)שמ(
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לכאורה ,הפירוש הזה מתאימ יותר ללשונ הכתוב ,ומנ הראוי היה שיהיה בעדיפות
ראשונה בפירוש הגמרא.
בכל אופנ ,הגמרא אינה מ תפקת בשני הפירושימ האלה ,ומו יפה פירוש שלישי:

"  &   #  (%   #   ĤēČ Ĥčď

)שמ(

זאת אומרת ,אינ לעני די חומר בעירה והוא לש ואופה במהירות בצק אחר בצק.
התוצאה של אפייה כזו תהיה מצה .הפירוש הזה הוא המתאימ ביותר ללשונ
הפ וק המנמק את עצמו   -
 .          ě āđĒĠĀ ă ēü čø
באופנ תמוה נדחק הפירוש הזה להעדפה שלישית.
כדי להבינ את כוונת חז"ל ,נתרכז תחילה בפירוש השני המדגיש את הפרו ה.
חו ר באמצעימ מאלצ את העני לוותר על קניית לחמ שלמ ולה תפק בפרו ה
שמחירה זול .בהתאמ לפירוש הזה אנו חוצימ בליל ה דר את המצה האמצעית
לשניימ ,מגביהימ את חצי המצה ואומרימ בקול רמ.  !  :
נעמיק יותר בביטוי 'מה עני דרכו בפרו ה' ,ונגלה משמעות חדשה ועמוקה.
בדרכ כלל אדמ עני טרוד בפרנ תו כל היומ ,ובשל ככ הוא קצר רוח וח ר בלנות.
נניח לרגע שיפנה אליו אחד מנ הנדיבימ ויציע לו עזרה אמיתית .העזרה תכלול
הלוואה לטווח ארוכ ועזרה בהשקעה שתייצב אותו לאורכ זמנ ותעלה אותו על
דרכ המלכ .מה תהיה תגובתו של העני?
תגובתו תהיה בערכ ככ :אינ לי בלנות לכל התוכניות האלה .במקומ זאת ,אמור
לי מה אתה יכול להעניק לי ברגע זה!
בלשונ הגמרא :משל לאדמ הא ור בבית הא ורימ שמבטיחימ לשחרר אותו יומ
למחרת ,בליווי מענק ִשחרור .תגובתו תהיה :אנא ,שחררו אותי עוד היומ ללא
מענקימ.
כלומר ,בדיוק כפי שהעני מ תפק בפרו ת לחמ זמינה ,ככ הוא מעדיפ אפילו
פיתרונ חלקי בתנאי שהוא זמינ ומיידי .הוא לא ירצה לשמוע על פיתרונ שלמ
ואמיתי ,המבו על תכנית מקיפה לטווח ארוכ.

שמיעה חלקית
הרגשי של בני ישראל בהיותמ במצרימ.
לפנינו דוגמה מובהקת לעוניָ מ ִ
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בגילוי הראשונ למשה ב נה ,פונה אליו ה' ומטיל עליו שליחות גורלית:

 ) *         +  ) * ,   +         #
 -    (      %   $

)שמות ג ,טז(
      !(     ( +
זו הקדמה לבשורה הטובה הבאה המחולקת לשלושה חלקימ:

         #
   (   (           -
החלק הראשונ משמש כרקע .כלומר ,עלה זיכרונכמ לפני והגיע הזמנ ל ייע לכמ.

        .      +
השעבוד.
החלק השני מכיל את הבשורה המיידית ,שהיא יציאה מנ ִ

         #"     !         !    +

)שמות ג ,טז-יז(

החלק השלישי מדגיש את התוכנית העתידית ,להגיע אל הארצ המובטחת.
ה' מעודד את משה לא לחשוש מפני תגובת העמ להודעה המפתיעה ,ומבטיח לו:
) "ĖĀ Ęāþ ģĘø đă ĞĚø ĥĀ Ĉ đ"øשמ ,פ וק יח(.
משה רבנו עושה כדבר ה' ,ואכנ העמ מאמינ ושומע.
אכ אמ נדקדק בפ וקימ ,נבחינ כי השמיעה הזו הייתה חלקית ,ולא הכילה את כל
הנבואה:

     # "        +
ומה המ שמעו?


   #
  ( -        ,
         

)שמות ד ,לא(

כלומר ,רק את שני החלקימ הראשונימ של הנבואה .מה עמ החלק השלישי
והחשוב של ההגעה לארצ זבת חלב ודבש?
רואימ כאנ בבירור ,שרק שני החלקימ הראשונימ מנ ההודעה הנבואית נקלטו
בתודעתמ של בני ישראל .החלק השלישי בבשורה  -המבטיח הגעה לארצ ישראל
השעבוד הקשה,
 לא נקלט בתודעתמ .כל מאווייהמ היו נתונימ למילוט מיידי מנ ִומושמ ככ לא עמד להמ הכוח וה בלנות להרהר בתחנה ה ופית שהיא נקודת

 | 214ותישאני רוח |

פר המועדימ

היעד .ארצ ישראל הייתה רחוקה מאוד מתודעתמ ,כמשלי העני והא יר שהובאו
לעיל.
על פי זה ,כוונת ה' באמרו  "  $  (   #הייתה 'שהמ לא יתנגדו לשליחותכ' .אבל
המ ֶ ר תהיה לפי כוחמ ויכולתמ.
ברור שקליטת ֶ

חו ר שמיעה
כעבור זמנ קצר התקבלה תמונה ברורה יותר המדגישה את קוצר רוחמ של בני
ישראל.
משה רבנו מופיע לפני העמ ובפיו נבואת ענק המקיפה את כל שלבי הגאולה
מתחילה ועד ופ .משה פותח בהצלה פיזית מעבדות מצרימ ,ממשיכ בעליית
מדרגה רוחנית שהיא זכייה בכתר עמ מיוחד לה' ,ומ יימ בירושת ארצ ישראל
שהיא קיומ שבועת ה' לאבות האומה.
משה רבנו מציג ארבע לשונות של גאולה בתו פת לשונ חמישית .למעשה ,אלו
בשחרור האומה:
המ ארבעה שלבימ ִ
שלב ראשונִ ,שחרור הגופ מעבודת הפרכ:

      % !      ĕĦČ
ü Ģý āđĐđ"ø
הרגשי לאדוניהמ המצרימ:
שלב שניִ ,שחרור הנפש מנ השעבוד ִ

   +     ĕĦăü Ęø Ģă ÿ Đü đ"ø
שלב שלישי ,פיתוח שאיפות לאומ ,חוקימ ומשפטימ ,ארצ מוגדרת ,שלטונ
ועצמאות כלכלית:

/ 0  1  # "     1        ĕĦăü Ęø Čÿ ĎĀ đ"ø
שלב רביעי ,שאיפות רוחניות לשליחות אלוקית:

 )               ĕĦăü ēø ģÿ ĘĀ đ"ø
שלב חמישי ,ירושת ארצ ישראל וקיומ שבועת ה' לאבות:

(!                   #
-   # " +         ĕĦČ
ü čý Đý đ"ø
)שמות ו ,ו-ח(
   ,  + # "           ( +
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התכנית הזו היא תכנית מושלמת .צעד אחר צעד בדרכ לּיַ עד המרוממ והנשגב
של עמ ה' היושב בנחלת ה' ,ומהווה מופת לכל עמי העולמ בערכיו הרוחניימ,
הערכיימ והמו ריימ.
מה היא תגובת העמ לחזונ המופלא המוגש לפניהמ?

 " # " (    +   !    (  # "      #


)שמ ,פ וק ט(

אינ שמיעה ,אינ קליטה ,אינ בלנות ואינ נשימה.

שמיעה חוזרת
מול התמונה הזאת נציג תמונה אחרת .כעבור שנה ומשהו עומד משה למרגלות
הר יני ,ופורש שוב בשמ ה' חזונ מרוממ יותר ונשגב יותר לפני עמ ישראל:

      ."...ĥĈ āđďģĀ ĕ āđĎđø ęĕĜü Đāú ăė Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ              ĐĘă Ā ĎĂ ĝø
)שמות יט ,ה-ו(

מהי תגובת העמ בפעמ הזאת?

#
-  +  ,     # " +          !  ęĞĀ ĐĀ ĘėĀ đă ĜĞú ĕă ÿ đ"ÿ

)שמ ,פ וק ח(

שינוי מרעיש ,מנ הקצה אל הקצה.
יציאה מלחמ עוני המאופיינ בחו ר שמיעה ,והתקדמות לליכוד כל העמ ביב
מענה מודגש ומאוחד נכונ ומוכנ לכל משימה ,גבוהה ככל שתהיה.
ב ופ התהליכ ,כאשר עמ ישראל יגיע אל היעד ה ופי שהוא ארצ ישראל ,הוא
יזכה לבנות בתימ לנטוע כרמימ ופרד ימ ולשאת בשמחה את ביכורי אדמתו
לבית המקדש.
בבית המקדש ירימ כל אחד את קולו ,יענה ויאמר תודה בצורה נרגשת ,ויביע את
אשר היה טמונ עמוק בלבבו מנ היומ שבו לא היה מ וגל לענות ועד היומ הזה:

    + $  ) * ,    ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đø ĦĕĀ Ĝü ĞĀ đ"ø

  

השלמה ותיקונ
דר ליל פ ח הנערכ כל שנה ,בנוי על שני י ודות.

)דברימ כו ,ה(
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הי וד הראשונ הוא ִשחזור מצב העוני ,המצוקה והדלות שהיו מנת חלקמ של
אבותינו במצרימ.
הח ֶ ר שהיה בשעת הגאולה ממצרימ ,הנ מנ הצד
הי וד השני הוא השלמה ותיקונ ֶ
החומרי והנ מנ הצד הנפשי רוחני.
בתחילת המאמר ציטטנו את לשונ הגמרא המבארת את הביטוי 'לחמ עוני',
ותמהנו על העדפות הפירושימ שאינמ מתאימימ לפשט לשונ הכתוב.
ִּפתרונ התעלומה נעוצ בהבנה ש דר ליל פ ח מביע גמ השלמה ותיקונ לשמיעה
החלקית שהייתה במצרימ .אמ במצרימ היו אבותינו בלחצ ומשומ ככ לא יכלו
להקשיב אל חזונו הנבואי הנשגב של משה רבנו ,הרי שהמצה תהיה הפעמ !
     ęĕĜđĞĥוכל המרבה ל פר ביציאת מצרימ הרי זה משובח.
כלומר ,לא מתחילימ לאכול מנ המצה עד שלא משלימימ לענות בקול רמ את כל
מה שלא שמענו אז מקוצר רוח ומעבודה קשה.
הח ֶ ר מקבל ביטוי במשנה:
שילוב תמונת העוני עמ השלמת ֶ

! ! # % 0

)פ חימ קטז(.

זאת ועוד.
חז"ל שילבו בהגדה של פ ח את פרשת 'מקרא ביכורימ' פ וק פ וק ומדרשו,
כשהפתיח הוא:

#  ,# " 0   ,      % 4 ,                + ,
)הגדה של פ ח(
  (#
מה ביקשו חז"ל להביע?
ידוע כי את הפרשה הזאת עד תומה היו אומרימ כל מביאי הביכורימ לבית המקדש.
הדגש הוא על הגעה אל נחלת אבות שהיא ארצ ישראל ,והכרזה שה' קיימ את
השבועה שנשבע לאבותינו.
במצרימ לא היו אבותינו מ וגלימ להקשיב לקול החזונ הרחוק המגיע עד ארצ
ישראל .כעת אנו מ וגלימ לשמוע.

(!                   #
            -   # " +
)שמות ו ,ח(
   ,  + # "           ( +

ּ ֶפ ַ ח | לחמ עוני | 217

מה שהיה אז 'פ ח' בבחינת דילוג ,הופכ היומ ל ּ'ֶ -פה* ָ ח' ,פה ששח ומהלל את
ה'.
כעת ,גמ הפירוש השני בגמרא על 'לחמ עוני' שהוא הפרו ה ,מקבל ביטוי של
תיקונ והשלמה.
בשעה שאנו מברכימ על המצה החצויה לשניימ שהיא הפרו ה ,אנו מחברימ
אותה אל המצה השלמה וזהו תיקונה .על החיבור הזה אנו מברכימ שתי ברכות:
'המוציא לחמ מנ הארצ' ו'על אכילת מצה'.
בלשונ הגמרא זה נאמר ככ:

  

   # $ % !# !%

)ברכות לט(:

בדמעה ,ואת המצה הזו אנו אוכלימ בה בה
את המצה ההיא אכלנו בעבדּותנו ִ
כבני חורינ .גמ זה וג של השלמה ותיקונ.
ל יכומ.
שלושת הפירושימ בגמרא מייצגימ שלושה שלבימ ,מנ ה ופ להתחלה.
השלמה – ! .  #

חי רונ והשלמה – פרו ה ושלמה  #   -

.%

חי רונ  -חיפזונ –     .  #

ידיעה מוחלטת
לעיל ראינו את ארבעת שלבי הגאולה ,בתו פת השלב החמישי שהוא ההגעה אל
ארצ ישראל .מדוע אמ כנ ,אינ אנו מחויבימ בכו יינ חמישית בליל ה דר כנגד
ארצ ישראל?
נתבוננ בשוני בינ השלב הרביעי לשלב החמישי.
בשלב הרביעי נאמר:

  ) * ,  +   ęĦăþ Ğø ďĕÿ đü  )               ĕĦăü ēø ģÿ ĘĀ đ"ø
)שמות ו ,ז(
        !        %
הביטוי  - "ęĦăþ Ğø ďĕÿ đ"üמשמעותו ידיעה ופית שאינ ממנה חזרה.
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 היא מעתה ועד עולמ ,כפי שה' הבטיח בפירוש:
הכרזת    ) * ,  +

  &            0   %                 0
)ויקרא כו ,מד(
      ."ęĐĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕĜü Čú ĕėă ü
לא כנ השלב החמישי ,שבו נאמר:

(!                   #
            -   # " +
)שמות ו ,ח(
   ,  + # "            ( +
כאנ ח רה ההבטחה  ,"...ęĦăþ Ğø ďĕÿ đ"üכיונ שהישארות בני ישראל בארצ ישראל ,אינה
מובטחת:

              "      #

)ויקרא כו ,מג(

רק בגאולה האחרונה יישארו בני ישראל לנצח על אדמתמ.
על התקופה העתידה הזאת נאמר    :

               (        ...ęčă Ā ęĦāþ ĢāĠĜø Ĥĥþ Ĉ Čú Ħ āđĢĤĀ Čú ĐĀ ěĚü
   #
-   # " +         #
-               +   ,  +   ęĦăþ Ğø ďĕÿ đü
)יחזקאל כ ,מא-מב(
           +
מכאנ ברור למדי שאחר הגאולה הזאת לא תהיה גלות נו פת.

