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ומה אומר הבן?
מחדר  כהן  שמואל  על  מידע  לקבל  בבקשה  רוצה  "אני 
בבית  לטלפון  שענתה  מהמוקדנית  הקשיש  ביקש   ,"208

החולים. 
"מיד", היה מענה אדיב. "אברר עם הרופא". כמה דקות 
ב"ה  "אדוני,  לשיחה:  חוזרת  והאחות  בקו,  רחש-לחש 
כהן  אדון  ומחר  תקינות  הדם  בדיקות  בסדר,  הדם  לחץ 

ישוחרר". 
והפקידה  מאוד.  מרוצה  נשמע  הקשיש 
ביררה בנימוס: "אתה בן משפחה שלו?"
הקשיש.  זעף  כהן",  שמואל  אני  "לא. 
לי  "אף אחד מהרופאים לא מוכן לנדב 

מידע, הייתי צריך להתקשר"...
***

הראוי  הזמן  הוא  הפסח  וחג  הסדר  ליל 
לבנך",  "והגדת  התורה  מצות  לקיים 
הנוסח בהגדה שגור בפי כל: "מוזגין כוס 
הקושיות  ארבע  שואל".  הבן  וכאן  שני 
היינו".  "עבדים  משיבים  ואנו  נשאלות 
בנים  ארבעה  של  תורם  מגיע  כאן 
מפרט  המגיד  תורה.  דיברה  שכנגדם 
את שאלת הבנים היודעים לשאול ואת 

התשובה שמשיבים להם. 
ואנו נשאל שאלת תם: מה זאת? 

שהתורה  הבנים  ארבעת  את  בעצמנו  מפרטים  אנו  אם 
בלבד,  זו  ולא  תשובה.  בעצמנו  ומשיבים  כנגדם,  דיברה 
אלא שכולנו חכמים ונבונים ובהגדות שלנו (חוץ מהנוסח 
טעם  מה   – והשישי  החמישי  הבן  גם  מופיעים  המקורי) 
צריכים הבנים לשאול בעצמם ד' קושיות – כשאנו עושים 
לכל  שמשיבים  והתשובה  השאלה  עם  מלא  בפה  זאת 

אחד?...
יצאו בגיל צעיר  רבים מבני הנוער בפולין שלפני השואה 
רבים  הורים  אילצה  הנוראה  העניות  המסחר.  לשוק 
הכבד  העול   – אחרת  בכלכלה,  לסייע  בניהם  את  לשלוח 
ספסלי  חובשי  מהנערים  אחד  הבית.  את  למוטט  עלול 
לעמל  שיוצאים  הצעירים  בחבריו  קינא  המדרש,  בית 
נאה  פדיון  עם  מגיעים  בבוקר,  יומם 
– כל אחד לפי  בסוף השבוע או החודש 
הסכם עבודתו, ומגישים אותו להוריהם 

בחדווה של עמל. גם הוא חפץ בזאת.
הגמרא,  את  סגר  למעשה,  ממחשבה 
שוליה  והפך  החנויות  באחת  נעמד 
יומיים, והאב התוודע  לסוחר. לא עברו 
לבית  לחזור  לו  הורה  הוא  הבן.  למעשי 
 – בטוב  ושידל  ברע  איים  המדרש, 
ומאומה לא עזר. הבן נחוש היה בדעתו 
לעמול לפרנסה ולעזור לאביו בהוצאות. 
באותם הימים הגיע הגה"ק רבי ישראל 
האב  נטל  עירם.  ללודז',  מראדין  מאיר 
בכדי  הגדול  הכהן  אל  ועלו  בנו  את 
לאב  טוב  ללמוד.  לשוב  לבנו  שיורה 
וכסף. שטח האב  זהב  פיו מאלפי  תורת 
אתר  שעל  היה  ובטוח  חיים"  ה"חפץ  באזני  טענותיו  את 
שהאב  לבן  ויאמר  לאישור  בראשו  חיים"  ה"חפץ  יניד 

צודק.
אומר  "ומה  עמו.  הייתה  אחרת  רוח  ראדין,  של  רבה  אך 
ועודדו  הבן  את  ליטפו  הטובות  עיניו  ְּבֹרְך.  שאל  הבן?" 
שהניאה  הסיבה  את  רועד  בקול  ולספר  לפתוח  אותו 
זה. הוא תיאר את הסבל והדחקות, העוני  אותו למעשה 
והמחסור. לבו דואב על הוריו הנאנקים וחפץ הוא לסייע 

להשיב בן 
לדף הגמרא

חולה מברר 
את מצבו



בפרנסה.
רבי ישראל מאיר שמע ואישר. החמיא לבן על לבו הטוב 
בני,  "ראה  במתק:  הסביר  ואז  בבית.  לסייע  ומוכנותו 
דין  פי  – מחויב על  הניסיונות בחוץ הינם אדירים. אביך 
ברירה  לו  אין  ומשפחתו,  לביתו  פרנסה  להביא  תורה 

אחרת. אך אתה, אינך מחויב בדבר ואסור 
אל  שוב  לניסיון.  עצמך  את  להכניס  לך 
בית המדרש ומשמים תראה ברכה בעמלך 

הרוחני".
ישראל  גאון  בורקות.  בעיניים  שב,  והבן 

הבין ללבו...
בילדים  להחדיר  כדאי  זה  שמסר  דומה 
והתשובות  השאלות  כאשר  גם  עת.  בכל 

שלפנינו  המעשה  כאשר  גם  במפורש,  בתורה  כתובות 
יש  קודם  עליהם.  אותו  "להנחית"  לנו  אין  בחינוך,  נהיר 
לשמוע, "ומה אומר הבן?" שישאל את השאלות, שיקבל 

את תחושת ההקשבה. 
בהמשך אנו נרחיב ונבאר לכל ילד כפי שאלתו, כפי הבנתו. 
אך החשיבות העיקרית היא תחושת המרכזיות של הבן. 

הוא לא "אובייקט" שצריכים "לומר", כי כתוב בהגדה...
***

הרעיון שאמרנו בנוסח ההגדה הינו בדרך אפשר. אבל בפה 
אותנו  מהסובבים  אחד  לכל  נוגע  שהוא  לומר  נוכל  מלא 
בחיי היום יום. אף אחד לא אוהב את תחושת הרופאים 
המסתודדים ולא מערבים את הפציינט 
על  באנונימיות  לברר  נאלץ  שהוא  עד 

מצבו...
מולנו:  שהעומד  לנו  ברור  כאשר  גם 
שגה   – שכן  קרוב/  גיס/  אח/  בן/ 
מדוע  כל  קודם  נברר  אם  בהתנהלותו, 
שנרוויח  בוודאי  שפעל,  כפי  פעל  הוא 
להניח  סביר  חכם  הוא  אם  כפול.  רווח 
שיראה ששגה ויודה בטעותו, הוא יעריך על שלא ביישנו 
ששגה,  לו  להראות  נצטרך  אם  אף  הטעות.  בהצגת  אותו 
עדיין תחושת ההקשבה תעביר את הביקורת בצורה רכה 

יותר.
הוא  "מה  קודם,  להסביר  אפשרות  לשני  נותן  "חכם", 

אומר"...

"הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל בני ישראל לדורותם" 
(שמות יב, מב)

הדלת  לפתוח  שיש  הובא  א')  ת"פ,  סי'  (או"י  בשו"ע 
שליל  להורות  הגויים",  אל  חמתך  "שפוך  באמירת 

שימורים הוא לבני ישראל הלילה הזה. 

יואל מפראפאיסק, על  נוסף בדרך דרוש הביא רבי  טעם 
פי דברי הגמרא (פסחים קי.) התמהה: הכיצד תיקנו לנו 
רבותינו לשתות בליל הסדר ד' כוסות יין, והלא חיישינן 
לזוגות, שזוהי סכנה לאדם, וחמירא סכנתא. הגמרא שם 
מתרצת כמה וכמה תירוצים לבאר את תקנת ד' הכוסות 

למרות החשש לזוגות.

(שם)  הגמרא  דברי  תחילת  על  מצביע  יואל  רבי  אולם 
שנאמרו בסתמא: "תנו רבנן שותה כפליים - דמו בראשו. 
פני השוק, אבל  יהודה: אימתי, בזמן שלא ראה  רב  אמר 

ראה פני השוק הרשות בידו".

כיון שאנו שותים בליל הסדר ד' כוסות, אנו פותחים את 
וכיון  זוגי,  מנין  המשלימה  הרביעית,  הכוס  לפני  הדלת 
ליכא  שוב   – הפתוחה  לדלת  מבעד  השוק"  פני  ש"ראינו 

סכנתא כלל. 

"ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי" (הלל)

ישיבת  ממצויני  היה  ביאליסטוצקי  צבי  רבי  של  בבחרותו 
נחשבה  ההם  בימים  בשחפת.  חלה  שם  לימודו  בעת  גרודנא. 
המחלה חשוכת מרפא, אך בחסדי שמים לאחר טיפול בוורשה 
שב  לחלוטין.  נרפא   – אוטוואצק  הנופש  בעיירת  והבראה 

לישיבה ושקד על תלמודו. 

בהתקרב ימי בין הזמנים ביקשו חבריו בעדו אצל ראש הישיבה, 
רבי שרגא פייבל הינדס, שישלחנו על חשבון הישיבה לעיירת 
את  להשיב  נאלץ  הישיבה  ראש  אך  עדיין.  חלוש  גופו  מרפא, 
פניהם ריקם. אין כסף בקופה. התמרמרו הבחורים על הסירוב, 

אך לא הייתה להם אפשרות אחרת.

הגאון  של  אחייניתו  עם  נכבדות  צבי  ברבי  ודובר  חלפו  ימים 
והבריא,  בשחפת  שחלה  שמעו  גרודז'ינסקי.  עוזר  חיים  רבי 
הדוד  בפני  השאלה  את  לשטוח  ניגשו  להם?  יערוב  מי  אך 
– האם  בין הזמנים  "בימי  ובירר:  עוזר  חיים  רבי  הגדול. שמע 
נסע להבראה?" וענו שלא. "אם כן", פסק גדול הדור, "הבריא 

לחלוטין"...

אראה  (ואני  לרעתו  שנראתה  שהעובדה  צבי  רבי  זכה  כך 
בשונאי) הייתה דווקא להכניסו בבית שמגדלין בו תורה (ה' לי 
בעוזרי). לימים שימש כראש ישיבת רמיילס, בישיבת הגרח"ע 

גרודז'ינסקי.

חכם מה 
הוא אומר



הרג  ולא  באלוהיהם  עשה  "אילו 
בכוריהם דיינו" (הגדה)

נאמר בתורה (שמות יב, יב): "ועברתי 
כל  והכיתי  הזה  בלילה  מצרים  בארץ 
בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, 
ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני 
ה'". הסדר שאמר הקב"ה הוא קודם 
כל הריגת הבכורים ואחריהם עשיית 

שפטים באלוהי מצרים.
מהר"ש  מרן  כ"ק  הקשה  משכך, 
רבי  הגה"ק  [הביאו  זי"ע  מבעלזא 
טעם  מה  מסוואליווא],  ווייס  יצחק 
קודם  וכתב  הסדר  את  המגיד  הפך 
הבכורים.  בלא  מצרים  אלוהי  את 

ומדוע באמת "דיינו" בכך?
שמלכתחילה  לבאר  מקדים  הוא 
על  הכהונה  עבודת  מוטלת  הייתה 
זכו  העגל  חטא  בשל  ורק  הבכורים, 
בה שבט לוי. ומסתבר לומר שגם אצל 
הגויים היה זה החוק: שהבכורים היו 

כהני הדת. 
והנה נפסקה ברמב"ם (הלכות עבודת 
המבטל  הלכה:  ה"ט)  פ"ח,  כוכבים 
משמשיה,  ביטל   – כוכבים  עבודת 
עבודה  ביטל  לא   – משמשיה  ביטל 

זרה ועליו לבערה בנפרד.
באופן  מבאר  הוא  זה,  יסוד  פי  על 
באלוהיהם"  עשה  "אילו  נפלא: 
שפטים, ועל ידי כך הייתה מתבטלת 
בכוריהם",  הרג  "ולא   – זרה  העבודה 
שכן בביטול הע"ז נתבטלו משמשיה 
"דיינו".  כן  גם  מאליהם,  הבכורים   –
את  לזכות  הקב"ה  ש"רצה  אלא 
התחיל  הרבה":  לפיכך  ישראל, 
וכיון  הע"ז,  משמשי  מהבכורים 
שבביטולם עדיין יש צורך לבטל את 
הע"ז בעצמה – המשיך להכות "ובכל 

אלוהי מצרים אעשה שפטים". 
וסיים  בבכורים  הפסוק  התחיל  לכן 
להדגיש  רצה  והמגיד  באלוהים, 

תוספת זו והפך את הסדר.
***

ברוח דומה מובא ווארט נפלא בספר 
ההתראה  לשון  לגבי  ביוסף",  "עדות 
במכת  במצרים  רבינו  משה  של 

בכורות (שמות יא, ה): "ומת כל בכור 
ברש"י  שנינו  והנה  מצרים".  בארץ 
(יב, ל) "כי אין בית אשר אין שם מת 
בכור  שם  אין  מת.   – בכור  שם  יש   -
- גדול שבבית קרוי בכור". [והוא זה 

שמת].
התרה  לא  מדוע  לעיין  יש  כן,  אם 
בכור  אין  שאם  במצרים  רבינו  משה 
לו  והיה  ימות.  שבבית  גדול  בבית, 

לומר "ומת כל גדול בארץ מצרים".
המדרש  דברי  פי  על  מבאר  והוא 
משה  שאמר  "כיון  ב):  יח,  (שמו"ר 
'והכיתי כל בכור'... מי שהיה מתיירא 
ואמר  ישראל  אצל  בכורו  מוליך  היה 

לו בבקשה ממך טול את זה וילין עמך. 
הקב"ה  הרג  הלילה  חצי  שהגיע  כיון 
נתונים  שהיו  ואותם  הבכורות  כל 
הקב"ה  היה  ישראל  של  בבתיהם 
והיה  המצרים  ובין  ישראל  בין  פוסע 
נוטל נשמתו של מצרי ומניח נשמתו 

של ישראל"...
שהמצרים  רבינו  משה  שידע  כיון 
לבתי  מבתיהם  הבכורים  את  יוציאו 
ישראל כדי להצילם, הרי שכעת בכל 
אחר  מועמד  יש   – בכור  שאין  בית 
אם  מעתה,  שבבית.  הגדול  להריגה, 
גדול"  כל  "ומת  משה  להם  יאמר 
יוציאו  לא  בכור)  שאין  (במקום 
למה  וכי   – בכוריהם  את  המצרים 
אחד  ימות  פעמיים?  לסבול  להם 

בלבד – הבכור.
בכור".  כל  "ומת  משה  נקט  לכך 
יחבלו  שיחשבו,  מה  המצרים  יחשבו 
רק  שלא  נרוויח  ובכך  תחבולות, 
בית  "אין  אם  כי  ימותו,  הבכורות 

אשר אין שם מת"...
 ***

ומשה  שהקב"ה  הוא  העולה  היסוד 
כמה  במצרים  לנקום  כיצד  חיפשו 
לקיים  היה  שניתן  ובמקום  שיותר, 
שניהם כאחת – הדבר נעשה על הצד 

הטוב ביותר...
אדם  יכול  לעתים  אלינו:  ומכאן, 
לצאת על פי הדין ידי חובתו בעשיית 
ביכולתו  אם  אולם  מסוימת.  פעולה 
יותר,  ולהדר  נוספת  פעולה  לקיים 
לנו  שאין  המגיד  מדברי  נלמד 
אחת"  "על  אלא  ב"דיינו".  להסתפק 
ְנַהֵּדר  שאפשר  ומצוה  מצוה  כל 

לעשותה ב"כמה וכמה".

מי שהיה מתיירא היה 
מוליך בכורו אצל 

ישראל ואמר לו בבקשה 
ממך טול את זה וילין 
עמך. כיון שהגיע חצי 
הלילה הרג הקב"ה כל 

הבכורות

על אחת כמה וכמה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


