
  
  
 

  

 

  

  

  "ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים"  

  האמנם? האם חזקה מצרים לשלח את ישראל? האם בני ישראל "גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה"?  

אותם, אך בני ישראל כמה פסוקים לפני כן הוכתה מצרים בבכורותיה. פרעה קרא למשה ולאהרון באמצע הלילה וגירש  
כגנבים  יצאו  שלא  אמרו  (ולפרעה  בוקר"  עד  ביתו  מפתח  איש  תצאו  לא  "ואתם  היתה  שההוראה  כיוון  בלילה  יצאו  לא 
כפי  ממצרים,  ישראל  בני  יצאו  היום  באמצע  רק  מצרים.  גבול  על  לרעמסס,  ויצאו  מצות  אפו  כשקמו  בבוקר  בלילה). 

ה הוציא  היום הזה  בעצם  "ויהי  הפסוק  "ותחזק  שאומר  כוונת  מה  כן  אם  צבאותם".  על  מצרים  מארץ  ישראל  בני  את   '
  מצרים על העם", "כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה"? 

אלא שידוע שבני ישראל היו מלאים בעבודה זרה (ועל זה אף אמר להם משה כמה ימים לפני יציאתם ממצרים "משכו  
קרבן הפסח. בציווי על  נפילה    וקחו לכם צאן למשפחותיכם",  ועל סף  ידיכם מעבודה זרה)  היינו משכו  משכו, מפורש, 

אין תקומה. על כן, "ותחזק מצרים והיא שמיהרה   "לתוך טומאה שממנה  משמעותו שחזקה על ישראל טומאת מצרים 
לא  עיניהם  שקוצי  את  איש  אלי,  לשמוע  אבו  ולא  בי  "וימרו  הנביא  אומר  שם  ביחזקאל,  גם  זאת  לראות  ניתן  לשלחם. 

כו ואת גילולי מצרים לא עזבו ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים", ורואים מכאן כמה  השלי
  היו שקועים בני ישראל בעבודה זרה בתוך ארץ מצרים. 

הדברים תמוהים מאוד כיוון שיש בהם גנות גדולה לישראל, שגם אחרי המכות (שאפילו פרעה נדרש לחיזוק הלב וביטול  
עדיין   -החופשית בשביל להמשיך למרוד בקב"ה), תחילת הגאולה, קורבן פסח וההכנה לעזיבת מצרים למחרת הבחירה 

היו   לו  כי  להתמהמה,  יכלו  ולא  גורשו,  מצרים  שביציאת  לכך  והגיעו  הזרה,  העבודה  בתוך  ולשקוע  לרדת  המשיכו 
  מתמהמהים היו שוקעים כ"כ עמוק שלא ניתן היה להוציאם ממצרים. 

, הקב"ה לבד, אלא שדווקא את העניין הזה, שבני ישראל גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה כי היו כ"כ שקועים בעבודה זרה, דווקא את גנותם של ישראלולא זו ב 
ולו היו מתמהמהים לא   בחיפזון מצווה שנזכור: כך לומדים מהפסוק "כי   וכאמור החיפזון היה מכך שהיו שקועים בעבודה זרה,  כך    יכלו להיגאל;  יצאת ממצרים", 

"כי   מהפסוק  יד לומדים  חמץ"    בחזק  יאכל  ולא  מזה  אתכם  ה'  גורשתם   –הוציא  גירוש.  הוא  יד  אלא שחוזק  חמץ?  יאכל  ולא  לבין  יד  בין בחוזק  הקשר  מה  שהרי 
ולכן לא תאכלו חמץ; יציאת מצרים, שהינו   –כך לומדים משם החג בתורה    ממצרים  חג המצות, המסמלות את החיפזון; כך לומדים מההגדה, שתולה את סיפור 

צה, יתא, רק בשעה שמצה ומרור מונחים לפניו ("בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך") ובעוד מרור הינו חובה מדרבנן, מחובה מדאורי
כך מהרמז   ;על פי הגמרא, הינה חובה דאורייתא; ומצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה

  מהו לחם עוני האמור בתורה? לחם שעונים עליו דברים הרבה, וגם מכאן שההגדה הינה סביב המצה;  –הנוסף בתורה לחובה לספר ביציאת מצרים 

חירת ישראל והברית  הוא ב  -יותר מיסודות האמונה ושידוד מערכות    -ולא רק שאנו מצווים לזכור דווקא את גנותם של ישראל, אלא שעיקר הלימוד מיציאת מצרים  
ואם נצעק אליו   בין הבתרים, שהיא תוכנית העל של   –שבין הקב"ה לישראל, שהציל אותנו בימים ההם,  לכן, בברית  בנו להיות לו לעם;  יושיע אותנו כי הוא בחר 

הגדה לא עוסק במכות (מעבר לאזכור קטן)  יציאת מצרים, מדבר הקב"ה על הברית עם עם ישראל וההתחייבות שלו לשמור עליהם. לכן סיפור יציאת מצרים שב
ובהצלה של הקב"ה את עמו   וזה עיקר המגיד. עיקר המגיד, ע"פ המשנה, הוא פרשיית ארמי אובד אבי, שמסכמת   –אלא בסבל שבשעבוד, בצעקת בני ישראל 

את ההגדה אפשר לצמצם לשלושה עניינים בדיוק, שכל שלא עסק   וירד מצרימה, ויגר שם, וירעו אותנו, ונצעק, וישמע, ויוציאנו. ולמעשה,  –בדיוק את האמור לעיל  
לכ היינו מיועדים  אנחנו  שגם  למרות  בתינו  פסח על  שהקב"ה  דהיינו,  ומרור,  מצה  פסח  ענייני  והם  מצרים  ביציאת  לספר  חובתו  ידי  יצא  לא  שגורשנו בהם  לייה, 

  קב"ה הציל אותנו.ממצרים ולכן לא הספיק בצקינו להחמיץ, ושהמצרים מיררו את חיינו וה

, היא על מנת והסיבה לכל האמור לעיל, לחובה לזכור את החיפזון, את גנותם של ישראל ולכך שעיקר הלימוד מיציאת מצרים הוא הבחירה בישראל והברית עימם
שיו, כאמור "כי ידעתיו למען אשר יצווה  שנבין כי הבחירה בישראל אינה תלויה במעשיהם. הבחירה המקורית בישראל היא הבחירה באברהם והיא אכן תלויה במע

למ ואולי כטענת הנוצרים  בישראל תלויה במעשיהם,  גם הבחירה  ומכאן השאלה האם  ומשפט",  צדקה  ה' לעשות  דרך  ומשרו  ואת ביתו אחריו  בניו  כיוון  את  של, 
ר יציאת מצרים, היא פסח מצה ומרור: הקב"ה בחר בנו והציל  שישראל לא קיימו את תפקידם בעולם שינה הקב"ה את בחירתו. ועל כן תמצית ההגדה, תמצית סיפו

  כיוון שזו מהות הבחירה.  –יעניש אותנו, אך לעולם לא יעזוב אותנו  -אותנו למרות שהיינו כפסע משקיעה מוחלטת בתוך העבודה הזרה. אם נמרוד בו 

  חג שמח!                                                                                                                                                                                                                                                                           



  
  

  

  גליונות נחמה 
  

כוּ וְּקחוּ ָלֶכם צֹאן "  ָרֵאל וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִמׁשְ ה ְלָכל ִזְקֵני ִיׂשְ ְקָרא מֹׁשֶ ִּ   "וַי
  

ר' יוסי הגלילי אומר: משכו ידיכם מעבודה זרה   מי שאין לו.   – מי שיש לו. "וקחו"    –"משכו"    מכילתא ע"ז: 
  והידבקו במצוה.

  
  ד"ה וקחו: מי שאין לו יקח מן השוק. שיש לו צאן יקח משלו.ד"ה משכו: מי  רש"י:

  
  . מה הקושי בפסוקנו, שאותו רצו ליישב? 1
  . כיצד מתפרשת הוי"ו של "וקחו" לפי ר' יוסי הגלילי וכיצד על פי רש"י?2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כושר    אימון 
לנוער   קרבי 
הכנסת  בבית 

|    הקהילתי
כושר  אימון 
לנוער   קרבי 
לגילאי   (בנים) 

12-20   
שמואל. שילה  אימון    בהנחיית  לפתוח  מעוניינים 

כ של   סימלית  בעלות  בחודש.  50  - שבועי  כל      ₪ 
הקישור   דרך  להירשם  נא  שבקבוצת המעוניינים 

נוספים:הווצאפ.   שמואל   לפרטים  שילה 
0546629744  

  | הקהילתי  הכנסת  בבית  לזוגות  נגרות  סדנת 
נבו שרוני. הסדנה סדנ בהנחיית  לזוגות  נגרות  ת 

במשך   של    2תתקיים  באורך  בערב  מפגשים 
שעתיים וחצי כל מפגש במהלך חודש מאי. בחוג 

ספסלים ושולחן (כמו   2נלמד לבנות פינת ישיבה: 
פינת  עם  הסדנה  את  מסיים  זוג  כל  בתמונה). 

הסדנה:   עלות  משלו.  פתיחת 2000₪ישיבה    .
בכמות   מותנית  לפרטים הסדנה  הנרשמים. 

שרוני   נבו  קישור 052-5838548  -נוספים:   .
  להרשמה בקבוצת הווצאפ. 

  
  
  
  
  
  

השנה   | הקהילתי  הכנסת  בבית  העצמאות  יום 
בית   של  העצמאות  יום  חולצת  לובשים  כולם 

הקהילתי!   התמונה הכנסת  על  לחץ  להזמנה 
של  לעיל בעלות  חולצה  כל  כל    20.  בלבד.   ₪

חולצות   זמינות,  להזמין Dryfitהמידות  מהרו   .
  כבר עכשיו! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

לכבוד יום העצמאות  יום העצמאות בגני מודיעין |  
, )1-99(  ילדי בית הכנסת הקהילתי, מכל הגילאים

יום העצמאות שבו הם   מוזמנים להצטרף לטקס 
בת בהנחיית  ריקוד  ושני  -יבצעו  כלפא  אל 

  יחודשו אחרי פסח.לוינשטיין. חזרות 

חול המועד  ,  ביום שני|    משפחות באזור מודיעיןטיול  
ניסן   י"ז  לטיול  18/4פסח,  יוצאת  הקהילה  כל   ,

ק"מ במסלול שמתאים    2  -טיול באורך כה  משפחות.
עגלות כולל  גופני)  לכולם,  וכמצב  בליווי  ,  (כמוצר 

בשעה    עזאני.קומרד   מהיישוב    14:00יציאה 
בשעה   משוערת  חזרה  פרטיים   .17:00ברכבים 

הווצאפ.    הרשמה בקבוצת  הלינק  נא  באמצעות 
  !להגיע עם מים, אוכל, כובעים והמון מצב רוח

  

נגרות   חוג   | הקהילתי  הכנסת  בבית  נגרות  חוג 
החוג   שרוני.  נבו  בהנחיית  ומעלה  ד'  מכיתות 

במשך   מאי  8יתקיים  בחודשים  יוני.    -   מפגשים 
בחוג נלמד לבנות: שרפרף, מתקן נעליים ומדפי  

בתמונה (כמו  את משושה  מסיים  משתתף  כל   .(
  450₪יצירות מעץ משלו. עלות החוג:    3החוג עם  

רביעי    8לכל   בימי  יתקיים  המפגש  המפגשים. 
ביוני.    29במאי ועד ה    11החל מה    16:00בשעה  

פתיחת החוג מותנית בכמות הנרשמים. לפרטים  
שרוני   נבו  קישור 052-5838548  -נוספים:   .

  להרשמה בקבוצת הווצאפ. 
  

      


