
 בס"ד
 
 

 
© 

 כל הזכויות שמורות

  | הוצאה לאור | ספרי הרב אליעזר קשתיאל - קוראים נבון

 navon.books@gmail.com ||  navon.co.il-www.korim 0523907515 – רליצירת קש
 

 | הרב אליעזר קשתיאל  [02] לקראת פסח
 מהותי או מקרי? -'בכל דור ודור קמים עלינו..' 

 התנגדות אומה"ע התמידיתסיפור ייחודו של ד' במציאות ו -יציאת מצרים 
1
מדוע מספרים על החכמים שישבו בבני ברק? לכאורה מדוע התלמידים הפריעו להם באמצע סיפור יציאת מצריים? אפשר  

 היה לחכות?

  המטרה של יציאת מצרים היא לקבל עול מלכות שמיים.

 אילו לא היה מוציא הקבה את ישראל מצריים, התורה כולה היה מתמוטטת 

 כי לא היה עם המוסר את נפשו על התורה שמייחד שם שמיים.

 . 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'המטרה של הכל הוא 

 עול מלכות שמיים.תכלית הלילה הארוך הוא להוביל אותנו לעתיד לקבלת 

 שזה כל מהותו. ? כיוון אצל רבי עקיבא למה התכנסו בבני ברק
 מסירות נפש על התורה.

 את המטרה של הכל. לאן זה מוביל. שכל חיינו מרבוש"ע  להדגיש ביציאת מצרים ולכן היה חשוב

 של ליל הסדר היא להראות את מסירות נפש של עם ישראל.המסקנה 

רק ה'פרעה' מתחלף!  תכונת 'פרעה' היא בכל דור ודור  'בכל דור דור קמים עלינו לכלותיהווזו הסיבה ששונאים אותנו! '
 פש על ה.בכל דור דור אנחנו מוסרים את הננפש על 'יחוד ד' כיוון שתפקידנו למסור את ה ולמה?

אלא זו שינאה עמוקה הארמי יהרוג את כל בניו ובנותיו של יעקב?  ןמדוע שלב'צא ולמד מה ביקש לבן... לעקור את הכל' 
 היה עוקר את הכל. '. לולא החלום שבו נגלה אליו ה'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'לאופי המשפחה של יעקב של 

 ישראל. זה מבלבל כי תמיד יש את ההוא אמינא שאולי שונאים אותנו דווקא בגלל היעוד הזה של שמע
 ביעור החמץ זה מסירות הנפש על 'ד' אחד!

ד את היה נו לכלותינו..., אם נוריתמיד בתוך עמ"י יהיה הוו"א שאם היינו 'עם רגיל ככל העמים' אז אולי לא היו ןקמים עלי
 נרגע כאן משהוא!!

 .להירגע''ואפשר  'על אשר בחר בנו'על אישיות ציבורית שפעם בנאום באירופה אמר שאנחנו מוותרים  לי הרב טאו סיפר

 .על זה זכות קיומנו -, זה מהות העם לא מבינים שזה לא תלוי בנו

ש'יקומו וכך גם ההשלכות של ההחלטה הזו  .'זה הכרעה עמוקה של היעוד שלנו של העיסוק שלנו בייחוד ה 'הסדר'ליל כל 
 זה טוטאליות 'שמע ישראל.. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך' - עלינו לכלותנו' 

ל יייחודנו, יעודנו של עם ישראל וככל שאנחנו מזדהים באהבה עם אם כן כל האמירה של כל הלילה היא הכנה והחדרשה ש
 שלחיותנו ככה הקב"ה מגלה את גאולתו יותר ויותר וזהו 'תנו עוז לאלוקים'...

 

 .במציאות הקבהשל  ייחודו את הייעוד של עם ישראל כמוסר נפש על 'והיגדת לבינך' זה מה שהילדים מקבלים בגיל צעיר
וח ושהקב"ה ימהר לגאול אותנו ויאיר את רוממות רומלא בריאות מלא שמחה, נחת  שיהיו בשורות טובות, חג 
 ארפילים , יוציאנו מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה שלימה.מבוכות והעיננו מכל ה

 חג שלום וחג שמח.
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 פנימי לא מוגהה – [, תשפא' ניסןגי] שיכתוב 


