
ליל הסדר  י"ב' בניסן ה'תשע"ח (3/2018)                                                                  גיליון מס' 173

 מכריעה: עכשיו גאולה 
רק לחשוב על המשפט המרגש ביותר ששרים על ליל 
הסדר  – "קָרֵב יֹום,  קָרֵב יֹום אֲׁשֶר הּוא לֹא יֹום וְלֹא 
לַיְלָה".1 זאת אומרת אנחנו לא נדע את נפשנו 
כשמשיח יבוא. זו בדיוק התחושה של עַם ישראל לפני 
אלפי שנים, כשמצד אחד הם עדיין במצרים ומצד שני 
ה׳ אומר להם: ״תתלבשו לטרק. ככה תאכלו את קורבן 

פסח – מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים,2 כאילו אתם עומדים לצאת״.

״אבל עדין לא יצאנו!״

התחושה הזאת של בין לבין. לא יום ולא לילה, לא 
חמץ ולא כשר. לא פסח ולא... וזו בדיוק התחושה 
שהקב״ה רוצה שנרגיש בזמן הזה, כי מכאן הוא יבוא. 
זה "בין השמשות", זמן שבו אנחנו לא מוכנים ממש 
להיגאל גאולה שלמה. הבלבול הזה הוא באמת מסימני 

הזמן. 

ומה נשאר לנו? כשכתוב "לֹא יֹום וְלֹא לַיְלָה", אז מה 
הוא כן? זו מציאות שמשוועת להכרעה שלנו. את 
מקבלת עכשיו זמן שיכול חס ושלום להישאר לילה, 
או להפוך ליום מדהים. המציאות הלא-מוכרעת הזאת 
מחכה להכרעה שלנו. ולכן מה שצריך עכשיו זה לכוונן 
את המוח, את החשיבה, את העשייה, למצב גאולה. כי 
אנחנו ממש בלשון המאזניים הזו אז עכשיו תחליטי 
את מה הסדר הנכון של הדברים, כי הדברים כרגע לא 

מסודרים. תסדרי, עכשיו, לפני ליל הסדר. 

ומה הכוונה? את מחליטה שאת – גאולה! את 
מחליטה שעכשיו – גאולה. 

אתמול היה יום מאוד מאוד מרגש. הבת שלי ילדה, 
ברוך השם, בן. היה מדהים לראות את היולדות מסביב 
כי אתמול היה יום י״א בניסן, יום הולדתו של הרבי 
מליובאוויטש ואחת אחרי האחרת, אלה שילדו בנות 
קראו לילדות ״גאולה״, ״גאולה״, ״גאולה״. פשוט ככה. 
שמעתי אותן מתלחששות בחדר התינוקות ובחדרי 
ההתאוששות של היולדות. הנה, כל כך הרבה גאולות 

באו לעולם. 

1  קרב יום ("ויהי בחצי הלילה"), הגדה של פסח.
2 שמות י״ב, יא. 

"אבל היא עוד לא הגיעה!" 

נכון, אבל אנחנו החלטנו שהיא תגיע. ואני רוצה לדבר 
על הסדר שאנחנו עושות לקראת הגעת המשיח 
ואליהו הנביא. ובהגדה אנחנו קוראים קטע משונה 
ביותר: ״וַּתִרְּבִי וַּתִגְּדְלִי וַּתָבאִי ּבַעֲדִי עֲדָיִים... ּוׂשְעָרֵךְ 
צִּמֵחַ ... וָאֶעֱבר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְּבוסֶסֶת ּבְדָמָיִךְ, וָאמַר 

לָך: 'ּבְדָמַיִךְ חֲיִי' וָאמַר לָך: 'ּבְדָמַיִךְ חֲיִי'״.3 

משונה. הקטע הזה נאמר במקור על ידי יחזקאל הנביא 
בסדר אחר: "וַּתֻׁשְלְכִי אֶל ּפְנֵי הַּׂשָדֶה, ּבְגֹעַל נַפְׁשֵךְ, ּבְיֹום 
הֻּלֶדֶת אֹתָךְ. ה' רואה תינוקת מושלכת בשדה. וָאֶעֱבֹר 
, מִתְּבֹוסֶסֶת ּבְדָמָיִךְ; וָאֹמַר לָךְ: 'ּבְדָמַיִךְ חֲיִי'.  עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ
וָאֹמַר לָךְ: 'ּבְדָמַיִךְ חֲיִי'״.4 ואז: ״וַּתִרְּבִי וַּתִגְּדְלִי, וַּתָבֹאִי 
ּבַעֲדִי עֲדָיִים״.5  אם תשימי לב, בהגדה מסיימים ב- 
"וָאֶעֱבר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְּבוסֶסֶת ּבְדָמָיִךְ, וָאמַר לָך: 

'ּבְדָמַיִךְ חֲיִי'". 

הסדר הכרונולוגי ביחזקאל הוא, שהקב״ה רואה 
תינוקת מלאת דם מושלכת על פני השדה, עובר עליה, 

רואה אותה מתבוססת בדם ואז הוא מלביש אותה,  
והיא גדלה, והיא באה בעדי-עדיים. ואילו ובליל הסדר 
בהגדה, זה כתוב הפוך – למה? כי אנחנו עדיין 
מרגישים, בכל כך הרבה מובנים, כמו תינוקת נטושה 
בשדה. ואת עכשיו הופכת את הסדר ומגיעה לליל 
הסדר, לחג החירות, אפילו שאת עדין לא גאולה; 
וַּתִרְּבִי וַּתִגְּדְלִי, וַּתָבֹאִי ּבַעֲדִי עֲדָיִים. אתם יודעים מה 

כתוב שם ברש״י? ּבִטְחּו בַה׳ עֲדֵי עַד.6

העדיים (תכשיטים) שאני עונדת עכשיו לליל הסדר, 
אני מתלבשת כמו בת-מלך מפני שאני בוטחת בו. עוד 
כשאני תינוקת מושלכת, אני מראש משנה את הסדר. 
אני כבר מתלבשת לגאולה, אפילו שהיא עדיין לא כאן. 

3 מתוך ״ארמי עובד אבי״, הגדה של פסח. 
4 יחזקאל ט״ז, ד-ו. 

5 יחזקאל ט״ז, ז.,
6 רש״י, יחקאל ט״ז, ו. 



אני נותנת לכל הנשים, הנערות והבחורות המותשות 
את שיעורי הבית האחרונים שנשארו. מחר בערב (יום 
חמישי) אתן מתלבשות לגאולה ומִתְעדות לגאולה. 
אתן מגיעות לליל הסדר נסיכות. אמרתי לרווקות: את 
קונה שמלה לשבע ברכות, כך ממש, ומחדשת אותה 
בליל הסדר. כל מי שמחכה לילדה או לילד שיתחתנו – 
את קונה שמלה לאירוע ולובשת אותה בליל הסדר. 
את תשני את הסדר! את תקבעי את הסדר בליל 
הסדר, מפני שהזמן הזה תובע הכרעה – הוא לא יום 
והוא לא לילה, אז אנחנו נכריע אותו לכיוון הטוב, 

לכיוון הגאולה, לכיוון היופי. 

מכינים את הבית לגאולה. מכינים את עצמנו  לגאולה. 
הרי מה הם עשו במצרים? התלבשו לגאולה. אז 

תתלבשו לגאולה.

הסטייפלר היה אומר: לפי המראֶה של האמא בליל 
הסדר, כך יהיו לה בנים בני מלכים כל השנה, ברשות 
בעלה. אז קדימה, זה מה נשאר: להתלבש, לְהִתעדות 

ולחכות שמשיח יבוא. בשורות טובות!  

 

השבוע, מנויות פרשה ואשה מקבלות מאיתנו 
את האפיקומנים הכי שווים – 

2 מתנות לפסח:

1. "בואי נקיה" – 
שיחה אישית קרובה עם הרבנית ימימה מזרחי

על להיות אשה יהודייה בזמן הזה,
על האחריות הנשית לעולם נקי וטוב

(ועל פסח, כמובן)

2. " אם תרצי... זו הגדה"!
חוברת אינטרנטית (אי-בוק) חגיגית, עם 

הכנה משובחת לליל הסדר:
* סגולות נהדרות, כולל אחת מעולה לבדיקת חמץ

* כוונות בעריכת שולחן החג והכנת קערת ליל הסדר
* רגעי הדלקת הנרות ועיתות רצון גבוהות במיוחד 

* מצה, מרור ומה נשתנה –  רגעים מיוחדים 
ומשמעויותיהם

* מילה למי שליל הסדר שלה לא-משהו...  ועוד.  
תוכלי לשבת בליל הסדר ממש עם הדפים ולשאוב 

מתוכם כוונות וסגולות.

כי לקרצף זה לא מספיק.
אנחנו רוצות לְמַצֹות את כל סגולות הזמן,

ולהוציא ממנו את כל הברכות.

להצטרפות לקהילת המנויות, ולקבלת 
המתנות המיוחדות לפסח, לחצי כאן!
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