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  �אתגר הזיכרו
  

יאמר משה אל הע� זכור את היו� הזה אשר יצאת� ממצרי� מבית עבדי� ו"

  ".אתכ� מזה ולא יאכל חמ�' כי בחוזק יד הוציא ה

  

  " .לי בצאתי ממצרי�' והגדת לבנ� ביו� ההוא לאמר בעבור זה עשה ה"

  

' והיה כי ישאל� בנ� מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה"

  ".ממצרי� מבית עבדי�

יד', ח', ג' פס' פרק יג ,שמות  

  לראות ולהראות
  

ניסיו� כלשהו ליישב בי� שתי 

גרסאות ההגדה יכול להציע כי 

לראות עצמ� כעבד משוחרר 

בהכרח יוביל אות� להציג עצמ� 

במקרי� . ככזה ולהיפ�

מסוימי� התבוננות פנימית  

. תוביל לשינוי התנהגותי

במקרי� אחרי� פעולה חייבת 

" לראות"הציווי . להקדי� הבנה

מנו כעבדי� עצ" להראות"או 

 הוא �משוחררי� מציע שהזיכרו

למעשה תהלי� דו שלבי 

. שכרוכי� בו התבוננות ופעולה

זכור את "בדיוק כפי שהציווי 

זכור את אשר "או " יו� השבת

כופי� אותנו " עשה ל� עמלק

כ� ג� המצווה לזכור , לזכור

היותנו עבדי� במצרי� לא 

יכולה להתממש באמצעות 

� במש.  פסיבי בלבד�זיכרו

הסדר אנו יכולי� לממש את 

הציווי המכופל להראות 

ולראות עצמנו כמי שיצאו 

ממצרי� על ידי כ� שאנו 

מספרי� מחדש את סיפור 

יציאת מצרי� בשפתנו אנו ודר� 

החוויה האישית " עדשות"

  .שלנו

: אני נגאלתי ממצרי�"מתו� 
" שיחזור יציאת מצרי� בכל דור

 ייקובס'יל ג'הרב ג

 חווית יציאת מצרי�
  

 את לראותבכל דור ודור חייב אד� 
   .עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�

  
 - משנה מסכת פסחי� פרק י משנה ה 
 

__________ 
  
  

 את להראותבכל דור ודור חייב אד� 
עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה 

  משעבוד מצרי�
 

ת חמ�  הלכו,�"רמב המשנה לפי ה 
 ו:ומצה ז

 

  
  ללמוד דר� הגו�

  
מאז העת העתיקה סברה התרבות המערבית ?  הגו!א� כיצד אפשר לחנ� את"

, �בטעות כי אפשר לשכנע את הגו! כשמביאי� לפניו נימוקי� רציונאליי

 וכ� היא ייחלה לשווא להתנהגות .כשאומרי� לו מה מותר ומה אסור לו לעשות

התרבות המערבית במיטבה דיברה אל . מוסרית אפקטיבית שתהיה פרי החינו�

. הגו! אינו קשוב לטיעוני� הגיוניי�. הגיעה אל הגו! ממשא� מעול� לא , השכל

לא נית� . הדר� היחידה שבה אפשר ללמדו היא להכריחו לעשות דברי� מסוימי�

בדומה לכ� אי� אד� . ללמוד שחייה מקריאת ספרי� העוסקי� בטכניקת השחייה

אד� לומד לשחות . נעשה צייר רק מעיו� בסגנונותיה� של אסכולות שונות

 על ידי פעולת   ולשחק,  מתו� מעשה הציור לצייר, עות פעולת השחייהבאמצ

אי� תחו� . אי� אד� לומד לעשות דבר כלשהו אלא על ידי עשייתו בפועל. המשחק

  ".בו עיקרו� זה חל ביתר שאת מאשר בתחו� המעשי� המוסריי�

! בעריכת דוד חזוני ויוס', אליעזר ברקובי�, "מאמרי� על יסודות היהדות"מתו� 
תרג� להד לזר, יצחק ליפשי�  

  הווה ועתיד, עבר
  

כולנו מכירי� את האמרה 

העתיד , העבר איננו עוד"

הגיע וההווה איננו עוד לא 

לפי דעתי . "אלא רגע חול!

, העבר לא נעל�. זו שגיאה

אנו לא רק . הוא עדיי� כא�

, מצפי� לבואו של העתיד

הוא כבר ישנו וההווה הוא 

  . שמחבר עתיד ע� עבר

נה אבלות יש"מתו� 
אבלות : ואבלות חדשה

 תהיסטורי
רבי " ואינדיבידואלית

  יק'בייצויוס! דוב סול
 
 

, יש עבר שמתמיד בקיומו"

שלא נמוג ונעל� אלא נותר 

עבר מסוג . יציב במקומו

שכזה נכלל בתחו� ההווה  

. ומתחבר אל העתיד

יש עתיד שלא , בדומה לכ�

מסתתר מאחורי ענ� סמי� 

אלא מגלה עצמו כעת בכל 

עתיד מסוג . והדרויופיו 

הניזו� משורשיו , זה

מחדיר בעבר , החבויי�

. עוצמה וחיוניות, חוזק

 העבר   שניה� יחד

 .יי� וקיימי� חוהעתיד

שניה� פועלי� ויוצרי� 

בלב ההווה ומעצבי� את 

  ".בבואת המציאות

, "איש ההלכה"מתו� 
רבי יוס! דוב 

יק'בייצוסול  
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   נסיעההפרשנות של

והעתיד שלנו , ההווה, הא� נוכל לשנות את העבר? כ� מרכזי במסורת היהודית  מדוע ממלא הזיכרו� תפקיד כל

  ?הא� הזיכרו� מעורר לפעולה? באמצעות מה שנבחר לזכור

זכור את אשר עשה ל� עמלק ", "קדשוזכור את יו� השבת ל: " בהקשרי� שוני� �בתורה מוזכרת מצוות הזיכרו

קשה שלא , בקריאת פסוקי� אלו. 'וכו" זכור את היו� הזה אשר יצאת� ממצרי�", "בדר� בצאתכ� ממצרי�

  ?הא� צרי� לקחת חלק פעיל במשהו על מנת לזוכרו? כיצד אוכל לזכור משהו שלא ארע לי: לתהות

ואילו זיכרו� קולקטיבי הוא , זיכרו� אישי לרוב נוגע לאירועי� מהעבר שלנו, מצד אחד. יהזיכרו� הוא פרדוקסאל

לבני האד� יש יכולת ייחודית להתחבר למאורעות אות� לא חוו , מצד שני. בדר� כלל משהו שלא חווינו על בשרנו

בי� ,  מנותקות זו מזוליצור קשר בי� מציאויות, משמעותו להפו� את עצמנו ליותר שלמי�, לזכור. באופ� אישי

  . ההווה שלנו לעברנו

למרות . חג הפסח מבוסס על זיכרו� יהודי.  או אי שלמות וניתוק�היהדות מניחה שללא הזיכרו� יש באד� חיסרו

לראות את בכל דור ודור חייב אד� : "אנו מצווי� לחוות את יציאת  מצריי� כאילו היינו ש�,  שנה3,500שחלפו 

, מאכילת המצה והמרור ועד לשירת הלל לאלוקי�). ה, י, מסכת פסחי�, משנה" ( ממצרי� כאילו הוא יצאעצמו

כאשר אנו . ליל הסדר מאפשר לנו לחוות באופ� אישי את מסע בני ישראל מהעבדות המרירה ועד לשמחת החירות

לא מספיק ? אול� מה קורה כשמסתיי� הסדר. קל לנו להפגי� חירות, מסובי� לשולח� ושותי� ארבע כוסות יי�

  . שחזור טקסי הוא רק השלב הראשו�. להחיות את יציאת מצריי� בפעולות של הפגנת חירות ליד שולח� חגיגי

המסייעת לנו להבי� כיצד אמור , משנה תורה� מצטט גרסה אחרת של המשנה במסכת פסחי� בספרו "הרמב

גרסה זו של המשנה מתמקדת בצור� , נובמקו� להתמקד בחוויה הפנימית של ראיית עצמ. לפעול הזיכרו� היהודי

 כאילו הוא בעצמו להראות את עצמוחייב אד� , בכל דור. "להפגי� שינויי� מוחשיי� ונראי� לעי� בהתנהגותנו

המופיעה בהגדות , גרסה זו של המשנה). ו, ז, הלכות חמ� ומצה, משנה תורה" (יצא עתה משעבוד מצרי�

עלינו לפעול בכל עת כמי שעברו ". את עצמנו כאילו יצאנו ממצרי�לראות "אומרת שלא מספיק רק , ספרדיות

  . גאולה בעצמ�

סדר הפסח מסתמ� . ישכחו אותו בדורות הבאי�, הציוויי� לספר את סיפור חג הפסח מניחי� שא� לא נעשה זאת

 הניסיו� שלנו באמצעות. על יכולתנו ליצור זיכרונות שיסייעו לנו לעשות דברי� שללא הזיכרונות לא נוכל לעשות�

פעולת הזכירה , ביהדות. אנו לוקחי� על עצמנו את האתגר של שינוי ההווה שלנו ועתידנו, להתנהג כמי שהיו ש�

  .  להתנהגות מוסרית ורוחניתראמורה לשמש קטליזאטו

לא "אנו . זמניי� אנו מחייבי� את עצמנו למטלה המאתגרת של חיי� רב; בפסח אנו לא מתעלי� מעל לזמ�

לרבי " איש ההלכה"מתו� "  ('כהר! עי�'ולא את ההווה ' עדיי�'לא את העתיד בתור ', כאי�'� את העבר תופסי

 לא רק נקשר לעברנו אלא הוא נוגע לכל רגע בקיימנו ולכ� אנו מצווי� �למעשה הזיכרו). יק'בייצויוס! דוב סול

 להשתמש בעבר בכדי לחולל שינוי בהווה ל מביעי� אמונה ייחודית ביכולותינו"חז. לשחזרו ולזוכרו שנה אחר שנה

מצווה לראות את עצמו כאילו , בכל רגע ורגע, שכל אחד מאתנו, כאשר ה� טועני� את הטענה הנועזת, ובעתיד

  . הוא באופ� אישי יצא ממצרי�

  
  ?אי� זה רלוונטי אליי

  הפיכת יציאת מצרי� לתהלי� אישי
? אילו דברי� משעבדי� אות�? את יציאת מצרי�" � אישיחווה באופ"ה רואה את עצמ� כמי ש/באילו דרכי� את

  ? ידי ילדי� ונכדי� אילו היבטי� מחיי� היית רוצה שייזכרו על? מתי חשת רגעי חירות בחיי�

  המחזת היציאה

 להכות אחד את השני ;כגו�, במסורת הספרדית ישנ� כמה דרכי� לחוות את יציאת מצרי� במהל� ליל הסדר

רישה כדי להמחיז את המשעבדי� המצריי� או להסתובב סביב השולח� ע� מצה כדי לייצג בעזרת בצל ירוק או כ

הזמינו את המשתתפי� בליל הסדר שלכ� לדו� או להמחיז היבט כלשהו בחייה� כפי . את הגאולה מעבדות

  . של יציאת מצרי�" זיכרונות"ידי אות� ה  שרואי� אותו בעתיד שעלול להיות מושפע על

  תרגו� למעשה
הא� יש משהו ספציפי שהיית רוצה לעשות השנה ? י שתשפיע חגיגת הפסח השנה על מעשי� בעתיד/� תרצהאי

 ?בכדי לתת ביטוי הלכה למעשה לערכי� שאות� אנו למדי� מסיפור יציאת מצרי�


