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 מקורות לעיו� ומחשבה
  

  שעור שבעיסה
  

אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי רבו� העולמי� גלוי וידוע לפני� ' ר
שרצוננו לעשות רצונ� ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי 

  .לנו מיד� ונשוב לעשות חוקי רצונ� בלבב של�רצו� מלפני� שתצי
  א"תלמוד ברכות יז ע –

 
  .המחמיצנו, שבלבבנו הרע יצר & שבעיסה שאור

   א" תלמוד ברכות יז עי על" רש–
 

  לח� הענווה
  

הנה המצה  – הא לחמא עניא
מ הוא לח� " ומ,זכר לחירות

ויש לומר , ל"עוני ועיי� במהר
דהנה ישראל במצרי� היו 

שלא בטלי� בעיני עצמ� עד 
' א� מצד אחד הי, האמינו בחיי�

כ כשנפתחה מלכות "טוב שאח
שמי� שוב העבדות והביטול 

לה� לפרעה לקתוהו ' שהי
כ אחר " וא,י"לעבודת הש

 כי, היציאה מורה זה על חירות
אי� ל� ב� חורי� יותר מזה שהוא 

 .בטל לגמרי למקור החירות
ומרמזי� בהא לחמא עניא שעתה 

 עד ,י"אנו מבטלי� עצמנו להש
שכל מה שלנו איננו שלנו 

כי ממ� הכל ומיד� "כ "כמאח
 )יד:דברי הימי� א כט" (נתנו ל�

  ' וכו"כל דכפי�"כ "וע
  מג' הגדה של ש� משמואל עמ –

 

  עוני ושמחה: שמות ומצה
  

  :5ַ3ְַיָלה ַה4ֶה, ַה2ָ3ָר&ְו1ְכל0 ֶאת
ְמרִֹרי� & ַעל, ֵא8 0ַמ67ת&ְצִלי

 –:ֹאְכל0 אֹת6 , הְוָכָכ  ...יֹאְכל9ה0
ַנֲעֵליֶכ� 3ְַרְגֵליֶכ� , ָמְתֵניֶכ� ֲחג9ִרי�
ַוֲאַכְלֶ:� אֹת6 ; 0ַמֶ>ְלֶכ� 3ְֶיְדֶכ�

... ֶ<ַסח ה0א ַליהָוה, 3ְִחָ<ז�6
ִ#י 3ְֶעֶצ� , ַהַ?67ת&ֶאת, 8ְ0ַמְרֶ:�

ִצְבא6ֵתיֶכ� & ה6ֵצאִתי ֶאת, ַה@�6 ַה4ֶה
ַה@�6 &8ְ0ַמְרֶ:� ֶאת; ֵמֶאֶרA ִמְצָרִי�

ַ>ת ע6ָל�&&ְלדֹרֵֹתיֶכ�, ַה4ֶה ... ח9
ַה3ֵָצק ֲא8ֶר ה6ִציא0 &ַו@ֹאפ0 ֶאת
   :ִ#י לֹא ָחֵמA&&ע9גֹת ַמ67ת, ִמִ?ְצַרִי�

ְולֹא ָיְכל0 , גְֹר08 ִמִ?ְצַרִי�& ִ#י
Bַָע02 &לֹא, ֵצָדה&ְוַג�, ְלִהְתַמְהֵמ

    .ָלֶה�
  לט, יז, יא, ח:שמות יב –

  
8ְִבַעת ָיִמי� , תֹאַכל ָעָליו ָחֵמA&לֹא

 ִ#י  :ָעָליו ַמ67ת ֶלֶח� עִֹני&:ֹאַכל
ְלַמַע� &&ָיָצאָת ֵמֶאֶרA ִמְצַרִי�, ְבִחָ<ז�6

י�6 ֵצאְתָ� ֵמֶאֶרA &ִ:ְז#ֹר ֶאת
   .#ֹל ְיֵמי ַחֶ@יָ�, ִמְצַרִי�

 ג:דברי� יז –

  עצ� הלח�
  

וזה כי העני ...לח� עוני' המצה נקר
שאי� לו אלא עצמו ואי� לו ממו� רק 

כאשר אי� , והמצה ג� כ�, עצמו וגופו
שעצמות העיסה ,  העיסהבה רק עצ�

הוא המי� והקמח וזהו עצמות עיסה 
, ואולי יקשה ל�... וכזה הוי לח� עוני

והלא , מה עני� העניות אל החירות
הלא ! ?שני הפכי� החירות והעניות

כי העניות בעצמו , דבר זה אי� קשיא
שאי� עני� , הוראה על הגאולה

הגאולה רק שיוצא ואי� לו שו� 
 כמו העבד שאינו לא, צירוE אל זולתו

עומד בעצמו ויש לו צירוE אל זולתו 
לכ� הדבר שיש בו , הוא האדו�

עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו 
אבל , צירוE אל קנינו ואי� בזה גאולה

הדבר שיש בו עניות ואי� לו קני� רק 
אלו ' כ, עומד בעצמו שיי� בו גאולה

היה המצה שהיא לח� עוני מורה על 
אבל לח� ...  חורי�בני אד� שה� בני

עוני הזה הוא בא על עצ� היציאה 
לחירות ועצ� היציאה לחירות אינו 

Eכי א� בהסתלק עני�  הצירו 
וכאשר אי� כא� הצטרפות אז נמצאת 

גאולה ולפיכ� צוה לאכול לח� עוני 
שהוא המצה בליל היציאה בעבור 

שאי� במצה רק עצ� הלח� ולא 
יצטרE בו דבר מ� שאור והוא כמו עני 
 Eכדי שלא יהיה נמצא כלל שו� צירו
בליבה שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה 

Eשהוא סלוק הצירו. 
  

, ל מפראג" מהר–  
 פרק נא', ספר גבורות ה

  
   של ענווה וכוח רצו�תפרדוקסאליתערובת : מטוב למצוי�

באמצעות אותה תערובת פרדוקסלית של ענווה , הוא זה שישכיל לבנות גדולה שתשרוד לאור� זמ�] מנהיג גדול[
... ענווי� וחסרי פחד, צנועי� ועקשני�: ה� התגלמות הדואליות] מנהיגי� גדולי�. [..אישית וכוח רצו� מקצועי

וה� מרגישי� בנוח ע� הרעיו� שרוב האנשי� , יותר בדור הבארוצי� לראות את החברה מצליחה אפילו ] ה�[
מטוב "או כתבו על מנהיגי , אלה שעבדו ע�... כלל לא ידעו כי שורשי ההצלחה הזו טמוני� במאמציה� שלה�

... מצניע את עצמו, מתו�, אדיב, בייש�, מאופק, עניו, צנוע, השתמשו לעיתי� קרובות במילי� שקט, "למצוי�
ה� מעול� לא שאפו שיסגדו לה� או יהפכו . מעול� לא ביקשו להיות גיבורי� גדולי� מהחיי�] ה�... [וכדומה

. ה� היו אנשי� רגילי� לכאורה שהגיעו בשקט לתוצאות בלתי רגילות. אות� לסמל או מושא הערצה בלתי מושג
  

  מטוב למצויי�: גלגל התנופה, י� קולינס'ג –  
 



  "נסיעה"הפירוש של 
  

בוצעי� , במהל� הסדר אנו מגביהי� ומנמיכי� אותה? ת המצה מקו� כה מרכזי בחגיגת הפסחמדוע תופס
  ?מה יכולה המצה ללמד אותנו. מכסי� ומגלי� את המצה שוב ושוב, אותה לשניי�

  
 שמשמעו בעברית תארמיבביטוי , אלחמא עניהיא נקראת , כאשר אנו מגביהי� את המצה בתחילת הסדר

 היא למזו� שאכלו לח� עונימקובל לחשוב שהכוונה במונח .  אותו ג� כלח� סבלותינוונהוג לפרש, לח� עוני
אול� הגרסה המלאה טוענת כי ייתכ� והמילה עוני אינה מכוונת לסבל . ישראל כעבדי� במצרי�יו� יו� 
,  ִ#י ְבִחָ<ז�6 :ָעָליו ַמ67ת ֶלֶח� עִֹני&ל:ֹאַכ: "... המשלבת בתוכה ה� מצוקה וה� שמחההלחוויכי א� , העבדות

  )ג:ז"דברי� ט (".#ֹל ְיֵמי ַחֶ@יָ�, י�6 ֵצאְתָ� ֵמֶאֶרA ִמְצַרִי�&ְלַמַע� ִ:ְז#ֹר ֶאת&&ָיָצאָת ֵמֶאֶרA ִמְצַרִי�
  

 כיוו� שיש בו רק את המרכיבי� החיוניי� והואלח� עני  כלח� עוניפירש , 16&פרש� מהמאה ה, ל"המהר
, ל"עבור המהר.  להשתחרר מהתקשרויות שלנויכולתה , הוא רוצה שנראה במצה כלי רוחני. נטול קישוטי�

שר אי� וכא. מהות היציאה לחרות היא לא אחרת מאשר שחרור מכל התקשרותהמצה מלמדת כי 
ירות אינו לח� עוני הזה הוא בא על עצ� היציאה לחירות ועצ� היציאה לח"... :הגאולה נוכחת, התקשרות

  ..." עני� הצירוE שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל כי א� בהסתלק
  )א"פרק נ, ספר גבורות הש�, ל"מהר(

  
כיוו� שבאותו רגע , "מ6ֵעד ֵצאְתָ� ִמִ?ְצָרִי�,  ְ#ב6א ַהIֶֶמ8 :3ָָעֶרב"בני ישראל מצווי� לאכול את המצה 

היכולת להיות ללא התקשרות לכל דבר . ותרהבסיסית והמהותית בי, עליה� להיות בצורת� הטבעית
  .שהוא היא חיונית להשגת החירות והגאולה

   
נית� להניח כי לאד� עני קל יותר מטבעו לחוות חירות ולקחת חלק , ל כלשונ�"א� ניקח את דברי המהר

 ל היא שעל מנת לחוות את עצמנו"ייתכ� וכוונתו של המהר. בגאולה מלאד� אחר שבור� ברווחה חומרית
אול� כיצד נוכל לעשות את השינוי . ללא רכוש, עלינו לשאוE לראות בעצמנו אנשי� עניי�, ללא התקשרות

  ?הזה בחיינו הפרטיי�
  

ג� " לח� עוני"את המונח , א� כ�, נית� להבי�. המילה עוני בעברית באה מאותו שורש של המילה ענווה
טוע� כי יש להבי� לח� עוני " � משמואלש"המלומד החסידי מתחילת המאה העשרי� ה". לח� הענווה"כ

ש� "על פי ה. אשר מובילה לנדיבות, כלומר ענווה וביטול עצמי בפני האל, כמייצג את הצור� בביטול
עד שכל "אנו מבטלי� את עצמנו , " זהו לח� עוני–הא לחמא עניא "כאשר אנו מכריזי� בסדר , "משמואל

, "י ויכוליכל דכפי� ית"הוא , "ש� משמואל"מוסיE ה, הדבר הבא שאנו אומרי�". מה ששלנו אינו שלנו
  .באמצעות ביטול עצמי באה הנדיבות. כלומר כל מי שרעב ייגש ויאכל

  
שבקלות למרות , המסע שלנו מעבדות לחרות לא אמור להביא אותנו לרגשות של יהירות ותחושת זכות

בפסח אנו . של ענווה ותחושת שרותרגשות : אלא אל הרגשות ההפוכי� לה�, עשויי� רגשות אלה להתעורר
המצה . שבתוכנו ודוחי� את החמA המנופח, את אותה מצה, מאמצי� אל ליבנו את כל הבסיסי והמהותי

היא תמצית המזו� היהודי לנשמה כיוו� שהיא מזכירה לנו לצמצ� את עצמנו ובאותה עת לפעול מתו� 
י� ומלאי� בעצמנו אנחנו מחמיצי� כאשר אנחנו מנופח. תחושת מטרה נעלה ומתו� תחושת חירות

  . הגדול יותרבפרויקטהזדמנויות לקחת חלק 
  

זה משחרר אותנו מהמרדE , ראשית. כאשר אנחנו נוהגי� בענווה אנחנו יוצרי� הזדמנויות עצומות
אנחנו יכולי� להערי� את עצמנו וזה את זה . האינסופי להוכיח את ערכנו ולחפש אישור תמידי או כבוד

לאט , ההכרה במגבלותינו משחררת אותנו ומאפשרת לנו לנסות לעשות שינוי, שנית. שאנחנופשוט כפי 
כשאנחנו מצניעי� את עצמנו אנחנו למעשה מפני� מקו� לרעיונות אחרי� ואנשי� , ולבסוE. ובהתמדה

 .אחרי� ומאפשרי� לה� להיות חשובי� יותר מאיתנו

  

אול� , להתמיד ולהגיע להישגי� גדולי�,  לנו לפעול שענווה אמיתית מאפשרתיפרדוקסאלזה נשמע אולי 
בספרו . כי א� ג� בפסיכולוגיה ארגונית,  היהודיתתהאמת הבסיסית הזו באה לידי ביטוי לא רק ברוחניו

  תפרדוקסאליתערובת "י� קולינס כי מנהיגי� גדולי� ה� 'טוע� ג" למצוי�מטוב : גלגל התנופה"
הפרדוקס נעל� ברגע ..." ענווי� וחסרי פחד, צנועי� ועקשני�] ה�. [. של ענווה אישית וכוח רצו� מקצועי

לותינו הבסיסיות ועדיי� באנחנו יכולי� להכיר במג. חוסר בטחו� עצמיל נה זההשאנחנו מביני� כי ענווה אי
  .להערי� את הפוטנציאל שלנו לחולל שינויי� כבירי�

  



תגר שניצב בפנינו הוא לא לראות עוד את אולי הא, כאשר אנו מכסי� ומגלי� את המצה במהל� הסדר
כאשר אנחנו מחזקי� את תחושת הענווה . המצה כלח� סבל אלא כהזנה רוחנית של הצור� שלנו בענווה

 שלנו ואת היכולת שלנו להשתמש בחירות על מנת לשרת תכלית כלשהי המחויבותאנו מחזקי� את , שלנו
  .שהיא גדולה יותר ורחבה יותר מחיינו שלנו

  
  : ההער

 מחזקת את הפרשנות של המצה כמייצגת אתגר רוחני חיובי חמA ומצההמשמעות בעברית של המילי� 
משהו שצומצ� עד לכדי המהות ,  מציינת משהו בסיסימצההמילה . עבור האופ� בו אנו רואי� את עצמנו

, )כמו בבישול, צמצו�שג� הוא מזכיר את המוב� החיובי של רעיו� ה (תמציתש� העצ� . התמצית שלו, שלו
. לנצל אותו עד תומו,  ממשהוהמרב משמעו להפיק את למצותהפועל . מצהבא מאותו שורש של המילה 

 משמעו לפספס להחמיAבשיח המודרני הפועל . להתסיס או להחמיA לעומת זאת היא חמAמשמעות המילה 
  .הזדמנות

  
  
  

  שאלות אפשריות לדיו� בליל הסדר
  

  ?ת ממ� להרגיש חופשיאילו התקשרויות מונעו .1
 

? למזויפתמה ההבדל בי� ענווה אמיתית ? הא� לדעת� אנשי� יכולי� לגרו� לעצמ� להיות ענווי� יותר .2
  ?כיצד יכולי� אנשי� להיות ענווי� יותר

 

הא� יש ל� חירות לפעול למע� ? הא� יש בעול� תכלית או מטרה גדולה יותר שהיית רוצה לפעול למענה .3
  ?בלות העשויות למנוע ממ� לפעולמה� המג? המטרה הזאת

 

כיצד . חשוב על מצב או מערכת יחסי� בחיי� שאליה� היית רוצה לגשת ע� מידה גדולה יותר של ענווה .4
עשויה תחושה חזקה יותר של ענווה להגדיל את תחושת החופש של� ותחושת המסוגלות של� לפעול למע� 

  ? הגשמת המטרות של�

 

  
  

 
  


