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 מי ישתתף בסעודת השחרור

 הרב אהרון איזנטל

מודעה שפורסמה על ידי ארגון חינוכי הזמינה את קוראיה למפגש שכותרתו "כיצד נעבור את ליל 

הסדר בשלום". יכולות להיות פרשנויות שונות לכותרת שנונה זו. אחת מהן היא הקושי להבין את 

ב הזה, המורכב משילוב של סעודה ושתיית כוסות יין עם קריאת פרקי היסטוריה טיבו של הער

 ודברי הגות עתיקים.

רבים ממועדי ישראל עברו בחברה הכללית תהליך של טרנספורמציה. פורים אינו אלא קרנבל 

תחפושות עליז, חג הביכורים שאמור להיות יום של הודאה בענווה לבורא שזן אותנו בטובו 

ום העצמת הישגי האדם, וצביונו של יום הכיפורים השתנה ממועד שבו עורך היחיד את התהפך לי

חג הפסח. מה  -חשבון נפשו לתאריך עריכת חשבון נפשנו הלאומי. רק מועד אחד נשאר בצביונו 

 סוד עוצמתו של ליל הסדר, מה סודה של ההגדה?

ל אחד מאיתנו. בכל חג יהודי אכן הלילה הגדול הזה הוא מכונן הזהות היהודית והאישית של כ

טמונה הזדמנות לצמיחה וגילוי עצמי. ראש המועדים הוא חג הפסח. טמונים בו כל כך הרבה 

ערכים והזדמנויות במגוון נושאים אישים ולאומים, עד שקשה להכיל את כל הרעיונות הרבים 

מים טעימה מרעיון מספור. נראה שהרעיון המרכזי מכולם הוא רעיון החירות. בלילה הזה אנו טוע

מכונן זה. החירות אינה דבר שהשגנו פעם ובזה נגמר הסיפור. עלינו לזכות בחירותינו כל פעם 

מחדש. מי מאיתנו יכול לומר שהוא בן חורין? כולנו משועבדים, מסובכים בדאגה אישית, עסוקים 

רים עליו קובעת שלנו, בנוחיות שלנו. מי שדעתם של אח תבהצלחות ובכישלונו -כל הזמן בעצמנו 

גם הוא אינו בן חורין. כך אנו הופכים להיות עבדים לדאגה, למתח, לצורך ולחוסר  -את מעשיו 

 ביטחון.

ליל הסדר וחג הפסח כולו הוא חג החירות. לרעיון החירות עצמו יש ממדים רבים. אפשר להצביע 

עתיד, אפשר לנתח על המימד הלאומי של הגאולה שהייתה ועל התקווה לגאולה גדולה ושלמה ב

את התהליך הנפשי שעבר עם ישראל מחברת עבדים לעם לוחם ובעל תודעה של ייעוד ואפשר 

להתרפק על הזרוע האלוקית שגאלה אותנו באורח פלאי. כלומר, לרעיון החירות יש ממדים 

. כל הממדים הללו אמורים להוביל אותנו םאישים כשם שיש לו ממדים היסטוריים ומטאפיזיי

 ך נפשי ורוחני שכל משתתף ב"סדר" אמור לעבור.לתהלי

כיצד מתרחש התהליך המדובר? בודאי שלהגדה הנאמרת בליל הסדר יש חלק מרכזי בהתרחשות 

 לעצם הסעודה הנערכת בערב זה. סהזו. אך הפעם אנו מבקשים להתייח
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של האדם אינה אלא  דחף האכילה הוא אחד הלחצים הביולוגיים הכפויים על האדם. סעודתו

היענות לצורך טבעי במזון, ואין לו בחירה בעניין זה. צריכת מזון איננה צורך אנושי בלבד. גם 

הבהמה וחיית השדה נוהגות כך, וכך עושה החרק המוצא את מזונו בפרחי הבר. זהו, אם כן, 

כול בציבור, כיון מעשה אינסטינקטיבי, כפוי ומכני. רבים מהפילוסופים היוונים נמנעו בשל כך לא

שהם סברו שברבים יש להפגין רק תכונות אנושיות ואילו האכילה משרתת את הצד החייתי 

 באדם.

היהדות, לעומת זאת, התמודדה עם נושא זה באופן שונה. אמנם העובדות נכונות, צריכת מזון 

זאת, היא תגובה מכאנית של בני אדם כמו גם של הבהמה והחיה כאשר אוחז בהם הרעב. ועם 

היהדות תובעת מהאדם לשחרר את האכילה מבהמיותה ולעשותה למעשה ייחודי באנושיותו, 

הנותן משמעות רבה לפעולה זו. מספר תובנות פשוטות יוצרות את ההבחנה הדרושה בין מנהגי 

 האכילה של החיה לזו של האדם המבקש לגאול מעשה זה ולהפכו לאנושי.

" ן ו ב א י ת ל " ו  א  " ע ב ו ש ל " 

זאת "ל, היה נמנע מלברך את אוכלי שולחנו בברכת "בתאבון" השגורה בפי כל. תחתהרב נריה זצ

היה מאחל "לשובע". ההבחנה בין שני האיחולים היא ההבדל שבין סיבה לתוצאה. תחושת 

התיאבון גוררת בעקבותיה את הצורך באכילה. כשאדם מאחל "לתאבון" הוא נכנע לתהליכי 

מהם לפעול עליו. ואילו ברכת "לשובע" רואה את האכילה האורגניזם המכאני שבקרבו ומבקש 

 כצורך כפוי, ואין היא מבקשת אלא להימלט מהר ככל האפשר מציוויו של הגוף. 

הבחנה זו תובעת מן האדם שלא להיענות לכל כמיהה פיסית. על ידי כך יכול האדם לגבש עמדה 

צור בעד עצמו מרדיפה אחר בררנית ביחס לטיב מאכלו, בשונה מבעל חיים שאיננו יכול לע

המפתה והמושך. זה היה מבחנם של האדם הראשון ואשתו, כשנאסר עליהם לאכול מפרי עץ 

הדעת. אך בשל יופיו המושך של הפרי האסור, הם לא עמדו בפני תאוות עיניהם. תורת ישראל 

ו אסורים. דורשת מאתנו להבחין בין סוגי מזון שונים, והיא מגדירה אילו מאכלים מותרים ואיל

על ידי ריסון זה, מתעלה האדם ומביא לידי ביטוי את אנושיותו. על כך אומר הכתוב "צדיק אוכל 

 לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר", ועל זה נסמך מנהגו של הרב נריה.

ת י ט ת ס א ה  י ו ו ח כ ה  ל י כ א  ה

לוגי על ידי עידונה באמצעות החברה האנושית ביקשה להתמודד עם התגובה הפיסית לדחף הביו

האסתטיקה של הסעודה. פילוסופיה זו, שלידתה במזרח ואומצה על ידי החברה המערבית, טוענת 

שאין צורך להגביל את התאווה. עלינו רק לסלק את הכיעור החייתי מהתאווה למזון, כמו גם 

חן הערוך לתפארת, לדחפים אחרים, על ידי הפיכתם לפעולות רבות חן, הנעשות בטוב טעם. השול

האוכל הטעים, התאורה והשיחה השנונה, נימוסי השולחן, מצב הרוח הקליל יהפכו את הארוחה 

לחוויה אסתטית. לעיתים הסעודה מתעלה ליצירה אומנותית, המאפשרת למומחי הבישול לגלות 

 את כושר היצירה שלהם.

בית העכשווית. הרדיפה קו מחשבה אחד נמתח ממשתאות אחשוורוש בימי קדם אל החברה המער

אחר התענוגות מותרת ואף ראויה, אלא שיש צורך לעדנה באמצעות היופי. "היופי הוא הטוב", 

כדברי אפלטון. לכן מושכל יסוד בפרסום מוצרים הוא להצמיד למוצר דמות אסתטית המעידה 

 כביכול על טיב המוצר, אף שאין כל קשר בין השניים.
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שהיהדות איננה סבורה שליופי לכשעצמו יש ערך מטהר. אדרבא, אסתטיקה  אין צורך לומר

חיצונית עלולה להסתיר פנימיות חלולה. ההיסטוריה האנושית גדושה באזהרה מפני יופי שהיווה 

מקסם שווא, וגרם לתוצאות חמורות. מגילת אסתר מספרת רבות על חוש האסתטי המפותח של 

וגע למזון ולנשים. האם לאור המסופר ניתן לומר שיחסו זה אחשוורוש, שהיה אנין טעם במה שנ

לנשים היה אנושי, הוגן ומוסרי? כמה סבל עמנו מידם של הגרמנים, שפיתחו את החוש האסתטי 

 למדרגה הגבוהה ביותר?

התשובה היהודית מצויה בהצהרה המופיעה בפתיחת ההגדה: "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא 

ן ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח". תרגום: "זהו לחם העוני שאכלו בארעא דמצרים. כל דכפי

אבותינו במצרים. כל הרעב יבוא ויאכל, כל הזקוק מוזמן להצטרף עמנו לקרבן הפסח". כך היו 

מכריזים עורכי סדרי הפסח בירושלים בימים קדמונים בערב הפסח.  ההכרזה נשתמרה בידינו 

 שני. בארמית, השפה המדוברת בימי בית

בהזמנה פומבית זו לסעודה החשובה ביותר בשנה, מקופלת דרך ההתמודדות שהציעה תורת 

ישראל לבעיה הנידונה במאמר. כל אדם שמזמין זרים להשתתף עימו בסעודתו, מודיע בכך שהוא 

מוכן לשתף ברכושו הפרטי אנשים אשר מזלם לא שפר עליהם כשלו. על ידי כך מתרוממת סעודת 

לפעולה אנושית, לדבר שאין עולם בעלי החיים יכול להכיר. בעל החיים אוכל  הסדר והופכת

כשהוא בגפו. הוא גורר את קורבנו אל מאורתו ושם הוא טורף אותו. אינסטינקט ההישרדות שלו 

גוזר עליו שלא לשתף זרים בהישגיו. האדם, כבעל בחירה, יכול גם הוא לאכול במסתור, כשהוא 

מהאדם שיגלה תשומת לב לצרכיהם של האחרים, דווקא כאשר הוא  לבדו. אולם התורה מצפה

עסוק במילוי צורך גופני אישי, כמו האכילה. לא את העשיר המבורך או האסתטיקן יש לקרוא אל 

שולחן הסדר אלא את האביון והאדם הנטוש.  התורה מנחה אותנו לחוש את רעבונו או בדידותו 

 מנויות של עשיית חסד.של האחר, ולהפוך את סעודות החג להזד
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הרב סולובייצ'יק טוען שזו פישרה של הסעודה שעליה נצטוו אבותינו במצרים.  בליל הגאולה

ישבו בצוותא חבורות של משפחות או שכנים ואכלו את בשר הפסח. הייתה זו הדרך שבה ביקש 

 הקב"ה לעצב את תודעת החירות של עם העבדים. 

לא היה מסוגל לצרף אחרים אל שולחנו. הוא עסק בהישרדות יומיומית.  מי שהיה עבד במצרים

גזירות פרעה הכריחו אותו להילחם כל יום על חייו ועל חיי בני ביתו. ניצולי מחנות הריכוז 

מספרים על השחתת רגשות האחווה והאנושיות בקרב רוב האסירים. כל מעייניהם היו מרוכזים 

. הפחד והאימה נטרלו כמעט כל אפשרות של מחשבה על עשיית במאבק קיומי יום יום, שעה שעה

 מעשה חסד עם האחר.  כזה היה גורלם של בני ישראל במצרים.

והנה בא הציווי לאכול בליל היציאה ממצרים את בשר השה כולו, ולא להותיר ממנו עד אור 

דלת שכניהם  הבוקר. ציווי זה צירף מספר משפחות לאכילה משותפת. העבדים נאלצו להקיש על

ולהזמינם לחלוק עימהם את סעודתם. כך קמה תחושת השותפות והאחווה. שם עוצבה התבנית 

 אחווה, חסד וזיקה הדדית. -של ליל הסדר שבה מתגבשות התחושות האנושיות הבסיסיות 

מאז, במשך אלפי שנים, יושבים יהודים בליל הסדר ברחבי העולם כולו לסעודת החירות. כבני 

חולקים בלילה זה עם אחרים לא רק את סעודתם, אלא גם את אוצרותיהם הרוחניים,  חורין הם

את ידיעותיהם וניסיונם, את שאיפותיהם ותקוותם. מידי שנה בשנה הם שבים ומכוננים מחדש 

 בלילה זה את חירותם הרוחנית, כבני אדם וכיהודים.


