הגדה של פסח
מתוך ספר "גבורות ה'" למהר"ל
הא לחמא עניא
 )1יש לשאול למה נקרא המצה "לחם עוני" והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה .על שם מה נקראת
המצה לחם עוני? וראיתי לקצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת דלכך נקרא עוני מפני שהיא
נמוכה ואינה גבוה שהחמץ כאשר נתחמץ הוא נעשה גבוה ומצה היא נמוכה כמו העני הזה לכך הוא
לחם עוני ,הטעם השני פת המצה היא קשה להתעכל באצטומכא ולכך היא מאכל עני כדי שלא יתעכל
המזון במעיו ,וזהו שאומרים "הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים" פי' כי במצרים היו
מצרים מאכילים את ישראל מצה כדי שיתאחר באצטומכא שלהם ולא יתעכל שדרך להאכיל המצה
לעבדים העושין את העבודה ,עח"כ דבריהם.
 )2והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת ,כי לא נמצא בשום מקום לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד
שמצרים היו מאכילים את ישראל מצה .ואדרבה " . . .זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם
וגו'" . . .ועוד שהכתוב אומר (דברים ט"ז) "לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם
עוני כי בחפזון יצאת ממצרים" ,ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילין אותו העני למה אמרה התורה
תאכל עליו מצות לחם עוני שמאכילין אותו לעניים כי בחפזון יצאת ,ולמה קרא אותו בשם עוני דאין
ענין עניות במקום עשירות הגאולה?
 )3אמנם פי' הדבר כי המצה נקרא לחם עוני הפך מצה עשירה ,שכאשר יש בה שמן ודבר נקראת
עשירה כי הדבר הזה מעשיר הלחם ,וזה כי העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו,
והמצה גם כן כאשר אין בה רק עצם העיסה שעצמות העיסה הוא המים והקמח וזהו עצמות עיסה
ובזה הוי לחם עוני ,ואם יש בו שאור או חמץ טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה ,וזה הוא
יותר עשיר מן מצה עשירה כי מצה עשירה בשביל שיש בה משקה זה עשירות שלה ,ואמנם עיסה
שיש בה שאור או חמץ יצאה יותר מענין מצה שיש בגוף העיסה חמץ ולכך המצה היא לחם עוני.
 )4ואולי יקשה לך מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכם הם החירות והעניות? הלא דבר זה
אין קשיא כי העינות בעצמו הוראה על הגאולה שאין ענין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צריוף אל
זולתו ,ולא כמו העבד שאינו עמוד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדון ,לכך הדבר שיש בו
עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה ,אבל הדבר שיש בו עניות ואין
לו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה ,כי אילו היה המצה שהיא לחם עוני מורה על בני אדם שהם
בני חורין היה לך לשאול והלא אין העינות סימן חירות כלל ,אבל לחם עוני הזה הוא בא על עצם
היציאה לחירות ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה נמצא הצטרפות
כלל וכאשר אין כאן הצטרפות אז נמצאת גאולה,
 . . . )5ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחדש הראשון דוקא ,וזה כי אין גאולה רק כאשר נבדל מזולתו
והוא עומד בעצמו ומזה תבא הגאולה ,והחדש הראשון שאין בו התחברות זמן רק שהוא ראשון ,כי
החדש השני בעבור שהוא שני יש כאן חבור זמן ואין זה ראוי אל הגואלה שיהיהו עומדים בעצמם.
 . . . )6ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת
ממצרים ,פי' שתאכל לחם עוני שהוא הלחם העומד בעצמו ואין לו הצטרפות אל זולתו ולמה תאכל
זה הלחם כי בחפזון יצאת ממצרים ,וענין החפזון הוא מהירות ואין בו עכוב והמשך זמן ,כי כשם
שיצאו בחדש ראשון מפני שראוי חדש הראשון אל הגאולה דוקא מטעם אשר התבאר ,כי אין גאולה
רק כאשר אין כאן צירוף וזהו חדש ראשון שהוא ראשון ולא היה כאן חבור וצירוף חדשים ,וכך ראוי
שלא תהיה הגאולה בעכוב זמן רק בזמן הראשון מבלי המשכה ועכוב ואין בו צירוף כלל ,שכל
ראשון הוא מתיחס ואל הגאולה לא חבור זמן שזה אין שייך לגאולה שצריך אל הגאולה הסתלקות
הצירוף והחבור ,ולפיכך הדבר הזה ברור כאשר תבין דברי חכמה:

