
 הפסת בחג יסוד רעיונות / ברק( שני מלכיאלאלכסנדר

 הרגלים במערכת הפסח חגא.

 תהוג ואף כאז. כתיב אין - לך תחוג בשנה"1, לי תחוג רגלים.שלש
 י "מועד אחרת: ובלשון -לשמי".' "לי משמע: לי", "תחוג אלא נאמר, לאמתם
 בתורה מפורש זה ומעין 1 ' י" ד ע 1 מ הם אלה קודש, מקראי אותם תקראו אשרה',
 בין לחודש עשר בארבעה הראשון "בחודש א( : הרגלים משלש אחד כל אצלגם

 לא'".* המצות דג - הוה למודש יזם עשר ובחמשה לה'. פסח -הערבים
 הובלט לה'".. ימים שבעת הסכות ג("חג קיד"., אל לה' חגשבועות "ועשיתב(

 במהותם מגבוה. כמצוה נועדו המועדים הרגלים. של דרדקי המקור בתורהאיפוא
 האדם. לשם ולא ם, י מ ש לשם ומגמתם ש, ד 1 ק י א ר ק מהם

 קצרה ראיה כוהות. וריבוי רשויות ריבוי על מיוסדת האלילי העולםהשקפת
 כוחות של החיצוניים בגילוייהם רק הבחינה הדברים, קליפת את רק תפסה11

 שולטת שבה קולות, של כעירבוביה ומלואה תבל בעיניה נראו כן עלהקוסמוס.
 האמת את ושרתה ישראל תורת ובאה עזים. יריבים בין ת י ח צ ג ת 1 ח צ נ תה

 הכל בקרב - בכל אהדות שוררת לפיה המונותיאיסטית. ההשקפה שלהנשגבה
 זו ובהירה עמוקה ראייה העולמות. בכל ואחדות באלקות אהדות - הכלוביז
 "המשל אשר אחיד, אחד נצחי, במנצח מכירה 1 עוזו בהכינן מסתתר אלמגלה
 ואחדותית מפליאה הרמוניה בעולם המשליט במרומיו-,י שלום עושה עמו,ופחד

 אדיר מה אדוננו, "ה' הרקיע". מגיד ידיו ומעשה אל, כבוד מספרים "השמים-
 ק !" הארץ בכלשמך

 מוחשי לבוש לובש היהדות, של האומן באמונת אב בניה שהוא :ה,רעיון-יסוד
 ה די 1 ט ס הסי במאורעות א"ר מצד קשורים הרגלים שלשת הרגלים.בחגיגת

 שני- ומצד המדבר(, וסוכות תורה מתן מצרים, )יצאת עמנו שלהלאומית
 היותם ומחמת ואסיר(. קציר לאביב. ארצנו של החקלאי נע הסבתקופות

- ה'מועדי  המציץ הבירה כבעל גם הקב"ה את רואים שאנו בזה אמור הרי 
 תמיד יום בכל המחדש והטבע הבריאה באדון וגם ההיסטוריה, את ומכותמחרכיו
 בראשית.מעשה

 ,ו. כ4 שמות!.

 כ* כה, לשמות רש"י2.
 כ. גג, ויקוא3,
 ה-ו. בג, שם,4.
 י. סו, דברים5.
 לד. בג, ויקרא6.
 ב. כה, איוב7.
 ב. ה, בו ים, תהיים4
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 - זה להג המיוחדים העיקריים הקרבנות בשני זה רעיון מתגלם הפסהבחג
 תשח שב תם בעת הקרב השח קרט העומר. וקרנן הפסחקרבן
 במוצאי הקרב העומר קרבן ואילו , ממצרים, צאתך ל"מועד היסטורי זכרתהוא
 לזכרון האביב".,1 חדש "למועד - החקלאית לעוגה זכרון הוא ראשון טוביום

 ותפילת התורה קריאת המץ, ואיחזר ומרור מצה אכילת נלוו עוד מצריםיציאת
 ובקשת טל תפילת השירים, שיר קריאת נלוו עוד האביב עניין ולזכרוןהלל.
 ברכה".נותן

 הנשגבה האמונה את בפועל ומגשים מבטא כיעיו, שני כמו הפסה, חג כינמצא
 ועל בעולמו, שחקק איתנים טבע חזקי יד' על המתגלה עולם, מלך אחד,באל
 ההיסטורית ההתפתחות בתוך אהובו, זרע סגולתו, עם על מיוחדת השנההירי
 כולה. האנושותשל

 בהלכה החג של השיבוחוב.

 לרגלים4.י[ השנה "ראש קרוי שהוא - לפסת לו נודעת מיוחדתחשיבות
 איסור לגבי לדינא תוצאה לזה יש 1י בתלמוד יוחאי בן שמעון רבי דעתולפי
 תאחר לא - אלקיך לה' נדר תדור "כי נאמרץי נדר. בשילום תאחר"-בל

 עבר - נדרו את שילם לא תמידם הנדר, מיום רגלים ג' שעברו כיוןלשלמו".
 סדורים שהם כפי רגלים ג' דוקא יוחאי: בן שמעון רבי וסובר תאחר". "בלעל

 -בכתוב
 יש - שבועות לפני למשל, נדר, אם זה, לפ' סוכות. שבועות, פסח,

 תאחר". "בל על שיעבור עד רגלים חמשה שהותלו
 בענית - זמן של חישוב כסיום הפסח את ההלכה מחשיגה אחרבמקרה

- ז כיצד מעשרות.וידוי  לשמיטה ראשונית שנתיים של מעשרותיו שהשהה מי 
 השלישית והשנה השלישית.'י בשנה הבית מן לבערם הוא מצווה - ללו' מסרםולא
 כלים שהמעשרות "רגל שהוא רביעית, שנה של פסח בערב זה, עניק לגביתמה,
 - הבית מן הקודש "נערתי ויתוודה מעשרותיו את המאחר יבער ביום בובו..

 שפסח העובדה מתוך רק היא נובעת בלבד. חיצונית אמנם היא 11חשיבות
 "ifi1Q)W באניב. חל ושהוא החגים בסידרת ראשוןהוא

-  
 בראשונותו.

 ה טז, ובייםש
 סו. גו, שמותסו.
 א'. משנה א' פרק השה ראש11.
 ר. דף השנה ראש12.
 כב. בג, דברים13.
 כח. יד, שם14.
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93 הפסח בהי יסודרעי1;1ת

 החג של הרעיונית מהותוג.

 ואף אחת כוללת במסגרת הם נתונים משותף. רקע התורה לתגי ישכאמור,
 מועד מועד ורעונו, - רגל רגל .כי משמע אחד. ולא - הם רגלים שלש כן פיעל

-
 להג יש ואכן, שלו. וטובו יום-טוב יום-טוב המיוחד, ותינו - חג חג ויעודו,

 מתוך נובע וזה בו. גנוז משלו יסודי ורעיון הרגלים, בי, מיוחד מעמדהפסח
 ועמוד גדול "יסוד שהיא מצרים, יציאת מתוך - החג של העיקריתוכנו
 '!. ~באמונתנו" בתורתנוחוק

 מתערב כשהוא האלקים, של הכבירות דר;תגלויות לסוג שייכת מצריםייצאת

 שממנו הנכוו המטלול אל הלקה, או כולה האטשות, את להשיב אדם בניבמעשי
סטתה.

 באו - הבריאה מפעל בעצם יתיש, הבורא, של התגלות-בראשית אתרי'

 הפיכת הפלגה, דור המבול, שואת : בעולם ועצומות כבירות התגלויותארבע
 עולם ובניין כראשיתזי למעשה תיקון מעיו היה המבול מצרים. ויציאתסדום
 שניתנה ורבו" "טרו ברכת : בניו ושלשת' נח בא - בניו ושלשת אדם במקוםהדש.
 הז העולם, להליכות נקבעו הדשות fiu~nl לנהקי המכול , אפר נמסרהלאדם
 ושבע בשר היתר - באנושות והן השנה, תקופות ויציבות הקשת ברית -בטבע
 נח. בנימצוות

 אך אטשית, כלל משמעות להן אף אמנם היתה האחרות ההתגלויותשלש
 כדית ה' הופיע באלה מצומצם. לוקאלי היקף בעלות הן היו ההתרחשותמבחינת
 הכתיב שכשלשתן מוצא אתה אדם. לבני וכמדריך כמוכיח לבריותיו,וכמייסר
 ראות ל ה' "וירד אומרו-,! מהו בבל במגדל לעצמו. וראיה ירידההקב-ה
" נרדה הנה - - - המגדל ואת העיראת - - -  אומר:., הוא ובמדום 

 "ראה  ויובמצרים:י! הכצלקתההבאה%ליעשן---"  ואראה נא"ארדה

 דינות מבית היורד הוה כשופט להצילו". וארד - - - עמי עני אתראיתי
 המקרה. פרט' ולחקור לראות המעשה מקום אלויוצא

 י/ מציה מבדצ'יי1ה, אדיו ייי' היירוו. מסר6י.

 - ה( י, )גיאשית "אים- יעת יכה כ' .חיא.", הלשייה: למקביה יב יבשם7:.
 טוב- כי איקיס .חיאלעומת:

 את עשה כי ה' .1.1"ס 1111: הבריאה. נסרשת

  ;עסה א,קימ -ויאמי )שמו-ו(-יעומת: בראתי" האזסאשי אמ""אההאזם...

 הארם- את אלקים היבראארם...
 הבריאה. בפרשת

 ', א-ב, ט, בראשית18.

 ה-ז. יא, שם19.

 כא. יח, שם28.

 ו-ה. ג, שמות21.

 כמקו" תמיז היה "משפט מקום22.
  השירה יבמתו .ועיהה 1(: כ", )יבדים כזכת'ב 1ב~ה,

 הוקויס'.אל
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 מלג'אז"יכס;1ר94

 היתה לא במצרים. כי וטרום. בבל ממשפט מצרים משפט גדול כן פ' עלואף
 יעבדו אשר "הגוי עניין מלבד היחידה. המטרה העשוקים והצלת הרשעיםהשמדת

 - חשובה חינוכית מטרה כאן להקב"ה לו היתה ,! צאו" י כן ואחרי אנכי,ד1
 נסתרת כהתערבות המשפט נעשה ובמדום בבבל יכולתו. והודעת שמופירסום
 כל בלי *ז השמים" מן ה' "מאת ישיר באופז אדם לבני בא העונש ה', מצדומוסווית
 פרעה את ללמד הכוונה היתה .במצרים ואילו מאוחרת. ולא מוקדמת, לאידיעה,
 סאן ,ז. אלקינו" בה' אין ו"כי הארץ" לה' "כי הארצות, גויי כל את דהיינו עמו,ואת
 והתרה והזהיר הופיע אלקי שליח אלא פתאום. כפחה כחתף, הרשעים שואת באהלא

 - חוץ כלפי הן החינוכית המטרה למען העונש. לאחר וייסר והוכיח העונש.קודם
 באזני תספר "ולמען - פנים כלפי והן ה'"",, אני כי מצריפ"וידעו

 ה'".יז. אני כי וידעתם בנך... ובןבנך
 מורה בה, הכרוכים הגדולים המוראים כל עם מצרים, יציאת כי למדיםנמצאנו

 בלתי ביכולת הטבע בכוחות השולט ם, הש מציאות על כולו לעולםומכתת
 מוחלט. חופשי רצון מתוך עולמו את ומנהגמוגבלת,

 את רק מסמי הטסת קרבן ה. צ מ מצוות היא החג שי המרכזיתהמצווה
-הגאולה  רק מסמל המרור ולעשתו ; אנותינו" כתי על הקב"ה שפסה שום .על 

 נאכלת החג מצת ואילו ,ז ; קשה' בעבודה חייהם את "וימררו - השיעבוד קשיאת

 יה סו, בראשית21.

 כ1. יט, שם24.
 ה ח, כס, ס, שמות75,
 יח. ד, יד, הי ז, שם26,
 בתורה: פעמים עשרה שתים במפורש זו מגמה מובלטת כיצד וראה בוא ב. י, שםר2.
 את והוצאמי מצרים על ירי  את בנטוחי ה' אני כי מצרים  "וירעו ה(: )ו, בתהילה מידא(

 מתוכם". ישראלבני
 ה'*. אני כי תוע בגאת ה' אמר "כה יז(: )ו, דם מכת לסגיב(
 אלקינו*. בה' אין כי תוע "למען ו(ן )ח, צפרדע מכת אחרג(
 הארץ". בקרב ה' אני כי תרע "למען יח(: )ח, ערוב מכת לפניד(
 מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "והפלה ד(: )ס, דבר מכה לפניה(
 הראוהך נעבור .. הארץ. בכל כמוני אין כי תדע "בעבור יד-טז(: )ס, ברד מבת לפניו-ז(

 העולט. בכל כלנמר; הארץ", ככל שכי ספר ולמען כוחיאת
 הארץ". לה' כי תדע "למען כם(: )ט, ברר מבת אחרח(
 - נמצריפ החלייתי אשר את בזך ובן בנך באוני תספר _ולמען ב(: )י, ארגה מגת לפיס(

 ה-. אג' כי ישראל( בז' )-אתם, 1.ועתס --
 ישראי.. ובין מקרים בין ה' יפלה ותל תיון .ימין ו(: )יא, בנויות מכה ית'י(

 הייו ובכל בפרעה .ואכברה : 'ו( 1, לד, הים בקיעת וימי פיעה רציפת יפייא-יב(
 שבתהייה. הראשון הביסרי חורהיל אהרוןזהה;ו ניסוי היי אני כי מצריםותעו
 יר. א,  שמות28.
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 חרות וכלמם במצרים*50 אשר עמי "עני לזכר 29 עוני" כ"לחם - כפולבסמל
 המרור שהרי הפסח. ומן המרור מן יותר המצה חשובה ובאמת הגאולה. חפזוןלזכר
 שהמקדש בזמן אלא נוהג אינו עצמו והפסח 42. לפסח או " למצה כטפל אלאאינו
 מצות לקיים יכול שאינו מי ואפילו מקום. ובכל זמן בכל נוהגת המצה ואילוקיים.
 בזמן או 83, רחוקה בדרך והשרוי והטמא נימול, שלא ישראל כגון - פסחקרבן
- מקדששאין  קשור חמץ איסור עניין צל שהרי ועוד: 34. מצה באכילת חייב 
- ומצותה 55. מצהבמצות  בתורה קרוי אינו החג של עצמו כל ואף ימים, שבעת 
 38. המצות" "חג - שמה עלאלא

 של העיקרים עיקר את בתוכה גולמת והדקה הצנומה הפסת מצת כינמצא,
 מצרים, גאולת את המסמלת וו, מצה הדתית, הכרתנו של היסודות ויסודאמונתנו
 1 הנמצאות כל מועל ויכול, חפץ קדמון, אלוה יש כי גמור ומופת אות "לנוהיא

 ששינה במצרים שעשה כמו הזמנים, מן ומן בכל שיחפוץ כפי היש לשנותובידו
 משתק זה הלא ועצומים. גדולים מחודשים אותות לנו nctv1 בשבילנו, העולםטבעי

 ויכלתו השגחתו וכי השם, בידיעת האמונה ומקיים העולם, בחידוש כופר-כל
 י8. כילם" ובפרטיםבכללים

 העבדים כי מלביים: במצרים. שנתענו העוני את שמזכיר יחם רש"י: 4 סי, דברים29.

 ראשון. סקר חורב, הירשי ש"ר הרב ועיין להתעכלי שקשה נתחמץ שלא לחם להם נותניםהיו

 ז. 4 שמות30.
 ב. הלכה ו', פרק ומצה תמץ הלכות ומנים, ספר להרמכ"ם, תורה משנהזמ
 תלויה אלא עצמה, בסני התורה מן מצוה אינה מרור -אכילת 4"ב: הלכה ,; פרק שם32.

 לאשל מוסרים ומדברי ומרורים. מצה על הפסח בשר לאכול אחת עשה שמצוה הפסה,באכילת

 ' טסה-. קרכן שם אין אפילו זה בליל לבדוזמדזר

 כח: דף פסחים33.

 ה', הלכה פ"ו, שם, רמב"ם34.

 מצה אכילת חובת ידי יוצא אדם שאין ה"ד( פ"ו, שם )רמב"ם אמרו זה קישור מתוך35.

 תאכל "לא ג(: מז, )דברים שנאמר הימוץ. לירי הכאים דגן מיני מחמשת מאחד אכלה אםאלא

 ח=בות נשים שגם מ"ג( )פסחים מכאן למדו וכן מצה", עליו תאכל ימים שבעת חמץ,עליו
 rbn תאכל בבל שישנו "כל כי גרמה. שהזמז עשה מצות שהיא אעם"י התורה, מןבמצה
 מצהי'. אנול בקוםישע

 עשר בארבעה הראשון "בחודש ה(: כס )הקרא לכולן אב וזה שמו, כך בתורה מקום בכל36י

 שבעת לה/ המצות תג הס לחשש תם עשר מחמשה לה/ פסח הערמם בץלדוש

 "פסח". וששמו קרבן הקרבת ופירש"י: לתוה ומסח לחוו, המצות חג הרי תאכלו", מטותימים

 זבח לבקר ילע ,לא זבחת דם המץ על תשתם "אב כה(: לד, נשמות נאמר בלבד אחתפעם

 "לא יה( בם )שם המקבל הפסוק לפי המסח. קרבן זבח כאן: פרשהו המסה".חג

 קרגנק חלב שסירוסו: בוקר". עד ג" ח חלב ילץ ולא זכהק דם חמץ עלתזבח

 י/ הזדעדימחזה מסדזו,
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saמיניאיאלכסנדר 
 ביהדות מצרים יציאת של מקומהד.

 המצה - שלו המרכזי הסמל ושל הפסח חג שלחשיבותו
- 

 יותר, עוד תובהר
 - הפסח של למאורע ובמצוותיה בתורה שנתייחד המקום רב מה נתבונןאם

 מצרים.ליציאת
 ומזכירות ימיו, ושבעת פסח לערב קשורות בתורה מצוות ש ש 1 ם י ש לש
 ת ואח שלושים .עוד התורה ציוותה אלה ומלבד ממצרים. צאתנו מועד אתלנו

 אדם בין מועדים, כגון: זה, ממאורע ונובעות הנוגעות שונים, בענייניםמצוות
 ם י ש ש בכללן הרי ועוד. העמים מן ישראל הבדלת לחברו, אדם ביןלמקום,
 כתשיעית כלומר: ,,, מצרים יציאת בזכר קשורות ולאוין, עשין מצוות,ושבע
 מאה במפורש מצרים יציאת שכרת הקודש בכתבי התורה. מצוות תרי"גמתוך

 ,,. שונות ובמגמות רמם בעניינים - ם ע פ ם י ש שו
- למה? כךוכל  במערכת יסוד כערך משמשת מצרים שיציאת משום 
 השם ובהשגחת העולם בהידוש ומופת "אות היא כי היהדותי שלהרעיונות

 מלבד והנה, .'. בו" נסמכים התורה שאולמי הגדול .העמוד שהם אדם,, בניעל
 היסטורית השיבות כמוכן, לה, נודעת מצרים גאולת של הגדולה הרעיוניתהמשמעות
 בעם ה' של הבריאה שלב היה זה ישראל. של הלאומית בתודעה ראשונהממדרגה
 של ובוהו תוהו אחר עמו, לגבי יתיש ישראל גואל של בראשית" "מעשהבחירה
 הקב"ה הוציא לא "ואילו הברל". "כור בתוך השיעבוד ואפילת הגלותהשכת
 לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הר' - ממצרים אבותינואת

במצרים".
 כי !', בראשית ימי שבעת כנגד הפסח ימי שבעת את האגדה בעלי ראוואכן,

TK""הראשוז והיום העולם". נברא או כאילו - הוא נורא כי ה' מעשה את ראיתם 
 שבו מראשית מעשה של ראשון יום כנגד הוא הגאולה, של עיקרה יום הצג,של

 ,י. כן אחרי יום יום ויצאו בכוח אז נבראו הפרטים שכל העולם, כללות כלנבראה
 זכר שהוא השבת, זכירת ציווי בין בולט לשוני דמיון מצינו עצמה בתורהואף

 ר 1 כ "ז : נאמר מצרים. ליציאת וכר שהוא הפסח, זכירת ציווי ובין בראשית,למעשה
 עאחם אשר הזג היום את "כור ולקומט: השבת, יוםאת

ממצרים"
 -- אחת בנקודה בראשית במעשה במפורש מצרים יציאת נפגשת אחרובמקום

-
 תשהו תל-אביג, עקיבא, גני הובאת אייי, א. בעריכת ישראי. -?את גורסכן: עין "3.

-  סצריס.. יציאת בוגר הקשויות התורה פ.ג:.מ?התעמי 
 בהו"ך1-. פירים יריאת נגיה .היכן ע"נ: )פסד שם.39.
 תפ"ז. ומצוה רע"ג מצוה החינוך מסר4%
 בא. פרשת סוף רכה שמות ראה41.
 יר. יב, בא' פרשת משה, חורת אלשיך: משה רבי42.
 י"ס. פרשה סוף רכה שמות ועיין ג, יג, תו כ, שמות43.
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ז9 הפסח בחג יסודרעימות

 השבת יום את "זכור מצוות את התורה מנמקת ** הראשונים השבת..בדיברותביום
 אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים את ה, עשה ילים ששת כי -לקדשו
 בדיברות ואילו ויקדשהו". השבת ,ום את ה' ברך ן כ ל ע השביעי. ביום וינה ,*,בם

- לקדשו השבת יום את "שמזר .4 : אחר נימוק ניתןהאחרונים - -  עבד כי אכרת 
 צוך ן כ ל ע נטויה. ובזרוע חוקה ביד משם אלקיך ה' ויוצ'אך מצרים, בארץהיית
 למעשה "זכרון : השבת למצוות הנמקות שתי הרי השבת.. 'וט את לעשותה'

 ליל של היום בקידוש נאמרות כאחת ושתיהן מצרים. ליציאת "וכר וגםבראשית"
 שבאה ה' התגלות אחת. מטבע של פרצופים שני כאן יש סתירה, כאן ואיזש,בת.
 ביטוי לידי כך אחר באה עצמה היא ע, ב ט ה כתחום העולם בבריאת ניסויילידי

 ' ה. ד ל 1 ת ה בתחום מצריםביציאת

 אינה ההיסטורית השיפותה וקיים. קבוע מצרים יציאת של ערכה כן כיהנה
 האחרינה הגאלה העתיד. כלפי גם אלא בלבד, העבר לגבי לא תוקף לה ישחולפת.
 - הראשונה הגאולה של המידה בקנה היא אף ונמדדת נערכת לבואהעתידה
 עלותו ביום לישראל היתה כאשר מאשור, ישאר אשר עמו, לשאר מסלה"והיתה
 יציאת משמשת הגאולה של המופלא הניסי המהלך לגבי וגם י' מצרים".מארץ
 מבחינת אמנם " נפלאות". אראנו מציים מארץ צאתך "כימי : ודמיון דוגמהמצרים
 - מצרים. גאולת על העתידה והגאולה הגלויות קיבוץ גדולת תעלה הכמותיההיקף
- ה' נאום - באים ימים"הנה  'שראל בני את העלה אשר ה', חי : עוד יאמר ולא 
 הארצות ומכל צפון מארץ ישראל בני את העלה אשר ה', הי : אם כי מצרים,מארץ
t הדיהםאשר Q W  שתאמר אלא ממקומה, מצרים יציאת שתיעקר "לא אך ,' 
 י, טפלה*. מצרים ויציאת עיקר ומלביות "' המלביות. על מוסיף מצריםיציאת
 חייד"ו'ו ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תוכר "למען חכמים: דרשווכך
 - חייך""ימי

 - הייך" ימי ל "כ הוה, העולם
 'ר המשית. לימית להביא

 ה-יא. נ, שמות44.

 וביש באיץ בשמים בלומי:45.

 יג-סו. ה, דברים46.

 סו. יא, ישעיהוד4.

 1פתל' סיב אביו משוס :ה מקרא סותר היה כך ז-י אילן בר מאיר ורני סו. :, מוגה"4.
 נסן, יאהי יק בניסו.. מגיר הנס בע, ש-אין האדפ מסבך 11.י: )הנני"ב( בריין יהוגה_?בי

 יושו ";אוחה נסחאות ואס )ו. ענעעה דוס 711, להעריך ~olen י1כ, סרספקסינה,מתנך
 ואמת שאייבא משמע מניס, שיאת נסי שי כנוים כלומר. מעיים., מאיץ ?אתך .ניסיבע';'נ1

 מצרים. מנפלאות גדולותהן
 יד-סו. טז, ירמיהו49.
 מלכויותי משיעבוד הגאולה על נוסף כלומר:50.
 א. פרק תופפתא ברכות51.
 ג. טז, דברים52.
 דוץ וכך .המנמים, שאר עי שם "1,ק זומא בן שמענן ה. משנה א סדק בדגות53.
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 מיכ'א7 איכסנןר~.95

 בחג לאומי יסודה.

 התהוותו חג ישראל, עם של הולדתו חג הוא הפסת חג כי הקודם בפרקראינו
 מאוהדת' לרטיבה נבהרת, לאומה עבדים שבט הפכה מצרים מעבדות היציאה 'הלאומית.

 משמעות בלכד. חיציני היסטורי מאורע אינה מצרים גאולת בעולם.ומיודדת
 ישראל של הלאומי הקיום מתחיל ממנה - הראשונה לגאולה לה. פנימיתרוחנית
 עם להיות - בעולם יתידה רוחנית למטרה המכיונים האחדותית, החברתיתוהווייתו
 לעם לו להיות ממצרים, הברזל מכור אתכם ויוציא ה' לקח .~אתכם אברהם.אלקי

 החגים, שאר בכל מאשר יותר הפסה כחג הלאומי האופי מודגש לפיכך ',נדלה".
 כמו כזאת בחומרה הלאומי הישראלי היסוד הובלט שבו בתורה מועד לךאין
 זה.בחג

 ומצטמצם מתרכז הרבות הגאולה פעולות כל מתוך פעולה באיזו : ונראההבה
 השגחתו וכנפי ה' עיני אמנם בכורות. במכת : אומר ?-הוה ישראל בחירת מעשהעצם

 או ה"-כבר ב ר י ן "מ פרעה: כשאמר מלכתדילה. אהובי ~רע על פרושות היוהפרטית
 ה' הפלה המכות נפלאות ובכל ,, ירבה". ן "כ : ועונה לעומתו מכרות היתה הקודשרוה

 דופלייה היתה העשירית במכה אך "4 מצדים. T'al ישראל .נין ובהבלטהבגלוי

 אף מציים יציאת שמאירין מכאן הקילות. הייתי ימי ל .כ הימיב, - היך. י מ .יוויש:
 בנרך המהל~קת עיקרון את יהסניר אסשר ערבית. שמע קריאת של ציצית בפרשת -גלילות
 .וובהת מישיאי: 7 י ה י ה עי מבבר ס"1( )7בריפ פרשה אנתה שכי סנגר זומא גןפשטנית:
 ויא תוכר... ימען יצאת... בח115ן כי מצנת... עדו האג, חמץ... עייו תא:, יאנסה...
 ולילותיו. ימיו הם היהיו של ~חייו זה. בכיל - חייו" ימי .גל ואד ווו'.. . . שאזר. ידיראה
 י כ מיגגך יסורו ומן ע'ן'ך ראו אשר ה7בריפ את השנח .פן ס( ו, )צביים הושען: נווכיוצא
 יבסס ואתי נהוךב". - - - ?מדת אקי '~ס נפך. 1,ב;י ,נמך 1ה71עתס ך, הייימי
 יאךיבון וימען הייך ימי בל בנך ובן ותך אתה איקיך... ה, את הירא .ימען נ(:1',

 או הקופון. הנחש עי שנוזר הייך.. מי י כי האבי -ועפר יד( ו, )בראשית ~גןימיך-.

- ן' היי ימי כי תאנינה .בעצבון ין(: נ,)שם  הך~ומאוח בבי הראשון. יא7פ שאמר 
 אי מצבית ב-ראה" פישה אזהה שכי סונר'פ ההבמיפ דוג ואייו ייחיל. זה ניסוי ;אמרהדיו
 הגיזי ויבינך תקופנה. איא פייות ימיפ נהם אין מ י ה וחי ככיי.העט

 - חיך. ימי "כ,
 .למען פסוק ושי תשנה" _מן p10D של חייך" ימי .כ, הנין והוא המשיח. וימות דוהדעויפ
 אהריהפ ~,כעס ,דפ מנוומם DTNn וש, הנתש ש, נ"ך. 'מ' .נ, צנו הזפ. אל מזבי -ושדא"
 זה מקרא ש, פשוטו בהבנת t1U'W שתי ,פנ.יו הרי עויפ.יגורות
 ב. 1, וברים54.
 יג. א, ישווה רש"י55.
 צרים ס כל ויחפיו היאור... מן מים לשתות מצריב .תיאו ידגיש: זפ במכת6!.
 ובכל ובעמך -ובכה יפרז,: במנת וגן ~גוי ית, ו, )שמות ישה~ת. מיס היאויסביבות
 ושן, אר, את ההוא ביופ .והסכיתי ע"נ: נמנח גס(. ו, )שם הצפרדעים. 'עלועבויך

 מאה ב"ז ה' והפיח דבר: במגת וכן י יה( )ד, ערוב. שפ היות לבית' עיר ע~מז עמיאשר
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 הפסה בהו יסוויויויות
.
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 ומפרישול בוררו ונוטלו, בוררו בשוק, חפץ לו שגורר כאדם וקניין. בחירהמעשה
 "כי - קניין. בו ועושה בדמים לוקחו שהוא עד ובודקו, וחוור ושוקלו, נוטלוושוב
 בארץ בכור כל הכותי ביום ובבהמה, באדם ישראל בבני בכור כללי

 מלכת- לפרעה להודיע משה נצטווה ימך לי".ז, אותם דשתי חקמצרים
 הורג אנכי הנה - לשלחו "ותמאן : מראש ולהנהירו ישראל", בכורי "בני ,, :חילה
 שיאה. עד סופה, עד כילה, האלקיח התכנית את כאן הודיעו בכורך'. בנךאת

 מצרים-היחידים בכורי כלפי מכוונת היתה לא בנורות שמכת מכאן,משמע
 ולכן. העולם. רבון של ונדירו בכירו ישראל, בהירת. גמר את לבטא באה היאאלא
 הגאולה. בוצעה התפרצותה, כדי תוך לה, בסמוך ומיד באחרונה, 11 מכההיתה

 חקת "ואת - הפסח. בקרבן ישראל של הלאומי היחוד כל נתרכןולפיכך
 רגעי בעצם המעשה, בשעת שם נאכל הוא כי ,ו בו". יאכל לא נכר בן כל :הפסת
 הסבו ישראל, בני בתי בתוך ובפנים, המשהית, חרב שיכלה מחוץ הבחירה.פעולת
 שכינה בגילוי דבקים הגאולה, אור מהסד קורנים הישע, ונח על משפחותמשפהות
 הגדול. גואלם לדברוצמודים

 מצווים ושאנו הנכרי, על במפורש שנאסרה בתורה מצוה לד איןובאמת
 ומרור מצה ואפילו ," בלבד. הפסח אכילת של זו אלא - מלקיימך הגוי אתלמטע
 בדבר מאור מקמירים היו אבותינו י. בה,. אוכל גוי - הפסח מענייו מצוותשהן
 ועלה שהתחפש אהד בארמי מעשה : 1" בתלמוד מסופר פסחים. מלאכול נכרילמנוע

 ~את אותך אהו.ואך ממק;הישראיעו מת וה~היא מצרים... מקוה וגק.יירא,
 ובעבויך, לנך אל שפותי את שויה .אוי ברן: ובמנה סוף ו, 1, )ס, ג1גך.עמך
 במכה וגן ג~( יוי )ס, בוו", היה יא ישראי, כני שם אשי ששן, נארץ רק - - -~נעמך
 חושך .ויהי "ושך: במכת ו( )י, מסייס" כי וגהי עבטך כל ובתי בתיך ומיאןארבה:
 כב-גו(: מ, במ~שב~תס.. אפי "'ה ראי זש גני ~יבי - מצרים איץ בג,אטה

 ;11,הבאר, צעקה -~הזהה בנפרעה:וכןנמנת
 ישראל בעי מררים---ולבי

 ,. א ר ש י ובין ס י ר צ מ בין ה' ה י פ י אשר תוענן ימען - - - לשונו כלב 'הרץיא
 ו-:(.)יא,

 יז. ד, במנגר57.

 נב-בס 1, שמות8!.

 מ;. ינ, שפ9!.

 ע"ס )שם מיחה. "ייב בהורה ;עוסק .ווי 1-נ( נ'1 )סודזיין מיתה. סיב ששבת .ווי60.
 ביתי מאוו וביים במשמעת: גומה. בלשנן שהאמרן אשה זניי איא הלנה, איום -ע"ב(

 באות 94-1502!ן יפקס בהערת - סער,א אביוזור יקרין הבמים ישון אוצר ועין:רצויס,
 פרש - ק סו, )1גךיס השמיסה גשרת הווש. ה;גךי .את בחפיה: לווי היחס נעניין ~1וןג'.
 פירש - תשיך. .יננרי נא(: גג, )שס ~גן ונייב"ן. גרש.י שם וצחן רשפתי ?זרא: אנןי"א
 ונרמג.4 גרש-י aw ועיע הב;111 ויא עסו, התנית אפ הריבית ין התן ספוינ~:1,?

 כה: ססהים41
 1: וף שם62.
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 לא'100

 בן יהודה רבי לפני ,בא הפסה. מבשר לאכל הצליה ערמה ומתוך לרגל,לירישלים
 שלהבא הפיקח התנא לו יעץ מרמתו, בהצלחת והתפאר שבסיריא, בנציביזבתירא
 וביקש ארמי אותו עלה שוב האחרת לשנה שמנה. שהיא האליה, מן שילעיט~הויבקש
 אחריו נדקו לגבוה. כולה קריבה האליה שהרי הדבר, להם הותמה האליה. מןחלק

 ומצודתך בנציביו שאתה לך, "שלום : בתירה בן 'הודה לרב' ושלחו נכרי.ומצאוהז
 בירושלים".פרוסה
 "שנתנכרו ,במשמע, מנמר 'שראל אף אלא בפסח. יאכל לא בלבד נכר בןולא
 עושין שאנו משום .ן בפסח". פוסלת דת "המרת כי '. שבשמים" לאביומעשיו
 בברית ונכנסנו השכינה, כנפי תחת להסות הומן באותו שבאט לזכרון וכן לאותאותו

 הכלל מן שיצא - מזה הפך שהוא למי ממנו שנאכיל ראיי אין והאמונה,התורה
 " באמונה.וכפר

- ב~" יאכל לא ערל "וכל כןכמו  שמן מילה, מהמת אחיו שמתו ישראל בן 
 ,( הפסת. באכילת אסור הוא גם כוהו, ויתחזק שיגדל לאחר אלא נימול אישהדין

 נפשית- בהצטרפית לישראל, לאומית בהשתייכות הפסח קרבן מצות איפוא,תלויה,
 מספיקים הראשונים התנאים שנ' ואין מילה. במצות וגם היהדות, לאמונתהשקפתית
 'וכלו לא לנן הראשון. בלי גם האחרונים שניים מועילים אבל השלישי,בלעדי

 יהודי ולא 1 גבר" לשן שנעשה אלא מהול שהוא ישראל בן לא בפסחלהשתתף
 - ולישראל משה לדת שהצטרף צדק יגר ין ערל. שהא אלא לשמים" "לבואשר
 ,(. לעשותו". יקרב ואו וכר, כל לו"המול

 נשתנו ואמגג הפסת. בענייז מכרעת חשינות מילה למצות שנודעתמשמע.
 מצוות רמ"ו שבכל העונש. לעניין שבתורה המצוות מכל כאחת אלה מצוותשתי
 נוטל שאינו הפסדו, KTn ענשו שכן נענש. ואינו עשה, ביטל - עליהן העוכרעשה
 י( שיקיימנה". עד בידם, כוח יש אם דין, בית אותו .כופין היותר ולכל מצוה.שכר
 כי 'י כרת. עונשו במניד המבטלן ומילה, פסח הקרבת הללו, המצוות שתיואילו

- בו יאכי יא נבר בן כי אווק,~ס: חיר1ס ובן 1 סו טרשה בא, ממייבא63.  בר כי 

 בה. יינזל ,א וישהמדישראי
 ?1. דף פסתיפ4".
 ין. מצוה החינוך ספר65.
 כא, מצוה החינוך וסטר מח, יב, לשמות רש"י66.

 מאחד הפסה. מלעיסות מעוכב עבדו את או סקסן בנו את מל שלא מי גם אגב,67.
 ואו - זכר ל כ לו ההמול שנאמר: עליו. מוטלת שמילתם הללו אח הקרבן מכלל מוציאויהוא
 ה. הלכה ה סרק פסח, קרבן הלכות קרבנות, ספר להרמב"ם: הורה מסה לעשותו",יקרב

 מח. יב, שמות68.
 ו. מצוה החינוך מסר49
 בשגגר )ייהם השבר המגוף( מן )חוץ האיה האיסוריפ בג, )ייות. וגיידי נסורים, ~יוםשכת. חיוי ורה. עבתה גיווף, - יאוין י.ו יוני יק ה:ה~ג גי~חר חסור עבש הנא גרת70.
 1,י~. שוחטים ~אין noDn עולט שאינו סי רק דייג ננדה ~מיקה. בססך גן שאין מד מסאת.מנ"א
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161 הבסח בח1 ירידע'1נ1ת

 מקבילות ומטרות ישראל של הלאומית היחידות שהורית יסוד מצוות הן אלהשתים
 קודש ברית אות היא היחיד. של .כגופו Dfiln V1~R היא מילה כריתלשתיהן.
 הפסח וקרבו ופרט. פרט כל של בגשמיות הטבוע הרוחניות סימו בבשרנו,חתום
 לעדה מיוחדת, לאומה אחת. לחטיבה אברהם, ברית בני הקודש, ורע כל אתמלכד
 - ז אחת עדה ישראל נעשים אימתי יי אותו". יעשו ישראל עדת "גל -מאחדת
 ' ה ל ם ת א ם י נ "ב - מילה דם ידי על הפסח. את מקריבים שכולםבשעה

 להיות הר.בים. הפרטים היחידים. הבנים הופכים פסחים דם ידי ועל ". ם כ י ק לא
 לעם לו להיות ה' .בחר אשר אחת לאומה אלקיד", לה' אתה קדושל"עם
 " האדמה". פני על אשר העמים מכלסגולה

 שלוש שהרי כן. הפסח אף - הגשמיות בתוך הרוחניות סמל היא שהמילהוכשם
 המר, לעבר זכר הוא המרור ומרור. מצה פסח, : חרותנו בליל נאמרומצוות-זכר

 וטפל במעלה אחרון הוא לכן דוף. כולו הוא מצרים. לסיבלות השיעבוד,לקושי
 הגאולה ולחבלי בעבר עיני ללחם זכר היא - ה צ מ ה גאולה. סמלי שהםלראשונים
 חרות וחצייה וגלות, עבדות חצייה היא דישראל. ולחפזון מצרים" ל"עני זכרוןבהווה,
 והמצרים יבהילות, חפזון בה שהיה הגשמית לגאולה הגוף, לפדיון סמל היאופדות.
 ואילו גי הארץ". מן לשלחם למהר העם על מצרים "ותחזק בה. מעורבים היועצמם

 דווי. צד בו ואין דרור כולו הוא לבוא. ולעתיד הגאולה להווה זכר הוא - ח ם פה
 שכינה. גילוי אור כולו הוא שהר' הנפש. חרות את הרוחנית, הגאילה את מסמלהוא

 מקום אין הריחנית ובגאולה ובעצמו. בכבודן הקב"ה - .י הפתח" על ם ש ה-ופסח
 היא הפסח זה כל ובגלל לחודש. בעשור כבר השה של מקחו היה ולכולחפזון.
 נכבד. הכי השלשה ומן במעלהראשון

 ש- י מ ם ד א של בגופו אלוקית חיתמת היא המילה שמעשה כשם כינמצא, -
 ראל יש עם של בגופו אלוקית חותמת הוא הפסח מעשה כך לידתו, משעתראל
 הללז. המצוות שתי בין ההדוק הקשר מכאן לידתו.משעת
 מודגש והוא בחג, ישראל בהירת של הלאומי היסוד וחזק גדול כי ראינו, האמורמכל
 הפסח. זבח הוא החג במסכת זה לרעיון המרכזי והסמל העיקרי הנושא מאוד.ומונבט

- נכר בן לא לעשותו יקרבלא  ננגס שלא מי ולא במשמע, מומר ואהד גוי אחד 
 בניסן בי"ד בשנה ושנה יי ישראל". עדת קהל "כל אלא אבינו, אברהם שללבריתו
 למקדש, הנקהלים הרבים היהודים כל הגדול, הקהל כל ונעשה חוזר הערבייםבין

 משותף.'י יעוד בעלת אחת לעדה - ישראללעדת

 עשה. כיסי אלא בברת איו - שבח מן אכל יא אני עייר ושהסו בסנורה שכמוה פיאני
 ה. סרק לרסב.ס פסה קיבן ומהלכית ה-ו, מצוה ההינון ספר מתוך משמןנך

 מז. יג,  שמות71.

 א-ב, יד, דברים2ד.

 לג. 'ב, שמות3?.

 ו. יב, שם5ק בג. יב, שם4?.

 - עדה6ז.
 ישו. מן - שגה ידע, מן - דעה יעץ, מן - עצה כמו: יערי מבורש
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 מיבאיאיכסנד1021
 בחג חברתי יסודה

 אמנם במינה. מיוחדת בדרך מבוצע לעיל, המבורר החג, של הלאומיהליכוד
 שבת שמירת יעשה. בשעת ישראל כל את מאחדות בנמן התלויות אחרות מצוותגם
 האומה בני את הן אף מרשות בתשרי, בט"ו לולב נטילת או למשל, השביעי,ביום
 הלאומי היחוד לרעיון ניתן שבו בפסח, אך אחת. לחטיבה מסויים רעיתסביב

 ציותה לכן החג. מצות לקיום מיוחדת צורה דרושה מכריע, ומשקל יסודיתחשיבות
 היחיד את עשייתו אופן ידי על ישלב זה, רעיון המבטא הפסח, שקרבןתורה,

 החברה.במסגרת
 לשחוט אדם יכול יי שכנים. למשפחת או אבות לבית מלכתחילה נלקחהשה

 והקרבן יחפוץ. באשר חבורה על להימנות מקובל אך ,ז בלבד, לעצמו גם פסחואת
 והקרבן עברה עבר - למנוייו שלא אדם שחטו ואם למנוייו. אלא נשחטאינו
 לעבור ואיז -. ,, למנוייו" אלא נאכל ,טוינו : הפסח אכילת לגבי וכן .יפסול.

 לחבורה.-מחבורה
 - יחיד קרבן כאחד. ציבור וקרבז יחיד קרבן הוא הפסח :בת הרי כוהבאופז

 קרב הזא שכן - ציבור וקרבן יהרי. כל על אישית מצווה גברא, חובת הואשבז
 היחיד ויפסח.. ייתי דצריך "כל הפסח. בליל בודד אדם אין בצוותא. ונאכלבחבורה
 למשפחותיהם העם כל מטכ הוה בלילה הכלל. בתוך משתלב והפרט לחברה,מצטרף

 האומה בחירת רעיון עם מתייחדות בישראל המשפחתיות החכורות וכל פסחיהם,על
 ישראל. כל על שעה אותה חופפת ונשגבה, כללית נפלאה, אחדות מצרים.ביציאת

 מתאחדות החבורות כל והקדוש. הגדול ישראל לבית ומתלכדים מצטרפים הבתיםכל
 י, מצרים". מארץ העליתי אשר "המשפחה - ויקרה גדולה אחת למשפחהומתמזגות
 עבודת - ושתייה אכילה אינה הסעודה הזה. בזמן אפילו התמונה היאוכך
- המצות קערת היא.הקודש  וראש ה'. נהגי - המסובין כל אזיקיו. לחם היא 

-המשפחה  גלות. בתנאי מעט מקדש אנפי,. בזעיר ה' היכל לובן. בבגדי גדול כהן 
 ומתאחדות מתייחדות העם בני נשמות וכל יחדיו, אז פועמים ישראל לנותכל

 לו הלך אשר בארץ, אתר גוי ישראל כעמך "מי : הארץ מן יעלה והד אחד.כאיש
 וזבני : בלאט ועונה ומתענג מתעלה כביכול והקב"ה ו, עם". לו לפדותהאלקים
 " ישראל".בכורי

 ג-ה יב, שמות77.

.78D'nOD ו. משגה  מ"ת 

 4 פרשה בוא מכילתא 11 משנה ג; משגה פ"הי  שם9ד.

 . ח, משנה פ"ה זבחים80.

 א, 4 עמוס41

 כא, יזו ח', הימים דברי82,

 בג, ר, שמות3ש
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- הפסח בהו ישדרעי1;1ת
.103 

 בחג מוסריים יסודותז.

 עלינו" למקום טובות "מעלות שמונה ומונים מודים אנו מסה שלבהגדה
 באלוהיהם nwy1 שפטים, בהם ועשה ממצרים. "הוציאנו : מצרים לגאולתמסביב

 בתוכו והעבירנו הים, את לנו וקרע ממונם, לנו ונתן בכוריהם, והרג)-שפטים(,
 ל.צרינו". - וארבע "לנו", הן השמונה מתוך ,:רבע בתוכו". צרינו ושיקעבחרבה,
 11 בגאולה יסודות שני :לאמור

-  
 גדול, וברכוש רמה ביד לחרות ישראל יציאת

 : 'הקדמונית התכנית לפי מכוח זה דבר הים. ועל מצקים בארץ לאויב תנוסהונקמה
 מומנט גדול".', כרכוש יצאו כן ואחר אנכי, דן 'עבודו אשר הגזי אתשגם

 מפלת של והמומנט ט"ו: בליל ראשון; טוב ביום נקשר השיעבוד מןהשיחרור
 פסח. של בשביעי אחרון, טוב ביום נקשרהמשעבד
 ושמתת הנקמה להרגשת מיוחד ביטוי שום החג בכל מוצאים אנו איןוהנה,
 סמלים בחג הקשורים השונים והמנהגים הרבות המצוות ישראל.'כל מצדהמפלה
 שום אבל חרות. בשעת נפשנו ולפדות עבדות בשעת נפשנו לדכאון וסימניםהם

 אשד וכל המכות עשר את ב"הגדה" מכירים ובשאנו מצרים. לאבדן נקבע לא"זכר"
 כדי המצרים", על הקניה "שהביא להדגיש היא הכוונה - המצריםלקו
 להטיף נוהגים ואכן, הנטויה. וזרועו החזקה ידו את ולסרסם וגבורתו כוחו אתלספר
 שמחת את סמלו באופן להמעיט כד' ובסימניהו' ומכה מכה בכל הכוס מן ייןטיפת
 !1 מצרים. מפלת בגללהחג

 משמעות של הפנימית ולתחושה הנפש לרוממות ביותר התמציתיהביטוי
 "ליל של החותה ושיא ההגדה כל פסגת והיא גאלנו". "אשר בברכת ניתןהגאולה
 - נפשנו" פדות ועל גאולתנו על לך "נודה 11 נשגבה ובברכה הנהדר.הסדר"
 מצרים. למשפט ורמז זכר כלללא

 המוסר בעצם בישראל, הגאולה שמחת היא ורוממה ואצלת כמה למדנוהא
 הגדול המוסרי הרעיון כאן שולט ! דופי מכל וטהורה סגם מכל היא נקייהלטוהר.
 הנולד, העם את מחנכת התורה ., לבך". יגל אל ובכשלו תשמח, אל אויבך-בנפול
 נצחון את אז ולחוג רשעים בשלומת לראות ההיסטוריה, בימת אל צעדיו ראשיתעם
 בשמחה להתגאל מבלי גאולה של בשמחה ישראל ישמח אויביו. אגדן את ~לאחייו
 גדול עיקר היהדות, של החברתי במוסר היסוד מאנני אחת הוא זה רעיוןלאיד.
 להברו. עם ובין לרעהו איש בין היחסיםבמסכת
 שמהת ההנ. שמ"ת למצות בקשר כלזי באופן עצמה בתורה מרזמז זהעניי,

 נתבונן אם אך י' הרגלים. שלש בכל ונוהגת מדאורייתא, עשה מצוות היאין-ט
 ה' לפני מהתם "וש השמחה: שיוף משולש הסוכות כחג כי נראה,בכתובים

 יד. סו, בראשית84.

 זה. מנהג בנעם ור"י הירש ר"ש הסבירו כך85.

 ת. בד, משלי86.

 ל"ד. ותל לרמתם המצמת ספר תצ"א מצוה החינוך סמר87.
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 סיכיאיאיבסנזר-104
 הוא מכורש השבועות בחג שמח":', אך והיית .בחגך... "ושמחתאלקיכם",

 בו שכתוב מוצא אתה אין בפסח דאבל אלקיך.,' ה' 1DY' "ושמתת אחת:פעם
 ,,. המצריים". בו שמתו בשביל - ו למה אחת. שמחהאפילו

 בים המצרים כשטבעו מרום. כשמי נעוץ מוסרי רעיון אותו של שרשוואבן
 : הקב"ה להן אמר הקב"ה. לפני שירה לומר השרת מלאכי ביקשו שעה"באותה

 ישראל נוהגים לכך בדומה י. ? לפני" שירה אומרים ואתם בים טובעיו ימימעשי
 בפסח אבל ההלל, את בהם גומרים( )= קורין אם החג ימי שבעת "כל הלל.באמירת
 אויבך "בנפול משום - ז למה ולילו. הראשון ביו"ט אלא ההלל את קוריןאין
 נן תשמח".אל

 שאף לפי רשעים, של במפלתן שמח הקב"ה "שאין מפני - ז למה כךוכל
 ולא ', מעשיו". ל כ על "ורחמיו - בצלמו שיצרם ידיו מעשי הן, בריותיוהללו
 נר כי מצרי תתעב "לא : י, לנו צינה עוד אלא המצרים, באבדן שמח שלא בלבדזו

 בשעת "כמניא לכם שהיו לפ' - ליאור זכריכם שורקו פי על "אף בארצו".היית.
 לדור ינטור ולא לנצח יקצוף ולא ., בריה", כל שכר מקפח הקב"ה "ואין נ,הדחק".
 י,. ה'". בקהל להם יבוא - שלישי דור להם יולדו אשר "בנים כן ועלודור.

 זה! הגאולה שמדת באופי הן נעלה, מוסרי רעיון גנוז הפסח בדג כינמצא,
 גילויה.באופן
 לזכור בפסח ומרור מצה "יאכל מוסרית. משמעות יש ומרור מצה למצוותגם

 שירבה בעבור הטובה, בימי הרעה ימי זוכר האדם שיהיה כדי לגו, שאירעמה
 למיטיבו, טובה יכיר אלא טובה, כפוי להיות לא בכלל ויתחנך לשם".להודות
 11, תפישה לפ' אלה, למצוות מוסרית מטרה הר' ז, ושפלות" ענוה.ושילמוד

 אצילה. והתנהגות טובות מידות מהןללמוד
 על מורה החמץ איסור מוסרי. תוכו החמץ באיסור גם ראו רמויםדורשי
 rr'-ל קראן אשר זה~א הרע, יצר הוא זהשא~ר החמץ בי החומסות, התאוותהרחקת
 הפנימי החמץ לביעור דחיפה אלא זה, לפי איש, חמץ ביעור ', שבעיסה"."שאור

 יד--מה מז, דברים מי בג, ויקרא88.

 יא. סו, דברים89.

 כ"ג. אמור מרשת שמעוני, ילקוט90.

 - - קוזק שמי: זה אי זה -וקראכמו ה,.יה- גל !ה אל זה קרב .~יא ג( ין, )שמנת ונחיב מא. ורש, ים: יף סנהדרין91.
 1.( 1, )ישעיהו -.

 QP' שמעוני ייקנסג9.

 ס. קמה, תסיים3ע.
 ת-ס. כג, דברים 94.י

 שם. רש"י יוסף, בימי הרעב כשנות95.

 למ: קמא בבת96.
 מג פרק ח"ג, להרמג*ם נבוכים מורה91,
 ב"ג פרשת - התורה על בסירושו אברבואל יצחק רבי98.
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Ies. הפסת בחג יסיררעיונית

-שבאדם  "אור : בפסחים הראשונה המשנה את פירשו זו ובדרך ותאוותו. יצרד 
- הנר" לאור החמץ את בודקין עשר,לארבעה  ה' -נר " : שנאמר הנפש. היא 
 נוהגים ויש "10 מהאדם, להבדילו הרע ויצר החמץ את בודקין נר באותו אדם".בשמת
- ההמץ: שריפת בשעת רצון" "יהי תפילתלגמר - - "  חמץ מבער שאני כשם 
 בגו ותן מאתנו, תבערהו הרע יצרנו ואת הארץ, מן הטומאה רוח את תבער כןמביתי
 1" --" -- -- בשדלג

 האדם, לתיקת וכתן יקרים. מומר רעיונות משובצות החג מצתת מ ראית,הנה

 והרחמים. החסד במסילת והתום, הענווה בדרך ולהיישירולהדריכו

 - המצות דחג פסחח,

* הערבים בין בגיסן י"ד א( : זמן נקודות שלש על נשען הרותנוחג  "פסח 
- ט"ו יום ב( נ10 ;לה'  כ"א יום ג( ; המצות" "חג של ראשון יו"ט 

-  
 יו"ט

 103 טובים ימים שני מועדים, שלשה הריאחרון.
-  

 בוללם הכתוב הם. אהד ורגל
 יום עד מצות תאכלו בערב לחודש יום עשר "כארבעה : מדוייקת בהגדרהיחד
 אהד,  הג  במסגרת הם  מאיחדים הללו המועדים הדי *"י בערב". זעעריםהאהד

 חלוקים שהם פי על ואף ורביע. ימים שבעה כלומר אחד, וערב ימים שבעההנמשך
- שמותלשני  - המצות וחג פסח 

 הסוכות. מחג המצות חג ומשונה הם. אחד רגל
 עצמו", בפני שהוא,"רגל עצרת, תמים יום ואחריהם ימים שבעת הסוכותשחג
 עצמו. רגל לאותו כמבוא פסח יום רבע ולפניו ימים שבעת המצות חגואילו

 בז. כ, משל'99.
 שם. אברבנאל ר"י0(1.
 השמזגה: ממי חסידים סיפור כאן להביא הענין מן לי נראה101.
  ניהיים  באר  המרפא עיר אל שבא מבובוב, הוקן הרבי  11"ל, הלברשסאם שלמה ברבימעשה

  דמיין מפרנקפורם  החסיד הברון ו"ל רוישילר הלף בנימין  שמעון רבי אצלו בא והבראה.לנופש
 מכובוב הרבי אח הברון הזמין הביקור לאחר ולבקרו. פתו להקביל הירוי"( "הנדיב של)חותנו

 מלוא את הברון מראהו העיר, לפרנקפורט הכרון אל נסע ולימנם הרבי, לו נעוה בפיהו.לבקרו

 אני נועל - הברון הסביר - פסח "בערב מיורות. פסח דירת גם לו הראה השאר ביןביתו.
 נו", "1ד, - ימימה". מימים בלבד למסח המיוחר וה לבית ונכנס השגה, ימות כל של ביתיאת

 - זה". חובו מהפעי מר שוהן אס "ריאה יאמר הכרוז נענה ובאדישות. בקריר,ה הרכיהפטיר
 חכמה מה מצה. תאכל שם ההמץ במקום אמרה התורה שלמה, ר הרבי השב - כן"אמנם

 שליט"א(' מורי אבי )מפי במנין" לגעול ולא לבערו יש ההוא? ככיב הרע היצר את לסמרהיא
 אב, הערה לעיל עחן הפסח; קרכן שחיטת זמן כלומר:102.

 שעוה. שש יום, רביעית אלא יום, אינוי כי סוכ, סם אינו י"ד אצל האמור -פסת"103.

 פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו "מקום אלא היום. כל מוחלם מלאכה אטור בו איןולפיכך

 ם"ד )פסחים עושין". אין - לעשות עלא שנהנו מקום עושיו, - הצותער
 א'1 משן"

 יח. יר, שמוח104.
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 מיכיאיחיכסנור106
 שכל - החגים מכל הפסה חג נשתנה מה : שאלות שתי באן מתעוררותובאמת

 מה : ועוד 1 י-ד של היום בחצות תהילתו ופסח משתחשך, בערב תחילתםהחגים
 רצתה שהתורה משום בדבר. תשובה ויש ? החג בתחילת חלוקים שמות לשניטעם

 קץ שעת את גם ט"ו, של לילו שזמנה החרות, תחילת שעת עם יחדלהנציח
 ההבדלה נקודת "היה בניסן י"ד של הצהרים אחר י"ר. של ערבו שזמנההעבדות,

 כבר אך לילה עם המתחיל ט"ו, יום ובין לעבדות, שייך עוד שהיה י"ד, יוםבין
 וכאשר ,.י. והדרור" הגאולה להביא עמד אשר הצהרים. אחר במשך ובאממשמש

 ובכנפיהם האחרונים, השיעבוד צללי - צלליו היו לערוב, במצרים יעד יוםנטה
 ממצרים צאתגז תחושת של שלימה המחשה לשם והפדות. החרות צלילינישאו
 עבדות של שמשה שקיעת של השמשות בין שעת אותה בשנה שנה להחיותחשוב
 בכל ישראל לבתי להחדיר עשוי הססת קרבז ומעשה גאולה. של שמשהוזריחת
 כל על מצרים פסח של ההיא הערבים" -בין. את השיעבוד, קץ יום בשובשנה,
 ".י. ומות חיים תערובת וחופש, עבדות עירוב וחושך, אור של הערבובים -שלביו,
 השמש, כבוא בערב, הפסח את "תזבח : הפסח בזבח ,מנים שלשה חלוקיםולפיכך
 - ולמעלה שעות משש - בערב ממצרים". צאתךמועד

 מהכונת למ' דגל זונ. המתר את שורף אתה - ממצרים צאתך זמזעדהאכלנה, - השמש וכבוא זבחהו,
 מצרים. בפסח הזמניםלוח

 פסח - מועדים שני בתוכו כולל הגאולה, יום ראשון, טוב יום כינמצא,
 בוכר השיעבוד זכר לכרוך ובאיש  לזבח. קשורים שניהם בס-1; המצות וחגבי"ד,

 היא המצה שהרי המצה. של סמלה אל זמניו ידי על הקרבן מתקשר זה לפיהגאולה.
 והחרות. העבדות סף על קרב יהפסח ,.ו, כאחד חרות ולחם עונילחם

 והקרבן המצה ע"י בעצם מבטא החג של ראשון טוב יום כי הדבריםמסקנת
 מתעוררות שוב - הוא כן ואם חרותנו. זמן של והרעיוני ההיסטורי תכנו עיקראת
 ז השביעי היום של תכנו ומה ? ימים שבעה לחג נקבעו מה לשם : שאלות שתיכאז

 החג. את חוגגים ימים "שבעה ,4י אחד הסבר לפי בדבר. נאמרו שוניםטעמים
 המביא דבר ששום בעולם, ,ה מספר של בחלקו שנפלו והכבוד ה,תרוןבגלל
 שנים הזה. הקדוש ספר הם את חטר אינו לאלקים והודייה הילוליםשמחה,
 1לס1ף לתחילה 117 ,ית הם קודש מקראי והאחרון, הראשון הימים,משבעת

-  עם הקיצונים את נגינה. כלי כדוגמת ה, י נ 1 מ ר ה לידו להניא שרצהמשום 
 היום לס מגע לו שיש העבר, את בחג לקשור שביקש יתכן וגםהתיכונים.
 הימים משני אחד כל האחרון. היום עם מגע ות שיש ד, חי הע ואתהראשון.

 ה 'ב, ישמוט ז-י הירש ר.ש שי פירושו מהוך מתור1פ105.

 . 41 בג, לויקרא הירש ר-ש של פירושו ע"105.

 שש וספרי ו, סו, דנר'ם107.

 ג. סרק לעיל ראה108.

 כ. פפר המצית, על האלבסנדרוני: פילון109.
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לא התסח בחג יסודיעיוגוה

 וסוף החג תחילת טם הוא הראשך השם שלתו: ומכוח שלו הכוח בו ישהאלה
 העתיר. ותחילת החג סוף הוא השביעי וביוםהעבר,

 היה אילו מצה "אכילת כי ,י;, סבורה ראציונאלית ויותר עניינית יותרדעת
 יאכל פעמים הרבה כי עניית. מתבאר היה ולא בו, מרגישים היינו לא אחד,יום
 ויתפרסם עמינו יתבאר ואמנם שלשה. או ימים שני המאכלים מז אחד מיןאדם

 !!!. שלם" היקף אכילתובהתמיד

 אפשר ימים שבעה של היקף "במשך כי מניח ומעמיק, רעיוני אחר,פירוש
 כזה היקף למועד מוקדש וכאשר ש.ה. ד ח ה ג ר ד מ ת 1 מ י ל ש ב ג י ש הל
 ם 1 י ב יגיעו הראשון ביום שהתגשמו והמחשבות הרעיונות הרי - ימים שבעהשל

 הרמשת קדתם כך ואר ותקפמו בהירותם לפיסגתהשביעי
 . "ק תעשמתם" עשרתם לשם הטם"ומ"ם החרם אל פיסגהמאותה
 -- המוסררחעוכי מן הראצטנאלי הן המיסתורה הן -- הללו ההמבריםכל
 לקביעת ההיסטורית הסיבה את כמובן, סותרים, אינם הפסח חג של אריכותולשאלת
 קודש מקרא שיום כשם כן, אם ר!;. לים" ירדו שביעי "ליל - אחרון טוביום

 קריעת נס בו היה האחרון קודש מקרא יום כך מצרים, יציאת נם בו היההראשון
 לארבו ההיסטורית המסגרת  הם הים ויום מצרים 'זם כי 'למדים נמצאנו סוף.ים
 גאולה להם "התחילה כי הפסח. חגשל

 מבערב-
 של שביעי עד נשלמה 1"לא *יז,

 ממצרים, יציאתם זכרון - הראשון "היום כן כי הנה ,!י. בים" המצרים שטבעופסח
 שתשרו לאותם נוסף הסבר כאן והרי .;!. סוף" ים לקריעת זכרון - השביעיוהיום
 זו. בשאלהלמעלה

 האמונה השביעי--יום יוםמ
 לטם-עוב גם יש פסח. של שניעי של החיצוני לבושו אלא אעו הים נסאולם

 פרשת בכל השם באנט עובר האמונה עניין האמונה. - והיא פנימית, מהתזה
 סופה. ועד מתחילתה השונים לשלביה מצריםגאולת

 א ל ן ה .ו : י!! פסקנית בפסימיות משה טוען הגאולה לשליחות ההכנהבשלב
 אותות, בשלשה משה של זו הנחה סותר והקב"ה בקולי". ישמעו ~לא לי 1 נ י מ אי

 מ"ג, פרק ח"ג, לרמב"ם נבוכים מורה110.

 י אחרון, יו.מ של ועניינו טעמו מסכירה אינה ,1 דעה ימים, של חוג כלומר:111.

 מז, יב, לשמוח הירש ע"ש של מפירושו תמצית תרגום112.

 ימים לשלשה שהסע וכיון עמהם, שלח לידי( )=משמר "איקטורין ה: יו, לשמות רש"י113.
 ובחמישי הרביעי ביום לפרעה והדדו באו - למצרים חוורים שאינם וראו ולשוב, לילךשקבעו
 פסם". של שכיעי והוא שירה, אמרו בשדרית לים, יררו שביעי וליל אחריהם, רדפווששי'

 ט. דף כרכותאבי,
 א. מ,, לרברים מלבי"ס115.

 -- א--ה, בג, לויקרא אברבגאל116.-
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 סיכיאלאיכסנור%!
 האות לשל גם יאמינו לא אם "מיה ובטחה";: yllQ1w מתוך לוומשיב
 לק, והאמינו --הראשה

 לשף גם יאמינו לא ויה'אם האחרץ. הא"
 נצחות מסופר השליחות ניצוע ובשלב ף . . היאור ממימי ולקחת -- האלההאותות

 : קצרה דראמאטית הדגשה מתוך משה פיקפוקי על ה'של
 וישמעו- העם ן מ א י"ו

 ,1י.
 של התפתחוחו להמשך הכרח' רקע היא ובשליחו ישראל בגואל זואמונה

 רפה אמונה היא עדית מצער. ראשיתה באיבה. עודנה היא אך הגאולה.תהליך
 הטב- הכמיהה - עיקרה כל השיעבוד. וקשי המציק חמת הוא יסודה כיופאסיבית.

 שבאותו ישראל היו הפורקן לאהד ואפילו לצל. ישאף כעבד ולפדות. לרווחהעית
 כך אחד, מצד עולים שאנו "כשם : אמרו הים מן ובעלותם lzO* אמונה קטניהדור
 ולגידול, לצמיחה ולטיפול, לטיפוח איפוא נצרכה האמונה אחר". מצד עוליםמצרים
 ולביסוס.להעמקה

 ? עוזה ולמרום תוקפה לשיא ישראל אמונת הגיעהואימת'
-  

 : אומר הוה
 פגרי את הים שפלט לאחר הבוקר. בהינה השביעי ביום סוף, ים קריעתלאחר
 הגדולה היד את ישראל "וירא - הים שפת על מת מצרים את ראה וישראלהאויב,
 בחיל שמטים שעשתה והחוקה הגדולה היד כי הבירו במצרים". ם ;ff ה עשהאשר
 ובמשה בה' 1 נ י מ א י 1 ה' אח העם "וייראו - מיד היא. ה' של ידו -פרעה

- שראו לאחרעבדו"ו!י.  
 הגשמית, הראיה האמינה - שיראו ולאחר יראו,

 פנימית, להתבוגגות רוחנית, לראיה העם את הביאה מצרים מתי שלהחיצונית,
 תתאה, ליראה הגיעו כן ועל הארץ. כל שופט ה', בגבורת ומוחלטת ברורהלהכרה
 ליראה והפכה וצמחה, גדלה וזו !!ן. העולם אדון רוממות מפני כניעהלהרגשת
 ובשליחו ישראל בגואל ומחוזקת מחודשת לאמונה ואדירה, איתנה לאמונהעילאה,
 אל אמרו "שלא דרך. וישימון ציה למדבר יצאו גם אמונה אותה ומכוחהנשמן.
 אחר זבלכן גו האמי אלא - לדרדז צידה לנו ואין למדבר, נצא ריאדמשה:
 לכתך כלולותיך, אהבת נעוריך, חסד לך זכרתי : ,יי בקבלה מפורש ועליהםמשה,
 *;י. זרועה" לא בארץ במדבראחרי

 עיקרו כל במהותו. ה נ 1 מ א ה ם 1 י הוא פסח של שביעי כי למדים,נמצאנו
 ולדביקות ישראל נשמת להתעלות האלוקית, ההכרה להתבססות ביטוי אלאאינו

 ה--5ן ד, שם118.

 ,א. 1, שט119.

 קיח: דף פסחים120.

 . לאו יד, שצוהנבג.

 לעומם שמלותו והרגשת המאמין כניעת ענינה שבמקרא אי~קים יראת לשון כל122.
 כשסיס איוקי .ואת וכן: א(. איוב יב. נב, )בראשיה ושאירג. ואברהם אלקיפ. -יראי כגון:איוקיו
 ס(. א, )יונה ירא.אוי

 ב. ב, ירמיהו ב1כואתנבג.

 יד. פרשה בא מכילתא124.
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109 הססה בחן יסוךרעיו11ת

 ומזוקקים מצרים מטומאת מטוהרים הים מן ,שראל שעלו לאחר חיים.באלקים
 "מי ודיגמונה: האמת שירת את העוז, ומרת את לשיר ראויים היומזוהמתם,
 שיום הרי ,;י. פלא" עושה. תהלות, נורא בקודש, נאדר כמוכה, מי ! ה' באלים,כמוכה
 נמו המצות להג פיסגה סיום הגאולה, בפרשת השיא נקודת הוא זה אחרוןטוב

חרותנה
 בחג חינוכי יסודי. .,.

  הבנים ית ללמד החובה ואת .  הצורך %ת התורה  מדגישה רבות  בהזרמנויית.
 ומוטעמת מובלטת מצרים יציאת עניין לגבי שולם הים.  למצוות  ולחנכםתורה
 נכבד כה מקום הקטנים חינוך חומש שבו חג לך ואין ביותר. הבנים הדרכתמצות
 בפסח.כמו

 מצות אכילת לגב' א( : שונים באופנים הענין את מדגימה עצמההתורה
 זה בור כע לאמור: ההוא ביום לבנך "יהגדת ,;ר: מצנה נאמרה חמץואיסור
 : כתובתי בהמה בכור וזביחת אדם בכור פדיון לגבי ב( ממצרים) נצאת' לי ה'עשה
 הוציאנו יד בדוק : אליו ואמרת - ז nxr מה : לאמור מחי בנך ישאלך כ'"והיה

 בארץ בכור כל ה' ויהרג לשלחנו, פרעה הקשה כי ויהי עבדים. מבית ממצרים,ה,
 הכרים, רחם פטר כל לה' זובח אני ן כ ל ע בהמה. בכור ועד אדם מבכורמצרים,
 אליכם יאמרו כי "והיה : ,וי נאמר nOD קרבן ענודת לגבי ג( אפדה.. בני בכורוכל

 על פסח אשר לה', הוא פסח זבח : ואמרתם - לכםז הזאת העבודה מהבניכם:
 כל לגב' וכן ד( הציל". בתינו ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל בניבתי
 והחוקים העדות מה לאמור: מחר בנך ישאלך -כי התורהטי: מצוותשאר

 הייך. עבדים לבנך: ואמרת - אתכפו אלקינו ה' צוה אשרוהמשפטים
 ~שפתים אזת1ת ה' זיתן חזקה, ביד ממצרים ה' ויזציאנו במצרים 'לפרעה
 הביא למעז משם, הוציא ואותנו לעינינו ביתו, ובכל במרעה במצרים, ורעיםגדולים
 החוקים כל את לעשות ה' ויצוגו לאבותינו. נשבע אשר החרץ את לנו לתתאותט
 . .האלה

 ללמד דו-שיח, בצורת ותשובות ,שאלות התורה סרטה אלה בדוגמותהנה
 גאולת ומטרת עמנו תולדות ראשית על להם למסור הקטנים על מצוויםשהגדולים
 ואף השואלים, לבנים ולהסביר להבהיר - וכן בא"י. ומצוות תורה חיי -מצרים

 יא. סו, שמנת125.

 מריים גיצ.את יסרי התורה מן עשה מ11ה נוהי ההיכה לפי b)bN הי ים שט126.
 בייה. כ, עם אפייי איא בוו, ווקא יא1 - ,בנך הכתיג שאסי .ומה הפסה.בליל

 ,ספי
 י(. משההחינוך

 יד-שן. י1, שסות27וך
 כ1--ג ים שפ128.
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 מיכיאיאיכסנ1ר119
 התלויות המצוות וביחוד מצרים ביציאת הקשורות המצוות טעמי שואלים,לשאינת
 הפסה.בתג

 טיפוסי לארבע רמזים שונות תשובות של אלה דוגמות בארבע ראו.חו"ל
 י'ו וחכם רשע וטפש, לשאול יודע שאינו -בנים

 -ולפי לחנך, עליך כולם שאת -
 מלמדו". אביו בן שלדעתו

 כה מדוע לנו מסבירה מצרים ליציאת בתורה שנועדה היסודיתהחשיפות
 'התקינו וחכמים זה. לנושא בקשר ביהוד הילדים חינוך עניין יהוטעםהודגש
 בתכנית מצרים. יציאת ובהגדת הפסח בחגיגת הילדים את לשתף כדי שונותתקנות
 באוטו "1. שואל" הבן -וכאן - לילד ' מיוהד מקום נקבע הגאולה ליל שלהחגיגית
 "וצריך זה. חג שבליל המיוחד לסדר הקטנים של לבם תשומת את לעורר ישמכוון
 הלילה נשתנה מה : ויאמרו וישאלו הבנים שיראו כד' הזה, בלילה שינוילעשות
 טבלת את המסוביז מלפני לעקור כך לשם נהגו לפנים ו'1 ז" הלילות מכלהזה

 והתב- והמרור המצה שבה הקערה, .לסלק נוהגיו יש וכיום הקידוש, אחרהשולחו
 הילדים את משעשעים היו וכן "ר. התינוקות" להתמיה כדי - אחר לצדשיל,

 ואגוזים קליות לחלק הנהיג למשל, עקיבא, רבי ירדמו. שלא כדי שונותבדרכים
 המנהג U~D דשחרומם בדורות *". וישאלו ישנו שלא כדי פסח, בערבלתיג,קות
 וזוכים ההסיבה, כר מתחת האפיקומן את "גונבים'( חוטטים שהילדיםהעממי
 פרס.בהבטחת
 למצוא יש הפטח, בחג החינוכי היסוד להבלטת העקרונית הסיבה מלבדאולם

 פרשת בכל ישראל ילד' תופסים מקום כמה וראה בוא היסטורית. סיבה גםלכך
 המתוכננת הפגיעה באח פרך, ועבודת מסים שרי גזירת אחר והגאולה.השיעבוד
 אותו'. והמתן - הוא ב,. "אם למילדות: סתר פקודת ע"י בתחילהבתינוקות.

 ובשעת "י. תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל : העם לכל גלוי צו ע"י -ואחר
 עמלנו* "ואת הבמן. הומות נתוך בנים משקעים 4'1 השיעבודקשי

-  אלו 
 "י.הבנים

 הילדים משמשים במדבר החג, בדבר פרעה עם הממושך והמתן במשאואף
 1 נ 1 נ ב ב נלך, ובזקנינו "בנערינו : י,י משה הזהיר הארבה מכת לפני חשוב.גורם

 בני בלי אצלנו "ג ואיז - לנו" ה' חג כי נלך, ונבקרנו בצאננו ו, נ י ת 1 נ ב כ1
 ולאחר ס". כ פ ט ואת אתכם אשלח כאשר עמכם, ה' כן "יחי : סרב ופרעההנעזרים.

 1. הלכה סעי ססח'ב a~wl1t' יח: פרשה בא, מניפלא"13.

 ר. משנה פ"י מחים131.

 נ היכה פ-ו ומגה, חס, סיכות זמתם, ספר ידסב,פ: תורה מנה132.
 שם. מיימוניות" "הגהות'133,
 קט. פטתים134.
 ~ כב. טזו א, שוה135.

 שם. ומסיי ז. בו, דברור 1%.'
 ה ק  שמי,131.
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111 הוסח בחג יסודיעיונוח

 ם פכ ט ם ג יוצג. ובקרכם צאנכם "כן נסוג: הוא והחושך ידי.הארבה עלשרוכך
 צאו .קומו : באריכות פרט בכורות מכת אחר הסופית כניעתו וכשעת "ו. עמכם"ילך
 קהו, בקרכם גם צאנכם גם כדברכם, 'שראל... גי ג גם אתם, גם עמי,מתוך

 "ו. ." . דברתם.כאשר
 מאות .כשש הגאולה. כשעת הילדים מלהזכיר נמנעת ' אינה עצמהוהתורה

 אשה... "ושאלה - מצרים בביות וכן מטו"ב.). לבד הגברים רגלי,אלף
 בנותיכפ"י'י.' ועל בניכם על ושמתם ושמלות, והב וכלי כסףכלי

 ואכן הגאולה. בפרשת ובלטו השיעבוד נכבלות בלטו ישראל שילדי למדנוהא
 חייבים "הכל : :יי היא מפורשת ברייתא הפסה. בחג מיוהד שכר הילדיםנטלו

 במצוות ת". 1 ק ו נ י ת ואחד נשים. ואחד אנשים, אחד - הללו כוסותבארבע
 תקנת שהם כוסות, בד' אבל ; החינוך במסגרת אלא הקטנים נתחייבו לאאחרות
 "ו. נגאלו" הם "שגם חייבים, הילדים גם גאולה, של לשונות ד' לזכרחכמים
 יציאת בעניין הבנים חינוך את לקשור הרבתה.התורה כה אם איסוף ייפלאלא
 ישראל". בני "עם של פיסית תגבורת רק בנים היו הרשע פרעה בעיני.מצרים.

 ורוחני גשמ' קיום - העם של הנצחי לקיומו האיתו הבטיס הם הבנים בעינינואך
כאחד.

 העומר ומנחת האביב ע. , '.

 ממצרים. יצאה בו tlo~a חודש של העתיק העברי שמו זהו .-. האביב"חודש
 - לצאת כשר "שהוא זה לחודש הגאולה את שכיוון ישראל עם הקב"ה גמלחסד
 "י. גשמים ולא צינה ולא המהלא

 "שהתבואה IQr בטבע. התפארת עונת היא האביב תקופת : בדבר יש סמלוגם
 הזמיר עת בארץ, נראו .הניצנים ופורפים, טלבלבים ואילנות ,יי, בבישולהמבכרת
 הגשמים, ימות של הלידה ירחי אחר ולאדמתו לעוכר הגמול שעת :וסי 'י).'הגיע"
 כולה הבריאה וכל עמל. וברכת יצירה מדדות ונוהרים קורנים ובריותיו הטבעאו

 ~הפארה. הוד לובשים בראשית מעשי וויו. צהלהמתמלאה
 רבות עבדות שנות אחר דאדם. עולם לדתהדשוה ביותר הכשרה העת גם;והי
 ועמו העם. נולד וקשים ארוכים הריון ימי לארר ~השילום. הגמול מועד באאסלות

 נו. י, שפ138.

 יא-יבר ,נ, שם139.

 ,". יב, שם140.

 כב. 1', שם141.

 ' קח: דף פסחים142.

 '. שם. רשם"ם143.

 טז, מרשה בא- מכילהא ד, יג, לשמות רש"י144.

 - * יח. לד, לשמות רש"י45!.
. 

 יב, ח, השידית שיר146.
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 סיכיאיאיכס1ור112
 העולם של האביב לעד תישאר ממצרים ישראל "יציאת כולה. לתבל תיקוןבא

 - בתשרי "באחד כפזל. בממין הימים השבון את מונים אנו ולחיכך י,י.כולו"
 ישראל למלכי השנה ראש אבל העולם. נברא ,ה ביום כי - 'יי לשנים" השנהראש

 עצמיונ ולהוויה לחרות - למלכות הגענו הזאת לעת 5י בניסן, באחד-
 פנימי, אורגאני, קשר ביניהם יש באקראי. גודווגו לא והגאולה שהאביבנמצא,

 : פסח. ועשית - האביב חודש את .שמור תורה ציותה ילבן משותף. מהותיויסוד
 עבר - לאו ואם 1 העומר מנחת בו להקריב לאביב ראוי שיהא שמור בואומקודם
 בלבנה רק הוא שהחידוש ללבנה" נמנים ש"ההדשים מאחר .'ו. השנהאת

- 
 שפסח באוגף הוממם את להתאים דין ניח חיים המדה"י, שנת לפ' נמשווהאביב
 האביב. בעצםיחול

 בפסח נידון ש"העולם מאחר העומר. בקרבן ניתן האביב לברכת העיקריהביטוי
 תבואה לכם שתתברך כדי בפסח, עומר לפני הביאו : הקב"ה אמר - י" התבואהעל

 השדה בכורי כמקריב - האביב על ה א ד ו ה העומר "היה זה לפישבשדות",,י.
 המעשה מתוך שנחבונז "כדי העתיד.,,י. על לתמילה עמו הקרבן והיה -לבעלים
 תבואה שנה שנה להם לחדש בריותיו ים היא, בדוך ה', שעישה- הגדולהחסד
 תבואתנו תתברך לפניו, מעשינו בהכשר לברכה ראויים שנהיה ומתוך . .למחיה.
 בריותיו"',י. בברכת טובו מרוב שחפץ בנו, ה' חפץויושלם

 להביא היה מוטל ישראל עם "על כי ,וי. בכורים" .מנחת קרוי העומרקרנו
 מצות, בו שאוכלים הפסח, בחג שאכל הלחם מן הראשית את ה'לפני
 למשה הלכה 111 השעורה. מן דהיינו "י, בשל" שכבר מין מאותו מצה מנחתהביאו
 שתהא - קצירכם" -ראשית שהיא בנה היתה וו מנחה של ראשיותה יוי.מסיני

 זצ"ל, קוק הרב למדן ניסן חודש פתגם147.

 א. משנה פ"א השנה ראש148,
 שם. ורש"י א, סו, דברים149.
 שם. מלבי"ם150.
 ואילך יבאן ומזכירים הטל, על דמסח א' יום של במוסף מבקשים אנו זה מטעם151.
 השנים. בברכת ברכה" "ותן לשאול מתחילים ולערב הסל","מוריד

 טז: דף השנה ראש152.

 ח.  מי,  לויורא ספורנו ר"ע133.

 רע"ב, מצוה החינוך ספר154.

 יד. ב, ויקרא155.

 קוק הרב מוסו שן העברית בהיאה ה;.י. יפסוק ו?.י הוממן דו.? ש, פירושו"15.
 קיה בגמע השי.1.ירישייס
 ואמר יא. היכה פ-ז ומיסן.ן תסיוין הלכנה עבווה, מסר - לרמב-ם הזיה משנה157.
 יס?ריפ אוסר הוא וכן יקויים. שבוי שבים, שמשמען .אשב. יד( ג, )~יקרא העומרנהוהת
 ין(. נ', לויקרא כהנים )תוית - אב.ג. דימויה .כי .א,: ס,)שמות
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113 הפסח בהו יסודיעילות

 מטעם שנקצרה קודם ,,י לנבואתו את לקצור רשאי איש ואין "י. לקציר.ראשונה
 1eo, לירושלים קרוב שנבחרה מהחלקה שעורים איפת אותההסנהדרין

 ין-ט במ~צא' גדול פומבי בטקס נערכת היתה העומר לקרבן השעורהקצירת
 למקום מקדימים היו הללו הדין. בית שליחי שלשה ידי על חשכה לאדרראשון
 י,י סאים שלש לקצור". נוח שיהא כדי המחיבר, בריכות אותו "ועושיו יו"טמערב

 בהן עשו הלילה ובמשך המקדש, לעזרת סלים בשלשה היבאו שנקצרו,השעורים
 שיצאו כדי כרוב. של ובקלחים בקנים אותן חבטו : הדרושות המלאכותכל

 שטחו כך ואחר מנוקב, באבוב הגרעינים את קלו י שיתמעכו מבליהגרעינים
 והוציאו בריחים, אותם טחנו בסוף המוץ. להפיח בהם מנשכת ~הרזה בעורה,אותם
 אדם. לכל ונאכל נפדה הקמח שאר נפה. עשרה בשלש מנופה שהיא סולת קמחעשרון
 הקרויה היא ט~לת האיפה עשירית ואותה י,י. ממעשרות ופטור בחלהוחייב

 הכהן ה'. לפני קצירכם" ראשית "עומר בתורת הכהן ע"י מונפת היא '.ן"עומר"
 מיקטר אחד קומץ מלא לבונה עליה ~שם יבילל שמן. ההין רביעית עליהיוצק
 לכהנים. נאכל המנדה מן והניתר בכורים", "מנחת המזבח גביעל
 של מזונו כמות התה הקציר, ראשית לקרבן שנקבעה אחד, עומר של זו מידה.
 העדות לפני בצנצנת הונח מן"נ,, העומר .ומלא הי. במדבר אחד ליוםאדם

 שמרו על להקב"ה העם של הודיה כקרבן קרב שהקומר מכאן, לדורות.למשמרת
 כך, ויום, יום בכל ויחיד יחיד כל ומפרנס זן שהיה מיון ועל.אכילת קציר, חוקותלנו

 המדבר, ובחיי מצרים ביציאת ~קרבנו האביב שונ מתקשר המידה. ידיעל
 - לפניו.'י מותרת דגן קצירת ואיו הקציר, ראשית הוא שהעימרכשם

 - במשמע לחם וכל הומר. הקרבת קידם החדש הינול מן האכילה אסורהנך
 החדש מתירה העומר הקרבת רק ~שפין. שיעל שבילת -~סמים. שעורים,חטים,

 מהן להקריב ראוי כן ועל בתבזא~ת, הוא בריות של מחי.תן שעיקר "לפיבמדינה.
 להכשיר כד' זה וכל - - - בריותיו מדן יהט פ ד כ נחנן, אשר לה',קרבן

.15"R-p~ ,שב. ~רש.' '. כן 

 1. משנה פ"י מגחות - כמשמץ. הוגן מיני חמשה כל159.

 א-ג, משנה מ"י, מגחות160.

 סאים, שלש = אחת איפה161.

 ר. משנה פ4י מנחות162.
 לו. מז, שמות163,
 והעומר לאחד.., העומר שף -- משנה לחם לקטו הששי בעפ בעומר... "תמודו164,

 לו4 כב; יחן סז, )שמות הוא", האיפהעשירית --
 לג. טז, שם165.
 מלאכותית הוקאה משדות כי שבעמקיסה השלחין "צית על חל אעו זה כללי איסור166.
 בקצירה. איסור ואין הן שבעות ועוד: מהר. שממסידים מפני גודשים". לא אבלקוצרים,
 -- לצר" אתה -- מביא אתה שאי ממקום קתר, אתה י -- מסע ואתה "ממקה מ)רש"ק
 עא. וףשתות
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 מיכיאיאיכסנדר114
 . את שיתיר עומר ואין המקדש בית ומשחרב י.ו. טובו" לקבל ראויים שנהיהעצמנו

 במוצאי ורק אסור. כולו העומר הנף יום שיהב ,.1  וכא' בן יוחנן רבו התקיןההדש,
 ימים שני שעושיו לארץ ובחוץ בא"י. כיום החדשה התבואה מותרת ט"ויום

 י.י. מדרבנן י"ז יום במוצאי רק מותרת היא -טובים
- השבת" .ממחרת הוא העומר שלומט  של הראשון השבתון ממחרת כלומר, 

 על חלקו פה, שבעל התורה במסורת שכפרו הצדוקים, .';. בגיסן ט"ז דהיינופסח,
 העומר קרב ולדעתם בראשית. שבת - וו שבת להבין ונשתבשו האמת,חכמי
 לעולם הוא אף השבועות חג חל זה ועפ"י בשבוע, ראשון ביוםלעולם
 נקצר, העומר יו"ט כמוצאי כי שיכירו מלבם, טעות להוציא וכדי ראשון,ביום

 לשם, הטמונות העיירות בל במעמד גדול". "בעסק אותו לקצור חכמיםהנהיגו

 שאם בשבת. גם מתקיימת העומר קצירת מי1חית, בצורה הזה המועדובהדגשת
 שומנו קרבן שכל השבת. את דוחה "העומר - שבת בליל ראשוז יו"ט מוצאיחל

 .יי. השבת" את דוחהקבוע
 וקרבן הפסח שקרבן מאחר - ז בראשון ולא פסח של בשני העומר נקבעולמה
 עצמו. בפני יום נתייחד מהם אדד שלכל הוא נכון שונים. לעניינים מכוונים,העומר

 כרוך שהוציאנו, הגדול הנס שכר נכון וראשון כ' בשמחך. שמחה נערב שלא"כדי
 ייי. לשמדה" מיגו, לחרות, מעבדותהוא,

 : לאמר "י. לארץ" שנכנסו קודם בעומר נתחייבו "לא הנה : בדבר טעםועוד
 ארץ על בבעלות המתבטאת לאומית עצמאות גם אלא חרות רק לא שתשיגו.לאחר
 קצירכם מראשית עומר תביאו או - לרשותכם הארץ תוצרת את ותאספומשלכם,

 אלא היבול ברכת על הודיה רק לא העומר במנחת יש כן, כי הנה ,י,. הכהן"אל
 באכילת מתבטאת והחזקתה 'רושתה עיקר שהרי 'י;. הארץ לירושת תודה וכרוןגם

 האבים, לחודש הים וקריעת מצרים גאילת את שכיוון ומי בעלים. כדרך nalul,פריה

 שי.ו. מכוה התיבוך ספר167.

 ". משנה פ.י, מנהות168.

 ע1-נית הקביה ע-י זו תפישה משק יא( פ.ג, 1מ1ססין תמיזין )בהיכות "דמב,ב169.
 מעבוי .ויאחו p10DW: שי1לש11ית

 בייש ריש יא(. )יה1שן,ה', ה. ;eD י ת י ח מ מ האי,

 ראשית הוא העומי ומע:'1: 11ע1 פירוש יא( בג, )ויקיא השבת. .ממהרת זד יביט1י כרחבנ"י
 - ה ב ש ה וממחיה באדמה. הקציר מיאסת בי ת י ב ש ה ל יש העגמי קצירת 1,ד"קציר.
 ,T'p ומצינו "נ"ל. יספנו - העמד, קצירת יוחדת זה"ב וקריין, ח ח י ב ש גמר,פחית
 ב4 כה, )1יקדא יה'. שבת הארץ -ושבהה אומה: עובו גבישבת

 א. משנה פ" יממות רן-ב70נ.

 פו. מלות171.

 ק בו, ותל172.

 הנ.י. יפסוק הירש ר.ש של מקידושי מקוצר תרג1פ173.

 הוה, המקום אי ויביאוו ... ה-י(: נו. )ונרים ביכורים במקרא מצינו בנה ביוצא174.

 ד. ,' ;הת אשד האסטה פדי ראשית את "באתי דוה ועתה - הנאה... הארץ את י1והתן
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ח כחג יסוד ע.יונותי ר ה  .115 

 אביב חודש לאותו לארץ והכניסה הירדן בקיעת את שנה ארבעים כעבור וכיוון חורההן
 בגלגל... הראשון,ויהנו להורש הירדן-נעשור מן עלועצמו.-"והעם

 ממחרת הארץ מעבור ויאכלו . . בערב. לחודש יום עשר בארבעה הפסח אתויעשו
 'ין. .." המן. וישנות וקלוי... מצותהפסח

 באגלם בה החניקו בו בט"ו ורק לארץ, ישראל נכנסו בניסן גי' כינמצא,
 ,יר, העומר הנף יום הוא הוה", היום "בעצם הפסח, לאחר רק החדשה.מתבואתה

 ז,~ השמים דגן חדל הארץ מעבור טעמו כאשר רק המדבר. חיי ופסקו המןשבת
 העומר לקרבן זכר הארץ. ירושת ליום זכרון הוא העימר הנף יום כי למדנו,הא
 בעניין האביב עניין מופלאים בררך שוב,  משתור כך נון. בן ~ywin נימיהראשון
  חוגג ט"ו בליל הראשונה. לגאולה וכר גם משמשת הביכורים  ומנחתהגמולה,
 כניסתו את העם חגג ט"ז ובליל עולם, לחרות ממצרים יציאתו את ישראלאיפוא
 שלימה. עצמאות לשםלארץ

 י-יב. ה, יט, ד, יהושע175.
 בו, )ויקרא איקיגם" קרבן אח הניאכם עו הנה, "י~פ ע1פ .11 גדכהיג:176,

 אכולי, והדר עומד .ד"קדינז ד"ה שם דבתוספות ע"א, ינ, דף השנה ראש ועי'ד7!. יד"

ע-מ!  א - 5 - הי - 
 ,גי-הי-י ,מ-ה'-5-"

 מו

 ו י ~1)י?,,יג-על14"
 ו-44-הוי,=4ן-ל",

 :ס-מ',ף-1 הץ.א-ב-) 'סמיכם-ב-/ץו"-א.נ-1

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט




