
 פסח בהלכות שיחה / )ייישלים( ארזיא.

 זה Dy החוש. ישיעור בסיס משמש "קיימים בשיעיי'ם התימיר ין שיכש היזיעית,ח11ר

מוטי
 כל הרצות. ת 1 כ י א ב ו הזר~שה בנמוח ית,מיזים התומר ;:ת יהגיש המיה ע,

 יולי או מוי תות הקציה. י%"7הפרנה
 כאחר, ובת,מין נמורה ,התקם עלוקה סו.,

 ילו כל אצי כמעם קיים יבנ-ן היתן כי אחת, מבחינה מאר ננה שיחתו שיתושא
 ע פ ש %ועם בתורה. ;ה עי משהו קרא ונם מצה אבי הפסה, ניי, פזר 5עפ ראה אחז כייהבי.
 הקשורים והנישאים המורה. ירשית י11מ1 מ ? מ 1 צ מ ה המן לעומת יב קישי מהיההחומר

 היכוח ותהי חמץ 1נ'ע1ד1; "מץ בזיקת השו,; שנת : מהם אחוס הנה מאיו. מר~ניפבפסה
 נוסה, ארבע ק~שיוה, ארבע בצם, איגעה )מסיגין, הסדר שיי nDDI ראשון פסת שהןקרבן

 ש, הנזה ועכזןאפיקומן
 בפירוש ה?11קים עם )הן'גוח העימר ומפיות העמר תנפה תחי

 יאשה הלכה ס,(; חפיית - )השיגייס התפירת הצ7וקיפ(; נ1ז ~ההוכהית השבת".ממהרת
 1ע11. )15,ק,ור( ויוע-עם מ;הגיפבפסחי

 פה שבעל התורה לבין שככתב התורה בין הקשרא.
 התורה שכיו ההדוק הקשר את הזדמנות בכל להדגיש חייב הלכה המלמדהמורה
 "ושננתם התורה צו את לקיים המורה על שבכתב. התורה לביזשבעל-פה

 מתוך רק לא הפסוק את ידע שהתלמיד לכך, לדאוג ועליולבניך"-תלמידיך,
 להשתמש עליו כך לשם שבכתב. התורה מן המקור, מן ובעיקר גם אלאהתושבע"פ,

 תהיה הברכה התנ"ך. בכפר עיון לידי התלמיד את להביא כדי הזדמנות,בכל
 את לחוש יתרגל במן ובו חיים אלקים תורת התלמיד יקנה ;1 בדרך :כפילה

 כאחת. התורות שבשתיההרמוניה

 שבכתב מתורה ההזמרם.

 לעיל, שסימנתי הנושאים אחד על ההלכה, לאיר הפסח חג על לדון המורהבבוא
 ובנביאים בתורה הפסוקים כל את ולגלות לחפש ההלמיד על יטיל אם יעשה,טוב

 והם העבודה, למחברת התלמיד יעתיק אלה פסוקים מצרים. ביציאתהקשורים
 בתושבע"פ. לשיעורים מוצא נקודתישמשו

 : המורה לרשות העומדים בתנ"ך המקורותוהגה
 ב, כ, שם ג-י; 'ג, שם מג-נ; שם שם, לט; שם שם, א-כח; יב.שמות

ם ש;שם,שם מ,שם ש מ  txQ ימ*ישם מקרא כ" שם ק;שמ לה 

% א-7; מ במדברה-חי  ג דברים מ-יה; כן Qw "-מ; מ 

 יחזקאל מ-)מ = מ מלכים "ש; ר, יהושע א-ח; מ, שם%י
 שם שם 4-ה; ל מ דברי-הימים יש-מ; ה N-TY כ-מימך

 א-=ט; לך שם יע-)ב
 הרמב-ם מן מתאימות הלכות משלית, מבחר המורה לו 'כע זה חומר עלמסף
 בשו"ע. מקביליםודינים
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נח ח ס ם ת 1 כ ל בהשיחה

 כולה לתורה מצרים--יסוד יציאתמ
 הראשיות, המשמות חמש גמר עם ואפילו "( פרק שסחים המשנה לימודאגב

 ישוחח שהמורה כדאי וכו'"(, לחירות, מעבדות )"הוציאנו לה' בהודייההמסתיימות
 ,צמט נא נברר לתורה מצרים--היסוד יציאת על תלמיטעם
 ; לתורה יאבדהשתיק היסוד היא מצרים שיציאת לומר אפשר הנושא. עיקריאת

 שמירת מצות - כגון מצרים, יציאת על מבוססות התורה מן מצוות הרנהכלומר
 חזקה ביד משם אלקיך ה'. ויוציאך מצרים בארץ היית עבד כי .ונכרתשבת:
 ם, י ל ג ר ה ת ש 1 ל ש ; 1 השבת" יום את לעשות אלקיך ה' צוך כן על נטויה.ובזרע

 כולה; התורה כנגד שקלות שהן מצוות כך על וטסף ~סוכות, שבועותפסח,
 ידך על לאות "והיה ן. י ל י פ ת מצות את התורה מזכירה שמות בספרמיד

 ה' הוציאך nprn ביד כי בפיך, ה' תורת תהיה למען עיניך ביןולזכרון

 להם ועשו - - - ישראל בני אל "דבר ציצית מצותממצרים"יי
-ציצית - -  ה' --אני מצותי כל את ועשיתם תזכרו למען 
 לאלקים",. לכם להיות מצרים מארץ שתכם הוצאתי אשראלקיכם

 סיני, הר במעמד : מצרים יציאת על שנשענים התורה. ת ו ד ו ס ימצאנו
 הדברות, עשרת את לעמו לתת האנושות בתולדות הראשונה בפעפ מתגלהכשהם

 מארץ וצאתיך ה אשר אלקיד ה' "אנכי כולה: האנושית לתרבות היסודשהם
 פרשת לכל יסוד איפוא משמשת מצרים יציאת עבוים"'. מביתמצרים
 מלכות עול עצמו על ישראל עם קיבל מצרים יציאת ע-י לישראל. ה' ביןהיחסים
 המצוות. בקיום החיוב נובע גם מכאןשדק

*
 קריאת-שמע. בתפילת ובקומנו בשרבט יום, יום, אנו מזכירים מצריםיציאת
 מצרים מארץ צאתך יום את תוכר למען : שנאמר . . בלילות. מצרים יציאת)מזכיריו

 איפוא שונה כמה - תלילות( - חייך ימ' ל כ הימים, - דייך ימי חייך, ימיכל
 ? רגיל ערב מבכל הפסח בליל מצרים יציאתהזכרת
 כל מוקדש הפכך בליל אבל מצרים, יציאת את רק מ מזכיר' ויום יזםככל

 היריעה את המסובין לעיני מגוללים זה בלילה זה. לנושא ורק אך כולו ה ל י לה
 אף הסדר, פרטי כל העם. שיחרור את המשקף ההירואי, האיפוס שלהרחבה
 מחדש להחיות - וידידה אחת למטרה מבצנים בכלל, הישיבה ~צורתהמאכלים

 יצא וא ה .כאילו בלתי-אמצעית חוויה אחד בכל ולעורר הגורלי,. המאורעאת
 בהרחבה ר פ ס ל דוקא היא המצוה אלא סגי, לא בעלמא בזכירה כאזממצרים".
 כולנו חכמ.ם... כזלנו "ואפילו משובח. זה הר' לספר המרבה וכל מצרים,ביציאת
 מצרים". ביציאת לספר עלינו מצוה התורה אביטעים

 סו. ה הריס1.

 ג". י1, שמות2.

 יה-מא. ס~, במהרנ.

 ב. נ, שסות4.
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 ונפלאות בנסים לספר ה ר ו ת ל ש ה ש ע ת 1 צ "מ : הרמב"ם פוסקוכך
 אשר הוה היום את מכור : שנאמר בניסן, ט"ו כליל במצרים לאכונינושנעשו
 5. ממצרים"יצאתם

 שאלך, אם יכול לאמר. מחר בנך ישאלך כי "והיה : . מובא דרשב"יבמכילתא
 על-פי אף לבנך", "והגדת : לזמר תלמוד ו לו מגיד אי-אתה לאו, ואם לו, מגידאתה
 אחרים לבין בינו עצמו, לבין בינו בן, לו שיש בזמן אלא לי אין 1 שאלךשלא
 זכור,.." העם אל משה "ויאמר לומר תלמוד ?מניין
 הפסח. ליל בסדר המרכו' המקום את תופסת לבנך"( "והגדת )מלשון ה ד ג הה
 מצוה גמורה, הלכה אלא הכמים, תקנת ולא מנהג לא היא איו שראינו, כפיביסודה,

 וכמסופר מצרים ביציאת לספר הרבו חכמינו עשה. מצוות מרמ"ח אחת התורה,מן
 מ... מצרי וביציאת פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב י: פוסק והשו-עבהגדה(
 שינה". שתחטפנועד

 ויוציאע במצרים לפרעה היינו "עבדים : מצרים יציאת לסיטור המרכזיהנושא
 אכן חכמינו, שבשיחת המרכזי הציר היה. החופש רעיוז משם". אלקיםה'

 בתולדות הראשונה בפעם המסובין. כל לב את אליה משכה מסתוריו שבכוחהשואבת
 לענדים". עבדים ולא - עבדים בני-ישראל לי "כ' לחרות. ט ל ש ם ע יצאארס

 מצרים, יציאת פרשת כל של האמיתי ערכה את נמרץ בקיצור מסכם זהפסוק
 ישראל. לתורת ויסוד רקע שראינו, כפיד,משמשת,

 ופועל נרצע עבדד.
 על מבוססת - - - בחצי-היום" אפילו בו לחזור יכול -פועל רב, שלההלכה

 את מחנך ההלמוד . לעבדים" עבדים ולא הם, עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי :הפסוק
 על ידו בו החור "כל בדיבורו. לעמוד האדם על מוסרית. ולמשמעת לאחריותהאדם

 בעל- אצל העובד 17ומי, לפועל אולם למברז. שגרם בשק לשאת ~עליוהתחת~נה',
 לחוור רשאי הוא - מיוחדת וכות חכמינו נתנו עבודה, למקום והמרותקהבית,
 להפגין רצו חכמינו עבד. אל כהתייחם אליו התייחס המעביד כי היום, כחצי אפילובו
 שירצה. אימת כל העבודה את לעזוב חופשי הוא : קבעו ועל-כן חרותו,את

 זה לדין בקשר נרצע. עבד דין גם קשור עבדים" בני-ישראל לי .כיבפסוק
 הנה העבד ראה ימה תלמידיו. לבין זכאי בן יוחנן רבן בין דו-שיח, הגמראמביאה
 לפני ששמעה "און : וכאי בן יוחנן רבן להם אמר ז אבריו מכל יותר באונולירצע
 תבוא לם'כך לעצמז, אדון וקנה זה והלך עבדים' ישראל בני לי 'כי סיניהר

 ' ותירצע".האוון

 ז. פרק ומצה, חמק5.

 נ יג, שמוח6.

 נ. תשא, או-ה7.

 '. מגיורא, בנא8.

 כב. קידושין בבלי בן א, קידושין ירושלמי9.
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 פס" בהלכיתשיהה
119

 כ1ס1ת ארבעה.
 מאד. עתיק הסדר כליל הית שתיית דין גם כך ודיניו הסדר מנהגי רנתבמו
 את ואכלו ישבו שבני-ישראל מצרים, פסח את "מהבר מתאר .י היובלותבספר
 יין. ושתוהפסח

 כוסות ע ב ר א לשתות חכמינו תיקנו מה שום על זה בדין נאמרו רביםטעמים
 גאולות". ארבע "כנגד : יוחנן רב' של זה הוא ביותר הממורמם הסדר.בליל

 יש קודם הגאולה. של השלבים ארבעת את משקפות הגאולה לשונותארבע
 ההכרה החדרת על-ידי קומתו את לזקוף ואח"כ הפיזית מעבדותו העם אתלשחרר
 כו, ויקרא - קוממיות אתכם ואולך עלכם מטת האשבר נו-תוריו Dy שלהעצמית

 לאלקים". לכם והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי : היתה הסופית המטרה אולםיג(
 תעבדו ממצרים העט "בהוציאך : ועמו משה עם העולם בורא התנה מפורשתנאי
 ת א י צ י של הנכספת המטרה הוא י נ י ס ר ה מעמד הזה". ההר על האלקיםאת
 ם. י ר צמ

 חכמינו בה הקפידו בתורה, מפורשת שאינה אעפ-י כוסות, ארבע של זומצוה
 לא הצדקה מן המתפרנס שבעניים עני : קובעת המשנה דאורייתא. מבמצוהיותר
 עצמו צריך'לרחוק לו.  מזיק ש17ין SD אפילו רי. כוסות מארבע צדקה גבא' לויפחתו
 - ושו.9(.ולשתות
 ארבי שותה שהיה ממופות אלעאי בר יהורה רביעל

 צדעיו חשר יהיה כורות,
  ,ר. היצרת וער הממח מן הראש  mlnlbמתמת

 ללוות או מלבושו  לטבור ארם חיש : כותב :( )צט לפסחים בפירוטיהרשב"ם
 יק: לקנות ברי עצמו, להשכיראו

 גרמה( שהזמן עשה מצות שהיא )אעפ"י כוסות ארבע במצות חייבות הגשיםאף
 ',. נם" באותו היו הן שאףקלפי

 צדקניות נשים "בוכות - העם בגאולת ראשי תפקיד לאשה יוחדוחכמינז
 ,י. ממצרים" אבותינו נגאלו הדורשבאותו
 אגשים אחד הללו, כוסות בארבע חייבין הכל רבנן, תנו : ההלכה פוסקתוכך
 ,). נשיםואחד

 והרוחנית הגופנית ת 1 ר י ח ה רעיון את להבליט איפוא מטרתן כוסותארבע
 ה. ל 1 א ג ה לשועת ארבע ע"י לנו שנתבשרה מצרים,שביציאת

 1. מט,10.
~.11

 ה-א. פ.י, פסחים, ירושלמי
 מ"א. פ"י, פסחים2נ..
 מט: ;דרים13.
 קח: פסחים14.
 יא: סוסה15.
 קח: פסחים16.
 מ"א. פ"י, פסחיםדו,
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 ארזיח.

 ן י ב 1 ס מה
 כסת על שוכבים א. 1. הסיבה, ע"י מוחשית, בצורה חרותה את מפגיניםאנו

 העם אצילי נוהגים היו הקדומה בתקופה השמאלית. היד על ונשענים מיטה עלאו
 בז-חורין עצמו מרגיש מישראל אחד כל הזה בלילה מיטות, גבי על בהטיבהלאכול
 שיסב"יי. עד יאכל לא שבישראל עני .ואפילו : במשנה הדין ומכאן האצילים.דוגמת
 הנפש. ופדות הרות של רגש מתוך מס,ב שבישראל עני אפילו זהבלילה

 "י. ואפיקומז "כורך" מצה, כזית כוסות, ארבע 1 הסיבה טעונים דבריםאילו

 ההברתי בשטה מצרים יציאת השפעתז,
 ומעמד המיוחסים מעמד : דו-מעמדי משטר על היה מושתת העתיקהעולם
 הלקם טנת 1 הזרים - ם י ר ג ה גם אלא העבדים, רק לא נמנו אלה עלהמקופחים.

 ורחמים חמלה של יחס הגר- כלפי קבעה התורה ויאויש השפלה ועלבון, דיכויהיו
 שחי עם רק עוצרים-,ן. בארץ הייתם גרים כי תלחצנו, ולא תזנה לא"וגר
 הגר, לנפש להבין מסוגל אויבת, סביבה בתוך ושיעבוד דיכוי של חיים בשנים,מאות

 תלחצנו". ולא תזנה לא "וגר - המוסרית לתביעהולהיענות
 הקודם  הפסוק אחרי מיד גורל. ומוכה חלש כל כלפי אותנו מחייבת 11תביעה

  יסוד נקשה והגאולה השיעבור זכר  תקנון", לא ויתום אלמנה .כל : הדרישהבעה
 הנברא כל כלפי ויושר צדק במעשי יום-יום בחי' ביטויה המוצאת עולם,להשקפת
 מזכירה וצדק, 'ושר של ,בתביעה אלינו פונה שהתורה מקום בכל אלוקים.בצלם
 לכם יהיה צדק והין צדק "אבני כמצרים. עלינו שעברו והגרות הגלות אתהיא

 הצדק את כשמקפחיט אתת, אמת רק שיימת בשם אחה צרע רקיש  מצרים"= מארץ אתכם הוצאתיחיךאללשאשר
 בעל האזרח כלפי הצדק קיפוח לידי באים -- תר גר הוא אם אף -- האחדכלפי

 המלאות.שכויות
 אמת משם והעלו אנוש, לב יצרי של לתהום ער חדרו החדה בעינםחכמינו
 : הבאה מתוך.האגדה המזהירה גדולה,פסיכולוגית
 באותה - לנו והושיעה מהרה אלינו עלה : ליהושע הגבעונים שאמרו.בשעה

 על מטריחים אנו הללו הגרים בשביל וכי אמררזע:שעה
הציבור?,

 הרחוקים, את תרחיק אם יהושע, הקדוש-ברוך-הוא: לואמר
  הקרובימץ את לרחקסופך

י
  האידיאה היש בולה, גהורה החף כחוט העוברת  המרבוית,האידיאה

 קים  3ל-יי  ים-ים בחת מתגשמת ץ אידיאה לכל שלימה חרותשל
 ליל אולן ובוקר,  3רב ים-ים, מצרים יציאת פרשת את להזכיר ולעוהמצית.
 הדורות. בכל  3ממ של רמותו את שעיצבה י, לפרשה קורש כולוהסרר

 לא ים יעייט. מ כס  4מ1"9נ ור b'"bD  ע"8ה
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 שכ"ט מנטובה, של ההגדה מתוךדף

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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




