
 פסח בהלכות החירות יעיון / )טנדוז( ז"ל אפשטיין יחזקאל ד"רהרב

 לחירות ביותר והמופלאים המכריעים המאבקים לאחד עדות הנו הפסחחג
 משך אכזרי בשיעבוד שחי עם, בידי החירות להשגת וכרון חג : האנושותבתולדות
 שמחתם - שמחה בשירי הגאולה, על הודייה בחג נשמעת .לפיכך בשנים.מאות
 נוגשיהם. מידי הנענים אבותיהם את שגאל ה' פעולת על יהודית משסחה בני כלשל

 עורפם את אבותינו הפנו בו גושן ליל מאז בלבד. זכרון. חג אינו הפסח חגאולם
 התקדשות חג עמנז לבני הפס" חג היה וגאולה, חירות לקראת פניהם ואתלעבדות
 ולמעז למענם החירות, יעוד את לשאת שמחה מתוך נכונות של חג החירות,לרעיון
 כולו.העולם

 ואמנם, שכמה על נטל היהודי שהעם החירות יעוד את מאשרות הפסחמצוות
 מושג את לנו להבהיר h't~y החג הלכות של העמוק מובנן של מדוקדקתבחינה
 להבהרתו. מנעיר מעט אלא אינן דלהלן הדוגמאות אלה. בימינו גדול שערכוהחופש,

 מבחינת בפנינו, מציגה המצות, "חג בשם אף הפסח חג נקרא שבגללההמצה,
 והתלמוד עני., כ"לחם אותה מציינת התורה סתירה. מעין התורנית,סמליותה
 : שירה של כלחם שני מצר עניא", "לחטא מחסור, של כלחם אחד מצדמתארה
 הגה המצה - מחסור, של לחם עני", כ"לחם הרבה". דברים עליו שעונין"לחם
 להם היתה כשלא מנוגשיהם, בברחם ממצרים, כצאתם אבותינו שאכלו ללחםעדות
 של לחם הרבה*, דברים עליו שעוניז כ"לחם : לחמם את כיאות לאפותיכולת
שירה,

 ובהודייה בשמחה הנגאלים, ישראל בני שאכלו ללחם עדות הנה המצה -
 טרם בצקו את העם "וישא - אליהם הרומזת החירות לקראת במהרםלאלוקיהם,
 ועל האחד, העבר שמן העבדות על אחת ובעונה בעת המצה מעידה וכךיחמץ".
 השני. העבר שמןהחירות

 היהדות, פ' על "חירות", המושג כי בוכרנו, מתפרשת המצה בנידוז זוסתירה
 מאוויי-לנו. ככל לנהוג לאדם המאפשר היצוגית, כפינה מעול לשיחרור רק מכווןאינו
 שלקח כפי דבר, של בסופו ולפיכך, ולהפקרות לאנארכיה בהכרח תוביל 11דרך

 חירות מחודש. לשיעבוד מרמוז ולכניעה ביודעין לנסיכה לנו, מורהההיסטוריה
 להתקיים. תוכל לא אחרת, עצמי. טיקוח של היתוך בכור לעבור חייבתחומרית
 לקראת האנושות להתעלות כסולם להיות עשויה הגבלות, עצמה על שמטילהחירות
 כרוו מעין החירות, על מ11ת דין לגור אזח אלא נמנה שהפקרות בשעה בהקידמה,
 מחודש. שיעבוד פניהמקדש

 החירות. חג את לחוג באים וכשאנו תמיד. ועומד איפוא קייה השיעבודהשש
 הדגמה משמשת משמעויותיה, בשתי והמצה, לה. שקדמה העבדות את לנכורעלינו
 מעידה חלילה, תחמיץ לבל זהירות אותה כל המצה, בהכנת הכרוכה העשייה כללכך.
 מבחוץ, הוטלו ואם חירות, אתן מביאים מבפנים, הוללו אם אשר הללו, ההגבלותעל

 כאזהרה - כאחת ולשיעבוד להירות סמל אימא הנה המצה שיעבוד. אתןמביאים
 כיאות. בה להשתמש נדע לא אם החירות, על המאיימת הסכנהמפנן
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 שלימונה לשמירת הכרחי כאמצעי עצמית, להתגברות עצמי, לפיקוחהכושר
 אלה של בלבם - יהד גם ומוסרית רוחנית כגרות של מידה תונע התירות,של

 חונך לא שעדיין עם, בידי ומנו קודם החופש של סיגולו החירות. לקראתהשואפים
 להרוג היוצא פרא בידי חרב לנתינת משול עצמית, ובהתגברות עצמיתבביקורת
 שהגיע לפני - פסח בערב מצה לאכול לאסור טעם למצוא אפשר בכךולחבל.
 החירות. לחג היאותהזמן

 הוטל ובכל-זאת אדם. כל בידי לתתה שיש כללית, אנושית וכות הנההחירות
 להשגתה בם רוחם עור כל להילחם ימינו ועד מקדמת-דנא ולאומים יחידיםעל
 אך הושגה לחיהות, בשאיפתה לאנושות שהושגה קידמה כל 11. ראשונית זכותשל

 נפשות.במסירות

 אזרחים, מלחמות לאחר אלא נראו לא ההירות בדרך ביותר הדליםההישגים
 עצמם החירות שואפי אפילו אכזריות. בתנודות-ריאקציה כליל ערכם בוטלולעתים

 ובהקרבה באומץ-לב שנלחמו אלה הפכו ולעתים לה. הראוי בכבוד בחירות נהגולא
 הנרדם שכל ההלכה, קובעת לסיפך למשעבדים. בעצמם והיו להשגתה,עצמית
 יאכלו.. לא "נרדמו בז. להשתתף רשאי א"נ, שוב הפסח לאכילת מיסבבהיותו
 מתמדת,.עירנות

-  
 על ועמידה עירנות בלי החירות". להשגת הנתבע התגמול הנה

 חדש, פרעה של מסכנתו להשתחרר האנושית החברה תוכל לא 11 כגוןהמשמר

 עבדות. בכבלי לשעבדה בקרבהשיקום

 את הפותחת ההזמנה של לקחה זוהי כלכלי. בטחון על להתבסס חייבתהחירות
 רעב עם . . . רעב אדם אין ויפסח". יית' דצריך כל וייבל. ייתי דכפין "כל :"הסדר.
- !" שתפרנסנו ובלבד -שעבדנו, חירותו. על בנאמנות לשמוריכול  

 וו ועקה
 מצרימה ירדו אבותינו האנושות. בתולדות אין-ספור פעמים העם המוני מפ'נשמעה
 והעמים היחידים מוכנים בימינו ואף רעבם. בגלל לעבדים והיו שבר""לשבור

 "כל לחם. חוסר מתוךלהשתעבד
 ויכפין-

 אלה, כל כלפי אחווה של לרגש ביטוי הנ,

 ליצור ny'1fi משום בו יש ואת עם .בכפם. עוול לא על עבדות לסכנתהצפויים
 הראשונית וכותו בהשגת הפשוט האדם אף יוכה לפיהם נאותים, כלכלייםתנאים
להירות.

 בחסרו- להכיר אדם כל מלמדת הענווה ה. 1 1 נ ע על בהכרח נסמכתחירות
 הסכנה אימת  שבה הגאווה, מחטא יינצל בכך ולתו. של ובמעלזתי1 שלונותיו

  פוגמת המצה שתפיחת כשם ממש בחירות,  פוגמת היא ו לחירות ביותרהגדולה
 של בחרמה ליפול עשויים ולאומים ש,נטים גם אלא יחידים, רק לאככשרותה.
 אלה בתבל. ולמעמדם לחשיבותם מוגזמת הערכה בנקיטת מסתלפים הםהנאווה,
 מטילים בה הכרוך וכל 11 מוגזמת הערכה של למימושה פיסית בעצמה שוכומהם
 יחידים ישוחררו לא עוד כל גדלותם. מחלת קרבנות קרבנותיהם, על ואימה סבלאך

 החירות, תושג לא כן החירות. תושג לא בענווה, ויתרוו הגאווה, מחטאולאומים

 מצה מצות יזי לצאת שאין כשם ממש בשרים. חי' מתענוגות תבודד לא עידכל

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



nOD 131 בהלכות התירותרעיךן

 י. לדץ" ומים צר ב"לחם הנביא, כדברי להסתפק חייבת החירות עשירה".ב"מצה
 בכפירה הכלכליים, כבליה לתחומי מעבר בעיקרה, קשורה ההירותכרם,
 בחירות להשתמש המיטיבים אלה רק אלוקית. ומוסרית, רוחנית ספירה -עליונה
 וקידומה פיתוחה את גאמצעותה משיגים ומוסריים רוחניים משאלות-לבלמימנם

 מס- הריהי בלבד, חומריות מטרות להשגת מכוונת שהחירות שעה אישיותם.של
 "לבל הקריאה וכך השראה. כושר כל ומאבדת מתוכנה מתרוקנתתלפת,

 דכפין-
-

 : דצריך" ל-כל לקריאה מיד נסמכת -הסדר", שבפתיחת - החומריות סמל
 שלילת- החומריות. לתוך הנמזגת הרוחניות, סמל - ויפסח" ייתי דצריך"כל

 בשל החומריים, הצרכים של הבענוהם בשל נגרמה לימינו האופייניתהחידזת
 כל על המפקח חברתי אירגון ליצור כדי האישית החירות את להקריבהנכונות

 וביה מיניה הפרט הופך וו, דרגה לכדי החברה משהגיעה הפרטיות.הפעילויות
 של השוט על-פי-צו הפועל כלב, או סוס מתורבתת, חיה לכעין גרידא,לאוטומאט

 יצור ברייתו מטבע שהנו האדם, מזאת, לשנות בידינו יעלה לא ולעילםאדונו.
 ממנה וישע, הדרכה בבקשו להסתמך יוכל עליה - לשררה זקוק יחלש,בודד
 תבענית למדינה להשתעבד בא הריהן לפיכך, אויביו. מפני להגנה לצפותיוכל

 ימצא בהם שאך ציווייו. לכל נכנע לד', פונה שהנא או ציוויים, לכל נכנעכל-יכולה,
 בפני הניצבת חבלתי-נמנעת הבחירה זוהי ושמחת-אמת. אושר מושלמת,חירות
 עליהם מקבלים ד'" "עבדי פרעה". "עבדי או ד'" "עבדי בהכרח הננו אדם.כל

 חוקים, : סוגים לשלושה מחולקות אלה בתורה. הכתובות ד', מצוות אתבאהבה
 תשומת- את לרכו ותפקידם טבעם, מעצם דתיים הנם ם י ק 1 ח ה ומשפטים.עדות
 ת ו ד ע ה היהודיים. והעשייה החיים לאורח הבסיס את המהווים האמונה, בציורילבנו
 הכרתנו את לעצב שתפקידה עמנו, של היסטוריים למאורעות זכר בעיקרההנה

 את קובעים ם י ט פ ש מ ה ואילו ההיסטורית. רצ'פותנו על ולשמורהלרומית
 סוגים שלושה ממגות "nOD הלנות והחברתיים. המוסדיים היינן של "n~tyeיחס
 והחוקים העדות, "מה : החכם" -הבן של משאלתו שניכר כפי תורתנו, שלאלה

 הפסח שבהלכות 1.העדות" "החוקים. אתכם?", אלקינו ה' צוה אשרוהמשפטים
 בהל- מתגלים ,המשפטים" ~אילו י נוסף בירור כל מעונים ואינם מאליהםברורים
 "בתבורה". זבח-הפסח אכילת עלכות-פסח

 בידוד. מתוך להתקיים יכולה התירוח אין היהודית, וההרגשה המחשבה פ'על
 קובעת היחיד", על nOD שוחטין "אין תדיר. חופשי להיות יכול יחיד אדםאין

 ההשקפה על-פ' : ועוד זאת בציבור. ולאכלו הציבור בשביל להתקינו ישההלכה.
 ולקיטוע. לחלוקה ניתנת ואינה אחדותית היא אוניברסאלית. היא החירותהיהודית,
 החירות חירותו. כשלילת ליהודי נראית בעולם, נידח במקום אי-שם השוררתעבדות
 ממוגג ולפיכך תולרותיו, בתהליך ישראל עם על שהוטל היעוד הגשמת איפוא.היא

 כ. י, ובייב2.
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 אפשס'י1ןפן

 המשיחית הגאולה בהזוז - מצרים" "פסח - בפסח שנחוג הלאומית החירותזכרון
 לעתיד". "פסח - כולה האנושותשל

 לתפוס רשתית אינה האוניברסאלית, ההירות לרעיון היהודי של מסירותומזילו
 כדי הפסה, בזבה מציבורו לפרוש רשאי אדם אין לעמו. חובותיו של מקומןאת

 להצביע רשאי היהודי אין לחבורה". מחבורה נעקרין "אין אחר. לציבורלהצטרף
 זה לקח ומשפחתו. עמו את להזנחתו וכהצדקה כתחליף לאנושות נאמנותועל

 הת- את ותובעת לתחייה קמה חרץ-ישראל שבהם אלה, בימינו במיוהד לנוהשוב
 להיענות נדע אם רק נאצלות. רוחניות בתכונות שניחנו היהודים כל שלקדשותם

 כראים בהא כולה, לאנושות יעוזנו את וכן לעמנו, 'עודנו את לקייםלתביעותי",
 לד'. חדש" ב"שיר האמיתית החירות פני אתלקדם

 :שה לי -?י ?8ה לושי
 ססוצ'בסק-יהויכין

 -נן~כננ[-מ-ן
1ז

ןי~~ושנ",י"ש~וא
 ן 4.ל ל "רז ד-1 ? - ל-ד.44י".ל-1?'?

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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




