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פסח כתיקון וכתשובה
חג המצות העומד לפתחנו מלא וגדוש בנקודות מבט ,טעמים וסיבות .המפורסמות שבהן הן המופיעות בפשט תורה
שבכתב ,לדוגמא:
שמות י"ג ג'-ח'
הוֹציא יְ הוָה ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה
ֲב ִדים ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאלָ -ה ָעם זָכוֹר ֶאתַ -היּוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר יְ ָצ ֶ
ג ַויּ ֶ
יא ָך יְ הוָה ֶאלֶ -א ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִחוִּי
אָביב .ה וְ ָהיָה ִכי-יְ ִב ֲ
אַתּם י ְֹצ ִאים ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
ֵאָכל ָח ֵמץ .ד ַהיּוֹם ֶ
וְ לֹא י ֵ
ֹאכל
ָמים תּ ַ
וּד ָבשׁ וְ ָע ַב ְד ָתּ ֶאתָ -ה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּה .ו ִשׁ ְב ַעת י ִ
יך ָל ֶתת ָל ְך ֶא ֶרץ ָז ַבת ָח ָלב ְ
בוּסי ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
וְ ַהיְ ִ
ֻל ָך .ח
ֵר ֶאה ְל ָך ְשׂאֹר ְבּ ָכלְ -גּב ֶ
ֵר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ וְ לֹא-י ָ
ָמים וְ לֹא-י ָ
ֵאָכל ֵאת ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
יעי ַחג ַליהוָה .ז ַמצּוֹת י ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַמצֹּת ַ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם.
ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר ַבּעֲבוּר זֶה ָע ָשׂה יְ הוָה ִלי ְבּ ֵצ ִ
וְ ִהגּ ְ
או דברים ט"ז א'-ג'
ָב ְח ָתּ
יך ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָליְ ָלה .ב וְ ז ַ
יא ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
הוֹצ ֲ
אָביב ִ
יך ִכּי ְבּח ֶֹדשׁ ָה ִ
ית ֶפּ ַסח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
אָביב וְ ָע ִשׂ ָ
א ָשׁמוֹר ֶאת-ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ֹאכלָ -ע ָליו
ָמים תּ ַ
ֹאכל ָע ָליו ָח ֵמץ ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּב ָקר ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר-יִ ְב ַחר יְ הוָה ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם .ג לֹא-ת ַ
יך צֹאן ָ
ֶפּ ַסח ַליהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶיך.
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַמ ַען ִתּ ְזכֹּר ֶאת-יוֹם ֵצ ְ
ָצ ָ
ַמצּוֹת ֶל ֶחם עֹנִ י ִכּי ְב ִח ָפּזוֹן י ָ
ומתוך כך דין המשנה:
משנה פסחים פרק י'
ה רבן גמליאל אומר ,כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ,לא יצא ידי חובתו; ואלו הן--פסח ,מצה ,ומרורים .פסח,
על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצריים; מרורים ,על שם שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצריים; מצה,
על שם שנגאלו .בכל דור ודור ,חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים; לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל
לשבח לפאר להדר לרומם לגדל לנצח למי שעשה לנו את כל הניסים האלו ,והוציאנו מעבדות לחירות .ונאמר לפניו,
הללו יה.
נסו לחשוב האם ישנם לחג המצות עוד טעמים וסיבות שכמובן משליכים על המטרות שלו .האם מוכרת לכם מטרה
אחרת לחג הפסח המתבטאת בהלכותיו המגוונות?
האם ישנם סיבות כלליות למועדים? האם המועדים השונים קשורים? נסו לתת סימן או טעם משותף לכל המועדים.
במקורות שלהלן ,ננסה לנתח טעם לפסח ונראה כיצד הוא מתגלה בדרשות שונות.
גם אם לא עלה בראשכם הענין המופיע במקור הבא ,יש להניח כי הוא מציג רעיון מוכר .
 .1בני יששכר )ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב – תלמיד החוזה מלובלין( מאמרי חודש ניסן  -ד
...והנה רמזו דורשי רשומות ]של"ה פר' בא[" :אור לארבעה עשר בודקין את החמץ" ]פסחים ב א[ רמז תיכף בהגיע
האדם אחר שנת י"ג ]שלש עשרה[ בבוא אליו היצר טוב בודקין את החמץ ,איזה מדה שנתחמצה אצלו ,בודקין בחורין
ובסדקין לידע איזה ]מדה[ נתחמצה אצלו בהשתמש בה ביצר הרע כגון אהבות רעות וגאות וכעס וכיוצא ,מחויב לבדוק
עד מקום שידו מגעת ולבער את המדה ]הרעה[ החמוצה הלזו ,ולהשתמש בה אחר כך במצה שאינה מניחה להחמיץ על
ידי כח האש הפועל בה ,רמז לתורה" :הלא כה דברי כאש נאום י"י" ]ירמיה כג כט[ ,ובדיקת החמץ לאור הנר ,היינו
הדעת ,לאורו ניסע ונלך ,הלא תראה הדעת הוא מאיר ,כי אפילו מי שאינו רואה מאורות הולך בטח ]לאור[ על פי השכל
והדעת )ובהיפוך בלא דעת כתיב ]קהלת ב יד[ "כסיל בחשך הולך"( ,הלא תתבונן אמרם ז"ל ]זכרונם לברכה[ רואה אני
את דברי אדמון ]כתובות קח ב[ ,הנה כינו שפיטת הדעת לראיה ,וזהו שרמזו לאור הנר בודקין את החמץ ,כי אור הנר
יפה לבדיקה.
מצו את טענת הבני יששכר .האם דרשתו צפויה? האם ההקשרים מוכרחים?
כפי שניתן לראות במקורות הב אים ,הרעיון המוכר לעיל נדרש שנים רבות לפני כן בדרשות שונות .לדוגמא:
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 .2תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ז עמוד ב
לאור הנר וכו' .מנא הני מילי?
אמר רב חסדא :למדנו מציאה ממציאה ,ומציאה מחיפוש ,וחיפוש מחיפוש ,וחיפוש מנרות ,ונרות מנר.
מציאה ממציאה  -כתיב הכא "שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם" )שמות י"ב( וכתיב התם "ויחפש בגדול החל
ובקטן כלה וימצא ")בראשית מ"ד(.
ומציאה מחיפוש דידיה,
וחיפוש מנרות דכתיב "בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" )צפניה א'(,
ונרות מנר ,דכתיב "נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן" )משלי כ'(.
תנא דבי רבי ישמעאל :לילי ארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר ,אף על פי שאין ראיה לדבר  -זכר לדבר ,שנאמר
"שבעת ימים שאר לא ימצא" ואומר "ויחפש בגדול החל ובקטן כלה" ואומר "בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות"
ואומר "נר ה' נשמת אדם חפש".
מאי ואומר? וכי תימא :האי בעת ההיא קולא הוא ,דקאמר רחמנא :לא בדיקנא לה בירושלים בנהורא דאבוקה ,דנפיש
נהורא טובא ,אלא בנהורא דשרגא ,דזוטר נהורא טפי ,דעון רבה משתכח ועון זוטר לא משתכח  -תא שמע" :נר ה'
נשמת אדם".
מצאו את החוליה המיותרת בשרשרת הלימודים של הגמרא לעיל .מה המסקנה מכך ,לדעתכם?
נתבונן כעת בפסוקים השונים המוזכרים בגמרא לעיל .מומלץ )!!!( לקרוא את הפרקים השלמים בתנ"ך.
 .3בראשית פרק מד
יכם ֶכּן הוּא ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ
ֹאמר גַּם ַע ָתּה ְכ ִד ְב ֵר ֶ
ֲב ִדים) :י( ַויּ ֶ
ַחנוּ נִ ְהיֶה ַלאדֹנִ י ַלע ָ
ָמת וְ גַם ֲאנ ְ
יך ו ֵ
ֲב ֶד ָ
)ט( ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ ֵמע ָ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ) :יב( וַיְ ַח ֵפּש ַבּגָּדוֹל
אָר ָצה וַיִּ ְפ ְתּחוּ ִאישׁ ְ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ ְ
ַיּוֹרדוּ ִאישׁ ֶאת ְ
אַתּם ִתּ ְהיוּ נְ ִקיִּם) :יא( וַיְ ַמ ֲהרוּ ו ִ
יִ ְהיֶה ִלּי ָע ֶבד וְ ֶ
ָמן... :
אַמ ַתּ ַחת ִבּנְ י ִ
יע ְבּ ְ
ָב ַ
וּב ָקּטֹן ִכּ ָלּה וַיִּ ָמּ ֵצא ַהגּ ִ
ֵה ֵחל ַ
הוּדה ַמה
ֹאמר יְ ָ
ַחשׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָכּמֹנִ י) :טז( ַויּ ֶ
ַחשׁ יְ נ ֵ
יתם ֲהלוֹא יְ ַד ְע ֶתּם ִכּי נ ֵ
ֲשׂ ֶ
ֲשׂה ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ע ִ
יוֹסף ָמה ַה ַמּע ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ֵ
)טו( ַויּ ֶ
יע
ָב ַ
ַחנוּ גַּם ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַהגּ ִ
ֲב ִדים ַלאדֹנִ י גַּם ֲאנ ְ
יך ִהנֶּנּוּ ע ָ
ֲב ֶד ָ
וּמה נִּ ְצ ַט ָדּק ָה ֱאל ִֹהים ָמ ָצא ֶאת עֲוֹן ע ָ
ֹאמר ַלאדֹנִ י ַמה נְּ ַד ֵבּר ַ
נּ ַ
יכם:
אַתּם עֲלוּ ְל ָשׁלוֹם ֶאל ֲא ִב ֶ
יע ְבּיָדוֹ הוּא יִ ְהיֶה ִלּי ָע ֶבד וְ ֶ
ָב ַ
ילה ִלּי ֵמעֲשׂוֹת זֹאת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַהגּ ִ
ֹאמר ָח ִל ָ
ְבּיָדוֹ) :יז( ַויּ ֶ
השוו בין תפיסת יהודה לתפיסת יוסף בנוגע לזהות המועמדים לעבדות.
האם הלימוד בגמרא לעיל הינו לימוד טכני בלבד? לימוד לצורך הוכחה כי דין בדיקת חמץ הינו לאור הנר? נסו לענות
על שאלה זו על ידי לימוד הפסוק הבא:
 .4משלי פרק כ פסוק כז
אָדם ח ֵֹפשׂ ָכּל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן:
נֵר יְ דֹוָד נִ ְשׁ ַמת ָ
מצודת דוד משלי פרק כ פסוק כז
נר ה'  -כמו שדרך האדם לחפש בחושך ע"י הנר כן חופש ה' כל מחשבות חדרי בטן ע"י נשמת האדם כי היא יודעת הכל
ומעידה עליו בדין:
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 .5צפניה פרק א
הוּדה... :
ֹאשׁיָּהוּ ֶבן אָמוֹן ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ימי י ִ
כּוּשׁי ֶבן ְגּ ַד ְליָה ֶבּן ֲא ַמ ְריָה ֶבּן ִח ְז ִקיָּה ִבּ ֵ
)א( ְדּ ַבר יְ דֹוָד ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל ְצ ַפנְ יָה ֶבּן ִ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ַה ָשּׂ ִרים
ֶבח יְ דֹוָד ָ
ֶבח ִה ְק ִדּישׁ ְקרֻאָיו) :ח( וְ ָהיָה ְבּיוֹם ז ַ
)ז( ַהס ִמ ְפּנֵי ֲאדֹנָי יְ דֹוִ ד ִכּי ָקרוֹב יוֹם יְ דֹוָד ִכּי ֵה ִכין יְ דֹוָד ז ַ
ֵיהם
דּוֹלג ַעל ַה ִמּ ְפ ָתּן ַבּיּוֹם ַההוּא ַה ְמ ַמ ְל ִאים ֵבּית ֲאדֹנ ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ָכּל ַה ֵ
ָכ ִרי) :ט( ָ
וְ ַעל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַעל ָכּל ַהלּ ְֹב ִשׁים ַמ ְלבּוּשׁ נ ְ
יל ָלה ִמן ַה ִמּ ְשׁנֶה וְ ֶשׁ ֶבר גָּדוֹל ֵמ ַה ְגּ ָבעוֹת) :יא(
וּמ ְר ָמה :ס)י( וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ דֹוָד קוֹל ְצ ָע ָקה ִמ ַשּׁ ַער ַה ָדּ ִגים וִ ָ
ָח ָמס ִ
וּפ ַק ְד ִתּי
רוּשׁ ַלִם ַבּנֵּרוֹת ָ
ילי ָכ ֶסף) :יב( וְ ָהיָה ָבּ ֵעת ַה ִהיא ֲא ַח ֵפּשׂ ֶאת יְ ָ
ַען נִ ְכ ְרתוּ ָכּל נְ ִט ֵ
ילילוּ י ְֹשׁ ֵבי ַה ַמּ ְכ ֵתּשׁ ִכּי נִ ְד ָמה ָכּל ַעם ְכּנ ַ
ֵה ִ
יהם ִל ְשׁ ָמ ָמה
וּב ֵתּ ֶ
ילם ִל ְמ ִשׁ ָסּה ָ
ָר ַע):יג( וְ ָהיָה ֵח ָ
ֵיטיב יְ דֹוָד וְ לֹא י ֵ
יהם ָהא ְֹמ ִרים ִבּ ְל ָב ָבם לֹא י ִ
ָשׁים ַהקּ ְֹפ ִאים ַעל ִשׁ ְמ ֵר ֶ
ַעל ָה ֲאנ ִ
וּמ ֵהר ְמאֹד קוֹל יוֹם יְ דֹוָד ַמר
ָטעוּ ְכ ָר ִמים וְ לֹא יִ ְשׁתּוּ ֶאת יֵינָם) :יד( ָקרוֹב יוֹם יְ דֹוָד ַהגָּדוֹל ָקרוֹב ַ
ֵשׁבוּ וְ נ ְ
וּבנוּ ָב ִתּים וְ לֹא י ֵ
ָ
ֲר ֶפל) :טז( יוֹם
ַא ֵפ ָלה יוֹם ָענָן ַוע ָ
וּמשׁוֹאָה יוֹם ח ֶֹשׁ ְך ו ֲ
צוּקה יוֹם שֹׁאָה ְ
וּמ ָ
צ ֵֹר ַח ָשׁם ִגּבּוֹר):טו( יוֹם ֶע ְב ָרה ַהיּוֹם ַההוּא יוֹם ָצ ָרה ְ
וְשׁ ַפּ ְך ָדּ ָמם
ְה ְלכוּ ַכּ ִעוְ ִרים ִכּי ַלידֹוָד ָח ָטאוּ ֻ
אָדם ו ָ
ַה ֵצר ִֹתי ָל ָ
רוּעה ַעל ֶה ָע ִרים ַה ְבּצֻרוֹת וְ ַעל ַה ִפּנּוֹת ַה ְגּבֹהוֹת) :יז( ו ֲ
וּת ָ
שׁוֹפר ְ
ָ
וּל ֻח ָמם ַכּגְּ ָל ִלים:
ֶכּ ָע ָפר ְ
.6
צפניה א
ֶבח יְ דֹוָד
)ח( וְ ָהיָה ְבּיוֹם ז ַ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ַה ָשּׂ ִרים וְ ַעל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך
)ח( ָ
)י( וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ דֹוָד קוֹל ְצ ָע ָקה

שמות יב
ֶבח ֶפּ ַסח הוּא ַלידֹוָד
ַא ַמ ְר ֶתּם ז ַ
)כז( ו ֲ
)כט( וַידֹוָד ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכֹר ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַעד
ְבּכוֹר ַה ְשּׁ ִבי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ַהבּוֹר
ַתּ ִהי ְצ ָע ָקה ְגד ָֹלה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם
)ל( ױוְ ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ו ְ

וּב ְבּ ֵה ָמה ִלי
אָדם ַ
)יג ,ב( ַק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּל ֶר ֶחם ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ
ֶבח ִה ְק ִדּישׁ ְקרֻאָיו:
)ח( ִכּי ֵה ִכין יְ דֹוָד ז ַ
הוּא:
)במדבר פרק ג ,יג( ִכּי ִלי ָכּל ְבּכוֹר ְבּיוֹם ַהכּ ִֹתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
אָדם ַעד ְבּ ֵה ָמה ִלי יִ ְהיוּ ֲאנִ י יְ דֹוָד:
ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ִלי ָכל ְבּכוֹר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָ
ֹאכל
ֵכר לֹא י ַ
וְאַהרֹן זֹאת ֻח ַקּת ַה ָפּ ַסח ָכּל ֶבּן נ ָ
ֹאמר יְ דֹוָד ֶאל מ ֶֹשׁה ֲ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ַה ָשּׂ ִרים )מג( ַויּ ֶ
ֶבח יְ דֹוָד ָ
)ח( וְ ָהיָה ְבּיוֹם ז ַ
וְ ַעל ְבּנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַעל ָכּל ַהלּ ְֹב ִשׁים ַמ ְלבּוּשׁ בּוֹ:
ָכ ִרי:
נְ
ַע ֶתּם ֶאל ַה ַמּ ְשׁקוֹף
וּט ַב ְל ֶתּם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ַסּף וְ ִהגּ ְ
ֻדּת ֵאזוֹב ְ
וּל ַק ְח ֶתּם ֲאג ַ
דּוֹלג ַעל ַה ִמּ ְפ ָתּן ַבּיּוֹם )כב( ְ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעל ָכּל ַה ֵ
)ט( ָ
אַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ
וְ ֶאל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּף וְ ֶ
ַההוּא
ַעד בֹּ ֶקר:
ָהב
וּכ ֵלי ז ָ
)לה( וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְכּ ֵלי ֶכ ֶסף ְ
ילי ָכ ֶסף:
)יא( נִ ְכ ְרתוּ ָכּל נְ ִט ֵ
ילם
יוּכל ְל ַה ִצּ ָ
)יח( גַּם ַכּ ְס ָפּם גַּם ְז ָה ָבם לֹא ַ
ְבּיוֹם ֶע ְב ַרת יְ דֹוָד
ֶח ָמץ
יהם ָהא ְֹמ ִרים ִבּ ְל ָב ָבם )לד( וַיִּ ָשּׂא ָה ָעם ֶאת ְבּ ֵצקוֹ ֶט ֶרם י ְ
)יב( ַהקּ ְֹפ ִאים ַעל ִשׁ ְמ ֵר ֶ
ָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַם
)לט( ֻעגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָח ֵמץ ִכּי ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְולֹא י ְ
ָר ַע:
יטיב יְ דֹוָד וְ לֹא י ֵ
לֹא ֵי ִ
ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם:
ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְשׁ ַל ַחת
)טו( יוֹם ֶע ְב ָרה ַהיּוֹם ַההוּא יוֹם ָצ ָרה )תהלים פרק עח,מט( יְ ַשׁ ַלּח ָבּם ֲחרוֹן אַפּוֹ ֶע ְב ָרה ָוז ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים:
צוּקה
וּ ְמ ָ
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מהי בדיקת החמץ? האם ישנן בדיקות אחרות אשר ניתן ללמוד מהן על טיבה?
לצורך כך עיינו במקור הבא:
 .7דברי הימים ב פרק לד
וּל ַחזֵּק
אכה ֲא ֶשׁר ע ִֹשׂים ְבּ ֵבית יְ דֹוָד ִל ְבדּוֹק ְ
עוֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
אכה ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים ְבּ ֵבית יְ דֹוָד וַיִּ ְתּנוּ אֹתוֹ ֵ
)י( וַיִּ ְתּנוּ ַעל יַד ע ֵֹשׂה ַה ְמּ ָל ָ
ַה ָבּיִ ת...:
ֹאמר
ַען ִח ְל ִקיָּהוּ ַויּ ֶ
תּוֹרת יְ דֹוָד ְבּיַד מ ֶֹשׁה) :טו( ַויּ ַ
מּוּבא ֵבּית יְ דֹוָד ָמ ָצא ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֵס ֶפר ַ
הוֹציאָם ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
וּב ִ
)יד( ְ
ָבא ָשׁ ָפן ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך
אתי ְבּ ֵבית יְ דֹוָד וַיִּ ֵתּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ֶאל ָשׁ ָפן) :טז( ַויּ ֵ
תּוֹרה ָמ ָצ ִ
ֶאל ָשׁ ָפן ַהסּוֹ ֵפר ֵס ֶפר ַה ָ
יך ֵהם ע ִֹשׂים...:
ֲב ֶד ָ
ָשׁב עוֹד ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּ ָבר ֵלאמֹר כֹּל ֲא ֶשׁר נִ ַתּן ְבּיַד ע ָ
ַויּ ֶ
פרק לה
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן:
ירוּשׁ ַלִם ֶפּ ַסח ַלידֹוָד וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
ֹאשׁיָּהוּ ִב ָ
)א( ַו ַיּ ַעשׂ י ִ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ דֹוָד:
רוֹתם וַיְ ַח ְזּ ֵקם ַלע ַ
ֹהנִ ים ַעל ִמ ְשׁ ְמ ָ
ֲמד ַהכּ ֲ
)ב( ַו ַיּע ֵ
 .8מצודת ציון דברי הימים ב פרק לד
לבדוק  -לתקן הבדק והוא מקום השבור וההרוס ונקרא בדק ע"ש שבודקין ומחפשין אחריו:
לסיום ,האם ענין יציאת מצריים הינו מקרה גנרי אשר חזר על עצמו גם בספורים אחרים? נסו למצות את המאפיינים
הכלליים ונסו לחשוב מה הן ההשלכות הנגזרות מהכלליות של סיפור שעבוד ויציאת מצרים על היהודי החוגג את חג
המצות והזוכר את יציאת מצרים.
 .9בראשית פרק יט פסוק ג
ֹאכלוּ:
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה ַ
ָסרוּ ֵא ָליו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּיתוֹ ַויּ ַ
וַיִּ ְפ ַצר ָבּם ְמאֹד ַויּ ֻ
רש"י
ומצות אפה  -פסח היה :
.10
לוט בראשית יט

מצרים שמות יב

)בראשית פרק יג ,י(
ֻלּהּ ַמ ְשׁ ֶקה ִל ְפנֵי ַשׁ ֵחת יְ דֹוָד ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה ְכּגַן יְ דֹוָד ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ַר ֵדּן ִכּי כ ָ
ַרא ֶאת ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
וַיִּ ָשּׂא לוֹט ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
ֹא ָכה צ ַֹער:
בֲּ
ֲק ָתם
יתי ֶאת עֳנִ י ַע ִמּי ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֶאת ַצע ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ָראֹה ָר ִא ִ
ֲק ָתהּ פרק ג )ז( ַויּ ֶ
ֲדה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְכּ ַצע ָ
יח )כא( ֵאר ָ
ָד ְע ִתּי ֶאת ַמ ְכא ָֹביו:
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵי נ ְֹג ָשׂיו ִכּי י ַ
ַה ָבּאָה ֵא ַלי ָעשׂוּ ָכּ ָלה וְ ִאם לֹא ֵא ָד ָעה:
אָרץ ַה ִהוא ֶאל ֶא ֶרץ טוֹ ָבה
וּל ַה ֲעלֹתוֹ ִמן ָה ֶ
ָא ֵרד ְל ַה ִצּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ְ
)ח( ו ֵ
וּד ָבשׁ ֶאל ְמקוֹם ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי
ָבת ָח ָלב ְ
וּר ָח ָבה ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
ְ
בוּסי:
וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
יתי ֶאת ַה ַלּ ַחץ ֲא ֶשׁר
ֲקת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאָה ֵא ָלי וְ גַם ָר ִא ִ
)ט( וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ַצע ַ
ֹח ִצים א ָֹתם:
ִמ ְצ ַריִ ם ל ֲ
ויכוח בין משה ואלוהים
ויכוח בין אברהם לאלוהים
וּשׁ ִמי יְ דֹוָד לֹא
אַב ָר ָהם ֶאל יִ ְצ ָחק וְ ֶאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי ְ
ָא ָרא ֶאל ְ
)פרק ו ,ג( ו ֵ
)כט( וַיְ ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱאל ִֹהים ֶאת ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּר
ָען ֵאת
יתי ִא ָתּם ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם) :ד( וְ גַם ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ַ
אַב ָר ָהם וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת לוֹט
וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
ַא ַקת ְבּנֵי י ְ
יהם ֲא ֶשׁר גָּרוּ ָבהּ) :ה( וְ גַם ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת נ ֲ
ֻר ֶ
ָשׁב ֶא ֶרץ ְמג ֵ
תּוֹך ַה ֲה ֵפ ָכה ַבּ ֲהפ ְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר י ַ
ִמ ְ
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תכנית הרפואנים

ליקט :אורי עפרן  /ט' ניסן תשע"ב

יתי :
ָא ְזכֹּר ֶאת ְבּ ִר ִ
ֲב ִדים א ָֹתם ו ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ַמע ִ
ָבּ ֵהן לוֹט:
ַתּ ֲה ַל ְך
וּב ָרד ו ִ
ָתן קֹלֹת ָ
)כד( וַידֹוָד ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל ֲעמ ָֹרה )פרק ט ,כג( ַויֵּט מ ֶֹשׁה ֶאת ַמ ֵטּהוּ ַעל ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַידֹוָד נ ַ
ַמ ֵטר יְ דֹוָד ָבּ ָרד ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
אָר ָצה ַויּ ְ
ֵאשׁ ְ
ָאשׁ ֵמ ֵאת יְ דֹוָד ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
ָפ ִרית ו ֵ
גְּ
תוֹך ַה ָבּ ָרד ָכּ ֵבד ְמאֹד ֲא ֶשׁר לֹא ָהיָה ָכמֹהוּ
)כד( וַיְ ִהי ָב ָרד וְ ֵאשׁ ִמ ְת ַל ַקּ ַחת ְבּ ְ
ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמאָז ָהיְ ָתה ְלגוֹי:
ָביאוּ ֶאת
ָדם ַויּ ִ
ָשׁים ֶאת י ָ
)י( וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָה ֲאנ ִ
יהם ַה ָבּיְ ָתה וְ ֶאת ַה ֶדּ ֶלת ָסגָרוּ:
לוֹט ֲא ֵל ֶ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת ִהכּוּ
)יא( וְ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֵרים ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל וַיִּ ְלאוּ ִל ְמצֹא
ַבּ ַסּנְ ו ִ
ַה ָפּ ַתח:
ָשׁים ֶאל לוֹט עֹד ִמי ְל ָך
ֹאמרוּ ָה ֲאנ ִ
)יב( ַויּ ְ
יך וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך ָבּ ִעיר
וּבנ ֶֹת ָ
יך ְ
וּב ֶנ ָ
פֹה ָח ָתן ָ
הוֹצא ִמן ַה ָמּקוֹם:
ֵ

ַע ֶתּם ֶאל
וּט ַב ְל ֶתּם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ַסּף וְ ִהגּ ְ
ֻדּת ֵאזוֹב ְ
וּל ַק ְח ֶתּם ֲאג ַ
)יב ,כב( ְ
אַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח
ַה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ֶאל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּף וְ ֶ
ֵבּיתוֹ ַעד בּ ֶֹקר:
)כג( וְ ָע ַבר יְ דֹוָד ִלנְ גֹּף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָראָה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ַעל ְשׁ ֵתּי
יכם ִלנְ גֹּף:
וּפ ַסח יְ דֹוָד ַעל ַה ֶפּ ַתח וְ לֹא יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּ ֶ
ַה ְמּזוּזֹת ָ
תּוֹך ַע ִמּי גַּם אַ ֶתּם גַּם
ֹאמר קוּמוּ ְצּאוּ ִמ ְ
אַהרֹן ַלי ְָלה ַויּ ֶ
וּל ֲ
)לא( וַיִּ ְק ָרא ְלמ ֶֹשׁה ְ
וּלכוּ ִע ְבדוּ ֶאת יְ קֹוָק ְכּ ַד ֶבּ ְר ֶכם:
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
וּב ַר ְכ ֶתּם גַּם א ִֹתי:
ָלכוּ ֵ
)לב( גַּם צֹאנְ ֶכם גַּם ְבּ ַק ְר ֶכם ְקחוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ו ֵ

ָאיצוּ ַה ַמּ ְלאָ ִכים
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַחר ָע ָלה ַויּ ִ
)טו( ְ
ְבּלוֹט ֵלאמֹר קוּם ַקח ֶאת ִא ְשׁ ְתּ ָך וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי
יך ַהנִּ ְמ ָצאֹת ֶפּן ִתּ ָסּ ֶפה ַבּעֲוֹן ָה ִעיר:
ְבנ ֶֹת ָ

וּמ ֶקּ ְל ֶכם
יכם ַ
יכם ְבּ ַרגְ ֵל ֶ
ֲל ֶ
ֻרים ַנע ֵ
ֵיכם ֲחג ִ
ֹאכלוּ אֹתוֹ ָמ ְתנ ֶ
)יב ,יא( וְ ָכ ָכה תּ ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ִח ָפּזוֹן ֶפּ ַסח הוּא ַלידֹוָד:
ֶד ֶכם ו ֲ
ְבּי ְ
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
)יב( וְ ָע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּה וְ ִה ֵכּ ִ
ֱשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲאנִ י יְ דֹוָד:
וּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶאע ֶ
אָדם וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה ְ
ֵמ ָ
הוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֻעגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָח ֵמץ ִכּי
)יב ,לט( ַויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם:
ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ לֹא י ְ

ָשׁים ְבּיָדוֹ
ַח ִזקוּ ָה ֲאנ ִ
)טז( וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהּ ַויּ ֲ
וּביַד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ְבּ ֶח ְמ ַלת יְ דֹוָד
וּביַד ִא ְשׁתּוֹ ְ
ְ
ָע ָליו ַויּ ִֹצ ֻאהוּ ַויַּנִּ ֻחהוּ ִמחוּץ ָל ִעיר:
ַצּלוּ ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם:
ַשׁ ִאלוּם וַיְ נ ְ
ָתן ֶאת ֵחן ָה ָעם ְבּ ֵעינֵי ִמ ְצ ַריִ ם ַויּ ְ
ַתּ ְג ֵדּל )לו( וַיקֹוָק נ ַ
ֶיך ו ַ
)יט( ִהנֵּה נָא ָמ ָצא ַע ְב ְדּ ָך ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ית ִע ָמּ ִדי ְל ַה ֲחיוֹת ֶאת ַנ ְפ ִשׁי
ַח ְס ְדּ ָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
אוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה ֶפּן ִתּ ְד ָבּ ַקנִי
וְ אָנ ִֹכי לֹא ַ
ָמ ִתּי:
ָה ָר ָעה ו ַ
ַא ַקת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲע ִב ִדים א ָֹתם
ַחנוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה )ו ,ה( ְוגַם ֲאנִ י ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת נ ֲ
)יג( ִכּי ַמ ְשׁ ִח ִתים ֲאנ ְ
יתי:
ָא ְזכֹּר ֶאת ְבּ ִר ִ
ֲק ָתם ֶאת ְפּנֵי יְ דֹוָד וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ ו ֶ
ָד ָלה ַצע ָ
ִכּי ג ְ
ַתּ ִהי ְצ ָע ָקה ְגד ָֹלה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם
)יב ,ל( ו ְ
ידֹוָד ְל ַשׁ ֲח ָתהּ:
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