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פֶּöסַòח – חַëג הַéחֵëירוּת

√ חֲëרוֹסֶòת – תַüעֲôרוֹבֶãת שֶûל פֵּöירוֹת מְñתוִּקים – סֵòמֶñל לַïטִíיט
שֶûבּוֹ בָּãנוּ אֲäבוֹתֵüינוּ בְּãמִñצַריִìם .אֶäת הַéמָñרוֹר הַéמַñר טוֹבלִïים
)שָׂûמִñים( בַּãחֲëרוֹסֶòת הַéמְñתוָּקה.
√ כַּîרפַּöס – יָָìרק כְּîמוֹ עֲôלֵïה סֶòלִֶïרי אוֹ צְõנוֹן אוֹ תַüפּוּחַ ëאֲָäדמָñה,
שֶûמַñטבִּãילִïים אוֹתוֹ בְּãמֵñי מֶñלַïח.
√ שָûלוֹש מַñצוֹת – אַäחַëת לַïאֲäכִîילַïת מַñצָõה שֶûל מִñצווָèה ,אַäחַëת
לְ"ïכוֵֹרך" עִôם מָñרוֹר ,וְèאַäחַëת לַïאֲäפִöיקוֹמָñן.

אֲäפִöיקוֹמַñן
הָéאֲäפִöיקוֹמַñן הוּא הַéמַñצָõה הָéאֶäמצָõעִôית מִñשְûלוֹש הַéמַñצוֹת
שֶûמַñנִóיחִëים בְַּãקעֲַôרת הַéסֵֶòדר .לְïאַäחַëר שֶûשוֹבִרים אוֹתָüהּ,
מַñחבִּãיאִäים אֶäת הַéחֵëלֶïק הַéגָåדוֹל ,כְּîזֵêכֶîר לַïצֵõיָדה )אוֹכֶîל לֶַïדֶרך(
הצילוּם :צביקה טישלר

הַéגעָôלַïת כֵּîלִïים לִïקַראת פֶּöסַòח

שְûמוֹת הַéחַëג
√ פֶּöסַòח – כִּîי אֱäלוִֹקים פָּöסַòח )ִדילג ,עָôבַãר( עַôל בָּãתֵüיהֶéם שֶûל

הַéמִñנהָéג ,וּכְֵîדי לְïהַéשאִäיר אֶäת הַéיְìלִָïדים עִֵôרים ,יַìלֵדי
הַéמִñשפָּöחָëה אֲäמוִּרים לִïמצוֹא אֶäת הָéאֲäפִöיקוֹמַñן" ,לִïגנוֹב"
אוֹתוֹ וְèלִïדרוֹש תְüמוָּרתוֹ )בִּãמקוֹמוֹ ,בִּãשבִãילוֹ( מַñתָüנָóה.

אֵäיפֹה מֹשֶûה?

מִñמִñצָריִìם" )שְûמוֹת י"ג ,ח'(.
הַéהַéגָָåדה הֵéחֵëלָïה לְïהִéתעַôצֵõב בִּãתְüקוּפַöת הַéמִñשנָóה ,לְïאַäחַëר

בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל בְּãמִñצַריִìם ,בְּãמַñכַּîת בְּãכוֹרוֹת.

חוּרבַּãן בַּãיִìת שֵûנִóי ,וְèהִéיא בְּãעֶôצֶõם מְñגִåילַïת הָéעַôצמָñאוּת שֶûל

√ חַëג הַéמַñצוֹת – לְïזֵêכֶîר הַéמַñצוֹת שֶûאָäפוּ בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל ,מִñשוּם

הָéעָôם הַéיְìהוִּדי.

שֶûהַéבָּãצֵõק שֶûלָïהֶéם ֹלא הִéספִּöיק לְïהַéחמִñיץ )לִïהיוֹת מוּכָîן( כְּîשֶûהָéיוּ

שֶûלָïקחוּ עִôמָñם בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל בְּãצֵõאתָüם מִñמִñצַריִìם .עַôל פִּöי

הַéהַéגָָåדה הִéיא מֶñרכָּîזוֹ שֶûל סֵֶòדר פֶּöסַòח ,וְèהִéיא מְñנַóסָòה

צְִõריכִîים לָïצֵõאת בִּãמְñהִéירוּת מִñמִñצַריִìם.

לְïהַéעֲôבִãיר לָïנוּ בְּãצוָּרה חֲëווָèייָìתִüית )שֶûל חֲëווָèיָìה( אֶäת סִòיפּוּר

√ חַëג הָéאָäבִãיב – מִñשוּם שֶûהַéחַëג חָëל בִּãתְüקוּפַöת הָéאָäבִãיב ,וְèגַåם

הַéיְìצִõיאָäה מֵñעַôבדוּת לְïחֵëירוּת.

לְïמַñרבֵּãה הַéפֶּöלֶïא ,מֹשֶûה ַרבֵּãנוּ ,הַéגִåיבּוֹר הַéגָåדוֹל שֶûל יְìצִõיאַäת
מִñצַריִìםֹ ,לא מוּזכָּîר כְּîלָïל בַּãהַéגָָåדה שֶûל פֶּöסַòח .נִóראֶäה שֶûמְñחַëבְֵּãרי
הַéהַéגָָåדה ָרצוּ לְïהַéדגִåיש בְּãכָîך שֶûבְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל מַñאֲäמִñינִóים קוֶֹדם
כֹּל בְּãכוֹחוֹ וּגְåדוּלָïתו שֶûל הָéאֵäל וְֹèלא שֶûל הָéאָָäדם.
סִòיבָּãה נוֹסֶòפֶöת הִéיא הָָéרצוֹן לַïהֲéפוֹך אֶäת סִòיפּוּר יְìצִõיאַäת
מִñצַריִìם לְïמָñשָûל שֶûל יְìצִõיאָäה מֵñעַôבדוּת לְïחֵëירוּת ,מִñשִûעבּוּד
לִïגְåאוּלָïה ,וְֹèלא לְïהִéתייַìחֵëס אֵäלָïיו ַרק כְּîאֶäל סִòיפּוּר הִéיסטוִֹרי.

מְñצַõייֵìן אֶäת תְüחִëילַïת עוֹנַóת הַָéקצִõיר שֶûל הַéחִëיטָíה )חַëג הָéעוֹמֶñר(.

√ חַëג הַéחֵëירוּת – חֵëירוּת הִéיא חוֹפֶöש ,וּבְãפֶöסַòח יָìצאוּ בְּãנֵóי
יִìשָׂראֵäל מֵñעַôבדוּת לְïחֵëירוּת.

לֵïיל הַéסֵֶòדר
לֵïיל הַéסֵֶòדר מִñתַקייֵìם בַּãלַïילָïה הִָéראשוֹן שֶûל הַéחַëג ,לְïזֵêכֶîר
לֵïיל הַéשִûימוִּרים )לַïילָïה שֶֹûלא יָìשנוּ בּוֹ( בִּãיצִõיאַäת מִñצַריִìם.

מַñה נִóשתַüנָóה

הַéגעָôלַïת כֵּîלים

בִּãפְöתִüיחַëת הַéהַéגָָåדה ,הַéיֶìלֶïד הַéצָõעִôיר בַּãמִñשפָּöחָëה שוֹאֵäל "מַñה

אֶäת כְּîלֵïי הָéאוֹכֶîל שֶûבָּãהֶéם אָäנוּ מִñשתַüמשִûים מִֵñדי יוֹם צִָõריך

נִóשתַüנָóה הַéלַïילָïה הַéזֶêה מִñכֹּל הַéלֵïילוֹת?" ,וּבַãהֶéמשֵûך הוּא

לְïהַéכשִûיר לִïקַראת פֶּöסַòח .תַüהֲéלִïיך הַéהַéכשָָûרה הַéזֶêה ,שֶûכּוֹלֵïל

ְַñקבּל תְüשוּבוֹת" .מַñה נִóשתַüנָóה" מוּרכָּîב מֵñאַäרבַּãע קוּשיוֹת
מ ֵã

ִõחצוּח וְèהַéרתָüחָëה שֶûל הַéכֵּîלִïים ,נִóקָרא הַéגעָôלָïה .חוֹקִרים
צ ַë

)שְûאֵäלוֹת ָקשוֹת( ,שֶûהַéתְüשוּבוֹת עֲôלֵïיהֶéן מַñסבִּãירוֹת בַּãמֶñה שוֹנֶóה

סְòבוִּרים שֶûהַéשוֶֹרש גײַעײַל ,בְּãהֶéקשֵûר זֶêה ,הִéגִåיעַ ôאוּלַïי

לֵïיל הַéסֵֶòדר מִñשְûאַäר הַéלֵïילוֹת.

מֵñהַéשוֶֹרש גײַאײַל – מַñגעִôילִïים אֶäת הַéכֵּîלִïים לִïקַראת פֶּöסַòח,

בְּãמַñהֲéלַïך הַéסֵֶòדר ,כֹּל בְּãנֵóי הַéמִñשפָּöחָëה יוֹשבִãים סְòבִãיב הַéשוּלחָëן,
קוֹראִäים אֶäת הַéהַéגָָåדה וּמְñסַòפִּרים אֶäת סִòיפּוּר יְìצִõיאַäת מִñצַריִìם
– הַéיְìצִõיאָäה שֶûל עַôם יִìשָׂראֵäל מֵñעַôבדוּת לְïחֵëירוּת.
יְìצִõיאַäת מִñצַריִìם הִéיא נוֹשֵׂûא חָëשוּב וּמֶñרכָּîזִêי בַּãתוָֹרה .חֵëלֶïק

וְèכָîך "גוֹאֲäלִïים" )מַñצִõילִïים( אוֹתָüם.

ַקעֲַôרת הַéסֵֶòדר
צַõלַïחַëת מְñעוּצֶõבֶãת ,שֶûעָôלֶïיהָ éמוּנָóחִëים כַּîמָñה מַñאֲäכָîלִïים
שֶûמְñסַòמלִïים אֵäירוּעִôים הְַéקשוִּרים לַïחַëג:

בִּãיעוּר חָëמֵñץ וּבְִãדיַקת חָëמֵñץ
בִּãיעוּר הֶéחָëמֵñץ כּוֹלֵïל נִóיקוּי ַקפָּדנִóי מְñאוֹד שֶûל הַéבַּãיִìת

גָåדוֹל מֵñהַéמִñצווֹת שֶûנִóיתנוּ לְïעַôם יִìשָׂראֵäל – כְּîמוֹ הַéשַûבָּãת,

ְêרוֹע – שוֹק שֶûל כֶּîבֶãשׂ אוֹ שֶûל עוֹף ,זֵêכֶîר לְïקוֹרבַּãן
√ הַéז ַô

וְèהוֹצָõאַäת כֹּל הֶéחָëמֵñץ מִñמֶñנוּ .אַäחֲֵëרי הַéנִóיקוּי הָéאֲäמִñיתִüי ,יוֹם

מִñשפַּöט צֶֶõדק ,חוִּקים הְַéקשוִּרים לַïעֲôבִָãדים עִôבִריִìים ,וְèעוֹד –

הַéפֶּöסַòח ,שֶûהָéיָìה נֶóאֱäכָîל בְּãלַïילָïה זֶêה כְּîשֶûבֵּãיתײַהַéמִñקָדש הָéיָìה

ֵõע טֶֶíקס בְִּãדיַקת הֶéחָëמֵñץ ,שֶûבּוֹ מְñחַëפּשִׂûים,
לִïפנֵóי הַéחַëג ,מִñתבַּãצ ַô

ְקשוּרוֹת לַïשִûעבּוּד בְּãמִñצַריִìם וּמַñעֲôבִãירוֹת אֶäת הַéמֶñסֶòר,

ַקייָìם .וְèלָïמָñה זְêרוֹעַ ?ôכִּîי אֱäלוִֹקים הוֹצִõיא אֶäת בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל

בְֶּãדֶרך כְּîלָïל בְּãעֶôזַרת נוֹצָõה וְèנֵóר ,אַäחַëר גַåרגְֵåרי הֶéחָëמֵñץ

שֶûחַëייָìבִãים לִïשמוֹר עַôל כְּîבוֹד הָéאָָäדם וְèעַôל חֵëירוּתוֹ .יְìצִõיאַäת

ְêרוֹע נְóטוּיָìה" )בְּãכוֹחַ.(ë
מִñמִñצַריִìם "בְּãיָìד חֲëזָָêקה וּבִãז ַô

הָéאַäחֲëרוֹנִóים וְèשׂוֹרפִöים אוֹתָüם בַּãבּוֶֹקר שֶûל עֶֶôרב פֶּöסַòח.

מִñצַריִìם מוּזכֶֶּîרת בַּãתְüפִöילָïה יוֹם יוֹם )ְקִריאַäת שְûמַñע(.

√ בֵּãיצָõה ָקשָûה – זֵêכֶîר לְïקוֹרבַּãן חֲëגִåיגָåה ,שֶûהוּקַרב בְּãבֵãיתײַ
הַéמִñקָדש בְּãכֹל אֶäחָëד מִñשָûלוֹש הְָéרגָåלִïים )פֶּöסַòח ,שָûבוּעוֹת,

הַéגָָåדה

סוּכּוֹת( ,וְèגַåם סֵòמֶñל לְïחוֹזקוֹ שֶûל עַôם יִìשָׂראֵäל ,שֶ"ûכַּîאֲäשֶûר

בַּãהַéגָָåדה כָּîתוּב סִòיפּוּר יְìצִõיאַäת מִñצַריִìם ,שֶûבּוֹ מְñשוּלָïבִãים

יְìעַôנוּ אֹתוֹ כֵּîן יִìרבֶּãה וְèכֵîן יִìפֹרץ" )כְּîשֶûמְñנַóסִòים לִïפגוֹע בּוֹ הוּא

מְñכִîיַרת חָëמֵñץ
בְּãפֶöסַòח אָäסוּר לְïהַéחֲëזִêיק חָëמֵñץ; אַäך מַñה יַìעֲôשׂוּ סוֹחֲִëרים
וּבַãעֲôלֵïי עֲôסִָòקים עִôם מְñלַïאי )הֶָéרזֶêרבָãה שֶûל( הֶéחָëמֵñץ שֶûלָïהֶéם?
כְֵּîדי לִïפתוֹר אֶäת הַéבְּãעָôיָìה הַéזוֹ ,נִóמכָּîר הֶéחָëמֵñץ שֶûל כֹּל

מִñדְרשֵûי חֲëזָ"êלְ ,קטָíעִôים מֵñהַéתוָֹרה ,בְָּãרכוֹת ,מִñזמוִֹרים

מִñתחַëזֵêק וּמִñתַרבֶּãה( )שְûמוֹת א' ,י"ב(.

וְèשִûיִרים .הַéמִñלָïה הַéגָָåדה בָּãאָäה מֵñהַéפָּöסוּק "וְèהִéגַåדתָ üלְïבִãנָך

√ מָñרוֹר – חַëסָòה וַèחֲëזֶֶêרת ,סֵòמֶñל לַïחַëיִìים הַéמִָñרים )ָקשִûים( שֶûל

הַéמְִñדינָóה לְïגוֹי )אַäך הוּא ֹלא מְñשַûלֵïם עָôלָïיו( ,וְèאַäחֲֵëרי הַéחַëג,

בַּãיוֹם הַéהוּא לֵïאמֹר :בַּãעֲôבוּר זֶêה עָôשָׂûה ה' לִïי ְבּãצֵõאתִüי

בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל בְּãמִñצַריִìם.

מִñשוּם שֶûהַéגוֹי ֹלא שִûילֵïם אֶäת חוֹבוֹ ,הֶéחָëמֵñץ מוּחזָêר לִïבְãעָôלָïיו.
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