
 

 

 
 

 

 כגון,   שקופיות, כתוביות,  אמצעים הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 עוקב אינו הכתוב שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים אחרים  גרפיים

 ביניהם.  בהתאמה שיבושים ויתכנו הצליל אחר במלואו

. ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  בנוסף,עשויות  

להלן שמוצעות כפי הכתובות ההשלמות אחר ולעקוב להמשיך סרטון של הצופים את מעודדים אנו  

 

 המועדים פסח וחג המצות

מה הם '. הימים הקדושים של ה  לעתים קרובות אנחנו מקבלים הודעות דואר אלקטרוני שואלים על המועדים,

אנחנו רוצים לתת את המענה הטוב , אולם אמנם יש דעות רבות בנוגע לימים הקדושים? ומה האופי שלהם"המועדים" 

 .אנחנו פשוט רוצים לסייע ולתת הבנה טובה יותר לימים החשובים האלה בעיני יהוה. ביותר שלנו בקשר למועדים

אנו יודעים כי היהודים אינם מייצגים את כל שנים עשר , עם זאת. ליהודים רבים רואים בימים אלה כחגים רק

 '.בנוסף אנחנו יודעים אלה ניתנו לכל מי שבחר ללכת ה והשבטים, 

 ספר במדבר פרק טו' פסוקים טו' עד טז'

ר: ר ַהגָּ ֶכם ְוַלגֵּ ה ַאַחת לָּ ל, ֻחקָּ הָּ ר י    ַהקָּ ֶכם ַכגֵּ יֶכם, כָּ ם ְלֹדֹרתֵּ ה. ֻחַקת עֹולָּ י ְיהוָּ ְפנֵּ ֶכם, ְהֶיה ל  ְהֶיה לָּ ד, י  ט ֶאחָּ ְשפָּ ה ַאַחת ּומ  ּתֹורָּ

ְּתֶכם. ר א  ר, ַהגָּ  ְוַלגֵּ

אבל . כל הזמן, במחשב שלי, אני משתמש בהם. וכולנו זקוקים לתזכורות דרך אחת להסתכל עליהם כעל תזכורות, 

 אנחנו מבקשים קצת לחקור  ולראות מה קורה, אז מה הם מייצגים ? ? מהמזכירים לנו הימים האלה , השאלה היא

ימים "אבל הם כולם ". ימי החג"לא כולם באמת , עם זאת". ימי החג"הימים הקדושים לעתים קרובות מכונים 

כל הריבועים הם "כי זה ידוע ש. רוצים להתייחס לדמיון שאולי שמענו עליו  בבית הספר 119אנחנו ב ". הקדושים

. ימי החג הם ימים קדושים אך לא כל ימים קדושים הם ימי חג". באותו מובן כל ים ריבועיםמלבנים אבל לא כל המלבנ

מתוכם יש . שבעה בסך הכל ארבעה באביב ובשלושה בסתיו,  כל הימים הקדושים שניתנו לנו בספר ויקרא פרק כג' 

. לעשות סעודה בזמנים אלהכי הורו לנו ", חגים"הם נחשבים (. סוכות, חג שבועות, המצות)כאלה שצוינו כחגים 

 .כלומר ימים שנקבעים בנפרד משאר ימים האחרים. ימים האחרים הורו להקדיש כימים קדושיםב

 למעשה שלושה הם החגים

 ספר שמות פרק כג' פסוק יד'

נָּה.  י ַבשָּ ֹחג ל  ים, ּתָּ ל  ֹלש ְרגָּ  שָּ

אנחנו ? אבל איך אנחנו יודעים את זה. הדברוארוחת הפסח הוא אחד ואותו המצות אז אנחנו יודעים בוודאות שחג 

זה משאיר אותנו רק עם חג אחד . וסוכות הם בהחלט חגים, אנחנו יודעים שחג השבועות. יודעים שיש שלוש סעודות



 

 

 .יותר

 .חגים ולא שלושה כי זה יהיה ארבעה, אנחנו לא יכולים לעשות את הפסח חג אחר, נקרא גם חג בידיעה שחג המצות 

לחודש ניסן, כדי שנוכל לסעוד את הקורבן עם המצות בחג  14-ה שנתבקשנו להקריב א הקורבן בערב הזוהי הסיב

?" כיצד עלינו להתבונן בהם היום, "אלה נוספת המקיפה את הימים הקדושים היא. ש15-המצות שחל למחרת היום ב

כדי לראות מה , בנפרד, ושים אלהאז בואו נסתכל בימים הקד? האם אנחנו צריכים  לשמור עליהם  כחג מקראי בכלל

 .הם יכולים להיות ואם אנו צריכים מהכתובים עדין  לשמור עליהם  גם היום

 .בהוראה זו נציג את חג הפסח וחג המצות

 ?ם קדוש  או ארוחה , זה יופסח

אנו רואים פסח זה כאן כי . בואו נתחיל עם ויקרא פרק כג'. יש כמה פסוקים שבו אנו מוצאים הוראות של פסח ומצוות

 .הוא למעשה ארוחה ולא יום קדוש

 ה' –ספר ויקרא פרק כג' פסוקים ד' 

י ֹקֶדש, ֲאֶשר אֵּ ְקרָּ ה, מ  י ְיהוָּ ֶלה מֹוֲעדֵּ ר ַלֹחֶדש-אֵּ שָּ ה עָּ עָּ אשֹון, ְבַאְרבָּ ר  ם. ַבֹחֶדש הָּ ם, ְבמֹוֲעדָּ ְקְראּו ֹאתָּ ם:--ּת  י  ַעְרבָּ ין הָּ ֶפַסח,   בֵּ

ה.   ַליהוָּ

אבל במציאות זה לא יום אלא ארוחה שנאכלה בסופו של היום הארבעה עשרה , מתייחסים אל הפסח כיום בפועלרבים 

אנו מאמינים שזה יהיה ממש מדויק יותר ", היום הוא חג הפסח"למרות שזה נפוץ לשמוע את המילים . לחודש הראשון

שפסח הוא בזמן מסוים של היום בלבד ולא  שים לב שהכתוב מדגיש." היום הוא יום שבו ארוחת הפסח תיאכל"לומר 

 יום שלם בעצמו.

ר ַלֹחֶדש שָּ ה עָּ עָּ אשֹון, ְבַאְרבָּ ר  ם:--ַבֹחֶדש הָּ י  ַעְרבָּ ין הָּ ה.   בֵּ  ֶפַסח, ַליהוָּ

זוהי ארוחה שנאכלה בסופו של היום הארבעה עשרה לפני היום . אנו רואים פסח הוא אכן ארוחה ולא יוםכפי ש

. ולא הסוף, 15-הוא למעשה תחילתו של היום ה  14-יש מי שאומרים שהדמדומים של היום ה . צותהראשון של חג המ

ולכן מקום הארוחה הוא יום אחד מוקדם אולם על פי פסוקים אחרים שעת הדמדומים הוא סיכום של היום ולא תחילתו 

 כפי שאנו רואים למשל בספר שמות פרק כט'

 שמות פרק כט' פסוקים לח' עד מא'

ַח:-ְוֶזה, ֲאֶשר ַּתֲעֶשה ַעל ְזבֵּ י  ַהמ  ים ְבנֵּ ש  יד; ֶאת-ְכבָּ מ  ם ַלּיֹום, ּתָּ נָּה ְשַני  י, -שָּ נ  ת ַהֶכֶבש ַהשֵּ ד, ַּתֲעֶשה ַבֹבֶקר; ְואֵּ ֶאחָּ ַהֶכֶבש הָּ

ין, וְ  ית, ֶרַבע ַהה  ת  לּול ְבֶשֶמן כָּ ֹרן ֹסֶלת בָּ שָּ ם. ְוע  י  ַעְרבָּ ין הָּ ןַּתֲעֶשה בֵּ ין יָּי  ת ַהה  יע  י, --נֵֶּסְך, ְרב  נ  ת ַהֶכֶבש ַהשֵּ ד. ְואֵּ ֶאחָּ ַלֶכֶבש, הָּ

ם: י  ַעְרבָּ ין הָּ ּה, ַּתֲעֶשה  ַּתֲעֶשה בֵּ ְסכָּ ְנַחת ַהֹבֶקר ּוְכנ  ה. -ְכמ  ֶשה ַליהוָּ יֹחַח, א  יַח נ  ּה, ְלרֵּ  לָּ

ארוחת הפסח , אז. ולא כהתחלה, של היום מראה את הדמדומים כסופו, שוב, זה מוזכר גם בספר במדבר פרק כח' 

פסח נחשב . זה בעצם מה שמתחיל את חג המצות. 15-בשעה בין הערביים ומובילה אל היום ה  14-מסכמת את היום ה 

 כחלק מסעודת חג המצות ולא כיום קדוש בפני עצמו.

 שמות פרק לד' פסוק כה'

ְשַחט ַעל-לֹא ץ, ַדם-ת  מֵּ י; ְולֹא-חָּ ְבח  ין -ז  ַסח.יָּל   ַלֹבֶקר, ֶזַבח ַחג ַהפָּ

השאלה הבאה היא ". לא... "התשובה היא ?" האם אנחנו יכולים היום לחגוג פסח מקראי"עכשיו השאלה הגדולה היא 

 קחו למשל את ההוראות שניתנו לנו בספר דברים פרק טז'?". למה"



 

 

 דברים פרק טז' פסוקים ה'  עד ו'

ְזֹבַח ֶאת ֶריָך, ֲאֶשר-לֹא תּוַכל, ל  ַסח, ְבַאַחד ְשעָּ ְך. -ַהפָּ ן לָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ם ְיהוָּ י א  קֹום ֲאֶשר-ֶאל-כ  ן -ַהמָּ ה ֱאֹלֶהיָך, ְלַשכֵּ ְבַחר ְיהוָּ י 

ְזַבח ֶאת--ְשמֹו ם ּת  ֶרב:-שָּ עָּ ם.  ַהֶפַסח, בָּ י  ְצרָּ מ  אְתָך מ  ד צֵּ   ְכבֹוא ַהֶשֶמש, מֹועֵּ

בית , באופן ספציפי יותר במקום בו ה' מניח את השם שלו. אז זה ברור שפסח הוא נשחט ונאכל רק בארץ ישראל

תשובה , הובכן? מה אם אחד מתגורר בירושלים היום, האם הם יכולים לחגוג פסח מקראי, עם זאת. המקדש בירושלים

 .במפורש שזה צריך להיעשות בבית המקדשציין מ סוק ו' בדברים טז'. פאין לנו בית מקדש". לא"היא שוב 

וזה כנראה רומז שאנחנו צריכים לשם כך את . כך זה נראה שאנחנו צריכים את בית המקדש כדי לחגוג פסח מקראי

למרות שאנחנו לא יכולים למצוא הוראות ספציפיות בנוגע לאופן שכבש הפסח צריך היה להיעשות בבית . הכוהנים 

 אים בספר ויקרא, הוראה כללית בנוגע לכלל הקורבנות במקדש .אנו מוצ, המקדש בחג הפסח

 ויקרא פרק א' פסוקים א' עד ה'

א, ֶאל ְקרָּ ר ֶאל-ַוּי  אֹמר. ַדבֵּ ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ יו, מֵּ לָּ ה אֵּ ר ְיהוָּ י-ֹמֶשה; ַוְיַדבֵּ ם כ  דָּ ֶהם, אָּ ַמְרּתָּ ֲאלֵּ ל, ְואָּ אֵּ ְשרָּ י י  ן, -ְבנֵּ ְרבָּ ֶכם קָּ יב מ  ַיְקר 

ה ן--ַליהוָּ ן-מ  ה, מ  מָּ ן-ַהְבהֵּ ר ּומ  קָּ יבּו, ֶאת-ַהבָּ ם-ַהצֹאן, ַּתְקר  ְרַבְנֶכם. א  ן-קָּ נֹו מ  ְרבָּ ה קָּ יֶבּנּו; ֶאל-ֹעלָּ ים ַיְקר  מ  ר ּתָּ ר, זָּכָּ קָּ ֶפַתח -ַהבָּ

ה לֹו, ְרצָּ ה; ְונ  ֹעלָּ ַמְך יָּדֹו, ַעל רֹאש הָּ ה. ְוסָּ י ְיהוָּ ְפנֵּ ְרֹצנֹו, ל  יב ֹאתֹו, ל  ד, ַיְקר  יו. ֹאֶהל מֹועֵּ לָּ ר עָּ ַחט ֶאת  ְלַכפֵּ י -ְושָּ ְפנֵּ ר, ל  קָּ ֶבן ַהבָּ

ים, ֶאת י ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנ  יבּו ְבנֵּ ְקר  ה; ְוה  ם, ְוזְָּרקּו ֶאת-ְיהוָּ ם ַעל-ַהדָּ יב, ֲאֶשר-ַהדָּ ב  ַח סָּ ְזבֵּ ד. -ַהמ   ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

אבל הנקודה כאן היא שאנחנו . האחריםככל הנראה הוראה זו חלה גם על קורבן פסח כפי שעושה עם שאר הקורבנות 

 .וזו הסיבה שאנחנו פשוט זוכרים חג זה בדרך של הנצחתו, לא יכולים לשמור היון פסח מקראי

 חלק שני

אנו רואים את האפשרות שחג הפסח הוא המועד היחיד שיש לאדם הזדמנות לחגוג אם הוא מפספס את התאריך הנכון 

עם גוף מת או יצא למסע מותר למפספס את חג הפסח לחוג אותו בתאריך בגלל סיבה מוצדקת אם האדם בא במגע 

 .מאוחר יותר

 ראה 

 במדבר פרק ט' פסוקים ו' עד יב'

ם, ְולֹא  דָּ ים ְלֶנֶפש אָּ א  יּו ְטמֵּ ים, ֲאֶשר הָּ י ֲאנָּש  י -יְָּכלּו ַלֲעֹשת-ַוְיה  ְפנֵּ י ֹמֶשה, ְול  ְפנֵּ ְקְרבּו ל  ַבּיֹום --ַאֲהֹרןַהֶפַסח, ַבּיֹום ַההּוא; ַוּי 

יב אֶ  י ַהְקר  ְלּת  ַרע, ְלב  גָּ ה נ  מָּ ם; לָּ דָּ ים, ְלֶנֶפש אָּ א  יו, ֲאַנְחנּו ְטמֵּ לָּ ה, אֵּ מָּ הֵּ ים הָּ ֲאנָּש  ה ְבֹמֲעדֹו, ְבתֹוְך, -תַההּוא. ַוּיֹאְמרּו הָּ ְרַבן ְיהוָּ קָּ

ֶהם, ֹמֶשה: ל. ַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ אֵּ ְשרָּ י י  ה, ַמה  ְבנֵּ ְמדּו ְוֶאְשְמעָּ ֶכם-ע  ה, ֶאל ְיַצֶּוה ְיהוָּה לָּ ר ְיהוָּ ר ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר.-ַוְיַדבֵּ ל, -ַדבֵּ אֵּ ְשרָּ י י  ְבנֵּ

אֹמר: י  לֵּ יש כ  יש א  ְהֶיה-א  ה -י  עָּ י ְבַאְרבָּ נ  ה. ַבֹחֶדש ַהשֵּ ה ֶפַסח, ַליהוָּ שָּ יֶכם, ְועָּ ֶכם, אֹו ְלֹדֹרתֵּ ה לָּ ֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחקָּ א לָּ מֵּ טָּ

ר יֹו שָּ םעָּ ַעְרַבי  ין הָּ ים, יֹאְכֻלהּו. לֹא-ַעל  ַיֲעשּו ֹאתֹו:--ם, בֵּ ֶמּנּו ַעד-ַמצֹות ּוְמֹרר  ירּו מ  ְשְברּו-ַיְשא  ל-ֹבֶקר, ְוֶעֶצם לֹא י  -בֹו; ְככָּ

 . ֻחַקת ַהֶפַסח, ַיֲעשּו ֹאתֹו

 אנו נחזור לזה מאוחר יותר .די מעניין איזה אפשרות נבואית יש לפסח שני עבור אלו שנטמאו מגופות נפטרים, 

אלא רק במצרים ולאחר מכן הם התחילו . נדודיםשנות ה 40-ביש ויכוח על כך שבני ישראל לא חוגגים את חג הפסח 

פסוקים אלה באותו הקשר בפרק במדבר ט' מראה לנו , עם זאת. לחגוג שוב כביכול ברגע שהם הגיעו לארץ המובטחת

 .את מצריםשהם חגגו אותו בשנה השנייה ליצי

 במדבר פרק ט' פסוקים א' עד ג'



 

 

ר ְיהוָּה ֶאל ְדַבר-ַוְיַדבֵּ אשֹון-ֹמֶשה ְבמ  ר  ם, ַבֹחֶדש הָּ ְצַרי  ֶאֶרץ מ  ם מֵּ אתָּ ית ְלצֵּ נ  נָּה ַהשֵּ יַני ַבשָּ אֹמר. ְוַיֲעשּו ְבנֵּי--ס  ל ֶאת-לֵּ אֵּ ְשרָּ -י 

ר שָּ ה עָּ עָּ ַסח, ְבמֹוֲעדֹו. ְבַאְרבָּ ם, ַּתֲעשּו ֹאתֹו יֹום ַבֹחֶדש-ַהפָּ ַעְרַבי  ין הָּ ל--ַהֶזה בֵּ ל-ְבֹמֲעדֹו; ְככָּ יו ּוְככָּ יו, ַּתֲעשּו ֹאתֹו. -ֻחֹקתָּ טָּ ְשפָּ  מ 

ויש אפילו סיבה להאמין שפסח הזה נחגג  כאשר האוהל הושלם על פי  הנה אנו רואים כי בשנה השנייה הם חגגו אותו

 .אותו הקשרטו' בפסוק 

 טו'במדבר פרק ט' פסוק 

ים ֶאת ק  נָּן ֶאת-ּוְביֹום, הָּ ה ֶהעָּ סָּ ן, כ  ְשכָּ ְהֶיה ַעל-ַהמ  ֶעֶרב י  ֻדת; ּובָּ עֵּ ן, ְלֹאֶהל הָּ ְשכָּ ה-ַהמ  ן, ְכַמְראֵּ ְשכָּ ש-ַהמ   ֹבֶקר. -ַעד--אֵּ

 .בדיוק בזמן לחג הפסח הראשון שלהם לאחר יציאת מצרים

 למה ואיך

על פי כתבי הקודש אנו מוצאים את ? להנציח את חג פסח וגם המצוותמה הן הסיבות מקראיות שלשמם  אנחנו צריכים 

 .הדברים הבאים

 שמות פרק יב' פסוק יד'

רֹון, ְוַחֹגֶתם ֹאתֹו ַחג ַליהוָּה: כָּ ֶכם ְלז  יָּה ַהּיֹום ַהֶזה לָּ ֻגהּו.   ְוהָּ ם ְּתחָּ יֶכם, ֻחַקת עֹולָּ  ְלֹדֹרתֵּ

 שמות פרק יב' פסוק יז'

י ֶאת-ּוְשַמְרֶּתם, ֶאת את  י ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה, הֹוצֵּ ם; ּוְשַמְרֶּתם ֶאת-ַהַמצֹות, כ  י  ְצרָּ ֶאֶרץ מ  יֶכם מֵּ ְבאֹותֵּ יֶכם-צ  --ַהּיֹום ַהֶזה, ְלֹדֹרתֵּ

ם.   ֻחַקת עֹולָּ

 שמות פרק יג' פסוק ג'

ם, זָּכֹור ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל עָּ ֶזה; ְולֹא ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר יְ -הָּ ה ֶאְתֶכם מ  יא ְיהוָּ י ְבֹחֶזק יָּד, הֹוצ  ים, כ  ד  ית ֲעבָּ בֵּ ם מ  ְצַרי  מ  אֶתם מ  צָּ

ץ.  מֵּ ל, חָּ כֵּ  יֵּאָּ

 דברים פרק ז' פסוק יח'

ֶהם: א, מֵּ ירָּ ת ֲאֶשר  לֹא ת  ְזֹכר, אֵּ ל-זָֹּכר ּת  ה ֱאֹלֶהיָך, ְלַפְרֹעה, ּוְלכָּ ה ְיהוָּ שָּ ם. -עָּ י  ְצרָּ  מ 

 ג'דברים פרק טז' פסוק 

ים ּתֹאַכל-לֹא ְבַעת יָּמ  ץ, ש  מֵּ יו חָּ לָּ י:-תֹאַכל עָּ יו ַמצֹות ֶלֶחם ֹענ  לָּ ם  עָּ ְצַרי  ֶאֶרץ מ  אתָּ מֵּ זֹון, יָּצָּ פָּ י ְבח  ְזֹכר ֶאת--כ  יֹום -ְלַמַען ּת 

י ַחֶּייָך.  ם, ֹכל ְימֵּ ְצַרי  ֶאֶרץ מ  אְתָך מֵּ  צֵּ

פסח והוא משמש כתזכורת מתמדת של גאולה  פסוקים אלו הם אינדיקציה ברורה שהם לא ישכחו את היום הזה

שים לב . כאשר שוחררו משעבודם . אז ארוחת פסח וחג המצות הם לנצח לזכור את יציאת מצרים. שמשעבוד מצרים

 .העברים מעבדות ' פדה את וכך אנו חוגגים בימים אלה לזכור שיום בו ה ." לדורות הבאים"הפסוק שאומר 

 כבש הפסח שלנו

 ?אינו חל היום עלינו לאור היות ישוע שה הפסח שלנו  אבל איך כל זה

 7פסוק  5הראשונה אל הקורינתים פרק 



 

 

נּו ַהּנ   ְסחֵּ נּו פ  י ַגם־לָּ ה ֲהלֹא ֶלֶחם ַמצֹות ַאֶּתם כ  שָּ ה ֲחדָּ סָּ ְהיּו ע  ן ְלַמַען ּת  יַח׃ַבֲערּו ֶאת־ַהְשאֹור ַהּיָּשָּ ש  נּו הּוא ַהמָּ ח ַבֲעדֵּ  ְזבָּ

ישוע היה כבש הפסח שלנו ששחרר אותנו . יש לנו סיבה נוספת לחגוג את חג בפסח וחג המצוות, ותבמילים פשוט

 .החוק של חטא והמוות בא כתוצאה של אי ציות ליהוה. מכבלי עבדות לחוק של חטא ומוות

 דברים פרק ל' פסוקים יט' עד כ'

ֶכם ַהּיֹום, ֶאת י בָּ ֹדת  ם -ַהע  ַמי  ֶרץ-ְוֶאתַהשָּ אָּ ים--הָּ , ַבַחּי  ַחְרּתָּ ה; ּובָּ לָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ֶניָך, ַהְברָּ י ְלפָּ ֶות נַָּתּת  ים ְוַהמָּ ְחֶיה, --ַהַחּי  ְלַמַען ּת 

ה ֶאת ה ְוַזְרֶעָך. ְלַאֲהבָּ ה-ַאּתָּ ְבקָּ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלדָּ ה ֱאֹלֶהיָך, ל  י הּוא ַחֶּייָך, ְוֹאֶרְך יֶָּמיָך  בֹו:-ְיהוָּ ֶשבֶ --כ  ְשַבע -ת ַעללָּ ה ֲאֶשר נ  מָּ ֲאדָּ הָּ

ֶהם. ת לָּ תֵּ ק ּוְלַיֲעֹקב, לָּ ְצחָּ ם ְלי  הָּ ה ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְברָּ  ְיהוָּ

 ראה את דברי ישוע בעצמו

 34פסוק  8יוחנן פרק 

ְטא׃ ְטא ֶעֶבד הּוא ַלחֵּ ל־ֹעֶשה חֵּ ֶכם כָּ ר לָּ י ֹאמֵּ ן ֲאנ  מֵּ ן אָּ מֵּ ם יֵּשּוַע אָּ  ַוַּיַען ֹאתָּ

 4פסוק  3הראשונה ליוחנן פרק 

ה׃ ה ַבּתֹורָּ יעָּ ְטא ְפש  ה הּוא ְוַהחֵּ ַע ַבּתֹורָּ א ֹפשֵּ ל־ֹחטֵּ  כָּ

 1-4פסוקים  6אל הרומיים פרק 

ֶסד׃  ְרֶבה ֶהחָּ ְטא ְלַמַען י  ן ַמה־ּנֹאַמר ֲהַנֲעֹמד ַבחֵּ ם־כֵּ ְחיֹות בֹו׃  2א  יף ל  יְך נֹוס  ְטא ְואֵּ י ַמְתנּו ַלחֵּ נּו כ  ה לָּ ילָּ ל  יְנֶכם  3חָּ אֹו ַהאֵּ

ְלנּו׃  ְטבָּ יַח יֵּשּוַע ְלמֹותֹו נ  ש  ים ַלמָּ ל  ְטבָּ נּו ַהּנ  י ֻכלָּ ים כ  ים  4ֹיְדע  ש  ים ְמֻחדָּ ְך ְבַחּי  ְתַהלֵּ ֶות ְלַמַען נ  ה ַלמָּ ילָּ מֹו ַבְטב  ְקַבְרנּו ע  ן נ  כֵּ לָּ

אָּ  י ְכבֹוד הָּ ים ַעל־ְידֵּ ת  ן־ַהמֵּ יַח נֵּעֹור מ  ש   ב׃ַכֲאֶשר ַהמָּ

 בדיוק כמו הגאולה ממצרים. חיים חדשים מתחת לעבדות של חטא

 5-7פסוקים  6אל הרומיים פרק 

ּיָּתֹו׃  ְתח  ְהֶיה ַגם־ל  ים נ  ן ְדבּוק  כֵּ ְמיֹון מֹותֹו אָּ ְדַבְקנּו ְבד  ם־נ  י א  נּו  6כ  ן ֲאֶשר בָּ ם ַהּיָּשָּ דָּ אָּ מֹו הָּ ְצַלב ע  י־נ  ים ֲאַנְחנּו כ  ַבֲאֶשר ֹיְדע 

ְטא׃  ים ַלחֵּ ד  ְהֶיה עֹוד ֲעבָּ ְטא ְולֹא נ  ְטא׃ 7ְלַמַען יֹאַבד גּוף ַהחֵּ ן־ַהחֵּ ה מ  קָּ ת נ  י ַהמֵּ  כ 

 8זה ישוע שגאל אותנו מהחטא מעבדות החטא וממות בגלל החטא כאמור בפרק 

 2פסוק  8ם פרק אל הרומיי

ֶות׃ ְטא ְוַהמָּ ּתֹוַרת ַהחֵּ י מ  ְפש  י ַלחָּ ה ֹאת  יאָּ יַח יֵּשּוַע הֹוצ  ש  ים ֲאֶשר ַבמָּ י תֹוַרת רּוַח ַהַחּי   כ 

 .גם בתהילים אנו מוצאים בו חטא יכול לשלוט על מישהו שהופך אותם עבדים

 תהילים פרק קיט' פסוק קלג'

ֶתָך;  ְמרָּ ן ְבא  כֵּ ַמי, הָּ ל-ַּתְשֶלט-ְוַאל   ְפעָּ י כָּ ֶון.-ב   אָּ

 .עם ישוע ניתנה לנו האפשרות להיות עבדים לחטא או עבדים לצייתנות

 16-18פסוקים  6אל הרומיים פרק פרק 



 

 

ְשֹמַע  ים ַאֶּתם לֹו ל  ד  ְשַמְעּתֹו ֲעבָּ סּור ְלמ  יו לָּ דָּ ְהיֹות ֲעבָּ ְּתנּו ַנְפְשֶכם לֹו ל  י ֲאֶשר ּת  ֶות בְ ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם כ  י־מָּ ְטא ֱאלֵּ ם־ַלחֵּ קֹולֹו א 

ה׃  קָּ י־ְצדָּ ְשַמַעת ֱאלֵּ ם־ַלמ  ל־ְלַבְבֶכם ְלצּוַרת ַהֶלַקח ֲאֶשר  17א  ְטא ְוַאַחר ְשַמְעֶּתם ְבכָּ י ַהחֵּ יֶתם ַעְבדֵּ י־ֱהי  ים כ  אֹלה  ל ּתֹוֹדת לֵּ ֲאבָּ

ּה׃  ְשַּתְעַבְדּתֶ  18ֻחַּנְכֶּתם בָּ ן ה  כֵּ ְטא לָּ י ַהחֵּ ידֵּ ה׃ֻשֲחַרְרֶּתם מ  קָּ  ם ַלְצדָּ

. הם שוחררו מהעבדות במצרים ולאחר מכן קיבל את החוק. זה בדיוק מה שקרה עם העברים כאשר עזבו את מצרים

 .לאחר מכן הם קיבלו את האפשרות לציית או לא לציית

 דברים פרק יא' פסוקים כו' עד כח'

ְפנֵּיֶכם ן ל  י ֹנתֵּ ֹנכ  ה, אָּ ה.   ַהּיֹום:--ְראֵּ לָּ ה, ּוְקלָּ כָּ ה-ֶאתְברָּ כָּ ְשְמעּו, ֶאל--ַהְברָּ ְצֹו-ֲאֶשר ּת  י ְמַצֶּוה מ  ֹנכ  יֶכם, ֲאֶשר אָּ ה ֱאֹלהֵּ ת ְיהוָּ

ם ה, א  לָּ ְשְמעּו ֶאל-ֶאְתֶכם, ַהּיֹום. ְוַהְקלָּ ְצֹו-לֹא ת  ןמ  יֶכם, ְוַסְרֶּתם מ  ה ֱאֹלהֵּ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:-ת ְיהוָּ ֹנכ  ֶלֶכת,   ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר אָּ לָּ

יםַאחֲ  ר  ים ֲאחֵּ י ֱאֹלה  ה ֱאֹלֶהיָך, ֶאל-ֲאֶשר לֹא--רֵּ יֲאָך ְיהוָּ י ְיב  יָּה, כ  ֶרץ, ֲאֶשר-ְיַדְעֶּתם ְוהָּ אָּ א-הָּ ה בָּ ּה-ַאּתָּ ְשּתָּ ה ְלר  מָּ ה --שָּ ְונַָּתּתָּ

ה ַעל-ֶאת כָּ ים, ְוֶאת-ַהְברָּ ז  ה ַעל-ַהר ְגר  לָּ ל. -ַהְקלָּ יבָּ  ַהר עֵּ

 .הדם של ישוע שמשחרר אותנו מכל חטאינו , כךבמצרים כשם שהדם היה מוחל ופסח על דלתות ישראל

 18-20פסוקים  1הראשונה לפטרוס פרק 

ְנַחלְ  ֶדֶרְך ַהְבְלֶכם ֲאֶשר הָּ יֶתם מ  ְפדֵּ ב נ  ד לֹא ְבֶכֶסף ְולֹא ְבזָּהָּ ְפסָּ ר נ  בָּ י לֹא־ְבדָּ ים ַאֶּתם כ  י ֶשֹּיְדע  יֶכם׃ ְפנֵּ ת ֲאבֹותֵּ אֵּ י  19ֶּתם מֵּ כ 

ר ם־ְבַדם יָּקָּ יַח׃  א  ש  ין־בֹו מּום ְבַדם ַהמָּ ים ֶשאֵּ מ  ים  20ֶשל־ֶשה תָּ ית ַהּיָּמ  ה ְבַאֲחר  ְגלָּ ל ְונ  בֵּ ְפנֵּי מֹוְסדֹות ּתֵּ רֹאש ל  ע מֵּ ַהּנֹודָּ

 ְלַמַעְנֶכם׃

 1:5חזון יוחנן 

ֶרץ אֲ  י־אָּ ים ְוֶעְליֹון ְלַמְלכֵּ ת  ן ּוְבכֹור ַהמֵּ ד ַהֶּנֱאמָּ עֵּ יַח הָּ ש  ת־יֵּשּוַע ַהמָּ אֵּ ינּו׃ּומֵּ ַחטֹאתֵּ נּו מֵּ לָּ מֹו ְגאָּ נּו ּוְבדָּ ַהב ֹאתָּ  ֶשר אָּ

 5:9חזון יוחנן 

ְמָך ְשַחְטּתָּ ּוְבדָּ ה נ  י ַאּתָּ יו כ  מָּ ְפֹּתַח ֶאת־חֹותָּ ֶפר ְול  ַקַחת ֶאת־ַהסֵּ אֹמר ְלָך נֶָּאה לָּ ש לֵּ דָּ יר חָּ ירּו ש  ה ַוּיָּש  חָּ ְשפָּ ל־מ  כָּ ים מ  אֹלה  יתָּ לֵּ נ   קָּ

ל־ַעם וָּ  שֹון ְוכָּ  גֹויְולָּ

לזכור איך הוא נשא עמו מכבלי העבדות במצרים וכיצד הוא . אז היום יש לנו סיבה טובה עוד יותר לציון פסח ומצוות

 .מועבר אנשיו מכבלי החטא

 סעודת הסדר

לעתים קרובות בסמוך למועד חג הפסח וחג המצוות תוכל לשמוע על קהילות שונות המזמינות אנשים לארוחות ערב 

 .ליל סדר

צעדים אלה נקבעו . של צעדים שמבוצעים בנקודות שונות בארוחת חג הפסח" סדר"פירושה בעברית " סדר"ה המיל

הסדר אבל איפה היא ארוחת ערב לספירה לערך. 200כביכול על ידי רבנים קדומים בתקופת התלמוד בתחילת הספירה 

אבל כאשר . טלה וביצה, תבלינים, אגוזים, תפוחים, מרור, יש  פטרוזיליה, אין , בארוחת הסדר  ובכן? בכתבי הקודש

 .אנו מוצאים כי פסח התחיל הרבה יותר פשוט, אנו מסתכל על כתבי הקודש

אנחנו לא רואים שום סדר מסוים , בכתבי הקודש. אולם, מרור ומצוות, מזכירים את כבש הפסח, , 12בספר שמות פרק 

. הסדר החלה להיווצר בימים שבם היהודים הוגלו לבבלשהארוחה הזו צריה להיאכל. למעשה מסורת של סעודת ליל 

שהם החלו להשתמש באלמנטים אלה שהוסיפו כדי  , ומאמינים אז הם לא יכלו להקריב קרבן כפי שנקבע בירושלים

לא יכול להיות , למעשה. בהחלט לא? האם זה בסדר לקיים ארוחת ליל סדר, אז. שלא לשכוח את ההיסטוריה שלהם

 אבל עלינו להבין שהארוחה הספציפית הזה היא רק מסורת ולא ציווי מקראי.. ת באירוע כזהערך רב בהשתתפו



 

 

 ברית מילה

זה עולה כי יש מצווה שצריך להיות נימול . ברית מילה היא נושא שמקבל לעתים קרובות חשיבות  בארוחות ליל הסדר 

 . לאכול בפסח

 שמות פרק יב' פסוק מח'

י ה-ְוכ  ה ֶפַסח ַליהוָּ שָּ ר, ְועָּ ְּתָך גֵּ ל--יָּגּור א  מֹול לֹו כָּ ל-ה  ֶרץ; ְוכָּ אָּ יָּה ְכֶאְזַרח הָּ ְקַרב ַלֲעֹשתֹו, ְוהָּ ז י  ר ְואָּ ל, לֹא-זָּכָּ רֵּ  יֹאַכל בֹו. -עָּ

כולם זה גורם לבעיה היום כי לא כולם ותלוי מי הם עברו ברית מילה ואז הבעיה מתעוררת כאשר קהילות מזמינות את 

ולא רק את אלו שעברו ברית מילה. המצווה אומרת שהם לא יכולים לאכול את זבח הפסח. בהעדר בית המקדש אין 

כבש מקראי ורוב ארוחות החג אינן כוללות כבש, לכן מאחר ואין זה זבח פסח מקורי כהלכתו לא צריכה להיות בעיה 

כמה קהילות מוסיפות לתורה כשמתירים לערלים להשתתף . כך זה פשוט זיכרון ולא אירוע פסח אמיתילהזמין אחרים. 

 בסדר פסח.

ה  ַמצָּ

חג המצות הוא .אנחנו לא יכולים לשכוח שהארוחה הפסח היא למעשה מה שהוא פועל יוצא של חג המצות, בתוך כל זה

 .חגיגה שבו אנחנו נמצאים כדי לנקות הבתים של כל המוצרים שהם חמץ במשך שבעה ימים

 וק ז'שמות פרק יג' פס

ים; ְולֹא ְבַעת ַהּיָּמ  ת, ש  ל, אֵּ כֵּ ץ, ְולֹא-ַמצֹות, יֵּאָּ מֵּ ֶאה ְלָך חָּ ֶאה ְלָך ְשֹאר-יֵּרָּ ל--יֵּרָּ  ְגֻבֶלָך. -ְבכָּ

יש כאלה שאומרים שיש להיות בבית ללא שמרים בכלל לעומת זה אחרים מדברים על  יש מספר אפשרויות לפרשנות, 

אנו מחזיקים בפרשנות , לפיכך". להיות חמץ"זה אומר ומשמשת כאן מילת בעברית ש. חמץ זאת  דברים שהם חמץ

כי הוספת שמרים מאפשר לבצק לעבור תהליך תסיסה . שאנחנו לא צריכים להשאיר בבית שום מוצרים שהם חמץ

הם מוצרים שעלו עקב פעילות , הדברים היחידים האסוריםכך אבל שמרים בעצמם אינם אסורים, . וגורם לו לעלות

 .השמרים

 כג'.קחו למשל את ההוראות שניתנו בספר ויקרא . יש כמה דברים שמונעים מאתנו לחגוג חג זה מקראי למרות זאת, 

 ויקרא פרק כג' פסוקים ו' עד ח'

ה: ר יֹום ַלֹחֶדש ַהֶזה, ַחג ַהַמצֹות ַליהוָּ שָּ ה עָּ שָּ אשֹו  ּוַבֲחמ  ר  לּו. ַבּיֹום, הָּ ים, ַמצֹות ּתֹאכֵּ ְבַעת יָּמ  אש  ְקרָּ ֶכם; -ן, מ  ְהֶיה לָּ ֹקֶדש, י 

ל א-כָּ ְקרָּ י מ  יע  ים; ַבּיֹום ַהְשב  ְבַעת יָּמ  ה, ש  ֶשה ַליהוָּ ְקַרְבֶּתם א  ה, לֹא ַתֲעשּו. ְוה  ל-ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ ה לֹא -ֹקֶדש, כָּ ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ

 ַתֲעשּו

פשר לנו לדעת שחג זה לא יכול להיות  זה מא. ברור שאנחנו לא מסוגלים לעשות את הקורבנות כפי שנקבע בג זה

 אותו. אבל אנחנו אכן יכולים להנציח אותו ולזכור . מקראי

 ?מה זה אומר

אכן יש אלמנט של אמת שכפי שאנו רואים פולוס . ורבים אומרים שזה מייצג את זה  שלא חטא? אז מה המצות מייצגות

 . ר מכן מתייחס לחטא כאל שמריםנוזף בכנסייה של קורינתוס שמאפשרת חטא בקהילה שלהם ולאח

 1-8פסוקים  5הראשונה לקורינתים פרק 

ֶשת יש ֶאת־אֵּ ַקח א  ם ַעד־ֶשּי  מֹוהָּ ַבגֹוי  ין כָּ יֶכם ּוְזנּות ֲאֶשר אֵּ ינֵּ קֹום ֶשְזנּות בֵּ ל־מָּ ְשַמע ְבכָּ יו׃  ַהקֹול נ  ב  ים ַּתַחת  2אָּ א  ְתגָּ ְוַאֶּתם מ 

ס   לּו ְלהָּ ְתַאבָּ ה ַהַמֲעֶשה ַהֶזה׃ ֲאֶשר ּת  ְרְבֶכם ֹעשֵּ ק  י  3יר מ  ית  י  לּו הָּ י ְכא  ר ַדְנּת  י ְכבָּ רֹוב ְברּוח  י ְוקָּ ֶכם ְבגּופ  חֹוק מ  רָּ י הָּ ֹנכ  ְואָּ

ר ַהֶזה׃  בָּ ה ַכדָּ שָּ יש ֲאֶשר־עָּ א  ֶהְלֶכם ַיַחד וְ  4ֶאְצְלֶכם ַעל־הָּ קָּ יַח ְבה  ש  ינּו יֵּשּוַע ַהמָּ ם ֲאֹדנֵּ ינּו ְבשֵּ ם־ְגבּוַרת ֲאֹדנֵּ ְּתֶכם ע  י א  רּוח 

יַח׃  ש  דֹון יֵּשּוַע׃  5יֵּשּוַע ַהמָּ אָּ רּוַח ְביֹום הָּ ַשע הָּ ּוָּ ר ְלַמַען י  שָּ ד ֶאת־ַהבָּ ן ְלַאבֵּ טָּ יש ַההּוא ַלשָּ א  ְמֹסר ֶאת־הָּ לֹא־טֹוב  6ל 



 

 

ה׃  סָּ ע  ל־הָּ ץ ֶאת־כָּ י ְמַעט ְשֹאר ְמַחמֵּ ְתַהֶלְלֶכם ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם כ  ה ֲהלֹא ֶלֶחם  7ה  שָּ ה ֲחדָּ סָּ ְהיּו ע  ן ְלַמַען ּת  ַבֲערּו ֶאת־ַהְשאֹור ַהּיָּשָּ

יַח׃  ש  נּו הּוא ַהמָּ ח ַבֲעדֵּ ְזבָּ נּו ַהּנ  ְסחֵּ נּו פ  י ַגם־לָּ ן נָּחֹ  8ַמצֹות ַאֶּתם כ  י ַעל־כֵּ ֶרַשע כ  ה וָּ עָּ ְשֹאר רָּ ן ְולֹא־ב  ְשֹאר יָּשָּ ג לֹא־ב  ה־ּנָּא ֶהחָּ גָּ

ֱאֶמת׃ ם־ְבַמצֹות ַהֹּתם ְוהָּ  א 

 .באותו הזמן אנו רואים בפסוקים אחרים שמרמזים על כך ששמרים יכולים לייצג סוג של הוראה 

 11-12פסוקים  16מתי פרק 

מַ  י לֹא ַעל־ַהֶלֶחם אָּ ינּו כ  ב  יְך לֹא תָּ ים׃ אֵּ ים ְוַהַצדּוק  ְשֹאר ַהְפרּוש  ֶכם מ  ְמרּו לָּ שָּ יֶהם ה  י ֲאלֵּ ֶהם  12ְרּת  ַמר לָּ י לֹא אָּ ינּו כ  ב  ז הֵּ אָּ

ים׃ ים ְוַהַצדּוק  מּוד ַהְפרּוש  ל  ם־מ  י א  ְשֹאר ַהֶלֶחם כ  ר מ  מֵּ שָּ  ְלה 

 .אנחנו אפילו רואים שיש שמרים שהם  נציג של מלכות השמים

 33פסוק  13מתי פרק 

ְשלש  ְטֹמן ב  ה ַוּת  שָּ ַחּתּו א  ְשֹאר ֲאֶשר ְלקָּ ה ל  ם דֹומָּ ַמי  יֶהם ַמְלכּות ַהשָּ לֹו ַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ א עֹוד ְמשָּ שָּ י־ֶיְחַמץ ֻכלֹו׃ּי  ים ֶקַמח ַעד כ   ְסא 

תקופה של שבעה בל למה '. אכי בשורה התחתונה יש להסיר כל דבר שאינו של ה , אני חושב שזה בטוח לומר, אז

אנחנו מאמינים שזה יכול מאוד להיות רמז  של שבע אלף השנים של אדם , לעומת זאת, אנחנו לא ממש בטוחים? ימים

סוף , אחרי האלף, ואז. שאנחנו צריכים להסיר כל מה שאינו שייך ל ה' מחיינו" ימים"חי על האדמה הנוכחית. שבעה 

אנו נכנסים אל תוך נצח בירושלים החדשה שבו אין , לאחר מכן. חדשהאנו רואים שמים חדשים וארץ , שבעה הימים

 .חטא שיש להסירו

 אפשרויות נבואיות

אחרי ? יכול להיות שיש עדיין משמעות נבואית של פסח לעתיד, ידיעה שיכול להיות שמשמעות המצות לגבי העתיד

פסוק  11מה שאנו מוצאים בחזון יוחנן פרק חשבתי . אנחנו מאמינים שזה אפשרי מאוד. ההיסטוריה היא מחזורית, הכל

 .שני עדים  8

ְצַלב ַגם ם נ  ם ֲאֶשר־שָּ ְצַרי  ם ְסדֹום ּומ  רּוַח ְבשֵּ י הָּ את ְכפ  ְקרֵּ ה ַהּנ  יר ַהְגדֹולָּ ע  ְרחֹוב הָּ ם ב  תָּ ְבלָּ ה נ  ְיתָּ  ־ֲאֹדנֵּיֶהם׃הָּ

מה הוא המקביל שיש שני המקומות ? יםלמה זה נקרא בהשאלה סדום ומצר, עם זאת. אין ספק שזו התייחסות ירושלים

ותשובה .אנו מאמינים שיש לנו את התשובה לזה? האלה במשותף שיגרמו לירושלים להיות המכונים כאלה בעתיד

 .הכוללת את עיתוי חג הפסח

אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה המקראית של , על מנת לקבל את ההבנה שיש לזה  משמעות עתידית אפשרית

 .פסח

. בו אנו מוצאים את העברים ביציאת מצרים קובל שפסח הראשון שהוזכר בכתבי הקודש הוא זה שצוין בספר שמות, מ

 .אנו מאמינים שיש ראיות לכך שחג הפסח הזה הוא לא באמת הראשון שצוין בכתבי הקודש, עם זאת

כי בשנה הבאה  ואומר לו  מדבר אל אברהם ' בסיפור זה אנו רואים  ה . קחו למשל את העיתוי של גאולת לוט מסדום

 . באותו זמן שרה תלד בן

 בראשית פרק יח' פסוק יד'

ת ַחּיָּה עֵּ ֶליָך, כָּ שּוב אֵּ ד אָּ ר; ַלמֹועֵּ בָּ ה, דָּ ְיהוָּ א מֵּ לֵּ פָּ ן. --ֲהי  ה בֵּ רָּ  ּוְלשָּ

אז מה היום קדוש או . שהיא אותה המילה המשמשת ביחס  לימים הנוראים של יהוה", המילה העברית כאן היא "מועד 

זה מאוד מתקבל על הדעת באותו הערב היה ההתחלה של המצות כאשר ארוחת ? מועד זה היה יכול להיות באותו הזמן



 

 

בדיוק כמו שאנחנו כן ראינו . כי למחרת בבוקר אנחנו רואים את גאולתו של לוט ומשפחתו מסדום. פסח הייתה להיאכל

האם יכול להיות שיהוה אמר בסעודת הפסח בשנה הבאה . רי חג הפסחעם הילדים של ישראל ממצרים בבוקר שאח

 ?שרה תהיה לו בן

 עדות נוספת לזה שבתקופת אברהם הייתה ההתחלה של חג המצות מוצגת במה שקרה עם המלאכים ולוט

 בראשית פרק יט' פסוקים א' עד ג'

ב ֶעֶרב, ְולֹוט, ֹישֵּ ה, בָּ ים ְסֹדמָּ כ  י ַהַמְלאָּ ֶּנה -ְסֹדם; ַוַּיְרא-ְבַשַער ַוּיָֹּבאּו ְשנֵּ ה. ַוּיֹאֶמר ה  ְרצָּ ם אָּ ְשַּתחּו ַאַפי  ם, ַוּי  אתָּ ְקרָּ ם ל  לֹוט ַוּיָּקָּ

ְרחֹוב-ֲאֹדַני, סּורּו נָּא ֶאל-ּנָּא י בָּ ְשַכְמֶּתם, ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְכֶכם; ַוּיֹאְמרּו לֹא, כ  יֶכם, ְוה  ינּו ְוַרֲחצּו ַרְגלֵּ ית ַעְבְדֶכם ְול  ין.  בֵּ נָּל 

ְפַצר ם ְמֹאד-ַוּי  יו, ַוּיָֹּבאּו ֶאל--בָּ לָּ לּו. -ַוּיָֻּסרּו אֵּ ה ַוּיֹאכֵּ פָּ ְשֶּתה, ּוַמצֹות אָּ ֶהם מ  יתֹו; ַוַּיַעש לָּ  בֵּ

הוא מכין להם ארוחה אבל זה לא היה רק ארוחה  ולאחר מכן בפסוק ג' . כי זה היה בערב, נציין, בפסוק א', תחילה

היה להם כל . לא היתה שום דחיפות לעשות מהר את הלחם. פי שהלחם היה ללא שמריםרגילה, נאמר באופן ספצי

זה מאוד . בפסח .  מתחילחג המצות ?הערב ובכל זאת. כאשר לחם נעשה ללא שמרים לאחד שעוקב אחרי הדרכים יהוה

ה כשדיבר עם 'ליידע אותנו מה המועד זה באמת התכוון ה " יכול אפיית לחם ללא שמרים"מתקבל על הדעת שהביטוי  

. באותו האופן אם שומעים )אמריקאים( "יום תרנגול ההודו" הם מיד מבינים שהכוונה לחג ההודיה האמריקני. אברהם

בהחלט " אפיית לחם ללא שמרים"הביטוי , כמו כן. חג ההודיה... ביטויים אלה באופן מיידי הופכים את חשיבה אחד 

 . ורם לך לחשוב על חג המצותג

כך, עצם העובדה שלוט הכין מצות, הכוונה שהוא התכוון לחג המצות ואנו רואים את הגאולה בבוקר למחרת כאשר 

לוט ומשפחתו עוזבים את סדום. נאמר כי אבא לא ייתן את החגים עם החוק הכתוב מכאן יש לשער כי הכתוב בא לקבע 

 חגים שהיו קודם.

 פסוקים ד' עד ה' בראשית פרק כו'

י ֶאת  ית  ְרבֵּ ל-ְוה  ת כָּ י ְלַזְרֲעָך, אֵּ ם, ְונַָּתּת  ַמי  י ַהשָּ ֶרץ.-ַזְרֲעָך, ְככֹוְכבֵּ אָּ ְרכּו ְבַזְרֲעָך, ֹכל גֹויֵּי הָּ ְתבָּ ל; ְוה  אֵּ ֹצת הָּ ֲארָּ ֶקב, ֲאֶשר הָּ -עֵּ

ְצֹו י, מ  ְשַמְרּת  ְשֹמר, מ  י; ַוּי  ם ְבֹקל  הָּ ַמע ַאְברָּ י. ַתי, ֻחקֹושָּ  ַתי ְותֹוֹרתָּ

הם יכולים מאוד בקלות . זה לא אומר שהם לא יודעים עליהם, דברי אלוהים  עומדים לנצח גם לפני  שהועלו על כתב

אבל . עכשיו אנחנו רואים שהגאולה של פסח קרתה בסדום ומצרים. כמו שזה נראה במקרה שלעיל לעבור מפה לאוזן , 

 .עם שני השמות הללו זה עדיין לא עונה למה ירושלים מיוחסת 

. , מתחילים למעשה ביום זה12האישה בחזון יוחנן פרק  הימים של הגנה על  1,260זו הסיבה לכך שרבים מאמינים כי 

נו רואים שתי דוגמאות של גאולה למה אנו אומרים זאת? כי אנו יודעים שאבא עוסק בדפוסים החוזרים על עצמם. א

 .זה לא מחוץ לתחום של אפשרויות שנראים את הגאולה בפסח עתיד, לפיכך והגנה ביום הראשון של חג המצות , 

 בואו נבדוק את הפסוק מחזון יוחנן

 8פסוק  11חזון יוחנן פרק 

ְצַלב גַ  ם נ  ם ֲאֶשר־שָּ ְצַרי  ם ְסדֹום ּומ  רּוַח ְבשֵּ י הָּ את ְכפ  ְקרֵּ ה ַהּנ  יר ַהְגדֹולָּ ע  ְרחֹוב הָּ ם ב  תָּ ְבלָּ ה נ  ְיתָּ יְוהָּ  ֶהם׃ם־ֲאֹדנֵּ

אנו מוצאים את זה מעניין ששני המקומות האלה שבהשאלה השם , עם זאת. אין ספק שיש התייחסות לירושלים, שוב

אפשר לטעון שירושלים נקראת כי ישוע היה שה ? מה המשמעות הנבואית. ירושלים בקשר עם הגאולה הניתנת בפסח 

 .ואנחנו מסכימים לחלוטין. הפסח שלנו והוא מת בירושלים

 אנחנו לא יכולים שלא לתהות אם יש יותר., כאשר מסתכל על דבריו של ישוע בנושא קץ הזמנים, זאתעם 
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ין׃  א יָּב  דֹוש ַהֹקרֵּ קֹום קָּ ד ְבמָּ יא עֹומֵּ ּיֵּאל ַהּנָּב  נ  ַמר דָּ ם ֲאֶשר אָּ קּוץ ְמֹשמֵּ ְראּו ֶאת־ש  ן ַכֲאֶשר ּת  כֵּ ז נֹוס יָּנּוסּו  16לָּ ה אָּ י ְיהּודָּ ַאְנשֵּ

ים׃ ר   ֶאל־ֶההָּ

ישוע אמר ברגע שתראו את השיקוץ המשומם כל מי שנמצא ביהודה שיברח להרים. זה הגיוני שהאנטי כריס יתחיל 

 לשלוט מירושלים וזה הגיוני שזה יתחיל בתקופת הפסח זמן שיהיה לבורחים ישועה.

פסח השני . נו מאמינים כי גם פסח השני אולי יכול גם כןא, ובדיוק כפי שפסח יכול להיות בעל  משמעות נבואית בעתיד

 .שווה מה שאנו מוצאים ביחזקאל. החוגג כל אחד שהופך לטמא על ידי נגיעה בגופות

 יחזקאל פרק לט' פסוקים יב' עד יד'

ר ֶאת ל, ְלַמַען ַטהֵּ אֵּ ְשרָּ ית י  רּום בֵּ ל-ּוְקבָּ ְברּו כָּ ים. ְוקָּ ש  ה, ֳחדָּ ְבעָּ ֶרץ, ש  אָּ םַעם הָּ -הָּ ֶהם ְלשֵּ יָּה לָּ ֶרץ, ְוהָּ י, ְנֻאם, --אָּ ְבד  כָּ יֹום, ה 

ים ֶאת ֶרץ, ְמַקְבר  אָּ ים בָּ ילּו, ֹעְבר  יד ַיְבד  מ  י תָּ ה. ְוַאְנשֵּ י ְיהו  ים ֶאת-ֲאֹדנָּ ֹעְבר  ים ַעל-הָּ ר  ּה-ַהּנֹותָּ ֶרץ, ְלַטֲהרָּ אָּ ה --ְפנֵּי הָּ ְקצֵּ מ 

ה ְבעָּ ים, ַיְחֹקרּו. -ש  ש   ֳחדָּ

ישוע תהיה במהלך חגי הסתיו.  מלבד בשנים מעוברות, פסח נמצא שישה חודשים מחגי הסתיו. כפי שנראה חזרתו של 

ובכל זאת יחזקאל מציג את הטיהור שימשך שבעה חודשים. כך, איסוף הגופות יגרום לאנשים להיות טמאים והם 

 יצטרכו לחגוג פסח שני. 

 הזהרת מסע

זה מאד חשוב לשמר אותם ולזכור אותםף  ובכל זאת עלינו למרות שאין אנו יכולים לשמור על החגים המקראיים 

 להיות זהירים.

אני זוכר לא מזמן התכוננו משפחתי ואני לקראת חג הפסח והתחלנו לפנות ולנקות את הבית. פנו אלינו חברים ושאלו 

חגיגת הפסח. אם הם יכולים לקבל את שם המקום ממנו רכשנו את כבש הפסח. אנחנו השבנו שאנחנו לא אוכלים כבש ב

הם היו בהלם וקראו בצורה מעליבה "מה" כאילו ועשינו עבירה נוראית. חזרתי שוב ואמרתי שאין לנו כבש והם טענו 

 איך אפשר סעודת פסח ללא כבש והם רוצים לחגוג את הפסח כמה קרוב שאפשר.

אפשר קרוב למקורות והם ביקשתי לתת לי את הכתובים בו מציגים את פרטי הסעודה כדי שגם אנחנו נחגוג ככל ש

כמובן לא יכלו לספק כי אין. הנקודה היא שאנו לא יכולים לחגוג את הפסח בדיוק כמו שבמקורות ואין בכתובים הוראה 

 לעשות ככמה שקרוב )או בדיוק או לא( לכן זה אומר שאנחנו הוספנו לכתובים מה שלא היה כתוב שם.

 וק ונותר לנו רק לזכור אותם בלבד.זכור היום קשה לחגוג את החגים המקראיים בדי

 איך להיום?

ישנן דרכים רבות להנציח את החגים הללו. במשפחה שלו זה מסורת לצפות בסרט "נסיך מצרים" לאחר ארוחת החג. 

זה נותן להם הזדמנות לדון בנושא לאחר הסרט. דבר אחר הוא לגזור ניר אדום ולהדביק על הדלת כדי להזכיר את הדם 

עלינו. כל משפחה יכולה לזכור את היום הזה בדרכה. רק יש לוודא שאלו הם מסורות ואינם תורה שכתובה שמכפר 

 בכתבי הקודש.

 אנו מעודדים אותכם לחגוג את החגים הללו לטובת הזיכרון ובמהרה בימנו יחזור המשיח ונחגוג אותם נכון אמן.

 

 



 

 

 

  www.testeverything.netו בכתובת כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנ

 אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם, חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.

 

 שלום

 שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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