להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים
גרפיים אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב
במלואו אחר הצליל ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

המועדים פסח וחג המצות
לעתים קרובות אנחנו מקבלים הודעות דואר אלקטרוני שואלים על המועדים ,הימים הקדושים של ה ' .מה הם
"המועדים" ומה האופי שלהם? אמנם יש דעות רבות בנוגע לימים הקדושים ,אולם אנחנו רוצים לתת את המענה הטוב
ביותר שלנו בקשר למועדים .אנחנו פשוט רוצים לסייע ולתת הבנה טובה יותר לימים החשובים האלה בעיני יהוה.
רבים רואים בימים אלה כחגים רק ליהודים .עם זאת ,אנו יודעים כי היהודים אינם מייצגים את כל שנים עשר
השבטים ,ובנוסף אנחנו יודעים אלה ניתנו לכל מי שבחר ללכת ה '.
ספר במדבר פרק טו' פסוקים טו' עד טז'
ּתֹורה אַ חַ ת ּומ ְש ָּפט אֶ חָּ ד ,י ְהיֶה ָּלכֶם,
הַ קָּ הָּ ל ,חֻקָּ ה אַ חַ ת ָּלכֶם וְ ַלגֵּר הַ גָּר :חֻקַ ת עֹולָּם לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶםָּ ,ככֶם ַכגֵּר יהְ יֶה לפְ נֵּי יְ הוָּהָּ .
וְ ַלגֵּר ,הַ גָּר א ְּתכֶם.
דרך אחת להסתכל עליהם כעל תזכורות ,וכולנו זקוקים לתזכורות .אני משתמש בהם ,במחשב שלי ,כל הזמן .אבל
השאלה היא ,מהמזכירים לנו הימים האלה ? מה הם מייצגים ? אז ,אנחנו מבקשים קצת לחקור ולראות מה קורה
הימים הקדושים לעתים קרובות מכונים "ימי החג" .עם זאת ,לא כולם באמת "ימי החג" .אבל הם כולם "ימים
הקדושים" .אנחנו ב  119רוצים להתייחס לדמיון שאולי שמענו עליו בבית הספר .כי זה ידוע ש"כל הריבועים הם
מלבנים אבל לא כל המלבנים ריבועים" .באותו מובן כל ימי החג הם ימים קדושים אך לא כל ימים קדושים הם ימי חג.
כל הימים הקדושים שניתנו לנו בספר ויקרא פרק כג' ארבעה באביב ובשלושה בסתיו ,שבעה בסך הכל .מתוכם יש
כאלה שצוינו כחגים (המצות ,חג שבועות ,סוכות) .הם נחשבים "חגים" ,כי הורו לנו לעשות סעודה בזמנים אלה.
בימים האחרים הורו להקדיש כימים קדושים .כלומר ימים שנקבעים בנפרד משאר ימים האחרים.
למעשה שלושה הם החגים
ספר שמות פרק כג' פסוק יד'
שָּ ֹלש ְרגָּליםּ ,תָּ ֹחג לי בַ שָּ נָּה.
אז אנחנו יודעים בוודאות שחג המצות וארוחת הפסח הוא אחד ואותו הדבר .אבל איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו
יודעים שיש שלוש סעודות .אנחנו יודעים שחג השבועות ,וסוכות הם בהחלט חגים .זה משאיר אותנו רק עם חג אחד

יותר.
בידיעה שחג המצות נקרא גם חג ,אנחנו לא יכולים לעשות את הפסח חג אחר ,כי זה יהיה ארבעה חגים ולא שלושה.
זוהי הסיבה שנתבקשנו להקריב א הקורבן בערב ה 14-לחודש ניסן ,כדי שנוכל לסעוד את הקורבן עם המצות בחג
המצות שחל למחרת היום ב .15-שאלה נוספת המקיפה את הימים הקדושים היא" ,כיצד עלינו להתבונן בהם היום?"
האם אנחנו צריכים לשמור עליהם כחג מקראי בכלל? אז בואו נסתכל בימים הקדושים אלה ,בנפרד ,כדי לראות מה
הם יכולים להיות ואם אנו צריכים מהכתובים עדין לשמור עליהם גם היום.
בהוראה זו נציג את חג הפסח וחג המצות.
פסח ,זה יום קדוש או ארוחה ?
יש כמה פסוקים שבו אנו מוצאים הוראות של פסח ומצוות .בואו נתחיל עם ויקרא פרק כג' .זה כאן כי אנו רואים פסח
הוא למעשה ארוחה ולא יום קדוש.
ספר ויקרא פרק כג' פסוקים ד' – ה'
אֵּ לֶה מֹועֲדֵּ י יְ הוָּה ,מקְ ָּראֵּ י קֹ דֶ ש ,אֲשֶ רּ-תקְ ְראּו אֹ תָּ ם ,בְ מֹועֲדָּ ם .בַ חֹ דֶ ש הָּ ראשֹוןְ ,באַ ְרבָּ עָּה עָּשָּ ר לַחֹ דֶ ש--בֵּ ין הָּ עַ ְרבָּ ים :פֶסַ ח,
לַיהוָּה.
רבים מתייחסים אל הפסח כיום בפועל ,אבל במציאות זה לא יום אלא ארוחה שנאכלה בסופו של היום הארבעה עשרה
לחודש הראשון .למרות שזה נפוץ לשמוע את המילים "היום הוא חג הפסח" ,אנו מאמינים שזה יהיה ממש מדויק יותר
לומר "היום הוא יום שבו ארוחת הפסח תיאכל ".שים לב שהכתוב מדגיש שפסח הוא בזמן מסוים של היום בלבד ולא
יום שלם בעצמו.
בַ חֹ דֶ ש הָּ ראשֹון ,בְ אַ ְרבָּ עָּה עָּשָּ ר לַחֹ דֶ ש--בֵּ ין הָּ ע ְַרבָּ ים :פֶסַ ח ,לַיהוָּה.
כפי שאנו רואים פסח הוא אכן ארוחה ולא יום .זוהי ארוחה שנאכלה בסופו של היום הארבעה עשרה לפני היום
הראשון של חג המצות .יש מי שאומרים שהדמדומים של היום ה  14-הוא למעשה תחילתו של היום ה  ,15-ולא הסוף.
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'
וְ זֶה ,אֲשֶ ר ּתַ עֲשֶ ה עַל-הַ מזְבֵּ חַ  :כְ בָּ שים בְ נֵּי-שָּ נָּה ְשנַים לַּיֹוםּ ,תָּ מיד; אֶ ת-הַ כֶבֶ ש הָּ אֶ חָּ דּ ,תַ עֲשֶ ה בַ בֹ קֶ ר; וְ אֵּ ת הַ כֶבֶ ש הַ שֵּ ני,
ּתַ עֲשֶ ה בֵּ ין הָּ ע ְַרבָּ ים .וְ עשָּ רֹ ן סֹ לֶת בָּ לּול בְ שֶ מֶ ן כָּתיתֶ ,רבַ ע הַ הין ,וְ נֵּסֶ ְךְ ,רביעת הַ הין יָּיןַ --לכֶבֶ ש ,הָּ אֶ חָּ ד .וְ אֵּ ת הַ כֶבֶ ש הַ שֵּ ני,
ּתַ עֲשֶ ה בֵּ ין הָּ ע ְַרבָּ ים :כְ מנְ חַ ת הַ בֹ קֶ ר ּוכְ נ ְסכָּּהּ ,תַ עֲשֶ ה-לָּּה ,לְ ֵּריחַ ניחֹ חַ  ,אשֶ ה לַיהוָּה.
זה מוזכר גם בספר במדבר פרק כח'  ,שוב ,מראה את הדמדומים כסופו של היום ,ולא כהתחלה .אז ,ארוחת הפסח
מסכמת את היום ה  14-בשעה בין הערביים ומובילה אל היום ה  .15-זה בעצם מה שמתחיל את חג המצות .פסח נחשב
כחלק מסעודת חג המצות ולא כיום קדוש בפני עצמו.
שמות פרק לד' פסוק כה'
ל ֹא-ת ְשחַ ט עַל-חָּ מֵּ ץ ,דַ ם-זבְ חי; וְ ל ֹא-יָּלין לַבֹ קֶ ר ,זֶבַ ח חַ ג הַ ָּפסַ ח.
עכשיו השאלה הגדולה היא "האם אנחנו יכולים היום לחגוג פסח מקראי?" התשובה היא " ...לא" .השאלה הבאה היא
"למה?" .קחו למשל את ההוראות שניתנו לנו בספר דברים פרק טז'

דברים פרק טז' פסוקים ה' עד ו'
ל ֹא תּוכַל ,לזְבֹ חַ אֶ ת-הַ ָּפסַ ח ,בְ אַ חַ ד ְשע ֶָּריָך ,אֲשֶ ר-יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך נֹ תֵּ ן לְָּך .כי אם-אֶ ל-הַ מָּ קֹום אֲשֶ ר-י ְבחַ ר יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך ,לְ שַ כֵּן
אתָך ממצְ ָּרים.
ְשמֹו--שָּ ם ּתזְבַ ח אֶ ת-הַ פֶסַ ח ,בָּ ע ֶָּרב :כְ בֹוא הַ שֶ מֶ ש ,מֹועֵּד צֵּ ְ
אז זה ברור שפסח הוא נשחט ונאכל רק בארץ ישראל .באופן ספציפי יותר במקום בו ה' מניח את השם שלו ,בית
המקדש בירושלים .עם זאת ,מה אם אחד מתגורר בירושלים היום ,האם הם יכולים לחגוג פסח מקראי? ובכן ,התשובה
היא שוב "לא" .אין לנו בית מקדש .פסוק ו' בדברים טז' מציין במפורש שזה צריך להיעשות בבית המקדש.
כך זה נראה שאנחנו צריכים את בית המקדש כדי לחגוג פסח מקראי .וזה כנראה רומז שאנחנו צריכים לשם כך את
הכוהנים  .למרות שאנחנו לא יכולים למצוא הוראות ספציפיות בנוגע לאופן שכבש הפסח צריך היה להיעשות בבית
המקדש בחג הפסח ,אנו מוצאים בספר ויקרא ,הוראה כללית בנוגע לכלל הקורבנות במקדש .
ויקרא פרק א' פסוקים א' עד ה'
וַּיקְ ָּרא ,אֶ ל-מֹ שֶ ה; וַיְ דַ בֵּ ר יְ הוָּה אֵּ לָּיו ,מֵּ אֹ הֶ ל מֹועֵּד לֵּאמֹ ר .דַ בֵּ ר אֶ ל-בְ נֵּי י ְש ָּראֵּ ל ,וְ אָּ מַ ְרּתָּ ֲאלֵּהֶ ם ,אָּ דָּ ם כי-יַקְ ריב מכֶם קָּ ְרבָּ ן,
לַיהוָּה--מן-הַ בְ הֵּ מָּ ה ,מן-הַ בָּ קָּ ר ּומן-הַ צ ֹאןּ ,תַ קְ ריבּו ,אֶ ת-קָּ ְרבַ נְ ֶכם .אם-עֹ לָּה קָּ ְרבָּ נֹו מן-הַ בָּ קָּ רָּ ,זכָּר ּתָּ מים יַקְ ריבֶ ּנּו; אֶ ל-פֶתַ ח
אֹ הֶ ל מֹועֵּד ,יַקְ ריב אֹ תֹו ,ל ְרצֹ נֹו ,לפְ נֵּי יְ הוָּה .וְ סָּ מַ ְך יָּדֹו ,עַל ר ֹאש הָּ עֹ לָּה; וְ נ ְרצָּ ה לֹו ,לְ ַכפֵּר ָּעלָּיו .וְ שָּ חַ ט אֶ ת-בֶ ן הַ בָּ קָּ ר ,לפְ נֵּי
יְ הוָּה; וְ הקְ ריבּו בְ נֵּי אַ הֲרֹ ן הַ כֹ הֲנים ,אֶ ת-הַ דָּ ם ,וְ ז ְָּרקּו אֶ ת-הַ דָּ ם עַל-הַ מזְבֵּ חַ סָּ ביב ,אֲשֶ ר-פֶתַ ח אֹ הֶ ל מֹועֵּד.
ככל הנראה הוראה זו חלה גם על קורבן פסח כפי שעושה עם שאר הקורבנות האחרים .אבל הנקודה כאן היא שאנחנו
לא יכולים לשמור היון פסח מקראי ,וזו הסיבה שאנחנו פשוט זוכרים חג זה בדרך של הנצחתו.
חלק שני
אנו רואים את האפשרות שחג הפסח הוא המועד היחיד שיש לאדם הזדמנות לחגוג אם הוא מפספס את התאריך הנכון
בגלל סיבה מוצדקת אם האדם בא במגע עם גוף מת או יצא למסע מותר למפספס את חג הפסח לחוג אותו בתאריך
מאוחר יותר.
ראה
במדבר פרק ט' פסוקים ו' עד יב'
וַיְ הי אֲ נָּשים ,אֲשֶ ר הָּ יּו טְ מֵּ אים לְ ֶנפֶש אָּ דָּ ם ,וְ ל ֹא-יָּכְ לּו ַל ֲעשֹת-הַ ֶפסַ ח ,בַ ּיֹום הַ הּוא; וַּיקְ ְרבּו לפְ נֵּי מֹ שֶ ה ,וְ לפְ נֵּי אַ הֲרֹ ן--בַ ּיֹום
ֹאמרּו הָּ ֲאנָּשים הָּ הֵּ מָּ ה ,אֵּ לָּיוֲ ,אנַחְ נּו ְטמֵּ אים ,לְ ֶנפֶש אָּ דָּ ם; לָּמָּ ה נג ַָּרע ,לְ בלְ ּתי הַ קְ ריב אֶ ת-קָּ ְרבַ ן יְ הוָּה ְבמֹ עֲדֹוְ ,בתֹוְך,
הַ הּואַ .וּי ְ
בְ נֵּי י ְש ָּראֵּ לַ .וּי ֹאמֶ ר ֲאלֵּהֶ ם ,מֹ שֶ ה :ע ְמדּו וְ אֶ ְש ְמעָּה ,מַ ה-יְ צַ ּוֶה יְ הוָּה ָּלכֶם וַיְ דַ בֵּ ר יְ הוָּה ,אֶ ל-מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר .דַ בֵּ ר אֶ לְ -בנֵּי י ְש ָּראֵּ ל,
לֵּאמֹ ר :איש איש כי-יהְ יֶה-טָּ מֵּ א ָּל ֶנפֶש אֹו בְ דֶ ֶרְך ְרחֹ קָּ ה ָּלכֶם ,אֹו לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם ,וְ עָּשָּ ה ֶפסַ ח ,לַיהוָּה .בַ חֹ דֶ ש הַ שֵּ ני ְבאַ ְרבָּ עָּה
ּומרֹ רים ,י ֹאכְ לֻהּו .ל ֹא-י ְַשאירּו ממֶ ּנּו עַד-בֹ קֶ ר ,וְ עֶצֶ ם ל ֹא י ְש ְברּו-בֹו; כְ כָּל-
עָּשָּ ר יֹום ,בֵּ ין הָּ ע ְַרבַ יםַ --יעֲשּו אֹ תֹו :עַל-מַ צֹות ְ
חֻקַ ת הַ ֶפסַ חַ ,יעֲשּו אֹ תֹו.
די מעניין איזה אפשרות נבואית יש לפסח שני עבור אלו שנטמאו מגופות נפטרים ,אנו נחזור לזה מאוחר יותר .
יש ויכוח על כך שבני ישראל לא חוגגים את חג הפסח ב 40-שנות הנדודים .אלא רק במצרים ולאחר מכן הם התחילו
לחגוג שוב כביכול ברגע שהם הגיעו לארץ המובטחת .עם זאת ,פסוקים אלה באותו הקשר בפרק במדבר ט' מראה לנו
שהם חגגו אותו בשנה השנייה ליציאת מצרים.
במדבר פרק ט' פסוקים א' עד ג'

וַיְ דַ בֵּ ר יְ הוָּה אֶ ל-מֹ שֶ ה בְ מדְ בַ ר-סינַי בַ שָּ נָּה הַ שֵּ נית לְ צֵּ אתָּ ם מֵּ אֶ ֶרץ מצְ ַרים ,בַ חֹ דֶ ש הָּ ראשֹון--לֵּאמֹ ר .וְ ַיעֲשּו ְבנֵּי-י ְש ָּראֵּ ל אֶ ת-
הַ פָּ סַ ח ,בְ מֹועֲדֹו .בְ אַ ְרבָּ עָּה עָּשָּ ר-יֹום בַ חֹ דֶ ש הַ זֶה בֵּ ין הָּ ע ְַרבַ יםּ ,תַ עֲשּו אֹ תֹוְ --במֹ עֲדֹו; כְ כָּל-חֻקֹ תָּ יו ּוכְ כָּל-מ ְש ָּפטָּ יוּ ,תַ עֲשּו אֹ תֹו.
הנה אנו רואים כי בשנה השנייה הם חגגו אותו ויש אפילו סיבה להאמין שפסח הזה נחגג כאשר האוהל הושלם על פי
פסוק טו' באותו הקשר.
במדבר פרק ט' פסוק טו'
ּובְ יֹום ,הָּ קים אֶ ת-הַ מ ְשכָּן ,כסָּ ה הֶ ָּענָּן אֶ ת-הַ מ ְשכָּן ,לְ אֹ הֶ ל הָּ ֵּעדֻת; ּובָּ ע ֶֶרב יהְ יֶה עַל-הַ מ ְשכָּן ,כְ מַ ְראֵּ ה-אֵּ ש--עַד-בֹ קֶ ר.
בדיוק בזמן לחג הפסח הראשון שלהם לאחר יציאת מצרים.
למה ואיך
מה הן הסיבות מקראיות שלשמם אנחנו צריכים להנציח את חג פסח וגם המצוות? על פי כתבי הקודש אנו מוצאים את
הדברים הבאים.
שמות פרק יב' פסוק יד'
וְ הָּ יָּה הַ ּיֹום הַ זֶה ָּלכֶם לְ זכָּרֹון ,וְ חַ גֹ תֶ ם אֹ תֹו חַ ג לַיהוָּה :לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם ,חֻקַ ת עֹולָּם ְּתחָּ גֻהּו.
שמות פרק יב' פסוק יז'
ּושמַ ְרּתֶ ם אֶ ת-הַ ּיֹום הַ זֶה ,לְ דֹ רֹ תֵּ יכֶם--
ּושמַ ְרּתֶ ם ,אֶ ת-הַ מַ צֹות ,כי בְ עֶצֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה ,הֹוצֵּ אתי אֶ ת-צבְ אֹותֵּ יכֶם מֵּ אֶ ֶרץ מצְ ָּרים; ְ
ְ
חֻקַ ת עֹולָּם.
שמות פרק יג' פסוק ג'
ַוּי ֹאמֶ ר מֹ שֶ ה אֶ ל-הָּ ָּעם ,זָּכֹור אֶ ת-הַ ּיֹום הַ זֶה אֲשֶ ר יְ צָּ אתֶ ם ממצְ ַרים מבֵּ ית עֲבָּ דים ,כי ְב ֹחזֶק יָּד ,הֹוציא יְ הוָּה אֶ ְתכֶם מזֶה; וְ ל ֹא
יֵּאָּ כֵּל ,חָּ מֵּ ץ.
דברים פרק ז' פסוק יח'
ל ֹא ת ָּירא ,מֵּ הֶ ם :זָּכֹ ר ּתזְכֹ ר ,אֵּ ת אֲשֶ ר-עָּשָּ ה יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך ,לְ ַפ ְרעֹ הּ ,ולְ כָּל-מצְ ָּרים.
דברים פרק טז' פסוק ג'
ל ֹא-ת ֹאכַל ָּעלָּיו חָּ מֵּ ץ ,שבְ עַת יָּמים ּת ֹאכַלָּ -עלָּיו מַ צֹות לֶחֶ ם עֹ ני :כי בְ ח ָּפזֹון ,יָּצָּ אתָּ מֵּ אֶ ֶרץ מצְ ַרים--לְ מַ עַן ּתזְכֹ ר אֶ ת-יֹום
אתָך מֵּ אֶ ֶרץ מצְ ַרים ,כֹ ל יְ מֵּ י חַ ּיֶיָך.
צֵּ ְ
פסוקים אלו הם אינדיקציה ברורה שהם לא ישכחו את היום הזה פסח והוא משמש כתזכורת מתמדת של גאולה
שמשעבוד מצרים .אז ארוחת פסח וחג המצות הם לנצח לזכור את יציאת מצרים .כאשר שוחררו משעבודם  .שים לב
הפסוק שאומר "לדורות הבאים ".וכך אנו חוגגים בימים אלה לזכור שיום בו ה ' פדה את העברים מעבדות.
כבש הפסח שלנו
אבל איך כל זה אינו חל היום עלינו לאור היות ישוע שה הפסח שלנו ?
הראשונה אל הקורינתים פרק  5פסוק 7

בַ עֲרּו אֶ ת־הַ ְשאֹור הַ ּיָּשָּ ן לְ מַ עַן ּתהְ יּו עסָּ ה חֲדָּ שָּ ה ֲהל ֹא לֶחֶ ם מַ צֹות אַ ּתֶ ם כי גַם־לָּנּו פ ְסחֵּ נּו הַ ּנזְבָּ ח בַ עֲדֵּ נּו הּוא הַ מָּ שיחַ ׃
במילים פשוטות ,יש לנו סיבה נוספת לחגוג את חג בפסח וחג המצוות .ישוע היה כבש הפסח שלנו ששחרר אותנו
מכבלי עבדות לחוק של חטא ומוות .החוק של חטא והמוות בא כתוצאה של אי ציות ליהוה.
דברים פרק ל' פסוקים יט' עד כ'
הַ עדֹ תי בָּ כֶם הַ ּיֹום ,אֶ ת-הַ שָּ מַ ים וְ אֶ ת-הָּ אָּ ֶרץ--הַ חַ ּיים וְ הַ מָּ וֶת נָּתַ ּתי לְ ָּפנֶיָך ,הַ בְ ָּרכָּה וְ הַ קְ ָּללָּה; ּובָּ חַ ְרּתָּ  ,בַ חַ ּיים--לְ מַ עַן ּת ְחיֶה,
אַ ּתָּ ה וְ ז ְַרעֶָך .לְ אַ הֲבָּ ה אֶ ת-יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך ,ל ְשמֹ ַע בְ קֹ לֹו ּולְ דָּ בְ קָּ ה-בֹו :כי הּוא חַ ּיֶיָך ,וְ אֹ ֶרְך יָּמֶ יָך--לָּשֶ בֶ ת עַל-הָּ אֲדָּ מָּ ה אֲשֶ ר נ ְשבַ ע
יְ הוָּה ַל ֲאבֹ תֶ יָך לְ אַ בְ ָּרהָּ ם לְ יצְ חָּ ק ּולְ ַיעֲקֹ ב ,לָּתֵּ ת לָּהֶ ם.
ראה את דברי ישוע בעצמו
יוחנן פרק  8פסוק 34
ַוּיַעַן אֹ תָּ ם יֵּשּו ַע אָּ מֵּ ן אָּ מֵּ ן אֲני אֹ מֵּ ר ָּלכֶם כָּל־עֹ שֶ ה חֵּ ְטא ֶעבֶ ד הּוא לַחֵּ ְטא׃
הראשונה ליוחנן פרק  3פסוק 4
ּתֹורה׃
ּתֹורה הּוא וְ הַ חֵּ ְטא פְ שיעָּה בַ ָּ
כָּל־חֹ טֵּ א פֹ שֵּ ַע בַ ָּ
אל הרומיים פרק  6פסוקים 1-4
אם־כֵּן מַ ה־ּנ ֹאמַ ר ֲה ַנעֲמֹ ד בַ חֵּ ְטא לְ מַ עַן י ְרבֶ ה הֶ חָּ סֶ ד׃  2חָּ לילָּה לָּנּו כי מַ ְתנּו לַחֵּ ְטא וְ אֵּ יְך נֹוסיף לחְ יֹות בֹו׃  3אֹו הַ אֵּ ינְ כֶם
יֹ ְדעים כי ֻכלָּנּו הַ ּנ ְטבָּ לים לַמָּ שיחַ יֵּשּו ַע לְ מֹותֹו נ ְטבָּ לְ נּו׃ ָּ 4לכֵּן נקְ בַ ְרנּו עמֹו בַ ְטבילָּה לַמָּ וֶת לְ מַ עַן נ ְתהַ לְֵּך ְבחַ ּיים ְמחֻדָּ שים
כַאֲשֶ ר הַ מָּ שיחַ נֵּעֹור מן־הַ מֵּ תים עַל־יְ דֵּ י כְ בֹוד הָּ אָּ ב׃
חיים חדשים מתחת לעבדות של חטא .בדיוק כמו הגאולה ממצרים
אל הרומיים פרק  6פסוקים 5-7
כי אם־נ ְדבַ קְ נּו בְ ד ְמיֹון מֹותֹו אָּ כֵּן ְדבּוקים נהְ יֶה גַם־ל ְתחּיָּתֹו׃  6בַ אֲשֶ ר יֹ ְדעים ֲאנ ְַחנּו כי־נצְ לַב עמֹו הָּ אָּ דָּ ם הַ ּיָּשָּ ן אֲשֶ ר בָּ נּו
לְ מַ עַן י ֹאבַ ד גּוף הַ חֵּ ְטא וְ ל ֹא נהְ יֶה עֹוד עֲבָּ דים לַחֵּ ְטא׃  7כי הַ מֵּ ת נקָּ ה מן־הַ חֵּ ְטא׃
זה ישוע שגאל אותנו מהחטא מעבדות החטא וממות בגלל החטא כאמור בפרק 8
אל הרומיים פרק  8פסוק 2
ּתֹורת הַ חֵּ ְטא וְ הַ מָּ וֶת׃
תֹורת רּוחַ הַ חַ ּיים אֲ שֶ ר בַ מָּ שיחַ יֵּשּו ַע הֹוציאָּ ה אֹ תי לַחָּ פְ שי מ ַ
כי ַ
גם בתהילים אנו מוצאים בו חטא יכול לשלוט על מישהו שהופך אותם עבדים.
תהילים פרק קיט' פסוק קלג'
פְ עָּ מַ י ,הָּ כֵּן בְ א ְמ ָּרתֶ ָך;

וְ אַ לּ-תַ ְשלֶט-בי כָּל-אָּ וֶן.

עם ישוע ניתנה לנו האפשרות להיות עבדים לחטא או עבדים לצייתנות.
אל הרומיים פרק פרק  6פסוקים 16-18

ֲהל ֹא יְ דַ עְ ּתֶ ם כי אֲשֶ ר ּת ְּתנּו נַפְ ְשכֶם לֹו להְ יֹות עֲבָּ דָּ יו לָּסּור לְ מ ְשמַ עְ ּתֹו עֲבָּ דים אַ ּתֶ ם לֹו ל ְשמֹ ַע ְבקֹולֹו אם־לַחֵּ ְטא אֱ לֵּי־מָּ וֶת
צּורת הַ לֶקַ ח אֲשֶ ר
אם־לַמ ְשמַ עַת ֱאלֵּי־צְ דָּ קָּ ה׃  17אֲבָּ ל ּתֹודֹ ת לֵּאֹלהים כי־הֱייתֶ ם עַבְ דֵּ י הַ חֵּ ְטא וְ אַ חַ ר ְשמַ עְ ּתֶ ם ְבכָּל־לְ בַ ְבכֶם לְ ַ
ֻחּנַכְ ּתֶ ם בָּ ּה׃  18שֻ ח ֲַר ְרּתֶ ם מידֵּ י הַ חֵּ ְטא ָּלכֵּן ה ְשּתַ עְ בַ ְדּתֶ ם לַצְ דָּ קָּ ה׃
זה בדיוק מה שקרה עם העברים כאשר עזבו את מצרים .הם שוחררו מהעבדות במצרים ולאחר מכן קיבל את החוק.
לאחר מכן הם קיבלו את האפשרות לציית או לא לציית.
דברים פרק יא' פסוקים כו' עד כח'
ְראֵּ ה ,אָּ נֹ כי נֹ תֵּ ן לפְ נֵּיכֶם--הַ ּיֹום :בְ ָּרכָּהּ ,וקְ ָּללָּה .אֶ ת-הַ בְ ָּרכָּה--אֲ שֶ ר ּת ְש ְמעּו ,אֶ ל-מצְ ֹות יְ הוָּה אֱֹלהֵּ יכֶם ,אֲשֶ ר אָּ נֹ כי ְמצַ ּוֶה
אֶ ְתכֶם ,הַ ּיֹום .וְ הַ קְ ָּללָּה ,אם-ל ֹא ת ְש ְמעּו אֶ ל-מצְ ֹות יְ הוָּה אֱֹלהֵּ יכֶם ,וְ סַ ְרּתֶ ם מן-הַ דֶ ֶרְך ,אֲשֶ ר אָּ נֹ כי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶם הַ ּיֹוםָּ :ל ֶלכֶת,
אַ ֲח ֵּרי אֱֹלהים ֲאחֵּ רים--אֲשֶ ר ל ֹא-יְ דַ עְ ּתֶ ם וְ הָּ יָּה ,כי יְ ביאֲָך יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך ,אֶ ל-הָּ אָּ ֶרץ ,אֲשֶ ר-אַ ּתָּ ה בָּ א-שָּ מָּ ה לְ ר ְשּתָּ ּה--וְ נָּתַ ּתָּ ה
אֶ ת-הַ בְ ָּרכָּה עַל-הַ ר גְ רזים ,וְ אֶ ת-הַ קְ ָּללָּה עַ ל-הַ ר ֵּעיבָּ ל.
כשם שהדם היה מוחל ופסח על דלתות ישראל במצרים ,כך הדם של ישוע שמשחרר אותנו מכל חטאינו.
הראשונה לפטרוס פרק  1פסוקים 18-20
פְ נֵּי שֶ ּיֹ ְדעים אַ ּתֶ ם כי ל ֹא־בְ דָּ בָּ ר נפְ סָּ ד ל ֹא בְ כֶסֶ ף וְ ל ֹא בְ זָּהָּ ב נפְ דֵּ יתֶ ם מדֶ ֶרְך הַ ְבלְ כֶם אֲשֶ ר הָּ נְ חַ לְ ּתֶ ם מֵּ אֵּ ת ֲאבֹותֵּ יכֶם׃  19כי
מֹוסדֹות ּתֵּ בֵּ ל וְ נגְ לָּה ְבאַ חֲרית הַ ּיָּמים
אם־בְ דַ ם יָּקָּ ר שֶ ל־שֶ ה תָּ מים שֶ אֵּ ין־בֹו מּום בְ דַ ם הַ מָּ שיחַ ׃  20הַ ּנֹודָּ ע מֵּ ר ֹאש לפְ נֵּי ְ
לְ מַ עַנְ כֶם׃
חזון יוחנן 1:5
ּובדָּ מֹו גְ אָּ לָּנּו מֵּ חַ ט ֹאתֵּ ינּו׃
ּומֵּ אֵּ ת־יֵּשּו ַע הַ מָּ שיחַ הָּ עֵּד הַ ֶּנ ֱאמָּ ן ּובְ כֹור הַ מֵּ תים וְ עֶלְ יֹון לְ מַ לְ כֵּי־אָּ ֶרץ ֲאשֶ ר אָּ הַ ב אֹ תָּ נּו ְ
חזון יוחנן 5:9
ּובדָּ ְמָך קָּ ניתָּ לֵּאֹלהים מכָּל־מ ְשפָּ חָּ ה
ַוּיָּשירּו שיר חָּ דָּ ש לֵּאמֹ ר לְ ָך נָּאֶ ה לָּקַ חַ ת אֶ ת־הַ סֵּ ֶפר וְ לפְ ּתֹ חַ אֶ ת־חֹותָּ מָּ יו כי אַ ּתָּ ה נ ְשחַ ְטּתָּ ְ
וְ לָּשֹון וְ כָּל־ ַעם ָּוגֹוי
אז היום יש לנו סיבה טובה עוד יותר לציון פסח ומצוות .לזכור איך הוא נשא עמו מכבלי העבדות במצרים וכיצד הוא
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.
המילה "סדר" פירושה בעברית "סדר" של צעדים שמבוצעים בנקודות שונות בארוחת חג הפסח .צעדים אלה נקבעו
כביכול על ידי רבנים קדומים בתקופת התלמוד בתחילת הספירה  200לספירה לערך.אבל איפה היא ארוחת ערב הסדר
בכתבי הקודש? ובכן ,אין  ,בארוחת הסדר יש פטרוזיליה ,מרור ,תפוחים ,אגוזים ,תבלינים ,טלה וביצה .אבל כאשר
אנו מסתכל על כתבי הקודש ,אנו מוצאים כי פסח התחיל הרבה יותר פשוט.
בספר שמות פרק  , ,12מזכירים את כבש הפסח ,מרור ומצוות .אולם ,בכתבי הקודש ,אנחנו לא רואים שום סדר מסוים
שהארוחה הזו צריה להיאכל .למעשה מסורת של סעודת ליל הסדר החלה להיווצר בימים שבם היהודים הוגלו לבבל.
אז הם לא יכלו להקריב קרבן כפי שנקבע בירושלים ,ומאמינים שהם החלו להשתמש באלמנטים אלה שהוסיפו כדי
שלא לשכוח את ההיסטוריה שלהם .אז ,האם זה בסדר לקיים ארוחת ליל סדר? בהחלט לא .למעשה ,לא יכול להיות
ערך רב בהשתתפות באירוע כזה .אבל עלינו להבין שהארוחה הספציפית הזה היא רק מסורת ולא ציווי מקראי.

ברית מילה
ברית מילה היא נושא שמקבל לעתים קרובות חשיבות בארוחות ליל הסדר  .זה עולה כי יש מצווה שצריך להיות נימול
לאכול בפסח.
שמות פרק יב' פסוק מח'
וְ כי-יָּגּור א ְּתָך גֵּר ,וְ עָּשָּ ה ֶפסַ ח לַיהוָּה--המֹול לֹו כָּלָּ -זכָּר וְ אָּ ז יקְ ַרב ַל ֲעשֹתֹו ,וְ הָּ יָּה כְ אֶ ז ְַרח הָּ אָּ ֶרץ; וְ כָּל-ע ֵָּּרל ,ל ֹא-י ֹאכַל בֹו.
זה גורם לבעיה היום כי לא כולם ותלוי מי הם עברו ברית מילה ואז הבעיה מתעוררת כאשר קהילות מזמינות את כולם
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
להזמין אחרים .זה פשוט זיכרון ולא אירוע פסח אמיתי .כך כמה קהילות מוסיפות לתורה כשמתירים לערלים להשתתף
בסדר פסח.
מַ צָּ ה
בתוך כל זה ,אנחנו לא יכולים לשכוח שהארוחה הפסח היא למעשה מה שהוא פועל יוצא של חג המצות.חג המצות הוא
חגיגה שבו אנחנו נמצאים כדי לנקות הבתים של כל המוצרים שהם חמץ במשך שבעה ימים.
שמות פרק יג' פסוק ז'
מַ צֹות ,יֵּאָּ כֵּל ,אֵּ ת ,שבְ עַת הַ ּיָּמים; וְ ל ֹא-י ֵָּּראֶ ה לְ ָך חָּ מֵּ ץ ,וְ ל ֹא-י ֵָּּראֶ ה לְ ָך ְשאֹ רְ --בכָּל-גְ ֻבלֶָך.
יש מספר אפשרויות לפרשנות ,יש כאלה שאומרים שיש להיות בבית ללא שמרים בכלל לעומת זה אחרים מדברים על
דברים שהם חמץ .חמץ זאת מילת בעברית שמשמשת כאן וזה אומר "להיות חמץ" .לפיכך ,אנו מחזיקים בפרשנות
שאנחנו לא צריכים להשאיר בבית שום מוצרים שהם חמץ .כי הוספת שמרים מאפשר לבצק לעבור תהליך תסיסה
וגורם לו לעלות .אבל שמרים בעצמם אינם אסורים ,כך הדברים היחידים האסורים ,הם מוצרים שעלו עקב פעילות
השמרים.
למרות זאת ,יש כמה דברים שמונעים מאתנו לחגוג חג זה מקראי .קחו למשל את ההוראות שניתנו בספר ויקרא כג'.
ויקרא פרק כג' פסוקים ו' עד ח'
ּובַ חֲמשָּ ה עָּשָּ ר יֹום לַחֹ דֶ ש הַ זֶה ,חַ ג הַ מַ צֹות לַיהוָּה :שבְ עַת יָּמים ,מַ צֹות ּת ֹאכֵּלּו .בַ ּיֹום ,הָּ ראשֹון ,מקְ ָּרא-קֹ דֶ ש ,י ְהיֶה ָּלכֶם;
כָּלְ -מלֶאכֶת עֲבֹ דָּ ה ,ל ֹא תַ עֲשּו .וְ הקְ ַרבְ ּתֶ ם אשֶ ה לַיהוָּה ,שבְ עַת יָּמים; בַ ּיֹום הַ ְשביעי מקְ ָּרא-קֹ דֶ ש ,כָּלְ -מלֶאכֶת עֲבֹ דָּ ה ל ֹא
תַ עֲשּו
ברור שאנחנו לא מסוגלים לעשות את הקורבנות כפי שנקבע בג זה .זה מאפשר לנו לדעת שחג זה לא יכול להיות
מקראי .אבל אנחנו אכן יכולים להנציח אותו ולזכור אותו.
מה זה אומר?
אז מה המצות מייצגות? רבים אומרים שזה מייצג את זה שלא חטא .ואכן יש אלמנט של אמת שכפי שאנו רואים פולוס
נוזף בכנסייה של קורינתוס שמאפשרת חטא בקהילה שלהם ולאחר מכן מתייחס לחטא כאל שמרים.
הראשונה לקורינתים פרק  5פסוקים 1-8
הַ קֹול נ ְשמַ ע בְ כָּל־מָּ קֹום שֶ זְנּות בֵּ ינֵּיכֶם ּוזְנּות אֲשֶ ר אֵּ ין כָּמֹוהָּ בַ גֹוים ַעד־שֶ ּיקַ ח איש אֶ ת־אֵּ שֶ ת אָּ ביו׃  2וְ אַ ּתֶ ם מ ְתגָּאים ּתַ חַ ת
אֲשֶ ר ּת ְתאַ בָּ לּו לְ הָּ סיר מק ְרבְ כֶם עֹ שֵּ ה הַ מַ עֲשֶ ה הַ זֶה׃  3וְ אָּ נֹ כי הָּ ָּרחֹוק מכֶם ְבגּופי וְ קָּ רֹוב ְברּוחי כְ בָּ ר דַ נְ ּתי כְ אלּו הָּ ייתי
בּורת אֲ דֹ נֵּינּו
אֶ צְ לְ כֶם עַל־הָּ איש אֲשֶ ר־עָּשָּ ה כַדָּ בָּ ר הַ זֶה׃  4בְ שֵּ ם אֲדֹ נֵּינּו יֵּשּו ַע הַ מָּ שיחַ בְ הקָּ הֶ לְ כֶם יַחַ ד וְ רּוחי א ְּתכֶם עם־גְ ַ
יֵּשּועַ הַ מָּ שיחַ ׃  5ל ְמסֹ ר אֶ ת־הָּ איש הַ הּוא לַשָּ טָּ ן לְ אַ בֵּ ד אֶ ת־הַ בָּ שָּ ר לְ מַ עַן יּוָּשַ ע הָּ רּוחַ ְביֹום הָּ אָּ דֹון יֵּשּו ַע׃  6ל ֹא־טֹוב

ה ְתהַ לֶלְ כֶם ֲהל ֹא יְ דַ עְ ּתֶ ם כי ְמ ַעט ְשאֹ ר ְמחַ מֵּ ץ אֶ ת־כָּל־הָּ עסָּ ה׃  7בַ עֲרּו אֶ ת־הַ ְשאֹור הַ ּיָּשָּ ן לְ מַ עַן ּת ְהיּו עסָּ ה חֲדָּ שָּ ה ֲהל ֹא לֶחֶ ם
מַ צֹות אַ ּתֶ ם כי גַם־לָּנּו פ ְסחֵּ נּו הַ ּנזְבָּ ח בַ עֲדֵּ נּו הּוא הַ מָּ שיחַ ׃  8עַל־כֵּן נָּחֹ גָּה־ּנָּא הֶ חָּ ג ל ֹא־ב ְשאֹ ר יָּשָּ ן וְ ל ֹא־ב ְשאֹ ר ָּרעָּה ו ֶָּרשַ ע כי
אם־בְ מַ צֹות הַ ּתֹ ם וְ הָּ ֱאמֶ ת׃
באותו הזמן אנו רואים בפסוקים אחרים שמרמזים על כך ששמרים יכולים לייצג סוג של הוראה.
מתי פרק  16פסוקים 11-12
אֵּ יְך ל ֹא תָּ בינּו כי ל ֹא עַל־הַ לֶחֶ ם אָּ מַ ְרּתי ֲאלֵּיהֶ ם השָּ ְמרּו ָּלכֶם מ ְשאֹ ר הַ פְ רּושים וְ הַ צַ דּוקים׃  12אָּ ז הֵּ בינּו כי ל ֹא אָּ מַ ר לָּהֶ ם
לְ השָּ מֵּ ר מ ְשאֹ ר הַ לֶחֶ ם כי אם־מלמּוד הַ פְ רּושים וְ הַ צַ דּוקים׃
אנחנו אפילו רואים שיש שמרים שהם נציג של מלכות השמים.
מתי פרק  13פסוק 33
ּישָּ א עֹוד ְמשָּ לֹו וַּיאֹ מֶ ר ֲאלֵּיהֶ ם מַ לְ כּות הַ שָּ מַ ים דֹומָּ ה ל ְשאֹ ר אֲשֶ ר לְ קָּ חַ ּתּו אשָּ ה וַּת ְטמֹ ן ב ְשלש ְסאים קֶ מַ ח עַד כי־י ְֶחמַ ץ כֻלֹו׃
אז ,אני חושב שזה בטוח לומר ,כי בשורה התחתונה יש להסיר כל דבר שאינו של ה ' .אבל למה תקופה של שבעה
ימים? אנחנו לא ממש בטוחים ,לעומת זאת ,אנחנו מאמינים שזה יכול מאוד להיות רמז של שבע אלף השנים של אדם
חי על האדמה הנוכחית .שבעה "ימים" שאנחנו צריכים להסיר כל מה שאינו שייך ל ה' מחיינו .ואז ,אחרי האלף ,סוף
שבעה הימים ,אנו רואים שמים חדשים וארץ חדשה .לאחר מכן ,אנו נכנסים אל תוך נצח בירושלים החדשה שבו אין
חטא שיש להסירו.
אפשרויות נבואיות
ידיעה שיכול להיות שמשמעות המצות לגבי העתיד ,יכול להיות שיש עדיין משמעות נבואית של פסח לעתיד? אחרי
הכל ,ההיסטוריה היא מחזורית .אנחנו מאמינים שזה אפשרי מאוד .חשבתי מה שאנו מוצאים בחזון יוחנן פרק  11פסוק
 8שני עדים.
הָּ יְ תָּ ה נבְ לָּתָּ ם ב ְרחֹוב הָּ עיר הַ גְ דֹולָּה הַ ּנקְ ֵּראת כְ פי הָּ רּוחַ בְ שֵּ ם ְסדֹום ּומצְ ַרים אֲשֶ ר־שָּ ם נצְ לַב גַם־אֲדֹ נֵּיהֶ ם׃
אין ספק שזו התייחסות ירושלים .עם זאת ,למה זה נקרא בהשאלה סדום ומצרים? מה הוא המקביל שיש שני המקומות
האלה במשותף שיגרמו לירושלים להיות המכונים כאלה בעתיד? אנו מאמינים שיש לנו את התשובה לזה.ותשובה
הכוללת את עיתוי חג הפסח.
על מנת לקבל את ההבנה שיש לזה משמעות עתידית אפשרית ,אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה המקראית של
פסח.
מקובל שפסח הראשון שהוזכר בכתבי הקודש הוא זה שצוין בספר שמות ,בו אנו מוצאים את העברים ביציאת מצרים.
עם זאת ,אנו מאמינים שיש ראיות לכך שחג הפסח הזה הוא לא באמת הראשון שצוין בכתבי הקודש.
קחו למשל את העיתוי של גאולת לוט מסדום .בסיפור זה אנו רואים ה ' מדבר אל אברהם ואומר לו כי בשנה הבאה
באותו זמן שרה תלד בן.
בראשית פרק יח' פסוק יד'
הֲיפָּ לֵּא מֵּ יְ הוָּה ,דָּ בָּ ר; לַמֹועֵּד אָּ שּוב אֵּ לֶיָךָּ ,כעֵּת חַ ּיָּהּ--ולְ שָּ ָּרה בֵּ ן.
המילה העברית כאן היא "מועד " ,שהיא אותה המילה המשמשת ביחס לימים הנוראים של יהוה .אז מה היום קדוש או
מועד זה היה יכול להיות באותו הזמן? זה מאוד מתקבל על הדעת באותו הערב היה ההתחלה של המצות כאשר ארוחת

פסח הייתה להיאכל .כי למחרת בבוקר אנחנו רואים את גאולתו של לוט ומשפחתו מסדום .בדיוק כמו שאנחנו כן ראינו
עם הילדים של ישראל ממצרים בבוקר שאחרי חג הפסח .האם יכול להיות שיהוה אמר בסעודת הפסח בשנה הבאה
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'
ַוּיָּבֹ אּו ְשנֵּי הַ מַ לְ אָּ כים ְסדֹ מָּ ה ,בָּ ע ֶֶרב ,וְ לֹוט ,יֹשֵּ ב בְ שַ עַרְ -ס ֹדם; ַוּי ְַרא-לֹוט ַוּיָּקָּ ם לקְ ָּראתָּ ם ,וַּי ְשּתַ חּו אַ ַפים אָּ ְרצָּ ה .וַּי ֹאמֶ ר הּנֶה
ֹאמרּו ל ֹא ,כי בָּ ְרחֹוב נָּלין.
ּנָּא-אֲ דֹ נַי ,סּורּו נָּא אֶ ל -בֵּ ית ַעבְ ְדכֶם וְ לינּו וְ ַרחֲצּו ַרגְ לֵּיכֶם ,וְ ה ְשכ ְַמּתֶ םַ ,ו ֲהלַכְ ּתֶ ם לְ דַ ְרכְ כֶם; ַוּי ְ
וַּיפְ צַ ר-בָּ ם ְמאֹ דַ --ו ָּּיסֻרּו אֵּ לָּיוַ ,וּיָּבֹ אּו אֶ ל-בֵּ יתֹו; ַו ַּיעַש לָּהֶ ם מ ְשּתֶ הּ ,ומַ צֹות אָּ פָּה ַוּי ֹאכֵּלּו.
תחילה ,בפסוק א' ,נציין ,כי זה היה בערב .ולאחר מכן בפסוק ג' הוא מכין להם ארוחה אבל זה לא היה רק ארוחה
רגילה ,נאמר באופן ספציפי שהלחם היה ללא שמרים .לא היתה שום דחיפות לעשות מהר את הלחם .היה להם כל
הערב ובכל זאת .כאשר לחם נעשה ללא שמרים לאחד שעוקב אחרי הדרכים יהוה?חג המצות מתחיל בפסח  . .זה מאוד
מתקבל על הדעת שהביטוי "אפיית לחם ללא שמרים" יכול ליידע אותנו מה המועד זה באמת התכוון ה 'ה כשדיבר עם
אברהם .באותו האופן אם שומעים (אמריקאים) "יום תרנגול ההודו" הם מיד מבינים שהכוונה לחג ההודיה האמריקני.
ביטויים אלה באופן מיידי הופכים את חשיבה אחד  ...חג ההודיה .כמו כן ,הביטוי "אפיית לחם ללא שמרים" בהחלט
גורם לך לחשוב על חג המצות.
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.
בראשית פרק כו' פסוקים ד' עד ה'
וְ ה ְרבֵּ יתי אֶ ת-ז ְַרעֲָך ,כְ כֹוכְ בֵּ י הַ שָּ מַ ים ,וְ נָּתַ ּתי לְ ז ְַרעֲָך ,אֵּ ת כָּל-הָּ א ֲָּרצֹ ת הָּ אֵּ ל; וְ ה ְתבָּ ְרכּו ְבז ְַרעֲָך ,כֹ ל גֹויֵּי הָּ אָּ ֶרץ .עֵּקֶ ב ,אֲשֶ ר-
שָּ מַ ע אַ ְב ָּרהָּ ם ְבקֹ לי; וַּי ְשמֹ ר ,מ ְשמַ ְרּתי ,מצְ ֹותַ י ,חֻקֹותַ י וְ תֹורֹ תָּ י.
דברי אלוהים עומדים לנצח גם לפני שהועלו על כתב ,זה לא אומר שהם לא יודעים עליהם .הם יכולים מאוד בקלות
לעבור מפה לאוזן  ,כמו שזה נראה במקרה שלעיל .עכשיו אנחנו רואים שהגאולה של פסח קרתה בסדום ומצרים .אבל
זה עדיין לא עונה למה ירושלים מיוחסת עם שני השמות הללו.
זו הסיבה לכך שרבים מאמינים כי  1,260הימים של הגנה על האישה בחזון יוחנן פרק  ,12מתחילים למעשה ביום זה.
למה אנו אומרים זאת? כי אנו יודעים שאבא עוסק בדפוסים החוזרים על עצמם .אנו רואים שתי דוגמאות של גאולה
והגנה ביום הראשון של חג המצות  ,לפיכך ,זה לא מחוץ לתחום של אפשרויות שנראים את הגאולה בפסח עתיד.
בואו נבדוק את הפסוק מחזון יוחנן
חזון יוחנן פרק  11פסוק 8
וְ הָּ יְ תָּ ה נבְ לָּתָּ ם ב ְרחֹוב הָּ עיר הַ גְ דֹולָּה הַ ּנקְ ֵּראת כְ פי הָּ רּוחַ בְ שֵּ ם סְ דֹום ּומצְ ַרים אֲשֶ ר־שָּ ם נצְ לַב ַגם־אֲדֹ נֵּיהֶ ם׃
שוב ,אין ספק שיש התייחסות לירושלים .עם זאת ,אנו מוצאים את זה מעניין ששני המקומות האלה שבהשאלה השם
ירושלים בקשר עם הגאולה הניתנת בפסח  .מה המשמעות הנבואית? אפשר לטעון שירושלים נקראת כי ישוע היה שה
הפסח שלנו והוא מת בירושלים .ואנחנו מסכימים לחלוטין.
עם זאת ,כאשר מסתכל על דבריו של ישוע בנושא קץ הזמנים ,אנחנו לא יכולים שלא לתהות אם יש יותר.

מתי פרק  24פסוקים 15-16
ָּלכֵּן כַאֲשֶ ר ּת ְראּו אֶ ת־שקּוץ ְמשֹ מֵּ ם אֲשֶ ר אָּ מַ ר דָּ נּיֵּאל הַ ּנָּביא עֹומֵּ ד בְ מָּ קֹום קָּ דֹוש הַ קֹ ֵּרא יָּבין׃  16אָּ ז נֹוס יָּנּוסּו אַ נְ שֵּ י יְ הּודָּ ה
אֶ ל־הֶ הָּ רים׃
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.
ובדיוק כפי שפסח יכול להיות בעל משמעות נבואית בעתיד ,אנו מאמינים כי גם פסח השני אולי יכול גם כן .פסח השני
חוגג כל אחד שהופך לטמא על ידי נגיעה בגופות .השווה מה שאנו מוצאים ביחזקאל.
יחזקאל פרק לט' פסוקים יב' עד יד'
ּוקְ בָּ רּום בֵּ ית י ְש ָּראֵּ ל ,לְ מַ עַן טַ הֵּ ר אֶ ת-הָּ אָּ ֶרץ ,שבְ עָּה ,חֳדָּ שים .וְ קָּ בְ רּו כָּלַ -עם הָּ אָּ ֶרץ ,וְ הָּ יָּה לָּהֶ ם לְ שֵּ ם--יֹום ,הכ ְָּבדי ,נְ אֻ ם,
אֲ דֹ נָּי יְ הוה .וְ אַ נְ שֵּ י תָּ מיד יַבְ דילּו ,עֹ בְ רים בָּ אָּ ֶרץְ ,מקַ בְ רים אֶ ת-הָּ עֹ בְ רים אֶ ת-הַ ּנֹותָּ רים עַל-פְ נֵּי הָּ אָּ ֶרץ ,לְ טַ ה ֲָּרּה--מקְ צֵּ ה
שבְ עָּה-חֳדָּ שים ,יַחְ קֹ רּו.
כפי שנראה חזרתו של ישוע תהיה במהלך חגי הסתיו .מלבד בשנים מעוברות ,פסח נמצא שישה חודשים מחגי הסתיו.
ובכל זאת יחזקאל מציג את הטיהור שימשך שבעה חודשים .כך ,איסוף הגופות יגרום לאנשים להיות טמאים והם
יצטרכו לחגוג פסח שני.
הזהרת מסע
למרות שאין אנו יכולים לשמור על החגים המקראיים זה מאד חשוב לשמר אותם ולזכור אותםף ובכל זאת עלינו
להיות זהירים.
אני זוכר לא מזמן התכוננו משפחתי ואני לקראת חג הפסח והתחלנו לפנות ולנקות את הבית .פנו אלינו חברים ושאלו
אם הם יכולים לקבל את שם המקום ממנו רכשנו את כבש הפסח .אנחנו השבנו שאנחנו לא אוכלים כבש בחגיגת הפסח.
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.
ביקשתי לתת לי את הכתובים בו מציגים את פרטי הסעודה כדי שגם אנחנו נחגוג ככל שאפשר קרוב למקורות והם
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.
זכור היום קשה לחגוג את החגים המקראיים בדיוק ונותר לנו רק לזכור אותם בלבד.
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
שמכפר עלינו .כל משפחה יכולה לזכור את היום הזה בדרכה .רק יש לוודא שאלו הם מסורות ואינם תורה שכתובה
בכתבי הקודש.
אנו מעודדים אותכם לחגוג את החגים הללו לטובת הזיכרון ובמהרה בימנו יחזור המשיח ונחגוג אותם נכון אמן.

כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
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