
 1 

 

  

  ח"     ניסן התשס                        ד"בס

  ה  צ מ  ו ץ מ ח
 )פ שיעורו של הרב יואל בן נון"ע(לפרשת מצורע 

  
   הפסח– ג"שמות כ. 1

  .ּבֶֹקר-ַחִּגי ַעד-ָיִלין ֵחֶלב-ִזְבִחי ְולֹא-ָחֵמץ ַּדם-ִתְזַּבח ַעל- לֹאיח
  י"רש. 2

  . החמץד בניסן עד שתבער" לא תשחט את הפסח בי–לא תזבח על חמץ 
  ע"ראב. 3

  . הוא זבח חג הפסח הנאכל על מצות ומרורים–זבחי -דם
  ט"בעל ספר החינוך מצוה פ. 4

ידוע הדבר , לפי שקביעות זמן בכל העינינים הוא קיום עשיתן: משרשי המצוה
בדבר הפסח שהוא דבר גדול אצלנו בקיום הדת כמו שכתבנו ועל כן . אצל כל אדם

 ברוך הוא שנעשה ענינו בסדר ובקביעות זמן לכל ציוה האל, )א"מצוה כ(למעלה 
  . ולא תבוא מצוה ממצוות ענין המועד הזה בגבול חברתה, דבר ודבר מדבריו

ואחר כך להתחיל ,  תחילה– הנמאס בעינינו לשעתו –ועל כן נזהרנו להשבית החמץ 
  .שהוא התחלת שמחת מועד הטוב, בקרבן הפסח

  ר הירש"הרש. 5
  שעיקרו של קרבן פסח הואב "יכבר בארנו לעיל פרק "

תכלית קרבן הפסח , הקרבנות שלא כבשאר. קידושו והתמסרותו של הבית היהודי
שלא בא : "ומשמעותו המפורשת היא אכילתו בתוך הבית ובקרב המשפחה

, "זבח"לפיכך נזכר כאן הקרבן בלשון ). ב"ו ע"פסחים ע" (מתחילתו אלא לאכילה
מציין בעיקר " זבח"שכן ,  זה יש משמעות רבהולביטוי, "זיבוח"והקרבתו קרויה 

 זבח משפחה –נמצא זבחי . הוא הכנת זבח משפחה" זיבוח"ו, זבח משפחה
  . 'המוקדש לה

 דבר זה יתפרש שרק –להקריב את הזבח הזה במקדש בשעה שהחמץ עדיין בבית 
, אמצעי קיומם הגשמי, ואילו גורלם', משתעבדים לה, בני המשפחה, האנשים

הם באים '  לא מה–' נחשבים כבלתי תלויים בה, ייתם עלי אדמותהשמחייתם ו
דבר זה יצור תהום עמוקה למשחית בין הבית לבין . הם מוקדשים' ולא לה
והלא כל עצמו של הקרבן הוא קידוש הבית והקרבתו על מזבח מקדש , המקדש

    . "'ה
   ב "שמות י. 5
  .ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו-ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל-ְצִלי  ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה- ְוָאְכלּו ֶאתח
   )'הלכה א' פרק ח (ם הלכות קרבן פסח"רמב. 6
 ,ואכלו את הבשר"שנאמר , מצות עשה--אכילת בשר הפסח בלילי חמישה עשר  א

    ).ח,יב שמות" (על מרורים יאכלוהו,  צלי אש ומצות :בלילה הזה
באכילת  יוצא ידי חובתו, אם לא מצאו מצה ומרור; ואין מצה ומרור מעכבין] ב[

 מרוריםעל "שנאמר , אינו מצוה-- אבל מרור בלא פסח .בשר הפסח לבדו
 ".יאכלוהו

  ר הירש"רש. 7
 להם בעצמם תשוב ותוענק בליל חרות זה יישותם אשר –ואכלו את הבשר "

" ות ומרוריםמצ"משמעות . צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו: לםואו, הקריבו
ומצות , כשם שברגע היציאה לא הניחו להם נוגשיהם שהות לחימוץ לחמם. ברורה

בכל . שהות לחמוץ לחמם, בהיותם עבדים, כן לא נתנו להם, הוכרחו לקחת אתם
ם עת עמדו מאחוריהם שוט הנוגש ולחץ עומס העבודה עוצר הנשימה שאילצ

  . לאפות את לחמם במהירות ובחיפזון
הא לחמא עניא די : "וכן אנו מכנים אותה, היא איפה לחם עבדות מובהקת" מצה"

  ". עבדות"מצה היא איפוא ביטוי אופיני ל". אכלו אבהתנא בארעא דמצרים
וביטוי הוא איפוא " וימררו את חייהם"מתיחס ל" מרורים"כמו כן ברור ש

צלי "אי לכן מסמלים .  ... בהם מררו את חייהם, רושעותלהתעללויות המ" עינוי"ל
את שלושת הבחינות , בו שוב התענגו על הדרור, ברגע זה" אש ומצות על מרורים

, קרבן הפסח את הגרות" (עינוי"ו" עבדות", "גרות"הבולטות של סבלות מצרים 
זאת כדי להנציח בתודעתם כי ברגע ).  והמרור את העינויהמצה את העבדות

עדיין היו הם אותם העבדים , גאולה עדיין הכביד עליהם הלחץ בכל עוזוה
  "והוא אשר העניקו להם, יכול היה לקרוא דרור' וכי רק ה, שבשליטת המצרים

  אור החיים . 8
זה ' שצריך צלי אש ושיהיה שלם וכו' לפי פשט הכתוב לפי מה שראינו שאמר ה"

, החרות ואין רשות אחרים עליהםהגדולה ויגיד שדעת עליון הוא להראות בחינת 
הוא לצד כי כן דרך אוכלי צלי לאכול עימו דבר חד ' ןלפי זה גם המרורים שיצו ה

גם בזה יוכר גדל הערבות שיקדים . כי בזה יערב לחך האוכל ויאכל בכל אות נפשו
גם מה שהזכיר המצות הוא פרט אשר יכונן חך אוכל יטעם לו . לפיו מרורים

  ."     הצלי
  )'הלכה א' פרק ו(ם בהלכות חמץ מצה "מבר. 9
   ,תאכלו, בערב"שנאמר , מצות עשה מן התורה לאכול מצה בליל חמישה עשר  א

, אכילה זו בקרבן הפסח  ולא תלה .ובכל זמן, בכל מקום--)יח,שמות יב" (מצות
    .ומצותה כל הלילה; פני עצמהמצוה באלא זו 

אוכל אורז או דוחן , רצה; אוכל מצה, רצה--אכילת מצה רשות ,אבל בשאר הרגל
יצא ידי , ומשאכל כזית; חובה, בליל חמישה עשר בלבד  אבל .או קליות או פירות

 .חובתו
  א"כ ע"פסחים דף ק. 10

במדבר (תיב אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ומאי שנא מרור דכ
  .על מצות ומרורים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור) ט

בערב ) שמות יב( מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים מצה מיהדר הדר ביה קרא 
  .תאכלו מצות

  'ז ג" טדברים . 11
ארץ מאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת תלא תאכל עליו חמץ שבעת ימים "

  "מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
  י"רש. 12
  " לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים–לחם עוני "

  ספורנו. 13
ושלא היה להם פנאי להשהות עיסתם עד ,  לחם שהיו אוכלים בענים–עוני לחם "

  "מפני נוגשים אצים, שתחמץ
  חזקוני. 14
 דרכו של עני כשנותנים לו מעט קמח אין לו כלי להחם בו המים ללושו –לחם עוני "

  "אלא בוללו במעט מים צוננים וזורקו בתנור או בכירה, ולא פנאי להחמיץ
  ו להגדה של פסחל בבאור"המהר. 15
. ואולי יקשה לך מה ענין העניות אל החרות והלא שני הפכים הם החרות והעניות"

 ענין הגאולה עניות בעצמה הוראה על הגאולה שאיןאבל דבר זה אין קשיא כי ה
לא כמו . רק כשיוצא להיות עומד לגמרי ברשות עצמו ואין לו שום צירוף אל זולתו

 שיש דברהלכך . ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדוןהעבד שאינו עומד ברשות עצמו 
  . בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה 

ולפיכך . אבל הדבר שיש בו עניות ואין בו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה
בעבור שאין במצה רק עצם , נצטוינו לאכול לחם עוני שהוא המצה בליל היציאה

כדי שלא יהיה נמצא כלל שום . והוא כמו עני. חם ולא יצטרף בו דבר מן השעורהל
  "ז נקנה הגאולה שהוא סלוק הצרוף"צירוף בלילה שבו הגאולה ועי

וזה כי העני הוא שאין , ועוד תדע איך המצה שהיא לחם עוני שייכה אל הגאולה"
 חסרון נחשב ודבר זה אף שהוא ל. לו דבר וזה ענין פשיטות כאשר עומד בעצמו

מ הפשוטות מעלה היא מצד "מ. בעולם הזה שהוא עולם ההרכבה ומעלתו בהרכבה
שלא מצד ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה , עולם הפשוט שאין בו הרכבה
ולפיכך צוה לאכול . רק מצד עולם העליון הפשוט, עולם הזה שהוא עולם המורכב

ילה זה נגאלים במדרגה עליונה ומפני שבל... מצה לחם עוני שהוא לחם הפשוט 
  . למעלה מן העולם המורכב צוה שהיה אכילתן מצה שהיא פשוטה

וביום הכיפורים בבגדי לבן דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימות השנה בבגדי זהב 
וזהו בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה שהרי היה נכנס לפני ולפנים , לפני ולפנים

כי בגדי לבן הם פשוטים , ת המדרגה שנכנס לשםיש לו לשמש בבגדי לבן לפי מעל
ולכך צוה בליל זה לאכול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל כי בליל זה נגאלו 

  "במדרגה עליונה וכל מדרגה עליונה יש בה פשיטות
  הגדה של פסח. 16
על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו ? מצה זו שאנו אוכלים על שום מה"

: שנאמר. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ולגאלםלהחמיץ עד שנגלה עליהם 
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים "

  "ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם
  ב"שמות י. 17
  .ָמםִׁשְכ -ְּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת ְּבִׂשְמלָֹתם ַעל- ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאתלד
גְֹרׁשּו - ִּכי ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ- ַוּיֹאפּו ֶאתלט

   .ָעׂשּו ָלֶהם-ֵצָדה לֹא-ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם
  הרב אביגדור נבנצאל. 18
רים האיצו רק משום שהמצ, האמנם אכלו בני ישראל מצות בצאתם ממצרים"

והלא כבר שבועיים קודם לכן בראש ? ובצקם לא הספיק להחמיץ, בהם לצאת
ואכלו "ובין השאר נצטוו במפורש , את משה על קרבן הפסח' ציווה ה, חודש ניסן

היינו ) 'ב ח"שמות י(את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו 
חייבים לאפות את הבצק היו , שגם אם לא היו המצרים דוחקים בהם לצאת

  .שנצטוו לקיים אותו הלילהכיוון שהיתה זו אחת המצוות , בטרם יחמץ
  עד שמבין כל שאר, מדוע איפוא חשובה כל כך מצווה זו של איסור חימוץ
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   כגון איסור אכילת הקורבן מבושל או– המצוות שקיימו בליל היציאה ממצרים 
ם מצביעה התורה  דווקא על איסור  מבין כול–או עצם החיוב לאכול קורבן ,  נא

  "? מהי הסיבה לכך–החמץ כחשוב וכעקרוני ביותר 
  החזקוני. 19
ה להעמידם במצרים עד שתחמיץ בצק " הרי בידו של הקב–כי בחפזון יצאת "

ה זכר לדבר ששבעת ימים תאכל הא אינו אלא כדי שיהי? כינו צידה לדרךישלהם ו
  "מצות

. בהחמירה באיסור חמץ,  התורה להנחיל לנוזהו איפוא היסוד הגדול שרוצה"
לבין קדושה , בטומאת מצריםשהמרחק בין שקיעה נצחית  , חשוב לתורה שנבין

אם היו שוהים . משהו ולא יותר,  הוא מרחק של רגע אחד–נצחית בצל השכינה 
רוחני של אבותינו מחמיץ ללא  היה בצקם ה–בטומאת מצרים עוד רגע אחד נוסף 

, היא אכן מרכזית בסיפור הגאולה, שת מהירות היציאה ממצריםגד לפיכך התקנה
  . גאולה כלל, חלילה,  לא היתה–לולא החפזון , לולא אותה מהירות

  . רגע בודד: מהות ההבדל שבין חמץ ומצה, וזוהי למעשה
וזוכה לחיי ,  אתה מקיים בו מצות אכילת מצה–י רגעים בלבד "אם הבצק שהה ח

  ."חייב האוכלו בכרת–ט יותר ואם שהה מע, העולם הבא
   חג המצות–ב " שמות י.20
 ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם   ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוהיד

 ִּכי  יֶכםִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר ִמָּבּתֵ  טו  .ְּתָחֻּגהּו
 טז  .יֹום ַהְּׁשִבִעי- אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד- ָּכל

-ְמָלאָכה לֹא- ָּכל קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם-קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא-ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא
ַהַּמּצֹות - ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתיז  .ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם-ל ְלָכלֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאכֵ 

ַהּיֹום ַהֶּזה -ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת
 ַעד  ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹתָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום  יח  .ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם

- ִּכי ָּכל  ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשאֹר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכםיט  .יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב
- ָּכלכ  .אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ

   .ת לֹא תֹאֵכלּו ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹותַמְחֶמצֶ 
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ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי -ָהָעם ָזכֹור ֶאת- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלג
ֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש  ַהּיֹום ַאד  .ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ

ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי -ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל- ְוָהָיה ִכיה  .ָהָאִביב
ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש -ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת

 ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ז  . ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליהָוהו  .ַהֶּזה
   .ְּגֻבֶלךָ -ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל-ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא-ַהָּיִמים ְולֹא

ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת ְּבִׂשְמלָֹתם ַעל ) לד( ):ב"י, שמות(
  :ִׁשְכָמם

ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ ִּכי גְֹרׁשּו ) לט(
  :א ָעׂשּו ָלֶהםִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹ
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" חמץ"והיפוכה ה.  תלות סוציאלית–" עבדות"מסמלת " מצה"כבר בארנו שה"

עליו " זכרון"והנה על יום הפסח להיות לנו ל. מסמל איפוא עצמאות סוציאלית
להחדיר בנו לבל , להזכיר לנו תמיד מחדש את הרגע בו זכינו בחירות ובעצמאות

יום קומנו לחירות ולעצמאות עומד בראש . ן זכינו לאלהכיצד ובאיזה אופ, נשכח
אלא , ולא עוד. אל נרשה לעצמנו לחם של עצמאות, שבעת ימים, מחזור ימים שלם

"  לבית– איש –ויקחו להם "בו ביום בו זכינו לאישיות עצמאית ולמקום משלנו 
ת סמלה  א– מבתיכם –ביום זה עצמו עלינו לבער במו ידינו מתוך כל שטח גבולינו 

ת ימים נמנע מלזון את עצמנו בלחם עשב. המיוחד של עצמאות סוציאלית
כי ברגע בו קמנו לחירות ולעצמאות לא היה לא , ונזכור ונביע בזאת, העצמאות

אלא . ן לרכוש עצמאותואף זיק של עצמאות או כשר, קניננובבאישיותנו ולא 
' ט בלי מצרים של הרק כוחו השול, שרויים היינו בעמקי שעבוד וחוסר אונים

וכל האוכל בשבעת ימי זכר שיחרורנו כל כמות מלחם . הקימנו לחירות ולעצמאות
, מצהיר עלחירותנו  כעל הישג אנושי, הוא מקור חירותנו' מכחיש כי ה, החירות

  "נועל בפני אישיותו כל עתיד בישראל, ובהינטשו מעל קרקע העבר היהודי
חג המצות דוחה כל רעיון על אודות שלילת דבר החימוץ במשך שבעת ימי "

ואילו אכילת . כביכול בתקומתנו לחירות, השתתפות אנושית עצמאית שהיתה
, המצה עם כניסתו של חג חירותנו מקשרת ומפתחת את רעיון החירות הסוציאלית

אשר הודות לה ולמענה זכינו ' לרעיון התמסרותנו בידי ה', בה זכינו מאת ה
  . כשמצתו בידיו'  ישראל המשוחרר מול פני הלעולם יעמוד עם. בחירות

בדומה לכך הורחק לתמיד כל שאור מן המזבח . 'מעבודת האדם עברנו לעבודת ה
  ..."' אשר במקדש ה
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  סלת, ממשבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים"

 ."'בכורים לה, ח מ ץ   ת א פ נ ה,   תהיינה
   מנחה- יב-יא', ב, ויקרא .24
לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא ' כל המנחה  א ש ר  ת ק ר י ב ו   ל ה "

ואל המזבח ' תקריבו אתם לה]. ביכורים[= קרבן ראשית .'תקטירו ממנו אשה לה
 ."לא יעלו לריח ניחח

   קורבן תודה– ג"י-ב"י', ז, ויקרא .25
משחים ו ר ק י ק י   מ צ ו ת ,   בלולת בשמןצ ו תחלות  מ והקריב על זבח התודה "

,  יקריב קרבנוח ל ת   ל ח ם   ח מ ץע ל   .  וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן, בשמן
  " על זבח תודת שלמיו

   קורבן המילואים– כו', ח, ויקרא; ב, ט"כ, שמות .26
סלת , ורקיקי מצות משחים בשמן, וחלת מצות בלולת בשמן, לחם מצות"

  ,..."חטים
  )ב', ז(משנה במנחות . 27 
  ". חלות ורקיקים ורבוכה: המילואים היו באים  כ מ צ ה שבתודה"

  נזיר - ו "ט', ו, במדבר. 28
  "  ו ר ק י ק י   מ צ ו ת משחים בשמן,  לת חלת בלולת בשמןוסל  מ צ ו ת ס"

  )ב', ז (משנה במנחות. 29
 ואין בה -ת ורקיקים חלו: הנזירות הייתה באה שתי ידות כמצה שבתודה"

 ".רבוכה
 מנחת חינוך - טז-יב', ו,  ויקרא.30

  ֶזה ָקְרַּבן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליהָֹוה ְּביֹום) יג:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) יב(
ַעל ) יד:(ֲחִציָתּה ָּבָעֶרב ִהָּמַׁשח אֹתֹו ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ִמְנָחה ָּתִמיד ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּומַ 

) טו:(ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ֻמְרֶּבֶכת ְּתִביֶאָּנה ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה
ְנַחת ְוָכל ִמ ) טז:(ְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ַיֲעֶׂשה אָֹתּה ָחק עֹוָלם ַליהָֹוה ָּכִליל ָּתְקָטר

  :ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל
 איסור חמץ על המזבח - ב"י- א"י', ב, ויקרא. 31

, 'קרבן ראשית תקריבו אתם לה. 'כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה"...
 " חוואל המזבח לא יעלו לריח ניח

  ו"ט—'י, ט"כ, א"דבה .32
וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח .. .הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד' לך ה"

  "נתנו לך כי ממך הכל ומידך, להתנדב כזאת
  ' ח,  דברים.33

יְֹצִאים , ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת--ַנֲחֵלי ָמִים,  ֶאֶרץ :ֶאֶרץ טֹוָבה-ְמִביֲאָך ֶאל,  ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ז
,  ֶאֶרץט  .ּוְדָבׁש, ֵזית ֶׁשֶמן-ֶאֶרץ; ה ְוִרּמֹוןְוֶגֶפן ּוְתֵאנָ ,  ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרהח  .ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר

, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל; ָּבּה, ֶתְחַסר ּכֹל-לֹא--ָּבּה ֶלֶחם-ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכֻנת ּתֹאַכל
ָאֶרץ ַהּטָֹבה הָ -ַעל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ּוֵבַרְכָּת ֶאת--ְוָׂשָבְעּתָ ,  ְוָאַכְלּתָ י  .ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶֹׁשת

ָֹתיו  ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר ִמְצו, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ִּתְׁשַּכח ֶאת-ֶּפן,  ִהָּׁשֶמר ְלךָ יא  .ָלְך -ֲאֶׁשר ָנַתן
, ּוָבִּתים טִֹבים ִּתְבֶנה; ְוָׂשָבְעּתָ , ּתֹאַכל- ֶּפןיב  .ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו

,  ְוָרםיד  .ִיְרֶּבה, ְלךָ -ְוכֹל ֲאֶׁשר; ָּלְך -ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה,  ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻיןיג  .ְוָיָׁשְבּתָ 
,  ְוָאַמְרּתָ יז ...   .ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְוָׁשַכְחָּת ֶאת; ְלָבֶבךָ 

ִּכי הּוא --ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת,  ְוָזַכְרּתָ יח  .ַהַחִיל ַהֶּזה-ָעָׂשה ִלי ֶאת,  ָיִדי ּכִֹחי ְועֶֹצם :ִּבְלָבֶבךָ 
   .ַּכּיֹום ַהֶּזה, ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ -ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר- ְלַמַען ָהִקים ֶאת :ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹחַ 

  'ח, דברים. 34
 ְלַמַען  :ַּבִּמְדָּבר--ר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנהֲאֶׁש , ַהֶּדֶרְך -ָּכל- ְוָזַכְרָּת ֶאתב

, ַוַּיְרִעֶבךָ ,  ַוְיַעְּנךָ ג  .לֹא-ִאם--ָֹתו ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר ִמְצו-ָלַדַעת ֶאת, ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתךָ 
ַהֶּלֶחם -ִּכי לֹא ַעל,  ְלַמַען הֹוִדיֲעךָ  : ֲאבֶֹתיךָ ְולֹא ָיְדעּון, ָיַדְעּתָ -ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא-ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת

,  ִׂשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתהד  .ִיְחֶיה ָהָאָדם, ְיהָוה-מֹוָצא ִפי-ָּכל-ִּכי ַעל--ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם
   .ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֶזה--לֹא ָבֵצָקה, ְוַרְגְלךָ , ֵמָעֶליךָ 

  ז"תהילים ק. 35
) ג:(ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר‘ יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ה) ב:( טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי‘ הֹדּו ַלה) א( 

  :ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים
 ָּבֶהם ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם) ה:( ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב לֹא ָמָצאּוָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון) ד(

ַחְסּדֹו ‘ יֹודּו ַלה) ח:...(ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם‘ ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה )ו:(ִּתְתַעָּטף
  :ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב) ט:(ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם

ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם ‘ ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה )יג:...(י ּוַבְרֶזל ֲאִסיֵרי ֳענִ יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות) י(
ִּכי ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנחֶֹׁשת ) טז(:ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם‘ יֹודּו ַלה) טו(:...יֹוִׁשיֵעם

  :ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדעַ 
ָּכל אֶֹכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ) יח:(ם ִיְתַעּנּו ּוֵמֲעֹונֵֹתיהֶ ֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם) יז(

ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם ) כ:(ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם‘ ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה )יט:(ָמֶות
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ) כב(:י ָאָדםַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבנֵ ‘ יֹודּו ַלה) כא:(ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם

  :ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה
ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ) כה:...( עֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּביםיֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות) כג(

‘ ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה )כח:...(ָרָעה ִתְתמֹוָגגַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם ְּב ) כו:(ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו
) לב(:ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם‘ יֹודּו ַלה) לא:...(ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם

ּבֹוְננּו ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ְוִיְת ) מג:...(ִוירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו
  :‘ַחְסֵדי ה

  )'במשנה ', זפרק (משנה במנחות . 36
  ". חלות ורקיקים ורבוכה: המילואים היו באים  כ מ צ ה שבתודה"

  'במדבר ו. 37
ַּבּיֹום , ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו--ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו, ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם-ְוִכי ט

-ֶאל--ַהּכֵֹהן- ֶאל :ְּבֵני יֹוָנה, אֹו ְׁשֵני, ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים,  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִניי  .ַגְּלֶחּנּוַהְּׁשִביִעי יְ 
 ָחָטאֵמֲאֶׁשר , ְוִכֶּפר ָעָליו, ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה,  ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהןיא  .אֶֹהל מֹוֵעד, ֶּפַתח

   . ַּבּיֹום ַההּוא,רֹאׁשֹו-ְוִקַּדׁש ֶאת; ַהָּנֶפׁש-ַעל
   'ג, ז"ט, דברים. 38
כי בחפזון יצאת , שבעת ימים תאכל עליו מצות  ל ח ם   ע נ י, לא תאכל עליו חמץ"

  ...". מארץ מצרים
   ד"ל- ג"ל, ב"י, שמות. 39
וישא העם את בצקו טרם ... ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ"

  " משארתם צררת בשמלתם על שכמם, יחמץ
   ט"ל, ב"י, שמות .40
כי גרשו ממצרים . ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ"

 " ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם
   ז"י-'ט, ג"כ, ויקרא .41

והבאתם את , כ י   ת ב א ו   א ל   ה א ר ץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה"... 
רתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את וספ... עמר ראשית קצירכם אל הכהן

והקרבתם  מ נ ח ה   , עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום... עמר התנופה
, סלת תהיינה, מ מ ו ש ב ת י כ ם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים.  'ח ד ש ה לה

  " 'בכורים לה, חמץ תאפינה
   ו " דברים כ.42
 ב  .ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ָהָאֶרץ- ָתבֹוא ֶאל-ִּכי ְוָהָיה א

 ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ָּתִביא ֵמַאְרְצךָ ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר -ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל
ַהּכֵֹהן - ּוָבאָת ֶאלג  .לֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשםַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה אֱ -ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל

 ָהָאֶרץ-ָבאִתי ֶאל-ִּכיֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך 
 ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדךָ ד  .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו

 ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ה  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
נּו ַוִּיְּתנּו  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּוו  .ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב-ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי

- קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת-ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת- ַוִּנְצַעק ֶאלז  .ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה
 ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ח  .ַלֲחֵצנּו-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת

 ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלנּו ֶאת-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן- ַוְיִבֵאנּו ֶאל ט  .דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתיםּוְבמָֹרא ּגָ 
ָנַתָּתה ִּלי -ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר- ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאתי  .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

ַהּטֹוב - ְוָׂשַמְחָּת ְבָכליא  .ִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ְיהָוה ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך וְ 
  . ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבךָ  ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתךָ -ֲאֶׁשר ָנַתן


