ָּל־דבָּר מָּ סַ ְרתִּ י לָּ כֶם מַ ה־שֶ קִּ בַלְ תִּ י כִּי־הַ מָּ שִּ יחַ מֵ ת לְ כַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹּאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃
כִּי ֵראשִּ ית כ ָּ
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ְהּוקַ
י ככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
 4וְנִּקְ בַר ו ם בַּיֹום שְ

גַּם־לָנּו ִפ ְסחֵנּו ַּהנִזְבָח ַּבעֲדֵ נּו הּוא ַּה ָמשִי ַּח
הגעו וחשוב להזכיר את המשמעות האמיתית של החג הזה .לא מדובר פה בחג של קניות או נקיון אלא הנה ימי חג הפסח שוב
במשהו מאד חשוב .אני מעדיף הפעם להתחיל את המאמר הזה עם המילים של השליח פולוס .הנה גם היום תחת זמן החסד שכבר אין
הבדל בין יהודי לגוי ,אנחנו למדים משהו חדש על חג הפסח.
ֹ 6לא־טֹוב הִתְ ַּה ֶּל ְלכֶּם הֲֹלא י ְדַּ עְתֶּ ם כִי ְמעַּט שְא ֹר ְמ ַּחמֵץ אֶּת־כָל־ ָה ִעסָה׃
מדובר פה בצל ודמות .תַּ שְׁ בִּיתּו שְׁ א ֹר ִּמבָּתֵּ יכֶם; כִּי כָּל־אֹכֵּל ָּחמֵּץְׁ ,ונִּכ ְְׁׁרתָּ ה ַּהנֶפֶש ַּההִּוא ִּמיִּשְׁ ָּראֵּ ל שמות פרק יב
כאשר אלוהים דיבר אל עם ישראל דרך משה ואמר להם לא לאכול חמץ העם פשוט מילא את הנאמר על ידי אלוהים .אנחנו,
לעומת זאת ,מבינים היום במבט לאחור דרך הנאמר על ידי פולוס את המשמעות האמיתית של המושג חמץ .לכן הדגש היום הוא לא
אם אנחנו אוכלים או לא אוכלים מצות במשך ימי החג אלא אם אנחנו מבינים בהקשר לנאמר שמדובר בחטא שמולך בקהילה ובשאור
שעלול לחמץ את כל העיסה.
אם נעבור על הנאמר באיגרת אל הקורנתים נבין גם באיזה הקשר פולוס מתכוון שהוא אומר שצריך גם לבער את השאור הישן.
פולוס לא מתכוון לנקיון הבית משאריות מזון או לחם .בכלל חשוב שלא נשכח שמודבר פה בצל של דברים שהיו עתידים להתגלות.
בעור החמץ של אז הוא לא להתערבב עם הזונים של היום.
 9כָּתַּ בְׁתִּ י ָּלכֶם בָּאִּ ג ֶֶרת שֶ ּלא תִּ תְׁ ע ֲָּרבּו עִּם־הַּזֹנִּים׃  01וְׁאֵּ ין־דַּ עְׁתִּ י ַּע ל־הַּזֹנִּים בָּעֹולָּם אֹו עַּל־ב ֹ ְׁצעֵּי ֶבצַּע ְׁו ַּגזְׁ ָּלנִּים וְׁעֹבְׁדֵּ י אֱ לִּילִּים כִּי
אִּ ם־כֵּן סֹו ְׁפכֶם ָּלצֵּאת ִּמן־הָּעֹולָּם׃  00אַּ ְך־ז ֹאת כָּתַּ בְׁתִּ י ָּלכֶם ְׁל ִּבלְׁתִּ י הִּתְׁ ע ֵָּּרב עִּם־מִּי שֶ נִּק ְָּׁרא ָאח וְׁהּוא זֹנֶה אֹו־ב ֹ ֵּצ ַּע ֶבצַּע אֹו־עֹבֵּד
אֱ לִּילִּים אֹו ְׁמ גַּדֵּ ף אֹו סֹבֵּא אֹו ַּגזְׁלָּן וְַׁאף ֹלא לֶאֱ כ ֹל עִּם־הָּאִּ יש אֲ שֶ ר ָּכזֶה׃  01כִּי מַּה־ּלִּי לִּשְׁ פ ֹט אֶ ת־אֲ שֶ ר בַּחּוץ הֲֹלא תִּ שְׁ פְׁטּו אֵּ ת
אֲ שֶ ר ַּב ָּביִּת׃  01וַּאֲ שֶ ר בַּחּוץ הָּאֱ ֹלהִּים יִּשְׁ פְׁטֵּ ם וְׁאַּ תֶ ם תְׁ ַּבעֲרּו אֶ ת־ה ַָּּרע ִּמק ְִּׁר ְׁבכֶם׃
ַּ 7ב ֲע רּו אֶּת־ ַּהשְאֹור ַּהיָשָן ְל ַּמעַּן תִ הְיּו ִעסָה חֲדָ שָה הֲֹלא ֶּלחֶּם מַּּצֹות אַּתֶּ ם כִי גַּם־לָנּו ִפ ְסחֵנּו ַּהנִזְ ָבח ַּבעֲדֵ נּו הּוא הַּמָשִ יחַּ׃
הֲֹלא ֶלחֶם מַּּצֹות אַּ תֶ ם  -מה המשמעות שהמאמין ללא השאור הישן הוא לחם מצות – תחת זמן התורה הם לא ידעו את מה שאנחנו
היום יודעים תחת זמן החסד.
ּ 03ומִּמֶ נּו אַּ תֶ ם ַּב ָּמשִּ י ַּח יֵּשּו ַּע אֲ שֶ ר ָּהיָּה לָּנּו ְׁל ָּח ְׁכמָּה ֵּמאֵּ ת הָּאֱ ֹלהִּים ְׁו ִּלצְׁדָּ קָּה ְׁו ִּלקְׁדֻ שָּ ה ּו ְׁלפִּדְׁ יֹום׃  03וִּיהִּי ַּככָּתּוב הַּמִּ תְׁ ַּהּלֵּל יִּתְׁ ַּהּלֵּל
ַּביְׁהֹוָּה׃ אל הקורינתיים א 03
אז זהו נכון להיום המאמין נחשב בעיני האלוהים לקדוש וצדיק ולכן הוא נקרא גם לחם המצות .כלומר מה שנאמר בזמנו לעם היה
צל של דברים ואילו המשמעות האמיתית של הדברים התגלו עכשיו דרך מה שהאדון ישוע עשה עבורנו על הצלב
ִּפ ְׁסחֵּנּו ַּהנִּזְׁבָּח ַּבעֲדֵּ נּו הּוא ַּהמָּשִּ יחַּ׃
הגענו לנקודה הכי חשובה שקשורה לפסח .למשמעות האמיתית של המושג פסח שחל גם על המאמינים מקרב הגווים .עבור רבים
פסח קשור ליציאת מצרים בשעה שהדגש הוא יותר על איך אלוהים פסח על האנשים .גם בעולם הנוצרי רבים כבר מזמן שכחו את
המושג פדיון או ישועה תודות לדם המשיח .גם בקרב אותם אלו שכל שנה ושנה מזכירים את יציאת מצרים  ,רבים בכלל לא מאמינים
שהעם יצא מעבדות לחירות על סמך העובדה הבאה :על סמך הדם על המשקוף.
ְו ִה ַּגעְתֶּ ם אֶּל־ ַּה ַּמשְקֹוף ְואֶּל־שְתֵ י ַּה ְמזּוז ֹת ,מִן־הַּדָ ם ֲאשֶּר ַּבסָף; ְואַּתֶּ םֹ ,לא תֵ צְאּו ִאיש ִמפֶּתַּ ח־בֵיתֹו עַּד־ב ֹ ֶּקר׃ ְ 11ו ָעבַּר י ְהוָה ִלנְג ֹף
שחִית ,לָב ֹא אֶּל־בָתֵ יכֶּם ִלנְג ֹף׃
אֶּת־מִ צ ְַּרי ִם ,ו ְָרָאה אֶּת־הַּדָ ם עַּל־ ַּה ַּמשְקֹוףְ ,ועַּל שְתֵ י ַּה ְמזּוז ֹת; ּו ָפסַּח י ְהוָה עַּל־ ַּהפֶּתַּ ח ,וְֹלא י ִתֵ ן ַּה ַּמ ְ
שחֲטּו ַּה ָפסַּח׃ ּ 11ו ְל ַּקחְתֶּ ם ֲאגֻדַּ ת אֵזֹובּ ,ו ְט ַּבלְתֶּ ם בַּדָ ם
שפְח ֹתֵ יכֶּם ְו ַּ
ַּוי ִקְ ָרא מ ֹשֶּה ְלכָל־זִ ְקנֵי יִש ְָראֵל וַּי ֹאמֶּר ֲא ֵלהֶּם; ִמשְכּוּ ,ו ְקחּו ָלכֶּם צ ֹאן ְל ִמ ְ
אֲשֶּ ר־ ַּבסַּףְ ,ו ִה ַּגעְתֶּ ם אֶּל־ ַּה ַּמשְקֹוף ְואֶּל־שְתֵ י ַּה ְמזּוז ֹת ,מִן־הַּדָ ם ֲאשֶּר ַּבסָף; ְואַּתֶּ םֹ ,לא תֵ צְאּו ִאיש ִמפֶּתַּ ח־בֵיתֹו עַּד־ב ֹקֶּ ר׃ ְ 11ו ָעבַּר י ְהוָה
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ָּל־דבָּר מָּ סַ ְרתִּ י לָּ כֶם מַ ה־שֶ קִּ בַלְ תִּ י כִּי־הַ מָּ שִּ יחַ מֵ ת לְ כַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹּאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃
כִּי ֵראשִּ ית כ ָּ
ַ
ישִּ
לִּ
הַ
ְהּוקַ
י ככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
 4וְנִּקְ בַר ו ם בַּיֹום שְ
שחִית ,לָב ֹא אֶּל־בָתֵ יכֶּם ִלנְג ֹף׃
ִלנְג ֹף אֶּת־מִ צ ְַּרי ִם ,ו ְָרָאה אֶּת־ ַּה ָדם עַּל־ ַּה ַּמשְקֹוףְ ,ועַּל שְתֵ י ַּה ְמזּוז ֹת; ּו ָפסַּח י ְהוָה עַּל־ ַּהפֶּתַּ ח ,וְֹלא י ִתֵ ן ַּה ַּמ ְ
שר דִ בֵר; ּושְ מַּ ְרתֶּ ם
ָָארץֲ ,אשֶּר י ִתֵ ן י ְהוָה ָלכֶּם ַּכ ֲא ֶּ
ּושְ מַּ ְרתֶּ ם אֶּת־ ַּה ָדבָר ַּהזֶּה; ְלחָק־לְָך ּו ְל ָבנֶּיָך עַּד־עֹולָם׃ ְ 12ו ָהי ָה כִי־תָ ב ֹאּו אֶּל־ה ֶּ
12
אֶּת־ ָהעֲב ֹדָ ה הַּז ֹאת׃ ְ 12ו ָהי ָה כִי־י ֹאמְרּו ֲא ֵליכֶּם ְבנֵיכֶּם; מָה ָהעֲבֹדָה הַּז ֹאת ָלכֶּם׃ ַּו ֲאמ ְַּרתֶּ ם זֶּבַּח־ ֶּפסַּח הּוא לַּיהוָה ,אֲשֶּ ר ָפסַּח עַּל־בָתֵ י
ְבנֵי־י ִשְ ָראֵל ְב ִמצ ְַּרי ִםְ ,בנָגְפֹו אֶּת־ ִמצ ְַּרי ִם ְואֶּת־ ָב ֵתינּו ִהּצִיל; ַּוי ִק ֹד ָהעָם ַּויִשְתַּ חֲּוּו׃ שמות יב 10-12
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שיחַּ׃
ִפ ְסחֵנּו ַּהנִזְבָח ַּבעֲדֵ נּו הּוא ַּה ָמ ִ
אז מה הכוונה שפולוס כותב שהמשיח הוא הפסח שלנו? הרי הבנו מהנאמר במקור שאלוהי אברהם יצחק ויעקב פסח על האנשים על
סמך הדם שהוא ראה על המשקוף .לכן נשאלת השאלה על סמך מה אלוהים פוסח היום על בני אדם ומעבירם ממשפט לחיי עולם.
האם ישנם אחדים מבני ישראל שבחג הפסח הקרוב גם ימרחו דם על המשקופים? סביר להניח שלא .האדון ישוע המשיח הפקיד בידי
השליח פולוס את בשורת החסד היכן שאנחנו למדים שנכון להיום ,האדון ישוע הוא הפסח שלנו .הוא זה שעל סמך האמונה בו
אלוהים פוסח עלינו.
זאת הסיבה שתחת זמן החסד יהודים וגווים כאחד דרך האמונה יכולים לומר שהמשיח הוא הפסח שלנו.
 8עַּל־כֵּן נָּחֹגָּה־נָּא ֶהחָּג ֹלא־בִּשְׁ א ֹר יָּשָּ ן וְֹׁלא־בִּשְׁ א ֹר ָּרעָּה ו ֶָּרשַּ ע כִּי אִּ ם־ ְׁבמַּּצֹות הַּת ֹם ְׁוהָּאֱ ֶמת׃ הראשונה אל הקורינתיים ה 6

קורא יקר באשר אתה .למדנו שהכי חשוב היום זה להבין את המשמעות האמיתית של הפסח ולדעת שחשוב לזכור ולא לשכוח ש
" ִּפ ְׁסחֵּנּו ַּהנִּזְׁבָּח ַּבעֲדֵּ נּו הּוא הַּמָּשִּ יחַּ׃"
אני מאחל לכולנו חג שמח
דב אבנון – הולנד

2

www.amenamen.nl

