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 הסדרליל 

 

מנסה לחקות את האופן בו חגגו אבותינו את החג בימי קדם.  'סדר' שאנו עורכים מדי שנהה

שונה במהותו מהקורבנות האחרים. הדם המסמל את הניצוץ החג עמד קרבן הפסח, ה במרכז

ין את כדי להבלהי שבחיים הובא למזבח, והקורבן עצמו נאכל, כפי שנראה, בחבורה. -הא

 –שחרור הלאומי פסח מציין את החרות על כל ממדיה, החג הנקדים ונאמר ש מהות הקרבן,

בפירושו לימד אותנו . ממשעבדיהם עבדיםשחרור  החברתי, אולת עם מקרב עם אחר, והדרורג

עם מקורם  יחדשזורים  ,, הלאומי והחברתיאלהממדים שני ( ש"הרר' שמשון רפאל הירש )רש

תנו ש"לא 'קהילה כנסייתית' שתתפלל אליו... ביקש ה' לכונן, כי אם 'עם', מלמדים אוו הדתי

האידיאלים ..." בה'באמונה 'אומה'... 'מדינה' אשר כל הווייתה 'החברתית' תהיה נעוצה 

 שלושת מרכיביו)יב, ו(.  "ְקַהל ֲעַדת ִיְשָרֵאל" ייבנה. לאורם המדינה'-ה' בונה-האלה הם "דבר

בזמן הפסח  נשחטלשלושת המשמרות בהן , היו מודל 'ִיְשָרֵאלו'', 'עדה' קהל': של הביטוי הזה

 . הבית

קיומה של , תנאי הכרחי, יש ריע –, בה אדם לאדם הוויה חברתית'ישראל' כ לבניית

. בולט משפחתין יש גוו ,, ומתוך כך גם ל'סדר' שלנוזבח הפסחל. ואכן, איתנהבריאה ו משפחה

שמירת הקשרים  גם , ובעקבות כךליכוד המשפחהשהתורה  תנואו תמלמד ,"הרשרבכך, קובע 

של  הלהשחתת מביאהרס המשפחה . יסוד העצמאות המשפחה המורחבת, הם בית האב,ב

השלישי, או גטאות בעולם  בעולםנחשלים עמים מאיימת לא רק זאת סכנה ה .המדינה כולה

. שפחותיהםמרקם מבועבדים משוחררים, שהשעבוד פגע באישיותם  מתגורריםבהם  המערבי

-ביתהחלשת . בשפעאף כשהיא טובעת  עוני אלא בתנאיעלולה להיהרס לאו דווקא  המשפחה

שכבות ב ארץ בפני החוק-דרךבקולו של האב, באובדן ה ,ב'נורמטיביות'פגיעה  פירושה האב

החבורה המשפחתית המתכנסת, אולי במבצרי התרבות והציביליזציה שבעולם השפע. נוער 

את אחד העמודים עליהם ליחה להתכנס, ל'סדר' המציין את השחרור, מסמלת נאמר המצ

 המדינה מושתתת.

 ,החוק מצד אחדאיחוד שני יסודות. חייבת להיות מושתתת על  ,המדינה לפי רשר"ה

שבין אנשי הטבעיים, התרבותיים והרוחניים הקשרים מהצד השני, ו היסודות הליגליים,

עקרוניות על היבטים רבים ויש לה השלכות הבחנה בסיסית זאת  .'ֵעָדה' , את היותנוהמדינה

ובכלל את  את רכושנו, החוק בא להגן עלינו ולהבטיח את קיומנובחיינו הציבוריים והפרטיים. 

 פגמיתקן את סוגל לאינו מו החוק מפריד אולם ., כפרטיםהאינטרסים הלגיטימיים שלנו

'ַעם', , ב'עדה', בהמאחד מצוי במרכיב השני לטאי. המ   –אדם לאדם האינדיבידואליזם בו 

 פירוש, שבין האנשים 'יחדיו'כלומר מאפיין את ה, במילה 'ִעם' קשורה "ראשר לפי רש מונח



, ט(-)בראשית יא, א בלילת השפותבפירושו לפרשת   .המהדהד ב'קול דודי' לרי"ד סולובייצ'יק

שונות. לאומיות פסיכולוגיות ם השפות מביעים בין הבדליתיאוריה לפיה הרשר"ה את ה מעלה

, הווה אומר: Volkענייננו: בגרמנית "העם הוא אחת הדוגמאות שרשר"ה מביא חשובה ל

והרי כאן תלות משפילה. בשפות ( folgenקיום העם תלוי במנהיג, והכל חייבים לציית לו )=

]מלשון . בעברית הרי הוא 'ַעם' המכלה את הכל המון ,populus העם הוא שממוצא לטיני,

 , 'עם' ו'גוי'מליםה, יחידה סגורה', כמו הגויה, הגוף האנושי. שתי 'ִעם'[... וכלפי חוץ הוא 'גוי'

ֹּא ִיְתַחָשב, ט(: "במדבר כג) משחקות ביניהן בדברי בלעם ן ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּן ּוַבּגֹוִים ל ". רשר"ה ה 

ברה לאומית, והוא לא יבקש : "הוא יקיים את תפקידו 'הפנימי' הלאומי כ'עם' בעל חמפרש

על כך נאמר בכוחו ובגבורתו".  אשר אמור להרשיםאת גדולתו כ'גוי' בין גויים, כ'גוף' לאומי 

ֹּא... ִכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד: "ג(, חבקוק ב) ֹּא ָיב  ". ִאם ִיְתַמְהַמּה ַחֵכה לֹו ִכי ב

וכך טים הקטנים, אותם לפרמתרגמת שהתורה רוצה עד כאן רעיונות גדולים, אלא 

ה"קוראים אנו:  בית , עושר גדול. לפנינו בית ובו ד(, יב)..." ְוִאם ִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיֹות ִמש 

 פיתרוןה מה בכך?שלם, אלא שאנשי הבית מעטים. מפוטם ולהרשות לעצמו שה כמובן יכול ש

ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו " התורה אוסרת זאת. הנותר ייזרק, יישרף, מה שההלכה תחליט. לא!!פשוט, 

ה כדי שהשה ייאכל  , חבורה של "מנויים",להיווצר חבורה כה". מלכתחילה צריָתכֹּּסּו ַעל ַהש 

יר, אלא העשיר "לא העני זקוק לעש רשר"ה הפעם, מדגישמפליא! עד תומו על ידי כולם. 

ל ֵביתֹולפנות לשכנו, לעני". העשיר חייב  הוא חייב . ענייה יותר בשכונה אחרת, וודאי ַהָקרֹּב א 

. חובותיו""להשאיל לו נפשות, להן יוכל להיטיב משפעו, ובהן יסתייע למילוי  ממנו לבקש

אדם זכותו של צדקה, -צדקשאינו מתבסס על נדבות, אלא על חובות ועלינו להוסיף, מילוי 

 באופן בריא.המבנה המדיני רקם ייתחבר לצדקה, יהמשפט  אם. לפרנסה בכבודלעבודה ו


