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 והיה לעת ערב יהי אור
��

--ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁשִּתְקְראּו ֹאָתם, ְּבמֹוֲעָדם. ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, -, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ֲאֶׁשר'הֵאֶּלה מֹוֲעֵדי "

ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו. :  ִׁשְבַעת ָיִמים, 'הלַ  ַחג ַהַּמּצֹותיֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה,  ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר. 'ה, לַ ֶּפַסחֵּבין ָהַעְרָּבִים:  

, ִׁשְבַעת ָיִמים; 'הְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה, לֹא ַתֲעׂשּו. ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה לַ -ֹקֶדׁש, ִיְהֶיה ָלֶכם; ָּכל-ַּבּיֹום, ָהִראׁשֹון, ִמְקָרא

  "ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.-ֹקֶדׁש, ָּכל-ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

  ח)-(ויקרא פרק כ"ג, ד 

  

ר' אליעזר בן יעקב אומר משעת האור רבי יהודה  מיתיבי מאימתי ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה"

אומר משעת הנץ החמה אמר ליה ר"א בן יעקב לרבי יהודה וכי היכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית 

מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה אמר ליה הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו 

ץ החמה אלמא אור דקאמר ר"א בן יעקב אורתא הוא לא מאי אור עמוד השחר אי הכי אסור באכילת חמץ מדקאמר רבי יהודה משעת הנ

דקאמר ליה היכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה נימא איהו לנפשיה הא איכא לילה דקא שרי 

גבי תענית צבור עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה  ר"א בן יעקב ה"ק בשלמא לדידי אשכחנא דקא פלגי רבנן בין יממא לליליא (דתנן)

עמוד השחר דברי ר' אליעזר בן יעקב ר' שמעון אומר עד קרות הגבר אלא לדידך היכא אשכחנא יממא גופיה דפלגי ביה רבנן אמר ליה 

ליה רבי אליעזר  הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ שפיר קאמר ליה ר' יהודה לר"א הכי קאמר

אמינא לך אנא מלאכה דרבנן ואת אמרת לי חמץ דאורייתא דעד הכא אסר רחמנא ועד הכא שרא רחמנא ואידך שעות דרבנן ואידך 

  ".הרחקה הוא דעבוד רבנן לדאורייתא

  )תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ב עמוד א(

  

ִים ֵלאֹמר.  ב ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם, רֹאׁש ֳחָדִׁשים:  ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם, ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה.  ג ַּדְּברּו, ַאֲהֹרן, ְּבֶאֶרץ ִמְצַר -ֹמֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'הא ַוּיֹאֶמר 

--ִית, ִמְהיֹות ִמֶּׂשהִיְמַעט ַהּבַ -ֶׂשה ַלָּבִית.  ד ְוִאם--ָאֹבת-ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, ֶּבָעֹׂשר, ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה:  ְוִיְקחּו ָלֶהם, ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית-ָּכל-ֶאל

-ַהְּכָבִׂשים ּוִמן-ָׁשָנה, ִיְהֶיה ָלֶכם; ִמן-ַהֶּׂשה.  ה ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן-ֵּביתֹו, ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת:  ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו, ָּתֹכּסּו ַעל-ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל

-ֵּבין ָהַעְרָּבִים.  ז ְוָלְקחּו, ִמן--ִיְׂשָרֵאל-ת, ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה; ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו, ֹּכל ְקַהל ֲעַדתָהִעִּזים, ִּתָּקחּו.  ו ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶר 

-ֵאׁש ּוַמּצֹות, ַעל-ַהָּבָׂשר, ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה:  ְצִלי-ֶאת יֹאְכלּו ֹאתֹו, ָּבֶהם.  ח ְוָאְכלּו-ַעל, ַהָּבִּתים, ֲאֶׁשר--ַהַּמְׁשקֹוף-ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת, ְוַעל-ַהָּדם, ְוָנְתנּו ַעל

ֹּבֶקר; -תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו, ַעד-ִקְרּבֹו.  י ְולֹא-ְּכָרָעיו ְוַעל-ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל-ְצִלי-ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא, ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים:  ִּכי ִאם-ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו.  ט ַאל

ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים, ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם; ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחָּפזֹון, --ֹּבֶקר, ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו.  יא ְוָכָכה, ּתֹאְכלּו ֹאתֹו-ר ִמֶּמּנּו ַעדְוַהֹּנתָ 

  .'הֶּפַסח הּוא לַ 

  (שמות יב)

  

  "ָלםֹוע תּקַ ְלֹדֹרֵתיֶכם חֻ  הּזֶ הַ  םּיֹוֶאת הַ  םּתֶ ַמְר ּוׁשְ , םִיֵמֶאֶרץ ִמְצָר  ֵתיֶכםֹוֶאת ִצְבא ֵצאִתיֹוה הּזֶ הַ  םּיֹוהַ  ֶעֶצםּבְ  יּכִ  תַּמּצֹוֶאת הַ  םּתֶ ַמְר ּוׁשְ "

  )שמות יב, יז(

  ."ׂשּועָ  ןּכֵ  ֲהֹרןַאוְ  הׁשֶ ה' ֶאת מֹ  הּוָ צִ  רׁשֶ אֲ ּכַ  ָרֵאלִיׂשְ  ֵניּבְ  ׂשּועֲ ּיַ וַ  ּוְלכּיֵ וַ ... ֶקרּבֹ ַעד  ֹויתּבֵ  ַתחּפֶ מִ  ׁשִאי ּולֹא ֵתְצא םַאּתֶ וְ "

  )יב, כבשמות (

אּו ִמּתֹוG ַעִּמי...  ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ַוָּיָקם ַּפְרֹעה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים... ַוִּיְקָרא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר קּומּו ּצְ "

ֹ ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץ ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים...  א ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסֹּכָתה... ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ִּכי ל

  "ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם

  )לט-שמות יב, ל(

 םָאִציֹולה' ְלה אּוה ִריםִׁשּמֻ .    ֵליל םִיה' ֵמֶאֶרץ ִמְצָר  תֹוִצְבא לּכָ  ּוָיְצא הּזֶ הַ  םּיֹוהַ  ֶעֶצםּבְ , ַוְיִהי ָנהׁשָ  תֹוֵמא עּבַ ְר ַאוְ  ָנהׁשָ  יםׁשִ Iׁשְ  ץּקֵ ַוְיִהי מִ "

  "ְלֹדֹרָתם ָרֵאלִיׂשְ  ֵניּבְ ְלָכל  ִריםִׁשּמֻ לה'  הּזֶ הַ  ְיָלהּלַ הַ  אּו, הםִיֵמֶאֶרץ ִמְצָר 

  )מב-שמות יב, מא(

  "'ֲאִני ה ּוְהיִיִלי  ֵהָמהּבְ ַעד  ָדםָאמֵ  ָרֵאלְּבִיׂשְ  רֹוכּבְ ִלי ָכל  יַּדְׁשּתִ ִהקְ  םִיִמְצרַ  ֶאֶרץּבְ  רֹוכּבְ ָכל  ִתיּכֹ הַ  םֹויּבְ  רֹוכּבְ  לּכָ ִלי  יּכִ "

  )במדבר ג, יג(

  "םִיִמְצָר  לּכָ ָרָמה ְלֵעיֵני  ָידּבְ  ָרֵאלִיׂשְ ְבֵני  ּוָיְצא ַסחּפֶ הַ  ֳחַרתּמָ מִ  ןׁשֹוָהִרא ׁשַלֹחדֶ  םֹוי רׂשָ עָ  הּׁשָ ֲחמִ ּבַ  ןׁשֹוָהִרא ׁשֹחדֶ ּבַ ֵמַרְעְמֵסס  ּוְסעּיִ וַ "

  )במדבר לג, ג(

  "ָלְיָלה םִיְצַר ּמִ ה' ֱאIֶהיK מִ  ִציֲאKֹוה ִביבָאהָ  ׁשֹחדֶ ּבְ  יּכִ לה' ֱאIֶהיK,  ַסחּפֶ  יתָ ׂשִ ְועָ  ִביבָאהָ  ׁשֶאת ֹחדֶ  רֹומׁשָ "

  (דברים טז, א)
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  .ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלהָקֵרב יֹום 

  .ָרם הֹוַדע ִּכי ְלK ַהּיֹום ַאף ְלK ַהַּלְיָלה  

  .ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרK ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה  

  .ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה  

  .ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה  

  הגדה של פסח)יניי, (

ַהר ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר -ַההּוא ַעל-, ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם, ְּכיֹום ִהָּלֲחמֹו, ְּביֹום ְקָרב.  ד ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום'הְוָיָצא .. ; ְוֻחַּלק ְׁשָלֵלG, ְּבִקְרֵּבG.'הָּבא, לַ -ִהֵּנה יֹום א

ַיִּגיַע -ָהַרי, ִּכי-ֶנְגָּבה.  ה ְוַנְסֶּתם ֵּגיא-ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה, ְוֶחְציֹו, ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד; ָוָיָּמהְּפֵני ְירּוָׁשַלִם, ִמֶּקֶדם, ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה -ַעל

ִיְהֶיה אֹור, ְיָקרֹות -ּיֹום ַההּוא; לֹאְקֹדִׁשים ִעָּמG.  ו ְוָהָיה, ּבַ -ֱאIַהי, ָּכל 'הְיהּוָדה; ּוָבא -ָאַצל, ְוַנְסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש, ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלG-ָהִרים ֶאל-ֵּגי

, רּוָׁשַלִםַחִּיים ִמי-ח ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ֵיְצאּו ַמִים  אֹור.-ֶעֶרב, ִיְהֶיה-ָלְיָלה; ְוָהָיה ְלֵעת-יֹום ְולֹא-לֹא--'הֶאָחד, הּוא ִיָּוַדע לַ -ְוָהָיה יֹום יקפאון (ְוִקָּפאֹון).  ז

  .ּוְׁשמֹו ֶאָחד--ֶאָחד 'הָהָאֶרץ; ַּבּיֹום ַההּוא, ִיְהֶיה -ָּכל-ְלֶמֶלG, ַעל 'הַהָּים ָהַאֲחרֹון:  ַּבַּקִיץ ּוָבֹחֶרף, ִיְהֶיה.  ט ְוָהָיה -ַּקְדמֹוִני, ְוֶחְצָים ֶאלַהָּים הַ -ֶחְצָים ֶאל

  )זכריה י"ד(

ְואֹור ַהַחָּמה  ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְוָהָיה ַעל ָּכל ַהר ָּגֹבַה ְוַעל ָּכל ִּגְבָעה ִנָּׂשָאה ְּפָלִגים ִיְבֵלי ָמִים ְּביֹום ֶהֶרג ָרב ִּבְנֹפל ִמְגָּדִלים. כו כה

  .ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא תאֶ  'הִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁש 

  (ישעיה ל)

ויקם פרעה לילה. טעם אומרו לילה יתבאר על ררך אומרם ז''ל (זהר ח''ב ל''ח.) כי אותו לילה היה כיום יאיר כצחות היום. ורמזתי 

רמז זה בפסוק (לקמן יג ח) והגדת לבנך ביום ההוא כי יכוין לומר שיגיד לו גם נס הלילה שנעשה יום. ושמא תאמר כי זרח אור 

ים. לזה אמר ויקם פרעה ליל. ה כשקם הוא לקרוא למשה ולאהרן מנע ה' מרשע אורה והיה לילה פירוש בלילה דרך כלל לרעים ולטוב

   :חשך כאומרו (בראשית א ה) ולחשך קרא לילה

  (אור החיים, שמות יב, ל)

  

ָׁשם ִּתְזַּבח --ֱאIֶהיK, ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו 'הִיְבַחר -ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ִּכי ִאם :ֱאIֶהיK ֹנֵתן ָלG 'ה-ַהָּפַסח, ְּבַאַחד ְׁשָעֶריK, ֲאֶׁשר-לֹא תּוַכל, ִלְזֹּבַח ֶאת"

  ".ִיםד ֵצאְתK ִמִּמְצרָ ַהֶּפַסח, ָּבָעֶרב:  ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש, מֹועֵ -ֶאת

  ו)-(דברים ט"ז, ה

  
א"ר אבא הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא בערב, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. הגאולה מעבדות לחירות קיב. 

שלם שני ענינים. האחד הוא החופש שירגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן -בכלל, פועלת בכלל עם

לם, בהיותו עם חפשי חי ופועל. ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה, כי החופש חורין ואדון לעצמו. והשני הוא הפעולה הנגלית בעו

הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם, בקדושת המדות בתורה ומצותי' וחכמתה. והחופש הגלוי החיצוני, הוא עומד בישראל להיות 

ת עמו, כי מציון תורה תצא ולתורת לאור גויים, כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה גם לעת כזאת, ויגמר בתכליתו לעת ירחם ד' א

ישראל איים ייחלון. ע"כ נחלקו הגאולות לשני חלקים, כשנגאלו ישראל ממצרים הגאולה הפנימית, הי' מבערבי, שע"ז אין העיקר 

, הידיעה והפרסום של זולתם, כ"א ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, ביד רמה גלוי לכל יושבי תבל

להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל להיטיב לכל ברואי בצלם להאיר באור ד', כדבר שנאמר "והלכו גוים לאורך, ומלכים 

  . "לנוגה זרחיך

על מה נחלקו על שעת חפזון, דר"א ב"ע סבר חפזון דמצרים. כי החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות, וביטול העבדות צריך  .קיג

מצרים, שהם גורמי העבדות בהחזיקם עצמם לאדונים להם. ובחפזון שלהם והכרתם שאין ראוי שיהיו ישראל עבדים,  להיות מצד

בזה התחיל ביטול העבדות והתנוצץ החופש הפנימי. ורע"ק סבר חפזון דישראל, שמורה על החופש החיצוני, ללכת קוממיות, 

לתם של ישראל והכרתם את יתרונם ותעודתם לפעול על זולתם בעולם. ולעשות גדולות ונצורות להיטיב בעולם, שע"ז צריך פעו

ובאשר שלמות תכלית הגאולה אינה סילוק העבדות לבד, כ"א החירות בפועל והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם. ע"כ מה 

רב, לערך התכלית שנאמר, הוציאך ד' אלהיך ממצרים לילה, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, שרק התחלה נקראת גאולת הע

הנשגב של גמר הגאולה ביד רמה, למען ידעו כל עמי הארץ כי ד' הוא האלהים אלהי ישראל. אמנם נחלקו הגאולות לשתים, גאולת 

הערב וגאולת היום, מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד. הורה שלא יבא עליהם השיעבוד כ"א להפסיק פעולתם על זולתם, אבל 

ם העצמי שזכו בה בגאולת הערב דבר זה קיים לעד ולא יסור מהם, "כי לי בני ישראל עבדים"]. ע"כ חובת רוממות נפשם ויתרונ

  ."סיפור יציאת מצרים העקרי הוא בלילה. להורות על תוקף ערך גאולת הערב, והכתוב דייק "הוציאך ד' אלהיך ממצרים לילה

  )עין איה ברכות  פרק א(

  
"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד, 
כיוון שאלך לכלא לזמן רב.אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא 

ן שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך תישאר חופשית, כיוו
   אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה." ~ מתוך ספרו "לא אירא רע"

 נתן שרנסקי)"לא אירא רע" / (
  

  ."ֵיָרֶאה Gִיָעלַ  ֹודֹוְכבּוה'  ְזַרחִי Gִי, ְוָעלַ יםּמִ ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלאֻ  הּסֶ ְיכַ  Gׁשֶ ַהחֹ  הּנֵ הִ  יּכִ ָזָרח.    Gִיה' ָעלַ  דֹוְכבּו ֵרGֹוָבא א יּכִ  ִריֹוא ִמיּוק"

  )ב-ישעיה ס, א(
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