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 "המיתוס והטקסידיעון "

 דף מקורות

 

תֹו ַחג ַלה ם אֹּ תֶּ ה ָלכֶּם ְלִזָכרֹון, ְוַחגֹּ ֵתיכֶּם, ח    :'ְוָהָיה ַהּיֹום ַהזֶּ רֹּ  .ַקת עֹוָלם ְתָחג הּוְלדֹּ

ר ִמָבֵתיכֶּם:--ִשְבַעת ָיִמים, ַמּצֹות תֹּאֵכלּו ש ַהִהוא -ִכי ָכל  ַאְך ַבּיֹום ָהִראשֹון, ַתְשִביתּו ְשאֹּ ֵכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהנֶּפֶּ אֹּ

ן, ַעד--ִמִּיְשָרֵאל  יֹום ַהְשִבִעי-ִמּיֹום ָהִראשֹּ

ש, ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי, ִמְקָרא-ָראּוַבּיֹום ָהִראשֹון, ִמְק  דֶּ ש ִיְהיֶּה ָלכֶּם:-קֹּ דֶּ ֹּא-ָכל  קֹּ ם-ְמָלאָכה, ל ה ָבהֶּ ר ֵיָאֵכל --ֵיָעשֶּ ַאְך ֲאשֶּ

ה ָלכֶּם-ְלָכל ש, הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעשֶּ  .נֶּפֶּ

ת ם, אֶּ ת-ּוְשַמְרתֶּ ה, הֹוֵצאִתי אֶּ ם ַהּיֹום ַהזֶּ צֶּ תִצְבאֹוֵתיכֶּם -ַהַמּצֹות, ִכי ְבעֶּ ם אֶּ ץ ִמְצָרִים; ּוְשַמְרתֶּ רֶּ ה, -ֵמאֶּ ַהּיֹום ַהזֶּ

ֵתיכֶּם רֹּ ַקת עֹוָלם--ְלדֹּ  .ח 

 י"ז-שמות י"ב/ י"ד

 

 

 

היה זה מאורע גדול בתולדות  "יה ושמה ,"מייפלאוארילפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אנ

וכמה  ,ה זאתילי אחד, היודע בדיוק אימתי הפליגה אניאנג אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש

 יה; ומה היה טיבו של הלחםיזאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אנ אמריקאים יודעים

 ?שאכלו בצאתם

יצאו היהודים ממצרים, וכל יהודי  ,"והנה יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר

יודע בדיוק באיזה יום יצאו: בחמישה עשר בניסן. וכולם יודעים  ,ברוסיה הסובייטיתבעולם, ואף באמריקה ו

 .לחם אכלו היהודים: מצות בדיוק איזה

באמריקה, ברוסיה ובארצות  ,ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן

 .ום שיצאו לגולהעל היהודים מי ובצרות שבאו ,אחרות, ומספרים ביציאת מצרים

 והם מסיימים בשני מאמרים:

 .השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין

 .השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים

 1947דברים שנשא דוד בן גוריון בפני ועדת אונסקו"פ בשנת 
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ן ֲעַזְרָיה, " ְלָעָזר בֶּ ַע ְוַרִבי אֶּ זֶּר ְוַרִבי ְיהֹוש  ה ְבַרִבי ֱאִליעֶּ  ַמֲעשֶּ

ִבין ִבְבֵני ְבַרק,  ָהיּו ְמס   ְוַרְבי ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְרפֹון, שֶּ

 ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה,  ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת ִמְצַרִים

ל ַשֲחִרית ם: "ַרבֹוֵתינּו, ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע שֶּ ם ְוָאְמרּו ָלהֶּ ָבאּו ַתְלִמיֵדיהֶּ  "!ַעד שֶּ

של פסח מתוך ההגדה  

 

 

 

 מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד, "

 . והיו עוסקים בהלכות הפסח כל אותו הלילה עד קרות הגבר

 "והלכו להן לבית המדרש ,כיון שעלה עמוד השחר הגביהו מלפניהם ונועדו

 תוספתא פסחים י י"ב

 

 

 

  :ידי חובתו, ואלו הן  שלשה דברים אלו בפסח, לא יצא  רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר"

  .פסח, מצה, ומרור

 . י אבותינו במצריםעל שום שפסח המקום על בת - פסח

 , אבותינו במצרים  על שום שנגאלו - מצה

 ם"ררו המצרים את חיי אבותינו במצרייעל שום שמ - מרור

 מסכת פסחים פ"י מ"ה

 

 

 


