The Great Day of G-d: The Messianic implications of Pesach

בס"ד

Passover as a Messianic Day
?: Restorative or Utopianאחרית הימים I. Messianic Times /

ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם
ָשׁוּבה ַח ֵדּשׁ י ֵ
ָשׁוּב וְ נ ָ
יך וְ נ ָ
יבנוּ יְ הוָה ֵא ֶל ָ
ֲ orה ִשׁ ֵ
וְ ָהיָה אוֹרַ -ה ְלּ ָבנָה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה וְ אוֹר ַה ַח ָמּה יִ ְהיֶה ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם

מיכה ד
ָהרוּ ָע ָליו ַע ִמּים:
ָמים יִ ְהיֶה ַהר ֵבּית-יְ הוָה נָכוֹן ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּא הוּא ִמ ְגּ ָבעוֹת וְ נ ֲ
אַח ִרית ַהיּ ִ
וְ ָהיָה ְבּ ֲ
ֵל ָכה
יוֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ נ ְ
ֲלה ֶאלַ -הר-יְ הוָה וְ ֶאלֵ -בּית ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב וְ ֵ
אָמרוּ ְלכוּ וְ ַנע ֶ
וְ ָה ְלכוּ גּוֹיִ ם ַר ִבּים וְ ְ
ֻמים
יח ְלגוֹיִ ם ֲעצ ִ
הוֹכ ַ
ירוּשׁ ָלִם :וְ ָשׁ ַפט ֵבּין ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ִ
וּד ַבר-יְ הוָה ִמ ָ
תוֹרה ְ
ְבּא ְֹרח ָֹתיו ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
יהם ְל ַמ ְז ֵמרוֹת לֹא-יִ ְשׂאוּ גּוֹי ֶאל-גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא-יִ ְל ְמדוּן
ַחנִ ית ֵֹת ֶ
יהם ְל ִא ִתּים ו ֲ
ַעדָ -רחוֹק וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְרב ֵֹת ֶ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד ִכּיִ -פי יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִדּ ֵבּרִ :כּי ָכּל-
ָשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְ
עוֹד ִמ ְל ָח ָמה :וְ י ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ֵל ְך ְבּ ֵשׁם-יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָ
ַחנוּ נ ֵ
ַאנ ְ
ֵלכוּ ִאישׁ ְבּ ֵשׁם ֱאל ָֹהיו ו ֲ
ָה ַע ִמּים י ְ

רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

הלכה א

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ
נדחי ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם...אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני
18
המשיחים ,במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את
Ramchal: Derech Hashem
19
ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו
20
שמושיע את ישראל מיד בני עשו

הלכה ג

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות
ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא
בדברים אלו ,אין הדבר כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול
מחכמי משנה היה ,והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא
המלך ,והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח...

הלכה ד

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות
כדוד אביו...וילחם מלחמות ה' ,הרי זה בחזקת שהוא
משיח :אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו
ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח
בודאי .ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה
שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד
השלמים הכשרים שמתו
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מלכים א ה

35

ָהר ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ַעד ְגּבוּל ִמ ְצ ָריִ ם ַמ ִגּ ִשׁים ִמנְ ָחה וְ ע ְֹב ִדים
מוֹשׁל ְבּ ָכלַ -ה ַמּ ְמ ָלכוֹת ִמןַ -הנּ ָ
וּשׁלֹמֹה ָהיָה ֵ
ְ
הוּדה וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶב ַטח ִאישׁ ַתּ ַחת
ֵשׁב ְי ָ
ֲב ָריו ִמ ָסּ ִביבַ :ויּ ֶ
ֶאתְ -שׁלֹמֹה ָכּל-יְ ֵמי ַחיָּיו...וְ ָשׁלוֹם ָהיָה לוֹ ִמ ָכּל-ע ָ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ ִמ ָדּן וְ ַעדְ -בּ ֵאר ָשׁ ַבע כֹּל יְ ֵמי ְשׁלֹמֹה:
גְּ
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ֹהנִ ים ַל ֲעמֹד ְל ָשׁ ֵרת ִמ ְפּנֵי
ָכלוּ ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים ִמןַ -הקּ ֶֹדשׁ וְ ֶה ָענָן ָמ ֵלא ֶאתֵ -בּית יְ הוָה :וְ לֹא-י ְ
וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת ַהכּ ֲ
ֶה ָענָן ִכּיָ -מ ֵלא ְכבוֹד-יְ הוָה ֶאתֵ -בּית יְ הוָה:
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פרק ח
שמות מ
מוֹעד ִכּי-
וּכבוֹד יְ הוָה ָמ ֵלא ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן :וְ לֹאָ -יכֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא ֶאל-א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ְ
וַיְ ַכס ֶה ָענָן ֶאת-א ֶֹהל ֵ
וּכבוֹד יְ הוָה ָמ ֵלא ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן:
ָשׁ ַכן ָע ָליו ֶה ָענָן ְ
Page 1 of 4

43
44
45

בס"ד
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ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה II. On This Very Day:
בארשית ז:יג
וּשׁל ֶֹשׁת נְ ֵשׁיָ -בנָיו ִא ָתּם ֶאלַ -ה ֵתּ ָבה:
ֶפת ְבּנֵי-נ ַֹח וְ ֵא ֶשׁת נ ַֹח ְ
ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּא נ ַֹח וְ ֵשׁם-וְ ָחם ָוי ֶ
בארשית יז
וַיִּ ַקּח ְ
ָמל ֶאתְ -בּ ַשׂר
אַב ָר ָהם ַויּ ָ
ָכר ְבּאַנְ ֵשׁי ֵבּית ְ
ידי ֵביתוֹ וְ ֵאת ָכּלִ -מ ְקנַת ַכּ ְספּוֹ ָכּל-ז ָ
אַב ָר ָהם ֶאת-יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ וְ ֵאת ָכּל-יְ ִל ֵ
אַב ָר ָהם וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ :וְ ָכל-אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ
ָע ְר ָל ָתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ֱאל ִֹהיםְ ...בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה נִ מּוֹל ְ
ֵכר נִ מֹּלוּ ִאתּוֹ:
יְ ִליד ָבּיִ ת וּ ִמ ְקנַתֶ -כּ ֶסף ֵמ ֵאת ֶבּן-נ ָ
ִשׁתֶּה וּ ַמצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלוּ:
בראשית פרק יט ג( וַיְִּפצַר בָּם מְאֹד וַיָּסֻרוּ ֵאלָיו וַיָּבֹאוּ אֶל בֵּיתוֹ וַיַּעַשׂ ָלהֶם מ ְ
שמות יב
יכם
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -היּוֹם ַהזֶּה ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ְ
אוֹת ֶ
אתי ֶאתִ -צ ְב ֵ
הוֹצ ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -ה ַמּצּוֹת ִכּי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ֵ
ְ
ָצאוּ ָכּלִ -צ ְבאוֹת יְ הוָה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה וַיְ ִהי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה י ְ
עוֹלם...:וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ְ
ֻח ַקּת ָ
הוֹציאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם הוּאַ -ה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה ַליהוָה ִשׁ ֻמּ ִרים ְל ָכלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלדֹר ָֹתם...:וַיְ ִהי
ֵליל ִשׁ ֻמּ ִרים הוּא ַליהוָה ְל ִ
הוֹציא יְ הוָה ֶאתְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעלִ -צ ְבא ָֹתם:
ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ
שמות כג
אתם ֶאת-ע ֶֹמר
ַה ֵב ֶ
ירהּ ו ֲ
וּק ַצ ְר ֶתּם ֶאתְ -ק ִצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּיָ -תבֹאוּ ֶאלָ -ה ֶ
ַדּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יא ֶכם ֶאת-
ֹאכלוּ ַעדֶ -ע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ַעד ֲה ִב ֲ
יר ֶכם ֶאלַ -הכּ ֵֹהן :וְ ֵהנִ יף ֶאתָ -הע ֶֹמר...וְ ֶל ֶחם וְ ָק ִלי וְ ַכ ְר ֶמל לֹא ת ְ
אשׁית ְק ִצ ְ
ֵר ִ
יכם:
יכם ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ֻח ַקּת ָ
ָק ְר ַבּן ֱאל ֵֹה ֶ
ויקרא כג
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר לֹא-
יכםִ :כּי ָכלַ -הנּ ֶ
יכם ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֲל ֶ
ֻרים הוּא ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִכּי יוֹם ִכּפּ ִ
וְ ָכלְ -מ ָל ָ
ֶפשׁ
אכה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה וְ ַה ֲא ַב ְד ִתּי ֶאתַ -הנּ ֶ
ֲשׂה ָכּלְ -מ ָל ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
יה :וְ ָכלַ -הנּ ֶ
ְת ֻענֶּה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה וְ נִ ְכ ְר ָתה ֵמ ַע ֶמּ ָ
ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהּ:
דברים לב
ֲב ִרים ַהזֶּה ַהר-נְ בוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ֲא ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי יְ ֵרחוֹ
ֲלה ֶאלַ -הר ָהע ָ
וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ֵלאמֹר :ע ֵ
יך ַכּ ֲא ֶשׁרֵ -מת
אָסף ֶאלַ -ע ֶמּ ָ
אַתּה ע ֶֹלה ָשׁ ָמּה וְ ֵה ֵ
וּמת ָבּ ָהר ֲא ֶשׁר ָ
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ֻחזָּהֻ :
וּר ֵאה ֶאתֶ -א ֶרץ ְכּנ ַ
ְ
ֵאָסף ֶאלַ -ע ָמּיו:
יך ְבּהֹר ָה ָהר ַויּ ֶ
אַהרֹן אָח ָ
ֲ
יהושע ה
אָרץ ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ֶפּ ַסח ַמצּוֹת וְ ָקלוּי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ֹאכלוּ ֵמעֲבוּר ָה ֶ
ַויּ ְ
יהושע י
ָשׂמוּ ֲא ָבנִ ים ְגּדֹלוֹת ַעל-
ֶח ְבּאוָּ -שׁם ַויּ ִ
ַשׁ ִלכֻם ֶאלַ -ה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר נ ְ
הוֹשׁ ַע ַויּ ִֹרידוּם ֵמ ַעל ָה ֵע ִצים ַויּ ְ
וַיְ ִהי ְל ֵעת בּוֹא ַה ֶשּ ֶמשׁ ִצוָּה יְ ֻ
ִפּי ַה ְמּ ָע ָרה ַעדֶ -ע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה:
יחזקאל כד
אָדם ְכּ ָתובְ -ל ָך ֶאתֵ -שׁם ַהיּוֹם ֶאתֶ -ע ֶצם
ירי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ֵלאמֹרֶ :בּןָ -
ֲשׂ ִ
יעית ַבּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
וַיְ ִהי ְד ַבר-יְ הוָה ֵא ַלי ַבּ ָשּנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
אָמר ֲאדנָי
יהם כֹּה ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
וּמשֹׁל ֶאלֵ -בּיתַ -ה ֶמּ ִרי ָמ ָשׁל וְ ַ
רוּשׁ ַלִם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּהְ :
ַהיּוֹם ַהזֶּה ָס ַמ ְך ֶמ ֶל ְךָ -בּ ֶבל ֶאל-יְ ָ
ֲצ ִמים ַמ ֵלּאִ :מ ְב ַחר ַהצֹּאן
ָר ְך וְ ָכ ֵתף ִמ ְב ַחר ע ָ
ֵתח טוֹב י ֵ
יה ָכּל-נ ַ
יה ֵא ֶל ָ
יְ הֹוִ ה ְשׁפֹת ַה ִסּיר ְשׁפֹת וְ גַם-יְ צֹק בּוֹ ָמיִ םֱ :אסֹף נְ ָת ֶח ָ
תוֹכהּ:
יה ְבּ ָ
ֲצ ֶמ ָ
יה גַּםָ -בּ ְשׁלוּ ע ָ
יה ַר ַתּח ְר ָת ֶח ָ
ֲצ ִמים ַתּ ְח ֶתּ ָ
קוֹח וְ גַם דּוּר ָהע ָ
ָל ַ
יחזקאל מ
אַחר ֲא ֶשׁר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
ָלוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּנָה ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּ ְ
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ְלג ֵ
ָבא א ִֹתי ָשׁ ָמּה:
ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד-יְ הוָה ַויּ ֵ
רש"י דברים לב

)מח( וידבר יי' אל משה בעצם היום הזה  -בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה :נאמר בנח" :בעצם היום הזה בא נח"
וגו' )בר' ז,יג(  -במראית אורו של יום; לפי שהיו בני דורו אומרים :בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס
בתיבה; ולא עוד ,אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה .אמר הקדוש ברוך הוא :הריני מכניסו בחצי היום,
וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה .במצרים נאמר "בעצם היום הזה הוציא יי'" )שמ' יב,נא( ,לפי שהיו מצריים אומרים:
בכך וכך! אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין אותם לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זין והורגין בהם .אמר
הקדוש ברוך הוא :הריני מוציאן בחצי היום ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .ואף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם
היום הזה  -לפי שהיו ישראל אומרים :בכך וכך! אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו! אדם שהוציאנו ממצרים ,וקרע לנו
את הים ,והוריד לנו את המן ,והגיז לנו את השליו ,והעלה לנו את הבאר ,ונתן לנו את התורה  -אין אנו מניחין אותו! אמר
הקדוש ברוך הואף הריני מכניסו בחצי היום וכו' )ראה ספ"ד שלז(.
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III. It Happened That Night

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויסע פרשה א
ומה ת"ל ויסע משה את ישראל שהסיען בעל כרחן במקל שכיון שראו בפגרי האנשים שהעבידום בפרך
ובעבודה קשה כולן פגרים מתים מוטלין על שפת הים אמרו...
תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק ו
ר' יוסי הגלילי אומ' כיון שעלו ישראל מן הים וראו את אויביהם פגרים מתים ומוטלין על שפת הים אמרו
כולם שירה עולל מוטל בין ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה הגביה עולל צוארו
ותינוק שמט פיו משדי אמו וענו כולם שירה ואמרו זה אלי ואנוהו ר' מאיר אומ' אפי' עוברין שבמעי אמותן
אמרו שירה שנאמ' במקהלות ברכו אלים ממקור ישראל ותינוק שמט דד מפיו ואמ' שירה שנ' מפי עוללים
ויונקים
מלכים ב לה =~ ישעיהו לז
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר
אָלף ַויּ ְ
ַח ִמ ָשּה ֶ
ַך ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּוּר ֵמאָה ְשׁמוֹנִ ים ו ֲ
אַך יְ הוָה ַויּ ְ
ֵצא ַמ ְל ְ
וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַויּ ֵ
ֵשׁב ְבּנִ ינְ וֵה:
ָשׁב ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך-אַשּוּר ַויּ ֶ
ֵל ְך ַויּ ָ
ָרים ֵמ ִתים :וַיִּ ַסּע ַויּ ֶ
ֻלּם ְפּג ִ
וְ ִהנֵּה כ ָ
שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יח
מה כתיב שם )מלכים ב יט( וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים ,הה"ד )תהלים קא( לבקרים אצמית
כל רשעי ארץ ,והיו ישראל וחזקיהו יושבין ואומרין את ההלל שהיה ליל של פסח והיו מתייראים לומר
עכשיו ירושלים מתכבשת בידו כיון שהשכימו בבקר לעמוד ולקרות ק"ש ולהתפלל מצאו אויביהם פגרים
מתים ,לפיכך אמר הקב"ה לישעיה )ישעיה ח( קרא שמו מהר שלל חש בז ומיהר לבוז שללם ,והאחד קרא
שמו עמנו אל לומר שאני עמו ,שנאמר )ד"ה =דברי הימים= ב ל"ב( עמו זרוע בשר ועמנו ה' אלהינו,
וכשם שעשה הקב"ה בעוה"ז ביד מיכאל וגבריאל כן לעתיד לבא יעשה על ידיהם
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( משה
מר משה לישראל עשו להם מלחמה ,ויקומו ישראל ויהרגו בהם הריגה גדולה והנשארים הלכו לפרעה
ויגידו לו כי ברח העם ,וירדו עם מצרים וישיגו אותם חונים על הים ,ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה
ויבואו אחריהם פרעה וכל חילו ,וטבעו בים ולא נותר מהם איש זולתי פרעה מלך מצרים אשר נתן הודאה
לאל חי והאמין בו שנאמר ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים .ויצו הקב"ה למיכאל וגבריאל שרי מרום
ויוציאוהו משם ויוליכוהו לנינוה העיר הגדולה ,וימלוך פרעה על נינוה ד' מאות שנה.
תורה תמימה הערות שמות פרק ו
ומה שלא תקנו כוס הודאה לענין והבאתי אתכם אל הארץ ,דאין לומר מפני שאינו מענין הגאולה ,שהרי
כמו כן תקנו לענין ולקחתי אתכם לי לעם שהוא ג"כ אינו מענין הגאולה י"ל פשוט מפני שבהיותנו עתה
בגלות והארץ מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יין על זה .ואולי לזכר זה תקנו כוס מיוחד לשמו של
אליהו לזכרון ורמז שאנו מקוים לביאתו ולתחיית האומה והארץ ב"ב:
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שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפ
וי"א שיש לומר שפוך חמתך וכו' קודם לא לנו )ר"ן פרק ע"פ( ולפתוח הפתח) ,י( כדי לזכור שהוא ליל
שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' )מהרי"ב( ,וכן נוהגין .ויכול לגמור
הלל )יא( אף שלא במקום סעודה
משנה ברורה סימן תפ
י( כדי לזכור שהוא ל"ש  -ואין מתייראין משום דבר ונוהגין באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר
מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא )לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו הש"י ממצרים הוא
יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו
שמות יב
יכם וְ ַשׁ ֲחטוּ ַה ָפּ ַסח:
וּקחוּ ָל ֶכם צֹאן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ִמ ְשׁכוּ ְ
וַיִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ָכלִ -ז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ַע ֶתּם ֶאלַ -ה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ֶאלְ -שׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ִמןַ -ה ָדּם
וּט ַב ְל ֶתּם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁרַ -בּ ַסּף וְ ִהגּ ְ
ֻדּת ֵאזוֹב ְ
וּל ַק ְח ֶתּם ֲאג ַ
ְ
ְאַתּם לֹא ֵת ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתחֵ -בּיתוֹ ַעד-בּ ֶֹקר :וְ ָע ַבר יְ הוָה ִלנְ גֹּף ֶאתִ -מ ְצ ַריִ ם וְ ָראָה ֶאתַ -ה ָדּם
ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּף ו ֶ
יכם ִלנְ גֹּף:
וּפ ַסח יְ הוָה ַעלַ -ה ֶפּ ַתח וְ לֹא יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאלָ -בּ ֵתּ ֶ
ַעלַ -ה ַמּ ְשׁקוֹף וְ ַעל ְשׁ ֵתּי ַה ְמּזוּזֹת ָ
עוֹלם:
ֶיך ַעדָ -
וּל ָבנ ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָחקְ -ל ָך ְ
ְ
עמוס ד
הוֹי ַה ִמּ ְתאַוִּ ים ֶאת-יוֹם יְ הוָה ָל ָמּה-זֶּה ָל ֶכם יוֹם יְ הוָה הוּא-ח ֶֹשׁ ְך וְ לֹא-אוֹר:
מלאכי ג
אַך ַה ְבּ ִרית
וּמ ְל ְ
אַתּם ְמ ַב ְק ִשׁים ַ
יכלוֹ ָהאָדוֹן ֲא ֶשׁרֶ -
וּפ ְתאֹם יָבוֹא ֶאלֵ -ה ָ
וּפנָּהֶ -ד ֶר ְך ְל ָפנָי ִ
אָכי ִ
ִהנְ נִ י שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ִ
ֵדים וְ ָכל-
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹתִ ...:כּיִ -הנֵּה ַהיּוֹם ָבּא בּ ֵֹער ַכּ ַתּנּוּר וְ ָהיוּ ָכל-ז ִ
אַתּם ֲח ֵפ ִצים ִהנֵּהָ -בא ַ
ֲא ֶשׁרֶ -
ָר ָחה
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר לֹאַ -י ֲעזֹב ָל ֶהם שׁ ֶֹרשׁ וְ ָענָף :וְ ז ְ
ע ֵֹשׂה ִר ְשׁ ָעה ַקשׁ וְ ִל ַהט א ָֹתם ַהיּוֹם ַה ָבּא ַ
סּוֹתם ְר ָשׁ ִעים ִכּי-יִ ְהיוּ
וּפ ְשׁ ֶתּם ְכּ ֶע ְג ֵלי ַמ ְר ֵבּק :וְ ַע ֶ
אתם ִ
יצ ֶ
יה וִ ָ
ָפ ָ
וּמ ְר ֵפּא ִבּ ְכנ ֶ
ָל ֶכם יִ ְר ֵאי ְשׁ ִמי ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה ַע ְב ִדּי ֲא ֶשׁר
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת :פ ִז ְכרוּ ַ
יכם ַבּיּוֹם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ַ
ֵא ֶפר ַתּ ַחת ַכּפּוֹת ַר ְג ֵל ֶ
ָביא ִל ְפנֵי בּוֹא
וּמ ְשׁ ָפּ ִטיםִ :הנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִליָּה ַהנּ ִ
יתי אוֹתוֹ ְבח ֵֹרב ַעלָ -כּל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻח ִקּים ִ
ִצוִּ ִ
אָרץ
יתי ֶאתָ -ה ֶ
בוֹתם ֶפּן-אָבוֹא וְ ִה ֵכּ ִ
נּוֹרא :וְ ֵה ִשׁיב ֵלב-אָבוֹת ַעלָ -בּנִ ים וְ ֵלב ָבּנִ ים ַעלֲ -א ָ
יוֹם יְ הוָה ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
ֵח ֶרם:
רד"ק מלאכי פרק ג
האדון  -הוא מלך המשיח והוא מלאך הברית ,או אמר מלאך הברית על אליהו ,וכן אמר באגדה שאליהו
קנא על ברית מילה שמנעה מהם מלכות אפרים ,שנאמר קנא קנאתי לה' אלהי ישראל כי עזבו בריתך בני
ישראל ,אמר לו קנאת בשטים וכאן אתה מקנא על המילה חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתם
רואה בעיניך ,מכאן התקינו לעשות כסא הכבוד לאליהו שנקרא מלאך הברית שנאמר ומלאך הברית אשר
:אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות
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