
 

 

 

 

 

 

 

 

 379  גליון

 

 איך מקדשים בפסח? -'חג הפסח' 

 ישיבת "מרכז הרב"  –הרב עומר דוידוביץ 

 

  :  'מה נשתנהקושיות 'ל נוספתקושיא  אפשר היה להוסיףזצ"ל מרן הרב קוק דעת לפי ייתכן הדבר , כי 

קוראים אנו חג, השבת וההלילות שכן בכל  כדלקמן : בלשון ההגדה  עומד על דיוק לשוני מפליא זצ"ל הרב מרן 

ההבדל בין  ממה נובע, לעצמנו לענות לפחות ואם כן עלינו '. שד  ק  ' קוראים:לילה הזה אנו בואילו  'קידוש'ומרים: וא

  טיבו?  הלשונות ומה

אם בין אלינו מגיעה ה 'השבתדוגמת ', הפועלת מעצמהתיאור של פעולה הוא  "קידוש"כי מסביר  זצ"להרב ו

 הוא בכל שבת וחג.  אכן, כךו  . קיומהכריז להרק אלא , עליה משלו יכול להוסיףואין המקדש  או לא,בה נרצה 

וסיף על להשתתף וביכולתו לה, ופועלהוא ה שד  ק  מ  ה  ש  לומר כ ,'ָקֶדשבלשון ' הוא בפסחהניסוח לעומת זאת 

  '. ֶדש'קָ הניסוח משמעות היא  קדושת היום וזו

יש על כן  ...הקדושים הם דברים של אמת מעשיתהמאורעות שעליהם יתנחלו הדורות בציוריהם ...

-חומישראל לתן כ ל אחדעד שיש ביד כ... ואחד מישראל לכל אחדח חיים פרטיים וחה לתן כובכ

 ...קדושה מצדו אל היום, לקדש את היום

עמים, יכולת היחיד להתעלות, היא רק על ידי הבשאר הרב כי מסביר  !?מישראלכח זה של היחיד מגיע  ןומהיכ

יכול לקבל ערך משמעותי רק ד ייחהאדם הבשוק העבודה,  קורה הדבר כשם שמבטל את עצמו כלפי הכלל. הוא ש

 . אין משמעות למימד הפרטי שבוזו בו על ידי הצטרפותו לחברה גדולה

אפשר להם שיהיו נכללים בהמוסר הרוחני של עמם אלא אם יהיו עבדי הכלל, -שבכל אומה ולשון אי

מה ... אפשר כלל להם מצד פרטיותם לשאוב ציורי אמת-ם ונפעלים ממנו, אבל איכלומר רק מושפעי

  ...ישראל ין כןשא

 .של כל אחד ואחד ורעות ועובדות שנצרבו בעצם החייםמבוססת על מא אמונתנו . עם ישראלאין הדבר כן באך 

'אשר באנכי ד' דווקא את עשרת הדברות פותח הקב"ה בהסבר לכך ש רבי יהודה הלוי וכדבריו המפורסמים של 

 אותך באופן אישיאלוקים שהוציא אמונתנו היא ב לאמור:  ! 'העולםשברא את בכך 'ולא  ,'מצריםארץ מ הוצאתיך

 היחיד היה מספיק חשוב כדי שד'מישהו אחר. מ סוסיםיבלו חיזוקיםלצריך בישראל אין היחיד על כן וממצרים. 

 . יגאלנו ממצרים באופן פרטי

יש לו את הכח האמוני לבוא ולהעיד על קדושה זו, שעבדים היינו במצרים וד' כל יחיד מעם ישראל לן שכן, ומכיוו

  .שלו ביטול האישיות הפרטיתללא , לכל יחיד ערך במשפחה יש שבמסגרת המשפחתית, כשם גאלנו. 

 ...עבדים-יציאה מביתכח הכח החירות, , אם כן, זהו 

. כלומר האפשרות להבין ולהאמין יכולת החירותר כי יכולת זו של היחיד היא בעצם מרן הרב קוק זצ"ל מסבי

על כן אנו אומרים ו –בערך העצום שיש בכח העצמי ללא כל  גורמים חיצוניים, להשפיע על המציאות ולרוממה 

 "קדש"!


