פסח במשפחה
 .1ייחוד עש"ן
וַּיַקְ הֵ ל מׁשֶ ה אֶ ת ּכָל עֲ דַ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל...
ׁשֵ ׁשֶ ת י ָמִ ים ּתֵ עָ ׂשֶ ה מְ לָאכָה ּובַּיֹום הַ ּׁשְ בִיעִ י י ִהְ י ֶה ָלכֶם ק ֹדֶ ׁש ׁשַ ּבַת ׁשַ ּבָתֹון לַה' ּכָל הָ ע ֹׂשֶ ה
בֹו מְ לָאכָה יּומָ ת...
קְ חּו מֵ אִ ּתְ כֶם ּתְ רּומָ ה לַה' ּכ ֹל נְדִ יב לִּבֹו יְבִיאֶ הָ אֵ ת ּתְ רּומַ ת ה' )שמות לה ,א-ה(

 .2להתעלות אל הראיה המאחדת
ּכָל מַ חֲ לֹוקֶ ת ׁשֶ הִ יא לְׁשֵ ם ׁשָ מַ י ִם ,סֹופָ ּה לְהִ תְ קַ ּיֵים .ו ְׁשֶ אֵ ינָּה לְׁשֵ ם ׁשָ מַ י ִם ,אֵ ין סֹופָ ּה
לְהִ תְ קַ ּיי ֵם .אֵ יזֹו הִ יא מַ חֲ לֹוקֶ ת ׁשֶ הִ יא לְׁשֵ ם ׁשָ מַ י ִם ,זֹו מַ חֲ לֹוקֶ ת הִ ּלֵל ו ְׁשַ ּמַ אי )אבות ה ,יז(

 .3הסטראופוניה והפלורליזם הקדוש
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם
'ושמתי כדכד שמשותיך' )ישעיה נד ,יב( א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי
ברקיעא גבריאל ומיכאל ואמרי לה תרי אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה וחזקיה בני
רבי חייא חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין )בבא בתרא
)ברכות סד ,א(

עה ,א(

 .4בחינה כוללת כפרה לפרט ולכלל
לפרט :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד
עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו אל תקרי
מחללו אלא מחול לו )שבת קיח ,ב(
לכלל :ו ְעָ ׂשּו לִי מִ קְ ּדָ ׁש ו ְׁשָ ַכנְּתִ י בתוכם )שמות כה ,ח(

 .5להיות לומד מכל אדם
הנה החכמה היא המביאה יותר את האדם לידי התנשאות וגאוה ,לפי שכבר היא
מעלה שבאדם עצמו בחלק הנכבד שלו ,דהיינו השכל ,והנה אין לך חכם שלא יטעה,
ושלא יצטרך ללמוד מדברי חביריו ,ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו ,אם כן איפוא
איך יתנשא בחכמתו )מסילת ישרים ,רמח"ל ,פרק כב(

 .6איזון בין האנרגיות
צריכים אנו להקנות לנו את ההסתכלות של קנין השלום ,השכלי והמוסרי .לא נרצה
לאבד את כל מה שאינו בחוגנו ,מפני היראה מסתירותיו .בבטחה נוכל ללכת דרכנו,
אין יראה מסתירות ,כי הכל מתאחה ומתאחד .אפילו מפני עצמו ,מפני קלקוליו
המוסריים ,אין צריך להתירא יותר מדאי .אומץ הלב הוא יסוד הנצחון) .שמונה קבצים,
א ,תנח' ,ראי"ה קוק(

 .7הראיה הכוללת כמקור לידיעה
ימות החול הוא השורש שבו גנוז עומק הרצון הבחירי העליון שאינו תלוי בשום
מעשים והשבת שאחר ימות החול הוא הגילוי של כושר המעשים שבימות החול ,ואיך
הם מתאימים לרצון הבחירי הגנוז ...ואמנם גילוי הרז הגנוז שבקדושת ישראל אי
אפשר שיתגלה זולת ע"י קיבוץ כל עדת ישראל ולכן ויקהל משה את כל עדת בני
ישראל ..כי אז האור הגנוז הלזה שרוי בתוכם) .מי מרום ,הרב חרל"פ ,שמות ,מאמר קטז(

