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Our questions
1.
Rabbi Avraham Yitzchak haKohen Kook, Ein Ayah to Berachot 6b

החמץ מורה על הרע והקלקול
Chametz represents evil and corruption.
2.
Three grain offerings
Omer
Two loaves
Thanks-offering (todah)

Second day of Pesach
Shavuot
In thanks

Barley flour
Wheat chametz
40 wheat loaves – 30 matzah / 10 chametz

The Value of Chametz: Remembering our Beginnings
3.
Rabbi Avraham Yitzchak haKohen Kook, Ein Ayah to Berachot 6b

 ולא יצוייר, שעצם השמחה היא דבר טוב, השמחה שאחרי הפחד והסכנה.התודה באה להודות על הטוב הבא ע"י גלגולי סבות רעות
 ע"כ אף שנח לו לאדם שלא נברא מצד ההרפתקאות. כמ"ש חז"ל אלולי שישבתי בחושך לא הי' ד' אור לי,היותה כ"א בהקדמת הרע
 וכי כל,ע"כ לעתיד יראה יד ד' שהכל לטובה.  והכל מתוקן לסעודה, אבל סוף כל סוף השלמות בטוח. הגשמיות והרוחניות,שרבו עליו
 ע"כ בא בו גם חמץ, שרק ע"פ התודה מכירים אנו את צורך הרע לשלמות הטוב, לא תהי' תודה בטלה,הרעות הכינו את הטוב האמיתי
The korban todah comes to express thanks for the good that happened via bad causes. The joy comes after fear and
danger, and the joy itself is good, and it could not happen without first having the bad. As the Sages said (regarding
Michah 7:8), “Had I not dwelled in darkness, Gd would not have been light for me.” Although it would have been
better for a person not to have been created, in terms of the material and spiritual troubles he experiences, in the end
his completeness is certain, and all is prepared for the feast. Therefore, in the future he will see Gd's Hand, that all is
for the good, that all of the evil prepared for the true good. This is why the korban todah will not be nullified; only via
the korban todah do we recognize the need for the bad in order to achieve the completeness of the good. This is why
it includes chametz.
4.

Rabbi Avraham Yitzchak haKohen Kook, Haggadah Olat Ra"ayah, pg. 25

 ונתינת, הדרך האחד הוא ההרוחה.שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורב חיל
 הלוחץ בעד הכח המוכן לצאת, הדוחק והמונע, הוא כח העוצר, אע"פ שהוא הפכו, והשני הגורם לו...החופש למרוצתו ושטף זרמו
 לו חופש ועצמה, שהיה ההיפך מחוקו ותכונתו, שאז בבא עתו יוסיף הלחץ הקדום, שיהיה כלוא ונסכר, שלא יצא,להתפרץ ולחתרחב
...להגדיל מעופו ועז חיי התנשאות פעלו
There are two paths for the exaltation and elevation of every active force of life which must emerge in action with full
strength. One is through plenty, with freedom to run and flow… And the second cause, even though it is its opposite,
is the force that represses, pushing and restraining, pressing back the force that is ready to emerge, burst forth and
broaden, to keep it from emerging, to be imprisoned and dammed up. When the time comes, that early pressure,
which was the opposite of [the force's] nature and character, will add freedom and strength, to increase its flight and
the strength of the life of the elevation of its action…
5.

Rabbi Avraham Yitzchak haKohen Kook, Orot Yisrael 8

 ובהיותו שלם באמונה הוא עלול למעט בהשכלה,חולשת האדם גורמת שבהיותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטיה האמונית
 כאילו היה הוא, כ"א יתגלה בכל מלא עזו, ולא יתמעט על ידו, שכל כח לא ימעט את חברו, אבל תכלית דרך הישרה היא.וחכמת לב
 ולעומת זה צריך שיהיה כח החכמה כ״כ מעולה, כת האמונה צריך שיהיה שלם כ"כ כאילו אין לו שום אפשריות של מחקר.השולט לבדו
. ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה- " "אדם ובהמה.ומזורז כמו לא היה כלל כח של אמונה בנפש
 נטית הרגש, מאכל בהמה, שהיא מחברת את מנחת השעורים,ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת ע"י ספירת העומר שבבית המקדש
 ושני הכחות היסודיים האלה מגלים את כל מלא ערכם." "עץ הדעת חטה היה, העלוי השכלי הרוחני, מאכל אדם, אל החטים,הטבעית
... בהופיעם כל אחד בצורתו העצמית השלמה, במעמקי הנפש ומרחבי החיים,ופעולתם
Human frailty causes a person who is gifted in intellectual analysis to have a weaker inclination toward faith, and a
person who is whole in faith to reduce his intellectual insight and wisdom of the heart. But the goal of the straight path
is that each strength not reduce the other, and not be reduced by the other, but rather that both be revealed at full

strength, as though it alone was in control. Faith must be as complete as if there was no possibility of analysis, and
complementing this must be a force of intellect which is elevated and energized, as though there were no force of faith
in the soul. "Man and animal (Tehillim 36)" – clever in intellect, and making themselves as [unthinking] beasts.
And therefore Pesach is joined with Shavuot via the counting of the Omer in the Beit haMikdash, joining the barley
minchah, animal food, the natural inclination, with wheat, human food, intellectual and spiritual elevation. “The tree of
knowledge was wheat.” And these two elemental forces reveal their full value and activity in the depths of the spirit
and the breadth of life when they are manifest, each in its independent, full form…
Review questions
• What do chametz and matzah symbolize?
• What do wheat and barley symbolize?
• Why is chametz appropriate within the thanks-offering?
• Why is chametz wheat appropriate for Shavuot?

