המדען המאמין
הגדה של פסח
פירושים ,הלכות ,והנהגות
בהוקרה להורי היקרים הי"ו
מרדכי אליאס
נאווה אליאס

הגדה של פסח:
סימני הסדר
ַק ֵּדׁש  -יְ ַק ֵּדׁש ַעל ַהיַיִ ן
ָדיו וְ לֹּא יְ ָב ֵּר ְך
ּור ַחץ  -יִ טֹּל י ָ
ְ
ֹּאכל יְ ָרקֹות ְב ֵּמי ֶמ ַלח
ַכ ְר ַפס  -י ַ
ַחץ  -יִ ְב ַצע ַמ ָצה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ִל ְׁשנַיִ ם
יַ
ָדה
ֹּאמר ֶאת ַה ַהג ָ
ַמ ִּגיד  -י ַ
ָדיו ִב ְב ָר ָכה
ָר ְח ָצה  -יִ טֹּל י ָ
ּמֹוציא
מֹוציא  -יְ ָב ֵּר ְך ַה ִ
ִּ
ַמ ָצה  -יְ ָב ֵּר ְך ַעל ַה ַּמ ָצה
ֹּאכל ִמן ַה ָּמרֹור
ָמרֹור  -י ַ
רֹורים
ֹּאכל ַמ ָצה ַעל ְמ ִ
כֹור ְך  -י ַ
ֵּ
עּודת ֶה ָחג
ֹּאכל ְס ַ
עֹור ְך  -י ַ
ׁש ְל ָחן ֵּ
ֻׁ
יקֹומן ֶׁש ִה ְצ ִפין
ֹּאכל ִמן ָה ֲא ִפ ָ
ָצפּון  -י ַ
ָב ֵּר ְך  -יְ ָב ֵּר ְך ִב ְר ַכת ַה ָּמזֹון
ֹּאמר ְת ִפ ַלת ַה ֵּלל
ַה ֵּלל  -י ַ
בֹורא
ִּנ ְר ָצה ַ -ה ֵּס ֶדר וְ ַה ְת ִפ ָלה ִכ ְרצֹון ַה ֵּ

סדר הקערה

יחים
ּובּה ָׁשלֹוׁש ַמצֹות וְ ַעל ַה ַּמצֹות ַמנִ ִ
רּוך ָש ִמים ְק ָע ָרה ָ
ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן ֶה ָע ְ

קדש
דיני קידוש
ַאחר
תֹוך ַהיַיִ ןְ ,ב ָׁשלׁש ַה ְפ ָסקֹותָ ,בזֹו ַ
מֹוזגִ ין ְמ ַעט ַמיִ ם ְל ְ
אִ .מ ְצוָה ְל ַק ֵּדׁש ַעל יַיִ ן ָאדֹּםְ .
זֹו.
ּמֹוזגִ ין ְלתֹוכֹו.
ּומ ַבחּוץְ ,ב ָכל ַפ ַעם ֶׁש ְ
יע ִמ ִב ְפנִ ים ִ
ָב ַ
יך ִל ְׁשטֹּף ֶאת ַהג ִ
בָ .צ ִר ְ
מֹוזגִ ים כֹוס
גֶ .א ָחד ִמ ְבנֵּי ַה ַביִ ת מֹוזֵּג ֶאת ַהיַיִ ן ִלגְ ִביעֹו ֶׁשל ַב ַעל ַה ַביִ תֶ ,ד ֶר ְך ֵּחרּות .וְ ֵּכן ְ
ָׁשים.
יַיִ ן ְל ָכל ֶא ָחד ִמן ַה ְּמ ֻּׁס ִביןֲ ,א ָנ ִׁשים וְ נ ִ
ּומ ַק ֵּדׁשְ ,כ ֶׁשהּוא
ימינֹו ְ
אֹוחזֹו ִב ִ
נֹותן ,וְ ֲ
ָדיו ִמן ַה ֵּ
דַ .ב ַעל ַה ַביִ ת ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַהכֹוס ִב ְׁש ֵּתי י ָ
חֹובת ִקדּוׁש.
שֹומ ִעים יְ ֵּדי ַ
הֹוציא גַם ֶאת ַה ְ
ְמ ַכּוֵּן ְל ִ
יך ַל ֲחזֹּר וְ ִל ְׁשתֹות
ה .יֵּׁש ִל ְׁשתֹות ֶאת ַהיַיִ ן ַב ֲה ִס ָבה ַעל ַצד ְשמֹּאלִ .אם לֹּא ֵּה ֵּסבָ ,צ ִר ְ
ַב ֲה ִס ָבה.
ַאחת,
כּוכית ְל ֵּתה) ְב ַבת ַ
יע יַיִ ן ,אֹו ַכ ֲח ִצי כֹוס ְז ִ
יעית ִ -כגְ ִב ַ
יעית ( ָה ְר ִב ִ
ו .יֵּׁש ִל ְׁשתֹות רֹּב ְר ִב ִ
יעית.
ּול ַכ ְת ִח ָלה ,יִ ְׁש ֶתה ֶאת ָכל ָה ְר ִב ִ
יעית ְ
יֹותר ִמ ְכ ֵּדי ְׁש ִתיַת ְר ִב ִ
וְ לֹּא יִ ְׁש ֶהה ַב ְש ִתיָה ֵּ
הֹוציא יְ ֵּדי
ּול ִ
יע יְ ַכּוְ נּו ָל ֵּצאת ְ
ּומ ְׁש ִמ ַ
ׁשֹומ ַע ַ
יכים ְל ַה ְק ִׁשיב ֶאל ַה ִקדּוׁש וְ ֵּ
זָ .כל ְבנֵּי ַה ַביִ ת ְצ ִר ִ
ָאמן''”.
רּוך ְׁשמֹו'' ֶא ָלא '' ֵּ
ּוב ְ
רּוך הּוא ָ
חֹובה וְ לֹּא ַי ֲענֶה '' ָב ְ
ָ

מדוע שותים ארבע כוסות בליל הסדר?
א)
ב)
ג)
ד)
ה)

ארבע לשונות של גאולה :והוצאתי אתכם מתחת גלות מצרים והצלתי אתכם
מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים .ולקחתי אתכם לי
לעם.
ארבע פעמים "כוס" מוזכרים בשיחה של יוסף ושר המשקים.
ארבעת המלכויות שהגלו את בני ישראל-בבל-מדי-יוון-ורומי.
ארבעת כוסות התרעלה שה' ישקה בהם את אומות העולם בימות המשיח על
ייחסם הרע לבני ישראל.
ארבעת כוסות הנחמה שה' ייתן לבני ישראל.

(ירושלמי פסחים ,מדרש רבה בראשית)
פירוש נוסף :ארבעת הכוסות הם כנגד ארבעת האמהות :שרה רבקה רחל ולאה.
*הכוס הראשונה היא כנגד שרה שיחד עם אברהם גיירה אנשים רבים וקירבה
אותם לה'.
על הכוס זו אנו עושים קידוש ואומרים "אשר בחר בנו מכל עם".
*הכוס השנייה היא כנגד רבקה ,שהגיע לגבהים רוחניים ,למרות שבאה ממשפחה
של עובדי אלילים.

על כוס זו אנו אומרים את קטעי ההגדה על המאבק בין לבן (אביה של רבקה)
ויעקב.
*הכוס השלישית היא כנגד רחל ,מוזגים אותה בסיום הסעודה ואומרים עליה
ברכת המזון.
היה זה יוסף ,בנה של רחל ,שסיפק מזון ממצרים.
*את ההלל אומרים על הכוס הרביעית שהיא כנגד לאה ,היא הייתה הראשונה
שהודתה לה' (ברכות ז ,ג).
כאשר היא ילדה את יהודה היא """ "הפעם אודה את ה' " (בראשית כט ,לה)
למה ארבעת הכוסות דווקא של יין ?
כשמכפילים את הגימטרייה ,של המילים "כוס יין" ארבע פעמים מתקבל המספר
שש מאות עשרים וארבע ,שהוא בגימטרייה "חירות".

ּוגדֹול ַה ַביִ ת ְמ ָב ֵּר ְך ,יִ ַקח ֶאת
אֹומר ָע ָליו ִקדּוׁש ַהיֹוםְ ,
מֹוז ִגים כֹוס ִראׁשֹון ,וְ ֵּ
ְ
שֹומ ִעים
חֹוב ָתם .וְ ַה ְ
שֹומ ִעים יְ ֵּדי ָ
הֹוציא ֶאת ָכל ַה ְ
ּומ ַכּוֵּן ְל ִ
ָמין ְ
ַהכֹוס ְביַד י ִ
רּוך ְׁשמֹו''ֲ ,א ָבל ַיעֲנּו
ּוב ְ
רּוך הּוא ָ
חֹוב ָתם ,וְ לֹּא ַיעֲנּו '' ָב ְ
יְ ַכּוְ נּו ָל ֵּצאת יְ ֵּדי ָ
יכּוְ נּו ְל ַקיֵּם ִמ ְצוָה ְד ַר ָבנָן ִל ְׁשתֹות כֹוס ִראׁשֹון.
ָאמן'' ,וִ ַ
'' ֵּ
ּול ַקיֵּם ִמ ְצוַת כֹוס ִראׁשֹון ֶׁשל ִקדּוׁש
ֻּּׁמן ְל ַק ֵּדׁש ַעל ַהיַיִ ןְ ,
מּוכן ּוְ מז ָ
יני ָ
ֲה ֵּר ִּ
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל יְ ֵּדי ַההּוא ָט ִמיר
יך הּוא ְ
ַאר ַבע כֹוסֹות ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֵּמ ְ
ָדינּו כֹונְ נָה
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
ֶע ָלם ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאל .וִ ִ
וְ נ ְ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ָע ֵּלינּוַ ,
ילין
ְב ַׁש ָבת ַמ ְת ִּח ִּ
ָארץ ְו ָכל ְצ ָב ַָאם :ו ְַי ַכל ֱאל ִֹּהים ַביֹום ַה ְש ִּבי ִּעי
יֹום ַה ִּש ִּשי .ו ְַיכֻׁלּו ַה ָׁש ַמ ִּים וְ ָה ֶ
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָשה:
יעי ִּמ ָכל ְמ ַל ְ
אכּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָשה ,ו ִַּי ְׁשבֹת ַביֹום ַה ְש ִּב ִּ
ְמ ַל ְ
אכּתֹו ֲא ֶׁשר
יעי ו ְַי ַק ֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָׁש ַבת ִּמ ָכל ְמ ַל ְ
ו ְַי ָב ֶר ְך ֱאל ִֹּהים ֶאת יֹום ַה ְש ִּב ִּ
ֶרא ֱאל ִֹּהים ַלעֲשֹות.
ָב ָ
ילין:
ַבחֹול ַמ ְת ִּח ִּ
ֲדם .וַיְ ַד ֵּבר מ ֶֹּׁשה
ֲדי יְ הֹּוָה ִמ ְק ָר ֵּאי ק ֶֹּדׁשֲ .א ֶׁשר ִת ְק ְראּו א ָֹּתם ְבמֹוע ָ
ֵּא ֶלה מֹוע ֵּ
ֲדי יְ הֹּוָה ֶאל ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל:
ֶאת מֹּע ֵּ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָן
ֶפן.
בֹורא ְפ ִּרי ַהג ֶ
עֹולם ֵּ
ַאּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
רֹומ ָמנּו
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ָב ַחר ָבנּו ִּמ ָכל ָעםְ ,ו ְ
ַאּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ַאה ָבה ( ַׁש ָבתֹות
ַּת ֶּתן ָלנּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ְב ֲ
ֹותיו ,ו ִּ
ְק ְד ָׁשנּו ְב ִּמ ְצ ָ
ִּמ ָכל ָלׁשֹון ו ִּ
ֲדים ְל ִּש ְמ ָחהַ ,ח ִּגים ְּוז ַמ ִּנים ְל ָששֹוןֶ ,את יֹום ( ַה ַׁש ָבת ַהזֶה
נּוחה ּו) מֹוע ִּ
ִּל ְמ ָ
ֵּכר
ַאה ָבה)ִּ ,מ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ,ז ֶ
רּותנּו ( ְב ֲ
ְו ֶאת יֹום) ַחג ַה ַמצֹות ַהזֶהְ ,ז ַמן ֵּח ֵּ

אֹותנּו ִּק ַד ְׁש ָּת ִּמ ָכל ָה ַע ִּמים( ,וְ ַׁש ָבתֹות ּו)
יציַאת ִּמ ְצ ָר ִּיםִּ .כי ָבנּו ָב ַח ְר ָּת ְו ָ
ִּל ִּ
ַאּתה
רּוך ָ
ּוב ָששֹון ִּה ְנ ַח ְל ָּתנּוָ .ב ְ
ּוב ָרצֹון)ְ ,ב ִּש ְמ ָחה ְ
ַאה ָבה ְ
ֲדי ָק ְד ֶש ָך ( ְב ֲ
מֹוע ֵּ
ְה ְז ַמ ִּנים:
ְיהֹוָהְ ,מ ַק ֵּדׁש ( ַה ַׁש ָבת ְו) ִּי ְש ָר ֵּאל ו ַ
יפין:
מֹוס ִּ
מֹוצ ֵּאי ַׁש ָבת ִּ
ְב ָ
אֹורי ָה ֵּאׁש.
בֹורא ְמ ֵּ
עֹולםֵּ ,
ַאתה יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ּובין אֹור
עֹולם ַה ַמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹּדׁש ְלחֹּלֵּ .
ַאתה יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ֲשהֵּ .בין
יעי ְל ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵּמי ַה ַּמע ֶ
ּובין יֹום ַה ְש ִב ִ
ּובין יִ ְש ָר ֵּאל ָל ַע ִּמיםֵּ ,
חׁש ְךֵּ ,
ְל ֶ
יעי ִמ ֵּש ֶׁשת יְ ֵּמי
ֻּׁשת יֹום טֹוב ִה ְב ַד ְל ָת ,וְ ֶאת יֹום ַה ְש ִב ִ
ֻּׁשת ַׁש ָבת ִל ְקד ַ
ְקד ַ
ַאתה
רּוך ָ
ֻּׁש ֶת ָךָ .ב ְ
ֲשה ִק ַד ְׁש ָת .וְ ִה ְב ַד ְל ָת וְ ִק ַד ְׁש ָת ֶאת ַע ְּמ ָך יִ ְש ָר ֵּאל ִב ְקד ָ
ַה ַּמע ֶ
יְ הֹּוָה ַה ַּמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹּדׁש ְלק ֶֹּדׁש.
יענּו ַל ְז ַמן ַהזֶה.
ְה ִּג ָ
עֹולםֶׁ ,ש ֶה ֱחיָנּו ְו ִּק ְי ָמנּו ו ִּ
ַאּתה ְיהֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ

ורחץ
ָדיִ ם''ִ ,כי ָכל
ילת י ָ
יהם ,וְ לֹּא יְ ָב ְרכּו ִב ְר ַכת '' ַעל נְ ִט ַ
נֹוט ִלים יְ ֵּד ֶ
ַב ַעל ַה ַביִ ת ִעם ָכל ַה ְמ ֻּׁס ִבים ְ
ילה.
יך נְ ִט ָ
ָד ָבר ֶׁש ִטבּולֹו ְב ַמ ְׁש ֶקה ָצ ִר ְ

כרפס
ּומ ָב ְר ִכין
טֹוב ִלין ַכ ְר ַפס ָפחֹות ִמ ְכזַיִ ת ְב ֵּמי ֶמ ַלחְ ,
ְ
בֹורא ְפ ִּרי ָה ֲא ָד ָמה.
עֹולםֵּ ,
ַאּתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ

יחץ
נֹוה ִגים
יִ ַקח ֶאת ַה ַּמ ָצה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ִמ ְשלׁש ַה ַּמצֹות ( ַה ְשמּורֹות) וְ יִ ְב ָצ ֶענָה ִל ְׁשנַיִ ם ,וְ יֵּׁש ֲ
יֹותר ֵּמ ַה ֵּשנִ י ,וְ ַה ֵּח ֶלק ַהגָדֹול
יכּוֵּן ִל ְבצ ַֹּע ֵּח ֶלק ֶא ָחד גָדֹול ֵּ
צּורת ָד ֶל''ת וָא''ו .וִ ַ
ִל ְבצ ַֹּע ְב ַ
יקֹומן.
יענּו ַל ֲא ִפ ָ
ַצנִ ֶ
ירנּו וְ י ְ
ַׁש ִא ֶ
יְ
ילת
ירים ַל ֲא ִכ ַ
יקֹומן ,וְ ֵּאינָם ַמ ֲח ִז ִ
חֹוט ִפים ֶאת ַה ַּמ ָצה ֶׁשל ָה ֲא ִפ ָ
ְ
ָהגּו ֶׁש ַה ְק ַטנִ ים
וְ נ ֲ
יחים ָל ֶהם ֵּאיזֶה ְפ ָרס .וְ ַט ַעם ְל ִמנְ ָהג זֶה ְכ ֵּדי ֶׁשיִ ָש ֲארּו
ַאחר ֶׁש ַּמ ְב ִט ִ
יקֹומן ֶא ָלא ְל ַ
ָה ֲא ִפ ָ
ַהיְ ָל ִדים ֵּע ִרים ָכל ַה ֵּס ֶדר וְ יִ ְׁש ְמעּו ָכל ִספּור יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ ם:

פירוש לסימני הסדר להגדה של פסח:
קדש ,ורחץ ,כרפס ,יחץ ,מגיד ,רחצה ,מוציא ,מצה ,מרור ,כורך ,שולחן ,עורך,
צפון ,ברך ,הלל ,נרצה.
קדש ורחץ :אם רצונך להתקדש ולטהר עצמך ,אזי כרפס ,כלל ראשון פה סתום,
יחץ מגידך :מה שאתה רוצה להגיד ,חלוק תאמר רק החצי ממה שרצית לומר.
מוציא מצה :תחסוך מעצמך מחלוקת.

מרור כורך :משום שבכל מחלוקת ,יהיה באיזה אופן שיהיה .זה מרור ,אם תמנע
עצמך ממחלוקת שהרי אמרו חז"ל מחלוקת אחת דוחה  011פרנסות וברגע שאדם
מונע עצמו מן המחלוקת עורך שאז תזכה לפרנסה.
צפון :ולזהב שמצפון יאתה שהרי בגלל שאתה מונע עצמך מן המחלוקת תזכה
לפרנסה ולזהב ,ואם תהיה לך פרנסה ומניעות ממחלוקת ,ברך הלל נרצה ,אז תהיה
לך הרחבת הדעת תוכל לברך ולהודות להשם יתברך ותהא מרוצה אליו.
(הרה"ג ר' ישראל חיים אשרי שליט"א שיח זקנים).
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע ביאר את סימני ליל הסדר :קדש ורחץ כרפס
יחץ מגיד ,רחצה ,קדש ורחץ -אם חפץ אתה להתקדש ולרחוץ את עצמך ולו במעט
מהעוונות ומהחטאים  ,העצה לכך היא "כרפס" צירוף תיבות כר -פס "כר" רומז
למטה מוצעת" ,פס" רומז לפת לחץ ,יחץ תחלק את מאכליך ומיטתך לשניים ,חצי
לך ואת החצי השני תן לעני .וכיצד עליך לעשות זאת? מגיד בהיכנס העני לביתך
אמור לו מוך רחצה טול ידיך לסעודה.
(כ"ק אדמו"ר האמרי חיים מויז'יניץ זצוק"ל ).

קדש:
כותב רבנו נחמן מברסלב זי"ע בספרו הקדוש והטהור ליקוטי מוהרן ,להגיע לשפע
אלוקי היינו שהלב בוער תמיד לה' ,תלוי במוח הקדוש ואי אפשר לבוא לזה אלא
שיקדש את פיו וחוטמו ועיניו ואוזניו ,והן מאירים לו שפע אלוקי.
מהו קדושת הפה:
הינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו ,וגם איסור לשון הרע ,דבורי חנופה,
דבורי גאווה ,דבורי כפירה ,ניבולי פה ,כל אלה הם אסורים ומציאותם הוא שקר,
ואפילו אם האדם מאיים על חברו בפיו או מפחיד את חברו בכל מיני איומים ,כל
אלה הם סוגי דיבור נגד התורה ,והרי הם שקר.
מהו קדושת החוטם:
שיהיה לו יראת שמים ,שהוא בחינת חוטם ,בבחינת והריחו ביראת ה'" ,הריחו" זה
בפעולת החוטם ובפסוק זה מופיע גם "יראת ה'" נמצא שהחוטם מרמז על יראת
שמים שנמשלה לריח שהוא דבר קטן ואין בו ממשות ,כי מי שאוהב את ה' אז אפילו
לדברים קטנים הוא מקשיב ומשתדל לעשות ולקיים.
מהו קדושת האוזניים:
שיהיה לו אמונת חכמים ,התלוי באוזניים בבחינת מה שכתוב שמע דברי חכמים
שצריך לשמוע בכל מה שהחכמים אומרים כמו שכתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו
לך ימין ושמאל וכשאתה מברך את חבר שלך אז אתה מקשיב לו ורוצה לעשות את
מבוקשו ,כן גם ביראת שמיים ,אתה מכבד את בורא עולם וממלא אחר מצוותיו
בשמחה ,ויראת תלמידי חכמים הרי הוא גם בכלל יראת ה' אז אתה גם ירא
מהחכמים אפילו על דבר קטן.

מהו קדושת העיניים:
ויעצום עיניו מראות ברע גם את העיניים יש לעצום מלראות רע ממראות אסורות
בכל מיני אופנים ,ושיעצום את עיניו מלראות את הרע שבעצמו ואת הרע שבחברו,
ואדרבא לראות רק את הטוב שבכולם ולדון את כולם ואת עצמו לכף זכות.
אין עוד דבר כל כך חשוב אצל האדם ,כמו העיניים ,כי העיניים הן עיקר האדם
ואומרים חז"ל הקדושים (סנהדרין מה) :אין יצר הרע שולט ,אלא במה שעיניו
רואות.
קדש את עיניך כי אין עוד קדושה כ "קדושת העיניים" ,ולכן צריכים הרבה לבקש
את הקב"ה ,שתהיינה לו "עיניים קדושות" ,כי לא בנקל יכולים לזכות ל "עיניים
קדושות".
יוצא לשוק וכל שכן נוסע לדרך עלול לאבד חס ושלום שתי עולמות ,עולם הזה ועולם
הבא.
על ידי הסתכלות בנשים וכל שכן פריצות המטמאים ראשו וכל שכן נפשו ומורידו
שחת רחמנא ליצלן.
והרמב"ם בהלכות תשובה פרק ז הלכה ז' ,כותב שאדם אינו מרגיש שראיית
העיניים הן הגורמים אחר כך לבוא לגופן של עריות ,וכתוב בספר אורח חיים פרשת
אחרי ,שאם לא יעצור בעת ההסתכלות ,לא יוכל בשום אופן להינצל מלהרהר ולבוא
לידי עבירה.
ואומרים חז"ל במסכת נדרים כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה ,וידוע מחז"ל
כי כל חיות האדם בעולם הזה ,בריאותו פרנסתו ,אריכות ימיו ובריאות בניו ,כולם
תלויים בהנהגתו בקדושה ,וגם חייו לעולם הבא.
לכן מאחר שמי שנפל כבר בחטא המגונה ,אין לך עצה אחרת ,אלא שתברח לך
למקום פנוי ותדבר אל הקב"ה ,ותספר לו כל מה שעובר עלייך ,ותתוודה על חטאיך,
ותצעק בקולי קולות אליו יתברך שתזכה לעיניים קדושות ,כי אי אפשר להגיע
לעיניים קדושות אלא על ידי ריבוי תפילה ובקשה.
ורחץ:
אמר כ"ק מרן האדמו"ר הקדוש (רבי מנחם מנדל) מסטריקוב זצ"ל" ,קדש ורחץ"
קדש לשון קדושה שיקדש עצמו ,ורחץ לשון טהרה ,שיטהר עצמו ,ואם כן צריך לומר
הפוך קודם טהרה ואח"כ קדושה ,רחץ וקדש כמו שנאמר (ויקרא טז ,יט) "וטהרו
וקדשו" ואמר משום שבפסח יכולים להתקדש שלא בהדרגה ובתנאי שיהיה אח"כ
"טהרה" ואמר אדמו"ר ז"ל (מהרי"ך) כי בזה הלילה כל איש ישראל נתעלה
במדרגות המלאכים ,ואצל מלאכים כתוב וכולם פותחים את פיהם בקדושה
ובטהרה ,שזוכים תכף לקדושה ,ולזה אומרים "קדש ורחץ".
אומנם בפסח אנו מתקדשים באורות של קדושה וזה כמתנת חינם של הבורא יתברך
אבל חייבים להבין שמצוות הנקיות חשובה מאוד בעבודת ה' וצריך לעמול עלייה
כמו שכתוב שהטהרות שהאדם צריך לעמול עליהם הם רחיצת הגוף ,וטהרת
הנשמה.
טהרת הגוף:
מדת הנקיות חשובה מאוד בעבודת ה' ,ומי שמלבושיו אינם נקיים ,וגופו אינו נקי,
זה סימן שגם מוחו ומחשבתו אינם נקיים והוא רחוק ממנו מאוד יתברך וכתוב

בליקוטי מוהר"ן שהבגדים בעצמם טובעים את האדם אם לא נזהר בשמירתן ,ולכן
צריך לכבדן כראוי ולהחזיקן בנקיות.
מי שמוחו מיושב יכול להיזהר ולהישמר תמיד ,שלא יתלכלך גופו ובגדיו ,מה שאין
כן איש פרא ,שכל הילוכו הוא בדרך פראית ,ולכן חשוב מאוד לשמור על נקיות
הבגדים ,ונקיות הגוף ולהתרחץ עם סבון בכל יום.
כמו שאמרו חז"ל רוחץ אדם פניו ,ידיו ורגליו בכל יום לכבוד קונו ,ולקיים חסד עם
גופו ,וכמו שאמר הלל לתלמידיו ,שהולך לגמול חסד עם אחד ,וכששאלו אותו מי
זה? ענה ואמר להם ,שזה הגוף שלו ,אין בזה שום עבודה כשנודף ריח רע מן האדם,
ומכל זה יכולים להינצל קלות על ידי שרוחצים את הגוף בכל יום ,וזה יסוד גדול
מאוד בעבודת ה' יתברך.
נקיות הנשמה:
מידת נקיות הנשמה היא שיהיה האדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל חטא ,לא רק
מחטא מפורסם וידוע שאסור לעשות אותו כגון חילול שבת או אכילת מאכלות
אסורות אלא אפילו בחטא שיש לו ספק אם מותר או אסור לעשות אותו והלב נוטה
לומר שאפשר להקל או שזו רק מידת חסידות,או מאכלים שיש ספק עם הם מכילים
תולעים ,איסור לשון הרע וכו'  ,כי שם הלב אומר שאפשר להקל בדבר לא בטוח שיש
כאן איסור לפעמים אתה מדבר על אדם אחר והלב אומר מה כבר עשית סה"כ
אמרת שהאוכל אתמול אצל החברים היה מלוח קצת ואי אפשר לדעת מדיבור זה
לאן זה יתפתח ויגיע.
וכאשר באמת נחקור על כל העבירות האלו נמצא שאין שום היתר לעבור עליהם,
לכן אפילו מפיתויים קלים נכון שהישמר האדם ואז הוא יוכל להגיע בעמל למידת
הנקיות ,והנה על מידה זו ,היה דוד שמח בעצמו ואומר.
"ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' ,כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל
חטא ועוון ,הוא הראוי לראות את פני המלך ה'"( .תהילים כו)
והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלמות המידה הזאת ,כי העבירות
הניכרות וידועות קלות הם להישמר מהם ,כיוון שרעתם גלויה ,אך הדקדוק הזה
המדרבן לנקיות ,הוא הקשה יותר ,כי הוראת ההיתר מכסה על החטא והוא כעניין
שאמרו חז"ל עבירות שאדם דש בעקביו ,סובבות אותו ביום הדין ועל זה אמרו
זיכרונם לברכה רובם בגזל ומיעוטם בעריות ,וכולם באבק לשון הרע ,כי מפני רוב
דקותו ,כל בני האדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו.
ובוודאי שמי שהגיע לזאת המידה כבר הגיע למדרגה גדולה ,כי בפני מלחמה חזקה
עמד ונצח.
וכתוב בספר שערי תשובה עיקר התשובה היא החרטה של האדם לעשות חשבון נפש
בכל יום מה עשה מאתמול בערב עד היום בערב ולחפש באילו חטאים חטא ומה
ניסה לעשות כדי להימנע מלעבור על חטאים אלו ,ויפשפש במעשיו ויודה על כל
העבירות בפה ויתחרט חרטה גמורה ויקבל על עצמו שילחם ביצר ויתפלל לה' יתברך
שיעזור לו לא לעבור על חטאיו ושיעזור לו במלחמה עם היצר הרע ,ויזכה לנקיות
הנשמה וכל ימיו יהיו בתשובה אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.
כרפס:
אמר הרב הקדוש ר' יוחנן מרחמיסטריווקא זצוק"ל ,כרפס ראשי תיבות כ' לל
ר' אשון פ' ה ס' תום ,שצריך לסתום פיו מלדבר.

כתוב במשלי "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" ,וצריך האדם לשמור את פיו
ולשונו למניעת צרה מהנפש ,יותר מכל הענייניים ,אשר צריך האדם השלם לשמור
בימי חייו.
כתוב במסכת אבות "שמעון בנו של רבן גמליאל אומר כל ימי גדלתי בין חכמים ,ולא
מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה" אפשר לפרש שזה נאמר על מי ששומע חרפתו
ושותק ,וזה סימן שיש בו גם את מידת הענווה ,מפני שאחד משישה דברים שיש
במידת הענווה היא ששומע חרפתו ושותק ולכן ניכר שיש בו את מידת הענווה.
כגון שמישהו ביזה אותו מאוד בדברים או במעשה ,ויש לו להינקם ממנו ויש לו
אפשרות לנקום בו ,ולכן בעבור הבורא ברוך הוא ומידת הענווה שיש בו הוא מושל
ברוחו ומוחל לאותו אדם.
ידוע לנו מדוד המלך שהיה ידוע כגדול הדור וקיים את כל התורה כולה ויש מחלוקת
בגמרא על שיטת לימודו לשיטה אחת היה לומד תורה כל היום וישן עשרים דקות
לפני זמן חצות והיה מתעורר בחצות ואומר כל הלילה שירות ותשבחות לקב"ה,
ולדעה שנייה היה כל היום דן דינים בעם ישראל והיה ישן רק עשרים דקות
ומתעורר בחצות לילה ולומד תורה עד אור הבוקר.
בכל אופן לשתי השיטות היה גדול הדור והלכה כמותו בשמים ובארץ ,בנוסף כתב
את כל ספר תהילים שבכל דורות עם ישראל קוראים בספר זה בין שיש שמחה ובין
חס ושלום צרה ,ובכל זאת לא זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה אלא רק
אחרי ששמע את שמעי בן גרא מקלל אותו ,ודוד המלך לא ענה.
כידוע היה דוד המלך באותו זמן מלך והיה נמצא שם עם צבאו והיה יכול בקלות
להרוג את שמעי.
אבל מכיוון שלא החזיר לו אלא אמר הקדוש ברוך הוא אמר לו קלל ובאמונה
אמתית זו זכה באותו הרגע ששמע חרפתו ולא ענה זכה להיות רגל רביעית במרכבה.
מאידך צריך לדעת שאסור גם לקלל אף אחד ,ומי שמקלל את זולתו ,הוא מורה על
גריעות נפשו ,שהוא בטבעו איש רע ,כי אחרת לא היה מקלל.
כתוב בספר הקדוש אורחות צדיקים ,אדם הרגיל בשתיקה ,ניצול מכמה עבירות:
מחניפות ,ומליצנות ,מלשון הרע ,משקרים וגידופים ,כי כשאדם מחרף ומגדף אותו,
אם יענה לו -יוסיף לדבר כפליים.
וכן אמר החכם :אני שומע דבר הרע ,ואני שותק ,אמרו לו למה? אמר להם :אם
אשיב ואענה להם אני ירא שאשמע גידופים אחרים יותר קשים מן הראשונים.
ואמר :כשהכסיל מצטער בשתיקת החכם יותר משאם היה משיב לו ,ועל זה נאמר
(משלי כו ,יד)" :אל תען כסיל כאיוולתו".
יחץ:
אמר הרה"ק רבי אהרון צבי מביאלא מדוע דווקא בוצעים את המצה האמצעית?
ואומר שהמצה האמצעית מרמז לפנימיות האדם ,ושם צריך שיהיה בבחינת שבירה ,
ובוצעים אותה לשני חלקים.
ומדוע מצפינים את החלק הגדול שואל כבוד קדושתו?
משום שחלק הגדול מעבודותו לה' יתברך יצפין האדם ולא יוציא החוצה להראות
בפני אחרים ,ורק ההכרח יצא לחוץ ,ולכן צריך האדם שיסתיר את שבירת לבבו

בפנים ולא יראה אותה לחוץ ,וכלפי חוץ יחייך לפני כל אדם ויראה פנים שמחות
ומחייכות.
אומר רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו שאין בתרי"ג מצוות שום מצווה להיות
בשמחה ,אבל מה שאפשר להגיע על ידי שמחה אי אפשר להגיע על ידי שום מצווה.
אומר מוהרא"ש על נקודת השמחה צריך האדם למסור את נפשו ,כי כל היהדות
תלויה במידת השמחה ,כי אמונה ושמחה הולכות ביחד ,כי המאמין האמיתי בו
יתברך ,ראוי לו לשמוח כל ימי חייו ,ואפילו אם כבר עשה מה שעשה וחטא ופגם
במה שחטא ,עם כל זאת מאחר שעדיין מאמין במלך חי וקיים ,וראוי לו בזה בעצמו
לשמוח מאוד מאוד ,ובוודאי על ידי תוקף האמונה והשמחה יזכה סוף כל סוף לצאת
מהבוץ והלכלוך שנפל בהם ,ויזכה לחזור בתשובה שלמה ,הכל סובב על שמחה
ועצבות ,כי עיקר גדולת הצדיק נמדדת כפי מידת השמחה והדבקות שיש לו בו
יתברך ,בעצבות מתבטאת הכפירות והאפיקורסיות שלו ,כי בזה שהאדם בעצבות,
הוא מגלה את פנימיות לבבו ,שהוא בכעס עליו יתברך ,ומתרעם עליו שאינו עושה
את רצונו.

מגיד
ַר ֶבה ְל ַס ֵּפר ְב ִמ ְד ְר ֵּׁשי ֲח ַז''ל ַבנִ ְפ ָלאֹות
תֹוך ִש ְמ ָחה וְ ִה ְת ַל ֲהבּות ,וְ י ְ
ָדה ִמ ְ
ֹּאמר ֶאת ַה ַהג ָ
י ַ
ַד ָת
ֶא ַמר ''וְ ִהג ְ
תֹורהֶׁ ,שנ ֱ
ֲשה ִמן ַה ָ
יכּוֵּן ְל ַקיֵּם ָבזֶה ִמ ְצוַת ע ֵּ
בֹותינּו .וִ ַ
ֲא ֶׁשר ָע ָשה ה' ִעם ֲא ֵּ
ֹּאמר ַב ָק ָׁשה זֹו
ַת ִחיל י ַ
ָׁשים ַחיָבֹות ְב ִספּור יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ק ֶֹּדם ֶׁשי ְ
ְל ִבנְ ָך'' .וְ גַם ַהנ ִ
ַח ָדא ֵּׁשם
ּוד ִחילּוְ ,לי ֲ
ּור ִחימּו ְ
ּור ִחימּוְ ,
ּוׁש ִכינְ ֵּתּה ִב ְד ִחילּו ְ
יך הּוא ְ
ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ּוב ֵּׁשם ָכל ַהנְ ָפׁשֹות וְ ָהרּוחֹות וְ ַהנְ ָׁשמֹות
חּודא ְׁש ִלים ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאלְ ,
י''ה ְבו''ה ְביִ ָ
ֲשיָהּ ,ו ִמ ָכל ְפ ָר ֵּטי
ירה ע ִ
רֹובים ָל ֶהםֶׁ ,ש ִּמ ְכ ָללּות ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
יהם וְ ַה ְק ִ
בּוׁש ֶ
ּומ ְל ֵּ
ַ
ֲשיָה ְד ָכל ַפ ְרצּוף
ירה ע ִ
ּומ ָכל ְפ ָר ֵּטי ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
ֲשיָהִ ,
ירה ע ִ
ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם
תֹורה ְל ַס ֵּפר ִב ִ
ֲשה ִמן ַה ָ
ֻּּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵּ
ּומז ָ
מּוכן ְ
ירהִ .הנֵּה ָאנ ִֹּכי ָ
ּוס ִפ ָ
ְ
ֹוׁשה:
תֹורתֹו ַה ְקד ָ
ַב ַליְ ָלה ַהזֹּאת ֶׁש ִהיא ֵּליל ַחג ַה ַּמצֹות ְכמֹו ֶׁש ִצּוַנִ י יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ְב ָ
אתי ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,כ ֵּדי ַלעֲשֹות
ַד ָת ְל ִבנְ ָך ַביֹום ַההּוא ֵּלאמֹּר ַבעֲבּור זֶה ָע ָשה יְ הֹּוָה ִלי ְב ֵּצ ִ
וְ ִהג ְ
בֹור ִאיְ ,ל ַת ֵּקן ׁש ֶֹּרׁש ִמ ְצוָה זֹו ְב ָמקֹום ֶע ְליֹון:
יֹוצ ִרי וְ ַלעֲשֹות ְרצֹון ְ
רּוח ְל ְ
ַחת ַ
נַ
ֻּׁצה
ּומר ָ
ּומ ֻּׁק ֶב ֶלת ְ
ׁשּובה ְ
בֹותינּו ֶׁש ִת ְהיֶה ֲח ָ
ֶיך יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו וֵּאל ֵֹּּהי ֲא ֵּ
יהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ָ
וִּ ִּ
ֶיך ְכ ִאלּו ִכּוַנְ ִתי
ֲלה ְל ָפנ ָ
יָאתנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַב ַליְ ָלה ַהזֹּאת ,וְ ַיע ֶ
ֶיך ִמ ְצוָה זֹו ֶׁשל ִספּור יְ ִצ ֵּ
ְל ָפנ ָ
ית ְקנּו ָכל נְ ָפׁשֹות
עּותא ְד ִל ָבא ,וִ ֻּׁ
ּור ָ
ּומ ֲח ָׁש ָבה ְ
ֲשה וְ ִדבּור ַ
ְב ָכל ַה ַכּוָנֹות ָה ְר אּויֹות ְל ַכּוֵּן ְב ַמע ֶ
ֲשיָה ,וְ ֶׁשל ָכל ְפ ָר ֵּטי
ירה ע ִ
רּוחֹות ּונְ ָׁשמֹות ַחיֹות יְ ִחידֹות ֶׁשל ְכ ָללּות ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
אֹותיֹות ֲה ָו ָי''ה ֶׁש ֵּהם
ַאר ַבע ִ
ַחדּו ְ
ירה ,וְ יִ ְתי ֲ
ּוס ִפ ָ
ֲשיָהְ ,ד ָכל ַפ ְרצּוף ְ
ירה ע ִ
ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
חּודא ְׁש ִלים
ֲשיָהְ ,ביִ ָ
ירה ע ִ
ידה ִד ְכ ָללּות ֲא ִצילּות ְב ִריָאה יְ ִצ ָ
רּוח ּונְ ָׁש ָמה ַחיָה יְ ִח ָ
ֶפׁש ַ
נֶ
ּוב ָר ָכה ְב ָכל
ּומ ָשם יִ ָּמ ֵּׁש ְך ֶׁש ַפע ְ
(יְ הֹּ ָו''ה) ֲא ֶׁשר ָב ֶהם יִ ְת ַפ ֵּשט ֶׁש ַפע אֹור ֵּאין סֹוף ָברּו ְך הּואִ ,
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה
לעֹורר מ''ן .וִ ִ
ֵּ
רּוחנּו וְ נִ ְׁש ָמ ֵּתנּו ֶׁשיִ ְהיּו ְראּויִ ים
ַפ ֵּׁשנּו ֵּ
ַכ ְך נ ְ
עֹולמֹות ְלז ֵּ
ָה ָ
ָדינּו כֹונְ ֵּנהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ָדינּו כֹונְ נָה ָע ֵּלינּו ַ
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם ְב ֵּליל ֶפ ַסח.
ֲשה ְל ַס ֵּפר ִב ִ
יֵּׁש ְל ַכּוֵּן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵּ
ימנָאְ ,ב ָפ ָר ַׁשת בֹּא]
ָדה ֶאת ַמ ֲא ַמר ַהז ַֹּהר ַה ָקדֹוׁש [ ַר ְעיָא ְמ ֵּה ָ
אֹומ ִרים ק ֶֹּדם ַה ַהג ָ
יֵּׁש ְ
יּובא ַעל ַבר נַׁש ְל ִא ְׁש ָת ֵּעי
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ד ִאיהּו ִח ָ
ּקּודא ָב ַתר ָדא ְל ַס ֵּפר ִב ְׁש ָב ָחא ִד ִ
ִּפ ָ
ּוב ַההּוא
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,
ימנָא ָכל ַבר נַׁש ְד ִא ְׁש ָת ֵּעי ִב ִ
אֹוק ְ
ְב ַהאי ְׁש ָב ָחא ְל ַע ְל ִמין .וְ ָה ִכי ִ
ֻּׁלאְ .ד ַהאי
ָאתי ְדהּוא ֵּחידּו ִמכ ָ
ַּמין ִאיהּו ְל ֶמ ֱח ֵּדי ִב ְׁש ִכינְ ָתא ְל ָע ְל ָמא ְד ֵּ
ִספּור ֲח ֵּדי ְב ֶח ְדוָא ,ז ִ

יך הּוא ֲח ֵּדי ְב ַההּוא ִספּורֵּ .בּה ַׁש ְע ָתא ַכנִ יׁש ֻּׁק ְד ָׁשא
ארּהֻּׁ .ק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ִאיהּו ְל ֶמ ֱח ֵּדי ְב ָמ ֵּ
ילי ְד ָקא ִמ ְׁש ָתעּו
פּורא ִד ְׁש ָב ָחא ִד ִ
ּוׁש ָמעּו ִס ָ
ָאמר לֹוןִ :זילּו ְ
ילּהַ ,
יך הּוא ְל ָכל ָפ ַמ ְליָא ִד ֵּ
ְב ִר ְ
ּומ ְת ַח ְב ָרן ַב ֲה ַדיְ הּו ְדיִ ְש ָר ֵּאל .וְ ָׁש ְמ ִעין
ָאתיָן ִ
ֻּׁלהּו ִמ ְת ַכנְ ִׁשין וְ ְ
פּור ָקנָאְ .כ ֵּדין כ ְ
ַח ָדאן ְב ְ
ָבנַי ו ֲ
אֹודאן ֵּלּה
ָאתיָן וְ ָ
אריהֹוןְ .כ ֵּדין ְ
פּור ָקנָא ְד ָמ ֵּ
פּורא ִד ְׁש ָב ָחא ְד ָקא ֲח ָדאן ְב ֶח ְדוָא ְד ְ
ִס ָ
יׁשא ְד ִאית ֵּלּה
אֹודאן ֵּלּה ַעל ַע ָּמא ַק ִד ָ
בּורן ,וְ ָ
יך הּוא ַעל ָכל ִאינּון נִ ִסין ּוגְ ָ
ְל ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
בּור ָתא ְל ֵּע ָלא.
ילא ּוגְ ְ
תֹוסף ֵּלּה ֵּח ָ
אריהֹוןְ .כ ֵּדין ִא ַ
פּור ָקנָא ְד ָמ ֵּ
ַאר ָעאַ ,ד ֲח ָדאן ְב ֶח ְדוָא ְד ְ
ְב ְ
בּור ָתא
ילא ּוגְ ְ
תֹוסף ֵּלּה ֵּח ָ
אריהֹוןְ ,כ ַמ ְל ָכא ְד ִא ַ
ילא ְל ָמ ֵּ
ַה ֵּבי ֵּח ָ
פּורא י ֲ
וְ יִ ְש ָר ֵּאל ְב ַההּוא ִס ָ
ּובגִ ין
ֻּׁלהּוְ .
ֻּׁלהּו ַד ֲח ִלין ִמ ַק ֵּּמּה וְ ִא ְס ְת ַלק יְ ָק ֵּרּה ַעל כ ְ
אֹודאן ֵּלּה ,וְ כ ְ
בּור ֵּתּה וְ ָ
ַכד ְמ ַׁש ְב ִחין גְ ְ
ּול ִא ְׁש ָת ֵּעי ְב ִספּור ָדא ְכ ַמה ְד ִא ְת ַמר.
ָכ ְך ִאית ְל ַׁש ְב ָחא ְ
ַאחר זֹוִ ,היא ְל ַס ֵּפר ְב ֶׁש ַבח יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ םֶׁ ,שהּוא
ַּת ְרגּום ִּל ְלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשַ :ה ִּמ ְצוָה ֶׁש ְל ַ
יציַאת
ָאדם ַה ְמ ַס ֵּפר ִב ִ
ֱמ ְדנּוָ ,כל ָ
עֹולם ְל ַס ֵּפר ַב ְש ָב ִחים ָה ֵּאלּוָ .כ ְך ֶהע ַ
ָאדם ְל ָ
חֹוב ַעל ָה ָ
עֹולם ַה ָבא,
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָש ֵּמ ַח ַב ִספּור ַההּוא ְב ִש ְמ ָחהָ ,ע ִתיד הּוא ִל ְשמ ַֹּח ִעם ַה ְש ִכינָה ָל ָ
רּוך הּוא ָש ֵּמ ַח ַב ִספּור
ָאדם ַה ָש ֵּמ ַח ַבאדֹונֹו ,וְ ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ֶׁש ִהיא ִש ְמ ָחה ִמ ָכל ַצדֶׁ ,שזֶהּו ָ
ּוש ֵּמ ִחים ִבגְ ֻּׁא ָל ִתי.
ָאמר ָל ֶהםְ :לכּו וְ ִׁש ְמעּו ַה ִספּור ֶׁשל ֶׁש ַבח ֶׁש ִליֶׁ ,ש ְּמ ַס ְפ ִרים ָבנַי ְ
ֶׁשלֹו וְ ַ
ׁשֹומ ִעים ִספּור ַה ֶש ַבח ֶׁש ְש ֵּמ ִחים
ּומ ְת ַח ְב ִרים ִעם יִ ְש ָר ֵּאל וְ ְ
ּוב ִאים ִ
ֻּׁלם ָ
ָאז ִמ ְת ַק ְב ִצים כ ָ
רּוך הּוא ַעל ָכל ֵּאלּו ַהנִ ִסים
ּומֹודים ְל ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ִ
ְב ִש ְמ ַחת ַהגְ ֻּׁא ָלה ֵּמ ֲאדֹונָםָ ,אז ָב ִאים
ָארץ ֶׁש ְש ֵּמ ִחים ְב ִש ְמ ַחת ַהגְ ֻּׁא ָלה ֶׁשל
ּומֹודים לֹו ַעל ָה ָעם ַה ָקדֹוׁש ֶׁשיֵּׁש לֹו ָב ֶ
ִ
וְ ַהגְ בּורֹות
נֹותנִ ים עֹּז ַלאדֹונָם,
בּורה ְל ַמ ְע ָלה ,וְ יִ ְש ָר ֵּאל ַב ִספּור ַההּוא ְ
תֹוסף לֹו עֹּז ּוגְ ָ
ֲאדֹונָםָ ,אז נִ ֵּ
ּומֹודים לֹו ,וְ ַהכֹּל יְ ֵּר ִאים ִמ ָפנָיו
ִ
בּורתֹו
בּורה ְב ֵּעת ֶׁש ְּמ ַׁש ְב ִחים גְ ָ
תֹוסף לֹו כ ַֹּח ּוגְ ָ
ְכ ֶמ ֶל ְך ֶׁשנִ ֵּ
ּול ַס ֵּפר ַב ִספּור ַהזֶה ְכמֹו ֶׁש ָל ַמ ְדנּו( :הגדה
ּומשּום זֶה יֵּׁש ְל ַׁש ֵּב ַח ְ
ֻּׁלםִ .
עֹולה ְכבֹודֹו ַעל כ ָ
וְ ֶ
של פסח – אור דניאל).
אמיתות ממצאים ארכאולוגיים
הממצאים הארכיאולוגיים העדכניים הולכים ומחזקים את המידע שידוע לנו
מהתורה ,ולכן אפשר לראות בגילויי הארכיאולוגיה אמצעי נוסף שההשגחה מסרה
לידינו לחיזוק האמונה ,גם עבור האנשים הספקניים ביותר.
מדבריו של ד"ר אהרוני בספרו "בא"י התענית המאוחרת ובתקופת ההתנחלות
בישראל" עמודים :2-5
א .על פי המחקר הארכיאולוגי ,מתברר כי כל מה שכתוב בתורה מדויק,
ומתאים לתקופה המדוברת.
ב .כמו כן ,מתברר שהתורה נכתבה לפני למעלה מ 0011 -שנה ,כפי שהדברים
ידועים על פי מסורת.
בספר "זה אלי" עמוד  ,205כתב על ביקורת המקרא שספגה מכת מחץ עקב התגליות
הארכיאולוגיות:
ויל האוזן הניח הנחה עיקרית ,שבתקופת משה לא נודעה עדיין חכמת הכתב ,
הארכיאולוגיה גילתה תגליות שלמות של הוכחות להיפוכו של דבר ,ממצאי אור,
מארצות העבר מארי ,נוזי ,נינווה ,בבל ,ואשור ולאחרונה "אבלה" מלמדים שזה
כבר ארבעת אלפים שנה ידעו בני האדם את מלאכת הכתיבה .
פרופסור נלסון גליק ,בספרו בעבר הירדן המזרחי ,עמוד  ,01כותב:
"ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית ,ועד היום לא הוצאתי ממעבה האדמה
שום חפץ כלשהו ,שהיה בו סתירה כביכול לדברי המקרא".

ויל דורנט כותב בספרו " ההיסטוריה של התרבות" סיפור היהודים כפי שגולל
בתנ"ך ,עמך במבחן הביקורת והארכיאולוגיה ,כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות,
מונומנטים וחפירות  ,עלינו לקבל את דיווח התנ"ך".
פרופסור בנימין מזר,בספרו ב"מחניים" ,עמוד  20כותב:
"בסיכום אפשר לומר ,שהממצאים הארכיאולוגים בארץ ,לא זו בלבד שאינם
עומדים בסתירה למסורת המקרא ,אלא אדרבא משמשים הם חומר רב ערך
וחשיבות להערכתו של המקרא להכרת רקעו ההיסטורי.
הארכיאולוג יגאל ידין בספרו "חצור" ,עמודים  ,090-091כשהוא מספר על חפירותיו
בחצור ,כותב כדלהלן:
"האמת היא שמקורנו העיקרי היה המקרא ,כארכיאולוג איני יכול לתאר לעצמי
התרגשות רבה יותר מאשר עבודה כשתנ"ך ביד אחד ,אם נרצה להזדקק ללשון
ציורית ,ואת החפירה בשניה ,וזה היה עובדן העיקרי של תגליותינו מתקופת שלמה
המלך.

שמות עבריים-מתוארים בפאפירוס "ברוקלין":
אחד הפרופסורים המכובדים והידועים כיום בממסד המדעי ,פרופסור דייויד כול,
מביא בספרו "התנ"ך -ממיתוס לאמת היסטורית" מסמך עתיק שנמצא בחפירות
במצרים ונקרא פאפירוס "ברוקלין" ,בתחילת הפאפירוס מובא צו מלכותי של המלך
סובקוטעב השלישי ,המצווה להעביר קבורת עבדים מאזור מסוים אל חוה באזור
אחר במצרים ,וכאן מתגלה ממצא מרתק :בצד האחורי של הדף מופיעים שמות
העבדים ,וחלק מן השמות הינם שמות עבריים :יששכר ,אשר ,שפרה ,מנחם ,ועוד.
עליית יוסף לגדולה-מתוארת בפאפירוס "הריס":

עצם מציאותו של יוסף במצרים היא עובדה מוחלטת אצל החוקרים כיום ,וזאת על
פי המחקר הארכאולוגי בלבד" ,הפרטים המתוארים בסיפורי יוסף מוכרים
מהתרבות המצרית ,באלף השני לפני הספירה רווחה בחצר המלוכה המצרית תופעת
עלייתו לגדולה של אדם ממוצא שמי ,כן אנו קוראים בפאפירוס הריס (טור )0-9 55
מהמאה ה  2לפני הספירה (לפני כ 0111-שנה) ,כי איש עברי מסוריה וארץ ישראל,
הפך נסיך במצרים ואת כל הארץ שם לימד( .אנציקלופדיה עולם התנ"ך ע"מ .)215
כל הטקסטים שנעשו סביב מינוי יוסף למושל הכתובים בתורה ,תואמים בדיוק
לממצאים הארכאולוגים ,בתורה נכתב ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וייתן אותה
על יד יוסף ,וישם רביד הזהב על צווארו (בראשית מ"א ,מ"ב) ,וכותבים על כן
החוקרים" :בתמונות מצריות שונות נמצא ביטוי מדויק ,לטקסי מינוי מעין מינויו
של יוסף למעמדו הרם ,הטבעת ורביד הזהב הן סמלים ממלכתיים( ,פני עולם
המקרא ע"מ .)015
מבצע איסוף התבואה על ידי יוסף:
ידוע לנו שבימיו של יוסף נעשה מבצע בסדר גודל עצום של איסוף תבואה ,ונשתמרו
במגורות ענק כנאמר "ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאוד עד כי חדל לספור כי
אין מספר"(.בראשית מ"א מ"ט)
כיום נמצאו במצרים מגורות ענק באתר ביר-אל-ריך ,ברצפת האסמים אף נמצא
שכבה של גרגרי תבואה.
בספר "שכיות במקרא" ,מאת משה סלוביטשיק ,עמוד קס"א מובא :זכר לסיפורי
יוסף הם גם אוצרות הבר הגדולים שנשתמרו במצרים עד היום ,ובציור מצרי קדום
מתוארת בצורת הבר בגרנות בידי עבדים ולבלר עמך על גריהם ירושם מכסה
התבואה".
בספר פני עולם המקרא ע"מ  015מובא :בתמונות מצריות רבות מודגמים המחסנים
הללו ,ובהם רושמים הסופרים את כמות "התבואה".
עשר המכות (שמות פרקים ז-יב)
נמצא פאפירוס המאשר את עובדת המכות שירדו על מצרים .הפאפירוס אשר נכתב
על ידי מצרי בן התקופה בשם איפובר ,נרכש על ידי המוזיאון של ליידן בהולנד,
ומספרו הקטלוגי  .011 -הפאפירוס כתוב על שני צדדיו ,והוא מכיל שבעה עשר
עמודים .ברוב העמודים ארבע עשרה שורות .מן העמוד הראשון נותר שלם רק
שליש .העמודים  9ו -01הינם במצב גרוע ביותר ,והעמודים כולם פגומים בשוליהם
העליונים והתחתונים כאחת .ובכל זאת ,די במה שנותר בכדי לקבל תמונה ברורה
אודות חלק מן הקטסטרופות עליהן מדווח הכותב .והוא מדבר על עשר
קטסטרופות!
פרופ' עמנואל וליקובסקי הוא זה שעמד על הדמיון שבין תיאורי המצרי איפובר לבין
הנאמר בספר שמות.
מרוח הדברים של הכותב המצרי ניכר בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כל
שהיא לעתיד ,אלא תיאור עצוב וכואב של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להן .לדעת
הפרופ' וליקובסקי ,מומחה ידוע לכרונולוגיה של מלכויות מצרים ,שייכת תעודה זו
בדיוק לתקופת יציאת מצרים על פי התאריך המקובל ביהדות ,ופאפירוס איפובר
הוא דיווח "מן השטח".

הנה מספר הקבלות בין פסוקי התורה ופאפירוס איפובר ,מתוך מה שנותר בידינו.
ספר שמות
ֵּה ְפכּו ָכל ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַביְ אֹּר ְל ָדם (ז ,כ)
וַי ָ
וַיְ ִהי ַה ָדם ְב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (ז ,כא)
ימי ַהיְ אֹּר (ז ,כה)
ָכלּו ִל ְׁשתֹות ִמ ֵּּמ ֵּ
ַח ְפרּו ָכל ִמ ְצ ַריִ םִ ...כי לֹּא י ְ
ַוי ְ
סּוסים ַב ֲחמ ִֹּרים( ...ט ,ג)
ִהנֵּה יַד ה' הֹויָה ְב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶׁשר ַב ָש ֶדהַ ,ב ִ
ָאר ָצה (ט ,כג)
ַת ֲה ַל ְך ֵּאׁש ְ
ּוב ָרד ו ִ
ָתן קֹּלֹּת ָ
וַה' נ ַ
הֹותיר ַה ָב ָרד (י ,יד-
ָארץ וְ ֵּאת ָכל ְפ ִרי ָה ֵּעץ ֲא ֶׁשר ִ
ֹּאכל ֶאת ָכל ֵּע ֶשב ָה ֶ
ַאר ֶבהַ ...ו י ַ
ַעל ָה ְ
ַוי ַ
טו)
ּוב ֵּע ֶשב ַה ָש ֶדה ְב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (י ,טו)
ֶרק ָב ֵּעץ ְ
נֹותר ָכל י ֶ
וְ לֹּא ַ
ַת ִהי ְצ ָע ָקה גְ ד ָֹּלה ְב ִמ ְצ ָריִ םִ .כי ֵּאין ַביִ ת
ֲב ָדיו וְ ָכל ִמ ְצ ַריִ ם ו ְ
ָקם ַפ ְרעֹּה ַליְ ָלה הּוא וְ ָכל ע ָ
ַוי ָ
ֲא ֶׁשר ֵּאין ָׁשם ֵּמת (יב ,ל).

פאפירוס איפובר
הנהר הוא דם ()2:01
דם בכל מקום ()2:5
האנשים נרתעים מלטעום ,בני אנוש צמאים למים )2:01( .אלה הם מימינו ,זהו
אושרנו! מה נעשה? ()0:01
כל החיות לבם בוכה ()5:5
אמנם כן ...נאכלו על ידי האש ()2:01
...אמנם כן ,הושחת כל אשר אתמול עוד נראה .האדמה נשארה ללאותה כמו אחרי
קציר פשתה ()5:02
אין למצוא פירות ולא ירק ()1:0
היתה צעקה גדולה במצרים ( )02:01הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות
()0:01

יציאת מצרים (שמות פרק יג)
בפאפירוס איפובר הנ"ל מתייחס הכותב המצרי ל"אויבי הארץ" ,ומציין בהתפעלות
תופעה מופלאה של להבת אש גבוהה ההולכת לפניהם .כאשר הוא עד ראיה לכך.
הנה נצטט את האמור בתורה ואת דברי העד המצרי.
ספר שמות
יֹומם ְב ַעּמּוד ָענָן ַלנְ ח ָֹּתם ַה ֶד ֶר ְך ,וְ ַליְ ָלה
ֵּיהם ָ
וַיְ ִהי ְב ַׁש ַלח ַפ ְרעֹּה ֶאת ָה ָעם ...וַה' ה ֵֹּּל ְך ִל ְפנ ֶ
ְב ַעּמּוד ֵּאׁש ְל ָה ִאיר ָל ֶהם (יג ,כא)
פאפירוס איפובר
ראה! האש עלתה גבוה גבוה ,ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ.
בעמודים הבאים ניתן לראות מבחר קטן מתוך אין ספור המוצגים הארכיאולוגיים
שנתגלו לאחרונה ,אשר יציאתם מחדש לאויר העולם מספרת שוב את המסופר
בתנ"ך ,ומצביעה על רצף שמירת מצוות התורה ,ומסירתה מדור לדור עד עצם היום
הזה.

"הא לתמא עניא ,אכלו אבהתנא בארעא דמצרים ,כל דכפין יתי
ויכול ,כל דצריך ייתי ויפסח ,השתא הבא ,לשנה הבאה בארעא
דישראל ,השתא הבא עבדי ,לשנה הבאה בארעא דישראל בני
חורין.
אומר הרק"ה והגאון ר' משה יעקב הלוי שליט"א "כל דכפין ייתי ויפסח",
פסח הוא הרגל כנגד אברהם אבינו ולכן פותחים אנו במידתו ,במידת הכנסת
אורחים ,ופרטי מצוותה שלמדנו מאבינו הראשון בפרשת וירא ,גם ניתנו בליל פסח.
ידוע על מעלתה הגדולה של הכנסת אורחים ,ואת המידה הזו השריש אבינו אברהם
בנו זרעו אחריו במצוות הכנסת אורחים.
כתב רבינו חיים פלאג'י זיע"א :במסכת עירובין נאמר (יט) שאברהם אבינו יושב
בפתח גיהינום ,וכל מי שהוא מהול ולא פגם בבריתו ,אברהם אבינו מצילו מגיהינום.
אולם שאלה נוספת ישאל אברהם את אותו אדם לפני שיצילו מגיהינום -האם גם
אתה השתדלת כמוני במצוות הכנסת אורחים? ואז יבוש האדם שלא עשה הכנסת
אורחים ,ובפרט אם היה אדם עשיר והיה לו בית גדול ומרווח לקיים בו הכנסת
אורחים כראוי.
וחוששני שאברהם אבינו לא יצילהו מגיהינום ,אנחנו למדים שהכנסת אורחים היא
המפתח להינצל מגיהינום ,ולכן חייב כל אחד ואחד מאתנו להשתדל לקיימה כיאה
וכיאות.
כיצד מקבלים אורחים?
מעשה ביהודי ושמו רבי ישעיה ,שהיה מכניס אורחים גדול ,פעם אחת עברו בעירו
כמה סוחרים יהודים בערב שבת קודש ,וכמובן רבי ישעיה יצא לקראתם ,וביקש
מהם שיבואו להתארח אצלו בשבת קודש ,והבטיח להם שיתן להם כל מעדני מלכים
שיש ברשותו ,אך זאת בתנאי שכל סוחר יש לו במוצאי שבת חמישה זהובים.
בלית ברירה מוכרחים האורחים לשבות אצלו ובגלל המחיר הרב שרצה מהם כדי
לשבות אצלו הם הרגישו בנחת ואכלו ושתו ודרשו ממש מעדני מלך ויין טוב ולא
התביישו כלל משום שאמרו שבכל מקרה הם משלמים על האוכל לכן מגיע להם
הטוב ביותר.
במוצאי שבת באו לצאת לדרכם ולשלם לרב ישעיה אבל למרבה הפתעתם סירב
לקבל מהם כסף וכאשר שאלו מדוע לא תיקח ומדוע ביקשת בתחילה? ענה להם
ידעתי שאם אבקש מכם כסף אז תרגישו בנוח ותאכלו ותשתו בנחת ולא תתביישו,
ולכן זכיתי לקיים מצוות הכנסת אורחים כתיקונה.
אמרו רבותינו בתלמוד :בזמן שהיה בית המקדש ,מזבח מכפר על האדם על ידי
שמקריב עליו קרבנות ,ועכשיו שחרב בית המקדש ,שולחנו של אדם מכפר עליו ,על
ידי שמכניס אורחים לביתו ומאכילם על שולחנו.
ועל כן יש לחזר אחר מצווה יקרה זו ,ובזכות זה שמכניס אורחים לביתו ,יזכה
לבנים חכמים גדולים בתורה ,כל המארח תלמיד חכם בביתו ,ודואג לו לאכילה
ושתיה ולינה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב קורבן תמיד ,וכאילו קיים את כל
החמישה חומשי תורה.
המארח את אביו ואת אמו בביתו ,מקיים מצווה גדולה וחשובה ,אף על פי שהוריו
גרים באותה שכונה שהוא גר.

אף שנתבאר שיש מצווה גדולה להכניס אורחים ,מכל מקום אל ירבה האדם רעים
(חברים) בתוך ביתו כדי לצחוק ולדבר עימהם בהבלי העולם הזה ועל זה נאמר
"ובמושב לצים לא ישב".
יש להיזהר שלא להסתכל על האורחים בשעת הסעודה ,וגם אין להסתכל על המנה
שהוגשה לפניהם ,כדי שלא יתביישו לאכול.
כאשר בעל הבית סועד עם אורחיו ,יש לו לאכול לאט ,ולסיים את הארוחה אחרון,
כדי שהאורחים לא יתבייש להמשיך לאכול כשיראו שבעל הבית סיים את ארוחתו.
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל התבטא באחת משיחות הקודש:כתוב בתלמוד
ירושלמי במסכת (ר"ה פ"א הלכה ג) שהקב"ה "מה שהוא עושה אומר לישראל
לעשות" ,מובן שכשם שמצווה לישראל לתת לכל דכפין ,אף הוא יתברך כביכול
מכריז בלילה זה :כל דכפין ייתי וייכול ,כל אדם מישראל שרק רעב לאלוקות,
ומובטח שהקב"ה ישביעו ,וכל דבריך ייתי ויפסח ,היינו שייתן לו במידה של עשירות
וגדולה שהרי "פסח נאכל על השובע".
כ"ק האדמו"ר מוהרש"ב היה מפרש :כל הצריך מקבל בלילה זה ,האפשרות לפסוח
ולדלג ולהגיע לרום המעלה בעבודת ה'....
חשוב מאוד לדעת שבליל הסדר שופך הקדוש ברוך הוא אור כמו אותו אור שירד על
אבותינו כשיצאו ממצרים ,הרי עם ישראל היו נמצאים ב  19שערי אמונה ואם היו
נכנסים לשער ה 51 -לא היה עוד תקנה לעם ישראל והיו נטמאים לעולם.
לכן הקב"ה ישתבח שמו גאל את עם ישראל כשהיה על פתח השער ה ,51 -ולכן לא
יכלו להתעכב שניה אחת מעבר לזמן הגאולה ,ובשביל שיגיעו לרמת אמונה גבוהה
היה צריך המון זמן לזה אם בכלל היו מצליחים להגיע לאמונה גבוהה ,לכן הקב"ה
נתן להם אור גדול כל כך עד שהגיעו לדרגה הכי גבוהה של שירה לבורא העולם.
לכן חכם בראשו ידע לעשות הכנה נכונה לישון טוב צהריים בערב החג ,שיהיה לו
כוח לעשות את הסדר באמונה וכהלכתו ,כי הלילה הזה מסוגל לתת אור של קדושה
ואמונה כל כך גדולה שלפעמים אדם יכול לקיים מצוות וללמוד תורה ולהתפלל
בכוונה ולא להגיע למידה כזאת של קדושה וטהרה מה שיכול לקבל בלילה הזה.
חשוב מאוד מבעוד יום לטבול במקווה טהרה ,לישון ולנוח צהריים ולא להשאיר
שום דבר עד הרגע האחרון לא תספורת ובישולים וניקיון.
היום בזמנינו ישנו גל של חזרה בתשובה גדול מאוד ברוך ה' ,וכמעט בכל בית ישנם
אנשים שחזרו בתשובה ורוצים לקיים את הסדר כהלכתו ומצד שני ישנם אנשים
שרחוקים בעונותינו ,לכן לא להיכנס חס ושלום לשום מחלוקת וכעס אלא יקבל הכל
באמונה שככה הקב"ה רוצה שיתנהל הסדר שלו.
היה מעשה ברב גדול שהיה עני מרוד והגיע חג סוכות ולא היה לו כסף לקנות אתרוג,
בזמני קדם היו קונים אתרוג אחד לכל העיירה משום שהיה קשה מאוד להשיג
אתרוג גם בגלל הקושי בגידול וגם בגלל המחיר הרב לכן היו קונים כל העיירה
אתרוג אחד לכולם.
לרב זה היו זוג תפילין קדושות מאוד שעברו בירושה מאב לבן וערכם היה רב מאוד,
בהגיע זמן החג החליט הרב למכור את התפילין שלו ולקנות אתרוג ,ומצא קונה
ומכר את התפילין והוא קנה אתרוג מהודר ,כשהוא חזר הביתה הראה את האתרוג
לשכנו ואשתו של הרב עמדה בחלון ושומעת באיזה מחיר גבוה קנה הרב את
האתרוג ,מיד רצה למטה וצעקה על בעלה קראה לו לעלות הביתה לקחה את

האתרוג ונגסה בו ופסלה אותו ,מה עשה אותו צדיק האם יתחיל במחלוקת קשה עם
אשתו שכעת אין לו לא תפילין ולא אתרוג ,לא ,ממש לא הוא ניגש לחלון וסגר אותו
ואשתו שואלת למה הוא סוגר את החלון ובתגובה אומר לה מפני שיש רוח והוא
חושש שהיא תתקרר ולא כעס ולא נכנס למחלוקת ,מיד יצאה בת קול מן השמיים
והכריזה שהמעשה השני גדול מן הראשון ,עיקר הניסיון היה האם יעמוד בניסיון
הכעס ,לכן חשוב מאוד שאם קורה שהסדר לא הולך כמו שחשבנו ידוע שזה ניסיון
מעת ה' יתברך ואם יעמוד בניסיון זה יזכה לאור קדושה ואמונה יותר ממה שאם
היה עושה את כל הסדר כמו שרצה עם פירושים ,הלכות ,שירים וכו'.
אם אדם רואה שאנשים מדברים דברים בטלים ינסה בנועם ובחיוכים להסביר
להם על מעלת הלילה וכידוע שאנשים נמשכים אחרי דברי אגדה יספר להם סיפורים
על יציאת מצרים בשמחה ואמונה וללא כל ספק שזה יוצא מהלב זה נכנס ללב.
ואם בכל זאת זה לא עזר יתפלל לקב"ה בלב שהוא מקיים את רצונו יתברך וככה
רוצה בורא עולם שיהיה הסדר שלו ואני מקבל באהבה ובשמחה וזה עיקר ליל הסדר
האמונה שמאמין שהכל זה מאתו יתברך ואין מקרה בעולם ,ככה גם זוכה לקיים
יציאת מצרים גם עכשיו שהרי במצרים היה כל העבודה זרה שבעולם ,וכל הטומאה
וכישופים ורצו להפיל גם את אמונתם שהכל זה כישופים וטומאה ,לכן באו כל
עשרת המכות לחזק את האמונה של עם ישראל בקב"ה ובזכות האמונה יצאו משם.
כן גם כל אחד ואחד מאתנו צריכים לדעת שבכל יום יוצאים ממצרים על ידי חיזוק
האמונה והביטחון בהקב"ה ככה על אחת כמה וכמה בליל הסדר עצמו שמאמין שכל
עיכוב או כל הפרעה זה ניסיון מהקב"ה ואם זוכים לעמוד בניסיון מקיימים בזה
ממש בפועל יציאת מצרים  ,לכן כל הזמן יתפלל בלב ויבקש מהשם יתברך שיעזור לו
להאמין שהכל לטובה ושלא יהיו הפרעות ואם יהיה אז הפרעות גם זה לטובה.
היה מעשה עם אדמו"ר והחסידים שלו שערכו את ליל הסדר אם כוונות מהקבלה
עד שהם ממש הרגישו שהם נמצאים באותה תקופה ממש ,והם יצאו ממצרים ועברו
בתוך ים סוף ממש ,וכל זה הייתה קדושה אדירה על השולחן שלהם ,לפתע שמע
האדמו"ר בת קול שאומרת שישנו סדר אחד שהוא גבוה בעולם מן הסדר של
האדמו"ר ,למרות שהסדר של האדמו"ר היה על פי הבת קול הגבוה ביותר מלבד
אותו הסדר ,היה סקרן האדמו"ר לדעת של מי הסדר ומי אותו צדיק ובאיזה כוונות
הוא מקיים ועושה את הסדר.
ראה ברוח הקודש איש פשוט ובוודאי לא היו שם שום כוונות מהקבלה וגם מהפשט
לא היה שום הסבר ושום פירוש על האגדה ,אבל מה כן היה באותו הסדר? היה
אמונה פשוטה ותמימה בבורא עולם ,היו בעל ואישה לבדם האישה צועקת על בעלה
ואומרת לו למה אתה לא מביא מספיק כסף הביתה? ולמה אתה לא עוזר בבית?
ולמה? ולמה? ולמה? ומה תשובתו של הבעל הכל באמונה הוא פונה לקב"ה ואומר לו
בורא עולם הכל בגלל העוונות שלי כל מה שקורה לי מגיע לי כדי לכפר לי על
העוונות.
מה היה בשולחן הזה כוונות מהקבלה? או חידושים אדירים? לא ולא היה שם
אמונה שכל מה שקורה לאדם זה בהשגחה פרטית וזה מה שמחפש הקב"ה לא
שאדם יעשה סדר כמו שהוא רוצה להגיע להתעלות רוחנית אלא כמו שהקב"ה
רוצה ,ועלינו להבין שמה שכתוב במסכת אבות עשה רצונך כרצונו שכל מטרתו של
האדם בעולם זה שכל הרצון שלו זה יהיה לעשות את רצונו של הקב"ה ,לכן אם לא
הולך בליל הסדר כסדר לדעת שזה רצונו של בורא עולם ושנזכה לעשות רצוננו
כרצונו.

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ,שבכל הלילות אין אנחנו
מטבילין אפילו פעם אחת ,הלילה הזה שתי פעמים ,שבכל
הלילות אנחנו אוכלין חמץ ומצה ,הלילה הזה כולו מצה ,שבכל
הלילות אנחנו אוכלין שאר ירקות ,הלילה הזה מרור".
שבכל הלילות אנחנו אוכלין ושותין בין יושבין ובין מסובין ,הלילה הזה כולנו
מסובין.
הרבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע פירש פעם זה שאמרנו בליל הסדר "הלילה הזה כולנו
מסובין" לילה מרמז על גלות ,מהו הסיבה שעדיין אנו נמצאים בגלות היא משום
שכולנו מסובין" טבע של חיטים הוא כשמערבבים אותה עם מים אזי היא נדבקת
יחד ,מה שאין כן סובין אינה מתערבת ונדבקת היטב עם המים ,וזה בכוונה:
"הלילה הזה" הגלות הזה מתארכת ומתעכבת ,מפני שכולנו "מסובין" עשויים
מסובין ,שאינם נדבקים אחד עם השני ,ואין האחדות שורר בכלל ישראל.
כידוע דור שלא נבנה בית המקדש בדורו כאילו נחרב בדורו ועל מה חרבה ירושלים,
בגלל שנאת חינם ,כתוב בספר בר לבב לרב לוגאסי שליט"א שאלה ,מה הן העצות
לפתרון שנאת הבריות?
תשובה:
א .לדון כל אדם לכף זכות ,וגם את המושחת ביותר יש לדון לזכות שקשה לו
לכבוש את יצריו.
ב .אם יש לך שנאה על מישהו -התפלל עליו והזכירהו בתפלה לישועה ורחמים
ובזה תוסר ותסולק השנאה.
ג .אדם שדחוי ומאוס אדלן ,נאה דווקא לשוחח עימו כי השתיקה והפרוד
מגבירים את השנאה והדיבור דוחה את השנאה ,והוא כלל גדול להסרת
השנאה ,וכן בדוק שאותו אחד ששנאת לאחר דיבור של רעים -הכל סר כלא
היה.
ד .אם יש לך על חברך משהו אל תשאיר בלבך ,אלא שוחח איתו והגד לו מה
שבלבך.
ה .תן לשונאך מתת יד ,צדקה או מתנה ,והטבע מחייב לאהוב את מי שנותנים
לו מה שבלבך.
ו .סבר פנים יפות וחיוך לשונא משבית את השנאה.
ז .לחפש נקודות טובות בשונא.
ח .אל תעלה את הצלחת חברך בכוחו ועוצמתו אלא תאמין שזו מתת אלוקים
לו ,ואז אין מה לקנא שהרי האמונה מחייבת לדעת שהשפע של האדם זה לא
מכוח האדם כלל ,ואם כן המקנא הרי מתמרד נגד הנהגת ה' ומערער עליה.
ט .תפילה על זה עצמו -שתוסר שנאת הבריות ממנו.
י .להרבות במעשי חסד והטבה עם הבריות ומעשים חיצונים משנים את
הפנימיות ,כי " אחר המעשים ימשכו הלבבות"( .מסילת ישרים)
יא .יאמת לעצמו -כשם שהוא דן את חברו כן דנים אותו ומה שהוא פוסק לחברו
פוסק הוא דין לעצמו.

מכתב מלב אוהב לעם ישראל:
לאחרונה בגלל עוונותינו הרבים אנחנו עדים שהמחלוקת בין שכנים ,משפחה ,אחים
וכו' ,מצויה היא מאוד ולא מסתכלים על זה כדבר חמור ,והאמת שצריך לברוח
מפניו יותר מהבורח מפני אש ,מפני שהאש תשרוף רק את הגוף ואילו המחלוקת
שורפת את הגוף והנשמה ,אדם החושב לעצמו אני ב"ה מקיים מצוות ואפילו
בהידור רב ואף עוסק בתורה ,אבל מתיר לעצמו לעשות מחלוקת עם שכן פלוני על
איזה שהיא בניה שלא נראית לו וכו' טועה הוא ,חייבים לדעת אדם שעושה או
מחזיק במחלוקת כל תורתו לא יכולה להגן עליו ,מהיכן לומדים זאת? ממחלוקת
קרח ועדתו ,נאמר במדרש תנחומא וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות הזו אלא עינו
הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו ,שמואל ששקול כנגד משה ואהרון
וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולן מתנבאים ברוח הקודש ,אמר אפשר
הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד אותה ,ולא ראה יפה לפי דרך ודיני
התורה ,וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה.
הבה נתבונן מי היה קורח? אולי עד היום חשבנו שהיה אדם רשע שלא קיים תורה
ומצוות ,וכל ימיו היה רודף אחר הכבוד והשררה ,זה לא נכון ,משום שהמדרש אומר
שהיה לקרח רוח הקודש ,ולא כל אדם זוכה לרוח הקודש,ולכן בהכרח שהיה צדיק
גדול ,לומד תורה ומדקדק במצוות ומחמיר על כל עניני הקדושה והטהרה עד שזכה
לרוח הקודש עם כל זה בגלל שעשה מחלוקת כל תורתו וקדושתו לא יכלו להגן בעדו,
וירד הוא ואנשי ביתו חיים שאולה ,והיכן הוא השאול ,אומר רבנו ,השאול זהו
המדור השביעי בגיהינום.
לצערנו הגדול שומעים וגם רואים במו עינינו אנשים שהם שומרי תורה ומצוות
ואפילו בני תורה ,שבשביל איזה צרות עין או להרוויח איזה שטח ,מוכנים לעשות
מחלוקת עם שכנים ,ואף גורמים לחילול ה' ,לשנאת חינם וללשון הרע ,ויש כאלה
שעושים את כל זה אף לעיני הילדים והשכנים ובהתערבות המשטרה ,וזה כלל לא
מפריע להם ועדיין הם נחשבים בעיני עצמם ל "שומרי תורה ומצוות" ו"בני תורה",
ו"אברכים".
הגמ' ביומא אומרת ארבעה חילוקי כפרה הן ,עבר אדם על מצוות עשה ועשה
תשובה ,אינו זז משם עד שמוחלים לו.
עבר על מצוות לא תעשה ,תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר ,עבר על כריתות
ומיתות בית דין ,תשובה ויוה"כ ואיסורים שבאים עליו מכפרים .אך אם היה בזה
חילול ה' ,תשובה ויוה"כ וייסורים שבאים עליו תולים ,ורק המיתה מכפרת ,מכאן
שחילול ה' חמור יותר מכל העברות שבתורה.
שנאת חינם בוא וראה עד כמה היא חמורה ,שהרי בית המקדש הראשון נחרב בעבור
ג' העברות החמורות שבתורה ,עם כל זה לאחר שבעים שנה נבנה מחדש ,אך בית
המקדש השני שנחרב עבור שנאת חינם ,זה קרוב לאלפיים שנה שעדיין לא נבנה.
עד כמה קשה היא שנאת חינם ,לשון הרע מה היא חומרתו? עיין בספריו של מרן
החפץ חיים ע"ה ובפרט בספרו שמירת הלשון ,שהביא את מאמרי חז"ל באורך
וברוחב בחומרת העוון קחנו משם ,ראינו במו עינינו שבשביל איזה שטח אדמה יש
אנשים שהיו מוכנים לעשות מחלוקת ולעבור על חילול ה' גמור ,ולגרום לשנאת
חינם ,וללשון הרע ,מי התיר להם כל זאת?
יבוא אדם ויאמר " :והלא בלי זה לא אוכל להשיג את מבוקשי"..
נאמר לאותו אדם ,אם יאמרו לך שרק אם תחלל שבת תשיג את מבוקשך ,האם
תהיה מוכן לחלל את השבת? והרי שבת פחות חמורה מחילול ה' .ואפילו אם יאמרו

לו פחות מזה ,אכול חזיר -שזה רק לאו מן התורה ואין בו כרתות ומיתות ב"ד -ואז
תשיג את מבוקשך -האם הוא יהיה מוכן לאכול חזיר? ואם תאמרו שלא ,אז מי
התיר לכם לעבור על כ"כ הרבה עבירות חמורות שמספיק אחת מהם בשביל להפסיד
את העולם הזה והעולם הבא ,בשביל להשיג את מבוקשכם .אם כן יבוא אדם
וישאל " :אז מה ,אני צריך לוותר? אני לא יכול לדרוש ולתבוע את המגיע לי?"
התשובה היא שבוודאי שאתה יכול לדרוש ואף לתבוע את המגיע לך ,אולם אסור לך
לעשות עברות בשביל זה ,כמו שלא תאכל חזיר בשביל לקבל ,כן אסור לך לגרום
למחלוקת ,לחילול ה' ולשאר העברות שהזכרנו.
ואם בכל זאת אתה חושב שמבלי זה לא תוכל לקבל ,אז אין ברירה לא תקבל משום
שהגמ' אומרת יפסיד אדם כל ממונו ואל יעשה איסור קל שבקלים ,כ"ש לא לעבור
את כל העברות שהזכרנו ,לצערנו ישנם הרבה אנשים שהאיסורים של מחלוקת
וחילול ה' נשכחו מהם וכביכול לא קיימים אצלם בתורה כלל העברות הללו ,אנחנו
פונים לכל עם ישראל בכל אתר ואתר ,רואים אנחנו במו עינינו כמה צרות גדולות
וקשות יש בעם ישראל ,יתומים ואלמנות ,מחלות שונות ומשונות ,כמה נוער
שיוצאים לתרבות רעה ,שעל זה הגמרא אומרת קשה תרבות רעה בתוך ביתו של
אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג ,ועוד ועוד רח"ל.
וכל הצרות הללו הם בגלל השנאת חינם והמחלוקת ,על כל עניין פעוט מוכנים מיד
לגרום למחלוקת ,ואז שואלים שאלות למה ולמה ,ולמה הבן שלי לא לומד ,ולא
שומע בקולי ולא מכבד אותי? וכי אתה כן מכבד את הקדוש ברוך הוא ,אתה מוכן
לותר לכבוד הקב"ה ,נזהר שלא לגרום צער לשכינה ע"י מעשיך?
ידע האדם שאם הוא נזהר שלא לחטוא בעברות שמנינו ,עושה זאת לעצמו להרוויח
את הנצח שלו .וכי אם הוא מוותר בשביל לא לצער את השכינה יתכן שהוא יפסיד
מזה? הרי כל העולם של הקב"ה ,אם אתה ויתרת לכבודו יתברך ,האם הוא יתברך
שמו יקפח אותך? משל למה הדבר דומה ,לשני אחים קטנים שיש להם ויכוח על
מאה ש"ח ,כל אחד טען שזה שייך לו ,האב נמצא בחדר השני והוא שומע את אחד
הבנים אומר לאחיו ,למרות שאני חושב שהצדק איתי אבל בשביל לא לצער את
אבאולא לגרום לו עוגמת נפש לכבודו אני מוותר לך.
האב ששומע דבר כזה הרי הוא מתמוגג מנחת ,כל אשר ביכולתו ייתן לבן הזה
ובפרט אם הוא עשיר יתן לו עשרת מונים.
והנמשל נתאר לעצמנו שאנחנו מוותרים לכבוד ה' ...הרי כל החיים שלנו ,בריאות,
פרנסה והילדים בעצם הכל נמצא בידיו של הקב"ה והוא כל יכול ,אדם כזה שמכבד
את השכינה הקדושה כמה הקב"ה יעניק לו מטובו ,הרי אותו האב יוכל להעניק לבנו
לכל היותר כסף ,אבל לדוגמא חיים יכול להוסיף או בריאות ,שלום בית ,חינוך
הילדים? אבל הקב"ה הכל בידיו אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שיש לנו הזדמנות
לוותר ולגרום לשלום אמיתי.
אהרון הכהן נבחר לברך את עם ישאל ,מדוע דווקא הוא?
משום שהיה אוהב שלום ורודף שלום ,הרי לך שאדם שרודף אחר השלום כל
הברכות מסורות בידיו ,הגמרא במסכת ראש השנה מספרת על רב הונא שהגיע זמנו
להיפטר מן העולם ,והקב"ה התערב ואמר ,מכיוון שהוא לא עומד על מידותיו והוא
מוותר ,גם אנחנו לא נעמוד אתו על הדין .מה הוא הרוויח בזה? את החיים ,שאנשים
מוכנים לשלם מאות אלפי דולרים ולטוס לחו"ל על הספק שאולי יתרפאו וימשיכו
לחיות ,הגמ' אומרת כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ,אדם שנפגע
בצורה כלשהי ומעביר על מידותיו ומוחל וסולח ,מוחקים לו את כל העברות .הגמרא
בשבת אומרת שאין יסורין בלא עוון ,א"כ אם אדם מעביר על מידותיו מוחלים לו

על עוונותיו ,ואז חוסך מעליו הרבה ייסורים .מסופר בגמרא בברכות מעשה בהלל
הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר ,אמר מובטח אני שאין בתוך ביתי,
ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא "ירא ,נכון לבו בטוח ב ה' ".
נשאלת השאלה כיצד הלל הזקן אומר דבר כזה ,וכי לא ראינו גדולי ישראל שהייתה
פורענות בתוך ביתם ר"ל ? אלא כידוע שהלל היה ותרן גדול מאוד והיה מעביר על
מידותיו בצורה מופלאה ,כמו שמסופר עליו במסכת שבת והרי מצאנו שכל מי
שמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ,וגם למדנו שאין יסורין בלא עוון ,ואם
הלל הזקן היה מעביר על מידותיו א"כ כיפר בכך על כל עוונותיו ,אז אין סיבה שהוא
יקבל ייסורים .עכשיו מובן כיצד יכול הלל לומר בטוח אני שזה לא בתוך ביתי ,אחרי
כל זאת שראינו ולמדנו את חומרת עוון המחלוקת וממנה נכשלים בעוד הרבה
עברות חמורות מאוד כגון שנאת חינם ,חילול ה' ולשון הרע אז כמה אנחנו צריכים
להזדעזע אם ח"ו רק מתחיל להיות איזו שהיא מחלוקת או מעורבות במחלוקת
ולברוח מפניה כמפני האש ממש ,ולא לתת לזה שום קיום.
וגם למדנו עד כמה חשוב לאחוז במידת הויתור שאדם קונה בזה לעצמו חיי עוה"ז
וחיי עוה"ב כל הנצח תלוי בזה.
הגאון מווילנה היה אומר" :עיקר העמל של האדם צריך להיות על עברות שבין אדם
לחברו בכל הדקדוקים"( .נדפס בסוף ספר נפש החיים ע"מ תלד)
שאלו את מרן החזון איש" :מה דרגת השיא אליה יכול אדם להגיע בעולם הזה?
השיב :לעבור את השבעים שנה מבלי לפגוע בשום אדם ! (מובא בספר מעשה איש
ח"ב ע"מ קסו).
עשה טוב:
מצוות אהבת ישראל ,נאמר בתורה ( ויקרא יט ,יח ) ואהבת לרעך כמוך ,ועל זה אמר
רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה .להלן נראה שכל עבודת ה' שלנו תלויה בזה ,וכן בזה
האדם עושה טובה נצחית לעצמו בעוה"ז ובעולם הבא אם משתדלים במצווה זו.
הגמרא ביבמות מספרת על עשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו בין
פסח לעצרת ,וכל זה למה? משום שלא נהגו כבוד זה לזה ,לא כתוב שביזו אחד את
השני בקום ועשה ,אלא שלא נהגו כבוד זה בזה בשב ואל תעשה ,זאת אומרת שלא
נתנו כבוד כל אחד לחברו לפי כבודו ומעלתו ,במי מדובר ,בתנאים קדושים ענקים
בתורה ,תלמידיו של רבי עקיבא ,כמה תורה למדו ובוודאי כמה עבודת ה' הייתה
בהם ,עם כל זה מספיק שלא כיבדו אחד את השני כראוי לו ומידת הדין פגעה בהם
בצורה כ"כ קשה ,ונמצינו למדים עד כמה זה קשה אם לא מכבדים ואוהבים כל
יהודי ויהודי כראוי לו.
האר"י הקדוש כתב שלפני התפלה יאמר ! הריני אוהב כל אחד ואחד מעם ישראל
וכו' מה הקשר בין אהבת ישראל לתפלה הרי כל מצווה בפני עצמה ,מדוע האר"י ז"ל
תלה זה בזה? אלא משום שכל עם ישראל הם בניו של הקב"ה וככל שאנחנו נאהב
יותר את בניו של הקב"ה ,הקב"ה יאהב אותנו יותר ויקבל את תפילתנו.
כדוגמת אדם עשיר שיש לי בקשה אליו שיעזור במשהו ,ככל שאני אוהב יותר את
הבנים שלו כן יענה לי יותר ,ואם יש בן אחד שאני לא אוהב ,כן הוא לא ירצה לענות
לבקשתי.

אחד מחסידיו של האדמו"ר מסטרטין שאל אותו פעם ,כיצד אני יכול להדר במצות
אהבת ה' ,ענה לו האדמו"ר ע"י אהבת ישראל ,זה המסלול להגיע לאהבת ה'
אמתית.כתוב בספר "תנא דבי אליהו" ,אמר הקב"ה לעם ישראל כלום חסרתי מכם
דבר ,מה אני מבקש מכם שתהיו אוהבים אחד את השני ומכבדים את השני.
כותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים וז"ל" :כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב
את ישראל -וכל מי שמגדיל אהבתו לישראל ,כן הקב"ה מגדיל אהבתו עליו .ואלה
הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה שמוסרים עצמם על
רצונו ודורשים ומשתדלים על שלומם ואהבתם בכל הדרכים ועומדים תמיד בפרץ
ולהתפלל עליהם לכל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה -הא למה זה
דומה ,לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה
נאמנה ,והוא הדבר שהטבע יעיד עליו" עכ"ל.
לדוגמא ,כל אחד ואחד היה רוצה להיות אהוב במיוחד אצל העשיר הגדול ומקורב
אליו מאוד ,משום שהוא מרגיש בטוח שלא יחסר כל ,משום שהעשיר אוהב אותו
מאוד לא יתן לו לעולם ליפול ,אבל הוא יודע שאהבת אותו עשיר תלויה בכך שהוא
יאהב את הבנים של העשיר ,ככל שיאהב אותם יותר ,תגדל אהבתו אליו יותר ,הרי
שאותו אדם יהיה מוכן אפילו לנשק אותם כל יום ,ובוודאי שאם יתנהגו כלפיו או
שלא יתנהגו אליו כ"כ יפה ימחל ויוותר להם מיד ,כי הוא לא היה רוצה להפסיד את
אהבת אותו עשיר הגדול .הבה נתבונן הרי אותו עשיר יכול לתמוך לכל היותר בכסף,
הוא לא יכול לתת לו חיים אפילו שניה אחת יותר ,וכן הוא לא יכול להבטיח לו
בריאות ,חינוך הילדים ,שלום בית וכו' ,ובכל זאת היה מוכן להשתדל מאוד באהבת
בניו ,על אחת כמה וכמה אצל הקב"ה שהכל בידיו ,הפרנסה אך ורק בידיו ,החיים,
הבריאות וכו' ,הכל בידיו של הקב"ה ואם הקב"ה רוצה לתת ,הוא יכול לתת יותר
מכל אחד אחר ,ובוודאי שמי שהוא אוהב את בניו נותן לו יותר מכולם ,ותנאי
אהבתו אלינו -מגלה לנו הרמח"ל במסילת ישרים היא אהבת ישראל ,וככל שנאהב
יותר ,כך תגדל אהבתו אלינו ,אז כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה מאוד לאהוב כל
אחד ואחד באמת ,ולא רק את האוהבים אותו ,יש כאלה שאומרים -מי שטוב איתי
אני טוב איתו ,לא ידעתי איזה חכמה יש בזה ,הרי אפילו התינוק מי שטוב איתו גם
הוא טוב איתו ,גם אצל הגוי להבדיל ,זה אותו הדבר ,וכן הוא לגבי החיות והבהמות,
א"כ במה אתה מיוחד שנבראת להיות יהודי ונבחרת להיות הבן של הקב"ה ונשמתך
קדושה מתחת כסא הכבוד ,במה אתה שונה מכל אלה שמנינו? איפה מתבטאת כאן
העבודה של בין האדם לחברו ,ואהבת ישראל שלך ? אלא מתי באמת אתה נקרא
אוהב ישראל אמיתי ,כאשר אתה אוהב דווקא את כל אלה שהם בעצם לא מתנהגים
אליך כמו שרצית והם כביכול לא בסדר אתך ,אם בכל זאת אתה בשלום איתם,
אוהב אותם ומוותר להם ,זה נקרא אהבת ישראל.
האדם החכם ישתדל מאוד להיות בשלום עם כל אחד ואחד ,ולא יהיה אפילו אדם
אחד שהוא לא בשלום איתו משום שהגמרא אומרת כל המידות נתבטלו ,מידה כנגד
מידה לא בטלה ,והרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,ובכל יום ויום
אנחנו מבקשים מאת ה' שיסלח לנו על עוונותינו ,אם אדם לא בשלום עם הבריות
ולא מוחל וסולח מיד -גם לו לא ימחלו ויסלחו.
ואם הוא מוחל וסולח למרות שהוא חושב שהוא הצודק ,גם בשמים ימחלו ויסלחו
לו על עוונותיו ,וכן אומרת הגמרא הקדושה כל הדן את חברו לכף זכות דנים אותו
לכף זכות ,מי לא זקוק שידונו אותו לכף זכות ,הרי הזוהר בפרשת בא אומר ,שדנים
את האדם בכל לילה ,והמקטרג עומד תדיר לקטרג על האדם ,ואם אנחנו נדון
אחרים לכף זכות ממילא ידונו אותנו לכף זכות ,הרי שעשינו כאן טובה נצחית
לעצמנו ,אנחנו צריכים לדעת נקודה חשובה מאוד ,שלעולם לא נוכל להגיע למצב של
שלום עם כולם ולאהוב כל אחד ואחד ,מבלי שיהיה לנו את מידת הוויתור ,כי כמו

שאין פרצופיהן שווים כן אין דעותיהן שוות ,כי תמיד יהיו אנשים שיחטאו כלפינו,
לא יתנהגו כפי שציפינו ,ואפילו שאתה צודק במאת האחוזים שהוא לא היה בסדר,
בכל זאת אם תהיה לך את מידת הוויתור תזכה לשלום ולאהבת ישראל .אילולי זה
לעולם לא תוכל להגיע לשלום אמיתי עם כל הסובבים אותך ולאהבת ישראל -רק
אם תשתדל מאוד במידת הוויתור וההכנעה ,ובעצם פה נמדדת יהדותך ,עבודת ה'
שלך ועבודת המידות האמתית שלך ,ושנזכה כולנו לאהבת חינם.

" עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' אלוקינו
משם ,ביד חזקה ,ובזרועה נטויה ,ואילו לא הוציא הקב"ה
את בנותינו ממצרים ,עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו
משועבדים היינו לפרעה במצרים".
עבד שאדונו שחררו לחרות עולם מרצונו הטוב ,אזי מוטל על העבד הזה חובה
להחזיק לאדונו טובה כל ימי חייו על אשר היטיב עמו ,מה שאין כן כשהוכרח האדון
לשחררו ,כגון מלך אחר שעשה מלחמה עם אדונו והכריחו לשחרר עבדיו ,אזי אין על
העבד שום חובה להחזיר טובה לאדונו של ששחררו לחרות.
ובזה יבואר כוונת בעל ההגדה ,שאילו לא היה הקב"ה מוציא את אבותינו אלא
פרעה היה מתעורר מעצמו לשחררם ,הרי היינו גם עתה אחר צאתנו ממצרים
משועבדים לפרעה ,בכל ימינו היינו צריכים להחזיק לו טובה על זה ,מה שאין כן
עכשיו שהקב"ה הוציאנו משם בעל כרכו שלא בטובתו שאין אנו משועבדים אליו
כלל בשום עניין ,ואין אנו צריכים להחזיר לו טובה על השחרור( .הרה"ק רבי ישראל
שלום יוסף מבוהוש זי"ע).
כתוב בנשמת כל חי תפלה שאומרים אותה בשבת קודש בבוקר "ואילו פינו מלא
שירה כים ,ולשוננו רינה כהמון גליו ,ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ,ועינינו מאירות
כשמש וכירח ,וידינו פרושות כנשרי שמים ,ורגלינו קלות כאיילות ,אין אנחנו
מספיקין להודות לך ה' אלוקינו ולברך את שמך מלכנו ,על אחת מאלף אלפי אלפים
ורוב רבי רבבות פעמים ,הטובות ניסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו.
מהורא"ש אומר ,שהאדם צריך להרגיל את עצמו לתן תודה והודאה לקב"ה על כל
החסד שעשה ועושה עימו ,ואף שעל פי רוב נדמה לאדם כאילו רעים ומרים לו
החיים ,וכאילו אף פעם לא ראה אור בחייו ,ותמיד מר וחשוך לו מרוב צרותיו
וייסוריו ,עניותו ודחקותו שעוברת עליו ,עם כל זאת ראוי לכל בר ישראל לבקש את
הטוב שעושה עימו הקב"ה ,ואז יראה באמת איך שהקב"ה מלא רחמים ,ועושה
עימו רק חסדים ורחמים גמורים ,ויתן תודה והודאה להקב"ה על כל פרט ופרט,
ואפילו שיש דברים שעדיין אין מבינים איך תצא מזה טובה ואיך שהכל לטובה ,עם
כל זאת ראוי לתן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא.
וסיפר מוהרא"ש ,שפעם נכנס אפיקורס אחד אל מרנו הרב נתן ז"ל ,ודבר הרבה
כנגדו יתברך ,רחמנא ליצלן ,ומורנו הרב נתן ז"ל ישב כן בשקט ובסבלנות גדולה,
ושמע את כל התרעומות שלו שהתרעם עליו יתברך ,וכשסיים ענה ואמר לו מוהרנ"ת
ז"ל בתמימות בזו הלשון :אני לא יודע מה רע עשה לך הקדוש ברוך הוא ,רואה אני
אותך בריא ואשתך בריאה הילדים בריאים ,ולא חסר לכם שום איבר ,ועל כן מה
ולמה אתה מתרעם כל כך אליו יתברך ,וכששמע האפיקורס דיבורים אלו יוצאים
מפיו של מוהרנת ז"ל בתמימות ובפשיטות כזו ,נכנסו הדברים עמוק לתוך לבבו,
ונתעורר באמת בתשובה ,והתחיל לבכות והתחרט על מה שדיבר ,רבנו נחמן
מברסלב זכותו יגן עלינו אמן ועל כל ישראל אמר אם אדם אומר גם כאשר איזו
צרה מגיעה לאדם והוא אומר עליה תודה ,אז בשמיים אומרים " זה נקרא טוב",

ומראים לו באמת מה זה טוב ,ונותנים לו טוב יותר ,אבל עם אדם הרגיל להתלונן
גם על טובות שיש לו אז מה קורה כאילו הוא טוען שהקב"ה חייב לו ,וכאילו נוצר
מצב שאין צדק ח"ו הרי למה לאדם זה יש ייסורים בגלל אי צדק שיש עליו הרי הוא
צדיק ומגיע לו רק טוב ותמיד טוב ולא עוד אלא שזה צריך להיות טוב כזה שהוא
יבין שזה טוב בשבילו שאם יהיה לו טוב והוא לא יבין שזה טוב אז הוא גם לא יקבל.
לכן בית דין של מעלה שחסים על כבוד הקב"ה פותחים את הספרים של אותו
המתלונן לראות האם באמת נעשה איתו דין לא נכון ,ומה מגלים לאחר פתיחת
הספרים לא רק שלא חייבים אלא עוד כמה חובות יש לו ואז מתחילים רחמנא
ליצלן לשלוח לו באמת ייסורים קשים ומרים.
לכן יזהר אדם תמיד להגיד על כל דבר ברוך ה',על הכול יאמר תודה והודאה ואז
באמת יראה איך הקב"ה עושה הכל לטובה ,ואומרים חז"ל הקדושים שכל מה
שעושה הקב"ה לטובה עושה ,ואפילו שזה באותו הרגע לא נראה שזה לטובה אם
אדם באמת יחפש מה הסיבה של אותו המעשה או המקרה שקרה אז הקב"ה יראה
לו את הנהגתו והוא יבין איך קרה לו לטובה ואיזה מזל שזה קרה לו כי אחרת מי
יודע מה היה באמת קורה.
כותב רבנו בחיי בספרו הקדוש והטהור חובות הלבבות כמה סיבות מדוע אנשים לא
מודים לקב"ה וזה בגלל רוב עיסוקם בענייני העולם הזה ותענוגותיו ,ותאוותיהם
תמיד למה שלא ישיגו לעולם ,ולכן הם מתעלמים מלהכיר בטובות שהבורא מיטיב
עמם מכיוון שבלבם יש צפייה גדולה שתתמלא תקוותם להשיג את תאוותיהם
ולהגשים את משאלות ליבם ,ומפני כן כאשר ישיגו ממעלות העולם הזה ,מבקשים
הם מיד להגיע אל המעלה שמעליה ,ודורשים ומצפים להשיג את מה שמאחריה,
ולכן מעטות בעיניהם הטובות הרבות שהבורא מיטיב עמהם ,ומועטות בעיניהם
מתנותיו הגדולות ,אך שהם חושבים שכל טובה המגיעה לאחרים כביכול נלקחה
מהם ,ומה שהגיע אליהם מן הטובות -יחשיבו זאת כרעה שהשיגה אותם ,ואין הם
מבינים שכל פעולות ה' הן טובות שהוא מטיב בהן להם ,כמו שנאמר בפסוק" :רשע
כגובה אפו בל ידרוש אין אלוקים כל מזימותיו".
וכתוב בשער הביטחון בהקדמה מי שלא בוטח בהקב"ה בהכרח הוא בוטח בכוחות
אחרים ,כוחות אחרים יכולים להיות בני אדם אחרים ,או מזלות ,או שסומך על
כוחו וחכמתו שלו ,והבוטח בכוחות אחרים ,הקב"ה מסיר ממנו השגחתו המיוחדת,
והוא ניתן בידי מי שהוא בוטח בו ,וידמה למי שנאמר עליהם (ירמיה ב ,יג) כי שתיים
רעות עשה עמי ,אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להב בוארות בוארות ושברים
ונאמר בתהילים וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב ,אך על מי שבוטח בה'
נאמר בפסוק ברוך הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב ,ונאמר
(ירמיה יז ,ה) :ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יאר ליבו.
אומר דוד המלך בספר תהילים "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה תצא
רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו ,אשרי שאל יעקב בעזרו שיברו על
ה' אלוקיו".
על מזמור קדוש זה מפורש במדרש הגדול שכאשר מגיע רשע לבית דין של מעלה,
ורשע שמתכוונים אליו זה החוטא בעריות.
ושואלים אותו רשע מפני מה לא עסקת בתורה ,אם אמר נאה היה וטרוד ביצרו,
אומרים לו כלום נאה הייתה יותר מיוסף הצדיק .אמרו עליו על יוסף הצדיק שבכל
יום הייתה אשת פוטיפר משדלת אותו בדברים ,בבגדים שלבשה לו שחרית לא
לבשה ערבית ,ערבית לא לבשה לו שחרית.

אמרה לו ,השמע לי ,אמר לה ,לא .הריני מעברת עליו את הדין לפני רבו אמר לה,
עושה משפט לעשוקים ,הריני מרעבת אותו ,אומר נותן לחם לרעבים ,הריני חובשתו
בבית האסורים ,אומר ה' מתיר אסורים ,הריני כופפת קומתו לשעבוד ,אמר ה' זוקף
כפופים ,הריני מסמא את עיניו ,אמר ה' פוקח עיוורים ,כל סופא דמילתא לא שמע
אליה לשכב אצלה להיות עמה.
יוסף הצדיק היה כל כך מופלג במידת הביטחון בה' יתברך ,לפיכך ,הוא עצמו ראה
את הדבר לחטא מה שהשתדל אצל בשר ודם ,וקיבל עונש על עצמו  .ואם כן ,הרי
עצם הדבר שבשביל שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ,נוספו לו שתי שנים,
שהשתדלות כזו המותרת לכל אדם ,נחשבה לחטא לגביו ,מוכיח בראיה ברורה ,יוסף
היה הגבר אשר שם ה' מבטחו ,שמדרגת הביטחון שלו הייתה כל כך גבוהה ,עד שכל
השתדלות קלה אצל בשר ודם ,נחשבה לו לחטא ונענש על כן ,לפיכך נאמר למעלה
ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו ,שהרי לכאורה יש כאן כפילות בלשון ,אם
לא זכר הרי מסתבר כי וישכחהו ,אלא יוסף הצדיק נמלך מיד בדעתו שעשה מעשה
רע בפנותו אל בשר ודם בהשתדלות ,ולהתפלל לפני השם יתברך שישכח שר
המשקים את העניין למען לא יפיק כל תועלת מהשתדלותו ,וזהו פשוטו של פסוק,
ולא זכר שר המשקים את יוסף ,לפיכך לא זכר שר המשקים את יוסף משום
וישכחהו ,לפי שיוסף פעל להשכיח ממנו את העניין( .מעינה של תורה).
וה' יתברך יזכה אותנו תמיד להודות ולהלל ולשבח אותו בכל עת ורגע.

"ואפילו כולנו יודעים את התורה ,מצווה עלינו לספר ביציאת
מצרים ,וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
בפרשת בא פסוק ב' כתוב על המכות שהביא הקב"ה על פרעה ומצרים" ,ולמען
תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת-אותותיי אשר -שמתי בם
וידעתם כי אני ה'" .לפי פסוק קדוש זה העיקר של כל מכות מצרים וכל יציאת
מצרים היא למען יספר אב לבנו .חשוב מאוד בליל הסדר שכל אב ילמד פירושים על
האגדה באמונה וקדושה וילמד את בני ביתו את סדר יציאת מצרים וההגדה בדרך
של חיזוק באמונה וקדושה וטהרה כי זה עיקרו של לילה קדוש זה .כתוב בזוהר
הקדוש בפרשת וישב על הפסוק בתהילים (קכז) "כחיצים ביד גיבור כן בני
הנעורים" .פסוק זה נאמר על אבא שמלמד את בניו ללכת בדרך תורה ומצוות,
ויראת שמיים ,וקדושה ,ויהיה לאבא שמלמד את בניו ללכת בדרך זו שכר טוב
לעולם הבא .כמו שכתוב בתהילים "אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם לא
יבשו כי ידברו את אויביהם בשער" .לא יבושו בעולם הבא בזמן שבעלי הדין יעמדו
ויקטרגו עליהם .שהרי ידוע שעונש הקשה ביותר בעולם הבא זה הבושה כמה האדם
מתבייש בזה שהוא מרד ולא עשה את רצון בוראו ,וכאשר הוא רואה כמה טוב
הקב"ה עושה איתו וכמה בורא עולם אוהב אותו נהיית בזה בושה גדולה לאדם ,לכן
אומר הזוהר הקדוש שאדם שמלמד את בניו ללכת בדרך התורה והמצוות לא
יתבייש בזמן הדין ,ואין שכר טוב בעולם הבא כמו אותו שכר שמקבל האדם שמלמד
את בניו לשמור תורה ומצוות.
ממשיך הזוהר הקדוש ואומר בוא וראה מה כתוב באברהם אבינו ,כתוב בספר
בראשית "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'
לעשות צדקה ומשפט" ,הרי ידוע כמה היה אברהם אבינו ירא שמים וגומל חסדים,
שהרי אברהם אבינו מחזיר בתשובה הכי גדול ,היה לו אוהל שפתוח מכל ארבעת
צדדיו מי שרוצה יכול לבוא לאכול לשתות לישון בחינם כמה זמן שירצה ,היה מוכן
להקריב את בנו יחידו אהובו את יצחק למען הקב"ה ,למרות כל זה הקב"ה אומר על

אברהם אבינו כי ידעתיו למה? בגלל איזו מעלה מהמעלות שכתבנו למעלה?,ל אלא
רק בגלל "למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט".
ולכן ראו איזו מעלה גבוהה נמצא אדם שמלמד את בניו ובנותיו ללכת בדרך ה'
יתברך ,ובגלל המעלה הגבוהה הזו מפרש הזוהר את הפסוק "בבוקר זרע את זרעך,
ולערב אל תנח ידך" ,אפילו בזמן הזקנה שלא יגיד האדם או שכבר יש לי ילדים או
שאני כבר זקן ואין לי צורך בילדים ,אלא גם בזמן הזה ימשיך להביא ילדים ,ומה
הטעם משום שלא תדע איזה ילד יהיה כשר לפני בורא עולם ובזכות ילד זה תהיה לו
תקומה לעולם הבא.
ועל זה כתוב בתהילים "הנה נחלת ה' בנים" ,מי זוכה לאותה הנחלה של הקב"ה
שזה העולם הבא ,אותו אדם חכם שמלמד את בניו ללכת בדרך תורה ומצוות.
ובואו ונראה איזו מעלה גדולה יש למי שמלמד תורה לתינוקות וכל שכן אם אלו
בניו שלו? שהרי אדם מקבל תוכחה כשהוא מרגיש שהמוכיח אוהב אותו ולכן גם
מקבל ממנו כל שכן ילד שיקבל מאביו תוכחה משום שמרגיש את האהבה הגדולה
שיש לאבא אליו.
במסכת ב"ב דרשו על הפסוק ( דניאל י"ב פסוק ג') "והמשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" ,מבארת הגמ' "מצדיקי הרבים" הם
מלמדי תינוקות ,ומרחיב המראש"א היינו שמחנכים את תלמידיהם בדרך טובה,
וע"י כן מצדיקים אותם.
כתוב במדרש רבה (באיכה פרשה ל"ב ל"ג) ,דרשו על הפסוק "עולליה הלכו שבי לפני
צר ,ויצא מבת ציון כל הדרה" אמר רבי יהודה ,בואו ראו כמה חביבין תינוקות לפני
הקב"ה ,גלתה סנהדרין ולא גלתה שכינה עמהם.
גלו משמרות (כהונה) ולא גלתה שכינה עמהם ,וכיוון שגלו תינוקות גלתה שכינה
עמהם ,שנאמר " עולליה הלכו שבי לפני צר" מיד "ויצא מבת ציון כל הדרה".
מרן השו"ע כתב "לא יבוטלו התינוקות כלל חוץ מערב שבת וערב יו"ט בסוף היום.
כתוב במסכת סוכה (דף מב) קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה ,פסוק" :תורה
ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב" ,וכן פסוק ראשון של קריאת שמע ,מבואר
שלפני כן אין ללמדו ,כיון שאינו בשל עדיין ללמוד ,שהרי אינו יודע לדבר.
לכל לימוד יש זמן ותקופה המתאימה ללימוד זה ,ואין ללמד את הילד לפני כן בדבר
שאינו בשל עדיין בדבר זה ,כיון שזה יהיה מעמסה על שכלו,לכן צריך ללמדו לפי
צורך הגידול הטבעי שלו ,בזמן שהוא בשל ללימוד זה.
יש להיזהר שלא לאלץ את הילד ללמוד ,כגון :שהוא עייף או אינו מרגיש טוב,
לפעמים יש לשלחו ללמוד לפי כוחותיו ,ולפעמים צריך לכפות את הילד לילך ללמוד,
והכל בשקול דעת והתייעצות כיצד לנהוג.
כשהילד לומד בישיבה ,צריך להיות בקשר עם הילד ,לבקר אותו בישיבה להתקשר
אליו ,ליתן לו דבר שאוהב ,לשבח אותו ,כדי שהוא ירגיש אהבה וחום מצד הוריו.
וזה נותן לו כוחות ללמוד ולהתמיד ,ואינו מרגיש חיסרון ובדידות בישיבה.
יש להאריך את הלימוד של הבן ,ליתן לו ממתק או פרס כשלמד את אותיות ה -א"ב
או סיים פרק משניות או מסכת וכדומה ,וכן לעשות מסיבה קטנה ,ללבוש בגדי חג
ולהכין עוגה וממתקים ,זה משרה אהבת תורה וערך גדול ללימוד התורה.

יש לאב ולאם לנשק את בנם כשחוזר מתלמוד תורה או מהישיבה ולשבח אותו על
שלמד.
עיקר החינוך תלוי בהתנהגות ההורים ,שאת זה הילדים קולטים אף שהם קטנים
מאוד ,והילדים רוצים להדמות להוריהם ולחקות אותם ,בין בענייני צניעות ובין
בדבורים ובין במעשים ,והתנהגות ההורים כראוי לפני ילדיהם מועילה הרבה יותר
מדיבורים ושכנועים ומוסר לילדים ,ולכן לפני שההורים רוצים לחנך את ילדיהם
צריך שיחנכו בראשונה את עצמם.
ככל שההורים יראו לילדים שהם עבדי השם ושואפים לשלימות בעבודת השם,
ועושים הכל בשמחה בלימוד התורה ,במצוות הן מהתורה והן מדרבנן ,מברכים
מאה ברכות בכל יום וכו' ,זה נותן רושם חזק בלב הילדים ,וגם הם ישאפו להיות
כמו ההורים.
ובעיקר הדוגמא האישית במידות כגון :שליטה על הכעס וההסתפקות במועט
וכדומה ,מועילה מאוד בחינוך.
ולכן צריכים ההורים ללמוד מוסר ולהתחזק במידות טובות ובדרך ארץ ,כדי שיוכלו
לחנך את ילדיהם כראוי ,וכן לקרב את בניהם להעניק להם הרבה אהבה וחום ,כדי
שהילדים ידבקו בהם ויעשו כמעשיהם.

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי
עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק ,והיו מספרים
ביציאת מצרים כל אותו הלילה ,עד שבאו תלמידיהם ואמרו
להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".
רבותינו הגיע זמן ק"ש של שחרית -יש לפרש דבריהם עפ"י מה שהיה עם יעקב אבינו
כשראה את יוסף ,קרא יעקב אבינו קריאת שמע כדי להכניס כל אהבתו וחביבותו
למצוות הבורא יתברך.
כתוב בספר מעינה של תורה ויעל לקראת ישראל אביו וגו' וייפול על צוואריו,
אבל יעקב לא נפל על צוואר יוסף ולא נשקו ,ואמרו חז"ל שהיה קורא את שמע
(רש"י) .דרכם של צדיקים בשעה שמזדמן להם מעשה כל שהוא הדורש הבעת אהבה,
מיד הריהם משקיעים את כל אהבתם באהבת ה' יתברך.
כאשר יעקב רואה את יוסף אהובו ,ובלבו מתלקחת אהבה האנושית הגבוהה ביותר,
אשר זה עשרות בשנים לא האמין עוד לראות אותו.
הרי חשש יעקב פן תשיג אהבתו ליוסף את אהבת ה' יתברך ,ולכן התגבר על עצמו
וכיון את אהבתו כלפי ה' יתברך ,באותה שעה היה קורא ק"ש ומתעמק באהבת את
ה' אלוקיו ,ויוסף ,כלום לא היה צריך לקרות אז ק"ש? אלא ,אצל יוסף הרי לא
הייתה אהבה גשמית פשוטה ,כי אם אהבה של מצווה ,בגלל כיבוד אב ולפיכך לא
היה צריך לכוון את אהבתו כלפי ה' יתברך ,שכן עצם מצווה זו זאת אהבת השם,
והעוסק במצווה פטור מן המצווה.
וכמו כן הפירוש כאן שהתנאים הקדושים נתעלו ובאו לדרגה כה גבוהה עד שבאו
תלמידיהם ואמרו להם שיכניסו זאת למצוות קריאת שמע וזהו שאמרו " רבותינו

הגיע זמן קריאת שמע" ,דהיינו שיכניסו את דרגתם המרוממת והגבוהה למצווה
קדושה ונעלה זו( .כ"ק האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל )
אומר האדמו"ר מסלונים :האמונה תמציתה בצו החיים של יהודי:
" שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" .הפסוק הזה הוא נשמת כל היהדות ,והוא שירת
חייו של יהודי.
את חייו מתחיל בפסוק זה ,בהיכנסו בבריתו של אברהם אבינו משמיעים באוזניו
קריאה קדושה זו ,וגם טרם לכן חוזרים כל הלילה ליד מיטתו את שורש אמונתנו כי
ה' אלוקינו ה' אחד.
וכשהילד מתחיל לדבר מלמדים אותו פסוק זה (סוכה מ"ב) ,ואחר כך כל ימיו פותח
ומסיים את יומו בקריאת שמע .אשרינו שאנו משכימים ומעריבים ומייחדים שמך
בכל יום וקוראים פעמיים באהבה .ביום הקדוש ,אחרי היטהרו לפני ה' ,מסיים את
היום בקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע.
וכאשר עובר לעולם העליון וגומר תפקידו בעולמו ,בטרם תאפס נשימתו ,יסיים בה
את שירת חייו בקריאת האמונה כי ה' אחד.
נפסק להלכה בשולחן ערוך ילקוט יוסף סימן סא -לדקדק ולכוון בקרית שמע.
הלכה א' -כשבא לקרוא קריאת שמע יכוון (קודם שיתחיל הקריאה) שהוא בא
לקיים מצוות עשה לייחד שמו יתברך ,ויקרא אותה באימה ביראה וברתת ובזיע.
הלכה ב' -כשקורא קריאת שמע צריך לכוון שמקבל עליו עול מלכות שמיים .וזו
הכוונה המעכבת.
ואם הסיח לבו באמצע הקריאה וחשב על דברים אחרים ,לא יצא  ,שהרי לא קיבל
עליו עול מלכות שמים .ולכתחילה נכון שיכוון גם פירוש המלים.
ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך הכוונה בשני יצריך ,ובכל נפשך אפילו נוטל נפשך
וזה מסופר על רבי עקיבא כאשר נטלו את נשמתו על ידי שסרקו את בשרו במסרקות
של ברזל היה קורא קריאת שמע בכוונה אמרו לו תלמידיו רבינו אפילו עכשיו במצב
כזה אתה קורא קריאת שמע ,אמר להם כל חיי רציתי לקיים את הפסוק בכל נפשך
ועכשיו שהגעתי למצב זה ודאי שאני יקיים אותו.
בכל מאודך בכל מצב כלכלי שאתה נמצא בו עלייך לאהוב את הקב"ה.
לו היינו מבינים ויודעים שהקב"ה מביט עלינו ועל מעשינו בכל רגע ורגע -ודאי
שהיינו מתנהגים באופן שונה מהתנהגותנו כיום.
היינו משתדלים ומתאמצים לעשות את מעשינו בצורה שתמצא חן בעיניו ,בדיוק
כשם שאנו משתדלים לעבוד בזריזות רבה יותר כאשר אנו נמצאים בתחום קליטת
המצלמה הנסתרת במקום העבודה ,אך כיום איננו מבינים ויודעים כי הקב"ה מצלם
אותנו ,מקליט אותנו ומתעד את כל מעשינו ,על מנת להראות לנו את המעשים הללו
לעתיד לבוא ולדרוש מאתנו לתת עליהם דין וחשבון.
אם נרצה לרכוש יראת שמים נשתדל להזכיר לעצמנו כי העולם כולו נמצא תחת עינו
הפקוחה של הבורא וכל מעשה -טוב ורע -מתועד ונשמר לנצח על מנת לתת לנו עליו
שכר או חלילה עונש ,כראוי לנו" .אם יסתתר איש מסתרים ואני לא אראנו"

"אמר רבי אלעזר בן עזריה ,הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי
שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא ,שנאמר
למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ,ימי חייך
הימים ,כל ימי חייו הלילות ,וחכמים אומרים ימי חייו בעולם
הזה ,כל ימי חייך להביא לימות המשיח".
מפרש כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים זצוק"ל בנתיבות עולם ,היינו קודם שדרשה בן
זומא לא נתגלה עדיין האור של יציאת מצרים בלילות הגנוז בתורה ,המרמז שאפילו
בלילות בזמן חשכות ג"כ יש ההארה של יציאת מצרים ,וזהו לא זכיתי שתאמר
יציאת מצאים בלילות ,עד שדרשה בן זומא והמשיך ההארה של יציאת מצרים וע"י
שיהודי אומר בקריאת שמע את פסוקי יציאת מצרים הרי הוא ממשיך ומעורר את
ההארה של יציאת מצרים בלילות.
לילה כאמור מדמים אותו כביכול לצרות ,כאשר אדם נתון באיזושהי צרה אז כל
העולם נראה באותו הזמן כחושך מוחלט ולא רואים את האור בקצה המנהרה.
יש גם ענן של ערפל על עיניים וזה מונע מהאדם לחשוב בבהירות ולכן הוא מחפש
אחר בני אדם שיתנו לו עצות כיצד לצאת מהמצב הקשה שהוא נמצא בו.
כתוב בתפילת חנה "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי -אשב בחושך ה' אור
לי" ,רואים מכאן כאשר יש צרה לאדם זה נמשל ללילה שהכל חשוך ולא רואים
כלום.
ידוע גם שלילה על פי חכמת הקבלה הוא זמן של דין ובוקר הוא זמן של חסד.
כותב רבנו נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו ,למה היה ערפל במעמד הר סיני ,למה
הקב"ה היה צריך לדבר מתוך הענן ,אלא אומר רבנו יש כאן יסוד גדול מאוד
באמונה כאשר יהודי נמצא בניסיון אז מהשמיים לוקחים לו את יראת שמיים
והאמונה ואז נותנים לפניו ניסיון כי אם היה לו אמונה אז היה לו דעת ואם היה לו
דעת ודאי שהיה עומד בניסיון הזה ,ולכן הערפל במעמד הר סיני דומה לדעת
שלוקחים מהאדם וזה הערפל שיש כנגד עיניו והוא לא רואה מה האמת והוא כמו
עיוור שמנסה ללכת ללא עזרה וללא מקל ,כמה קשה לאותו עיוור להגיע ככה למקום
חפצו כמה טעויות הוא יכול לעשות וכל טעות שהוא יעשה תרחיק אותו מביתו ,ככה
נמצא אדם בניסיון יש לו ערפל על העיניים הוא נמצא בחושך הוא מבולבל הוא
אובד עצות לכן אומרת חנה בתפילתה שאת כל ההלכות של התפילה לומדים ממנה,
"כי אשב בחושך ה' אור לי" רק ה' יתברך יכול לעזור לך כאשר אתה נמצא במצב של
חושך רק אם תתפלל לקב"ה תוכל להגיע למחוז חפצך רק אם תישען על הקב"ה
תפקיד את עצמך בידיו תוכל לצאת מהמצב הקשה לכן חכם כאשר יהיה בעת ניסיון
יתפלל אך ורק לקב"ה ישתבח שמו לעד ויצפה לישועה רק מהקב"ה ולא משום בשר
ודם.
הכלי מלחמה של האיש הישראלי זו התפילה כאשר יהודי מתפלל לקב"ה זה מראה
שהוא מאמין בקב"ה שיציל אותו מאותו ניסיון שנקלע אליו.
ידוע שמצרים היא מהמילה מ.צ.ר לשון צרה כאשר עם ישראל היו במצרים הם היו
עובדים כל כך קשה שלא היה להם זמן להתפלל ורק כאשר מת פרעה היה כמה
רגעים להתפלל ובאותו רגע של צעקה שזה אחד מסוגי תפלה מיד שמע הקב"ה
תפילתם ושלח להם את המושיע משה רבנו.

מכאן נלמד כל אחד מאתנו בזמן ניסיון פונים רק לקב"ה וכמובן שיש לבורא הרבה
שלוחים לעשות רצונו.
לכן אומר בן זומא ,כל ימי חייך הלילות אפילו שאתה נמצא בחושך כה גדול כמו
גלות מצרים ,כאשר תתפלל לקב"ה במצב שאתה נמצא בבחינת לילה -צרה ,אז
הקב"ה ישלח לך ישועה וגאולה .ועוד שעל ידי כך זה יחזק את אמונתך כאשר תראה
איזה דברים נפלאים ואיזה ישועות אפשר להשיג על ידי התפילה .
כתוב בספר השתפכות הנפש ממעלת התפילה וההתבודדות לשפוך נפשו ולבו כמים
נוכח פני ה' ולבקשו על כל מה שיחסר לו להאדם ,הן בדרכיו הגשמיים והן בעבודת
השם ורק על ידי זה יכול להיוושע בכל דבר .כי הדרך הקדוש הזה הוא הדרך הישן
שצרכו בה אבותינו ונביאנו ורבותינו הקדושים זיכרונם לברכה מעולם.
כתב הרמח"ל בספר מסילת ישרים פרק יט מי שהוא בעל שכל נבון -במעט התבוננות
ושימת לב יוכל לקבוע בלבו אמיתות הדבר ,איך הוא בא ונושא ונותן עימו ממש
יתברך ,ולפניו הוא מתחנן ,ומאיתו הוא מבקש ,והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב
לדבריו ,כאשר ידבר איש אל רעהו ,ורעהו שומע ומקשיב אליו.
אמר רבי איבו :בשעה שאתה עומד להתפלל ,יהא לבך שמח עלייך ,שהנך עומד
להתפלל לפני אלוקים ,שאין כיוצא בו (מדרש שוחר טוב מזמור ק').

"ברוך המקום ,ברוך הוא ,ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ,ברוך
הוא ,כנגד ארבעה בנים דברה תורה ,אחד חכם ,ואחד רשע,
ואחד תם ,ואחד שאינו יודע לשאול":
הסביר הרה"ק רבי יהושע מריבאטיטש זי"ע בעל "קרן ישועה" בן ה"צבי הצדיק"
מבלאז'וב זי"ע בטוב טעמו את הקשר בין שני החלקים של הפסקה בהגדה" :ברוך
שנתן תורה לעמו ישראל-כנגד ארבעה בנים דיברה התורה".
לכאורה ,מה שייכות יש פה בין הרישא לסיפא? אלא מצינו בחז"ל (שבת פ"ט ע"א)
שמלאכי השרת טענו לתן התוה"ק
להם ,אמר הקב"ה למשה רבנו שיחזיר להם תשובה ,והוא הוכיח שהתוה"ק ראויה
לבני אדם דווקא מן הדברות לא תרצח וכו' כלום יש קנאה ביניכם ,יצה"ר יש לכם?,
ומיד הודו להקב"ה.
והנה לכך נתכוון בעל הגדה במה שכתב ברוך שנתן תורה לעמו ישראל דווקא ,לעמו
ולא למלאכים ,מדוע ,כי כנגד ארבעה בנים דיברה התורה ,אחד חכם ואחד רשע
וכו' ,הכוונה ,אין אפשרות לתן התורה כי -אם לברואים שיש בהם יצה"ר המסיח
לאדם שיהיה רשע ,וכנגדו ניתנה הבחירה והאיש החכם יודע לבחור בטוב ,להתגבר
על יצרו ולנצחו.
אפס לאו כל אנפין שווין ,ויש בהם גם תם ,וגם שאינו יודע לשאול ,ממילא יתכן
שתפרוץ בניהם קנאה ותחרות ,זדון ומריבה ,והיא ההוכחה שהתורה הקדושה
ראויה רק לישראל ולא למלאכים.
ישנם אנשים ששואלים מדוע הקב"ה לא ברא את כולם כיהודים דתיים מאמינים,
ואז היו נחסכות הרבה בעיות מעם ישראל?
ישנן שתי קבוצות נבראים העושים בדיוק רב את רצון הבורא,

מבלי לסטות ימין או שמאל .הקבוצה הראשונה-הינה קבוצת בעל החיים ,והקבוצה
השנייה -קבוצת המלאכים.
שתי קבוצות כאחת אינן מקבלות שכר על מעשיהם ,פשוט מכיוון שאין להם
אפשרות לנהוג אחרת ,והן עושות את רצון ה' באופן מוכרח.
לו היה הבורא בוחר גם לאדם את דרכו ,ושולל ממנו את הבחירה כיצד לנהוג -לא
היה טעם לכל מערכת חיינו כאן בעולם ,שהרי ,כשם שיודע כל מורה מתחיל ,אין
טעם לתת לנבחן את תוצאות הבחינה מראש.
הקב"ה לא בוחר לאדם את דרכו ,צריך האדם לבחור בין טוב לרע על מנת להיות
זכאי לשכר הממתין לו בעולם הזה ובעולם הבא.
האדם נולד על מנת לבחור כיצד לחיות ,כמו שאומר התנא בפרקי אבות "הכל צפוי
והרשות נתונה"( .שאלה של חיים)
כתוב בספר הקדוש מסילת ישרים "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.
והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה ,הם המצוות אשר ציוונו עליהן ה'
יתברך שמו ,ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה.
על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו
כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו ,שהוא העולם הבא ,לרווחת שם טוב אשר
קנה לו על ידי אמצעים אלה .והוא מה שאמרו ,זיכרונם לברכה (עירובין כב א).
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם.
והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך ,והם
התאוות החמורות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב
האמיתי ,ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה ,כי כל עניני העולם בין
לטוב ובין לרע הנה הם ניסיונות לאדם ,העוני מצד אחד והעושר מצד שני .ואם יהיה
לגיבור חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים ,הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק
בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים .וכפי השיעור
אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו,
כן ישיגהו וישמח בו ,עכ"ל.

"חכם מה הוא אומר ,מה העצות והחוקים והמשפטים אשר
ציווה ה' אלוקינו אתכם ,ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח ,אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
רשע מה הוא אומר ,מה העבודה הזאת לכם ,לכם ולא לי ,ולפי
שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ,ואף אתה הקהה את
שניו ואמור לו ,בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ,לי ולא לו,
אילו היה שם לא היה נגאל.
"תם מה הוא אומר מה זאת ,ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה'
ממצרים מבית עבדים".

"ושאינו יודע לשאול את פתח לו ,שנאמר ,והגדת לבנך ביום
ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".
חכם מה הוא אומר:
כתוב במסכת אבות פרק שלישי משנה י"ז רבי אלעזר בן עזריה אומר :כל שכחמתו
מרובה ממעשיו למה הוא דומה ,לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובין ,שאפילו כל
הרוחות שבעולם באות ונושבות בו ,אין מזיזות אותו ממקומו".
בספר אורחות צדיקים שער עשרים-ושמונה שער יראת שמים.
"כתוב בתורה ועתה ישראל מה ה' אלוקיו שואל מעמך ,כי אם ליראה את ה'
אלוקיך" (דברים י ,יב)כתוב (ישעיהו לג ,ו)
"יראת שמים היא אוצרו " .ואמרו (שבת לא ב) אין לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים
בלבד" .ועוד בספר אורחות צדיקים אמר רבה בר רב הונא (שבת לא א -לא ב) :כל
אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות,
ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו ,ואיך אם כן יכנס לבית.
ישנם שלושה מיני יראה:
א) יראה זו גרועה מאוד ,שאדם זה עושה מצוות או נמנע מעבירות כשהוא
נמצא ליד אנשים וכאשר יהיה לבד יעשה עבירות וימנע עצמו מלקיים
מצוות סופו של אדם בעל יראה זו להגיע לאבדון.
ב) השנייה אדם מפחד מבורא עולם ולא עושה עבירות בשביל שלא יכנס
לגיהינום או מקיים מצוות בשביל להיכנס לגן עדן ואם לא היה שכר על
מצוות ולא עונש על עבירות אז אדם זה היה נמנע מלעבוד את בורא
עולם.
ג) השלישית היא המעולה שבכולם זאת נקראת יראת הרוממות ,אדם
מפחד מבורא עולם לא בגלל בני אדם ,ולא בגלל שכר ועונש אלא בגלל
גדולתו וגבורתו וכבוד לקדוש ברוך הוא ולמדרגה זו קשה להגיע לכן
התירו חכמים לעשות המצוות ליראת העונש ולתקוות הגמול.
כתוב בספר היראה לרבי יונה מגירונדי "בכל בוקר בהקיצו משנתו ,יזעזע ויהיה
נרתע ונחפז מאימת הבורא בזכרו חסדו אשר עשה לו ומאמונתו אשר שמר לו ,כי
החזיר לו נשמתו אשר הפקיד אצלו".
מוהרא"ש אמר ,שעיקר הכלי לקבל רוחניות אלוקות ממנו יתברך הוא על ידי מידת
היראה ,כי בזה שהאדם מתיירא ממנו יתברך ,ומכניע את עצמו נגדו ,על ידי זה
יושפע עליו אור אלוקות ,וכל מה שימשיך על עצמו ביותר מידת היראה ,יהיה לו כלי
גדול לקבל בו רוחניות אלוקות.
ועוד אמר מוהרא"ש ,שיראה צריכה להיות כל כך חזקה ,עד שירגיש היטב את
אמיתת מציאותו יתברך על פניו ולא יחטא ,כאשר שאלו ובקשו תלמידי רבי יוחנן בן
זכאי קודם הסתלקותו שיברכם ,וברכם :הלוואי שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא
בשר ודם.

רשע מה הוא אומר:
לא נאמר בתורה הקדושה על שום עבירה בלשון רע או שנאמר על פלוני רשע אלא
אם כן פוגם בברית קודש.
צריכים אנו לדעת שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה הוא הפגם הנורא בתאוות
הניאוף ,אשרי הזוכה לנצח במלחמה הזאת.
וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך :אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ,ועוון זה חמור
מכל העבירות שבתורה.
אין ספר הלכתי ,תורני ,גמרא ,זוהר ,ושאר ספרים קדושים שלא מדברים מחומרת
המעשה הזה.
מלבד הנזק הגופני שנעשה לאדם על ידי עוון חמור זה ,עוד נזק שנגרם לאדם על ידי
פגם הברית -הוא חוסר המנוחה ,חוסר המנוחה הזה מתגלגל ומשפיע גם על חייו
הרוחניים.
אין חשק להתפלל ,אין רצון ללמוד או לקיים מצוות ,אומר רבי שניאור זלמן
מלאדי ,מייסד חסידות חב"ד בספר התניא (פרק ז') ואלו דבריו :חמור עוון זה -זרע
לבטלה -וגדול הוא מעוון ביאות אסורות -בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה
והקליפות שמוליד ומרבה מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאת אסורות".
וכן כותב האביר יעקב (סבו של הבבא סאלי זיע"א ) כמוה"רר יעקב אבוחצירא
זצוק"ל בפתוחי חותם פרשת בחוקותי (דף רל"ב) וזה לשונו הקדוש :כידוע מי
שפוגם בברית קודש ,אע"פ שמקיים כל התורה כולה ,לריק יגע ,וכמו שמובא בזוהר
הקדוש ,שמי שאין לו מורא מצד ברית אין יראת שמים חלה עליו בכל מה שהוא
עושה ,כיוון שהגוף שעושה בו מצוות הוא פגום ,נמצא כל מה שהוא עושה פגום הוא,
וכל מה שיעשה האדם ממצוות ומעשים טובים כל עוד שבריתו פגום הכל הולך
לסטרא אחרא רחמנא ליצלן.
אומר המקובל רבי יצחק כדורי זצוק"ל שיצר הרע לוקח לאדם את הכסף הגדול
ונותן לו את הכסף הקטן ,כל התורה זה הכסף הקטן ושמירת הברית והעיניים זה
הכסף הגדול.
יצר הרע נותן לאדם לשמור הכל חוץ משמירת העיניים והברית ואז הוא לוקח לו
את העיקר שלו שזה הכסף הגדול ונותן לו את הכסף הקטן.
הסיבה העיקרית והחשובה מכולם לשמירת הברית היא שמירת העיניים .שמירת
העיניים היא בסיס לכל התורה כולה והיא המפתח לשמירת הברית ,ועיקר פגם
הברית מתחיל עם פגם העיניים ,כמו שאמרו חז"ל הקדושים במסכת סוטה אין יצר
הרע שולט אלא במה שעיניו רואות.
כתוב בתורה "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ודרשו חז"ל" :אחרי
עיניכם" -זו ראייה ומכאן למדו חז"ל שיש איסור דאורייתא להסתכל על שום
אישה ,בין נשואה ובין פנויה.
וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך :המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון
ליהנות ממנה ,עוונו גדול מאוד ועובר על איסור דאורייתא.
ופסק בעל המשנה ברורה שאפילו יש בידו תורה ומעשים טובים ,לא ינקה מדינה של
גיהינום על עוון זה.

ידוע שהניאוף הוא הדבר הנוגד ביותר את היהדות ,לכן יעץ בלעם לבלק להכשיל את
ישראל בניאוף ואמר לו" :אלוקים של אלו שונא זימה".
מבואר ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה (פרק כא הלכה ב):
"אסור לאדם לקרוץ ברגליו או בידיו ,או לרמוז לאחת מן העריות ,או לשחוק עימה,
או להקל בראשו ,ואפילו להריח בשמים שעליה ,או להביט ביופייה אסור".
הגמרא הקדושה אומרת כל הצופה בנשים :סופו בא לידי עבירה ,אם כן ,אם ישנה
הבטחה מחז"ל שסופו בא לידי עבירה ,איך תוכל להיות מקל בעניין הראיה ולחשוב
שמה בכך שרק עוון זה יהא בידי .חלילה מלסמוך על דעותינו.
אנו חושבים ,שהיצר יסתפק בפגם העיניים ויסכים להתפשר בהסכם כזה שאני
אשחרר את עיני ,והוא תמורת זאת יבטיח לי שלא יחטיא אותי בעריות ,אין הסכם
כזה עם יצר הרע.
דוד המלך ע"ה אמר בתהילים (קיט לז) " :העבר עיני מראות שווא בדרכיך חייני".
דוד המלך עליו השלום רמז לנו שיותר טוב לאדם להעביר וליקח עינו קודם שיראה
בהם דבר שווא ותפל רחמנא ליצלן.
ובכל זאת המסתכל בטלוויזיה ובעיתונות הטמאה שהינם מוקצה מחמת מיאוס,
ובספרי מינות למיניהם ,עתיד להיכשל בפגם הברית ,וכן המסתכל בבע"ח בשעה
שנזקקין זה לזה ,וכן המסתכל בבריתו וכ"ש בברית חברו ,סופו לבוא לידי זרע
לבטלה( ,קונטרס ברית שלום).
תם מה הוא אומר:
ויעקב איש תם ,מי שאינו חריף לרמות קרוי תם (רש"י).
וכתוב בספר אורחות צדיקים שיש חילוק בין שקר לשקר,
כיצד? האומר על האף שהוא זהב -אותו שקר ידוע בוא.
האומר על נחושת קלל שהוא זהב -אותו שקר צריך הבחנה ,כי יש לשניהם דמות
אחד ,ויש זייפנים העושים דמות הנחושת כדמות הזהב :ואז אפילו הבקיאים אינם
יכולים להבחין כי אם בקושי גדול.
אדם צריך להיות אדון ומושל על מידותיו כדי שיוכל לנצלן במקום ובאופן הראוי.
שכן לפעמים יש גם צורך להשתמש במידה רעה לשם שמיים ,כפי שאמרו חז"ל כל
מי שנעשה רחמן במקום אכזרי ,לבסוף נעשה אכזר במקום רחמני.
לכן אין די אפוא רק ברכישת המידה של הרחמנות ,אלא יש גם לשלוט על מידה זו
ולנצלה כראוי ,לפיכך נקרא יעקב "איש תם" ,לפי שהיה מושל ואדון על התמימות
ידע כיצד לנצלה כראוי ,ואימתי לסלקה לצדדין ולקיים עם עקש תתפתל ,אחיו אני
ברמאות ,זוהי הכוונה בדברי רש"י מי שאינו חריף לרמות ,מי שאינו מסוגל בכלל
לרמות ,הריהו קרוי תם ,רק תם ולא איש תם.
לפי שבאמת מסוגל היה יעקב להשתמש בחריפות וערמומיות בשעת הצורך ואעפ"י
כן הייתה בו במידת התמימות .זוהו פירושו של איש תם ,איש אדון התמימות.
(מעיינה של תורה).

ומאידך מידת האמת כתוב בספר אורחות צדיקים הנשמה נבראת ממקום רוח
הקודש ,שנאמר "יפח באפיו נשמת חיים" ,ונחצבה ממקום טהרה ,ונבראת מזוהר
העליון מכסא הכבוד.
ואין למעלה במקום קודשי הקודשים שקר ,אלא הכל אמת ,שנאמר "וה' אלוקים
אמת".
והמדבר אמת -אין מעלה כמוה ,וכן כתיב "ראש דברך -אמת" :ונאמר "מדבר שקר
תרחק".
גם הרמיזות של אדם יהיו אמת ,כי שכר האמת גדול מאוד ,לכן ירגיל עצמו לילך
באמת ,וילמד תורה וידע האמת ,שיוכל לעשות המצוות על אמיתותן וכהלכתן.
ולעולם יודה על האמת ,אפילו בדברי האגדה שאין בו קיום המצוות ילמד ,כדי
שיאמין דבר אמת ,ואל תבוש לקבל האמת מאיזה אדם שיהיה ,אפילו מקטן
שבקטנים ונבזה -אפילו הכי תקבל ממנו .כי מרגלית טובה שהיא ביד קטן ונבזה,
אפילו כך חשובה היא מרגלית.
מעשה ברבי שמעון בן שטח ,שקנה חמור מישמעאלי אחד ,הלכו תלמידיו ומצאו אבן
טובה תלויה בצווארו ,אמרו לו תלמידיו :רבי" ,ברכת ה' היא תעשיר" ,אמר להם
חמור קניתי ,אבן טובה לא קניתי ,הלך והחזיר לאותו הישמעאלי קרא עליו אותו
ישמעאלי :ברוך ה' אלוקי שמעון בן שטח.
מספר השל"ה הקדוש :רגיל הייתי להכנס אצל חסיד גדול מחסידי עליון מאחינו
הספרדים ,ומעלתו הייתה שהיה זהיר מאוד במידת האמת ,שאפילו היו נותנים לו
כל העולם כולו ,לא היה משנה דיבורו.
ושאלתיו כיצד זכה לזה ,והשיב ,שמידה זו קנה הודות לחינוכו של אביו.
וכן היה דרך אביו בחינוכו :כדרך הילדים שרבים בניהם -זה אומר הוא התחיל וזה
אומר הוא התחיל ,כשהיה קורה ריב כזה בין האחים ,היה האב אומר בניי מי שיודה
על האמת ,אמחל לו ,בתנאי שיזהר מהיום והלאה שלא ישנה באיוולתו ,ומי שיכחיש
דעו לכם שאחקור ואדרוש מי המשקר ,אז אני הענישנו בכפל כפליים.
אין מאוס בעיני ה' יתברך כשקר ,ולא מצינו אזהרה כאזהרת השקר ,ולכן נזכר בו
לשון "מדבר שקר תרחק" -שיש להתרחק מהשקר ולמאוס בו .ואפילו מדבר אמת
ורק מערב סיפורו דבר שקר ,עובר על מצוות עשה מהתורה מדבר שקר תרחק" ,וכל
שכן אם כתוצאה משקריו מפסיד הוא את חברו ,אזי נכשל הוא גם בגנבה.
והמערב שקר בסיפוריו להנאתו ,ואף שאינו גורם בכך שום נזק לזולתו -גדול מאוד
ענשו .וגם המשקר מתוך שאינו נותן ליבו בסיפוריו ,גם הוא מכלל כת השקרנים
ימנה( ,נקי כפיו לרבי יעקב לוגאסי).
ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר:
ושאינו יודע לשאול -את פתח לו כלומר תלמד אותו.
כתוב בספר חובת הלבבות הקדוש שער אהבת ה' פרק ו' כי אחד הסימנים לזה
שהאדם אוהב את ה' יתברך שיחזק וילמד לבני האדם לעבוד את האלוקים ,בדברים
רכים ובדברים קשים ,כפי שנצרך לזמן ולמקום ההוא ,ובהתאם לסוג בני האדם
וכפי מידת חשיבותם ,מהגדולים ועד אנשי השוק.

וראוי לך אחי שתדע ,כי זכיותיו של האדם המאמין ,אפילו אם יגיע אל הדרגה
העליונה ביותר בתיקון נפשו לפני האלוקים יתברך ,ואף יגיע קרוב למעלתם של
הנביאים ,ולמידותיהם הטובות ,ולמנהגיהם המשובחים ,ולהשתדלותם בעבודת
הבורא ,ולאהבתם הטהורה אליו ,לא יהיו רבות כזכויותיו של מי שמכין את בני
האדם אל הדרך הטובה ,ומקרב את הרשעים אל עבודת הבורא ,שזכויותיו מתרבות
בכל יום ובכל זמן מכוח אלה שקרבם לעבודת הבורא.
מי שדואג לתיקון נפשו בלבד ,יהיו זכויותיו מועטות ,אך מי שדואג לתיקון נפשו וגם
לתיקון נפשם של אחרים ,יוכפלו זכויותיו כפי מספר זכויותיהם של אלו שתיקן
וקרב לאלוקים ,כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה (אבות ה ,יח) :כל המזכה את
הרבים אין חטא בא על ידו ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים ,זכות הרבים תלוי בו.
מוהרא"ש אמר ,שאין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של האדם המזכה את
הרבים ,ולקרב אנשים אליו יתברך שמחזיר בהם אמונה וביטחון ,אזי זכותו גדולה
מאוד מאוד ,כי שכר המזכה את הרבים – אין לתאר ואין לשער כלל ,ובפרט מי
שיודע שחטא הרבה ,עליו למסור את נפשו בעבור זיכוי הרבים ,כי אין לך עוד דבר
שכל כך מתקן את החטאים כמו זיכוי הרבים ,כי מי שמזכה את חברו בזה העולם,
הוא חשוב עד למאוד למעלה בשמים ,כי לשם יתברך מאוד חשוב מי שמזכה את
הרבים.
כתוב בספר תיקון הברית המביא את לשונו של הספר הקב הישר (פרק ה') וזה
לשונו" :אהבת לרעך כמוך" אמרו רבותינו זיכרונם לברכה זה הוא הפסוק ,שהוא
כלל גדול בתורה ,ואין לך אהבה יותר ,כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל,
שעושה איזה חטא עוון ,שצריך להוכיחו על זה ,כי נשמתן של ישראל הן קשורים
ודבוקים זה בזה.
אבל הכלל הוא ,שצריך האדם מי שהוא יודע ההרפתקאות והסיבות והאנשים
שבאים לנשמת האדם אחר יציאת הנשמה מהגוף ,צריך להודיע לחברו ,אולי על ידו
יזכה חברו גם כן ויעזוב דרכו הרשעה "ושב ורפא לו" עד כאן לשונו.
ומה נוראים הם דברי הספר חסידים שכתב מכאן שכל שחברו נענש והוא אינו
מזהירו לומר אל תעשה הרי כל העונש שמקבל עליו על זה כאילו הרגו ,לפי שהיה לו
להזהירו ולא הזהירו.
כתוב בספר בראשית פרשת לך לך פסוק ה" :ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט
בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה
כנען ויבואו ארצה כנען".
ומפרש רש"י הקדוש את הפסוק "אשר עשו בחרן" ,שהכניסן תחת כנפי השכינה,
אברהם מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת את הנשים ,ומעלה עליהם הכתוב כאילו
עשאום".
כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" :אמר רבי אבא ואת
הנפש את לרבות את הזכות של כל הנפשות שהיו הולכות עימו .שכל מי שמזכה את
האחר ,אותו הזכות תלויה בו ולא זזה ממנו.
כתוב בספר פלא יועץ בזו הלשון :הפליגו בזוהר הקדוש בשבח המגיע למאן דמזכי
לחייביא ,עיין שם ותראה נפלאות הפלא ופלא.

ועל אחת כמה וכמה יגדל החיוב להיות מזכה את בניו ובני ביתו שהקולר תלוי
בצווארו ,ואם יזכה שיועיל דבריו בדור מן הדורות לאחד מני אלף די לו אם לא בא
לעולם אלא לדבר זה ,עכ"ל הקדוש.
הרמב"ם במצוות עשה ג' כותב :מצוות אהבת ה' כוללת שנהיה קוראים לבני האדם
כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בא" .צריך לדעת שבורא עולם אוהב את מי שאוהב
את בניו.
כתוב בפסוק כה אמר ה' אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד ואם תוציא יקר מזולל כפי
תהיה ישובו המה אלייך ואתה לא תשוב אלהם.
רש"י מסביר "אם תוציא יקר מזולל -דהיינו אדם שלא הולך בדרך התורה הוא
נקרא זולל ואתה מוציא יקר מתוך הזולל הזה ,אתה עושה אותו יקר בזכות זה
שאתה מקרב אותו לקב"ה "כפי תהיה" דהיינו (שהפה שלך הוא כמו הפה של ה')
אומר הקב"ה שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה".
איזהו חכם ? חז"ל מסבירים שחכם הוא זה הלוקח נפשות כמו שנאמר בספר משלי:
"ולקוח נפשות חכם" .מסביר רש"י:
מי שהוא חכם ,קונה לו נפשות שמלמד אותם דרך טובה והרי הם לו כאילו שהוא
קנה אותם.

"יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא ,אי ביום ההוא יכול
מבעוד יום ,תלמוד לומר בעבור זה ,בעבור זה לא אמרתי אלא
בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך".
כתוב בספר אגדה של פסח אדרותיהם של צדיקים פירוש של מרן הבית ישראל מגור
זי"ע" :יכול מבעוד יום" כלומר אולי תחשוב כי רק שמאיר לך כיום תיטיב לעבוד
את השם ,דהיינו כשאין הסתרה והכל מתקדם למישרין ? "תלמוד לומר בעבור זה
לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך" ,מצה ומרור הכוונה לקשיים
ולמכשולות מצה מלשון מריבה ,ומרור מלשון מרירות.
הדרישה היא שתעבוד את השי"ת אפילו בזמנים קשים ובהסתר פנים".
כתוב במסכת מגילה (דף ה ע"מ א') על הפסוק "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים
והסתרתי פני מהם והיה לאכול".
אמר רב ברקלא בר טביומי אמר רב כל מי שאינו ב"הסתר פנים" ,כלומר מי שצועק
על הצרות הבאות עליו ואין ה' מסתיר את פניו ממנו ,אלא נענה לו שלא יבואו ,סימן
שאינו מהם (מזרע ישראל) ,שכן על בני ישראל נגזר גזירת הסתר פנים.
אומרים המפרשים העונש של "הסתר פנים שייך לגבי ישראל ,שכן רק אל ישראל"
נושא ה' את פניו" ,כביכול שנאמר בברכת כוהנים "יישא ה' פניו אלייך".
שאר האומות שאינן שייכות ב"הסתר פנים" ,שלעולם אין ה' נושא להם פנים.
ממשיכה הגמרא הקדושה ואומרת כל מי שאינו ב" והיה לאכול" ,כלומר ,כל מי
שאין עובדי כוכבים שוללים את ממונו סימן שאינו מהם (מזרע ישראל).
כתוב בספר הפיקדון לרב מרדכי ארם צובה :כל הייסורים המגיעים לאדם הם כולם
לטובת האדם או הכלל.

ושלוש בחינות בהם:
הבחינה הראשונה :משמיים דנים את האדם על עונותיו ,ושופט כל משפט ברחמיו
לא רוצה שיצטרך האדם לסבול הרבה עונשים בעולם העליון ,באים הייסורים
בעולם הזה בין קלים או כבדים.
ודומה לכך כמו שהאם רוחצת את בנה שהתלכלך ,אותו תינוק אינו מבין את הטובה
וצועק ובוכה ,לתינוק זה כואב ,מפריע מטריד ,אבל האם עושה את הטוב ביותר
לבנה.
אילו היה מבין התינוק את החסד שעושה איתו אמו היה מנשקה ומחבבה מרוב
שמחה ואהבה.
הבחינה השנייה :שהיא מעלה גבוהה יותר ,נשלחים לאדם "ייסורים לא בסיבת
עונותיו ,כי אם להוסיף לו שכר על שכרו".
הבחינה השלישית :והיא הגבוהה ביותר ,שמתייסר האדם בשביל כלל ישראל ,ועל
ידי ייסורים אלו נמחקים דינים.
מעשה היה אצל הבעל שם טוב ,שבא פעם אחת לעיר והיה שם חולה ,ובאו לבעל שם
טוב לבקש ממנו שייתן רפואה ולא רצה ,ואמר הטעם כי החולה ירא שמיים ומחמת
ייסוריו הינו מגן על העיר משודדים ופורעים שחונים סביב העיר ,ורק לאחר שיצאו
אותם פורעים מהאזור ירפא את החולה ,וכך היה ממש.
מוהרא"ש אמר ,שאין אדם שלא תהיה לו איזו ירידה ונפילה בכל יום ,והטעם-כדי
שיזכה להתעלות יותר ,כי תענוג תמידי אינו תענוג ,ועל כן מסבבים עמו מלמעלה
שתהיה לו ירידה ונפילה ,כדי שיתחיל שוב ,וזה עובר על כל בר ישראל מדי יום
ביומו ,ומדי שעה בשעתה.
מוהרא"ש אמר שזה החילוק וההפרש בין הצדיקים האמתיים ובין המון -העם
הצדיקים האמתיים יודעים זאת ,ועל כן אין הם נופלים בדעתם כלל ,רק עושים בכל
פעם התחלה חדשה ,מה שאין כן המון -העם אינם יודעים מזה ,ועל כן מתייאשים
תכף ומיד כשעוברת עליהם איזו ירידה ונפילה.
מוהרא"ש אמר שזה הסימן אם כוונתו באמת לעבוד את השם יתברך או לא ,כאשר
יש לו איזו ירידה ונפילה קטנה או גדולה כל אחד לפי הניסיון שלו ואף על פי כן אינו
מתייאש ,אלא רק רודף אחריו יתברך ,וממשיך עצמו אליו יתברך יהיה איך שיהיה,
זה סימן שכוונתו להתקרב אליו יתברך באמת ,אבל אם חס ושלום מתרשל ונופל
בדעתו ומתייאש ,זה סימן שאין כוונתו כלל לעבוד את השם יתברך ויש לו פניות.
מוהרא"ש אמר בשם הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו ,כי ירידות ונפילות שיש
זה רק לבעל גאווה ,כי מי שהוא ענו אמיתי מה שייך שתהיה אצלו איזו בחינה של
נפילה ,כי הלא השם יתברך מלא כל הארץ כבודו ,וכשהוא חושב שנפל ,זה סימן
שאינו מאמין בו יתברך כלל.

"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ,ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו ,שנאמר ,ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלוקיי
ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי
נחור ויעבדו (אלוקים) אחרים":
מספרים על הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנא זצ"ל בעל הנחל יצחק ובאר יצחק,
שהיה מפורסם בדורו ,וגם המשכילים (כינוי לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות

בזמנם) ,אמרו שהוא משלהם שהיה גאון גם בשאר החכמות ,פעם שמע ראש
המשכילים שרבי יצחק אלחנן עובר ברכבת בווראש ,ואמר שהולך הוא לפוגשו,
בהגיעו לתחנת הרכבת עלה לרכבת וציפה לפוגשו במחלקה הראשונה כפי שמתאים
אך לא מצאו שם ,וגם לא במחלקה שניה ,ובהגיעו למחלקה השלישית שם מצא
יהודי כפוף מעוטר בטלית ותפילין ,ונדהם בראותו כן שהיה בטוח שהוא איש נאה
ומתקדם ,ניגש אליו ראש המשכילים ואמר לו :הנך הרב דקובנא ,וענה בהן ,ואמר,
חשבתי שאתה שייך לדור המתקדם ,ועתה נוכחתי לראות שגם אתה מהדור הישן,
אמר לו רבי יצחק אלחנן:
טעות היא בידך ,שאני הוא מהדור המתקדם ,ואתם מהמיושנים ,התפלא ההוא
למשמע דברים אלו ,הסביר לו רבי יצחק אלחנן :הנה אנו אומרים בהגדה של פסח,
מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ועתה קרבנו המקום לעבודתו ,ואנו שייכים לדור
החדש שקרבנו המקום לעבודתו ,ואתם שייכים למתחילה היו עובדי ע"ז ...מהדור
הישן ,מימות תרח.
אמר רבי לוי :גדולה תשובה ,שמגעת עד כסא הכבוד :שנאמר (הושע יד ב) "שובה
ישראל עד ה' אלוקיך"(.אורחות צדיקים).
מן הטובות אשר היטיב הש"י עם ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת
מעשיהם ,ולנוס מפח פשעיהם לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו.
ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו וישרו כי הוא ידע יצרם שנאמר
(תהילים כה) טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך ,ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד
בוגדים בגדו לא סגר בעדם דלתי תשובה שנאמר(ישעיה לא) שובו לאשר העמיקו
סרה ,ונאמר (ירמיה ג) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם (שערי תשובה).
כל מצוות התורה בין מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן
בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני ה' יתברך
שנאמר (במדבר ה-ו)
"איש או אישה כי יעשו" וגו' (במדבר ה-ז)  ":והתוודו את חטאתם אשר עשו" זה
וידוי דברים .וידוי זה מצוות עשה .כיצד מתוודין אומר אנא השם חטאתי עוויתי
פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה
וכל המרבה להתוודות ומאריך בעניין זה הרי זה משובח (הרמב"ם הלכות תשובה
פרק א' הלכה א').
כתב הרמב"ם (פרק ז' מהלכות תשובה הלכה ד)" :ואל ידמה אדם בעל תשובה
שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאים שעשה אין הדבר כך ,אלא
אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם .ולא עוד אלא ששכרו הרבה,
שהרי טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו.
אמרו חכמים" :במקום שבעלי תשובה עומדים ,אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד
בו' -כלומר :מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם ,מפני שהם כובשים יצרם
יותר מהם" ,עד כאן לשונו.
הרי שאין מידת הקב"ה כמידת בשר ודם .מדרך בני אדם ,כשאחד חוטא לחברו
ופושע נגדו ,אף-על-פי שאחר כך מבקש ממנו מחילה ,מכל מקום לא חוזרת האהבה
ביניהם כמקודם ובהכרח שנשארת עדין הקפדה בלב ,אולם גבי הקב"ה אינו כן
אלא" :אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם" ,וזה ממידת טובו
ורחמנותו יתברך.

ועוד שם ברמב"ם" :גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר" :שובה
ישראל עד ה' אלוקיך" ,ונאמר" :ולא שבתם עדי נאום ה' " ,ונאמר" :אם תשוב
ישראל נאום ה' אלי תשוב" ,כלומר :אם תחזור בתשובה בי תדבק.
התשובה מקרבת את הרחוקים :אמש היה זה שנוא לפני המקום ,משוקץ ומרוחק
ותועבה ,והיום הוא אהוב ונחמד ,קרוב וידיד וכו'.
כמה מעולה מעלת התשובה :אמש היה זה מובדל מה' אלוקיי ישראל שנאמר:
"עונותיכם היו מבדלים ביניכם לבין אלוקיכם" ,צועק ואינו נענה ,עושה מצוות
וטורפין אותן בפניו שנאמר :מי ביקש זאת מידכם רמס חצרי ,והיום הוא מודבק
בשכינה שנאמר" :ואתם הדבקים ב ה' אלוקיכם חיים היום".
צועק ונענה מיד שנאמר" :והיה טרם יקראו ואני אענה" ,ועושה מצוות ומקבלים
אותן בנחת ושמחה שנאמר" :כי כבר רצה האלוקים את מעשייך".
ולא עוד אלא שמתאווים להם שנאמר" :וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי
עולם וכשנים קדמוניות( :שובה ישראל)

"ואקח את אביכם אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען
וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק :ואתן ליצחק את יעקב ואת
עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו
מצרים".
נאמר על אברהם מעבר הנהר רוצה לומר שכל העולם בצד אחד ואברהם אבינו בצד
אחר לכן חשוב מאוד שכל יהודי ויהודייה שרוצים לחזור בתשובה כמה חשוב שגם
הם יהיו בצד אחד לעומת שאר העולם.
עליהם להתרחק מכל הדברים שעלולים שוב לערער את אמונתם ולהרחיק אותם
מדרך הישר.
אחד הדברים שנורא קל ליפול בגללם זה מכשיר הטלוויזיה על ידי תוכן שסותר את
דרך ההלכה והתורה שמציגים בו.ומדוע כל כך קל להיכשל באיסור זה? והתשובה
לכך ,הטלוויזיה נמצאת בבית מי רואה אותך צופה בטלוויזיה זאת עבירה שאפשר
לעשות בסתר ,ולכן גם נורא קל להיכשל בעוון זה ,ומה צריך רק להדליק ולראות.
הנה לקט קטעי מאמרים ,מחקרים ,ודיווחים בתוצאות הנזק החינוכי והנפשי
האדיר של הצפייה במכשירי הצפייה.
ידיעות אחרונות  ":5\4\69עד כיתה א' צופה ילד בממוצע בכ 1111 -רציחות ובעוד
 011,111מעשי אלימות אחרים בטלוויזיה.
מי שחושב שהמספרים מוגזמים ,מוזמן לשבת יום אקראי אחד מול תוכניות
הילדים בטלוויזיה ולהתחיל לספור ,כמה פעמים במהלך התוכנית הוא רואה מכות
חמורות ,שימוש בנשק ,רציחות ,דחיפות ,סטירות .כמה פעמים המכות המוצגות
כפתרון לגיטימי לבעיות ,כמה פעמים האלימות מוצגת כמוצדקת על ידי האיש
הטוב ,כמה קללות מקללים ,כמות הוונדליזם והשחתת רכוש ,כמה פעמים הרע
מקבל עונש על התנהגות אלימה ,אם בכלל ,והאם תמיד הילד מבחין מיהו הטוב או
הרע בתכנית?
נקודה נוספת שעולה מהמחקרים היא ,שכמות האלימות שילדים נחשפים לה
טלוויזיה עולה במאות אחוזים על זו שבמציאות ,שוטר אמתי משתמש בממוצע
אחת ל  25שנים בנשק ,ואילו בסרטים הוא משתמש בו עשרות פעמים.

הילדים צופים באינסוף מעשים שלא יתקלו בהם בחייהם ,וכן רוכשים את מרבית
הידע שלהם על העולם לא מהתנסות ,אלא מהטלוויזיה.
הילדים לומדים להיות אלימים מהטלוויזיה ,מההורים ומהאינטרנט  -ראש בית
ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,פרופסור דוד חן ,אומר כי "יש ניגוד חמור בין
הערכים שמפיצה הטלוויזיה המסחרית ,המונעת על ידי שיקולים כלכליים ושיקולי
רייטינג ,לבין הערכים שהחברה מסודרת מנסה להקנות" ,אומר חן.
"יום ליום"" -רוב הרוצחים שאבו את השראתם לביצוע הרצח מסרט אלים שראו
זמן קצר קודם לכן".
מחקר שנערך בעשור האחרון בבית חולים הפסיכיאטרי "גהה" מגלה אמת עגומה
למדי על הרוצחים הצעירים :רק שלושה מהם סבלו בעת ביצוע המעשה ממחלת
נפש ,כפי שהיא מוגדרת בחוק.
רוב הרציחות תוכננו מראש ,ובמחצית מהמקרים הכיר הרוצח את הנרצח,
בחמישית מהמקרים היה הנרצח בן אדם הקרוב.
גילוי נוסף שעולה מהמחקר :רוב הרוצחים שאבו את השראתם לביצוע הרצח מסרט
אלים שראו זמן קצר קודם לכן ,רובם לא זכרו את שם הסרט שממנו הושפעו,
ואפילו לא את שם השחקנים שהופיעו בו ,אבל הצליחו לשחזר בפרוטרוט את סצנת
הרצח ,שלימים העתיקו אותה בדיוק מצמרר.
"מעריב":אוטוזיס משלהם" -אף שכמעט לכולם יש ילדים והם בוודאי בבת עינם,
אנחנו מעדיפים לעבור על העניינים הנוגעים לילדים בשתיקה ציבורית ,ולהפקיד
אותם בשקט יחסי בידיהם של אלה שעיסוקם ופרנסתם על כך.
ובכל זאת ,אחרי כמה שנים של הידרדרות גדולה ,צריך לכתוב בחומרה על מה
שעושים למוחות הילדים ערוצי הטלוויזיה המיוחדים להם בשעות שידור לא
מועטות ,ואף -בעיקר לכן מכוונים הדברים-ערוץ מיוחד".
ידיעות אחרונות :לאחר שצפה "ברוצחים מלידה" רצח הנער את הוריו .בעשרת
הימים האחרונים נרצחו בארה"ב שלושה זוגות הורים על ידי ילדיהם.
מעריב -בהשפעת סרט אימה בן  01רצח את חברו בן ה 5-ובישל אותו בתנור" -נער
בן  01מקנדה ,שהושפע מסרט אימה שצפה בו עשר פעמים לפחות ,רצח ופשט את
עורו של ילד בן שבע ,ולאחר מכן בישל את בשרו בתנור -נודע שלשלום בבית המשפט
בססק ד' וואן .
ידיעות אחרונות :אחד הנערים שרצחו את נהג המונית אהב לצפות בסרטי זוועה.
ידיעות אחרונות :התרגז על אשתו הצופה בערוץ הקניות וירה במסך הטלוויזיה.
מעריב:הילד חיקה את הנידון למוות עד הסוף -בתאונה מחרידה בתאילנד תלה את
עצמו למוות ילד בן תשע ,שניסה לחקות את הקורבן בסדרת מתח פולפרית של
הטלוויזיה הסינית.
נזקים נוספים הנגרמים מן הצפייה בטלוויזיה:
הארץ : 82.6.62טלוויזיה ודיכאון לפי חשבון שנעשה באיגוד הפסיכולוגים
האמריקאי בשנת  92צופה ילד אמריקאי בממוצע ב  1111רציחות טלוויזיוניות
ובלמעלה מ  011,111מעשי אלימות אחרים -עד שהוא מסיים את בית הספר

היסודי.מחקר חשוב אחר מעלה את האפשרות שאלימות בטלוויזיה עלולה לעודד
תוקפנות.
בשנת  90הגיע האיגוד הפסיכולוגים האמריקאי למסקנה כי "ללא ספק ,צפייה
מרובה באלימות בטלוויזיה מעלה את הסבירות כי הילדים הצופים בתוכניות שיש
בהן אלימות ,יאמצו התנהגויות וגישות אגרסיביות.
מעריב  :89.2.62מחקר אמריקאי שימוש קבוע באינטרנט עלול לגרום לדיכאון
אזהרה למכורים :רשת התקשורת הבינלאומית יכולה לגרום לצמצום חוג המכרים-
שימוש קבוע באינטרנט עלול לגרום לתחושת בדידות ודיכאון -כך עולה ממחקר
אמריקאי שהתפרסם ביום ראשון בעיתון" :ניו יורק טיימס" .המחקר שהושקעו בו
כ 0.5 -מיליון בדק את ההשלכות הנפשיות של השימוש הביתי באינטרנט.
מעריב  :99.9.69מי בכלל צריך טלוויזיה ? בגרמניה מתברר ,מסתמנת מגמה של
מרד טלוויזיה אלפי אזרחים זורקים כל חודש את הטלוויזיה שלהם ,פתאום הם
מגלים שיש גם חיים.
ידיעות אחרונות  :89.5.64מחקר מגלה צעירים נכנסים לדיכאון בגלל צפייה
בטלוויזיה -מחקר שנערך באחרונה באוניברסיטת בן סטייט ,פנסילבניה ,גילה קשר
" חזק בצורה דרמטית" בין התפתחות הטלוויזיה לעלייה בתופעת הדיכאון בקרב
הצעירים בארצות הברית.
אין ספק שההשפעה החברתית של הטלוויזיה היא סיבה אפשרית לגילוי תופעות של
דיכאון בקרב צעירים ,אומר ד"ר פול קוטל פרופסור לפסיכיאטריה" .אלפי שעות
צפייה בטלוויזיה" אמר קוטל בהרצאה במסגרת הכינוס השנתי של "ההתאחדות
הפסיכיאטרית האמריקנית" ,חושפות את הילדים לפעולות חוזרות ונשנות של
אלימות ,שעלולות לגרום לילד להיות מנוכר לחבריו ולמשפחתו.
במצב שכזה יש סיכוי גבוה יותר שהילד או הנער המתבגר ישקע בדיכאון( .הכתבות
נלקחו מספרו של הרב זמיר כהן צוהר לארחות חרדי)

"ברוך שומר הבטחתו לישראל ,ברוך הוא ,שהקדוש ברוך הוא
חישב את הקץ לעשות".
כתב הרב שומר אמונים וזה לשונו הקדוש וכבר גילו רבותינו הקדושים שקודם
ביאת המשיח יתחזק ניסיון האמונה מאוד ,ולא ידענו במה נתנסה עוד ,ועוד כמה
נתנסה ויגיעו ניסיונות ישראל הקדושים עוד".
וזו העצה ייעוצה לעמוד כעמודא תקיפא בעניין האמונה והאהבה לה' ,ועליהם אשר
מתחזקים באמונה אמר הכתוב (ישעיה ד')" והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים
קדוש יאמר לו ,כל הכתוב לחיים בירושלים".
לכן נתחזק בכל כוחנו ,ולא נירא ולא נפחד משום ניסיון ,כי כדאי אלוקינו שנמסור
נפשנו לפניו בכל מיני נפש ,כאשר עשו אבותינו ואבותינו הקדומים ,שמסרו תמיד
גופם ונפשם ומאודם לכבוד ה' ושמו הגדול והקדוש שנקרא עלינו.
כתב הרב "שולחן הטהור" :וכיוון שכבר ידענו מדברי תורתנו הקדושה ,כי באחרית
הימים ומצאוהו רעות רבות וצרות ,וכן בדברי נביאים וכתובים ,ודברי תנאים
ראשונים ואחרונים ,כולם נתנבאו על הצרות והחשכות בימות משיח ,ולמה יתגברו
סמוך לביאת השיח? ולמה כתבו לנו וגילו לנו כל זאת? הלא דיה לצרה בשעתה -רק

למען נדע שנתחזק בעצמנו ,כי אין דומה למי שבא עליו צער או פחד פתאום חס
וחלילה ,אז בקושי יכול ליבו לסבול זאת ,מה שאין כן אם יודע מקודם ומכין עצמו
לזה ,אז לא נתרגש הלב כל כך ויש בכוחו לסבול.
ולכן צריכים אנחנו להכין כל מיני כלי קרב בענייני האמונה והביטחון ,ובפרט כי
מקובל מפי הצדיקים כי ניסיון האמונה יגדל עד למאוד ,ולכם צריך האדם למסור
נפשו על זה ממש ,ולדבר כל פעם עם חברים ויראי השם מענייני אמונה והביטחון,
ולהשריש ולנטוע בלב בניו האמונה ,ולהרחיקם מזרע משחיתים ומרעים העוזבים
תורת אמת.
התגלות המשיח -כיצד? (מחוברת "רגע לפני הסוף")
רבים טועים לחשוב שאין עתה זמן ביאת משיח צדקנו ,לפי שאין אנו רואים שום
סימן לכן העולם כמנהגו נוהג ,וכיצד ,אם כן ,פתאום יביא אדוננו לגאלנו?
"שומר אמונים" ,מאמר הגאולה פרק י עמוד ש"נ ,בשם "הבעל שם טוב" אומר,
שהתגלות המשיח יהא בפתע פתאום בלא הודעה כלל ,וכל ישראל לא יחשבו על זה
היום של הגאולה ,ויהא כל אחד טרוד בענייניו או בעסקיו ויתייאשו ,ובלי הודעה
כלל "פתאום" נשמע בשורות הגאולה ,בעזרת ה'.
וכן מבואר בספר תולדות אדם ברמזי שבת הגדול מ"הבעל שם טוב" (פרשת ויחי)"
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית
הימים" אשר יקרא מלשון דרך "מקרה" ,שכל אחד ישב על עבודתו בהסח הדעת
ופתאום יבוא משיח.
וכן מובא בספר "מלבוש שבת ויום טוב" בשם "רבי אלימלך מליז'ינסק" :שאף על
פי שנאמרו כמה פסוקים אשר בשעת ביאת משיח יהיו מלחמות גדולות ,ומלחמת גוג
ומגוג ,אומנם הוא הפעיל בתפלתו שלא יהיו אז מלחמות ,רק המוכר קמח יעמוד
בעמידה וימכור הקמח ,והמוכר סחורה על מלבוש יעמוד עם האמה וימכור
הסחורה ,ופתאום יבוא אליהו ויבשר אשר הנה משיח בא".
כמו כן עולה מדברי רבי חיים מוולאז'ין בתוארו את אופן ביאת המשיח בזה הלשון:
"יושב אני בחדרי ועוסק בתורה ,פתאום נדחפת אשתי בבהלה :חיים אתה יושב
עוסק בתורה? והרי משיח בא מכעכע אני שלוש פעמים ושואל :זו מנין לך? תצא
לשוק וראה היא אומרת ,הכל יצאו לקראת המשיח ,אף תינוק בעריסתו לא נשאר.
הנה ברור היה לו לגאון ר' חיים מוולאז'ין שכאשר יבוא המשיח -באורך פתאומי
יבוא .וזהו ששנו חכמים סנהדרין (צו ,עא) " ג' באין בהסח הדעת אלו הן :משיח...
מצודת דוד מלאכי ג' פסוק א':
הנני שולח מלאכי ,ופינה דרך לפני ו "פתאום" יבוא אל היכל האדון אשר אתם
מבקשים ,ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות".
ופרש המצודת דוד :האדון זה מלך המשיח ,אשר עין כל אדם מצפה ומייחל לו
ומבקש ביאתו.
"מדרש פרקי היכלות הקדמון" פרק לו:
כשם שבגאולת בית שני בא כורש מלך פרס "לפתע" והודיע על בנין בית המקדש" ,כן
תהא אף הגאולה העתידה".

וכעניין זה מובא גם ב"תרגום אונקלוס" על הפסוק בשיר השירים (א,ח) "טוב לא
תדעי לך היפה בנשים".
מגיד מישרים פרשת צו ,המלאך המגיד שהיה מתגלה ומלמד את מרן ה"בית יוסף"
ומגלה לו סודות עליונים" :ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשר אתן הגאולה
לא תהיה כפי שנהוג בעולם ,שלפני בוא המלך באים כמה מבשרים ומודיעים שבעוד
עשרה ימים יבוא המלך ,ואחר כך מכריזים שבעוד חמשה ימים יבוא וכו' .אלא
הגאולה תבוא בפתע פתאום ותהיה כהרף עין"(.בעקבתא דמשיחא ר' יעקב לוגאסי )

"כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ,שנאמר,
ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום
ועינו אותם ארבע מאות שנה :וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי
ואחר כך יצאו ברכוש גדול".
לכאורה נשאלת שאלה מדוע עם ישראל היה צריך להיות משועבד במצרים ,הרי חס
ושלום שהקב"ה יעשה עוול לאיזה אדם אם לא מגיע לאותו אדם עונש ,אם כן עם
ישראל שהוא מזרעו של אברהם אבינו מדוע היה צריך להעניש אותם בשעבוד כל כך
קשה?
התשובה לכך ,על פי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו כאשר האדם הראשון גורש מגן
עדן במשך  001שנה יצאו ממנו ניצוצות קרי כאמור שכל טיפה מזרע לבטלה אמורה
להיות אדם חי.
שהרי תינוק נולד מטיפת זרע אחת ,טיפה אחת מספיקה להביא לעולם נשמה וגוף.
ידוע שרק ליהודי יש נשמה שהיא החלק הגבוה מבין רוח נפש ונשמה ,לגויים אין
נשמה מצד הקדושה כמו שיש ליהודי ולכן נשמתו של אדם הראשון התחלקה ל-
 111,111נשמות שהם עם ישראל.
כאשר בורא עולם ברא את האדם הראשון ,הוא נברא בתוך עולם שלם ללא שום
פגמים ,לאחר החטא נתקלקל העולם ונפגם.
לאחר החטא גורש האדם מגן עדן וכאמור היו חלקים מנשמתו שהיו צריכים תיקון
כדי לחזור למצבם לפני החטא.
לכן כל הניצוצות והחלקים שהיו משורש נשמתו של אדם הראשון שהיו צריכים
תיקון ,נגזר שהם יתגלגלו בתוך הגופות של בני ישראל בארץ מצרים.
וכתוב בתורה הקדושה שיעקב ובניו נפטרו וכל הדור ההוא לפני שהתחיל השעבוד
משום שאותו הדור לא היו צריכים תיקון לנשמתם שהרי בניו של יעקב היו צדיקים
גמורים ,לכן לאחר שנפטרו כל הדור ההוא הגיע הדור שהיה צריך תיקון והשתעבד
בפרך כדי להביא את נשמת האדם הראשון ואת העולם למצב שלפני החטא.
התיקון הגדול ביותר לפגם הברית זה שיעבוד הגוף כאשר הגוף נשבר הנשמה
מתרוממת ומתנקה מכל החטאים שלה לכן היה צורך בשעבוד מצרים על מנת לתקן
את אותם חלקי הנשמה של אדם הראשון ולהביא אותם לשלמות.
וזה שאומר האר"י הקדוש שפרשיות שמות ,וארא ,בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים
נוטריקון שובבי"ם ,הם ימי השובבי"ם שמסוגלים מאוד לתיקון הברית שבאלו
הפרשיות הגיעו עם ישראל לתיקון הברית ותיקון נשמת האדם הראשון.

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שלא אחד בלבד עמד עלינו
לכלותינו ,אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ,והקדוש
ברוך הוא מצילנו מידם".
יש לדקדק למה אמר שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו ,היה לו לומר מיד
מתחילה והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
והקב"ה מצילנו מידם.
אלא לעומת שיש בחינת משה רבינו בכל דור ודור ,כך מתפשטת בחינת עמלק ,בכל
דור ודור ,שבכל דור מעמיד הקב"ה בעולם בחינת עמלק מלך שגזרותיו קשות כהמן,
וכן נאמר "מלחמה לה' בעמלק מדור לדור".
וזהו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו ,שאין זו סתם אומה ככל האומות
שעומדת עלינו לכלותינו ,כי אם אותה אומה שהיא עומדת עלינו לכלותינו,
שהאומות שעמדו עלינו לכלותינו בכל הדורות באו משורש עמלק ,וכיוון שכך לא
נוכל לו בכוחות עצמנו וצריכים אנו להרים ידינו לשי"ת בתפלה שיצילנו מידם
כנאמר "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" .וזהו והקב"ה מצילנו מידם( .כ"ק
מרן האדמו"ר מסדיגוראה שליטא).
קיום עם ישראל -נס ופלא שאין כדוגמתו :קיומן של ההבטחות הגדולות האלו של
הקב"ה לעמו ,הוא אחד הנסים והפלאים הגדולים ביותר בעולם ,עם ישראל עתיק
היומין ,שנהיה לעם לפני יותר משלשת אלפים שנה ,הוא היחידי מבין העמים
העתיקים שנשאר חי וקיים עד היום הזה במתכונתו ובצביונו ,והוא האחד והיחיד
ששמר על אמונתו ודתו ועל יחודו ואחדותו כעם לבדד ישכון.
הנס והפלא גדולים עוד יותר בהתחשב בכך שעם ישראל נשאר קיים למרות שזה
כאלפיים שנה הוא נתון בגלות קשה ומרה כשהוא מפוחד ומפוזר מקצה הארץ ועד
קצה ,ללא ארץ ומולדת משלו ,ללא שום ארגון לאומי וללא שום כוח ארצי השומר
עליו ועל הקשר בין חלקיו הנפרדים .באותה עת עצמה ,עמים אחרים שמסביבו
גדלים ונופלים ,מתאחדים ונפרדים ,מחליפים צורה ,מתבוללים ומתמזגים ולבסוף
נעלמים אף מן העולם ולא יכירם עוד מקומם.
ואילו עם ישראל חי ,לא נתערב ונטמע בגויים ,ולא עוד אלא שכל עם ישראל נוהגים
בדיוק באותם הלכות ומנהגים למרות המרחקים העצומים שהפרידו בניהם ,ולמרות
הבדלי התרבות ,שפה ומנהגים שנוצרו בניהם.
גדול פלא קיומו של עם ישראל ,וכפול ומכופל הוא הנס כאשר לא עבר דור שבו לא
עמדו על עם ישראל לכלותו גופנית או להשכיח ממנו את תורתו ולהשמידו רוחנית.
אין זו אימרה בלבד מה שאומרים אנו בהגדה של פסח "שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותינו".
חלק מהתקופות הן:
)0
)2
)0
)1

מצרים -עבדים היינו לפרעה.
בבל ,אשור ,פרס -חורבן בית ראשון העם גולה לבבל.
יוון -כיבוש וגזרות חיללו את המקדש.
רומא -חורבן בית שני גזרות השמד.

 )5שלטון הכנסייה הנוצרית -פזורים ומפולגים בעולם עוין ,מגורשים ,מנודים,
נרדפים ,עלילות דם אנוסים ולהתנצר ,שריפת ספרי קודש במסתור שומרים
על השבת.
 )1אינקוויזיציה -במסתור שומרים מצוות ,פרעות אל פי שנים של אנטישמיות,
פוגרומים ומעשי טבח.
גרמניה הנאצית -שנים שעצם המילה יהודי פירושה מוות ,השואה אדם רואה ואינו
מבין ,אדם יודע אך אינו מאמין ,תרבויות היו ונעלמו ,אימפריות קמו ונפלו ואנחנו
כאן יהודים ואבותינו מאז ומעולם.

"צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו ,שפרעה
לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר,
ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי
גדול עצום ורב".
.אומר כבוד קדושת אדמו"ר מצאנז שליט"א בשולחנו הטהור בליל הסדר .הלשון
צא ולמד בא להורות לנו ,שאנו צריכים ללמוד מלבן הארמי ,שמתחילה נישק וחיבק
את יעקב אבינו בחביבות יתירה והיה נראה כאוהבו אהבת נפש ,ורק אח"כ נודע
כוונתו הרעה וביקש לעקור את הכל ,ומזה נדע שכל אומות העולם רוצים להשמידנו
וחפצים ברעתנו ברוב רשעותם ,ואף שנדמה שאוהבים הם לנו.
מה שאנו רואים בעוונותינו הרבים איך ממשלת ישראל החדשה רוצה לעקור כל דבר
קדוש שביהדות ,כמובן שאנו מאמינים שהכל מהשם יתברך ואף אחד לא יכול
לעשות כלום ללא שבורא עולם החליט שכך צריך להיות והאדם הוא רק השליח של
הבורא לקיים את הגזירה.
צריך להבין שכל הגזירות על התורה שרוצים לגזור הם כלל לא חדשות כבר 2111
שנה מנסים אנשי רשע שונים לגדוע את היהדות מהיהודים ,וכמובן לא עלתה בידם
משום שבורא עולם הבטיח שלא תשכח מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.
רק ההבדל הגדול בין זמנינו אנו לבין תקופות שונות בגלות ,כגון חג החנוכה שאנו
חוגגים שבאו היוונים לארץ ישראל וכבשו אותה ,ומטרתם הייתה לא להרוג אף
יהודי ,כל מטרתם הייתה לשכנע יהודים לעזוב את דתם ואמונתם ועל זה אנו
אומרים מסרת טמאים ביד טהורים.
בגלות רומא גזרו גזרות קשות על היהודים לא לקיים ברית מילה ,לא לשמור את
השבת הקדושה ,לא ללמוד תורה ,רצו לסגור את כל הישיבות ,וכל מי שהיה מלמד
תורה היו אוסרים אותו בבית הסוהר.
ההבדל הגדול שבמשך  2111שנה היו אלה אומות העולם שגזרו את הגזרות האלו,
אבל הפעם זה שונה אלו יהודים כמונו שהולכים נגד הקדוש ברוך הוא ותורתו
הקדושה.
ממשלת ישראל ה 02 -בוחרת להוציא את הדתיים מהממשלה וללכת עם אדם שכל
מטרותיו הפוליטיות הן לעקור את היהדות מעם ישראל הלא הוא יאיר לפיד
(אנטיוכוס השני).
יאיר לפיד רוצה לעקור את היהדות על ידי חוקים של חילול שבת המוני ,לסגור את
הישיבות וגיוס בני הישיבות לצבא ,התבוללות אדירה על ידי גיור הנוגד את ההלכות
שבתורה ,נישואים אזרחיים ,ממש כמו בתקופת מלכות יון הרשעה.

הוא לא השר הראשון שמנסה ורוצה לעקור הכל היו הרבה מנהיגים שישבו
בממשלה שלא היה לה שום זיקה לתורת ישראל.
נביא כמה ציטוטים של ראשי ממשלה ,שרים ואחרים ,לגבי דעותיהם ליהדות ,נפתח
בציטוטים מתוך יומנו של חוזה המדינה ,תאודור הרצל אודות תוכניתו הגדולה
להעביר את כל היהודים את דתם ולהמיר אותה בנצרות רחמנא ליצלן.
" בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים בעזרת הכנסייה הקתולית.
בקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על
ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו עזור לנו מפני האנטישמים ,ואני מחולל
תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי ונאה לנצרות.
כידוע שכל ילדיו של הרצל יימח שמו וזכרו התאבדו או התאשפזו ומתו תוך כדי
האשפוז ולא נשאר שום זרע מזרעו לעולם.
אפשר רק להרהר בעובדה שהאיש שזלזל קשות במסורת של עם ישראל ,נותר ללא
שריד בעם ישראל.
ועוד מעניינת העדות הבוטה ויוצאת הדופן בחריפות ניסוחה ,אשר העיד ידידו
הקרוב של ראש הממשלה הראשון דוד בן – גוריון ,הלא הוא פרופ' ישעיהו לייבוביץ,
על יחסו של בן גוריון למסורת היהודית (דבריו של פרופ' לייבוביץ נאמרו בראיון
לעיתון מעריב " :)21.00.51הוא היה אכול שנאה ליהדות נתקלתי באנשים ובדעות
שונות ,אך מעולם לא נפגשתי עם אדם ששנא את היהדות כמו בן גוריון ,זה היה
אצלו לא רציונאלי".
תורת ישראל אומרת כי:
"המחטיא את האדם ,קשה לו (מזיק לו) יותר מן ההורגו.
שההורגו ,הרגו בעולם הזה ,ויש לו (לנהרג) חלק לעולם הבא .והמחטיאו – הרגו
בעולם הזה ובעולם הבא"( .מדרש רבה במדבר כא) .והרי אין זה סוד שדור מייסדי
ומקימי המדינה היהודית ביקשו – ולמרבה הכאב גם הצליחו – לנתק את רוב העם
משרשי הקשר העמוק שלו עם תורת ה' ,ומאורח החיים היהודי המבוסס על מצוות
תורה נפלאה זו.
במאמר שכותרתו "האינקוויזיציה של הסוכנות" מדווח עיתון "הצופה" בחודש
שבט תש"י (:)0951
"המחנה של העולים התימנים ליד כרכור נהפך לאינקוויזיציה .לשיא הגיע הדבר
בשבועות האחרונים ,המדריך הודיע שמי שילך להתפלל הוא יגרש אותו מן המחנה.
בשר מבשלים בכלים של חלב .העולים אינם אוכלים ומסתפקים בלחם יבש .העולים
משוועים" :תושיעו אותנו".
והרי קטע מסכם מתוך מאמרו של יצחק מלצר (במה חופשית עמ' " .)01יעקב חזן,
מנהיגה של מפ"ם ההיסטורית התלונן "והודה" כשאמר :רצינו לגדל דור של
אפיקורסים וגידלנו דור של עמי ארצות".
אחת הדרכים לגדל כופרים הייתה לחנך לכפירה והיא שנאת היהדות ,לעג ורמיסה
של כל היקר והקדוש במסורת ישראל לדוגמא :יצחק בן אהרון ,שהיה מזכ"ל
ההסתדרות וח"כ מטעם המערך ,סיפר פעם בטלוויזיה  ,שבפסח הם הניחו לחם
בחלונות הבתים כדי שכולם יראו ולא יפחדו מהלחם ....חינוך יהודי שכזה.

הממשלה השלושים ושתיים מעוניינת לגייס בחורי ישיבה והמטרה היא לא בגלל
שהצבא צריך אותם או לא צריך אותם אלא משנאה ליהדות בכל מדינות העולם
מקובל שאנשי הדת והרוח של האומה פטורים משירות צבאי ,מתוך הבנה
שהאינטרס הלאומי מחייב להניח לעוסקים בתחום הרוחני של הלאום להתפתח
בתחומם ,ולא לפגוע ברמת התפתחותם באמצעות הפעילות הצבאית שמטבעה
איננה כל כך עדינה .אין שום סיבה שדווקא אצל העם אשר הנחיל לאנושות את ספר
הספרים ,ואיתו את ערכי הרוח האונברסליים ,יהיה מצב שונה.
ואדרבה ,מורכבות ועומק התורה האלוקית אשר כל הדתות רק ניסו לחקותה,
מחייבות ריכוז ורצף כידוע לכל מי שעוסק בה כראוי .הפסקות באמצעות שירות
צבאי ימחקו כל האפשרות של צמיחת גדולי תורה בסדר גודל הראוי להנהיג על פי
דעת תורה ופסיקה הלכתית.
אגב ,בהשפעת סגנון הדיבור המגמתי של התקשורת בארץ ,השתרשה טעות אצל
המון העם בנושא זה ,והם סוברים שהלומדים בישיבות מקבלים פטור משירות
צבאי .הדבר איננו נכון ,החוק מאפשר ללומד בישיבה רק לדחות את גיוסו בשנה
אחת ,כאשר לאחר שנה נדרש הוא להתייצב בלשכת הגיוס .ורק אם ממשיך הוא
בלימודיו ,הרי הוא רשאי לחדש את הדחייה לשנה נוספת וכן הלאה .כלומר ,אם
וכאשר הוא מפסיק את לימודיו ,חלה עליו חובת הגיוס ככל אזרח אחר .ואכן לא
מעט בחורי ישיבות מתגייסים בסופו של דבר .אך את זאת התקשורת כדרכה
מעלימה.
ועוד נקודה חשובה למחשבה ,האם התיאור "משתמטים" השימושי כל כך
בתקשורת הישראלית אכן ראוי הוא לבני הישיבות הדוחים את גיוסם בתוקף החוק
המאפשר להם זאת ,או לאותם כ 01% -לא דתיים המשתמטים באמת מגיוס בכל
שנתון ,כנגד החוק.
בהתאם לכללי היסוד של הדמוקרטיה ,אין לכפות על אדם לשהות במקום אשר
אווירתו נוגדת את אמונתו.
לצערנו ,המצב הרוחני העגום השורר בקרב מחנות הצבא ,איננו סוד .חילולי השבת,
מצב הצניעות ,סגנון הדיבור ,צורת ההתנהגות ,אפשרות לתפילה מסודרת כדין וכו',
רחוקים מלהיות מותאמים לאורחותיו ,השקפתו ואמונתו של שומר המצוות.
שלטונות הצבא ,והדרג המדיני הבכיר ,פשוט מתנגדים לגיוס תלמידי הישיבות.
ובהם ,איש איש וסיבותיו :יש המתנגדים מחשש שמא צה"ל יהפוך למחנה ענק
השוקק פעילות של חזרה בתשובה .שהרי אם כיום כאשר מרצה תורני אחד נכנס
לצה"ל ומצליח לפקוח את עיניהם של בחורים – חיילים רבים והם חוזרים או בדרך
לחזרה בתשובה ,מה יהיה אם עשרות אלפים כאלה יכנסו וישהו במחנות עשרים
וארבע שעות ביממה במשך שלוש שנים? ויש המתנגדים מחמת העלות הגבוהה
הכרוכה בתפעול מערכת כשרות מבוצרת ושאר תנאים רוחניים כמקום תפילה
ושעות תפילה וכו' ,הנדרשים לציבור המתגייס .יכולים היינו לומר :אם הם אינם
מעוניינים לגייס אותנו מה הטענה נגדנו .לכן אחים ואחיות יקרות כל אחד או אחת
יחליטו באיזה צד הם נמצאים בצד של היהודים או היוונים( .צוהר לארחות
החרדי).

"וירד מצרימה ,אנוס על פי הדיבור :ויגר שם ,מלמד שלא ירד
יעקב אבינו להשתקע המצרים אלא לגור שם ,שנאמר ,ויאמרו
אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי
כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדך בארץ גושן".
וירד מצרימה מלשון ירידה וזה כשעוברים זמנים קשים ,שבשעת מעשה נראה המצב
גרוע שאין גרוע הימנו ,מיהו כשמסתכלים לאחר מעשה ולאחר זמן מרובה במבט
כללי אין זה נראה אלא כנקודה קטנה בתוך המציאות הגדולה( .הגאון רבי ישראל
לוריא).
עיקר הסכנה ליפול באמונה הוא בעת משבר ,שאז הראשון המזומן "לחלץ" את
האדם ממשבר ,הוא השטן בהצעותיו ,ומפורסמים המה דברי הגר"ח שמולביץ זצ"ל
לפתרון חידת העגל היאך עשו ישראל עגל ביום הארבעים לקבלת התורה ,ותשובתו
להיותם בעת משבר ,משה נדמה היה להם שמת ,וכיון שחשבו כן דימה להם השטן
מיטתו של משה פורחת באוויר ,והחשיך להם העולם כמובא בחז"ל ,ואז בזעזוע זה
מיד בא השטן בהצעתו – עגל.
כשהאדם במשבר חושיו ועצביו חלשים ,דעתו ואמונתו מתבלבלת ואז בנקל ליצר
להכניעו בדרך של כביכול לחלצו ממצוקתו.
בדורנו – מצד אחד רבו עלינו המשברים ועתות המצוקה ,ומאידך כמו כן רבו עלינו
פתרונות השטן לחלצנו ממצוקתנו בדרך הטומאה ,שהרי פתרונות הסט"א בימינו
בהישג יד ובנקל ,כמה א"כ נדרש לנו חיזוק האמונה בכל יום ויום שהמשברים
מצויים ולעומתם פתרונות הסט"א מצויים בכל זווית ופינה לפרוק את עמל המשבר
והמצוקה ,רק חיזוק מתמיד יצילנו מידם.
המואר"ש הצדיק מיבניאל אמר ,שבזה העולם עובר על כל אחד ואחד בכל יום ויום
ירידות ונפילות ,קטנות וגדולות ,ונופל בעמקא דתהומא רבא ,עד שיש בני אדם ,שכל
כך נפלו ונתלכלכו במה שנתלכלכו ,רחמנא לישזבן ,ואין להם עצה ודרך איך לצאת
מירידתם ונפילתם המלוכלכת .הדרך היחידה לצאת מירידה היא דבר ראשון לקבל
את הירידה ולשמוח בה ,משום שכאן מנסה הקב"ה את האדם האם הוא עבד ה'
אמיתי או שהוא עובד את ה' מאינטרס ,וידוע שבעת ירידה אז לא מצליחים לכוון
כראוי בתפילה ולא מרגישים את מתיקות הלימוד ,ושום דבר לא הולך .לכן כאשר
האדם מבין שזה הניסיון האמיתי עליו לשמוח ולהישאר מאמין במיוחד בזמן הזה
אז ודאי שלמרות שהוא לא מצליח לכוון בתפילה ולא מתענג על הלימוד עדיין הוא
נשאר עבד ה' אמיתי ושמח בתורה ובמצוות .לכן כאשר יש ירידה חשוב לדעת שזה
הזמן שהקב"ה נמצא עם האדם יותר מכל זמני ההתעלות הרוחנית ,הקב"ה תמיד
נמצא עם מי שקשה לו ומי שמתייסר בכל מיני חולאי הגוף או הנפש .לכן כתוב
שהקב"ה אמר ליעקב אבינו שירד מצרימה והוא ישתבח שמו ירד איתו משום
שבזמן הירידה למקום טמא ,ואפל ,שם הקב"ה אמר ליעקב אבינו שירד עימו
שיעזור לו ושלא ישאיר אותו לבד בזמן הירידה.
כתוב במסכת אבות עשה רצונך כרצונו ,ואומר רבי נתן מברסלב זכותו תגן עלינו
שמטרת האדם בזה העולם הוא לעשות את כל רצונותיו לעשות את רצון הבורא.
יוצא מזה כאשר האדם נמצא בירידה לכאורה הרצון שלו לעבוד את הבורא נעלם
הוא לא מרגיש שום דבר רוחני ,לכן בזמן שהאדם נמצא בירידה שם בוחן הקב"ה
את האדם האם הרצון שלו הוא לעבוד את ה' יתברך או לעבוד את עצמו על ידי
אינטרסים של סיפוק רוחני.

מי שבאמת נשאר שמח ומאמין בזמן הירידה ,אז הקב"ה נמצא איתו ועוזר לו
והירידה גורמת לו להתחזק באמונה ונותנת לו כוחות חדשים להתחיל בעליה הבאה
שלו.
כתוב רבנו נחמן מברסלב בספרו הקדוש ליקוטי מוהרן ,מי שרוצה ללכת בדרכי
התשובה ,צריך לחגור מותניו ,ויחזק עצמו בדרכי ה' תמיד ,בין בעליה בין בירידה,
בבחינת":אם אסק שמים ואציעה שאול" וכו' ,היינו בין שיזכה לאיזה עליה ,לאיזה
מדרגה גדולה ,אף על פי כן אל יעמוד שם ,ולא יסתפק עצמו בזה ,רק צריך שיהיה
בקי בזה מאוד לידע ולהאמין שהוא צריך לעלות יותר ויותר וכו' ,שזהו בחינת בקי
ברצוא ,בבחינת "אם אסק שמים שם אתה" .פרוש ,כאשר אדם נמצא בעליה
בעבודת ה' שזה בחינת "שמים" ,עליו לדעת "שם אתה" ,היינו שידע שה' רחוק ממנו
ועליו לשאוף ולרצות להגיע לעוד מעלות בעבודת ה' ,ואל יסתפק במה שכבר זכה
אלא יבקש לזכות עוד.
וכן להפך ,אפילו אם ייפול ,חס ושלום למקום שייפול ,אפילו לשאול תחתיות ,גם כן
אל יתייאש עצמו לעולם ,ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך ,ויחזק עצמו בכל מה
שיוכל ,כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך ,וגם שם יכול לדבק את עצמו אליו
יתברך .וזה בחינת "ואציעה שאול הנך"; פרוש שגם אם נפל למצב שהשאול והחושך
הרוחני נמצא תחתיו גם אז עליו לדעת שהשם יתברך נמצא לידו ושהוא יכול
להתקרב לה' יתברך בקלות כי ה' נמצא לידו ולא ואוהב אותו .וזה בחינת בקי בשוב,
כי אי אפשר לילך בדרכי התשובה ,כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו.

"במתי מעט ,כמה שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה
ועתה שמך ה' אלוהיך ככוכבי השמים לרוב :ויהי שם לגוי,
מלמד שהיו ישראל מצוינים שם :גדול עצום ,כמה שנאמר ובני
ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ
אותם".
יש לבאר היאך הכריח הבעל הגדה שהיו מצוינים ממה שאמר הכתוב "ויהי שם
לגוי" ,ונראה שהנה ויגר שם במתי מעט ,ויש לדעת איך היה אפשר לבני ישראל
להחזיק מעמד במצרים ולא נטמעו בין המצריים ,אומנם קיים לנו שדבר הניכר אינו
מתבטל ברוב ,יש לומר שהיו בני ישראל מצוינים והיו ניכרים ולכן לא נתבטלו ,ולזה
מה שאמר "ויהי שם לגוי" שלא נטמעו בין המצריים למרות שגרו שם במתי מעט,
וזה מלמד שהיו ישראל מצוינים שם( .כ"ק אדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג שליט"א).
הכלל הידוע היכן שהיהודים התקרבו לתרבות אירופאית בארצות החופשיות,
ובמקומות שהתקרבו להשכלה ,שם גברה האנטישמיות .באסיה לא הייתה
אנטישמיות ,משום שהיהודים שם היו רחוקים מהשכלה ותרבות חופשית .באנגליה
ובגרמניה ,ובכל המקומות שהתקרבו להשכלה והפכו להיות אירופאים והתעסקו
במקצועות חופשיים כמו עריכת דין רפואה וכו' ,גברה שם האנטישמיות ,משום
שהתקרבו שם לתרבות האירופאית.
הבית לוי אומר על האמור בפסוק "ואבדיל אתכם מן העמים" (ויקרא כ' ,כ"ו) .כי
הקב"ה יצר מרחק מסוים בין עם ישראל לאומות העולם ,וכשיהודי רוצה להתקרב
לעמי העולם ומצמצם את המרחק שנקבע ,דוחה אותו הגוי ,וככל שמתקרב היהודי,
כן גודל חוזק המכה.
במאת השנים האחרונות נחלשו המידה רבה "הסיבות" הישנות לשנאת ישראל.
הקנאות הדתית ששלטה באירופה בימי הביניים החלה לפנות את מקומה לסובלנות
דתית .חומות הגטו נפלו ,וברוב ארצות העולם זכו היהודים לשוויון זכויות .יהודים

רבים דימו בנפשם שעל ידי התקרבות לגויים והידמות להם בלבוש ,בשפה
ובמנהגים ,תוסרנה המחיצות המפרידות בין יהודים לגויים ותעלם השנאה לישראל.
רעיון זה שפשט בארצות מערב אירופה הביא לתנועת התבוללות וטמיעה של יהודים
בעמים.
אבל תוצאת פעולתם של המתבוללים הייתה שונה מזו שהם ציפו לה .תנועה זו לא
רק ביטלה את השנאה ליהודים אלא אף הגבירה וליבתה אותה .נוצרה שיטה חדשה
לשנאת ישראל "האנטישמיות".
ואכן דווקא מהארץ שבה גברה ההתבוללות ,דווקא מארץ זו יצאה שנאה חדשה
ליהודים ,שנאה ללא כל סיבה הגיונית .משם יצאה "ההלכה" שיש לשנוא את
היהודים אך ורק בשל היותם יהודים .ניתן לראות בברור שהשנאה לישראל אינה
תלויה בסיבות ,אלא היא הלכה ,חוק ללא כל טעם וסיבה גלויים לעין .ומפורש
בדברי חז"ל" :ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" ,ודרשו חז"ל אם אתם מובדלים
מהם הרי אתם שלי ,ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו.
כותב הצורר הגרמני היטלר יימח שמו וזכרו בספרו "מיין קאמפ"  -בקרב היהודים
חל עתה שינוי ,עד כה כשראו עצמם כיהודים ,זאת אומרת לא ניסו לשנות את
דמותם החיצונית ,היו להם סימני היכר חיצוניים; העם היהודי מסיר עכשיו את
זהותו .....לוחות הר סיני איבדו ערכם .עתה נחרד אני כאשר בעתיד לא יחול עוד
איסור על נישואי תערובת בין נוצרים ליהודים.
ממשיך הצורר בספרו עמ'  ,55עם שמתכחש לעיקר תורתו ,עם זה הוא בוגדני.
אנטישמי נוסף בשם וילהם מאר כותב ":כל זמן שלא קמו תנועות ההשכלה
והרפורמה היהודית ,נשארה השנאה ליהודים במסגרת הישנה והמוכרת" .התנועות
החדשות שדגלו בהתקרבות לגויים ,להיות ככל הגויים ,גרמו לריאקציה חריפה מצד
הגרמנים .בזמן השואה הגיעו ממדי ההתבוללות בגרמניה לכדי  !11%נגע
האפיקורסות התפשט בקרב כל חוגי היהודים ,ולצערנו ולכאבנו הנורא ,אי אפשר
לומר שבמצב זה העונשים המנויים בחומש לא הגיעו לנו ,בפרשת דברים בפרק כ"ח.
לכן העונש בשואה היה כדי לנקות את עם ישראל מאותו חולי של ההתבוללות.

ורב ,כמה שנאמר ,רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי
ותבואי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום עריה:
ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי
ואומר לך בדמיך חיי.
אמר הרה"ק בעל "עקידת יצחק" מאלכסנדר הי"ד כשאיש הולך במחשבתו שפגם
וחטא ואפילו ח"ו כל הצרות הבאות עליו לא יספיקו לגמול תשלום נגד חטאיו
שעשה ופגם נגד מלך מלכי המלכים הקב"ה ובכבודו ,ומרוב שבירות ליבו נמס דמו
בקרבו ,הקב"ה רואה אז את גודל שפלותו ושברון רוחו ואומר ואעבור עליך ואראך
מתבוססת בדמיך את גודל חרטת לבך שנשפך דמך על זה" ,ואומר לך בדמיך חיי",
מזה עצמו יסיר ממך כל הרע ,ובדמיך חיי יצמח הרפואה לנפשך שלא תדע שום צער
והיה ישועה.
כתוב במסכת מגילה (ף יג ,עמ' א) אמר רבן יונחן בן זכאי מה תשובה השיבתו בת
קול (מסר מן השמיים) לאותו רשע (לנבוכדנצר) בשעה שאמר (ישעיה יד,יד)" :אעלה
על במותי (מרומי) עב (ענן) ,אדמה לעליון? יצתה בת קול ואמרה לו :רשע בן רשע ,בן
בנו של נמרוד הרשע שהמריד כל העולם כולו עליו במלכותו כמה שנותיו של אדם?
הרי הם שבעים שנה ,שנאמר (תהילים ד ,י)" :ימי שנותינו בהם ,שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה" ,.והלא המרחק מן הארץ עד לרקיע התחתון הוא מהלך חמש

מאות שנה (כלומר בשביל להגיע מכדור הארץ עד לרקיע התחתון ברגל צריך ללכת
חמש מאות שנה ברגל) ,ועוביו של כל רקיע הוא מהלך חמש מאות שנה ,וכן בין רקיע
ורקיע יש מרחק של מהלך חמש מאות שנה( .מהלך יום אחד לאדם ממוצע הוא עשר
פרסאות ,פרסה שווה ל –  0.15קילומטר בקירוב ,ולפיכך מהלך חמש מאות שנה
הוא בערך  0,125,111פרסאות ,אם מחשבים  1,110,251 = 0.15 * 0,125,111ק"מ).
כאמור ישנם שבעה רקיעים ובין כל רקיע לרקיע המרחק הוא כאמור מהלך חמש
מאות שנה ,למעלה מן הרקיעים נמצאים חיות הקודש ,עובי כפות רגלי החיות הוא
כנגד כל המרחקים בין הרקיעים כלומר מהלך  511שנה *  ,5קרסולי החיות כנגד
כולן ,החיות כנגד כולן ,רכובי החיות (הוא עצם הירך הסמוך לשוק) כנגד כולן ,ירכי
החיות כנגד כולן ,ראשי החיות כנגד כולן ,קרני החיות כנגד כולן ,למעלה מהן (מן
החיות) נמצא כסא הכבוד ,רגלי כסא הכבוד כנגד כולן ,כסא הכבוד כנגד כולן ומלך
מלכי המלכים הקב"ה שוכן עליהם ואתה אמרת אעלה על במתי עב אדמה לעליון?
אך אל שאול תורד ,אל ירכתי בור.
הגמרא הקדושה אומרת לנו את כל זה בשביל שהאדם ידע איזה יצור קטן ושפל
הוא ,איך יצור כה שפל מעיז בכלל למרוד נגד בורא עולם בעוד שמלאכים קדושים
וענקיים רועדים וזעים מפני בורא עולם ,קל וחומר ובן ובנו של קל וחומר האדם,
היצור השפל שפוחד ורועד מברקים ורעמים שהם נוצרים מהזיעה של חיות הקודש
איך לא יפחד מבורא עולם?
כתוב בספר הקדוש פלא יועץ וזה לשונו הקדוש ",:וכבר גילתה נשמה אחת להרב
הקדוש בעל ראשית חכמה ,שמדקדקים על האדם מן השמים הרבה יותר ממה
שהוא חושב ,והאלוקים יביא במשפט על הכל .ולכן האיש הירא ורך הלבב יזהר
וישמר מכל חטא כמפני חרב ,ואם חטא יחיש מפלט לו ,עד אשר לא יבואו ימי הרעה
וימים אשר לא יועיל החרטה ,ובעוד יש בו כוח ,כל אשר בכוחו לעשות יעשה" .עד
כאן לשונו הקדוש.
יסוד חשוב בעבודת השם יתברך להבין שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת ,התשובה
שנתן משה רבנו למלאכים שאין להם יצר הרע כמו שיש לאדם לכן לא שייך שתינתן
להם התורה אין מלחמה נגדית יום יומית לקיים תורה ומצוות ,למשל אין להם יצר
הרע של ניאוף או יצר הרע לגנוב מחברו או לחמוד ,לכן אינם יכולים לקיים את
התורה והמצוות.
אבל האדם נמצא בכל שניה ושניה מחייו במלחמה נגד יצר הרע איך להישמר
מעבירות ומאידך איך לקיים מצוות.
לכן כאשר האדם עובר עבירה בשגגה כמובן הוא יכול להיכנס לשתי אפשרויות או
להיכנס למרה שחורה ועצבות או לעצור לעשות תשובה על החטא ולהמשיך לעלות
בעבודת השם יתברך.
ננסה בעזרת השם לבחון את שתי האפשרויות:
האפשרות הראשונה  -האדם נכנס לעצבות ומרה שחורה בגלל העבירה שהוא עבר,
מה גורם לאדם להיכנס לעצבות? התשובה לזה רק מידה אחת גורמת לו להיכנס
לעצבות ,וזו מידת הגאווה .האדם נכנס לעצבות מפני שהוא חושב שהוא הפך להיות
מלאך ולא שייך בכלל שהוא יעשה עבירות לא במזיד ולא בשוגג ,ברור שזו חשיבה
מעוותת וכמובן שלא על פי דרך התורה ,מי ששומר את האדם מלעבור עבירות זה
הקב"ה כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין שאם הקב"ה לא יעזור לאדם
במלחמה נגד יצר הרע אי אפשר לנצחו.

לכן בגלל העצבות אדם זה עובר על עוד עבירה ועוד עבירה וכל זה נגרם בגלל
העצבות הוא לא יכול לקיים שום מצווה.
האפשרות השנייה  -אבל כאשר האדם לא נכנס לא נכנס לעצבות והוא מבין שהוא
בסך הכל אדם ובגלל יצר הרע הוא אכן יכול ליפול ולעבור עבירה ואומרת הגמרא
הקדושה אין אם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם ,וגם לאחר העבירה
הוא עושה תשובה ועושה וידוי ומבקש סליחה לא רק שבורא עולם מוחל וסולח לו
אלא אותה עבירה הופכת להיות מצווה .אדם זה מבין שאם עבר עבירה זה בשביל
לנסות אותו לא בגלל עבירה שהוא עבר אלא איך הוא יתנהג בעבודת השם לאחר
העבירה ,האם הוא נשאר שמח וממשיך לעבוד את בורא עולם באמת וללא שום
אינטרס אישי ,אדם זה עושה תשובה ווידוי מתכפר לו החטא וכמובן המעלה
הגדולה מכולם הוא אכן הצליח לעמו בניסיון שהציב לפניו בורא עולם ישתבח שמו.
תכלית כל בריאת העולם היא בשביל אותו אדם שעושה תשובה על מעשיו ולא משנה
באיזה עבירה הוא נפל אין לו שום ייאוש והוא ממשיך הלאה.
חסידים וצדיקים כל ימיהם נמצאים בתשובה משום שהם כל יום עושים חשבון נפש
על אותו יום שעבר עליהם וכן אבותינו יהי רצון שנזכה גם אנו לבוק במידה נפלאה
זאת של חשבון נפש ותשובה כל ימי חיינו.

וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה! וירעו
אותנו המצרים ,כמה שנאמר ,הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוניאנו ונלחם בנו ועלה מן
הארץ:
ויענונו כמה שנאמר ,וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו
בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתום ואת רעמסס ויתנו
עלינו עבודה קשה ,כמה שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל
בפרך.
הספורנו מפרש הבה נתחכמה לו – לבוא עליו בעקיפין.
הרמב"ן מפרש הבה נתחכמה לו – אמר שיעשו דרך חכמה שלא יריגשו ישראל כי
באיבה יעשו בהם ,ולכן הטיל בהם מס ,כי דרך הגרים בארץ להעלות מס למלך כמו
שבא בשלמה.
היה לפרעה מידות רעות מאוד ,בנוסף לזה היה לפרעה מידה מאוד מגונה שהיא
אחד בפה ואח בלב .בפה הוא משך את עם ישראל בדברים הבטיח להם הבטחות,
אבל בלב כל מטרתו הייתה להעביד אותם בפרך ,ובכך הוא הוליך את עם ישראל
שולל.
כתוב בספר אורחות צדיקים בשער השקר "האומר לחברו שיטיב לו או שייתן לו
מתנה או שיעזור לו ,ולא אמר לו על דרך הביטחון שיבטח בו לב חברו ,ובשעה
שיאמר לו כך היה בלבבו שלא לתת ,ועל זה אמרו רבותינו (מסכת בבא מציעא מט,
א) שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.
בפרשת יתרו פס' ב' כתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר" ,מפרש רש"י הקדוש ויחן
כאיש אחד בלב אחד .למדים מכאן כאשר רוצה האדם לדבוק במידת אהבת חינם,
מידת האמת וריחוק מהשקר והשנאה הוא חייב שפיו וליבו יהיו שווים ,אנו לומדים

מהשבטים הקדושים שלא דיברו עם יוסף בשביל לא לעבור על איסור קשה של אחד
בפה ואחד בלב ,יהי רצון שנזכה לדבוק במידה קדושה זו.

ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו
ואת עמלנו ואת לחצנו:
ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו ,כמה שנאמר ,ויהי בימים הרבים
ההם וימת מלך מצרים וייאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו
ותעל שוועתם אל האלוקים וישמע ה' את קולנו ,כמה שנאמר,
וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם
את יצחק ואת יעקב.
אצל הרבי מוהריי'צ מליובאויטש זצוק"ל ,כשאמרו את ההגדה והגיעו לפסקה
"ונצעק אל ה' אלוקינו" ,הרבי אמר :יש אומרים לו היה לנו משה רבנו בורנו ,היינו
נגאלים ,כמובן שהם טועים .הגאולה לא מתעכבת משום שחסר משה רבנו ,כשבני
ישראל היו במרים וצעקו אל ה' – אז ה' יתברך שלח את משה רבנו ,כך גם אצלנו,
כשיתקיים אצלנו "ונצעק אל ה' אלוקינו" ,ישלח ה' אלינו את משה רבנו(.הגדה של
פסח ,אוצרותיהם של צדיקים).
כתוב בספר ליקוטי מוהרן ממעלת התפלה וההתבודדות ,לשפוך שם נפשו ולבו כמים
נוכח פני ה' ולבקשו על כל מה שיחסר לו להאדם ,הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת
השם ורק על ידי זה יכול להושע בכל דבר.
כי הדרך הקדוש הזה הוא הדרך הישן שדרכו בה אבותינו ,נביאנו ,ורבותינו
הקדושים זיכרונם לברכה מעולם .כמו שמצינו אצל אדם הראשון על פי פירוש רש"י
הקדוש וביום השלישי כתוב בו תוצא הארץ ,ולא יצאו ,רק על פתח הקרקע עמדו ,עד
שבא אדם הראשון והתפלל עליהם ,וירדו וצמחו האילנות והעשבים.
וכן מצינו אצל אברהם כשאמר הקב"ה לאברהם אבינו זעקת סדום ועמורה כי רבה,
מיד ויגש אברהם לתפלה .וגם דרשו חז"ל על הכתוב :וישכם אברהם בבוקר אל
המקום אשר עמד שם ,שתקן תפלת שחרית.
וכן מצינו אצל אליעזר עבדו ,בלכתו לבקש הזיווג של יצחק בנו של אברהם פרש
שיחתו לפניו יתברך בתפילתו.
וכן מצינו אצל יצחק אבינו ,ויצא יצחק לשוח בשדה ,ודרשו חז"ל שתקן תפלת
מנחה.
לאחר מכן כשראה רבקה אמנו עקרה כתוב ,ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו ,ודרשו
חז"ל ששפך תפלות בעושר ,דבר אחר שהפך את הגזרה בתפלתו.
וכן מצינו אצל יעקב אבינו ויפגע במקום ,ודרשו חז"ל שתקן תפלת ערבית ופרש
שיחתו לפני ה' יתברך ואמר" ,אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני וכו' ונתן לי לחם
לאכול ובגד ללבוש".
וכן כששלח המלאכים אל עשיו אמר לפניו יתברך הצילני נא מיד אחי וכו'.
וכן כל האמהות הקדושות עסקו בתפילה ותחנונים .ואמרו במדרש למה נתעקרו
האמהות בשביל שהקב"ה מתאווה לתפילתם.כתוב ורחל מבכה על בניה ,ועיני לאה
רכות ודרשו חז"ל שהייתה בוכה ומתפללת שלא תיפול בחלקו של עשו .וכן כשהיה
יוסף בבית האסורים הרבה להתפלל לפני ה' יתברך ,כמו שאנו מתפללים ביום כיפור

מי שענה ליוסף בבית האסורים הוא יעננו .וכן כשלקח יוסף את בנימין כתוב ויגש
אליו יהודה ,ודרשו חז"ל מצינו הגשה לתפילה.
וגילה לנו רבנו אין שום עצה להינצל מגודל התגברות היצר שתמיד הוא שוקק
ומתאווה להכשיל את בני האדם ,רק על ידי התבודדות ,אשר כל אדם באיזה מקום
וזמן שהוא ובאיזה מדרגה שהוא כפי אשר כל אחד יודע את נגעי לבבו ומכאובי
נפשו ,יקבע לעצמו מקום מיוחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך מכל מה שעובר עליו,
ולבקשו שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא ייתפס ברשת הבעל דבר חס ושלום.
ואמר רבנו אשר עיקר כלי הנשק של איש הישראלי לנצח את יצרו הרע הוא רק
התפילה והתבודדות ועל ידי כל דבור ודבור של תפילה והתבודדות הוא מנצח הרבה.
וכן הזהיר מאוד רבנו לעשות מהתורות תפילות ,היינו כאשר אדם יושב ללמוד איזה
ספר מוסר איך לעבוד על מידת הכעס או הקנאה או שיש לו קושי בשמירת העיניים
והברית או בחורה שלומדת איך לשמור על כללי הצניעות ,וכאשר לומדים ורואים
כמה אנחנו רחוקים מכל זה וכמה קשה לנו לקיים את זה הלכה למעשה ,איך
מתחילים פתאום לא לכעוס כאשר אני נוסע ברכב ומישהו מצפצף לי מאחורה או
עוקף אותי ואני מיד מתמלא כעס וזעם.
מה עושים כאשר אני הולך ברחוב ועוברות נשים לא צנועות איך אני יכול לשמור על
העיניים ,איך בחורה שחזרה בתשובה איך יכולה להתחיל לשמור על כללי הצניעות,
מגלה לנו רבנו הקדוש עצה גדולה וקדושה ,להתפלל על דברים אלו לבורא עולם וזה
נקרא לעשות תפילות מהתורות כלומר להתפלל לבורא עולם שאני יזכה ליישם
הלכה למעשה את מה שאני לומד וזאת התפילה גדולה מהכול.
לכן האדם יתחיל להסתכל על עצמו כמה הוא רחוק בגלל מעשיו הרעים וישפוך על
ידי זה את ליבו לפניו יתברך ויפרש על ידי זה את נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותה
העת מכל מה שעובר עליו ,ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה.
ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים
מן התפילות אלו שעושים מן התורות ,ובודאי יזכה על ידי זה לתשובה שלמה ולחיי
עולם.
ביממה ישנם  21שעות וישנם למעלה  21ביתי דין ושופטים את האדם ובכל שעה
ושעה בבית הדין הנמצא באותה שעה ,לכן ישנם שעות שבהם יש לאדם מצב רוח
ושמחה ,וישנם שעות שיש עצבות או תחושות והרגשות שונים וזה מחמת הדין
שעובר האדם.
ישנו כלל ביהדות כאשר יש דין למטה בעולם הזה אין דין למעלה ,כלומר כאשר
האדם דן את עצמו בעולם הזה בכל יום אז כבר אין שום סיבה לדון אותו גם
למעלה ,כאשר עושה האדם חשבון נפש עם עצמו איזה מצוות הוא הספיק לעשות
היום ועל איזה עבירות הוא עבר ,ועושה תשובה על העבירות ומתפלל לבורא עולם
שיעזור לו לא לעבור שוב על אותם העבירות ומתחרט עליהם חרטה גמורה מוחלים
לו על כל אותם העבירות מחילה גמורה ושלמה ולא עוד אלא שגם הופכים את אותם
העבירות למצוות.
ויוצא מזה שעיקר התפילה של האדם צריכה להיות חשבון נפש על מעשיו ,במידה
והאדם ינהג כך יהיה צדיק גמור וירא שמים בתכלית ויהיה לו גן עדן בעולם הזה ,כי
עיקר הייסורים הם בגלל העונות וכאשר האדם מתחרט עליהם מוחלים לו ואין שום
סיבה לייסר אדם זה והוא ירגיש שמחה ושלווה.

"וירא את ענינו ,זו פרישות דרך ארץ כמה שנאמר וירא אלוקים
את בני ישראל וידע אלוקים .ואת עמלנו אלו הבנים כמה
שנאמר ,כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון".
פירש הגאון הצדיק רבי צבי קינסטליכער זצ"ל אסד"ק סעבען ואת עמלנו אלו
הבנים כי קביעת עתים לתורה ועסק התורה נקרא עמל כמ"ש התנא באבות פרק ו
משנה ד ובתורה אתה עמל ,וברש"י בפרשת בחוקותיי (ויקרא כו ,ג) "אם בחוקותיי
תלכו ,הוו עמלים בתורה" .וזה הפירוש ואת עמלנו אלו הבנים ,כל שמה שמחסר
בעניין קביעות עיתים לתורה ע"י טרדותיו בבקשת הפרנסה ,יוכל לתקן ע"י בניו
כשמגדלם בתורה.
אומרת הגמרא במסכת סוכה :קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה את הפסוק:
"תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" ,וכן פסוק ראשון של קריאת שמע,
מבואר שלפני אין ללמדו ,כיון שאינו בשל עדיין ללמוד מכיוון שאינו יודע לדבר .וכן
במסכת אבות פרק ה' משנה כ"א יהודה בן תימא היה אומר :בן חמש שנים למקרא,
בן עשר למשנה ,בן שלוש עשרה למצוות ,בן חמש עשרה לגמרא ,בן שמונה עשרה
לחופה וכו' .ומפרש רש"י הקדוש :בן חמש למקרא אבל לא קודם לכן ,לפי שהתורה
מתשת כוחו של תינוק.
גיל ההתבגרות
ההורים צריכים להכין את ילדיהם לגיל ההתבגרות ,האב צריך להסביר לבניו מה
קורה כאשר קורה מקרה לילה ,כדי שלא יהיו מופתעים ,וצריך להסביר להם שהזרע
הוא כוח קדוש שעל ידו הם עצמם יהיו אבות בעתיד.
ויזהיר אותם מאוד מאוד שלא לגרום להוצאת זרע לבטלה על ידי חיכוך או הרהור
או כתוצאה משינה בלילה על הבטן וכדומה ,הילד צריך לשמוע בפרוט את כל
ההלכות הנוגעות לעניין זה ,החפץ חיים היה רגיל לדבר עם בניו כשהגיעו לגיל חמש
עשרה.
וכן יש להזהירם על שחוק וקלות ראש עם נערות ,אסור לגעת אסור להסתכל ואסור
יחוד וכדומה.
יש להשגיח להיכן הילד הולך ומתי חוזר ,מי חבריו ,פעמים וכל החינוך הטוב של
ההורים והמחנכים נהרס על ידי חברים רעים ,ובפרט יש להיזהר מהאינטרנט
שהורס את כל שכלו של הילד ,או פעמים שילד משאיל מחברו סרט שאינו מבוקר,
והרבה אסונות רוחניים היו בגלל זה.
וכן יש לפקח על הילד בפנימייה אף של מוסד חרדי ,גם שם יש ניסיונות רבים ואין
אפוטרופוס לעריות ,וחשוב להתייעץ על זה עם חכם.
וחשוב מאוד להפריד את הבנים והבנות בבית שלא ילונו באותו החדר אף מגיל
צעיר ,ולכל הפחות מגיל תשע בערך ,וכן באמבטיה יש להקפיד על הפרדה בין בנים
לבנות אפילו קטנים.
וכן כאשר מתארחים אצל אחרים שיש להם ילדים ,או להיפך ,צריך לשים לב על
המשחקים שלהם או הדיבורים שהם מדברים אחד עם השני ,פעמים שהילד נהרס
בגלל ראיית אסורות של תמונות תועבה שנמצאים בבית של החבר וכדומה ,ואם
האימא אינה יכולה להשגיח ,צריך שהאב יישאר בבית להשגיח ,אף שיפסיד שיעור
או תפילה בציבור.

חינוך הילדים זה הדבר הכי חשוב ואין מי שיעשה זאת במקומו .וכן האימא צריכה
להכין את ביתה כשמגיעה לגיל שתים עשרה ,ולהכינה על תופעות הבגרות הצפויות,
כאשר הילדה תגיע לבגרות בלי כל הכנה ותהיה מופתעת בפעם הראשונה היא עלולה
לקבל הלם שקשה להתאושש ממנו ,לעיתים עד החתונה.
וכן יש להזהירה ממגע עם נערים ,ושחוק וקלות ראש עימהם ,ואיסור ייחוד עם
בחורים ,וכן צריך לבאר לה את גדרי הצניעות גם בחוץ וגם בבית" ,כל כבודה בת
מלך פנימה" ,ושלא לדבר או לצחוק בקול רם ,כדי שלא למשוך תשומת לב ,ולבאר
לה את הסכנות האורבות לה.
ומטעם זה צריך להזהירה לא לישן מחוץ לבית עם חברה וכדומה ,צריך לדעת לאן
הולכת ומתי חוזרת ,וצריך להזהירה שלא להסתובב בחוץ במקום שיש עירוב של
נערים ונערות.
ובפרט יש להזהירן מצפייה והאזנה לדברים אינם הולמים וגם להשגיח עליהם שלא
יגיעו בטעות למקומות שמשמיעים או מראים דברי זימה ותועבה.
וחשוב מאוד שגם בבית יש ללמדה להתלבש בצניעות ,גם משום הדופקים בדלת
והיא פותחת להם ,ובפרט לפני האחים בבית ,בין הגדולים ובין הקטנים.
והאב אינו מופקע מחינוך בנותיו ,אדרבה הוא יכול לחנכן במה שאין האם יכולה
לחנך ,כגון מורא אב ,שימת לב ליציאתן ולחזרתן וכדומה זה תלוי באב( .הדברים
נלקטו מתוך הקונטרס חינוך הילדים).

ואת לחצנו ,זו הדחק כמה שנאמר ,וגם ראיתי את הלחץ אשר
מצרים לוחצים אותם.
ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול
ובאותות ובמופתים.
ואת לחצנו זה הדחק ,הכוונה בזה כמו שידוע את דרכם האכזרית של הנאצים יימח
שמם וזכרם בשנות הזעם שבנוסף למה שעינו ורצחו יהודים במיתות משונות
ואכזריות ושיעבדו את היהודים בעבודות קשות מעל ומעבר להשגה האנושית ,גם
היו דוחקים ולוחצים בהם תמיד בצעקות פראיות כדי לפחדם ולהבהילם.
וזה הכוונה באומרם חז"ל ואת לחצנו זה הדחק ,כלומר שבנוסף לעצם העבודה
הקשה היו גם לוחצים ודוחקים אותם ,כדי להכניעם ולשבר את ליבם( .כ"ק מרן
אדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג).
בעזרת ה' נבאר מדוע הייתה שואה ,מה הסיבה שבגינה נהרגו  1,111,111יהודים.
המתעניין באמת בתשובה לשאלה זו מוזמן לעיין בחומש דברים ,בפרק כ"ח .בפרק
זה הנמצא בפרשת כי תבוא מתוארים נוראות השואה לפרטי פרטים.
בפרק ל"א בספר דברים אומר הקב"ה למשה" :הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה
וזנה .....ועזבני .....והפר את בריתי" – כפי שוודאי יודעים ,בזמן השואה הגיעו ממדי
ההתבוללות בגרמניה לכדי  !!! 11%נגע האפיקורסות התפשט בקרב כל חוגי
היהודים ,ולצערנו ולכאבינו הנורא ,אי אפשר לומר שבמצב זה העונשים המנויים
בחומש לא הגיעו לנו .אלוקים לא נמצא במקום בו לא רוצים אותו ,הוא לא מגיע
למקומות בהם ישנם חוסר צניעות וחוסר באמונה – וכאשר הקב"ה מסתיר את פניו
מאיתנו – עלינו להסתדר לבד עם כל הדברים הנוראים ,כל הצרות ,הסכנות
והאיומים שרוחשים סביבנו בכל עת.

אך גם במצב כזה – מתגלה מידת רחמיו העצומה של הבורא ,אותם יהודים
"נאורים" מתנועת ההשכלה ,אותם אלה שכפרו באלוקים והצטרפו אל התרבות
הגרמנית "הרחומה" והמלומדת ,היו ממשיכים לחיות את חייהם ,מתערבבים בין
העמים ,מתבוללים ומתרחקים מצור מחצבתם – לאחר  021שנות חיים לא הייתה
נמצאת תקומה לנשמתם והם היו נשלחים לאבדון.
מה עשה השם יתברך ,ברחמיו על נשמות אומללות אלו? ריחם עליהם וזימן להם
מוות כהרוגי מלכות – ולאחר מיתתם מזומנים היישר לגן עדן .כלומר מה שנראה
לנו כרעה זו בעצם הטובה הגדולה ביותר עבורם.
וכשם שבשעה שכורתים נמק מידו של אדם חולה יש לכרות עימו גם חלק מן הבשר
החי והבריא – כיוון שבאופן אחר עלול האדם כולו למות – ולכן גם בשואה נהרגו
ונרצחו יחד עם יהודים אלו גם רבנים גדולים וקדושים ,ודבר זה מצאנו בדברי חז"ל
שאמרו " :בשעה שניתנת רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע".
וכן אומר הנביא יחזקאל":ואתה בן אדם ולא דברת להזהיר הרשע ברשעותו הוא
בעוונו יומת ודמו מידך אבקש" ,התורה הקדושה מצווה על כל יהודי ויהודי להוכיח
את עמיתו שאינו מתנהג כיאות ,התורה מחייבת כל רב להורות את הדרך לאנשים
הטועים בדרכם.
ומי שאינו עושה זאת – מזהירה התורה – עלול לשאת בעונשה של העבירה יחד עם
האדם החוטא .ואם תשאלו – ילדים קטנים על מה נידונו? אשיב לכם ואומר כי שום
דבר אינו קורה סתם ,אומנם ילדים קטנים עד גיל מצוות אינם חייבים במצוות –
ולפיכך בגלגול זה אין על מה להענישם ,אך כל אחד מאיתנו (להוציא בודדים בכל
דור) כבר ביקר בעולמנו זה בגלגולים קודמים ,ובגלגול הנוכחי עליו לשלם על מעשיו,
והוא ובני משפחתו אשר גם להם מגיע צער בשל מעשיהם.
הבורא קבע לנו בתורה הקדושה מסגרות ברורות מאוד ,שעמידה בהם מביאה שכר
וסטייה מהם גורמת צער וכאב ,ואנו – ורק אנו אחראים על גורלנו.
נבין זאת על ידי דוגמא פשוטה :חברת החשמל מייצרת חשמל ,מותחת קווים
ודואגת לתקינותם של התשתיות בארץ ,היא אפילו מזהירה אותנו שלא להכניס את
האצבע אל השקע החשמלי" .החשמל מסוכן" היא מתריעה ,הזרם עלול להרוג
אותך!!!!!
אם אדם בוחר להכניס את האצבע אל החור שבקיר ,על אף ההזהרות שקיבל,
וכתוצאה מכן הופך לגוש פחם – ברור לכל בר דעת שחברת החשמל אינה אשמה,
ואין כל הצקה לתלונות שנפנה כלפיה.
גם אלוקים הבטיח לנו אם בחוקותיי תלכו תקבלו את כל הברכות ,אבל אם לא
תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה אזי עלולים לבוא עליך העונשים
הנוראיים המנויים בפרשת כי תבוא ,ולצערנו ניתן לראות גם באופן חזותי במוזיאון
"יד ושם" ובספרים המתעדים את מאורעות השואה.

ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,שנאמר ,ועברתי בארץ מצרים בלילה
הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי
מצרים אעשה שפטים אני ה' :ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה
אני ולא מלאך ,והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף ,ובכל
אלוהי מצרים אעשה שפטים אני ה' ,אני הוא ולא השליח ,אני
ה' אני ולא אחר:

אני ה' אני ולא אחר ולמה חזר עוד הפעם לומר אני ה' הלא כבר אמר אני ולא מלאך,
ואפשר לומר על פי דברי מרן הקדוש מראפשיץ זצ"ל שאמר שאם יש לאדם מחשבות
זרות אז אם יתבונן בדעתו שהקב"ה הוא מלך על כל הארץ וגם על מחשבותיו
והקב"ה יודע כל מחשבותיו אז מוכרח לבטל ממנו המחשבות הזרות ,וזהו כוונת
בעל ההגדה אני ה' שיאמין שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו אז ולא
אחר בטלים ממילא המחשבות הזרות( .הרה"ח ר' שלמה יעקב געלבמן שליט"א).
הרהורי עבירה קשים מעבירה
אומרת הגמרא במסכת יומא דף כט הרהורי עבירה (מחשבות זנות) קשו (קשים
לבריאות הגוף יותר) מעבירה (עצמה) ,וסימנין (וסימן כדי לזכור דבר זה) ריחא
דבישרא (ריח של בשר צלי ,שהוא מזיק מאוד לבריאותו של זה שמריח בו ומתאווה
לו ואינו אוכלו).
כותב רבנו בחיי בפרשת ניצבים (כט,יח):
א .הלב באדם הוא שורש הגוף ,והמחשבות ענפים ,והמעשים פירות.דהיינו שעל
ידי המחשבות הבאות מן הלב בא לידי מעשים.ואם כן יוצא שכאשר מהרהר,
לבסוף יהיה גם הרהור וגם מעשה ,מה שאין כן אם עושה מעשה ,יהיה רק
מעשה בלא הרהור ,ולכן הרהורי עבירה קשים מעבירה.
ב .ועוד הרהורי עבירה קשין מעבירה ,כי רגילות המחשבה מביאה את האדם
לידי עבירה .וכיוצא בזה כתב רבנו בחיי בספרו כד הקמח (ערך טהרת הלב),
וזה לשונו :ויהיה פירוש "קשין מעבירה" קשין לפרוש .כי רגילות המחשבה
בהם מביאה את האדם לידי עבירה עכ"ל.
ג .עוד הביא רבינו בחיי שיש שפירשו ,שהרהורי עבירה קשים מעבירה ,היינו כי
הרהורי עבירה קשין על הנפש מעבירה עצמה .לפי שהרהור תלוי בלב והנפש
משכנה בלב ועל כן כשהוא מטמא אותה במחשבה רעה ,קשה יותר מן
העבירה עצמה ,כי העושה עבירה עצמה ,אין מחשבתו כל כך טרודה עכ"ל.
כתב רבי יוסף יעב"ץ זצ"ל בספרו אור החיים פירש כעין זה .והוסיף שם ,שמילת
קשים הוא מלשון קש ,לומר שכמו שהקש הוא הכנה והתחלה להבעיר העצים
הגדולים כן ההרהור הוא התחלה לעורר היצר לעשות העבירה ,שאם אין הרהור אין
עבירה .ולזה אומר הכתוב " ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם אשר אתם זונים
אחריהם" שמא ההרהור ימשוך החטא.
וכיוצא בזה כתב ה'בן איש חי' (שנה ראשונה פרשת בא ,בהקדמה) ,וז"ל  :הנה ידוע,
בפעולות איברי האדם ,העינים הם שניות ללב ,כי הלב מתאווה וחומד ,ואז העינים
בראייתם ,מקיצים את שאר האיברים לגמור הפועל .וזהו הן בטוב והן בהיפך ,לכן
אמרו רבותינו זכרונם לברכה (זוהר ח"ב קטז) לבא ועינא תרי סרסורי דעבירה
אינון .ולכך נצטוינו להניח תפילין של ראש שהוא אות וחותם קדוש ,מכוון בין שני
העינים ,להשפיע קדושה בהם שלא יפגמווכן תפילין של יד כנגד הלב ,להשפיע בו
קדושה של יפגם עכת"ד.
וכיוצא בזה כתב הרמב"ן (באגרת הקודש) ,וז"ל :התבונן וראה בהיות הרהורי
עבירה קשים מעבירה ,כי בהיות האדם חושב בדרכי רשע וטינוף ,אזי נפשו
ומחשבתו נדבקת בטינופה בעליונים ,והרי נפשו מחויבת לשמים שהרי הוא טימא
אותה עכ"ל.
ועוד כתב רבנו בחיי ,הרהורי עבירה קשין מעבירה ,כי המחשב לעשות עבירה אחת
כגון לגזול או לגנוב או לבוא על אחת מן העריות ,וחשב בלבו אם יבוא אדם כנגדו
לבטל מה שאני רוצה לעשות אכנו או הרגנו כדי שאשלים חפצי ,ונמצא כי כשגנב או

גזל או בא על הערווה עשה עבירה אחת ,אבל ההרהור היה קשה יותר מגוף העבירה,
שהרהר כמה עבירות וגמר בלבו שיכה ושיהרוג ולבסוף יעשה העבירה.
ומביא רבנו בחיי שהרמב"ם בספרו מורה נבוכים חלק ג' פרק ח' פירש הרהורי
עבירה קשין מעבירה לפי שהמחשבה מעלה גדולה באדם שהיא מכח השכל וממידות
הנפש השכלית .וכאשר האדם משתמש במחשבה כדי לחטוא הרי הוא חוטא המבחר
מידותיו ,מה שאין כן אם משתמש בגוף כדי לחטוא .שאין דומה אשמת המשתמש
בעבד סכל כאשמת המשתמש בבן חורין חכם.
וכך כתב בספר לחם לפי הטף (מערכת ה"א אות יג) ,וז"ל :ומה שכתב שקשים
מעבירה ולא כעבירה ,משום שכאשר עשה עבירה ומירק תאוותו ,יתקרר ואפשר
שישוב וניחם על מעשהו ולא ישוב עוד לכסלה .אבל המהרהר ,כל עוד שלא הוציא
מחשבתו לפועל ,תמיד הוא בהרהורו ועוד טומאתו בו רח"ל עכ"ל.
ובדרושי הצל"ח (דרוש כ"ז לשבת תשובה אות ב') כתב בזו הלשון :ומטעם זה
אמרתי הרהורי עבירה קשים מעבירה ,שגוף העבירה אינו עובר כי אם ברגע המעשה
אבל ההרהור הוא זמן רב עכ"ל.
בספר דרך פיקודיך (הקדמה ז' אות א') כתב לומר ,שכאשר אדם מהרהר בעבירה
אין אף אחד שיודע זאת ולכן אין מניעה של בושה ,מה שאין כן במעשה עבירה ,יתכן
שיראוהו ויתבייש ,ולכן נמנע מלעבור .וזהו אומרם הרהורי עבירה קשים מעבירה,
שאין את הבושה שתמנע ממנו להרהר בעבירה ובקל יכול להיכשל חס ושלום.
עוד כתב שם שהרהורי קשים מעבירה ,כי יוכל להרבות חטאים באין מונע ,לא כמו
במעשה שצריך כלים מוכנים .ע"כ כלומר ,במחשבה ,יכול לחשוב כל מיני עבירות
בלי הגבלה ,מה שאין כן במעשה לא תמצא לו תמיד האפשרות לעבור עבירה.
כתב בספר הגיונות (פרשת בא) שהרהורי עבירה קשים מעבירה ,כי הפוגם במחשבה
פוגם בעולם יותר גבוה ,שהוא עולם המחשבה ,מה שאין כן החוטא במעשה שפגמו
מגיע רק לעולם המעשה.
והגר"ח מוולאז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים (שער א' פ"ד דיבור המתחיל אם כן) כתב
וז"ל :בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר"ל ,הרי
הוא מכניס זונה ,סמל הקנאה ,בבית קודשי הקודשים העליון והנורא בעולמות
העליונים הקדושים ח"ו ומגביר רחמנא ליצלן כוחות הטומאה והסטרא אחרא בבית
קודשי הקודשים העליון הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה על
ידי טיטוס בהציעו זונה בבית קודשי הקודשים במקדש מטה עכ"ל והדברים
נוראים.
כתב בספר ליקוטי אמרים :מהמחשבה של עבירה נברא נשמת המשחית רחמנא
ליצלן .ומגוף המעשה של עבירה נברא גוף של המשחית ,ונברא משחית ממש בגוף
ונשמה עכ"ל.

ביד חזקה ,זו הדבר כמה שנאמר ,הנה יד ה' הויה במקנך אשר
בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד.
ובזרוע נטויה ,זו החרב כמה שנאמר ,וחרבו שלופה בידו נטויה
על ירושלים.
ובמורא גדול ,זו גילוי שכינה כמה שנאמר ,או הניסה אלוקים
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה

וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם
ה' אלוקיכם במרים לעיניך.
ובאותות זה המטה כמה שנאמר ,ואת המטה הזה תקח בידך
אשר תעשה בו את האותות.
ובמופתים זה הדם כמה שנאמר ,ונתתי מופתים בשמים ובארץ.
תשפוך מהכוס לתוך כלי ג' פעמים בשעה שתאמר ג' דברים
הללו דם ,ואש ,ותימרות עשן.
בין שלושה עשר עיקרי האמונה אשר הינם יסודות הדת ובלעדיהם אין קיום לתורת
ישראל נמנית האמונה בביאת המשיח ,כאומרנו :אני מאמין באמונה שלימה בביאת
המשיח ,ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".
לפיכך כל מי שאינו מאמין בו או מפקפק בביאתו – בין בשוגג בין במזיד בין באונס
בין ברצון יצא מן הכלל ,וכפר בעיקר ונקרא מין ,ואפיקורוס ,וקוצץ בנטיעות ,ומצוה
לשונאו ,ולאבדו ועליו נאמר "משנאך ה' אשנא".
בעזרת ה' נבאר את הניסים הגדולים שיהיו לעם ישראל כמו שהיה בגאולה
הראשונה יציאת מצרים .וכמה צריך לצפות למשיח בכל רגע  ,למה הצפייה הזאת
דומה לאדם חולה ומצפה לרופא שיבוא ובכל פעם שדופקים בדלת הוא קופץ שאולי
הפעם זה הרופא שהגיע כדי לרפא אותו.
ככה אנו צריכים בכל רגע לצפות ולחכות שעכשיו אכן ברגע זה יגיע המשיח לגאול
אותנו במהרה בימינו אמן.
מה יהיה בזמן ימות משיח ואיזה ניסים יהיו
נראה ,כי הקדמת דברי הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יב הלכה ב) היא יסוד חשוב
ומחויב כהלכה הפסוקה בדבריו ,על מנת להבין את כל הקשור לתהליך הדור
האחרון לפני בוא המשיח .וכך לשונו" :אמרו חכמים ,אין בין העולם הזה לימות
המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד .יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת
ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ,ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא
לישראל ולהכין לבם ,שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו’ .ואינו בא לא
לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא
להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על
בנים .ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו .
וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומין הן
אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים,
ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו .ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא
דקדוקיהן עיקר בדת ,ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ,ולא יאריך במדרשות
האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר ,שאין מביאין לא לידי יראה
ולא לידי אהבה .וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים .
אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר ,כמו שבארנו".
(א) מקור מרכזי  -ספר יחזקאל פרק לח :
ֲלה ֲח ָמ ִתי
ַאד ַמת יִּ ְש ָר ֵּאל נְ ֻּׁאם ֲא-דנָי ה’ ַתע ֶ
(יח ("וְ ָהיָה ַביֹום ַההּוא ְביֹום בֹוא גֹוג ַעל ְ

ָאתי ְב ֵּאׁש ֶע ְב ָר ִתי ִד ַב ְר ִתי ִאם לֹּא ַביֹום ַההּוא יִ ְהיֶה ַר ַעׁש גָדֹול ַעל
ּוב ִקנְ ִ
ַאפי( :יט) ְ
ְב ִ
ַאד ַמת יִ ְש ָר ֵּאל( :כ) וְ ָרעֲׁשּו ִמ ָפנַי ְדגֵּי ַהיָם וְ עֹוף ַה ָש ַמיִ ם וְ ַחיַת ַה ָש ֶדה וְ ָכל ָה ֶר ֶמש ָהר ֵֹּּמש
ְ
ָפלּו ַה ַּמ ְד ֵּרגֹות וְ ָכל
ֶה ְרסּו ֶה ָה ִרים וְ נ ְ
ָאדם ֲא ֶׁשר ַעל ְפנֵּי ָה ֲא ָד ָמה וְ נ ֶ
ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ כֹּל ָה ָ
ָאחיו
אתי ָע ָליו ְל ָכל ָה ַרי ֶח ֶרב נְ ֻּׁאם ֲאדֹּנָי ה’ ֶח ֶרב ִאיׁש ְב ִ
ָארץ ִתפֹול( :כא) וְ ָק ָר ִ
חֹומה ָל ֶ
ָ
ָפ ִרית
ָביׁש ֵּאׁש וְ ג ְ
ַאבנֵּי ֶא ְלג ִ
ׁשֹוטף וְ ְ
ֶׁשם ֵּ
ּוב ָדם וְ ג ֶ
ִת ְהיֶה( :כב) וְ נִ ְׁש ַפ ְט ִתי ִאתֹו ְב ֶד ֶבר ְ
ַד ְל ִּּתי וְ ִּה ְת ַק ִּד ְׁש ִּּתי
ַפיו וְ ַעל ַע ִּמים ַר ִבים ֲא ֶׁשר ִאתֹו( :כג) וְ ִּה ְתג ִּ
ַאמ ִטיר ָע ָליו וְ ַעל ֲאג ָ
ְ
ָדעּו ִּכי ֲא ִּני ה' " (:ועוד בירמיה ,זכריה ,דניאל ,יואל ,וגם
גֹוים ַר ִּבים וְ י ְ
נֹוד ְע ִּּתי ְל ֵּעינֵּי ִּ
וְ ַ
בתהילים מזמור פ"ג .ראה בספר אוצרות אחרית הימים) .
(ב) "ביום ההוא ,ביום בוא - "..מתי? שלש דעות:
.1לפני ביאת משיח )מדרש רבא צו ט ,ו)" :אם על תודה יקריבנו ..ר’ אלעזר ור’
יוסי בר חנינא ר’ אלעזר אמר שלמים הקריבו בני נח רבי יוסי בר חנינא אמר עולות
הקריבו בני נח ..מה מקיים רבי אלעזר לקרייה דרבי יוסי ברבי חנינא עורי צפון,
לכשיתעוררו הגליות הנתונות בצפון יבאו ויחנו בדרום ,שנא’ (ירמיה לא) הנני מביא
אותם מארץ צפון  -לכשיתעורר גוג הנתון בצפון ,יבא ויפול בדרום ,כמה דתימא
(יחזקאל לט) ושובבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון ,מלך המשיח שנתון בצפון
יבא ויבנה בהמ"ק הנתון בדרום ."..ובביאור יפה תואר" :מסדר המדרש נראה ,כי
קבוץ גלויות ומלחמת גוג ומגוג יהיו לפני בוא מלך המשיח ,ואחרי זה יבוא משיח
צדקנו לבנות בית המקדש .וכן נראה מסדר התפילה ,כי תקע בשופר – על קבוץ
גלויות נאמר ראשונה ,ואחרי זה השיבה שופטינו – לעשות דין בגוג ..ובאחרונה
נאמר את צמח דוד עבדך – על ביאת המשיח".
 .8אחרי בוא המשיח )רמב"ם הל’ מלכים י"ב ,ב).
 .8המלחמה תחל לפני בוא המשיח ,אבל תסתיים לאחר שיבוא משיח )מהרש"א
סוכה נ"ב ע"א ד"ה על).
(ג) "בוא גוג – "..מיהו?
שם מלך גוי ,שימלוך על קבוץ אומות (רש"י ,רד"ק ,מצודות ועוד מפרשים).
(ד) זיהוי ממלכת גוג " -ארץ המגוג":
ירס".
ּומ ֶׁש ְך וְ ִת ָ
ּומ ַדי וְ ָיוָן וְ ֻּׁת ָבל ֶ
ּומגֹוג ָ
גֹומר ָ
ֶפת ֶ
(בראשית פרק י פס’ ב"( ְבנֵּי י ֶ
ֶיך ֶאל גֹוג ֶא ֶרץ ַה ָמגֹוג נְ ִּשיא ראׁש ֶמ ֶׁש ְך
ָאדם ִשים ָפנ ָ
(יחזקאל פרק לח פס’ ב)ֶ " :בן ָ
ָבא ָע ָליו".
וְ ֻׁת ָבל וְ ִהנ ֵּ
רש"י :מגוג היא שם האומה אשר גוג מולך עליה .ובמפרשים יש לה זיהויים שונים.
רד"ק" :נשיא ראש משך ותובל .גוג הוא מלך מגוג ,ומלך שתי האומות האלה משך
ותובל..".
המלבי"ם) :פרק לח פס’ ב(" :שים פניך אל גוג  -כבר התבאר למעלה (סי’ ל"ב) כי
נבא יחזקאל שבאחרית הימים ילחמו כל העמים סביב לירושלים ,ויהיו הלוחמים
מצד א’ מצרים ואשור ועילם שהם הישמעאלים ,והלוחמים מצד השני משך ותובל,
ונסיכי אדום ,ומלכי הצפון ,וכולם יהרגו איש את אחיו ויפלו בנופלים .וחז"ל קבלו
שג’ פעמים יבא גוג על ירושלים .ופה באר שני פעמים והפעם הג’ התבאר בזכריה
(סי’ י"ד) .וגוג וכן ארץ המגוג ,לא ידענו עתה מי הם ,רק כפי המבואר שהוא נשיא
משך ותובל הם מבני יפת ואינם נימולים ,והם יתעוררו באחרית הימים אחר
שיתיישבו ישראל בארץ ישראל וישבו בשלוה ,לבא עליהם ,וזה יהיה ע"י התעוררות
מעם ה' ".
(פרק לח פסוק יז(" :כה אמר ה’ האתה הוא ,ר"ל כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח
בימים ההם עד שלא ידעו כלל מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה

גוג ,רק אז כשיבא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא אז ידעו שזה הוא המלך גוג שנבא
עליו :וז"ש באחרית הימים תהיה והביאותיך על ארצי וכו’ לעיניהם גוג ,ר"ל
באחרית הימים תהיה גוג ,שאז ידעו כי אתה הוא גוג ,וז"ש האתה הוא שעליך דברו
הנביאים בימים קדמונים :ביד עבדי הנביאים בימים ההם שנים ,ר"ל שנבאו עליך
שנים רבות ,וכן יש לפרש בימים שנים ,ששנו נבואתם כמה פעמים ,כי כן יבוא גוג
שתי פעמים או שלש כדברי חז"ל".
(ה) מהי המטרה האלוקית במלחמת גוג?
 .9נקמת ה’ מן העמים על מה שעשו לישראל(" :כב) וְ נִ ְׁש ַפ ְט ִתי ִאתֹו[ ..".שם בפסוק
ָמים ַר ִבים ִת ָפ ֵּקד ,"..ובמלבי"ם "תפקד לשלם לך עונש על מה שעשית מימים
ח’ִ " :מי ִ
רבים בימי קדם שהרעותה לישראל .
נֹוד ְע ִתי ְל ֵּעינֵּי גֹויִ ם
ַד ְל ִתי וְ ִה ְת ַק ִד ְׁש ִתי וְ ַ
" .8למען ידעו אומות העולם את ה" ):כג( וְ ִה ְתג ִ
ָדעּו ִכי ֲאנִ י ה’".
ַר ִבים וְ י ְ
 .3לצרוף את עם ישראל מפושעים ומגרי שקר ,כדי שלא יזכו אלה לראות בטובתם
ּוצ ַר ְפ ִתים ִכ ְצרֹּף ֶאת
אתי ֶאת ַה ְש ִל ִׁשית ָב ֵּאׁש ְ
של ישראל( :זכריה פרק יג פס’ ט)" :וְ ֵּה ֵּב ִ
ָאמ ְר ִתי ַע ִּמי הּוא
ַאנִ י ֶא ֱענֶה אֹּתֹו ַ
ָהב הּוא יִ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי ו ֲ
ּוב ַחנְ ִתים ִכ ְבחֹּן ֶאת ַהז ָ
ַה ֶכ ֶסף ְ
ֹּאמר ה’ ֱאל ָֹּהי" - .רש"י" :שיסבלו וישאו מקצת הגרים מהעכו"ם בצרות
וְ הּוא י ַ
חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי
הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג ..". -רד"ק" :אביא עליהם צרות
לכלות מהם הפושעים והמורדים .ובחנתים ,ר"ל בצרות הבאות אבחין את
הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין את הזהב בכור הצורף לדעת אם הוא
נקי מסיג .הוא יקרא ,כל אחד מהנשארים כאשר יקרא בשמי אז אני אענה אותו
למלאות שאלתו .אמרתי ,אני אומר שהוא לבד עמי ולא אבחר במי מעכו"ם והוא
יאמר ה’ הוא אלהי ולא אבחר בזולתו".
(ו) מה יקרה במלחמה?
יך
ׁשֹוב ְב ִת ָ
.1יתקבצו עמים מכל העולם ויכרתו ביניהם ברית .יחזקאל פרק לח(" :ד) וְ ַ
ֻּׁלם
ֻּׁׁשי ִמ ְכלֹול כ ָ
ּופ ָר ִׁשים ְלב ֵּ
סּוסים ָ
יל ָך ִ
אֹות ָך וְ ֶאת ָכל ֵּח ֶ
אתי ְ
הֹוצ ִ
ֶיך וְ ֵּ
ָת ִתי ַח ִחים ִב ְל ָחי ָ
וְ נ ַ
כֹובע( :ו)
ֻּׁלם ָמגֵּן וְ ָ
ֻּׁלם( :ה) ָפ ַרס כּוׁש ּופּוט ִא ָתם כ ָ
ּומגֵּן ת ְֹּפ ֵּשי ֲח ָרבֹות כ ָ
ָק ָהל ָרב ִצנָה ָ
ַפיו ַע ִּמים ַר ִבים ִא ָת ְך( :ז) ִהכֹּן
ַר ְכ ֵּתי ָצפֹון וְ ֶאת ָכל ֲאג ָ
ַר ָמה י ְ
יה ֵּבית תֹוג ְ
ַפ ָ
ג ֶֹּמר וְ ָכל ֲאג ֶ
ַאתה וְ ָכל
ית ָל ֶהם ְל ִמ ְׁש ָמרִ .. :ת ְהיֶה ָ
יך וְ ָהיִ ָ
ַאתה וְ ָכל ְק ָה ֶל ָך ַהנִ ְק ָה ִלים ָע ֶל ָ
וְ ָה ֵּכן ְל ָך ָ
יך וְ ַע ִּמים ַר ִבים אותךֹּ."..
ַפ ָ
ֲאג ֶ
.2במטרה :לכלות את עם ישראל ,ולכבוש את ארץ ישראל(.יחזקאל פרק לח)." :
ׁשֹוב ֶבת ֵּמ ֶח ֶרב ְמ ֻּׁק ֶב ֶצת ֵּמ ַע ִּמים ַר ִבים ַעל ָה ֵּרי יִ ְש ָר ֵּאל ֲא ֶׁשר ָהיּו ְל ָח ְר ָבה
ָתבֹוא ֶאל ֶא ֶרץ ְמ ֶ
ית ַכשָֹּאה ָתבֹוא ֶכ ָענָן ְל ַכסֹות
ֻּׁלם (:ט) וְ ָע ִל ָ
ָׁשבּו ָל ֶב ַטח כ ָ
הּוצָאה וְ י ְ
ָת ִמיד וְ ִהיא ֵּמ ַע ִּמים ָ
ָארץ..".
ָה ֶ
.8מטרה ממוקדת :ירושלים! (זכריה פרק יב פס’ ב-ג)ִ " :הנֵּה ָאנ ִֹּכי ָשם ֶאת יְ רּו ָׁש ַלִם
רּוׁש ָלִם :וְ ָהיָה ַביֹום ַההּוא
הּודה יִ ְהיֶה ַב ָּמצֹור ַעל יְ ָ
ַסף ַר ַעל ְל ָכל ָה ַע ִּמים ָס ִביב וְ גַם ַעל יְ ָ
יה
ֶא ְספּו ָע ֶל ָ
יה ָשרֹוט יִ ָש ֵּרטּו וְ נ ֶ
ֲמ ָסה ְל ָכל ָה ַע ִּמים ָכל ע ְֹּמ ֶס ָ
רּוׁש ַלִם ֶא ֶבן ַמע ָ
ָאשים ֶאת יְ ָ
ִ
ָארץ".
כֹּל גֹויֵּי ָה ֶ
.4הקב"ה עתיד להחיות את כל המלכים שעשו צרות לעם ישראל ואשר החריבו את
המקדש ,ולהמליכם כבתחילה ,וכולם יצאו יחד למלחמה על ישראל (זוהר בראשית
נ"ח(.
.5מקובל ביד חז"ל ,כי גוג ינסה לעלות שלש פעמים על ירושלים .בשתי פעמים

ראשונות ייכשל ,אבל בשלישית הוא יצליח ללכוד את העיר( :זכריה יד ,ב):
"ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ,ונלכדה העיר ,"..ראה מלבי"ם.
(ז)מה יהיה סופם של העמים?
(יחזקאל פרקים לח  -לט (:
ָאחיו ִת ְהיֶה( :כב)
אתי ָע ָליו ְל ָכל ָה ַרי ֶח ֶרב נְ ֻּׁאם ֲאדֹּנָי ה’ ֶח ֶרב ִאיׁש ְב ִ
לח( -כא) וְ ָק ָר ִ
ַאמ ִטיר ָע ָליו וְ ַעל
ָפ ִרית ְ
ָביׁש ֵּאׁש וְ ג ְ
ַאבנֵּי ֶא ְלג ִ
ׁשֹוטף וְ ְ
ֶׁשם ֵּ
ּוב ָדם וְ ג ֶ
וְ נִ ְׁש ַפ ְט ִתי ִאתֹו ְב ֶד ֶבר ְ
ַפיו וְ ַעל ַע ִּמים ַר ִבים ֲא ֶׁשר ִאתֹו".
ֲאג ָ
יך וְ ַע ִּמים ֲא ֶׁשר ִא ָת ְך ְל ֵּעיט ִצפֹור ָכל ָכנָף
ַפ ָ
ַאתה וְ ָכל ֲאג ֶ
לט ( -ד) ַעל ָה ֵּרי יִ ְש ָר ֵּאל ִתפֹול ָ
ָארץ ִׁש ְב ָעה
ּוק ָברּום ֵּבית יִ ְש ָר ֵּאל ְל ַמ ַען ַט ֵּהר ֶאת ָה ֶ
ָאכ ָלה( :יב) ְ
יך ְל ְ
וְ ַחיַת ַה ָש ֶדה נְ ַת ִת ָ
ָארץ וְ ָהיָה ָל ֶהם ְל ֵּׁשם יֹום ִה ָכ ְב ִדי נְ ֻּׁאם ֲאדֹּנָי ה’:
ֳח ָד ִׁשים( :יג) וְ ָק ְברּו ָכל ַעם ָה ֶ
.0מהפסוקים מובן ,כי עם ישראל לא ילחמו עם העמים ,ורק ה’ ילחם בהם ע"י
אותות ומופתים גדולים.
 .2ומרוב המהומה ,הם יהרגו זה את זה.
.3כל ההרים ימלאו בהרוגיהם ,ובמשך שבעה חדשים ישראל יקברו אותם.
(ח) מי יכול להינצל?
 .9העוסק בתורה ובגמילות חסדים" .שאלו תלמידיו את רבי אליעזר ,מה יעשה
אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים (סנהדרין צח) .החפץ
חיים זצ"ל במכתבים כותב" :ידוע מה שאחז"ל עה"פ התרפית ביום צרה צר כחך,
שכל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה ,ובפרט שלא רחוק היום
ההוא יום הגדול והנורא של ביאת אליהו הנביא ,שיהיה אז מלחמת גוג ומגוג .וכל
אחד יצטרך לזכותים גדולים שיגנו עליו מהצרות שיהיו אז ,והמגין היותר גדול היא
תורת הקדש שתגן עלינו!"
 .8המקיים שלש סעודות בשבת
(בגמ’ שבת דף קיח/א)" :אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר
קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות ,מחבלו של משיח
ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג .מחבלו של משיח  -כתיב הכא יום וכתיב
התם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום וגו’ ,מדינה של גיהנם -
כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא ,ממלחמת גוג ומגוג  -כתיב הכא
יום וכתיב התם ביום בא גוג..".
ביאור " -כל המקיים שלש סעודות בשבת :סעודות ליל שבת שהוא נגד שבת
בראשית  -מציל מחבלי משיח ,סעודת שחרית שהוא נגד שבת של מתן תורה  -ניצול
מגיהנום דאין שולט בלומדי תורה ,וסעודה שלישית שהוא נגד שבת לעתיד  -ניצול
מגוג ומגוג (ב"ח .הובא בספר אליהו רבה או"ח סימן רצא ,ב בשם הלבוש).
המהר"ל בספר באר הגולה (הבאר השני ) .." :כי הוא תמה בעיניהם כי מה ענין ג
סעודות שאמרו ,שיהיה בהם ניצול משלש פורעניות שהם דיני גיהנם חבלי המשיח
ומלחמות גוג ומגוג ..אבל אין התמיהה למי שמבין ,כי כאשר מקיים ג’ סעודות
בשבת ומודה כי הוא יתברך ברא עולמו בהשלמה ,ניצול מג’ פורעניות אלו שהם
בעולם ..כלל הדבר אלו ג סעודות מורים שאין חסרון בעולם ,ואף כי יש אלו ג דברים
בעולם הכל הוא בשביל השלמה .כי הגיהנם כמו שהתבאר  -שיהיה בו דין הרשעים
ודבר זה הוא השלמה לעולם ,ומלחמות גוג ומגוג וחבלי משיח  -דבר זה אין צריך
לפרש שכל זה השלמה אל הגאולה .

לפיכך כאשר אוכל סעודת הלילה  -והלילה שהוא העדר האור דומה למיתה ,והאדם
אוכל הסעודה בלילה ויש לו עונג מורה זה על השלמה ,לכך הוא ניצל מדין של
גיהנם .וכן כאשר יש לו סעודה בשחרית  -מורה דבר זה שהוא מאמין כי השלים
הש"י את העולם ואין לו חסרון אשר הוא מצד הדבר שנקרא שחרית הוא אור
הבוקר ,וזה כאשר יגיע אור המשיח יהיה ניצול מן מלחמת גוג ומגוג ולא יהיה לו
חסרון כלל .וכן כאשר מקיים סעודת מנחה  -ומאמין כי הש"י ברא העולם בשלימות
לגמרי יהיה ניצול מדבר שהוא נקרא הלעת ערב והוא חבלי המשיח ,כי הוא מאמין
שהש"י משלים העולם בכל ,ואין להאריך.
חיזוקים:
המלחמה היא בודאי חלק מתהליך של תיקון עולמי! ומובטחים אנו במאמר הכתוב:
"כי אשב בחשך – ה’ אור לי ".
"אמר רבי אלעזר בר רבינא ,אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו – צפה לרגלו של
משיח" (ב"ר מ"ב) .ועוד אמרו" :יענך ה’ ביום צרה .משל למה הדבר דומה ,לאב ובן
שהיו מהלכין בדרך ,נתייגע הבן ,אמר לאביו אבא היכן היא המדינה? אמר לו ,בני
סימן זה יהא בידך ,אם ראית בית הקברות לפניך הרי המדינה קרובה לך ,כך הנביא
אומר לישראל אם ראית הצרות שיכסו אתכם ,מיד אתם נגאלים ,שנאמר יענך ה’
ביום צרה (ילק"ש תהלים כ’ ,רמז תר"פ).
ובילקוט שמעוני מובא (ישעיהו ,פרק ס ,רמז תצט"( :קומי אורי כי בא אורך .א"ר
יוחנן משל למהלך בדרך עם דמדומי חמה .בא אחד והדליק לו את הנר ,וכבה .ובא
אחד והדליק לו את הנר ,וכבה .אמר ,מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בקר,
כך אמרו ישראל לפני הקב"ה :עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה ,בימי שלמה
וכבתה ,מכאן ואילך אין אנו ממתינין אלא לאורך שנאמר כי עמך מקור חיים באורך
נראה אור ,וכן אמר הקב"ה "קומי אורי כי בא אורך".
מכאן נאמין ,נדע ונבטח ,כי גם מלחמה קשה זו היא בודאי מרכיב מאת ה’ לזרז את
גאולת ישראל והעולם כולו .אמצתי לי את הכותרת הבאה" :ויהי לעת ערב – והיה
בוקר ",במשמעות מודגשת כי הבוקר מתחיל לעת ערב ,ואשרי הזוכה להבין ולחוש
זאת ,כי בזה גנוז סוד האמונה שהכל מאת ה’ לטובה ,והוא יתברך כבר הקדים
רפואה למכה ,וכל מה שעושה הקב"ה הוא עושה לטובה .נשמע בשורות טובות לנו
ולכל בית ישראל.
והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאם ה' אלהים תעלה חמתי
באפי ...ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף
השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה וכל האדם אשר על פני
האדמה ,ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול" . 9
יש אומרים ,כי מלחמת גוג ומגוג תהיה עוד לפני ביאת המשיח . 8
ויש אומרים ,כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן תהיה מלחמת גוג ומגוג . 8
ויש מחלקים ,כי אמנם המלחמה תחל עוד לפני בוא המשיח אך לא תסתיים אלא
לאחר ביאתו . 4
5
"גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותובל"
גוג :הוא המלך  9אשר יקבץ את העמים והממלכות  7לעלות למלחמה על ישראל . 2
יש שכתבו ,כי גוג הוא ארמילוס רשיעא  6אשר על ידו יהרג משיח בן יוסף . 91
מגוג :היא האומה אשר גוג מולך עליה  . 99בבבלי  98מבואר כי מגוג זו קנדיא .ולפי
גירסת רבינו חננאל  , 98מגוג זו גינתא .ולגירסת מסורת הש"ס  , 94זו גומתא.

בירושלמי  95מבואר כי מגוג זו גיתייא .ובערוך  99כתב ,מגוג זו גותיא ,והיא מדינה
צפונית .ולדעת היוסיפון  , 97עם הסקיטים בהרי קווקאז הם מגוג.
למעשה ,כתבו המפרשים " : 92כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם עד
שלא ידעו כלל מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה גוג ,רק אז
כשיבוא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא ,אז ידעו שזה הוא המלך גוג שניבא עליו".
וטעם הדבר" :כי מימי אלכסנדרוס מלך יון היו בני מגוג נסגרים שם בסוף צפון ,כי
הסגירם שם אלכסנדרוס אחר ההרים ולא יצאו משם עוד" . 96
81

מבואר כי משך זו מיסייא ,ופירש הפני משה

89

כי מיסייא זו

משך :בירושלמי
מוסקאווי.
תובל :לדעת הבבלי  88תובל זו בית אונייקי .ולדעת הירושלמי  88זו ויתנייה.
מטרת המלחמה
א .שעל ידי האותות והמופתים אשר יעשה ה' בגוג ,יכירו וידעו כל יושבי תבל כי
ה' הוא האלהים . 84
ב .נקמת ה' ,על כל הרעה אשר עשו אותם העמים לעם ישראל ,מימים ימימה . 85
ג .לצרוף את עם ישראל מכל סיגיו ,הן מן הגרים אשר אינם גרי אמת  , 89והן מן
הפושעים והמורדים שבעם ישראל  , 87למען לא יראו כל אלו בטובתן של ישראל.
באותו הזמן עתידין להתקבץ עמים וממלכות מכל רחבי העולם ,ולכרות ביניהם
ברית ,במטרה להכרית ולכלות את עם ישראל  , 82ולכבוש את ארץ ישראל . 86
כמו כן ,באותם הימים עתיד הקב"ה להחיות את כל אותם המלכים ,אשר העיקו
לעם ישראל ואשר החריבו את בית המקדש ולהמליכם כבתחילה ,וכולם כאחד
יצאו למלחמה על ישראל . 81
חז"ל קיבלו ,כי שלשה פעמים יעלה גוג על ירושלים  , 89כאשר בב' הפעמים
הראשונות לא יעלה בידו להכנס לירושלים  88ורק בפעם השלישית יצליח ללכוד
את ירושלים  . 88ועל הפעם השלישית נאמר בזכריה " : 84ואספתי את כל הגוים אל
ירושלים למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים."...
מניצולי המלחמה
אמרו חז"ל" :אמר הקב"ה לישראל על הר סיני ,אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי
ולעשותה ,אני מציל אתכם משלש פורעניות ,ממלחמת גוג ומגוג ,מחבלו של משיח
ומדינה של גיהנם" . 85
כמו כן אמרו חכמים " : 89כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות,
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג".
סופו של ארמילוס
על מלך המשיח נאמר " : 87וברוח שפתיו ימית רשע" ,וביאר התרגום  , 82באמרי
86
פיו ובחלל שפתיו ימית את ארמילוס הרשע .ומקום קבורתו מוכן במזרח ים כנרת
סופם של העמים
מן המקראות ,כפי שנתבארו על ידי חז"ל ,עולה ,כי עם ישראל לא ילחמו כלל עם
אותם העמים ,אלא ה' ילחם בהם מן השמים על ידי אותות ומופתים:

"ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל
אגפיו ועל עמים רבים אשר אתן" . 41
 ומרוב גודל המהומה שתהיה בהם יוסיפו להרוג איש את אחיו:"וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים ...תהיה
מהומת ה' רבה בהם ,והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו"  , 49ונאמר,
"חרב איש באחיו תהיה" . 48
 עד שיהיו כל ההרים מלאים בהרוגיהם ,אז יבואו כל עופות השמים וכל חיותהארץ ויאכלו את בשרם" :על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך,
לעיט ציפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה" . 48
 וכאשר כל הארץ תמלא מסרחונם יקברום ישראל במשך שבעה חדשים:"וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ ,שבעה חדשים" . 44
אילו דברים נפלאים יקרו כשהמשיח יבוא?
"הנפלאות והניסים שתהיינה לעתיד לבוא תהיינה גדולות יותר מאשר אלו
שהיו ביציאת מצרים" ( מיכה ,ז` ט"ו).
"החיים של האנשים יהיו קלים מאוד והם יחיו הרבה שנים עד לאלפי שנים"
(הרמב"ם) .ואחרי תחיית המתים יהיו להם חיים נצחיים (רמב"ן).
"היהודים לא יצטרכו לרעות את צאנם אלא הגויים יעשו זאת עבורם ואילו
היהודים יוכלו ללמוד תורה בשקט כל הימים" (ישעיהו ,ס"א ה).
כלומר היהודים לא יצטרכו לעבוד כדי להתפרנס כי הקללה של "בזיעת אפך
תאכל לחם " כבר תתבטל.
"הנשים תלדנה בכל יום" [מסכת שבת ל` ע"ב ] היום הריון לוקח  9חודשים
ועוד יולדות בצ ע ר .בעתיד הוולד יהיה מוכן כבר בתוך יום מה שנקרא
אינסטנט  -קיצור תהליכים  -ובאותו יום תלדנה ולא בצער כי הקללה
ש"בצער תלדי בנים" כבר לא תהיה אקטואלית יותר!!!
"אם בני ישראל יהיו זכאים וצדיקים כל היהודים יבואו לארץ ישראל
בקיבוץ גלויות על עננים" ) דניאל ,ז` יג( .
"כל בני ישראל יהיו נביאים אפילו ילדים קטנים ואפילו עבדים ושפחות "
(יואל ,ב` א`ב)
"הקב"ה יעשה סעודה לכל הצדיקים ויישב בראשם ורוחות העולם יביאו
לסעודה את כל הבשמים מגן-עדן( ".ויקרא ,רבה יג).
"בסעודה זו שיעשה הקב"ה לצדיקים יאכלו מבשרו של הלווייתן שנברא
בששת ימי בראשית ומעורו של הלוויתן הזה יעשה הקב"ה סוכה לצדיקים"
( בבא בתרא ,ע"ה ע"א(.
"כל מי שזהיר היום לקיים את מצוות ציצית יהיו לו  2111עבדים גויים
שישמשו אותו )שבת ,לב ע"ב(.
"האדמה של ארץ ישראל תצמיח עוגות ובגדי משי" (כתובות קיא ע"( עצי
הפרי יוציאו פירות בכל יום" (שבת ל` ע"ב).

"באותו היום שהאדמה תיזרע היא כבר תוציא פירות כמו שהיה בזמן האדם
הראשון ואפשר יהיה לאכול את העץ עצמו כמו את הפירות " )תורת כוהנים
על ויקרא כ"ו ד( .
"החיטה תצמח לגובה של תמר בראש ההרים והקב"ה יביא רוח ויפיל את
גרעיניה " ) כתובות קיא ע"ב(.
"כל גרעין של חיטה יהיה גדול בגודל הכליות של שור " ) כתובות קיא ע"ב (
"כל ענב יהיה כ"כ גדול שיהיה צריך לשאת אותו בקרון או בספינה (כתובות
קיא עב(.
"כל גפן תהיה כ"כ גדולה שיהיה צורך באנשי עיר שלימה כדי לבצור אותה.
היין שיעשו מהגפן הזאת יהיה כ"כ טעים עד שגם זקנים וגם צעירים יוכלו
להינות ממנו " ( כתובות קיא ע"ב(.
"כל עצי הסרק שאינם נותנים היום פירות  -יתנו פירות " ) סוף מסכת
כתובות(
"זאב יגור עם כבש מבלי להרע לו ועגל יגור עם אריה ונער קטן ינהג אותם
 .תינוק יוכל לשחק עם נחש והנחש לא יזיק לו " ) ישעיהו ,יא` ו `ח(.
"זאב וטלה ירעו ביחד בשדה והאריה לא יטרוף יותר אלא יאכל תבן כמו
הבהמות" (ישעיהו ,סה` כה(.
"הקב"ה ייבש את נהר פרת ויעשה בו שבעה נחלים ודרכים כדי ששבע
הגלויות יוכלו לעבור דרכם לארץ-ישראל" ( ישעיהו יא` טו-ט(.
"הקב"ה יברא שמיים חדשים וארץ חדשה" ) ישעיהו סה יז` רש"י(.
"האור של הירח יהיה חזק כמו האור של השמש והאור של השמש יהיה
חזק פי  010מאשר הוא היום " ) פסחים סח` ע"א(.
"הקב"ה יביא אבנים יקרות ענקיות ויעשה בכל אבן שערים גדולים ויעמיד
אותן בחומות ירושלים " ) בבא בתרא עה` ע"א(.
"כל האזור של ירושלים יהיה מלא באבנים טובות ומרגליות וכל מי שירצה
יוכל לבוא לקחת מהן .אם יהיו שני אנשים שיהיה סיכסוך ביניהם כספי הם
יילכו לדין תורה לפני מלך המשיח הרי כאשר הם יגיעו לירושלים ,הם
ימצאו הרבה אבנים טובות ומרגליות וכל אחד ייקח כמה שהוא ירצה עד
שהם ישלימו זה עם זה ולא ירצו עוד ללכת לדין תורה ) ".ילקוט שמעוני
נה רמז תעח(.
"נחל ייצא מבית קודש הקודשים שבמקדש ועל הנחל יהיו כל מיני מאכלים
טובים  .את הפירות של הנחל יאכלו ומהעלים יעשו תרופות לכל המחלות"
)סנהדרין ק` ע"א(.
"כל הגויים יבואו לבית המקדש כדי ללמוד את הדרך שבה יעבדו את ה )
ישעיהו ,ב` ב-ג).
"הגויים יהפכו את החרבות והחניתות שלהם לכלי עבודה והגויים לא
יילחמו ביניהם יותר ולא ילמדו עוד מלחמה "
ה י ל כ ו ת מ ל ך ה מ ש י ח מעובד מתוך הלכות מלכים ברמב"ם פרק
י"א  ,הילכות תשובה פרק ט` הלכה ב`.
.1מה יעשה מלך המשיח?

מלך נמשיח יחזיר מלכות בית דוד ליושנה  .יחזיר את מלכות בית דוד לכמו
שהיתה פעם בימי דוד המלך .יבנה את בית-המקדש ויקבץ נדחי ישראל ויביא
את כל בני ישראל בחזרה לארץ ישראל.
כשיבוא המשיח יהיה אפשרשוב לקיים את כל מצוות התורה שלא יכולנו
לקיים בזמן הגלות ולהקריב קורבנות ולשמור על השמיטה והיובל הכל כמו
שכתוב בתורה.
.2עד כמה צריך להאמין במשיח?
מי שלא מאמין במשיח או שאינו מצפה למשיח שיבוא הוא כופר גם בתורה
ובמשה רבינו וגם בנביאים.
. 3האם המשיח יעשה ניסים גדולים?.
אל לנו לחשוב שהמשיח יהיה מוכרח בתחילת התגלותו לעשות ניסים גדולים
ולהחיות מתים וכו` .כי גם אם לא רואים שהמשיח עושה ניסים אפשר
להכירו לפי הסימנים שהתורה קובעת.
.4מה הם הסימנים של מלך המשיח?
אם נראה מנהיג גדול שהוא מצאצאיו של דוד המלך הוגה בתורה ועוסק
במצוות כמו דוד המלך לפי התורה שבכתב ולפי התורה שבע"פ ושהוא ייכוף
את כל ישראל ישפיע על כל ישראל ללכת בדרך התורה והוא יילחם
מלחמות ה 'יילחם עבור המטרות שה` רוצה שיילחמו עבורם הרי זה בחזקת
משיח בוודאי  -זה מוכיח שעפ"י ההלכה הוא משיח.
.5מתי נדע בוודאי שמלך המשיח הזה אמנם מביא את הגאולה?
אם המלך הזה הצליח כבר להחזיר את העם בתשובה וניצח את כל העמים
שמסביב ובנה את בית המקדש וקיבץ את כל בני ישראל לארץ ישראל ,אז
בוודאי הוא מלך המשיח שעליו הבטיחה התורה .המשיח יתקן גם את אנשי
העולם כולו שכולם יעבדו את ה` ביחד יעשה שכולם כל האנשים בעולם
יעבדו את ה`ביחד.
.6אילו מעלות יהיו למלך המשיח?
המלך המשיח יהיה חכם יותר משלמה המלך ,שהיה החכם באדם ,הוא יהיה
נביא גדול כמו משה רבינו והוא ילמד את כל עם-ישראל תורה וגם כל
הגויים יבואו ללמוד ממנו.
.7האם ישתנה העולם כשמשיח יבוא?
אל תחשבו שבתחילת ימות המשיח יהיה חידוש במעשה בראשית -שישתנה
טבע העולם ,אלא עולם כמנהגו נוהג .העולם ימשיך להתנהג עפ"י הטבע
הרגיל עד שיגיע הזמן שהמשיח כבר יביא את הגאולה השלימה ואז יהיו
הניסים הגדולים.
.8מה ההבדל בין העולם הזה לבין ימות המשיח?

חכמינו אמרו שכל ההבדל בין העולם הזה לבין תחילת ימות המשיח הוא
שיעבוד מלכויות  -שבני ישראל לא יהיו יותר תחת שלטון הגויים.
.9מה יקרה לפני שהמשיח יבוא?
ישנם דברים שכתובים בתורה אבל חכמים לא החליטו איך ומתי בדיוק הם
יהיו .כגון שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמה גדולה שקוראים לה
מלחמת גוג ומגוג .וקודם למלחתה זו יבוא אליהו הנביא כדי להודיע שמשיח
מגיע כבר להביא את הגאולה .אליהו הנביא גם יכין את ליבם של בני
ישראל כמו שכתוב" :הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום ה`
הגדול והנורא" אך לא היה ברור לחכמינו ז"ל איך ומתי יהיו הדברים האלו
ורק ברור שהמטרה העיקרית של ביאת אליהו הנביא היא להשכין שלום
בעולם.
.10כאשר יבוא מלך המשיח יתאספו אליו כל בני ישראל והמשיח יודיע
לכל אחד ואחד מאיזה שבט הוא .וקודם כל יגיד לבני שבט לוי  -מי הוא
לוי ומי הוא כהן .
.11מה יהיה כשהמשיח יבוא?
כשהמשיח יבוא לא יהיה רעב בעולם ,לא יהיו מלחמות ,לא קנאה ולא
תחרות אלא יהיה שפע כזה גדול שיספיק באמת לכ ו ל ם .כל המאכלים
הטובים יהיו מצויים כ"כ בשפע כמו עפר הארץ .וכל האנשים בעולם יהיו
פנויים ועסוקים רק בלדעת את ה`  -ללמוד פנימיות התורה וסודות עמוקים
וללמוד אלוקות .ובני ישראל יהיו חכמים גדולים ויידעו סודות עמוקים
בתורה כמו שכתוב  " :כי מלאה הארץ דעה את ה` כמים לים מכסים ".

דבר אחר ביד חזקה שתים ,ובזרוע נטויה שתים ,ובמורא גדול
שתים ,ובמופתים שתים.אלו עשר מכות שהביא הקב"ה על
המצרים במצרים ואלו הן :דם ,צפרדע ,כינים ,ערוב ,דבר ,שחין,
ברד ,ארבה ,חושך ,מכת בכורות.
ידוע שיש לקב"ה מכ"מ ראשי תיבות מידה כנגד מידה ,בעשרת המכות במצרים
המכות היו מידה כנגד מידה לפרוע מן המצרים את העבירות שחטאו כנגד עם
ישראל.
פירוט המכות:
מכת דם
מדוע לקה הנילוס תחילה?
למעלה מאלפיים שנה זורם לו במצרים נהר הנילוס  -היאור ,כשהוא משמש כעורק
ראשי לחיי הכלכלה במצרים .שהלוא גשם אינו יורד בארץ הזאת ,והיאור הוא זה
שמספק מים לשתיה ,לבישול ,לכיבוס ,לרחצה ולהשקיית השדות .עליו השיטו
סחורות לצורכי מסחר ,ובאמצעותו פותח ענף כלכלי חשוב  -הדיג .דגי היאור היו

למרכיב חשוב בתפריטו של המטבח המצרי .כל חייהם תלויים ביאור ,ולכן  -לפי
דעתם הכוזבת  -היאור הוא האלוהים העליון .כך חיו בטעותם שנים רבות .עד
שבאה מכת דם וטפחה על פניהם.

התראה חוזרת
יום אחד ,הופיעו משה ואהרון לפני פרעה .הם פלשו לתוך הארמון ללא רשות
והתייצבו לפני המלך .פותח משה ואומר :שלח את עם ישראל ,ואם לא תשלח ,מימי
מצרים יהפכו לדם .פרעה איננו מתרגש מהאיום והוא עונה :איומיך אינם מדאיגים
אותי ,כיון שאני הוא יוצר היאור ,והוא תחת בעלותי .חוזר משה ואומר :אם לא
תשלחם ,תראה בקרוב מיהו בעל היאור האמיתי .למחרת ,שוב חוזר משה ומתרה
בפרעה ,אך פרעה מסרב בעקשנותו .וכך חוזר הדבר על עצמו עוד יום ,ועוד יום,
במשך יותר משלושה שבועות!
קולו של משה נמוך היה ,אך למרות זאת ,בדרך ניסית ,שמעו כל מצרים את
איומיו!! נתאר לעצמנו ,מה חשב האזרח המצרי באותו רגע? הוא בודאי לא הבין מה
פשר האיום המוזר הזה .איך יתכן שיהפכו כל המים שביאור לדם? הלוא היאור הוא
אלוהים חזק ,וגם פרעה חזק! בודאי אין מקום לדאגה .אנחנו ,המצריים ,העם
החכם והמתקדם ביותר .בכשפים ,אנו עולים על העולם כולו .אין אף סיבה בעולם
שיכולה להפריע לנו להמשיך להעביד את ישראל.

הפך מימיהם לדם!
הם המשיכו לחיות את חייהם בשלוה ...עד אותו בוקר .באותו יום אמר ה' למשה
ללכת אל היאור בבוקר השכם ולדבר עם פרעה .כמו כל בוקר ,בשעה מוקדמת מאוד,
יוצא פרעה אל היאור כדי לעשות את צרכיו בסתר .ומדוע בסתר? משום שפרעה היה
משתבח ואומר שהוא אלוה ואינו צריך לנקביו .לפיכך היה יוצא אל היאור בהשכמה
שלא יראוהו בני אדם בקלונו .נשלחו משה ואהרון דווקא בשעה זו ,כדי להביכו.
והנה רואה פרעה את משה ואהרון .תופס משה את פרעה כדי לדבר עימו .אומר לו
פרעה :הנח לי עכשיו שאעשה צרכי ואחר כל אדבר עמך (בל נשכח שפרעה מתאפק
כבר  21שעות)! אמר לו משה :האם יש אלוה שצריך לנקביו?! דע לך כי הכל גלוי
וידוע לפני הקב''ה .הוא משגיח על כולם ,ואף על פי שאתה מרמה את עצמך ואת כל
מצרים ועושה עצמך אלוה ,את ה' לא תוכל לרמות!
ָאנכי ַמ ֶכה ַב ַּמ ֶטה ֲא ֶׁשר
ָאמר ה' ְבזאת ֵּת ַדע ִכי ֲאנִ י ה'ִ ,הנֵּה ִ
ממשיך משה ואומר'' :כה ַ
ֶה ְפכּו ְל ָדם'' .כשפרעה ממשיך לסרב ,מכה אהרון את
ָדי ַעל ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ַביְ אר וְ נ ֶ
ְבי ִ
היאור (ולא משה ,מכיון שהיתה לו הכרת הטוב למים ,שעל ידם ניצל כשהיה תינוק
בן שלושה חודשים) ,והנה כל מימי מצרים הופכים לדם!!! דם ממש! לא מים
אדומים ,אחיזת עיניים ,כפי שעשו החרטומים אחר כך ,אלא דם ממש :במראה,
בטעם ,בריח ,במגע .אלוהיהם ,מקור חייהם ,מת וריחו מבאיש כנבלה .הוא לא רק
מת אלא גם ממית .כל הדגים ובעלי החיים שהיו בתוכו  -מתו.

פרעה! הוכח את בעלותך ואלהותך! הרי לדבריך היאור נוצר על ידך ,הפוך את
היאור בחזרה למים! כאן הוכיח ה' שהוא ברא את העולם יש מאין ,הוא ברא את
המים ועושה בהם כרצונו ,ואין שום כוח בעולם שיכול לעמוד נגד רצונו.
לא רק המים שהיו לנגד עיניהם של משה ואהרון בשעת ההכאה ,נהפכו לדם ,אלא
כל המים שבכל ארץ מצרים ,אפילו המים שבתוך הכלים נהפכו לדם אמיתי .ולא
עוד  -אלא שכל העצים והאבנים במצרים התחילו לנטוף דם!

חרטומי מצרים מראים את כוחם
פרעה אינו משתכנע ואינו מתרכך .להפך ,הוא מקשה את ליבו ואומר :אין הדבר
עושה עלי רושם ,גם אנו יכולים לעשות זאת .מיד הוא קורא לחרטומים הגאוותנים
שיעשו גם הם כך .אלא שמתעוררת בעיה ''קטנה'' ,אין בנמצא מים ,כדי להופכם
לדם! חשבו החכמים שרק המים שהיו גלויים לפני משה ואהרון נהפכו לדם ,ולכן
חפרו בארות חדשים להוציא מהם מים לשתיה .אולם תקוותם התנפצה במהירות -
גם מהבארות החדשים נבע דם .מכת ה' היא מכה אמיתית ,אין מנוס ממנה.
ובכל זאת החרטומים רוצים להראות את יכולתם וכוחם .הם הולכים לגושן וקונים
מים מישראל ,ואז הם הופכים אותו לדם .זוהי גדלותם :להפוך מים שקנו מישראל
לדם .מי זקוק לכך עכשיו? הרי יש דם בשפע ,ואפילו יותר מידי! אילו היתה להם
שליטה אמיתית בטבע ,היו יכולים להפוך את הדם למים ,אך לא יכלו לעשות זאת
כי כל מעשיהם היו באחיזת עיניים בלבד.
הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים .אהרון הפך לדם את כל מימי
היאור ,גם אלו שלא היו לפניו אלא בכלים שאינם מחוברים ליאור .ועוד ,אהרון הפך
מים שאינם עומדים אלא זורמים ,ומים אחרים באים תחתם .ועוד ,שעמדה המכה
שבעת ימים .ואילו החרטומים הפכו באחיזת עיניים רק מים מעטים עומדים בכלי,
וגם זה היה רק לזמן מועט עד ששב פרעה אל ביתו.

אבן מקיר תזעק
פרעה לא חשש ולא הרגיש שזו מכת ה' .לו אישית היו מים ,ולא היה צריך לקנותם
מישראל .הם הגיעו לו כזכות על כך שגידל את משה בביתו ,וכן כדי שיתגדל בעיני
המצריים ואחר כך ילקה .ובכל זאת גם הוא לא נמלט לגמרי מסבל מכת דם ,וכאשר
חזר לארמונו נטרפה דעתו למראה הדם הנוטף והמלכלך את קירות ארמונו
המלכותי והמפואר .הדם לא פסח על בית המלך .הדם היורד מן הקירות מזכיר את
הדם ששתת מבני ישראל שנפצעו בשעת עבודתם בבניית הבניינים ,ונתערב בתוך
החומר והלבנים!

ארץ מצרים נבוכה

נתאר לעצמנו :בבוקר לפני שהולך המצרי להעביד את ישראל בפרך ,סועד הוא את
ליבו בארוחת בוקר .תוך כדי שתיית כוס משקה ,הוא שומע שוב את קולו של משה,
המתרה בפרעה שאם הוא לא ישלח את בני ישראל ,מימי מצרים יהפכו לדם .שלושה
שבועות כבר הוא שומע את האיום ,והדבר נהפך לו להרגל .אלא שהפעם ...הוא
מרגיש טעם דם בפיו .מיד הוא יורק כדי לנקות את פיו ,אך למרבה הזוועה הוא
ממשיך לירוק דם! אולי  -חושב המצרי  -השן מדממת .אבל אז הוא שם לב שכוסו
מלאה בדם! ולא מן השן .אחוז בהלה הוא רץ אל חבית המים כדי לשטוף את פיו,
ולתמהונו הגדול החבית מלאה דם .אין לו אפילו טיפת מים אחת בבית .מה קרה??
הוא משתומם .ומחשבותיו מחזירות אותו אל הדבר הדחוף יותר :כיצד ישטוף את
פיו מן הטעם המבחיל של הדם? במצוקתו הוא רץ מיד לשכנו המצרי ,בתקווה שיש
לו מים .שם מתברר שגם החבית של שכנו מלאה דם .הבעיה קשה ולוחצת ,מה הם
יעשו??
שכן אחד מספר מבעד לדלת הסגורה ,שהוא היה באמצע להתקלח ופתאום מצא את
עצמו בתוך אמבטיית דם .הוא קפץ מיד מן האמבטיה ,כולו מלוכלך ומדיף ריח יותר
מאשר בכניסתו .הוא ניסה לפתוח חבית נוספת של מים ,אך גם משם יוצא דם .הוא
שרוי במצב ביש ,אינו יודע איך להתנקות .מה יעשה? הוא ישאר בבית?? עד מתי?
כעת לכולם יש אפשרות לרחוץ את גופם בדם .ממש כמו המלך פרעה ,ששחט כל
יום  811ילדי ישראל והתרחץ בדמם!!
בעודו מספר את חוויותיו הטראומתיות ,צועקת אשתו ,כי הבגדים אשר השרתה
במים לצורכי כביסה שינו את צבעם והם אדומים .צעקותיה גברו מאוד בהביטה על
המרק העומד על האש ועל קערת הבצק המלאה ,שהפכו להיות אדומים! מה קורה
כאן?
כמו מתוך חלום הם נזכרים באזהרותיו של משה ומבינים שידו עשתה זאת .אוי
ואבוי ,הם סופקים כפים ,הוא אכן אמר שאם לא ישחררו את בני ישראל יהפכו כל
מימי מצרים לדם .מי חשב שיתאמתו דבריו? ובודאי שלא בהיקף כזה! איזו מציאות
נוראה ,דם במקום מים .דם יוצא מהקירות ,קיר נוטף דם! המראה מפחיד ומעורר
בחילה! זה מזכיר למצריים את ילדי ישראל שנקברו חיים על ידם בקירות!
המצרי חש כאילו הוא במחזה בלהות ,הוא מביט ביאוש על הדם הנוזל מקירות
ביתו ,וברקע ביתו נשמעות צרחות הילדים המפוחדים וההמומים מן המתרחש .אין
זמן רב למחשבה ,הצמא מכה בהם .המצרי מנסה להתחכם וחושב שאם אין מים,
ישתו מיץ פירות .אולם כאשר נסחט הפרי יוצא דם ולא מיץ .חוסר האונים גובר ,מה
עושים? הרי גוף האדם זקוק לשתיה ,אי אפשר להתקיים זמן רב ללא מים! אפילו
הרוק שיצא מן הפה הפך לדם מבחיל .הוא חש תסכול ,כעס ,ויותר מכל פחד וחוסר
אונים .מה יעשו עכשיו??

האלילים מאכזבים
הילדים צועקים ומבקשים שתיה ,ופיו מתחיל להתייבש .מתוך לחץ הוא פונה אל
אליליו( .היו להם הרבה אלילים ,כי היו זקוקים להם למקרה שאליל אחד ישן או
שאינו מרגיש טוב ,חולה או מת ,היו אחרים רזרבה) .הוא פונה לאלילי העץ והאבן,
ובמקום לענות לו ,להצילו ולתת לו מים ,גם הם מוציאים דם!! גם הם מתו .במקום
להצילו הם מעמיסים עליו בעיות נוספות!! כמצרי מאמין הוא פונה אל אלילי הכסף

והזהב ,אולי הם יוכלו להושיעו ,אך הם לא מגיבים ,ומן המזבחות שלפניהם זב דם
רב .מה יהיה?? מה עושים??
עולה המצרי על סוסו ודוהר במרץ לאלוהיו הגדול והחזק מכולם  -היאור .הוא
בודאי יוכל להצילו בכך שיתן לו מים חיים .כולו מלא תקוה ,אך ככל שהוא הולך
וקרב ליאור מתחילה תקותו להיסדק .הוא חש בריח מעט חשוד ,אבל מוכר ...הוא
מגייס את שארית תקוותו ,ובלב הולם הוא ממשיך להתקדם .ככל שממשיך הסוס
בדהירתו ,מכה ריח חזק וחריף באפו .ו ...לא ,לא יתכן!!! הרי היאור אלוהים חזק
הוא ,לא יתכן שיהפך לדם!! ליבו מסרב להאמין לאמת המרה ,אך האמת סופה
להתגלות ,היאור אכן הפך לדם ,והוא פולט דגים מתים ,המוסיפים ריח של נבלה
לריח המבאיש של הדם .נראה כאילו היאור אדום מדם הילדים שהושלכו אליו.
השלכתם ילדים למות ביאור ,כך הדגה שביאור מתה!!
התופעה מפליאה מאוד ,כי הזרימה ביאור נמשכת ,ונכנסים אליו בלי הרף מים
חיים .אולם תמיד כשהמים מגיעים לגבול מצרים הם נהפכים לדם! ומה שמדהים
עוד יותר הוא ,שכאשר יוצא הדם מגבול מצרים ,מיד הוא נהפך שוב למים חיים .רק
בגבול מצרים מאכזב היאור את עובדיו המאמינים ,ומספק להם דם במקום מים.
מעל ראשי המצרים מרחפת סכנת מוות ,לא מוות מהיר וקל כי אם מוות איטי
בצמא .אין מים לשתות ,רק המחשבה על כך קשה ומטריפה .אין על מי להישען ,כי
כל אלוהיהם הכזיבו.

חיפוש נואש אחר מים
הוא חוזר הביתה בידיים ריקות ורועדות .הילדים מבקשים לשתות  -הם צמאים.
וככל שעובר הזמן נשקפת סכנה לחייהם .צמאונם גובר והולך .ניסו המצרים למצוא
מים מתחת האדמה ,והיו חופרים בארות חדשים ,ומוצאים  -דם .בלית ברירה היו
מצרים ששתו מים מלוחים ,אשר הם לא נהפכו לדם .אבל מיד אחר כך נעשו צמאים
עוד יותר! אין מים לשתות .לא מים ולא מיץ .גם הרוק שירקו נהפך לדם .הם
מתחילים להתייבש וראשם כואב.
והנה המצרי שם לב כי ביד עבדו העברי יש כוס ובתוכה ...מים!! מהיכן המים?? הוא
שואל בשאגה'' .מהגיגית'' ,עונה העבד היהודי בשלוה'' ,וכי אינך רואה שהיא מלאה
מים?'' מביט המצרי ,ואכן כפי שאמר היהודי ,הגיגית מלאה מים'' .ומהיכן מלאת
את הגיגית?'' הוא מתעניין בשקיקה'' .מהבאר'' ,עונה היהודי בפשטות .במהירות רץ
המצרי עם הדלי אל הבאר ,גם היהודי משלשל את הדלי שלו ,והנה :זה ממלא דם
וזה ממלא מים! המצרי אינו מאבד את עשתונותיו ,הוא מביא מביתו כד גדול ,ורץ
אל הגיגית של היהודי לקחת משם מים .אך מה קורה כאן?? הכד מתמלא דם! ואילו
לעבדו היהודי ,שניגש למלא לעצמו כוס נוספת ,יש מים!! המצרי חוטף מידו של
היהודי את הכוס ,והנה ברגע שמגיעים המים לידיו של המצרי הם נהפכים לדם!
עולה בדעתו רעיון מצוין :הוא מבקש מהיהודי לשפוך לו מים לתוך פיו .העבד אכן
עושה כך ,מן הכוס נשפכים מים ,אך ברגע שהם מגיעים לפיו של המצרי  -הם
הופכים לדם! אומר המצרי ליהודי :בוא נשתה במשותף מכלי אחד ,כך יגיעו אל פי
מים .אכן הם שותים מכוס אחת ,אך ...ליהודי עולים מים ,ואילו למצרי עולה דם!
המים נחלקו ,חלקם כלפי ישראל מים ,וחלקם כלפי המצרי דם! כתוצאה

מנסיונותיו הרבים לשתות מים  -יש בפיו טעם רע של דם! אין לך מים?! תשתה
דם! שפכת דם ישראל כמים  -תשתה דם כמים!!!
הצמא מתגבר ,והפחד עוד יותר .הפה יבש ,הראש כואב ,הילדים צורחים ובוכים,
הם רוצים לשתות! עיניהם יוצאות מחוריהם בראותם את השכן היהודי שותה מים
בשפע ,וילדיו משתכשכים להם להנאתם בבריכה של מים!! המצרי מוכרח להשיג
מים! בביתו ישנן נפשות רבות המשוועות לטיפת מים .ולא עוד ,אלא שעליו להשקות
גם את מקנהו הרב ,את סוסיו ,את חמוריו ,את גמליו ,את בקרו וצאנו  -צאנו
ה''קדוש'' ,שהיה אף הוא אליל מצרים .הוא פונה אל הצאן שלו ,בתקוה שיצילו אך
הצאן מסתכל עליו במבט אומלל ,ובעיניו המיוסרות תחינה למים .במקום שיצילו
הם את מאמיניהם ,צריכים מאמיניהם להציל אותם.

המצרים מתרוששים
בלית ברירה ,מתוך יאוש ,הוא מנסה אפשרות נוספת :הוא מחליט לקנות מעבדו
היהודי כוס מים בכסף מלא .והנה ראה זה פלא  -סוף סוף יש לו אכן מים ,והם לא
נהפכים לדם ,הוא שותה ומרווה את צמאונו .בתור אב מסור הוא לא שוכח כמובן
לדאוג אף לאשתו ולילדיו המשוועים למים .חשבון קצר מעלה כי עליו לקנות עוד
לפחות  01כוסות .המחיר שהיהודי דורש נראה לו מוגזם ביותר ,אולם אין לו ברירה,
הוא יודע שנפשות ביתו תלויים בו .מיום ליום עולה המחיר ומכפיל את עצמו ,עקב
הביקוש הרב .אך מה אפשר לעשות? המצרי הולך ומתרושש מיום ליום ,ואילו
כיסיהם של בני ישראל הולכים ותופחים .שמתם אותם לשואבי מים חינם אין כסף,
כעת תשלמו מחיר מלא עבור כל טיפת מים!!
ומה עם החמורים ,הסוסים ,הגמלים ,הבקר והצאן? גם הם זקוקים למים .בלית
ברירה הוא קונה מים אף להם ,כמובן בצמצום גדול .רבים מן הבהמות מתים
בצמא ,כמות המים המצומצמת לא הספיקה להם .הגדיל המצרי את קצבת המים -
עלה לו הון תועפות!  -והנה ,שוד ושבר! רבים מן הבהמות ,אשר הוציא למענם
סכומי כסף ענקיים למען לא ימותו בצמא  -מתו! וזאת בעקבות מכת הדבר
שהתלוותה לכל מכה ומכה.

רעבים ללחם
רוצה המצרי לאכול לפחות ארוחה טובה ,ומתברר לו כי גם זה עסק לא פשוט.
טרחה האשה המצרית להכין תבשיל ,הדבר עלה לה ביוקר רב ,שכן היה עליה לקנות
מים לשטיפת הירקות ולהכנת התבשיל .היא עשתה את כל המאמצים לשם כך,
אולם כאשר באה להניח את הסיר על האש היא נתקלת בבעיה בלתי צפויה! היא לא
מצליחה בשום אופן להבעיר אש ,העצים כולם נוטפים דם! כל נסיונות ההדלקה
אינם מצליחים ,ואז מבינים המצרים כי בעצם אינם יכולים לאכול כל אוכל אפוי
ומבושל .אין אפשרות לאפות לחם  -המאכל הבסיסי ביותר!! מה יאכלו?
האפשרויות מוגבלות מאוד ,ואכן מצרים רבים מתו מרעב.

מתבוססים בדם
המצב דחוק ביותר ,הצמא הפך ל''ידיד קבע'' ,הרעב אף הוא אינו נותן מנוח ,אך לא
די בכך!! הסביבה כולה מבאישה ודביקה מדם .דם נוזל מהעצים ומהאבנים ,כאשר
יושבים על כסא או אפילו על אבן ,מתלכלכים מדם ,כאשר שוכבים במיטה
מתלכלכים מדם ,איך אפשר בכלל להרדם? הבגדים מלאים דם ,הידים מלוכלכות,
והגרוע מכל שאין אפשרות להתנקות מן הדם! קניית מים לשטיפה ולרחצה אינה
באה בחשבון ,זה יעלה הון תועפות ,וממילא מיד אח''כ הם יחזרו להתלכלך ,כך שזה
לא משתלם .הלכלוך והזוהמה הולכים ומצטברים מיום ליום .המצב בלתי נסבל!
מנעתם את ישראל מלהתרחץ ,עכשיו אתם מנועים מלהתרחץ!!

תוצאות המכה
 5ימים מתמשך הסיוט הנורא הזה!  5ימים הנראים כנצח 5 .ימים של פחד וחרדה
מן הבלתי ידוע ,של חוסר אונים ,של טירוף הדעת בלתי נסבל ,של צמא ורעב ,של
אכזבה עמוקה מהאלילים ,של תסכול וכעס על עבדיהם המתעשרים על חשבונם!
והנה סוף כל סוף תמה המכה .הדם ביאור הפך חזרה למים ,מצרים נושמת לרווחה.
כעת יש מים בשפע חינם אין כסף .אך האם בזאת אכן תם הסיפור? האם חוזר
המצב לקדמותו ,כאילו לא קרה כלום? כלל וכלל לא!! הבתים והכלים מזוהמים
בדם .הבגדים התקלקלו ונהרסו מספיגת הדם ,האויר מעופש ,גרעון גדול בתקציב.
האיזון האוקולוגי נהרס לגמרי .אין איש יודע מה תהיינה ההשלכות ממיתת היאור
בשנים הבאות .שנים רבות יעברו עד שהמצב יחזור לקדמותו ,אם בכלל .הכלכלה
נהרסה  -ענף הדיג הושבת כליל ,מי יודע מתי ישתקם מחדש?...

מכת צפרדע

התראה
זה עתה הסתיימה לה מכת דם ,ארץ מצרים כולה עדין שטופה מן הדם .לפני
המצרים עבודה רבה :לנקות את זוהמת הדם ,לשטוף את הקירות ואת הרהיטים,
לכבס את כל הבגדים .והנה בעיצומן של העבודות ,נכנס משה אל ארמונו של פרעה
ָאמר ה'
ללא רשות ,עוקף את השמירה המעולה ,ומדבר אל פרעה בתקיפות'' :כה ַ
בּול ָך ַב ְצ ַפ ְר ְד ִעים''.
ָאנכי נגֵּף ֶאת ָכל גְ ְ
ַאתה ְל ַׁש ֵּלח ִהנֵּה ִ
ַע ְבדֻּׁנִ י :וְ ִאם ָמ ֵּאן ָ
ַׁש ַלח ֶאת ַע ִּמי וְ י ַ
למרות הסבל שהיה מנת חלקו במכת דם ,הקשה פרעה את ליבו והכריז שלא ישלח
את בני ישראל .שמע משה ויצא מן הארמון.
למחרת חוזר הסיפור על עצמו ,וכך גם ביום השלישי והרביעי ...יום יום ,במשך 20
ימים ,חוזר משה ומתרה בפרעה ,ופרעה מסרב .בפעם האחרונה נכנס משה בחצות
היום אל פרעה ,והתרה בו לעיני כל שריו ועבדיו .כאשר לא התייחס פרעה אף

להתראה זו ,הלך אהרון ונטה ידו על מימי מצרים ,והנה  -מן המים התחילו לעלות
צפרדעים! אט אט התחילו הצפרדעים להתפשט בכל מצרים .תחילה באו הם אל
ארמונו של פרעה ,ואחר כך התפשטו סביב עד שמילאו את כל מצרים.

צפרדעים ,צפרדעים ,צפרדעים....
מן היאור חסר החיים ,שהמית במכת דם את כל בעלי החיים שהיו בו ,כולל
הצפרדעים ,יוצאים לפתע המוני צפרדעים מקרקרות!! ויש אומרים שצפרדע אחת
עלתה מן היאור ,והמצרים היו מכים אותה ,ואז התיזה נחילים נחילים .קולות
הקרקור העולים מן היאור צועקים את צעקתם האילמת של כל אותם תינוקות
שהושלכו אל היאור!
המצרים המומים .שוב מכה בהם אלוהיהם היאור! הוא מוציא צפרדעים בכמויות
אדירות! אתם השלכתם את אלו שביבשה אל הים  -יבואו אלו שבים אל היבשה
כדי להפרע מכם!
אך פרעה הקשה את ליבו ואמר למשה :בכשפים אתה בא אלי? אקרא לילדים
קטנים מבית הספר ויעשו גם הם צפרדעים! מיד קרא פרעה לחרטומיו ועשו גם הם
כמשה ואהרון .אולם לסלק את הצפרדעים לא היו מסוגלים ,ומה הועילו חכמים
ב''חכמתם''??
נתאר לעצמנו :פרעה הרשע יושב על כסא מלכותו בבגדי מלכות ,ושרי המלוכה
לפניו .לפתע מגיעות צפרדעים ירקות קרות וחלקלקות ,קופצות ישר אל פרעה ותוך
כדי קרקורים נכנסות לו בנקביו ויוצאות מפיו! פה מפיק צפרדעים! איזה בושות!
ממנו עוברות הצפרדעים אל שריו ועבדיו .הן קופצות עליהם ,נכנסות לתוכם
ומקרקרות באוזניהם .כאשר מנסה המצרי להרוג צפרדע סוררת ,התבקעה הצפרדע,
ומקרבה יצאו ששה צפרדעים נוספות!
מארמון פרעה מתפרסות הצפרדעים על פני כל מצרים .הן מקפצות בעליזות
ובזריזות דרך הדלתות והחלונות ונכנסות בהמוניהן אל בתי המצרים .ללא היסוס
הן ניגשות אל קערות הבצק ,אל הלחמים ,אל הסירים ,נדבקות אל האוכל
ומכרסמות אותו .הן מעיזות אפילו  -שלא כטבען  -להיכנס לתוך התנורים הבוערים!
נכנסו לתנורים כמויות כה גדולות של צפרדעים ,עד שהיה בכוחן לקרר את חום
התנור! אוכל חם כבר לא היה למצרים .פרעה! התכחשת למציאות ה' ואמרת ''מי
ה'?''  -למד מן הצפרדעים היודעות את ה' ונכנסות להישרף בתנורים על קידוש
שמו יתברך!
המצרי יושב לאכול והנה לארוחתו יש שותפים ,בצלחתו קופצות הצפרדעים .וכשבא
לשתות ,הוא מקבל נשיקה מהצפרדע שממתינה לו בתוך הכוס!! אין להמלט מהן!
לאחר שמצליח המצרי לשתות הופכת שמחתו לתוגה ,במים שבמעיו מתפתחים
צפרדעים! בקשתם מישראל להביא לכם שקצים ורמשים ,ונפשם היתה קצה
מהם .עכשיו תגעלו אתם מן השרצים!

אין מפלט!
אין מקלט או איזה 'חדר בטחון' המוגן מפני הצפרדעים ,הצפרדעים נכנסו לבתים
המוגנים ביותר .גם העשירים מבין המצרים אשר נעלו את בתיהם על מסגר ובריח,
לא נמלטו מן המכה .הצפרדעים ירדו לתהום ועלו ממנו עד לבית העשירים .הן נקשו
על רצפות השיש ואמרו להן' :עשו לנו מקום שנעלה ונעשה רצון בוראנו' .רצפת
השיש אכן נבקעה ,ואל הבית פרצו הצפרדעים בהמוניהן.
אפילו אם היו המצרים מחביאים את עצמם תחת הקרקע ,היו באים לשם
הצפרדעים ומשחיתים בהם .כשנכנסו לבית הכסא ,היו נושכים ומסרסים אותם.
בטלתם את ישראל מפריה ורביה  -גם אתם תתבטלו מפריה ורביה.

רעש מחריש אוזנים
הצפרדעים נמצאות בכל מקום :על הכסאות ,במיטות ,בתנורים ,בתוך הכוסות
והצלחות ,על המצרים ,והגרוע מכל  -בתוך הגוף פנימה! הן כמובן לא ישבו בשקט,
אלא קפצו וקרקרו כל הזמן .איזו הרגשה נוראה'' ,לארח'' צפרדעים מקרקרות
בבטן! רעש הקרקור היה קשה למצרים יותר מהנזק של הצפרדעים עצמן! במיוחד
קרקורן של אלו הנמצאות בתוך גופם .הצער שסבלו מרעש הצפרדעים היה כל כך
גדול עד שכולם בכו .היו מצרים שאפילו מתו מן הרעש! הייתם מבעיתים את בני
ישראל בצעקותיכם  -כעת תתייסרו מצעקות הצפרדעים!
צעקות הצפרדעים מזכירות את צעקתם של ההורים האומללים אשר צעקו ובכו
והתחננו כשלקחו את בניהם וזרקו אותם ליאור!

אין מנוח!
נתאר לעצמנו :מצרי רוצה לנוח בביתו ,אולם כל הכסאות רוחשים צפרדעים .הן
קופצות מהרצפה לכסא ,ומן הכסא לשולחן ,ומהשולחן ...הופס ,על ראשו של
המצרי .לא צפרדע אחת ,לא שתיים ,גם לא עשר ולא עשרים ,אלא אלפי אלפים של
צפרדעים .המצרי עייף והוא מוכרח לשבת ,על אף כל מאמציו לפנות לעצמו כסא
לשבת עליו ,הצפרדעים זריזות ממנו ומכסות את הכסא .המצרי מתחכם ומרים את
הכסא וכך מפיל מעליו את כל הצפרדעים ,אולם תוך כדי שהוא מנסה לייצב את
הכסא בתוך ים הצפרדעים ,שוב קופצות הצפרדעים ומכסות את הכסא .אין ברירה,
צריך לשבת על הצפרדעים .הצפרדעים ''מנצלות'' את תנוחת הישיבה של המצרי כדי
לקפץ גם על ברכיו.
הצפרדעים ממלאות גם את המיטות ,ולא מאפשרות למצרי לישון ,ואפילו לנוח.
המצרי בא למיטתו ומוצא אותה מלאה צפרדעים .אחרי שנוכח לראות כי אי אפשר
לגרש אותן כי רבות הן ,שוכב הוא עליהן ברוב עייפותו .אולם זו משימה לא פשוטה
להרדם כאשר מתחתיך ומעליך יצורים מקפצים ומקרקרים ,וכל שכן שיצורים אלו
מחבלים בגוף .חלקן של הצפרדעים גדולות וכבדות ,וכאשר הן עולות על הבטן הן

גורמות לקשיי נשימה .הצפרדעים הקטנות גם הן עושות מלאכתן באמונה ומכניסות
את פיהן לתוך אוזנו של המצרי ,הן אף דוחקות את רגליהן הקטנות לתוך עיניו
ונחיריו .איך אפשר ככה לנוח?? אתם לא הנחתם לבני ישראל לנוח .לאחר יום
עבודה מתיש הטלתם עליהם עבודות נוספות ומנעתם אותם משינה ,בבוקר שוב
הערתם אותם מוקדם לעבודה .עכשיו תרגישו מה זה לא לישון כמה ימים.

זהירות ,צפרדעים בדרך!
צפרדעים קרות ,רטובות וחלקלקות קופצות על המצריים בהמוניהם ,בכל מקום
שהלכו דרכו עליהן .ומפני שהיו חלקלקות ולחות ,נפלו המצריים ארצה .ומיותר
לציין כי הנופל ,צונח ומתגולל בתוך ים של צפרדעים .וכשהוא פותח את פיו לצעוק
לעזרה ,קופצת הצפרדע לתוך פיו! כדי לעמוד על רגליו שוב ,עליו להניח את ידו על
שכבת הצפרדעים קרה רירית ודוחה!
כאשר רואה הצפרדע איש מישראל היא בורחת ממנו ,ואילו אחרי המצרי היא
רודפת ומקפצת עליו .הצפרדעים שרצו בכל גבול מצרים ,אך הפלא ופלא! הן לא
יצאו מעבר לגבולות המדינה .תועלת אחת צמחה מכך למצרים :סוף סוף השתרר
שלום בין מדינת כוש למדינת מצרים ,ששנים רבות היו ביניהן סכסוכים וחילוקי
דעות על מקום הגבול המדויק .כעת באו הצפרדעים והראו בדיוק את הגבולות.
כיצד ידעו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצרי ,בין גבול מצרים לגבול כוש ושאר
המדינות? שוב נוכחו המצרים לדעת כי לטבע אין כח בפני עצמו ,הוא מונהג ומוכתב
על ידי בורא עולם ,אשר ביכולתו לשנות לגמרי את דרכי הטבע.
אולי היו מצרים שניסו להימלט לארצות הסמוכות .האם הצליחו בכך? נתאר
לעצמנו תמונת מצב :משפחה מצרית עולה למרכבה ומתחילה לנסוע ,אולם על אף
ששני סוסים אבירים מובילים את העגלה ,היא נוסעת בכבדות בגלל המון
הצפרדעים הקופצות בדרך .הצפרדעים גם עולות לתוך המרכבה ,ומציקות ליושבים
בה .המצרים מתחילים להצליף בסוסים ,והם אכן משתדלים לרוץ מהר יותר .אבל
אז קורה אסון ,אחד הסוסים נופל פתאום ומת  -על ידי הדבר (שהתלווה לכל מכה).
כעבור כמה דקות של נסיונות התקדמות נואשים ,דורך לפתע הסוס השני על צפרדע
אחת עסיסית במיוחד ,גדולה ורירית ,מחליק ונופל .העגלה מתהפכת ,יושביה
מתגוללים על הארץ מנסים להתרומם ולהתנער מן הצפרדעים .להמשיך בדרך הם
כבר לא יוכלו ,הניידות קשה עד מאוד בתוך ים רועש של צפרדעים.

לב עיקש ופתלתול
הסיוט הנורא הזה ממשיך יום ועוד יום ,כל יום כנצח! מצרים רבים נפלו מתים .היה
זה נס גדול שנותרו בכלל אנשים בחיים ,כאשר צפרדעים מקרקרות להן בתוך הבטן
שבוע שלם.
כשמרגיש פרעה שאיננו יכול לסבול יותר ,הוא קורא למשה ואהרון ואומר להם:
ַא ַׁש ְל ָחה ֶאת ָה ָעם וְ יִ ְז ְבחּו ַלה''' .שאל
ּומ ַע ִּמי ו ֲ
ָסר ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים ִמ ֶּמנִ י ֵּ
'' ַה ְע ִתירּו ֶאל ה' וְ י ֵּ

אותו משה (צעק לו בתוך האוזן ,כדי שישמע) :למתי אעתיר לך? מתי אתה רוצה
שתסור המכה? היינו מצפים שפרעה יגיד מיד :מה השאלה? היום ,עכשיו ,הרגע!
אינני יכול לסבול עוד רגע נוסף! אלא שפרעה הפוליטיקאי המדופלם חושב לעצמו:
אם משה שואל מתי להסיר את המכה ,כנראה שמכת הצפרדעים נגרמה על ידי
המזלות ,ומשה שיודע שהגיע עכשיו זמן סילוקה על ידי המזל ,מצפה שאגיד לו
להסיר מיידית את המכה ,ואז הוא יתפאר עלי שכאילו הוא הסיר את המכה .ולכן
אתחכם עליו ,ואומר לו להסיר את המכה מחר ,אבל למעשה היא כבר תסור מאליה
היום על ידי המזלות ,וכך אוכיח למשה שאין לו שליטה על המצב ,הכל מתנהל על
ידי כוחות הטבע .אמר לו משהִ :כ ְד ָב ְר ָךְ ,ל ַמ ַען ֵּת ַדע ִכי ֵּאין ַכה' ֱאל ֵֹּּהינו''  -אתפלל לה'
שרק מחר תסור המכה ,וכך תראה שהכל מתנהל בהשגחת ה'.

תם ולא נשלם ,שבח לאל בורא עולם!
הצפרדעים שהיו במעי פרעה ובמעי שריו היו מדברות ביניהן :אימתי נצא מכאן?
וענו זו לזו :עד שיבוא בן עמרם ויתפלל עלינו .ואכן בעקבות תפילתו של משה סרה
המכה ,ובין רגע מתו כל הצפרדעים .נתאר לעצמנו :בבת אחת משתרר שקט!
מליארדי צפרדעים דוממות כאחת ,ולמצרים לוקח זמן להתרגל לשקט הרועם .רק
אותם צפרדעים שנכנסו לתוך התנורים הבוערים כדי לקדש שם שמים ,חזרו חיים
לתוך היאור ,ולא מתו ביבשה ,לפי שבטחו בה' ומסרו נפשן לקיים ציווי ה'.
תמה המכה ,אך לא נשלם הסיפור .כעת מצרים כולה מכוסה בשכבות של צפרדעים.
מחלקת התברואה של עיריית מצרים נחלצה למבצע פינוי מיוחד ,אולם עובדי
העיריה לא יכלו להשתלט על העבודה ,כל המצרים נרתמו לעבודה הקשה  -עבודת
פינוי הצפרדעים .כל מצרי צבר לפחות עשר ערמות ענקיות! לאן יפנו אותם? בעיה
של ממש .באין פתרון מעשי לכמויות כה אדירות ,הותירו אותם ברחובות מצרים
ערמות ערמות .באשה הארץ מן הריח הנורא .הצחנה הנוראה גרמה למחלות
זיהומיות קשות ,לאורך זמן רב ,ובמשך תקופה ארוכה עדיין המשיכו אנשים למות
כתוצאה מן המכה.

מכת כינים

מנסים לחזור לשגרה
חלפו להן שלושה שבועות מאז תום מכת הצפרדע .אפשר לומר כי מלאכת הפינוי של
הצפרדעים כבר הסתיימה ,הריח הנורא איכשהו עבר ,ועכשיו הם בשלב של
התאוששות .כעת יש סוף סוף שקט ,הצפרדעים שקרקרו כל הזמן מתו ,ולמרבה
הרווחה משה לא בא עם התראה על מכה נוספת (במכת הכינים לא היתה התראה
כעונש על כך שפעמיים חיזק פרעה את ליבו למרות שהיתה התראה).
החיים מתחילים לשוב למסלולם הרגיל .אמנם היו שתי מכות איומות שבאו לאחר
התראתו של משה ,אך אפשר לומר שבאופן כללי המצב חזר לקדמותו :פרעה המלך

עדיין שולט בחוזקה ,וישראל לא שוחררו מעבודתם .עול השעבוד התרופף מעט ,אך
עדיין ממשיכים בני ישראל לעבוד בחומר ובלבנים .אמת ,שהם מרוששים כבר
בעקבות מכת הדם ,ונכון שהאוויר עדיין מזוהם ,ולדייגים אין פרנסה ,נכון
שמשפחות שלמות עדיין שרויים באבל על יקיריהם ,ונכון גם שבתי החולים מלאים
עד אפס מקום ,במיוחד במחלקה לטיפול במחלות זיהומיות .גם מחלקת
האורטופדיה עובדת באופן מתוגבר עקב נפגעי ההחלקות על הצפרדעים .אבל איך
אומרים? החיים צריכים להמשיך הלאה ,אסור לשקוע יותר מידי בעבר.

כינים בכל גבולם
והנה פתאום זה קרה  -יום אחד ,פתאום ללא כל התראה מוקדמת ,חשך עליהם
עולמם .כל עפר מצרים הפך לכינים! האדמה הדוממת הפכה פתאום לבעלי חיים!
כיצד זה קרה? הגיעו משה ואהרון לפני פרעה ו''חכמיו'' ,אל חצר גינת המלך ,ולפתע,
ללא התראה ,הכה אהרון את האדמה במטהו ,וכהרף עין הפך כל עפר מצרים  -עד
לעומק של חצי מטר  -לכינים! קרקע שלא נגעה בה יד אדם מעולם ,נשארה כמו
שהיא גם עכשיו ,אולם כל עפר שנעשתה בו מלאכה ,הפך לכינים .זכרו! אתם
שיעבדתם את ישראל בעבודות עפר!!!
לא רק מין אחד ,אלא  01מיני כינים הביא הקב''ה על המצרים .אילו היו הכינים
בגודל סביר ,אולי עוד היה אפשר לסבול .אך גודלם של הכינים היה ממש זוועתי,
הוא נע בין גודל של ביצת תרנגול לגודל של ביצת אווז!
הכינים זחלו ועלו על פרעה ועל המלכה ,וגרמו להם בושה וחרפה  -המלך והמלכה
מכוסים כינים! חרטומי מצרים ,כמו כל המצרים ,כוסו מכף רגלם ועד קודקודם,
בכינים .למצרי החשוב ,המלומד ,האינטלגנט והנאור  -יש כינים!! בגדיהם לא הגנו
עליהם ,והכינים הגיעו לבשרם ועקצו אותם .ביקשתם לאבד אומה שנמשלה לעפר,
יבוא דבר שנברא מן העפר ויפרע מכם!

מלחמה חזיתית
מצרי יושב בביתו ולפתע הוא מותקף מכל הכיוונים .הוא חש כאבים עזים ודקירות
כעין מחטים וחיצים הננעצים בגופו .כינים גדולות טיילו להן בחופשיות על גופו,
כשהן עוקצות ומוצצות את דמו .הן מפחידות ,מעוררות גועל ,ובעיקר  -מכאיבות.
הוא לא מבין מה מתרחש ,וכמובן שאינו יודע כיצד להתגונן.
בנוסף לזאת ,הוא מרגיש שכסאו זז מתחתיו .הרצפה העשויה עפר הפכה לזוחלים
נעים ועוקצים שגרמו לכסאו אי יציבות .לנגד עיניו קירות ביתו שהיו מטויחים יפה
בטיח לבן ,והנה הם רוחשים רמשים שחורים .הוא מתחיל לצעוק מבהלה ומכאבים,
וצעקותיו מתערבות בקול צעקות אשתו וילדיו .הוא קופץ מן הכסא ,אך ללא הועיל,
כעת הוא עצמו שוקע בתוך הכינים ,אשר מכסים אותו עד ירכו .הכאבים עצומים!

הוא לא יודע איך להתפטר מן הכינים ,והיכן לגרד תחילה .הוא מנסה לתולשן מפניו
ומגופו הדואב ,אך ביכולתו לתפוס רק כינה אחת בכל פעם ,בגלל גודלה .הוא מוריד
כינה ומגרד ,מוריד ומגרד .ואף על פי ששתי ידיו עובדות במהירות ,אין הוא מצליח
להתגבר על הכמות הגדולה שהשתלטה עליו .וככל שהוא מגרד ומוריד ונלחם ,באים
עוד ועוד ,המלחמה אבודה מראש .איזה טרוף הדעת! גירודים ,כאבים ויאוש.
המצרים קופצים ומתנועעים ללא הרף בהשתדלם להיפטר מן הכינים המטרידות.
כפות רגליהם לא נוגעות בקרקע ,כי היא מלאה כינים .הם דורכים על שכבת כינים
אשר מוצצת את דמם .הדקירות התמידיות בכפות הרגלים גרמו להם להרים כל
פעם רגל אחת ,איזה ריקוד משעשע!

עייפות ,רעב וצמא
אחרי שעות של ריקודים ללא הפסקה ,הם התעייפו מאוד .אך היכן אפשר לשבת או
לשכב? תנוחות הישיבה והשכיבה רק מגבירות את הכאב .וככל שעובר הזמן -
מחריפה הבעיה .העייפות 'קורעת' ,ובנוסף יש גם צורך לאכול ולשתות .פעולה זו
איננה פשוטה כלל וכלל ,שכן הכינים ממלאות את הפנים והידים .כיצד יאכלו? ברגע
שיפתחו את הפה ,יכנסו גם לתוכו הכינים הסוררות ויעקצו את הלשון והחיך.
הצמא מעיק עוד יותר ,מציצות הדם של הכינים גרמו למצרים לאבד דם רב ,מה
שגרם לתחושת צמאון מוגברת .אולם פעולת השתיה מסובכת מאוד וגורמת צער רב.
קשה להחזיק כוס בידים מלאות עקיצות וכינים ,כואב להגיש את הכוס אל
השפתיים הנפוחות ,ודוחה לשתות מים מעורבים בכינים .הצער והכאב ללא
הפסקה .יום ולילה נלחמו המצרים בכינים ובטלו ממלאכתם .אתם ביטלתם את
ישראל ממלאכת שמים ,מעשיית מצוות  -כעת תתבטלו ממלאכתכם!

סתימת פיות
נתאר לעצמנו מצב מציאותי :תוך כדי מאבק בכינים ,שומע המצרי צעקות כאב
ופחד .ילדיו הקטנים ששחקו בעפר שוקעים בתוך הכינים והם צורחים מכאב
העקיצות ומפחד שמא יטבעו בתוך הכינים .האב מגיע במאמצים רבים אל ילדיו
לחלצם ,הוא מנסה להתעלם מן הכאבים הגדולים והעצומים שפעולה זו גורמת לו,
כאשר הכינים שנמצאות על כף ידו ועל זרוע הילד שהוא מרים מגבירות את עקיצתן
תחת לחץ המשיכה .וכך מושך הוא אותם ומניחם על משטח שולחן שרגליו שקועות
באדמה השורצת כינים .הילדים עדיין מכוסים כינים מכף רגל ועד ראש ,ועובדה זו
גורמת להם להמשיך לצעוק ולבכות מכאבי הדקירות התמידיות .כמה זמן אפשר
לבכות? אט אט משתתקות הצרחות שממילא אינן עוזרות ,ואף מכאיבות יותר בגלל
הכינים העוקצות את הפה הפתוח .זה מזכיר את צעקות הילדים שנדחפו לקירות
במקום לבנים ,וסתמתם את פיהם בטיט!

שביתה באתר הבניה
מה קורה באתר הבניה של העבדים היהודים? תוך כדי עבודה מפרכת ,כאשר
הנוגשים המצרים מאיצים בבני ישראל למלא את מכסת יומם ,והיהודי המסכן
כמעט טובע בתוך הטיט ,לפתע פתאום  ---כל שטח העבודה נהפך לשחור ,והשחור
הזה נע! אין טיט! הנוגשים גם הם התכסו בשכבה שחורה ,הם מתחילים לצעוק
ולקרטע בידיהם ורגליהם מרוב עקיצות .לעומתם ,היהודי שעמד בתוך הטיט כאשר
נהפך לכינים ,לא קיבל אפילו עקיצה אחת ,ולא דבקה בו אפילו כינה אחת!
הנוגש מגרד את גופו במרץ (מעין המרץ שבו הכריח את ישראל לעבוד) .לנגד עיניו
הזועמות יושבים עבדיו באפס מעשה .כל כך מרגיז לראות אותם יושבים בנחת,
כשהוא עצמו מתפתל מכאבים ,והם עוד מעיזים לחייך וללגלג על תנועותיו
המשונות .כמה חבל שאין הוא יכול ''לטפל'' בהם עכשיו ''כמו שצריך'' .למורת
רוחם של המצרים ,העיזו העבדים לעזוב את הכל וללכת הביתה.

כבהמות נידמו
המכה הנוראה פגעה גם בבעלי החיים! החמורים ,הסוסים ,הגמלים ,הבקר ואפילו
הצאן ה''קדוש'' ,התכסו בכינים עוקצות .כל הבהמות גועות בכאב ומשתוללות
בהשתדלן להתפטר מן המטרד הנורא ,ממש כמו המצריים עצמם .אתם ביזיתם את
ישראל והשוויתם אותם לבהמות  -השווה ה' אתכם לבהמותיכם!!

אצבע אלוקים היא!
פרעה השחצן עוד לא משוכנע שאין זה מעשה כשפים .הוא קורא לחרטומיו שייצרו
גם הם כינים .החרטומים מנסים להוציא כינים ,אך אינם מצליחים .מדוע? משום
שאין מעשה הכשפים יכול לשלוט בדבר שגודלו פחות משעורה ,והכינים בגודלם
הטבעי הן קטנות מאוד ואין לחרטומים שליטה עליהן .ראו החרטומים כי אין
ביכולתם להוציא כינים ,הודו ואמרו'' :אצבע אלוקים היא'' .ממכה זו בטלה
חכמתם ונתמעטה מעלתם יותר ויותר .האומה המתקדמת ביותר והמפותחת ביותר
בענייני כישוף ,הודתה שאין כאן כישוף ,אלא הכל מהקב''ה!!

השלכות המכה
החל ממכת כינים בטלה העבודה מבני ישראל ,הם הפסיקו לטאטא את הרחובות,
לעבוד בשדות ולעבוד בטיט .אולם עדיין לא שוחררו לחופשי .כעת יש לפני המצרים
עבודה רבה וקשה .כל הבניינים שהיו מטויחים יפה בטיח ,נראים מוזנחים ועזובים.
עבדיהם שוחררו מעבודת הטיט ,ואין מי שיטייח הכל מחדש .ידיהם פצועות
וכואבות ,והם אינם מסוגלים לעבוד ,בודאי שלא עבודה כה קשה בטיט.

במכה זו שוב הראה ה' במוחש את מציאותו ,ובזה תמה סדרת המכות הראשונה -
דצ''ך (דם ,צפרדע ,כינים) שהיא שלב א' בלימוד שה' רצה ללמד את פרעה ואת עמו:
יש אלוקים והוא ברא את העולם יש מאין .אכן ידיעה זו הגיעה להכרתם השכלית
של המצרים .אולם עדיין סרב ליבם לשלוח את בני ישראל.

מכת ערוב

התראה
אמר הקב''ה למשה :הרשע הזה (פרעה) הקשה את ליבו בשלוש המכות הראשונות,
המכה הרביעית קשה יותר מן הראשונות .לך והתרה בו ,כדי שישלח את עמי ולא
תבוא עליו המכה .בנוהג שבעולם ,אדם הרוצה להביא רעה על שונאו ,מביא עליו
בפתאומיות ,כדי שלא ירגיש בו וימלט .ואילו הקב''ה היה מתרה בפרעה הרשע ,אולי
יחזור בתשובה.
עושה משה כדבר ה' ומתרה בפרעה :שלח את עמי או שתלקה במכת ערוב  -תערובת
של כל מיני חיות ,עופות ,נשרים ,שרצים ורמשים .פרעה הרשע מקשה את ליבו,
למרות שגופו עדין מגרד וכואב מעקיצות הכינים ,ועל אף מליארדי הכינים המתות
המצויות בכל מקום .בוקר בוקר ,במשך שלושה שבועות ,נכנס משה לארמון המלך
ללא רשות ומתרה בו ,והמלך מסרב לשמוע .ביום האחרון כבר 'נשבר' לו לפרעה
לשמוע את התראותיו החוזרות ונשנות של משה .מה הוא עושה? הוא מקדים את
יציאת הבוקר היומית שלו אל היאור (כדי לעשות צרכיו) ,ויוצא מוקדם מאוד ,לפני
שיספיק משה להגיע .אך אין דבר הנסתר מעיני ה' .אמר ה' למשה כי ילך אל פרעה
מוקדם יותר אל היאור ,להתרות בו בפעם האחרונה.

השגחה פרטית
מוקדם מבכל בוקר נפגשים משה ופרעה ,והפעם ליד היאור .פרעה נתפס שוב בקלונו
ָאמר ה'
ובקלקלתו ,כשהוא ה''אלוה'' הגדול צריך לצאת לנקביו .אמר לו משה'' :כה ַ
יך ּו ְב ַע ְּמ ָך
ֲב ֶד ָ
ּובע ָ
יח ְב ָך ַ
ַע ְבדֻּׁנִ יִ :כי ִאם ֵּאינְ ָך ְמ ַׁש ֵּל ַח ֶאת ַע ִּמי ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִל ַ
ַׁש ַלח ַע ִּמי וְ י ַ
יך ֶאת ֶה ָערֹּב'' .משה מוסיף ואומר לפרעה :עד עכשיו בשלוש המכות הקודמות
ּוב ָב ֶת ָ
ְ
ראית כי ה' ברא את העולם .עכשיו תלמד לדעת שה' לא רק ברא את העולם ,אלא
הוא משגיח על ברואיו ,רואה את מעשיהם ,גומל לאיש חסיד כמפעלו ,נותן לרשע רע
כרשעתו .ההוכחה לכך היא שהערוב יבוא בכל מצרים ,ואילו אל ארץ גושן  -מקום
מגורי בני ישראל  -לא תכנס אפילו חיה אחת ,אפילו זבובון קטן לא יכנס לשם! יותר
מכך ,גם אם ילך איש יהודי מחוץ לתחומי גושן ,לא תפגענה בו החיות לרעה כלל.
במכה זו ,אומר משה לפרעה ,יש לכם שהות של יום אחד כדי לברוח אל ארץ גושן
המוגנת מפני הערוב.

יש דובים ויש יער!
למחרת היום הגיעו לארץ מצרים כל מיני חיות רעות ואכזריות :דובים ,אריות,
נמרים ,זאבים ,זוחלים ונחשים ,עקרבים ,עכברים וחולדות .גם מיודעינו הצפרדעים
והכינים ,חזרו! נוסף לאלה היו מעופפים באויר שרצים עוקצים ומציקים ,כמו
זבובים ,יתושים ,דבורים ,צרעות ,פרעושים ,מקקים .גם ציפורים טורפות הגיעו!
אולם יש בעיה :חיות רעות הן בעלות עוז ואומץ רק כשהן מצויות במקומן הטבעי.
אך כאשר הן נמצאות במקום ישוב בני אדם כוחן ואומץ לבן נחלש .אולי בשל כך לא
יעשו החיות במצרים עבודה מספיק טובה? גם לזאת דאג בורא עולם .כדי שהמכה
תהיה מושלמת ,הביא הקב''ה יחד עם החיות ''גם את האדמה אשר הם עליה'' ,כדי
שידמה להן שהן במקומן ,וכך יוכלו להתגרות ברשעי מצרים.
הגיעו החיות תחילה לארמונו של פרעה .מביתו התפשטו ובאו אל בית עבדיו ואחר
כך בכל ארץ מצרים ,עד שהשחיתו את הארץ .אופן התפשטותם הוא בניגוד להגיון,
שכן היה עליהם לבוא תחילה אל השדות אשר סביבות מצרים ,אט אט להכנס גם
אל אזורי המגורים ורק לבסוף אל ארמון המלך המבוצר .אולם הקב''ה שינה מדרך
הטבע כדי להוכיח למצרים במוחש את ענין ההשגחה הפרטית ,בזה שפורע הקב''ה
תחילה מן הרשעים ביותר.

התקפה חזיתית
נתאר לעצמנו :פרעה יושב על כסא מלכותו וכתר מלכות על ראשו ,שריו ועבדיו
עומדים לפניו .סביב ארמונו יש שמירה כבדה .לפתע מתחילה התקפה ישירה על
פרעה .נחילי דבורים מקיפים אותו ועוקצים אותו ואת שריו .יחד עימם באים
יתושים ,זבובים ועוד טרדנים למיניהם .פרעה עדין יושב על כסאו ,והנה נכנס ''חיל
אויר'' כבד  -נשרים ,עורבים ועוד .הם עושים בביתו כבתוך שלהם .עוד הנשר מפיל
את הכתר מעל ראש המלך ,ו''חיל פרשים'' נכנס בשאגות ,נהמות וקולות מקפיאי
דם  -אריות ,נמרים ,שועלים ,דובים ,זאבים ועוד .פרעה רועד מפחד בכסאו ,הוא
מבין כי שומריו לא יצליחו להגן עליו ,אולם אין לו לאן להמלט ,מה גם ש''חיל
רגלים'' הופיע אף הוא ,והוא כולל  -נחשים ,עקרבים ,עכברים ,וגם  ---אוי ,רק לא
זה!  -צפרדעים וכינים!
החיות הסתובבו בכל ארץ מצרים :מצרי הולך ברחוב ,ופתאום לנגד עיניו צמח יער
שופע עצים .הוא עומד מופתע ,איך נברא היער בין רגע? הוא לא מתעמק בענין יתר
על המידה ,כי אינו רואה כל רע בכך שחורשה תרענן את מרכז העיר .אולם האריות,
הנמרים ,הדובים והזאבים שהתחילו לפתע לצאת מן ה''חורשה'' גרמו לו לשנות
כליל את דעתו ,הוא נס בצורה מטורפת ,כל עוד נפשו בו.

ושמתי פדות בין עמי ובין עמך
ברחוב אחר מטייל איש יהודי ,אשר הוכרח לעבוד כ''מטפלת'' (הרי החליפו עבודות
של נשים וגברים) .הוא יצא מבית המצרי כשהוא טעון בחמשת ילדי אדונו המצרי,
שנים על כתפיו ,עוד שנים על ידיו ,והגדול לצידו .לשמחתם של הילדים יש יער חדש
במקום .הם רצים אל עבר היער בשאגות שמחה .שמחתם נקטעת וחיוכם קופא על
פניהם בראותם לפתע אריה רץ לקראתם .צעקותיהם הופכות לצווחות אימה.
הבהלה והפחד משתקים את גופם ,והאריה מצליח ללא מאמץ לטרוף את אחד
הילדים .המראה המזעזע מוציא אותם מן ההלם המשתק שהיו שרויים בו ,והם
מתחילים לברוח תוך כדי צעקות אימים .הישראלי משתדל לברוח עם ארבעת
הנותרים ,אך בדרך מנוסתם בא לקראתם זאב! מנסה המטפל לברוח ,אך הזאב
משיג אותו וטורף ילד נוסף .העבד היהודי ממשיך לברוח עם שלושת הנותרים,
כשלקראתו מגיע דוב .הוא מנסה לברוח מהר יותר ,אולם הדוב מצליח להשיגו
וטורף עוד ילד אחד .הוא ממשיך לרוץ עם שני הילדים שנותרו ,אך כיון שכוחו הולך
ואוזל ובין כה וכה איננו מסוגל לרוץ מהר יותר מן החיות הטורפות ,הוא מנסה
להתחכם ולעלות עם הילדים על עץ .תוך כדי טיפוס בא נמר ,ותופס את הילד
שנשאר עדיין למטה .העבד מתנחם בכך שלפחות אחד הצליח להציל ,אבל תקוותו
נכזבה כשבא נשר ועף עם הילד למרומים.
היהודי ממשיך בדרכו מפוחד ומבועת ,כרגע נתון הוא עצמו בסכנה! נמצא הוא בתוך
יער שורץ חיות רעות ,הוא כבר הספיק לומר כמה פעמים ''שמע ישראל'' ואפילו
וידוי ,מצפה הוא בפחד אל מותו הנורא על ידי החיות הטורפות .והנה הנה זה מגיע -
 -פיל ענק צועד לקראתו בצעדים שקולים ומדודים ,כאילו מתכנן מהיכן להתחיללטרוף אותו .והפיל מתקרב ומתקרב ומתקרב ו ...מגיע ממש קרוב אליו .היהודי
עוצם את עיניו מחכה לחוש את השיניים הננעצות בו ,אך כלום לא קורה .הוא פותח
את עיניו ורואה מולו את הפיל מביט בו במבט ידידותי ,מצדיע לו עם החדק הצדעת
כבוד ,והולך לו !...מה קורה כאן?? ממשיך היהודי בדרכו ,ועל פניו עוברות חיות
נוספות ,אולם שום חיה לא נוגעת בו לרעה!!! מבין היהודי כי יש לו ''פרוטקציה''
מיוחדת אצל בורא עולם ,קומתו השחוחה מזדקפת ,אט אט במשך הזמן הוא לומד
להכיר בערכו הרם ,טעם הבזיונות וההשפלות הרבות שספג במשך שנות עבדותו,
ואשר הפכו את כל אישיותו לכנועה ועלובה ,מתחיל להתפוגג ,ובמקומו עולה
תחושת הערך העצמי .אכן זו היתה אחת המטרות החשובות של עשר המכות,
לרומם את רוחם של בני ישראל ,כדי להכין את נפשם לקבלת התורה וליצירתם כעם
הנבחר.

אבל כבד
כעת הוא שב לביתו של המצרי לבשר לו על מיתת ילדיו ,הוא עורך לו רשימה
מסודרת על נסיבות מותו של כל אחד ואחד מילדיו .יוצא העבד העברי מבית המצרי
כשהוא מותיר אחריו בית אפוף רגשות אבל ויגון .תחושו את תחושתם של בני
ישראל בשעה שתחבתם את ילדיהם אל קירות הבנין!
עוד הם אפופים ביגונם ,והנה הם שומעים מן החלון את השכנה זועקת בהיסטריה.
מה קרה? ליד ביתה ,סמוך לחלון חדר הילדים ,צמח לו פתאום עץ קוקוס גבוה.
לפתע הגיחה מן העץ גורילה ישר לתוך הבית ,ניגשה לעריסת התינוק ,תפסה אותו

ונעלמה! הצעקות והבכיות התגברו .גם משפחות בני ישראל צעקו בשעה שגזלתם
מידיהם את עולליהן הרכים כדי להשליכם ביאור!

אין מנוס!!
החיות הטורפות הסתובבו בחופשיות בכל מצרים .קולותיהן האימתניים ושאגותיהן
הנוראיות היו מקפיאות דם .צעקות הפחד של המצרים ויללותיהם הגיעו עד לב
השמים .שטחים רבים במצרים הפכו ליערות ומהם יצאו חיות שהתעללו במצרים.
פילים מעכו אנשים ,והעיפו אחרים למרחקים באמצעות החדק .קופים קפצו על
המצרים והשתוללו ,חיות אחרות עשו מבשרם ארוחה דשנה .המצרים רצו אחוזי
תזזית ממקום למקום ,מנסים למצוא מקום מפלט .תוך כדי מנוסתם מן החיות
הטורפות ,הם מוצאים לפתע אגמי מים .היו שהחליטו לקפוץ לתוכם כדי להינצל מן
החיות שביבשה ,אך מהר מאוד נוכחו לדעת שנפלו מן הפח אל הפחת .הם מצאו את
עצמם שוחים לתוך לועם של כרישי ענק ודגים טורפים אחרים.
היו מצרים שעלו לקומות עליונות במגדלים גבוהים ,כדי להנצל מן החיות ,אך מהר
מאוד גילו את טעותם כאשר מבעד לחלון נכנסו נשרים ועורבים והרגו בהם.

בחדרים אימה
המצרי היושב בביתו ,שומע את קול בהמותיו הגועות ברפת מפחד החיות הרעות.
הוא משער לפי הקולות שחלק מן הבהמות נטרפו .ואז הוא שומע את השה  -אלוהיו
 מרים את קולו .המצרי עוד מנסה להשתעשע בתקוה ,כי הנה סוף סוף מראהאלוהיו את כוחו וגוער בחיות הרעות שיסתלקו .אך השתתקותו הפתאומית של השה
לא מותירה ספק בלב המצרי ,כי גם השה מצא את סופו בלוע החיות.
הוא מתנחם בעובדה שלפחות הוא ומשפחתו מוגנים בתוך הבית הסגור .אולם ''אין
חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה''' .אי אפשר לברוח מעונשי שמים .רק לארץ גושן
יכלו להמלט כדי לראות את הפדות שה' עשה בינם לבין ישראל .אולם אל הבתים
אשר בארץ מצרים שלח ה' מן הים חיה הנקראת ''סילונית'' .ידיה ארוכות כ1-5 -
מטרים ,והיא שולחת ידיה בתוך ארובות הגגות ,מגיעה אל הדלת מבפנים ופותחת
אותה לרווחה!
נתאר לעצמנו משפחה היושבת ספונה בביתה .נמצאים שם האבא ,האמא ,הילדים,
הסבא והסבתא ,וגם ה'סבתא רבה' הקשישה בת ה  .91 -חיות רעות מקיפות את
הבית ,קולותיהם האימתניים נשמעים בברור בתוך הבית .ההורים מנסים להרגיע
את הילדים שלא יקרה להם שום דבר ,שהרי הם מוגנים בתוך הבית.
אולם ,לפתע הם שומעים רשרושים מוזרים מאזור הגג .מתוך הארובה משתלשלת
יד ארוכה של החיה הסילונית ,וכבקיאה היא מגיעה אל מקום הדלת ,מושכת את
הבריח ,ופותחת את הדלת לרווחה!! בפתח עומד לו אריה אימתני .בלי להסס ,הוא
נכנס פנימה בדהרה וטורף את התינוק הנמצא בחיק אמו .כשטרפו בין שיניו הוא
פונה לצאת מן הבית.

ההלם והזעזוע משתלטים על הנוכחים .האמא מתעלפת ,והאחים נתקפים בחרדה.
גם הסבתא שותפה להרגשת ההלם והאבדון .הסבתא רבה הקשישה מתעלפת,
בהיזכרה בתמונה דומה שהתרחשה לפני למעלה משמונים שנה כשהיא היתה ילדה
קטנה .אז שלחו אותה לרגל בין בתי בני ישראל ולהלשין על אמהות שילדו בנים.
השוטרים היו באים ,ולוקחים את התינוקות מידי אמותיהם ,ובאכזריות נוראה מול
עיניהן זורקים אותם ליאור! האמהות היו צורחות בדיוק כמו עכשיו .אולם ...אז
חשו המצרים עונג לשמוע ולראות את צערם הגדול של בני ישראל .כעת זאת היא זו
שסובלת  -מידה כנגד מידה!

שבוע של סיוטים
שבוע שלם השחית הערוב את מצרים ,אבל בישראל לא פגע .אחרי זמן קצר לא נראו
מצרים ברחוב ,חלקם נטרפו וחלקם נכנסו לבתים בתקוה שהם יהיו להם למחסה.
הלילות עברו עליהם ללא שינה .אף על פי שחיות טורפות רק ביום ,ובלילה היה שקט
יותר מבחינה זו ,בכל זאת לא יכל המצרי לעצום עין .הטראומה שעברה עליו במשך
היום החולף וכן הפחד מפני יום המחר הדיר שינה מעיניו .כאשר הכריעה העייפות
את הפחד וסוף סוף כמעט נעצמו עיניו ,הוא חש לפתע עקיצה מוכרת  -כינה גדולה
באה ועקצה אותו .עקיצות הכינים וקרקורי הצפרדעים שברקע מחזירות אותו שוב
לסיוטי העבר .ליל בלהות ממש .והסיוט הזה נמשך  5לילות ו 5 -ימים.
יכם ַב ִּמ ְד ָבר,
ּוז ַב ְח ֶתם ַלה' ֱאל ֵֹּּה ֶ
ָאנכי ֲא ַׁש ַלח ֶא ְת ֶכם ְ
לקראת סוף המכה אמר פרעהִ '' :
ֲדי!'' .משה מתפלל שתסור המכה למחרת,
ַרק ַה ְר ֵּחק לֹּא ַת ְר ִחיקּו ָל ֶל ֶכתַ ,ה ְע ִתירּו ַבע ִ
ואכן המכה סרה ,אולם פרעה שוב הכביד את ליבו ומאן לשלוח את בני ישראל.
לאחר המכה ,יצאו כל החיות והבהמות ממצרים וחזרו למקומן הטבעי  -שלא כמו
במכת צפרדע ,שבה מתו הצפרדעים ונשארו במצרים .זאת ,מפני שאילו היו החיות
מתות במצרים ,היו המצרים נהנים מאוד מנבלותיהם  -מבשרם ,מעורם,
מפרוותיהם ,משיניהם ,מקרניהם ,ועוד .והמכות  -הרי לא להנאה ניתנו...

מכת דבר

התראה
טרם הספיקו המצרים להתאושש מן הטראומה הנוראה שהביא עליהם הערוב ,עדין
שקועים הם ביגון על יקיריהם שמתו במיתות משונות .והנה עוד באותו יום שבו סר
הערוב ,בצהרי היום ,מגיע משה לארמון פרעה ומתרה בו שאם לא ישלח את עם
ישראל ,ה' יכה אותו במכת דבר .הפעם אומר משה את דבריו ביתר תקיפות
בדיבורים קשים ,משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה' מתקיים במלואו ,ובכל זאת
הוא מקשה את ליבו .פרעה בכל זאת מסרב .וכך חוזרת ההתראה במשך שלושה
שבועות .ביום האחרון אומר משה לפרעהִ '' :הנֵּה יַד ה' הֹויָה ְב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶׁשר ַב ָש ֶדה

ּובצאן ֶ -ד ֶבר ָכ ֵּבד ְמאד :וְ ִה ְפ ָלה ה' ֵּבין ִמ ְקנֵּה יִ ְש ָר ֵּאל
מרים ַבגְ ַמ ִלים ַב ָב ָקר ַ
סּוסים ַב ֲח ִ
ַב ִ
ּובין ִמ ְקנֵּה ִמ ְצ ָריִ ם וְ לֹּא יָמּות ִמ ָכל ִל ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ָד ָבר''.
ֵּ

מוות פתאומי
אכן למחרת מכה ה' את ארץ מצרים בדבר .דבר הוא מיתה פתאומית לבהמות .כל
הבהמות שהיו בחוץ מתו כולם בבת אחת ,לא ממחלה או מכל סיבה טבעית אחרת,
אלא פתאום ללא שום סיבה .נתאר לעצמנו מה קרה באותו רגע שבו התרחשה
המכה :מצרי אחד היה באותה שעה רוכב על סוסו האביר .פתאום צונח הסוס,
ורוכבו נופל בחבטה ארצה .איכר שעמד ליד שורו נפגע מנבלתו הנופלת עליו כאשר
הח ָמר נמחץ למוות על ידי חמורו הצונח עליו .ילד שעמד ליד השה,
מת מהדבר .כך ַ
נדרס תחת אלילו המת.
מצרי אחר יושב בביתו ופתאום הוא שומע קול חבטות עזות בחצרו .הוא קם
ומסתכל מהחלון ,והנה כל הבהמות שבחצרו מתו! איזה נזק כספי עצום! הוא סוקר
במבטו את הרחוב ומגלה שעל הארץ שוכבות בהמות מתות רבות ,אין בהמה אחת
שמסתובבת חיה .הוא תמה ,מה גורם למוות הפתאומי הזה? ואז הוא נזכר שמשה
התרה בהם שיהיה דבר .גזלתם בקרם וצאנם ומקניהם של ישראל  -בהמותיכם
ילקחו מכם!
הוא נעשה מודאג מאוד :איך אחרוש מעכשיו את השדה? הרי עד לפני זמן קצר
השתמש בישראל כבהמה למשוך במחרשה בשדה כדי לא לעייף את הבהמות.
לאחרונה חזר שוב להשתמש בבהמות ,ובמותן מי ישא בעול המחרשה במקומן?
חסתם על הבהמות ורתמתם את ישראל אל המחרשה  -כעת מתו בהמותיכם ואין
לכם את מי לרתום!!
בתחילת מכת דבר מתו בשניה אחת כל הבהמות שהיו בחוץ .במשך שבעת ימי המכה
מתה כל בהמה שבעליה הוציא אותה החוצה בנסיון לראות אם עברה המגפה או לא.
כמו כן מתה כל בהמה שבעליה לא שמר עליה כראוי ויצאה החוצה.

ממקנה בני ישראל לא מת אחד
מבהמתן של ישראל לא מתה אפילו אחת ,גם אם עמדה בהמת ישראל סמוך ממש
לבהמת המצרי .אפילו בהמת ישראל חלשה ,רזה וחולה העומדת למות ,לא מתה.
בהמה שהיתה שייכת בשותפות למצרי וישראל ,לא מתה .אפילו בהמת מצרי
המושכרת לישראל ,שהיה לישראל הנאה בה מהגיזות והחלב ,לא מתה.

הכבדת לב פרעה
ראה פרעה כל זאת ,ובכל זאת הכביד את ליבו .אומנם הקל יותר את עול העבדות,
אך לא שחרר את בני ישראל .אמר הקב''ה :רשע! סבור אתה שלא אוכל להכחידך
מן העולם? למד ממכת דבר ,בעת ששלחתי אותו הדבר ,אילו הייתי משלח עליך ועל
עמך ,היית נכחד מן הארץ .אבל לא שלחתיו עליך ,כדי שאראך גדולתי ותספר כוחי
בכל הארץ .כיון שראה הקב''ה שלא חזר בו מחמש המכות הראשונות ,מכאן ואילך
אמר הקב''ה ,אפילו אם ירצה לשוב ,אני מחזק ליבו כדי שאפרע כל הדין ממנו.

מכת שחין

מעט המכיל את המרובה
לאחר מכת דבר ,נהנו המצריים משלושה שבועות שקטים .משה ואהרון לא
מאיימים עליהם במכה נוספת .והנה יום אחד מופיעים משה ואהרון בחצר פרעה,
ללא רשות כמובן .בעמדם לפני פרעה לקח כל אחד מהם מלוא חופניו פיח של כבשן.
העביר אהרון את הפיח שבחופניו אל חופני משה ,ומשה העביר את הכל ליד אחת,
קמץ אותה וזרק את האפר כלפי מעלה .הגיע האפר עד כסא הכבוד! שם התחמם
האפר ,ירד והתפזר על כל ארץ מצרים ,וגרם לשחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה.
ניסים גדולים התרחשו פה :ידו של משה הכילה פי שמונה מהרגיל  -הוא החזיק
בחופן אחד כמות של  1חופנים ,ואז קמץ את היד באופן שהצטמצם הנפח למחצית!
שלא כמידת בשר ודם מידת הקב''ה ,בשר ודם ממלא כלי מלא לתוך הריקן ואינו
יכול לפנות כלי מלא לתוך כלי מלא .אבל הקב''ה עשה מקום שמחזיק מעט -
שיחזיק מלואו פעמים רבות .נס נוסף :אם אדם זורק חץ כלפי מעלה ,אינו מהלך
מאה אמה ,וכאן זרק משה אפר קל שאין בו ממש  -השמימה ,עד כסא הכבוד .ועוד
נס :הכמות הקטנה של האפר התפזרה על פני כל ארץ מצרים ( 0,111ק''מ על 0,111
ק''מ) .ועוד :סוג אחד של אפר הביא  21מיני שחין.

מכף רגל ועד ראש אין בו מתום
 21מיני שחין הביא הקב''ה על המצרים ,ולא היתה רפואה למכתם ,כיון שהתרופה
של סוג שחין מסוים גורמת נזק לסוג שחין אחר ,והמצרים סבלו מכל מיני השחין
גם יחד.
נתאר לעצמנו :לפתע ,ללא כל התראה יורד מן השמים אפר חם .בלתי אפשרי
להמלט מפגיעתו אפילו בתוך הבתים .האפר חודר דרך בגדיהם אל כל חלקי גופם,
והם מתכסים בשחין מכף רגל ועד ראש .כל בשרם נעשה אבעבועות רבות ,וזב בשרם
מעליהם עד שנמקו ונבאשו .האפר החם פוגע רק במצרים ,ואילו ישראל שעומד ליד
המצרי לא נפגע כלל ,אפילו גרגר אחד קטן לא פוגע בו! השגחה פרטית מדויקת!

שעבדתם את ישראל בדוחק תחת השמש הקופחת ,והיה בשרם נכמר  -ילהט אף
גופכם מן השחין!
המצרי לא מצא מנוח לגופו ,על כפות רגליו היו אבעבועות מכאיבות ,אשר הכאיבו
לו יותר כאשר עמד עליהן .הוא ניסה להרים את רגליו לסרוגין ,פעם את רגל ימין
ופעם את רגל שמאל .כשהתעייף מן הריקוד המוזר ,ניסה לשבת .אך הפצעים שבגופו
הכאיבו לו יותר .לשכב על הפצעים המוגלתיים הוא אפילו לא ניסה ,שמא ילחצו
והמצב יחמיר .כך הוא יושב ונעמד ,יושב ונעמד ולא מוצא תנוחה מתאימה במשך
שבוע שלם! גם אתם הכרחתם את ישראל להמשיך לעבוד כאשר נדקרו ברגליהם
ובידיהם מן התבן והקוצים שבטיט!
מצרי שאיבד את שיווי משקלו תוך כדי ''ריקוד''  -נפל ,וכאב המכה על גוף פצוע
בלתי ניתן לתיאור .היה עליו לקום במהירות כי בלתי נסבל להשאר לשכב על
הפצעים .אולם לצורך הקימה היה מוכרח להניח את ידיו מלאות הפצעים על
הרצפה וללחוץ כדי להתרומם ולקום! כששני מצרים נתקלו זה בזה ,היתוסף כאב
על כאבם וצעקתם הגיעה עד לב השמים .הם גידפו וקיללו ,כדרך הגויים ,את מצבם
הביש .במקרה אחר היו בודאי מכים זה את זה באגרוף .אך פצעי השחין מנעו מהם
לקפל את כף היד לאגרוף ,אפילו סטירת לחי גרמה כאבים עזים.
הגוף מכוסה במיני השחין הרבים .יש פצעים שמגרדים ,חלקם כואבים ,ואחרים
שורפים .המצרי לא מסוגל לגרד בידיו הפצועות והכואבות ,מה גם שפעולת הגרוד
גורמת כאב עז לפצעים שמסביב .התגרדות על קירות ועל פינות הארון ממש לא באה
בחשבון כי יש פצעים פתוחים ,אשר השפשוף מזיק להם ומכאיב יותר .על כן עושה
המצרי תנועות משונות בהשתדלו לגרד פצעים מגרדים בלי לפגוע בפתוחים.
המצרים בכו מכאב ,אך הדמעות המלוחות שנטפו על הפצעים צרבו אותם ,וגרמו
להם לקפץ על מקומם מכאבי תופת .הם נאלצו להאנק בליבם ,לחשוק את
שפתותיהם ולחנוק את הדמעות במאמץ אדיר .גם היולדות היהודיות חשקו את
שפתותיהן שלא לצעוק בשעת הלידה כדי שתינוקן לא יתגלה!
אבא ואמא רואים בצרת ילדיהם ובכאבם ,ואינם ניגשים להחזיקם ,ביודעם שפעולה
זו תכאיב לשניהם .הילדים נצמדים אל אבא ואמא שיעזרו להם ויטפלו בפצעיהם,
אולם ההורים נאלצים לעמוד מנגד .לא רק שאינם מרימים את ילדיהם ומטפלים
בו ,אלא אף צועקים עליהם שלא יגעו בהם כי הכאב הוא נורא .גם אתם לא הנחתם
לילדים ולילדות שנדקרו מן התבן לחבוש את פצעיהם ולקבל תנחומים מהוריהם!
בא הלילה והמצרים עייפים וסחוטים ,כאובים ודואבים .כך הרגישו ישראל אחרי
יום של עבודת פרך ומכות אכזריות .הם סבלו כך במשך שנים!!
שבוע שלם סבלו מהגירודים ומן הכאבים .נוסף לכך סבלו מרעב ,ידיהם הפצועות
התקשו לגעת באוכל .הם סבלו גם מחוסר שינה ,כיון שלא העיזו לשכב במיטה,
שהרי אז היו לוחצים על אזור גדול בגופם הפצוע .כאשר כואב לו לאדם ואין לו
פתרון ,הוא מתוסכל .וכאשר הוא רעב הוא כועס ועצבני ,וכאשר הוא עייף הוא
מאבד את עשתונותיו .כאן הצטרף הכל ביחד לשבוע שלם של טרוף הדעת.
גם הבהמות לא נמלטו מן המכה .השחין פגע בחמורים ,בסוסים ,בגמלים ,בבקר
ובצאן ,בכלבים ובחתולים .הם יללו ופרכסו מכאבים ,ובקושי נגעו באוכל .בניגוד
להם ,בהמות ישראל המשיכו ללעוס את מזונם בנחת ולהתפרקד במנוחה על הדשא
בסיום הארוחה .ההבדל הזה התרחש על אף שעמדו זו ליד זו ממש!

קידוש ה'
חרטומי מצרים רצו אף הם לעשות כישוף מעין זה ,אך הם נמנעו מכך משום שבושו
ונכלמו במצבם המביש ,בהיותם מלאים שחין ואין ביכולתם לעזור אפילו לעצמם.
על כן לא באו להיכל המלך ולא נראו לפני משה בחוצות ,אלא נשארו בבתיהם
המסוגרים .בכל זאת לא שילח פרעה את בני ישראל ,כי בשלב זה כבר הכביד ה' את
ליבו כדי להרבות נסים ומופתים במצרים.
במכה זו תם שלב ב' של עשר המכות  -עד''ש (ערוב ,דבר ,שחין) ,שבו לימד הקב''ה
את האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם ,אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל
נברא '' -כי אני ה' בקרב הארץ''.

מכת ברד

ושמתי להם מקום לנוס שמה
מיד לאחר מכת שחין ,עוד בטרם התחילו פצעי המצרים להגליד ,הופיע משה לפני
פרעה והתרה בו ,שאם לא ישלח את בני ישראל ,יוכה במכת ברד ,שעוד לא היתה
כמוה .פרעה ,שכבר הכביד ה' את ליבו ,מאן לשמוע .כך חזרה ההתראה על עצמה
במשך שלושה שבועות .ביום האחרון כבר נמאס לפרעה מן ההתראות ,והוא החליט
ללכת ליאור מדרך אחרת ,כדי שמשה לא יפגוש אותו .אולם לפני צאתו מן הארמון
הוא נדהם לראות את משה שהקדים אותו ובא לביתו.
אמר לו משה :אם עדין ממאן אתה לשלוח את בני ישראל ,דע לך שמחר ,בדיוק
בשעה הזאת ,כאשר תגיע השמש לסימן שאני עושה לך פה על הקיר ,ימטיר ה' על
מצרים ברד אשר כמוהו לא היה מעולם .מוסיף משה ואומר :מי שברצונו להנצל מן
הברד ,שיכנס הביתה ויכניס עמו אף את בהמותיו .כל מה שיהיה מחוץ לבית ,יהרס
וימות על ידי הברד .יתברך שמו של הקב''ה ,שאין מידותיו כמידות בשר ודם .אדם
המבקש להביא פורענות על חברו ,דואג הוא שלא ידע חברו ממנה ,ומתפלל שתצליח
עצתו כדי שיפול חברו .אבל הקב''ה אינו כן ,אלא מתרה ומייעץ איך להנצל.

ברד וגחלי אש!
למחרת ,בדיוק ברגע שבו הגיעה השמש אל הסימן שבקיר ,נטה משה את ידו
השמימה כשמטה האלוקים בידו ,וכך התחילו הברקים מבריקים והרעמים
מרעימים ,והארץ רועדת .אבני ברד כבדות ניתכו ארצה בחוזקה.

עד מכת הברד לא ידעו המצרים גשם מהו ,וכעת יורד על ראשם ברד!! ולא ברד רגיל
מכדורים קטנטנים של קרח ,אלא כל גרגיר כגודל אבטיח!! ובתוך הקרח יש אש,
כדורי אש מן השמים! התופעה לא נקלטת במוח :מים ואש מעורבים יחד?! והפלא
הגדול יותר הוא ,שאחד לא השפיע על השני  -האש לא המיסה את הקרח ,והקרח
לא כיבה את האש! כל חוקי הטבע בוטלו לגמרי .האש בערה בתוך קרח סגור ללא
חמצן ,ובכלל ,ללא כל חומר בערה!
נתאר לעצמנו :המצרים רואים בשמים הבזקי אור ענקיים  -ברק! חלחלה עוברת
בהם ,מעולם לא ראו דבר כזה! לאחריו נשמע רעש גדול מתגלגל  -רעם אדיר,
בחייהם לא שמעו קול מבהיל כזה .לבם נמס מפחד ובהלה .בטרם התאוששו
מבהלתם ,הבריקו ברקים נוספים והרעימו רעמים ,הארץ רעדה תחתם ,ואז הגיע -
ברד!
מה חשב המצרי באותו רגע? אולי חשבו שהעולם חוזר לתוהו ובוהו ,השמים והארץ
עומדים לפני התמוטטות .מי שיכול ,זחל אל מתחת למיטה ,אחרים התכווצו כמו
כדור רועד בפינת החדר .חלקם עצמו עיניהם בחוזקה ותחבו ידיהם עמוק
באוזניהם .לשונם נעתקה מרוב פחד וחלחלה .היו אחרים שפצחו בצווחות נוראות!
יתכן ששערם סמר ואולי אפילו הלבין מן הפחד .פחד מוות אפף את כולם ,ובאימה
גדולה הם חיכו לקץ העולם .הייתם מבעיתים את ישראל בקולכם בחרופים
ובגידופים  -עכשיו תבעתו אתם מן הקולות!

מגורים משותפים עם בהמות
הבהמות שהוכנסו הביתה לשם הצלתן ,נבהלו גם הן מן המהומה בחוץ .הן יללו
בחרדה ,השתוללו והתפרעו בבית המצרי .איך אפשר לחיות בצורה כזאת יחד עם
בהמות מתפרעות בבית אחד? בבתים התפשט ריח הבהמות .יתכן שלחלק מן
המצרים נמאס מן המגורים המשותפים הללו ,והם שילחו את בהמותיהם למות
בחוץ על ידי הברד .הכרחתם את בני ישראל לחיות יחד עם בהמותיהם בשדות
חודשים ארוכים  -תתענגו גם אתם על ה''תענוג'' הזה!
היו מצרים שרצו להתחכם .הם לא הכניסו את הבהמות לבית ,אולם הם טחו את
הרפת בטיט ,והכניסו לשם את עבדיהם ומקניהם .אך אי אפשר להתחכם נגד
הקב''ה .ה' אמר להכניס לבתים ,וכל תחבולה אחרת לא תועיל! האש האצורה בתוך
הברד ,המסוגרת מכל הכיוונים ,שאפה לצאת החוצה ,וברגע שגבר החום מבפנים
יותר ויותר ,נשמע פיצוץ עז ,והאש יצאה בכח גדול כמו תותח בעל עוצמה אדירה!
כך נשברו גדרות העץ לרסיסים ,ומתו כולם מאדם ועד בהמה ,כדבר ה' ביד משה
עבדו .אולם מפליא מאוד מאוד ,שבתוך כל המהומה הזאת בני ישראל וצאנם לא
ניזוקו כלל .רק ששמעו הם את קולות הרעמים ,כי רעמים באים ליישר עקמומיות
שבלב ,וזה היה נדרש לישראל מאוד בזמן ההוא.

הרס הצמחיה
ליבול והצמחיה נגרם נזק רב .הברד שניתך ארצה בחוזקה שבר את כל העצים
והיבול והרס אותם מן השורש .לאחר מכן יצאה האש ושרפה אותם .אולם דווקא
היבול הרך ,כמו החיטה והכוסמת ,לא ניזוק  -לא נשבר ולא נשרף .הביא הקב''ה את
הפורענות על מצרים בצורה מחושבת ,כדי להותיר להם יכולת קיום ,למען הרבות
מופתיו בארץ מצרים.

הברד פוסק
אחרי שבעה ימים ,נכנע פרעה מעוצמת המכה ,שלח לקרוא למשה ואהרון והודיעם:
''חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ,ואני ועמי הרשעים!'' הוא מבקש מהם שיתפללו אל ה'
שיסיר את המכה ברגע זה ,בלי עיכובים ,ואז אשלח את בני ישראל .אמר לו משה:
כך אמרת במכות הקודמות ולא שילחתם .השיבו פרעה'' :חטאתי הפעם ,חטאתי
לה' אלוקיכם ולכם .עכשיו אני משלחם! אמר לו משה :אומנם יודע אני שלא תעמוד
בדיבורך ,אולם בכל זאת אצא מיד מן העיר ואתפלל שיפסיק הברד ,למען תדע כי
אין כה' בכל הארץ.
יצא משה מעם פרעה ,ונעשתה לו קפיצת הדרך שהגיע מיד אל מחוץ לעיר .התפלל
משה אל ה' ,ומיד פסק הברד .אפילו הברד שכבר היה באויר ,לא המשיך לרדת .תלה
הקב''ה ברד זה באויר בין שמים לארץ במשך  10שנה עד זמן יהושע.
''וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ,ויוסף לחטוא ,ויכבד לבו הוא ועבדיו''.
חזר פרעה לרשעותו וסרובו ,אולם בכל זאת נשאר עליו רושם המכה ,ומכאן ואילך
פרעה התחיל להוקיר את ישראל ,והסיר מהם לגמרי את כל העבודה .למעשה לא
היה לו שום רווח בהשארת בני ישראל בארצו ,אולם הסיבה האמיתית שלא נתנה לו
לשלחם היא אי רצון להכנע ולהשפיל עצמו לפני הקב''ה.

מכת ארבה

בנערינו ובזקנינו נלך!
למחרת מכת ברד ,כשעדיין גושי קרח מכסים את הארץ ,ועשן עולה מן העצים ומן
הרפתות ,נכנסים שוב משה ואהרון אל ארמון פרעה ומתרים בו ,שאם לא ישלח את
בני ישראל ,יוכה על ידי ארבה .במשך שלושה שבועות חוזרת ההתראה על עצמה,
ָאמר ה' ֱאל ֵֹּּהי ָה ִע ְב ִריםַ ,עד ָמ ַתי ֵּמַאנְ ָת ֵּל ָענֹּת
וביום האחרון אומר משה לפרעה'' :כֹּה ַ
ַאר ֶבה
ַאתה ְל ַׁש ֵּל ַח ֶאת ַע ִּמיִ ,הנְ נִ י ֵּמ ִביא ָמ ָחר ְ
ַע ְבדֻּׁנִ יִ .כי ִאם ָמ ֵּאן ָ
ִמ ָפנָיַׁ ,ש ַלח ַע ִּמי וְ י ַ
ָארץ''.
ֻּׁל ָך ,וְ ִכ ָסה ֶאת ֵּעין ָה ֶ
ִבגְ ב ֶ

הפעם ,חששו עבדי פרעה מאזהרותיו של משה ,והתחילו לדון ביניהם בענין .כשראה
משה שהם מתדיינים ,יצא לזמן מה כדי לאפשר להם לשוב בתשובה .מיד בצאתו פנו
עבדי פרעה ואמרו למלכם :עד מתי יהיה לנו זה למוקש? שלח את האנשים ,ויעבדו
את ה' אלוקיהם .האם עוד לא ידעת כי אבדה מצרים?! שמע פרעה לדבריהם ,וביקש
להשיב את משה ואהרון ,אמר להם :הרשות נתונה לכם ללכת לעבוד את אלוקיכם.
מי ומי ההולכים? עונה לו משה :כולנו ,מנער ועד זקן ,בנים ובנות ,בצאננו ובבקרנו,
כי חג ה' לנו.
מיד מתחזק לב פרעה והוא משיב להם :דרך הבחורים והזקנים לזבוח ,אך אין דרך
הטף לזבוח .מדבריכם מבין אני שכוונתכם לברוח! ועכשיו לכו מכאן מהר ,אינני
רוצה לשמוע אתכם ואת בקשותיכם! לא השכיל פרעה לדעת כי בעבודת ה' אצל עם
ישראל נוטלת חלק כל המשפחה היהודית ,ולא כאותן דתות אשר רק הכמרים
עובדים לאליל עבור כל בני עמם.

צבא של ארבה
בצאת משה מעם פרעה ,הוא נוטה את מטהו לשמים ,ואז השיב הקב''ה רוח מזרחית
כל היום וכל הלילה .בבוקר הגיע עם הרוח  -הארבה .להקות ארבה כה עצומות לא
נראו עדין בעולם .כל אויר מצרים התמלא ארבה כה רב עד שהם עמדו זה על גבי זה
בגובה של כמה מטרים .לא היו ביניהם מרווחי אויר ,ומתוך כך נתכסה אור השמש
וחשכה הארץ .שבעה מיני ארבה הגיעו למצרים.
נתאר לעצמנו את המצרי ההולך לתומו ברחוב בשעה זו .הוא שם לב שרוח מזרחית
חזקה נושבת ,אך לא מבין מה פשרה .והנה רואה הוא מרחוק ענן גדול וחשוך עולה
מצד מזרח .כנראה ,מהרהר המצרי בלבו ,הרוח הביאה אותו .לא יורד ממנו גשם או
ברד ,הוא לא מתפזר ,אך מוזר! פתאום מחשיך היום .מדוע שקעה השמש באמצע
היום? מהר מאוד הוא עומד על טעותו .הענן הוא של ארבה ,ומיליארדי השרצים הם
שמסתירים את אור השמש .המצרי האומלל מנסה לרוץ לביתו למצוא מחסה ,אך
עוד הוא ממהר ונחיל הארבה נוחת על העץ ומתחיל מיד לאכול בתאבון בלי הרף.
המצרי הטובע בארבה מבין ,שאין זו להקת ארבה רגילה ,שכן הארבה התחיל
לכרסם בבגדיו ולנגוס אפילו בו עצמו! רצונו להגיע הביתה כמה שיותר מהר ,אבל
ההליכה נעשתה קשה מאוד .עליו לפלס את דרכו בתוך הצבא הגדול הזה ,כשבדרך
הוא מתכבד בניקורי הארבה .מי יודע אם יצליח להגיע הביתה בשלום?

חיסול המלאי
המצרים הנמצאים בבתיהם ,רואים מבעד לחלון ענן של ארבה צונח מן השמים,
ומכסה את הארץ .בלי שהיות מתחיל לאכול מה שנותר לאחר הברד משדותיהם.
שוד ושבר! כל החיטה והכוסמת נאכלים! מה יאכלו מעכשיו?
המצרי מצטער מאוד על ההרס שזורע הארבה בכל ,אך מתנחם במזון המאוחסן
בביתו המוגן .שמחתו לא אורכת זמן רב .המכרסמים הקטנים לא מסתפקים
בכרסום שרידי היבול שהיה בשדות .לאחר שנגמר כל מה שיש לאכול בשדה ,אפילו

שאריות של ענפים וגזעי עצים ,הם חודרים למחסנים ואוכלים גם את האוכל
המאוחסן שם .משם הם מעיזים להכנס אפילו לבתים ,שלא כמו ארבה רגיל האוכל
רק מה שבחוץ .נכנס הארבה לחדרי חדרים ,מגיעים לכל מקום ולכל פינה ,אוכלים
ונוגסים מבגדיהם ,תכשיטיהם וכל כלי חמדתם .הם מעיזים גם לנקר את עיני
המצרים ואת פניהם .איזה ארבה חצוף!

שבוע קשה
שבוע קשה עבר על מצרים .שארית המזון הושמדה ,ואפילו שתיה כמעט אין ,כי
ריבוי הארבה סתם את המעיינות .האויר הזדהם מריח הצחנה ,וזמזום הכרסומים
החריש אוזנים .הרעש שהקים הארבה לא איפשר מנוחה ,קולות הכרסומים ממש
מרופפים את העצבים .שאריות המזון האחרונות כלו .אך יש במה להתנחם! הרי
הארבה עצמו ראוי לאכילה .נאסוף את הארבה ,חשבו המצרים בליבם ,נמלא בו כל
כלי שיש לנו ,נמליח אותו ונאכל ממנו כתחליף למזון שהוכחד .אמרו ועשו .כל
השבוע טרחו בני המשפחה לאסוף חביות חביות ,והכינו מזון בשפע לחודשים
הבאים .אולם הקב''ה חשב אחרת'' :רשעים ,במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם
שמחים?!'' גם אלו יפרחו עם הרוח בתום המכה!!

לא נשאר ארבה אחד!
פרעה ,שגרש את משה ואהרון מארמונו ימים ספורים קודם לכן ,קרא להם עכשיו
בתחנונים לבוא ,התוודה לפניהם וביקש מהם שיתפללו לה' ''ויסר מעלי את המוות
הזה'' .איזו אנוכיות! הוא לא מבקש בעבור כל עמו ,אלא רק בעבור עצמו!
יוצא משה מעם פרעה ומעתיר לה' בתפילה ,הביא ה' רוח ים חזקה מאוד ,וברגע
אחד נשאה הרוח את כל הארבה חזרה ''ולא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים''.
אפילו הכבושים בקדרות ובחביות פרחו להם .אוי ,איזה מפח נפש! כל העמל של כל
בני המשפחה במשך שבוע שלם הלך לטמיון! גם אתם גרמתם לבני ישראל מפח
נפש ,כשהכרחתם אותם לבנות על אדמה לחה ,וכל עבודתם ירדה לטמיון!

מכת חושך

חושך מוחלט
לאחר מכת הארבה ,היה מצב המצרים בכי רע .הארבה חיסל כל מה שנותר מן
הברד ,החקלאות הושבתה לגמרי ,והבטן קרקרה מרעב .בנוסף לכך ,הארבה הותיר
אחריו זוהמה רבה שהבאישה את האויר וגרמה למחלות רבות .שלושת השבועות
הבאים עברו עליהם בחיפוש נואש אחר מזון .אולי קנו הם מזון מארצות אחרות ,אך

בכל אופן המחסור במזון היה חמור .ל''מזלם'' לא הופיע משה בימים אלה בארמון
פרעה ל''איומים'' נוספים ,ומבחינה זו היה להם קצת 'שקט על הראש' .לא ידעו כי
עומדים הם לפני מכה איומה מאוד ,אשר הסבל הנפשי בה עולה עשרת מונים על
הסבל הגופני.
והנה ,ביום בהיר אחד ,כשהשמש כבר זורחת במלוא עוזה ,בסביבות השעה 9:11
בבוקר ,ירדה חשכה פתאומית על כל ארץ מצרים .חושך מוחלט! לא חושך של העדר
אור בלבד ,אלא חושך מוחשי ביותר שאפשר אפילו למששו בידים ,ושום מקור אור
אינו יכול לסלקו .הנרות הדולקים כבו בחושך הסמיך .איש לא ראה מאומה ,אפילו
אם הסתכל על היד כשהיא ממש מול עיניו  -לא ראה אותה! העיניים פקוחות ולא
רואים כלום! מחשבות מבהילות מתרוצצות בראש המצרי :אולי התעוורתי?

חרדת מוות
לאחר השקט של ההלם הראשוני ,נשמעות צעקות מכל כיוון .ילדים מבוהלים חיפשו
נואשות אחר אמותיהם ,הורים מודאגים שיצאו לטייל עם ילדיהם ,נכנסו לפאניקה
אמיתית :כיצד ימצאו את הילדים? איך יחזרו הביתה? אנשים שהתעשתו מן ההלם,
החליטו להשתדל להתקדם לעבר ביתם .מגשש המצרי באפילה ,אולם בדרכו הוא
נתקל באנשים אחרים שגם הם מגששים באפילה .הוא גם נתקל בעצים ובעגלות.
אנשים אחרים נתקלים בו ונופלים עליו .כשסוף סוף הוא קם ,הוא נוכח לדעת כי
אין לו מושג בכלל לאיזה כיוון לפנות ,ואיפה בדיוק הוא נמצא .אין מי שיראה לו את
הדרך .ובכלל ,מרוב צעקות אי אפשר לשמוע מה שאומרים .כולם מבולבלים ,נרגזים
וצועקים איש על רעהו ,אולי אפילו מכים אחד את השני.
מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב בהרבה ,הם לא ראו מאומה .איך אפשר
לתפקד כך? איך יכינו מזון? איך ימצאו שתיה? צעקות הפחד וההיסטריה הרקיעו
שחקים .בני המשפחה שניסו לגשש ולחפש זה את זה ,נתקלו בחפצים שונים ,מעדו
ונפלו .יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כלים ,אך לא ניתן היה כלל לראות את
הפציעה ,ובודאי שלא לטפל בה .יבבות הפחד התמזגו בצעקות הכאב .הבלבול גדול.
מה קרה? מה השעה? כמה זמן עבר? עד מתי זה ימשך?

ולכל בני ישראל היה אור במושבותם
ומה מצבם של בני ישראל בימים אלו? לבני ישראל יש אור ,אשר מאיר יותר מן
הרגיל גם בלילות .האור מלווה את ישראל גם כאשר הוא נכנס לבית מצרי השרוי
בחשכה .אור וחושך  -שני ניגודים  -משמשים בערבוביא ומוכיחים כי הקב''ה ''יוצר
אור ובורא חושך'' ,הוא קבע אור מבהיק לזה ,וחושך מוחלט לזה ,באותו מקום
ובאותו זמן! הכרחתם את ישראל ללכת לפניכם בפנס להאיר לכם את האפילה,
כעת הם נהנים מ''פנס צמוד'' ,בעוד אתם שרויים בחושך!

וטהרתי את בני ישראל
אולם אף בני ישראל בזמן זה לקו במכה איומה 11% .מבני ישראל לא היו ראויים
לצאת ממצרים ולקבל את התורה ,היו אלה רשעי הדור וכן אנשים אשר לא היה
בהם רצון לצאת ממצרים .הם ראו בעיניהם  1מכות איומות שבהם הראה ה' את
כוחו המופלא ,ובכל זאת עדיין לא רצו ללכת אחרי ה' .רצה הקב''ה לאבדם מן
העולם ,כדי שהבסיס ליצירת עם ישראל יהיה קדוש ונקי מכל פסול .אולם לא רצה
להורגם בידיעתם של המצרים ,כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר :אנו לוקים ואף
אלו לוקים ,וממילא אין כאן ענישה מכוונת דווקא עבורנו .מכת חושך היתה
ההזדמנות לאבד אנשים אלו מן העולם .ואכן מיליוני אנשים  11% -מבני ישראל
(ויש אומרים  91%ויש אומרים  - )99.1%מתו בשלושת ימי האפלה הראשונים!
בכיות האבל של בני ישראל נבלעו בתוך הרעש והמהומה ששררו במצרים באותם
ימים ,כך שהמצרים לא חשו במאומה .גם לאחר שהסתיימה המכה ,לא חשו
המצריים בחסר הגדול בגלל הטראומה העמוקה ובגלל המאורעות הדרמאטים
שהתרחשו לאחר מכן בזה אחר זה.

אי אפשר לזוז!
בינתיים המצריים במשך שלושה ימים מגששים באפילה הנוראה בפחד עצום
ובבלבול .רעבים ,צמאים ,עייפים ואבודים לגמרי ,כאשר כל רגע שעובר נראה כמו
נצח .אך בזה לא תמה המכה ,לפתע הם חשים כי האפילה נעשית סמיכה יותר
ויותר ,עד שאי אפשר לזוז כלל! כל אחד נשאר ''קפוא'' בתנוחה שהיה בה 52 .שעות
נשארו באותה תנוחה ,ללא תנועה! העומדים לא יכלו לשבת ,היושבים לא יכלו
לעמוד ,השוכב לא היה יכול לקום ,הזוחל לא יכול לזקוף ,מי שהושיט יד או רגל לא
יכול לאוספם .פיותיהם נסתמו ולא יכלו לדבר ולקרוא לעזרה .היו אלה שלושה
ימים של חושך מוחלט .כל אחד נמצא לבד לבד ,בלי שום אפשרות לקשר עם השני,
לא רואה ולא מרגיש מאומה מסביבו ,בודד בתוך השקט האיום  -במשך  52שעות!
גם אתם בודדתם את בני ישראל זה מזה ושלחתם אותם לרעות צאן במדבריות
שוממים!
מה חשב המצרי בימים אלו? הרי הוא אינו רואה ,אינו מדבר ,אינו יכול לזוז .האם
אני עדין חי בכלל? כך הרגישו הילדים שנקברו חיים בתוך הקירות!

חטטנים עלומים
נתאר לעצמנו ,מתוך הדממה ,נשמע לפתע קול של צעדי אדם .צעדים בטוחים של
אדם שכנראה הולך ורואה כרגיל'' .אני שומע'' ,מהרהר המצרי'' ,כלומר אני עדיין
חי ,אבל מי זה פה נכנס לביתי ללא רשות?'' הפסיעות ממשיכות לכיוון ארון
הבגדים ,שם הן פוסקות ונשמע קול חיטוט'' .חוצפה!'' ,זועם המצרי'' ,גנב ניצל את
חוסר האונים שלי והחליט לפלוש לביתי!'' אולם למעשה אין לאל ידו לעשות כלום.
הוא שומע כיצד נפתחת מגירת חפצי הערך ,ולאחר שההוא כנראה גמר לרוקן אותה,
הוא שומע את קול הפסיעות המתרחקות מן הבית .איזו השפלה! מלבד הסבל

הגופני היה כאן סבל נפשי איום .אנוכיותו של המצרי הושפלה לגמרי .כל עצמיות
האדם נלקחה ממנו .גם אתם נטלתם את עצמיות בני ישראל כאשר הטלתם עליהם
עבודות המנוגדות לרצונם!
מי אכן היה אותו 'חטטן' אלמוני? היו אלה בני ישראל ,אשר הסתובבו בין בתי
המצרים באופן חופשי בימים אלו .כך גילו את אוצרותיהם של המצרים ,כספם,
זהבם ,תכשיטיהם וכל כלי הערך שלהם .הם לא לקחו מאומה ,אך לאחר מכת
בכורות ,לפני צאתם ממצרים ,הם ידעו מה בדיוק לבקש מן המצרים .ומצרי ששיקר
ואמר שאין לו חפץ מסוים ,אמר לו היהודי :הלוא ראיתי חפץ זה במגירה השלישית
בארון הימני בחדר השינה ,ויכול הייתי לקחת בזמן החושך ולא לקחתי .ועל ידי כן
מצאו בני ישראל חן בעיני מצרים ,ונתנו להם הכל.

קץ שם לחושך
לאחר ששה ימים של סיוט מתמשך ,לפתע נהיה אור גדול! המצרים שפשפו את
עיניהם ,זמן רב לקח להם להתרגל לאור .בכלל ,קשה היה להזיז את הגוף לאחר
שלא הזיזו אבר במשך  0ימים!
עם סיום המכה ,קורא פרעה למשה ואמר לו שילכו לעבוד את ה' .פלא גדול הוא
שפרעה קורא למשה מעצמו ,לאחר שכבר סרה המכה .הרי במכות הקודמות הוא
ביקש לשלוח את בני ישראל רק כאשר היה עדיין סובל מן המכה ,אך מיד לאחר
שסרה המכה הכביד את ליבו .ואילו כאן למרות שסרה המכה הוא קורא למשה
ומבקש לשלוח את בני ישראל .מכאן ניתן להסיק שמכת חושך היתה קשה ונוראה,
והותירה עליו רושם עצום.

אין תנאים עם הקב''ה!
אולם גם עכשיו חושב פרעה שהוא יכול להתנות תנאים עם משה .הוא מתנה את
יציאת בני ישראל מארצו בתנאי שכל אחד יקח רק שה או שור אחד ולא יותר ,שאר
הצאן והבקר ישארו במצרים .משה אינו מקבל תנאים ואומר לו :כל מקננו ילך
עמנו ,כי איננו יודעים כמה קורבנות נצטרך להביא ,אולי ה' יאמר לנו להשלים
קרבנות עבור  201השנים שלא הקרבנו כלום?! ולכן לא רק שניקח את מקננו ,אלא
שגם אתם תתנו לנו משלכם צאן ובקר!
כשמוע פרעה דיבורים אלה ,מיד משנה הוא דעתו מן הקצה לקצה! הוא רותח מזעם
ומאיים על משה'' :עד מתי אתה נכנס לכאן? לך מעלי! השמר לך ,אל תוסף ראות
פני ,כי ביום ראותך פני תמות!'' עונה לו משה :יפה דברת ,אני אינני בא עוד אליך,
אלא אתה בא אלי ,וכל השרים שלך יבואו אתך ,ותשתחוו אלי ותבקשו ממני שנצא
ָאמר ה',
מכאן .אך לפני צאתי אני רק רוצה להוסיף ולומר לך עוד דבר אחד'' :כֹּה ַ
ּומת ָכל ְבכֹור ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ְבכֹור ַפ ְרעה
תֹוך ִמ ְצ ָריִ םֵּ ,
יֹוצא ְב ְ
ַכ ֲחצֹות ַה ַליְ ָלה ֲאנִ י ֵּ
יׁשב ַעל ִכ ְסאֹוַ ,עד ְבכֹור ַה ִש ְפ ָחה ...וְ ָהיְ ָתה ְצ ָע ָקה גְ ד ָֹּלה ְב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םֲ ,א ֶׁשר ָכמהּו
ַה ֵּ
תֹוסיף!'' .לפני יציאתו ,סטר משה לפרעה על לחיו!!! ופרעה,
ָתה וְ ָכמהּו לֹּא ִ
לֹּא נִ ְהי ָ
שלפני מספר דקות איים להרוג את משה ,לא מצווה להורגו כעת ,אף על פי שמשה

התרה בו על מכה איומה נוספת ,ועוד התחצף מאוד בסטירת לחי מצלצלת! נפלאות
ה' יתברך!

מכת בכורות

קרבן פסח
מכת בכורות הינה למעשה המכה האחרונה ,שמיד לאחר התרחשותה צריכים בני
ישראל לצאת ממצרים .הגיעה העת לקיים את השבועה שנשבע הקב''ה לאברהם
אבינו ,שהוא גואל את בניו .אך בני ישראל לא היו במצב שהיו ראויים לכך ,ולא
היתה להם שום מצוה שבזכותה יגאלו .לכן נתן להם הקב''ה לפני מכת בכורות שתי
מצוות :מצות קרבן פסח ומצות מילה.
למצות קרבן פסח נבחר השה ,שנחשב אצל המצרים עבודה זרה .הם עבדו למזל
טלה ,ועל כן לא היו שוחטים בהמה דקה ולא אוכלים מבשרה .בני ישראל,
שהשתקעו בתוך מצרים ,דבקו אף הם בעבודה זרה זו והאמינו בה .אף על פי שראו
ישראל נפלאות גדולות במשך התקופה האחרונה ונוכחו בעליל לראות את אפסיות
העבודה זרה ,מכל מקום היו צריכים התחזקות נוספת על ידי מעשה שיעשו הם
בעצמם ,שיקחו את אלוהי מצרים וישחטו אותו בעצמם לעיני כולם ללא פחד
ומורא.

ביטול מוחלט של העבודה זרה
לקחו בני ישראל את השה ביום י' בניסן 1 ,ימים לפני שחיטתו ,וקשרוהו אל המיטה,
כדי שיראו המצרים את אלילם קשור בבזיון בבית ישראל והוא צועק ,ואין לאל ידם
להושיע .בזה תתחזק יותר ויותר אמונתם של בני ישראל .בחרו ישראל ,על פי ציווי
ה' ,דווקא ''אלוהים חזק'' ,כלומר :שה תמים ללא מום ,בריא  -זכר בן שנה ,שלם
וחזק ,כדי שלא יאמרו המצרים שבני ישראל הצליחו להתגבר על אלילם רק בשל
היותו בעל מום ,חולה ,שבור ,חלש ,זקן או נקבה.
אמונתם של המצרים היתה ,כי כוחו של השה חזק במיוחד בתקופת מזל ''טלה'',
כלומר בחודש ניסן .לכן לקחו בני ישראל את השה דווקא בחודש ניסן ,ודווקא
באמצע החודש  -ביום יד' בניסן  -כשמזל הטלה בשיא זוהרו ,שלמותו וגבורתו .אחר
הצהרים ,בשעה שיש אנשים רבים בחוצות ,הכינו בני ישראל את השה לשחיטה
לעיני כולם .המצרים חפצו לסקול את בני ישראל ,אך הקב''ה לא נתן להם להשמיע
אפילו הגה של מחאה .וכדי שידעו כולם בברור כי כאן נשחט שה ,ציוה הקב''ה לבני
ישראל למרוח מדם השה בפתח הבית על המשקוף ועל שתי המזוזות בצדן החיצוני.

צליית השה ואכילתו
אחר כך צלו ישראל את השה על האש .לא בישלו אותו ואפילו לא צלו אותו בכלי,
כדי להפיק מן הבשר את הריח החזק ביותר .מיד התפשט הריח בכל ארץ מצרים -
למרחק של  0,111ק''מ! כך ראו המצריים כיצד ישראל צולים את אלוהיהם ,הריחו
את ריחו הנעים בחוטמיהם ,וליבם נמק בקרבם .בטנם הומה מרעב כבר ממכת
הארבה ,וכעת הם מריחים ריח נעים של בשר צלוי! ריר יצא מפיהם מרוב תאוותם
לאכול אף הם ,והיו מצרים שאכן התפתו לבקש מן היהודים חתיכת בשר (זוהי
עבירה חמורה במצרים!) .אולם ה' אמר ''כל בן נכר לא יאכל בו'' .אתם הזמנתם את
בני ישראל לסעודותיכם לשרת אתכם ,ולא נתתם להם לטעום מאומה למרות שהיו
רעבים  -עכשיו תרגישו את התענוג הגדול הזה לראות ולהריח בלי לטעום!
כדי שיהיה ניכר שאכן זהו כבש ,צלו אותו בני ישראל כשהוא שלם על ראשו ועל
כרעיו .בעת האכילה נזהרו שלא לשבור עצם ,ובסיום האכילה השליכו את העצמות
בשלמותן ,כדי שהמצרים יבחינו שאלו הן עצמות השה אלוהיהם .כך הוכיחו בני
ישראל שוב ושוב את אפסיותה המוחלטת של העבודה זרה.

מצות ברית מילה
בימים שלפני קרבן פסח ,מלו בני ישראל את עצמם .אך היו רבים שחששו לעשות
זאת .מה עשה הקב''ה? צוה את משה שיעשה קרבן פסח ,והדביק בו הקב''ה ריחות
גן עדן ,והיה הריח הולך בכל ארץ מצרים .נתכנסו כל ישראל אצל משה ואמרו לו:
בבקשה ממך ,האכילנו מפסחך .אמר להם :אם אין אתם נימולים ,אין אתם
אוכלים ,משום שערל אסור לאכול מקרבן פסח .מיד נתרצו כולם למול ,ומשה מל,
אהרון פרע ,ויהושע בן נון מצץ .וכך מלו את כל עם ישראל בכמה שעות ספורות,
ונתנו את שני הדמים על משקופי בתיהם .והקב''ה עבר ונשק כל אחד וברכו.

למכה מצרים בבכוריהם
ומה קורה בינתיים בקרב תושבי מצרים? שמעו התושבים על התראתו של משה
לאחר מכת החושך ,שעוד מעט ימותו כל בכורי מצרים .היו מצרים שלגלגו על
ההתראה ,אולם מצרים רבים חרדו חרדה גדולה וחיפשו עצות להציל את בכוריהם.
מה יוכלו לעשות? היו שהחליטו לשלוח את בכורותיהם לישון בבתי בני ישראל ,כך
קיוו שינצלו מן המכה .היו אחרים שבטחו עדיין בעבודת הכוכבים שלהם ,ושמו את
בכורם בבית אלילם ,כדי שישמור עליהם .והיו שהבריחו את בכוריהם אל מחוץ
לגבולות מצרים.
אולם בסך הכל האוירה הכללית במצרים היתה די שאננה .רק הבכורות היו חרדים
מאוד לגורלם .הם נכנסו לאבותיהם ואמרו :כל מה שהזהיר משה עד עכשיו שיקרה
 התקיים .כעת הוא אומר ''ומת כל בכור בארץ מצרים'' ,הבה נוציא את העבריםהאלו מבינינו ,כי אם לא ,אנחנו נמות .ענו להם האבות :יש לנו עשרה בנים ,ימות
אחד מהם ולא נוציא את העברים האלו! אמרו הבכורות :נלך לפרעה ,שהוא בכור,

אולי הוא יחוס על נפשו ויוציא כבר את בני ישראל .הלכו אל פרעה ושטחו לפניו את
בקשתם שימהר להוציא את בני ישראל .כעס פרעה על בקשתם ה''נועזת'' ומיד נתן
פקודה שישברו את שוקיהם של אותם בכורים .אמר :אפילו אם אמות ,לא אוציא
את ישראל לחרות! מיד יצאו הבכורות וברוב פחדם וכעסם פתחו במלחמה נגד
אבותיהם ,והרגו מהם  111,111איש!

מת כל בכור!!!
בליל טו' בניסן ,כאשר בני ישראל עושים בבתיהם את קורבן הפסח בשמחה גדולה,
ואילו בכורי מצרים מועדים לפורענות ,הולך פרעה לישון על מיטתו בשאננות.
למרות היותו בכור ,ולמרות שיש לו בנים בכורים ,הוא מצליח אפילו להרדם! לעומת
זאת ,בחוצות העיר מתנהלים קרבות עזים בין הבכורות לאבותיהם .בחצות בדיוק
מסתיימת מהומת המלחמה ,מתברר שהבכורות צדקו ,הם פחדו פחד מוות שימותו,
ואכן זה קרה  -הם מתים .צעקות המלחמה התחלפו בזעקות שוד ושבר! לשמע
הזעקות הנוראיות הפורצות מכל כיוון ,קם פרעה בבהלה משנתו ,וצעק צעקה גדולה
ומרה ,הלוא אף הוא בכור!!! מה יהיה??
הבכורות הוכו על ידי הקב''ה בכבודו ובעצמו ולא על ידי מלאך .כך הראה ה' את
גודל אהבתו לעם ישראל .אך יחד עימו באו ( 911,111,111תשע מאות מיליון) מלאכי
חבלה ,שפעלו גם אצל יתר המצריים והבהמות.
היקף המכה היה מעל ומעבר למשוער .מתו הרבה יותר ממה שחשבו לפני כן.
המצרים חשבו שיהיה לכל היותר מת אחד בכל בית ,אולם למעשה הגיעה המכה
לממדים גדולים בהרבה ,עד לחמשה או עשרה הרוגים בכל בית .בנוסף לבכורות
מאם ,מתו גם הבכורות מאב (המצריות היו מולידות גם מרווקים פנויים ,וכך היו
להן בכורות הרבה) .ובית שלא היה בו בכור ,מת הגדול שבהם .גם אנשים חשובים
רבים מתו .וכן מתו כל הבכורות שישנו בבתי בני ישראל ,והבכורות שברחו מארץ
מצרים ,וכמובן גם הבכורות שישנו בבית אליליהם .רק שני בכורים נצלו :פרעה -
כדי שיראה את סופם של המצרים בקריעת ים סוף ,ובתו בתיה  -בזכות תפילתו של
משה רבנו.

יום צהלה לישראל ,יום צעקה לאויביהם!
נתאר לעצמנו :המצרי לתדהמתו מוצא שיש בביתו יותר ממת אחד .זכרים וגם
נקבות ,ואף אשתו המעוברת (שעוברה היה בכור ,ללא ידיעתו כמובן) ,הפילה את
וולדה .וכיון שניתנה רשות למשחית להשחית ,מתה גם האשה בעצמה .מה זאת?
תוהה המצרי במר ליבו .מדוע? זו טעות! הרי לא כל אלו שמתו היו בכורות
(לדעתו)?!! מתוך בכיו הסוער ויללותיו ,הוא נזכר לפתע שבכורו האמיתי נמצא
בעצם בבית ישראל .הוא רץ מיד לבית ישראל ,מנסה להתעודד בתקווה שאולי בכורו
נותר בחיים .ככל שהוא מתקרב יותר אל הבית ,הוא שומע קולות של ניגונים
עליזים .על מה השמחה הגדולה?? מי כאן חוגג בשעה שאני שרוי באבל ובחרדה??
ואז הוא נזכר שבני ישראל השנואים מסיימים סעודתם על אלילו השה לאחר
ששחטוהו וצלוהו .כעת הם חוגגים בזמן אבלו! זורים מלח על פצעיו ,ושמחים

לאידו! הוא חורק שיניים ונוקש בדלת .אין קול ואין עונה ,שקועים הם בשמחתם
ושירתם ,ואין הם חפצים להפסיק באמצע .כאשר מגביר המצרי את עוצמת
הדפיקות ,ועדיין לא זוכה למענה ,הוא מתפרץ ונכנס לבית ללא רשות .בקול מתוח
הוא שואל את בני הבית'' :היכן בני??'' ,אך כשרואה ששאלתו שבה ריקם ,הוא
ממהר להכנס בעצמו לחדר השנה .אוי ,שוד ושבר! בכורו מוטל מת על המיטה! הוא
נשבר לגמרי .לעומת זאת הבכור של בני ישראל ,השוכב במיטה הסמוכה ,ישן בשלוה
על מיטתו כשהוא בריא ושלם! בדמעות זולגות על לחייו הוא מרים את בנו המת
בידיו הרועדות וחוזר לביתו מבולבל וכועס ,שבור ואבל.

מות האלילים
המצרי מתאבל על בנו בכורו ,על יתר ילדיו ,על אשתו ועל אביו ,שהיה אף הוא בכור.
אולם אבלו כפול .הצער הוא לא רק על מיתת הבן ,אלא אף על מיתת האליל .הבכור
היה אחד מאלילי מצרים .כאשר היה בכור מת ,קברוהו בבית כדי שהשפעתו
תישאר .היו מצרים שחקקו את דמות בנם בכורם בקירות הבית .והנה במכת
בכורות נסדקו ונשחקו אותן הצורות ,והיו מתפוררות לפניהם .הדבר הזה היה קשה
למצרים כאילו היום קברו את אותם בכורות .שלח הקב''ה את הכלבים שיחטטו אף
בקברי הבכורות המתים ,ויוציאו משם את עצמותיהם .וכך היו הכלבים מוליכים
את העצמות בביזיון לפני כל מצרים ,והצער על מותם התעורר מחדש .יוצא שבאותו
הלילה בכו המצרים על דורות של בכורות!!
שבור ורצוץ רוצה המצרי לפנות לאלוהיו ,אך אל מי יפנה? הבכורות מוטלים לפניו
מתים .היאור אכזב אותו כבר מזמן ,השה הוכח כחלש לאחר שנצלה ונאכל על ידי
בני ישראל רק לפני מספר שעות .ברוב יאושו הוא מחליט לפנות אל אלילי הזהב
והכסף ,אך אבוי! כולם נמסו .ואלילי האבן נימוחו .אלילי העץ הרקיבו והתליעו!
אלו אלוהים!! כך אבדו באותו הלילה כל אליליהם של מצרים ,חוץ מאליל אחד
בשם ''בעל צפון'' ,שנשאר כדי להטעותם.

פרעה בפיג'מה באמצע הלילה
בינתיים נמצא פרעה בארמונו .שרוי באבל כבד על מיתת בנו בכורו ,העומד להיות
יורשו ,ועל יתר בני המשפחה שניספו .פחד מוות אוחזו ביודעו שאף הוא בעצמו
בכור! רק כעת נוכח לדעת שטעה טעות מרה בכך שלא שלח את בני ישראל שנה
קודם ,בטרם החלו המכות .החשש והפחד שמא ימות כל רגע ,מאלץ אותו ללכת
בכבודו ובעצמו לחפש את משה רבנו .באותו לילה נשמע קולו עד ארץ גושן ,הנמצאת
באמצע מצרים .פרעה מתחנן בקול עצוב על נפשו'' :קומו צאו מתוך עמי'' .לשעבר
הייתם עבדי פרעה ,מכאן ואילך אתם עבדי ה'.
כל עוד רוחו בו הוא מגיע לארץ גושן .אווירת השמחה השוררת שם כלל לא נוגעת
ללבו .היכן בכלל גר משה רבנו? זאת לא ידע ,הן מעולם לא ביקר בביתו .בפחד גדול
הוא נוקש על הדלת הראשונה הנקראת בדרכו ,אך קולות החגיגה הרמים גוברים על
קול דפיקותיו .אפילו אחרי שהוא מזדהה כפרעה  -מלך מצרים  -עדיין ,איש לא
יוצא לכבודו! (כי מלך מלכי המלכים ציוה שלא לצאת מפתח הבית עד בוקר) .לאחר

שסוף סוף הוא מקבל התייחסות ,צוחקים עליו ושולחים אותו מכתובת לכתובת
ומטעים אותו.

תחיה ותראה
לאחר חיפושים מייגעים ,הוא מוצא את משה ונופל לרגליו .אומר לו משה :מה אתה
מבקש? מי בא אצל מי? אתה אצלי או אני אצלך?! עונה לו פרעה :בבקשה ממך,
קומו צאו מתוך עמי ,גם הגברים גם הטף ,לכו עבדו את ה' כדברכם .הכל כפי שאתם
אמרתם ,ולא כפי שאמרתי אני .קחו גם את צאנכם ,וגם אני אתן לכם זבחים ועולות
כאשר דברתם .פרעה לא רק מבקש ,אלא אף מצווה במצוות המלך :צאו מיד ,אינני
נותן לכם רשות לעמוד בתוך עמי ,אל תתעכבו כאן בשום פנים .משיב לו משה:
הגנבים אנחנו ,כי נצא בלילה?! ה' ציוה אותנו שלא לצאת החוצה בלילה הזה ,כי
הוא רוצה להוציאנו בגלוי ,ביום! אולם פרעה ,אין לך מקום לדאגה ,אתה לא תמות
הלילה הזה .ה' לא סיים להעניש את מצרים ,ואתה תחיה עד שתראה את אובדן
מצרים לגמרי.
חזר פרעה לארמונו כלעומת שבא .רגוע במקצת עקב הבטחת משה שלא ימות
הלילה ,אך מתוח מהנבואה על העתיד להתרחש .באותו לילה לאחר חצות לא ישן
אף אחד במצרים .כל אותו הלילה היו ישראל אוכלים ושותים יין ושמחים ומהללים
להקב''ה בקול גדול ,והמצרים צועקים במר נפש על האסון שפקד אותם( .מתוך
החוברת חג הפסח בהלכה ובהגדה).

רבי יהודה היה נותן בהם סימנים :דצ"ך ,עד"ש ,באח"ב.
והעניין שחידש בזה אומר כ"ק מרן אדמו"ר "הנתיבות עולם" זצוק"ל ,דצ"ך על
האדמה ,ועד"ש הם שלשתם מעל הארץ ,ובאח"ב הם בחלל השמים ,להראות
השגחתו בכל הארץ ומעל הארץ ובשמים ,שזה עיקרן של מופתים להכיר לדעת את
הבורא ומנהיג לכל.
כתוב בספר תפארת ישראל מדוע התחילה התורה במילה בראשית ולא במילה
בראשונה ,ומפרש רש"י הקדוש לא בא המקרא הזה להורות סדר הבריאה מה קדם
למה ,שאין כוונת התורה במילת בראשית לומר שהכוונה בתחילה ברא אלוקים את
השמים ואחר את הארץ דווקא ,אלא באה כאן התורה להורות לנו את יסוד אמונתנו
שהבורא עשה עושה ויעשה לכל המעשים ,וזה הבדל אמונתנו מאמונת אומות העולם
הסוברים כי הבורא ברא את עולמו ונתן לו תפקידים כיצד יתפקד ,ומאז הינו
מתפקד מאליו ,ולעומתם אמונתנו שבכל רגע ורגע מקיים בורא עולם את הבריאה,
ואלמלי תיפסק המשכת חיותו לבריאה אפילו רגע אחד תכף יחזור הכלל תהו ובוהו
כטרם הבריאה.
ולכן אמונתנו "בעשה" כן אמונתנו "בעושה" ,כמו שבתחילה היה הוא יתברך בלבד
ש"עשה" את הבריאה וחידש אותה ליש מאין ,כן עתה "עושה" הוא את הבריאה
בכל רגע ורגע ,וממשיך חיותו והשפעתו לקיימה ,ומשגיח על כל פרט ופרט ממנה,
ואין דבר הנעשה מאליו.
מהו החלק הקשה ביותר באמונה שעליו יש להשקיע יותר? החלק הקשה ביותר
באמונה היא נקודת התמימות.

רוב חיי האדם אכזבות ,כמעט שלא יבצר במשך כל יום בממוצע – של יתאכזב
האדם ממקרי החיים לפחות פעם אחת ,אם זה בגלל שמאכלו לא הוכן כראוי או
שלא הוכן בזמן ,או כל דבר שלא נעשה כרצונו המעוררו לכעוס וכיוצא.
ואז עיקר המבחן ,היאך מביע הוא את תגובתו ,החל מקבלת האכזבה בסבר פנים
יפות ובשמחה שזו המדרגה העליונה ,ועד המדרגה התחתונה לקבל אירוע מאכזב
בזעף ובזעם בטרוניא ובהטחת דברים שאינם תואמים את האמונה.
ואומרת הגמרא במסכת חולין (דף ה עמ' ב) אדם ובהמה תושיע ה' ,אמר רבי יהודה
אמר רב :אלו בני אדם שהמה ערומים בדעת ,ומשימין עצמן כבהמה  -לכן תושיע
ה'.
אומר "החפץ חיים":
המודד להיחשב גדול לעתיד הוא בהירות האמונה ,מי שאמונתו בהירה יותר ונקיה
הוא הגדול ,ובמה מתבטאת בהירות אמונה? בקבלת מאורעות החיים בסבר פנים
יפות.שהרי רוב בני האדם הכשרים בדרך כלל הינם זהים בתורה ובמצוות ,לכולם
בית של טהרה וקדושה לכל דבר ,ומה אם כן המודד בניהם ,הלא איכות אמונתם
בבורא ,כאשר האחד יסבול גזירת שמים באשר היא ויתרצה בהליכות הגוזר בדבר
הגדול והקטן ,ולעומתו השני יזעף לבו על ה' וחמסו וזעמו על הנהגת ה' לא תנוח,
הלא תהום פעורה תהווה פער בניהם לבלתי קרוב זה אל זה במדרגותיהם.
מה שווה לו לבורא עולם אדם גדול בתורה ומעשים טובים ושיהיו ככוכבי השמים
לרוב ,כאשר איכות אמונתו כהה ושחוקה ,ועל הטוב יברך ועל הרע יטיח דברים ולבו
סרה יחשוב על ה'.
ולעומתו ,הלא לאין ערוך יחשב אדם שקטן מקודמו בתורה ומעשים ,אולם אמונתו
והכרתו את טוב ה' בהירה היא ,להאמין כי כל אשר יעשה ה' הוא הטוב ,ואין טוב
יותר ממנו ,ויקבל מאורותיו באהבה ובסבר פנים יפות.
עוד צריך האדם לידע ,שעיקר הטובה השלמה לעתיד לבוא בימי הגאולה יהיה מגיע
לכל אדם כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בהקב"ה בעת הגלות ,שאם רפה
ידו אז חס וחלילה מתבזבז על ידי זה שולחנו לעתיד לבוא ,ואם הייתה אמונתו
שלימה בבורא עולם ותמיד התבונן בכל העניינים שאירעו לו שבוודאי עושה הקב"ה
עמו זה לטובה ,יתרומם עבור זה מדרגתו לעתיד לבוא ,ויהיה שולחנו מלא מכל טוב.
לסיכום מצוות האמונה מחייבת מהסיבות הבאות:
א .להאמין שכל הנעשה הוא מגזירת וחפץ ה'.
ב .להאמין שמשפטו של ה' אמת וצדק.
ג .להאמין שמשפטו ועונשו לטובה ,ומתוך כך לקבל באהבה את גזירת ה'.
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 ּבנָּה לָּנ ּ ֶׁאת ֵבית ַה ְּב ִּחירָּה ְּלכ ֵ
ָּ
הוציאנו ממצרים

כל מצוות התורה באים כדי להזכיר לאדם את יציאת מצרים ,אסור לשכוח לרגע
אחד את יציאת מצרים .כאשר יוצא האדם מפתח ביתו מנשק את המזוזה ומה
כתוב במזוזה? יציאת מצרים ,בבוקר מניח תפילין מה כתוב בארבעת הפרשיות?
יציאת מצרים ,מברך ברכת המזון יציאת מצרים מוזכרת שם.
יוצא מזה שבכל יום ויום אדם זוכר את יציאת מצרים כמה וכמה פעמים ,ולמה
עניין יציאת מצרים כל כך חשוב ויסוד גדול ביהדות?
כתוב בספר החינוך (מצו הכא)" :משורשי מצווה זו ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק
בתורתנו ואמונתנו ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם ,ויש אלוקים
קדמון חפץ ויכול ,פועל כל הנמצאות הוא ,ובידו לשנותם כפי שיחפוץ בכל זמן מן
הזמנים ,כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו ,ועשה לנו אותות
מחודשים גדולים ועצומים .הלוא זה משתק כל כופר בחידוש העולם ,ומקיים
האמונה בידיעת ה' ברוך הוא.
בספר שמות יג פסוק ג' כתוב "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית
עבדים .כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ".
מפרש רש"י הקדוש :זכור את היום הזה – למד ,שמזכירים יציאת מצרים בכל יום.
והטעם לזה אומר האבן עזרא שהיו המצרים מעבידים אותם כאלו היו עבדיהם
וחזקו עליהם את העבודה מאוד וה' יתברך הוציאם בחוזק יד מהחזקים.

ולכן אפשר לומר שאילולא הוציא את עם ישראל ממצרים לא היו יכולים לצאת
משם לעולם ,ועד עצם היום הזה עדיין היינו עבדים במצרים.
כאשר שאל מלך כוזר בספר הקדוש הכוזרי את החכם היהודי במה תלויה יסוד
אמונתכם? והשיב החכם שהוא מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב המוציא את בני
ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות .ובגלל היציאה ממצרים מחייבת כל
יהודי ויהודי להאמין ולעבוד את בורא עולם.
ידוע שמצרים הייתה בזמנו ארץ מלאה בכשפים וכאשר עבד היה נכנס למצרים אי
אפשר היה להוציא אותו משם מצרים נכתבת באות מ פתוחה ונגמרת באות ם
סופית סגורה להגיד לך שהיה קל להיכנס למצרים אבל לצאת היה בלתי אפשרי.
וזה שבא יתרו והיה הגר הראשון שהתגייר ליהדות ,ויתרו היה יועצו של פרעה הוא
ידע שבלתי אפשרי היה לצאת ממצרים וכאשר הוא בא למחנה ישראל וראה את כל
המיליונים שיצאו ,ברך את בורא עולם ואמר שאין עוד אלוקים אלא רק ה' יתברך
והוא אדון על כל הארץ.
לכן אני כיהודי ולא משנה באיזה דרגת אמונה אני נמצא יסוד חשוב צריך להגיד
בכל יום ,תודה לבורא עולם שהוציא אותי מעבדות לחירות והיום אני בן חורין
ואפילו אם רק זה עשה בורא עולם לעם ישראל דיינו ,כמה תודות צריך להגיד בכל
רגע ורגע.
והרג בכוריהם
כשהיו ישראל מקוששים את הקש במדבר והיו רומסים אותו בחמוריהם ,הם
ונשיהם ובניהם ובנותיהם ,הקש של המדבר היה פוצע עקביהם ,והיה הדם יוצא
ומתבוסס בחמר ,ורחל בת ביתו של תושלח הייתה הרה ללדת ,ורמסה בחומר עם
בעלה ,ויצא הוולד מתוך מעיה ונתערב בתוך המלבן ,ועלתה צעקתה לפני כסא
הכבוד ,ירד מיכאל המלאך ולקח את המלבן בטיט שלו והעלהו לפני כסא הכבוד,
ואותו לילה ,נגלה הקב"ה והכה כל בכורי מצרים (פרי חנן על התורה).
אמר הקב"ה אני עובר בתוך מצרים בחצי הלילה ואפרע ממצרים שביקשו לאבד בני
אברהם אוהבי שחלק לילה לאבד אויביי שנאמר "ויחלק עליהם לילה".
ואפילו בכורות שהיו כבר מתים מזמן ,היו קמים מקבריהם ומתים יחד איתם,
ובאותו לילה נהרגו ששים ריבוא של המצריים.
והקב"ה הכה בכורי מצרים אפילו שהן במקומות אחרים שנאמר "למכה מצרים
בבכוריהם".
ואמר רבי נתן כיון שהיה הבכור מת לאחד מהן היו עושין צורתו (בדמות פסל)
ומעמידו בביתו ואותו היום היה הפסל נשחק ומתפורר ומתפזר והיה אותו יום קשה
להם (להורים) כיום הקבורה ,ולא עוד אלא שהיו המצריים (הבכורות) קבורים
בבתיהם והיו כלבים באים לשם ומחטטים ומוציאים את הבכורות מתוך כוכיהן
ומתעתעים ( מענים אותם בביזיון) והיה אותו היום קשה להם כיום הקבורה
(מכילתא פרק ג').
ונשאלת השאלה מדוע נענשו הבכורות דווקא במיתות וביזיונות אלו? כידוע גזר
פרעה על בני ישראל גזרה שכל הבן הילוד היאורה ישליכוהו וכך היו המצרים
עוברים מבית לבית של ישראל ואיפה ששומעים קול בכי של תינוק מיד נכנסים
לבית ובודקים אם זה זכר מיד היו לוקחים אותו באכזריות מהוריו והיו משליכים
אותו ליאור לעיני הוריו.
כמה אכזריות ורוע לב ,אותו קול הבכי של התינוקות עלה לפני הקב"ה ולכן מידה
כנגד מידה בורא עולם נפרע מהבכורות המצריים ונקם את נקמתם של ילדי ישראל
אשר נשפך דמם כמים ולא היה אחד שיעזור להם ,ויגן עליהם רק בורא עולם
ישתבח שמו לא הוציא את עם ישראל ממצרים לאחר שגם בני ישראל ראו את ילדי
המצריים מתים לנגד ענייהם.
ישתבח שמו בורא עולם כמה תודה צריך להגיד בכל יום רק על דבר זה ,ידוע
שהנקמה זה הדבר הכי מתוק בעולם וכמה אנשים מוכנים לחכות שנים רק

להזדמנות כדי להחזיר ולנקום באדם שפגע בו ,וכאן במצרים לא היה לעם ישראל
את הכוח הנדרש כדי להחזיר למצריים נקמה לכן הקב"ה אכן בא ונקם את נקמתם.
ונתן לנו את השבת
נאמר בתלמוד :כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים ,ונותנים לו
משאלות ליבו .ואמר רבי שמעון בר יוחאי :אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות מיד
נגאלים.
ועוד נאמר בתלמוד :כל המתפלל בערב שבת ואומר "ויכולו" ,שני מלאכי השרת
המלווים לו לאדם ,מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו" :סר עוונך וחטאתך תכופר".
הובא במכילתא :רבי אומר :כל המשמר שבת אחת כתיקונה ,מעלה עליו הכתוב
כאילו שומר כל השבתות מיום שברא הקב"ה עולמו עד שיחיו המתים,
שנאמר":ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם".
ובזוהר הקדוש נאמר :שיש מלאכים בשמים שהם מיוחדים לכך להסתכל באלו
ששומרים שבת ומענגים אותה כהלכתה והם מברכים אותם ,ויש איתם רבבות
מלאכים שעונים אמן.
והברכה שמברכים היא "אז תתענג על ה' " ,בעולם הבא יתענגו על השם יתברך ,כיון
ששבת היא מעין עולם הבא.
על הפסוק "ששת ימים תיעשה מלאכה" מדייקים חכמי ישראל ואומרים צא וראה,
שלא נאמר ששת ימים תעשה מלאכה אלא נאמר תיעשה מלאכה מאליה .בכך
מבטיחה התורה לכל מי שישמור שבת כהלכתה ,שיזכה לסייעתא דשמייא ולברכת
ה' ממרום בששת ימי המעשה ,עד שייראה לו כאילו מלאכתו נעשית מאליה.
אחד מגדולי סופרי ישראל כתב :אפשר לומר כי יותר ממה ששמרו ישראל את
השבת ,השבת שמרה עליהם.
לולא השבת שחידשה ורעננה את נשמתם והחדירה בהם חיי רוח ונשמה לכל ימות
החול ,כי אז תלאות ימות החול היו מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה ,עד
שלבסוף היו יורדים לדיוטא תחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית.
למסקנה :אם רק נתן לנו הקב"ה את השבת דיינו ,רק על השבת צריך להודות בכל
רגע ורגע לבורא עולם.
ובנה לנו את בית הבחירה
הלימוד בנושא בית המקדש ,מידותיו וצורתו – מעלתו גדולה ביותר ,עד שנחשב
העוסק בכך כאילו הוא עוסק בבנין בית המקדש!!! כמובא במדרש תנחומא ":אמר
לו הקב"ה ליחזקאל :גדול קריותה בתורה כבניינה ,לך אמור להם ויתעסקו לקרות
צורת הבית בתורה ובשכר קריותה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם
עוסקים בבניין הבית".
הר הבית :ההר עליו נבנה בית המקדש הוא הר המוריה ,ונקרא הר הבית על שם
בית המקדש שנבנה עליו .ארכו כ –  211מטר ורוחבו כ –  211מטר וכל שטחו מוקף
חומה סביב.
קדושתו של הר הבית מדורגת ,וככל שמתקרבים יותר לבית המקדש ולמקום קודש
הקודשים – הקדושה עולה ,ומספר האנשים המותרים להיכנס הולך ופוחת ,עד
שלקודש הקודשים מותר אך ורק לכהן הגדול להיכנס ביום הכיפורים ,ולזמן מועט
יותר.
בית המקדש :בית המקדש על חלקיו השונים ,השתרע על שטח כללי שאורכו כ –
 055מטר ורוחבו כ –  15מטר .השטח נחלק לשתי חצרות מוקפות חומה שנמצאו
תחת כיפת השמיים 1מלבד בניין ההיכל ,שהיה מקורה).
עזרת נשים :עזרת נשים זה שמה של החצר החיצונה (מצד מזרח) אשר שימשה
ככניסה הראשית לבית המקדש ושימשה את הגברים ואת הנשים.
חצר זו נקראה בשם "עזרת הנשים" מכיוון שנשים היו מותרות להיכנס אליה ,ויש
אומרים שהיא הייתה המקום העיקרי להתכנסות הנשים.

שטחה השתרע על כ –  15מטר אורך ו –  15מטר רוחב והשטח היה מוקף בחומה,
בצידיה היו לשכות ,ששימשו לעבודת המקדש.
בעזרת הנשים היו מתכנסים ביום הכיפורים לקריאת התורה מפי כוהן גדול,
לשמחת בית השואבה בסוכות ,וכן לקיים את מצוות ההקהל במוצאי שביעית( .חדר
זו הייתה גבוהה מרחבת הר הבית ב –  02מדרגות כ –  2.11מטר).
העזרה :מעזרת הנשים היו עולים בחמש עשרה מדרגות ונכנסים דרך שער ניקנור
לחדר הפנימית ,הנקראת "עזרה" .אורך העזרה היה כ –  91מטר ורוחבה כ – 15
מטר ,ושטחה היה מוקף בחומה .העזרה ,על חלקיה השונים ,שימשה למעשה לכל
עבודות המקדש.
העזרה עצמה נחלקה לכמה חלקים:
א .עזרת ישראל.
ב .עזרת הכוהנים.
ג .המזבח ובית המטבחיים.
ד .בין האולם והמזבח.
ה .בניין ההיכל – הכולל את האולם ,הקודש וקודש הקודשים.
עזרת ישראל – החלק הראשון בעזרה (סמוך לעזרת הנשים) נקרא "עזרת ישראל".
היא השתרעה לכל רוחב בית המקדש ,כ –  15מטר ,ואורכה היה כ –  5.01מטרים.
עזרה זו שימשה את הישראלים שבאו להתפלל (כל יהודי שאינו כהן נקרא ישראל).
עזרת הכוהנים – מעזרת ישראל היו עולים בארבע מדרגות (בגובה כללי של כ –
 )0.21ומגיעים לעזרת הכוהנים.
שטח עזרת הכוהנים היה זהה לשטח עזרת ישראל :כ –  15מטר לרוחב בית המקדש,
ובאורך של כ –  5.01מטרים.
לאחר שטח עזרת הכוהנים ,הותרה הכניסה רק לכוהנים שהיה זמנם לעבוד את
עבודת המקדש ,וכן לישראלים שהיו באים להקריב קורבן.
המזבח :מיד אחרי עזרת הכוהנים היה מקום המזבח ,עליו היו מקריבים את
הקורבנות .ולצידו ,מצד צפון ,היה בית המטבחיים .בסיס המזבח היה ריבוע,
שאורכו ורוחבו כ –  05.11מטר ,וגובהו של המזבח היה כ –  1.11מטרים.
כדי לעלות למזבח ,נבנה בצידו (מצד דרום) "כבש" ,שהוא שיפוע המשמש לעלות אל
המזבח ולרדת ממנו( .יש איסור לעלות במדרגות אל המזבח ,שנאמר":ולא תעלה
במעלות על המזבח") גודלו של הכבש הוא כ –  05.11מטר אורך וכ –  5.51מטרים
רוחב.
על גבי המזבח היו שלוש "מערכות" אש (מדורות אש) .המערכה הגדולה שימשה
להקרבת הקורבנות ,השנייה לצורך גחלים למזבח הקטורת ,ונוספת – לקיום אש
תמיד ,שמצווה שתבער ללא הפסקה על גבי המזבח.
במרכז המזבח הייתה ערמת אפר (דשן) ,שהצטבר מהקרבת הקורבנות .ערמה זו
נקראת "תפוח" על שם צורתה .כשהיה התפוח גדול ,היו מפנים את האפר אל מחוץ
לעיר ומקיימים בכך את מצוות הוצאת הדשן.
בית המטבחיים :השטח בחצר העזרה ,לצד המזבח מצד צפון נקרא "בית
המטבחיים" ,שם היו שוחטים את הקורבנות ,פושטים את העור ומנתחים את
הקורבן לחלקים.
(קורבנות המשתייכים ל"קודשי קודשים" נשחטים אך ורק בצפון העזרה ,אך
"קודשים קלים" יכולים להישחט בכל מקום בעזרה) .על מנת להקל על השחיטה,
היו קבועות בקרקע החצר  21טבעות ,שהיו נפתחות ונסגרות ,והיו מחזיקות את
ראש הבהמה שלא תזוז בעת השחיטה.
כמו כן ,היו בחצר שמונה עמודים (הנקראים ננסים) ושמונה שולחנות של שיש .על
העמודים היו תולים את הבהמה כדי לפשוט את עורה ,ועל השולחנות היו מנתחים
את הבהמה לנתחיה ושוטפים את איבריה לפני ההקרבה על המזבח.

בין האולם למזבח :מהמזבח עד מבנה ההיכל של בית המקדש היה מרחק של כ –
 01.11מטרים ובו היו  02מדרגות שהובילו להיכל .על גבי מדרגות אלו היו הכוהנים
נושאים את ידיהם ומברכים את ברכת הכוהנים מדי יום .קדושת המקום הייתה
גדולה יותר בשל קרבתה להיכל ,וחלו איסורים יתרים להתקרב למקום.
בניין ההיכל :ההיכל היה מבנה מפואר ביותר ,הוא התנשא לגובה של כ –  11מטר
(ההיכל נבנה בגובה של עזרת הכהנים ,שהייתה גבוהה מרחבת הר הבית בכ – 5.51
מטרים ,כך שההיכל התנשא לגובה של כ –  55.51מטרים מרחבת הר הבית) ,אורכו
רוחבו של ההיכל היו גם כן כ –  11מטר.
בכניסה להיכל היה שער גדול בגובה של כ –  09.21מטר וברוחב של כ – 9.11
מטרים ,ועליו פרוכת.
ההיכל נחלק לשלושה חלקים :בכניסה ה"אולם" אחריו ה"קודש" ,ובסופו – מקום
"קודש הקודשים" ,כאשר פרוכת מפרידה בין ה"קודש" ל"קודש הקודשים".
במרכז ה"קודש" נמצא מזבח הזהב ,עליו היו מקטירים את הקטורת מדי יום .בצד
ימין ,לפני הפרוכת היה שולחן לחם הפנים ,ובקצה השמאלי ,לפני הפרוכת ,ניצבה
מנורת הזהב.
קודש הקודשים :שהינו המקום המקודש ביותר בעולם כולו ,נמצאת אבן השתייה
ממנה נברא העולם .לשם היה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים ומקטיר קטורת
ומזה את הדם .בבית המקדש הראשון היו ב"קודש הקודשים" ,מונחים על אבן
השתייה ,ארון הברית ובו לוחות הברית וספר התורה שכתב משה רבנו ע"ה ,כמו כן
היו ב"קודש הקודשים" צנצנת המן ,מטה אהרון ועוד.
לסיכום :כאשר היה בית המקדש קיים ,עם ישראל היה הולך לישון ללא עבירות
משום שקורבן בין הערביים היה מכפר על כל עבירת של היום ,וקורבן התמיד של
הבוקר היה מכפר על כל העבירות של הלילה.
היה שפע עצום באותו הזמן לעם ישראל הן בגשמיות והן ברוחניות ,לכן אם רק בנה
לנו את בית המקדש כדי לכפר על עוונותינו דיינו.

רבן גמליאל היה אומר ,כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח
לא יצא ידי חובתו ,ואלו הן :פסח ,מצה ,ומרור:
מי שלא פירש טעמם של שלושת דברים אלו בליל פסח ,לא יצא ידי חובה של הגדה
(והגדת לבנך) ויש מפרשים ידי חובת סיפור יציאת מצרים .כאמור ישנם שני מצוות
גדולות בלילה זה הראשונה זה והגדת לבנך שחייב לספר לבנו על יציאת מצרים,
והשני זה לספר לכל משפחתו וגם לחזק את עצמו באמונה בסיפור יציאת מצרים,
ואנו רואים שישנם שני דעות שמי שלא אמר פסח ,מצה ,ומרור לא יצא ידי שתי
מצוות עיקריות אלו .ומה הטעם לזה? מדוע מי שלא אמר שלושה דברים אלו לא
יצא ידי חובה? משום ששלושת דברים אלו הם עיקר חג הפסח בליל הסדר ,פסח על
שם שפסח הקב"ה על בתי ישראל כאשר נגף כל בכור בארץ מצרים.
מצה מפרש הרמב"ם על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה
עליהם הקב"ה וגאלם מיד.
ומרור – על כל הסבל והמרור שהיו לעם ישראל כ –  201שנה במצרים.

ש ֵבית ַה ִִּּ ְּוק ָּּדש ַוקִָּּ ַ ,על
ְּמן ֶׁ
בֹותינ ּ אֹוכְּלִּי ִּבז ַ
ש ָּהי ּ ֲא ֵ
ֶׁפ ַסח ֶׁ
בֹותינ ּ
תי ֲא ֵ
ר ּך ה ּא ַעל ָּב ֵ
ש ָּפ ַסח ַה ָּקדֹוש ָּב ְּ
ש ּ ַמהַ .על ש ּ ֶׁ
שר
ֶׁבח ֶׁפ ַסח ה ּא לַיהֹּוָּהֲ .א ֶׁ
ְּת ז ַ
ַא ַמר ֶׁ
ֶׁא ַמר .ו ֲ
שנ ֱ
ְּב ִּמ ְְּרַיִּ ֶׁ
ְּאת
ָּאל ְּב ִּמ ְְּרַיִּ ְּבנָּגְּפֹו ֶׁאת ִּמ ְְּרַיִּ  .ו ֶׁ
ִּשר ֵ
תי ְּבנֵי י ְּ
ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵ
ת ֲחו ּ:
ִּש ַ
תינ ּ ִּהצִּיל .וִִַּּקֹּד ָּה ָּע וִַּ ְּ
ָּב ֵ

שלֹּא ִּה ְּס ִּפיוק
ַחנ ּ אֹוכְּלִּי ַעל ש ּ ָּמהַ .על ש ּ ֶׁ
ש ֲאנ ְּ
ַמצָּה זֹו ֶׁ
ֶׁך ַמ ְּלכֵי
ֵיה ֶׁמל ְּ
שנִּגְּלָּה ֲעל ֶׁ
ְּה ְּח ִּמיץַ .עד ֶׁ
בֹותינ ּ ל ַ
של ֲא ֵ
ֵוק ֶׁ
ְּבְ ָּ
ֶׁא ַמר .וִַֹּּאפ ּ ֶׁאת
שנ ֱ
ְָּאל ִּמִָּּדֶׁ .
ר ּך ה ּא  ּג ָּ
ַה ְִּּלָּכִּי ַה ָּקדֹוש ָּב ְּ
שר הֹוְִּיא ּ ִּמ ִִּּ ְְּרַיִּ ֻעגֹּת ַמצֹות ּכִּי לֹּא ָּח ֵמץּ .כִּי
ַה ָּבְֵוק ֲא ֶׁ
ֵדה לֹּא ָּעש ּ
ְּה ְּת ַמ ְּה ֵמ ַּה .וְּ ַג ְ ָּ
גֹּרְּש ּ ִּמ ִִּּ ְְּרַיִּ  .וְּלֹּא יָּכְּל ּ ל ִּ
ָּה :
ל ֶׁ
ש ִֵּרְּר ּ
ַחנ ּ אֹוכְּלִּי ַעל ש ּ ָּמהַ .על ש ּ ֶׁ
ש ֲאנ ְּ
ָּמרֹור זֶׁה ֶׁ
ְּמרְּר ּ ֶׁאת
ֶׁא ַמר .וַי ָּ
שנ ֱ
בֹותינ ּ ְּב ִּמ ְְּרַיִּ ֶׁ .
ַה ְְִִּּּרִִִּּּי ֶׁאת ַחִֵּי ֲא ֵ
ש ֶׁדה.
בֹּדה ַב ָּ
 ּבכָּלֲ -ע ָּ
ְּבנִּי ְּ
 ּבל ֵ
חֹּמר ִּ
שהְּ .ב ֶׁ
בֹּדה ָּוק ָּ
ֵיה ַב ֲע ָּ
ַחִּ ֶׁ
ֶׁך:
שר ָּע ְּבד ּ ָּב ֶׁה ְּב ָּפר ְּ
ת ֲא ֶׁ
בֹּד ָּ
ֶׁאת ּכָּלֲ -ע ָּ
ְּאל ּ ה ּא יְָָּּא
ְּהרְּאֹות ֶׁאת ַעְְּמֹו ּכ ִּ
ָאד ל ַ
ְּבכָּלּ-דֹור וָּדֹור ַחִָּּב ָּ
ְּך ַבִֹּו ַהה ּא לֵאמֹּרַ .ב ֲעב ּר
ְּבנ ָּ
ת ל ִּ
ַד ָּ
ְּהג ְּ
ֶׁא ַמר .ו ִּ
שנ ֱ
ִּמ ִִּּ ְְּרַיִּ ֶׁ .
ְּבד
בֹותינ ּ ִּבל ַ
שלֹּא ֶׁאת ֲא ֵ
ֵאתי ִּמ ְְִִּּּרָּיִּ ֶׁ .
שה יְּהֹּוָּה לִּי ְּבְ ִּ
זֶׁה ָּע ָּ
ֶׁא ַמר.
שנ ֱ
אֹותנ ּ גַָּאל ִּע ִָּּ ֶׁה ֶׁ .
ר ּך ה ּאֶׁ .אלָּא ַאף ָּ
גַָּאל ַה ָּקדֹוש ָּב ְּ
ָארץ
ָּתת לָּנ ּ ֶׁאת ָּה ֶׁ
אֹותנ ּ .ל ֵ
ְּמ ַען ָּה ִּביא ָּ
ש  .לַ
ְּאֹותנ ּ הֹוְִּיא ִּמ ָּ
ו ָּ
בֹותינ ּ:
ַא ֵ
ִּש ַבע ל ֲ
שר נ ְּ
ֲא ֶׁ
ְּפ ֵאר .לְּרֹו ֵמ .
ְּש ֵב ַח .ל ָּ
ְּהלֵל .ל ַ
ָּבי  .לְּהֹודֹות .ל ַ
ַחנ ּ ַחִּ ִּ
ָּך ֲאנ ְּ
ְּפיכ ְּ
ל ִּ
ִּסי
בֹותינ ּ וְּלָּנ ּ ֶׁאת ּכָּלַ -הנ ִּ
ַא ֵ
שה ל ֲ
ש ָּע ָּ
ְּמי ֶׁ
ְּוקלֵס .ל ִּ
ְּה ֵּדר  ּל ַ
לַ
 ּמִָּּגֹון
ְּאלָּהִּ .
ש ְּעב ּד לִּג ֻ
 ּמ ִּ
ְּחר ּתִּ .
ָּה ֵאל ּ הֹוְִּיָאנ ּ ֵמ ַע ְּבד ּת ל ֵ
ְּפנָּיו
נֹּאמר ל ָּ
 ּמ ֲא ֵפלָּה לְּאֹור גָּדֹול וְּ ַ
 ּמ ֵא ֶׁבל לְּיֹו טֹוב ֵ
ְּש ְּמ ָּחהֵ .
ל ִּ
ַהלְּל ִָּּּה:
ש
ְּהי ֵ
ש יְּהֹּוָּה :י ִּ
ַהלְּל ּיָּּה ַהלְּל ּ ַע ְּב ֵדי יְּהֹּוָּה ַהלְּל ּ ֶׁאת ֵ
ש ֶׁמש ַעדְּ -מבֹואֹו.
עֹול ִּ :מ ִִּּ ְּזרַחֶׁ -
ְּעדָּ -
תה ו ַ
ָּךֵ .מ ַע ָּ
יְּהֹּוָּה ְּמבֹּר ְּ
ש ַמיִּ ּכְּבֹודֹו:
ש יְּהֹּוָּהָּ :ר ַעל ּכָּל גֹויִּ יְּהֹּוָּהַ .על ַה ָּ
ְּמ ֻהלָּל ֵ
ִּראֹות.
ש ִּפילִּי ל ְּ
ָּש ֶׁבתַ :ה ִַּ ְּ
יהי ל ָּ
ְּב ִּ
לֹּהינ ַּ .ה ִַּג ִּ
ִּמי ּכַיהֹּוָּה ֱא ֵ
ַאשפֹּת יָּרִּי ֶׁא ְּביֹון:
ימי ֵמ ָּע ָּפר ָּּדלֵ .מ ְּ
 ּבָארֶׁץְּ :מ ִּוק ִּ
ש ַמיִּ ָּ
ַב ָּ
יבי ֲע ֶׁוקרֶׁת ַה ַביִּת
מֹוש ִּ
יבי ַעִֹּוִּ :
ְּד ֵ
יבי ִּ .ע נ ִּ
ְּד ִּ
יבי ִּע נ ִּ
ְּהֹוש ִּ
ל ִּ
ש ֵמ ָּחה ַהלְּל ּיָּּה:
ֵא ַ -ה ָּבנִּי ְּ
ְּה ּדה
ְּתה י ָּ
לֹועזָּ :הי ָּ
ֵ
ַעוקֹּב ֵמ ַע
ָּאל ִּמ ְְִִּּּרָּיִּ ֵ .בית י ֲ
ִּשר ֵ
ְּבְֵאת י ְּ
ְּּדן יִּסֹּב
לֹותיוַ :הִָּּ רָָּאה וִַָּּנֹּס ַהִַּר ֵ
ש ָּ
ָּאל ַמ ְּמ ְּ
ִּשר ֵ
ְּוק ְּדשֹו י ְּ
ל ָּ

ְּך
ִּבנֵיְֹּ-אןַ :מה-ל ָּ
ְּבעֹות ּכ ְּ
ְּאילִּי  .ג ָּ
ָּוקד ּ כ ֵ
לְָּאחֹורֶׁ :ה ָּהרִּי ר ְּ
ְּא ִּלי .
ְּוקד ּ כ ֵ
תר ְּ
תסֹּב לְָּאחֹורֶׁ :ה ָּהרִּי ִּ
ְּּדן ִּ
תנ ּס ַהִַּר ֵ
ַהִָּּ ּכִּי ָּ
לֹוּה
ִּפנֵי ֱא ַ
ִּפנֵי ָאדֹון ח ּלִּי ָארֶׁץִּ .מל ְּ
ִּבנֵיְֹּ-אןִּ :מל ְּ
ְּבעֹות ּכ ְּ
ג ָּ
ְּמ ְּעיְּנֹוָּ -מיִּ :
ָּמיש ל ַ
הֹּפכִּי ַהְ ּר ֲא ַג ָּ -מיִּ ַ .חל ִּ
ַעוקֹּבַ :ה ְּ
יֲ
ְּגַאל ֶׁאת
שר גְָּאלָּנ ּ ו ָּ
עֹול ֲ ,א ֶׁ
ֶׁך ָּה ָּ
לֹּהינ ּ ֶׁמל ְּ
ַאתה יְּהֹּוָּה ֱא ֵ
ר ּך ָּ
ָּב ְּ
ֶׁאכֹּל בֹו ַמצָּה
ִּיענ ּ ַהלַיְּלָּה ַהזֶׁה .ל ֱ
ְּהג ָּ
בֹותינ ּ ִּמ ִִּּ ְְּרַיִּ  .ו ִּ
ֲא ֵ
ְּמֹוע ִּדי
ִּיענ ּ ל ֲ
בֹותינ ּ ַהג ֵ
ֵאלֹּהי ֲא ֵ
ֵ
לֹּהינ ּ ו
 ּמרֹורּ .כֵן יְּהֹּוָּה ֱא ֵ
ָּ
ש ֵמ ִּחי ְּב ִּבְּניַן
ְּשלֹו ְּ .
ָּאתנ ּ ל ָּ
ִּקר ֵ
וְּלִּרְּגָּלִּי ֲא ֵחרִּי ַה ָּב ִּאי ל ְּ
 ּמן
ְּב ִּחי ִּ
ש ִּמן ַהז ָּ
ת ְּך .וְּנֹּאכַל ָּ
ֲבֹוד ָּ
שי ַבע ָּ
ש ִּ
ָּך .וְּ ָּ
ִּעיר ְּ
ְּך
ְּנֹודה ל ָּ
ְּב ָּח ְּך ְּלרְָֹּון .ו ֶׁ
ִּיע ָּּד ָּמ ַעל ִּוקיר ִּמז ָּ
שר יַג ַ
ַה ְּפ ָּס ִּחי ֲא ֶׁ
ַאתה יְּהֹּוָּה
ר ּך ָּ
שנ ָּּ .ב ְּ
ַפ ֵ
ְּעל ְּפד ּת נ ְּ
ָּתנ ּ ו ַ
ְּאל ֵ
שיר ָּח ָּדש ַעל ג ֻ
ִּ
ָּאל:
ִּשר ֵ
גַָּאל י ְּ
לש יחוד וקודשא בריך הוא ושכינתיה הריני מוכן ומזומן
לשתות יין של כוס שני מארבע כוסות שתוקנו חכמי
זכרונ לברכה בליל חג המְות .שכל אחד ואחד מה הוא
מְוה בפני עְמה .ויהי נוע ה' אלהינו וכו':
מבאר הרה"ק הרבי רבי ברוך ממעזבוז זצללה"ה זי"ע על הפסוק ופסח ה' על הפתח,
כדאיתא במדרש (שיר השירים פרק ה ,פסוק ב) אמר הקב"ה פתחו לי פתח כחודו
של מחט ,ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ,והיינו שצריך על כל פנים משהו
אתערותא דלתתא ,ובחג הקדוש פסח ,פסח ה' על הפתח הזה ,ואף על פי שלא פתחו
לו שום פתח ,אפילו כחודו של מחט ,פתח לנו הוא יתברך פתחים כפתחו של אולם
והוציאנו ממצרים ,כי אם היה מחכה היו נשקעים במ"ט שערי טומאה ע"כ.
וזהו חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,כלומר שהאדם חייב לראות
את עצמו תמיד שהוא במצב דומה ליציאת מצרים ,שאינו פותח אפילו פתח כחודו
של מחט ,ואפילו כך עושה עמו הקב"ה חסד לפתוח לו שערי רחמים(.הרה,ק רבי
יצחק מנחם מאלכסנדר הי"ד).
כתוב בספר שערי תשובה וזה לשונו הקדוש":מן הטובות אשר היטיב הש"י עם
ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ,ולנוס מפח פשעיהם ,לחשוך
נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו .התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב
צרותיו".
כתוב בספר אורחות צדיקים שמדרגת התשובה ומעלתה נמדדת לפי גודל המרירות
והצער על העבירות שעשה .חשוב מאוד שהאדם יחפש את העבירות שעשה בימי חייו
ויש בזה תועלת לשלושה דברים:
א .לזכור את החטאים שעשה ויתוודה עליהם כי הוידוי מעיקרי הכפרה.
ב .שידע כמה עבירות יש לו ובזה יוסיף הכנעה.
ג .כאשר יזכור את חטאיו יוכל לעשות גדר להישמר שלא לעבור שוב את
העבירות האלו ,משום שלאחר שחטא בהם הן נחשבות כקלות בעיניו לכן
חשוב מאוד לעשות גדרות.

רחצה
ַאחר זֶה ַעל ָכל יָד.
ילהָׁ ,שלֹוׁש ְפ ָע ִמים ָבזֶה ַ
ָדיִ ם ַל ֲא ִכ ָ
ילת י ַ
ידה ְכ ִדין נְ ִט ַ
ֲמ ָ
ָדיו ַבע ִ
נֹוטל י ָ
ֵּ
ַאחר ָכ ְך
ָדיו ְל ָכל ַה ְצ ָד ִדים ְכ ֵּדי ֶׁש ַה ַּמיִ ם יְ ַל ְח ְלחּו ָכל ֶׁש ַטח ַהיָד .וְ ַ
ילה יְ ַה ֵּפ ְך י ָ
ּוב ְׁש ַעת ַהנְ ִט ָ
ִ
יב ֵּר ְךַ '' :על
ּוב ְרכּו ֶאת ה''' וִ ָ
יכם ק ֶֹּדׁש ָ
ֹּאמרְ '' :שאּו יְ ֵּד ֶ
ָדיו ְכ ֶנגֶד ָפנָיו וְ י ַ
יּה ְׁש ֵּתי י ָ
יַגְ ִב ַ
ָדיוֵּ .אין ְלנַגֵּב
ַאחר ָכ ְך יְ נַגֵּב י ָ
ָבֹוּה .וְ ַ
מּורמֹות ִכ ְמ ַק ֵּבל ֶׁש ַפע ִמג ַ
ָדיו ָ
ָדיִ ם'' ְכ ֶׁשי ָ
ילת י ָ
נְ ִט ַ
ִב ְׁש ַעת ַה ְב ָר ָכה.
יט ְּמאּו ֶאת
ַח ְזרּו וִ ַ
ֵּצאּו ַמיִ ם חּוץ ַל ֶפ ֶרק וְ י ְ
ָדיו ְל ַמ ְע ָלה ֶׁשלֹּא י ְ
יּה י ָ
יך ֶׁשיַגְ ִב ַ
נֹוטל ָצ ִר ְ
ַה ֵּ
ָדיִ ם.
ַהי ַ
יב ְרכּו:
יהם ַכ ֲה ָל ָכה וִ ָ
יִ ְטלּו יְ ֵּד ֶ
ָדיִּ ם.
ילת י ָ
ֹותיו ,וְ ִּצּוָנּו ַעל נְ ִּט ַ
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ִּק ְד ָׁשנּו ְב ִּמ ְצ ָ
ַאּתה יְ הֹוָהֱ ,אל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ

מוציא
יב ֵּר ְך :
רּוסה ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ְש ֵּלמֹות ,וִ ָ
יחןַ ,ה ְפ ָ
יִ ַקח ְׁשלֹוׁש ַה ַּמצֹות ְביָדֹוַ ,כ ֵּס ֶדר ֶׁש ִהנִ ָ
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל
יך הּוא ְ
ילת ַמ ָצה ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֻּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ֲא ִכ ַ
ּומז ָ
מּוכן ְ
ִּהנְ ִּני ָ
ָדינּו
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
ֶע ָלם ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאל .וִ ִ
יְ ֵּדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נ ְ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
כֹונְ נָה ָע ֵּלינּוַ ,
רּוך
ָב ְ

ַאּתה
ָ

יְ הֹוָה

ֱאל ֵֹּהינּו

ֶמ ֶל ְך

עֹולם
ָה ָ

מֹוציא
ַה ִּ

ֶל ֶחם

ִּמן

ָארץ.
ָה ֶ

מצה
רּוסה ,וִ יְ ָב ֵּר ְך:
ַמ ְׁש ִמיט ַה ַּמ ָצה ָה ַת ְחתֹונָה ,וְ ִת ָש ִאֵּר ְביָדֹו ַה ַּמ ָצה ָה ֶע ְליֹונָה ִעם ַה ַּמ ָצה ַה ְפ ָ
ילת ַמ ָצה:
ֹותיו וְ ִּצּוָנּו ַעל ֲא ִּכ ַ
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ִּק ְד ָשנּו ְב ִּמ ְצ ָ
ַאּתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ֹּאכ ֵּלן ַב ֲה ִס ָבה .וְ ֵּכן יְ ַח ֵּלק ְל ָכל
ַאחת ,וְ יִ ְט ְב ֵּלן ְב ֶמ ַלח ,וְ י ְ
יהןַ ,כזַיִ ת ִמ ָכל ַ
יִ ְב ַצע ִמ ְׁש ֵּת ֶ
ֹּאכלּו ַב ֲה ִס ָבה.
ַאחת ,וְ יִ ֵּתן ְל ָפחֹות ַכזַיִ ת ְל ָכל ֶא ָחד ֵּמ ַה ְּמ ֻּׁס ִבים ,וְ י ְ
ַה ְּמ ֻּׁס ִבים ַכזַיִ ת ִמ ָכל ַ
[ וְ ִׁשעּור ַכזַיִ ת ֶע ְש ִרים וְ ִׁש ְב ָעה גְ ַרם] .וְ ִאם ֵּאין ַה ַּמ ָצה ֶׁש ְל ָפנָיו ַמ ְס ֶפ ֶקת ְל ָכל ַה ְּמ ֻּׁס ִבים ,יִ ֵּתן
ַאח ֶרת ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ַל ְק ָע ָרהַ ,כזַיִ ת ְל ָכל ֶא ָחד ֵּמ ַה ְּמ ֻּׁס ִבים.
מּורה ֶ
ִמ ַּמ ָצה ְׁש ָ

מרור
ַער ֵּמ ָע ָליו ֶאת ַה ֲחר ֶֹּסת ְכ ֵּדי
תֹול ִעים וְ יִ ְט ְב ֶלנּו ַב ֲחר ֶֹּסת וִ ינ ֵּ
יטב ִמ ָ
יִ ַקח ַכזַיִ ת ָמרֹור ָבדּוק ֵּה ֵּ
ילת ָמרֹור.
ֲשה ְד ַר ָבנָן ֶׁשל ֲא ִכ ַ
יכּוֵּן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵּ
ַרגִ יׁש ַט ַעם ָמרֹור ,וִ ַ
ֶׁשי ְ
יב ֵּר ְך:
ֹּאכ ֶלנּו ְב ִלי ֲה ִס ָבה וִ ָ
וְ י ְ

ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל
יך הּוא ְ
ילת ָמרֹור ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֻּּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ֲא ִכ ַ
ּומז ָ
מּוכן ְ
ִּהנְ ִּני ָ
ָדינּו
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
ֶע ָלם ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאל .וִ ִ
יְ ֵּדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נ ְ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
כֹונְ נָה ָע ֵּלינּוַ ,
ילת ָמרֹור.
ֹותיו וְ ִּצּוָנּו ַעל ֲא ִּכ ַ
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ִּק ְד ָשנּו ְב ִּמ ְצ ָ
ַאּתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ

כורך
כֹורכֹו ִעם ַכזַיִ ת ָמרֹור
ּובֹוצ ַע ִמ ֶּמנָה ַכזַיִ תְ ,
ֵּ
יׁשית
נֹוטל ֶאת ַה ַּמ ָצה ַה ְש ִל ִ
ַאחר ִמ ֵּכן ֵּ
ִמיָד ְל ַ
אֹומר:
ּומ ַט ֵּבל ַב ֲחר ֶֹּסת ,וְ ֵּ
ְ
כֹור ָכן וְ אֹו ְכ ָלן
ָקן ֶׁש ָהיָה ְ
ָמינּו יְ ֻׁח ָדׁשְ .כ ִּה ֵּלל ַהז ֵּ
ֵּכר ַל ִּמ ְק ָדׁש ְבי ֵּ
ּומרֹור ְבלֹא ְב ָר ָכה .ז ֶ
ַמ ָצה ָ
ֹאכלּוהּו:
רֹורים י ְ
ּומ ִּ
ֶא ַמר ַעל ַמצֹות ְ
ַאחתְ .ל ַקיֵּם ַמה ֶשנ ֱ
ְב ַבת ַ
אֹוכל ַב ֲה ִס ָבה.
וְ ֵּ

שלחן עורך
יקֹומן ְב ֵּתָאבֹון.
יּוכל ֶל ֱאכֹּל ֲא ִפ ָ
עּודתֹו ְב ִש ְמ ָחה ,וְ לֹּא יִ ְש ַבע ַה ְר ֵּבה ְכ ֵּדי ֶׁש ַ
ֹּאכל ְס ָ
י ַ
ֹּאמר
ֹּאכ ֶלנָה י ַ
יצה ְב ֵּמי ֶמ ַלח ,וְ ק ֶֹּדם ֶׁשי ְ
ֹּאכל ֵּב ָ
י ַ
ֵּכר ְל ָק ְר ַבן ֲח ִּגיגָה.
זֶ
יׁשֹורר ְבקֹול נ ִָעים:
ַּמר וִ ֵּ
עּודה יְ ז ֵּ
תֹוך ַה ְס ָ
ְב ְ
עּודה:
תֹוך ַה ְס ָ
לֹומר ְלׁשֹון ַהז ַֹּהר ְב ְ
טֹוב ַ
יׁשאַ .אנְ ְת הּוא ִמ ְק ָרא ק ֶֹּדׁש,
ֲל ְך ֻּׁא ְׁש ִפיזָא ַק ִד ָ
יׁשאְׁ .ש ָל ָמא ע ָ
יֹומא ָט ָבא ַק ִד ָ
ֲל ְך ָ
ְׁש ָל ָמא ע ָ
ּול ִא ְׁש ַת ֲא ָבה ֵּבּה ,וְ ִת ְת ַק ַדׁש
ַּמין ַאנְ ְת ְל ַההּוא ֲא ַתר ְד ִא ְק ֵּרי ק ֶֹּדׁשְ ,ל ִא ְת ַע ְט ָרא ֵּבּה ְ
וְ ז ִ
ַפ ִקין
בּועין נ ְ
ּומ ִ
ַח ִלין ַ
יק ָתאְ ,דנ ֲ
ֲמ ְ
יקא ַדע ִ
ֲמ ָ
ָתאָ .הא ַאנְ ְת ָׁש ִאיב ֵּמ ַההּוא ע ִ
וְ יִ ְׁש ַת ַכח ָב ְך ֶח ְדו ָ
תּוׁש ְב ָח ָתא.
ּוב ְ
ָתא ְ
יריןְ ,ב ֶח ְדו ָ
ִמנֵּּהָ ,הא יִ ְש ָר ֵּאל ְד ִא ְת ְקרּון ק ֶֹּדׁש ְמ ַק ְב ִלין ָל ְך ְבַאנְ ִפין נְ ִה ִ
ַר ַמיְ הּו ְב ָמאנֵּי יְ ָקר.
תֹוריְ ,מ ַת ְקנֵּי ג ְ
יראְ ,מ ַס ְד ִרין ָפ ֵּ
עּוד ָתא יְ ֵּת ָ
ַּמנִ ין ָל ְך ְמ ַת ְקנִ ין ָל ְך ְס ָ
ְמז ְ
יך הּוא:
ּומ ַׁש ְב ִחין ְׁש ָב ָחא ְל ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֲח ַדאן ְ
ַאח ָרא
ׁשּותא ֲ
ַפקּו יִ ְש ָר ֵּאל ֵּמ ְר ָ
ַקירָ .ב ְך נ ְ
רֹועא יְ ִמינָאַ ,כ ָּמה ָח ִביב ַאנְ ְת וְ י ִ
ַחגָא ְד ִפ ְס ָחא ְד ָ
יכםַ ,האי ַל ְח ָמא
ָמים ְשאֹור לֹּא יִ ָּמ ֵּצא ְב ָב ֵּת ֶ
יׁשאָ .ב ְך ְכ ִתיבִׁ :ש ְב ַעת י ִ
ׁשּותא ַק ִד ָ
וְ ָעאלּו ִב ְר ָ
יקין וְ ָע ִביד ְבהּו ְק ָט ָטא,
ּומ ִז ִ
ּומ ְב ַר ַחת ְל ָכל ִס ְט ִרין ְל ֵּׁש ִדין ַ
ִא ְק ֵּרי ַמ ָצה ְבגִ ין ְד ָקא ְמ ַׁש ֶד ֶדת ַ
יהי ַמ ְב ַר ַחת ְל ָכל
יקין ְד ַת ְר ָעא ,אֹוף ָה ִכי ִא ִ
ּומ ִז ִ
ְכגַוְ נָא ְד ַׁש ַדי ִד ְמזּוזָה ְד ַמ ְב ַר ַחת ְל ֵּׁש ִדין ַ
ָתא ִאינּון
יֹומי ֶח ְדו ָ
יל ְך ְד ִאינּון ֵּ
יֹומין ִד ַ
יבין ִ
יׁשין וְ ָע ִביד ְק ָט ָטה ְבהּוַ .כ ָּמה ֲח ִב ִ
ִס ְט ִרין ִב ִ
אריהֹוןָ .ב ְך
פּור ָקנָא ְד ָמ ֵּ
ָתא ְד ְ
יק ָרא ִע ָלָאהָ .ב ְך ֲח ָדאן יִ ְש ָר ֵּאל ְב ֶח ְדו ָ
יֹומין ְד ַס ְל ִקין ִל ָ
ִ
ילא ְל ֵּע ָלאָ .ב ְך ֲח ֵּדי ֻּׁק ְד ָׁשא
ַה ֵּבי ֵּח ָ
ּוב ָדא י ֲ
יך הּוא ְ
בּור ֵּתּה ְד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ְמ ַׁש ְב ִחין יִ ְש ָר ֵּאל גְ ְ
ָאכ ִלין ַמ ָצה
ָתאָ .ב ְך ְ
ַאסו ָ
יכ ָלא ְד ְ
ָאכ ִלין יִ ְש ָר ֵּאל ֵּמ ָ
פּורא ִד ְׁש ָב ָחא ִד ְלהֹוןָ .ב ְך ְ
יך הּוא ְב ִס ָ
ְב ִר ְ
ַאח ִכימּו ֵּבּה
ַה ָמא ְד ְ
נּותאָ .דא ִאיהּו נ ֲ
ימ ָ
ּול ִמנְ ַדע ְב ָרזָא ִד ְמ ֵּה ְ
יעל ְ
ָתא ְל ֵּמ ַ
ַאסו ָ
יהי ְ
ְד ִא ִ
יכין ְל ֶמ ֱה ֵּוי
ֻּׁלהּו ְצ ִר ִ
ָאר ָח ָהאָ .ב ְך יִ ְש ָר ֵּאל כ ְ
אֹוריְ ָתא וְ ָעאלּו ְב ְ
יִ ְש ָר ֵּאל ָח ְכ ְמ ָתא ִע ָלָאה ְד ָ

ֲל ְך
טּורין .ע ָ
ֻּׁלהּו נְ ִ
ּומ ְׁש ִקין כ ְ
ּושאֹור ְב ָכל ֶׁשהּוא ,וְ ָכל ַמ ֲא ָכ ִלין ַ
טּורים ֵּמ ָח ֵּמץ ְ
מּורים ּונְ ִ
ְׁש ִ
ַט ָרא ֵּלּה.
ֻּׁשה ְד ָב ֵּעי ַבר נָׁש ְלנ ְ
ְכ ִתיבֶ :את ַחג ַה ַּמצֹות ִת ְׁשמֹּרִ .ת ְׁשמֹּרִ ,ס ְט ָרא ִד ְקד ָ
ּוׁש ַמ ְר ֶתם ֶאת ַה ַּמצֹות,
ֶאת ַחג ַה ַּמצֹות ִת ְׁשמֹּרַ ,האי ִאיהּו ֲא ַתר ְד ִא ְק ֵּרי ָׁשמּורָ .ב ְך ְכ ִתיבְ :
מּורה .וְ ִאינּון ֶׁש ַבע ַהנְ ָערֹות ָה ְראּויֹות ָל ֵּתת ָלּה ִמ ֵּבית ַה ֶּמ ֶל ְךִ ,א ְת ַמר
ָהא ַמ ָצה ִד ְלגֹו ְׁש ָ
ֲביד
ּוביּה ִא ְתע ִ
ּוב ְע ָלּה ְד ִאיהּו וָא''ו ֵּ
מּורה ַ
יהי ְׁש ָ
ּוׁש ַמ ְר ֶתם ֶאת ַה ַּמצֹותַ .מ ָצה ִא ִ
ֲליְ הּוְ :
עַ
רּותאְ ,ד ָכל ַחד וְ ַחד ִמנַיְ הּו ִאיהּו
ַאר ַבע ָכ ֵּסי ְד ַח ְמ ָרא ְב ָרזָא ְד ֵּח ָ
ׁשֹותין יִ ְש ָר ֵּאל ְ
ִמ ְצוָהָ .ב ְך ִ
יליָאַ ,מה ְד ָלא ִא ְׁש ַת ַכח ָה ִכי ִב ְׁשָאר ִז ְמנֵּי וְ ַחגֵּי.
גֹומ ִרין ַה ַה ֵּלל ְב ֵּל ְ
ַפ ַׁשּהָ .ב ְך ְ
ַאפי נ ְ
ִמ ְצוָה ְב ֵּ
ֲדיִ יםָ .ב ְך ִא ְׁש ַת ַכח ִזּוּוגָא
ֲדי ע ָ
ַתב ִֹּאי ַבע ִ
ַתגְ ְד ִלי ו ָ
ַת ְר ִבי ו ִ
ַתיר ְכ ִד ְכ ִתיב :ו ִ
ָב ְך ִא ְׁש ַת ַכח ְרבּו י ִ
דּוׁשי ַמ ְל ָכא ָב ְך ְכ ִתיב:
ְד ִס ֲה ָרא ִבנְ ִהירּו ְד ִׁש ְמ ָׁשא ִב ְׁש ִלימּוָ .ב ְך ִא ְתעֲרּו ִק ֵּ
ֻּׁלאָ .ב ְך ִזּוּוגָא ִמ ִס ְט ָרא ִד ְל ֵּע ָלא
ּמּורים ְבכ ָ
יׁשא וְ הּוא ִׁש ִ
ּמּורים הּוא ַלה' ִזּוּוגָא ַק ִד ָ
ֵּליל ִׁש ִ
ָטיר
ַאח ָראָ .ב ְך נ ִ
בּוכ ִרין ְד ִס ְט ָרא ֲ
יך הּוא ָכל ִאינּון ְ
ִא ְת ַער וְ ִא ְׁש ַת ַכחָ .ב ְך ַק ִטיל ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
יך הּוא ְליִ ְש ָר ֵּאל
ָטיר ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ַאח ָראָ .ב ְך נ ִ
בּוכ ִרין ְד ִס ְט ָרא ֲ
יך הּוא ָכל ִאינּון ְ
ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
יק ֵּרּהָ .ב ְך
יך הּוא ִב ָ
ָרה וְ ִא ְס ַת ַלק ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֲבֹודה ז ָ
טּולא ַדע ָ
ַאבא ַעל ְבנִ יןָ .ב ְך הּוא ִב ָ
ְכ ָ
ילאָ ,ב ְך ִא ְת ַקיָמּו ָכל
יך הּוא ֵּח ָ
ַאחזֵּי ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ַאח ָראָ .ב ְך ֲ
ילין ְד ִס ְט ָרא ֲ
ִא ְת ַכ ְפיָן ָכל ֵּח ִ
ֲבד ָב ְך ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִרי ְך הּואָ .ב ְך
דּוכ ָרנָא ְל ַהאי נִ ָסא ַדע ַ
ֻּׁלהּו ְ
ּובגִ ין ָדא כ ְ
ִז ְמנִ ין וְ ַחגִ ין וְ ַׁש ַב ִתיןְ ,
יך הּוא
עֹובדֹוי ְד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ַח ָמא ָכל ַע ָּמא ָ
קּופא ְד ַתּמּוז ,ו ֲ
יֹומא ִד ְת ָ
יליָא ְכ ָ
ָהיר ֵּל ְ
ֲהוָה נ ִ
סּומי נִ ָסא ְד ָלא ֲהוָה ְכ ַהאי
אֹורהָ .ב ְך ִפ ְר ֵּ
ָאיר ַכ ֲח ֵּׁש ָכה ָכ ָ
ֲה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב :וְ ַליְ ָלה ַכיֹום י ִ
יך הּוא ְביִ ְש ָר ֵּאל ְל ִא ְת ַד ְב ָקא ִאינּון ֵּבּה,
יֹומא ְד ִא ְת ְב ֵּרי ָע ְל ָמאָ .ב ְך ִא ְת ְר ֵּעי ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ִמ ָ
יּומא ְדאֹות
חּול ֵּקּהְ ,כ ִד ְכ ִתיבִ :כי ֵּח ֶלק ה' ַעּמֹוָ .ב ְך ָעאלּו יִ ְש ָר ֵּאל ְב ִק ָ
ּול ֶמ ֱהוֵּי ִאינּון ָ
ְ
יך
נּותאָ ,ב ְך יְ ַהב ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ימ ָ
ימא ִד ְמ ֵּה ְ
יׁשאָ .ב ְך ֲהוָה ְר ִׁשים ַעל ִפ ְת ָחא ְדיִ ְש ָר ֵּאל ְר ִׁש ָ
ַק ִד ָ
יך הּוא
ַאפיק ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
נּותאָ .ב ְך ִ
ימ ָ
ׁשּותא ִד ְמ ֵּה ְ
שּורא ַב ֲא ַתר ִע ָלָאה ִב ְר ָ
הּו א ְליִ ְש ָר ֵּאל ִק ָ
רּוחיהֹון ְכ ִד ְכ ִתיב:
ּומ ְת ִבירּו ְד ֵּ
ַר ֵּמיהֹון ִ
ַאסי לֹון ִמ ְת ִבירּו ְדג ְ
ַאר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֵּ
ְליִ ְש ָר ֵּאל ֵּמ ְ
ָתא וְ ָעא ִלין
ַאסו ָ
יחין ְד ְ
ָאר ִחין ֲהוֹו ַס ְל ִקין ֵּר ִ
חֹותם ַה ֶד ֶר ְך ,וְ ָכל ְ
יֹומם ַלנְ ָ
ֵּיהם ָ
הֹול ְך ִל ְפנ ֶ
וַה' ֵּ
יׁשין ַד ֲא ִרימּו
יכין ַק ִד ִ
ּור ִת ִ
לּוסין ְ
אּוכ ִ
ירין ְד ְ
ַהוֹו ָׁש ְמ ִעין ָקל ֻּׁת ְׁש ְב ָחן וְ ִׁש ִ
גּופיְ הּו וְ ִא ַת ְסיָן .ו ֲ
ְל ַ
רּוחיהֹון:
ַהוֹו ֲח ָדאן וְ נַיְ ִחין ְב ֵּ
יך הּוא ,ו ֲ
ַק ֵּּמי ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֲבידּו נִ ִסין
יסן ְד ֵּבּה ִא ְתע ִ
ַר ָחא ְדנִ ָ
ַקירָ .הא ַאנְ ְת ָק ִאים ְבי ְ
ַחגָא ְד ִפ ְס ָחא ַכ ָּמה ָח ִביב ַאנְ ְת וְ י ִ
פּור ָקנָא ַב ְת ָרָאה.
ַּמין ְל ֶמ ְע ַבד ֵּבּה נִ ִסין ַר ְב ְר ִבין ְליִ ְש ָר ֵּאל ְב ְ
ַר ְב ְר ִבין ְליִ ְש ָר ֵּאל .וְ ָהא ִאיהּו ז ִ
ָרהֵּ ,בּה ְׁש ִליטּו יִ ְש ָר ֵּאל ַעל ַד ֲח ָלא
ֲבֹודה ז ָ
טּולא ַדע ָ
ַר ָחא ְד ֵּבּה ֲהוָה ִב ָ
ַכָאה ַהאי י ְ
ַכ ָּמה ז ָ
ֲבת ִמ ְצ ַריִ םְ ,בגִ ין ְד ִמ ְצ ָר ֵּאי ֲהוֹו ַפ ְל ִחין ְל ַמזַל ָט ֶלה
ֶא ָל ָהא ִד ְלהֹון ְד ִא ְק ֵּרי תֹוע ַ
ְד ִמ ְצ ָר ֵּאי ו ֱ
יך הּוא ְליִ ְש ָר ֵּאל :וְ יִ ְקחּו ָל ֶהם ִאיׁש
ּובגִ ין ָדא ַמנֵּי ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ּובגִ ין ָדא ַפ ְל ִחין ְל ִא ְמ ָראְ .
ְ
ָאמר
ישה ִד ְלהֹון .וְ ַ
ֲלּה וְ ָת ְפ ֵּשי ֵּלּה ָת ִפיש ִב ְת ִפ ָ
ַאׁש ִליט לֹון ע ֵּ
ֶשה ְל ֵּבית ָאבֹות ֶשה ַל ָביִ ת ,וְ ְ
ַאסיר וְ ָת ִפיש
יהא ִ
יך הּוא ִמ ֶב ָעשֹור ַלח ֶֹּדׁש ִסיבּו ַד ֲח ָלא ְד ִמ ְצ ָר ֵּאי וְ ִת ְפשּו ֵּלּה ,וִ ֵּ
ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ַאפיקּו ֵּלּה ְל ִדינָא וְ ִא ְת ַכנְ ׁשּו
יעָאה ִ
יֹומא ְר ִב ָ
ּוב ָ
ּות ָלתְ ,
ּות ֵּרין ְ
יֹומא ַחד ְ
ישה ִד ְלכֹון ָ
ִב ְת ִפ ָ
ישה ְדיִ ְש ָר ֵּאל וְ ָלא
ּוב ַׁש ְע ָתא ְד ִמ ְצ ָר ֵּאי ֲהוֹו ַׁש ְמ ִעין ָקל ַד ֲח ָלא ִד ְלהֹון ְד ָת ִפיש ִב ְת ִפ ָ
ֲלּהְ .
ע ֵּ
ָאמר
ֲקידּו ִל ְק ָט ָלא .וְ ַ
ַר ַמיְ הּו ִא ְתע ִ
ֲליְ הּו ְכ ִאלּו ג ְ
ַהוָה ַק ְׁשיָא ע ַ
ָבא ֵּלּה ֲהוֹו ָב ָכאן ,ו ֲ
ָכ ִלין ְל ֵּׁשז ָ
יְ
יֹומין,
ַאר ָב ָעה ִ
יֹומא ְ
יֹומא ָב ַתר ָ
ׁשּותיְ כּו ָ
יך הּוא ְליִ ְש ָר ֵּאל ,יְ ֵּהא ָדא ָת ִפיש ִב ְר ַ
ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ֶחמּון ֵּלּה
ַאפיקּו ֵּלּה ִל ְק ָט ָלא ,וְ י ֱ
יעָאה ִ
יֹומא ְר ִב ָ
ּוב ָ
ָתּה ִמ ְצ ָר ֵּאי ָת ִפישְ ,
ֶחמּון י ֵּ
ְבגִ ין ְדי ֱ
ֲבד לֹון ֻּׁק ְד ָׁשא
יך ַאתּון ַע ְב ִדין ֵּבּה ִדינָא .וְ ָדא ַק ְׁשיָא ְלהּו ִמן ָכל ַמ ְכ ְת ִׁשין ַדע ַ
ִמ ְצ ָר ֵּאי ֵּה ְ
ֶחזּון ִאינּון ִדינִ ין ְד ַע ְב ִדין יִ ְש ָר ֵּאל ְב ַד ֲח ֵּליהֹון ְד ִמ ְצ ָר ֵּאיְ .ל ָב ַתר ְד ַק ְט ִלין ֵּלּה
יך הּואַ ,כד י ֱ
ְב ִר ְ
יך הּואַ :אל
ָאמר ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
יהם ִת ְש ְרפּון ָב ֵּאׁש .וְ ַ
ילי ֱאל ֵֹּּה ֶ
נּוראִ ,ד ְכ ִתיבְ :פ ִס ֵּ
ַדיְ נִ ין ֵּלּה ְב ָ
ָאכ ִלין ֵּלּה ָה ִכיֶ .אלָא
יעּוב ָתא ְד ַד ְח ָלנָא ְ
ּוב ִת ְ
עּותא ְ
ֵּימרּון ִב ְר ָ
ֹּאכלּו ִמ ֶּמנּו ָנאְ ,ד ָלא י ְ
ת ְ
ילּה,
ֶחמּון ֵּלּהֶ ,א ָלא ִתקּונָא ִד ֵּ
ֻּׁשל יְ ֵּהא ָט ִמיר וְ ָלא י ֱ
ֻּׁשלְ ,ד ִאלּו ְמב ָ
ַאת ִקינּו ֵּלּה ָצ ִלי וְ ָלא ְמב ָ
ְ
ֲלּה ָכפּוף ַעל ַק ְר ֻּׁס ֵּלי,
יׁשּה ע ֵּ
נֹודף ,וְ תּו ֵּר ֵּ
יחּה ֵּ
נּורא ְבגִ ין ְד ֵּר ֵּ
תֹוק ָדא ְב ָ
ֶחמּון ֵּלּה ָה ִכיִ .מ ְ
ְדי ֱ
מֹודעּון ֵּלּה ְד ִאיהּו ַד ֲח ָלא ִד ְלהֹון .וְ תּו
ַאח ָרא הּואֶ ,א ָלא ְדיִ ְׁש ְת ְ
ֵּמרּון ְד ַחיָה אֹו ִמ ָלה ֲ
ְד ָלא י ְ
ּובזָיֹון .וְ תּו וְ ֶע ֶצם לֹּא ִת ְׁש ְברּו
יאּוב ָתאֶ ,א ָלא ַעל ַש ְב ָעא א ַֹּרח ְק ָלנָא ִ
ֵּיכלּון ֵּלּה ְב ִת ְ
ְד ָלא י ְ
ָבא ֵּלּה ,וְ ַעל ָדא ְכ ִתיב:
ַכ ִלין ְל ֵּׁשז ָ
ׁשּוקא וְ ָלא י ְ
ַרמֹוי ְר ָמאן ְב ָ
ֶחמּון ג ְ
בֹוֶ ,א ָלא ְדי ֱ

ֶד ֶכם ,וְ ָלא ַח ְר ָבא וְ ֻּׁר ְמ ָחא
ּומ ֶק ְל ֶכם ְבי ְ
יאין .וְ תּו ַ
יהם ָע ָשה ה' ְׁש ָפ ִטיםִ ,דינִ ין ַסגִ ִ
ּובאל ֵֹּּה ֶ
ֵּ
ּוׁשָאר ָמאנֵּי ְק ָר ָבא.
ְ
יׁשא
שּורא ִד ְׁש ָמא ַק ִד ָ
ַאחדּו וְ ִא ְת ַק ְשרּו יִ ְש ָר ֵּאל ְב ִק ָ
רֹועא יְ ִמינָאָ ,ב ְך ִא ְת ֲ
ַחגָא ְד ִפ ְס ָחא ְד ָ
ֲרי ָח ֵּמץ
ּומ ַבע ֵּ
ַר ַמיְ הּו ְ
ַר ָחא ְמ ַת ְקנֵּי ג ְ
ַאר ַבע ָע ָשר ְלי ְ
ַאח ָרא ְד ָהא ְב ְ
ׁשּותא ֲ
ּונְ ַפקּו ֵּמ ְר ָ
יׁשאָ .ב ְך ִמ ְת ַע ְט ֵּרי ָח ָתן וְ ַכ ָלה ְב ִע ְטרֹוי ְד ִא ָּמא ִע ָלָאהִ ,ד ְבגִ ין
ׁשּותא ַק ִד ָ
ִמ ֵּבינַיְ הּו ,וְ ַעיְ לּו ִב ְר ָ
יליָא ַק ָּמָאה
יׁשא ְב ֵּל ְ
חֹוריןָ .ב ְך ִזּוּוגָא ַק ִד ָ
ַר ֵּמּה ְד ִאיהּו ַבר ִ
ַאחזָָאה ג ְ
ָדא ָב ֵּעי ַבר נָׁש ְל ֲ
ַאר ַבע ַד ְרגִ ין וְ ָלא ִמ ְת ָפ ְר ֵּׁשי ָדא
ַאר ַבע ְק ָׁש ִריןְ ,ד ִאינּון ְ
ִא ְׁש ַת ַכח ְב ָכל ִס ְט ִרין .וְ ִזּוּוגָא הּוא ְב ְ
ַאר ַבע ָכ ֵּסי ְד ַח ְמ ָראְ ,ד ָב ִעינָן
ָתא ִד ְלהֹון ִא ְת ַע ְרנָא ְל ִמ ְׁש ֵּתי ְ
ִמן ָדא .וְ ַעל ָדא ֲאנָן ְב ֶח ְדו ָ
ָתא הּוא ְל ֵּע ָלא וְ ַת ָתא .וְ עֹוד ְד ָב ִעינָן
יליָא ְבגִ ין ְד ֶח ְדו ָ
ּול ֶמ ֱח ֵּדי ֵּל ְ
ֻּׁלאְ ,
ְל ֶמ ְע ַבד ְׁש ָל ָמא ְבכ ָ
ַכָאה ַהאי ַחגָא ְד ֵּבּה ִא ְׁש ְת ִלים ִס ֲה ָרא ְב ֻּׁכ ָלא,
ַאר ַבע גְ ֻּׁאלֹות .ז ָ
ַאר ַבע ָכ ֵּסי ָל ֳק ֵּבל ְ
ְל ִמ ְׁש ֵּתי ְ
ָאמן.
ָאמן וְ ֵּ
עֹולם ֵּ
רּוך ה' ְל ָ
יׁשין ִב ְת ָלת ִס ְט ִריןָ ,ב ְ
ּות ֵּרין ְׁש ָמ ָהן ַק ִד ִ
ַר ָתא ִׁש ְב ִעין ְ
וְ י ְ
ימנָא'' [ ָפ ָר ַׁשת בֹּא,
לֹומר ַמ ֲא ַמר ַהז ַֹּהר ַה ָקדֹוׁש ָב'' ַר ְעיָא ְמ ֵּה ָ
נֹוהגִ ים ַ
עּודה יֵּׁש ֲ
תֹוך ַה ְס ָ
ְב ְ
ַדף מ ע''ב]ַ ,ה ְמ ַד ֵּבר ְב ֶׁש ַבח ֵּליל ַה ֵּס ֶדר ,וְ זֶה ְלׁשֹונֹו:
יּובא ַעל ַבר נָׁש ְל ִא ְׁש ָת ֵּעי
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ד ִאיהּו ִח ָ
ּקּודא ָב ַתר ָדא ְל ַס ֵּפר ִב ְׁש ָב ָחא ִד ִ
ִּפ ָ
ּוב ַההּוא
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,
ימנָא ָכל ַבר נָׁש ְד ִא ְׁש ָת ֵּעי ִב ִ
אֹוק ְ
ְב ַהאי ְׁש ָב ָחא ְל ַע ְל ִמין .וְ ָה ִכי ִ
יך הּוא ָח ֵּדי ְב ַההּוא ִספּורֵּ .בּה
ארּהֻּׁ ,ק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ִספּור ָח ֵּדי ְב ֶח ְדוָאְ ,ז ִמין ִאיהּו ְל ֶמ ֱח ֵּדי ְב ָמ ֵּ
פּורא
ּוׁש ַמעּו ִס ָ
ָאמר לֹוןִ :זילּו ְ
ילּהַ ,
יך הּוא ְל ָכל ָפ ַמ ְליָא ִד ֵּ
ַׁש ְע ָתא ָכנִ יׁש ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ּומ ְת ַח ְב ָרן
ַאתיָן ִ
ֻּׁלהּו ִמ ְת ַכנְ ִׁשין וְ ְ
ֻּׁר ָקנִ יְ .כ ֵּדין כ ְ
ַח ָדאן ְבפ ְ
ילי ְד ָקא ִמ ְׁש ָתעּו ָבנַי ו ֲ
ִד ְׁש ָב ָחא ִד ִ
ֻּׁר ָקנָא ְד ָמא ֵּריהֹון.
פּורא ִד ְׁש ָב ָחא ְד ָקא ֲח ָדאן ְב ֶח ְדוָא ְדפ ְ
ַב ֲה ַדיְ הּו ְדיִ ְש ָר ֵּאל ,וְ ַׁש ְמ ִעין ִס ָ
אֹודאן ֵּלּה ַעל ַע ָּמא
בּורן ,וְ ָ
יך הּוא ַעל ָכל ִאינּון נִ ִסין ּוגְ ָ
אֹודאן ֵּלּה ְל ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ַאתיָן וְ ָ
ְכ ֵּדין ְ
ילא
תֹוסף ֵּלּה ֵּח ָ
אריהֹוןְ .כ ֵּדין ִא ַ
ֻּׁר ָקנָא ְד ָמ ֵּ
ַאר ָעאַ ,ד ֲח ָדאן ְב ֶח ְדוָא ְדפ ְ
יׁשא ְד ִאית ֵּלּה ְב ְ
ַק ִד ָ
תֹוסף ֵּלּה
אריהֹוןְ ,כ ַמ ְל ָכא ְד ִא ַ
ילא ְל ָמ ֵּ
ַה ֵּבי ֵּח ָ
פּורא י ֲ
בּור ָתא ְל ֵּע ָלא .וְ יִ ְש ָר ֵּאל ְב ַההּוא ִס ָ
ּוגְ ְ
ֻּׁלהּו ַד ֲח ִלין ִמ ַק ֵּּמּה וְ ִא ְס ַת ַלק יְ ָק ֵּרּה
אֹודאן ֵּלּה ,וְ כ ְ
בּור ֵּתּה וְ ָ
בּור ָתא ַכד ְמ ַׁש ְב ִחין גְ ְ
ילא ּוגְ ְ
ֵּח ָ
ּול ִא ְׁש ָת ֵּעי ְב ִספּור ָדא ְכ ַמה ְד ִא ְת ַמר.
ּובגִ ין ָכ ְך ִאית ְל ַׁש ָב ָחא ְ
ֻּׁלהּוְ .
ַעל כ ְ
ַאחר זֹו ִהיא ְל ַס ֵּפר ְב ֶׁש ַבח יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ םֶׁ ,ש ִהיא
ַּת ְרגּום ִּל ְלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשַ :ה ִּמ ְצוָה ֶׁש ְל ַ
יציַאת
ָאדם ַה ְמ ַס ֵּפר ִב ִ
ֱמ ְדנּוָ ,כל ָ
עֹולם ְל ַס ֵּפר ַב ְש ָב ִחים ָה ֵּאלּו .וְ ָכ ְך ֶהע ַ
ָאדם ְל ָ
חֹובה ַעל ָה ָ
ָ
עֹולם ַה ָבא,
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָש ֵּמ ַח ַב ִספּור ַההּוא ְב ִש ְמ ָחהָ ,ע ִתיד הּוא ִל ְשמ ַֹּח ִעם ַה ְש ִכינָה ָל ָ
רּוך הּוא ָש ֵּמ ַח ַב ִספּור
ָאדם ַה ָש ֵּמ ַח ַבאדֹונֹו .וְ ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ֶׁש ִהיא ִש ְמ ָחה ִמ ָכל ַצדֶׁ ,שזֶהּו ָ
ּוש ֵּמ ִחין ִבגְ ֻּׁא ָל ִתי.
אֹומר ָל ֶהםְ :לכּו וְ ִׁש ְמעּו ַה ִספּור ֶׁשל ַה ֶש ַבח ֶׁש ִלי ֶׁש ְּמ ַס ְפ ִרים ָבנַי ְ
ֶׁשלֹו ,וְ ֵּ
ׁשֹומ ִעים ִספּור ַה ֶש ַבח ֶׁש ְש ֵּמ ִחים
ּומ ְת ַח ְב ִרים ִעם יִ ְש ָר ֵּאל ,וְ ְ
ּוב ִאים ִ
ֻּׁלם ָ
ָאז ִמ ְת ַק ְב ִצים כ ָ
רּוך הּוא ַעל ָכל ֵּאלּו ַהנִ ִסים
ּומֹודים ְל ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ִ
ְב ִש ְמ ַחת ַהגְ ֻּׁא ָלה ֵּמ ֲאדֹונָםָ .אז ָב ִאים
ָארץֶׁ ,ש ְש ֵּמ ִחים ְב ִש ְמ ַחת ַהגְ ֻּׁא ָלה ֶׁשל
ּומֹודים לֹו ַעל ָה ָעם ַה ָקדֹוׁש ֶׁשיֵּׁש לֹו ָב ֶ
ִ
וְ ַהגְ בּורֹות,
נֹותנִ ים עֹּז ַלאדֹונָם,
בּורה ְל ַמ ְע ָלה ,וְ יִ ְש ָר ֵּאל ַב ִספּור ַההּוא ְ
תֹוסף לֹו עֹּז ּוגְ ָ
ֲאדֹונָםָ .אז נִ ֵּ
ּומֹודים לֹו ,וְ ַהכֹּל יְ ֵּר ִאים ִמ ָפנָיו,
ִ
בּורתֹו
תֹוסף לֹו כ ַֹּח ּוגְ בּו ָרה ְב ֵּעת ֶׁש ְּמ ַׁש ְב ִחים גְ ָ
ְכ ֶמ ֶל ְך ֶׁשנִ ֵּ
ּול ַס ֵּפר ַב ִספּור ַהזֶה ְכמֹו ֶׁש ָל ַמ ְדנּו.
ּומשּום זֶה יֵּׁש ְל ַׁש ֵּב ַח ְ
ֻּׁלםִ .
עֹולה ְכבֹודֹו ַעל כ ָ
וְ ֶ

צפון
ֵּכר ְל ָק ְר ַבן
יקֹומן ַה ָשמּור ְב ַמ ָפהַ ,כזַיִ ת ֶא ָחד ז ֶ
ֵּיתים ִמן ָה ֲא ִפ ָ
ֹּאכל ְׁשנֵּי ַכז ִ
ְל ַכ ְת ִח ָלה ,י ַ
ֶא ֶכ ֶלת ִעם ַה ֶפ ַסח [וְ ִאם ֵּאין
ֵּכר ַל ַּמ ָצה ַהנ ֱ
ֶא ָכל ַעל ַה ָש ָבע ,וְ ַכזַיִ ת ֶא ָחד ז ֶ
ַה ֶפ ַסח ֶׁש ָהיָה נ ֱ
ֹּאכל אֹותֹו ְב ָמקֹום ֶא ָחד,
ֵּכר ַל ֶפ ַסח] ,וְ י ַ
ֹּאכל ַכזַיִ ת ֶא ָחד ,ז ֶ
יתים ,י ַ
ְבכֹּחֹו ֶל ֱאכֹּל ְׁשנֵּי ַכ ֵּז ִ
ּוב ֲה ִס ָבה.
ְכ ָק ְר ַבן ַה ֶפ ַסחַ ,

ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה
יך הּוא ְ
יקֹומן ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ילת ֲא ִפ ָ
ֻּּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ֲא ִכ ַ
ּומז ָ
מּוכן ְ
ִּהנְ ִּני ָ
ָדינּו
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
ֶע ָלם ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאל .וִ ִ
ַעל יְ ֵּדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נ ְ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
כֹונְ נָה ָע ֵּלינּוַ ,
ֶא ַכל ַעל ַה ָש ָבע:
ֵּכר ְל ָק ְר ַבן ֶפ ַסח ַהנ ֱ
זֶ
ּולצ ֶֹּר ְך גָדֹול ֻּׁמ ָתר ִל ְׁשתֹות ָק ֶפה].
ּומ ָתר ִל ְׁשתֹות ַרק ַמיִ ם [ ְ
ַאח ָריוֻּׁ .
ֹּאכל ׁשּום ָד ָבר ֲ
וְ לֹּא י ַ

זמן אכילת האפיקומן
ּורה
אֹוכ ִלים ַמ ָצה ַה ְשמ ָ
עּודה ְ
ַאחר גְ ַמר ָכל ַה ְס ָ
נִ ְפ ַסק ַל ֲה ָל ָכה (שו''ע או''ח תעז ,א)ְ '' :ל ַ
ֹּאכ ֶלנּו ַב ֲה ִס ָבה וְ לֹּא יְ ָב ֵּר ְך
שבע ,וְ י ְ
ֶא ָכל ַעל ַה ַ
ֵּכר ַל ֶפ ַסח ַהנ ֱ
ַת ַחת ַה ַּמ ָפהַ ,כזַיִ ת ָכל ֶא ָחד ,ז ֶ
ָאכלֹו ק ֶֹּדם ֲחצֹות''.
ָהיר ְל ְ
יהא ז ִ
ָע ָליו .וִ ֵּ

ברך
ּומ ָב ְר ִכין ִב ְר ַכת ַה ָמזֹון.
ַאחרֹונִ ים ְ
ָדיִ ם ְל ַמיִ ם ֲ
נֹוט ִלים י ַ
יׁשיְ ,
מֹוזגִ ין כֹוס ְׁש ִל ִ
ְ
ָאכ ְל ָת וְ ָש ָב ְע ָת ּו ֵּב ַר ְכ ָת ֶאת
ֲשה ֶׁשל ִב ְר ַכת ַה ָּמזֹון ַכ ָכתּוב וְ ַ
ֻּּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵּ
ּומז ָ
מּוכן ְ
ִּהנְ ִּני ָ
ָתן ָל ְך:
טֹובה ֲא ֶׁשר נ ַ
ָארץ ַה ָ
יך ַעל ָה ֶ
יְ הֹּוָה ֱאל ֶֹּה ָ
ָארץ
ָאר ָפנָיו ִא ָתנּו ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת ָב ֶ
יב ְר ֵּכנּו .י ֵּ
ַצ ַח ִבנְ גִ ינֹּת ִמ ְזמֹור ִׁשירֱ :אל ִֹּהים יְ ָחנֵּנּו וִ ָ
ַל ְמנ ֵּ
ירנְ נּו
ֻּׁלם :יִ ְש ְמחּו וִ ַ
יֹודּוך ַע ִּמים כ ָ
ָ
יֹודּוך ַע ִּמים ֱאל ִֹּהים.
ָ
ׁשּוע ֶת ָך:
ַד ְר ֶכ ָךְ .ב ָכל גֹויִ ם יְ ָ
יֹודּוך
ָ
יֹודּוך ַע ִּמים ֱאל ִֹּהים.
ָ
ָארץ ַתנְ ֵּחם ֶס ָלה:
ּול ֻּׁא ִּמים ָב ֶ
ְל ֻּׁא ִּמים ִכי ִת ְׁשפֹּט ַע ִּמים ִמיׁשרְ .
יראּו אֹותֹו
בּולּה .יְ ָב ְר ֵּכנּו ֱאל ִֹּהים ֱאל ֵֹּּהינּו :יְ ָב ְר ֵּכנּו ֱאל ִֹּהים .וְ יִ ְ
ָתנָה יְ ָ
ֻּׁלםֶ :א ֶרץ נ ְ
ַע ִּמים כ ָ
ָארץ:
ַאפ ֵּסי ֶ
ָכל ְ
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת יְ הֹּוָה ְב ָכלֵּ -עתָ .ת ִמיד ְת ִה ָלתֹו ְב ִפי :סֹוף ָד ָבר ַהכֹּל נִ ְׁש ָמעֶ .את ָה ֱאל ִֹּהים יְ ָרא
יב ֵּר ְך ָכל ָב ָשר ֵּׁשם ָק ְדׁשֹו
ָאדםְ :ת ִה ַלת יְ הֹּוָה יְ ַד ֶבר ִפי .וִ ָ
ֹותיו ְׁשמֹורִ ,כי זֶה כָֹּל ָה ָ
וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
עֹולם ַה ְללּויָּה :וַיְ ַד ֵּבר ֵּא ַלי ,זֶה ַה ֻּׁש ְל ָחן ֲא ֶׁשר
ַחנּו נְ ָב ֵּר ְך יָּה ֵּמ ַע ָתה וְ ַעד ָ
ַאנ ְ
ָעד :ו ֲ
עֹולם ו ֶ
ְל ָ
ִל ְפנֵּי יְ הֹּוָה:
אֹומר:
ִאם ְמ ָב ְר ִכים ְב ִזּמּון ַה ְמ ָב ֵּר ְך ֵּ
יׁשא.
למ ְל ָכא ִע ָלָאה ַק ִד ָ
יך ַ
אֹומרַ :הב ָלן וְ נִ ְב ִר ְ
ַה ְמ ָב ֵּר ְך ֵּ
ַה ְמ ֻּׁס ִבים עֹונִ יםָׁ :ש ָמיִ ם.
ּוב ְרׁשּות ַׁש ַבת ַמ ְל ְכ ָתא)
יׁשא( .בשבתִ :
אֹומרִ :ב ְרׁשּות ַמ ְל ָכא ִע ָלָאה ַק ִד ָ
ַה ְמ ָב ֵּר ְך ֵּ
בֹותי.
מֹורי וְ ַר ַ
ּוב ְרׁשּות ַ
יׁשאִ .
יֹומא ָט ָבא ַק ִד ָ
ּוב ְרׁשּות ָ
ִ
ָאכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו:
ֲש ָרהֱ :אל ֵֹּּהינּו) ֶׁש ַ
אֹומר :נְ ָב ֵּרך ( ַבע ָ
ַה ְמ ָב ֵּר ְך ֵּ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו:
ָאכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְ
ֲש ָרהֱ :אל ֵֹּּהינּו) ֶׁש ַ
רּוך ( ַבע ָ
ַה ְמ ֻּׁס ִבים עֹונִ יםָ :ב ְ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו:
ָאכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְ
ֲש ָרהֱ :אל ֵֹּּהינּו) ֶׁש ַ
רּוך ( ַבע ָ
אֹומרָ :ב ְ
ַה ְמ ָב ֵּר ְך חֹוזֵּר וְ ֵּ

עֹולם כֻׁלֹו ְבטּובֹו ְב ֵּחן
אֹותנּו וְ ֶאת ָה ָ
עֹולםָ ,ה ֵּאל ַהזָן ָ
ַאּתה יְ הֹוָהֱ ,אל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ּובטּובֹו ַהגָדֹול
עֹולם ַח ְסדֹוְ :
נתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָב ָשרִּ .כי ְל ָ
ּוב ַר ֲח ִּמים ַר ִּביםֵּ .
ְב ֶח ֶסד ְב ֶרוַח ְ
ּומ ַפ ְרנֵּס ַלכֹל,
ָעדִּ .כי הּוא ֵּאל זָן ְ
עֹולם ו ֶ
ֶח ַסר ָלנּו ָמזֹון ָּת ִּמיד ְל ָ
ָּת ִּמיד לֹא ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל י ְ
ּוברֹוב
יֹותיו ֲא ֶׁשר ָב ָראְ ,ב ַר ֲח ָמיו ְ
ּומזֹון ְלכָֹל ְב ִּר ָ
רּוך ַלכֹל ,וְ ִּה ְת ִּקין ִּמ ְחיָה ָ
ׁש ְל ָחנֹו ָע ְ
וְ ֻׁ
ַאּתה יְ הֹוָהַ ,הזָן ֶאת
רּוך ָ
יע ְלכָֹל ַחי ָרצֹוןָ :ב ְ
ּומ ְש ִּב ַ
ָד ָךַ .
פֹות ַח ֶאת י ֶ
ֲח ָס ָדיוָ ,כָאמּורֵּ .
ַהכֹל:
תֹורה
ּור ָח ָבה ְב ִּרית וְ ָ
טֹובה ְ
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
נֹודה ְל ָך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ַעל ֶׁש ִּהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵּ
ֶ
ית ָך ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת
ֲב ִּדים ,וְ ַעל ְב ִּר ְ
יתנּו ִּמ ֵּבית ע ָ
ּופ ִּד ָ
אתנּו ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַר ִּיםְ ,
הֹוצ ָ
ּומזֹוןַ .על ֶׁש ֵּ
ַח ִּיים ָ
ַאּתה זָן
ּומזֹון ֶׁש ָ
הֹוד ְע ָּתנּו .וְ ַעל ַחיִּ ים ָ
ָך ֶׁש ַ
ִּב ְב ָש ֵּרנּו ,וְ ַעל ּתֹו ָר ְת ָך ֶׁש ִּל ַמ ְד ָּתנּו ,וְ ַעל ֻׁח ֵּּקי ְרצֹונ ְ
אֹותנּו:
ּומ ַפ ְרנֵּס ָ
ְ
ְש ָב ְע ָּת.
ְָאכ ְל ָּת ו ָ
ּומ ָב ְר ִּכים ֶאת ְׁש ָמ ְך ָכָאמּור ו ַ
מֹודים ָל ְך ְ
ַחנּו ִּ
וְ ַעל ַהכֹל יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֲאנ ְ
ָארץ
ַאּתה יְ הֹוָהַ ,על ָה ֶ
רּוך ָ
ָתן ָל ְךָ :ב ְ
ּטֹובה ֲא ֶׁשר נ ַ
ָארץ ַה ָ
יך ַעלָ -ה ֶ
ּוב ַר ְכ ָּת ֶאת יְ הֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵּ
וְ ַעל ַה ָמזֹון:
יר ְך ,וְ ַעל ַהר ִּציֹון ִּמ ְׁש ַכן
רּוׁש ַליִּ ם ִּע ָ
ַר ֵּחם יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ָע ֵּלינּו וְ ַעל ִּי ְש ָר ֵּאל ַע ָמ ְך ,וְ ַעל יְ ָ
וְעל ַה ַב ִּית ַהגָדֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשנִּ ְק ָרא ִּׁש ְמ ָך
יר ְךַ ,
ָך ,וְ ַעל ְד ִּב ָ
בֹוד ְך ,וְ ַעל ֵּהי ָכ ָל ְך ,וְ ַעל ְמעֹונ ְ
ְכ ָ
רֹותינּו,
וִּיחנּוַ ,ה ְרוַח ָלנּו ְמ ֵּה ָרה ִּמ ָכל ָצ ֵּ
ָאבינּוְ ,ר ֵּענּו ,זּונֵּנּוַ ,פ ְרנְ ֵּסנּוַ ,כ ְל ְכ ֵּלנּוַ ,ה ְר ֵּ
ָע ָליוִּ .
ָד ָך
ָָאתםֶ ,א ָלא ְלי ְ
ידי ַה ְלו ָ
ָדם ,וְ לֹא ִּל ֵּ
ידי ַמ ְּתנֹות ָב ָשר ו ָ
יכנּו יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ִּל ֵּ
וְ נָא ַאל ַּת ְצ ִּר ֵּ
עֹולם ַהזֶהְ ,ולֹא נִּ ָכ ֵּלם
תּוחה .יְ ִּהי ָרצֹון ֶׁשלֹא נֵּבֹוׁש ָב ָ
ירה וְ ַה ְפ ָ
ֲׁש ָ
ַה ְמ ֵּלָאה וְ ָה ְר ָח ָבהָ ,הע ִּ
ָמינּו:
קֹומּה ִּב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
ירנָה ִּל ְמ ָ
יח ְך ַּת ֲח ִּז ֶ
ּומ ְלכּות ֵּבית ָדוִּ ד ְמ ִּׁש ָ
עֹולם ַה ָבאַ ,
ְל ָ
אֹומ ִרים:
ְב ַׁש ָבת ְ
יעיַ .ה ַש ָבת ַהגָדֹול וְ ַה ָקדֹוׁש
ּוב ִמ ְצוַת יֹום ַה ְש ִב ִ
יך ְ
ֹות ָ
יצנּו יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ְב ִמ ְצ ֶ
ְר ֵּצה וְ ַה ֲח ִל ֵּ
ֶך.
ָנּוח בֹו וְ נִ ְת ַענֵּג בֹו ְכ ִמ ְצוַת ֻּׁח ֵּקי ְרצֹונ ָ
ֶיך .נִ ְׁשבֹּת בֹו וְ נ ַ
ַהזֶה ִכי יֹום גָדֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא ִמ ְל ָפנ ָ
ַאתה הּוא
ָמינּוִ .כי ָ
ֶח ַמת ִציֹון ִב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
נּוח ֵּתנּו .וְ ַה ְר ֵּאנּו ְבנ ָ
וְ ַאל ְת ִהי ָצ ָרה וְ יָגֹון ְביֹום ְמ ָ
ית ָך ַה ָגדֹול וְ ַה ָקדֹוׁש לֹּא ָׁש ַכ ְחנּוַ .אל
ָאכ ְלנּו וְ ָׁש ִתינּו ֻּׁח ְר ַבן ֵּב ְ
ַהגַם ֶׁש ַ
ֶחמֹות ו ֲ
ַב ַעל ַהנ ָ
ָאתה:
ָחנּו ָל ַעד ִכי ֵּאל ֶמ ֶל ְך גָדֹול וְ ָקדֹוׁש ָ
ֶצח וְ ַאל ִת ְזנ ֵּ
ִת ְׁש ָכ ֵּחנּו ָלנ ַ
ָכר זִּ ְכרֹונֵּנּו
ֵּר ֶצה וְ יִּ ָש ַמע וְ יִּ ָפ ֵּקד וְ יִּ ז ֵּ
ֵּר ֶאה וְי ָ
יע וְ י ָ
ֲלה וְ ָיבֹא וְ י ִַּג ַ
בֹותינּו ַיע ֶ
ֱאל ֵֹּהינּו וֵּאל ֵֹּהי ֲא ֵּ
יח ֶבן ָדוִּ ד ַע ְב ֶד ָך .וְ זִּ ְכרֹון ָכל ַע ְמ ָך ֵּבית
יר ָך .וְ ִּז ְכרֹון ָמ ִּׁש ַ
רּוׁש ַל ִּים ִּע ֶ
בֹותינּוִּ .ז ְכרֹון יְ ָ
וְ ִּז ְכרֹון ֲא ֵּ
ּול ָׁשלֹוםְ .ביֹום ַחג
טֹובים ְ
ּול ַר ֲח ִּמיםְ .ל ַחיִּ ים ִּ
טֹובהְ .ל ֵּחן ְל ֶח ֶסד ְ
ֶיך ִּל ְפ ֵּל ָטה ְל ָ
ִּי ְש ָר ֵּאל ְל ָפנ ָ
ָכ ֵּרנּו יְ הֹוָה
יענּו .ז ְ
הֹוׁש ֵּ
ּול ִּ
ַה ַמצֹות ַה ֶזהְ ,ביֹום טֹוב ִּמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהזֶהְ .ל ַר ֵּחם בֹו ָע ֵּלינּו ְ
ׁשּועה
טֹוביםִּ .ב ְד ַבר יְ ָ
יענּו בֹו ְל ַחיִּ ים ִּ
הֹוׁש ֵּ
ּופ ְק ֵּדנּו בֹו ִּל ְב ָר ָכה .וְ ִּ
טֹובהָ .
ֱאל ֵֹּהינּו בֹו ְל ָ
יך ֵּעינֵּינּוִּ .כי ֵּאל ֶמ ֶל ְך ַחנּון
יענּו ִּכי ֵּא ֶל ָ
הֹוׁש ֵּ
ַחמֹול וְ ַר ֵּחם ָע ֵּלינּו .וְ ִּ
וְ ַר ֲח ִּמים .חּוס וְ ָחנֵּנּו ו ֲ
ָאּתה:
וְ ַרחּום ָ
אֹומר
רּוׁש ָליִּ ם( .וְ ֵּ
ַאּתה יְ הֹוָה ,בֹונֵּה יְ ָ
רּוך ָ
ָמינּוָ :ב ְ
יר ְך ִּב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
רּוׁש ַל ִּים ִּע ָ
וְ ִּת ְבנֶה יְ ָ
ָאמן):
ְב ַל ַחׁשֵּ :
בֹור ֵּאנּו.
ירנּוְ .
ַאד ֵּ
ָאבינּו ַמ ְל ֵּכנּו ִּ
עֹולםָ ,ל ַעד ָה ֵּאל ִּ
ַאּתה יְ הֹוָהֱ ,אל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
רֹועה ִּי ְש ָר ֵּאלַ .ה ֶמ ֶל ְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִּטיב ַלכלֶׁ .ש ְב ָכל
רֹוענּו ֵּ
דֹוׁשנּוְ .קדֹוׁש ַיעֲקבֵּ .
גֹוא ֵּלנּוְ .ק ֵּ
ֲ
גֹומ ֵּלנּו .הּוא
ֵּיטיב ָלנּו .הּוא ְג ָמ ָלנּו .הּוא ְ
יֹום וָיֹום הּוא ֵּה ִּטיב ָלנּו .הּוא ֵּמ ִּטיב ָלנּו .הּוא י ִּ
ָח ֶסד וְ ַר ֲח ִּמים וְ ֵּרוַח וְ ַה ָצ ָלה וְ ָכל טֹוב:
ִּי ְג ְמ ֵּלנּו ָל ַעד ֵּחן ו ֶ
ָארץָ :ה ַר ֲח ָמן
ּוב ֶ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִּי ְׁש ַּת ַבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבֹודֹוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִּ ְׁש ַּת ַבח ַב ָש ַמיִּ ם ָ
ָריםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִּ ְת ָפַאר ָבנּו
דֹוריםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ֶק ֶרן ְל ַעמֹו י ִּ
הּוא ִּי ְׁש ַּת ַבח ָבנּו ְלדֹור ִּ

ַחת וְ לֹא
ֶצח נְ ָצ ִּחיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵּסנּו ְב ָכבֹוד וְ לֹא ְב ִּבזּוי ְב ֶה ֵּּתר וְ לֹא ְב ִּאסּור ְבנ ַ
ָלנ ַ
ָחה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְב ָכל
ְב ָצ ַערָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ִּי ֵּּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵּינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ִּי ְׁש ַלח ְב ָר ָכה ְרו ָ
יח ֶאת ְד ָר ֵּכינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִּ ְׁשבֹור עֹול גָלּות ְמ ֵּה ָרה
ַצ ִּל ַ
ָדינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא י ְ
ֲשה י ֵּ
ַמע ֵּ
ַאר ֵּצנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִּ ְר ָפ ֵּאנּו
יכנּו ְמ ֵּה ָרה קֹו ְמ ִּמיּות ְב ְ
יֹול ֵּ
ָארנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ִּ
ֵּמ ַעל ַצּו ֵּ
ּורפּוַאת ַהגּוףָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִּ ְפ ַּתח ָלנּו ֶאת יָדֹו ָה ְר ָח ָבה:
ֶפׁש ְ
ְרפּוָאה ְׁש ֵּל ָמה ְרפּוַאת ַהנ ֶ
ַאב ָר ָהם
בֹותינּו ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵּר ְך ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִּמ ֶמנּו ִּב ְׁשמֹו ַהגָדֹול ְכמֹו ֶׁשנִּ ְת ָב ְרכּו ֲא ֵּ
ֹאמר
ַחד ְב ָר ָכה ְׁש ֵּל ָמה .וְ ֵּכן יְ ִּהי ָרצֹון ְונ ַ
אֹותנּו י ַ
ִּי ְצ ָחק וְ ַיעֲקב ַבכֹל ִּמכֹל כֹלֵּ .כן יְ ָב ֵּר ְך ָ
ָאמןָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ִּי ְפרֹוש ָע ֵּלינּו ֻׁס ַכת ְׁשלֹומֹו:
ֵּ
עֹול ִמים:
נּוחה ְל ַחיֵּי ָה ָ
ּומ ָ
עֹולם ֶׁשכֻּׁלֹו ַׁש ָבת ְ
ילנּו ָ
ְב ַׁש ָבתָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַנְ ִח ֵּ
ילנּו יֹום ֶׁשכֻׁלֹו טֹוב:
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַנְ ִּח ֵּ
ֶח ָטא .וְ יִּ ְהיּו ָכל
ְַאה ָבתֹו ְב ִּל ֵּבנּו וְ ִּת ְהיֶה ִּי ְרָאתֹו ַעל ָפנֵּינּו ְל ִּב ְל ִּּתי נ ֱ
ּתֹורתֹו ו ֲ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִּי ַּטע ָ
ֲשינּו ְל ֵּׁשם ָׁש ָמ ִּים:
ַמע ֵּ
אֹור ַח:
ִב ְר ַכת ָה ֵּ
ֲדנֵּי עֹו ָלם וְ יִ ְהיֶה
יס ֵּדר בֹו כָֹּל ַמע ַ
ָאכ ְלנּו ָע ָליו וִ ַ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵּר ְך ֶאת ַה ֻּׁש ְל ָחן ַהזֶה ֶׁש ַ
ֶח ַסר
יאכל ,וְ ָכל ָצ ֵּמא ִמ ֶּמנּו יִ ְׁש ֶתה .וְ ַאל י ְ
ָאבינּוָ ,כל ָר ֵּעב ִמ ֶּמנּו ַ
ַאב ָר ָהם ִ
ְכ ֻּׁׁש ְל ָחנֹו ֶׁשל ְ
ּוב ַעל
עֹול ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵּר ְך ֶאת ַב ַעל ַה ַביִ ת ַהזֶה ַ
עֹול ֵּמי ָ
ּול ְ
ִמ ֶּמנּו ָכל טּוב ָל ַעד ְ
ּובנְ ָכ ִסים ֶׁשיִ ְרבּוָ .ב ֵּר ְך
ּובנָיו וְ ִא ְׁשתֹו וְ ָכל ֲא ֶׁשר לֹוְ .ב ָבנִ ים ֶׁשיִ ְחיּוִ .
ֻּׁדה ַהזֹּאת .הּוא ָ
ַה ְסע ָ
רֹובים ָל ִעיר .וְ ַאל יִ ְז ַד ֵּקק
ּוק ִ
ָדיו ִת ְר ֶצה .וְ יִ ְהיּו נְ ָכ ָסיו ּונְ ָכ ֵּסינּו ֻּׁמ ְצ ָל ִחים ְ
יְ הֹּוָה ֵּחילֹו ּופ ַֹּעל י ָ
עׁשר וְ ָכבֹוד
ָמים ְב ֶ
ְל ָפנָיו וְ לֹּא ְל ָפנֵּינּו ׁשּום ְד ַבר ֵּח ְטא וְ ִה ְרהּור ָעֹוןָ .שש וְ ָש ֵּמ ַח ָכל ַהי ִ
ָאמן ֵּכן יְ ִהי ָרצֹון:
עֹולם ַה ָבאֵּ .
עֹולם ַהזֶה וְ לֹּא יִ ָכ ֵּלם ָל ָ
עֹולם .לֹּא יֵּבֹוׁש ָב ָ
ֵּמ ַע ָתה וְ ַעד ָ
עֹולם
ּול ַחיֵּי ָה ָ
ּול ִּבנְ יַן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ְ
יח ְ
יק ְר ֵּבנּו ִּלימֹות ַה ָמ ִּׁש ַ
ַכנּו וִּ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַחיֵּינּו וִּ יז ֵּ
ַה ָבא.
ירים ָרׁשּו
עֹולםְ :כ ִּפ ִּ
ַרעֹו ַעדָ -
ּולז ְ
ֹשה ֶח ֶסד ִּל ְמ ִּׁשיחֹו ְל ָדוִּ ד ְ
ִּמ ְגדֹול יְ ׁשּועֹות ַמ ְלכֹו .וְ ע ֶ
יתי ַצ ִּדיק ֶנ ֱעזָב.
ָקנְ ִּּתי וְ לֹא ָר ִּא ִּ
יתי גַם ז ַ
ַער ָה ִּי ִּ
ַח ְסרּו כָֹל טֹוב :נ ַ
וְ ָר ֵּעבּו .וְ ד ְֹר ֵּׁשי יְ הֹוָה לֹא י ְ
ָאכ ְלנּו יִּ ְהיֶה ְל ָש ְב ָעה.
ַרעֹו ִּל ְב ָר ָכהַ :מה ֶש ַ
ּומ ְלוֶה .וְ ז ְ
ַרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש ָל ֶחםָ :כל ַהיֹום חֹונֵּן ַ
וְ ז ְ
ֵּיהם
הֹות ְרנּו ִּי ְהיֶה ִּל ְב ָר ָכה ְכ ִּד ְכ ִּתיב וַיִּ ֵּּתן ִּל ְפנ ֶ
ּומה ֶש ַ
ּומה ֶש ָש ִּתינּו ִּי ְהיֶה ִּל ְרפּוָאהַ .
ַ
ֶבר
רּוך ַהג ֶ
ָָארץָ :ב ְ
עֹושה ָׁש ַמיִּ ם ו ֶ
רּוכים ַא ֶּתם ַליְ הֹוָהֵּ .
ַיֹותירּו ִּכ ְד ַבר יְ הֹוָהְ :ב ִּ
ֹאכלּו ו ִּ
ַוי ְ
ֲא ֶׁשר ִּי ְב ַטח ַביְ הֹוָה .וְ ָהיָה יְ הֹוָה ִּמ ְב ָטחֹו :יְ הֹוָה עֹז ְל ַעמֹו יִּ ֵּּתן .יְ הֹוָה יְ ָב ֵּר ְך ֶאת ַעמֹו
ַב ָשלֹום:
ֲשה ָׁשלֹום ָע ֵּלינּו וְ ַעל ָכל ַעמֹו יִּ ְש ָר ֵּאל וְ ִּא ְמרּו
רֹומיו הּוא ְב ַר ֲח ָמיו ַיע ֶ
עֹושה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
ָאמן:
ֵּ
יעית,
יכּוֵּן ִל ְפטֹּר ִב ְב ָר ָכה זֹו גַם כֹוס ְר ִב ִ
יׁשית ,וִ ַ
ֶפן'' ַעל כֹוס ְׁש ִל ִ
בֹורא ְפ ִרי ַהג ֶ
יְ ָב ֵּר ְך '' ֵּ
ַאחרֹונָה:
ַאח ָריו ְב ָר ָכה ֲ
וְ יִ ְׁש ֶתה ַב ֲה ִס ָבה ,וְ לֹּא יְ ָב ֵּר ְך ֲ
ּוב ֵּׁשם יְ הֹּוָה ֶא ְק ָרא:
כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָשאְ .
ָס ְב ֵּרי ָמ ָרנָן:
ֶפן.
בֹורא ְפ ִּרי ַהג ֶ
עֹולםֵּ ,
ַאּתה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ

ׁשֹותין ְב ַה ִס ַבת ְשמֹּאל.
ִ

הלל
אחז ַהכֹוס ְביָדֹו
ּוב ִה ְת ָל ָהבּות ַר ָבה וְ יֹּ ַ
יעי וְ יִ גְ ְמרּו ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵּלל ְב ִש ְמ ָחה ְ
יִ ְמזֶגּו כֹוס ְר ִב ִ
ַעד גְ ַמר ַה ַה ֵּלל.
ָאכל
עּוך וְ ַעל ַמ ְמ ָלכֹות ֲא ֶׁשר ְב ִּׁש ְמ ָך לֹא ָק ָראּוִּ :כי ַ
גֹוים ֲא ֶׁשר לֹא יְ ָד ָ
ְׁשפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַה ִּ
ַשיגֵּםִּּ :ת ְרדֹף ְבַאף
ַאפ ָך י ִּ
ַחרֹון ְ
ַע ֶמ ָך ו ֲ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ְאת נָוֵּהּו ֵּה ַׁשמּוְׁ .שפ ְֹך ע ֵּ
ֶאת ַי ֲעקֹב ו ֶ
ידם ִּמ ַּת ַחת ְׁש ֵּמי יְ הֹוָה.
וְ ַת ְׁש ִּמ ֵּ
ֹאמרּו ַהגֹויִּ ם
לֹא ָלנּו ,יְ הֹוָה ,לֹא ָלנּוִּ ,כי ְל ִּׁש ְמ ָך ֵּּתן ָכבֹודַ ,על ַח ְס ְד ָךַ ,על ֲא ִּמ ֶּת ָךָ :ל ָמה י ְ
ֲשה
ָהב ַמע ֵּ
יהם ֶכ ֶסף וְ ז ָ
ֲצ ֵּב ֶ
ואל ֵֹּהינּו ַב ָש ַמ ִּים ,כֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵּפץ ָע ָשה :ע ַ
יהםֱ :
ַאיֵּה נָא ֱאל ֵֹּה ֶ
ָאדםֶ :פה ָל ֶהם וְ לֹא יְ ַד ֵּברּוֵּ ,עינ ִַּים ָל ֶהם וְ לֹא ִּי ְראּוָ :אזְ נָיִּ ם ָל ֶהם וְ לֹא יִּ ְׁש ָמעּוַ ,אף
יְ ֵּדי ָ
מֹוהם
ֶהגּו ִּב ְגרֹונָםְ :כ ֶ
יהם וְ לֹא יְ ַה ֵּלכּו ,לֹא י ְ
יהם וְ לֹא יְ ִּמיׁשּוןַ ,ר ְג ֵּל ֶ
ָל ֶהם וְ לֹא יְ ִּריחּון :יְ ֵּד ֶ
ּומ ִָּגנָם הּואֵּ :בית
יהם ,כֹל ֲא ֶׁשר ב ֵֹּט ַח ָב ֶהםִּ :י ְש ָר ֵּאל ְב ַטח ַביְ הֹוָהֶ ,עזְ ָרם ַ
ֹש ֶ
ִּי ְהיּו ע ֵּ
ּומ ִָּגנָם הּוא.
ּומ ִָּגנָם הּואִּ .י ְר ֵּאי יְ הֹוָה ִּב ְטחּו ַביְ הֹוָהֶ ,עזְ ָרם ַ
ַאהרֹן ִּב ְטחּו ַביְ הֹוָהֶ ,עזְ ָרם ַ
ֲ
ַאהרֹן :יְ ָב ֵּר ְך יִּ ְר ֵּאי יְ הֹוָה,
יְ הֹוָה זְ ָכ ָרנּו יְ ָב ֵּר ְך .יְ ָב ֵּר ְך ֶאת ֵּבית ִּי ְש ָר ֵּאל ,יְ ָב ֵּר ְך ֶאת ֵּבית ֲ
ַאּתם ַליְ הֹוָה,
רּוכים ֶ
ֵּיכםְ :ב ִּ
יכם וְ ַעל ְבנ ֶ
ֲל ֶ
יכם ,ע ֵּ
ֲל ֶ
ַה ְּק ַט ִּנים ִּעם ַה ְגד ִֹּלים :י ֵֹּסף יְ הֹוָה ע ֵּ
ָאדם :לֹא ַה ֵּמ ִּתים יְ ַה ְללּו
ָתן ִּל ְבנֵּי ָ
ָארץ נ ַ
ָָארץַ :ה ָש ַמ ִּים ָׁש ַמ ִּים ַליְ הֹוָה וְ ָה ֶ
ֹשה ָׁש ַמ ִּים ו ֶ
ע ֵּ
עֹולםַ .ה ְללּויָּה:
וְעד ָ
ַחנּו נְ ָב ֵּר ְך יָּה ֵּמ ַע ָּתה ַ
ַאנ ְ
דּומה :ו ֲ
יָּה וְ לֹא ָכל י ְֹר ֵּדי ָ
ָמי ֶא ְק ָראֲ :א ָפפּונִּ י ֶח ְב ֵּלי
ּובי ַ
קֹולי ַּת ֲחנּונָיִּ :כי ִּה ָּטה ָאזְ נֹו ִּלי ְ
ָאה ְב ִּּתי ִּכי יִּ ְׁש ַמע יְ הֹוָה ֶאת ִּ
ַ
ּוב ֵּׁשם יְ הֹוָה ֶא ְק ָרא ָאנָה יְ הֹוָה ַמ ְל ָטה
אּוניָ ,צ ָרה וְ יָגֹון ֶא ְמ ָצאְ :
ּומ ָצ ֵּרי ְׁשאֹול ְמ ָצ ִּ
ָמוֶת ְ
הֹוׁשיע:
לֹותי וְ ִּלי יְ ִּ
ֵּאל ֵֹּהינּו ְמ ַר ֵּחםׁ :ש ֵֹּמר ְפ ָת ִּאים יְ הֹוָהַ ,ד ִּ
ַפ ִּׁשיַ :חנּון יְ הֹוָה וְ ַצ ִּדיק ,ו ֱ
נְ
ַפ ִּׁשי ִּמ ָמוֶתֶ ,את ֵּעינִּ י ִּמן ִּד ְמ ָעה,
ָמל ָע ָליְ ִּכיִּ :כי ִּח ַל ְצ ָּת נ ְ
נּוחיְ ִּכי ִּכי יְ הֹוָה ג ַ
ַפ ִּׁשי ִּל ְמ ָ
ׁשּובי נ ְ
ִּ
יתי
ַארצֹות ַה ַח ִּייםֶ :ה ֱא ַמנְ ִּּתי ִּכי ֲא ַד ֵּבר ֲאנִּ י ָענִּ ִּ
ֶאת ַר ְג ִּלי ִּמ ֶד ִּחיֶ :א ְת ַה ֵּל ְך ִּל ְפנֵּי יְ הֹוָה ְב ְ
ָאדם כֹזֵּב:
ָאמ ְר ִּּתי ְב ָח ְפ ִּזי ָכל ָה ָ
ְמאֹדֲ :א ִּני ַ
ּוב ֵּׁשם יְ הֹוָה ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי
מּולֹוהי ָע ָלי :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָשא ְ
ִּ
ָאׁשיב ַליְ הֹוָה כֹל ַּת ְג
ָמה ִּ
ידיוָ :אנָה יְ הֹוָה ִּכי
ָקר ְב ֵּעינֵּי יְ הֹוָה ַה ָמוְ ָתה ַל ֲח ִּס ָ
ַליְ הֹוָה ֲא ַׁש ֵּלם נ ְֶג ָדה נָא ְל ָכל ַעמֹו :י ָ
ּוב ֵּׁשם יְ הֹוָה
ּתֹודה ְ
ֶבח ָ
מֹוס ָריְ :ל ָך ֶאזְ ַבח ז ַ
ֲא ִּני ַע ְב ֶד ָךֲ ,אנִּ י ַע ְב ְד ָך ֶבן ֲא ָמ ֶת ָךִּ ,פ ַּת ְח ָּת ְל ֵּ
רּוש ַליִּ ם.
תֹוכ ִּכי יְ ָ
ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי ַליְ הֹוָה ֲא ַׁש ֵּלם נ ְֶג ָדה נָא ְל ָכל ַעמֹוְ :ב ַח ְצרֹות ֵּבית יְ הֹוָהְ ,ב ֵּ
ַה ְללּויָּה:
ֶא ֶמת יְ הֹוָה
ָבר ָע ֵּלינּו ַח ְסדֹו ,ו ֱ
גֹויםַׁ ,ש ְבחּוהּו ָכל ָה ֻׁא ִּמיםִּ :כי ג ַ
ַה ְללּו ֶאת יְ הֹוָה ָכל ִּ
עֹולםַ .ה ְללּויָּה:
ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
הֹודו ַליְ הֹּוָה ִכי טֹוב ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ֹּאמר נָא יִ ְש ָר ֵּאל ִ -כי ְל ָ
י ַ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ַאהרֹּן ִ -כי ְל ָ
ֹּאמרּו נָא ֵּבית ֲ
י ְ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ֹּאמרּו נָא יִ ְר ֵּאי יְ הֹּוָה ִ -כי ְל ָ
י ְ

ָאדם :יְ הֹוָה
ֲשה ִּלי ָ
ירא ַמה ַיע ֶ
אתי יָּהָ ,ענָנִּ י ַב ֶמ ְר ַחב יָּה :יְ הֹוָה ִּלי ,לֹא ִּא ָ
ִּמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִּ
ָאדם :טֹוב ַל ֲחסֹות ַביְ הֹוָה
ַא ִּני ֶא ְר ֶאה ְבשנְ ָאי :טֹוב ַל ֲחסֹות ַביְ הֹוָה ִּמ ְבט ַֹח ָב ָ
ִּלי ְבעֹזְ ָרי ו ֲ
ילםַ :סבּונִּ י גַם ְס ָבבּונִּ יְ ,ב ֵּׁשם
בּוניְ ,ב ֵּׁשם יְ הֹוָה ִּכי ֲא ִּמ ַ
יביםָ :כל גֹויִּ ם ְס ָב ִּ
ִּמ ְבט ַֹח ִּבנְ ִּד ִּ
ילםָ :דחֹה
קֹוציםְ ,ב ֵּׁשם יְ הֹוָה ִּכי ֲא ִּמ ַ
בּוני ִּכ ְדב ִֹּרים ,דֹעֲכּו ְכ ֵּאׁש ִּ
ילםַ :ס ִּ
יְ הֹוָה ִּכי ֲא ִּמ ַ
וִּיׁשּועה ְבָאה ֵּלי
ָ
יׁשּועה :קֹול ִּרנָה
ָר ִּניָ :ע ִּזי וְ ִּז ְמ ָרת יָּה וַיְ ִּהי ִּלי ִּל ָ
יתנִּ י ִּלנְ פֹל ,וַיְ הֹוָה ֲעז ָ
ְד ִּח ַ
ֹשָה ָחיִּ ל :לֹא ָאמּות
רֹומ ָמה ,יְ ִּמין יְ הֹוָה ע ֵּ
ֹשָה ָח ִּיל :יְ ִּמין יְ הֹוָה ֵּ
יקים יְ ִּמין יְ הֹוָה ע ֵּ
ַצ ִּד ִּ
ֲרי ֶצ ֶדק,
ֲשי יָּהַ :יסֹר ִּי ְס ַרנִּ י יָּה ,וְ ַל ָמוֶת לֹא נְ ָתנָנִּ יִּ :פ ְתחּו ִּלי ַׁשע ֵּ
ַא ַס ֵּפר ַמע ֵּ
ִּכי ֶא ְחיֶה ,ו ֲ
יקים ָיבֹאּו בֹו:
אֹודה יָּה :זֶה ַה ַש ַער ַליְ הֹוָהַ ,צ ִּד ִּ
ָאבֹא ָבםֶ ,
אֹוד ָךֶ :א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהבֹונִּ ים ָהיְ ָתה ְלרֹאׁש ִּפנָהֶ .א ֶבן:
יׁשּועהְ .
ַּת ִּהי ִּלי ִּל ָ
יתנִּ י ו ְ
ֲנ ָ
אֹוד ָך ִּכי ע ִּ
ְ
ילה
ֵּמ ֵּאת יהוה ָהיְ ָתה זֹאת ִּהיא ִּנ ְפ ָלאֹת ְב ֵּעינֵּינּוֵּ .מ ֵּאת :זֶה ַהיֹום ָע ָשה יְ הֹוָה נ ִָּג ָ
וְ ִּנ ְש ְמ ָחה בֹו .זֶה:
יעה נָא.
הֹוש ָ
ָאנָא יְ הֹּוָה ִ -
יעה נָא.
הֹוש ָ
ָאנָא יְ הֹּוָה ִ -
יחה נָא.
ָאנָא יְ הֹּוָה ַ -ה ְצ ִל ָ
יחה נָא.
ָאנָא יְ הֹּוָה ַ -ה ְצ ִל ָ

ָאר ָלנּוִּ .א ְסרּו ַחג
רּוךֵּ :אל יְ הֹוָה ַוי ֶ
נּוכם ִּמ ֵּבית יְ הֹוָהָ .ב ְ
רּוך ַה ָבא ְב ֵּׁשם יְ הֹוָה ֵּב ַר ְכ ֶ
ָב ְ
רֹומ ֶמ ָךֵּ .א ִּלי :הֹודּו ַליְ הֹוָה
אֹוד ָךֱ ,אל ַֹהי ֲא ְ
ַאּתה וְ ֶ
ַב ֲעב ִֹּתים ַעד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַחֵּ .אלֵּ :א ִּלי ָ
עֹולם ַח ְסדֹו .הֹודּו:
ִּכי טֹובִּ ,כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
הֹודּו ַליְ הֹּוָה ִכי טֹוב ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
הֹודּו ֵּלאל ֵֹּּהי ָה ֱאל ִֹּהים ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
הֹודּו ָל ֲאדֹּנֵּי ָה ֲאדֹּנִ ים ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ְלע ֵֹּּשה נִ ְפ ָלאֹות גְ דֹּלֹות ְל ַבדֹו ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ְלע ֵֹּּשה ַה ָש ַמיִ ם ִב ְתבּונָה ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ָארץ ַעל ַה ָּמיִ ם ִ -כי ְל ָ
רֹוקע ָה ֶ
ְל ַ
עֹולם ַח ְסדֹו:
אֹורים גְ ד ִֹּלים ִ -כי ְל ָ
ְלע ֵֹּּשה ִ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ֶאת ַה ֶש ֶמׁש ְל ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת ַביֹום ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
כֹוכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַב ַליְ ָלה ִ -כי ְל ָ
ָר ַח וְ ָ
ֶאת ַהי ֵּ
עֹולם ַח ְסדֹו:
יהם ִ -כי ְל ָ
כֹור ֶ
ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַריִ ם ִב ְב ֵּ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ֹוכם ִ -כי ְל ָ
ַיֹוצא יִ ְש ָר ֵּאל ִמת ָ
ו ֵּ
עֹולם ַח ְסדֹו:
רֹוע נְ טּויָה ִ -כי ְל ָ
ּוב ְז ַ
ָקה ִ
ְביָד ֲחז ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ָרים ִ -כי ְל ָ
ְלגֹּזֵּר יַם סּוף ִלגְ ז ִ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ֱביר יִ ְש ָר ֵּאל ְבתֹוכֹו ִ -כי ְל ָ
וְ ֶהע ִ
עֹולם ַח ְסדֹו:
וְ נִ ֵּער ַפ ְרעֹּה וְ ֵּחילֹו ְביַם סּוף ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
יך ַעּמֹו ַב ִּמ ְד ָבר ִ -כי ְל ָ
מֹול ְ
ְל ִ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ְל ַמ ֵּכה ְמ ָל ִכים גְ ד ִֹּלים ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ירים ִ -כי ְל ָ
ַאד ִ
ַהרֹּג ְמ ָל ִכים ִ
ַוי ֲ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ְל ִסיחֹון ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹּרי ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ּולעֹוג ֶמ ֶל ְך ַה ָב ָׁשן ִ -כי ְל ָ
ְ

עֹולם ַח ְסדֹו:
ַח ָלה ִ -כי ְל ָ
ַאר ָצם ְלנ ֲ
ָתן ְ
וְ נ ַ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ַח ָלה ְליִ ְש ָר ֵּאל ַע ְבדֹו ִ -כי ְל ָ
נֲ
עֹולם ַח ְסדֹו:
ָכר ָלנּו ִ -כי ְל ָ
ֶׁש ְב ִׁש ְפ ֵּלנּו ז ַ
עֹולם ַח ְסדֹו:
וַיִ ְפ ְר ֵּקנּו ִמ ָצ ֵּרינּו ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
נ ֵֹּּתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָב ָשר ִ -כי ְל ָ
עֹולם ַח ְסדֹו:
הֹודּו ְל ֵּאל ַה ָש ַמיִ ם ִ -כי ְל ָ

רֹומם זִּ ְכ ְר ָך ַמ ְל ֵּכנּו
ּות ֵּ
רּוח ָכל ָב ָשר ְּת ָפ ֵּאר ְ
ִּנ ְׁש ַמת ָכל ַחי ְּת ָב ֵּר ְך ֶאת ִּׁש ְמ ָך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו וְ ַ
פֹודה
יעֶ .
ּומֹוׁש ַ
ִּ
גֹואל
יך ֵּאין ָלנּו ( ֶמ ֶל ְך) ֵּ
ֲד ָ
ּומ ַב ְלע ֶ
ַאּתה ֵּאלִּ .
עֹולם ָ
עֹולם וְ ַעד ָה ָ
ָּת ִּמידִּ .מן ָה ָ
ָאּתה:
וְסֹומ ְך ֶא ָלא ָ
ֵּ
צּוקהֵּ .אין ָלנּו ֶמ ֶל ְך עֹוזֵּר
ּומ ַר ֵּחםְ .ב ָכל ֵּעת ָצ ָרה וְ ָ
ּומ ִּציל .וְעֹונֶה ְ
ַ
ּתֹולדֹותַ .ה ְמ ֻׁה ָלל ְב ָכל
לֹוּה ָכל ְב ִּריֹותֲ .אדֹון ָכל ָ
רֹוניםֱ .א ַ
ַאח ִּ
וְה ֲ
אׁשֹונים ָ
ִּ
ֱאל ֵֹּהי ָה ִּר
יֹותיו ְב ַר ֲח ִּמים .וַיְ הֹוָה ֱאל ִֹּהים ֱא ֶמת לֹא יָנּום וְ לֹא
ּוב ִּר ָ
ַהג עֹולָמֹו ְב ֶח ֶסד ְ
ַה ִּּת ְׁש ָבחֹותַ .ה ְמנ ֵּ
חֹולים .פֹו ֵּק ַח ִּעוְ ִּרים.
רֹופא ִּ
וְה ֵּמ ִּקיץ ִּנ ְר ָד ִּמיםְ .מ ַחיֶה ֵּמ ִּתים .וְ ֵּ
עֹורר יְ ֵּׁש ִּנים ַ
יׁשןַ .ה ְמ ֵּ
ִּי ָ
מֹודים:
ַחנּו ִּ
ּול ָך ְל ַב ְד ָך ֲאנ ְ
ֱל ִּמיםְ .
ֵּח ֶנע ָ
יח ִּא ְל ִּמים .וְ ַה ְמ ַפעֲנ ַ
פּופיםַ .ה ֵּמ ִּש ַ
זֹוקף ְכ ִּ
וְ ֵּ
יע.
תֹותינּו ֶׁש ַבח ְכ ֶמ ְר ֲח ֵּבי ָר ִּק ַ
ַליו .וְ ִּש ְפ ֵּ
ּולׁשֹונֵּנּו ִּרנָה ַכ ֲהמֹון ג ָ
ירה ַכיָםְ .
וְ ִּאלּו ִּפינּו ָמ ֵּלא ִּׁש ָ
ָדינּו ְפרּושֹות ְכנִּ ְׁש ֵּרי ָׁש ָמיִּ ם .וְ ַר ְג ֵּלינּו ַקלֹות ָכַאיָלֹות.
ָר ַח .וְ י ֵּ
ינינּו ְמ ִּאירֹות ַכ ֶש ֶמׁש ו ְַכי ֵּ
וְ ֵּע ֵּ
ַאחת
ּול ָב ֵּר ְך ( ֶאת) ִּׁש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנּוַ .על ַ
יקין ְלהֹודֹות ְל ָך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּוְ .
ַחנּו ַמ ְס ִּפ ִּ
ֵּאין ֲאנ ְ
ית ִּע ָמנּו
ַאל ֵּפי ֲא ָל ִּפים וְ רֹוב ִּר ֵּבי ְר ָבבֹות ְפ ָע ִּמיםַ .הּטֹובֹות נִּ ִּסים וְ נִּ ְפ ָלאֹות ֶׁש ָע ִּש ָ
ֵּמ ֶא ֶלף ְ
בֹותינּו.
וְ ִּעם ֲא ֵּ
ּוב ָש ָבע
יתנּוְ .ב ָר ָעב זַנְ ָּתנּוְ .
ֲב ִּדים ְפ ִּד ָ
ַאל ָּתנּו יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּוִּ .מ ֵּבית ע ָ
ִּמ ְל ָפ ִּנים ִּמ ִּמ ְצ ַר ִּים ְג ְ
יתנּוַ .עד ֵּהנָה
ּומח ָל ִּאים ָר ִּעים וְ ַר ִּבים ִּד ִּל ָ
ִּכ ְל ַכ ְל ָּתנּוֵּ .מ ֶח ֶרב ִּה ַצ ְל ָּתנּוִּ .מ ֶד ֶבר ִּמ ַל ְט ָּתנּוֵּ .
ָפ ְח ָּת
רּוח ּונְ ָׁש ָמה ֶׁשנ ַ
יךַ .על ֵּכן ֵּא ָב ִּרים ֶׁש ִּפ ַל ְג ָּת ָבנּו .וְ ַ
יך וְ לֹא ֲעזָבּונּו ֲח ָס ֶד ָ
ֲעזָרּונּו ַר ֲח ֶמ ָ
יפ ֲארּוֶ .את ִּׁש ְמ ָך
יׁש ְבחּו .וִּ ָ
יב ְרכּו .וִּ ַ
ַאפינּו .וְ ָלׁשֹון ֲא ֶׁשר ַש ְמ ָּת ְב ִּפינּוֵּ .הן ֵּהם .יֹודּו וִּ ָ
ְב ֵּ
וְכל ֶב ֶר ְך ְל ָך
יֹודה .וְ ָכל ָלׁשֹון ְל ָך ְת ַׁש ֵּב ַח .וְ ָכל ַעיִּ ן ְל ָך ְת ַצ ֶפהָ .
ַמ ְל ֵּכנּו ָת ִּמידִּ .כי ָכל ֶפה ְל ָך ֶ
ַמרּו ִּל ְׁש ֶמ ָך.
אּוך וְ ַה ֶּק ֶרב וְ ַה ְכ ָליֹות יְ ז ְ
יר ָ
ֶיך ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶה .וְ ַה ְל ָבבֹות ִּי ָ
קֹומה ְל ָפנ ָ
ִּת ְכ ַרע .וְ ָכל ָ
מֹוך ַמ ִּציל ָענִּ י ֵּמ ָחזָק ִּמ ֶמנּו .וְ ָענִּ י וְ ֶא ְביֹון
ֹאמ ְרנָה יְ הֹוָה ִּמי ָכ ָ
ֶא ַמר ָכל ַע ְצמ ַֹתי ּת ַ
ַכ ָד ָבר ֶׁשנ ֱ
ִּמגֹזְ לֹו:
יקים ַביְ הֹוָה.
יע .וְ ָכתּוב ַרנְ נּו ַצ ִּד ִּ
וְתֹוׁש ַ
ִּ
ֲקת ַה ַדל ַּת ְק ִּׁשיב
ַאּתה ִּּת ְׁש ַמעַ .צע ַ
ֲנ ִּיים ָ
ַׁשוְ ַעת ע ִּ
ַליְ ָׁש ִּרים נָאוָה ְת ִּה ָלה:
רֹומם:
ְב ִפי יְ ָׁש ִרים ִת ְת ָ
יקים ִת ְת ָב ַר ְך:
ּוב ִש ְפ ֵּתי ַצ ִד ִ
ְ
ידים ִת ְת ַק ָדׁש:
ּוב ְלׁשֹון ֲח ִס ִ
ִ
דֹוׁשים ִת ְת ַה ָלל:
ּוב ֶק ֶרב ְק ִ
ְ
ֶיך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו
צּורים ְל ָפנ ָ
חֹובת ָכל ַהיְ ִּ
ְב ִּמ ְק ֲהלֹות ִּר ְבבֹות ַע ְמ ָך ֵּבית ִּי ְש ָר ֵּאלֶׁ .ש ֵּכן ַ
ַצ ַחַ .על ָכל ִּד ְב ֵּרי
ּולנ ֵּ
רֹומםְ .ל ַה ֵּדרְ .
בֹותינּו ְלהֹודֹותְ .ל ַה ֵּללְ .ל ַׁש ֵּב ַחְ .ל ָפ ֵּארְ .ל ֵּ
וֵּאל ֵֹּהי ֲא ֵּ
יח ָך:
ִּׁשירֹות וְ ִּת ְׁש ָבחֹות ָדוִּ ד ֶבן ִּי ַׁשי ַע ְב ְד ָך ְמ ִּׁש ֶ

ָאה
ָארץ ִּכי ְל ָך נ ֶ
ּוב ֶ
ְה ָּקדֹוׁש ַב ָש ַמיִּ ם ָ
ּוב ֵּכן ִּי ְׁש ַּת ַבח ִּׁש ְמ ָך ָל ַעד ַמ ְל ֵּכנּו ָה ֵּאל ַה ֶמ ֶל ְך ַהגָדֹול ו ַ
ְ
ּומ ְמ ָׁש ָלה.
ּוׁש ָב ָחהַ .ה ֵּלל .וְ זִּ ְמ ָרה .עֹזֶ .
ָעדִּׁ .שירְ .
עֹולם ו ֶ
בֹותינּו ְל ָ
יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו וֵּאל ֵֹּהי ֲא ֵּ
הֹודאֹות ְל ִּׁש ְמ ָך ַה ָגדֹול
ּומ ְלכּותְ .ב ָרכֹות וְ ָ
ֻׁׁשהַ .
בּורהְּ .ת ִּה ָלה .וְ ִּת ְפ ֶא ֶרתְ .קד ָ
ּולהְ .ג ָ
ֶצחְ .גד ָ
נַ
ַאּתה ֵּאל.
עֹולם ָ
עֹולם וְ ַעד ָ
ּומ ָ
וְ ַה ָּקדֹוׁשֵּ .
ֶך ,וְ ַע ְמ ָך ֵּבית יִּ ְש ָר ֵּאל,
עֹושי ְרצֹונ ָ
יקים ֵּ
יך וְ ַצ ִּד ִּ
יד ָ
ַח ִּס ֶ
יך ,ו ֲ
ֲש ָ
לּוך יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ָכל ַמע ֶ
יְ ַה ְל ָ
ּול ִּׁש ְמ ָך
בֹוד ָךִּ .כי ְל ָך טֹוב ְלהֹודֹות ְ
יפ ֲארּוֶ ,את ֵּׁשם ְכ ֶ
יׁש ְבחּו וִּ ָ
יב ְרכּו ,וִּ ַ
ֻׁלם ְב ִּרנָה יֹודּו וִּ ָ
כָ
ַאּתה יְ הֹוָה ֶמ ֶל ְך ְמ ֻׁה ָלל ַב ִּּת ְׁש ָבחֹות:
רּוך ָ
ַאּתה ֵּאלָ .ב ְ
עֹולם ָ
עֹולם וְ ַעד ָ
ּומ ָ
ַמרֵּ ,
ָאה ְלז ֵּ
נֶ
ַאר ָבע כֹוסֹותְ ,ל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִרי ְך
יעי ֶׁשל ְ
ֻּּׁמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת כֹוס ְר ִב ִ
ּומז ָ
מּוכן ְ
יני ָ
ֲה ֵּר ִּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו
ֶע ָלם ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאל .וִ ִ
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ַעל יְ ֵּדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נ ְ
הּוא ְ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ָדינּו כֹונְ נָה ָע ֵּלינּוַ ,
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ָע ֵּלינּו ַ
ַאחרֹונָה
ַאחר ָכ ְך יְ ָב ֵּר ְך ְב ָר ָכה ֲ
יבת ְשמֹּאל וְ ַ
ׁשֹותה ְב ַה ִס ַ
וְ ֶ
נּובת ַה ָש ֶדה וְ ַעל
ֶפן וְ ַעל ְּת ַ
וְעל ְפ ִּרי ַהג ֶ
ֶפן ַ
עֹולםַ ,על ַהג ֶ
ַאּתה יְ הֹוָהֱ ,אל ֵֹּהינּו ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ּטּובּה.
בֹוע ִּמ ָ
בֹותינּו ֶל ֱאכֹול ִּמ ִּפ ְריָּה וְ ִּל ְש ַ
וְהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵּ
ית ִּ
ּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִּצ ָ
טֹובה ְ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
יר ְך וְ ַעל ַהר ִּציֹון ִּמ ְׁש ַכן
רּוׁש ַליִּ ם ִּע ָ
ַר ֵּחם יְ הֹוָה ֱאל ֵֹּהינּו ָע ֵּלינּו וְ ַעל ִּי ְש ָר ֵּאל ַע ָמ ְך וְ ַעל יְ ָ
ֲלנּו
ָמינּו .וְ ַהע ֵּ
ּקדׁש ִּב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
רּוׁש ַל ִּים ִּעיר ַה ֶ
ּובנֵּה יְ ָ
יכ ָל ְךְ .
בֹוד ְך .וְ ַעל ִּמזְ ָב ָח ְך .וְ ַעל ֵּה ָ
ְכ ָ
יצנּו
וְה ֲח ִּל ֵּ
ּור ֵּצה ַ
ּוב ָטה ָרהְ ( .ב ַש ָבתְ :
ֻׁשה ְ
יה ִּב ְקד ָ
תֹוכּה .וְ ַש ְמ ֵּחנּו ְב ִּבנְ ָינָּה ּונְ ָב ְר ָכ ְך ָע ֶל ָ
ְל ָ
וְש ְמ ֵּחנּו ְביֹום ַחג ַה ַמצֹות ַהזֶהְ .ביֹום טֹוב ִּמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהזֶהִּ .כי
ְביֹום ַה ַש ָבת ַהזֶה) ַ
ָארץ
ַאּתה יְ הֹוָהַ ,על ָה ֶ
רּוך ָ
ַפנָּהָ .ב ְ
ָארץ וְ ַעל ְפ ִּרי ג ְ
נֹודה ְל ָך ַעל ָה ֶ
ּומ ִּטיב ַלכל וְ ֶ
ַאּתה טֹוב ֵּ
ָ
ַפנָּה.
וְ ַעל ְפ ִּרי ג ְ

נרצה
ִאם ָע ָשה ַכ ֶס ֶדר ַהזֶה יִ ְהיֶה ָרצּוי ִל ְפנֵּי ַה ֵּׁשם יִ ְת ָב ָרך ,וְ יִ ְז ֶכה ְל ָשנִ ים ָרבֹות נְ ִעימֹות וְ טֹובֹות.
ֲח ַסל ִּסדּור ֶפ ַסח ְכ ִּה ְל ָכתֹוְ .כ ָכל ִּמ ְׁש ָפטֹו וְ ֻׁח ָּקתֹו.
ָכינּו ְל ַס ֵּדר אֹותֹו ֵּכן ִּנזְ ֶכה ַלעֲשֹותֹו.
ַכ ֲא ֶׁשר ז ִּ
ֲדת ִּמי ָמנָה.
קֹומם ְק ַהל ע ַ
ׁשֹוכן ְמעֹונָהֵּ ,
ָך ֵּ
זְ
דּוים ְל ִּציֹון ְב ִּרנָה.
ַהל ִּנ ְט ֵּעי ַכנָה ְפ ִּ
ְב ָקרֹוב נ ֵּ
ירּוׁש ָל ִּים ַה ְבנּויָה
ְל ָׁשנָה ַה ָבָאה ִּב ָ

ֹּאמר ַב ָק ָׁשה זֹו ( ִמ ִסדּור ''אֹור ַה ְל ָבנָה''):
ַאחר ַה ֵּס ֶדר י ַ
ְל ַ
ַאר ַבע כֹוסֹות וְ ָכל
ֻּׁלת ְ
בֹותינּוֶׁ ,ש ְבכ ַֹּח ְסג ַ
ֶיך יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו וֵּאל ֵֹּּהי ֲא ֵּ
יְ ִּהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ָ
ֹּאמרּו
יענּוָ .אז י ְ
הֹוׁש ֵּ
ּול ִ
ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ָע ִשינּו ַב ַליְ ָלה ַהזֶה ,יִ גְ ַדל נָא כ ַֹּח יְ הֹּוָה ְל ַר ֵּחם בֹו ָע ֵּלינּו ְ
הֹודאֹות ְל ִׁש ְמ ָך ַהגָדֹול ַעל ֶׁש ֶה ֱחיִ י ָתנּו
ּוב ָרכֹות וְ ָ
ַבגֹויִ ם ִהגְ ִדיל יְ הֹּוָה ַלעֲשֹות ִעם ֵּא ֶלהְ .
יך וְ ַלעֲשֹות
ֻּׁיֹותינּו ְל ַח ְצרֹות ָק ְד ֶׁש ָךִ ,ל ְׁשמֹּר ֻּׁח ֶק ָ
ּות ָחנֵּנּו וְ ֶת ֱאסֹּף גָל ֵּ
ַמ ָתנּוֵּ ,כן ְת ַחיֵּנּו ְ
וְ ִקי ְ

ֵּׁשע ַע ֶּמ ָך ְל ֵּי ַׁשע
הֹודאֹות .וְ ֵּצא נָא ְלי ַ
רּוך ֵּאל ַה ָ
מֹודים ָל ְך ָב ְ
ַחנּו ִ
ְרצֹונְ ָך ְב ֵּל ָבב ָׁש ֵּלםַ ,על ֶׁש ֲאנ ְ
מֹופ ִתים
ּוב ְ
ּובאֹותֹות ְ
רֹוע נְ טּויָה ְ
ּוב ְז ַ
ָקה ִ
את ָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְביָד ֲחז ָ
ימי ֵּצ ְ
יח ָך ,וְ ִכ ֵּ
ֶאת ְמ ִׁש ֶ
יח ָך ַה ָקדֹוׁש .וְ ָהיָה
ַכנּו ִל ְראֹות ְפנֵּי ְמ ִׁש ֲ
ֵּכן ַע ָתה ְבגָלּות ַה ֵּחיל ַהזֶה ַה ְר ֵּאנּו נִ ְפ ָלאֹות ,וְ ז ֵּ
ָארץ ָש ָפה
ּוׁשמֹו ֶא ָחד .וְ ָהיָה ָכל ָה ֶ
ָארץ ַביֹום ַההּוא יִ ְהיֶה יְ הֹּוָה ֶא ָחד ְ
יְ הֹּוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכל ָה ֶ
ָארץ ֵּד ָעה ֶאת
ּומ ְלָאה ָה ֶ
יקיַם ָבנּו ִמ ְק ָרא ֶׁש ָכתּובָ :
ּול ָע ְבדֹו ְׁש ֶכם ֶא ָחד .וִ ֻּׁ
ֻּׁלם ְ
ַאחת ְלכ ָ
ַ
ֶיך
ָאמן ֵּכן יְ ִהי ָרצֹון .יִ ְהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵּרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון ִל ִבי ְל ָפנ ָ
יְ הֹּוָה ַכ ַּמיִ ם ַליָם ְמ ַכ ִסיםֵּ ,
ֹּא ִלי:
צּורי וְ ג ֲ
יְ הֹּוָה ִ
ַאחר ַה ֵּס ֶדר
ָאמ ָרּה ַ
יע''א ְל ְ
צּוק''ל ִז ָ
יד''א ְז ַ
ְת ִפ ָלה ֵּמ ַהגָאֹון ָה ַרב ַה ִח ָ
נֹוראֶׁ ,שיִ ְהיּו
בֹותינּוָ ,ה ֵּאל ַהגָדֹולַ ,הגִ בֹור וְ ַה ָ
ֶיך יְ ָי ֱאל ֵֹּּהינּו וֵּאל ֵֹּּהי ֲא ֵּ
יְ ִּהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ָ
ֲשה ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ָע ִשינּו (וְ ָכל ַה ַכּוָנֹות ֶׁש ִכּוַנְ נּו) ַב ַליְ ָלה ַהזֶה,
ֶיך ָכל ַמע ֵּ
ּומרֻּׁצֹות ְל ָפנ ָ
ֲחׁשּובֹות ְ
ָד ְל ָת ְמאֹּד ,הֹוד וְ ָה ָדר ָל ָב ְׁש ָת ,גָדֹול
אמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַדל יְ ָי .יְ ָי ֱאל ַֹּהי ג ַ
ֶיך ְל ָרצֹון וְ יֹּ ְ
וְ ַיעֲלּו ְל ָפנ ָ
ֻּׁלתֹו ֵּאין ֵּח ֶקר.
ּומ ֻּׁה ָלל ְמאֹּד וְ ִלגְ ד ָ
יְ ָי ְ
יענּו ָאז יֹּא ְמרּו ַבגֹויִ ם
הֹוׁש ֵּ
ּול ִ
ֻּׁל ִתי וְ ַע ָתה יִ גְ ַדל נָא כ ַֹּח ֲאדֹּנָי ְל ַר ֵּחם ָע ֵּלינּו ְ
ָאנָא יְ ָי ֵּת ֶרב גְ ד ָ
ַמ ָתנּו ֵּכן
יתנּו וְ ִקי ְ
הֹודאֹות ְל ִׁש ְמ ָך ַהגָדֹול ַעל ֶׁש ֶה ֱחיִ ָ
ִהגְ ִדיל יְ ָי ַלעֲשֹות ִעם ֵּא ֶלהְ .ב ָרכֹות וְ ָ
ֶך
יך וְ ַלעֲשֹות ְרצֹונְ ָך ִכ ְרצֹונ ָ
ֻּׁיֹותינּו ְל ַח ְצרֹות ָק ְד ֶׁש ָך ִל ְׁשמֹּר ֻּׁח ֶק ָ
ּות ָחנֵּנּו וְ ֶת ֱאסֹּף גָל ֵּ
ְת ַחיֵּנּו ְ
ֵּׁשע
ֵּׁשע ַע ָּמ ְךְ ,לי ַ
הֹודאֹות .וְ ֵּצא נָא ְלי ַ
רּוך ֵּאל ַה ָ
מֹודים ָל ְך ָב ְ
ּול ָע ְב ְד ָך ְב ֵּל ָבב ָׁש ֵּלם ַעל ֶׁשָאנּו ִ
ְ
את ָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַה ְר ֵּאנּו נִ ְפ ָלאֹות ְבגַלּות ַה ֵּחיל ַהזֶה .וְ ַה ֵּבט ִל ְראֹות
ימי ֵּצ ְ
יח ְך ,וְ ִכ ֵּ
ְמ ִׁש ָ
ָארץַ ,ביֹום ַההּוא יִ ְהיֶה יְ ָי
ָמינּו וְ ָהיָה יְ ָי ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכל ָה ֶ
יח ָך ַה ָקדֹוׁש ִב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
ְפנֵּי ְמ ִׁש ֲ
ָאמןֵּ ,כן יְ ִהי ָרצֹון.
ּוׁשמֹו ֶא ָחדֵּ .
ֶא ָחד ְ
ּובנִ ְפ ָלאֹות ֶׁש ָע ָשה
ּול ַס ֵּפר ַבנִ ִסים ַ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ּוב ִ
ָאדם ַל ֲעסֹּק ְב ִה ְלכֹות ֶפ ַסח ִ
ַחיָב ָ
בֹותינּו ַעד ֶׁש ַת ְח ְט ֶפנּו ֵּׁשנָהׁ( .שּו''ע או''ח תפא ,ב).
רּוך הּוא ַל ֲא ֵּ
ַה ָקדֹוׁש ָב ְ

פיוטים
כי לו נאה ,כי לו יאה.
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך יְ הֹּוָה
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
דּודיו י ְ
לּוכהָ ,בחּור ַכ ֲה ָל ָכהְ ,ג ָ
ַא ִדיר ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך יְ הֹּוָה
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
יקיו י ְ
לּוכהָ ,הדּור ַכ ֲה ָל ָכהָ ,ו ִת ָ
ָדגּול ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
לּוכהָ ,ח ִסין ַכ ֲה ָל ָכה ַט ְפ ְס ָריו י ְ
ַז ַכאי ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
יְ הֹּוָה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך יְ הֹּוָה
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
מּודיו י ְ
לּוכהַ ,כ ִביר ַכ ֲה ָל ָכה ִּל ָ
ָי ִחיד ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
יביו י ְ
ֹורא ַכ ֲה ָל ָכה ְס ִב ָ
לּוכה ,נ ָ
ֹוׁשל ִב ְמ ָ
מ ֵּ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
יְ הֹּוָה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ

ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך יְ הֹּוָה
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
יקיו י ְ
ֹודה ַכ ֲה ָל ָכהַ ,צ ִד ָ
לּוכה ,פ ֶ
ָענָיו ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
לּוכהַ ,רחּום ַכ ֲה ָל ָכה ִּׁשנְ ַאנָיו י ְ
ָּקדֹוׁש ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
יְ הֹּוָה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
ּול ָךְ ,ל ָך ִכי ְל ָךְ ,ל ָך ַאף ְל ָךְ ,ל ָך
ֹּאמרּו לֹוְ :ל ָך ְ
ימיו י ְ
תֹומ ְך ַכ ֲה ָל ָכה ְת ִמ ָ
לּוכהֵּ ,,
ַּת ִקיף ִב ְמ ָ
ָאה.
ָאֶהִ ,כי לֹו י ֶ
יְ הֹּוָה ַה ַּמ ְמ ָל ָכהִ ,כי לֹו נ ֵּ
אדיר
ָמינּו ְב ָקרֹובֵּ .אל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה
ַאדיר הּוא ִּי ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִּ .ב ְמ ֵּה ָרהִּ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ִּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ָבחּור הּואָ ,גדֹול הּואָ ,דגּול הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ָהדּור הּואָ ,ו ִתיק הּואַ ,ז ַכאי הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ָח ִסיד הּואָ ,טהֹור הּואָ ,י ִחיד הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ַכ ִביר הּואָ ,למּוד הּואֶ ,מ ֶל ְך הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ֹורא הּואַ ,סגִ יב הּואִּ ,עזּוז הּוא יִ ְב ֶנה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
נ ָ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ֹודה הּואַ ,צ ִדיק הּואָּ ,קדֹוׁש הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
פ ֶ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
ָמינּו ְב ָקרֹוב.
ַרחּום הּואַׁ ,ש ַדי הּואַּ ,ת ִקיף הּוא יִ ְבנֶה ֵּביתֹו ְב ָקרֹובִ .ב ְמ ֵּה ָרהִ ,ב ְמ ֵּה ָרהְ ,בי ֵּ
ית ָך ְב ָקרֹוב.
ֵּאל ְבנֵּהֵּ ,אל ְבנֵּהְ ,בנֵּה ֵּב ְ
אחד מי יודע
ָארץ.
ּוב ֶ
יֹוד ַעֶ :א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
יֹוד ַעֶ .א ָחד ֲא ִּני ֵּ
ֶא ָחד ִּמי ֵּ
ּובָא ֶרץ.
יֹוד ַעְׁ :שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ .א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִּ ם ָ
יֹוד ַעְׁ .שנ ִַּים ֲאנִּ י ֵּ
ְׁשנ ִַּים ִּמי ֵּ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו
יֹוד ַעְׁ :ש ָ
לׁשה ֲא ִּני ֵּ
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
לׁשה ִּמי ֵּ
ְׁש ָ
ָארץ.
ּוב ֶ
ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
יֹוד ַעְ :
ַאר ַבע ֲא ִּני ֵּ
יֹוד ַעְ .
ַאר ַבע ִּמי ֵּ
ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ

לׁשה
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
יֹוד ַעֲ :ח ִּמ ָׁשה ְ
יֹוד ַעֲ .ח ִּמ ָשה ֲא ִּני ֵּ
ֲח ִּמ ָשה ִּמי ֵּ
ָארץ.
ּוב ֶ
ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
ַאר ַבע
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
יֹוד ַעִּׁ :ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
יֹוד ַעִּׁ .ש ָשה ֲאנִּ י ֵּ
ִּׁש ָשה ִּמי ֵּ
ָארץ.
ּוב ֶ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִּ ם ָ
ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
יֹוד ַעִּׁ :ש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה
יֹוד ַעִּׁ .ש ְב ָעה ֲא ִּני ֵּ
ִּׁש ְב ָעה ִּמי ֵּ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
ילהִּׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי
יֹוד ַעְׁ :שמֹונָה יְ ֵּמי ִּמ ָ
יֹוד ַעְׁ .שמֹונָה ֲא ִּני ֵּ
ְׁשמֹונָה ִּמי ֵּ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
ילהִּׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵּמי
ַר ֵּחי ֵּל ָדהְׁ ,שמֹונָה יְ ֵּמי ִּמ ָ
יֹוד ַעִּּ :ת ְׁש ָעה י ְ
יֹוד ַעִּּ .ת ְׁש ָעה ֲא ִּני ֵּ
ִּּת ְׁש ָעה ִּמי ֵּ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
ַר ֵּחי ֵּל ָדהְׁ ,שמֹונָה יְ ֵּמי
ֲש ָרה ִּד ְב ַריָאִּּ ,ת ְׁש ָעה י ְ
יֹוד ַע :ע ָ
ָרה ֲא ִּני ֵּ
ֲש ָ
יֹוד ַע .ע ֶ
ָרה ִּמי ֵּ
ֲש ָ
עֶ
ַאר ַבע ִּא ָמהֹות,
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ילהִּׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ִּמ ָ
ָארץ.
ּוב ֶ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִּ ם ָ
ְׁש ָ
ֲש ָרה ִּד ְב ַריָאִּּ ,ת ְׁש ָעה
כֹוכ ַביָא ,ע ָ
ָשר ְ
ַאחד ַע ָ
יֹוד ַעַ :
ַאחד ָע ָשר ֲאנִּ י ֵּ
יֹוד ַעַ .
ַאחד ָע ָשר ִּמי ֵּ
ַ
חּומ ֵּׁשי
ילהִּׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ַר ֵּחי ֵּל ָדהְׁ ,שמֹונָה יְ ֵּמי ִּמ ָ
יְ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִּ ם
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
ָ
ָארץ.
ּוב ֶ
ָ
כֹוכ ַביָא,
ָשר ְ
ַאחד ַע ָ
ָשר ִּׁש ְב ַטיָאַ ,
יֹוד ַעְׁ :שנֵּים ֶע ָ
יֹוד ַעְׁ .שנֵּים ָע ָשר ֲא ִּני ֵּ
ְׁשנֵּים ָע ָשר ִּמי ֵּ
ילהִּׁ ,ש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי
ַר ֵּחי ֵּל ָדהְׁ ,שמֹונָה יְ ֵּמי ִּמ ָ
ֲש ָרה ִּד ְב ַריָאִּּ ,ת ְׁש ָעה י ְ
עָ
לׁשה ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
ָשר
לׁשה ָע ָשר ִּמ ַדיָאְׁ .שנֵּים ֶע ָ
יֹוד ַעְׁ :ש ָ
לׁשה ָע ָשר ֲאנִּ י ֵּ
יֹוד ַעְׁ .ש ָ
ָשר ִּמי ֵּ
לׁשה ֶע ָ
ְׁש ָ
ילה,
ַר ֵּחי ֵּל ָדהְׁ ,שמֹונָה יְ ֵּמי ִּמ ָ
ֲש ָרה ִּד ְב ַריָאִּּ ,ת ְׁש ָעה י ְ
כֹוכ ַביָא ,ע ָ
ָשר ְ
ַאחד ַע ָ
ִּׁש ְב ַטיָאַ ,
לׁשה
ַאר ַבע ִּא ָמהֹותְׁ ,ש ָ
תֹורהְ ,
חּומ ֵּׁשי ָ
ִּׁש ְב ָעה יְ ֵּמי ַׁש ָב ָתאִּׁ ,ש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָהֲ ,ח ִּמ ָׁשה ְ
ָארץ.
ּוב ֶ
ָאבֹותְׁ ,שנֵּי לֻׁחֹות ַה ְב ִּריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹּהינּו ֶׁש ַב ָש ַמ ִּים ָ
יֹוד ַע''
ַה ִּפיּוט '' ֶא ָחד ִּמי ֵּ
יָאתנּו
יצ ֵּ
ּומ ָפ ֵּרט ִ 00סבֹות ִל ִ
ׁשּובה ְ
ּות ָ
יֹוד ַע'' זֶה נִ ְכ ַתב ְב ֶד ֶר ְך ֶׁשל ְׁש ֵּא ָלה ְ
ִפיּוט '' ֶא ָחד ִמי ֵּ
ירים ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָברּו ְך הּוא
ימ ְט ִריָא ֶׁשל ַה ִּמ ָלה '' ֶא ָחד''ְ .ב ָכ ְך ָאנּו ַמ ְצ ִה ִ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם .זֹו גַם ַהגִ ַ
ָחיד.
הּוא ֶא ָחד וְ י ִ
ַאמ ֵּרי ֲח ַז''ל ַעל גְ ֻּׁא ָל ָתן ֶׁשל יִ ְש ָר ֵּאל וְ ַה ְזכֻּׁיֹות ֶׁשל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל
ָאסף ֶאת ַמ ְ
ְמ ַח ֵּבר ַה ִפיּוט ַ
ִלגְ ֻּׁא ָלה:
ָארץ''
ּוב ֶ
ׁשּובהֶ '' :א ָחד ֱאל ֵֹּּקינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִ ם ָ
כּותּה נִ גְ ֲאלּו? וְ ַה ְת ָ
ַאחתֶׁ ,ש ִב ְז ָ
יֹוד ַע ְזכּות ַ
אִ .מי ֵּ
ֻּׁחד.
ּומי ָ
ָחיד ְ
ִ -ב ְזכּות ָה ֱאמּונָה ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו ְב ֵּא-ל י ִ

רּוך הּוא:
מׁשה ַר ֵּבנּו ָׁשַאל ֶאת ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁשנִ יָה ? ְׁשנֵּי לּוחֹות ַה ְב ִּריתֶ .
בִ .מי ֵּ
יא ָך ֶאת ָה ָעם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַת ַע ְבדּון
הֹוצ ֲ
'' ַמה זָכּו יִ ְש ָר ֵּאל ָל ֵּצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם'' ,וְ ה' ָענָה לֹוְ '' :ב ִ
ָאלּו.
ּוב ְזכּות זֶה יִ ג ֲ
חֹורב ְׁשנֵּי לּוחֹות ַה ְב ִרית! ִ
ֶאת ָה ֱאל ִֹּקיםֶׁ ,'' ...שיְ ַק ְבלּו ַעל ַהר ֵּ
ַאב ָר ָהם ֶאת
לׁשת ָהָאבֹות '' -וַיִ ְזכֹּר ֱאל ִֹּקים ֶאת ְב ִריתֹו ֶאת ְ
יׁשית ? ְׁש ֶ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁש ִל ִ
גִ .מי ֵּ
כּותם נִ גְ ֲאלּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
ּוב ְז ָ
יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹּב'' ( ְׁשמֹות ב ,כד)ִ ,
ַאר ַבע ָה ִא ָּמהֹות ַה ְקדֹוׁשֹות.
יעית? ִב ְזכּות ְ
יֹוד ַע ְזכּות ְר ִב ִ
דִ .מי ֵּ
תֹורה ( ֲח ִמ ָשה ֻּׁח ָּמ ִׁשים) ,נִ גְ ֲאלּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
יׁשית? ִב ְזכּות ַק ָב ַלת ַה ָ
יֹוד ַע ְזכּות ֲח ִמ ִ
הִ .מי ֵּ
רּוך הּוא
יֹוד ַע ְזכּות ִׁש ִשית ? ִּׁש ָשה ִּס ְד ֵּרי ִּמ ְׁשנָה .גִ ִטין ַדף ס'' :לֹּא ָכ ַרת ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
וִ .מי ֵּ
ְב ִרית ִעם יִ ְש ָר ֵּאל ֶא ָלא ִב ְׁש ִביל ְד ָב ִרים ֶׁש ְב ַעל ֶפה''ִׁ ,ש ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְׁשנָה.
בֹותינּו.
יעית? ִב ְזכּות ַה ַש ָבת נִ גְ ֲאלּו ֲא ֵּ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁש ִב ִ
זִ .מי ֵּ
ֻּּׁמים ֵּמ ַה ִּמ ְצֹות וְ לֹּא ָהיְ ָתה ָל ֶהם
ילה! ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ָהיּו עֲר ִ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁש ִמינִ ית? ִמ ָ
חִ .מי ֵּ
ילה.
ַאחת ֵּמ ֶהן ַ -דם ִמ ָ
רּוך הּוא ְׁש ֵּתי ִמ ְצֹותַ ,
ָתן ָל ֶהם ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ָאל ,וְ נ ַ
ְזכּות ְל ִהג ֵּ
ׁשֹוׁש ֶלת
יכים ֶאת ֶ
ַר ֵּחי ֵּל ָדהֶׁ ,ש ָהיּו יִ ְש ָר ֵּאל ַמ ְמ ִׁש ִ
יעית ? ִּּת ְׁש ָעה י ְ
יֹוד ַע ְזכּות ְת ִׁש ִ
טִ .מי ֵּ
ֵּרת ַפ ְרעֹּה '' ָכל ַה ֵּבן ַהיִ לֹוד ַהיְ א ָֹּרה
ַהדֹורֹות ַל ְמרֹות ָכל ַה ָצרֹות וְ לֹּא נִ ְר ְתעּו גַם נ ַֹּכח גְ ז ַ
ַת ְׁש ִליכֻּׁהּו''ִ ,ב ְזכּות זֶה נִ גְ ֲאלּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
בֹותינּו.
ֲש ֶרת ַה ִּד ְברֹותֶׁ ,ש ִק ְבלּו ֵּמ ַהר ִסינַי ,נִ גְ ֲאלּו ֲא ֵּ
ירית? ִב ְזכּות ע ֶ
ֲש ִ
יֹוד ַע ְזכּות ע ִ
יִ .מי ֵּ
ַאחדָ -ע ָשר ַה ְש ָב ִטיםֶׁ ,ש ַב ֲחלֹומֹו ֶׁשל
כֹוכ ַביָאַ ,
ַאחדָ -ע ָשר ְ
ַאחתֶ -ע ְש ֵּרה ? ַ
יֹוד ַע ְזכּות ַ
יאִ .מי ֵּ
כֹוכ ִביםֶׁ ,שלֹּא ִׁשנּו ֶאת ְׁש ָמם.
יֹוסף נִ ְמ ְׁשלּו ְל ָ
ֵּ
ֲריֹות,
דּורים ָהיּו יִ ְש ָר ֵּאל ַבע ָ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁש ֵּתיםֶ -ע ְש ֵּרה ? ְׁשנֵּיםָ -ע ָשר ִּׁש ְב ַטיָא ,גְ ִ
יבִ .מי ֵּ
בֹוללּו ֵּבין ַה ִּמ ְצ ִרים.
יהם ְכ ַעל ָב ַבת ֵּעינָם וְ לֹּא ִה ְת ְ
חֹות ֶ
ָׁש ְמרּו ַעל ָט ֳה ַרת ִמ ְׁש ְפ ֵּ
ַאחר ֶׁש ֵּפ ֵּרט ַה ְמ ַח ֵּבר ֶאת ַה ְזכֻּׁיֹות
לׁשהָ -ע ָשר ִּמ ַדיָאְ .ל ַ
יֹוד ַע ְזכּות ְׁשלׁשֶ -ע ְש ֵּרה ? ְׁש ָ
יגִ .מי ֵּ
יציַאת ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,הּוא ְמ ַס ֵּכם ֶאת ַה ִפ ְזמֹון ִב ְזכּות ָה ָעם ַלגְ ֻּׁא ָלה
ִל ִ
ידה ,וְ ִהיא ִב ְזכּות ְׁשלׁשֶ -ע ְש ֵּרה ִמדֹות.
ֲת ָ
ָהע ִ
ַדיָא'' ְמ ַל ְּמ ֵּדנּו ֶׁשַאף ַעל ִפי ֶׁש ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל
ַאדמֹו''ר ִּמ ְּקלֹויזְ נְ בּו ְרג ְמ ָב ֵּארֶׁ ,ש ִפיּוט '' ַחד ג ְ
ָה ְ
הּודי ֶא ָחד
נֹותר ַרק יְ ִ
חּוט ָרא וְ כּו' ִמ ָכל זֶה ַ
סּורים ׁ -שּונְ ָראַ ,כ ְל ָבאְ ,
ָע ְברּו ֶאת ָכל ַהיִ ִ
אֹורהְ ,ללֹּא
ַאך ַה ָּמוֶת וְ ָה ַרג אֹותֹו ,וְ ַעם יִ ְש ָר ֵּאל נִ ְׁשַארִ ,ל ְכ ָ
יע ַמ ְל ְ
ֶׁש ְּמ ַד ְק ֵּדק ַב ִּמ ְצֹותִ .הגִ ַ
ּול ַל ְּמ ֵּדנּו ֶׁש ֵּאין ָלנּו ַעל ִמי ְל ִה ָש ֵּען
אֹותנּו ְ
עֹורר ָ
ֲר ָכהָ .כל זֶה ָבא ְל ֵּ
ּובֹודד ַב ַּמע ָ
ִת ְקוָהְ ,ל ָענִ י ֵּ
ַאך ַה ָּמוֶת,
רּוך הּוא יִ ְׁש ַחט ֶאת ַמ ְל ְ
ּול ַה ֲא ִמין ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ָאבינּו ֶׁש ַב ָש ַמיִ םְ ,
ֶא ָלא ַעל ִ
ָאמן.
ָמינּוֵּ ,
ָאלנּו ִב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
וְ יִ גְ ֵּ
יֹוד ַע
לֹוׁשה ִּמי ֵּ
ְׁש ָ
ּודי ְב ֶא ֶרץ
טֹובת ַהיִ שּוב ַהיְ ה ִ
יח ַח ְכ ֵּמי ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵּאל ֶל ֱאסֹּף ְכ ָס ִפים ְל ַ
כֹולל'' ְׁ -ש ִל ַ
'' ֲח ַכם ֵּ
ַאחר
ֶא ְספּו ִל ְׁשמ ַֹּע ֶאת ְד ָר ָׁשתֹוַ .
יע ָל ִעירִ .ק ְבלּו ֶאת ָפנָיו ְב ָכבֹוד גָדֹול ,וְ ַהכֹּל נ ֶ
ַהק ֶֹּדׁשִ ,הגִ ַ
ּול ָב ְר ָכם.
ימם ְ
ָה ַל ְך ֶא ָחד ִמנִ ְכ ְב ֵּדי ָה ֵּע ָדה ְל ַלּוֹותֹו ֶאל ָב ֵּתי ְבנֵּי ַה ְק ִה ָלהְ ,ל ַה ְת ִר ָ

דֹוׁשים ,נִ ְת ָב ִעים
ירה .וְ יִ ְש ָר ֵּאל ְק ִ
ַאחר ִד ָ
ירה ַ
ּופ ְקדּו ִד ָ
הּודים ָ
ָה ְלכּו ַה ְשנַיִ ם ִב ְרחֹוב ַהיְ ִ
ּופ ְסחּו ָע ָליוִ .ה ְת ַפ ֵּלא
יכ ְלתֹוִ .הגִ יעּו ְל ַביִ ת ֶא ָחדֵּ ,בית ִמדֹות ְמפָֹּארָ ,
נֹותנִ ים ִאיׁש ִכ ָ
וְ ְ
דּוע לֹּא ָע ִלינּו ְל ַביִ ת זֶה?''
יח וְ ָׁשַאלַ '' :מ ַ
ַה ָש ִל ַ
רּוטה
ָתן ְפ ָ
ָמיו לֹּא נ ַ
ילי וְ ַק ְּמ ָצןִ ,מי ָ
ָענָה ַה ְמ ַלּוֶהֲ '' :ח ָבל ַעל ַהטֹּ ַרחְ .ב ָע ָליו הּוא ִכ ַ
ִל ְצ ָד ָקה!''
ָקה
ַחז ָ
יֹוצ ִאים ִמן ַה ֵּלב ,ו ֲ
ֲלה ּונְ ַב ֵּקׁש ִב ְד ָב ִרים ַה ְ
ָאמר ֶה ָח ָכםָ '' :ע ֵּלינּו ַלעֲשֹות ֶאת ֶׁש ָלנּוַ .נע ֶ
ַ
ַח ְדרּו ֶאל ַה ֵּלב!''
ֶׁשי ְ
יהם ֶה ָע ִׁשיר.
ָצא ֲא ֵּל ֶ
ָקׁש ַעל ַה ֶד ֶלת .י ָ
ָמ ַׁש ְך ַה ְמ ַלּוֶה ִב ְכ ֵּת ָפיו וְ נ ַ
שֹוח ַח ִע ְּמ ָך?''
ָׁשַאל ַה ְמ ַלּוֶהַ '' :ה ִאם ֶא ְפ ָׁשר ְל ֵּ
אתםֲ ,ח ָבל ַעל ַה ְז ַמן וְ ַעל ַהט ַֹּרח''.
שֹוח ַחְ ,ב ָכבֹודֲ .א ָבל ִאם ְל ַב ֵּקׁש ֶכ ֶסף ָב ֶ
ָענָהְ '' :ל ֵּ
דּוע לֹּא ָת ִרים ֶאת
ַאתהַ ,מ ַ
ית ָך נִ ָכר ֶׁש ָע ִׁשיר ָ
יחה וְ ָׁשַאלִ '' :מקֹורֹות ֵּב ְ
יח ַב ִש ָ
ִה ְת ָע ֵּרב ַה ָש ִל ַ
רּומ ְת ָך ַלעֲנִ יֵּי ֶא ֶרץ ַהק ֶֹּדׁש ַהנְ ַמ ִקים ָב ָר ָעב?''
ְת ָ
ַאפי ְצ ַב ְר ִתיו ,וְ לֹּא ֶא ְתנֵּהּו ְל ִמי ֶׁשלֹּא ָע ַמל
ֵּעת ַ
ָענָה ֶה ָע ִׁשיר ַעזֹותַ '' :כ ְס ִפי ֶׁש ִלי הּואְ ,בז ַ
בֹו!''
ּופנָה ָל ֵּצאתְ .ב ָע ְמדֹו ַת ַחת ַה ֶפ ַתח,
'' ַה ֶכ ֶסף ַכ ְס ְפ ָך ,וְ ַה ַה ְח ָל ָטה ַה ְח ָל ָט ְת ָך''ָ ,ענָהּו ֶה ָח ָכם ָ
עֹולם! יְ ִהי ָרצֹון
ָשא ֵּעינָיו ַל ָּמרֹום וְ ָק ָרא ְבקֹולִ '' :רבֹונֹו ֶׁשל ָ
יח יָדֹו ַעל ַה ְּמזּוזָה ,נ ָ
ִהנִ ַ
יׁשי!''
ֶׁש ָע ִׁשיר ֶזה יִ ְהיֶה ַה ְש ִל ִ
ָאמר ,וְ ָה ַל ְך ְל ַד ְרכֹו.
ַ
ֲס ָקיו ,וְ ִה ְר ֵּהר
יהם ֶאת ַה ֶד ֶלת וְ ָת ַמּהְ :ל ַמה ִה ְת ַכּוֵּן ִב ְד ָב ָריו? ָפנָה ַלע ָ
ַאח ֵּר ֶ
ָסגַר ֶה ָע ִׁשיר ֲ
ַב ְד ָב ִריםָׁ .שב ְל ֵּביתֹו ,וְ נִ ְט ַרד ָב ֶהםַ .על ִמ ְׁש ָכבֹו ַב ַליְ ָלה ָהגָה ַב ִּמ ִלים ַהּמּוזָרֹות וְ ָת ַמּה
יׁשי?''
ָאלהֶׁ '' :ש ָע ִׁשיר זֶה יִ ְהיֶה ַה ְש ִל ִ
ְל ִפ ְׁש ָרןַ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ְׁש ָ
יח ֵּמ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵּאל.
נֹוחַ .ל ָּמ ֳח ָרתָ ,ה ַל ְך ְל ַח ֵּפש ֶאת ַה ָש ִל ַ
ָתנָה לֹו ָמ ַ
תּומה לֹּא נ ְ
ידה ַה ְס ָ
ַה ִח ָ
יׁשי?''
יך ֶׁש ֶא ְהיֶה ַה ְש ִל ִ
ּוׁשָאלֹוְ '' :ל ַמה ִה ְת ַכּוַנְ ָת ִב ְד ָב ֶר ָ
ְמ ָצאֹו ְ
יצד
ַאחר ִחנָםָ .ה ֵּכ ַ
ַע ָת ָע ָליו  -לֹּא ִת ְתנֹו ְל ֵּ
ָאמר לֹו ֶה ָח ָכםִ '' :כ ַב ְד ִתי ֶאת ְרצֹונְ ָךֶׁ ,ש ֶכ ֶסף ֶׁש ָיג ְ
ַ
ַאתה ַעל
ַע ָת ָ
יה לֹּא ָפחֹות ִמ ֶש ָיג ְ
ַע ִתי ָע ֶל ָ
ִת ְת ַבע ִמ ֶּמנִ י ִל ְמסֹּר ְל ָך ִחנָם ֵּמ ָח ְכ ָמ ִתיֶׁ ,ש ָיג ְ
כּוׁש ָך?''...
ְר ְ
ָאמר.
יעה!'' ַ
יׁשהֲ '' .א ַׁש ֵּלם ְל ָך ַעל ַהיְ ִד ָ
ֵּה ִבין ַה ַק ְּמ ָצן וְ ִכ ֵּבד ֶאת ַהגִ ָ
ידים ֲא ֵּח ִריםִ .ה ְׁש ִליׁש
ֻּׁפל ִמ ֶש ָק ַבע ַל ֲא ִמ ִ
ּומכ ָ
ָקב ְסכּום ָכפּול ְ
ָאמר ֶה ָח ָכם ,וְ נ ַ
'' ֻּׁמ ְס ָכם''ַ ,
ָאמרַ '' :דע ְל ָךֶׁ ,ש ָהיָה ַפ ַעם ָע ִׁשיר ֻּׁמ ְפ ָלגֶׁ ,ש ְכג ֶֹּדל
ֶה ָע ִׁשיר ֶאת ַה ְסכּום ,וְ ֶה ָח ָכם ָפ ַתח וְ ַ
ָע ְׁשרֹו ֵּכן ַק ְּמ ָצנּותֹוַ .אף ְל ָצ ְר ֵּכי ִמ ְחיָתֹו ִק ֵּּמץ .לֹּא ֵּה ִקים ִמ ְׁש ָפ ָחה ְ -כ ֵּדי ֶׁשלֹּא יִ ְהיֶה ָע ָליו
יעה
ֲר ַמת ָמעֹותְ .כ ֶׁש ִהגִ ָ
רֹובץ ַעל ע ֵּ
ָמיו וְ ָצ ַבר ֶאת ַכ ְספֹו ְכ ַע ְכ ָבר ָה ֵּ
ְל ַפ ְרנְ ָסּהָ .ע ַמל ְב ֶפ ֶר ְך ָכל י ָ
הֹורהֶׁ ,שיִ ְק ְברּו ִעּמֹו ֶאת
יׁשא וְ ָ
ָארץָ ,ק ָרא ְלַאנְ ֵּׁשי ֶח ְב ָרה ַק ִד ָ
יל ְך ְב ֶד ֶר ְך ָכל ָה ֶ
ְׁש ָעתֹו ֵּל ֵּ
מֹותם לֹּא יִ ָפ ֵּרדּו!
ּוב ָ
ֵּיהם ְ
ְרכּוׁשֹו ְ -ב ַחי ֶ

גֹולל,
ימת ַה ֵּ
ַאחר ְס ִת ַ
יׁשא ִכ ְרצֹונֹוְ .ל ַ
ָאדם הּוא ְכבֹודֹוָ :עשּו ַאנְ ֵּׁשי ַה ֶח ְב ָרה ַק ִד ָ
ְרצֹונֹו ֶׁשל ָ
ָאך ְל ֵּבית ִדין ֶׁשל ַמ ְע ָלה.
ִה ְב ִהילֹו ַה ַּמ ְל ְ
תֹורה?''
ָאמרּו לֹוָ '' :ע ַס ְק ָת ַב ָ
ְ
עֹודי''.
יתי ֵּמ ִ
ָענָהִ '' :איׁש ִמ ְס ָחר ָהיִ ִ
נֹותנֵּי ְצ ָד ָקה.
תֹורה וְ ְ
תֹומ ֵּכי ָ
ַאתה ִמ ְ
ַדאי ָ
תֹורהֲ ,ה ֵּרי ו ַ
לֹומ ֵּדי ָ
ַאתה ִמ ְ
ָאמרּוִ '' :אם ֵּאין ָ
ְ
ית ְב ָממֹונְ ָך?''
טֹובים ָע ִש ָ
ֵּאילּו ְד ָב ִרים ִ
אתי ַהכֹּל ְל ָכאןַ ,ועֲשּו ַב ֶכ ֶסף
רּוטה ֵּ -ה ֵּב ִ
ָענָהַ '' :מה ִלי ִל ְמסֹּר ִדין וְ ֶח ְׁשבֹון ַעל ָכל ְפ ָ
ִכ ְרצֹונְ ֶכם!''
סֹוח ִרים ְב ִמ ְצֹות ִב ְל ָבד!''
אּומהָ .כאן ֲ
מֹועיל ְמ ָ
ָאמרּוָ '' :כאןֵּ ,אין ַה ֶכ ֶסף ִ
ְ
ִמ ֵּכיוָן ֶׁש ִּמ ְצֹות לֹּא ָהיּו לֹוָׁ ,ש ְקלּו ַמה יְ ֵּהא ְב ִדינֹו .וְ ֶה ְח ִליטּוֶׁ ,ש ִב ְהיֹות ֶׁש ִל ְפנֵּי ִע ָדן וְ ִע ָדנִ ים
ָארח לֹו ַק ְּמ ָצן זֶה ְל ֶח ְב ָרה,
דֹומה ,וְ ק ַֹּרח נִ ְב ַלע ָב ֲא ָד ָמה ִעם ָכל ְרכּוׁשֹו ,יְ ֵּ
ָק ָרה ִמ ְק ֶרה ֶ
ֶׁש ֲה ֵּרי ַאף הּוא נִ ְק ַברָ ,כמֹוהּוִ ,עם ָכל ָע ְׁשרֹוֵּ .אין ְל ָת ֵּאר ֶאת ִש ְמ ָחתֹו ֶׁשל ק ַֹּרחַ ,על ֶׁשנִ גְ ַאל
ִמ ְב ִדידּותֹו!''
ָאמרֲ '' :א ָבל ָק ֶׁשה ְל ַבלֹות ָׁשנִ ים כֹּה ַרבֹות ִב ְׁשנַיִ ם ִב ְל ָבד ,וְ זֶה ִמ ְכ ָבר
ִסיֵּם ֶה ָח ָכם וְ ַ
יׁשיֶׁ ,שיְ ֶא ַרח ָל ֶהם ְל ֶח ְב ָרה ,וְ יִ ְת ַקיֵּם ָב ֶהםַ :החּוט ַה ְמ ֻּׁׁש ָלׁש לֹּא
תֹוק ִקים ֵּהם ִל ְׁש ִל ִ
ִמ ְׁש ְ
ׁשּוע ָתם ָלבֹוא.
רֹובה יְ ָ
אּולי ְק ָ
יֹוד ַעַ ,
ָתקְ .כ ֶׁשנִ ְת ַק ְל ִתי ְב ָךָ ,ח ַׁש ְב ִתי ְלנ ְַפ ִׁשיִ :מי ֵּ
ִב ְמ ֵּה ָרה יִ נ ֵּ
ַח ֵּברֹו יִ ָש ֲארּו
חֹוׁש ַׁשנִ י ֶׁשק ַֹּרח ו ֲ
ָד ָךְ ,
רּומת י ְ
ָת ָת ִמ ְת ַ
ַאך ַע ָתהִ ,מ ֶשנ ַ
ֵּהם יִ ְש ְמחּו ַעד ְמאֹּדְ .
ידּותם''...
ִב ְב ִד ָ
ָה ְלָאה ָהיָה
ּומן ַהיֹום ַההּוא ו ָ
נֹוכח ְב ַד ְרכֹו ַה ְשגּויָהִ .
ילי ,וְ ַ
ִפ ְלחּו ַה ְד ָב ִרים ֶאת ִלבֹו ֶׁשל ַה ִכ ַ
ְלרֹּאׁש וְ ִראׁשֹון ְב ָכל ִענְ יָן ֶׁש ִב ְצ ָד ָקה! ( ְכ ַר ֵּחם ָאבַ ,ה ְק ָד ָמה ְל ֵּס ֶפר וַיִ ְק ָרא)

חד גדיא
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ .דז ִּ
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַחד ג ְ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָאתא ׁשּונְ ָרא וְ ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
וְ ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
ָאתא ַכ ְל ָבא וְ נ ַ
וְ ָ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
וה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
חּוט ָרא ִּ
ָאתא ְ
וְ ָ
ַדיָא.
ַד ָיאַ .חד ג ְ
גְ
ַאבא
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
נּורא וְ ָש ַרף ְל ְ
ָאתא ָ
וְ ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
נּוראְ ,ד ָש ַרף ְל ְ
ָאתא ַמיָא וְ ָכ ָבה ְל ָ
וְ ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ְלג ְ

ָׁש ְך
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
נּוראְ ,ד ָש ַרף ְל ְ
תֹורא וְ ָׁש ָתה ְל ַמיָאְ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ָאתא ָ
וְ ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה
נּוראְ ,ד ָש ַרף ְל ְ
תֹוראְ ,ד ָש ָתה ְל ַמיָאְ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ׁשֹוחט וְ ָׁש ַחט ְל ָ
ָאתא ַה ֵּ
וְ ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי ַחד ג ְ
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
נּוראְ ,ד ָש ַרף
תֹוראְ ,ד ָש ָתה ְל ַמיָאְ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ׁשֹוחטְ ,ד ָׁש ַחט ְל ָ
ָאך ַה ָמוֶת וְ ָׁש ַחט ְל ֵּ
ָאתא ַמ ְל ְ
וְ ָ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד
ַבין ָ
ַדיָאְ ,דז ִּ
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
ְל ְ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
גְ
תֹוראְ ,ד ָש ָתה
ׁשֹוחטְ ,ד ָׁש ַחט ְל ָ
ַאך ַה ָמוֶתְ ,ד ָׁש ַחט ְל ֵּ
רּוך הּוא וְ ָׁש ַחט ְל ַמ ְל ְ
ָאתא ַה ָּקדֹוׁש ָב ְ
וְ ָ
ַדיָא,
ָׁש ְך ְלׁשּונְ ָראְ ,ד ַָא ְכ ָלה ְלג ְ
חּוט ָראְ ,ד ִּה ָכה ְל ַכ ְל ָבאְ ,דנ ַ
נּוראְ ,ד ָש ַרף ְל ְ
ְל ַמיָאְ ,ד ָכ ָבה ְל ָ
ַדיָא.
ַדיָאַ .חד ג ְ
ַאבא ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּיַ ,חד ג ְ
ַבין ָ
ְדז ִּ

ַכה
ָתנּו ַהז ָ
ִּׁשיר ִּנ ָצחֹון ֶל ֱאמּונ ֵּ
ַדיָא .יֵּׁש ְב ִמ ְד ָרׁש ַר ָבה ָפ ָר ַׁשת נ ַֹּח:
ַדיָא ַחד ג ְ
ַחד ג ְ
ידי נִ ְמרֹוד ,וְ ִהנֵּה
ּומ ָסרֹו ִל ֵּ
ָאביו ְ
ָאבינּו ִׁש ֵּבר ֶאת ִפ ְס ֵּלי ֶת ַרחְ ,ל ָקחֹו ִ
ַאב ָר ָהם ִ
ַכ ֲא ֶׁשר ְ
כּוח ְכ ִד ְל ַק ָּמן:
ֵּיהם וִ ַ
ִה ְת ַפ ַתח ֵּבינ ֶ
ַאב ָר ָהםַ :נ ֲעבֹּד ָל ֵּאׁש!
ָאמר ִּנ ְמרֹוד ְל ְ
ַ
ָאמר :וְ ַנ ֲעבֹּד ַל ַּמיִ ם ַה ְמ ַכ ִבים ֶאת ָה ֵּאׁש...
ַאב ָר ָהם וְ ַ
ָענָה ְ
ָאמר ִּנ ְמרֹוד :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ַל ַּמיִ ם!
ַ
נֹוש ִאים ֶאת ַה ַּמיִ ם...
ַאב ָר ָהם :וְ ַנ ֲעבֹּד ָל ֲענָנִ ים ַה ְ
ָאמר ְ
ַ
ָאמר ִּנ ְמרֹוד :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ָל ֲענָנִ ים!
ַ
רּוח ַה ְמ ַפזֵּר ֶאת ָה ֲענָנִ ים...
ַאב ָר ָהם :וְ ַנ ֲעבֹּד ָל ַ
ָאמר ְ
ַ
רּוח!
ָאמר ִּנ ְמרֹוד :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ָל ַ
ַ
רּוח...
סֹובל ֶאת ָה ַ
ָאדם ַה ֵּ
ַאב ָר ָהם :וְ ַנ ֲעבֹּד ָל ָ
ָאמר ְ
ַ
רּוך הּוא
ַאב ָר ָהם ְלאּור ַכ ְש ִדים וְ ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
יך ֶאת ְ
ֵּיהם ִה ְס ַתיֵּם וְ נִ ְמרֹוד ִה ְׁש ִל ְ
כּוח ֵּבינ ֶ
ַהּוִ ַ
ילים ִה ְמ ִׁשיכּו ִל ְסגֹּד ָל ֵּע ִצים וְ ָל ֲא ָבנִ ים ּו ְב ִע ָקר ְלכֹּחֹות
עֹוב ֵּדי ָה ֱא ִל ִ
ִה ִצילֹו ִמ ָשםֲ .א ָבל ְ
אֹותם ָבזֶה ַהכֹּ ַח
ֵּיהןְ .ב ִמ ְצ ַריִ ם ָע ְבדּו ַל ָט ֶלה ִב ְר ָ
ַׁש ִמיֹות ְל ִמינ ֶ
ַה ְמ ַס ְּמ ִלים ֶאת ַה ַת ֲאוֹות ַהג ְ
ַאכ ֵּלי ָח ָלבַ .על יְ סֹוד זֶה ָע ַר ְך
ּומ ְ
נֹותן ָל ֶהם ִל ְלבׁש ֶצ ֶמר ִמגִ זַת ַה ְכ ָב ִשים וְ ִל ְשב ַֹּע ֵּמ ֶה ָח ָלב ַ
ַה ֵּ
ּול ֶק ֶלס ֶאת ֱא ִלילּו ָתם.
עֹושה ְל ַל ַעג ְ
כּוח ִעם ַה ִּמ ְצ ִריםָ ,ה ֶ
ַדיָא'' ֵּמ ֵּעין וִ ַ
ְמ ַח ֵּבר ַה ִפ ְזמֹון '' ַחד ג ְ
פּורט)
ָדה ְל ֶפ ַסח ֶׁשל ַמ ֲה ַר''ט ַבאנְ ִדי ַז''ל ִמ ְפ ַראנְ ְק ְ
( ַעל יְ סֹוד ַהג ָ
ַאבא ִב ְת ֵּרי זּוזֵּי -
ַאבא ִב ְת ֵּרי זּוזֵּי''ַ ,היְ נּו גְ ִדי זֹול ֶׁש ָקנָה ָ
ַבין ָ
ַדיָא ְדז ִ
ּומ ְת ִחיל '' ַחד ג ְ
ַ
ֹולם.
תֹוע ֶלת ַה ָח ְמ ִרית ֶׁשזֶה ֵּמ ִביא ָלע ָ
עֹושים אֹותֹו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶל ֱא ִליל וְ סֹוגְ ִדים לֹוִ ,בגְ ַלל ַה ֶ
ִ

אֹומר לֹו:
הּודי ִּעם ַה ִּמ ְצ ִּרי וְ ֵּ
ַכ ַח ַהיְ ִּ
ִּמ ְתו ֵּ
ָאכלֹו ְכ ֶרגַע
ּול ְ
דּוע ַת ַע ְבדּו ַלגְ ִדי ִבגְ ַלל ֲח ִׁשיבּותֹו ַה ָח ְמ ִריתֲ ,הלֹּא ֶה ָחתּול יָכֹול ְל ַה ְת ִקיפֹו ְ
ַמ ַ
וְ ַהסֹוף ָל ֱא ִליל ֶׁש ָל ֶכם!
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ֶל ָחתּול ִבגְ ַלל ָת ְקפֹו!
ֵּ
ּול ַח ְסלֹו...
יֹותר ָחזָק וְ יָכֹול ִלנְ ׁש ְֹּך ֶל ָחתּול ְ
הּודיִ :אם ֵּכן ַת ַע ְבדּו ַל ֶכ ֶלב ֶׁשהּוא ֵּ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ַת ִחיל ַל ֲעבֹּד ַל ֶכ ֶלב ָה ַעז!
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובָ ,אנּו נ ְ
ֵּ
הֹורגֹו...
פֹוצעֹו אֹו ְ
הּודיִ :אם ֵּכןַ ,ת ַע ְבדּו ְל ַמ ֵּקל ָה ֵּעץ ֶׁש ְב ָח ְבטֹו ַב ֶכ ֶלב ְ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ַאתה''!
ָאבי ָ
ֹּאמר ָל ֵּעץ '' ִ
ידת ָה ֵּעץ ֶׁשיֵּׁש לֹו כ ַֹּח ָחזָק וְ נ ַ
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ִל ְסגִ ַ
ֵּ
הֹופ ְך ְל ֶא ֶפס...
ּוכ ֶרגַע ֵּ
הּודיִ :אם ֵּכןַ ,ת ַע ְבדּו ָל ֵּאׁש ַה ְמ ַכ ָלה ֶאת ָה ֵּעץ ְ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ֲשה ֶאת ָה ֵּאׁש ֵּלאל ֵֹּּהינּו וְ ַנ ֲעבֹּד לֹו ִבגְ ַלל עֻּׁזֹו!
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נע ֶ
ֵּ
הּודיֵּ :איזֶה ֱא ִליל הּוא ָה ֵּאׁש ִ -אם ַה ַּמיִ ם יְ ַכבּוהּו ְב ֶרגַע ָקטִ ,אם ֵּכן ַת ַע ְבדּו
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ַל ַּמיִ ם...
ַב ִרים ַעל ָה ֵּאׁש!
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ַל ַּמיִ ם ַה ִּמ ְתג ְ
ֵּ
ׁשֹותה ֶאת ַה ַּמיִ םִ ,אם ֵּכן,
יכם ִ -הנֵּה ָבא ַהשֹור וְ ֶ
הּודיִ :אם ַה ַּמיִ ם יִ ְהיּו ֱאל ֵֹּּה ֶ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ַת ַע ְבדּו ַלשֹור...
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ַלשֹור!
ֵּ
נֹוטל ֶאת ַחיָיו ְב ַס ִכינֹוִ ,אם ֵּכן,
שֹוחט וְ ֵּ
הּודיַ :מה כֹּחֹו ֶׁשל ַהשֹור ִאם ָבא ַה ֵּ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
שֹוחט...
ַת ַע ְבדּו ַל ֵּ
שֹוחט ֶׁשכֹּחֹו ִאתֹו ִל ְׁשחֹּט ֶאת ַהשֹור ֶה ָחזָק!
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובַ ,נ ֲעבֹּד ַל ֵּ
ֵּ
שֹוחט יִ ְהיֶה ֱא ִליל ֶׁש ָל ֶכם ִבגְ ַלל כֹּחֹו ָה ַרב ְל ִה ְׁש ַת ֵּלט ַעל ַהשֹור וְ ַעל
הּודיִ :אם ַה ֵּ
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
ֹוטל
ַאך ַה ָּמוֶת ֶׁש ִב ְרצֹותֹו הּוא נ ֵּ
ידי ַמ ְל ְ
ָקים ֲא ֵּח ִרים ֲ -ה ֵּרי הּוא נָתּון ִב ֵּ
צּורים ַחיִ ים ֲחז ִ
יְ ִ
ַאך ַה ָּמוֶת...
שֹוחט ֵּמת ְכ ֶרגַעִ ,אם ֵּכן ַת ַע ְבדּו ְל ַמ ְל ְ
ֶאת נִ ְׁש ָמתֹו וְ ַה ֵּ
ַאך ַה ָּמוֶת ֵּלאל ֵֹּּהינּוֱ ,היֹות ֶׁשהּוא ַהגִ בֹור
ֲשה ֶאת ַמ ְל ְ
אֹומר ַה ִּמ ְצ ִּרי :טֹובֵּ ,מ ַע ָתה ַנע ֶ
ֵּ
ָקים ְביֹו ֵּתר ,וְ לֹו
ָׁשים ַה ֲחז ִ
קֹוטל ֶאת ַחיֵּי ָה ֲאנ ִ
ּוב ְרצֹותֹו ְמ ָה ֵּרס וְ ֵּ
עֹולם ִ
וְ ֶה ָחזָק ִמ ָכל ָה ָ
ֲב ִדים וְ הּוא
ּומ ַע ָתה לֹו ָאנּו ע ָ
ירהֵּ ,
ָא ָתה לֹו ֶכ ֶתר ַמ ְלכּות ַהיְ ִצ ָ
ירים וְ י ֲ
כֹּחֹות ֶע ְליֹונִ ים ַכ ִב ִ
ֱאל ֵֹּּהינּו!...
עֹולם ַה ַת ְחתֹונִ ים
ירים ֶׁש ָב ָ
ַאד ִ
ָקים וְ ָה ִ
מֹות ָךָ ,כל ַהכֹּחֹות ַה ֲחז ִ
ׁשֹוטה ֶׁש ְכ ְ
הּודיֶ :
אֹומר ַהיְ ִּ
ֵּ
מֹוׁשל
ֻּׁחד וְ הּוא ֵּ
ּומי ָ
ָחיד ְ
ָארץ ַהי ִ
ֻּּׁמת ֱאל ֵֹּּקי ַה ָש ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ּוכ ֶא ֶפס ְלע ַ
וְ ָה ֶע ְליֹונִ ים ֵּהם ְכַאיִ ן ְ
יה,
ָארץ וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָע ֶל ָ
בּורה וְ הּוא ָע ָשה ֶאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ָכל ְצ ָבָאםָ ,ה ֶ
ּוביָדֹו כ ַֹּח ּוגְ ָ
ַבכֹּל ְ
ֻּׁלם ֵּ -אין עֹוד ִמ ְל ַבדֹו!
ַּמים וְ ָכל ֲא ֶׁשר ָב ֶהם ,וְ הּוא ְמ ַחיֶה ֶאת כ ָ
ַהי ִ

תֹועים ְבכֹּ ַח ַמ ְלכּות
ַכירּו ָה ַע ִּמים ַה ִ
כּוח ַהזֶה ֶׁש ְבסֹופֹו ֶׁשל ָד ָבר י ִ
יֹוצא ָלנּו ֵּמ ַה ִפ ְזמֹוןַ -הּוִ ַ
ַה ֵּ
יהם וְ יַטּו ְׁש ֶכם ֶא ָחד ְל ָע ְבדֹו
יל ֶ
ַח ְפרּו ִעם ְפ ִס ֵּ
יהם וְ י ְ
ֲצ ֵּב ֶ
רּוך הּוא ,יִ ְזנְ חּו ֶאת ע ַ
ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ירֹוממּוהּו ִב ְק ַהל
יק ְבלּו עֹּל ַמ ְלכּותֹו יִ ְת ָב ַר ְך וִ ְ
בּורת ה' וִ ַ
ימ ְללּו ֶאת גְ ַ
תֹועים ִבינָה וִ ַ
וְ יִ ְל ְמדּו ִ
לּוכה!
חֹוקים וְ יָבֹואּו ִב ְב ִריתֹו וְ יִ ְתנּו לֹו ֶכ ֶתר ְמ ָ
ָעם וְ יִ ְׁש ְמעּו ְר ִ

העונש למצרים  -ומשל הכלב שהתעבר על ריב לא לו
יֹוסף ַח ִּיים ִמ ָב ֶבלַ ,ב ַעל '' ֶבן ִּאיׁש ַחי'' ֵּב ֵּאר ְב ֶד ֶר ְך זֹו:
ַהגָאֹון ַר ִּבי ֵּ
ָאמנָם
דֹולהְ :
יהה גְ ָ
יה ְת ִמ ָ
עֹורר ֵּמ ֵּא ֶל ָ
ַדיָא''ִ ,ת ְת ֵּ
ִאם נִ ְתבֹונֵּן ְב ִספּור ַה ַּמ ֲע ֶשה ֶׁשל '' ַחד ג ְ
ֻּּׁמתֹו ַה ֶכ ֶלב ְב ֶה ְח ֵּלט ָע ָשה ַכ ִדין
ַאך ְלע ָ
ָאכל ֶאת ַהגְ ִדיְ ,
שּורה ַכ ֲא ֶׁשר ַ
ָהג ֶׁשלֹּא ַכ ָ
ֶה ָחתּול נ ַ
ַעל הּואֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ָפגַע ַב ֶכ ֶלב ׁשֹו ֵּמר
ָׁש ְך ֶאת ֶה ָחתּול ָה ָר ָׁשע .וְ ַה ַּמ ֵּקל ֶׁש ִה ָכהּו ֶבן ְב ִלי ַ
ַכ ֲא ֶׁשר נ ַ
ּומ ַע ָתה ָה ֵּאׁש ֶׁש ָש ְר ָפה ֶאת ַה ַּמ ֵּקל -
ָקם ֶאת נִ ְק ַמת ַהגְ ִדי ָה ֻּׁא ְמ ָללֵּ ,
ַהחֹּק וְ ַה ֵּס ֶדרֶׁ ,ש ַרק נ ַ
אֹורה,
בּוה ֶׁשלֹּא ַכ ִדין ָעשּו ,וְ ַעל ֵּכן ָע ֵּלינּוִ ,ל ְכ ָ
ָאה .וְ ַה ַּמיִ ם ֶׁש ִכ ָ
ָאה וְ ָכ ְך י ֶ
ָפה ָע ְש ָתהָ ,כ ְך נ ֶ
יֶ
קֹומם
ֻּּׁמת זֹּאת ָע ֵּלינּו ְל ִה ְת ֵּ
ּולע ַ
יבה ַה ָללּוְ ,
יׁשר כ ַֹּח'' ַלשֹור ֶׁש ָש ָתה ֶאת ֵּמי ַה ְּמ ִר ָ
לֹומר ''יִ ַ
ַ
ּוׁש ָחטֹו ַעד ֶׁש ָפ ְר ָחה נִ ְׁש ָמתֹו,
שֹוחטֶׁ ,ש ֵּהנִ יף ֶאת ַה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת ַעל ַצּוַאר ַהשֹור ַה ַצ ִדיק ְ
ֶנגֶד ַה ֵּ
שֹוחט ַ -כ ִדין ָע ָשה,
ַאך ַה ָּמוֶתֶׁ ,ש ֵּה ִמית ֶאת ַה ֵּ
יע ְלאֹור ָכל זֹּאת ְל ַמ ְס ָקנָה ֶׁש ַּמ ְל ְ
ּוב ֶה ְכ ֵּר ַח נַגִ ַ
ְ
ַאך ַה ָּמוֶת?
רּוך הּוא ֶאת ַמ ְל ְ
דּוע ֶהעֱנִ יׁש ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
עֹורר ַה ְש ֵּא ָלהַ :מ ַ
ּומ ַע ָתה ִת ְת ֵּ
ֵּ
ָאכל ֶאת ַהגְ ִדי,
ָהג ֶה ָחתּול ַכ ֲא ֶׁשר ַ
ָאכן לֹּא ַכהֹּגֶן נ ַ
ּוברּורֵּ :
ַאך ַה ֵּתרּוץ ָלזֶה הּוא ָפׁשּוט ָ
ְ
גֹואל ַה ָדם ֶׁשל
אּולם ֵּאין זֶה ֵּמ ִענְ יָנֹו ֶׁשל ַה ֶכ ֶלב ְל ִה ְת ַע ֵּבר ַעל ִריב לֹּא לֹו! ִאיׁש לֹּא ִמנָהּו ְל ֵּ
ָ
ַהגְ ִדי ,וְ ַעל ֵּכן ָצ ַדק ַה ַּמ ֵּקל ֶׁש ִה ָכהּו ,וְ לֹּא ָצ ְד ָקה ָה ֵּאׁש ֶׁש ָש ְר ָפה ֶאת ַה ַּמ ֵּקל ,וְ ָצ ְדקּו ַה ַּמיִ ם
יטת ַהשֹור
שֹוחט ָצ ַדק ִב ְׁש ִח ַ
ְכ ֶׁש ִכבּו ֶאת ָה ֵּאׁש ,וְ לֹּא ָצ ַדק ַהשֹור ְכ ֶׁש ָש ָתה ֶאת ַה ַּמיִ ם ,וְ ַה ֵּ
רּוך הּוא ֶהעֱנִ יׁשֹו ַכ ִדיןֵּ ,א-ל ֱאמּונָה
ַאך ַה ָּמוֶת לֹּא ַכ ִדין ָע ָשה ,וְ נִ ְמ ָצא ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ּומ ְל ְ
ַ
וְ ֵּאין ָעוֶל!
יה ָק ָׁשה ֻּׁק ְׁש ָיא
אֹורה ,גַם ָע ֶל ָ
וְ ָכל זֶה ֵּאינֹו ֶא ָלא ָמ ָׁשל ַעל ִענְ יַן יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ םֶׁ .ש ֵּכןִ ,ל ְכ ָ
רּוך הּוא הּוא
ַה ֵּרי ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
רּוך הּוא ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ,ו ֲ
דּוע ֶהעֱנִ יׁש ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
דֹומהַ :מ ַ
ָ
ֶׁש ָגזַר ִׁש ְעבּוד ַעל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל?
ָאבינּו '' ִכי גֵּר יִ ְהיֶה
ַאב ָר ָהם ִ
ָאמרֹו ְל ְ
רּוך הּוא ֶאת ַה ִש ְעבּודְ ,ב ְ
ֶא ָלא ַכ ֲא ֶׁשר ָגזַר ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ָאמר ִמי יִ ְהיֶה ָה ָעם ֶׁשיְ ַׁש ְע ֵּבד ֶאת יִ ְש ָר ֵּאל ,וְ ַה ִּמ ְצ ִרים ֵּהם
ֲך ְב ֶא ֶרץ לֹּא ָל ֶהם''  -לֹּא ַ
ַרע ָ
זְ
ׁשּובה ֶׁש ְב'' ַחד
יבים ָל ֶהם ֵּמ ֵּעין ַה ְת ָ
ָרי זֶה ,וְ ַעל ֵּכן ָאנּו ְמ ִׁש ִ
ַאכז ִ
ֶׁש ָב ֲחרּו ְל ַמ ֵּלא ַת ְפ ִקיד ְ
יתם
ּומנִ ֶ
ַס ֶתם ִ
ַאתם ַמה ָל ֶכם ֶׁשנִ ְכנ ְ
ָאמנָם נִ גְ זַר ַעל יִ ְש ָר ֵּאלֲ ,א ָבל ֶ
ַדיָא''ַ :ה ִש ְעבּוד ְ
גְ
ַׁש ֶתם!
ַע ְצ ְמ ֶכם ְל ַת ְפ ִקיד ַה ְמ ַׁש ְע ְב ִדים? ַעל ָכ ְך ֶנ ֱענ ְ

המתלוצץ על ''חד גדיא'' חיב נדוי!
ָדה
ָדת ַה ַּת ְׁש ֵּב''ץַ ,ה ַהג ָ
ַדיָא'' לֹּא ֻּׁה ְז ַכר ְכ ָלל ְב ִס ְפ ֵּרי ָה ִראׁשֹונִ יםִ ,מ ְל ַבד ְב ַהג ַ
'' ַחד ג ְ
מּובא ַה ִפיּוט ,נִ ְד ְפ ָסה ִב ְפ ָראג ִב ְׁשנַת ש''נ.
ָה ִראׁשֹונָה ֶׁש ָבּה ָ
ידיָה ִּטיָאה וַייל ( ֶבן ַהגָאֹון
ַבי ְמקֹורֹו ֶׁשל ַה ִפיּוט ֵּמ ִביא ַהגָאֹון ַר ִבי יְ ִּד ְ
ֻּׁב ָדה ְמ ַענְ ֶינֶת ְלג ֵּ
עְ
ָאמרּו ֶׁש ָּמ ְצאּו גָנּוז ֵּבין ָכ ְת ֵּלי
כֹותב – '' ְ
ַדיָא' - ,הּוא ֵּ
ַב ַעל '' ָק ְר ַבן נְ ַתנְ ֵּאל'')ַ '' .ה ִפיּוט ' ַחד ג ְ
ּמּורים ,וְ ַה ָד ָבר
ָאמרֹו ְב ֵּליל ִׁש ִ
מּודע ִמיהּו ְמ ַח ְברֹו ,וְ ָק ְבעּו ְל ְ
ֶר ַמיְ זָא ,וְ לֹּא ָ
ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְבג ְ
יך ַט ַעם''...
ָצ ִר ְ

ַאל ָת ִמ ֶּמנִ יֶ :א ָחד ֶׁש ָהיָה
ימן כח)ָׁ '' :ש ְ
יד''א נִ ְׁשַאל (ׁשּו''ת ַחיִ ים ָׁשַאל ,ח''א ִס ָ
” ַה ִח ָ
ּופ ַער ִפיו וְ ָקם
ַאׁש ְכנַז ֵּליל ִה ְת ַק ֵּדׁש ֶה ָחגָ ,
אֹומ ִרים ְב ָע ֵּרי ְ
ַדיָא' ֶׁש ְ
לֹוצץ ַעל ִפיּוט ' ַחד ג ְ
ִמ ְת ֵּ
ַדה
בּורה וְ נִ ָדהּו ִ -אם נִ דּויֹו נִ דּויִ ,ד ְל ָמא ֶׁשלֹּא ָהיָה ַחיָב וְ נִ ָדהּו ֶׁשלֹּא ַכ ִדין וְ ַה ְמנ ֶ
ֶא ָחד ֵּמ ַה ֲח ָ
נִ ְל ָכד''.
ָהיר ֵּלץ
ֶיהִ ,כי ֱאנֹוׁש זֶה זֵּד י ִ
ׁשּוטה ְל ָפנ ָ
ֶח ָרצּותָ '' :כל ַהאי ִמ ְל ָתא ְפ ָ
וְ הּוא ֵּמ ִׁשיב ְבנ ֱ
ַא ֶׁשר
יז ַריְ הּו ,ו ֲ
ַא ִב ְ
ַאׁש ְכנַז ו ֲ
פֹולין וְ ְ
ַאל ֵּפי יִ ְש ָר ֵּאל ְב ָע ֵּרי ִ
ָהגּו ִר ְבבֹות ְ
לֹוצץ ַעל ַמה ֶשנ ֲ
ַה ִּמ ְת ֵּ
ַאל ָמן
ַח ָכ ָמיו וְ ֵּהן עֹוד ַהיֹום ,לֹּא ְ
יׁשי ֶע ְליֹונִ ין וְ דֹור דֹור ו ֲ
עֹולם ַק ִד ֵּ
דֹולי ָ
ְל ָפנִ ים ְביִ ְש ָר ֵּאל גְ ֵּ
אֹומ ִרים
ָאמרּו וְ ְ
ֻּׁלם ְ
יהם יִ ְחיּו ,וְ כ ָ
ֲל ֶ
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ּוגְ אֹונֵּי ַה ְז ַמן ה' ע ֵּ
יִ ְש ָר ֵּאלַ ,כ ָּמה וְ ַכ ָּמה ָר ֵּ
יהםֲ ,אבֹות ֵּבית ִדין ּוגְ אֹונֵּי
דֹול ֶ
לֹוצץ ְב ִר ְבבֹות יִ ְש ָר ֵּאל ּוגְ ֵּ
ִפיּוט זֶה ,וְ נִ ְמ ָצא ָר ָׁשע זֶה ִמ ְת ֵּ
נּוׁשה ַמ ָכתֹו וְ ַחיָב נִ דּוי וְ כּו'''.
ֶא ֶרץ ֲ -א ָ
רּוׁשים ְב ִפיּוט זֶה,
ַפ ִׁשי ַאגִ יד ֶאת ָה ָרׁשּוםִ ,כי יֵּׁש ַכ ָּמה ֵּפ ִ
ּול ַמ ַען ֵּת ַדע יְ ִדיד נ ְ
מֹוסיףְ '' :
וְ הּוא ִ
ידי ֱא ֶמתֶׁ ,שגָאֹון ֻּׁמ ְפ ָלא ְבדֹורֹו ָע ָשה
ּומ ֶהם ִב ְכ ַתב-יָד .וְ עֹוד ָׁש ַמ ְע ִתי ִמ ַּמגִ ֵּ
ֵּמ ֶהם נִ ְד ְפסּו ֵּ
תּוקים ,וְ ֵּאין ָס ֵּפק ִכי
ּומ ִ
ֶח ָמ ִדים ְ
רּוׁשים נ ְ
רּוׁשים ְב ִפיּוט זֶהְ ,ב ַפ ְר ֵּד''ס ֵּפ ִ
ֲש ָרה ֵּפ ִ
ְל ַמ ְע ָלה ֵּמע ָ
ֻּׁס ִדים ַעל ַה ָח ְכ ָמה ָה ֲא ִמ ִתית
ַאׁש ְכנַז ַה ְמי ָ
יּוטי ְ
ֻּׁלת ִפ ֵּ
נֹודע ת ֶֹּקף גְ ד ַ
ּוכ ָבר ַ
לֹּא ָד ָבר ֵּריק הּואְ .
ֶר ַמיְ זָא ַב ַעל
ַצ''ל .וְ ָכ ְתבּו ִמ ֵּשם ַר ֵּבנּו ַמ ֲה ָר''א ִמג ְ
ַכ ֲא ֶׁשר ִד ֵּבר ְב ָק ְדׁשֹו ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִּר''י ז ַ
יהם ַק ָב ָלה ִאיׁש ִמ ִפי ִאיׁש וְ ַרב ֵּמ ַרב וְ כּו'.
דּוק ֶ
יהם וְ ִד ְק ֵּ
יּוט ֶ
ַצ''לִ ,כי ָכל ִענְ יְ נֵּי ִפ ֵּ
' ָהר ֵֹּק ַח' ז ַ
יֹוצאְ ,כ ָבר ָכ ַתב ַר ֵּבנּו
יט ְל ִקים וְ ַכ ֵּ
ַאׁש ְכנ ִַזים וְ ִא ַ
'' וְ ַעל ִה ָשנּות ַה ִּמנְ ָהגִ ים ֵּבין ְס ָפ ַר ִדים ְל ְ
יקתֹו וְ ַה ְׁש ָפ ָעתֹו ,וְ ֵּהם ְד ָב ִרים
ָה ֲא ִּר''י ַז''ל ֶׁש ָכל ֶא ָחד הּוא ְל ִפי ׁש ֶֹּרׁש ַה ֵּש ֶבט לֹו וִ ינִ ָ
עֹולם ,וְ ָל ֵּכן ֵּאין ָלזּוז ָכל ֶא ָחד ִמ ִּמנְ ָהגֹו וְ כּו'.
עֹומ ִדים ְברּומֹו ֶׁשל ָ
ָה ְ
ַדה וְ יִ ְׁשַאל
יך ַה ָת ָרה ְכ ֶׁשיִ ְתו ֶ
עֹולהְ ,דנִ דּוי ֶׁשנִ דּו ָל ִאיׁש ַהנִ ְז ָכר ַב ְש ֵּא ָלה  -נִ דּוי ,וְ ָצ ִר ְ
'' ְכ ָלל ָה ֶ
הֹוכיחֹו ְבטּוב ַט ַעם
ֵּל ְך ָד ָברְ ,ל ִ
ָמין ְמ ָק ֶר ֶבת ְל ָה ֵּקל ֵּמ ָע ָליו ,וְ ַרב ַה ָּמקֹוםְ ,ל ָפנָיו י ֵּ
ילה ,וְ י ִ
ְמ ִח ָ
ֶפׁש וְ ָׁשב וְ ָר ָפא לֹו''.
ָדע ֲא ֶׁשר ָח ָטא ַעל ַהנ ֶ
וְ ָלׁשֹון ַר ָכה ִת ְסבֹּר יִ ְסבֹּר וְ לֹּא י ַ
ואתא כלבא
רֹואים ָאנּו ֶׁש ְפ ָע ִמים גַם
נֹוׁש ְך ֶכ ֶלבִ .
תּולים ֵּ
אּולם לֹּא ַרק ֲח ִ
ָׁש ְך ֶאת ֶה ָחתּולָ .
ַה ֶכ ֶלב ָבא וְ נ ַ
ָאדם ָבא ַה ֶכ ֶלב ִלנְ ׁש ְֹּך!
ֶאת ָה ָ
ָארץ וְ ַעל ָכל עֹוף ַה ָש ָמיִ ם''
ּומֹור ֲא ֶכם וְ ִח ְת ֶכם יִ ְהיֶה ַעל ָכל ַח ַית ָה ֶ
ֶא ַמר ַב ָפסּוקַ '' :
וְ ַאף ֶׁשנ ֱ
ֻּׁשה
ָאדם ְמ ַׁש ֵּּמר ֶאת ַצ ְלמֹו ָה ֱאל ִֹּקי ִב ְקד ָ
אׁשית ט ,ב)ָ ,כל זֶה ָאמּור ַרק ְב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ָ
( ְב ֵּר ִ
ׁשֹול ִטים בֹוֲ ,א ָבל ִאם ָפגַע ַב ֶצ ֶלם ָה ֱאל ִֹּקי,
ֲלי ַה ַחיִ ים וְ ֵּאינָם ְ
וְ ָט ֳה ָרה ָ -אז יְ ֵּר ִאים ִמ ֶּמנּו ַבע ֵּ
נֹוׁשכֹות זֹו ֶאת זֹו...
טֹורפֹות וְ ְ
מּובן ֶׁש ַחיֹות ְ
דֹומה ְל ַחיָה ...וְ ָ
ֲה ֵּרי הּוא ֶ
ֲשה
ֶיה ַה ַּמע ֶ
ַצ''לִ ,כי ָר ֲא ָתה ְב ֵּעינ ָ
ימ ְר ָמן ז ַ
ָאׁשר ִצ ֶ
יׁשה ֶׁשל הרה''ג ר' ֵּ
ִס ְפ ָרה ִלי ִאּמֹו ַהיְ ִׁש ָ
יהִ ,כי ַב ְע ָלּה ָהיָה
ירּותה ָהיְ ָתה נִ ְׁש ֶא ֶרת ְל ַבד ִעם יְ ָל ֶד ָ
יטב ְב ִז ְכרֹונָּהֶׁ ,ש ִב ְצ ִע ָ
ֶח ַרת ֵּה ֵּ
ֲא ֶׁשר נ ֱ
ירת
ָסתֹו ִב ְמ ִכ ַ
מֹוצא ֶאת ַפ ְרנ ָ
יֹוצא ַל ְכ ָפ ִרים וְ ָל ֲעיָרֹות ֶׁש ִּמ ָס ִביב ָל ִעיר ֶׁשגָרּו ָבּה ,וְ ָהיָה ֵּ
ֵּ
ּומ ִביא ֶט ֶרף ְל ֵּביתֹוְ ,ב ַמ ָצב זֶה לֹּא יִ ָפ ֵּלא
ְסחֹורֹות ,וְ ִל ְק ַראת ַׁש ָבת ָהיָה חֹוזֵּר ְל ֵּביתֹו ֵּ
ירה ֶׁש ָע ַמד ָת ִמיד ְליַד
ּול ָכ ְך ֵּה ִביאּו ֶכ ֶלב ְׁש ִמ ָ
יתּהְ ,
פֹוח ֶדת ְל ִה ָש ֵּאר ְל ַב ָדּה ְב ֵּב ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה ֶ
פֹות ַח
ָאדם זָר ַל ַביִ ת ָהיָה ַה ֶכ ֶלב ֵּ
ימת ֶׁש ִה ְת ָק ֵּרב ָ
כּוכית ,וְ ָכל ֵּא ַ
ַה ֶד ֶלת ָהעֲשּויָה ִמ ְז ִ
גּועה.
ּור ָ
יֹותר ְ
טּוחה ֵּ
יׁשה ְב ָ
יתּה ,וְ ָכ ְך ִה ְרגִ ָ
לה ְב ִחין ִמי הּוא ַה ָבא ֶאל ֵּב ָ
ָכ ָלה ַ
ִבנְ ִביחֹותָ ,כ ְך י ְ
יקה ָהיָה ָסר
יע ַל ֲא ֶמ ִר ָ
ַצ''לְ ,כ ֶׁש ָהיָה ַמגִ ַ
ַס ְר ָמן ה' יִ קֹּם ָדמֹו ז ַ
וְ ִהנֵּה הגה''צ ר' ֶא ְל ָחנָן ו ֶ
ּור ֵּאה זֶה ֶפ ֶלאָ :ת ִמיד ַכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ָק ֵּרב
יתיֵּ ,מַא ַחר ֶׁש ָהיָה יְ ִדיד ַה ִּמ ְׁש ָפ ָחהְ ,
ָת ִמיד ְל ַב ֵּקר ְב ֵּב ִ

ָאמ ְרנּוִ :מי
דּומיָה ,וְ לֹּא ָח ַרץ ְלׁשֹונֹו ְכ ָלל ...הּוא ֲא ֶׁשר ַ
ֶא ָלם ִ
יתיָ ,היָה ַה ֶכ ֶלב נ ֱ
ר' ֶא ְל ָחנָן ְל ֵּב ִ
ָר ִאים ַה ַחיֹות ִמ ָפנָיו...
רּוך הּוא ֲה ֵּרי ֶׁש ִּמ ְתי ְ
מֹוראֹו ֵּמ ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ֲא ֶׁשר ָ
ירה ,וְ ָהיּו ָׁשם ְׁש ֵּתי ְד ָר ִכים ָל ֶל ֶכת
ֲט ָ
יבת ִמיר ַה ַּמע ִ
יׁש ַ
וְ ָכ ְך גַם ָׁש ַמ ְע ִתי ֵּמ ֶא ָחד ֶׁש ָל ַמד ִב ִ
ֻּׁכה ָה ָיה זֶה
לֹומרֶׁ :ש ַב ֶד ֶר ְך ָה ֲאר ָ
ֻּׁכהְ ,כ ַ
ַאר ָ
ַאחת ְק ָצ ָרה ו ֲ
ּוק ָצ ָרה וְ ַ
ֻּׁכה ְ
ַאחת ֲאר ָ
יבה ַ -
ַליְ ִׁש ָ
ּול ַד ֵּלג ֵּמ ַעל ִג ְדרֹות
יך ְל ַק ֵּפץ ְ
ַעל יְ ֵּדי ְׁש ִביל ָסלּול ,וְ ַה ֶד ֶר ְך ַה ְק ָצ ָרה ָהיְ ָתה ַעל יְ ֵּדי ֶׁש ָהיָה ָצ ִר ְ
יע ַה ְז ַמן
ּומ ֶש ִהגִ ַ
ַצ''ל ְל ֵּביתֹוִ ,
יח ז ַ
ידים ְלר' יְ ֶח ְז ֵּקאל ַה ַּמ ְׁשגִ ַ
ּופ ַעם ָבאּו ַכ ָּמה ַת ְל ִמ ִ
ֲח ֵּצ ִריםַ ,
הֹול ְך
יבה ,וְ הּוא ָהיָה ֵּ
חּורים ָל ֶל ֶכת ֶאל ַהיְ ִׁש ָ
יבה ָקם ר' יְ ֶח ְז ֵּקאל ִעם ַה ַב ִ
ָל ֶל ֶכת ֶאל ַהיְ ִׁש ָ
יכים ִל ְקפֹּץ ֶאת ַהגְ ֵּדרֹותִ ,כי ְב ֶד ֶר ְך ַה ְש ִביל ָהיָה ְק ָצת
יבה ַב ֶד ֶר ְך ַה ְק ָצ ָרה ֶׁש ָהיּו ְצ ִר ִ
ַליְ ִׁש ָ
חּורים ִה ְת ַלּוּו ְלר' יְ ֶח ְז ֵּקאל ְב ִהלּוכֹו ַב ֶד ֶר ְך.
ּומּובן ֶׁש ַה ַב ִ
ָ
ְפ ִריצּות,
מּולם ְל ַבל ַי ַע ְברּו ֶב ָח ֵּצר,
עֹומד ְל ָ
יך ֶׁש ֶכ ֶלב ֶא ָחד גָדֹול ֵּ
ַאחת ַה ֲח ֵּצרֹות ָראּו ֵּא ְ
ּומ ֶש ִהגִ יעּו ְל ַ
ִ
ָאמר ָל ֶהם ר' יְ ֶח ְז ֵּקאל,
חּורים ִל ְקפֹּץ ִעּמֹו ֶל ָח ֵּצרַ ,
ּופ ֲחדּו ַה ַב ִ
ָחה ְל ָט ְר ָפםָ ,
תּוח ָל ְרו ָ
ּופיו ָפ ַ
ִ
אּומה ִמן ַה ֶכ ֶלב ,וְ ִל ָבם ָהיָה ַבל
ימתֹו ,וְ ָכ ְך יִ ְק ְפצּו וְ לֹּא יִ ָפגְ עּו ִב ְמ ָ
ֶׁש ָכל ֶא ָחד יִ ְתפֹּס ִב ְכנַף גְ ִל ָ
ָאמר ָל ֶהם ֶׁש ָע ִדיף לֹו ָל ֶל ֶכת ָכאן ֵּ -מ ֲא ֶׁשר ָל ֶל ֶכת ְב ָמקֹום ֶׁש ֵּיׁש
ִע ָּמםֲ ,א ָבל ר' יְ ֶח ְז ֵּקאל ַ
ַאך
ּומ ֶש ְ
ימתֹו וְ ָק ְפצּוִ ,
ׁשּולי גְ ִל ָ
ָאחזּו ְב ֵּ
ָאזרּו עֹּז וְ ֲ
ְפ ִריצּות ,וְ לֹּא ָהיְ ָתה ָל ֶהם ָכל ְב ֵּר ָרה ,וְ ְ
ָבח.
ַא ִפלּו לֹּא נ ַ
ָק ְפצּו ָר ַבץ ַה ֶכ ֶלב ַעל ְמקֹומֹו ו ֲ

אֹותּה ִמ ָדה ִח ַתת ַה ַחיֹות
רּוך הּוא ִב ְל ָב ָבם ְ -ב ָ
מֹורא ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
יקים ֲא ֶׁשר ָ
ָכ ְך ֵּהם ַה ַצ ִד ִ
ֵּיהם.
ִמ ְפנ ֶ
בקש ''מי שברך'' ל...כלב
ַצ''ל:
ילר ז ַ
מּואל ֵּמ ִאיר ִמ ֶ
ָסח ַהגָאֹון ַר ִבי ְש ֵּ
ַצ''לַ .הּמֹונִ ית
ָעץ ְב ָמ ָרן ָה ַרב ָׁש ְך ז ַ
נּותיַ ,בת-יָםְ ,ל ִהּו ֵּ
ָס ְע ִתי ְבמֹונִ ית ֵּמ ִעיר ַר ָב ִ
ַפ ַעם נ ַ
ַאׁש ֵּרי
ירָאיו! ְ
רּוך ֶׁש ָח ַלק ֵּמ ָח ְכ ָמתֹו ִל ֵּ
ֶהגָ '' :ב ְ
ָאמ ְר ִתי ַלנ ָ
ירתֹו ַ
ָר ְד ִתי ִמ ִד ָ
ּוכ ֶׁשי ַ
ִה ְמ ִתינָה ְ
ַהדֹור ֶׁש ָּמ ָרן ַמנְ ִהיגֹו!''
ָאמר ֶׁש ִב ְרצֹונֹו ְל ַב ֵּקׁש
ֶהג ֶׁשָאנּו חֹונִ ים ְל ֶפ ַתח ֵּביתֹו ֶׁשל גְ דֹול ַהדֹורִ ,ה ְת ַרגֵּׁש וְ ַ
ָׁש ַמע ַהנ ָ
ׁשֹומ ַע
ימהְ .ל ַת ְד ֵּה ָמ ִתי ֵּ
ַסנּו ֶאל ַהק ֶֹּדׁש ְפנִ ָ
יתי ִעּמֹו וְ נִ ְכנ ְ
חֹולהַׁ .ש ְב ִתי וְ ָע ִל ִ
חּופה ְל ֶ
ְב ָר ָכה ְד ָ
חֹולה...
ֲאנִ י ֶׁשהּוא ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ָּמ ָרן ַלעֲשֹות '' ִמי ֶׁש ֵּב ַר ְך'' ְל ַכ ְל ָבתֹו ַה ָ
ׁשֹומ ַע ֶאת ַה ַב ָק ָׁשה
יתי ֶׁש ָּמ ָרן ֵּ
ָאזנַיִ .ב ַק ְׁש ִתי ִלגְ עֹּר בֹוֲ ,א ָבל ָר ִא ִ
לֹּא ֶה ֱא ַמנְ ִתי ְל ִמ ְׁש ַמע ְ
חֹוקר ַכ ָּמה ְז ַמן ִהיא
סֹוב ֶלת ַה ַכ ְל ָבהֵּ ,
ׁשֹואל ַעל אֹודֹות ַה ַּמ ֲח ָלה ֶׁש ִּמ ֶּמנָה ֶ
ְבכ ֶֹּבד רֹּאׁשֵּ ,
ַס ֶרת ,וְ כֻּׁלֹו ָמ ֵּלא ִה ְז ַדהּות ִעם ָה ִאיׁש וְ ֶח ְמ ָלה ַעל ַהיְ צּור
סֹוב ֶלת וְ ַעד ַכ ָּמה ִהיא ִמ ְתי ֶ
ֶ
סֹובל.
ַה ֵּ
חֹולהָ .פ ַתח ֶאת ַה ִסדּור וְ ָׁשַאל ְל ֵּׁשם ַה ַכ ְל ָבה.
ְבסֹופֹו ֶׁשל ָד ָבר נִ גַׁש ְל ִב ְר ַכת '' ִמי ֶׁש ֵּב ַר ְך'' ַל ֶ
ָענָה ָה ִאיׁש ִל ְׁש ָמּה.
'' ַבתָׁ - ''!?...שַאל ָמ ָרן...
ַהג ַהּמֹונִ ית ֶׁשלֹּא ְב ִדיּוק ְמ ֻּׁק ָבל ַל ֲער ְֹּך '' ִמי ֶׁש ֵּב ַר ְך'' ְל ַכ ְל ָבה...
אֹו ָאז ֵּה ִבין נ ַ

ֲדינּות וְ ַה ִה ְת ַח ְשבּות...
ָבין זֹּאת ְב ִשיא ָהע ִ
ָרם לֹו ֶׁשי ִ
ַצ''ל ג ַ
ָמ ָרן ז ַ

ּוב ַס ְב ָלנּות ַעד ֵּאין ֵּקץ,
ּוב ְמ ִתינּות ְ
טֹועה ִ
הּודי ַה ֶ
ַדלּותְ .ל ָה ִבין גַם ְל ִלבֹו ֶׁשל ַהיְ ִ
זֹוהי ג ְ
ִ
ָדע ְברֹּב ָח ְכ ָמתֹו
ַצ''ל י ַ
ָאכן ַה ְג ַרַא''מ ָׁשךְ ז ַ
עֹולם .וְ ֵּ
ַאה ָבהְ ,ל ָק ְרבֹו ְל ִרבֹונֹוֶׁ -שלָ -
ְב ִק ְר ָבהְ ,ב ֲ
טֹועים'' .וְ ֵּאין ְל ָך ֶד ֶר ְך נִ ְפ ָלָאה
תֹוהים וְ ַה ִ
ֹּאׁשם'' ֶׁשל '''' ַע ְּמ ָך יִ ְש ָר ֵּאל'' ַה'' ִ
ְל ִה ָכנֵּס ְל''ר ָ
ַחנּו!''.
טֹועים ֲאנ ְ
ֹּאמרּו '''' ִ
יֹותר ַל ְחדֹּר ְל ִל ָבם ְב ֶד ֶר ְך זֹוַ ,עד ֶׁשי ְ
ֵּ
ימהִ .אם ַה ֵּשנָה
ּובנְ ִע ָ
ירים ִב ְמ ִתינּות ִ
ֹּאמר ִׁשיר ַה ִש ִ
ירת ַה ִפ ְזמֹונִ ים ,י ַ
ַא ִמ ַ
ִבגְ ַמר ַה ֵּס ֶדר ו ֲ
ּוב ִספּור ַהנִ ִסים וְ ַהנִ ְפ ָלאֹות ֶׁש ָע ָשה ַה ָקדֹוׁש
ֶט ֶרם ֲח ָט ַפתּוַ ,חיָב ַל ֲעסֹּק ְב ִה ְלכֹות ַה ֶפ ַסח ְ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם.
רּוך הּוא ִעם ֲאבֹו ֵּתינּו ִב ִ
ָב ְ
שיר השירים
ירים.
ַאחר ַה ֵּס ֶדר ְמגִ ַלת ִׁשיר ַה ִש ִ
לֹומר ַ
ָהגּו ַ
וְ נ ֲ
ַח ָדא ֵּׁשם
ּוד ִחילּוְ ,לי ֲ
ּור ִחימּו ְ
ּור ִחימּוְ ,
ּוׁש ִכינְ ֵּתיּה ִב ְד ִחילּו ְ
יך הּוא ְ
ְל ֵּׁשם יִ חּוד ֻּׁק ְד ָׁשא ְב ִר ְ
ָעים
ַחנּו ָב ִאים ָל ִׁשיר ְבקֹול נ ִ
חּודא ְׁש ִלים (יְ הֹּוָה) ְב ֵּׁשם ָכל יִ ְש ָר ֵּאלִ ,הנֵּה ֲאנ ְ
י''ה ְבו''ה ְביִ ָ
ֲשה
ּומע ֵּ
יהי נ ַֹּעם יְ הֹּוָה ֱאל ֵֹּּהינּו ָע ֵּלינּו ַ
ירים ְל ַת ֵּקן ֶאת ָׁש ְר ָׁשּה ְב ָמקֹום ֶע ְליֹון .וִ ִ
ִׁשיר ַה ִש ִ
ָדינּו כֹונְ נֵּהּו:
ֲשה י ֵּ
ּומע ֵּ
ָדינּו כֹונְ נָה ָע ֵּלינּוַ ,
י ֵּ
יח
יך ִּמיָיִּ ןְ :ל ֵּר ַ
טֹובים ד ֶֹד ָ
ירים ֲא ֶׁשר ִּל ְׁשלֹמֹהִּ :י ָש ֵּקנִּ י ִּמנְ ִּׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכי ִּ
א ִּׁשיר ַה ִּש ִּ
ָרּוצה ֱה ִּביַאנִּ י
יך נ ָ
ַאח ֶר ָ
בּוךָ :מ ְׁש ֵּכנִּ י ֲ
ֲלמֹות ֲא ֵּה ָ
ּתּורק ְׁש ֶמ ָך ַעל ֵּכן ע ָ
טֹובים ֶׁש ֶמן ַ
ֶיך ִּ
ְׁש ָמנ ָ
חֹורה ֲאנִּ י
בּוךְׁ :ש ָ
יׁש ִּרים ֲא ֵּה ָ
יך ִּמיַיִּ ן ֵּמ ָ
ירה ד ֶֹד ָ
ילה וְ ִּנ ְש ְמ ָחה ָב ְך נַזְ ִּכ ָ
ַה ֶמ ֶל ְך ֲח ָד ָריו נ ִָּג ָ
יריעֹות ְׁשלֹמֹהַ :אל ִּּת ְראּונִּ י ֶׁש ֲאנִּ י ְׁש ַח ְרח ֶֹרת
רּוׁש ָלִּם ְכָאה ֵּלי ֵּק ָדר ִּכ ִּ
וְ נָאוָה ְבנֹות יְ ָ
ָט ְר ִּּתי:
ָפ ְת ִּני ַה ָש ֶמׁש ְבנֵּי ִּא ִּמי ִּנ ֲחרּו ִּבי ָש ֻׁמ ִּני נ ֵֹּט ָרה ֶאת ַה ְכ ָר ִּמים ַכ ְר ִּמי ֶׁש ִּלי לֹא נ ָ
שז ַ
ֶׁש ֱ
יכה ַּת ְר ִּביץ ַב ָצה ָריִּ ם ַׁש ָל ָמה ֶא ְהיֶה ְכע ְֹטיָה ַעל
יכה ִּת ְר ֶעה ֵּא ָ
ַפ ִּׁשי ֵּא ָ
ָאה ָבה נ ְ
ידה ִּל י ֶׁש ֲ
ַה ִּג ָ
ּור ִּעי ֶאת ְג ִּדי ַֹתיִּ ְך
ָׁשים ְצ ִּאי ָל ְך ְב ִּע ְק ֵּבי ַהצֹאן ְ
ָפה ַבנ ִּ
יךִּ :אם לֹא ֵּת ְד ִּעי ָל ְך ַהי ָ
ֶע ְד ֵּרי ֲח ֵּב ֶר ָ
ָתי :נָאוּו ְל ָחיַיִּ ְך ַבּת ִֹּרים
יך ַר ְעי ִּ
ית ְ
ַעל ִּמ ְׁש ְכנֹות ָהר ִֹּעיםְ :ל ֻׁס ָס ִּתי ְב ִּר ְכ ֵּבי ַפ ְרעֹה ִּד ִּמ ִּ
ֲשה ָל ְך ִּעם נְ ֻׁקדֹות ַה ָכ ֶסףַ :עד ֶׁש ַה ֶמ ֶל ְך ִּב ְמ ִּסבֹו נִּ ְר ִּדי ָנ ַתן
ָהב ַנע ֶ
ּתֹורי ז ָ
ָאר ְך ַב ֲחרּוזִּ יםֵּ :
ַצּו ֵּ
ָך
ֶדיִּ :הנ ְ
דֹודי ִּלי ְב ַכ ְר ֵּמי ֵּעין ג ִּ
ָליןֶ :א ְׁשכֹל ַהכ ֶֹפר ִּ
דֹודי ִּלי ֵּבין ָׁש ַדי י ִּ
ֵּריחֹוְ :צרֹור ַהמֹר ִּ
ָעים ַאף ַע ְר ֵּשנּו ַר ֲע ָננָה :קֹרֹות
דֹודי ַאף נ ִּ
ָפה ִּ
יֹוניםִּ :הנְ ָך י ֶ
ָפה ֵּעינַיִּ ְך ִּ
ָך י ָ
ָתי ִּהנ ְ
ָפה ַר ְעי ִּ
יָ
רֹותים:
יטנּו ְב ִּ
ָב ֵּּתינּו ֲא ָר ִּזים ַר ִּה ֵּ
ָתי ֵּבין ַה ָבנֹות:
חֹוחים ֵּכן ַר ְעי ִּ
ׁשֹוׁשנָה ֵּבין ַה ִּ
ֲמ ִּקיםְ :כ ַ
ׁשֹוׁש ַנת ָהע ָ
ב ֲא ִּני ֲח ַב ֶצ ֶלת ַה ָשרֹון ַ
ּופ ְריֹו ָמתֹוק ְל ִּח ִּכי:
ָׁש ְב ִּּתי ִּ
דֹודי ֵּבין ַה ָבנִּ ים ְב ִּצלֹו ִּח ַמ ְד ִּּתי וְ י ַ
ַער ֵּכן ִּ
ֲצי ַהי ַ
פּוח ַבע ֵּ
ְכ ַת ַ
חֹולת
פּוחים ִּכי ַ
ַאה ָבהַ :ס ְמכּונִּ י ָב ֲא ִּׁשיׁשֹות ַר ְפדּונִּ י ַב ַּת ִּ
ֱה ִּביַאנִּ י ֶאל ֵּבית ַהי ִָּין וְ ִּד ְגלֹו ָע ַלי ֲ
רּוׁש ַלִּם
ימינֹו ְּת ַח ְב ֵּקנִּ יִּ :ה ְׁש ַב ְע ִּּתי ֶא ְת ֶכם ְבנֹות יְ ָ
ֹאׁשי וִּ ִּ
ָאניְ :שמֹאלֹו ַּת ַחת ְלר ִּ
ַאה ָבה ִּ
ֲ
דֹודי
ַאה ָבה ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָפץ :קֹול ִּ
עֹוררּו ֶאת ָה ֲ
ִּב ְצ ָבאֹות אֹו ְבַאיְ לֹות ַה ָש ֶדה ִּאם ָּת ִּעירּו וְ ִּאם ְּת ְ
ָלים
דֹודי ִּל ְצ ִּבי אֹו ְלע ֶֹפר ָהַאי ִּ
דֹומה ִּ
ִּהנֵּה זֶה ָבא ְמ ַד ֵּלג ַעל ֶה ָה ִּרים ְמ ַק ֵּפץ ַעל ַה ְג ָבעֹותֶ :
ָאמר ִּלי
דֹודי וְ ַ
יח ִּמן ַה ֲחלֹנֹות ֵּמ ִּציץ ִּמן ַה ֲח ַר ִּכיםָ :ענָה ִּ
ַאחר ָכ ְת ֵּלנּו ַמ ְׁש ִּג ַ
עֹומד ַ
ִּהנֵּה זֶה ֵּ
ֶׁשם ָח ַלף ָה ַל ְך לֹוַ :הנִּ ָצנִּ ים נִּ ְראּו
ּול ִּכי ָל ְךִּ :כי ִּהנֵּה ַה ְס ָתו ָע ָבר ַהג ֶ
ָפ ִּתי ְ
ָתי י ָ
קּומי ָל ְך ַר ְעי ִּ
ִּ
וְה ְג ָפנִּ ים
ֶיה ַ
ַאר ֵּצנּוַ :ה ְּת ֵּאנָה ָחנְ ָטה ַפג ָ
יע וְקֹול ַהּתֹור ִּנ ְׁש ַמע ְב ְ
ָמיר ִּה ִּג ַ
ָארץ ֵּעת ַהז ִּ
ָב ֶ
ָתי ְב ַח ְגוֵּי ַה ֶס ַלע ְב ֵּס ֶתר ַה ַמ ְד ֵּר ָגה
ּול ִּכי ָל ְך :יֹונ ִּ
ָפ ִּתי ְ
ָתי י ָ
ּומי ָל ְך ַר ְעי ִּ
יח ק ִּ
ָתנּו ֵּר ַ
ְס ָמ ַדר נ ְ
יך נָאוֶהֶ :א ֱחזּו ָלנּו
ּומ ְר ֵּא ְ
קֹול ְך ָע ֵּרב ַ
קֹול ְך ִּכי ֵּ
יני ֶאת ֵּ
יע ִּ
ַאי ְך ַה ְׁש ִּמ ִּ
ַה ְר ִּאינִּ י ֶאת ַמ ְר ִּ
ַאנִּ י לֹו ָהר ֶֹעה
דֹודי ִּלי ו ֲ
ׁשּוע ִּלים ְק ַט ִּנים ְמ ַח ְב ִּלים ְכ ָר ִּמים ּו ְכ ָר ֵּמינּו ְס ָמ ַדרִּ :
ׁשּוע ִּלים ָ
ָ

ָלים
דֹודי ִּל ְצ ִּבי אֹו ְלע ֶֹפר ָהַאי ִּ
ָפּוח ַהיֹום וְ נָסּו ַה ְצ ָל ִּלים סֹב ְד ֵּמה ְל ָך ִּ
שֹוׁש ִּניםַ :עד ֶׁשי ַ
ַב ַ
ַעל ָה ֵּרי ָב ֶתר:
ָאקּומה נָא
ָ
אתיו:
ַפ ִּׁשי ִּב ַּק ְׁש ִּּתיו וְ לֹא ְמ ָצ ִּ
ָאה ָבה נ ְ
ג ַעל ִּמ ְׁש ָכ ִּבי ַב ֵּלילֹות ִּב ַּק ְׁש ִּּתי ֵּאת ֶׁש ֲ
אתיו:
ַפ ִּׁשי ִּב ַּק ְׁש ִּּתיו וְ לֹא ְמ ָצ ִּ
ָאה ָבה נ ְ
ּוב ְרחֹבֹות ֲא ַב ְק ָׁשה ֵּאת ֶׁש ֲ
ָקים ָ
סֹוב ָבה ָב ִּעיר ַב ְשו ִּ
ַא ְ
וֲ
יתםִּ :כ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִּּתי ֵּמ ֶהם
ַפ ִּׁשי ְר ִּא ֶ
ָאה ָבה נ ְ
אּוני ַהש ְֹמ ִּרים ַהס ְֹב ִּבים ָב ִּעיר ֵּאת ֶׁש ֲ
ְמ ָצ ִּ
יאתיו ֶאל ֵּבית ִּא ִּמי וְ ֶאל
ַאר ֶפנּו ַעד ֶׁש ֲה ֵּב ִּ
ַפ ִּׁשי ֲא ַחזְ ִּּתיו וְ לֹא ְ
ָאה ָבה נ ְ
אתי ֵּאת ֶׁש ֲ
ַעד ֶׁש ָמ ָצ ִּ
רּוׁש ַלִּם ִּב ְצ ָבאֹות אֹו ְבַאיְ לֹות ַה ָש ֶדה ִּאם ָּת ִּעירּו
הֹור ִּתיִּ :ה ְׁש ַב ְע ִּּתי ֶא ְת ֶכם ְבנֹות יְ ָ
ֶח ֶדר ָ
ימרֹות ָע ָׁשן
ַאה ָבה ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָפץִּ :מי זֹאת ע ָֹלה ִּמן ַה ִּמ ְד ָבר ְכ ִּת ֲ
עֹוררּו ֶאת ָה ֲ
וְ ִּאם ְּת ְ
רֹוכלִּ :הנֵּה ִּמ ָּטתֹו ֶׁש ִּל ְׁשלֹמֹה ִּׁש ִּשים ִּגב ִֹּרים ָס ִּביב ָלּה
ַאב ַקת ֵּ
ּולבֹונָה ִּמכֹל ְ
ְמ ֻׁק ֶּט ֶרת מֹור ְ
ֻׁמ ֵּדי ִּמ ְל ָח ָמה ִּאיׁש ַח ְרבֹו ַעל יְ ֵּרכֹו ִּמ ַפ ַחד ַב ֵּלילֹות:
ֻׁלם ֲא ֻׁחזֵּי ֶח ֶרב ְמל ְ
ִּמ ִּגב ֵֹּרי ִּי ְש ָר ֵּאל :כ ָ
ָהב ֶמ ְר ָכבֹו
ידתֹו ז ָ
מּודיו ָע ָשה ֶכ ֶסף ְר ִּפ ָ
ֲצי ַה ְל ָבנֹוןַ :ע ָ
ַאפ ְריֹון ָע ָשה לֹו ַה ֶמ ֶל ְך ְׁשלֹמֹה ֵּמע ֵּ
ִּ
ּור ֶאינָה ְבנֹות ִּציֹון ַב ֶמ ֶל ְך ְׁשלֹמֹה
רּוׁש ָלִּםְ :צ ֶאינָה ְ
ַאה ָבה ִּמ ְבנֹות יְ ָ
ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ֲ
ַארג ָ
ְ
ּוביֹום ִּש ְמ ַחת ִּלבֹו:
ֲט ָרה ֶׁש ִּע ְּט ָרה לֹו ִּאמֹו ְביֹום ֲח ֻׁתנָתֹו ְ
ָבע ָ
ָלׁשּו
יֹונים ִּמ ַב ַעד ְל ַצ ָמ ֵּת ְך ַש ְע ֵּר ְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ִּע ִּזים ֶׁשג ְ
ָפה ֵּעינ ִַּי ְך ִּ
ָך י ָ
ָתי ִּהנ ְ
ָפה ַר ְעי ִּ
ָך י ָ
ד ִּהנ ְ
ֻׁלה ֵּאין
ֻׁלם ַמ ְת ִּאימֹות וְ ַׁשכ ָ
ֵּמ ַהר ִּג ְל ָעדִּׁ :שנ ִַּי ְך ְכ ֵּע ֶדר ַה ְּקצּובֹות ֶׁש ָעלּו ִּמן ָה ַר ְח ָצה ֶׁשכ ָ
יך נָאוֶה ְכ ֶפ ַלח ָה ִּרמֹון ַר ָּק ֵּת ְך ִּמ ַב ַעד ְל ַצ ָמ ֵּת ְך:
ּומ ְד ָב ֵּר ְ
ָב ֶהםְ :כחּוט ַה ָשנִּ י ִּש ְפת ַֹת ִּי ְך ִּ
בֹוריםְׁ :שנֵּי
ָאר ְך ָבנּוי ְל ַת ְל ִּפיֹות ֶא ֶלף ַה ָמגֵּן ָּתלּוי ָע ָליו כֹל ִּׁש ְל ֵּטי ַה ִּג ִּ
ְכ ִּמ ְג ַדל ָדוִּ יד ַצּו ֵּ
ָפּוח ַהיֹום וְ נָסּו ַה ְצ ָל ִּלים
שֹוׁשנִּ יםַ :עד ֶׁשי ַ
רֹועים ַב ַ
אֹומי ְצ ִּביָה ָה ִּ
ָׁש ַד ִּי ְך ִּכ ְׁשנֵּי ע ָפ ִּרים ְּת ֵּ
ָפה ַר ְע ָי ִּתי ּומּום ֵּאין ָב ְךִּ :א ִּּתי ִּמ ְל ָבנֹון
ֻׁל ְך י ָ
ֵּא ֶל ְך ִּלי ֶאל ַהר ַהמֹור וְ ֶאל ִּג ְב ַעת ַה ְלבֹונָה :כ ָ
ׁשּורי ֵּמרֹאׁש ֲא ָמנָה ֵּמרֹאׁש ְשנִּ יר וְ ֶח ְרמֹון ִּמ ְמעֹנֹות ֲא ָריֹות
בֹואי ָּת ִּ
ַכ ָלה ִּא ִּּתי ִּמ ְל ָבנֹון ָּת ִּ
ַאחד ֲענָק
ַאחת ֵּמ ֵּעינַיִּ ְך ְב ַ
ֵּמ ַה ְר ֵּרי נְ ֵּמ ִּריםִּ :ל ַב ְב ִּּת ִּני ֲאח ִֹּתי ַכ ָלה ִּל ַב ְב ִּּתינִּ י (באחד) ְב ַ
יח ְׁש ָמנַיִּ ְך ִּמ ָכל ְב ָש ִּמים:
ִּמ ַצּוְ רֹנ ִָּי ְךַ :מה יָפּו ד ַֹד ִּי ְך ֲאח ִֹּתי ַכ ָלה ַמה ּטֹבּו ד ַֹד ִּי ְך ִּמיַיִּ ן וְ ֵּר ַ
יח ְל ָבנֹון :גַן
יח ַש ְלמ ַֹתיִּ ְך ְכ ֵּר ַ
ֵּך וְ ֵּר ַ
ְח ָלב ַּת ַחת ְלׁשֹונ ְ
תֹות ִּי ְך ַכ ָלה ְד ַבׁש ו ָ
נ ֶֹפת ִּּתּט ְֹפנָה ִּש ְפ ַ
ָדים ְכ ָפ ִּרים
נָעּול ֲאח ִֹּתי ַכ ָלה גַל נָעּול ַמ ְעיָן ָחתּוםְׁ :ש ָל ַח ִּי ְך ַפ ְר ֵּדס ִּרמֹונִּ ים ִּעם ְפ ִּרי ְמג ִּ
ַא ָהלֹות ִּעם ָכל ָרא ֵּׁשי
ֲצי ְלבֹונָה מֹר ו ֲ
ֵּר ְד וְ ַכ ְרכֹם ָקנֶה וְ ִּקנָמֹון ִּעם ָכל ע ֵּ
ִּעם נְ ָר ִּדים :נ ְ
יחי
ימן ָה ִּפ ִּ
ּובֹואי ֵּת ָ
עּורי ָצפֹון ִּ
ְב ָש ִּמיםַ :מ ְעיַן ג ִַּנים ְב ֵּאר ַמ ִּים ַחיִּ ים וְ נֹזְ ִּלים ִּמן ְל ָבנֹוןִּ :
ָדיו:
ֹאכל ְפ ִּרי ְמג ָ
דֹודי ְלגַנֹו וְ י ַ
ג ִַּני ִּי ְזלּו ְב ָש ָמיו ָיבֹא ִּ
יתי יֵּינִּ י
ַע ִּרי ִּעם ִּד ְב ִּׁשי ָׁש ִּת ִּ
ָאכ ְל ִּּתי י ְ
מֹורי ִּעם ְב ָש ִּמי ַ
יתי ִּ
ָאר ִּ
אתי ְלגַנִּ י ֲאח ִֹּתי ַכ ָלה ִּ
ה ָב ִּ
דֹופק ִּפ ְת ִּחי ִּלי
דֹודי ֵּ
דֹודיםֲ :א ִּני יְ ֵּׁשנָה וְ ִּל ִּבי ֵּער קֹול ִּ
ִּעם ֲח ָל ִּבי ִּא ְכלּו ֵּר ִּעים ְׁשתּו וְ ִּׁש ְכרּו ִּ
יסי ָליְ ָלהָ :פ ַׁש ְט ִּּתי ֶאת
ֻׁצֹותי ְר ִּס ֵּ
ֹאׁשי ִּנ ְמ ָלא ָטל ְקּו ַ
ָתי ַת ָמ ִּתי ֶׁשר ִּ
ָתי יֹונ ִּ
ֲאח ִֹּתי ַר ְעי ִּ
דֹודי ָׁש ַלח יָדֹו ִּמן ַהחֹר
יכ ָכה ֲא ַטנְ ֵּפםִּ :
יכ ָכה ֶא ְל ָב ֶׁשנָה ָר ַח ְצ ִּּתי ֶאת ַר ְג ַלי ֵּא ָ
ֻּׁתנְ ִּּתי ֵּא ָ
כָ
ָטפּו מֹור וְ ֶא ְצ ְבע ַֹתי מֹור ע ֵֹּבר ַעל ַכפֹות
ָדי נ ְ
דֹודי וְ י ַ
ּומ ַעי ָהמּו ָע ָליוַ :ק ְמ ִּּתי ֲא ִּני ִּל ְפּת ַֹח ְל ִּ
ֵּ
ָצָאה ְב ַד ְברֹו ִּב ַּק ְׁש ִּּתיהּו ְולֹא
ַפ ִּׁשי י ְ
דֹודי ָח ַמק ָע ָבר נ ְ
דֹודי וְ ִּ
ַה ַמנְ עּולָ :פ ַת ְח ִּּתי ֲא ִּני ְל ִּ
ָשאּו ֶאת
אתיו וְ לֹא ָענ ִָּניְ :מ ָצ ֻׁא ִּני ַהש ְֹמ ִּרים ַהס ְֹב ִּבים ָב ִּעיר ִּהכּונִּ י ְפ ָצעּונִּ י נ ְ
אתיהּו ְק ָר ִּ
ְמ ָצ ִּ
דֹודי ַמה
רּוׁש ָלִּם ִּאם ִּּת ְמ ְצאּו ֶאת ִּ
ידי ֵּמ ָע ַלי ׁש ְֹמ ֵּרי ַהחֹמֹותִּ :ה ְׁש ַב ְע ִּּתי ֶא ְת ֶכם ְבנֹות יְ ָ
ְר ִּד ִּ
דֹוד ְך ִּמדֹוד ֶׁש ָכ ָכה
ָׁשים ַמה ֵּ
ָפה ַבנ ִּ
דֹוד ְך ִּמדֹוד ַהי ָ
ָאניַ :מה ֵּ
ַאה ָבה ִּ
חֹולת ֲ
ַּת ִּגידּו לֹו ֶׁש ַ
ּוצֹותיו ַּת ְל ַּת ִּלים ְׁשחֹרֹות
דֹודי ַצח וְ ָאדֹום ָדגּול ֵּמ ְר ָב ָבה :רֹאׁשֹו ֶכ ֶתם ָפז ְק ָ
ִּה ְׁש ַב ְע ָּתנּוִּ :
ֹחצֹות ֶב ָח ָלב י ְֹׁשבֹות ַעל ִּמ ֵּלאתְ :ל ָחיָו ַכעֲרּוגַת
יקי ָמ ִּים ר ֲ
ָכעֹו ֵּרבֵּ :עינָיו ְכיֹונִּ ים ַעל ֲא ִּפ ֵּ
ָהב
ילי ז ָ
ָדיו ְג ִּל ֵּ
ׁשֹוׁש ִּנים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹּבר :י ָ
תֹותיו ַ
ֹשם ִּמ ְג ְדלֹות ֶמ ְר ָק ִּחים ִּש ְפ ָ
ַהב ֶ
ֻׁס ִּדים ַעל
מּודי ֵּׁשׁש ְמי ָ
ׁשֹוקיו ַע ֵּ
יריםָ :
ֻׁל ֶפת ַס ִּפ ִּ
ְמ ֻׁמ ָל ִּאים ַב ַּת ְר ִּׁשיׁש ֵּמ ָעיו ֶע ֶׁשת ֵּׁשן ְמע ֶ
דֹודי וְ זֶה ֵּר ִּעי
ַאדנֵּי ָפז ַמ ְר ֵּאהּו ַכ ְל ָבנֹון ָבחּור ָכ ֲא ָרזִּ יםִּ :חכֹו ַמ ְמ ַת ִּּקים וְ כֻׁלֹו ַמ ֲח ַמ ִּדים זֶה ִּ
ְ
רּוׁש ָלִּם:
ְבנֹות יְ ָ
ָרד ְלגַנֹו ַלעֲרּוגֹות
דֹודי י ַ
דֹוד ְך ּונְ ַב ְק ֶׁשנּו ִּע ָמ ְךִּ :
ָׁשים ָאנָה ָפנָה ֵּ
ָפה ַבנ ִּ
דֹוד ְך ַהי ָ
ו ָאנָה ָה ַל ְך ֵּ
ַאּת
ָפה ְ
שֹוׁשנִּ ים :י ָ
דֹודי ִּלי ָהר ֶֹעה ַב ַ
דֹודי וְ ִּ
ׁשֹוׁש ִּניםֲ :אנִּ י ְל ִּ
ֹשם ִּל ְרעֹות ַבגַנִּ ים וְ ִּל ְלקֹט ַ
ַהב ֶ
יבנִּ י
ֻׁמה ַכ ִּנ ְד ָגלֹותָ :ה ֵּס ִּבי ֵּעינַיִּ ְך ִּמנ ְֶג ִּדי ֶׁש ֵּהם ִּה ְר ִּה ֻׁ
ירּוׁש ָלִּם ֲאי ָ
ָתי ְכ ִּת ְר ָצה נָאוָה ִּכ ָ
ַר ְעי ִּ

ֻׁלם
ָלׁשּו ִּמן ַה ִּג ְל ָעדִּׁ :שנ ִַּי ְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ְר ֵּח ִּלים ֶׁש ָעלּו ִּמן ָה ַר ְח ָצה ֶׁשכ ָ
ַש ְע ֵּר ְך ְכ ֵּע ֶדר ָה ִּע ִּזים ֶׁשג ְ
ֻׁלה ֵּאין ָב ֶהםְ :כ ֶפ ַלח ָה ִּרמֹון ַר ָּק ֵּת ְך ִּמ ַב ַעד ְל ַצ ָמ ֵּת ְךִּׁ :ש ִּשים ֵּה ָמה ְמ ָלכֹות
וְׁשכ ָ
ַמ ְת ִּאימֹות ַ
ַאחת ִּהיא ְל ִּא ָמּה ָב ָרה
ָתי ַת ָמ ִּתי ַ
ַאחת ִּהיא יֹונ ִּ
ֲלמֹות ֵּאין ִּמ ְס ָפרַ :
יל ְג ִּׁשים ַוע ָ
ּוׁשמ ִֹּנים ִּפ ַ
ְ
לּוהִּ :מי זֹאת ַהנִּ ְׁש ָק ָפה
יל ְג ִּׁשים וַיְ ַה ְל ָ
ּופ ַ
רּוה ְמ ָלכֹות ִּ
ַאש ָ
אּוה ָבנֹות וַיְ ְ
יֹול ְד ָּתּה ָר ָ
ִּהיא ְל ַ
ָר ְד ִּּתי ִּל ְראֹות ְב ִּא ֵּבי
ֻׁמה ַכ ִּנ ְדגָלֹותֶ :אל ִּגנַת ֱאגֹוז י ַ
ָפה ַכ ְל ָבנָה ָב ָרה ַכ ַח ָמה ֲאי ָ
ְכמֹו ָׁש ַחר י ָ
ַפ ִּׁשי ָש ַמ ְתנִּ י ַמ ְר ְכבֹות ַע ִּמי
ָד ְע ִּּתי נ ְ
ֶפן ֵּהנֵּצּו ָה ִּרמ ִֹּנים :לֹא י ַ
ָחל ִּל ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַהג ֶ
ַהנ ַ
ָדיב:
נ ִּ
שּול ִּמית ִּכ ְמח ַֹלת ַה ַמ ֲחנָיִּ ם:
ֶחזֶה ָב ְך ַמה ֶּת ֱחזּו ַב ַ
ׁשּובי וְ נ ֱ
ׁשּובי ִּ
שּול ִּמית ִּ
ׁשּובי ַה ַ
ז ׁשּו ִּבי ִּ
ֲשה יְ ֵּדי ָא ָמןָׁ :ש ְר ֵּר ְך
מּוקי יְ ֵּר ַכ ִּי ְך ְכמֹו ֲח ָל ִּאים ַמע ֵּ
ָדיב ַח ֵּ
ַמה יָפּו ְפ ָע ַמ ִּי ְך ַבנְ ָע ִּלים ַבת נ ִּ
שֹוׁשנִּ יםְׁ :שנֵּי ָׁש ַדיִּ ְך ִּכ ְׁש ֵּני
ֲר ַמת ִּח ִּּטים סּוגָה ַב ַ
ֵּך ע ֵּ
ֶח ַסר ַה ָמזֶג ִּב ְטנ ְ
ַאגַן ַה ַס ַהר ַאל י ְ
ַאפ ְך
ָאר ְך ְכ ִּמ ְג ַדל ַה ֵּשן ֵּעינ ִַּי ְך ְב ֵּרכֹות ְב ֶח ְׁשבֹון ַעל ַׁש ַער ַבת ַר ִּבים ֵּ
ע ָפ ִּרים ָּתא ֵּמי ְצ ִּביָהַ :צּו ֵּ
ָמן ֶמ ֶל ְך ָאסּור
ַארג ָ
ֹאׁש ְך ָכ ְ
ֹאׁש ְך ָע ַליִּ ְך ַכ ַכ ְר ֶמל וְ ַד ַלת ר ֵּ
צֹופה ְפנֵּי ַד ָמ ֶשק :ר ֵּ
ְכ ִּמ ְג ַדל ַה ְל ָבנֹון ֶ
קֹומ ֵּת ְך ָד ְמ ָתה ְל ָת ָמר וְ ָׁש ַדיִּ ְך
ֲנּוגים :זֹאת ָ
ַאה ָבה ַב ַּתע ִּ
ָע ְמ ְּת ֲ
ּומה נ ַ
ָפית ַ
ָב ְר ָה ִּטיםַ :מה י ִּ
יח
ֶפן וְ ֵּר ַ
ֹחזָה ְב ַסנְ ִּס ָניו וְ ִּי ְהיּו נָא ָׁש ַדיִּ ְך ְכ ֶא ְׁש ְכלֹות ַהג ֶ
ֱלה ְב ָת ָמר א ֲ
ָאמ ְר ִּּתי ֶאע ֶ
ַאׁשכֹלֹותַ :
ְל ְ
דֹובב ִּש ְפ ֵּתי יְ ֵּׁשנִּ יםֲ :אנִּ י
יׁש ִּרים ֵּ
דֹודי ְל ֵּמ ָ
הֹול ְך ְל ִּ
וְח ֵּכ ְך ְכיֵּין ַהּטֹוב ֵּ
פּוחיםִּ :
ַאפ ְך ַכ ַּת ִּ
ֵּ
ימה ַל ְכ ָר ִּמים נִּ ְר ֶאה
ַׁש ִּכ ָ
ָלינָה ַב ְכ ָפ ִּרים :נ ְ
ֵּצא ַה ָש ֶדה נ ִּ
דֹודי נ ֵּ
ׁשּוקתֹוְ :ל ָכה ִּ
דֹודי וְ ָע ַלי ְּת ָ
ְל ִּ
ָתנּו
דּוד ִּאים נ ְ
מֹונים ָׁשם ֶא ֵּּתן ֶאת ד ַֹדי ָל ְךַ :ה ָ
ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְס ָמ ַדר ֵּהנֵּצּו ָה ִּר ִּ
ִּאם ָפ ְר ָחה ַהג ֶ
דֹודי ָצ ַפנְ ִּּתי ָל ְך:
ָדים ֲח ָד ִּׁשים גַם יְ ָׁשנִּ ים ִּ
יח וְ ַעל ְפ ָת ֵּחינּו ָכל ְמג ִּ
ֵּר ַ
ֲך
ח ִּמי ִּי ֶּתנְ ָך ְכָאח ִּלי יֹונֵּק ְׁש ֵּדי ִּא ִּמי ֶא ְמ ָצ ֲא ָך ַבחּוץ ֶא ָש ְק ָך גַם לֹא יָבּוזּו ִּליֶ :אנְ ָהג ָ
ֹאׁשי
ֲסיס ִּרמֹנִּ יְ :שמֹאלֹו ַּת ַחת ר ִּ
ַאׁש ְק ָך ִּמי ִַּין ָה ֶר ַקח ֵּמע ִּ
יא ָך ֶאל ֵּבית ִּא ִּמי ְּת ַל ְמ ֵּד ִּני ְ
ֲא ִּב ֲ
ַאה ָבה
ּומה ְּתע ְֹררּו ֶאת ָה ֲ
רּוׁש ָלִּם ַמה ָּת ִּעירּו ַ
ימינֹו ְּת ַח ְב ֵּק ִּניִּ :ה ְׁש ַב ְע ִּּתי ֶא ְת ֶכם ְבנֹות יְ ָ
וִּ ִּ
יך ָׁש ָמה
עֹור ְר ִּּת ָ
פּוח ַ
דֹודּה ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָפץִּ :מי זֹאת ע ָֹלה ִּמן ַה ִּמ ְד ָבר ִּמ ְת ַר ֶפ ֶקת ַעל ָ
רֹוע ָך ִּכי ַעזָה
חֹותם ַעל זְ ֶ
חֹותם ַעל ִּל ֶב ָך ַכ ָ
ימנִּ י ַכ ָ
ִּח ְב ַל ְת ָך ִּא ֶמ ָך ָׁש ָמה ִּח ְב ָלה יְ ָל ַד ְת ָךִּ :ש ֵּ
יּוכלּו
יה ִּר ְׁש ֵּפי ֵּאׁש ַׁש ְל ֶה ֶב ְתיָהַ :מיִּ ם ַר ִּבים לֹא ְ
ַאה ָבה ָק ָׁשה ִּכ ְׁשאֹול ִּקנְ ָאה ְר ָׁש ֶפ ָ
ַכ ָמוֶת ֲ
פּוה ִּאם יִּ ֵּּתן ִּאיׁש ֶאת ָכל הֹון ֵּביתֹו ָבַא ֲה ָבה בֹוז
ַאה ָבה ּונְ ָהרֹות לֹא יִּ ְׁש ְט ָ
ְל ַכבֹות ֶאת ָה ֲ
ֲשה ַל ֲאח ֵֹּתנּו ַביֹום ֶׁשיְ ֻׁד ַבר ָבּהִּ :אם
יָבּוזּו לֹוָ :אחֹות ָלנּו ְק ַטנָה וְ ָׁש ַד ִּים ֵּאין ָלּה ַמה ַנע ֶ
חֹומה וְ ָׁש ַדי
ָארזֲ :אנִּ י ָ
לּוח ֶ
יה ַ
ירת ָכ ֶסף וְ ִּאם ֶד ֶלת ִּהיא נָצּור ָע ֶל ָ
יה ִּט ַ
חֹומה ִּהיא ִּנ ְבנֶה ָע ֶל ָ
ָ
ָתן ֶאת
מֹוצ ֵּאת ָׁשלֹוםֶ :כ ֶרם ָהיָה ִּל ְׁשלֹמֹה ְב ַב ַעל ָהמֹון נ ַ
יתי ְב ֵּעינָיו ְכ ְ
ַכ ִּמ ְג ָדלֹות ָאז ָהיִּ ִּ
אתיִּ ם
ּומ ַ
ָבא ְב ִּפ ְריֹו ֶא ֶלף ָכ ֶסףַ :כ ְר ִּמי ֶׁש ִּלי ְל ָפנָי ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְׁשלֹמֹה ָ
ַה ֶכ ֶרם ַלנ ְֹט ִּרים ִּאיׁש י ִּ
דֹודי
יעינִּ יְ :ב ַרח ִּ
קֹול ְך ַה ְׁש ִּמ ִּ
יבים ְל ֵּ
יֹוׁש ֶבת ַבג ִַּנים ֲח ֵּב ִּרים ַמ ְק ִּׁש ִּ
ְלנ ְֹט ִּרים ֶאת ִּפ ְריֹוַ :ה ֶ
ָלים ַעל ָה ֵּרי ְב ָש ִּמים:
ּוד ֵּמה ְל ָך ִּל ְצ ִּבי אֹו ְלע ֶֹפר ָהַאי ִּ
ְ
ירים
בֹותי ֶׁש ִב ְזכּות ִׁשיר ַה ִש ִ
עֹול ִמים יְ ִהי ָרצֹון ִמ ִל ְפנֵּי יְ הֹּוָה ֱאל ַֹּהי וֵּאל ֵֹּּהי ֲא ַ
ִּרבֹון ָכל ָה ָ
ּוב ְזכּות
בֹותיוִ ,
ּוב ְזכּות ֵּת ָ
סּוקיוִ ,
יתי וְ ָל ַמ ְד ִתי ֶׁשהּוא ק ֶֹּדׁש ַה ָק ָד ִׁשיםִ ,ב ְזכּות ְפ ָ
ֲא ֶׁשר ָק ִר ִ
דֹוׁשים
סֹודֹותיו ַה ְק ִ
ָ
ּור ָמזָיו וְ
צּופיו ְ
ּור ָ
ּוב ְזכּות ְט ָע ָמיו ְ
דֹותיוִ ,
ּוב ְזכּות נְ ֻּׁק ָ
יֹותיוִ ,
אֹות ָ
ִ
יֹוצ ִאים ִמ ֶּמנּוֶׁ .ש ְת ֵּהא ָׁש ָעה זֹו ְׁש ַעת ַר ֲח ִמים ְׁש ַעת ַה ְק ָׁש ָבה ְׁש ַעת
נֹור ִאים ַה ְ
הֹורים ַה ָ
וְ ַה ְט ִ
ֶיך ְק ִריַאת וְ ִלּמּוד ִׁשיר
עֹולה ְל ָפנ ָ
ַה ֲא ָזנָה ,וְ נִ ְק ָר ֲא ָך וְ ַתעֲנֵּנּו ,נ ְַע ִתיר ְל ָך וְ ֵּה ָע ֵּתר ָלנּו ,וְ יִ ְהיֶה ֶ
תּומים בֹו
ּוס ִ
תּומים ְ
נֹוראֹות ֲא ֶׁשר ֵּהם ֲח ִ
ירים ְכ ִאלּו ִה ַשגְ נּו ָכל ַהסֹודֹות ַהנִ ְפ ָלאֹות וְ ַה ָ
ַה ִש ִ
ּוכ ִאלּו ָע ִשינּו ָכל
ֶח ָצבֹות ִמ ָשם ְ
ְב ָכל ְתנָָאיו ,וְ נִ ְז ֶכה ְל ָמקֹום ֶׁש ַהנְ ָפׁשֹות ָהרּוחֹות וְ ַהנְ ָׁשמֹות נ ְ
עֹולים
גּולים ֲא ֵּח ִרים ,וְ ִל ְהיֹות ִמן ָה ִ
ַמה ֶש ֻּּׁמ ָטל ָע ֵּלינּו ְל ַה ִשיג ֵּבין ְבגִ ְלגּול זֶה ֵּבין ְבגִ ְל ִ
טֹובה
ּומ ֵּלא ָכל ִמ ְׁש ֲאלֹות ִל ֵּבנּו ְל ָ
ידיםַ ,
ַח ִס ִ
יקים ו ֲ
עֹולם ַה ָבא ִעם ְׁשָאר ַצ ִד ִ
זֹוכים ָל ָ
וְ ַה ִ
ָדינּו ְב ֵּעת ַמ ְע ָב ֵּדנּו ,וְ ִת ְׁש ַלח ְב ָר ָכה
וְ ִת ְהיֶה ִעם ְל ָב ֵּבנּו וְ ִא ְמ ֵּרי ִפינּו ְב ֵּעת ַמ ֲח ַׁש ְב ֵּתנּו ,וְ ִעם י ֵּ
רֹומ ֵּמנּו,
לּותנּו ְת ְ
ַאׁשפֹות ַד ֵּ
ימנּו ֵּמ ְ
ּומ ָע ָפר ָענְ יֵּנּו ְת ִק ֵּ
ָדינּוֵּ ,
ֲשי י ֵּ
ָחה ְב ָכל ַמע ֵּ
וְ ַה ְצ ָל ָחה וְ ַה ְרו ָ
ָאמן:
ָמינּוֵּ ,
ָת ָך ְל ִעיר ָק ְד ְׁש ָך ִב ְמ ֵּה ָרה ְבי ֵּ
וְ ָת ִׁשיב ְׁש ִכינ ְ

ירים
ִּׁשיר ַה ִּש ִּ
ַצ''ל:
ַשה ז ַ
ַחם ְמנ ֶ
ָכ ַתב ַהגָאֹון ַר ִבי ְמנ ֵּ
אכה ָפׁשּוטֲ ,א ֶׁשר
יהּודי ֶא ָחדַ ,ב ַעל ְמ ָל ָ
ֲשה ִב ִ
ימנִ ים ַמע ֶ
יבת-יָד ִמ ֵּת ָ
אתי ְב ֵּס ֶפר ְכ ִת ַ
ָמ ָצ ִ
ַאחר ַה ָצ ֳה ַריִ ם ָהיָה
ַאך ָע ָשה לֹו ִמנְ ָהגֶׁ ,ש ְב ָכל יֹום ִׁש ִשי ַ
ָכה ִל ְלמֹּד ַה ְר ֵּבהְ ,
ָאמנָם לֹּא ז ָ
ְ
אֹומר ִׁשיר
יֹוׁשב ְב ִפנַת ֵּביתֹו וְ ֵּ
לֹובׁש ִבגְ ֵּדי ַׁש ָבתָ .היָה ֵּ
הֹול ְך ִל ְטבֹּל ְב ִמ ְקוֵּה ָט ֳה ָרה וְ ֵּ
ֵּ
ירתֹו ִכ ְׁש ֵּתי ָׁשעֹות.
יך ַב ֲא ִמ ָ
ָפה ,וְ ָהיָה ַמ ֲא ִר ְ
ּובנִ גּון י ֶ
ירים ִמ ָלה ְב ִמ ָלה ְב ִש ְמ ָחה ַר ָבה ְ
ַה ִש ִ
ָאך
ֵּיהנֹּםְ .מ ָסרּוהּו ְביַד ַה ַּמ ְל ְ
ֲשיו ָ -ל ֶר ֶדת ַלג ִ
ְבמֹותֹוָ ,דנּוהּו ְב ֵּבית ִדין ֶׁשל ַמ ְע ָלה ְכ ִפי ַמע ָ
ֵּיהנֹּםְ .כ ֶׁש ָבאּו ְל ָמ ְסרֹוָׁ ,ש ְמעּו ְל ֶפ ַתע ִז ְמ ָרה נִ ְפ ָלָאה ֶׁשל
דּומהַ ,ה ְמ ֻּׁמנֶה ַעל ַהג ִ
ְל ָמ ְסרֹו ְל ָ
יהנֹּם,
ַה ַמת ַה ֶל ָהבֹות ֶׁשל ַה ֵּג ִ
ֲר ָבה ָכל ָכ ְךַ ,עד ֶׁש ָש ְב ָתה נ ֲ
ירים ,וְ ָהיְ ָתה ַה ַּמנְ גִ ינָה ע ֵּ
ִׁשיר ַה ִש ִ
ָב ָרה
ַאחר ַהנִ גּון ַהנִ ְפ ָלא ,וְ ִה ְמ ִתין ַעד ֶׁשיִ ָפ ֵּסקֲ .א ָבל ֵּמ ֶרגַע ְל ֶרגַע ג ְ
וְ ַאף ַה ְמ ֻּׁמנֶה נִ ְמ ַׁש ְך ַ
ֲרה
ַח ָמתֹו ָבע ָ
יהנֹּם ,ו ֲ
הֹול ְך וְ ָחזֵּקָ .רָאה ַה ְמ ֻּׁמנֶה ֶׁש ָפ ְס ָקה ַל ֶה ֶבת ַה ֵּג ִ
ַהנְ גִ ינָה ,וְ ַהקֹול ָהיָה ֵּ
עֹומד ָׁשם ,נִ ְׁש ַמ ַעת ִז ְמ ַרת
ּול ַה ֲח ִזירֹוִ ,כי ָכל ְז ַמן ֶׁשהּוא ֵּ
ָאך ִלטֹּל ֶאת ַהנִ דֹון ְ
הֹורה ַל ַּמ ְל ְ
בֹוָ .
אכתֹו.
ׁשֹובת ִמ ְּמ ַל ְ
ֵּיהנֹּם ֵּ
ירים ,וְ ַהג ִ
ַה ִש ִ
ׁשֹוב ֶתת ְבגִ ינֹו.
ֵּיהנֹּם ֶ
ָאמרֶׁ ,ש ֵּאׁש ַהג ִ
ֶה ֱח ִזיר ַה ְמ ֻּׁמנֶה ֶאת ָה ִאיׁש ִל ְפנֵּי ֵּבית ִדין ֶׁשל ַמ ְע ָלה ,וְ ַ
יּובא ִמיָד ִל ְמ ִח ָצתֹו ְבגַן ָה ֵּע ֶדןָ .בא ַהנִ ְפ ָטר ְב ֵּליל
סּורים ,וְ הּוא ָ
ֵּח ֵּס ְך ִמ ֶּמנּו ְׁש ַלב ַהיִ ִ
הֹורּו ֶׁשי ָ
ֲשה ְכ ֵּדי ְלזַכֹות ֶאת ָה ַר ִבים ֶׁשיִ נְ ֲהגּו ְכמֹותֹו.
ַׁש ָבת ְל ַרב ָה ִעיר ַב ֲחלֹומֹו וְ ָסח לֹו ָכל ַה ַּמע ֶ
ֵּרא)
ַאה ַבת ַחיִ ים ,וַי ָ
( ֲ

אֹות ָך!
אֹוה ִּבים ְ
ַחנּו ֲ
רּוך הּוא ֲאנ ְ
ַה ָּקדֹוׁש ָב ְ
ירים...
ֻּׁלה ֶׁש ַב ִש ִ
ִׁשיר ַה ְמ ֻּׁׁש ָבח וְ ַה ְמע ֶ
ירים ק ֶֹדׁש ָק ָד ִּׁשים.
וְׁשיר ַה ִּש ִּ
ירים ק ֶֹדׁש ִּ
ָכל ַה ִּש ִּ
ַלקּוט ִׁש ְמעֹונִ י ִׁשיר
ירים! (י ְ
עֹולם ְכ ַדאי ְכיֹום ֶׁשנִ ַתן בֹו ִׁשיר ַה ִש ִ
אֹומרֵּ :אין ָה ָ
יבא ֵּ
ֲק ָ
ַר ִבי ע ִ
ירים)
ַה ִש ִ
ָדּוע ֶׁש ְשלֹּמֹּה ִח ֵּבר
ירים ,וְ י ַ
קֹור ִאים ֶאת ִׁשיר ַה ִש ִ
ָדהָ ,אנּו ְ
ְב ֵּליל ַה ֵּס ֶדרְ ,ב ִסיּום ַה ַהג ָ
ָָאלף'' ( ְמ ָל ִכים א'
ֶא ַמר ''וַיְ ִהי ִׁשירֹו ֲח ִמ ָשה ו ֶ
יריםְ ,כמֹו ֶׁשנ ֱ
ַח ִמ ָשה ִׁש ִ
ירים ַה ְר ֵּבהֶ ,א ֶלף ו ָ
ִׁש ִ
ֶא ַמר
ירים נ ֱ
ַאך ַעל ִׁשיר ַה ִש ִ
יהם ֶׁש ֵּהם ָהיּו ִב ְב ִחינַת ק ֶֹּדׁש ְ
ֲל ֶ
ֶא ַמר ע ֵּ
ירים נ ֱ
ה ,יב)ָ .כל ַה ִש ִ
עֹולם ּונְ ַציֵּן ֶאת ֶח ְל ָקן:
ֶא ְמרּו ֶע ֶשר ִׁשירֹות ָב ָ
ֶׁשהּוא ק ֶֹּדׁש ָק ָד ִׁשים .עֹוד נ ֶ
ָאמרִּ '' :מזְ מֹור ִּׁשיר ְליֹום ַה ַש ָבת'' ( ְת ִה ִלים צא).
ָאדם ָה ִראׁשֹון ַ
ָ
ּוב ֵּני
מׁשה ְ
ָׁשיר ֶ
ֶא ַמר ''ָאז י ִּ
ירהְ ,כמֹו ֶׁשנ ֱ
ָאמרּו ְכ ֶא ָחד ִׁש ָ
ֻּׁלם וְ ְ
ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְב ַקע ַהיָם ָפ ְתחּו כ ָ
ירה ַהזֹאת''.
ִּי ְש ָר ֵּאל ֶאת ַה ִּש ָ
ַא ַד ֵּב ָרה'' ( ְד ָב ִרים
ֶא ַמר '' ַה ֲאזִּ ינּו ַה ָש ַמיִּ ם ו ֲ
ירת ַה ֲא ִזינּוְ ,כמֹו ֶׁשנ ֱ
ָאמר ֶאת ִׁש ַ
מׁשה ַר ֵּבנּו ַ
ֶ
לב).
ׁשֹופ ִטים ה).
ּוב ָרק ֶבן ֲא ִּבינ ַֹעם'' ( ְ
בֹורה ָ
ַּת ַׁשר ְד ָ
ירה'' :ו ָ
ָאמרּו ִׁש ָ
ּוב ָרק ֶבן ֲא ִבינ ַֹּעם ְ
בֹורה ָ
ְד ָ

ירה
ֶא ַמר'' :וַיְ ַד ֵּבר ָדוִּ ד ַלה' ֶאת ִּד ְב ֵּרי ַה ִּש ָ
רּוך הּואֶׁ ,שנ ֱ
ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך גַם ָׁשר ְל ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
מּואל ב' כב ,א).
ַהזֹאת'' ( ְׁש ֵּ
ֵּצאּו ֵּמ ַהגָלּותְ ,כמֹו ֶׁש ֶנ ֱא ַמר '' ַה ִּשיר
לֹומר ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ְכ ֶׁשי ְ
ידים ַ
ֲת ִ
ַאחרֹונָה ע ִ
ירה ָה ֲ
וְ ַה ִש ָ
עֹולים
ִּי ְהיֶה ָל ֶכם ְב ֵּליל ִּה ְת ַק ֶדׁש ָחג וְ ִּש ְמ ַחת ֵּל ָבב'' (יְ ַׁש ְעיָה ל ,כט) .זֶה יִ ְהיֶה ְב ָׁש ָעה ֶׁש ִ
ֶמר וְ קֹול תֹּף ַלעֲלֹות ְל ַהר ה' ַל ֲעבֹּד ִל ְפנֵּי צּור
ֵּל ָראֹות ִל ְפנֵּי ה' ָׁשלֹוׁש ְפ ָע ִמים ַב ָשנָה ְב ִמינֵּי ז ֶ
יִ ְש ָר ֵּאל.
ירים? ֲהיִ ָת ֵּכן
ֻּׁלה ֶׁש ַב ִש ִ
ירים ֶׁשהּוא ק ֶֹּדׁש ָק ָד ִׁשים וְ ַה ְמע ֶ
ֶא ַמר ַעל ִׁשיר ַה ִש ִ
דּוע נ ֱ
אֹורה ַמ ַ
ִל ְכ ָ
ירת ָדוִ ד אֹו
ֶא ַמר ''זֶה ֵּאִ -לי וְ ַאנְ וֵּהּו'' אֹו ִׁש ַ
יה נ ֱ
ירת ַהיָם ֶׁש ָע ֶל ָ
דֹולה ְל ָמ ָׁשל ִמ ִש ַ
ֲלתֹו גְ ָ
ֶׁש ַּמע ָ
בֹורה?
ירת ְד ָ
ִׁש ַ
ּומ ָת ֵּרץִ ,כי ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ָׁשרּו ֶאת
מּוסר'' ְ
ַצ''ל ְב ִס ְפרֹו '' ַד ְר ֵּכי ָ
ׁשֹואל ַה ְג ִּר''י נַיְ ָמן ז ַ
ָכ ְך ֵּ
ַרא יִ ְש ָר ֵּאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
ֶא ַמר '' ַוי ְ
ַאחר ֶׁש ָראּו ֶאת ַמ ֶפ ֶלת ִמ ְצ ַריִ ם ְכמֹו ֶׁשנ ֱ
ירת ַהיָם ַרק ְל ַ
ִׁש ַ
ירה ,וְ זֶה ָד ָבר ִט ְב ִעי,
ָאמר ִׁש ָ
ילם נִ ְב ַקע ַהיָם וְ ָאז ַ
ּוב ְׁש ִב ָ
ֵּמת ַעל ְש ַפת ַהיָם'' ( ְׁשמֹות יד ,ל)ִ ,
רּוך הּואִ ,מ ְל ַבד ֶׁש ֵּהם ָע ְברּו
ָׁשיר ַעל ַמ ָתנָה ָכל ָכ ְך נִ ְפ ָלָאה ֶׁש ִק ְבלּו ֵּמ ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ִכי ִמי לֹּא י ִ
אֹותם
ֱבידּו ָ
יהם ֶׁש ֶהע ִ
יעת ַים סּוף ָראּו גַם ְב ַמ ֶפ ֶלת שֹונְ ֵּא ֶ
ֵּיהם ֶאת ְק ִר ַ
ֶאת ַהיָם וְ ָראּו ְב ֵּעינ ֶ
ירה.
אֹומ ִרים ִׁש ָ
ַדאי ְ
תּוקהַ ,על זֶה ו ַ
ְב ֶפ ֶר ְך .זֹו ָהיְ ָתה ְב ֶע ֶצם ֵּמ ֵּעין נְ ָק ָמה ְמ ָ
ּומיַד ָׁשאּול.
רּוך הּוא ִה ִציל אֹותֹו ִמ ַכף ָכל אֹויְ ָביו ִ
ַאחר ֶׁש ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ירה ְל ַ
ָאמר ִׁש ָ
גַם ָדוִ ד ַ
ירה.
לֹומר ִׁש ָ
ׁשּועה ָכזֹּאת ְכ ַדאי ַ
ַדאי ֶׁש ַעל יְ ָ
וַ
ּוק ִׁשי ַהגָלּותְ ,כמֹו
ירים ְמ ָת ֵּאר ְׁשלֹּמֹּה ֶאת ַה ֵּס ֶבל ֶׁשל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ְ
ֻּּׁמת זֶהְ ,ב ִׁשיר ַה ִש ִ
ְלע ַ
ּוב ָכל
ירים ה) ְ
כּוני ְפ ָצעּונִּ י'' ( ִׁשיר ַה ִש ִ
ֶא ַמר '''' ְמ ָצאּונִ י ַהש ְֹּמ ִרים ַהס ְֹּב ִבים ָב ִעיר ִּה ִּ
ֶׁשנ ֱ
ַאה ָבה ָאנִּ י''.
חֹולת ֲ
דֹודי ַמה ַתגִ ידּו לֹו ֶׁש ַ
אֹומ ִרים ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאלִ '''' :אם ִת ְמ ְצאּו ֶאת ִ
זֹּאת ְ
ּוש ֵּמ ִחים
ירה ְ
אֹומ ִרים ִׁש ָ
יֹותר ְ
נֹורא ְב ֵּ
יֹותרִ .אם ִב ְׁש ַעת ַה ֵּס ֶבל ַה ָ
דֹולה ְב ֵּ
זֹוהי ַה ַּמ ְד ֵּרגָה ַהגְ ָ
ִ
בֹוהה ְמאֹּד.
ֲלה גְ ָ
סּורים זֹו ַמע ָ
ַביִ ִ
יֹותר .לֹּא ַרק ֶׁשלֹּא ִמ ְתלֹונְ נִ ים ַעל
ירים ַכ ְמ ֻּׁׁש ָבח ְב ֵּ
דּוע נִ ְב ַחר ִׁשיר ַה ִש ִ
מּובן ַמ ַ
ּומ ָכאן ָ
ִ
אֹות ָך! ֲאנִ י
אֹוהב ְ
עֹולם! ֲאנִ י ֵּ
רּוך הּואִ :רבֹונֹו ֶׁשל ָ
אֹומ ִרים ַל ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
נֹורא ֶא ָלא ְ
ַה ֵּס ֶבל ַה ָ
עֹוב ִרים.
סּוריםַ ,ה ַּמכֹות וְ ַה ֵּס ֶבל ַהגָדֹול ֶׁשָאנּו ְ
יך'' אף על פי ַהיִ ִ
ַאה ָבה ָע ֶל ָ
חֹולה ֲ
'' ֵּ
ָאׁש ִּרי:
ֲשה נִ ְפ ָלא ֶׁש ִס ֵּפר ָה ַרב ֶא ְפ ַריִּ ם ֵּ
הּובא ַמע ֶ
ַב ֵּס ֶפר '' ֲא ִּני ַמ ֲא ִּמין'' ָ
קֹובנָהְ ,ב ַה ְד ָר ָכ ָתם ֶׁשל ְׁש ֵּכנֵּינּו
ָׁשן ֶׁשל ְ
ָאצים ְל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַהי ָ
ִב ְז ַמן ַהשֹוָאה ָפ ְרצּו ַהנ ִ
ַאך ָטעּות
הּומהְ .
טֹובים'' ,וְ ִצּוּו ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ַה ְת ִפ ָלהֵּ .הם ִצפּו ְל ֶב ָה ָלה וְ ִל ְמ ָ
יט ִאים ַה'' ִ
ַה ִל ָ
ּוב ְת ִפ ִלין; ִאיׁש ֵּמ ֶהם לֹּא ָב ָכה.
הּודים ָע ְמדּו ְכ ִמק ֶֹּדם ,עֲטּו ִרים ְב ַט ִלית ִ
ָדםַ .היְ ִ
ָהיְ ָתה ְבי ָ
ָחהַ ,רק ְת ִפ ָלה ְב ַל ַחׁש.
יהםִ .איׁש לֹּא זָע .לֹּא נִ ְׁש ְמ ָעה ֲאנ ָ
קֹומֹות ֶ
ֵּ
ֵּהם נִ ְצבּו ִב ְמ
ירים,
ַאך ִאיׁש ֵּמ ֶהם ,לֹּא ִמן ַה ְז ֵּקנִ ים וְ לֹּא ִמן ַה ְצ ִע ִ
ירת וִ דּויְ ,
ַדאי ֵּה ֵּחלּו ַב ֲא ִמ ַ
ַר ִבים ו ַ
ּוב ֶׁש ֶקט
ַפׁשֹו ִב ְפנֵּי ַה ְמ ַר ְצ ִחיםְ .בא ֶֹּמץ ֵּלב ְ
ַמ ָּמׁש ַאף ֶא ָחד ,לֹּא ָב ָכה וְ לֹּא ִה ְת ַחנֵּן ַעל נ ְ
יהם ְל ֵּע ֶבר ָה ֵּעינַיִ ם ָה ַר ְצ ָחנִ יֹות.
הּודים ֶאת ַמ ְב ֵּט ֶ
יׁשירּו ַהיְ ִ
ֵּה ִ
ַאחר
ַפלּו ְב ַמכֹות ֶר ַצח ַעל ַה ִּמ ְת ַפ ְל ִליםְ .ל ַ
ָאצים ִמ ַת ְד ֵּה ָמ ָתם וְ ִה ְתנ ְ
אֹוׁשׁשּו ַהנ ִ
ַאחר ֶרגַע נִ ְת ְ
ְל ַ
ָפל ְברּוחֹו.
ַאך ִאיׁש לֹּא נ ַ
צּועיםְ ,
ּופ ִ
קֹובנָה ֻּׁמ ִכיםְ ,מעֻּׁנִ ים ְ
הֹובילּום ְבחּוצֹות ְ
ְז ַמן ִ
יהםְ ,כ ִאלּו ָצעֲדּו
ֲטּורים ִב ְת ִפ ֵּל ֶ
יהם ַוע ִ
יתֹות ֶ
ֲטּופים ְב ַט ִל ֵּ
ּוב ַׁש ְלוָה ,ע ִ
ֵּהם ָצעֲדּו ְב ֶׁש ֶקט ְ
ֲטּופים ְב ַט ִליתֹות
יהם ַל ְחפֹּר בֹורֹות .ע ִ
ֲל ֶ
הֹובילּום ֶאל ָה ֲאגַם וְ ָׁשם ִצּוּו ע ֵּ
ְב ִמ ְצ ָעד ְצ ָב ִאיָ .כ ְך ִ

ּוללֹּא ֶב ָה ָלה.
נֹוס ִסים ְת ִפ ִלין ֶׁשל רֹּאׁש  -וְ ַהכֹּל ְב ֶׁש ֶקט ְ
ֹּאׁשם ִמ ְת ְ
ָח ְפרּו ֶאת ַהבֹורֹות ְכ ֶׁש ְבר ָ
ַאחרֹונִ ים לֹּא נִ ְׁש ְברּו.
ָעים ָה ֲ
ַאך גַם ָב ְרג ִ
גֹורלֹו ְ
ַחס ְל ָ
ִאיׁש לֹּא ִה ְׁש ָלה ֶאת ַע ְצמֹו ְבי ַ
ַאך
הּודיםְ .
יט ִאיִ יםֶׁ ,ש ֵּה ֵּחלּו ְל ִה ְתגָרֹות ַביְ ִ
יׁש ִמים ִל ָ
ַאסף ֲא ַס ְפסּוף ֶׁשל ַאנְ ִט ֵּ
ִמ ָס ִביב ִה ְת ֵּ
ֲצּומהְ ,ב ִה ְת ַל ֲהבּות ק ֶֹּדׁשֵּ .הם ָפ ְתחּו
יהם ְב ַכ ָּונָה ע ָ
לֹות ֶ
ַה ָללּו לֹּא ֵּהגִ יבּו וְ ִה ְמ ִׁשיכּו ִב ְת ִפ ֵּ
יבם.
ֲשה ְס ִב ָ
ירת וִ דּוי ְב ַה ְמ ִׁשי ָכם ַל ְחפֹּר ֶאת ַהבֹורֹות וְ לֹּא ָׁשעּו ְכ ָלל ַל ַנע ֶ
ַב ֲא ִמ ַ
ירת ְת ִה ִלים  -נִ גּונָם
ָאצים וְ ֵּהם ָכ ְרעּו וְ נ ְָפלּו ,נִ ְׁש ַמע נִ גּון ֶׁשל ֲא ִמ ַ
ַכ ֲא ֶׁשר יָרּו ָב ֶהם ַהנ ִ
ָפלּו
ירת ְת ִה ִלים ֶׁשל נְ ִעים ְז ִמירֹות יִ ְש ָר ֵּאל ,וְ ָכ ְך נ ְ
יטא ַב ֲא ִמ ַ
הּודי ִל ָ
ַה ְמ ַל ֵּבב וְ ַהנִ ְרגָׁש ֶׁשל יְ ֵּ
תֹוך ַה ְק ָב ִרים ֶׁש ָכרּו ְל ַע ְצ ָמם.
ָׁשן ְל ְ
דֹוׁשי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַהי ָ
ְק ֵּ

רּוך הּואַ .ה ִאם
יׁשים ָכ ְך ְכ ַל ֵּפי ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ַאך ְכ ַדאי ֶׁשנִ ְׁשַאל ֶאת ַע ְצ ֵּמנּו ַה ִאם גַם ָאנּו ַמ ְרגִ ִ
ְ
לֹומר ְב ֶפה ָמ ֵּלאִ '' :רבֹונֹו
כֹולים ַ
סּורים ָק ִׁשים ָאנּו יְ ִ
ַכ ֲא ֶׁשר ָאנּו נִ ְת ָק ִלים ִב ְק ָׁשיִ ים אֹו ְביִ ִ
אֹות ָך!''?
אֹוהב ְ
תֹודה ַעל ַה ַּמכֹות וְ ַה ֵּס ֶבל ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַק ֵּבל ִמ ְּמ ָךֲ .אנִ י ֵּ
תֹודה! ָ
עֹולם! ָ
ֶׁשל ָ
כֹולים ְל ָה ִעיד ַעל ַע ְצ ָמם ֶׁש ָכ ְך ֵּהם ָח ִׁשים ָכל
ֻּׁלה יְ ִ
ידי ְסג ָ
יח ֵּ
ֵּאין ָס ֵּפקִ ,כי ַרק ְמ ֵּתי ְמ ַעט וִ ִ
סּורים.
ֵּעת ֶׁש ֵּהם ְמ ַק ְב ִלים יִ ִ
סּורים ,וְ ָהיָה ָׁשגּור
ַצ''ל ָהיָה ָרגִ יל ְל ַל ֵּּמד ַד ַעת ֶאת ָה ָעם ְל ַבל יִ ְבעֲטּו ְביִ ִ
ֶה'' ָח ֵּפץ ַח ִּיים'' ז ַ
ָדינּו וְ ַרגְ ֵּלינּו ְביֹום
מֹוצ ִאים י ֵּ
סּורין לֹּא ָהיִ ינּו ְ
ַצ''לִ '' :א ְל ָמ ֵּלא ַהיִ ִ
ְב ִפיו ַמ ֲא ַמר ַה ְג ָר''א ז ַ
ַה ִּמ ְׁש ָפט!''
יהם ַדוְ ָקא ְכ ֶׁש ָע ְמדּו
יעה ֲא ֵּל ֶ
ֻּׁל ָתם ִהגִ ָ
ַלה ֶׁשגְ ד ָ
בֹותינּוּ ,ונְ ג ֶ
דֹולי ַר ֵּ
ִאם נִ ְתבֹונֵּן ְב ַד ְר ָכם ֶׁשל גְ ֵּ
ּוק ָׁשיִ ים.
ְב ַמ ָצב ֶׁשל נִ ְסיֹונֹות ְ
ּוכ ָכל ֶׁשיִ ְרבּו ַהנִ ְסיֹונֹות
ָאדם וְ ַה ְצ ָל ָחתֹו ִהיא ַדוְ ָקא ְב ַמ ָצב ֶׁשל ְק ָׁשיִ יםְ ,
ֲבֹודתֹו ֶׁשל ָה ָ
ָכל ע ָ
ָאדם.
ֲבֹודתֹו ֶׁשל ָה ָ
ָׁשם ִת ָב ֵּחן ע ָ
רּוך הּוא ַכ ֲא ֶׁשר ָאנּו ָח ִׁשים ֶאת
ַאה ָב ֵּתנּו ְל ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
יצד נִ ְר ֵּאית ֲ
ָה ָבה נִ ְב ַחן ֶאת ַע ְצ ֵּמנּוֵּ :כ ַ
עֹולם''?
תֹודהִ ,רבֹונֹו ֶׁשל ָ
אֹומ ִרים '' ָ
'' ַמ ָכתֹו''? ַה ִאם גַם ָאז ָאנּו ְ
ַאך ִעם ָכל זֶה
נֹורא ְ -
ֵּאין ָס ֵּפקְ ,ל ָכ ְך ִה ְת ַכּוֵּן ְׁשלֹּמֹּה ַה ֶּמ ֶל ְךִ '' :הכּונִ י ְפ ָצעּונִ י''ַ .ה ֵּס ֶבל הּוא ָ
אֹות ָך!
אֹוה ִבים ְ
ַחנּו ֲ
רּוך הּואֲ ,אנ ְ
ַ -ה ָקדֹוׁש ָב ְ

קריאת שמע על המטה בליל הסדר
אֹומ ִרים ְב ֵּליל ַה ֵּס ֶדר ֶאת ָכל ְק ִריַאת ְׁש ַמע ַעל ַה ִּמ ָטהֶ ,א ָלא ַרק ָפ ָר ָׁשה
ָדּועֵּ ,אין ְ
ַכי ַ
ּוב ְר ַכת '' ַה ַמ ִפיל''.
ִראׁשֹונָה '' ְׁש ַמע'' ִ
ַצ''ל ְבא ֶֹּפן נִ ְפ ָלא:
ֶאת ַט ְעמֹו ֶׁשל ִמנְ ָהג זֶה ֵּב ֵּאר ַר ִבי ָׁשלֹום ְׁש ַב ְדרֹון ז ַ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם
ַב ַליְ ָלה ַהזֶה ָאנּו ְמצֻּּׁוִ ים ַעל ִספּור יְ ִציַאת ִמ ְצ ַריִ ם'' ,וְ ָכל ַה ַּמ ְר ֶבה ְל ַס ֵּפר ִב ִ
ָאדם ַל ֲעסֹּק ְב ִה ְלכֹות ַה ֶפ ַסח
ֲשה? ַ '' -חיָב ָ
ּומהּו ִׁשעּור ַה ִחיּוב ְל ַמע ֶ
ֲה ֵּרי זֶה ְמ ֻּׁׁש ָבח''ַ .
ֹותינּוַ ,עד
רּוך הּוא ַל ֲאב ֵּ
ּובנִ ְפ ָלאֹות ֶׁש ָע ָשה ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ּול ַס ֵּפר ַבנִ ִסים ַ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,
ּוב ִ
ִ
ימן תפא ס''ב).
ֶׁש ַת ְח ְט ֶפנּו ֵּׁשנָה'' (שו''ע א ַֹּרח ַחיִ ים ִס ָ

אֹוריְ ָתא ,וְ ִאלּו ְק ִריַאת ְׁש ַמע ַעל ַה ִּמ ָטה ֵּאינָּה ֶא ָלא
וְ ִהנֵּהִ ,חיּוב ִספּור ַהיְ ִציָאה הּוא ִמ ְד ָ
ֲדיִ ן יֵּׁש ְבכֹּחֹו ִל ְקרֹּא ְק ִריַאת ְׁש ַמעֻּׁ ,מ ָטל ָע ָליו ַה ִחיּוב ְל ַס ֵּפר
ילאִ ,מי ֶׁשע ַ
ִענְ יָן ְד ַר ָבנָןִ .מ ֵּּמ ָ
יך עֹוד וְ עֹוד ְל ַס ֵּפר
ַמ ִׁש ְ
אֹוריְ ָתאֶ ,א ָלא י ְ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵּאינֹו ַר ַשאי ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִחיּוב ִמ ְד ָ
ִב ִ
יציַאת ִמ ְצ ַריִ םַ ,עד ֶׁש ֶב ֱא ֶמת '''' ַת ְח ְט ֶפנּו ֵּׁשנָה''!...
ִב ִ
וְ ִד ְב ֵּרי ִפי ָח ָכם ֵּחן! (הגדה של פסח – אור דניאל).

מהלכות יום טוב
טעה בתפלת יום טוב
ַאחר
מֹודים' ,וְ ִה ְס ַת ֵּפק ִאם ַ
ּופ ְתאֹום ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ְב ִב ְר ַכת ' ִ
ַה ִּמ ְת ַפ ֵּלל ְביֹום טֹובִ ,
יך' ['וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵּעינֵּינּו'
ַאתה ְב ַר ֲח ֶמ ָ
יך 'וְ ָ
יאנּו' ,אֹו ֶׁש ִה ְמ ִׁש ְ
ֲלה וְ יָבֹוא' ִסיֵּם ַעל ַה ֵּס ֶדר 'וְ ַה ִש ֵּ
' ַיע ֶ
יך
ּול ַה ְמ ִׁש ְ
יאנּו' ְ
לֹומר 'וְ ַה ִש ֵּ
יך ַל ֲחזֹּר ַ
ּמֹועדָ ,צ ִר ְ
 לבני אשכנז] ְכמֹו ְברֹּאׁש ח ֶֹּדׁש וְ חֹּל ַה ֵּּומ ְת ַפ ֵּלל ׁשּוב( .חזו''ע יו''ט
ִמ ָשם ַעל ַה ֵּס ֶדר .וְ ִאם ִסיֵּם ְת ִפ ָלתֹו וְ ִה ְס ַת ֵּפק ֵּכן ,חֹוזֵּר ָלרֹּאׁש ִ
רכו .תנד)
ּוב ְמקֹום ְל ַסיֵּם ' ְמ ַק ֵּדׁש
ידהִ ,
ֲמ ָ
ימת ַה ְב ָר ָכה ָבע ִ
יֹום טֹוב ֶׁש ָחל ְב ַׁש ָבת ִ -אם ָט ָעה ַב ֲח ִת ַ
ַאחר
ַה ַש ָבת וְ יִ ְש ָר ֵּאל וְ ַה ְז ַמנִ ים'ָ ,ח ַתם ' ְמ ַק ֵּדׁש יִ ְש ָר ֵּאל וְ ַה ְז ַמנִ ים' ִב ְל ַבד ֵּ -אינֹו חֹוזֵּרֵּ ,מ ַ
ּוכ ָבר ִה ְז ִכיר ַׁש ָבת ְב ֶא ְמ ַצע ַה ְב ָר ָכה .וְ הּוא ַה ִדין ִאם ָט ָעה וְ ָח ַתם ' ְמ ַק ֵּדׁש ַה ַש ָבת' ִב ְל ַבד.
ְ
ָצא( .שם רכג)
ֲלה וְ יָבֹוא' ִב' ְר ֵּצה' ,י ָ
ילה וְ ִה ְז ִכיר ' ַיע ֶ
וְ ֵּכן ִאם ָט ָעה וְ ִה ְת ַפ ֵּלל ְת ִפ ַלת ַׁש ָבת ְרגִ ָ
שֹומ ַע ְב ָר ָכה ֵּמ ֲח ֵּברֹו אֹו ֲח ִמ ָשה
אּולםַ ,ה ֵּ
ַה ֵּלל ָ -אסּור ְל ַה ְפ ִסיק ְב ִדבּור ְב ֶא ְמ ַצע ַה ַה ֵּלל .וְ ָ
מּוך ַמ ָּמׁש
ַא ִפלּו ָס ְ
ֻּׁשה אֹו ' ָב ְרכּו' ְב ֶא ְמ ַצע ַה ַה ֵּלל ,ו ֲ
ֲא ֵּמנִ ים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשל ַק ִדיׁש אֹו ְקד ָ
ּמֹועדְ ,ל ִמנְ ַהג ְבנֵּי ְס ָפ ַרד ֶׁש ֵּאין ְמ ָב ְר ִכים
ּוב ַה ֵּלל ֶׁשל חֹּל ַה ֵּ
לּוך'ַ ,י ֲענֶה ִע ָּמ ֶהםַ .
ְל ִב ְר ַכת 'יְ ַה ְל ָ
ָע ָליוַ ,ר ַשאי ַלעֲנֹות גַם ֶאת ְׁשָאר ָה ֲא ֵּמנִ ים ֶׁש ַעד סֹוף ַה ַק ִדיׁש( .שם רלט .ח''ע חנוכה
רכד)
ּמֹועד וְ ַה ִש ְמ ָחה ֶׁשבֹו( .ח''ע
ֻּׁשת ַה ֵּ
יכלִ ,מ ְפנֵּי ְקד ַ
יחת ַה ֵּה ָ
ָאמ ָרן ִב ְפ ִת ַ
י''ג ִּמדֹות ֵּ -אין ְל ְ
סוכות תלז ,תסט)
ּמּוסף ֶׁשל יֹום טֹוב ִראׁשֹון .וְ ִאם ָט ָעה
מֹוריד ַה ַטל' ִמ ָ
לֹומר ' ִ
ילים ַ
מֹוריד ַה ַּטל ַ -מ ְת ִח ִ
ִּ
ַחזֹּר
יך' ,וְ י ֲ
ֹּאמר ' ַל ְּמ ֵּדנִ י ֻּׁח ֶק ָ
ַאתה ה'' ,י ַ
רּוך ָ
ָאמר ' ָב ְ
ֶׁשם' ִ -אם נִ ְז ַכר ְכ ֶׁש ַ
מֹוריד ַהג ֶ
ָאמר ' ִ
וְ ַ
ַאתה גִ בֹור'ֲ .א ָבל ִאם ִסיֵּם ִב ְר ַכת ' ְמ ַחיֵּה ַה ֵּּמ ִתים'  -חֹוזֵּר ְלרֹּאׁש ַה ְת ִפ ָלה( .ילקו''י א
ְל' ָ
רמג .רמז)
מֹוריד
ירת ' ִ
תֹוך ְׁשל ִֹּׁשים יֹום ַל ֲא ִמ ַ
ֶׁשם'ְ :ב ְ
מֹוריד ַהג ֶ
מֹוריד ַה ַטל' אֹו ' ִ
ָאמר ' ִ
ִה ְס ַת ֵּפק ִאם ַ
ֶׁשם',
מֹוריד ַהג ֶ
ָאמר ' ִ
תֹוך ֶה ְרגֵּל ְלׁשֹונֹו ַ
ַה ַטל' [ ַעד ט''ו ְב ִאיָר]  -חֹוזֵּרִ ,כי ִמן ַה ְס ָתם ִמ ְ
ַאחר ִת ְׁש ִעים ְת ִפלֹות
ַאחר ְׁשל ִֹּׁשים יֹוםִ ,אם ִה ְס ַת ֵּפק ֵּ -אינֹו חֹוזֵּרֶׁ ,ש ִּמן ַה ְס ָתםְ ,ל ַ
ֲא ָבל ְל ַ
טֹובהֶׁ ,ש ְביֹום
מֹוריד ַה ַטל' .וְ ֵּע ָצה ָ
לֹומר ' ִ
ֶׁשנָן ְב ֶמ ֶׁש ְך ְׁשל ִֹּׁשים יֹוםִ ,ה ְת ַרגְ ָלה ְלׁשֹונֹו ַ
ֶׁשי ְ
מֹוריד ַה ַטל'',
יע ִ
הֹוׁש ַ
ַאתה ַרב ְל ִ
ַחזֹּר ַ 91פ ַעם '' ְמ ַחיֵּה ֵּמ ִתים ָ
טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶפ ַסח י ֲ
חֹוזרֵּ ,כיוָן ֶׁש ִה ְת ַרגְ ָלה ְלׁשֹונֹו
ֶׁשם אֹו ַטלֵּ ,אינֹו ֵּ
ָאמר ג ֶ
יל ְך ִ -אם ִה ְס ַת ֵּפק ִאם ַ
ּומ ָכאן וְ ֵּא ָ
ִ
ֹּאמר ֵּכן ַ 010פ ַעם( .סימן קיד סעיף ט .רמח)
ּומן ַה ְס ָתם ִה ְז ִכיר ' ַטל' .וְ טֹוב ֶׁשי ַ
ִ

הלכות חג בחג
דֹור ִׁשים ֶאת ִה ְלכֹות ֶה ָחג ְב ָכל יְ ֵּמי ֶה ָחגְ ,ל ַבד ִמ ַּמה
מ ֶֹּׁשה ַר ֵּבנּו ִת ֵּקן ְליִ ְש ָר ֵּאל ֶׁשיִ ְהיּו ְ
יט''א,
עּורים ַב ֲה ָל ָכה ִמ ִפי ָה ַר ָבנִ ים ְׁש ִל ָ
ַארגֵּן ִׁש ִ
ַב ִאים ְל ְ
ֶש ָד ְרׁשּו ק ֶֹּדם ֶל ָחגְ .ל ָכ ְך ַעל ַהג ָ
רֹובהְ ,ב ֶע ְז ַרת ה'( .מגילה ד
ּובגְ ֻּׁא ָלה ַה ְק ָ
יח ַ
ּול ַחזֵּק ֶאת ֵּלב יִ ְש ָר ֵּאל ֶב ֱאמּונָה ְב ִביַאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ
ע''א .יו''ט רנג)

מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב
ָכל ַה ְּמ ָלאכֹות ָה ֲאסּורֹות ְב ַׁש ָבתֲ ,אסּורֹות ְביֹום טֹוב ,חּוץ ִמ ְּמ ָלאכֹות ֶׁש ֵּהן ''א ֶֹּכל [צ ֶֹּר ְך]
אֹותן ַה ְּמ ָלאכֹות ְמצּויֹות וְ ָׁשוֹות ֵּא ֶצל ָכל
ּוב ְל ַבד ֶׁשיִ ְהיּו ָ
ָאדםִ ,
לֹומרְ ,ל ָצ ְרכֹו ֶׁשל ָה ָ
ֶפׁש''ְ ,כ ַ
נֶ
ָאדםְ ,כ ִבשּול ,וְ ַה ְד ָל ַקת ַהנֵּר ְכ ֵּדי ְל ָה ִאיר ֶאת ַה ֲח ֵּׁש ָכהֲ .א ָבל ְמ ָלאכֹות ַה ְמ ַׁש ְּמׁשֹות ְב ִע ָקר
ָ
ֲשֹותן ְביֹום טֹוב.
ּומ ֻּׁענָגִ יםֵּ ,אין ֶה ֵּתר ַלע ָ
ָקים ְ
ָמים ִב ְל ַבדִ ,כ ְמ ֻּׁפנ ִ
ָׁשים ְמ ֻּׁסי ִ
ַל ֲאנ ִ

הדלקת האש ובשול
רּוריםֲ ,א ָבל
ַפ ִ
יֹוצאת ִמ ַּמ ִצית וְ ג ְ
ָאסרּו ֲח ָכ ִמים ְל ַה ְד ִליק ֵּאׁש ֲח ָד ָׁשה ְביֹום טֹובְ ,כ ֵּאׁש ַה ֵּ
ְ
ָכין ֵּמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב 'נֵּר נְ ָׁש ָמה'
ָאדם י ִ
ִה ִתירּו ְל ַה ְד ִליק ֵּמ ֵּאׁש ֶׁש ְכ ָבר נִ ְמ ֵּצאת .וְ ָל ֵּכן ָכל ָ
ּול ָכל ְצ ָר ָכיו( .מט)
יּוכל ְל ַה ְד ִליק ִמ ֶּמנּו ְל ִבשּולְ ,ל ָה ִאיר ְ
ָדלּוק ְכ ֵּדי ֶׁש ַ
ַח ְׁש ַמל ֵּ -אין ְל ַה ְד ִליק ַח ְׁש ַמל ְביֹום טֹובֵּ ,כיוָן ֶׁש ַּמ ְד ִליק ֵּאׁש ֲח ָד ָׁשה .וְ ָל ֵּכן יֵּׁש ְל ָה ִעיר
יהם ִב ְר ַכת טֹוב( .נג)
ֲל ֶ
אֹותם ַה ְּמ ִק ִלים ָבזֶה ,וְ ָתבֹּא ע ֵּ
ימה ְל ָ
ּובנְ ִע ָ
ַחת ִ
ְבנ ַ
יֹוצא ,י ְַפ ִעיל ֶאת ַה ַתנּור ֵּמ ֶע ֶרב
פּוחי ֲא ָד ָמה וְ ַכ ֵּ
רֹוצה ֶל ֱאפֹות ְב ַתנּור עֹופֹות וְ ַת ֵּ
ַּתנּור ָ -ה ֶ
ֶה ָחג ַעל ְׁשעֹון ַׁש ָבת ,וְ יִ ֵּתן ֶאת ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ֶב ָחג ַב ַתנּור ,וְ ַה ַתנּור יִ ָד ֵּלק וְ יִ ָכ ֶבה ֵּמ ֵּא ָליו( .עב)
ִּמלּוי ַה ִּסיר ֻּׁ -מ ָתר ְל ַמ ְלאֹות ֶאת ַה ִסיר ְביֹום טֹוב ְב ָב ָשר אֹו ְב ָדגִ ים ְכ ֵּדי ְל ַב ְש ָלם ,וְ ַאף ַעל
יֹותר ֶאת
ימה ֵּ
תֹוס ֶפת ַה ֲח ִתיכֹות ַמ ְט ִע ָ
ַאחתִ ,מ ְפנֵּי ֶׁש ֶ
יכה ַ
יך ֶל ֱאכֹּל ֶא ָלא ֲח ִת ָ
ִפי ֶׁש ֵּאינֹו ָצ ִר ְ
יֹותר ִל ְכבֹוד יֹום טֹוב( .לח)
ֲשה ְמ ֻּׁׁש ָבח ֵּ
ַה ַת ְב ִׁשיל ,וְ נִ ְמ ָצא ֶׁש ַה ַת ְב ִׁשיל כֻּׁלֹו ַנע ֶ
הּודי ַה ְמ ַח ֵּלל ַׁש ָבת ְב ַפ ְר ֶה ְסיָא,
ִּבשּול ְלצ ֶֹר ְך ְמ ַח ֵּלל ַׁש ָבת ָ -אסּור ְל ַב ֵּשל ְביֹום טֹוב ְלצ ֶֹּר ְך יְ ִ
נֹוס ַע ְב ֶר ֶכב
ָריֹות ְב ַׁש ָבת ָב ְרחֹוב אֹו ֵּ
ֲש ָרהְ ,כגֹון ֶׁש ְּמ ַע ֵּשן ִסיג ִ
ְד ַהיְ נּו ֶׁש ְּמ ַח ֵּלל ַׁש ָבת ִב ְפנֵּי ע ָ
ֻּׁחד.
הּודי ָכזֶה ְל ֵּביתֹו ְביֹום טֹובֶׁ ,ש ָּמא יְ ַב ֵּשל ִב ְׁש ִבילֹו ִב ְמי ָ
ְב ַׁש ָבת ,וְ ָל ֵּכן ֵּאין ְל ַה ְז ִמין יְ ִ
רֹוצה ְל ַה ְז ִמינֹו
ָאדם ֶׁשיֵּׁש לֹו ְקרֹוב ִמ ְׁש ָפ ָחה אֹו ַמ ָכר ֶׁש ְּמ ַח ֵּלל ַׁש ָבת ְב ַפ ְר ֶה ְסיָא ,וְ ֶ
אּולם ָ
ָ
בֹורא
ֶא ָמנִ ים ֶאל ֵּחיק ֵּ
תֹורה וְ יִ ְז ֶכה ַל ֲחזֹּר ַל ְּמקֹורֹות ַהנ ֱ
אּולי יִ ְת ָק ֵּרב ַל ָ
ֶא ְצלֹו ֶל ָחג ְכ ֵּדי ֶׁש ַ
ילים ֵּמ ֶע ֶרב ֶה ָחגְ ,כ ֵּדי ֶׁשלֹּא יִ ְצ ָט ֵּר ְך ְל ַב ֵּשל ִב ְׁש ִבילֹו
ָשים ֵּלב ְל ַב ֵּשל ֶאת ָכל ַה ַת ְב ִׁש ִ
עֹולם ,י ִ
ָ
ֶב ָחגּ .ו ִמ ָכל ָמקֹוםִ ,אם לֹּא ִב ֵּשל ק ֶֹּדם ָל ֵּכןֵּ ,מ ִע ַקר ַה ִדיןַ ,אגַב ֶׁש ְּמ ַב ֵּשל ְל ַע ְצמֹו וְ ִל ְב ֵּני
הֹוסיף עֹוד ַב ַת ְב ִׁשיל ִב ְׁש ִביל ֲח ֵּברֹו ַה ְמ ַח ֵּלל ַׁש ָבת( .הרדב''ז ,פרי מגדים,
ֵּביתֹוַ ,ר ַשאי ְל ִ
מהר''ם שיק ועוד .לח)
ָריֹות ְביֹום טֹובֵּ ,כיוָן ֶׁש ֵּאין זֹו ֲהנָָאה ַה ָשוָה ְל ָכל ָא ָדם.
אֹוס ִרים ְל ַע ֵּשן ִסיג ִ
ִּעשּון  -יֵּׁש ְ
חֹוב ִבים
אֹותם ַה ְ
ָרם לֹו ַצ ַער ,יֵּׁש ְל ָה ֵּקל לֹוֲ .א ָבל ָ
ָאדם ֶׁש ִאם לֹּא יְ ַע ֵּשן יִ ג ֵּ
וְ ַל ֲה ָל ָכהָ ,
יך ָל ַד ַעת ִכי ָה ִעשּון ַמ ִזיק ְמאֹּד ְמאֹּד ִל ְב ִריאּותֹו
ָריֹות ִמ ֵּדי ַפ ַעם ,יִ ָּמנְ עּו ִמ ְל ַע ֵּשן .וְ ָצ ִר ְ
ִסיג ִ

יכם''( .מד)
עֹובר ַעל ''וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶתם ְמאֹּד ְלנ ְַפׁש ֵֹּּת ֶ
ָאדם ,וְ יֵּׁש ֲח ָׁשׁש גָדֹול ֶׁש ֵּ
ֶׁשל ָה ָ

כבוי האש
יח
ָריָה ,יַנִ ַ
ֶפׁש .וְ ָל ֵּכןַ ,ה ְמ ַע ֵּשן ִסיג ִ
ָאסּור ְל ַכבֹות ֵּאׁש ְביֹום טֹוב ָכל ֶׁש ֵּאין ָבזֶה צ ֶֹּר ְך א ֶֹּכל נ ֶ
יהם( .נב)
ֲדינּות ֶׁשיִ ָכבּו ֵּמ ֲא ֵּל ֶ
ָריָה ַבע ִ
ַפרּור וְ ַה ִסיג ִ
ֶאת ַהג ְ
ַאחרְ ,כגֹון ֶׁשיְ ַמ ֵּלא
גֹורם ֵּ
אּולם ֻּׁמ ָתר ְל ַכבֹותֹו ַעל יְ ֵּדי ֵּ
ִּכבּוי גַז ָ -אסּור ְל ַכבֹות ֶאת ַהגַזָ ,
יחהּו ַעל ָה ֵּאׁש ֶׁשיִ ְר ַתח ,וְ יִ גְ ְלׁשּו ַה ַּמיִ ם וְ יִ ָש ְפכּו ַעל ַהגַז
דֹותיו וְ יַנִ ֵּ
קּומקּום ָק ָטן ְב ַמיִ ם ַעל גְ ָ
ְ
ַק ִפיד ִל ְׁשתֹות ֶאת ַה ַּמיִ ם ֶׁש ָר ְתחּוִ ,כי ָאסּור
וְ ִת ָכ ֶבה ָה ֵּאׁש ,וְ ָאז יִ ְסגֹּר ֶאת ַכ ְפתֹור ַהגַז .וְ י ְ
אֹותם
יך ֶאת ָ
ְל ַב ֵּשל ֶׁשלֹּא ְלצ ֶֹּר ְך( .נח) ִאם יֵּׁש לֹו ְכ ָבר ֵּמ ַחם ַמיִ ם ,נִ ְמ ָצא ִאם ֵּכן ֶׁש ֵּאינֹו ָצ ִר ְ
ֹּאכל ֶאת
ַמ ִתין ֶׁשיִ גְ ְלׁשּו ַה ַּמיִ ם וְ י ַ
יצה וְ י ְ
יח ֵּב ָ
קּומקּוםָ ,ל ֵּכן יִ ְׁש ַת ֵּדל ְל ַה ְר ִת ַ
יח ַב ְ
ַמיִ ם ֶׁש ַּמ ְר ִת ַ
יצה.
ַה ֵּב ָ
יך ְל ַב ְשלֹו
ַאחר ִמ ֵּכן ָצ ִר ְ
ּול ַ
בֹוההְ ,
ַהנְ ָמ ַכת ָה ֵּאׁש ַ -ת ְב ִׁשיל ֶׁש ְת ִח ַלת ִבשּולֹו הּוא ַעל ֵּאׁש גְ ָ
יך ֶאת ַהגַז ְביֹום טֹוב ְלצ ֶֹּר ְך
יֹוצאֻּׁ ,מ ָתר ְל ַהנְ ִמ ְ
מּוכהְ ,כמֹו ַת ְב ִׁשיל א ֶֹּרז וְ ַכ ֵּ
ַעל ֵּאׁש נְ ָ
אכה ֶׁש ִהיא ְלצ ֶֹּר ְך
ַה ַת ְב ִׁשיל ֶׁשיִ ְת ַב ֵּשל ַכהֹּגֶן וְ לֹּא יִ ָש ֵּרףֶׁ ,ש ֵּכיוָן ֶׁש ִה ִתירּו ֲח ָכ ִמים ָכל ְמ ָל ָ
מּוכהֵּ .כן ָפ ַסק ַהגָאֹון
יך ,וְ לֹּא ִה ְצ ִריכּו ְל ַה ְד ִליק ֵּאׁש ֲח ָד ָׁשה נְ ָ
ֶפׁשֻּׁ ,ה ַתר גַם ְל ַהנְ ִמ ְ
א ֶֹּכל נ ֶ
ַר ִבי מ ֶֹּׁשה ַפיְ ינְ ְׁש ֵּטיין ְב ִס ְפרֹו ִאגְ רֹות מ ֶֹּׁשה (ח''א סימן קטו ,וח''ד סימן קג) וְ ִחזֵּק ֶאת
עֹוב ְדיָה
בֹותינּו ָה ִראׁשֹונִ ים .וְ ֵּכן ִה ִתיר ַהגָאֹון ַר ִבי ַ
ָד ַעת ַעל ִפי ַר ֵּ
ַה ֶה ֵּתר ְבטּוב ַט ַעם ו ַ
פֹוס ִקים ַר ִבים( .נח)
תֹורה ,וְ עֹוד ְ
ַש ִכיל ַע ְב ִדי ,וְ ֵּכן ָכ ַתב ְבׁשּו''ת ִקנְ יַן ָ
ֲה ָדאיָה ְבׁשּו''ת י ְ
יע ְבעֹוד ְז ַמן ַל ַּמיִ ם
ָחת נֵּר ְב ַמ ִּים  -נֵּר ַׁש ֲעוָה ָדלּוקֵּ ,אין ְל ַהנִ יחֹו ְב ַמיִ ם ְכ ֵּדי ֶׁש ְכ ֶׁשיַגִ ַ
ַהנ ַ
עֹושה ֶפ ָחם]ֲ .א ָבל ֻּׁמ ָתר ְל ַהנִ יחֹו ְב ַמיִ ם ְכ ֶׁש ֲע ַדיִ ן
תֹורהֶׁ ,ש ֶ
יִ ָכ ֶבה [ ֵּכיוָן ֶׁשזֶה גְ ַרם ִכבּוי ֶׁשל ָ
ַאח ֶרת [ ֶׁש ֵּאינֹו ֶא ָלא ְכ ַמ ְד ִליק נֵּר ָק ָטן]( .סימן
יקהּו ֵּמ ֵּאׁש ֶ
ַד ִל ֵּ
ַאחר ִמ ֵּכן י ְ
ּול ַ
ֵּאינֹו ָדלּוקְ ,
תקיד סעיף ג .נז)

בורר
ּופס ֶֹּלת ְמע ָֹּר ִבים,
ּוכגֹון ֶׁשיֵּׁש א ֶֹּכל ְ
יֹותר ִמ ַש ָבתְ ,
בֹורר ְביֹום טֹוב ְ -מ ִק ִלים ָבּה ֵּ
אכת ֵּ
ְמ ֶל ֶ
ֹּאכל
ּוב ְתנַאי ֶׁשי ַ
תֹוך ַה ְפס ֶֹּלת'ִ ,
הֹוציא ' ַביָד' ַרק ֶאת ' ָהא ֶֹּכל ִמ ְ
ַאף ַעל ִפי ֶׁש ְב ַׁש ָבת ֻּׁמ ָתר ְל ִ
יֹוציא ֶאת
הֹוציא ֶאת ַה ְפס ֶֹּלתִ ,
יֹותר ְל ִ
ַאל ַתר' [ ִמיָד] ְ -ביֹום טֹוב ֵּה ֵּקלּוֶׁ ,ש ִאם ַקל ֵּ
אֹותֹו ' ְל ְ
ַאל ַתר( .עו)
אֹוכל ְל ְ
ּוב ְתנַאי ֶׁשיִ ְברֹּר ְלצ ֶֹּר ְך יֹום טֹוב ,וְ ַאף ַעל ִפי ֶׁש ֵּאינֹו ֵּ
ַה ְפס ֶֹּלתִ ,

טוחן
ַאל ַתר .לֹּא ֵּכן ְב ַׁש ָבת
אֹוכלֹו ְל ְ
ָרק ַדק ַדק ַל ֲה ָכנַת ָס ָלטַ ,אף ִאם ֵּאינֹו ְ
ֻּׁמ ָתר ַל ְחת ְֹּך י ָ
חֹוב ֶרת
ַאל ַתרַ .כ ְמבָֹּאר ְב ַה ְר ָח ָבה ְב ֶ
אֹוכלֹו ְל ְ
ָרק ַדק ַדקֶ ,א ָלא ִאם ְ
ֶׁשָאסּור ַל ְחת ְֹּך ֶאת ַהי ָ
ָדה' ֵּח ֶלק ב'( .עא)
ּובַאג ָ
' ַה ַש ָבת ַב ֲה ָל ָכה ָ

יֹוצא ָב ֶהם( .עא)
פּוח ֲא ָד ָמה וְ ַכ ֵּ
פּוחַ ,ת ַ
ֻּׁמ ִפיָה ֶגזֶרַ ,ת ַ
ָרר ְבפ ְ
ֻׁמ ִּפיָה ֻּׁ -מ ָתר ְלג ֵּ
פְ

סוחט
כֹוליֹות,
פּוזיםֶ ,א ְׁש ִ
ָביםַ ,ת ִ
ֵּיתיםֲ ,ענ ִ
עֹומ ִדים ְל ַמ ְׁש ֶקה ְכז ִ
ָאסּור ִל ְסחֹּט ֶאת ָכל ַה ֵּפרֹות ָה ְ
יֹוצא ָב ֶהםֲ ,א ָבל ִלימֹונִ ים ֻּׁמ ָתר ִל ְסחֹּט ְב ָכל א ֶֹּפן( .עג)
וְ ָכל ַכ ֵּ

מוקצה
יֹותר ִמ ֻּּׁמ ְק ֶצה ְב ַׁש ָבתְ ,כ ִד ְל ַה ָלן .וְ ַה ַט ַעם ָבזֶה,
ֻּׁמ ְק ֶצה ְביֹום טֹוב ֶה ְח ִמירּו בֹו ֲח ָכ ִמים ֵּ
ּומ ָתר
ָׁשיםֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ֻּׁמ ָתר ְל ַה ְד ִליק ֵּמ ֵּאׁש ְל ֵּאׁשֻּׁ ,
יֹותר ְב ֵּעינֵּי ָה ֲאנ ִ
ִמ ֵּכיוָן ֶׁשיֹום טֹוב ַקל ֵּ
ֻּׁשת ַהיֹום ,וְ ֶה ְח ִמירּו ַב ֻּּׁמ ְק ֶצה ֶׁשלֹו
ַל ְזלּו ָה ָעם ִב ְקד ַ
ְל ַב ֵּשלְ ,ל ָכ ְך ָח ְׁשׁשּו ֲח ָכ ִמים ֶׁש ָּמא יְ ז ְ
יֹותר ִמ ֶשל ַׁש ָבת( .כו)
ֵּ
יֹוצא ַ -אף ַעל ִפי ֶׁש ְב ַׁש ָבת ֵּאינָן
ְק ִּלפֹות ָה ְראּויֹות ְל ַמ ֲא ַכל ְב ֵּה ָמה ִכ ְק ִלפֹות ָבנָנֹות וְ ַכ ֵּ
ֻּׁמ ְק ֶצהְ ,ביֹום טֹוב ֲה ֵּרי ֵּהן ֻּׁמ ְק ֶצה וְ ָאסּור ְל ַט ְל ְט ָלן ַביָד ֶא ָלא ַעל יְ ֵּדי ַמגֵּב אֹו ַס ִכין
דֹומה.
וְ ַכ ֶ
יקהֶ ,א ָלא
תֹוך ַצ ַל ַחת ֵּר ָ
יח ֶאת ַה ְק ִלפֹותֲ ,א ִפלּו ֶׁש ֵּהן ְראּויֹות ְל ַמ ֲא ַכל ְב ֵּה ָמהְ ,ב ְ
ָאסּור ְל ַהנִ ַ
ָאדם .וְ ַה ַט ַעם ָבזֶה ִמ ְפנֵּי ִדין ' ִבטּול ְכ ִלי ֵּמ ֲה ֵּכנֹו',
יח ַב ַצ ַל ַחת ַמ ֲא ָכל ָה ָראּוי ָל ָ
ִאם ֵּכן יַנִ ַ
ָדה' ֵּח ֶלק ב'( .כו)
ּובַאג ָ
חֹוב ֶרת ' ַה ַש ָבת ַב ֲה ָל ָכה ָ
ַכ ְמבָֹּאר ְב ַה ְר ָח ָבה ְב ֶ
ֶפׁש ְביֹום טֹובַ ,גם
אכת א ֶֹּכל נ ֶ
תֹורה ְמ ֶל ֶ
ירה ַה ָ
ֶפׁש ִ -מ ֵּכיוָן ֶׁש ִה ִת ָ
ֻׁמ ְק ֶצה ְלצ ֶֹר ְך א ֶֹכל נ ֶ
ֶפׁשְ ,כגֹון ִאם ֻּׁמנָחֹות ֲא ָבנִ ים ַעל
ֲח ָכ ִמים ִה ִתירּו ְל ַט ְל ֵּטל ֻּׁמ ְק ֶצה ְביֹום טֹוב ְלצ ֶֹּר ְך א ֶֹּכל נ ֶ
הֹוציא ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ֵּכיוָן ֶׁש ָה ֲא ָבנִ ים ֵּהן ' ֻּׁמ ְק ֶצה ֵּמ ֲח ַמת
ִד ְב ֵּרי ַמ ֲא ָכלֶׁ ,ש ְב ַׁש ָבת ָאסּור ְל ִ
ֶפׁש
קֹומן ִ -מ ָכל ָמקֹום ְביֹום טֹובְ ,לצ ֶֹּר ְך א ֶֹּכל נ ֶ
גּופן' ,וְ ָאסּור ְל ַט ְל ְט ָלן ֲא ִפלּו ְלצ ֶֹּר ְך ְמ ָ
ָ
ָדה' ֵּח ֶלק ב'.
ּובַאג ָ
חֹוב ֶרת ' ַה ַש ָבת ַב ֲה ָל ָכה ָ
הֹוציָאןַ .כ ְמבָֹּאר ְב ַה ְר ָח ָבה ְב ֶ
ִה ִתירּו ֲח ָכ ִמים ְל ִ
רּורים ֵּאינָם
ַפ ִ
רּוריםִ ,מ ָכל ָמקֹום ַהג ְ
ַפ ִ
ַארנּו ְל ֵּעיל ֶׁשָאסּור ְל ַה ְד ִליק ֵּאׁש ֵּמ ַהג ְ
ַאף ַעל ִפי ֶׁש ֵּב ְ
ּומ ָתר ְל ִה ְׁש ַת ֵּּמׁש ָב ֶהם ְכ ֵּדי ְל ַה ְד ִליק ֵּמ ֵּאׁש ְמצּויָה( .נא)
ֻּׁמ ְק ֶצה ְביֹום טֹובֻּׁ ,
ִּדינֵּי ַה ֻׁמ ְק ֶצה ְביֹום טֹוב ֶׁש ָחל ְב ַׁש ָבת ֵּהם ְכ ָכל ִדינֵּי ֻּׁמ ְק ֶצה ְב ַׁש ָבת ,וְ לֹּא ְכיֹום טֹובֶׁ ,ש ֵּכיוָן
ֶׁשנָּה ֻּׁח ְמ ַרת ַׁש ָבת ,לֹּא ֻּׁה ְצ ְרכּו ֲח ָכ ִמים ְל ַה ְח ִמיר ָכל ָכ ְך ַב ֻּּׁמ ְק ֶצה ִמ ַצד ַהיֹום
ֶׁש ְב ָלאו ָה ִכי י ְ
ָדה' ֵּח ֶלק ב' ִה ְלכֹות ֻּׁמ ְק ֶצה( .כז)
ּובַאג ָ
חֹוב ֶרת ' ַה ַש ָבת ַב ֲה ָל ָכה ָ
טֹוב ַע ְצמֹו .וְ ַכ ְמבָֹּאר ְב ֶ

רחיצה
ָאסּור ְל ַח ֵּּמם ַמיִ ם ְביֹום טֹוב ְכ ֵּדי ִל ְרחֹּץ ָב ֶהם ֶאת ָכל ַהגּוףֵּ ,כיוָן ֶׁש ֵּאין זֹו ֲהנָָאה ַה ָשוָה
ָאמנָם ֻּׁמ ָתר ְל ַח ֵּּמם ַמיִ ם ְכ ֵּדי
רֹוחץ ֶאת ָכל גּופֹו ְב ָכל יֹוםְ ].
ָאדם ֵּ
ֶפׁשֶׁ [ ,ש ֲה ֵּרי לֹּא ָכל ָ
ְל ָכל נ ֶ
ָדיו וְ ַרגְ ָליו ִב ְל ַבד( .שלחן ערוך סימן תקיא סעיף ב .מא)
ִל ְרחֹּץ ֶאת ָפנָיו ,י ָ

ַמיִ ם ֶׁש ִה ְת ַח ְּממּו ֵּמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב ִ -ל ְבנֵּי ְס ָפ ַרד ֻּׁמ ָתר ִל ְרחֹּץ ָב ֶהם ֶאת ָכל ַהגּוף .וְ הּוא ַה ִדין
ָאסרּו ֲח ָכ ִמים ֶא ָלא ְל ַח ֵּּמם
ֶׁש ֻּּׁמ ָתר ְל ִה ְת ַר ֵּחץ ְב ַמיִ ם ַח ִּמים ֶׁש ִה ְת ַח ְּממּו ְבדּוד ֶׁש ֶמׁשֶׁ ,שלֹּא ְ
יהם,
ֶאת ַה ַּמיִ ם ְביֹום טֹובֲ ,א ָבל ָכל ֶׁש ִה ְת ַח ְּממּו ֵּמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב אֹו ֶׁש ִה ְת ַח ְּממּו ֵּמ ֲא ֵּל ֶ
ֻּׁמ ָתר ִל ְרחֹּץ ָב ֶהם( .סימן תקיא סעיף ב .מא)
ַאמ ַב ְטיָה ְפ ָר ִטית ֶׁש ַב ַביִ תֲ ,א ָבל
ָכל ַה ֶה ֵּת ִרים ַה ַנ''ל ְל ִה ְת ַר ֵּחץ ְב ַמיִ ם ַח ִּמיםֵּ ,הם ַדוְ ָקא ְב ְ
ָדיו
ְב ֵּבית ַה ֶּמ ְר ָחץ ֶׁשל ַר ִבים [ ִמ ְקוֶה] ,ג ְָזרּו ֲח ָכ ִמים ֶׁשלֹּא ְל ִה ְת ַר ֵּחץ בֹו ְכ ָלל ֲא ִפלּו ָפנָיו ,י ָ
וְ ַרגְ ָליו ְל ַבדִ .מ ְפנֵּי ֶׁש ָהיּו ַב ָלנִ ים ְר ָׁש ִעים ֶׁש ְּמ ַח ְּמ ִמים ַמיִ ם ְביֹום טֹוב ְב ִאסּור ,וְ ָהיּו
אֹומ ִרים ֶׁש ִח ְּממּו ֶאת ַה ַּמיִ ם ֵּמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב( .מא)
ְ
ַאׁש ְכנַז ְל ַה ְח ִמיר ֶׁשלֹּא ִל ְרחֹּץ ֶאת ָכל ַהגּוף ְכ ֶא ָחדֲ ,א ִפלּו ְב ַמיִ ם ַח ִּמים
ִמנְ ַהג ְבנֵּי ְ
ָאמנָם יֵּׁש ְל ָה ֵּקל ִל ְרחֹּץ ָכל ֵּא ֶבר וְ ֵּא ֶבר ְל ַבדֹו .וְ ַעל ָכל ָפנִ ים,
ֶׁש ִה ְת ַח ְּממּו ֵּמ ֶע ֶרב יֹום טֹוב .וְ ְ
ְלצ ֶֹּר ְך ִתינֹוק ,יֵּׁש ְל ָה ֵּקל ְל ָר ֳחצֹו ְב ַמיִ ם ַח ִּמים( .הרמ''א סימן תקיא סעיף ב ומשנ''ב.
מא)

מחיאת כפים ורקוד
תֹורה] .וְ ֵּכן ַה ִדין ֶׁשָאסּור ִל ְדפֹּק
גַם ְביֹום טֹוב ָאסּור ִל ְמחֹּא ַכ ַפיִ ם וְ ִל ְרקֹּד[ ,חּוץ ִמ ִש ְמ ַחת ָ
חֹוב ֶרת ַׁש ָבת ח''א( .שכ)
ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן ִעם ֶק ֶצב ַה ִשירְ ,כמֹו ֶׁשָאסּור ְב ַׁש ָבתַ .כ ְמבָֹּאר ְב ֶ

רפואה
הֹול ְך ְכ ָב ִריאֻּׁ ,מ ָתר
ׁשֹוכב ַב ִּמ ָטה ֶא ָלא ֵּ
ִמי ֶׁשיֵּׁש לֹו ֵּאיזֶה ֵּמחֹוׁש אֹו ְכ ֵּאבַ ,אף ַעל ִפי ֶׁש ֵּאינֹו ֵּ
דּורים ְביֹום טֹובַ ,מה ֶש ֵּאין ֵּכן ְב ַׁש ָבת( .כג)
רּופה אֹו ִל ְבל ַֹּע ַכ ִ
לֹו ָל ַק ַחת ְת ָ
יט ִלי] ְביֹום טֹוב
יֹום טֹוב ֶׁש ָחל ְביֹום ִּׁש ִּשי ֻּׁ -מ ָתר ְל ַכּוֵּן ֶאת ַה' ְשעֹון ַׁש ָבת' [ ֶׁש ֵּאינֹו ִדיגִ ָ
ְלצ ֶֹּר ְך ַה ַש ָבת ְל ֵּאיזֶה ָׁשעֹות יִ ָד ֵּלק וְ יִ ָכ ֶבה( .נז)

מהלכות חול המועד
הנהגת היהודי בחל המועד
תֹורה ִל ְהיֹות ָש ֵּמ ַח וְ טֹוב ֵּלב
ֲשה ִמן ַה ָ
ָכ ַתב ָה ַר ְמ ַב''ם (פ''ו מהלכות יו''ט הי''ז)ִ :מ ְצוַת ע ֵּ
ֹועד
ּוׁש ִתיָה ַבּמ ֵּ
ילה ְ
ּובנֵּי ֵּביתֹו וְ ָכל ַהנִ ְלוִ ים ֵּא ָליו .וְ ַאף ַעל ִפי ֶׁש ֲא ִכ ָ
ּמֹועד ,הּוא וְ ִא ְׁשתֹו ְ
ַב ֵּ
ימים
ֹּאכל וְ יִ ְׁש ֶתה ָכל ַהיֹום כֻּׁלֹוֶ ,א ָלא ָכ ְך ִהיא ַה ָדתַ :בב ֶֹּקר ַמ ְׁש ִכ ִ
ֲשה ִהיא ,לֹּא י ַ
ִמ ְצוַת ע ֵּ
הֹול ִכים ְל ָב ֵּתי
אֹוכ ִלים ,וְ ְ
יהם וְ ְ
חֹוז ִרים ְל ָב ֵּת ֶ
ּומ ְת ַפ ְל ִלים ,וְ ְ
ֵּסיֹות ִ
ָכל ָה ָעם ְל ָב ֵּתי ְכנ ִ

חֹוז ִרים
ַאחר ֲח ִצי ַהיֹום ִמ ְת ַפ ְל ִלים ִמנְ ָחה וְ ְ
קֹור ִאים וְ ׁשֹונִ ים ַעד ֲח ִצי ַהיֹום ,וְ ַ
ִמ ְד ָרׁשֹות ְ
יהם ֶל ֱאכֹּל וְ ִל ְׁשתֹות ְׁשָאר ַהיֹום.
ְל ָב ֵּת ֶ
ֹּאמר ֶׁש ָכל ִמי
ּושחֹוק וְ ַקלּות רֹּאׁש ,וְ י ַ
ּמֹועד ,לֹּא יִ ָּמ ֵּׁש ְך ְביַיִ ן ְ
ׁשֹותה וְ ָש ֵּמ ַח ַב ֵּ
אֹוכל וְ ֶ
ּוכ ֶׁש ֵּ
ְ
ַר ֶבה ְב ִמ ְצוַת ַה ִש ְמ ָחהֶׁ ,ש ַה ִש ְכרּות וְ ַה ְשחֹוק ַה ְר ֵּבה וְ ַקלּות ָהרֹּאׁשֵּ ,אינָּה
יֹוסיף ָבזֶה  -י ְ
ֶׁש ִ
הֹוללּות וְ ַה ִס ְכלּותֶ ,א ָלא ַעל
הֹוללּות וְ ִס ְכלּות [ ִט ְפׁשּות] ,וְ לֹּא נִ ְצ ַטּוֵּינּו ַעל ַה ֵּ
ִש ְמ ָחהֶ ,א ָלא ֵּ
יך
ֶא ַמרַ '' :ת ַחת ֲא ֶׁשר לֹּא ָע ַב ְד ָת ֶאת ה' ֱאל ֶֹּה ָ
יֹוצר ַהכֹּלֶׁ ,שנ ֱ
ֲבֹודת ֵּ
ַה ִש ְמ ָחה ֶׁשיֵּׁש ָבּה ע ַ
ֲבֹודה ְב ִש ְמ ָחה ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲעבֹּד ֶאת ה' לֹּא
ּובטּוב ֵּל ָבב''ָ ,הא ָל ַמ ְד ָתֶׁ ,ש ָהע ָ
ְב ִש ְמ ָחה ְ
תֹוך ִׁש ְכרּותַ .עד ָכאן.
תֹוך ַקלּות רֹּאׁש וְ לֹּא ִמ ְ
תֹוך ְשחֹוק וְ לֹּא ִמ ְ
ִמ ְ
ּמֹועד ֶנ ֶא ְסרּו ְב ֵּח ֶלק ִמן ַה ְּמ ָלאכֹותְ ,כ ֵּדי ֶׁשלֹּא יִ ְהיּו ִכ ְׁשָאר יְ ֵּמי ַהחֹּל ֶׁש ֵּאין ָב ֶהם
יְ ֵּמי חֹּל ַה ֵּ
ָאמרּו ֲח ַז''ל
ּוכ ָבר ְ
ֻּׁח ִדיםְ .
ּוב ִמ ְׁש ֶתה ְמי ָ
ּוב ַמ ֲא ָכל ְ
ָאיםְ ,
ָדים נ ִ
יך ְל ַכ ְב ָדם ִב ְבג ִ
ֻּׁשה .וְ ָצ ִר ְ
ְקד ָ
ֹובים,
ֲשים ט ִ
ּומע ִ
תֹורה ַ
(אבות פ''ג מי''א)ַ :ה ְמ ַבזֶה ֶאת ַהּמֹועֲדֹותַ ,אף ַעל ִפי ֶׁשיֵּׁש ְביָדֹו ָ
ּמֹועד ִמנְ ַהג חֹּל ַב ֲא ִכי ָלה
נֹוהג ְבחֹּל ַה ֵּ
ּופ ַרׁש ַר ִׁש''יַ ,ה ְמ ַבזֶהֶׁ ,ש ֵּ
עֹולם ַה ָבאֵּ .
ֵּאין לֹו ֵּח ֶלק ָל ָ
ּוׁש ִתיָה.
ְ

ֲדים
ֲבֹודת ה' ָה ֲא ִּמ ִּּתית ַבמֹוע ִּ
ע ַ
ֲבֹודת ַהגּוף
ֲבֹודת ַהגּוףַ .וע ַ
ֶפׁש ִעם ע ַ
ֲבֹודת ַהנ ֶ
ֲבֹודה ַה ְש ֵּל ָמה ִהיא ע ַ
ָדּוע הּואֶׁ ,ש ָהע ָ
''וְ ָד ָבר י ַ
ָב ְח ָת ְׁש ָל ִמים
ֲדים' :וְ ז ַ
תֹורה ְב ִמ ְצוַת ַהּמֹוע ִ
ּומ ְׁש ֶתהְ ,כמֹו ֶׁש ָכתּוב ַב ָ
ִהיא ְל ִה ְת ַענֵּג ְב ַמ ֲא ָכל ִ
ַחד
ֵּיהם י ַ
ּוב ְׁשנ ֶ
אֹותיוִ .
ֶפׁש ִהיא ְלהֹודֹותְ ,ל ַׁש ֵּב ַח וְ ִל ְזכֹּר נִ ָסיו וְ נִ ְפ ְל ָ
ֲבֹודת ַהנ ֶ
ָאכ ְל ָת ָשם'ַ .וע ַ
וְ ַ
ָאמרּו (פסחים סח ע''ב)ַ :ח ְל ֵּקהּו ֶח ְציֹו ַלה' וְ ֶח ְציֹו ָל ֶכם.
ֲבֹודה ְׁש ֵּל ָמהְ ,כמֹו ֶׁש ְ
ִת ְהיֶה ָהע ָ
גּופנִ יִ יםֶׁ ,ש ֵּהם ַה ַּמ ֲא ָכל וְ ַה ִּמ ְׁש ֶתה וְ ַה ַתעֲנּוגִ ים ָה ֲא ֵּח ִרים,
אֹותּה ָׁש ָעהֲ ,א ִפלּו ַה ְד ָב ִרים ַה ָ
ּוב ָ
ְ
ֲבֹודת ה'ֲ .א ָבל ִאם ַחס וְ ָׁשלֹום ֵּאינֹו ֵּכןֶ ,א ָלא ִמ ְת ַכּוֵּן ַל ֲהנַָאת
רּוחנִ יִ ים ,וְ ֵּהם ע ַ
ֲשים ָ
ֻּׁלם ַנע ִ
כָ
ּומ ְק ָר ֵּאי ק ֶֹּדׁש .וְ ַעל זֶה
ֲדים ִ
ֲבֹודה ָה ְראּויָהֵּ ,אינָם מֹוע ִ
עֹובד ַלה' יִ ְת ַע ֶלה ָהע ָ
גּופֹו ,וְ ֵּאינֹו ֵּ
ּומ ַק ְד ִׁשים ַהּמֹועֲדֹות
עֹושים ַה ִּמ ְצוֹות ְ
ַאתם ִ
ֲדי' ִ -ב ְז ַמן ֶׁש ֶ
ָאמרּו ֲח ַז''לֵּ ' :א ֶלה ֵּהם מֹוע ָ
ְ
תֹורהָ ,אז ' ֵּא ֶלה ֵּהם
עֹוס ִקים ַב ָ
ּומ ַׁש ְב ִחים ַלה' וְ ְ
ּומ ַה ְל ִלים ְ
ֵּסיֹותְ ,
ַב ֲא ֵּס ַפת ָה ָעם ְב ָב ֵּתי ְכנ ִ
יבא ְלאֹותֹו ִמין
ֲק ָ
ּוכמֹו ֶׁש ֵּה ִׁשיב ַר ִבי ע ִ
יכםְ .
ֲד ֶ
ֲדי ֶא ָלא מֹוע ֵּ
ֲדי' ,וְ ִאם ָלאו ֵּ -אינָם מֹוע ַ
מֹוע ָ
יכם
ַהלֹּא ְכ ִתיב (ישעיה א יד) ' ָח ְד ֵּׁש ֶ
ֲדים ,ו ֲ
עֹושים ַע ָתה מֹוע ִ
ַאתם ִ
ֶׁש ָשַאל אֹותֹוָ ,ל ָּמה ֶ
יכם' ְכ ִתיבִ .ב ְז ַמן
ֲד ֶ
יכם ּומֹוע ֵּ
ָאמר לֹוָ ' :ח ְד ֵּׁש ֶ
יכם ָשנְ ָאה נ ְַפ ִׁשיָ ,היּו ָע ַלי ָלט ַֹּרח'? ַ
ֲד ֶ
ּומֹוע ֵּ
ֲבֹוד ִתי,
ַאתם ְמ ַכּוְ נִ ים ַלע ָ
נּואיםֲ ,א ָבל ִאם ֶ
גּופ ֶכם ִב ְל ַבדֵּ ,הם ְש ִ
ַאתם ְמ ַכּוְ נִ ים ַל ֲהנַָאת ְ
ֶׁש ֶ
יבים ֵּהם ְל ָפנַי''( .דרשות רבי
ַח ִב ִ
הּובים ו ֲ
נּואים וְ ֵּאינָם ָע ַלי ָלט ַֹּרחֶ ,א ָלא ֲא ִ
ֵּאינָם ְש ִ
יהושע אבן שועיב)

תֹורה.
עֹולם ַה ָבא ַ -על ִד ְב ֵּרי ָ
ָאדם ָב ָ
ָאמרּו ֲח ַז''ל (סנהדרין ז ע''א)ְ :ת ִח ַלת ִדינֹו ֶׁשל ָ
ְ
ָסתֹו
ָאדם ֶׁש ָיבֹּא ְב ַט ֲענָה ֶׁש ָהיָה ָטרּוד ְב ַפ ְרנ ָ
יֹועץ (מערכת חול המועד) :יֵּׁש ָ
וְ ָכ ַתב ַה ֶפ ֶלא ֵּ
ימי
ּמֹועד יִ ְסתֹּר ַט ֲענָתֹוֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ִב ֵּ
ַאך חֹּל ַה ֵּ
תֹורהְ ,
ְל ָה ִביא ֶט ֶרף ְל ֵּביתֹו ,וְ ָל ֵּכן לֹּא ָע ַסק ַב ָ
ּוטים
ּוב ִפ ְטפ ִ
ָארץ ְ
ּומ ַב ְז ֵּבז ֶאת ַה ְז ַמן ְב ִטיּול ְב ָכל ַר ֲח ֵּבי ָה ֶ
אכהְ ,
ּמֹועד ָפנּוי הּוא ִמ ְּמ ָל ָ
חֹּל ַה ֵּ
תֹורה ,וְ ָל ָּמה ִא ַב ְד ָת
ּמֹועד ִל ְלמֹּד ָ
ׁשֹונִ ים ,וְ יִ ְטעֲנּו ַב ָש ַמיִ ם ְכנֶגְ דֹוֲ :ה ֵּרי ָהיָה ְל ָך ְפנַאי ְבחֹּל ַה ֵּ
תֹורהָ ,אז ָדנִ ים
ּמֹועד ְל ִלּמּוד ָ
ָרא ֶאת ה' ,וְ ָק ַבע ֶאת יְ ֵּמי ַה ֵּ
ֶאת ְז ַמנְ ָך?! ֲא ָבל ָה ִאיׁש ַהי ֵּ

ָמים ֶׁש ָהיָה ָטרּוד
תֹורה גַם ִב ְׁשָאר ַהי ִ
יבים לֹו ְכ ִאלּו ָע ַסק ַב ָ
ּומ ֲח ִׁש ִ
אֹותֹו ִל ְזכּותַ ,
יׁש ִרים
מֹועד ֲ -אנִ י ֵּמ ָ
ָאמר ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלך ע''ה (תהלים עה ג)ִ '' :כי ֶא ַקח ֵּ
ָסתֹו .וְ זֶהּו ֶׁש ַ
ְב ַפ ְרנ ָ
רּוך הּוא
ּמֹועד' ,יִ ְׁשפֹּט אֹותֹו ַה ָקדֹוׁש ָב ְ
ּומ ַדת נִ צּול ְז ַמנֹו ַב' ֵּ
ַהגּותֹו ִ
ֶא ְׁשפֹּט''ֶׁ ,ש ַעל ִפי ִה ְתנ ֲ
יׁש ִרים.
ְל ֵּמ ָ
ֻּׁחד
הֹוסיף ַמ ֲא ָכל ְמי ָ
יסן] ,טֹוב ְל ִ
ּמֹועד [ט''ז ְבנִ ָ
יסן ַ -ביֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל חֹּל ַה ֵּ
ט''ז ְב ִּנ ָ
ֵּכר ֶא ְס ֵּתר
יך ִל ְשמ ַֹּח ִב ְב ַשר ְב ֵּה ָמה וְ יַיִ ן ִל ְכבֹוד ֶה ָחג]ְ ,לז ֶ
עּודה [ ְל ַבד ִמ ַּמה ֶש ָצ ִר ְ
ַב ְס ָ
ּובאֹותֹו יֹום ָתלּו ֶאת ָה ָמן ַעל ָה ֵּעץ( .של''ה,
ֶׁש ִה ְז ִמינָה ֶאת ֲא ַח ְׁשוֵּרֹוׁש וְ ָה ָמן ַל ִּמ ְׁש ֶתהְ ,
מג''א ,חק יעקב .רמט)

יעלה ויבוא
ָאמר ִ -אם נִ ְז ַכר
ֲלה וְ יָבֹוא' ְב ַׁש ֲח ִריתִ ,מנְ ָחה וְ ַע ְר ִבית .וְ ִאם ָט ָעה וְ לֹּא ַ
ירים ' ַיע ֶ
ַמ ְז ִכ ִ
ַחזֹּר
יך' ,וְ י ֲ
לֹומר ' ַה ַּמ ֲח ִזיר ְׁש ִכינָתֹו ְל ִציֹון' ,יְ ַסיֵּם ' ַל ְּמ ֵּדנִ י ֻּׁח ֶק ָ
ַאתה ה'' ְכ ֵּדי ַ
רּוך ָ
ָאמר ' ָב ְ
ְכ ֶׁש ַ
ֲלה וְ יָבֹוא'
ֹּאמר ' ַיע ֶ
ָאמר ' ַה ַּמ ֲח ִזיר ְׁש ִכינָתֹו ְל ִציֹון' ,י ַ
ַאך ִאם ְכ ָבר ַ
ֲלה וְ יָבֹוא'ְ .
לֹומר ' ַיע ֶ
ַ
מֹודים' וְ נִ ְז ַכר ,חֹוזֵּר ִל ְת ִח ַלת ִב ְר ַכת ' ְר ֵּצה'.
ַאחת ' ִ
מֹודים' .וְ ִאם ִה ְת ִחיל ֲא ִפלּו ֵּת ָבה ַ
ִל ְפנֵּי ' ִ
וְ הּוא ַה ִדין ְכ ֶׁשנִ ְז ַכר ְב ֶה ְמ ֵּׁש ְך ַה ְת ִפ ָלה ק ֶֹּדם ֶׁש ָבא ַל ֲעקֹּר ַרגְ ָליוֲ ,א ָבל ִאם נִ ְז ַכר ְכ ֶׁש ָבא
ידה .וְ ִדין זֶה ֲא ִפלּו ִב ְת ִפ ַלת ַע ְר ִבית[ ,וְ לֹּא ְכמֹו ְברֹּאׁש
ֲמ ָ
ַל ֲעקֹּר ַרגְ ָליו ,חֹוזֵּר ִל ְת ִח ַלת ָהע ִ
ח ֶֹּדׁש ֶׁש ְב ַע ְר ִבית לֹּא חֹוזֵּר]( .סימן תצ סעיף ב .ח''ע חנוכה רסה)
ַאחר ֶׁשל
תֹורה ְק ִריָאה ֶׁשל יֹום ֵּ
ּמֹועד וְ ָק ְראּו ַב ָ
ימי חֹּל ַה ֵּ
ּתֹורה ִ -אם ָטעּו ִב ֵּ
ְק ִּריַאת ַה ָ
יך ַל ֲחזֹּר וְ ִל ְקרֹּא ֶאת ַה ְק ִריָאה ֶׁשל ַהיֹוםִ ,כי ֵּאין ֵּס ֶדר ַה ְק ִריאֹות ֶׁשל יְ ֵּמי
ֶפ ַסחֵּ ,אין ָצ ִר ְ
ַה ֶפ ַסח ְמ ַע ֵּכב( .רמז)
ַאתה ה'
רּוך ָ
ַאחר ' ָב ְ
ָאמרִ ,אם נִ ְז ַכר ַ
ֲלה וְ יָבֹוא' ְב ִב ְר ַכת ַה ָּמזֹון .וְ ִאם ָט ָעה וְ לֹּא ַ
אֹומר ' ַיע ֶ
ֵּ
ֲדים ְל ַעמֹו יִּ ְש ָר ֵּאל
ָתן מֹוע ִּ
רּוך ֲא ֶׁשר נ ַ
אֹומר [ ְב ִלי ֵּׁשם ה'] ְב ָלשֹון זֹוָ '' :ב ְ
רּוׁש ַליִ ם'ֵּ ,
בֹונֵּה יְ ָ
ּול ִּש ְמ ָחה''( .סימן קפח סעיף ז)
ְל ָששֹון ְ

מלאכה בחל המועד
יתי ַמ ִתיר
ַאבא ַבר ָמ ָמלִ :אלּו ָהיָה ִמי ֶׁשיִ ְצ ָט ֵּרף ִע ִּמיָ ,היִ ִ
ָאמר ַר ִבי ָ
מֹועד ַ -
ַמ ְּט ַרת חֹל ַה ֵּ
ּמֹועדְ ,כ ֵּדי ֶׁשיִּ ְהיּו
אכה ַב ֵּ
ּמֹועדִ ,כי ָכל ַה ַט ַעם ֶׁשָאסּור ַלעֲשֹות ְמ ָל ָ
אכה ְבחֹּל ַה ֵּ
ַלעֲשֹות ְמ ָל ָ
ּומ ָכאן נִ ְר ֶאה,
ּופֹוח ִזיםִ .
ׁשֹותים ֲ
אֹוכ ִלים וְ ִ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ֵּהם ְ
עֹוס ִּקים ַב ָ
ׁשֹותים וְ ְ
אֹוכ ִּלים וְ ִּ
ְ
אכה בֹוֵּ ,כיוָן ֶׁש ָכל
ֲשיַת ְמ ָל ָ
יֹותר ֵּמע ִ
ּמֹועד ָחמּור ֵּ
ֶׁש ִאסּור ְשחֹוק וְ ַקלּות רֹּאׁש ְבחֹּל ַה ֵּ
תֹורתֹו( .חזו''ע יו''ט קעב)
ּוב ָ
תֹורה ַבּמֹועֲדֹות ְל ִה ָד ֵּבק ַבה' יִ ְת ָב ַר ְך ְ
ַמ ְט ַרת ַה ָ
ָאבד'ְ ,ד ַהיְ נּו ֶׁש ִאם
ּמֹועדֶ ,א ָלא ַרק ' ָד ָבר ָה ֵּ
אכה ְבחֹּל ַה ֵּ
ָאבד ָ -אסּור ַלעֲשֹות ְמ ָל ָ
ָד ָבר ָה ֵּ
ּוכ ִד ְל ַה ָלן( .קעג)
יע ְל ֶה ְפ ֵּסדְ ,
אכה ,יָכֹול ְל ַהגִ ַ
אֹותּה ְמ ָל ָ
ֲשה ֶאת ָ
לֹּא ַיע ֶ

מֹועד
לֹא ִּמ ְׁש ַּת ֵּלם ַל ֲעבֹד ְבחֹל ַה ֵּ

ַצ''ל ִב ְרחֹובֹות ָה ִעיר
יח ָמזּוז ז ַ
ּמֹועד ֻּׁסכֹות תשל''אָ .ע ַבר ַהגָאֹון ַר ִבי ַמ ְצ ִל ַ
ָהיָה זֶה ְבחֹּל ַה ֵּ
ָאמר לֹוֶׁ '' :ש ָּמא ָׁש ַכ ְח ָת ֶׁשָאסּור
צֹורפּותַ .
אכת ַה ְ
עֹובד ַב ֲחנּותֹוִ ,ב ְמ ֶל ֶ
הּודי ֵּ
תּונִ יס וְ ָרָאה יְ ִ
ָאמר לֹו ָה ַרב:
ֲשֹותּה''ַ .
חּופה ִלי ַלע ָ
ֲבֹודה ְד ָ
יֹוד ַע ֲאנִ יֲ ,א ָבל ע ָ
ָאמרֵּ '' :
ּמֹועד?'' ַ
ַל ֲעבֹּד ְבחֹּל ַה ֵּ
אכתֹו.
יך ִב ְמ ַל ְ
ּמֹועד'' .לֹּא ִציֵּת ָה ִאיׁש ,וְ ִה ְמ ִׁש ְ
ָאבד ,וְ ָאסּור ַלעֲשֹותֹו ַב ֵּ
'' ֵּאין זֶה ָד ָבר ָה ֵּ
ֱצר
צֹורף ֶנע ַ
ָאבי ַה ֵּ
בֹוכיָהִ :
ֲרה ִ
יעה ֶאל ֵּבית ָה ַרב ַנע ָ
ַכ ֲעבֹּר ְׁשל ָֹּׁשה ָׁשבּועֹותְ ,ביֹום ִׁש ִשיִ ,הגִ ָ
נּוביםִ .מיָד ָקם ָה ַרב וְ ָה ַל ְך ְל ַת ֲחנַת ַה ִּמ ְׁש ָט ָרהִ ,ב ֵּקׁש
יטים גְ ִ
ילה ֶׁש ָקנָה ַת ְכ ִׁש ִ
ֲל ָ
ַבע ִ
יׁשית ְלׁשּובֹו ַל ֶכ ֶלא ְביֹום ִראׁשֹוןַ .ב ֶד ֶר ְך
ֶׁשיְ ַׁש ְח ְררּו ֶאת ֶה ָעצּור ַל ַש ָבת ,וְ ָח ַתם ַע ְרבּות ִא ִ
ילהַ ,ל ְמרֹות ֶׁש ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁשלֹּא
ֲל ָ
הֹודה ִבנְ כֹונּות ָהע ִ
ִס ֵּפר ֶה ָעצּור ִכי ֵּמ ֲח ַמת ָה ִענּויִ ים ָ
יטים יְ ָק ִרים.
ַאד ַר ָבאִ ,מ ֶּמנּו נִ גְ נְ בּו ַת ְכ ִׁש ִ
נּוביםְ .
יטים גְ ִ
ָס ַחר ְב ַת ְכ ִׁש ִ
ַאר ַבע ֵּמאֹות ָח ִביֹות יַיִ ן.
ֲשה ְב ֶא ָחד ֶׁש ֶה ְח ִמיצּו לֹו ְ
ָאמר לֹו ָה ַרבֲ '' :א ַס ֵּפר ְל ָך ִספּורַ .מע ֶ
ַ
ָאריס ֶׁש ָע ַבד ְב ַכ ְרמֹו ,וְ ַעל ֵּכן ֵּא ַרע לֹו ֶה ְפ ֵּסד
ֶפׁש ,וְ ֵּה ִבין ֶׁש ִק ַפח ְמ ַעט ֶאת ָה ִ
ָע ַר ְך ֶח ְׁשבֹון נ ֶ
ַקר ְמ ִחיר ַהח ֶֹּמץ וְ נִ ְמ ַכר ִב ְמ ִחיר ַהיַיִ ן וְ ִכ ָסה ֶאת
ָאריס ּ -ו ִפ ְתאֹום ִה ְתי ֵּ
זֶהִ .פ ָצה ֶאת ָה ִ
יח עֹוד ְמ ַעט
ּמֹועד ְכ ֵּדי ְל ַה ְרוִ ַ
ֶפׁשָ :ע ַב ְד ָת ְבחֹּל ַה ֵּ
ֶה ְפ ֵּסדֹוְ ...כ ַדאי גַם ְל ָך ַל ֲער ְֹּך ֶח ְׁשבֹון נ ֶ
ַח ָת''...
ּול ַבסֹוףְ ,ר ֵּאה ַמה ִה ְרו ְ
ָממֹון ְ -
ּמֹועד''.
ֻּׁשת ַה ֵּ
אֹוסיף עֹוד ְל ַח ֵּלל ֶאת ְקד ַ
יתיַ ,ר ִבי ,לֹּא ִ
ָאמרָ '' :ט ִע ִ
ַ
ָׁש ְר ָך
יתי ֶׁש ָה ַרב ָמזּוז ָע ַרב ְלי ְ
חֹוקרְ '' :כ ֶׁש ָר ִא ִ
ָאמר לֹו ַה ֵּ
ְביֹום ִראׁשֹון ָׁשב ָה ִאיׁש ַל ֶכ ֶלאַ .
פֹועל
יתי ֶׁש ַה ֵּ
ירה נִ ְמ ֶר ֶצת וְ גִ ִל ִ
ָׁשרָ .פ ַת ְח ִתי ַב ֲח ִק ָ
ָאדם י ָ
ַאתה ָ
ּומ ְׁש ַת ֵּדל ְל ַמ ַענְ ָךֵּ ,ה ַבנְ ִתי ֶׁש ָ
ִ
הֹודה ִבגְ נֵּבֹות ֶׁש ָג ַנב
נּובה ,וְ לֹּא עֹודֶ ,א ָלא ֶׁש ָ
חֹורה ַהגְ ָ
ָה ַע ְר ִבי ֶׁש ְל ָך ,הּוא ֶׁש ָר ַכׁש ֶאת ַה ְס ָ
ירן!'' (מעיין המועד)
ֶא ְצ ְל ָך וְ ֶה ֱח ִז ָ

ֲשֹותּה ֲא ִפלּו ַעל יְ ֵּדי
ּמֹועדֻּׁ ,מ ָתר ַלע ָ
ֶפׁש ַב ֵּ
אכה ֶׁש ִהיא ְלצ ֶֹּר ְך א ֶֹּכל נ ֶ
ֶפׁש ָ -כל ְמ ָל ָ
א ֶֹכל נ ֶ
יריִ ם ֶׁשל
ּמֹועד ְמ ָק ֵּרר ַח ְׁש ַמ ִליִ ,כ ַ
ַא ִפלּו יֵּׁש ָבּה ט ַֹּרח גָדֹול .וְ ָל ֵּכן ֻּׁמ ָתר ְל ַת ֵּקן ְבחֹּל ַה ֵּ
ָאּמן ,ו ֲ
ָ
פֹועל ְל ַק ֵּבל ְש ָכרֹו ֻּׁמ ְׁש ָלם
ּומ ָתר ַל ֵּ
יֹוצא ָבזֶהֻּׁ .
גַזַ ,תנּור ֲא ִפיָהֶ ,ב ֶרז ַמיִ ם ֶׁש ַב ִּמ ְט ָבח ,וְ ַכ ֵּ
ָאּמנִ ים ֶׁש ַיעֲשּו ְמ ָלאכֹות ֵּאלּו ְב ִחנָם( .קפו)
ֲבֹודתֹו זֹּאתִ ,אם ֵּאין ָ
עֲבּור ע ָ
ּמֹועדֲ .א ָבל ִאם לֹּא
מּוציםֶ ,א ָלא ִאם ֵּכן יָכֹול ֶל ֱאכֹּל ֵּמ ֶהם ַב ֵּ
בּוׁשים ָ -אסּור ִל ְכבֹּׁש ֲח ִ
ְכ ִּ
ּמֹועדֻּׁ ,מ ָתר
ַאחר ַה ֵּ
ּומ ֲא ָכל ֶׁשלֹּא יִ ְהיֶה ָמצּוי ְל ַ
ּמֹועדָ ,אסּורַ .
ילה ַב ֵּ
יִ ְהיּו ְראּויִ ים ַל ֲא ִכ ָ
ּמֹועדֻּׁ ,מ ָתר
יע אֹו ֶׁשיִ ְת ַק ְל ֵּקל ִאם לֹּא יִ ְכ ְב ֶׁשנּו ַב ֵּ
ַת ִל ַ
ּול ָכ ְבׁשֹו .וְ ֵּכן ִאם יֵּׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁשי ְ
ִל ְקנֹותֹו ְ
ָאבד'( .קפו)
ְל ָכ ְבׁשֹוֶׁ ,ש ֲה ֵּרי זֶה ' ָד ָבר ָה ֵּ
ַא ִפלּו ָהיָה ָאנּוס וְ לֹּא ִה ְס ִפיק
ּמֹועד .ו ֲ
ַל ִחים וְ ֵּאין ִמ ְס ַת ְפ ִרים ַב ֵּ
לּוח וְ ִּת ְספ ֶֹרת ֵּ -אין ִמ ְתג ְ
ִּג ַ
ּמֹוהל וְ ַל ַסנְ ָדקָ ,אסּורֲ .א ָבל
ַא ִפלּו ַל ֲא ִבי ַה ֵּבןַ ,ל ֵּ
ַל ַח ְב ֶע ֶרב ֶה ָחגָ ,אסּור .ו ֲ
ְל ִה ְס ַת ֵּפר אֹו ְל ִה ְתג ֵּ
ָאדם( .קצ)
ְל ַס ֵּדר ֶאת ַה ָש ָפםֻּׁ ,מ ָתר ְל ָכל ָ
ַל ַח ְב ָכל יֹום( .קצ)
ַא ִפלּו ָרגִ יל ְל ִה ְתג ֵּ
ּמֹועד ,ו ֲ
ַל ַח ַב ֵּ
ַלח ְב ֶע ֶרב ֶה ָחגָ ,אסּור ְל ִה ְתג ֵּ
ֲא ִפלּו ִה ְתג ַ
ַא ִפלּו ָהיָה יָכֹול ְל ִה ְס ַת ֵּפר
ַל ַח ,ו ֲ
ּול ִה ְתג ֵּ
ּמֹועדֻּׁ ,מ ָתר לֹו ְל ִה ְס ַת ֵּפר ְ
יֹוצא ִמ ֵּבית ַהס ַֹּהר ַב ֵּ
ַה ֵּ
רּוח ְל ִה ְס ַת ֵּפר ִב ְהיֹותֹו ְב ֵּבית ַהס ַֹּהר( .קצב)
ְב ֶע ֶרב ֶה ָחגֵּ ,כיוָן ֶׁש ֵּאין לֹו ַמ ַצב ַ

ּמֹועד ,וְ ָגעֲרּו בֹו ֶׁשיִ ְס ַת ֵּפרֻּׁ ,מ ָתר לֹו
ָאביו אֹו ַעל ִאּמֹוֶׁ ,ש ִה ְס ַתיְ מּו ַה ְשל ִֹּׁשים יֹום ַב ֵּ
ָאבל ַעל ִ
ֵּ
ַאחר ֶׁשיִ גְ ַער בֹו ְכ ֵּדי ֶׁשיִ ְס ַת ֵּפר( .קצג)
לֹומר ְל ֵּ
ְל ִה ְס ַת ֵּפר .וְ ַר ַשאי ַ
ַאׁש ְכנַז ְל ַה ְח ִמיר ָבזֶה( .קצד)
ּומנְ ַהג ְבנֵּי ְ
ּמֹועדִ ,
ִּצ ָפ ְרנ ִַּים ֻּׁ -מ ָתר ִלגְ זֹּז ִצ ָפ ְרנַיִ ם ְבחֹּל ַה ֵּ
ָאּמן( .קצה)
ֲשה ָ
ּמֹועדֻּׁ ,מ ָתר ְל ַת ְקנָם ֲא ִפלּו ַעל יְ ֵּדי ַמע ֵּ
ִּמ ְׁש ָק ַפ ִּים ֶׁ -שנִ ְׁש ְברּו ַב ֵּ
אכת
ָאּמן ִב ְמ ֶל ֶ
ּמֹועדִ ,אם ֵּאינֹו ָ
יך ִל ְתפֹּר ֶאת ִבגְ דֹו ְבחֹּל ַה ֵּ
ירהִּ .גהּוץ ִ -מי ֶׁש ָצ ִר ְ
ְּת ִּפ ָ
ּמֹועד( .קצז)
ָדים ְבחֹּל ַה ֵּ
ַהץ ֶאת ַה ְבג ִ
ירהַ ,ר ַשאי ִל ְתפֹּר ְכ ַד ְרכֹו .וְ ֵּכן ֻּׁמ ָתר ְלג ֵּ
ַה ְת ִפ ָ
ֲביר בֹו ִד ְב ֵּרי
ַא ִפלּו ִאם ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ַהע ִ
ָאּמן ,ו ֲ
ֲשה ָ
יך ַמע ֵּ
ֶר ֶכב ֵּ -אין ְל ַת ֵּקן ֶר ֶכב ְפ ָר ִטי ִאם ָצ ִר ְ
ָאּמןֻּׁ ,מ ָתר ְל ַת ְקנֹו.
ֲשה ָ
ַאח ֶרתֲ .א ָבל ִתקּון ֶׁש ֵּאינֹו ַמע ֵּ
ירם ְב ֶד ֶר ְך ֶ
ֲב ָ
ַמ ֲא ָכלָ ,כל ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ְל ַהע ִ
(קעה)
יך ַל ֲעבֹּדָ ,כל ֶׁש ֵּאינֹו
ֹועל ֶׁ -ש ִאם יִ ְת ַח ֵּּמק ִמ ַל ֲעבֹּד יֵּׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁשיְ ַפ ְטרּוהּוַ ,ר ַשאי ְל ַה ְמ ִׁש ְ
פ ֵּ
ָאבד( .קפג)
ֶח ָׁשב ָד ָבר ָה ֵּ
ַדאי נ ְ
יע לֹוֶׁ ,שּו ַ
ָתי ַה ַּמגִ ַ
יָכֹול ְל ַק ֵּבל ֻּׁח ְפ ָׁשה ַעל ֶח ְׁשבֹון ח ֶֹּפׁש ְׁשנ ִ
אֹותם יִ ְצ ָט ֵּר ְך ְל ַׁש ֵּלם ָל ֶהם
ֲסיק ָ
בּועים ,וְ ִאם לֹּא ַיע ִ
ֲלים ְק ִ
ֲביד פֹוע ִ
ַב ַעל ֵּע ֶסק ַ -ה ַּמע ִ
אֹותם .וְ יִ ְׁש ַת ְדלּו ַל ֲעבֹּד ְב ִצנְ ָעה ְכ ָכל ָה ֶא ְפ ָׁשר( .קפב)
ֲסיק ָ
ַמ ְשכ ֶֹּרת ְׁש ֵּל ָמה ַ -ר ַשאי ְל ַהע ִ
ָדּוע ֶׁשקֹונִ ים
נּותםֵּ ,כיוָן ֶׁשי ַ
ּומֹוכ ֵּרי יְ ָרקֹות ַר ָש ִאים ִל ְפתֹּ ַח ֶאת ֲח ָ
ְ
ֲלי ַמכ ֶֹּלת
ֲחנּות ַ -בע ֵּ
יֹוצא
מּוצ ֵּרי ֶה ָח ָלב וְ ַהיְ ָרקֹות ֵּאינָם ִמ ְת ַקיְ ִמים ְז ַמן ַרב ,וְ ֵּכן ָכל ַכ ֵּ
ּמֹועדֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ְ
ְלצ ֶֹּר ְך ַה ֵּ
דֹומה ֶׁש ִּמ ְת ַקיְ ִמים ְז ַמן ַרב ,יִ ְמ ְכרּו ְב ִצנְ ָעה,
מֹוכ ֵּרי ֵּפרֹות יְ ֵּב ִׁשים ,א ֶֹּרז וְ ַכ ֶ
ְ
ָבזֶהֲ .א ָבל
ַאחתֶׁ ,שלֹּא
נֹועל ַ
ַאחת וְ ֵּ
פֹות ַח ֶד ֶלת ַ
תּוחה ַה ֲחנּות ִל ְרׁשּות ָה ַר ִבים ֵּ -
ְד ַהיְ נּוֶׁ ,ש ִאם ָהיְ ָתה ְפ ָ
תֹורה ֻּׁמ ָתר ִל ְמכֹּר ְב ַפ ְר ֶה ְסיָאִ ,מ ְפנֵּי
ּומ ָכל ָמקֹוםְ ,ב ֶע ֶרב ִש ְמ ַחת ָ
ּמֹוכר ַלחֹּלִ .
ַח ְׁשדּוהּו ֶׁש ֵּ
יְ
ְכבֹוד יֹום טֹוב( .סימן תקלט סעיפים י ,יא .קצ)
ָדיִ ם
אּולםַ ,מגְ בֹות י ַ
ּמֹועד .וְ ָ
ּמֹועד ֲא ִפלּו ְלצ ֶֹּר ְך ַה ֵּ
ָדים ְבחֹּל ַה ֵּ
ִּכבּוס ָ -אסּור ְל ַכ ֵּבס ְבג ִ
וְ ַר ְח ָצה ֻּׁמ ָתר ְל ַכ ֵּבס .וְ ֵּכן ִבגְ ֵּדי יְ ָל ִדים ְק ַטנִ ים ֻּׁמ ָתר ְל ַכ ֵּבסֵּ ,כיוָן ֶׁש ַד ְר ָכם ְל ִה ְת ַל ְכ ֵּל ְך ָת ִמיד
יסה( .קצח)
דֹולים ִל ְמכֹונַת ַה ְכ ִב ָ
ֶב ָע ָפר .וְ ֵּאין ְל ָצ ֵּרף ִבגְ ֵּדי גְ ִ
מּוכים ַל ָב ָשר ִמ ֵּדי יֹוםִ ,מ ְפנֵּי ֶׁש ִּמ ְת ַל ְכ ְל ִכים ָת ִמיד
ּול ָבנִ ים ַה ְס ִ
ַר ַביִ ם ְ
יפים ג ְ
ִב ְז ַמנֵּנּו ֶׁש ַּמ ֲח ִל ִ
ּמֹועד( .קצח)
יסה ַב ֵּ
ֵּעה ִ -אם ֵּאין לֹו ֲא ֵּח ִרים ְל ַה ֲח ִליףֻּׁ ,מ ָתר ְל ַכ ְב ָסם ִב ְמכֹונַת ְכ ִב ָ
ְבז ָ
ֶדר ִכבּוס( .ר)
ֶבגֶד ֶׁש ִה ְת ַל ְכ ֵּל ְך ְב ֶכ ֶתםֻּׁ ,מ ָתר ְלנַקֹות ֶאת ַה ֶכ ֶתם ְב ָח ְמ ֵּרי נִ קּויֶׁ ,ש ֵּאין זֶה ְבג ֶ
דֹומה ְל ִכבּוס ְכ ָלל( .קצה)
ּמֹועדֶׁ ,ש ֵּאינֹו ֶ
ֲליִ ם ַב ֵּ
ֲל ִּים ֻּׁ -מ ָתר ְל ַצ ְח ֵּצ ַח ַנע ַ
צּוח ַנע ַ
ִּצ ְח ַ
ּמֹועד( .רו)
ַאחר ַה ֵּ
ּמֹועדֲ ,א ָבל לֹּא יְ ַפ ַתח ֶאת ַה ְתמּונָה ֶא ָלא ְל ַ
ַמ ְצ ֵּל ָמה ֻּׁ -מ ָתר ְל ַצ ֵּלם ַב ֵּ
ּומ ָכל ָמקֹוםִ ,אם
ֲשֹותּהִ .
לֹומר ְלגֹוי ַלע ָ
ּמֹועדָ ,אסּור גַם ַ
ֲשֹותּה ַב ֵּ
אכה ֶׁשָאסּור ַלע ָ
גֹוי ְ -מ ָל ָ
ּמֹועד( .ר)
ָאסרּו ֲח ָכ ִמים ֵּל ָהנֹות ִמ ֶּמנָה ֲא ִפלּו ַב ֵּ
ֲשֹותּה ,לֹּא ְ
ָאמר ְלגֹוי ַלע ָ
ָע ַבר וְ ַ
ָפה]ֻּׁ ,מ ֶת ֶרתָ ,כל ֶׁש ִהיא
ילה ֶׁש ָלנּו [ ֶׁשלֹּא ַמ ְק ִפיד ֶׁש ִת ְהיֶה ְמ ֻּׁת ֶקנֶת וְ י ָ
יבה ְרגִ ָ
יבה ְ -כ ִת ָ
ְכ ִּת ָ
תֹורהֵּ ,בין
דּוׁשי ָ
ֶרת ָׁשלֹום ַל ֲח ֵּברֹו וְ ִח ֵּ
ּמֹועד ִאג ֶ
ּמֹועד .וְ ֵּכן ֻּׁמ ָתר ִל ְכתֹּב ְבחֹּל ַה ֵּ
ְלצ ֶֹּר ְך ַה ֵּ
ּובין ֶׁש ָש ַמע ֵּמ ֲא ֵּח ִריםַ .מה גַםֶׁ ,ש ִאם לֹּא יִ ְכ ְת ֵּבם ,יֵּׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁשיִ ָש ְכחּו
ֶׁש ִח ֵּדׁש ֵּמ ַע ְצמֹו ֵּ
ֲדיִ ן יֵּׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁשיִ ְׁש ְכ ֵּחם.
יהם ַכ ָּמה ְפ ָע ִמים ,ע ַ
ֲל ֶ
ַחזֹּר ע ֵּ
ַא ִפלּו י ֲ
ָאבד ,ו ֲ
ֶח ָׁשב ְכ ָד ָבר ָה ֵּ
ִמ ֶּמנּו וְ נ ְ
יבה אֹו ְב ֶא ְמ ָצעּות ַמ ְח ֵּׁשב( .רד)
ּומ ָתר ְל ָכ ְת ָבם ִב ְכ ַתב יָדֹו אֹו ִב ְמכֹונַת ְכ ִת ָ
ֻּׁ

תֹורה ,וְ ֵּכן ָל ֵּתת ְל ַנגָר ַלעֲשֹות ַס ְפ ָס ִלים
מּודי ַה ָ
ּתֹורה ֻּׁ -מ ָתר ְל ַׁש ֵּפץ ֶאת ַח ְד ֵּרי ַת ְל ֵּ
ַּת ְלמּוד ָ
ּומ ָתר
תֹורהֻּׁ .
ַאחר ֶה ָחג וְ לֹּא יִ ְת ַב ְטלּו ִמ ִלּמּוד ָ
מּוכנִ ים ִמיָד ְל ַ
ידיםְ ,כ ֵּדי ֶׁשיִ ְהיּו ָ
ַל ַת ְל ִמ ִ
ַאחר וְ הּוא ְד ַבר ִמ ְצוָה( .קעו)
ֲלים ְל ַק ֵּבל ְש ָכ ָרם ָכ ָראּוי ְללֹּא ָכל ֲח ָׁשׁשֵּ ,מ ַ
ַלפֹוע ִ
ֶׁשנָם ְר ָׁש ִעים ֶׁש ֲח ֵּפ ִצים ִל ְמנ ַֹּע
אּולם ִאם י ְ
ּמֹועדָ .
ֶסת ַב ֵּ
ֶסת ֵּ -אין בֹונִ ים ֵּבית ַה ְכנ ֶ
ֵּבית ַה ְכנ ֶ
ָאבד גָדֹול ִמזֶה( .קעה)
ּמֹועדֶׁ ,ש ֵּאין ְל ָך ָד ָבר ָה ֵּ
יך ַל ֲעבֹּד ַב ֵּ
ֶאת ַה ְבנִ יָהֻּׁ ,מ ָתר ְל ַה ְמ ִׁש ְ

קבלת פני רבו ברגל
ַא ִפלּו ִאם ַרבֹו גָר ִמחּוץ ָל ִעיר ,יִ ְׁש ַת ֵּדל ִלנְ ס ַֹּע
ָאדם ְל ַק ֵּבל ֶאת ְפנֵּי ַרבֹו ֶב ָחג ,ו ֲ
ִמ ְצוָה ַעל ָכל ָ
הֹול ְך ְל ַק ֵּבל ֶאת ְפ ֵּני
ָאדם ֵּ
ּומ ָכל ָמקֹום ,גַם ְב ֶמ ֶׁש ְך ַה ָשנָהְ ,ב ָכל ַפ ַעם ֶׁש ָ
ֵּא ָליו ִל ְראֹותֹוִ .
ַרבֹוְ ,מ ַקיֵּם ָבזֶה ִמ ְצוָה( .ראש השנה ט''ז ע''ב .סוכה י ע''ב ,כו ע''א ועוד .רמב''ם פ''ה
הל' תלמוד תורה ה''ז)

עליה לרגל
יאים ָק ְר ָבנֹות
ֲליָה ָל ֶרגֶל ָהיְ ָתה ִב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁשֶׁ ,ש ָהיּו ְמ ִב ִ
ֵּהן ֱא ֶמת ֶׁש ִע ַקר ִמ ְצוַת ע ִ
תֹורהִ ,מ ָכל ָמקֹום ,גַם ַב ְז ַמן ַהזֶה ִמ ְצוָה ַלעֲלֹות
יבם ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ַכ ָכתּוב ַב ָ
ְל ַה ְק ִר ָ
ֶא ַמר
עֹולם ִמ ְפנֵּי ַה ְש ִכינָהֶׁ ,שנ ֱ
ֶמת ְל ָ
ֻּׁש ָתן ַקי ֶ
ֲר ִביִ ,מ ְפנֵּי ֶׁש ְקד ָ
ירּוׁש ַליִ ם וְ ַלכ ֶֹּתל ַה ַּמע ָ
ִל ָ
ָמים''.
(מלכים א ט ג)'' :וְ ָהיּו ֵּעינַי וְ ִל ִבי ָׁשם ָכל ַהי ִ
ֲר ִבי .וְ ֵּכן
עֹולם לֹּא ָזזָה ְׁש ִכינָה ִמכ ֶֹּתל ַה ַּמע ָ
ָאמרּו ַב ִּמ ְד ָרׁש (שיר השירים רבה ב)ֵּ :מ ָ
וְ ֵּכן ְ
ירּוׁש ַליִ ם לֹּא ְב ֵּט ָלה
ֻּׁשת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש וִ ָ
ָכ ַתב ָה ַר ְמ ַב''ם (פ''ו מבית הבחירה הט''ז)ֶׁ ,ש ְקד ַ
מּובאֶׁ ,ש ַר ֵּבנּו ַהאי גָאֹון ָהיָה ָרגִ יל ַלעֲלֹות ִמ ָב ֶבל
ידים (סימן תרל) ָ
ּוב ֵּס ֶפר ֲח ִס ִ
עֹולםְ .
ְל ָ
הֹוׁש ְענָא
ֵּיתים ְביֹום ַ
ירּוׁש ַליִ ם ְב ַחג ַה ֻּׁסכֹות ִמ ֵּדי ָׁשנָה ְב ָׁשנָה ,וְ ָהיָה ַמ ִקיף ֶאת ַהר ַהז ִ
ִל ָ
ֲדיִ ן
ידי ֱא ֶמתִ ,כי ע ַ
ּובׁשּו''ת ַה ַת ְׁש ֵּב''ץ (ח''ג סימן רא) ָכ ַתב :וְ ֵּה ִעידּו ַמגִ ֵּ
ַר ָבה ֶׁש ַבע ְפ ָע ִמיםְ .
ָאדם ַל ֲח ֵּברֹו ַצר ִלי ַה ָּמקֹום,
ָאמר ָ
ירּוׁש ַליִ ם ִב ְז ַמן ַה ִּמ ְק ָדׁשֶׁ ,שלֹּא ַ
נִ ְׁשָאר ֵּמ ַהנִ ִסים ֶׁש ָהיּו ִב ָ
יכה ִל ְמ ַעט ַאנְ ֵּׁשי ַה ָּמקֹום ַה ָד ִרים ָׁשםִ ,מ ְת ַמ ֵּלאת ִמפֶה
ירּוׁש ַליִ ם ֶׁש ְצ ִר ָ
ֶסת ֶׁש ִב ָ
ִכי ֵּבית ַה ְכנ ֶ
ֻּׁלם
יֹותר ִמ ְשלֹּׁש ֵּמאֹות ִאיׁש ,וְ כ ָ
עֹולי ָה ֶרגֶל ַהחֹוגְ גִ ים ְב ַחג ַה ָשבּועֹות ֵּ
ְל ֶפה ְב ֵּעת ִה ְת ַק ֵּבץ ֵּ
ֻּׁש ָתּה( .יחוה דעת ח''א סימן כה)
ֲדיִ ן ִהיא ִב ְקד ָ
ָחיםִ ,כי ע ַ
יֹוׁש ִבים ְרו ִ
ָסים וְ ְ
נִ ְכנ ִ
ֲר ִבי,
ָאדם ֶאת ַהכ ֶֹּתל ַה ַּמע ָ
ַאף ַעל ִפי ֶׁש ְב ָכל ַה ָשנָהִ ,אם ָע ְברּו ְׁשל ִֹּׁשים יֹום ֶׁשלֹּא ָרָאה ָ
לּוך ֲאב ֵֹּּתינּו
ַאר ֵּתנּו ֲא ֶׁשר ִה ְל ָ
אֹומר ֶאת ַה ָפסּוק (ישעיה סד י)ֵּ '' :בית ָק ְד ֵּׁשנּו וְ ִת ְפ ְ
עֹומד וְ ֵּ
ֵּ
ָהיָה ִל ְש ֵּר ַפת ֵּאׁש ,וְ ָכל ַמ ֲח ַמ ֵּדינּו ָהיָה ְל ָח ְר ָבה'' ,וְ קֹו ֵּר ַע ֶאת ִבגְ דֹו ַעד ְכ ֶנגֶד ִלבֹוִ ,מ ָכל
ירּוׁש ַליִ ם
ּוב ָכל א ֶֹּפןַ ,הגָר ִב ָ
ֻּׁשת וְ ִש ְמ ַחת ֶה ָחגְ .
קֹור ַעִ ,מ ְפנֵּי ְקד ַ
ָמקֹוםִ ,אם ָבא ֶב ָחגֵּ ,אינֹו ֵּ
יך ִל ְקר ַֹּעַ ,אף ִאם לֹּא ָרָאה ֶאת ַהכ ֶֹּתל ְׁשל ִֹּׁשים יֹום( .שו''ע סימן תקסא .חזו''ע
ֵּאינֹו ָצ ִר ְ
ארבע תעניות תלח)
סּורה ְבׁשּום ָפנִ ים וְ א ֶֹּפן,
יסה ְל ֶׁש ַטח ַהר ַה ַביִ ת ַכיֹום ֲא ָ
ּול ַה ְז ִהירֶׁ ,ש ַה ְכנִ ָ
וְ יֵּׁש ְל ַה ְז ִכיר ְ
ּוב ֶע ְז ַרת
ֻּׁלנּו ְט ֵּמ ֵּאי ֵּמ ִתים ,וְ ַהנִ ְכנָס ְל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ְכ ֶׁשהּוא ְט ֵּמא ֵּמתַ ,חיָב ָכ ֵּרתְ .
ַאחר וְ כ ָ
ֵּמ ַ

ֻּּׁמה ,נִ ָכנֵּס ְב ִש ְמ ָחה
יח ִצ ְד ֵּקנּו ,וְ יִ ַט ֲהרּו ָכל יִ ְש ָר ֵּאל ְב ֵּא ֶפר ָפ ָרה ֲאד ָ
ה' ְב ָקרֹובֶׁ ,ש ָיבֹּא ְמ ִׁש ַ
ָדיו ֶׁשל ַה ָקדֹוׁש
ֲשה י ָ
ֵּרד ָבנּוי ִמן ַה ָש ַמיִ םִ ,מ ַּמע ֵּ
יׁשי ֶׁשי ֵּ
ּובטּוב ֵּל ָבב ְל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ַה ְש ִל ִ
ְ
יאים ֶאת ָה ַר ִביםֶׁ ,ש ָבנּו
ּומ ֲח ִט ִ
חֹוט ִאים ַ
אֹותם ְ
ַאחר ָ
רּוך הּוא .וְ ָל ֵּכן ֵּאין ְל ִה ְת ַפתֹות ַ
ָב ְ
ָׁשים
ַאנ ִ
יסה ְכ ִאלּו זֶה ֲא ַתר מּוזֵּיאֹון ,ו ֲ
נֹוט ִלים ְד ֵּמי ְכנִ ָ
ֻּׁח ֶדת ְל ַהר ַה ַביִ ת ,וְ ְ
יסה ְמי ֶ
ְכנִ ָ
יהם ְל ִה ָכ ֵּנס ְל ָׁשם .וַה' ַהטֹוב יְ ַכ ֵּפר ְב ַעד( .יחוה
ַאח ֵּר ֶ
ימים ַע ֵּּמי ָה ֲא ָרצֹות ִמ ְת ַפ ִתים ֲ
ְת ִמ ִ
דעת ח''א סימן כה)

והיה מחניך קדוש
ׁשֹוט ִרים
ְ
ֲמיד
ָבים ֵּבית ִדין ְל ַהע ִ
רּוך (סימן תקכט סעיף ד)ַ :חי ִ
ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ֻּׁש ְל ָחן ָע ְ
ּוב ַפ ְר ֵּד ִסים וְ ַעל ַהנְ ָהרֹותֶׁ ,שלֹּא יִ ְת ַק ְבצּו ָׁשם
ּומ ַח ְפ ִשים ַבגִ נֹות ַ
ׁשֹוט ִטים ְ
ַב ַחגִ יםֶׁ ,שיִ ְהיּו ְמ ְ
ֲב ָרהַ ,חס וְ ָׁשלֹום .וְ ֵּכן י ְַז ִהירּו ְב ָד ָבר זֶה ְל ָכל
ידי ע ֵּ
ָׁשים ,וְ ָיבֹּאּו ִל ֵּ
ָׁשים וְ נ ִ
ֶל ֱאכֹּל וְ ִל ְׁשתֹות ֲאנ ִ
ידי
יהם ְב ִש ְמ ָחה ,וְ לֹּא יִ ָּמ ְׁשכּו ְביַיִ ןֶׁ ,ש ָּמא ָיבֹּאּו ִל ֵּ
ָׁשים ְב ָב ֵּת ֶ
ָׁשים וְ נ ִ
ָה ָעםֶׁ ,שלֹּא יִ ְת ָע ְרבּו ֲאנ ִ
רּורה :וְ ָד ָבר זֶה יֵּׁש ִחיּוב
דֹוׁשים .ע''כ .וְ ָכ ַתב ָה ַרב ִמ ְׁשנָה ְב ָ
ֻּׁלם ְק ִ
ֲב ָרהֶ ,א ָלא יִ ְהיּו כ ָ
ע ֵּ
יֹותר.
ָת ִמיד ְל ַה ְז ִהיר ָע ָליו וְ ִל ְמחֹות ְב ִמי ֶׁשיֵּׁש ְביָדֹוֶ ,א ָלא ֶׁש ַב ַחגִ ים ָמצּוי ַה ִק ְלקּול ְב ֵּ
ֲוֹונֹותינּו ָה ַר ִבים נִ ְת ָפ ֵּרץ ִק ְלקּול זֶה ִב ְז ַמנֵּנּו ְב ֵּאיזֶה ְמקֹומֹות גַם ִבימֹות ַהחֹּל ,וְ ָעוֹון
ּובע ֵּ
ַ
ַדאי ְמ ֻּׁחיָב ִל ְמחֹות .עכ''ד.
ּומי ֶׁשיֵּׁש ְביָדֹו ִל ְמחֹותְ ,בו ַ
גָדֹול הּואִ ,

מוצאי פסח
קנית חמץ לאחר הפסח
ַאחר ַה ֶפ ַסחֶ ,א ָלא ִמ ַב ַעל
ָאדם יְ ֵּרא ָׁש ַמיִ ם לֹּא יִ ְקנֶה ׁשּום ִמ ְצ ָר ְך ֶׁשיֵּׁש בֹו ָח ֵּמץ ְל ַ
ָכל ָ
ַמכ ֶֹּלת יְ ֵּרא ָׁש ַמיִ ם ֶׁש ָּמ ַכר ֶאת ֲח ֵּמצֹו ְלגֹוי ְב ֶא ְמ ָצעּות ָה ַר ָבנּותְ ,כ ֵּדי ֶׁשלֹּא יִ ָכ ֵּׁשל ְב ִאסּור
ּומ ְצוֹות יֵּׁש ָלחּוׁש ֶפן לֹּא
תֹורה ִ
ׁשֹומר ָ
ָח ֵּמץ ֶׁש ָע ַבר ָע ָליו ַה ֶפ ַסחֲ ,א ָבל ַב ַעל ַמכ ֶֹּלת ֶׁש ֵּאינֹו ֵּ
אֹומר ֶׁש ָּמ ַכרֵּ ,אין ִל ְסמ ְֹּך ָע ָליוֶ ,א ָלא ִאם ֵּכן ַמ ְר ֶאה
ַא ִפלּו ִאם הּוא ֵּ
ָמ ַכר ֶאת ֲח ֵּמצֹו ְלגֹוי ,ו ֲ
קֹומיתְ ,כ ִפי ֶׁש ָנהּוג ָל ֵּתת( .ע)
ירת ֶה ָח ֵּמץ ֵּמ ָה ַר ָבנּות ַה ְּמ ִ
עּודת ְמ ִכ ַ
ְת ַ

אכילת חמץ ומצה לאחר הפסח
ִּמימּונָה ָ -ח ֵּמץ ֶׁשנִ ְמ ַכר ְלגֹוי ְב ֶע ֶרב ֶפ ַסח ְב ֶא ְמ ָצעּות ָה ַר ָבנּותֻּׁ ,מ ָתר ֶל ֱאכֹּל אֹותֹו ִמיָד
מֹוכ ֵּרי
ירת ֶה ָח ֵּמץ ַלגֹוי נִ ְכ ַתב ִב ְמפ ָֹּרׁש ֶׁש ַהגֹוי ַמ ְר ֶׁשה ְל ְ
מֹוצ ֵּאי ַה ֶפ ַסחֵּ ,כיוָן ֶׁש ִב ְׁש ַטר ְמ ִכ ַ
ְב ָ
ַאחר ָכ ְך ֶאת ְמ ִחירֹו [ ִאם ֵּכן ֵּאין ָבזֶה
יׁש ְלמּו לֹו ַ
ַאחר ַה ֶפ ַסח ֵּמ ֶה ָח ֵּמץ ,וִ ַ
ֶה ָח ֵּמץ ָל ַק ַחת ִמיָד ַ
מֹוצ ֵּאי ַה ֶפ ַסח ָח ֵּמץ
גַם ֲח ַׁשׁש ֶׁשל ֶגזֶל ַהגֹויֶׁ ,שהּוא ָאסּור ִמן ַה ִדין] .וְ ָל ֵּכן ֻּׁמ ָתר ֶל ֱאפֹות ְב ָ
מֹוצ ֵּאי ֶפ ַסח ,וְ ֶל ֱאכֹּל
ָהגּו ַר ִבים ָלחֹּג ֶאת ַה ִּמימּונָה ְב ָ
ּוכמֹו ֶׁשנ ֲ
ִמ ֶק ַמח ֶׁשנִ ְמ ַכר ְלגֹויְ ,
אטה'ֶׁ ,ש ִהיא ָח ֵּמץ גָמּור( .שו''ע חושן משפט סימן שנט סעיף א .שו''ת יחו''ד
מּופ ְל ָ
' ְ
ח''ב סימן סד)

ּוב ְר ַכת
ּמֹוציא' ִ
ַאׁש ְכנַז ְל ָב ֵּר ְך ַעל ַה ַּמ ָצה ' ַה ִ
ִּב ְר ַכת ַה ַמ ָצה ְב ֶמ ֶׁש ְך ַה ָשנָה ִ -מנְ ַהג ְבנֵּי ְ
עּודה
קֹוב ַע ְס ָ
ַה ָּמזֹוןֲ ,א ָבל ִמנְ ַהג ְבנֵּי ְס ָפ ַרד ְל ָב ֵּר ְך ' ְמזֹונֹות' וְ ' ַעל ַה ִּמ ְחיָה' ,וְ ַרק ְכ ֶׁש ֵּ
ּוב ְר ַכת ַה ָּמזֹון .וְ טֹוב ֶׁשגַם ְבנֵּי ְס ָפ ַרד
ּמֹוציא' ִ
ּומ ָב ֵּר ְך ' ַה ִ
ָדיו ְ
נֹוטל י ָ
אֹוכל  201גְ ָרם]ֵּ ,
[ ֶׁש ֵּ
עּודת ַפת( .ח''ע ברכות סא)
תֹוך ְס ַ
ֹּאכלּו ֶאת ַה ַּמ ָצה ְב ְ
י ְ
ּומ ָב ֵּר ְך ַעל ַה ַּמ ָצה
מֹוצ ֵּאי ֶפ ַסח ֶׁש ָחל ְב ַׁש ָבת ְ -מ ַקיֵּם ֶאת ְסעּודֹות ַה ַש ָבת ְב ַמצֹותְ ,
ָ
מֹוצ ֵּאי ֶפ ַסחֵּ ,כיוָן
ּמֹוציא' ְל ָכל ַה ֵּדעֹותִ ,מ ֵּכיוָן ֶׁש ֵּאין ָלנּו ֶל ֶחם ָח ֵּמץ[ .וְ הּוא ַה ִדין ְב ָכל ָ
' ַה ִ
ּומ ָתר ֶל ֱאכֹּל ְב ַׁש ָבת זֹו ֵּמ ֶה ָח ֵּמץ ֶׁשנִ ְמ ַכר ַלגֹוי ,וְ ֵּאין ָבזֶה
ֲדיִ ן לֹּא נִ ְמ ָצא ֶל ֶחם ַבשּוק]ֻּׁ .
ֶׁשע ַ
ִאסּור ֻּׁמ ְק ֶצה( .קכג .ח''ע ברכות סד)

ספירת העומר

תֹורהֲ ,א ָבל ַהיֹום
ירת ָהע ֶֹּמר ִמן ַה ָ
ְל ֵּׁשם ִּיחּוד ִ -ב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדׁש ָהיְ ָתה ִמ ְצוַת ְס ִפ ַ
ֻּׁסח ֶׁשל
ירת ָהע ֶֹּמר ִהיא ִמ ִד ְב ֵּרי ֲח ָכ ִמים ,וְ ָל ֵּכן ַבנ ָ
ֲוֹונֹותינּו ָה ַר ִביםְ ,ס ִפ ַ
ֶׁש ָח ַרב ַה ִּמ ְק ָדׁשַ ,בע ֵּ
ֲשה ֶׁשל
ֹּאמרִ ' :הנְ נִ י ָבא ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵּ
אֹומ ִרים ק ֶֹּדם ַה ְס ִפי ָרה ,לֹּא י ַ
' ְל ֵּׁשם יִ חּוד' ֶׁש ְ
ירת ָהע ֶֹּמר'( .ח''ע יו''ט ריג)
ירת ָהע ֶֹּמר'ֶ ,א ָלאִ ' :הנְ נִ י ָבא ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַ
ְס ִפ ַ
ַאך ְל ַכ ְת ִח ָלה נָכֹון ְל ַה ְח ִמיר וְ ִל ְספֹור
יעהְ ,
סֹופר ֵּמ ַה ְש ִק ָ
ירה ֵּ -מ ִע ַקר ַה ִדין ֵּ
זְ ַמן ַה ְס ִּפ ָ
כֹוכ ִבים .וְ ִאם לֹּא ָס ַפר ְב ֶמ ֶׁש ְך ַה ַליְ ָלה ,יִ ְספֹּר ַביֹום ְללֹּא ְב ָר ָכה( .סימן תפט ב,
ִמ ֵּצאת ַה ָ
ז .רלב)
ַאחר ַה ְת ִפ ָלה ְללֹּא ְב ָר ָכהְ ,כ ֵּדי
ירה ַבב ֶֹקר ִ -מנְ ָהג טֹוב ִל ְספֹּר ֶאת ָהע ֶֹּמר ְב ָכל ב ֶֹּקר ַ
ְס ִּפ ָ
יך ִל ְספֹּר ִב ְב ָר ָכה.
יּוכל ְל ַה ְמ ִׁש ְ
סֹופר ַביֹום ,וְ ַ
ֶׁש ִּמי ֶׁש ָש ַכח ַב ַליְ ָלה ִל ְספֹּר ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ֵּ
ירה ֵּבין ִמנְ ָחה ְל ַע ְר ִבית
ימי ַה ְס ִפ ָ
ָעים ְב ַכ ָּמה ְק ִהלֹות ֶׁש ִב ֵּ
ָפה וְ נ ִ
ִּזכּוי ָה ַר ִּבים ִ -מנְ ָהג י ֶ
כֹוכ ִבים .וְ ָאז
מּוסר ַה ְש ֵּכל ַעד ֵּצאת ַה ָ
ַ
ׁשֹומ ִעים ִמ ִפי ָח ָכם
קֹור ִאים ְב ִפ ְר ֵּקי ָאבֹות וְ ְ
ְ
ַמ ִׁשיכּו ֵּכן ְל ָכל ַה ָשנָהִ ,כי
אּולי ִב ְזכּות זֶה י ְ
סֹופ ִרים ֶאת ָהע ֶֹּמר .וְ ַ
ִמ ְת ַפ ְל ִלים ַע ְר ִבית וְ ְ
ַכה ֶאת ָה ַר ִביםֵּ ,אין ֵּח ְטא ָבא ַעל יָדֹו( .רלו)
גֹור ֶרת ִמ ְצוָה .וְ ָכל ַה ְמז ֶ
ִמ ְצוָה ֶ
ַאחר ָכ ְך
סֹופר ֶאת ָהע ֶֹּמר ְת ִח ָלה ,וְ ַ
יח ִצבּור אֹו ַרב ַה ָק ָהל ְמ ָב ֵּר ְך וְ ֵּ
ַה ִּמ נְ ָהג ַהנָכֹון ֶׁש ַה ְש ִל ַ
ירתֹו( .רכח)
סֹופר .וְ ָע ִדיף ַלעֲשֹות ֵּכןְ ,כ ֵּדי ֶׁשלֹּא יִ ְט ֶעה ִמי ֵּמ ַה ָק ָהל ִב ְס ִפ ָ
ַה ִצבּור ְמ ָב ֵּר ְך וְ ֵּ
יֹוד ַע ַה ַחזָן ֶׁש ִאם לֹּא יִ ְספֹּר ַע ְכ ָׁשו ,יִ ְׁש ְכחּו
ִצבּור ֶׁש ִסיֵּם ְת ִפ ַלת ַע ְר ִבית ְב ֵּבין ַה ְש ָמׁשֹות ,וְ ֵּ
כֹוכ ִבים.
ַמ ִתין ְל ֵּצאת ַה ָ
ֵּח ֶלק ֵּמ ַה ִצבּור ִל ְספֹּרִ ,מ ְצוָה ָע ָליו ִל ְספֹּר ַע ָתה וְ לֹּא י ְ
יך ִל ְספֹּר ִב ְב ָר ָכה,
ָט ָעה ָׁ -ש ַכח ִל ְספֹּר ַב ַליְ ָלה וְ לֹּא ָס ַפר ַל ָּמ ֳח ָרת ַביֹוםֵּ ,אינֹו ַר ַשאי ְל ַה ְמ ִׁש ְ
ַאחר ֶׁשיְ ַכּוֵּן ָע ָליו ַב ְב ָר ָכה וְ יִ ְספֹּר הּוא ַע ְצמֹוֲ .א ָבל ַה ְמ ֻּׁס ָפק ִאם ָס ַפר
ֹּאמר ְל ֵּ
ֶא ָלא י ַ
יך ִל ְספֹּר ַב ַליְ ָלה ַל ָּמ ֳח ָרת ִב ְב ָר ָכה( .סימן תפט סעיף ח .רלח ,רמח)
ֶא ְתמֹולַ ,ר ַשאי ְל ַה ְמ ִׁש ְ

ָצא ,וְ ֵּאינֹו ַר ַשאי ְל ָב ֵּר ְך ְבאֹותֹו ֶע ֶרב .וְ ָל ֵּכןִ ,מי ֶׁש ָשַאל אֹותֹו
ָס ַפר ֶאת ָהע ֶֹּמר וְ לֹּא ֵּב ַר ְך ,י ָ
ירה]ֶ ,א ָלא
ֶח ָׁשב ִל ְס ִפ ָ
ֲח ֵּברֹו ' ַכ ָּמה ַהיֹום ָלע ֶֹּמר?' לֹּא ַי ֲענֶה לֹו ' ַהיֹום ָכ ְך וְ ָכ ְך' [ ִכי זֶה נ ְ
ָבין ֲח ֵּברֹו ַכ ָּמה ַהיֹום ָלע ֶֹּמר .וְ ִאם ָט ָעה וְ ָענָה לֹו
ילא י ִ
ּומ ֵּּמ ָ
ֹּאמרֶ ' :א ְתמֹול ָהיָה ָכ ְך וְ ָכ ְך'ִ ,
י ַ
ָאמר לֹו ֵּת ַבת ' ַהיֹום'ַ ,ר ַשאי
ּומ ָכל ָמקֹוםִ ,אם לֹּא ַ
' ַהיֹום ָכ ְך וְ ָכ ְך' ,לֹּא יְ ָב ֵּר ְך ְבאֹותֹו ֶע ֶרבִ .
יך
ירה ֶׁש ָצ ִר ְ
יעי ַל ְס ִפ ָ
ירהֲ ,א ָבל ֵּמ ַהיֹום ַה ְש ִב ִ
ִל ְספֹּר ִב ְב ָר ָכה .וְ ָכל זֶה ַעד יֹום ַה ִש ִשי ַל ְס ִפ ָ
ָמיםַ ,ר ַשאי ִל ְספֹּר ִעם
ְל ַה ְז ִכיר גַם ֶאת ִמ ְס ַפר ַה ָשבּועֹותֵּ ,כיוָן ֶׁש ָענָה לֹו ַרק ֶאת ִמ ְס ַפר ַהי ִ
ְב ָר ָכה( .רמו)
ַא ִפלּו ִאם ָׁש ְכחּו ִל ְספֹּר יֹום
ֵּך ֶאת ַה ְק ַטנִ ים ִל ְספֹּר ֶאת ָהע ֶֹּמר ִב ְב ָר ָכה ,ו ֲ
נּוך ִ -מ ְצוָה ְל ַחנ ְ
ִּח ְ
ַמ ִׁשיכּו ִל ְספֹּר ִב ְב ָר ָכה( .רכא)
ֶא ָחד ,י ְ
ירת ָהע ֶֹּמרַ ,אף ַעל ִפי ֶׁש ִה ְק ִפיד ִל ְספֹּר ְב ַק ְטנּותֹו
תֹוך יְ ֵּמי ְס ִפ ַ
ַבר ִּמ ְצוָה ָ -ק ָטן ֶׁש ִהגְ ִדיל ְב ְ
חֹובה( .רכא)
ֵּצא יְ ֵּדי ָ
ַאחר וְ י ֵּ
יך ִל ְספֹּר ִעם ְב ָר ָכהֶ ,א ָלא יִ ְׁש ַמע ֵּמ ֵּ
ַמ ִׁש ְ
ָכל יֹום ,לֹּא י ְ
ָאמנָם ַר ָש ִאיֹות ִל ְספֹּר ְב ִלי ְב ָר ָכה( .רכ)
ירת ָהע ֶֹּמר ,וְ ְ
ָׁשים ְפטּורֹות ִמ ְס ִפ ַ
ָׁשים  -נ ִ
נ ִּ

מנהגי ימי העומר

שּואיןִ ,מ ֵּכיוָן ֶׁש ִב ְז ַמן זֶה ֵּמתּו ֶע ְש ִרים
ימי ָהע ֶֹּמר ְב ִש ְמ ַחת נִ ִ
ָהגּו ְל ַמ ֵּעט ִב ֵּ
שּואין  -נ ֲ
ִּנ ִּ
יבא
ֲק ָ
תֹורהַ ,עד ֶׁש ָבא ַר ִבי ע ִ
עֹולם ָׁש ֵּמם ִמ ָ
יבא ,וְ נִ ְׁשַאר ָה ָ
ֲק ָ
ידי ַר ִבי ע ִ
ַאר ָב ָעה ֶא ֶלף ַת ְל ִמ ֵּ
וְ ְ
הּודה ְב ַר ִבי
תֹורה ,וְ ֵּהםַ :ר ִבי ֵּמ ִאיר ַב ַעל ַהנֵּסַ ,ר ִבי יְ ָ
אֹותם ָ
בֹותינּו ֶׁש ַב ָדרֹום וְ ִל ֵּּמד ָ
ֵּא ֶצל ַר ֵּ
מּוע .וְ ֵּהם ֵּהם
יֹוחאי וְ ַר ִבי ֶא ְל ָעזָר ֶבן ָׁש ַ
יֹוסי ֶבן ֲח ַל ְפ ָתאַ ,ר ִבי ִׁש ְמעֹון ַבר ַ
ֶא ְל ַעאיַ ,ר ִבי ִ
ָה ְלָאה.
תֹורה ֵּמאֹותֹו ַהדֹור ו ָ
ֱמידּו ֶאת ַה ָ
ֶׁש ֶהע ִ
ִמנְ ַהג ְבנֵּי ְס ָפ ַרד ֶׁשלֹּא ָל ֵּשאת ִא ָשה ַעד יֹום ל''ד ָלע ֶֹּמר ַבב ֶֹּקרֶׁ ,שבֹו ַביֹום ָפ ְסקּו ַת ְל ִמי ֵּדי
ָשא ִמיֹום ל''ג ָלע ֶֹּמר .וְ ַעל כֹּל ָפנִ ים,
ַאׁש ְכנַז ְל ַה ִתיר ְל ִהנ ֵּ
ּומנְ ַהג ְבנֵּי ְ
יבא ָלמּותִ .
ֲק ָ
ַר ִבי ע ִ
ֲשֹותם ְב ָכל יְ ֵּמי ָהע ֶֹּמרַ ,רק ֶׁשלֹּא ַיעֲשּו
וֹורט] ֶׁשק ֶֹּדם ַה ֲח ֻּׁתנָהֻּׁ ,מ ָתר ַלע ָ
דּוכים' [ ְ
ָאי ַה ִש ִ
' ְתנ ֵּ
ָׁשירּו ַב ֶפה ִב ְל ַבד( .רנג ,רנח)
ּומחֹולֹותֶ ,א ָלא י ִ
קּודים ְ
ִר ִ
ירה ַב ֶפה
ירים ַה ְמלֻּּׁוִ ים ִב ְכ ֵּלי נְ גִ ינָהֲ ,א ָבל ִׁש ָ
ְכ ֵּלי נְ ִּגינָה  -נָכֹון ְל ַה ְח ִמיר ֶׁשלֹּא ִל ְׁשמ ַֹּע ִׁש ִ
ילהִ ,פ ְדיֹון ַה ֵּבןַ ,בר ִמ ְצוָה [ ַביֹום ֶׁש ָּמ ְלאּו לֹו
ּומ ָכל ָמקֹום ְל ִש ְמ ַחת ִמ ְצוָהִ ,כ ְב ִרית ִמ ָ
ֻּׁמ ָתרִ .
לּוכת ַה ְכ ָנ ַסת
ַארגֵּן ַת ֲה ַ
ָׁ 00שנָה]ִ ,סיּום ַמ ֶס ֶכתֻּׁ ,מ ָתר ַאף ִב ְכ ֵּלי נְ גִ ינָה ַמ ָּמׁש .וְ ָל ֵּכן ֻּׁמ ָתר ְל ְ
ֶמרִ ,מ ְפנֵּי ֶׁש ִהיא ִש ְמ ָחה ֶׁשל ִמ ְצוָה( .מגן אברהם ,קרן לדוד .רנח)
תֹורה ִעם ְכ ֵּלי ז ֶ
ֵּס ֶפר ָ
ֶׁש ֶה ֱחיָנּו ֻּׁ -מ ָתר ְל ָב ֵּר ְך ' ֶׁש ֶה ֱחיָנּו' ַעל ְפ ִרי ָח ָדׁש ְב ָכל יְ ֵּמי ָהע ֶֹּמרֲ .א ָבל ֶבגֶד ָח ָדׁשֶׁ ,ש ַה ִש ְמ ָחה
ּוכ ֶׁשיֵּׁש צ ֶֹּר ְך יְ ַח ְדׁשֹו ְב ַׁש ָבת.
יֹותר ,טֹוב ֶׁשלֹּא ְל ַח ֵּדׁש ֵּמרֹּאׁש ח ֶֹּדׁש ִאיָרְ .
דֹולה ֵּ
בֹו גְ ָ
דֹומהֻּׁ ,מ ָתר ְל ַח ֵּדׁש ְללֹּא ׁשּום ֲח ָׁשׁש( .רנט)
ילה וְ ַכ ֶ
ּול ִש ְמ ַחת ִמ ְצוָה ִכ ְב ִרית ִמ ָ
ְ

ימי ָהע ֶֹּמר ,וְ ֵּכן ֻּׁמ ָתר ְל ִה ָכנֵּס
ָדים ֲח ָד ִׁשים ִב ֵּ
ָדים ֵּ -מ ִע ַקר ַה ִדין ֶא ְפ ָׁשר ִל ְקנֹות ְבג ִ
ְק ִּניַת ְבג ִּ
ָהגּו ְל ַה ְח ִמיר
שּואין ֶׁשנ ֲ
ֻּׁכת ַה ַביִ תֶׁ ,ש ֵּאין זֹו ִש ְמ ָחה ְכ ִש ְמ ַחת נִ ִ
ירה ֲח ָד ָׁשה .וְ ַיעֲשּו גַם ֲחנ ַ
ְל ִד ָ
תֹורה( .רסא ,רסט)
ֹּאמרּו ִד ְב ֵּרי ָ
ָׁשירּו ַב ֶפה ְבלֹּא ְכ ֵּלי נְ גִ ינָה ,וְ י ְ
ָבּהַ ,רק ֶׁשי ִ
ַאׁש ְכנַז ַעד ל''ג ָלע ֶֹּמר.
ָהגּו ֶׁשלֹּא ְל ִה ְס ַת ֵּפר ַעד יֹום ל''ד ָלע ֶֹּמר ַבב ֶֹּקר ,וְ ִל ְבנֵּי ְ
ִּּת ְספ ֶֹרת  -נ ֲ
ַל ַח
ָקןַ ,ר ַשאי ְלג ֵּ
לּוח ַהז ָ
ּומי ֶׁש ָק ֶׁשה לֹו ְל ַה ְמ ִתין ָכל ָכ ְך ְבגִ ַ
ָקןִ .
לּוח ַהז ָ
ָהר גַם ְבגִ ַ
וְ יֵּׁש ְל ִהז ֵּ
ַל ַח ְב ָכל ֶע ֶרב ַׁש ָבת( .רסא)
ּוב ְמקֹום צ ֶֹּר ְך גָדֹול ,יֵּׁש ְל ָה ֵּקל ְל ִה ְתג ֵּ
ְברֹּאׁש ח ֶֹּדׁש ִאיָרִ .
ילה .וְ ִאם ָק ֶׁשה ָל ֶהם ְל ִה ְס ַתפֵּר
ּמֹוהל ְל ִה ְס ַת ֵּפר ִל ְכבֹוד ַה ִּמ ָ
ֻּׁמ ָתר ַל ֲא ִבי ַה ֵּבןַ ,ל ַסנְ ָדק וְ ַל ֵּ
כֹולים ְל ִה ְס ַת ֵּפר ְביֹום
ילה ְביֹום ִראׁשֹון ,יְ ִ
ילה ,יִ ְס ַת ְפרּו יֹום ק ֶֹּדם .וְ ִאם ַה ִּמ ָ
ְביֹום ַה ִּמ ָ
ָאביו ְל ִה ְס ַת ֵּפר( .רסד)
ּול ִ
ּוכמֹו ֵּכן ֻּׁמ ָתר גַם ַל ֲח ַתן ַבר ִמ ְצוָה ְ
ִׁש ִשי ִל ְכבֹוד ַׁש ָבתְ .
ָׁשים ִב ְכ ַלל ִאסּור ִת ְספ ֶֹּרת ָבע ֶֹּמר ְכ ָלל וְ ִע ָקר( .רסא)
ָׁשים ֵּ -אין ַהנ ִ
נ ִּ
ַר ֶבה ְב ִש ְמ ָחה ְק ָצתִ ,כי ָקדֹוׁש ַהיֹום( .החיד''א מורה
י''ד ְב ִּאיָר  -הּוא ֶפ ַסח ֵּׁשנִ י ,וְ י ְ
באצבע אות רכב)
לּולא ֶׁשל ַר ִבי ִׁש ְמעֹון
נֹוהגִ ים ְל ַה ְרבֹות ְב ִש ְמ ָחה ְבל''ג ָלע ֶֹּמרֶׁ ,שהּוא יֹום ַה ִה ָ
ל''ג ָלע ֶֹמר ֲ -
ָרים
יֹוחאי ַה ְמ ֻּׁפז ִ
בּורה ֶאת ִׁש ְב ֵּחי ַר ִבי ִׁש ְמעֹון ַבר ַ
נֹוהגִ ים ִל ְלמֹּד ַב ֲח ָ
יֹוחאי זיע''א .וְ יֵּׁש ֲ
ַבר ַ
ָפה הּוא( .החיד''א מורה באצבע אות רכג .רעג)
ּומנְ ָהג י ֶ
ּובז ַֹּהר ַה ָקדֹוׁשִ ,
ַב ַש''ס ַ
ָׁשנָה ֶׁש ָחל ל''ג ָלע ֶֹּמר ְביֹום ִׁש ִשיֻּׁ ,מ ָתר גַם ִל ְבנֵּי ְס ָפ ַרד ְל ִה ְס ַת ֵּפר ְביֹום ִׁש ִשיִ ,מ ְפנֵּי ְכבֹוד
יׁשי ַב ַליְ ָלה [ ֵּליל
ַה ַש ָבת .וְ ִאם ָק ֶׁשה לֹו ְל ִה ְס ַת ֵּפר ְביֹום ִׁש ִשיַ ,ר ַשאי ְל ִה ְס ַת ֵּפר ְביֹום ֲח ִמ ִ
שּואין ְב ֵּליל ל''ג ָלע ֶֹּמר( .רסז)
ּוב ָׁשנָה ָכזֹּאת ֻּׁמ ָתר גַם ַל ֲער ְֹּך נִ ִ
ל''ג]ְ .

עֹולם
בֹורא ָ
ָּתם וְ ִּנ ְׁש ָלם ֶׁש ַבח ְל ֵּאל ֵּ

