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 .נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה

ובו  אנו  מֻצִּוים ,  בו  נהיינו  לעם  ובו  יצאנו  לחרות',  יום  הפסח  הוא  היום  אשר  עשה  ה
 .וכל המרבה לספר הרי זה משובח, לספר ביציאת מצרים

 .'יחד עם יציאת מצרים אנו מהללים ומשבחים את ה

ה  ביאורים  על מצורפת  כאן  ההגדה  הזאת  שעיקר,  כדי  להרבות  ביציאת  מצרים
 .יציאת מצרים

שמטרתה "  לספר  ביציאת  מצרים"בעבר  כבר  זכינו  להוציא  לאור  את  ההגדה  
להביא  בפני  כל  המסובים  את  המקורות  העיקריים  שבאמצעותם  יוכלו  להרבות 

עורך  הסדר  או  המסובים  יוכלו  לדון  ולהרחיב  ביציאת .  לספר  ביציאת  מצרים
לשם  כך  נצרכה  ההגדה .  נחים  לפניהםאם  כל  המקורות  הקשורים  יהיו  מו,  מצרים

 ".לספר ביציאת מצרים"

ומיועדת .  ההגדה  המצורפת  כאן  מוסיפה  ביאורים  והסברים  על  יציאת  מצרים
 .למעמיק

לספר "כמו  ההגדה  (הגדה  זו  .  מצה  ומרור,  עוד  אנו  מֻצִּוים  בלילה  זה  לאכול  פסח
הפסח  יהיה  על וירצו  ישראל  ו'  ראויה  לאמירה  גם  כאשר  ירצה  ה")  ביציאת  מצרים

 .השלחן

 

 .חג שמח

ֲאֶׁשר  ִקְּדָׁשנּו ,  ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם
 :ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ, ְּבִמְצֹוָתיו

 

, ְדָלא  ֲחִמֵּתיּה,  ָּכל  ֲחִמיָרא  ַוֲחִמיָעא  ְדִאָּכא  ִבְרׁשּוִתי
ִלָּבֵטל  ְוֶלֱהֵוי ,  ּוְדָלא  ְיַדְעָנא  ֵליּה,  ּוְדָלא  ִבַעְרֵּתיּה

 : ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא)ֶהְפֵקר(

כל  שאור  וחמץ  שיש  ברשותי  שלא  ראיתיו  ושלא (
כעפר )  הפקר(טל  ויהיה  ָּבִי,  בערתיו  ושאיני  יודע  עליו

 )הארץ

 
 :ויאמר, בערב פסח לאחר שריפת חמץ יבטלנו

ָלא ָּכל  ֲחִמיָרא  ַוֲחִמיָעא  ְּדִאָּכא  ִבְרׁשּוִתי  ַּדֲחִזֵּתּה  ּוְד
ֲחִזֵּתּה  ַּדֲחִמֵּתּה  ּוְדָלא  ֲחִמֵּתּה  ְּדִבַעְרֵּתּה  ּוְדָלא  ִבַעְרֵּתּה 

 : ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא)ֶהְפֵקר(ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי 

כל  שאור  וחמץ  שיש  ברשותי  שראיתיו  ושלא (
) הפקר(טל  ויהיה  ָּבשבערתיו  ושלא  בערתיו  ִי,  ראיתיו

 )כעפר הארץ
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 סדר קרבן פסח 

ְוַאֲחָריו  ְלַהְקִריב  ָקְרַּבן  ֶּפַסח ,  ַאָּתה  ִצִּויָתנּו  ְלַהְקִריב  ָקְרַּבן  ַהָּתִמיד  ְּבמֹוֲעדֹו,  ל  עֹוָלםִרּבֹונֹו  ֶׁש
ְוִלְהיֹות  ּכֲֹהִנים  ַּבֲעבֹוָדָתם ,  ֶׁשהּוא  ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר  ְלחֶֹדׁש  ִניָסן  ַאַחר  ֲחצֹות  ַהּיֹום,  ְּבמֹוֲעדֹו  ַּבּיֹום  ַהֶּזה

ְוַעָּתה  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָחֵרב  ֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש  ּוָבֵטל .  לֵּלַהת  ַהים  ֶאִאְר  קֹוָכָנם  ְוִיְׂשָרֵאל  ְּבַמֲעָמָדםּוְלִוִּים  ְּבדּו
ְוַאָּתה .  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַמֲעָמדֹו,  ְוֵאין  ָלנּו  לֹא  כֵֹהן  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְולֹא  ֵלִוי  ְּבדּוָכנֹו,  ַהָּתִמיד  ְוָקְרַּבן  ֶּפַסח

ֶׁשִּיְהֶיה ִׂשיַח ,  ָלֵכן  ְיִהי  ָרצֹון  ִמְּלָפֶניָך  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו,  ּוְנַׁשְּלָמה  ָפִרים  ְׂשָפֵתינּו  ָאַמְרָּת
ַמְדנּו ִׂשְפתֹוֵתינּו  ָחׁשּוב  ּוְמֻקָּבל  ּוְמֻרֶּצה  ְלָפֶניָך  ְּכִאּלּו  ִהְקַרְבנּו  ָקְרַּבן  ַהָּתִמיד  ְוָקְרַּבן  ֶּפַסח  ְּבמֹוֲעדֹו  ְוָע

ּוַמֲעֵׂשה  ָיֵדינּו  ּכֹוְנָנה .  ִויִהי  נַֹעם  ֲאדָֹני  ֱאלֵֹהינּו  ָעֵלינּו.  ְוִדְּברּו  ַהְּלִוִּים  ְּבִׁשיר  ּוְבַהֵּלל,  ַעל  ַמֲעָמדֹו
ח ַסֶּפת  ַה  ֶאיָךֶנָפיב  ְלִרְקַנה  ְוֶלֲעַנ  ְונֹוכֹול  ְמ  ַעָךְׁשָדְקן  ִמֵנכֹוה  ְּתָּתַא  ְו:ּוַמֲעֵׂשה  ָיֵדינּו  ּכֹוְנֵנהּו.  ָעֵלינּו

 :רמּוָא ָּכָךֶּדְבה ַעֶׁשֹ י מֵדל ְי ַעָךֶתָרתֹו ְּבָּתְבַתָּכ ֶׁשמֹוְּכ, דֹוֲעמֹוְּב

ַצו  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמְרָּת  ֲאֵלֶהם  ֶאת  ָקְרָּבִני  ַלְחִמי  ְלִאַּׁשי  ֵריַח :  ַוְיַדֵּבר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ֵּלאמֹר
ְוָאַמְרָּת  ָלֶהם  ֶזה  ָהִאֶּׁשה  ֲאֶׁשר  ַּתְקִריבּו  ַליהָֹוה  ְּכָבִׂשים  ְּבֵני :    ִלי  ְּבמֹוֲעדֹוִניחִֹחי  ִּתְׁשְמרּו  ְלַהְקִריב

ֶאת  ַהֶּכֶבׂש  ֶאָחד  ַּתֲעֶׂשה  ַבּבֶֹקר  ְוֵאת  ַהֶּכֶבׂש  ַהֵּׁשִני  ַּתֲעֶׂשה  ֵּבין :  ָׁשָנה  ְתִמיִמם  ְׁשַנִים  ַלּיֹום  עָֹלה  ָתִמיד
עַֹלת  ָּתִמיד  ָהֲעֻׂשָיה :  ָפה  סֶֹלת  ְלִמְנָחה  ְּבלּוָלה  ְּבֶׁשֶמן  ָּכִתית  ְרִביִעת  ַהִהיןַוֲעִׂשיִרית  ָהֵאי:  ָהַעְרָּבִים

ְוִנְסּכֹו  ְרִביִעת  ַהִהין  ַלֶּכֶבׂש  ָהֶאָחד  ַּבּקֶֹדׁש  ַהֵּסְך  ֶנֶסְך  ֵׁשָכר :  ְּבַהר  ִסיַני  ְלֵריַח  ִניחַֹח  ִאֶּׁשה  ַליהָֹוה
ֶׂשה  ֵּבין  ָהַעְרָּבִים  ְּכִמְנַחת  ַהּבֶֹקר  ּוְכִנְסּכֹו  ַּתֲעֶׂשה  ִאֵּׁשה  ֵריַח  ִניחַֹח ְוֵאת  ַהֶּכֶבׂש  ַהֵּׁשִני  ַּתֲע:  ַליהָֹוה
 :ַליהָֹוה

ַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ָלֶכם  רֹאׁש  ֳחָדִׁשים  ִראׁשֹון :  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵלאמֹר
רּו  ֶאל  ָּכל  ֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל  ֵלאמֹר  ֶּבָעׂשֹר  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ְוִיְקחּו  ָלֶהם  ִאיׁש ַּדְּב:  הּוא  ָלֶכם  ְלָחְדֵׁשי  ַהָּׁשָנה

ְוִאם  ִיְמַעט  ַהַּבִית  ִמְהיֹת  ִמֶּׂשה  ְוָלַקח  הּוא  ּוְׁשֵכנֹו  ַהָּקרֹב  ֶאל  ֵּביתֹו :  ֶׂשה  ְלֵבית  ָאבֹת  ֶׂשה  ַלָּבִית
ֶׂשה  ָתִמים  ָזָכר  ֶּבן  ָׁשָנה  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ִמן  ַהְּכָבִׂשים :  ַהֶּׂשהְּבִמְכַסת  ְנָפׁשֹת  ִאיׁש  ְלִפי  ָאְכלֹו  ָּתכֹּסּו  ַעל  

ְוָהָיה  ָלֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַעד  ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר  יֹום  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ְוָׁשֲחטּו  אֹתֹו  ּכֹל  ְקַהל :  ּוִמן  ָהִעִּזים  ִּתָּקחּו
ְתנּו  ַעל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ְוָלְקחּו  ִמן  ַהָּדם  ְוָנ:  ֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ָהַעְרָּבִים

ַאל ּתֹאְכלּו : ְוָאְכלּו  ֶאת  ַהָּבָׂשר  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:  יֹאְכלּו  אֹתֹו  ָּבֶהם
ְולֹא  תֹוִתירּו  ִמֶּמּנּו  ַעד :  ֵאׁש  רֹאׁשֹו  ַעל  ְּכָרָעיו  ְוַעל  ִקְרּבֹוִמֶּמּנּו  ָנא  ּוָבֵׁשל  ְמֻבָּׁשל  ַּבָּמִים  ִּכי  ִאם  ְצִלי  
ְוָכָכה  ּתֹאְכלּו  אֹתֹו  ָמְתֵניֶכם  ֲחֻגִרים  ַנֲעֵליֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם :  ּבֶֹקר  ְוַהּנָֹתר  ִמֶּמּנּו  ַעד  ּבֶֹקר  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשרֹפּו

 :ן ֶּפַסח הּוא ַליהָֹוהּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹו

ים ִטֲחֹוין  ׁשֵא:  ְּבִניָסן   ּוְבֵכן  ָּכְך  ָהָיה  ֵסֶדר  ֲעבֹוַדת  ָקְרַּבן  ֶּפַסח  ְּבֵבית  ֱאלֵֹהינּו  ְּביֹום  ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר
ט ָחְׁשיד  ִנִמָּתה  ַהָית  ָהָּבַׁשין  ְּבל  ֵּבחֹוין  ְּבֵּב,  חַסב  ֶּפֶרֶע.  ָהַעְרַּבִיםין  ל  ֵּביד  ֶׁשִמר  ָּתַחא  ַאָּל  ֶאתֹואֹו
 ׁשֵׁש  ְּבתֹוין  אֹוִטֲחֹו  ׁשיּות  ָהָּבב  ַׁשֶרֶעח  ְּבַסב  ֶּפֶרל  ֶעם  ָחִאְו.  הָצֱחֶמה  ּוֶנמֹוְׁשב  ִּבֵרָקה  ְוָצֱחֶמע  ּוַבֶׁשְּב
  ְּבֵני ,ה  ֶאָחד  ָהִאיׁש  ְוֶאָחד  ָהִאָּׁש,  ָּכל  ָאָדם  ִמִּיְׂשָרֵאל.יוָרֲחח  ַאַסֶּפַהְו,  הָצֱחֶמע  ּוַבֶׁשב  ְּבֵרָקה  ְוָצֱחֶמּו

ָּכְך ,  ּוְכֵׁשם  ֶׁשִּמיָלתֹו  ְמַעֶּכֶבת  ִמַּלֲעׂשֹות  ַהֶּפַסח  ּוִמֶּלֱאכֹול  ּבֹו(ֵביתֹו  ַהְּגדֹוִלים  ְוַהְּטהֹוִרים  ְוִנּמֹוִלים  
ל  ֶׁשָּיכֹול ָּכ)  הֹוָתיו  ְמַעֶּכֶבתְמִמיַלת  ָּבָניו  ַהְּקַטִּנים  ּוִמיַלת  ֲעָבָדיו  ֵּבין  ְּגדֹוִלים  ֵּבין  ְקַטִּנים  ּוְטִביַלת  ַא

 :ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַעת ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח ַחָּיב ְּבָקְרַּבן ֶּפַסח

  ְוׁשֹוֲחטֹו  ְּבָכל  ָמקֹום ,ֵאינֹו  ָטעּון  ְסִמיָכהְו  ,ְמִביאֹו  ִמן  ַהְּכָבִׂשים  אֹו  ִמן  ָהִעִּזים  ָזָכר  ָּתִמים  ֶּבן  ָׁשָנה
ְוֵאין  ׁשֹוֲחִטין  ַהֶּפַסח  ְולֹא  זֹוְרִקין  ַהָּדם ,  ָטַבת  ַהֵּנרֹותֲהיד  ָהֶעֶרב  ְוַאַחר  ָּבֲעָזָרה  ַאַחר  ְּגַמר  ֲעבֹוַדת  ְּתִמ

ּוָרה  ִּבְׁשַעת  ַאַחת בֲאִפילּו  ָהָיה  ַּכַּזִית  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשל  ֶאָחד  ִמְּבֵני  ַהֲח(ָחֵמץ  ֶהְולֹא  ַמְקִטיִרין  ַהֵחֶלב  ַעל  
 ):ֶקה ְוַהֶּפַסח ָּכֵׁשרהּוא לֹו, ֵמָהֲעבֹודֹות ֶׁשל ָקְרַּבן ֶּפַסח

ּכֵֹהן ,  ֲחֵברֹו  ַלֲחֵברֹוַו,  ֵברֹוֲחָׁשַחט  ַהּׁשֹוֵחט  ְוִקֵּבל  ָּדמֹו  ּכֵֹהן  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהּׁשּוָרה  ִּבְכִלי  ָׁשֵרת  ְונֹוֵתן  ַל
, ֲחֵברֹו  ַלֲחֵברֹוַו,  ֹוֵברֲח  ַלםַהָקרֹוב  ֵאֶצל  ַהִּמְזֵּבַח  זֹוְרקֹו  ְזִריָקה  ַאַחת  ְּכֶנֶגד  ַהְיסֹוד  ְוחֹוֵזר  ַהְּכִלי  ֵריָק

ְוַהּכֲֹהִנים  עֹוְמִדים  ׁשּורֹות  ׁשּורֹות  ּוִביֵדיֶהם  ָּבִזִּכים  ֶׁשל  ֶּכֶסף ,  ְמַקֵּבל  ֶאת  ַהָּמֵלא  ּוַמֲחִזיר  ֶאת  ָהֵריָקן
ְולֹא ָהיּו , ּו ְמעָֹרִביםְולֹא ָהי,  ָזָהב-ְוׁשּוָרה ֶׁשֻּכָּלּה ָזָהב ,  ֶּכֶסף-ׁשּוָרה ֶׁשֻּכָּלּה ֶּכֶסף , ּוָבִזִּכים ֶׁשל ָזָהב

אֹו  ְּבַמְקלֹות (  ַאַחר  ָּכְך  ּתֹוִלין  ֶאת  ַהֶּפַסח  ְּבאּוְנְקָליֹות  .ַלָּבִזִּכין  ׁשּוַלִים  ֶׁשּלֹא  ַיִניחּום  ְוִיָּקֵרׁש  ַהָּדם
ת  ַעד  ֶהָחֶזה  ּוִמָּׁשם ַׁשָּבְבּו(ּוַמְפִׁשיט  אֹותֹו  ֻּכּלֹו  )  ּתֹוֶלה,    ַמִּניַח  ַעל  ִּכְתפֹו  ְוַעל  ֶּכֶתף  ֲחֵברֹו,ַּדִּקים

  ַהֵחֶלב  ֶׁשַעל  ַהֶּכֶרס  ְויֹוֶתֶרת  ַהָּכֵבד :  ְוקֹוְרִעין  ִּבְטנֹו  ּומֹוִציִאין  ֵאמּוִרים)ְרָזאַבְלַמָּטה  ָׁשַקל  ֵליה  ְּב
ן  ִּבְכִלי  ָׁשֵרת נֹוֵת,    ְוָהַאְלָיה  ִאם  ָהָיה  ִמִּמין  ַהְּכָבִׂשים  ְלֻעַּמת  ֶהָעֶצה,ּוְׁשֵּתי  ַהְּכָליֹות  ְוֵחֶלב  ֶׁשֲעֵליֶהן

ְולֹא  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשהּוא ,  ְּבחֹול  ַּבּיֹום,  ֶחְלֵבי  ָּכל  ֶזַבח  ְוֶזַבח  ְלַבּדֹו,  ּומֹוְלָחן  ּוַמְקִטיָרן  ַהּכֵֹהן  ַעל  ַהַּמֲעָרָכה
יו  ּוְמַמֶחה ּומֹוִציא  ְקָרָב,  ֲאָבל  ִאם  ָחל  ֶעֶרב  ֶּפַסח  ְּבַׁשָּבת  ַמְקִטיִרין  ְוהֹוְלִכין  ָּכל  ַהַּלְיָלה,  יֹום  טֹוב

ְׁשִחיָטתֹו  ּוְזִריַקת  ָּדמֹו  ּוִמיחּוי ,  )ְּכֵדי  ֶׁשִיְהיּו  ְנִקִיים  ְּכֶׁשצֹוֵלהּו  ִעָמם(אֹוָתן  ַעד  ֶׁשֵּמִסיר  ֵמֶהן  ַהֶּפֶרׁש  
 :ּוְׁשָאר ִעְנָיָניו ֵאין ּדֹוִחין, ְקָרָביו ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו ּדֹוִחין ֶאת ַהַׁשָּבת

  ִנְתַמְּלָאה ,ִנְכְנָסה  ַּכת  ַאַחת,  ְוֵאין  ַּכת  ְּפחּוָתה  ִמְּׁשלִׁשים  ֲאָנִׁשים,  ח  ִנְׁשַחטְּבָׁשלֹׁש  ִּכּתֹות  ַהֶּפַס
  ִאם  ָּגְמרּו  קֶֹדם .ַהְלִוִּים  קֹוִרין  ֶאת  ַהַהֵּלל,  עֹוד  ֶׁשֵהן  ׁשֹוֲחִטין  ּוַמְקִריִביןְבּו,  נֹוֲעִלין  אֹוָתּה,  ָהֲעָזָרה

ָּגְמָרה  ַּכת  ַאַחת ,  ְקעּוָת  ַעל  ָּכל  ְקִריָאה  ָּתְקעּו  ֵהִריעּו  ְו.ִשְּלׁשּו,  ָׁשנּוִאם  ,  ָׁשנּו,  ֶׁשַיְקִריבּו  ֶאת  ֻּכָּלם
ָיְצָאה , ָּגְמָרה,  ָנֲעלּו ַדְלתֹות ָהֲעָזָרה.ִנְכְנָסה ַּכת ְׁשִנָיה,  ָיְצָאה ַּכת ִראׁשֹוָנה.ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה, ְלַהְקִריב

  ַאַחר  ֶׁשָיְצאּו  ֻּכָּלן .ָּכְך  ַמֲעֵׂשה  ַהְּׁשִנָיה  ְוַהְּׁשִליִׁשית,  ֵׂשה  ָהִראׁשֹוָנה  ְּכַמֲע.ִנְכְנָסה  ְׁשִליִׁשית,  ְׁשִנָיה
ֶׁשְּכֶׁשרֹוִצין ,  עֹוֶבֶרת  ָּבֲעָזָרהה  ָתַּמת  ַהַּמִים  ָהְיַא,  ַוֲאִפילּו  ְּבַׁשָּבתרֹוֲחִצין  ָהֲעָזָרה  ִמִּלְכלּוֵכי  ַהָּדם  

יַאת  ַהַּמִים  ְוִהיא  ִמְתַמְּלָאה  ַעל  ָּכל  ְּגדֹוֶתיָה  ַעד  ֶׁשַהַּמִים  עֹוִלין ְלָהִדיַח  ַהִרְצָּפה  סֹוְתִמין  ְמקֹום  ְיִצ
ַחר  ָּכְך  ּפֹוְתִחין  ַהְּסִתיָמה  ְויֹוְצִאין  ַהַּמִים  ִעם ַא,  ְוָצִפין  ּוְמַקְּבִצין  ֲאֵליֶהם  ָּכל  ַּדם  ְוִלְכלּוְך  ֶׁשָּבֲעָזָרה

ְוָצלּו )  ְועֹור  ֶׁשלֹו(ָיְצאּו  ָּכל  ֶאָחד  ִעם  ִּפְסחֹו  ,  ּו  ּכבוד  ַהַּבִיתֶזה,  ִנְמֵצאת  ָהִרְצָּפה  ְמֻנָּקה,  ַהִּלְכלּוְך
ְותֹוֵלהּו ,  תֹוֲחבֹו  ִמּתֹוְך  ִּפיו  ַעד  ֵּבית  ְנקּוָבתֹוְוֵּכיַצד  צֹוִלין  אֹותֹו  ְמִביִאין  ְׁשפּוד  ֶׁשל  ִרּמֹון  ,  אֹוָתם

ְוֵאין  ְמַנְּקִרין  ֶאת  ַהֶּפַסח  ִּכְׁשָאר .  ֵני  ֵמָעיו  חּוָצה  לֹו  ְּכָרָעיו  ּוְבהֹוֶלתְו,  ְלתֹוְך  ַהַּתנּור  ְוָהֵאׁש  ְלַמָּטה
ֶאָלא  ַּכת  ָהִראׁשֹוָנה  יֹוְצִאין  ְּבִפְסֵחיֶהן  ְויֹוְׁשִבין  ְּבַהר ,  ְּבַׁשָּבת  ֵאין  מֹוִליִכין  ֶאת  ַהֶּפַסח  ְלֵביָתם  .ָּבָׂשר

 ָיְצאּו ְוָצלּו .ֲחֵׁשָכה, ַהְּׁשִליִׁשית ִּבְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת, ֵחילַהְּׁשִנָיה יֹוְצִאין ִעם ִּפְסֵחיֶהן ְויֹוְׁשִבין ַּב, ַהַּבִית
 :ֶאת ִּפְסֵחיֶהן

ְּגדֹוִלים  אֹו ,  ִמן  ַהָּבָקר  אֹו  ִמן  ַהּצֹאן,  ד  ֶזַבח  ְׁשָלִמים"ַמְקִריִבין  ִעמֹו  ְּביֹום  י,  ְּכֶׁשַמְקִריִבין  ֶאת  ַהֶּפַסח
ַעל  ֶזה  ֶנֱאַמר  ַּבּתֹוָרה  ְוָזַבְחָּת  ֶּפַסח ,  ֵראת  ֲחִגיַגת  ַאְרָּבָעה  ָעָׂשרְוִהיא  ִנְק,  ְזָכִרים  אֹו  ְנֵקבֹות,  יםִּנְקַט

ִמָּכל  ָמקֹום  ִהיא  ְּכחֹוָבה ,  ָעּה  ַהָּכתּוב  חֹוָבה  ֶאָּלא  ְרׁשּות  ִּבְלָבדָבְולֹא  ְק,    ֱאלֶֹהיָך  צֹאן  ּוָבָקרַליהָֹוה
ִּבְזַמן  ֶׁשהּוא  ָבא ,  ֵאיָמַתי  ְמִביִאין  ִעמֹו  ֲחִגיָגה,    ַהׂשַֹבעְּכֵדי  ֶׁשְיֵהא  ַהֶּפַסח  ֶנֱאָכל  ַעל,  ִמִּדְבֵרי  סֹוְפִרים

ְטעּוָנה , ְוִדיָנּה ְּכָכל ּתֹוַרת ִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְוֶנֱאֶכֶלת ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד, ּוְבמּוָעט, ֳהָרהָטְּב, ְּבחֹול
ֶזהּו  ֵסֶדר  ֲעבֹוַדת  ָקְרַּבן ,  ּוְׁשִפיַכת  ִׁשיַרִים  ַלְיסֹוד,  ַּבעְסִמיָכה  ּוְנָסִכים  ּוַמַּתן  ָּדִמים  ְׁשַּתִים  ֶׁשֵהן  ַאְר

ַאְׁשֵרי ָהָעם . ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ֶּפַסח ַוֲחִגיָגה ֶׁשִעּמֹו ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ֶׁשִיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן
 :ֶׁשְיהָֹוה ֱאלָֹהיו

ֵלינּו  ַּבֲהמֹון ֵאׁשּוָבה  ,  טֹוב  ּוֵמִטיב  ִהָּדֵרׁש  ָלנּו,  ֶמֶלְך  ַרֲחָמן  ַרֵחם  ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו
, ַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹוְו, כֹוֵנן  ִמְקָּדְׁשָך  ַעל ְמכֹונֹוְו,  ְּבֵנה  ֵביְתָך  ְּכַבְּתִחָּלה,  ַרֲחֶמיָך  ִּבְגַלל  ָאבֹות  ֶׁשָעׂשּו  ְרצֹוֶנָך

ְוָהֵׁשב ,  ּוְלִוִּים  ְלִׁשיָרם  ּוְלִזְמָרם,  ְוָהֵׁשב  ּכֲֹהִנים  ַלֲעבֹוָדָתם,    ְוָהֵׁשב  ְׁשִכיָנְתָך  ְלתֹוכֹו,ַׂשְּמֵחנּו  ְּבִתּקּונֹוְו
ְונֹאַכל  ָׁשם  ִמן ,  ְוָׁשם  ַנֲעֶלה  ְוֵנָרֶאה  ְוַנֲעֶׂשה  ָקְרַּבן  ַהָּתִמיד  ְוָקְרַּבן  ַהֶּפַסח  ְּבמֹוֲעדֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ִלְנֵויֶהם

ְונֹוֶדה  ְלָך  ִׁשיר  ָחָדׁש  ַעל  ְּגֻאָּלֵתנּו ,    ַעל  ִקיר  ִמְזַּבֲחָך  ְלָרצֹוןםַהְּפָסִחים  ֲאֶׁשר  ַיִּגיַע  ָּדָמַהְּזָבִחים  ּוִמן  
 :ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו
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ַׁקֵדש ּ: 
  :כשחל בשבת מתחילין כאן

  :ְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקרַו

ַוְיַכל  ֱאלִֹהים  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִביִעי  ְמַלאְכּתֹו   :ַוְיֻכּלּו  ַהָּׁשַמִים  ְוָהָאֶרץ  ְוָכל  ְצָבָאם.  יֹום  ַהִּׁשִּׁשי
ם ַוְיָבֶרְך  ֱאלִֹהים  ֶאת  יֹו  :ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ַוִּיְׁשּבֹת  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִביִעי  ִמָּכל  ְמַלאְכּתֹו  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה

  :ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹֹות

  :ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ל  ָעם  ְורֹוְמָמנּו  ִמָּכל ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ָּבַחר  ָּבנּו  ִמָּכ
ַׁשָּבתֹות   לשבת(ַוִּתֶּתן  ָלנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ְּבַאֲהָבה  .  ָלׁשֹון  ְוִקְּדָׁשנּו  ְּבִמְצֹוָתיו

 ֶאת )ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה ְו(  מֹוֲעִדים  ְלִׂשְמָחה  ַחִּגים  ּוְזַמִּנים ְלָׂששֹֹון )ִלְמנּוָחה  ּו
.   ִמְקָרא  קֶֹדׁש  ֵזֶכר  ִליִציַאת  ִמְצָרִים)ְּבַאֲהָבה(  ְזַמן  ֵחרּוֵתנּו  יֹום  ַחג  ַהַּמּצֹות  ַהֶּזה

ְּבַאֲהָבה (  ּומֹוֲעֵדי  ָקְדֶׁשָך  )ְוַׁשָּבת(.  ִּכי  ָבנּו  ָבַחְרָּת  ְואֹוָתנּו  ִקַּדְׁשָּת  ִמָּכל  ָהַעִּמים
 )ַהַׁשָּבת  ְו(  ְמַקֵּדׁש  ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה.    ְּבִׂשְמָחה  ּוְבָׂששֹֹון  ִהְנַחְלָּתנּו)ּוְבָרצֹון

  :ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים
  :כשחל במוצאי שבת

  :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש

ין  ִיְׂשָרֵאל ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם  ַהַּמְבִּדיל  ֵּבין  קֶֹדׁש  ְלחֹל  ֵּבין  אֹור  ְלחֶֹׁשְך  ֵּב
ֵּבין  ְקֻדַּׁשת  ַׁשָּבת  ִלְקֻדַּׁשת  יֹום  טֹוב  ִהְבַּדְלָּת  ְוֶאת .  ָלַעִּמים  ֵּבין  יֹום  ַהְּׁשִביִעי  ְלֵׁשֶׁשת  ְיֵמי  ַהַּמֲעֶׂשה

ָּברּוְך .  ֻדָּׁשֶתָךִהְבַּדְלָּת  ְוִקַּדְׁשָּת  ֶאת  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְק.  יֹום  ַהְּׁשִביִעי  ִמֵּׁשֶׁשת  ְיֵמי  ַהַּמֲעֶׂשה  ִקַּדְׁשָּת
  :ַאָּתה ְיהָֹוה ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש

  :ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 

 ּוְרַחץ
 : נוטל ידיו ואינו מברך על נטילת ידים

ְרַפס   ּּכַ
 :ויאכל בלא הסיבה, ויכוין לפטור את המרור,  במי מלח ומברך בורא פרי האדמהיקח כרפס ויטבול

 :ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ַיַחץ
 :החצי הגדול ישמור לאפיקומןאת  ו,אמצעיתהמצה האת  יחצה 

 ידּגִַמ

ָּכל  ִּדְצִריְך  ֵייֵתי .  ָּכל  ִּדְכִפין  ֵייֵתי  ְוֵייכֹול.  ָתָנא  ְּבַאְרָעא  ְדִמְצָרִיםָהא  ַלְחָמא  ַעְנָיא  ִּדי  ֲאָכלּו  ַאְבָה
א   גלוָתָהַׁשָּתא.    ְּבַאְרָעא  ְדִיְׂשָרֵאללֵאָרְׂשל  ִי  ָּכְלָׁשָנה  ַהָּבָאה,  אָתלּוַגל  ְּבֵאָרְׂשִיא  ְדָּבֻרָהַׁשָּתא  .  ְוִיְפַסח

 : ְּבֵני חֹוִריןלֵאָרְׂשל ִי ָּכְלָׁשָנה ַהָּבָאה, ְדִיְׂשָרֵאל ַעְבֵּדי

 מוזגין כוס שני וכאן הבן שואל
 :במקדש שואל הבן ככתוב במשנה

 .ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות

 . ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה

 . ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור, ּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹותנֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָא

 . ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי, ּוְמֻבָּׁשל, ָׁשלּוק, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי

 .ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת

 
 אם אין מקדש

 . ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹותַמה

 :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה

 :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות

 :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחתֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 

 ::ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין

 
ֶׁשְּבָכל  ַהֵּלילֹות  ָאנּו  אֹוְכִלין  ָחֵמץ ,  ָּכל  ַהֵּלילֹותַמה  ִּנְׁשַּתָּנה  ַהַּלְיָלה  ַהֶּזה  ִמ:  "לשון  המשנה  לפנינו 

ֶׁשְּבָכל .  ַהַּלְיָלה  ַהֶּזה  ָמרֹור,  ֶׁשְּבָכל  ַהֵּלילֹות  ָאנּו  אֹוְכִלין  ְׁשָאר  ְיָרקֹות.  ַהַּלְיָלה  ַהֶּזה  ֻּכּלֹו  ַמָּצה,  ּוַמָּצה
ֶׁשְּבָכל  ַהֵּלילֹות  ָאנּו  ַמְטִּביִלין .  ַהַּלְיָלה  ַהֶּזה  ֻּכּלֹו  ָצִלי,  לּוְמֻבָּׁש,  ָׁשלּוק,  ַהֵּלילֹות  ָאנּו  אֹוְכִלין  ָּבָׂשר  ָצִלי

מונה  ארבע  )וראה  להלן ,לפי  נוסח  הדפוסים(המשנה  ".  ַהַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְׁשֵּתי  ְפָעִמים,  ַּפַעם  ַאַחת
במקום )  ועד  ימינו,  כולל  אלה  של  ראשוני  הראשונים(בהגדות  המאוחרות  יותר  ,  קושיות

, בפשטות  נראה  לבאר  שהמשנה  הביאה  שלש  קושיות.  קושית  המסוביןבאה  צלי  קושית  ה
והוסיפה  קושיה  רביעית  כי  הסדר  בנוי  כולו ,  אחת  על  המצה  ואחת  על  המרור,  אחת  על  הפסח
הוכנסה  במקומה  קושית  המסובין  כדי  לשמור  על ,  כשבטלה  קושית  הצלי.  ארבעסביב  המספר  

  הן  בהגדה  שלו  והן ,ם"אלא  שהרמב.  ושית  המסובין  תבטל  ק,  פסחשלפי  זה  כשי.  ארבעהמספר  
 . הן המסובין והן הצלי, יש חמש קושיותכאשר יש פסח  כותב בפשיטות ש,מץ ומצהח' בהל

: כלומר.  צלי,  מצה,  מטבילין:  בכל  כתבי  היד  של  המשנה  המצויים  בידינו  יש  רק  שלש  קושיות
י "גם  מלשון  רש.  של  המרור  היא  הקושיה  "מטבילין"ו,  מצה  ומרור,  על  פסח,  שלש  קושיות

) ש  מסובין"וכ(אין  זכר  לכך  שקושית  שאר  ירקות  ,  ם  בפירוש  המשנה"ב  והרמב"ם  ורע"ורשב
משמע  שהקושיה  הזאת  אכן  הופיעה  בנוסח '  מלשון  תוס.  הם  לא  פרשו  אותה.  הופיעה  לפניהם

 .שלפניו

ח  שהיה יש  מקום  לומר  שהנוס.  ם  כנראה  לקח  את  הקושיות  שלו  מנוסח  שהיה  לפניו"הרמב
ם  הרי  לא  הזכיר "הרמב.  ם  לא  היה  המשנה  אלא  ההגדות  של  פסח  שנהגו  בזמנו"לפני  הרמב

יש  אפילו  מקום  לומר  שנוסח  ההגדה  המקובל .  את  מקורותיו  ולא  אמר  מנין  לקח  אותם
  שקושית  שאר  ירקות  היתה כ  נראה"ואעפ.  'השפיע  על  נוסח  המשנה  שהיה  בידי  בעלי  התוס

שאר "חוזר  כמה  פעמים  הצירוף  :  זאת  משום  שבפסחים  קידו.  בנוסח  המקורי  של  המשנה
מכאן  משמע  שהאמוראים .  עברי"  שאר  ירקות"הסוגיא  כולה  ארמית  ורק  המושג  ".  ירקות

ל הוא כנראה המשנה שהזכירה את "המקור הנ.  השתמשו  במונח  עברי  המצוטט  ממקור  כלשהו
בבבל  לא  נהגו  להטביל שם  משמע  ש'  מלשון  הגמ:  אבל  יתכן  הסבר  אחר  (.קושית  שאר  ירקות

, קושית  המטבילין  שהיתה  מאד  רלוונטית  בארץ  ישראל,  לכן.  בכל  הלילות  אפילו  פעם  אחת
לכן  הוצרכו  הבבלים  לשאול .  אינה  רלוונטית  בבבל,  שם  רואה  הבן  שמטבילים  גם  מרור  ושואל

 ).וצרפו אותה לקושיות, והם ניסחו אותה בעברית. שאלה אחרת על המרור

שאר  ירקות  וצלי  כנגד  פסח  מצה ,  ה  הביאה  את  קושיות  חמץ  ומצהמכאן  נראה  שהמשנ
המסובין  כמובן  נכנס  יותר  מאוחר  ולכאורה  אמור  לצאת  משם .  והוסיפה  את  המטבילין,  ומרור

 .ם"אלא שלא כך סבר הרמב, כשהצלי יחזור למקומו



 

 

ד

 

  ְוִאּלּו  לֹא .ְּבָיד  ֲחָזָקה  ּוִבְזרַֹע  ְנטּוָיה  הָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ִמָּׁשםַוּיֹוִציֵאנּו  ְי,    ָהִיינּו  ְלַפְרעֹה  ְּבִמְצָרִיםֲעָבִדים
  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָהִיינּו ֲהֵרי  ָאנּו  ּוָבֵנינּו  ּוְבֵני  ָבֵנינּו,  הֹוִציא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו  ִמִּמְצָרִים

 .ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים

ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים 
 :ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. ִמְצָרִים

ר  ֶּבן  ֲעַזְרָיה  ְוַרִּבי  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ַטְרפֹון  ֶׁשָהיּו  ְמֻסִּבין ַמֲעֶׂשה  ְּבַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ֶאְלָעָז
ַעד  ֶׁשָּבאּו  ַתְלִמיֵדיֶהם  ְוָאְמרּו  ָלֶהם ,  ִּבְבֵני  ְבַרק  ְוָהיּו  ְמַסְּפִרים  ִּביִציַאת  ִמְצַרִים  ָּכל  אֹותֹו  ַהַּלְיָלה

 :ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית

  ֲהֵרי  ֲאִני  ְּכֶבן  ִׁשְבִעים  ָׁשָנה  ְולֹא  ָזִכיִתי  ֶׁשֵּתָאֵמר  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ַּבֵּלילֹות ָאַמר  ַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ֲעַזְרָיה
י  ַחֶּייָך ְיֵמ.  ְלַמַען  ִּתְזּכֹור  ֶאת  יֹום  ֵצאְתָך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶּייָך,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַעד  ֶׁשְּדָרָׁשּה  ֶּבן  זֹוָמא

  ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶּייך  ְלָהִביא ,ַוֲחָכִמים  אֹוְמִרים  ְיֵמי  ַחֶּייָך  ָהעֹוָלם  ַהֶּזה.    ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶּייָך  ַהֵּלילֹות,ַהָּיִמים
 :ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח

 
 

 , ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ַהָּמקֹום

 .ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
 

 :ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול. ְוֶאָחד ָּתם. ְוֶאָחד ָרָׁשע. ֶאָחד ָחָכם :ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה

 
 

 

  

אפשר .  טז'    ראה  להלן  עמ–  ביד  חזקה.  כז'  מ  ועיד'    ראה  להלן  עמ–  אלהינו  משם'  ויוציאנו  ה 
 .להביא כאן את הדברים שנאמרים שם

ֱאלֶֹהיָך  ִּכי  ְּבחֶֹדׁש  ָהָאִביב ’  ָׁשמֹור  ֶאת  חֶֹדׁש  ָהָאִביב  ְוָעִׂשיָת  ֶּפַסח  ַלה:  "  התורה  אומרת-  כל  ימי  חייך 
’ ֱאלֶֹהיָך  צֹאן  ּוָבָקר  ַּבָּמקֹום  ֲאֶׁשר  ִיְבַחר  ה’  ְוָזַבְחָּת  ֶּפַסח  ַלה:      ִמִּמְצַרִים  ָלְיָלהֱאלֶֹהיָך’  הֹוִציֲאָך  ה

לֹא  תֹאַכל  ָעָליו  ָחֵמץ  ִׁשְבַעת  ָיִמים  ּתֹאַכל  ָעָליו  ַמּצֹות  ֶלֶחם  עִֹני  ִּכי  ְבִחָּפזֹון :    ְלַׁשֵּכן  ְׁשמֹו  ָׁשם
נחלקו  התנאים ".  ר  ֶאת  יֹום  ֵצאְתָך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּכֹל  ְיֵמי  ַחֶּייָךָיָצאָת  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְלַמַען  ִּתְזּכֹ

. וּלאו  אל  העם  ֻּכ,  האם  היא  מדברת  אל  כל  יחיד  ויחיד,  בשאלה  אל  מי  מדברת  כאן  התורה
גם  עם  יכול .  וימיו  קצרים  ביותר.  לא  יותר  מזה.  אדם  יכול  לזכור  את  אשר  קרהו  כל  ימי  חייו

  עם .ועם  ישראל  אכן  זוכר  את  אשר  קרהו.    נצח  הם-וחייו  .    ימי  חייולזכור  את  אשר  קרהו  כל
בכל  דור  ודור  עם  ישראל  זוכר  את  צאתו  ממצרים  ובכל .  ישראל  שיצא  ממצרים  עדין  חי  וזוכר

  ממשיך  לזבוח  את   אבל  כל  זאת  בתנאי  שהוא.דור  ודור  כל  אדם  יודע  שהוא  יצא  ממצרים
ומספר  באזני  בנו  ובן  בנו  שהם ,  את  הזכרון  לבניווכל  בית  מעביר  ,  בתיםכ  בנוי  ובתנאי,  הפסח

 .כד'  שנבאר להלן עמכפי, חלק מביתו והם ממשיכיו

אומר  למשה  לפני  מכת '  ה.    הוא  מלכתחילה  אחת  המטרות  של  המכותסיפור  יציאת  מצרים 
:  ִּתי  ֶאת  ִלּבֹו  ְוֶאת  ֵלב  ֲעָבָדיו  ְלַמַען  ִׁשִתי  אֹתַֹתי  ֵאֶּלה  ְּבִקְרּבֹוּבֹא  ֶאל  ַּפְרעֹה  ִּכי  ֲאִני  ִהְכַּבְד:  "ארבה

ּוְלַמַען  ְּתַסֵּפר  ְּבָאְזֵני  ִבְנָך  ּוֶבן  ִּבְנָך  ֵאת  ֲאֶׁשר  ִהְתַעַּלְלִּתי  ְּבִמְצַרִים  ְוֶאת  אֹתַֹתי  ֲאֶׁשר  ַׂשְמִּתי  ָבם 
 ". 'הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני 

ְוַאף  ַאָּתה .  ָמה  ָהֵעדֹות  ְוַהֻחִּקים  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ֲאֶׁשר  ִצָּוה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶאְתֶכם.    ָמה  הּוא  אֹוֵמרָחָכם
 : לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמןֱאמֹור

 
ּוְלִפי  ֶׁשהֹוִציא  ֶאת  ַעְצמֹו  ִמן  ַהְּכָלל .  ָלֶכם  ְולֹא  לֹו.  ָמה  ָהֲעבֹוָדה  ַהּזֹאת  ָלֶכם.    ָמה  הּוא  אֹוֵמרָרָׁשע

ִלי .  ֲעבּור  ֶזה  ָעָׂשה  ְיהָֹוה  ִלי  ְּבֵצאִתי  ִמִּמְצָרִיםַּב.  ְוַאף  ַאָּתה  ַהְקֵהה  ֶאת  ִׁשָּניו  ֶוֱאמֹור  לֹו.  ָּכַפר  ָּבִעָּקר
 :ִאּלּו ָהָיה ָׁשם לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ְולֹא לֹו

 

 :ֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ְּבחְוָאַמְרָּת ֵאָליו . ַמה ּזֹאת.  ָמה הּוא אֹוֵמרָּתם

 
ַּבֲעבּור  ֶזה  ָעָׂשה ְוִהַּגְדָּת  ְלִבְנָך  ַּבּיֹום  ַההּוא  ֵלאמֹר  ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַאְּת  ְּפַתח  לֹו  ְוֶׁשֵאינֹו  יֹוֵדַע  ִלְׁשאֹול

 :ְיהָֹוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

 
מכביד '  ה.  פניהם  אל  העתיד,  ל  במאמץ  לקראת  היציאה  ממצריםכבר  כאשר  עוסקים  ישרא

. והסיפור  שיספר  כל  אדם  לבניו  ולבני  בניו,  נתינת  האותות:  את  לב  פרעה  לשם  שתי  מטרות
 ".'הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני : "על-לאלה יש מטרת

. הראשון  ששאל  מה  נשתנה  היה  פרעה.  ועל  גבורתו'  יציאת  מצרים  באה  ללמד  על  מציאות  ה
וכפי .  המכות  באו  להשיב  על  שאלתו.  אשר  אשמע  בקולו  לשלח  את  ישראל'  פרעה  שאל  מי  ה

 .שנרחיב להלן

ִמְׁשכּו :  "אומר  משה  לבני  ישראל,  עוד  במצרים,  כאשר  לוקחים  ישראל  את  השה  כדי  לזבחו
  ּוְטַבְלֶּתם  ַּבָּדם  ֲאֶׁשר  ַּבַּסף ּוְלַקְחֶּתם  ֲאֻגַּדת  ֵאזֹוב:    ּוְקחּו  ָלֶכם  צֹאן  ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם  ְוַׁשֲחטּו  ַהָּפַסח

ְוִהַּגְעֶּתם  ֶאל  ַהַּמְׁשקֹוף  ְוֶאל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ִמן  ַהָּדם  ֲאֶׁשר  ַּבָּסף  ְוַאֶּתם  לֹא  ֵתְצאּו  ִאיׁש  ִמֶּפַתח  ֵּביתֹו 
ל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ּוָפַסח  ְוָעַבר    ְיהָֹוה  ִלְנּגֹף  ֶאת  ִמְצַרִים  ְוָרָאה  ֶאת  ַהָּדם  ַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ְוַע:    ַעד  ּבֶֹקר

ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת  ַהָּדָבר  ַהֶּזה  ְלָחק  ְלָך :    ְיהָֹוה  ַעל  ַהֶּפַתח  ְולֹא  ִיֵּתן  ַהַּמְׁשִחית  ָלבֹא  ֶאל  ָּבֵּתיֶכם  ִלְנּגֹף
ֵּבר  ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת ְוָהָיה  ִּכי  ָתבֹאּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִיֵּתן    ְיהָֹוה  ָלֶכם  ַּכֲאֶׁשר  ִּד:    ּוְלָבֶניָך  ַעד  עֹוָלם

ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח  ֶּפַסח :    ְוָהָיה  ִּכי  יֹאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ְּבֵניֶכם  ָמה  ָהֲעבָֹדה  ַהּזֹאת  ָלֶכם:    ָהֲעבָֹדה  ַהּזֹאת
 ".ִּצילהּוא ַל ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִה

ומורה  לישראל  מה  יאמרו  לבניהם .  רואה  משה  את  החרות,  עוד  בהיותם  משועבדים  במצרים
ֶזַבח  ֶּפַסח  הּוא  ַלְיהָֹוה  ֲאֶׁשר  ָּפַסח  ַעל  ָּבֵּתי "  :  ועקר  המסר  שלו  הוא.  כשהיהיו  בני  חורין  בארץ

זבח  הפסח  בא  ללמד  לא  על  הכאת ".    ִהִּצילְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְצַרִים  ְּבָנְגּפֹו  ֶאת  ִמְצַרִים  ְוֶאת  ָּבֵּתינּו
יציאת .  אלא  על  הבדלת  ישראל  מהמצרים  והצלתם  של  ישראל,  המצרים  או  על  המופתים

 .מצרים נועדה לכך שתספרו עליה לדורות

ְוָהָיה  ִּכי  ִיְׁשָאְלָך  ִבְנָך  ָמָחר  ֵלאמֹר  ַמה  ּזֹאת :  "מורה  משה  לישראל,  אבל  אחרי  היציאה  ממצרים
ַוְיִהי  ִּכי  ִהְקָׁשה  ַפְרעֹה  ְלַׁשְּלֵחנּו :    ֵאָליו  ְּבחֶֹזק  ָיד  הֹוִציָאנּו    ְיהָֹוה  ִמִּמְצַרִים  ִמֵּבית  ֲעָבִדיםְוָאַמְרָּת  

ַוַּיֲהרֹג    ְיהָֹוה  ָּכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמְּבכֹר  ָאָדם  ְוַעד  ְּבכֹור  ְּבֵהָמה  ַעל  ֵּכן  ֲאִני  זֵֹבַח  ַל  ְיהָֹוה  ָּכל 
זביחת  הבכורות  מלמדת  דווקא  על  יציאת  מצרים ".  ם  ַהְּזָכִרים  ְוָכל  ְּבכֹור  ָּבַני  ֶאְפֶּדהֶּפֶטר  ֶרֶח

 .'בחזק ידו של ה

הכרת  ישראל  בכך  שהם  בני  חורין .  זביחת  אלהי  מצרים  לעיניהם  היא  חלק  מהיציאה  לחרות
 .תוך כדי כך מסבירים ישראל לבניהם אחריהם את המסר. ואינם חוששים מהמצרים

 

ניתן  ללמוד  זאת  מפרשת  החדש  הזה .  פור  לבנים  הוא  אחד  המסרים  הבולטים  של  משההסי 
, יוצאת  דופן  בכך  שהמסרים  העוברים  מפי  הגבורה  לישראל,    החדש  הזה  לכםפרשת.  לכם



 

 

ה

 

 
ואחר  כך  גם  את  הנאום  שבו ,  למשה'  תחילה  אנחנו  שומעים  את  דבר  ה.  נשמעים  בה  פעמים

תחת ,  למשה'  ל  הכתוב  מוסר  לנו  רק  את  דבר  הבדרך  כל.  משה  מעביר  את  המסרים  לישראל
ולא  מפרט  באילו  מילים  ומתי  מסר  משה ,  "אל  משה  דבר  אל  בני  ישראל'  וידבר  ה"כותרת  כמו  

אך  לא ,  בחומש  דברים  הכתוב  מתאר  מה  אמר  משה  לישראל:  או  להיפך;  את  הדברים  לישראל
 .היא דיבור כפול פרשת החדש אבל. מפרט מתי ובאיזו לשון שמע אותם משה מפי הגבורה

, עוד  במצרים)  ואהרן(בדיבור  הראשון  אל  משה  .    עניינים  מפורטים  בדרך  הכפולה  הזושלושה
. ואחריהם  בא  עניין  שבעת  ימי  החג  לדורות,  כלולות  כל  ההוראות  והציוויים  של  פסח  מצרים

משה  מעביר  לישראל  את .  משה  מצטווה  לקדש  כל  בכור,  אחרי  היציאה  ממצרים,  בדיבור  השני
לפני  היציאה  ממצרים  הוא  מוסר :  וקל  להבין  מדוע,  ושת  המסרים  אבל  מחלק  אותם  אחרתשל

ואילו  את  עניין  שבעת  ימי  חג ,  כלומר  פסח  מצרים,  להם  רק  את  מה  שמיועד  לביצוע  מיידי
ומוסר  אותה  לעם  רק ,  הוא  מצרף  אל  המצוה  לקדש  את  הבכורות,  שהוא  מצוה  לעתיד,  המצות

אבל  השינוי  הזה  אין  בו  כדי  להסביר  מדוע  טורחת .  מצריםאחרי  היציאה  מ,  בנאומו  השני
כאשר ,  למשה  וגם  את  דבר  משה  לעם'  התורה  באופן  כל  כך  חריג  למסור  גם  את  דבר  ה

 .הדברים בסך הכל חוזרים על עצמם

ואולי  הוא  הדבר  שלמענו ,  למשה  ובין  דבר  משה  לישראל'    שינוי  בולט  אחר  בין  דבר  היש
משה ,  בסופו  של  כל  אחד  משלושת  העניינים.  ם  את  דבר  משההכתוב  טורח  להביא  בפנינו  ג

, "והיה  כי  יאמרו  אליכם  בניכם  מה  העבודה  הזאת"בראשון  :  מוסיף  דבר  שכלל  לא  נאמר  לו
שלושה ".  והיה  כי  ישאלך  בנך  מחר  לאמור  מה  זאת"בשלישי  ,  "והגדת  לבנך  ביום  ההוא"בשני  

 .גדהשלושה מארבעת הבנים הידועים של הה, דברים שהם אחד

מדוע  דחוף  היה :  ובמיוחד?  האם  בדה  אותו  מליבו,    נצטווה  משה  על  עניין  ההגדה  לבניםהיכן
כאשר ,  כבר  בנאומו  הראשון"  והיה  כי  יאמרו  אליכם  בניכם  מה  העבודה  הזאת  לכם"לו  לומר  

ואת  ענייני ,  ומשה  הרי  בחר  לשנות  את  סדר  הדברים  שנאמרו  לו,  ישראל  עדיין  במצרים
 .ום הבאהדורות לדחות לנא

אני  הכבדתי  את  לבו  ואת  לב כי  :  "פרשת  בא  נמצאת  בפסוקים  הראשונים  של  התשובה
עבדיו  למען  שתי  אתתי  אלה  בקרבו  ולמען  תספר  באזני  בנך  ובן  בנך  את  אשר  התעללתי 

ההגדה  לבנים  איננה  מצוה  בפני ".  'במצרים  ואת  אתתי  אשר  שמתי  בם  וידעתם  כי  אני  ה
פרעה .  ושל  הכבדת  הלב,  של  מכות  מצרים,  ציאת  מצריםאלא  היא  כל  תכליתם  של  י,  עצמה

כל  המכות  באו  כדי .  "אשר  אשמע  בקולו'  מי  ה"כשאמר  ,  היה  הראשון  ששאל  מה  נשתנה
מה  העבודה  הזאת "מן  הסתם  היו  גם  בין  בני  ישראל  מי  ששאלו  .  לענות  לו  על  השאלה  הזאת

ואולי  לכן ,    מצריםומשה  מצווה  להשיב  להם  כבר  בדברו  על  פסח,    עוד  בפסח  מצרים"לכם
 .ל שזוהי שאלת הבן הרשע"דרשו חז

אומר  שהתשובה  לבנים '  ה.  למשה  ובין  דבר  משה  לעם'    בזה  יש  שינוי  מסויים  בין  דבר  הוגם
על  בתי  בני  ישראל '  אשר  פסח  ה"משה  אומר  שהתשובה  היא  .  היא  ריבוי  האותות  והמופתים

יש  שרואים  את :  ערערים  על  הגאולהבכל  דוד  ודור  יש  שני  סוגי  מ".  במצרים  בנגפו  את  מצרים
אבל ,  ובבחירת  ישראל'  ויש  שמאמינים  בה,  ובבחירת  ישראל'  הגאולה  אבל  אינם  מאמינים  בה

 הם  בעיניוכ  ירא"אא,    לקבל  את  הגאולהמוכנים  הם  אינם.  אינם  יכולים  לראות  את  הגאולה
הוא '    שהיציאת  מצרים  היא  המלמדת  לדורות.  י  רבנו"רצוי  ע.  את  האש  היורדת  מן  השמים

 .הם' מעשה ה, וכל התהליכים הנעשים בעולם, השולט בעולם

שאלת מי : כלומר. ב"וכיו"  'למען  תדע  כי  אני  ה:  "משה  מדגיש  באזני  פרעה,  לכל  אורך  המכות
למשה  שבעצם '  לפני  מכת  ארבה  אומר  ה.  'וכו,  אענה  לך  בצפרדע,  אענה  לך  בדם.  אענה  לך'?  ה

זה  תפקידה  של  יציאת .  זה  תפקיד  המכות.  'אות  הישראל  הם  אלה  שאמורים  לדעת  על  מצי
היא  מצות ,  ולכן  המצוה  המרכזית  שמלמד  משה  את  ישראל  עוד  בהיותם  במצרים.  מצרים

בעבור  שתאמרו ,  בא  וגואל  אתכם'  היום  תראו  את  ה:  אומר  משה  לישראל.  ההגדה  לבנים
צרים  אינה  ארוע יציאת  מ.  וכך  תאמרו  להם  לדורות  ולדורי  דורות.  'לבניכם  זבח  פסח  הוא  לה

 .אלא ארוע שיש להעביר לדורות עולם, חד פעמי

ַּתְלמּוד  לֹוַמר ,  ִאי  ַּבּיֹום  ַההּוא  ָיכֹול  ִמְּבעֹוד  יֹום.  ַּתְלמּוד  לֹוַמר  ַּבּיֹום  ַההּוא,  ָיכֹול  ֵמרֹאׁש  חֶֹדׁש
 :ַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך. ּור ֶזהַּבֲעב

 

ַוּיֹאֶמר ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ְוַעְכָׁשיו  ֵקְרָבנּו  ַהָּמקֹום  ַלֲעבֹוָדתֹו,    עֹוְבֵדי  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ָהיּו  ֲאבֹוֵתינּוִמְּתִחָּלה
ְּבֵעֶבר  ַהָּנָהר  ָיְׁשבּו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֵמעֹוָלם  ֶּתַרח  ֲאִבי ,  ה  ָאַמר  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהי  ִיְׂשָרֵאלְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ָּכל  ָהָעם  ּכֹ

 
 

זוהי . 'חלק מיציאת מצרים היא לקיחת ישראל לעם לה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו 
ְוהֹוֵצאִתי :  "למשה  לומר  לישראל  עוד  לפני  המכות'  הלשון  הרביעית  מלשונות  הגאולה  שאמר  ה

ִים  ְוִהַּצְלִּתי  ֶאְתֶכם  ֵמֲעֹבָדָתם  ְוָגַאְלִּתי  ֶאְתֶכם  ִּבְזרֹוַע  ְנטּוָיה  ּוִבְׁשָפִטים ֶאְתֶכם  ִמַּתַחת  ִסְב�ת  ִמְצַר
  ַהּמֹוִציא ְוָלַקְחִּתי  ֶאְתֶכם  ִלי  ְלָעם  ְוָהִייִתי  ָלֶכם  ֵלא�ִהים  ִויַדְעֶּתם  ִּכי  ֲאִני  ְיהָֹוה  ֱא�ֵהיֶכם:  ְּגֹדִלים

. וזה  לא  קל.  'רת  יציאת  מצרים  היא  לקיחת  ישראל  לעם  לה  מט".ֶאְתֶכם  ִמַּתַחת  ִסְבלֹות  ִמְצָרִים
המדרש  מדבר .  ישראל  מסרבים  לצאת  ממצרים  ובכל  תלונות  המדבר  הם  רוצים  לחזור  אליה

  מיד –גם  כאשר  יצאו  ממצרים  .  על  רבים  מישראל  שמתו  בימי  החשך  מפני  שלא  רצו  לצאת
 .ה קשהמקצר רוח ומעבוד, הם אינם שומעים אל משה. הם מבקשים לחזור

". ְלַמַען  ֵּתְדעּון  ֲאֶׁשר  ַיְפֶלה  ְיהָֹוה  ֵּבין  ִמְצַרִים  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאל:  "אבל  יציאת  מצרים  מלמדת  את  הכל
 .ונאריך בכך להלן

רק  על  הים  הם  מבינים  שהם  יצאו  ממצרים  ופניהם .  י  המצרים"ישראל  מגורשים  ממצרים  ע
 .ושרים לו שירה' מאמינים בה', אל הר נחלתו של ה

 .'היא קרוב ישראל לעבודת ה, יאת מצרים היא לא רק יציאה מעבדות לחרותיצ

 

 

ֲאֶׁשר  ֶאְׁשַמע  ְּבקֹלֹו  ְלַׁשַּלח  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  לֹא  ָיַדְעִּתי ’  ִמי  ה"הבסיס  למהלך  המכות  הוא  דברי  פרעה   
פתים  והמכות הם  שהזמינו  את  המו,  דבריו  אלה  של  פרעה".  ְוַגם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  לֹא  ֲאַׁשֵּלַח’  ֶאת  ה

ְלַמַען ",  "’ְּבזֹאת  ֵּתַדע  ִּכי  ֲאִני  ה"שמשה  מנמק  אותם  בנמוקים  כמו  ,  הבאים  בפרשות  הבאות
 . ועוד, "ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ’ ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה", "ֱאלֵֹהינּו’ ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה

  עלולים בני  ישראל  אינם.  משה  מבקש  אותות  שיבא  בהם  אל  בני  ישראל,  במעמד  הסנה
אבל ,  גם  זה  סוג  של  חוסר  אמונה.  'הם  עלולים  לומר  לא  נראה  אליך  ה',  לומר  לא  ידעתי  את  ה

, ויום  אחד  עוד  תבוא  הגאולה'  אמנם  אני  מאמין  במקום  מסוים  שיש  ה.  חוסר  אמונה  מובן
 ?אבל עכשו

 .’ִמי ה: ומכאן, ’לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה: אבל לפרעה יש הגיון משלו

. פרעה  מאמין  שרק  מה  שהוא  יודע  קיים.  לא  קיים=  שבה  לא  ידעתי  פרעה  מיצג  תרבות  
אשר  אשמע  בקולו לשלח את '  אותה  שעה  כעס  ואמר  מי  ה:  "ל  מעצימים  את  הדבר  באמרם"חז

וגם  את '  לא  ידעתי  את  ה,  לא  היה  יודע  לשלח  לי  עטרה  אלא  בדברים  אתם  באים  אלי,  ישראל
ספר  שלי  מיד  נכנס  לבית  ארמון  שלו אמר  להם  המתינו  לי  עד  שאחפש  ב,  ישראל  לא  אשלח

והיה  מביט  בכל  אומה  ואומה  ואלהיה  התחיל  קורא  אלהי  מואב  ואלהי  עמון  ואלהי  צידון  אמר 
  מתחלה  שקר  אתם  אומרים  כי  אני  הוא  אדון ...להם  חפשתי  שמו  בבית  גנזי  ולא  מצאתי  אותו

 ".שנאמר לי יאורי ואני עשיתני, העולם ואני בראתי עצמי ואת נילוס

כפי  שאנו  מפטירים (יחזקאל  מנבא  על  פרעה  של  זמנו  .  רש  מצטט  כאן  פסוק  מיחזקאלהמד
אבל  מסתבר  שהרעיון  העומד  מאחורי  פרעה  של  משה  הוא  הרעיון  העומד ,  )בפרשת  וארא

ִהְנִני  ָעֶליָך  ַּפְרעֹה  ֶמֶלְך  ִמְצַרִים  ַהַּתִּנים  ַהָּגדֹול  ָהרֵֹבץ :  "יחזקאל  מנבא.  מאחורי  פרעה  של  יחזקאל
כיצד  יכול  אדם .  לכאורה  זוהי  אמירה  משונה".  תֹוְך  ְיאָֹריו  ֲאֶׁשר  ָאַמר  ִלי  ְיאִֹרי  ַוֲאִני  ֲעִׂשיִתִניְּב



 

 

ו

 

ָוֶאַּקח  ֶאת  ֲאִביֶכם  ֶאת  ַאְבָרָהם  ֵמֵעֶבר  ַהָּנָהר  ָואֹוֵלְך   :ַאְבָרָהם  ַוֲאִבי  ָנחֹור  ַוַּיַעְבדּו  ֱאלִֹהים  ֲאֵחִרים
ָוֶאֵּתן , ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָׂשו,   ֶאת  ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחקאֹותֹו  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ְּכָנַען  ָוַאְרֶּבה

 :ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים, ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו

 

 , ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ַהָּמקֹום

 .רּוְך הּואָּב, ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל
  

 
. אלא  שיחזקאל  מבטא  כאן  מין  אמירה  של  אני  ואפסי  עוד?  להאמין  שהוא  עשה  את  עצמו

אין  דבר  שאני  לא .  אמירה  זו  אופיינית  בכל  דור  ודור  לראש  המעצמה  המדעית  הגדולה  בדור
כ  הם  מכירים  בכך "כמובן  שבד.  הראו  לי  מישהו  שיודע  משהו  שאני  לא  יודע:  עובדה,  דעיו

אבל  הם  מאמינים  שבכח  חוקי  המדע  שלהם  אפשר ,  שעוד  נשארו  להם  כמה  דברים  לחקור
 .להסביר את כל העולם

אז  שוב  תעמוד ,  נניח  שהמדע  שלך  יוכל  להצביע  על  הגורם  להווצרותך.  וזה  כמובן  לא  יתכן
תצטרך  להסביר  מנין  נוצר  הגורם  שגרם ,  ואם  תסביר  אותו.  מנין  נוצר  הגורם  הזה:  בפני  בעיה

. המדע  הקיים  יכול  להסביר  כל  דבר  רק  מכח  כח  שקדם  לו  בזמן.  זוהי  רגרסיה  אינסופית.  אותו
בעל .  מוכח  ששום  דבר  לא  יכול  להתקיים,  כ  יקדם  לו  דבר"אם  דבר  אינו  יכול  להתקיים  אא

מחוץ :  כלומר.  הגורמים  והנגרמים,    הקיום  הוא  מחוץ  לחוקי  הזמןכרחנו  עלינו  להאמין  שעצם
או  של (מי  שתולה  את  הקיום  בהכרתו  ובהבנתו  שלו  .  לטבע  ומחוץ  למה  שמכיר  האדם

 .כאילו אמר שהוא ברא את עצמו, )חרטומיו

המיחד  את  כולם  הוא  שכולם  מוחשיים  וניתנים .  כל  אלילי  מצרים  הם  חוקי  טבע  שונים
  לנו  הם  נשמעים  פרימיטיביים  רק  משום  שהמדע  שלנו  פחות  פרימיטיבי .י  האדם"להכרה  ע

נדמה  היה  לו  שהוא ,  כיון  שפרעה  של  ימי  משה  לא  הכיר  את  פרעה  של  ימינו.  מהמדע  המצרי
 .יודע הכל

לכן  התקשו  ישראל  להתגבר  על .  לכל  באי  העולם  היה  נדמה  כך.  לא  רק  לו  היה  נדמה  כך
לכן  לא  רק  יחזקאל  אלא  גם  נביאים  נוספים .  צריםהשעבוד  הרוחני  שלהם  אליו  ולצאת  ממ

ַיֶּטה  ָידֹו  ְוָכַׁשל  עֹוֵזר  ְוָנַפל ’  ּוִמְצַרִים  ָאָדם  ְולֹא  ֵאל  ְוסּוֵסיֶהם  ָּבָׂשר  ְולֹא  רּוַח  ַוה:  "צריכים  להזכיר
 ".ָעֻזר ְוַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּון

ַיַען ’  ל  יְֹׁשֵבי  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני  הְוָיְדעּו  ָּכ:  "הוא  אומר.  וגם  יחזקאל  מנבא  על  זה  באותו  פרק
הרישא  של  הפסוק  מבוססת  על  פסוק  דומה  שיצא  מפי ".  ֱהיֹוָתם  ִמְׁשֶעֶנת  ָקֶנה  ְלֵבית  ִיְׂשָרֵאל

ישראל  נוטים ,  כך  או  כך.  הסיפא  של  הפסוק  מתבססת  על  דברי  רבשקה.  משה  כלפי  פרעה
והמצרים  מתגלים .  כי  היא  נאורה,  יולא  להרגיז  אותה  יותר  מד,  להאמין  במצרים  ולהשען  עליה

 . כמשעבדים ולא כידידים. כ טובים"כידידים לא כ

רק  מפני  שהמידע ,  מעצמה  משלו  שחושבת  שהיא  מלכת  העולם.  לכל  דור  יש  פרעה  משלו
כך  גם  למדונו .  י  כך  נזכה  לצאת  לחרות"וע,  ממנה  צריכים  אנו  להבדל.  הטכנולוגי  מצוי  בידה

ראובן ,  על  ידי  שלא  שינו  את  שמן.  ..  ממצרים  אלניגאלו  ישרשביל  ארבעה  דברים  ב:  "ל"חז
, ליהודה  לוליאנא,  לא  היו  קורין  לראובן  רופס.  ושמעון  מי  נחתין  ראובן  ושמעון  מי  סלקין

י  אימץ "שלא  ניסו  להדמות  למעצמה  הטכנולוגית  ע:  כלומר".  לבנימן  אלכסנדרא,  ליוסף  ליסטס
היא ,  מהשעבוד  הרוחני  והשמירה  על  הזהותהיציאה  הזאת  .  שמות  של  המעצמה  של  אותו  זמן

 .והיא שתעשה אותנו עם העומד ברשות עצמו. שתוציא אותנו לחרות

 

.   ַלֲעשֹֹות  ְּכָמה  ֶׁשָאַמר  ְלַאְבָרָהם  ָאִבינּו  ִּבְבִרית  ֵּבין  ַהְּבָתִרים,ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ִחַּׁשב  ֶאת  ַהֵּקץ
ַוּיֹאֶמר  ְלַאְבָרם  ָיֹדַע  ֵּתַדע  ִּכי  ֵגר  ִיְהֶיה  ַזְרֲע0  ְּבֶאֶרץ  לֹא  ָלֶהם  ַוֲעָבדּום  ְוִעּנּו  ֹאָתם   :ֶׁשֶּנֱאַמר

 :ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול. ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

 
ַוֲעָבדּום  ְוִעּנּו :  "לאברהם'  לשון  הכתוב  שאמר  ה,  לכאורה.  ישראל  יוצאים  ממצרים  ברכוש  גדול 

  בסופו  של  דבר  את  שכר מלמדת  שישראל  יקבלו"    ְוַאֲחֵרי  ֵכן  ֵיְצאּו  ִּבְרכּוׁש  ָּגדֹול...אָֹתם  
משמע .)  סנהדרין  צא('  בגמ,  ואולם.  כך  שבחשבון  סופי  השהות  שם  תשתלם  להם,  עבודתם

 .שהרכוש הגדול שהוציאו ישראל ממצרים אין בו כדי לשלם על שכר עבודתם

ישראל .  ממונם  של  המצרים,  ראשית:  שני  מקורות  לרכוש  הגדול  שהוציאו  ישראל  ממצרים
כדי  לחגוג ,  כלומר  תכשיטים  וכלי  אוכל,  ת  יפות  וכלי  כסף  וכלי  זהבאמרו  שהם  צריכים  שמלו

שהרי  פרעה  מסרב  לשלח (,  המצרים  שסברו  שישראל  חוגגים  ונשארים  במצרים.  'את  חג  ה
אולי  משום  שסברו  שכך  יפסקו  סוף  סוף .  השאילו  להם)  אותם  והם  עושים  את  חגם  במצרים

 .ועם כלי הכסף והזהב, בגדי המצריםישראל יצאו ממצרים לבושים ב, כתוצאה מכך. המכות

, פרעה  מנסה  לשכנע  את  משה  שישראל  יצאו  ללא  צאנם  ובקרם.  הממון  של  ישראל,  שנית
 ".לא תשאר פרסה"משה אומר . משה לא מסכים

ד ַוִּיְסעּו  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַרְעְמֵסס  ֻסּכָֹתה  ְּכֵׁשׁש  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ַרְגִלי  ַהְּגָבִרים  ְלַב:  "והתורה  מדגישה
 ".ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד:  ִמָּטף

. כמצרים  שהתערבבו  בישראל,  בהקשר  הזה"  ערב"  המדרש  מפרש  את  המלה   ?מהו  ערב  רב
, אחרי  שישראל  קיבלו  על  עצמם  לגרש  את  הנשים  הנוכריות,  )'ג  ג"י(כמו  שמצאנו  בנחמיה  

במשמעותו  זו "  ערב  רב"מדרש  מפורסם  מחבר  את  ה".  שראלויבדילו  כל  ערב  מי"ושם  נאמר  
והאספסוף  אשר  בקרבו  התאוו  תאוה  וישובו "שעליו  נאמר  ,  עם  האספסוף  של  פרשת  בהעלתך

 .הרי לכאורה שהאספסוף אינו בני ישראל, "ויבכו גם בני ישראל

 .וההקשר  של  הפסוק  שלנו  מקשה  מאד  על  הפירוש  הזה,    אין  מקרא  יוצא  מידי  פשוטואבל
איננו  פשוטו ,  כאילו  הוא  שם  עצם  בן  שתי  מילים,  "רב-ערב"ברור  שהביטוי  המדרשי  ,  ראשית

ובפסוק  שלנו  היא  מתארת ,  ולא  חלק  משם  העצם,  היא  שם  תואר"  רב"המילה  .  של  הפסוק
הוא  היגד "  וגם  ערב  רב  עלה  אתם  וצאן  ובקר"המשפט  .  בקר,  צאן,  ערב:  שלושה  עצמים

: ובעצם  הכתוב  אומר,  משרתות  את  כל  חלקי  המשפט"  תםרב  עלה  א"שבו  המילים  ,  מקוצר
והכתוב  מסכם  את  שלושתם  במילים ,  והרבה  בקר,  הרבה  צאן,  וגם  עלה  איתם  הרבה  ערב

מן .  קשה  לראות  איך  אספסוף  של  מצרים  נכנס  לתוך  השלישייה  הזו.  "מקנה  כבד  מאד"
  את להזכיר  בא   והוא,  ההקשר  משמע  שהפסוק  כולו  עוסק  במקניהם  וקניינם  של  בני  ישראל

, "ואברם  כבד  מאד  במקנה  בכסף  ובזהב"שם  נאמר  .  יציאתו  של  אברהם  ממצרים  ברכוש  גדול
ואילו  היה ,  הפרשיה  כולה  היא  פרשיה  של  טוב  ולא  של  רע".  מקנה  כבד  מאד"וכאן  נאמר  

אבל  ערב  רב  עלה "אלא  "  וגם  ערב  רב  עלה  אתם"לא  היה  צריך  לומר  ,  הערב  הזה  אספסוף
 ".אתם

וצריך  כנראה .  הוא  סוג  של  רכוש,  כמו  הצאן  והבקר,    שעל  פי  פשוטו  גם  הערב  נראהלכן
וכן  נראה  ממספר .  הרי  ערב  הוא  גמלים  או  חמורים,  לפרש  שאם  צאן  ובקר  הם  כבשים  ופרות

ולא  יהל  שם :  "מתאר  את  חורבנה  העתידי  של  בבל  ואומר)  'ג  כ"י(ישעיהו  :  ך"מקומות  בתנ
בירמיהו .  הוא  בעל  שיירות  של  גמלים  או  של  חמוריםערבי  ,  "ערבי  ורועים  לא  ירביצו  שם

אל  סוסיו  ואל  רכבו  ואל  כל  הערב  אשר )  "ז"ל'  נ(מצאנו  את  השורש  הזה  בביטויים  כמו  
, שהם  כנראה  שוכני  המדבר  הסוחרים,  "מלכי  הערב  השוכנים  במדבר)  "ד"ה  כ"כ(וכן  ".  בתוכה

יבוא  של  סחורה  מרחוק  נקרא )  ט"ז  כ"כ(ביחזקאל  .  ההולכים  בשיירות  של  גמלים  או  חמורים
 .ב"והשיירות המביאות סחורה נזכרות אף הן בשרש ער, "לערוב מערבך"

אפשר .    להעיר  שהמלה  ערב  בכל  המקומות  הללו  מנוקדת  בסגול  ואילו  כאן  היא  בצירהיש
בצירה )  שלנו(ייתכן  שהערב  :  אבל  שתיהן  משרש  אחד  ומלשון  אחת,  שאלה  שתי  מילים  שונות



 

 

ז

 

  המצה ומגביה את הכוס  אתמכסה

ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו . ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו
 , ֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּוֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּד

 :ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם
 

 

 

 : המצות אתגלהממניח הכוס ו

ֶׁשַּפְרעֹה  לֹא  ָגַזר  ֶאָּלא  ַעל  ַהְּזָכִרים  ְוָלָבן .  ֵצא  ּוְלַמד  ַמה  ִּבֵּקׁש  ָלָבן  ָהֲאַרִּמי  ַלֲעשֹֹות  ְלַיֲעקֹב  ָאִבינּו
 :ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹלִּבֵּקׁש

ֲאַרִּמי  ֹאֵבד  ָאִבי  ַוֵּיֶרד  ִמְצַרְיָמה  ַוָּיָגר  ָׁשם 
ַוְיִהי  ָׁשם  ְלגֹוי  ָּגדֹול  ָעצּום ,  ִּבְמֵתי  ְמָעט

 :ָוָרב

  : ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּורַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה

.   ָׁשםָלגּור  ֶאָּלא  ִהְׁשַּתֵּקַע  ְּבִמְצַרִיםְמַלֵּמד  ֶׁשּלֹא  ָיַרד  ַיֲעקֹב  ָאִבינּו  ְל,    ָׁשםַוָיָגר

  ָּבָאֶרץ  ָּבאנּו  ִּכי  ֵאין  ִמְרֶעה  ַלּצֹאן ָלגּורַוּיֹאְמרּו  ֶאל  ַּפְרֹעה    :ֶׁשֶּנֱאַמר
ְוַעָּתה  ֵיְׁשבּו  ָנא  ֲעָבֶדי0 ,  ֲאֶׁשר  ַלֲעָבֶדי0  ִּכי  ָכֵבד  ָהָרָעב  ְּבֶאֶרץ  ְּכָנַען

  :ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן

 
) של  ישעיהו  וירמיהו(ואילו  הערב  ,  לים  או  הסחורה  והרכוש  המובל  עליהםהוא  החמורים  והגמ

 .בסגול הוא שם המקצוע

כפי .  והן  עם  רכוש  מצרי,  ישראל  יוצאים  ממצרים  הן  עם  כל  רכושם  שלהם,  כך  או  כך
 'הַאָּתה  ִּתֵּתן  ְּבָיֵדנּו  ְזָבִחים  ְועֹלֹות  ְוָעִׂשינּו  ל:  "וכפי  שאמר  משה  לפרעה,  לאברהם'  שהבטיח  ה

 ...".ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה:  ֱאלֵֹהינּו

 

יעקב  לפני ".  ָאנִֹכי  ֵאֵרד  ִעְּמָך  ִמְצַרְיָמה  ְוָאנִֹכי  ַאַעְלָך  ַגם  ָעלֹה:  "ליעקב'  בירידה  למצרים  אומר  ה 
ויוסף  אומר ".    ֶאל  ֶאֶרץ  ֲאבֵֹתיֶכםָאנִֹכי  ֵמת  ְוָהָיה  ֱאלִֹהים  ִעָּמֶכם  ְוֵהִׁשיב  ֶאְתֶכם:  "מותו  אומר  לבנו

ֵואלִֹהים  ָּפקֹד  ִיְפקֹד  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה  ֶאְתֶכם  ִמן  ָהָאֶרץ  ַהּזֹאת  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע :  "לבניו
 ".ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

 .ומההבטחות האלה אנו למדים שישראל משועבדים למצרים ואינם יכולים לעלות

ְּבִׁשְבִעים  ֶנֶפׁש  ָיְרדּו  ֲאבֹוֶתי0  ִמְצָרְיָמה   :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  טִּבְמֵתי  ְמָע
  :ְוַעָּתה ָׂשְמ0 ְיהָֹוה ֱא�ֶהי0 ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹוב

 
  : ָׁשםְמֻצָּיִניםְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל , ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי

י  ִיְׂשָרֵאל  ָּפרּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ַוִּיְרּבּו ּוְבֵנ  :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָעצּוםָּגדֹול  

  : ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתםַוַּיַעְצמּו

 
על , ממצרים' בר קפרא בשביל ארבעה דברים ניגאלו ישר'  חונה  בש'  ר:  "המדרש  אומר:  מצוינים 

ידי  שלא  שינו  את  שמן  ולא  שינו  את  לשונם  ועל  ידי  שלא  אמרו  לשון  הרע  ועל  ידי  שלא  היה 
. ראובן  ושמעון  מי  נחתין  ראובן  ושמעון  מי  סלקין,  על  ידי  שלא  שינו  את  שמן.  בהן  פרוץ  ערוה

על  ידי  שלא .  לבנימן  אלכסנדרא,  ליוסף  ליסטס,  ליהודה  לוליאנא,  ובן  רופסלא  היו  קורין  לרא
וכאן  כתיב )  יג,  בראשית  יד(ויבא  הפליט  ויגד  לאברם  העברי  '  להלן  כת,  שינו  את  לשונם

, )יב,  בראשית  מה(כי  פי  המדבר  אליכם  '  וכת).  ג,  שמות  ה(ויאמרו  אלהי  העברים  נקרא  עלינו  
את  מוצא ).  ב,  שמות  יא(דבר  נא  באזני  העם  '  דכ,  ו  לשון  הרעועל  ידי  שלא  אמר.  בלשון  הקודש

שהיה  הדבר  מופקד  אצלן  כל  שנים  עשר  חדש  ולא  נמצא  אחד  מהן  שגילה  את  הסוד  ולא  נמצא 
 ".אחד מהן שהלשין על חבירו

או .  עם  ישראל  לא  נטמע  בגויים,  כמו  בכל  גלות,  במצרים.  ישראל  נשארו  מצוינים  במצרים
אם  הם ,  ישראל  בכל  מקום  יהיו  מצויינים.  משום  שהגויים  לא  רוציםאו  ,  משום  שאינו  רוצה

הם  יהיו .    הגויים  כבר  יציינו  אותם  לגנאי–ואם  הם  לא  ירצו  .    מצויין–ירצו  לציין  את  עצמם  
 .מצויינים

שיכפרו  באלהי .  אך  יציאת  מצרים  תבוא  כשיבאו  ישראל  ויבדילו  את  עצמם  מן  הגויים  בגלוי
 .יסמנו את בתיהם בדם מבחוץו, מצרים וישחטום לעיניהם

וגם  במדבר  הם  מבקשים ,  הם  לא  רצו  לצאת  ממצרים.  רבים  מישראל  ראו  את  עצמם  מצרים
, מסמנים  את  עצמם  בדם',  הם  מקבלים  את  דבר  ה,  אבל  בסופו  של  דבר.  לשוב  למצרים

גואל '  ה,  כאשר  ישראל  עושים  זאת.  מבדילים  את  עצמם  מהמצרים  וזובחים  את  אלהי  מצרים
 .ד חזקהאותם בי

ובידו  החזקה  של  פרעה  המגרש  את  ישראל ,  על  פרעה'  יציאת  מצרים  היא  בידו  החזקה  של  ה
 .ממצרים ולא נותן להם להתמהמה

 :שמות רבה טז ג

אמר  לו  משה  רבון  העולם  הדבר  הזה  היאך  אני  יכול  לעשות  אי  אתה  יודע  שהצאן  אלהיהן 
אמר  לו ,  לעיניהם  ולא  יסקלונוהן  נזבח  את  תועבת  מצרים  )  שמות  ח(שנאמר  ,  של  מצרים  הן

 .ה חייך אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם"הקב

, מתיא  בן  חרש  אומר  הרי  הוא  אומר    ואעבור  עליך  ואראך  והנה  עתך  עת  דודים'  היה  ר 
הגיעה  שבועה  שנשבעתי  לאברהם  שאגאל  את  בניו  ולא  היו  בידם  מצות  להתעסק  בהם  כדי 

שמלו  באותו ,  ונתן  להם  שתי  מצות  דם  פסח  ודם  מילה,  מר  ואת  ערום  ועריהשנא,  שיגאלו
גם  את  בדם  בריתך  שלחתי  אסיריך .  ואומר,  בשני  דמים,  שנאמר  מתבוססת  בדמיך,  הלילה

משכו  ידיכם ,  ולפי  שהיו  שטופים  בעבודה  זרה  אמר  להם  משכו  וקחו  לכם,  מבור  אין  מים  בו
  :מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה



 

 

ח

 

י  ַוִּתְגְּדִלי ְרִּבָבה  ְּכֶצַמח  ַהָּׂשֶדה  ְנַתִּתי8  ַוִּתְרָב  :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָָרבו
 :ַח  ְוַאְּת  ֵעֹרם  ְוֶעְרָיהַוָּתֹבִאי  ַּבֲעִדי  ֲעָדִיים  ָׁשַדִים  ָנֹכנּו  ּוְׂשָעֵר8  ִצֵּמ

ָוֹאַמר ָל8 ְּבָדַמִי8 ֲחִיי ָוֹאַמר ָוֶאֱעבֹור ָעַלִי8 ָוֶאְרֵא8 ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי8 
 :ָל8 ְּבָדַמִי8 ֲחִיי

  

 

ַוָּיֵרעּו  ֹאָתנּו  ַהִּמְצִרים  ַוְיַעּנּונּו  ַוִיְּתנּו  ָעֵלינּו 
  :ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

ָהָבה  ִנְתַחְּכָמה  לֹו  ֶּפן  ִיְרֶּבה   :  ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,ְצִריםַוָּיֵרעּו  ֹאָתנּו  ַהִּמ
ְוָהָיה  ִּכי  ִתְקֶראָנה  ִמְלָחָמה  ְונֹוַסף  ַּגם  הּוא  ַעל  ֹשֹוְנֵאינּו  ְוִנְלַחם  ָּבנּו 

  :ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ

 ּנֹותֹוַעַוָּיִׂשימּו  ָעָליו  ָׂשֵרי  ִמִּסים  ְלַמַען    :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַוְיַעּנּונּו
  :ְּבִסְבלֹוָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  ִמְצַרִים  ֶאת ַוַּיֲעִבדּו  :  ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָקָׁשהֲעבֹוָדהַוִּיְּתנּו  ָעֵלינּו  
 :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר8

 
 
  

ַמע ַוִּיְׁש,  ַוִּנְצַעק  ֶאל  ְיהָֹוה  ֱא�ֵהי  ֲאבֹוֵתינּו
ְיהָֹוה  ֶאת  ֹקֵלנּו  ַוַּיְרא  ֶאת  ָעְנֵינּו  ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו 

 :ְוֶאת ַלֲחֵצנּו

ַוְיִהי  ַבָּיִמים   :  ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶאל  ְיהָֹוה  ֱא�ֵהי  ֲאבֹוֵתינּוַוִּנְצַעק
ָהַרִּבים  ָהֵהם  ַוָּיָמת  ֶמֶל8  ִמְצַרִים  ַוֵיָאְנחּו  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִמן  ָהֲעֹבָדה 

 :ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱא�ִהים ִמן ָהֲעֹבָדה, ָעקּוַוִּיְז

  ֱא�ִהים  ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְׁשַמע  :  ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְיהָֹוה  ֶאת  ֹקֵלנּוַוִּיְׁשַמע
 :ַוִיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב

  ֱא�ִהים  ֶאת ַוַּיְרא  :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ּות  ֶּדֶרְך  ֶאֶרץזֹו  ְּפִריׁש  ,  ֶאת  ָעְנֵינּוַוַּיְרא
 :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱא�ִהים

ָּכל  ַהֵּבן  ַהִּילֹוד  ַהְיֹאָרה   :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.    ֵאּלּו  ַהָּבִנים,ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו
 :ַּתְׁשִליכּוהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון

  ֲאֶׁשר ַהַּלַחץְוַגם  ָרִאיִתי  ֶאת    :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.  זֹו  ַהְּדַחק,  ַלֲחֵצנּוְוֶאת  
 :ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם

 

 

  ּוִבְזֹרַע ַוּיֹוִצֵאנּו  ְיהָֹוה  ִמִּמְצַרִים  ְּבָיד  ֲחָזָקה
 : ּוְבֹמְפִתיםְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגדֹול ּוְבֹאתֹות

 
. אליו  הם  צועקים  כאשר  צר  להם.  'גם  בהיות  ישראל  במצרים  הם  מאמינים  בה.  'נצעק  אל  הו 

 .ובעקבות הצעקה באה הגאולה

  ראה  ראיתי  את  עני  עמי :בסנה  התחילה  בתיאור  צעקת  בני  ישראללבין  משה  '  בין  ה  השיחה 
צאת השליחות  מוצגת  שם  כשליחות  להו.  'נגשיו  וכומפני  אשר  במצרים  ואת  צעקתם  שמעתי  

  התיאור  הראשוני  הוא  לא  תיאור  של  חזון  גדול  של  הבאת  עם .ישראל  מתחת  סבלות  מצרים
 .אלא חזון של הצלה מן הצרות, הקדש למקום הקדש

 .ואכן ישראל שומעים, "ושמעו לקולך" הנבואה היא 

וארא  אל .    נקודת  המוצא  אינה  שעבוד  מצרים  אלא  ברית  האבות  ואראבפרשת,    זאתלעמת
ורק ...  וגם  הקמתי  את  בריתי  אתם  לתת  להם  את  ארץ  כנען...  ק  ואל  יעקבאברהם  אל  יצח

נאקת  בני  ישראל  נזכרת  רק .  ואזכר  את  בריתי...  כ  וגם  אני  שמעתי  את  נאקת  בני  ישראל"אח
בני  ישראל  לא  שומעים  אל  משה  מקצר  רוח ,  כשהדברים  מוצגים  כך.  כהקדמה  לזכירת  הברית

 .ומעבודה קשה



 

 

ט

 

 
ויאנחו  בני  ישראל  מן  העבדה  ויזעקו  ותעל  שועתם  אל  האלהים  מן :  "  מעמד  הסנה  נאמרלפני

".   וישמע  אלהים  את  נאקתם  ויזכר  אלהים  את  בריתו  את  אברהם  את  יצחק  ואת  יעקב העבדה
ועתה  הנה  צעקת  בני  ישראל  באה  אלי  וגם  ראיתי  את  הלחץ  אשר "הפסוק  שאמור  בסנה  

לעמת  זאת  הפסוק .  ן  שםהוא  במדה  מסוימת  המשך  לפסוק  הראשו,  "מצרים  לחצים  אתם
וגם  אני  שמעתי  את  נאקת  בני  ישראל  אשר  מצרים  מעבדים  אתם ",    ואראהאמור  בפרשת

וישמע ",  הוא  במדה  מובהקת  מאד  המשך  ישיר  לפסוק  השני  שנאמר  שם,  "ואזכר  את  בריתי
שני :  כלומר".  אלהים  את  נאקתם  ויזכר  אלהים  את  בריתו  את  אברהם  את  יצחק  ואת  יעקב

 .שלפני מעמד הסנה, שך ישיר ומקביל לפרשיה ההיאהמעמדות הם המ

יש  שני  כוונים  שונים .  יש  לראות  בשתי  הפרשיות  שני  תאורים  מקבילים  של  אותו  ארוע,  לכן
התשובה  של  ישראל  על  ההבטחה ,  ואולם.  אל  משה'  שמהם  אפשר  לראות  את  דברי  ה

חה  לחזור התשובה  של  ישראל  על  ההבט.  להצלתם  משעבוד  מצרים  היא  שמיעה  לקול  משה
 .היא אי שמיעה אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה, לארץ ישראל בשם הברית

הוא  לא  בא  פעם  אחת  ומביא .  הוא  מנסה  לשכנע,    מדבר  אל  בני  ישראל  במשך  זמן  רבמשה
בני  ישראל  אינם  שומעים  כשהוא  מדבר  אתם  על .  התהליך  החנוכי  הוא  ארוך,  לאמונת  העם
אלא  שכאשר ,  ם  כשהוא  מבטיח  להקל  את  שעבודםאך  הם  שומעים  ומאמיני,  ברית  האבות

 .רוחם של ישראל קצרה והם אינם שומעים, מתברר שהדרך ארוכה וקשה

אבל  כאשר .  יכול  להתמך  בשאיפה  לברוח  משעבוד  הגלות,    הגדול  לבא  לארץ  ישראלהחזון
. עליכם  וישפט'  הוא  אומר  למשה  ואהרן  ירא  ה,  לשם  כך  נדרש  ישראל  לעבוד  קשה  יותר

. '  של  משה  היא  ללמד  את  ישראל  לרצות  לצאת  מתחת  סבלות  מצרים  ולעבוד  את  ההשליחות
 .היא ראיה לטוח ארוך והיא מצריכה אורך רוח למרות העבודה הקשה' ראית ברית ה

כדי  שהוא  יגרש  את  ישראל  ביד ,  אל  פרעה'  שולח  אותו  ה,    ישראל  אינם  שומעיםוכשבני
אלהיכם  המוציא  אתכם '  דעתם  כי  אני  הוי"אם  בני  ישראל  אינם  עומדים  במשימה  .  חזקה

בנטתי  את  ידי  על '  וידעו  מצרים  כי  אני  ה",  הדרך  עוברת  דרך  פרעה,  "מתחת  סבלות  מצרים
 ".מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם

כי  ביד  חזקה .  יצאו  בידו  החזקה  של  פרעה',  אם  לא  יזכו  ישראל  לצאת  בידו  החזקה  של  ה
 .ישלחם וביד חזקה יגרשם

 

 ?אל פרעה או אל בני ישראל? שלח משה מי נאל
ועתה  לכה  ואשלחך  אל  פרעה  והוצא  את  עמי  בני  ישראל "אל  משה  '    אמר  הבמעמד  הסנה

". מי  אנכי  כי  אלך  אל  פרעה  וכי  אוציא  את  בני  ישראל  ממצרים"ועל  כך  שואל  משה  ".  ממצרים
וסקים שם  ע'  כל  יתר  דבריו  אל  ה.  וזאת  היתה  השאלה  האחרונה  ששאל  משה  בקשר  לפרעה

והם ,  קהל  היעד  הוא  בני  ישראל.  בשאלה  איך  הוא  יצליח  להוכיח  את  שליחותו  לבני  ישראל
 .פרעה אינו אלא מכשול טבעי שצריך לעבור. נושא השליחות

 .והעם מאמין,  אכן עושה את האותות לעיני העםמשה

'   נפתחת  בפניה  מחודשת  של  ה  ואראפרשת.    אנו  מוצאים  שנוי  במגמה  וארא  שבפרשתאלא
ולא  שמעו  אל משה .  הפעם  ישראל  אינם  שומעים,  ואולם.  והפעם  ישירות  אל  ישראל.  אל  משה

 .מקצר רוח ומעבודה קשה

אלא ,  לבני  ישראל  יש  כח  לתת  ראש  ולעלות  מן  הארץ.  וכאן  בא  לידי  בטוי  מבחן  המנהיגות
ח הם  אינם  שומעים  מקצר  רו,  הם  עבדים.  אין  סכוי.  ולהתאחד,  שבשביל  זה  הם  צריכים  לרצות

. להוציא  את  כחם  אל  הפעל,  להוציא  מהעם  את  היכלת,  זהו  מבחן  המנהיגות.  ומעבודה  קשה
כל  יחיד  ויחיד  אולי .  יש  להם  כח,  נכון  שאם  כולם  יקומו  ברגע  אחד  ויפסיקו  לעבוד  את  מצרים

. כשמדברים  אליהם  אינם  שומעים?  מה  יגרום  להם  לעשות  זאת.  אך  אינו  מעז,  רוצה  זאת

 
שיבקש ,  אל  משה  שכיון  שישראל  לא  שומעים'  לכן  אומר  ה.  שלההשליחות  אל  ישראל  נכ

הדבר  הרע .  ואיך  ישמעני  פרעה,  בני  ישראל  לא  שמעו?    איך–אומר  משה  .  מפרעה  שישלחם
אם  יבקש .  מי  שרוצה  לצאת  שיצא,  בבקשה:  ביותר  שיכול  לקרות  הוא  שפרעה  יגיד  למשה

כן  המטרה  כעת  היא  לגרום ל.  יאמר  לו  פרעה  שזה  לא  תפקידו,  פרעה  ממשה  שיוציאם  בכח
 .לפרעה לעשות כך

אלא .  את  משה  בסנה'  בדומה  למופתים  שלמד  ה,    שוב  באים  האותות  והמופתיםהפעם
' בעבור  תדע  כי  אני  ה',  בזאת  תדע  כי  אני  ה.  שהפעם  המופתים  מיועדים  לכאורה  אל  פרעה

. כל  הארץבעבור  הראותך  את  כחי  ולמען  ספר  שמי  ב.  כי  אין  כמוני  בכל  הארץ,  בקרב  הארץ
אשר  אשמע '  מי  ה"לכאורה  נראה  מכאן  שתכלית  המכות  הוא  להשיב  לשאלתו  של  פרעה  

 ".'לא ידעתי את ה... בקולו

בהכבדי  בפרעה ',  וידעו  מצרים  כי  אני  ה:    בקריעת  הים  אנחנו  מוצאים  את  הנמוק  הזהגם
בדים אלא  שהיו  ישראל  משוע.  והלא  מיד  כשידעו  ימותו,  ומה  טעם  שידעו".  ברכבו  ובפרשיו
כנפש  עבד  שלא  רק  גופו  השתעבד  לאדוניו  אלא  אף .  ונפשם  קשורה  בנפשם,  רוחנית  למצרים

אף '  ולא  יכלו  להכיר  באלהותו  של  ה.  לכן  לא  יכלו  לצאת  ממצרים  עד  שיגרשום  המצרים.  נפשו
לכן  דרכו  של  משה  תחלה  היא  אל  המצרים  ואל .  'שראו  בעיניהם  עד  שידעו  מצרים  כי  אני  ה

רק .  בדרך  המקובלת  במצרים  וכדרכם  של  החרטומים'  ח  לו  את  מציאות  הוהוא  מוכי,  פרעה
 .בהוכחה מדעית לפי כללי המדע המצרי יאמינו בו ישראל' כשיוכח ה

כפי  שנאמר  בפירוש  בתחלת ',    אני  הכי ישראל   האמתית  של  המכות  היא  שידעותכליתן
  ואת  אתתי  אשר ולמען  תספר  באזני  בנך  ובן  בנך  את  אשר  התעללתי  במצרים:  הפרשה  הבאה

 .בגלל התגלותו במצרים' ישראל לדורותיו מכיר בגדולת ה". ' כי אני הוידעתם שמתי בם

שהמדע  המצרי  והמקובל ,  תפישת  העולם  של  עבדי  מצרים  היא  מנקודת  ראות  מצרית,  אבל
, לכן  משה  לא  אומר  להם  למרוד  במצרים  אף  שבכחם  לעשות  כן.  במצרים  הוא  עקר  בעולם

אדם  נוטה  לא  לפרוץ  את .    הם  אינם  שומעים  לו  מקצר  רוח  ומעבודה  קשה.שכן  לא  ישמעו  לו
אם  לא  יגרשום .  הגבולות  הידועים  אלא  ללכת  כצאן  אחר  השליט  אף  כשאין  בכך  הגיון

הם  חוגגים  ושואלים .  שהרי  אף  במדבר  חפצו  לשוב  אל  נוף  ילדותם,  המצרים  לא  יצאו
. ת  תנאי פרעה ומצוה לזבוח בארץממצרים  כלי  כסף  וכלי  זהב  רק  כשנדמה  להם  שמשה  קבל  א

כשמשה  אומר  להם  שחטו  את  הפסח  כאן  ודעו  שכשתבואו  אל  הארץ  תחגגו  ותעבדו  את 
כדרכו  של  יהודי  בכל  גלות  שבכל  סעודה  הוא .  הם  חוגגים,  העבודה  זכר  להצלתכם  מהמכה

אך  אם  תאמר  לו  לקום  ולעזוב  את  ארץ .  דורש  בשמחה  על  מה  שנעשה  כשנגאל  ונשוב  לארצנו
בשמחה  ובהתרגשות  הוא  חוגר  את  מתניו  ונועל  את .  (תו  ולשוב  לארץ  ישראל  לא  יעשה  כןגלו

אך  הוא  לא  באמת  מאמין ,  נעליו  ואוכל  בחפזון  מתוך  הכרזה  מרגשת  שהיום  יוצאים  ממצרים
כמו  כל  יהודי  ששר  בהתרגשות  לשנה  הבאה .  ותוכיח  העובדה  שלא  עשו  להם  צדה,  בכך

 ).ה הבאהבירושלים ויודע שישיר כך גם בשנ

 

 

מלשון .  אומרת  דרשני,  למשה  למקרה  שבני  ישראל  לא  יאמינו  בו'  פרשית  האותות  שנותן  ה 
הן  במפגש  משה  ופרעה  והן ,    שעתיד  להיותלמה  לרמוזשהיא  באה  ברור    לכל  ארכה  הפרשה

. למה  צריך  שלשה  מופתים:  היא  מעלה  תמיהות  רבות,    אותאם  אינה  אלאשהרי  .  לאחר  מכן
כיצד ,  שהוא  יציאה  גמורה  מדרך  הטבע,  אמין  כשראה  מטה  הופך  לנחשאדם  שלא  ה:  ועוד

, י  משה  הוא  מפליא  ומפתיע"שאמנם  התזמון  המדויק  הנעשה  ע,  תשכנע  אותו  יד  מצטרעת
 ??תבן  אתה  מכניס  לעפרים:  ל"כבר  הקשו  חז,  ועוד?  אבל  בסופו  של  דבר  התהליך  הוא  טבעי

 . הלא זה מה שגם החרטומים עושים



 

 

י

 

 
  שהרי  גם  בהמשך .ו  ללמוד  מהפרשיה  הזאת  רמזים  שונים  שנרמזו  בהבעל  כרחנו  עלינ

גם  פרשת  המלון  שבאה .  ויהפוך  מים  לדם,  יביא  נגעים  וירפאם,  יהפוך  מטה  לתנין'  ה,  התהליך
 .עתיד להרוג את בכורי מצרים' מלמדת שה, אחרי פרשת הסנה

  כמה   להאירשיכול,  באחד  מהםאתמקד  ,  עניינים אפשר  למצוא  כאן  הרבה  רמזים  להרבה  
 .ל שנדרשו כאן"מדרשות חז

בכפו  של  משה  חוזר .  משה  נס  מפניו.  תחילה  משליך  משה  את  המטה  והמטה  הופך  לנחש
 .המטה להיות מטה

כאשר  אתה  יודע  שבאמת  אינו ,    אתה  נס  מפני  דבר  שנראה  לך  נחשמדוע:  הרמז  כאן  ברור
ומצרים  אדם  ולא .  בידך  הדבר.  אתה  עשיתו  נחש  ואתה  תעשהו  מטה,  בידך  הוא?  אלא  מטה

מדוע  עם  ישראל  ממשיך  לעבדם ?    מדוע  אתה  ירא  מפניהם.'אל  וסוסיהם  בשר  ולא  רוח  וכו
ל  שנאמר  שמטה  אהרן  בלע  את  מטותם "  על  הפרשיה  המקבילה  אומרים  חז?ולא  קם  והולך

הפשט  שעדין  נראה  כמו ,  אבל  הפשט  אינו  כך.  כ  בלעם"היינו  שקודם  הפך  חזרה  למטה  ואח
. ולכן  התורה  קוראת  לו  מטה,  באמת  הוא  מטה,    יודעים  שלא  באמת  הוא  תניןאלא  שאנו,  תנין

  הרובץ  בתוך   גדולפרעה  הוא  תנים.  פ  היחס  שאנו  מתיחסים  אליה"המציאות  בשטח  נקבעת  ע
. שלח  ידך  ואחוז  בזנבו,  אל  תנוס  מפניו.  למדו  לראות  אותו  ככזה,  וגם  עמנו,  יאוריו  כי  עמו

 !סופו שיאמר אנוסה מפני ישראל

, במופת  השני  ידו  של  משה  היא  החפץ  המשתנה  כאות,  מופת  הראשון  נעשה  בידו  של  משהה
עתיד .  בחיקו  של  משה  הכח  מצטרע  ובחיקו  הוא  שב  כבשרו.  האות  נעשה  בחיקו  של  משה

משה  לומר  האנכי  הריתי  את  כל  העם  הזה  אם  אנכי  ילדתיהו  כי  תאמר  אלי  שאהו  בחיקך 
את  כל  הכח  בחיק '  כאן  שם  ה.  נשבעת  לאבתיוכאשר  ישא  האמן  את  הינק  על  האדמה  אשר  

 .משה

עתיד  להוציא  את  ישראל  ביד  חזקה  ויראו '  ה.  בשני  האותות  האלה  מלת  המפתח  היא  יד
אבל .  גם  בהמשך  פרשתנו  נזכר  פעמים  שמשה  לוקח  את  המטה  בידו.  ישראל  את  היד  הגדולה

 .באות השלישי לא נזכרת יד

באות  השלישי  לוקים ,  ך  הטבע  וחזר  לאיתנושני  האותות  הראשונים  הם  דבר  שהשתנה  מדר
 .המים ואינם חוזרים לאיתנם

אם  כי  זה  משתמע  ממה ,  בין  האות  הראשון  לשני  לא  נאמר  דבר  על  אי  אמונתם  של  ישראל
והיה  אם  לא  יאמינו  גם  לשני  האתות "אחרי  האות  השני  נאמר  ,  שנאמר  אחרי  האות  השני

עד  אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא :  "לומר  שעתיד  '  כנגד  דברי  ה,  "האלה  ולא  ישמעון  לקלך
ענש  על  שלא .  לכן  באה  כאן  מכה  שאין  לה  תרופה".  יאמינו  בי  בכל  האתות  אשר  עשיתי  בקרבו

שעליו  נאמר  למען ,  בחלק  מהמכות  אנו  רואים  שהמופת  הגדול.  יאמינו  ועל  שלא  ישמעו  בקולו
המופת  הוא .    מנסים  לעשותאת  זה  החרטמים  כלל  לא.  הוא  דוקא  סלוק  המכה',  תדע  כי  אני  ה

אך  הוא  נושא  רמזים ,  פ  פשוטו"האות  השלישי  הוא  אמנם  רק  אות  ע.  לא  המכה  אלא  רפואתה
לפי  זה  נסיון .  'לפורענות  שעלולה  לבא  על  ישראל  אם  לא  יאמינו  ולא  ישמעו  לקול  ה

שנאמר "  מי  אנכי"יכול  להתפרש  לא  כהמשך  ל,  כ"שבא  מיד  אח,  ההשתמטות  השני  של  משה
כמו  שמצאנו  בכמה  נביאים ,  אלא  כהשתמטות  של  נביא  מנבואת  פורענות,  ופתיםלפני  המ

 .אחרים

לך  ותעשה .  היא  רמז  לעתיד  לבא,  בני  בכורי  ישראל,  כ"כמובן  שגם  הפרשיה  הבאה  מיד  אח
פרעה  יראה  מטה  הופך  לתנין  ולא .  אבל  כל  זה  לא  יועיל,  את  כל  המופתים  האלה  לעיני  העם

הוא  יראה  מים  הופכים .  ם  עליו  ונרפאים  בחיקך  ולא  ישתכנעהוא  יראה  נגעים  באי,  ישתכנע
ולך  אמור  לישראל  שבדם ,  לך  אמור  לו  הנה  אנכי  הורג  את  בנך  בכרך.  לדם  ולא  ישתכנע

 .כי חתן דמים אתה לי. בריתכם ובדם מזוזותיכם ומשקופיכם אוציאכם ממצרים

נתן  לו '  וה,  ליוהן  לא  יאמינו  '  שאל  משה  את  ה,  אל  משה'  כאשר  דבר  ה,  בהר  האלהים
ואת  המטה  הזה  תקח  בידך  אשר  תעשה  בו  את :  וסיים.  שלשה  מופתים  כדי  שיאמינו  לו

 ".האותות

 
ויקח  משה  את  אשתו  ואת  בניו  וירכיבם  על  החמור  וישב  ארצה "בפרשיה  הבאה  נאמר  

ומיד  אומר ',  משה  לוקח  את  המטה  כמו  שצווהו  ה".  מצרים  ויקח  משה  את  מטה  האלהים  בידו
  כל  המופתים  אשר  שמתי  בידך  ועשיתם  לפני  פרעה  ואני  אחזק  את  לבו  ולא  ישלח ראה:  "'לו  ה

כל  מה  שלמדתי  אותך :  כלומר."  בני  בכורי  ישראל'  את  העם  ואמרת  אל  פרעה  כה  אמר  ה
. אל  תתלה  את  יהבך  במטה  ובמופתים.  יועיל  אם  תאמר  לו  בני  בכורי  ישראל.  לעשות  לא  יועיל

 .אמור לו בני בכורי ישראל. אמור לו דבר אחר. כל מה שלמדתי אותך לעשות לא יצליח

 .ובאמירתה כי חתן דמים אתה, הפרשיה מסתיימת במעשה צפורה וערלת בנה

.   רומזות  מלכתחילה  על  המופתים  שעתידים  לבא,הפרשיה  הזאת  ופרשית  המופתים  שלפניה
ם  מאד   מופתים  דומי.ומשה  יעשה  לו  מופתים  רבים  במטה',  פרעה  עתיד  לומר  לא  ידעתי  את  ה

הוא  יביא .  הוא  יהפוך  מים  לדם.    הוא  יהפוך  את  המטה  לזוחל:את  משה  בסנה'  לאלה  שלמד  ה
למען ",  "'בזאת  תדע  כי  אני  ה"ויאמר  לכל  אורך  הדרך  שהמופתים  נועדו  כדי  ש.  על  פרעה  נגעים

כפי .  כל  המופתים  והמכות  שנועדו  למען  רבות  מופתי  בארץ  מצרים.  'וכו"  הארץ'  תדע  כי  לה
ה  אינו אבל  כל  ז).  י-יא  ט,  ו-שמות  ז  א( פסוקי  המסגרת  שלפני  ואחרי  המופתיםשמלמדים  

אחרי  שיוכלו  לזקוף  את  ראשם .  ה  בכבודו  ובעצמו  וגואל  את  בנו  בכורו"עד  שבא  הקב,  מועיל
בני :  אלא  מפני  האמת,  ולא  פן  יפגענו  בדבר  או  בחרבלא  משום  המופתים  :  ולומר  בפה  מלא

רק  כך  יצאו .  ואת  בנך  בכורך  יהרוג,  ואותנו  יוציא  מכאן.  אנו'  בנו  בכורו  של  ה.  בכורי  ישראל
ולכן  דוקא  בפסח  מדגישה  התורה .  יבקש  המיתם',  ואם  לא  יכרתו  ברית  לה.  ישראל  ממצרים

 .שלא יאכלוהו ערל ובן נכר, ביותר

הפסח .  'ענינו  של  פסח  הוא  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה.  רים  לבין  ישראלהדם  מפלה  בין  מצ
לה היא וההבד, מבדיל את בתי בני ישראל מהגויים'  ה.  פסח  על  בתי  בני  ישראל'  הוא  לציון  שה

ואילו ,  ה  באה  להבדיל  את  היהודי  הפרטי  מסביבתומשום  שהמיל(  .לפי  בתים  ולא  לפי  יחידים
  זהו ).ללמד  על  הבדלת  עם  ישראל  מהגויים,  הפסח  בא  כדי  להבדיל  את  עם  ישראל  כעם

במילה .  ונכרת  מהעם,  לכן  מי  שלא  עושה  פסח  הוא  נגרע  מקהל  עדת  ישראל.  המיוחד  בפסח
המילה .  לבלעדיהם  הוא  נכרת  מישרא,  ובפסח  מובדל  אדם  מהעמים  ונהיה  חלק  מישראל

. הוא  מבדיל  את  העם  מעם  אחר.  אבל  הפסח  מקדש  את  בתי  ישראל,  מקדשת  כל  יחיד  ויחיד
 .וזהו יחודו

א "א.  בהרמת  מטה  אחת'  אין  ישראל  נעשים  עמו  של  ה.  מכת  בכורות  לא  נעשית  במטה
 .ובהתגלותו, אלא בעבודתו ואמונתו לארך זמן, בהרמת מטה אחת' לחיות בצל ה

 ,הארץ  או  למען  תדעו  כי  אין  כמוני  בכל  הארץ'  ען  תדעו  כי  להמכת  בכורות  לא  באה  למ
שם .  לא  נאמרו  כלל  במכת  בכורות,  הנימוקים  האלה  שבהם  מנמק  משה  לפרעה  את  כל  המכות

הפסח  בא  ללמד .  בין  מצרים  ובין  ישראל'    למען  תדעו  אשר  יפלה  ה:משתמש  משה  בנמוק  אחר
. אלא  על  מציאות  ישראל'    מציאות  ה  מכת  בכורות  לא  מלמדת  על.  לא ומי'  מיהו  בנו  של  ה

  לכן  כאן .בא  לומר  לפרעה  בני  בכורי  ישראל'  ה.  בעולמו'  ומיצגים  את  ה'  שהם  בנו  בכורו  של  ה
, בדמיך,  ל"וכדברי  חז.  אלא  בדם  הברית,  לא  במטה  ובמופתים  תבא  אל  פרעה,  למשה'  אומר  ה

ולומר  לו  לשלח לא  תוכל  לבא  אל  המלך  .  בדמים  אלה  תתחתן  במלך.  בדם  פסח  ובדם  מילה
יועיל  אם  יוכלו .  והם  גם  לא  יועילו,  לא  המופתים  עקר.  אם  לא  מלת  את  בנך,  את  ישראל

י  זביחת  אלהי "אם  יוכלו  להבדיל  את  עצמם  ממצרים  ע:  יתרה  מזאת,  ישראל  להתבדל  ממצרים
אם  יקומו  ישראל  ויאמרו  ישראל  אנחנו  וברית  כרתנו .  וסמון  עצמם  בדם,  מצרים  לעיניהם

לסמן  את  עצמם  ואת  בתיהם ,  אם  יוכלו  לסמן  את  עצמם  בגאוה.  ואין  אנו  מצרים'  בדם  עם  ה
 .כי חתן דמים אתה לי. ה ויקחם לו לעם"יבא הקב, בדם

 

 

ואחרי  שהוא  רואה  שהיתה  הרוחה  הוא  חוזר ,    כל  המכות  פרעה  מתחיב  לשלח  את  ישראללאורך 
.   ישראל  תוך  כדי  המכהכי  הוא  שלח  את,  פרעה  לא  יכול  היה  לחזור  בו,  במכת  בכורות.  בו
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אך  ישראל  כבר  היו ,  גם  אז  הוא  חזר  בו  ואמר  מה  זאת  עשינו  כי  שלחנו  את  ישראל:  ליתר  דיוק

למה .  נשאלת  השאלה  למה  בשאר  המכות  לא  נהג  משה  כמו  במכת  בכורות,  ואולם.  במדבר
 ?הוא לא אמר לפרעה שכשיהיו ישראל במדבר יסורו מעליו הצפרדעים

אבל  הדעה  הזאת .  יש  דעה  שכל  מכה  נמשכה  חדש?    נמשכו  המכות  יש  לשאול  כמה  זמןועוד
הברד  כבר :  כלומר.  בזמן  הברד  כבר  היתה  השעורה  אביב  והפשתה  גבעול.  קשה  בכמה  קושיות

מיד  אחרי  החשך  קורא  פרעה  למשה  ומשה  אומר  לו  כחצות  הלילה  אני .  היה  בניסן  או  סמוך  לו
  היה  כבר השיח  הזה  עם  פרעהמשמע  ש,  הולא  רואה  צורך  לומר  איזה  ליל,  יוצא  בתוך  מצרים
לכן  היה  צריך  לקחת  את .  ג  בניסן"ב  וי"י,  א"שלשת  ימי  החשך  הם  י:  כלומר,  בערב  פסח  עצמו

כשעמדו  משה  ואהרן  לראשונה  לפני  פרעה  כבר  היה  משה  בן  שמונים  שנה .  הפסח  בעשור
,   ועשריםומשה  מת  בן  מאה,    וארבעים  שנה  היו  ישראל  במדבר.ואהרן  בן  שלש  ושמנים  שנה

, אמנם  זאת  לא  ראיה  (א  שעברה  עוד  שנה  בין  דברי  משה  אל  פרעה  לבין  יציאת  מצרים"כ  א"וא
 ).כי אפשר שהחל מראש חדש ניסן של שנתו השמונים התורה כבר אומרת שהוא בן שמונים

אם  הצווי  לאכול  מצות  מקורו  בכך  שלא  הספיק  בצקם  של  אבותינו :    יש  לשאולועוד
שישחטו  את  הפסח  ויאכלוהו  על  מצות   ת  משה  כבר  בראש  חדש  ניסןא'    איך  צוה  ה,להחמיץ
עוד ,  עוד  לפני  שיצאו  ממצרים,  כבר  בראש  חדש  ניסן?  וששבעת  ימים  לא  ימצא  חמץ,  ומרורים

על '  עוד  לפני  שפסח  ה,  לפני  שלא  הספיק  בצקם  להחמיץ  ואפאוהו  עגת  מצות  כי  לא  חמץ
 .הפתח

או (  חג  שחגגוהו  אבותינו  כבר  במצרים    לכל  השאלות  האלה  היא  שחג  הפסח  היההתשובה
). י  משה  לעם  ישראל  עוד  לפני  המכות  האחרונות"שמועדו  נמסר  למשה  ונמסר  ע:  לפחות

אלהינו '  תן  לנו  ללכת  אל  הר  ה:  לאורך  כל  הפרשה  משה  בא  אל  פרעה  בדרישה  אחת  ברורה
לחג .  חגאת  הלחֹג  בו  '    לההרהשליחות  של  משה  היא  להביא  את  ישראל  ל.  לעשות  בו  את  החג

ליציאת  מצרים  יש  מועד  מתוכנן .  הזה  יש  מועד  ידוע  שגם  משה  וגם  פרעה  יודעים  אותו
ג  בו  את מטרת  בואם  להר  סיני  היא  לחֹ.  להוציאם  מארץ  מצרים'  ליל  שֻמרים  הוא  לה.  מראש
כיון  שבאותה  שנה  לא  הספיקו .  לכן  הם  נשארו  בהר  סיני  עד  כ  באיר  של  השנה  השנית.  'חג  ה

כולל ,  עד  שכל  ישראל.  הם  נשארו  בהר  סיני  עד  פסח  הבא,    לחג  בו  את  הפסחלהגיע  להר  סיני
 .רק אז אפשר היה לעזוב את ההר. עשו את הפסח בהר סיני, הטמאים

הוא  היה .  והר  סיני  באותו  זמן  אכן  נשא  את  התאר  הזה.  '  הפסח  אפשר  לעשות  רק  בהר  האת
מה  ההתעקשות .  כם  בארץלכו  זבחו  לאלהי:  פרעה  הציע  למשה  הצעת  פשרה.  הזמני'  הר  ה

 ? דוקא' הזאת על הר ה

וגם .  (לכן  ברור  מראש  מתי  יצאו  ישראל  ממצרים.  את  הפסח  אפשר  לעשות  דוקא  במועדו
בתנאי  לחץ  נסה  מאן  דהוא  להקריב  את ,  כמו  לעניין  מקומו  של  פסח,  לעניין  זמנו  של  פסח

קרא ,  ם  במדברבלחץ  בני  ישראל  שצפו  מתי  יזבחו  לאלהיה,  אהרן.  הפסח  ביום  אחר  בשנה
 ).מחר' ואמר חג לה

הם  לא  הספיקו  לאפות  את .    נצטוו  לאכול  מצות  ומרורים  עוד  לפני  שיצאו  ממצריםישראל
כי "את  הפסוק  .  ולא  חמץ,  אך  כשהגיעו  לסכות  אפאוהו  מצות  כמו  שנצטוו,  בצקם  במצרים
א ולמה  ל"  ויאפו  את  הבצק"נראה  לפרש  שהוא  נמוק  לאמור  בראש  הפסוק  "  גורשו  ממצרים

למה  לא  השתהו   .ואפאוהו  מצות  כי  כך  נצטוו".  כי  גורשו  ממצרים"אפאוהו  כבר  במצרים  
, את  הבצק  הוציאו  ממצרים  כבצק.  כי  גרשו  ממצרים  ולא  יכלו  להתמהמה,  במצרים  כדי  לחמצו

  בפרשת  ראה  משמע .  מהפסוק  וישא  העם  את  בצקו  טרם  יחמץגם    עולה  כך  .ואפאוהו  בסכות
ִׁשְבַעת  ָיִמים  ּתֹאַכל  ָעָליו  ַמּצֹות  ֶלֶחם  עִֹני  ִּכי  ְבִחָּפזֹון  ָיָצאָת "אמר  שם  נ,  שהמצות  הן  זכר  לחפזון

אבל .  אפו  אותו  בסכות.  אבל  אין  זאת  אומרת  שאפו  את  הבצק  כבר  במצרים...".  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים
 .הגיעו לשם בחפזון ולא הספיק הבצק להחמיץ

מששת  ימי .  ר  מששת  ימי  בראשיתומכאן  דרשת  חכמים  שליל  שמורים  היינו  שהוא  משומ((
ומנין  ישראל  יודעים .    להוציאם  מארץ  מצרים'לכן  שמרו  הבראשית  חוגגים  את  החג  הזה  ו

 מסורת  היא  בידם  מאבותיהם  שאלהים  פקד  יפקד  אותם',  שהם  מצפים  לחוג  את  החג  בהר  ה

 
ם והם  יודעים  שאבותיה,  )שהרי  בסוף  ספר  בראשית  הוזכר  שיעקב  ויוסף  אמרו  זאת  לבניהם(

 ).'שישראל מצפים להגיע להר נחלתו של ה, וכן עולה משירת הים, זבחו בהר

  לא  יכול  היה  לומר  לפרעה  שלא  יסיר  את  הצפרדעים  עד  שיהיה  היהודי  האחרון  מחוץ משה
משה  לא  מבקש  מפרעה  לגרש  את :  ויתרה  מכך.  מפני  שעדיין  לא  הגיע  הזמן  לצאת,  למצרים

ילו  היה  משה  מבקש  מפרעה  לודא  שהיהודי  האחרון א,  בני  ישראל  אלא  רק  לאפשר  להם  לחגוג
מדוע  להכריח  את  מי  שאינו .  היה  פרעה  מתרעם  על  הכפיה  הדתית  שיש  כאן,  יוצא  ממצרים

  גרושו .  אבל  משה  צריך  להגיע  לידי  כך  שפרעה  יגרש  את  כל  ישראל  ממצרים'?ג  להרוצה  לחֹ
ותם  כדי  לעצור  את של  פרעה  את  בני  ישראל  התאפשר  רק  כאשר  פרעה  מיזמתו  רצה  לגרש  א

ולא  בשבילו  מוציא  אותם ,  ואחרי  שהיה  ברור  שמועד  הפסח  ממילא  כבר  עבר,  מכת  בכורות
  צריך  להחזיק  מעמד  עד  שפסח  ממילא רקאו  שפרעה  חשב  תחילה  שהוא  .  (פרעה  ממצרים

 הגיע  וכשראה  שפסח  .  אז  כבר  לא  יהיה  על  מה  לריב  וממילא  לא  יהיו  עוד  מכות,יעבור
ומשה  ואהרן  עשו "  התורה  מסכמת  ,כך  או  כך.  הוציא  את  ישראל  ממצרים  –והמכות  נמשכות  

, "את  לב  פרעה  ולא  שלח  את  בני  ישראל  מארצו'  את  כל  המפתים  האלה  לפני  פרעה  ויחזק  ה
 ).כשהגיע ערב פסח ועדין לא יצאו

היתה  בזמן  שהוא  עדין  רחוק  דיו  מהפסח  כדי )    ואראויתר  המכות  בפרשת(  צפרדע  מכת
הלא  במדינה  נורמלית  אין ,  ע  שהמכה  לא  תפסק  עד  שיצא  היהודי  האחרוןא  יהיה  לקבו"שא

אך  הזמן  היה  קרוב  דיו .  נותנים  לו  זמן  רשמי  להתכונן,  מגרשים  אדם  למדבר  מהרגע  להרגע
ולא  יצא  מיד  צו  מלכותי ,  לפסח  כדי  שאם  ההכנות  ליציאה  לא  מתחילות  למחרת  בבקר

 .רעה החליט שלא לשלח את ישראלאות וסימן הוא לכך שפ, ליציאת היהודים במועדם

וככל  שהולך  החג ,  שואלים  מהמצרים  בגדי  חג  ותכשיטי  חג,    מתכוננים  ישראל  לחגוכך
אין ,  אפשר  לנשום  לרוחה.  ומתקרב  מבינים  ישראל  שמשה  קבל  את  הצעת  פרעה  לזבוח  בארץ

, לדבר  על  הגאולה  העתידה,  אפשר  לחגוג  ולעשות  סדר  כהלכתו,  צרך  לעזוב  את  מנעמי  מצרים
ומראש ,  הלכות  הפסח  נאמרו  מראש.  גם  בשנה  הבאה  נאמר  כך.  ולומר  לשנה  הבאה  בירושלים

 .אבל צדה לא עשו להם, נערכו ישראל לשבעת ימים ללא חמץ

דמו  נזרק  על .  את  הפסח  הם  עשו  בהר  סיני  כעבור  שנה.  ממצרים'    חג  זה  הוציאם  הובליל
 .בחצרות אהל מועד' מזבח ה

 

 

 ת מצריםהתהליך המדיני של יציא

 .עיון במשא ומתן שבין משה לפרעה מלמד על תהליך מדיני ארוך וממושך

 הפעלת לחץ פוליטי ואי אמירת המטרה הסופית

או  לפחות  אחד ,  הצדדים.  מתרחש  בהדרגה,  כדרכו  של  תהליך  פוליטי,  תהליך  יציאת  מצרים
, ות  אחד  מהםאו  לפח,  הצדדים,  וכדרכו  של  תהליך  פוליטי.  הולכים  ומגמישים  את  דעתם,  מהם

 .י הפעלת לחץ"הם משיגים את המטרה ע. לא אומרים בדיוק מה המטרה שלהם

. 'לכל  אורך  הדרך  משה  אומר  לפרעה  שהמטרה  היא  ללכת  דרך  שלשת  ימים  במדבר  לזבוח  לה
לכן  משה  לא  יכול  לקבל  הצעת .  המטרה  היא  לצאת  ממצרים,  לשניהם  ברור  שלא  זו  המטרה

גם  היתר  מאת  פרעה  לצאת ,  ואולם.  שראל  במצריםפשרה  שתכלול  את  השארות  חלק  מי
. המטרה  של  משה  הוא  גירוש  של  ישראל  ממצרים  ביד  חזקה.  ממצרים  אינו  המטרה  של  משה

 .אלה שרוצים ואלה שאינם רוצים



 

 

יב

 

 
? רוצים  לזבוח".  ְלכּו  ִזְבחּו  ֵלאלֵֹהיֶכם  ָּבָאֶרץ:  "במכת  ערוב  הוא  כבר  מציע.  פרעה  הולך  ומתרכך

אבל  לא ,  בבקשה?  רוצים  להקריב  פסח:  כמו  פרעה  של  ימינו(?    במדבראבל  למה?  מה  הבעיה
ֱאלֵֹהינּו  ֵהן ’  לֹא  ָנכֹון  ַלֲעׂשֹות  ֵּכן  ִּכי  ּתֹוֲעַבת  ִמְצַרִים  ִנְזַּבח  ַלה:  "משה  משיב  לפרעה).  בהר  הבית

שלא  יכולה ,  להגם  לזה  דרושה  תעוזה  גדו".  ?ִנְזַּבח  ֶאת  ּתֹוֲעַבת  ִמְצַרִים  ְלֵעיֵניֶהם  ְולֹא  ִיְסְקֻלנּו
: משה  בדרך  אגב  אומר  לפרעה.  כאשר  פרעה  כבר  ירא  ממשה,  לבוא  אלא  לאחר  כמה  מכות

פרעה  כבר  מבין  שאלה  הם  חוקי  המשחק  ולכן  הוא .  אני  הולך  לאכול  את  אלהיך,  תקשיב
 .יקּו ָלֶלֶכתֱאלֵֹהיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא ַתְרִח’ ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַלה: אומר

ברור  לו  שאחרי  סילוק  המכה  הוא .  פרעה  עדיין  לא  באמת  חושב  שהוא  אכן  ישלח  את  ישראל
 . יחזור בו

 הלחץ מתחיל להשפיע

משה  אומר .  מ  עם  משה  עוד  לפני  המכה"כאן  מנהל  פרעה  מו.  המגמה  משתנה  במכת  ארבה
. ורא  למשה  לחזורק,  בעקבות  דברי  עבדיו,  פרעה.  הוא  לא  מחכה  לתגובה,  את  דבריו  ויוצא

כאן .  ֱאלֵֹהיֶכם  ִמי  ָוִמי  ַההְֹלִכים’  ְלכּו  ִעְבדּו  ֶאת  ה:  ואומר  לו,  פרעה  כבר  מחזר  אחרי  משה
ִּבְנָעֵרינּו  ּוִבְזֵקֵנינּו  ֵנֵלְך  ְּבָבֵנינּו  ּוִבְבנֹוֵתנּו  ְּבצֹאֵננּו  ּוִבְבָקֵרנּו :  "תשובת  משה.  מ  ממשי"מתחיל  מו

 .משה יוצא ומביא את הארבה. כולם באים.  הולכים לחגוגאנו". ָלנּו’ ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה

הוא  קורא  למשה  וכבר  מציע  לו  עמדה .  פרעה  הוא  המחזר  אחרי  משה,  אחרי  הארבה  והחשך
אך ".  ַרק  צֹאְנֶכם  ּוְבַקְרֶכם  ֻיָּצג  ַּגם  ַטְּפֶכם  ֵיֵלְך  ִעָּמֶכם’  ְלכּו  ִעְבדּו  ֶאת  ה:  "הרבה  יותר  מרוככת

ַּגם  ַאָּתה  ִּתֵּתן  ְּבָיֵדנּו  ְזָבִחים :  "הוא  עוד  משיב  בעזות,  ת  עמדתולא  רק  שאינו  משנה  א,  משה
כך  לא ?  מ"משה  לא  מוכן  להתגמש  במו,  זה  כבר  מרגיז  את  פרעה".  ֱאלֵֹהינּו’  ְועֹלֹות  ְוָעִׂשינּו  ַלה

ְתָך  ָפַני ִהָּׁשֶמר  ְלָך  ַאל  ּתֶֹסף  ְראֹות  ָּפַני  ִּכי  ְּביֹום  ְראֹ:  "בכעסו  אומר  פרעה    למשה!  מ"מנהלים  מו
:  ַּכֲחצֹת  ַהַּלְיָלה  ֲאִני  יֹוֵצא  ְּבתֹוְך  ִמְצָרִים’  ּכֹה  ָאַמר  ה:  "ומוסיף.  משה  משיב  כן  דברת".  ָּתמּות

ּוֵמת  ָּכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמְּבכֹור  ַּפְרעֹה  ַהּיֵֹׁשב  ַעל  ִּכְסאֹו  ַעד  ְּבכֹור  ַהִּׁשְפָחה  ֲאֶׁשר  ַאַחר  ָהֵרָחִים 
ְוָהְיָתה  ְצָעָקה  ְגדָֹלה  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ָּכמֹהּו  לֹא  ִנְהָיָתה  ְוָכמֹהּו  לֹא :    ר  ְּבֵהָמהְוכֹל  ְּבכֹו

ֵּבין ’  ּוְלכֹל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  לֹא  ֶיֱחַרץ  ֶּכֶלב  ְלׁשֹנֹו  ְלֵמִאיׁש  ְוַעד  ְּבֵהָמה  ְלַמַען  ֵּתְדעּון  ֲאֶׁשר  ַיְפֶלה  ה:    תִֹסף
ְוָיְרדּו  ָכל  ֲעָבֶדיָך  ֵאֶּלה  ֵאַלי  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ִלי  ֵלאמֹר  ֵצא  ַאָּתה  ְוָכל  ָהָעם  ֲאֶׁשר :    ָרֵאלִמְצַרִים  ּוֵבין  ִיְׂש

 .  ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי ָאף".ְּבַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא

לקו נח.  דֵרשפרעה  עצמו  ֵי)  או  לפחות  כך  היה  בסוף(אך  כוונתו  "  וירדו  כל  עבדיך"משה  אומר  
. אך  התנהגותו  היא  כשל  סטירה,  אם  יצא  מלפני  פרעה  בכבוד  או  שסטרו  ויצא'  הדעות  בגמ

משה  כבר  מגבש  לעצמו  מעמד ).  לא  מתכוון  לסטירה  ממשית,  יתכן  שגם  מי  שאמר  סטרו  ויצא(
הוא  נכנס  ויוצא  בבית  פרעה  ועבדי  פרעה  כבר  תומכים  בוויתורים  מפליגים  כלפי ,  פוליטי  בטוח

 .משה

  תביא את הגאולהגמישות לא

אך  משה .  הלא  בתחילה  זקני  העם  כועסים  על  משה  שהוא  יוצר  נזקים.  זה  היה  צעד  קשה
, הרעיון  שכדאי  קצת  להתגמש  עם  המציאות.  לא  מתגמש  ומשיג  את  מטרתו,  עומד  על  שלו

 .זהו רעיון שלא יביא את הגאולה, לוותר פה ולהשיג הישגים שם

 

 אמירה מוחלטת או התחמקות והתגמשות

בהבדל  שבין ,  את  זה  רואים  אנו  כבר  בפרשת  שמות,  מ  היא  באמירה  מוחלטת"יחת  המופת
 .משה לבין המילדות

, "לא  נשמע  אל  דבריך  ולא  נהרג  את  הילדים"המילדות  לא  באו  אל  פרעה  ואמרו  לו  בפה  מלא  
אבל .  'כי  לא  כנשים  המצריות  העבריות  וכו,  ולכן  תרצו  לו  תרוצים  שונים,  הן  יראו  מפניו

הן  היו  יכולות  גם .  דגישה  לא  שהן  יראו  את  פרעה  אלא  שהן  יראו  את  האלהיםהתורה  מ
ולבא ,  להמית  את  הילדים:  ה"לתרץ  תירוצים  כלפי  הקב  את  דברי  פרעה  ולעשות:    להפךלעשות

, מ"בב'  א  בקדושין  עם  שיטת  תוס"אם  נצרף  את  שיטת  הרשב"בתרוצים  שונים  בנוסח  '  אל  ה
אבל  הן  יראו  את ".  וקות  בגרמא  ושנים  שעשאוהנוכל  להקל  בשעת  הדחק  להרוג  את  התינ

. אמר'  פרעה  ועשו  מה  שהאת  התירוצים  הן  הפנו  כלפי  ולכן  ,  האלהים  יותר  מאשר  את  פרעה
רבים  אחרים  סברו  שאין  ברירה  וצריך  לעשות  מה .  לא  כל  יהודי  בגלות  נהג  באומץ  כמותן

אבל  המלך  הוא ,  ומרא'  נכון  שצריך  לעשות  מה  שה:  ובגדול.  'פקוח  נפש  וכו.  שהמלך  אומר
בנסיון  הזה .  השאלה  היא  את  דברו  של  מי  אתה  עושה  ולמי  אתה  מתרץ  תרוצים.  באמת  מסוכן

 .המילדות עמדו בכבוד

זה  לא  מספיק  כדי  להוציא  את  ישראל  מעבדות .  זה  מספיק  כדי  להחזיק  מעמד  במצרים
פה  מלא פה  צריך  לומר  ב.  בשביל  זה  אין  די  בלבא  אל  פרעה  כעבד  ולתרץ  תירוץ.  לחרות

. אבל  זה  לא  תמיד  מועיל".  אלהי  ישראל  שלח  את  עמי  ויחגו  לי  במדבר'  כה  אמר  ה"ובאומץ  
פרעה  לא  מתרשם  מהאמירה  המוחלטת  של .  לפחות  לא  בתחלת  התהליך.  כאן  זה  לא  הועיל

 .והוא אינו משלח את ישראל, משה

ימים הוא  בקש  רק  ללכת  דרך  שלשת  ,  גם  האמירה  של  משה  מצד  עצמה  לא  היתה  מוחלטת
דרך  ארוכה  עוד  צריך  עם  ישראל  לעבור  עד  שיהיה .  הוא  לא  בקש  לצאת  לחרות.  לזבוח  במדבר

משה  עומד  מול .  אבל  יש  כאן  כבר  התקדמות  של  צעד  נוסף  מעבר  למעשי  המילדות,  בן  חורין
 .כמי שבא בדרישות ולא רק מתרץ תרוצים, פרעה כשוה אלא שוה

אלהי  העברים "משהו  -ה  באמירה  המצטדקתנכון  שמשה  בא  אל  פרע.  ונקודה  חשובה  נוספת
 ,"אלהינו  פן  יפגענו  בדבר  או  בחרב'  נקרא  עלינו  נלכה  נא  דרך  שלשת  ימים  במדבר  ונזבחה  לה

משהו  פנימי ,  פשוט  יש  לנו  איזה  עניין  מגזרי,  לא  שאנו  מקדמים  אמונה  והשקפת  עולם:  כלומר
  האמירה  הראשונה  שלו  אל   אבל.  עניין  דתי  שלנו.  בין  היהודים  לבין  אלהיהם,  של  היהודים

". אלהי  ישראל  שלח  את  עמי  ויחגו  לי  במדבר'  כה  אמר  ה:  "פרעה  היא  הרבה  יותר  החלטית
האמירה  היא  אתה  צריך  לשמוע  בקול .  השאלה  אם  כעבדים  או  כבני  חורין  לא  עולה  שם  כלל

אחרי  שזאת  נקודת  הפתיחה  אפשר  לבא  אל  פרעה  ולנהל  אתו .  מ"זאת  נקודת  הפתיחה  למו.  'ה
מתוך  כך  אפשר  לנהל .  מתוך  הכרה  בכך  שבינתים  הוא  המלך  ואנחנו  תחתיו,  מ  ממושך"ומ

אבל  התנאי .  קונבנציונליים-מתון  באמצעים  לא-מ  מדיני  תוך  כדי  הפעלת  לחץ  פיזי  בלתי"מו
, לא  מתרפסת,  מ  הזה  יוביל  למקום  הדרוש  הוא  שהפתיחה  תהיה  בפניה  מוחלטת"לכך  שהמו

 ".'כה אמר ה"

 עלת לחץהוכחת הצדק והפ

אינו  מכה  את  פרעה  או  מאיים   הוא  ,  לפחות  בגלוי,  מדבר  אל  פרעה  באותות  ובמופתיםמשה
אבל  למעשה  זה  בא ,  יש  להוציא  את  ישראל  ממצריםולכן  '  פרעה  שיש  המוכיח  לעליו  אלא  רק  

הדרך : באות  כאן  לידי  בטוי  שתי דרכים:  כלומר.  את  ישראל  ממצרים  'בכח  מוציא  ה.  ביד  חזקה
האלהים  ולכן  יש  להוציא  את  ישראל '  מופתים  כדי  שידעו  כל  באי  עולם  שהשל  אותות  ו

. וזה  הכח  שכל  הבריאה  מונעת  ממנו.  והדרך  של  הכח  הגדול  השובר  את  פרעה,  ממצרים
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הכח  הוא  המביא  את  המצרים .  באותות  לבד  אלא  בכח'  מתברר  שבאי  העולם  לא  ייראו  את  ה

' ולבסוף  חיל  פרעה  אומר  כי  ה,  פרעהכ  עבדי  "אח,  תחילה  החרטומים.  האלהים'  לומר  שה
ישראל  מרשים   (.כי  ראו  את  היד  הגדולה,  ואז  מכירים  בו  גם  ישראל,  נלחם  להם  במצרים

אז ,  נלחם  להם  במצרים'  כי  אפילו  המצרים  הנאורים  אמרו  כי  ה,  לעצמם  להכיר  בכך  שהם  ראו
א  גדול  והכרה   מביאה  למורד  הגדולה  הי)זה  לא  בושה  ולא  פרימיטיביות  להאמין  במה  שראינו

לכן  גם  בתהלים  ההכרה  באדון  חולי  ארץ  באה .  בהדר'  ומתוך  כך  קול  ה,  בכח'  קול  ה.  'בה
הזמן  בו  התהוה  עם  ישראל  והיו  ישראל ,  צאת  ישראל  ממצרים.  בצאת  ישראל  ממצרים

חלה ,  וכל  הבריאה  כולה,  הירדן  וההרים  והסלעים  והצורים,  הוא  הזמן  שבו  הים,  ממשלותיו
תחלה  משה  ירא  מפרעה  ובא  אליו ?  מי  ירא  ממי,  במורא  גדוליא  את  ישראל  מוצ'  ה.  'מפני  ה

ישראל  ודאי  שבויים  במחשבה  שפרעה  הוא  מלך  העולם  ולא  עולה  על  דעתם .  בדחילו  ורחימו
אך  תוך  זמן  קצר  ירא  פרעה .  הם  יראים  מפניו  בחרדת  קדש,  לירא  אותו  ולאלץ  אותו  בכח

  ביד   את  ישראלפרעה  משלחאחרי  המכות  .  נור  שיהיה  כן  בקרוב  עם  מלכי  ימי"יה.  מישראל
  גם זאתואז  מבינים  ,  נלחם'  ועל  הים  הוא  רואה  עוד  מופתים  עד  שהוא  מבין  שה.  חזקה

ובסופו  של ,  מתגלה'  וגם  בזה  יד  ה,  חלק  מהמאבק  נעשה  כביכול  בדרך  של  פוליטיקה.  ישראל
 .דבר פרעה הוא הירא

 מ אמתי"הבנה שהמו

משה .  במכת  צפרדע  אומר  פרעה  שישלח  את  ישראל.  קדםמ  בין  משה  לפרעה  הולך  ומת"המו
כי ,  לא  אומר  לו  אסיר  ממך  את  הצפרדעים  אחרי  שהאחרון  בבני  ישראל  יהיה  מחוץ  למצרים

לכן  פרעה  לא  מתחיל  לשאת .  שניהם  יודעים  שפרעה  לא  באמת  מתכון  להוציא  את  ישראל
במכת .  שלא  יקיםהוא  יודע  ,  לא  אכפת  לו  להבטיח  שיוציא  את  כל  ישראל.  ולתת  עם  משה

משום  שהוא  כבר  מתחיל  להבין ,  פרעה  מתחיל  לשאת  ולתת  ולהציע  הצעות  חלופיות,  ערוב
אנכי  אשלח "כשהוא  אומר  .  הוא  עדין  לא  מכיר  בכך  לגמרי.  שבסופו  של  דבר  יצטרך  לקים

הוא  כבר  יודע  שלא  יתן ,  "אלהיכם  במדבר  רק  הרחק  לא  תרחיקו  ללכת'  אתכם  וזבחתם  לה
אבל  פרעה  מתחיל  להבין  שבסופו  של  דבר .  גם  משה  יודע  זאת.  רת  בבקרלישראל  ללכת  למח
כ  טרוד  שהרי  במכת  ברד  הוא  שוב  מרשה  לעצמו  להבטיח "הוא  לא  כ.  יצטרך  לתת  משהו

 .הבטחות מלאות

כאן  כבר  ברור  גם  למשה  וגם  לפרעה  שמתנהל .  מ  לפני  הארבה  ואחרי  החשך"לא  כן  המו
כאן  הולך  פרעה  ומגמיש  את .  ם  ותבוצענה  בפעלמ  אמתי  שתוצאותיו  תחייבנה  את  הצדדי"מו

לכן  אין  פלא  שהוא  כועס  כאשר  משה  מסרב ללכת לקראתו ,  מ"ככל  מנהיג  המנהל  מו,  עמדותיו
ואינו  בוש  לומר  גם  אתה ,  ולא  די  בכך  אלא  שהוא  אף  מקשיח  את  עמדותיו,  אפילו  צעד  אחד

 . תתן בידינו זבחים ועולות

,   בתחלת  החומש  מי  אנכי  כי  אלך  אל  פרעהמשה  ששואל.  מכאן  המדרש  שסטרו  ויצא
ואינו  ירא  ואינו  בוש  לעמוד  לפני ,  כבר  גדול  מאד  בארץ  מצרים,  ובהמשך  איך  ישמעני  פרעה

 .'פרעה בעזות ולומר כן דברת וכו

  לךהשמר

פרעה ,  משה  דוחק  בו  ודוחק  בו.  כ  מלכותי"פרעה  מוצא  את  עצמו  במצב  לא  כ,    המכותבסוף
 .ומשה מסרב, ן עד קצה גבול היכולת מבחינתוכבר הלך בדרך של משא ומת

אחת  מהן  היא  להכנע  לגמרי  ולצאת  מהספור .    עומדות  בפני  פרעה  שתי  אפשרויותכעת
, הבה  נתעלם  מהאויב  כדרך  המלכים:  הוא  בוחר  בדרך  השניה,  בצורה  מאד  לא  מלכותית
 . ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּותֵלְך ֵמָעָלי ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ּתֶֹסף ְראֹות: וממילא הוא לא יהיה קיים

ָאְך  ְולֹא  ַעל  ְיֵדי  ָׂשָרף  ְולֹא  ַעל  ְיֵדי לֹא  ַעל  ְיֵדי  ַמְל,  ַוּיֹוִצֵאנּו  ְיהָֹוה  ִמִּמְצַרִים

ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ   :ֶׁשֶּנֱאַמר.  ֶאָּלא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ִּבְכבֹודֹו  ּוְבַעְצמו.  ָׁשִליַח
ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵמָאָדם  ְוַעד 

  :ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ְיהָֹוהְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱא�ֵהי 

 
  מזכיר  שני "ְּביֹום  ְראְֹתָך  ָפַני  ָּתמּות"הפסוק  .    מגדיל  את  עצמופרעה,  'במקום  להכנע  בפני  ה
לֹא  תּוַכל  ִלְראֹת  ֶאת :  "והבולט  יותר"  ִּכי  ְּביֹום  ֲאָכְלָך  ִמֶּמּנּו  מֹות  ָּתמּות:  "פסוקים  אחרים  בתורה

 .פרעה מעמיד את עצמו במקום אלהים". ְרַאִני ָהָאָדם ָוָחיָּפָני ִּכי לֹא ִי

 .פקודות פרעה קודמות, כל הכבוד לדברי אלהים:  מבקש להעביר למשה מסרפרעה

 .באותו לילה קרא פרעה למשה ואהרן ואמר קומו צאו.  משיב כן דברתמשה

  המרצע כאן  פרעה  מוציא  את  .  כל  יציאת  מצרים  השאלה  הנשאלת  היא  מי  האלהיםלאורך
 .סופו שירד למצולות .מן השק וחושב שבדרך זו ינצח את משה

חוץ  מחצות  הלילה ,  כמובן,  "ֵּכן  ִּדַּבְרָּת  לֹא  אִֹסף  עֹוד  ְראֹות  ָּפֶניָך"  של  משה  היא  תשובתו
חוץ  מהלילה ,  )  שאתה  תשתחוה  ליוכוונתו.  (שכל  עבדיך  אלה  ירדו  אלי  וישתחוו  לי,  הקרוב

ִּכי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם  ֶאת  ִמְצַרִים  ַהּיֹום ,  ישראל  ומצרים  לא  יתראו  עוד.  ְראָֹתּה  לֹא  תִֹסיף  עֹוד  ִל-הזה  
 .לֹא תִֹסיפּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם

 

ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵמָאָדם :  "אומר  למשה'  ה 
עבר  בארץ  מצרים  באותו  לילה '  ואכן  ה".  ’ְבָכל  ֱאלֵֹהי  ִמְצַרִים  ֶאֱעֶׂשה  ְׁשָפִטים  ֲאִני  הְוַעד  ְּבֵהָמה  ּו

ִהָּכה  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמְּבכֹר ’  ַוְיִהי  ַּבֲחִצי  ַהַּלְיָלה  ַוה:  "שנאמר  בהמשך,  והכה  כל  בכור
לא  מצאנו ,  ואולם".    ְּבֵבית  ַהּבֹור  ְוכֹל  ְּבכֹור  ְּבֵהָמהַּפְרעֹה  ַהּיֵֹׁשב  ַעל  ִּכְסאֹו  ַעד  ְּבכֹור  ַהְּׁשִבי  ֲאֶׁשר

 .ולא נזכר מה קרה לאלהי מצרים, עשה שפטים באלהיהם' שה

ַוִּיְסעּו  ֵמַרְעְמֵסס  ַּבחֶֹדׁש  ָהִראׁשֹון  ַּבֲחִמָּׁשה  ָעָׂשר  יֹום  ַלחֶֹדׁש :  "בפרשת  מסעי  נאמר,  אמנם
ּוִמְצַרִים  ְמַקְּבִרים  ֵאת :      ִיְׂשָרֵאל  ְּבָיד  ָרָמה  ְלֵעיֵני  ָּכל  ִמְצָרִיםָהִראׁשֹון  ִמָּמֳחַרת  ַהֶּפַסח  ָיְצאּו  ְבֵני

אלא  שגם  שם  הפסוק  הוא  סתמי ".  ְׁשָפִטים’  ָּבֶהם  ָּכל  ְּבכֹור  ּוֵבאלֵֹהיֶהם  ָעָׂשה  ה’  ֲאֶׁשר  ִהָּכה  ה
 .באלהי מצרים' ולא נאמר שם מה הם השפטים שעשה ה. מאד

 . שהפסלים נשברו או נרקבו או נמסו, שוטומפרש כפ, בעקבות המדרש, י"רש

ולא  הזכירה ,  שפטים  באלהי  מצרים'  אך  אם  כך  יש  לשאול  מדוע  לא  הזכירה  התורה  שעשה  ה
 .מה ארע להם

בכל  אחת .  שכל  המכות  מקופלות  בתוך  מכת  בכורות,  יתכן  שכוונת  התורה  לומר  כאן
משה ")..  רים  לוקיםאלהי  מצ"כפי  שנבאר  להלן  בפרק  .  (מהמכות  לקה  אחד  מאלהי  מצרים

כדי ,  ובסופו  של  דבר  גם  על  הים,  על  האויר  ועל  השמים,  על  הארץ,  ואהרן  מכים  על  היאור
אלא  שאלהי  מצרים  לקו .  מושל  בכל  כחות  הטבע  שפרעה  מאמין  בהם'  להראות  לפרעה  שה

קורה ,  י  משה"כל  מה  שקרה  בכל  המכות  ע.    אני  ולא  מלאך–ואילו  כאן  ,  במטהו  של  משה
 .בתוך מצרים' ביציאת ה,  ללא מטהו של משהבמכת בכורות

ואלה .  לזבוח  את  את  אלהי  מצרים  לעיניהם'  שהיו  ישראל  שליחיו  של  ה,  ואפשר  עוד
אם  כך  יש  לשאול  מדוע  על  הפסוק  הזה  עצמו  דרשו  חכמים  אני ,  אמנם.  השפטים  אשר  נעשו

  ישראל ומה  שעושים,  בעולמו'  אך  אפשר  שלמדנו  מכאן  שישראל  הם  נציגי  ה.  ולא  השליח
' המהות  של  יציאת  מצרים  היא  הכרה  בכך  שה.  בכבודו  ובעצמו'  כאילו  עשאם  ה',  במצות  ה

שאינו  תלוי ,  הכרה  בכך  שישראל  עומדים  בפני  עצמם  והם  עם  בעולם.  מתגלה  דרך  ישראל
בין  מצרים '  והיא  הוכחה  כאשר  נודע  אשר  יפלה  ה'  היא  הכרה  בה,  בשעבוד  מצרים  ובאלהיהם

היא  להודיע  שהוא  מפלה  את '  התגלותו  של  ה.  בעולמו'  שראל  הם  נציגי  המעתה  י.  ובין  ישראל
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  .ְולֹא ַמְלָאְךֲאִני  - ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה

  .ְולֹא ָׂשָרףֲאִני  - ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים

 . ְולֹא ַהָּׁשִליַחֲאִני  - ּוְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶׂשה ְׁשָפִטים

 :ְולֹא ַאֵחר ֲאִני הּוא - ֲאִני ְיהָֹוה

 
ז "לפ.  'הכרה  בכך  שישראל  עומדים  בפני  עצמם  היא  הכרה  בה.  ישראל  וישראל  הם  בנו  בכורו

גם היא הכאת אלהי  -ככל המכות ו,    בקרב  הארץ'הגם  מכת  בכורות  מלמדת  שאני  ככל  המכות  
 .מצרים

 אלהי מצרים לוקים
והוא  מאמין  רק  במה ,  הוא  מעצמה  מדעית  בעלת  חרטומים  מתקדמים.  'ין  בהפרעה  לא  מאמ

השמים ,  הארץ,  אלהיו  הם  היאור.  אתיאיסט  המאמין  רק  בכחות  טבע  ריאליים.  שהוא  מכיר
 .הם שולטים בעולם). הגרביטציה וחוקי ניוטון וקפלר, האנרציה: בתרגום מודרני. (והים

 .'למען תדע כי אני ה. את כל אלה מכה משה

פיח  כבשן  השמימה (עולות  לשמים  ,  עולות  לעפר  הארץ,  המכות  במטה  מתחילות  ביאור
כמו ,  גם  בחשך  נוטה  משה  את  ידו  על  השמים).  נטית  משה  בברד  היא  גבוהה  יותר,  היינו  לאויר

, אבל  בארבה  שביניהם.  בברד  ובחשך  הנטיה  היא  על  השמים  הגבוהים.    על  הים–כ  "אח.  בברד
ויכס  את  עין  כל .  משמע  שגם  נטיה  זו  היא  על  השמים.  ץ  מצריםמשה  נוטה  את  ידו  על  אר

אבל  הדגש  בארבה  הוא  שהוא  מכלה  את .  משמע  שהוא  כסה  את  השמים,  הארץ  ותחשך  הארץ
 .לכן חוזרת שם התורה שוב ושוב על המלה ארץ, הארץ

 .'וידעו מצרים כי אני ה, עד שיבא פרעה ויראה שגם הים לוקה במטהו של משה, ולא די בכך

 

כחצת  הלילה  אני  יוצא  בתוך :  בהזדמנות  זו  אמר  לו  משה.  אחרי  החשך  קרא  פרעה  למשה 
משמע  שהוא  כבר  עומד מכאן  ,  אך  לא  מפרש  איזה  לילה"  כחצת  הלילה"משה  אומר  .  מצרים

כה "אז  אמר  משה  לפרעה  .  ד  בניסן"היה  בי,  שבו  פרעה  קרא  למשה,  הארוע  הזה.  באותו  יום
זה  היה  אחרי  שקרא  פרעה .    הלילה  אני  יוצא:וכונתו,  "'  וכוכחצת  הלילה  אני  יוצא'  אמר  ה

היא , פסח  מצרים מקחו מבעשורהסבה  שבגללה  מכאן  נראה  ש.  למשה  אחרי  שלשת  ימי  החשך
ד  בבקר "  בי).  נביא  טעמים  נוספים  לכךכב'  ולהלן  עמ  (.ג  הם  שלשת  ימי  החשך"ב  וי"א  י"כי  י

כ  אמר  לו  כחצת  הלילה "ואח,  ומשה  אמר  לו  כן  דברת,    ראות  פניאמר  פרעה  למשה  אל  תסף
 .'אני יוצא וכו

' ה.  אמר  לו  זאת  כבר  בראש  חדש'  ה?  יוצא  באותו  לילה  בתוך  מצרים'  ומנין  ידע  משה  שה
ֶאל  מֶֹׁשה ’  ַוּיֹאֶמר  ה:  "כמו  שנאמר,  ח  ניסן  ואמר  לו  את  כל  הדברים  האלה"הלא  נגלה  אליו  בר

  ְוָהָיה  ָלֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַעד ....ַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ָלֶכם  רֹאׁש  ֳחָדִׁשים  :    ץ  ִמְצַרִים  ֵלאמֹרְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְּבֶאֶר
  ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ ..ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר  יֹום  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  

  ....".’ָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני הִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְב

למה  שיחתם  של  משה ?  התורה  לא  מספרת  לנו  את  הדברים  כסדרם  הכרונולוגי  למה  ,אם  כך
 ?ח ניסן"אל משה ואהרן בר' נזכרה עוד לפני דברי ה, ד בניסן"ופרעה שהיתה בי

: יות  האותות  פותחות  בכותרתפרש.  לבין  מכת  בכורות,  התורה  מבחינה  בין  פרשיות  האותות
ְולֹא  ִיְׁשַמע  ֲאֵלֶכם :    ַוֲאִני  ַאְקֶׁשה  ֶאת  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְוִהְרֵּביִתי  ֶאת  אֹתַֹתי  ְוֶאת  מֹוְפַתי  ְּבֶאֶרץ  ִמְצָרִים"

ִים  ִּבְׁשָפִטים ַּפְרעֹה  ְוָנַתִּתי  ֶאת  ָיִדי  ְּבִמְצָרִים  ְוהֹוֵצאִתי  ֶאת  ִצְבאַֹתי  ֶאת  ַעִּמי  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַר
". ִּבְנטִֹתי  ֶאת  ָיִדי  ַעל  ִמְצָרִים  ְוהֹוֵצאִתי  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִמּתֹוָכם’  ְוָיְדעּו  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני  ה:    ְּגדִֹלים

 
תשע  המכות (ועוד  תשעה  מופתים  ,  כ  נזכרו  המופת  שנעשה  במטות  שהפכו  לתנינים"אח

התורה  מסכמת  את .  'ע  למצרים  כי  אני  הואת  כולם  מנמק  משה  בצרך  להודי,  )הראשונות
ֶאל  מֶֹׁשה  לֹא ’  ַוּיֹאֶמר  ה:  "עשרת  המופתים  האלה  בפסוקי  סיום  דומים  מאד  לפסוקי  הפתיחה

ּומֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ָעׂשּו  ֶאת  ָּכל  ַהּמְֹפִתים :    ִיְׁשַמע  ֲאֵליֶכם  ַּפְרעֹה  ְלַמַען  ְרבֹות  מֹוְפַתי  ְּבֶאֶרץ  ִמְצָרִים
מ  המתמשך "המו".  ֶאת  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְולֹא  ִׁשַּלח  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַאְרצֹו’  ְרעֹה  ַוְיַחֵּזק  הָהֵאֶּלה  ִלְפֵני  ַפ

ואומר  לו ,  פרעה  קורא  למשה  בעקבות  החשך.  הוא  חלק  מפרשיות  המופתים,  בין  משה  לפרעה
למשה  מראש  בפרשת '  כפי  שאמר  ה.  מ  בין  משה  לפרעה  נכשל"המו.  שלא  יראה  עוד  את  פניו

 .שהדרך הזאת לא תועיל) טו'  עמלהלןוכפי שנבאר (ן המלו

 לוגיתכרונו  המבחינ  .  מכת  בכורות  ויציאת  מצרים:  נושא  חדשההחדש  הזה  מתחילפרשת  
סימה  התורה  את  פרשיות  האותות ,  הוא  נושא  חדשש  אך  כיון,  הוא  התחיל  קדם  לכן

 .כ עברה לעסוק במכת בכורות ויציאת מצרים"ואח, והמופתים

מכת  בכורות  לא .  נבאר  זאת  בהרחבה  להלן.  מכת  בכורות  ויציאת  מצרים  הן  נושא  בפני  עצמו
, למשה  מראש'  כפי  שאמר  ה.  ראלבוחר  ביש'  אלא  לבאר  שה,  הוא  האלהים'  באה  לבאר  כי  ה

ָואַֹמר  ֵאֶליָך  ַׁשַּלח  ֶאת  ְּבִני  ְוַיַעְבֵדִני :    ְּבִני  ְבכִֹרי  ִיְׂשָרֵאל"אבל  האמירה  ,  שהמופתים  לא  יועילו
 .היא שתועיל, "ַוְּתָמֵאן ְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנָך ְּבכֶֹרָך

יש  אומרים .  "ד  אביא  על  פרעה  ועל  מצריםעוד  נגע  אח"  המפרשים  מתי  נאמר  למשה  נחלקו
ויש .    ויצא  בחרי  אף"'וכו'  כה  אמר  ה"לפני  שאמר  ,  בעמדו  לפני  פרעה,    לו  שםהדברים  נאמרוש

והתורה  מלמדת ,    לכןעוד  קדםהדברים    לו  וולמעשה  נאמר,  אומרים  שהוא  מאמר  מוסגר
, "'כה  אמר  ה"  כ"ואומר  אח,  "כן  דברת"אותנו  את  זה  שם  כדי  שנדע  שכשמשה  אומר  לפרעה  

  לא ,כדבריך:  לכן  אומר  משה  .  מפני  שהוא  יודע  שעוד  נגע  אחד  יצאו  ממצריםהוא  אומר  זאת
  שהמצרים  כבר  יראים  מבני  ישראל  ועבדי  פרעה משה  יודע,  כמו  כן.  אוסיף  עוד  ראות  פניך

 .ומכאן מובן למה אמר משה כן דברת ויצא, את זה ִלמדה אותנו התורה שם. יראים ממשה

. מ  נכשל"המו.  מ  המתבסס  על  המכות"אותו  מו.  מ  בין  משה  לפרעה"ים  אפוא  המוכאן  מסתי
 . פרעה מגרש את משה מלפניו לעולם

 ..."..וירדו  כל  עבדיך  אלה  אלי  והשתחוו  לי  לאמר"  אומר  לפרעה  משה.  אבל  משה  לא  מתייאש
מר   משום  שא,רד  הוא  עצמו  לפרעה  שֵיאך  משה  לא  אמר,  בסופו  של  דבר  ירד  אליו  פרעה  עצמו

אתה  לא  רוצה  לראות  את :    כלומר."כן  דברת"  ומשה  השיב  "  תוסף  ראות  פנילא"לו  פרעה  
 .את כל עבדיך תשלח אלי. לא תראה, בסדר? פני

  כדברי .  משום  שחלק  כבוד  למלכותל  אומרים  שמשה  לא  אמר  לפרעה  שהוא  ירד  אליו"חז
כן "לא  אמר  שה  מ.    כוללת  בתוכה  לעג  מסוים"כן  דברת"אבל  גם  לשון  .  בזבחים  קב'  הגמ

משה  כבר  עומד  במצב .  אתה  תבקשני  ולא  תמצאני.  מעין  השמר  לך.  "כן  דברת"  אלא  "אעשה
משה  יוצר .  ל  שסטרו  ויצא"ומכאן  דברי  ר.  המצרים  חוששים  מפניו.  שבו  פרעה  ירא  לגעת  בו

ומתוך  כך  מכבדים ,  יכול  לעשות  מי  שכבר  יראים  אותוהיא  פעולה  שיציאה  בחרי  אף  .  בחרי  אף
היא ,  היציאה  בחרי  אף  באמירה  כמו  שאמר  משה,  וגם  אם  לא  סטרו  בפעל.  חלים  מפניואותו  ו
 .משה הולך וגדל וחזק. סטירה

.   בבקר  כל  עבדי  פרעה  כבר  פחדו  מפני  משה  בניסןד"הביא  לידי  כך  שבי,    של  המכותהתהליך
קבל  תחתיו  יהודי  אחר ,  המלך  אשר  לא  ידע  את  יוסף.  האיש  משה  גדול  מאד  בארץ  מצרים

 .ול מאד בארץ מצריםגד

לכן  נראה  שהמצרים  השאילו .  את  עם  ישראל  לצאת  ממצריםהמצרים  כ  לא  מניחים  "ואעפ
  של  פרעה  לזבוח הצעת  הפשרהסברו  שמשה  קבל  את  ,  וגם  בני  ישראל,  להם  כלים  כי  הם

המצרים  שמחו  כי  חשבו  שבזה  נגמרו  המכות .    לזבוח  בארץ  את  ישראלולכן  הוא  מצוה,  בארץ
כי  סברו  שלא ,  שלא  רצו  לצאתמביניהם  גם  אלה  ,  י  ישראל  שתפו  פעולהובנ,  והם  נצחו

 .היו  עושים  צדה,    אילו  אכן  האמינו  שיוצאים.  גם  צדה  לא  עשו  להם:  והראיה.  יוצאים
ולהבדיל  מהם  אמר  יהושע  באותו  חדש  אחר  ארבעים  שנה  הכינו  לכם  צדה  כי  בעוד  שלשת (

  אמר  לבני  ישראל  שלא  יצאו  איש  מפתח משה).    ימים  מראששלשהוגם  שם  הכינו  ',  ימים  וכו



 

 

טו

 

 
 .עובר  לנגוף  את  מצרים  ורק  בתוך  בית  עם  דם  על  המשקוף  הם  מוגנים'  כי  ה,  ביתו  עד  בקר

אבל אפשר . יתכן  שגם  משום  כך  המשיכו  היהודים  להאמין  שמשה  רק  אומר  שיוצאים ממצרים
  ברצינות באמצע  הלילה  התברר  שמשה  התכוון.  משה  לא  מתכוון  ברצינות;  להיות  רגועים

בסופו  של  דבר  יצאו  ישראל  ממצרים  בידם  החזקה .    מצרים  שלחום  והם  יצאו  בחפזון.גמורה
 .ולא יכלו להתמהמה. וממצרים, הם יצאו איש מפתח ביתו. של המצרים

  ולא שרףאני

י "  היה  ע  של  המכות  רק  סלוקן.כדרכם  של  החרטומים.  י  המטה"י  משה  וע"  המכות  נעשו  עכל
ל "לכן  דרשו  חז.  י  משה"היא  נעשתה  ללא  מטה  ולא  ע,  כן  מכת  בכורותלא  .    ובלי  מטהתפלה

זבח  פסח  הוא .  ה  בכבודו  ובעצמו  גואל  את  ישראל"הקב).  ולא  משה'  ה:  כלומר.  (אני  ולא  מלאך
לא  אשר  הכה  את  מצרים  אלא :  ועוד  נתן  לדייק  בפסוק  הזה.  אשר  פסח  על  בתי  בני  ישראל'  לה

. כלומר  אשר  לקחנו  לו  לעם  בכבודו  ובעצמו.  מצריםאשר  פסח  על  בתי  בני  ישראל  בנגפו  את  
  בכל  המכות  אומר .אשר  הפלה  בין  מצרים  ובין  ישראל  ולא  נתן  המשחית  לבא  אל  בתינו  לנגוף

כאן  המטרה  היא .  לא  כן  במכה  הזאת.  'משה  לפרעה  שהן  באות  למען  ידעו  מצרים  כי  אני  ה
ת  לא  באה  למען  תדע  כי  אני המכה  הזא".  בין  מצרים  ובין  ישראל'  למען  תדעו  אשר  יפלה  ה"
בכבודו '    הפעולה  העקרית  של  ה.בין  מצרים  ובין  ישראל'  אלא  למען  תדעו  אשר  יפלה  ה',  ה

 .ובעצמו בפסוק הזה היא לא נגיפת מצרים אלא הפסיחה על ישראל

, לפסוח  על  הפתח  ולא  לתת  למשחית  לבא  לנגוף'  כי  מכך  שצריך  ה.    צריכים  ביאורוהפסוקים
אך  אינו  יודע  להבחין  בין ,  שיודע  להבחין  בין  בכור  לפשוט,  מלאך  משחיתמשמע  שאכן  יש  שם  

 .צריך לבא להציל את ישראל מפניו' וה, מצרים ובין ישראל

אלא מהפסוק העוסק בהכאת , לא  מהפסוק  העוסק  בהצלת  ישראל"  אני  ולא  אחר"ל  דיקו  "חז
   לדרושיכלו  ל"חז  (.ואכן  כך  משמע  משם.  אני  הוא  ולא  אחר'  ל  אני  ה"משם  דיקו  חז,  מצרים

פ "שע,  ..."ּוֵמת  ָּכל  ְּבכֹור  :    ַּכֲחצֹת  ַהַּלְיָלה  ֲאִני  יֹוֵצא  ְּבתֹוְך  ִמְצָרִים’  ּכֹה  ָאַמר  ה"  מהפסוק  זאת  גם
ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ "הפשט  הוא  הנסוח  של  משה  לפסוק  

אבל  ברור  שכרונולוגית ,  "ועברתי"  נזכר  לפני  "כה  אמר"הפסוק  אמנם  בתורה  .  ("'וכוִמְצַרִים  
אלא  ששם  אפשר  לפרש  שאני  יוצא ).  את  הפסוק  ועברתי'  הוא  נאמר  אחרי  שמשה  שמע  מה

 ).'וכו' למען תדעו אשר יפלה ה' ומת כל בכור וכו: בתוך מצרים אמור על הסיפא

והוא  כח  חסר  בחירה  חפשית  ככל ,  מגפהמשחית  הוא  .    לבאר  מהו  משחית  ומהו  מלאךיש
המאורות ,  השמש.  'כל  כחות  הטבע  הם  מלאכים  של  ה.  עושה  מלאכיו  רוחות'  ה.  כחות  הטבע

. צבאות  ההולכים  לעשות  רצונו  בלא  בחירה  חפשית'    כלם  מלאכי  ה,וכן  המגפות,  והרוחות
' א  שנדע  שהמטרת  הגאולה  הי,  כדי  לגאול  אותנו,  אל  מצרים  ובידו  מלאך  משחית'  ואם  בא  ה

ושכל  המכות  שעשו  משה .  הוא  העובר  בארץ  מצרים'  ובזה  נדע  שה,  הוא  המכה  את  מצרים
' נדע  שה,  )'שכן  גם  הצפרדעים  והכנים  הם  שליחי  ה',  וכן  יתר  עשרת  שליחי  ה(',  שליח  ה

שאלמלא  מקרא ,  בכבודו  ובעצמו  יוצא  בתוך  מצרים'  באה  כי  ה,  וגם  מגפת  הבכורות.  עשאם
  תמיד  יָמצאו  חסרי  האמונה ;וזה  מה  שעומד  במרכז  גאולת  כל  הדורות.  א  לאמרו"כתוב  א

גאל ,  היא'  כנגדם  מלמדת  אותנו  התורה  להאמין  שיד  ה,  עשתה  זאת'  שיאמרו  שלא  יד  ה
 .ישראל

 .  ביציאת מצרים לא האמינו ישראל בכך אלא אחר שבעת ימיםגם

הכאת  המצרים  אלא לא  היא  ,  י  שליח"  שלא  ע  זו  שנעשתהאבל  המדרגה  הגבוהה  יותר  שהיא
הבחירה  היא  ֻכלה  ביד .  כי  שליח  אינו  יכול  לבחור.  הכרת  ישראל  והבחירה  בהם,  דוקא  הפסיחה

י  מלאך  שאין  לו "אינה  יכולה  להעשות  ע,    ההבחנה  בין  ישראל  למי  שאינו  מישראל.  היא'ה
 .בחירה

ן  בכור הוא  מבחין  בין  בכור  לפשוט  כי  ההבדל  בי.  כח  טבעי,    הוא  מגפה  ככל  המגפותהמשחית
אבל  ההבחנה  בין .  וגם  הצופה  רואה  אותו,  גם  החרטומים  רואים  אותו.  לפשוט  הוא  טבעי

 
יודע  להבדיל  בין  קדש ,  או  איש  שלמד  את  תורתו,  רק  אלהים.  ישראל  לעמים  היא  אלהית

וגם  זה  לא .  להבחין  בין  ישראל  לעמיםאלא  כדי  ,  לא  כדי  להכותםיוצא  בתוך  מצרים  '  ה.  לחול
אבל ', גם  הכחות  הטבעיים  הם  יד ה.  וקיום  מצות  הפסח,  ות  ועשיה  מצדנוי  השתדל"בא  אלא  ע

 .ההבחנה בין קדש לחול היא מעלה בפני עצמה

. ה  בכבודו  ובעצמו"י  שרף  אלא  הקב"י  מלאך  ולא  ע"ולא  ע,  י  המטה"מכת  בכורות  באה  לא  ע
, תכבשאר  המכו"  'למען  תדע  כי  אני  ה"למרות  זאת  המסר  הוא  לא  .  אני  יוצא  בתוך  מצרים

הוא .  למשה  אין  תפקיד  במכה  הזאת".  בין  מצרים  ובין  ישראל'  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה"אלא  
שבו  שוב  יכה ,  הוא  נדחה  לקריעת  הים,  לא  נזכר  במכה  זו'  המסר  שאני  ה.  לא  מכה  במטהו

כאן  משה  לא  מנסה  לעשות .  'וידעו  מצרים  כי  אני  ה,  משה  במטהו  על  אחד  מכחות  הטבע
כאן  המטרה  היא  להבחין  בין .  חזק  מהם'  חרטומים  בדרכם  שלהם  שהדברים  במטהו  ולהוכיח  ל

. בכל  המכות  מדבר  משה  עם  החרטומים.  וזהו  יחודה  של  מכת  בכורות.  ישראל  לעמים
. הביא  לעולם'  גם  המשחית  הוא  כח  טבע  שה.  החרטומים  מבינים  היטב  את  כחות  הטבע

רים  שאי  אפשר  להבין מכת  בכורות  מלמדת  שיש  דב.  ההבחנה  בין  בכור  לפשוט  היא  טבעית
בין ,  שיש  הבדל  בין  קדש  לחול,  ה  בכבודו  ובעצמו  יכול  לבא  ללמדם"ורק  הקב,  בכלים  טבעיים
 .הוא המבדיל בין מצרים ובין ישראל' ה. ישראל לעמים

י  מטה  אלא "י  משה  ולא  ע"לא  ע,  הוא  הביא  עמו  משחית,  יצא  בתוך  מצרים'  ה:    מעתהאמור
בכבודו  ובעצמו  ללא  אמצעי '  אבל  הדבר  שעשה  ה',  יד  הוגם  המגפה  הזאת  היא  .  הוא  בעצמו
 .היא הפסיחה על פתחי ישראל, בדרך הטבע

 

 

 פסח זה על שום מה
סברו  שמשה  קבל  את  ההצעה  של ,  וגם  בני  ישראל,    כלים  כי  הםישראלהמצרים  השאילו  ל
  נגמרו כךהמצרים  שמחו  כי  חשבו  שב.  ולכן  הוא  מצוה  לזבוח  בארץ,  פרעה  לזבוח  בארץ

. כי  סברו  שלא  יוצאים,  שלא  רצו  לצאת  וגם  אלה,  ובני  ישראל  שתפו  פעולה,  ת  והם  נצחוהמכו
היו  עושים ,  אילו  היו  מאמינים  שאכן  יוצאים.    גם  צדה  לא  עשו  להם:ויש  לכך  ראיה  ברורה

, הם  ויתרו  על  הרצון  ללכת  לחגוג  אותו  במדבר.  הוצג  הדבר  כאילו  לישראל  יש  חג,  לכן.    צדה
אך  טבעי  הוא  שישאלו  כלים  ובגדים  מכובדים  מאת  שכניהם  שאינם .  םאז  הם  חוגגים  במצרי
 .אחרי החג ישוב העולם לנהוג כמנהגו.  הם יחזירו אחרי החג? ולמה לא. חוגגים את החג הזה

עובר  לנגוף  את  מצרים '  כי  ה,  משה  אמר  לבני  ישראל  שלא  יצאו  איש  מפתח  ביתו  עד  בקר
  מבחינת  ישראל  יש  כאן  עוד  ראיה  לכך  שלא .ורק  בתוך  בית  עם  דם  על  המשקוף  הם  מוגנים

  אבל  מצרים  שלחום  והם  יצאו .רק  עושים  כאילו.  באמת  מתכונים  לצאת  בלילה  ממצרים
 . בחפזון

  על  כל .הדם  מפלה  בין  מצרים  לבין  ישראל?  ומהי  המטרה  של  הפסח  ושל  מכת  בכורות
מכת  בכורות  היא מטרתה  של  .  מכת  בכורות  לא',  המכות  נאמר  שמטרתן  למען  תדעו  כי  אני  ה

ענינו  של  פסח  הוא  למען  תדעון  אשר גם    .בין  מצרים  ובין  ישראל'  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה
מבדיל  את  בתי  בני  ישראל '  ה.  פסח  על  בתי  בני  ישראל'  הפסח  הוא  לציון  שה.  'יפלה  ה
לכן  מי  שלא  עושה .  זהו  המיוחד  בפסח.  וההבדלה  היא  לפי  בתים  ולא  לפי  יחידים,  מהגויים
במילה  ובפסח  מובדל  אדם  מהעמים  ונהיה .  ונכרת  מהעם,  א  נגרע  מקהל  עדת  ישראלפסח  הו

אבל  הפסח ,  המילה  מקדשת  כל  יחיד  ויחיד.  בלעדיהם  הוא  נכרת  מישראל,  חלק  מישראל
 .וזהו יחודו. הוא מבדיל את העם מעם אחר. מקדש את בתי ישראל

ֶאל  מֶֹׁשה  ְּבֶלְכְּתָך ’  ר  הַוּיֹאֶמ.  "את  זה  אפשר  ללמוד  כבר  מפרשית  המלון  שבפרשת  שמות
ָלׁשּוב  ִמְצַרְיָמה  ְרֵאה  ָּכל  ַהּמְֹפִתים  ֲאֶׁשר  ַׂשְמִּתי  ְבָיֶדָך  ַוֲעִׂשיָתם  ִלְפֵני  ַפְרעֹה  ַוֲאִני  ֲאַחֵּזק  ֶאת  ִלּבֹו 

  ֵאֶליָך  ַׁשַּלח  ֶאת ָואַֹמר:    ְּבִני  ְבכִֹרי  ִיְׂשָרֵאל’  ְוָאַמְרָּת  ֶאל  ַּפְרעֹה  ּכֹה  ָאַמר  ה:    ְולֹא  ְיַׁשַּלח  ֶאת  ָהָעם
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ַוְיַבֵּקׁש ’  ַוְיִהי  ַבֶּדֶרְך  ַּבָּמלֹון  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו  ה:    ְּבִני  ְוַיַעְבֵדִני  ַוְּתָמֵאן  ְלַׁשְּלחֹו  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  הֵֹרג  ֶאת  ִּבְנָך  ְּבכֶֹרָך

:    ַוּתֹאֶמר  ִּכי  ֲחַתן  ָּדִמים  ַאָּתה  ִליַוִּתַּקח  ִצּפָֹרה  צֹר  ַוִּתְכרֹת  ֶאת  ָעְרַלת  ְּבָנּה  ַוַּתַּגע  ְלַרְגָליו:    ֲהִמיתֹו
, למשה  במפורש  שהמופתים  לא  יועילו'  שם  אומר  ה".  ַוִּיֶרף  ִמֶּמּנּו  ָאז  ָאְמָרה  ֲחַתן  ָּדִמים  ַלּמּולֹת
אחרי .  את  זה  מלמדת  מכת  בכורות.  בני  בכורי  ישראל'  ולכן  עליך  לומר  אל  פרעה  כה  אמר  ה

כבר  אין  מטרה ,  אלא  אומר  למשה  לך  מעלי,  ישראלשהמכות  לא  הועילו  ופרעה  לא  משלח  את  
המטרה  כעת  היא  לומר  לו  בני ).  אם  כי  המטרה  הזאת  תחזור  שוב  בים('  להוכיח  לו  כי  אני  ה

אם  הוא  לא  הבדיל  את  עצמו .  אלא  שלצורך  זה  צריך  משה  למול  את  ערלת  בנו.  בכורי  ישראל
כבר .  כפי  שבארנו  לעיל,  ותוכך  במכת  בכור,  כך  בפרשת  המלון.    יבקש  המיתו–מהמצרים  בדם  

אבל  בשביל  זה  צריכים  ישראל  להבדיל .  כעת  אומרים  בני  בכורי  ישראל',  לא  אומרים  אני  ה
 . יבקש המיתם–ללא הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות . את עצמם מהמצרים בדם

, נוגף  את  מצרים'  בחוץ  ה".  ואתם  לא  תצאו  איש  מפתח  ביתו  עד  בקר"משה  אמר  לעם  
 . לכן גם לדורות בבית אחד יאכל. י הדם"וגנים עבבתים אתם מ

אפשר  שעד  שנאספו  כל  העם ,  אמנם.  בסופו  של  דבר  מצרים  גרשום  והם  יצאו  כבר  בלילה
המקרא  בפרשת בא ,  ובכך  ייושבו  שני  המקראות,  למקום  אחד  והיו  מוכנים  למסע  כבר  היה  יום

. סח  לעיני  כל  מצריםשאומר  שגורשו  בלילה  והמקרא  בפרשת  מסעי  שאומר  שיצאו  ממחרת  הפ
לכן  לא  הספיקו  לאפות  את .  מצרים  גרשום  וחזקו  עליהם  למהר  לשלחם  מן  הארץ,  כך  או  כך

 .הבצק ונשאוהו על שכמם ואפאוהו בסכות

פרשית  החדש  הזה  עד  חציה .  שלש  פרשיות  פותחות  בפסח  מצרים  ומסימות  בצווי  לדורות
פרשית  משכו  וקחו .  חג  לדורותעוסקת  במצרים  ומחציה  והלאה  מלמדת  את  דיני  שבעת  ימי  ה

עוברת  באמצעה  לכי  תבאו  אל  הארץ  ופרשית  ויהי  בחצי  הלילה  שהמשכה  צווי  על  הפסח 
 .א לצאת ממצרים אלא כחלק ממהלך החג לדורות"א. לדורות

האמירה  של  משה  שיחגגו .  בהר  סיני'  מטרת  יציאת  מצרים  היתה  שיחגגו  ישראל  לפני  ה
אך ,  ואולי  כבר  בימי  המלואים(ראל  בשנה  השנית  ישראל  במדבר  התקימה  בפסח  שעשו  יש

כלומר  עד  שיעשו ,  באייר'  עד  כ,  לכן  נשארו  ישראל  כמעט  שנה  בהר  סיני).  יותר  נראה  שבפסח
ברור  גם .  'מהקריב  קרבן  ה,  כולל  הטמאים,  ולא  יגרע  איש.  במדבר'  כל  ישראל  את  הפסח  לה

משה  אומר  לפרעה  כי  חג .  ויוכלו  ישראל  לעשות  דוקא  במועד'  למשה  וגם  לפרעה  שאת  חג  ה
כיון  שאת .  בקרבן  זבח  הפסח,  היא  דוקא  במועדו'  על  ההר  הזה  שהבטיח  ה'  עבודת  ה.  לנו'  ה

אל  משה  ודברי  משה '  התקימו  דברי  ה',  הפסח  באותה  שנה  עשו  ישראל  במצרים  ולא  בהר  ה
בר  אז  התקיים  ד.  בנוי  כהלכתו  וכל  ישראל  מקריבים'  כאשר  משכן  ה,  אל  פרעה  בשנה  שאחריה

מכאן  יובן  למה  חששו  הטמאים  שאם  לא  יקריבו .  שיחגו  ישראל  לפניו  את  החג  במדבר'  ה
' לכן  לא  נסעו  ישראל  מהר  ה.  על  ההר'  זוהי  ההזדמנות  היחידה  לעבוד  את  ה.  'יגרעו  מקהל  ה

ואם  כדברי  חכמים .  (את  הפסח  בהר  סיני,  כולל  הטמאים,  אלא  אחרי  שהקריבו  כל  ישראל
נמצא  שעשו  כל  ישראל ,  באייר  היה  ביום  ראשון'  הרי  שכ,  שבתשהפסח  באותה  שנה  היה  ב

 ).ואז המתינו עד לאחר השבת ונסעו, כולל הטמאים את הפסח

לכן  שלש  פרשיות ,  יציאת  מצרים  אינה  אפשרית  אלא  כחלק  מהחג  כפי  שהוא  נעשה  לדורות
 .היציאה מלוות בצווי לדורות

 למה בעשור
ל  הסבירו  שזה  כדי  להתגאות  בפני "  חז?למה  לקחו  את  פסח  מצרים  כבר  בעשור  לחדש

ג  הם "ב  וי"א  י"לעיל  הסברתי  שזה  משום  שי.  המצרים  שאנו  עומדים  לשחוט  את  אלהיהם
שמשה ,  )ושלשת  ההסברים  כמובן  אינם  סותרים  זה  את  זה(עוד  יש  להסביר  .  שלשת  ימי  החשך

תארגנים אנחנו  מבחינתנו  מ.  מצוה  לקחת  את  השה  בעוד  יש  זמן  ללכת  שלשה  ימים  להר  סיני
 .ואז נראה מה יהיה,  נעשה במצרים–אם בסוף לא יסתדר . לעשות את הפסח במקומו

 

ְיהָֹוה  הֹוָיה  ְּבִמְקְנ0   ַידִהֵּנה    :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.  זֹו  ַהֶּדֶבר,  ָיד  ֲחָזָקהְּב
ֲאֶׁשר  ַּבָּׂשֶדה  ַּבּסּוִסים  ַּבֲחמֹוִרים  ַּבְּגַמִּלים  ַּבָּבָקר  ּוַבּצֹאן  ֶּדֶבר  ָּכֵבד 

  :ְמֹאד

 

 נגף כואב

, מחלה,  המצרים  מתו  במגפה.  ככל  המגפות,  מגפה,  בארנו  אפוא  שמכת  בכורות  היא  נגף
שהרי  אילו .  היא  ממיתה  בכאבים,  מסתבר  שזאת  לא  רק  מגפה  ממיתה.  על  מצרים'  שהביא  ה

. לא  היו  המצרים  מגלים  זאת  עד  הבקר,    בחצי  הלילה  על  מטתם  בשקטהיו  מתים  הבכורות
מלמדת  שככל  הנראה  המגפה  גרמה ,  העובדה  שהיתה  צעקה  גדולה  במצרים  ופרעה  קם  בלילה

אשר  היו  לידם ,  שלפני  מותם  עוד  צעקו  והביאו  אליהם  את  כל  בני  הבית,  גם  יסורים  למתים
 . וחזו במותם

 

 לא יחרץ כלב לשונו

אצל :  חן  ההפליה  בין  ישראל  למצריםהיינו  שבכך  תָּב,  "  יחרץ  כלב  לשונולא",  בפשטות
אפילו  הכלבים  שדרכם  לנבוח .  ואצל  ישראל  יהיה  שקט  מופתי,  המצרים  תהיה  צעקה  גדולה

. מע  ההבדל בין מצרים לבין ישראלאה  ויָשובזה  יָר,  ש  האדם  ושאר  הבהמה"וכ,  בכל  עת  ישתקו
ולכל  בני  ישראל  לא "אבל  המפרשים  פרשו  ש.  בין  ישראלבין  מצרים  ו'  בזה  תדעון  אשר  יפלה  ה

ולכן "  ומת  כל  בכור  בארץ  מצרים"אלא  ל"  צעקה  גדולה  במצרים"אינו  נגוד  ל"  יחרץ  כלב  לשונו
 .פרשו אחרת

 

  ביד חזקה
המצרים  הולכים  ונכנעים  מפני  ישראל  ככל  שהתקדמו .  יציאת  מצרים  נעשית  ביד  חזקה

אפשר .  אבל  המצרים  כבר  יראים  מפני  משה  ומפני  ישראל,  פרעה  עוד  הכביד  את  לבו.  המכות
לפני  מכת  ארבה  עבדי .  'שבה  חלק  מעבדי  פרעה  כבר  חשש  מפני  ה,  לראות  את  זה  במכת  ברד

גם  פרעה  הולך  ומגמיש  את  עמדתו  כפי .  פרעה  כבר  מתחננים  בפניו  שישלח  את  ישראל
 .שבארנו לעיל

זה  אחד  הדברים  המרכזיים  שיש .  בזק  היד  מוזכר  היטחֹ,  ובכל  התשובות  לבנים  השואלים
 .לדורות. לומר לבנים

 .'אלא כמופתים להוכחת מציאות ה, כלפי חוץ המכות לא הוצגו כיד חזקה, ואולם

  אינם  נזכרים  בשום  מקום –"  מכות  מצרים"או  "  עשר  המכות  "-הביטויים  השגורים  בפינו  
, יא  מדברת  על  שפטיםאמנם  ה  (התורה  לא  מדברת  על  מכות  אלא  על  מופתים  ואותות.  בתורה

לומר  לך  שמכת  בכורות  היא ,  "עוד  נגע  אחד"ורק  על  מכת  בכורות  הכתוב  אומר  ,  )וראה  להלן
הכתוב  מביא  את  ההבחנה  הזו  לידי  ביטוי  נוסף  באמצעות  פרשייה .  כבר  מכה  ולא  מופת

אל  משה  לא  ישמע  אליכם  פרעה '  ויאמר  ה:  "מסכמת  המפרידה  בין  מכת  חושך  ומכת  בכורות
..." ומשה  ואהרן  עשו  את  כל  המופתים  האלה  לפני  פרעה.  ות  מופתי  בארץ  מצריםלמען  רב

והיא  מקבילה  באופן  בולט  לפרשייה  הפותחת  את ,  פרשייה  זו  סוגרת  את  סיפור  תשע  המכות



 

 

יז

 

 
ואני  אקשה  את  לב  פרעה  והרביתי  את  אותותי  ואת  מופתי  בארץ :  "שם  נאמר,  הסיפור
המוצגים  כאילו  אינם  מכות ,  שת  המופתים  שתי  הפרשיות  האלה  תוחמות  את  פר ".מצרים

אשר  אשמע  בקולו  לשלח  את '  מי  ה"תשובה  לבן  הרשע  ששאל  .  'אלא  ראיות  לקיום  ה
 ".?ישראל

כך  אומר .  'הנימוק  הרשמי  לכל  מכה  הוא  להוכיח  את  מציאות  ה.    תפקידים  יש  למכותשני
  הסברת  שאתה .'וכו,  הארץ'  בעבור  תדע  כי  לה',  למען  תדע  כי  אני  ה,  משה  לפרעה  בכל  מכה

  המסר  בולט .'בזאת  תדע  כי  אני  ה,  טוב  ששאלת'?  לא  משלח  את  ישראל  כי  לא  ידעת  את  ה
כי  עתה  שלחתי  את  ידי  ואך  אותך  ואת  עמך  בדבר "שם  נאמר  לפרעה  ,  במיוחד  בין  שחין  לברד

ואולם  בעבור  זאת  העמדתיך  בעבור  הראותך  את  כוחי  ולמען  ספר  שמי  בכל ,  ותכחד  מן  הארץ
  מטרתי  היא .אולם  לא  זו  המטרה  העיקרית,  לומר  יכולתי  להכות  אותך  מכה  ניצחת  כ ".הארץ

  .לספר שמי בכל הארץ

 .למשה' היא היד החזקה שהבטיח ה: ברור שיש למכה תפקיד נוסף, מאידך

אומר  הכתוב  במפורש  או  ברמז  שלמופתים  יש  גם  תפקיד ,  גם  בפתיחה  וגם  בסיום,  ואכן
ולא  ישמע ,  הרביתי  את  אותותי  ואת  מפתי  בארץ  מצריםו"בפתיחה  נאמר  .  כוחני  של  מכות

אליכם  פרעה  ונתתי  את  ידי  במצרים  והוצאתי  את  צבאותי  את  עמי  בני  ישראל  מארץ  מצרים 
. משמע  שגם  המופתים  הקודמים  היו  נגעים,  .."עוד  נגע  אחד"בסיום  נאמר  ".  בשפטים  גדולים

המופת .    מלאה  ביניהםואין  חפיפה,  כשנדקדק  נמצא  שיש  עשרה  מופתים  ועשרה  נגעים
 .איננו מופת) מכת בכורות(והנגע האחרון , איננו נגע) המטה ההופך לתנין(הראשון 

 .היא גם הוכחת ידו החזקה', הוכחת מציאות ה

 

הוא  בא  להוכיח  לו  שעליו  להסכים  לשלח  את .    מדבר  אל  פרעה  באותות  ובמופתיםמשה
, בכח',    משלח  את  ישראל  כי  אם  הלא  פרעה.    ביד  חזקהישראל  יוצאיםאבל  למעשה  ,  ישראל

. באותות  לבד  אלא  בכח'  מתברר  שבאי  העולם  לא  ייראו  את  ה.  מוציא  את  ישראל  ממצרים
, כ  עבדי  פרעה"אח,  תחילה  החרטומים.  האלהים'  הכח  הוא  המביא  את  המצרים  לומר  שה

ו כי  רא,  ואז  מכירים  בו  גם  ישראל,  "נלחם  להם  במצרים'  כי  ה"ולבסוף  גם  חיל  פרעה  אומר  
 .בהדר' ומתוך כך קול ה, בכח' קול ה. 'היא מביאה למורא גדול והכרה בה. את היד הגדולה

את  המשימה  הזאת  הוא  אפילו  לא .    בא  פרעה  אל  משה  ומתחנן  שמשה  יסלק  את  המכותוכך
מי  שמכר  את  חוקי  הטבע  יכול  לעורר  אותם .  ברור  שזה  לא  בכוחם.  מנסה  להטיל  על  חרטומיו

וכך  מתברר ,  י  המטה  אלא  בתפילה"את  זה  גם  משה  עושה  לא  ע.  ותםאך  לא  לסלק  א,  לפעמים
 .מי באמת מעל הטבע ושולט בו

היא  כבר  איננה  חלק  מסדרת  המופתים .    יש  להבין  גם  את  ייחודה  של  מכת  בכורותוכך
בין '  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה:  "היא  באה  להוכיח  דבר  אחר.  'שנועדו  להוכיח  את  מציאות  ה

 ".מצרים ובין ישראל

. ה  בכבודו  ובעצמו"ל  עומדים  על  לשון  הפסוקים  המלמדת  שאת  מכת  בכורות  הביא  הקב"חז
לפסוח  על  הפתח '  כי  מכך  שצריך  ה,  הדבר  עוד  טעון  ביאור  ועם  זאת.  "אני  יוצא  בתוך  מצרים"

שיודע  להבחין  בין  בכור ,  משמע  שאכן  יש  שם  מלאך  משחית,  ולא  לתת  למשחית  לבא  לנגוף
. צריך  לבא  להציל  את  ישראל  מפניו'  וה,  בחין  בין  מצרים  ובין  ישראלאך  אינו  יודע  לה,  לפשוט

גם  אם  הוא  כוח  טבע  ייחודי  המבחין  בין  בכור .  כוח  טבעי,  הוא  מגפה  ככל  המגפות"  המשחית" 
וגם  כל ,  גם  החרטומים  רואים  אותו.  עדיין  ההבדל  בין  בכור  לפשוט  הוא  הבדל  שבטבע,  לפשוט

או  איש ,  רק  אלוהים.  בין  ישראל  לעמים  היא  אלוהיתאבל  ההבחנה  .  איש  מצרי  רואה  אותו
, השולט  בכחות  הטבע  וגובר  על  המכות',  ה.  יודע  להבדיל  בין  קודש  לחול,  שלמד  את  תורתו

 .יוצא בתוך מצרים להבחין בין ישראל לעמים

 

 יד חזקה של מי

אי  אפשר  להביא  את  העם .  הוא  מנסה  לשכנע,    מדבר  אל  בני  ישראל  במשך  זמן  רבמשה
בני  ישראל  אינם  שומעים  כשהוא  מדבר  אתם .  התהליך  החנוכי  הוא  ארוך,  ה  בבת  אחתלאמונ

אלא  שכאשר ,  אך  הם  שומעים  ומאמינים  כשהוא  מבטיח  להקל  את  שעבודם,  על  ברית  האבות
 .רוחם של ישראל קצרה והם אינם שומעים, מתברר שהדרך ארוכה וקשה

אבל  כאשר .  וח  משעבוד  הגלותיכול  להתמך  בשאיפה  לבר,    הגדול  לבא  לארץ  ישראלהחזון
. עליכם  וישפט'  הוא  אומר  למשה  ואהרן  ירא  ה,  לשם  כך  נדרש  ישראל  לעבוד  קשה  יותר

. 'השליחות  של  משה  היא  ללמד  את  ישראל  לרצות  לצאת  מתחת  סבלות  מצרים  ולעבוד  את  ה
 .היא ראיה לטוח ארוך והיא מצריכה אורך רוח למרות העבודה הקשה' ראית ברית ה

כדי  שהוא  יגרש  את  ישראל  ביד ,  אל  פרעה'  שולח  אותו  ה,  ראל  אינם  שומעים  ישוכשבני
אלהיכם  המוציא  אתכם '  וידעתם  כי  אני  ה"אם  בני  ישראל  אינם  עומדים  במשימה  .  חזקה

בנטתי  את  ידי  על '  וידעו  מצרים  כי  אני  ה",  הדרך  עוברת  דרך  פרעה,  "מתחת  סבלות  מצרים
 ".מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם

כי  ביד  חזקה .  יצאו  בידו  החזקה  של  פרעה',  ם  לא  יזכו  ישראל  לצאת  בידו  החזקה  של  הא
 ).י שם"וראה רש. (ישלחם וביד חזקה יגרשם

 

 

 האותות והשפטים
ַוֲאִני  ַאְקֶׁשה  ֶאת  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְוִהְרֵּביִתי  ֶאת  אֹתַֹתי  ְוֶאת  מֹוְפַתי :  "למשה'  לפני  המכות  אומר  ה

לֹא  ִיְׁשַמע  ֲאֵלֶכם  ַּפְרעֹה  ְוָנַתִּתי  ֶאת  ָיִדי  ְּבִמְצָרִים  ְוהֹוֵצאִתי  ֶאת  ִצְבאַֹתי  ֶאת  ַעִּמי ְו:    ְּבֶאֶרץ  ִמְצָרִים
ִּבְנטִֹתי  ֶאת  ָיִדי  ַעל  ִמְצָרִים ’  ְוָיְדעּו  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני  ה:    ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִּבְׁשָפִטים  ְּגדִֹלים

 ".ָרֵאל ִמּתֹוָכםְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂש

והם  אמורים  להיות  שפטים ,  הם  אמורים  להיות  אותות  ומופתים.  שני  תפקידים  יש  למכות
 .’ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ההתוצאה שלהם תהיה . גדולים

 ?או בשפטים הגדולים, באותות והמופתים'? במה ידעו מצרים כי אני ה

: את  התוצאה,  כותב  דוקא  אחרי  השפטיםהפסוק  ,  ואולם.  באותות  והמופתים,  לכאורה
התוצאה ".  ִּבְנטִֹתי  ֶאת  ָיִדי  ַעל  ִמְצָרִים  ְוהֹוֵצאִתי  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִמּתֹוָכם’  ְוָיְדעּו  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני  ה"

 .את ידו על מצרים' תושג דוקא בנטות ה

דם  הן  מוצגות וככל  שהתהליך  מתק,  המכות  מוצגות  תחילה  כאותות  ומופתים,  כאמור  לעיל
 .יותר ויותר כאיומים

בכך  נפתחת  הדלת  של  משה  אל ,  למעשה.  אותות  ומופתים  יודעים  גם  החרטומים  לעשות
ולא  משום  שהעובדה  שהוא  מסוגל  לשנות  את  סדרי  הטבע .    אל  בני  ישראל–ומתוך  כך  .  פרעה

 מי  שבא  ועושה  קונצים  של.  אלא  משום  שהוא  עושה  כמו  החרטומים,  מלמדת  שאלהים  אתו
מי  שיודע .  יוזמן  לעשות  מופע  קסמים  לפני  פרעה  בשעות  הפנאי,  שינוי  סדרי  בראשית

האותות .  יוזמן  לפגישה  בלשכתו  של  פרעה,  להתחרות  במדענים  ובחרטומים  המתקדמים
באה  לא  מתוך '  האמונה  בכחו  של  ה.  והמפותים  מזכים  את  משה  בקרבה  אל  החרטומים

בהצגת ,  בנטית  היד  על  מצרים.  גדוליםאלא  דוקא  בשפטים  ה,  היכולת  לעשות  מופתים
, יכלתו  לשפוט  את  הארץ.  אלא  כח  בעל  רצון  ושליטה,  הוא  לא  רק  כח  חזק  בטבע'  העובדה  שה

ִנְלָחם ’  ָאנּוָסה  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ה"עד  שיאמרו  .  'היא  זו  שמביאה  את  המצרים  לדעת  כי  אני  ה
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 ְנטּוָיהְוַחְרּבֹו  ְׁשלּוָפה  ְּבָידֹו    :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.    ַהֶחֶרב  זֹו,ְנטּוָיהּוִבְזֹרַע  
  :ַעל ְירּוָׁשָלִים

אֹו ֲהִנָּסה ֱא�ִהים ָלבֹא  :ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. זֹו ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה, מֹוָרא ָּגדֹולּוְב
ְלָחָמה  ּוְבָיד   ּוְבִמְּבֹאֹתת  ּוְבמֹוְפִתיםָלַקַחת  לֹו  ּגֹוי  ִמֶּקֶרב  ּגֹוי  ְּבַמּסֹות  

  ְּכֹכל  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ָלֶכם ְבמֹוָרִאים  ְּגדֹוִליםֲחָזָקה  ּוִבְזרֹוַע  ְנטּוָיה  ּו
  :ְיהָֹוה ֱא�ֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני0

 

  ִּתַּקח  ְּבָיֶד0 ַהֶּזהַהַּמֶּטה  ְוֶאת    ,ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַהַּמֶּטהֶזה  ,  ֹאתֹותּוְב

  :ֹאֹתת ָהֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת

ַּבָּׁשַמִים   מֹוְפִתיםְוָנַתִּתי    :ְּכָמה  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַהָּדםֶזה    ּוְבמֹוְפִתים
 ,ּוָבָאֶרץ

 
’   ה....ִּכי  ָגאֹה  ָּגָאה  ’  ָאִׁשיָרה  ַלה"ולומר  '    בהאמירה  שמאפשרת  לישראל  להכיר,  "ָלֶהם  ְּבִמְצָרִים

 ...".ְׁשמֹו’ ִאיׁש ִמְלָחָמה ה

 

  גלוי שכינה
נועדה ,  כפי  שבארנו  לעיל,  להיציאת  מצרים  ֻכ.  כל  עניינה  של  יציאת  מצרים  הוא  גלוי  השכינה

רת מט.  ובראשם  לישראל.  ולגלות  את  שכינתו  לכל  באי  עולם',  להראות  את  ידו  החזקה  של  ה
 .'יציאת מצרים היא למען תדע כי אני ה

 

 ובמופתים
שגם  ישראל  וגם  הבן  הרשע ',  מכין  את  משה  מראש  לכך  שיצטרך  להוכיח  את  מציאות  ה'  ה 

, בעשרת  המופתים  שנעשו  במטה.  ומשה  יוכיח  להם  באותות  ובמופתים',  ישאלו  מי  ה,  פרעה
בני  ישראל  יצאו  אם .  מצריםלא  זה  מה  שמוציא  את  ישראל  מ,  ואולם.  המשיבות  לקושית  הבן

אם  יוכלו  לעמוד  מול .  אם  יוכלו  לעמוד  מול  פרעה  ולזבוח  את  אלהי  מצרים,  תהיה  ידם  רמה
לא  פן  יפגענו  בדבר  או .  בני  בכורי  ישראל:  ולומר  לו,  פרעה  שאמר  לך  מעלי  אל  תוסף  ראות  פני

, כחות  עצמםישראל  יכולים  לעלות  ממצרים  ב.  ואנו  בנו  בכורו,  הוא  האלהים'  אלא  ה,  בחרב
אפילו  במדבר  רבים ,  אדרבה,  אך  הם  לא  מצליחים.  אם  יצליחו  להרים  את  ראשם  מעבדותם

 :מרֹות ָעָׁשןיְוִת, ָוֵאׁש, ָּדם

 ּוְבֹמָרא  ָּגדֹול.    ְׁשַּתִיםּוִבְזֹרַע  ְנטּוָיה.    ְׁשַּתִיםְּבָיד  ֲחָזָקה  :ָּדָבר  ַאֵחר

  ֶׁשֵהִביא  ַהָּקדֹוׁש ֵאּלּו  ֶעֶׂשר  ַמּכֹות.    ְׁשַּתִיםּוְבמֹוְפִתים.    ְׁשַּתִיםּוְבֹאתֹות.  ְׁשַּתִים

 :ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן

 
  יצאו  ביד -אך  ברגע  היציאה  .  לכן  צריך  פרעה  לגרשם  ביד  חזקה.  מהם  רוצים  לשוב  למצרים

 .רמה

יש  שם  מטה .  כ"המופתים  והמכות  שיבאו  אח,  אל  משה  בסנה  הם  הכנה  לאותות'  דברי  ה
כל  המופתים ',  בלכתו  של  משה  למצרים  אומר  לו  ה.  והפיכת  מים  לדם,  נגעים,  שהופך  לזוחל

יבא  הרגע  שבו  תאמר  לפרעה  בני  בכורי .  כי  אני  אחזק  את  לבו,  שתעשה  במטה  לא  יועילו
, ואז  ייפגעו  לא  רק  המצרים.  ברגע  הזה  אני  יוצא  בתוך  מצרים.  'ברגע  הזה  יפגשהו  ה.  ישראל

 .ם בדם ולא יכרתו עמי בריתייפגעו גם ישראל שלא יסמנו את עצמ

 

 

. 'למען  תדע  כי  אני  ה',  בזאת  תדע  כי  אני  ה.    מצרים  מוצגות  לא  כמכות  אלא  כמופתיםמכות 
. הוא  האלהים'  אלא  רק  מוכיח  לו  שה,  לא  מאיים  על  פרעה)  לפחות  בהתחלה(משה  ,  רשמית

, מכההמופת  הראשון  כלל  אינו  .  אשר  אשמע  בקולו'  הוא  בא  להשיב  על  שאלת  פרעה  מי  ה
עם ).  אם  כי  הוא  משפיל  מאד  את  החרטומים  שמטה  אהרן  בולע  את  מטותם(הוא  רק  מופת  

אך  עדיין  כלפי  חוץ  הוא  רק  עושה  מופתים  להוכחת ,  הזמן  הולך  וגובר  הטון  המאיים  בפי  משה
 .הם מבינים שיש כאן מבחן להוכחת האלהות: כלומר, גם החרטומים מנסים את כחם. טענתו

דם מכת  ב?    לא  בא  רק  להראות  לו  אותות  ומופתים  אלא  גם  להכותו  הבין  פרעה  שמשהמתי
, אבל  בצפרדע.  גם  המכה  לא  הוצגה  כמכה  אלא  כמופת,  מ  עם  משה"פרעה  אינו  מנהל  מו

יש :  כלומר,  משה  מציג  מראש  את  המכה  כדבר  שיקרה  אם  ימאן  פרעה  לשלח,  כ  בערוב"ואח
 .מ עם משה"לכן פרעה מנהל מו. כאן איום ואולטימטום

את  המכות .  הם  לא  יכולים  לסלק  את  המכות,  החרטומים  יכולים  רק  להביא  מכות,  לםואו
לא  לבנות  או ,  בחרטומאות  אפשר  רק  לקלקל  את  העולם.  מסלק  משה  לא  במטה  אלא  בתפלה

את  זה  רואים  גם .  לכן  אין  מידו  מציל.  ורק  הוא  מוחץ  ורופא,  בורא'  רק  ה.  לתקן  אותו
הידיעה .  (יכול  בכחו  לאחוז  בזנבו  אינו  חושש  מהמכהוכן  רואים  שם  שמי  ש.  במופתים  שבסנה

של  הפלית  ארץ  גשן  מפני ,  באה  בפרשת  וארא  בהקשר  של  סלוק  הצפרדעים'  וההכרה  בכח  ה
לעמת  זאת .  מתגלה  בהצלה'  ה.  ושל  השארת  פרעה  בחיים  כדי  שיראה  את  הנס,  הערוב

לל  שליטה הגולם  יוצא  מכ,  החרטומאות  סובלת  מכל  המחלות  של  יצירת  גלמים  בספרות
 ).ומנסים להוסיף גם על הכנים, על הצפרדע, הם מוסיפים על הדם, והתוצאה היא חורבן

גם  סלוק  הנס  הוא ,  שם.    בים–רק  במקום  אחד  משמש  המטה  גם  להחזרת  הטבע  לאיתנו  
לכן  גם .  איש  מלחמה'  עליו  אמרו  ישראל  שה.  והוא  נועד  לצורך  הריגה,  והוא  מכה,  מלחמה

והם ',  הוא  מספק  למצרים  את  ההוכחה  הסופית  לקיומו  של  ה,  תעם  זא.  הוא  נעשה  במטה
 .נלחם להם במצרים' אומרים אנוסה מפני ישראל כי ה

 

ולא  בסמוך  להכאה  עצמה ,  בקרב  הארץ  באה  תמיד  בסמוך  להצלה  מהמכה'    שאני  הההוכחה
ָבֶדיָך ְלָמַתי  ַאְעִּתיר  ְלָך  ְוַלֲע:  "...הסרת  הצפרדעים  באה  עם  הסרת  המכה  מחר).  מלבד  בדם(

  ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ִּכְדָבְרָך  ְלַמַען  :ּוְלַעְּמָך  ְלַהְכִרית  ַהְצַפְרְּדִעים  ִמְּמָך  ּוִמָּבֶּתיָך  ַרק  ַּבְיאֹר  ִּתָּׁשַאְרָנה
והצלת  ארץ  גשן ,  י  הפדות  וההפליה  של  ארץ  גשן"בערוב  היא  באה  ע".  ֱאלֵֹהינּו’  ֵּתַדע  ִּכי  ֵאין  ַּכה

ֵליִתי  ַבּיֹום  ַההּוא  ֶאת  ֶאֶרץ  ּגֶֹׁשן  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  עֵֹמד  ָעֶליָה  ְלִבְלִּתי  ֱהיֹות  ָׁשם  ָערֹב  ְלַמַען ְוִהְפ:  "מהמכה
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   .ָּדם

 . ְצַפְרֵּדַע

 
ִּכי  ַעָּתה  ָׁשַלְחִּתי  ֶאת  ָיִדי  ָוַאְך  אֹוְתָך  ְוֶאת  ַעְּמָך :  "לפני  מכת  ברד".  ְּבֶקֶרב  ָהָאֶרץ’  ֵּתַדע  ִּכי  ֲאִני  ה

  ְואּוָלם  ַּבֲעבּור  זֹאת  ֶהֱעַמְדִּתיָך  ַּבֲעבּור  ַהְראְֹתָך  ֶאת  ּכִֹחי  ּוְלַמַען  ַסֵּפר  ְׁשִמי  :ַּבָּדֶבר  ַוִּתָּכֵחד  ִמן  ָהָאֶרץ
ַהּקֹלֹות ’  ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו  מֶֹׁשה  ְּכֵצאִתי  ֶאת  ָהִעיר  ֶאְפרֹׂש  ֶאת  ַּכַּפי  ֶאל  ה:  "ובסופה,  "ְּבָכל  ָהָאֶרץ

 ".ָהָאֶרץ’ ַדע ִּכי ַלהֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלַמַען ֵּת

ויבלע .    באה  לידי  בטוי  הכרתו  של  משה  בכך  שהמטה  שהפך  לתנין  הוא  בעצם  רק  מטהוכאן
החרטומאות .  אך  אנו  יודעים  שהוא  מטה,  הוא  אמנם  נראה  כתנין,  מטה  אהרן  את  מטותם

, הבשורה  של  משה  היא  שיש  רובד  נוסף  במציאות.  המוחש,  מבוססת  על  מדע  הנראה
בתור  המעצמה  המדעית  הגדולה  ביותר ,  מצרים.  ינם  יכולים  להבין  אותושהחרטומים  א

נתפשה  כך  שכל  החולק  על  חרטומיה  הוא  פרימיטיבי  שאין  לו  יד  ורגל  במדע  ואינו ,  בתקופתה
, מבין  את  המציאות  משה  מלמד  שאמנם  המדע  מכיר  היטב  את  הרובד  החומרי  של  המציאות

הוא  זה  שלא  מבין  את ,  א  מי  שלא  מבין  אותושדוק,  אך  מעל  הרובד  הזה  יש  רובד  גבוה  יותר
 .המציאות

הוא  לא ,  מנהיג  את  העולם'  שה.  ב.  שולט  בטבע'  שה.  א:    המכות  מלמד  משה  שני  דבריםדרך
כפי ,  הוא  לא  עוד  כח  שאם  נלמד  אותו  נוכל  לרתום  אותו  לטובתנו.  הוא  גם  מנהיג,  רק  שולט

 .שות את רצונוועלינו לע, הוא גורם מנהיג בעל רצון. שעושים החרטמים

 

 עשר המכות 
ֵלְך  ֶאל  ַּפְרעֹה  ַּבּבֶֹקר  ִהֵּנה  יֵֹצא  ַהַּמְיָמה :  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ָּכֵבד  ֵלב  ַּפְרעֹה  ֵמֵאן  ְלַׁשַּלח  ָהָעם 

ַמְרָּת  ֵאָליו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהי ְוָא:  ְוַהַּמֶּטה  ֲאֶׁשר  ֶנְהַּפְך  ְלָנָחׁש  ִּתַּקח  ְּבָיֶדָךְוִנַּצְבָּת  ִלְקָראתֹו  ַעל  ְׂשַפת  ַהְיאֹר  
ּכֹה  ָאַמר :  ָהִעְבִרים  ְׁשָלַחִני  ֵאֶליָך  ֵלאמֹר  ַׁשַּלח  ֶאת  ַעִּמי  ְוַיַעְבֻדִני  ַּבִּמְדָּבר  ְוִהֵּנה  לֹא  ָׁשַמְעָּת  ַעד  ּכֹה

  ְוֶנֶהְפכּו ַּמִים  ֲאֶׁשר  ַּבְיאֹרַעל  ַה  ַּבַּמֶּטה  ֲאֶׁשר  ְּבָיִדי  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  ַמֶּכה  ְּבזֹאת  ֵּתַדע  ִּכי  ֲאִני  ְיהָֹוהְיהָֹוה  
 ס: ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ָּתמּות ּוָבַאׁש ַהְיאֹר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר: ְלָדם

ַעל ַעל  ֵמיֵמי  ִמְצַרִים  ַעל  ַנֲהרָֹתם    ַקח  ַמְּטָך  ּוְנֵטה  ָיְדָך ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ֱאמֹר  ֶאל  ַאֲהרֹן  
  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּוָבֵעִצים ָדם  ְוָהָיה  ָדם  ְוַעל  ָּכל  ִמְקֵוה  ֵמיֵמיֶהם  ְוִיְהיּו  ְיאֵֹריֶהם  ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם

י   ַוַּיְך  ֶאת  ַהַּמִים  ֲאֶׁשר  ַּבְיאֹר  ְלֵעיֵנַוָּיֶרם  ַּבַּמֶּטהַוַּיֲעׂשּו  ֵכן  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ַּכֲאֶׁשר  ִצָּוה  ְיהָֹוה  :  ּוָבֲאָבִנים
ְוַהָּדָגה  ֲאֶׁשר  ַּבְיאֹר  ֵמָתה  ַוִּיְבַאׁש  ַהְיאֹר :  ַפְרעֹה  ּוְלֵעיֵני  ֲעָבָדיו  ַוֵּיָהְפכּו  ָּכל  ַהַּמִים  ֲאֶׁשר  ַּבְיאֹר  ְלָדם

ַרִים ַוַּיֲעׂשּו  ֵכן  ַחְרֻטֵּמי  ִמְצ:    ַוְיִהי  ַהָּדם  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִיםְולֹא  ָיְכלּו  ִמְצַרִים  ִלְׁשּתֹות  ַמִים  ִמן  ַהְיאֹר
  ַוִּיֶפן  ַּפְרעֹה  ַוָּיבֹא  ֶאל  ֵּביתֹו  ְולֹא :ַוֶּיֱחַזק  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְולֹא  ָׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ַּכֲאֶׁשר  ִּדֶּבר  ְיהָֹוהְּבָלֵטיֶהם  

ֵמי ַוַּיְחְּפרּו  ָכל  ִמְצַרִים  ְסִביבֹת  ַהְיאֹר  ַמִים  ִלְׁשּתֹות  ִּכי  לֹא  ָיְכלּו  ִלְׁשּתֹת  ִמֵּמי:  ָׁשת  ִלּבֹו  ַּגם  ָלזֹאת
 :ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיהָֹוה ֶאת ַהְיאֹר: ַהְיאֹר

בזאת .  הנה  תשובתך'?  שאלת  מי  ה.  אלא  כהוכחה  לפרעה,  משה  לא  מציג  את  הדברים  כמכה
בינתים  הוא  לא  מבין .  פרעה  קורא  לחרטומיו  ודוחה  את  ראייתו  של  משה  ולא  שת  לבו.  תדע

 .'ולא רק להוכיח לו את מציאות ה, שמשה מנסה גם להכות אותו

  

ְוִאם :  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ּבֹא  ֶאל  ַּפְרעֹה  ְוָאַמְרָּת  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָֹוה  ַׁשַּלח  ֶאת  ַעִּמי  ְוַיַעְבֻדִני 
אֹר  ְצַפְרְּדִעים  ְוָעלּו  ּוָבאּו ְוָׁשַרץ  ַהְי:  ָמֵאן  ַאָּתה  ְלַׁשֵּלַח  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  נֵֹגף  ֶאת  ָּכל  ְּגבּוְלָך  ַּבְצַפְרְּדִעים

ּוְבָכה  ּוְבַעְּמָך :  ְּבֵביֶתָך  ּוַבֲחַדר  ִמְׁשָּכְבָך  ְוַעל  ִמָּטֶתָך  ּוְבֵבית  ֲעָבֶדיָך  ּוְבַעֶּמָך  ּוְבַתּנּוֶריָך  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך
ַעל   ְנֵטה  ֶאת  ָיְדָך  ְּבַמֶּטָךֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ֱאמֹר  ֶאל  ַא:  ּוְבָכל  ֲעָבֶדיָך  ַיֲעלּו  ַהְצַפְרְּדִעים

 . ִּכִּנים

 
  ַעל ַוֵּיט  ַאֲהרֹן  ֶאת  ָידֹו:    ְוַהַעל  ֶאת  ַהְצַפְרְּדִעים  ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִיםַהְּנָהרֹת  ַעל  ַהְיאִֹרים  ְוַעל  ָהֲאַגִּמים

ים  ְּבָלֵטיֶהם  ַוַּיֲעלּו  ֶאת ַוַּיֲעׂשּו  ֵכן  ַהַחְרֻטִּמ:  ֵמיֵמי  ִמְצָרִים  ַוַּתַעל  ַהְּצַפְרֵּדַע  ַוְּתַכס  ֶאת  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים
ַוִּיְקָרא  ַפְרעֹה  ְלמֶֹׁשה  ּוְלַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  ַהְעִּתירּו  ֶאל  ְיהָֹוה  ְוָיֵסר :  ַהְצַפְרְּדִעים  ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים

ְרעֹה  ִהְתָּפֵאר  ָעַלי ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ְלַפ:  ַהְצַפְרְּדִעים  ִמֶּמִּני  ּוֵמַעִּמי  ַוֲאַׁשְּלָחה  ֶאת  ָהָעם  ְוִיְזְּבחּו  ַליהָֹוה
ַוּיֹאֶמר :  ְלָמַתי  ַאְעִּתיר  ְלָך  ְוַלֲעָבֶדיָך  ּוְלַעְּמָך  ְלַהְכִרית  ַהְצַפְרְּדִעים  ִמְּמָך  ּוִמָּבֶּתיָך  ַרק  ַּבְיאֹר  ִּתָּׁשַאְרָנה

ִעים  ִמְּמָך  ּוִמָּבֶּתיָך  ּוֵמֲעָבֶדיָך   ְוָסרּו  ַהְצַפְרְּד:ְלַמַען  ֵּתַדע  ִּכי  ֵאין  ַּכיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּוְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ִּכְדָבְרָך  
ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ֵמִעם  ַּפְרעֹה  ַוִּיְצַעק  מֶֹׁשה  ֶאל  ְיהָֹוה  ַעל  ְּדַבר :  ּוֵמַעֶּמָך  ַרק  ַּבְיאֹר  ִּתָּׁשַאְרָנה

ְּדִעים  ִמן  ַהָּבִּתים  ִמן  ַהֲחֵצרֹת ַוַּיַעׂש  ְיהָֹוה  ִּכְדַבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֻמתּו  ַהְצַפְר:  ַהְצַפְרְּדִעים  ֲאֶׁשר  ָׂשם  ְלַפְרעֹה
  ְוַהְכֵּבד  ֶאת ַוַּיְרא  ַּפְרעֹה  ִּכי  ָהְיָתה  ָהְרָוָחה  :ַוִּתְבַאׁש  ָהָאֶרץַוִּיְצְּברּו  אָֹתם  ֳחָמִרם  ֳחָמִרם  :  ּוִמן  ַהָּׂשדֹת

 :ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה

 

לא  ההכאה .    בקרב  הארץ'    ולא  רק  הוכחה  כי  אני  ה,יוםכאן  לשונו  של  משה  כבר  מכילה  ִא
ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה :  'אלא  דווקא  הסרת  המכה  היא  ההוכחה  שאני  ה',  היא  ההוכחה  למציאות  ה

ְלַפְרעֹה  ִהְתָּפֵאר  ָעַלי  ְלָמַתי  ַאְעִּתיר  ְלָך  ְוַלֲעָבֶדיָך  ּוְלַעְּמָך  ְלַהְכִרית  ַהְצַפְרְּדִעים  ִמְּמָך  ּוִמָּבֶּתיָך  ַרק 
  ְוָסרּו  ַהְצַפְרְּדִעים :ְלַמַען  ֵּתַדע  ִּכי  ֵאין  ַּכיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּוַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ִּכְדָבְרָך  :  ְיאֹר  ִּתָּׁשַאְרָנהַּב

 .ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶּמָך ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה

הם  אינם  יכולים  לסלק  את .  כההחרטומים  יכולים  אף  הם  לעשות  כמשה  ולהביא  את  המ
גם  משה  אינו  מרפא  את  המכה .  לא  לתקנו,  חרטומאות  יכולה  לקלקל  את  העולם.  המכה

הוא .  'ובעל  כרחו  גם  פרעה  מבין  ומקבל  שמשה  צריך  להתפלל  אל  ה.  במטהו  אלא  בתפלה
 .יש להניח שהוא לא מתכוון לקיים. 'מבטיח לשלח את העם לזבוח לה

 . אלהינו' לפרעה שהמטרה היא למען תדע כי אין כהמסביר , משה נאמן למטרתו

  

  ְוָהָיה  ְלִכִּנם  ְּבָכל  ֶאֶרץ ֶאת  ֲעַפר  ָהָאֶרץ  ְוַהְך  ְנֵטה  ֶאת  ַמְּטָךַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ֱאמֹר  ֶאל  ַאֲהרֹן   
  ַוְּתִהי  ַהִּכָּנם  ָּבָאָדם  ּוַבְּבֵהָמה  ָּכל ץֲעַפר  ָהָאֶר  ַוַּיְך  ֶאת  ַוֵּיט  ַאֲהרֹן  ֶאת  ָידֹו  ְבַמֵּטהּוַוַּיֲעׂשּו  ֵכן  :  ִמְצָרִים

ַוַּיֲעׂשּו  ֵכן  ַהַחְרֻטִּמים  ְּבָלֵטיֶהם  ְלהֹוִציא  ֶאת  ַהִּכִּנים  ְולֹא :  ֲעַפר  ָהָאֶרץ  ָהָיה  ִכִּנים  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים
  ַוֶּיֱחַזק  ֵלב ֶאְצַּבע  ֱאלִֹהים  ִהואְרעֹה  ַוּיֹאְמרּו  ַהַחְרֻטִּמים  ֶאל  ַּפ:  ָיכֹלּו  ַוְּתִהי  ַהִּכָּנם  ָּבָאָדם  ּוַבְּבֵהָמה

 :ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה

 .אבל החרטומים מנסים את כחם. במכה הזאת אין שיח בין משה לבין פרעה

הם  אינם  מסיקים ,  ועם  זאת.  רק  אחר  הנסיון  הם  אומרים  אצבע  אלהים  היא,  הם  מנסים
 .אלא שאצבע אלהים היא, וב מהםם טשמשה הוא חרטֹ

הם ,  יתרה  מזאת.  'חכמיו  של  פרעה  כבר  מאמינים  בה.  מטרתו  של  משה  הושגה  אפוא
 . מעבר לעולם המושגים שלהם. מאמינים שיש משהו מעבר למדע המצרי

והוא ,  הוא  מעצמה  מדעית  בעלת  חרטומים  מתקדמים.  'פרעה  לא  מאמין  בה:  וכפי  שבארנו
, אלהיו  הם  היאור.  אתיאיסט  המאמין  רק  בכחות  טבע  ריאליים.  מאמין  רק  במה  שהוא  מכיר

הם ).  הגרביטציה  וחוקי  ניוטון  וקפלר,  האנרציה:  בתרגום  מודרני.  (השמים  והים,  הארץ
 .מכה משה במטהו את כל כחות הטבע, לכן. שולטים בעולם

הבשורה  של  משה  היא  שיש  רובד  נוסף .  המוחש,  החרטומאות  מבוססת  על  מדע  הנראה
בתור  המעצמה  המדעית  הגדולה ,  מצרים.  שהחרטומים  אינם  יכולים  להבין  אותו,  אותבמצי

נתפשה  כך  שכל  החולק  על  חרטומיה  הוא  פרימיטיבי  שאין  לו  יד  ורגל  במדע ,  ביותר  בתקופתה
ואינו  מבין  את  המציאות  משה  מלמד  שאמנם  המדע  מכיר  היטב  את  הרובד  החומרי  של 

הוא  זה  שלא ,  שדוקא  מי  שלא  מבין  אותו,    גבוה  יותראך  מעל  הרובד  הזה  יש  רובד,  המציאות
 .מבין את המציאות



 

 

כ

 

 
הוא  לא ,  מנהיג  את  העולם'  שה.  ב.  שולט  בטבע'  שה.  א:    המכות  מלמד  משה  שני  דבריםדרך

כפי ,  הוא  לא  עוד  כח  שאם  נלמד  אותו  נוכל  לרתום  אותו  לטובתנו.  הוא  גם  מנהיג,  רק  שולט
 .ועלינו לעשות את רצונו,  רצוןהוא גורם מנהיג בעל. שעושים החרטמים

, מבחינתו.  פרעה  אינו  מאמין.  החרטומים  כבר  מאמינים  שיש  אלהים,  אחרי  מכת  כנים
כשיש  אחר  המאיים  על .  מדעניו  וחרטומיו  הם  בני  סמכא  כל  עוד  הם  מבססים  את  שלטונו

 .אין הוא מאמין בהם, שלטונו

  משום  שהאמונה  מבססת אלא,  פרעה  מאמין  לא  משום  שהמדע  המצרי  מחייב  את  אמונתו
 .את שלטונו

 

 )ל"עוד על הנ(

 .’ִמי ה: ומכאן, ’לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה: לפרעה יש הגיון משלו

אותה :  "ל  מעצימים  את  הדבר  באמרם"חז.  לא  קיים=  פרעה  מיצג  תרבות  שבה  לא  ידעתי  
לא  היה  יודע  לשלח  לי  עטרה ,  אשר  אשמע  בקולו  לשלח  את  ישראל'  שעה  כעס  ואמר  מי  ה

אמר  להם  המתינו ,  וגם  את  ישראל  לא  אשלח'  לא  ידעתי  את  ה,    בדברים  אתם  באים  אליאלא
לי  עד  שאחפש  בספר  שלי  מיד  נכנס  לבית  ארמון  שלו  והיה  מביט  בכל  אומה  ואומה  ואלהיה 
התחיל  קורא  אלהי  מואב  ואלהי  עמון  ואלהי  צידון  אמר  להם  חפשתי  שמו  בבית  גנזי  ולא 

ומרים  כי  אני  הוא  אדון  העולם  ואני  בראתי  עצמי  ואת   מתחלה  שקר  אתם  א...מצאתי  אותו
 ".שנאמר לי יאורי ואני עשיתני, נילוס

כפי  שאנו  מפטירים (יחזקאל  מנבא  על  פרעה  של  זמנו  .  המדרש  מצטט  כאן  פסוק  מיחזקאל
אבל  מסתבר  שהרעיון  העומד  מאחורי  פרעה  של  משה  הוא  הרעיון  העומד ,  )בפרשת  וארא

ִהְנִני  ָעֶליָך  ַּפְרעֹה  ֶמֶלְך  ִמְצַרִים  ַהַּתִּנים  ַהָּגדֹול  ָהרֵֹבץ :  "חזקאל  מנבאי.  מאחורי  פרעה  של  יחזקאל
כיצד  יכול  אדם .  לכאורה  זוהי  אמירה  משונה".  ְּבתֹוְך  ְיאָֹריו  ֲאֶׁשר  ָאַמר  ִלי  ְיאִֹרי  ַוֲאִני  ֲעִׂשיִתִני

.   עודאלא  שיחזקאל  מבטא  כאן  מין  אמירה  של  אני  ואפסי?  להאמין  שהוא  עשה  את  עצמו
אין  דבר  שאני  לא .  אמירה  זו  אופיינית  בכל  דור  ודור  לראש  המעצמה  המדעית  הגדולה  בדור

כ  הם  מכירים  בכך "כמובן  שבד.  הראו  לי  מישהו  שיודע  משהו  שאני  לא  יודע:  עובדה,  יודע
אבל  הם  מאמינים  שבכח  חוקי  המדע  שלהם  אפשר ,  שעוד  נשארו  להם  כמה  דברים  לחקור

 .להסביר את כל העולם

אז  שוב  תעמוד ,  נניח  שהמדע  שלך  יוכל  להצביע  על  הגורם  להווצרותך.  זה  כמובן  לא  יתכןו
תצטרך  להסביר  מנין  נוצר  הגורם  שגרם ,  ואם  תסביר  אותו.  מנין  נוצר  הגורם  הזה:  בפני  בעיה

. המדע  הקיים  יכול  להסביר  כל  דבר  רק  מכח  כח  שקדם  לו  בזמן.  זוהי  רגרסיה  אינסופית.  אותו
בעל .  מוכח  ששום  דבר  לא  יכול  להתקיים,  כ  יקדם  לו  דבר"ול  להתקיים  אאאם  דבר  אינו  יכ

מחוץ :  כלומר.  הגורמים  והנגרמים,  כרחנו  עלינו  להאמין  שעצם  הקיום  הוא  מחוץ  לחוקי  הזמן
או  של (מי  שתולה  את  הקיום  בהכרתו  ובהבנתו  שלו  .  לטבע  ומחוץ  למה  שמכיר  האדם

 .כאילו אמר שהוא ברא את עצמו, )חרטומיו

המיחד  את  כולם  הוא  שכולם  מוחשיים  וניתנים .    אלילי  מצרים  הם  חוקי  טבע  שוניםכל
לנו  הם  נשמעים  פרימיטיביים  רק  משום  שהמדע  שלנו  פחות  פרימיטיבי .  י  האדם"להכרה  ע

נדמה  היה  לו  שהוא ,  כיון  שפרעה  של  ימי  משה  לא  הכיר  את  פרעה  של  ימינו.  מהמדע  המצרי
 .יודע הכל

לכן  התקשו  ישראל  להתגבר  על .  לכל  באי  העולם  היה  נדמה  כך.  לא  רק  לו  היה  נדמה  כך
לכן  לא  רק  יחזקאל  אלא  גם  נביאים  נוספים .  השעבוד  הרוחני  שלהם  אליו  ולצאת  ממצרים

ַיֶּטה  ָידֹו  ְוָכַׁשל  עֹוֵזר  ְוָנַפל ’  ּוִמְצַרִים  ָאָדם  ְולֹא  ֵאל  ְוסּוֵסיֶהם  ָּבָׂשר  ְולֹא  רּוַח  ַוה:  "צריכים  להזכיר
 ".ַיְחָּדו ֻּכָּלם ִיְכָליּוןָעֻזר ְו

גם  נגד ,  יציאת  מצרים  תתאפשר  כשיכירו  ישראל  בכך  שהם  בני  חורין  להחזיק  באמונתם
 .ועם זאת לא להחשב בעיני עצמם כפרימיטיבים, המדע והאמונה המצרית

  .ָערֹוב

  .ֶּדֶבר

 
 

  

 נחמיה  אמר  מיני  צרעין'  ר,  י"דברי  ר,  חיות  מעורבבות:  "במדרש  מצאנו.  נחלקו  הדעות  מהו  ערוב 
ם  פרש  שהוא  מין  של  זאבים  שבאים "ורשב.  רוב  המפרשים  פרשו  כאחד  משני  אלה".  ויתושין

 .בעדרים גדולים ומזיקים

. כמו  שאר  המכות.  משמע  שהמלה  ערוב  היא  מלה  ידועה.  יהודה  פחות  מסתברת'  דעתו  של  ר
גם  זוהי ,  כשאר  המכות.  פרעה  יודע  במה  מדובר,  כשמשה  אומר  לפרעה  שהוא  יביא  ערוב

גם  שם  משמע ,  כך  עולה  גם  מתהלים.    טבע  ידועה  שלשון  האדם  המציאה  לה  שם  ידועתופעת
 .שערוב הוא מין ידוע

לא  בלשון .  ל"הוא  שרש  שכיח  בלשון  חז,  בהוראה  של  ערבוב.  ב.ר.השרש  ע.  זאת  ועוד
שם ,  שמימי  בית  שני,  ך  היא  בספר  עזרא"המקום  היחיד  שבו  הוראה  זו  נזכרת  בתנ.  המקרא
שבדומה ".  (ויבדילו  כל  ערב  מישראל"אפשר  שגם  ".  רע  הקדש  בעמי  הארצותוהתערבו  ז"נאמר  

' ולנו  דרך  אחרת  בכך  שהתבארה  לעיל  עמ,  "וגם  ערב  רב  עלה  אתם"לו  רצו  לפרש  את  המלים  
 .ם"נחמיה או כרשב' כר, לכן נראה שהערוב הוא מין ידוע). ו

 .להקות גדולות ומזיקמין בעלי חיים אחד שבא ב: כלומר

 

 

ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ַהְׁשֵּכם  ַּבּבֶֹקר  ְוִהְתַיֵּצב  ִלְפֵני  ַפְרעֹה  ִהֵּנה  יֹוֵצא  ַהָּמְיָמה  ְוָאַמְרָּת  ֵאָליו  ּכֹה 
  ּוַבֲעָבֶדיָך  ּוְבַעְּמָך ִּכי  ִאם  ֵאיְנָך  ְמַׁשֵּלַח  ֶאת  ַעִּמי  ִהְנִני  ַמְׁשִליַח  ְּבָך:  ָאַמר  ְיהָֹוה  ַׁשַּלח  ַעִּמי  ְוַיַעְבֻדִני

ְוִהְפֵליִתי  ַבּיֹום :  ּוְבָבֶּתיָך  ֶאת  ֶהָערֹב  ּוָמְלאּו  ָּבֵּתי  ִמְצַרִים  ֶאת  ֶהָערֹב  ְוַגם  ָהֲאָדָמה  ֲאֶׁשר  ֵהם  ָעֶליָה
  ְיהָֹוה  ְּבֶקֶרב ְלַמַען  ֵּתַדע  ִּכי  ֲאִניַההּוא  ֶאת  ֶאֶרץ  ּגֶֹׁשן  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  עֵֹמד  ָעֶליָה  ְלִבְלִּתי  ֱהיֹות  ָׁשם  ָערֹב  

ַוַּיַעׂש  ְיהָֹוה  ֵּכן  ַוָּיבֹא  ָערֹב  ָּכֵבד :  ְוַׂשְמִּתי  ְפֻדת  ֵּבין  ַעִּמי  ּוֵבין  ַעֶּמָך  ְלָמָחר  ִיְהֶיה  ָהאֹת  ַהֶּזה:  ָהָאֶרץ
עֹה  ֶאל  מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא  ַפְר:  ּוְבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִּתָּׁשֵחת  ָהָאֶרץ  ִמְּפֵני  ֶהָערֹבֵּביָתה  ַפְרעֹה  ּוֵבית  ֲעָבָדיו  

ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  לֹא  ָנכֹון  ַלֲעׂשֹות  ֵּכן  ִּכי  ּתֹוֲעַבת  ִמְצַרִים :  ּוְלַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  ְלכּו  ִזְבחּו  ֵלאלֵֹהיֶכם  ָּבָאֶרץ
ָיִמים  ֵנֵלְך ֶּדֶרְך  ְׁשלֶֹׁשת  :  ִנְזַּבח  ַליהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵהן  ִנְזַּבח  ֶאת  ּתֹוֲעַבת  ִמְצַרִים  ְלֵעיֵניֶהם  ְולֹא  ִיְסְקֻלנּו

ַוּיֹאֶמר  ַּפְרעֹה  ָאנִֹכי  ֲאַׁשַּלח  ֶאְתֶכם  ּוְזַבְחֶּתם :  ַּבִּמְדָּבר  ְוָזַבְחנּו  ַליהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ַּכֲאֶׁשר  יֹאַמר  ֵאֵלינּו
ה  ָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ִהֵּנ:  ַליהָֹוה  ֱאלֵֹהיֶכם  ַּבִּמְדָּבר  ַרק  ַהְרֵחק  לֹא  ַתְרִחיקּו  ָלֶלֶכת  ַהְעִּתירּו  ַּבֲעִדי

יֹוֵצא  ֵמִעָּמְך  ְוַהְעַּתְרִּתי  ֶאל  ְיהָֹוה  ְוָסר  ֶהָערֹב  ִמַּפְרעֹה  ֵמֲעָבָדיו  ּוֵמַעּמֹו  ָמָחר  ַרק  ַאל  יֵֹסף  ַּפְרעֹה  ָהֵתל 
ָוה  ִּכְדַבר ַוַּיַעׂש  ְיהֹ:  ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ֵמִעם  ַּפְרעֹה  ַוֶּיְעַּתר  ֶאל  ְיהָֹוה:  ְלִבְלִּתי  ַׁשַּלח  ֶאת  ָהָעם  ִלְזּבַֹח  ַליהָֹוה

ַוַּיְכֵּבד  ַּפְרעֹה  ֶאת  ִלּבֹו  ַּגם  ַּבַּפַעם :  מֶֹׁשה  ַוָּיַסר  ֶהָערֹב  ִמַּפְרעֹה  ֵמֲעָבָדיו  ּוֵמַעּמֹו  לֹא  ִנְׁשַאר  ֶאָחד
  :ַהּזֹאת ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם

: יתר  על  כן.  משה  מצדו  אינו  מתגמש.  מ  עם  משה"פרעה  כבר  נכנס  למו:  כאן  מתחדש  דבר
פרעה  כבר ".  אני  עומד  לזבוח  את  אלהיך,  שמע  ידידי:  "תומו  הוא  עוד  אומר  לפרעהכמסיח  לפי  

לאחר  שלש ,  משה  כבר  מרגיש  בטוח  בעצמו.  חושש  ממשה  והוא  בולע  את  העלבון  ואינו  מגיב
 .כבר כבדה על פרעה' ידו החזקה של ה. מכות

 .אך הוא עדיין לא משלח את ישראל

. מפלה  בין  מצרים  ובין  ישראל'  ה:  כות  הקודמותשלא  הוזכר  במ,  עוד  דבר  חשוב  התחדש  כאן
' אלא  לימוד  על  רצונו  של  ה,  ומראה  שהמופתים  אינם  רק  המחשת  כח  בלבד,  מתגלה  בכחו'  ה

 .זה נמשך גם בדבר. ובחירתו בישראל

ללמד שזאת התערבות . לא  בנס  חרטומאי  כלשהו,  י  תפלה"סלוק  המכה  אינו  אלא  ע,  וגם  כאן
 .על כך במכת צפרדעוכבר עמדנו . 'ישירה של ה



 

 

כא

 

  .ְׁשִחין

  .ָּבָרד

 
ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ּבֹא  ֶאל  ַּפְרעֹה  ְוִדַּבְרָּת  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהי  ָהִעְבִרים  ַׁשַּלח  ֶאת  ַעִּמי  

ֶׁשר  ַּבָּׂשֶדה ִהֵּנה  ַיד  ְיהָֹוה  הֹוָיה  ְּבִמְקְנָך  ֲא:  ִּכי  ִאם  ָמֵאן  ַאָּתה  ְלַׁשֵּלַח  ְועֹוְדָך  ַמֲחִזיק  ָּבם:  ְוַיַעְבֻדִני
ְוִהְפָלה  ְיהָֹוה  ֵּבין  ִמְקֵנה  ִיְׂשָרֵאל  ּוֵבין :  ַּבּסּוִסים  ַּבֲחמִֹרים  ַּבְּגַמִּלים  ַּבָּבָקר  ּוַבּצֹאן  ֶּדֶבר  ָּכֵבד  ְמאֹד

ה ְיהָֹוה ַהָּדָבר ַוָּיֶׂשם  ְיהָֹוה מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר ַיֲעֶׂש:  ִמְקֵנה  ִמְצָרִים  ְולֹא  ָימּות  ִמָּכל  ִלְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ָּדָבר
  ּוִמִּמְקֵנה  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  לֹא ַוָּיָמת  ּכֹל  ִמְקֵנה  ִמְצָרִיםַוַּיַעׂש  ְיהָֹוה  ֶאת  ַהָּדָבר  ַהֶּזה  ִמָּמֳחָרת  :  ַהֶּזה  ָּבָאֶרץ

  ְולֹא  ִׁשַּלח  ֶאת ַוִּיְׁשַלח  ַּפְרעֹה  ְוִהֵּנה  לֹא  ֵמת  ִמִּמְקֵנה  ִיְׂשָרֵאל  ַעד  ֶאָחד  ַוִּיְכַּבד  ֵלב  ַּפְרעֹה:  ֵמת  ֶאָחד
 :ָהָעם

 

 .אך גם לב פרעה כבד, כבדה על פרעה' יד ה, הויה' יד ה

 .לב פרעה כבד והוא לא שומע. המועד ואפלית ישראל: יש כאן מופתים

  

  ְלֵעיֵני ְיָמהַהָּׁשַמ  ּוְזָרקֹו  מֶֹׁשה  ְמלֹא  ָחְפֵניֶכם  ִּפיַח  ִּכְבָׁשןַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְקחּו  ָלֶכם   
ְוָהָיה  ְלָאָבק  ַעל  ָּכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוָהָיה  ַעל  ָהָאָדם  ְוַעל  ַהְּבֵהָמה  ִלְׁשִחין  ּפֵֹרַח  ֲאַבְעֻּבעֹת  ְּבָכל :  ַפְרעֹה

ה  ַוְיִהי  ְׁשִחין ַוִּיְקחּו  ֶאת  ִּפיַח  ַהִּכְבָׁשן  ַוַּיַעְמדּו  ִלְפֵני  ַפְרעֹה  ַוִּיְזרֹק  אֹתֹו  מֶֹׁשה  ַהָּׁשָמְיָמ:  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים
  ִּכי  ָהָיה ְולֹא  ָיְכלּו  ַהַחְרֻטִּמים  ַלֲעמֹד  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִמְּפֵני  ַהְּׁשִחין:  ֲאַבְעֻּבעֹת  ּפֵֹרַח  ָּבָאָדם  ּוַבְּבֵהָמה

ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֶאל ַוְיַחֵּזק  ְיהָֹוה  ֶאת  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְולֹא  ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר :  ַהְּׁשִחין  ַּבַחְרֻטִּמם  ּוְבָכל  ִמְצָרִים
 :מֶֹׁשה

 

הכאת  השמים  שמביאה ,  אבל  עם  זריקת  פיח  השמימה,  המכה  הזאת  נעשתה  בלי  מטה
 .להכאת הארץ

, כאן  הוא  כבר  מתחיל  לכוון  אל  השמים,  אם  לעיל  הראה  משה  שהוא  מכה  את  היאור  והארץ
 .כפי שיהיה במכות הבאות

 .פרעהנוגעת אפילו אל החרטומים ואל ' כאן ידו החזקה של ה

  

ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ַהְׁשֵּכם  ַּבּבֶֹקר  ְוִהְתַיֵּצב  ִלְפֵני  ַפְרעֹה  ְוָאַמְרָּת  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהי  
ֶדיָך   ֶאל  ִלְּבָך  ּוַבֲעָבֲאִני  ׁשֵֹלַח  ֶאת  ָּכל  ַמֵּגפַֹתיִּכי  ַּבַּפַעם  ַהּזֹאת  :  ָהִעְבִרים  ַׁשַּלח  ֶאת  ַעִּמי  ְוַיַעְבֻדִני

ִּכי  ַעָּתה  ָׁשַלְחִּתי  ֶאת  ָיִדי  ָוַאְך  אֹוְתָך  ְוֶאת  ַעְּמָך  ַּבָּדֶבר :  ַּבֲעבּור  ֵּתַדע  ִּכי  ֵאין  ָּכמִֹני  ְּבָכל  ָהָאֶרץּוְבַעֶּמָך  
ְׁשִמי  ְּבָכל ַּבֲעבּור  ַהְראְֹתָך  ֶאת  ּכִֹחי  ּוְלַמַען  ַסֵּפר  ְואּוָלם  ַּבֲעבּור  זֹאת  ֶהֱעַמְדִּתיָך  :  ַוִּתָּכֵחד  ִמן  ָהָאֶרץ

ִהְנִני  ַמְמִטיר  ָּכֵעת  ָמָחר  ָּבָרד  ָּכֵבד  ְמאֹד  ֲאֶׁשר  לֹא  ָהָיה :  עֹוְדָך  ִמְסּתֹוֵלל  ְּבַעִּמי  ְלִבְלִּתי  ַׁשְּלָחם:  ָהָאֶרץ
ָך  ַּבָּׂשֶדה ְוַעָּתה  ְׁשַלח  ָהֵעז  ֶאת  ִמְקְנָך  ְוֵאת  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְל:  ָכמֹהּו  ְּבִמְצַרִים  ְלִמן  ַהּיֹום  ִהָּוְסָדה  ְוַעד  ָעָּתה

ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר : ָּכל  ָהָאָדם  ְוַהְּבֵהָמה  ֲאֶׁשר  ִיָּמֵצא  ַבָּׂשֶדה  ְולֹא  ֵיָאֵסף  ַהַּבְיָתה  ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו
ַבר  ְיהָֹוה ַוֲאֶׁשר  לֹא  ָׂשם  ִלּבֹו  ֶאל  ְּד:  ְיהָֹוה  ֵמַעְבֵדי  ַּפְרעֹה  ֵהִניס  ֶאת  ֲעָבָדיו  ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ֶאל  ַהָּבִּתים

 פ : ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה

  ִויִהי  ָבָרד  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַעל  ָהָאָדם  ְוַעל ַעל  ַהָּׁשַמִים  ְנֵטה  ֶאת  ָיְדָךַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  
  ַויהָֹוה  ָנַתן  קֹלֹת ַעל  ַהָּׁשַמִים    ֶאת  ַמֵּטהּוַוֵּיט  מֶֹׁשה:  ַהְּבֵהָמה  ְוַעל  ָּכל  ֵעֶׂשב  ַהָּׂשֶדה  ְּבֶאֶרץ  ִמְצָרִים

ַוְיִהי  ָבָרד  ְוֵאׁש  ִמְתַלַּקַחת  ְּבתֹוְך  ַהָּבָרד :  ּוָבָרד  ַוִּתֲהַלְך  ֵאׁש  ָאְרָצה  ַוַּיְמֵטר  ְיהָֹוה  ָּבָרד  ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים
ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת : ה  ְלגֹויָּכֵבד  ְמאֹד  ֲאֶׁשר  לֹא  ָהָיה  ָכמֹהּו  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵמָאז  ָהְיָת

ַרק :  ָּכל  ֲאֶׁשר  ַּבָּׂשֶדה  ֵמָאָדם  ְוַעד  ְּבֵהָמה  ְוֵאת  ָּכל  ֵעֶׂשב  ַהָּׂשֶדה  ִהָּכה  ַהָּבָרד  ְוֶאת  ָּכל  ֵעץ  ַהָּׂשֶדה  ִׁשֵּבר
ח  ַּפְרעֹה  ַוִּיְקָרא  ְלמֶֹׁשה  ּוְלַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר ַוִּיְׁשַל:  ְּבֶאֶרץ  ּגֶֹׁשן  ֲאֶׁשר  ָׁשם  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  לֹא  ָהָיה  ָּבָרד

ַהְעִּתירּו  ֶאל  ְיהָֹוה  ְוַרב  ִמְהיֹת  קֹלֹת :    ַוֲאִני  ְוַעִּמי  ָהְרָׁשִעיםְיהָֹוה  ַהַּצִּדיקֲאֵלֶהם  ָחָטאִתי  ַהָּפַעם  
ה  ְּכֵצאִתי  ֶאת  ָהִעיר  ֶאְפרֹׂש ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו  מֶֹׁש:    ַוֲאַׁשְּלָחה  ֶאְתֶכם  ְולֹא  תִֹספּון  ַלֲעמֹדֱאלִֹהים  ּוָבָרד

  .ַאְרֶּבה

 
  ְוַאָּתה :ְלַמַען  ֵּתַדע  ִּכי  ַליהָֹוה  ָהָאֶרץֶאת  ַּכַּפי  ֶאל  ְיהָֹוה  ַהּקֹלֹות  ֶיְחָּדלּון  ְוַהָּבָרד  לֹא  ִיְהֶיה  עֹוד  

ֻנָּכָתה  ִּכי  ַהְּׂשעָֹרה  ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה  ְוַהְּׂשעָֹרה  :  ַוֲעָבֶדיָך  ָיַדְעִּתי  ִּכי  ֶטֶרם  ִּתיְראּון  ִמְּפֵני  ְיהָֹוה  ֱאלִֹהים
ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ֵמִעם  ַּפְרעֹה  ֶאת  ָהִעיר :  ְוַהִחָּטה  ְוַהֻּכֶּסֶמת  לֹא  ֻנּכּו  ִּכי  ֲאִפילֹת  ֵהָּנה:  ְוַהִּפְׁשָּתה  ִּגְבעֹל

ַּיְרא  ַּפְרעֹה  ִּכי  ָחַדל  ַהָּמָטר ַו:  ַוִּיְפרֹׂש  ַּכָּפיו  ֶאל  ְיהָֹוה  ַוַּיְחְּדלּו  ַהּקֹלֹות  ְוַהָּבָרד  ּוָמָטר  לֹא  ִנַּתְך  ָאְרָצה
ַוֶּיֱחַזק  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְולֹא  ִׁשַּלח  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל :  ְוַהָּבָרד  ְוַהּקֹלֹת  ַוּיֶֹסף  ַלֲחטֹא  ַוַּיְכֵּבד  ִלּבֹו  הּוא  ַוֲעָבָדיו

  :ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּבַיד מֶֹׁשה

 

כבר '  ידו  החזקה  של  ה,  אלא  שהפעם,  תכאן  משה  מאריך  להסביר  לפרעה  למה  נועדו  המכו
 .ומשה יכול לדבר בעזות, כבדה על פרעה

, משה  מאיים  על  פרעה  בגלוי,  להפך.  'היה  מניח  לו  אילו  הכיר  בה'  משה  לא  אומר  לפרעה  שה
. 'ואומר  לו  שהסבה  היחידה  להשארתו  של  פרעה  בחיים  היא  להראות  לו  את  כחו  של  ה

 . תפקידם בהיסטוריה פרעה ועמו כבר סיימו את–ואלמלא כן 

  עוד –רבים  אחרים  .  'מתגובתם  של  המצרים  אפשר  ללמוד  שרבים  מהם  כבר  יראים  את  ה
 .ואת זה אומר משה לפרעה בפירוש אחר המכה. לא

 .לוקים השמים, אחרי שלקו היאור והארץ

ְיהָֹוה  ַהַּצִּדיק "כבר  מוכן  לומר  ,  שמשה  הסביר  לו  בדיוק  לשם  מה  באות  עליו  המכות,  פרעה
ידו .  י  תפלה  פרעה  מבקש  ממשה  להתפלל"סלוקה  של  המכה  בא  ע,  ושוב".  ֲאִני  ְוַעִּמי  ָהְרָׁשִעיםַו

המצרים  מתחילים .  כבר  גדלות  בכל  הארץ'  נפלאותיו  של  ה.  כבר  כבדה  על  פרעה'  של  ה
 .הצדיק' לפחות מן השפה ולחוץ כבר אומר שה, וגם פרעה. להאמין בו

 

ּבֹא  ֶאל  ַּפְרעֹה  ִּכי  ֲאִני  ִהְכַּבְדִּתי  ֶאת  ִלּבֹו  ְוֶאת  ֵלב  ֲעָבָדיו  ְלַמַען  ִׁשִתי  אֹתַֹתי ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה   
  ֵאת  ֲאֶׁשר  ִהְתַעַּלְלִּתי  ְּבִמְצַרִים  ְוֶאת  אֹתַֹתי  ֲאֶׁשר ּוְלַמַען  ְּתַסֵּפר  ְּבָאְזֵני  ִבְנָך  ּוֶבן  ִּבְנָך:  ֵאֶּלה  ְּבִקְרּבֹו
ַוָּיבֹא  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ֶאל  ַּפְרעֹה  ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָֹוה :  י  ֲאִני  ְיהָֹוהִויַדְעֶּתם  ִּכַׂשְמִּתי  ָבם  

ִּכי  ִאם  ָמֵאן  ַאָּתה  ְלַׁשֵּלַח  ֶאת  ַעִּמי :  ֱאלֵֹהי  ָהִעְבִרים  ַעד  ָמַתי  ֵמַאְנָּת  ֵלָענֹת  ִמָּפָני  ַׁשַּלח  ַעִּמי  ְוַיַעְבֻדִני
ְוִכָּסה  ֶאת  ֵעין  ָהָאֶרץ  ְולֹא  יּוַכל  ִלְראֹת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוָאַכל  ֶאת  ֶיֶתר :  ִּבְגֻבֶלָךִהְנִני  ֵמִביא  ָמָחר  ַאְרֶּבה  

ּוָמְלאּו  ָבֶּתיָך  ּוָבֵּתי  ָכל :  ַהְּפֵלָטה  ַהִּנְׁשֶאֶרת  ָלֶכם  ִמן  ַהָּבָרד  ְוָאַכל  ֶאת  ָּכל  ָהֵעץ  ַהּצֵֹמַח  ָלֶכם  ִמן  ַהָּׂשֶדה
ר  לֹא  ָראּו  ֲאבֶֹתיָך  ַוֲאבֹות  ֲאבֶֹתיָך  ִמּיֹום  ֱהיֹוָתם  ַעל  ָהֲאָדָמה  ַעד  ַהּיֹום ֲעָבֶדיָך  ּוָבֵּתי  ָכל  ִמְצַרִים  ֲאֶׁש
ַוּיֹאְמרּו  ַעְבֵדי  ַפְרעֹה  ֵאָליו  ַעד  ָמַתי  ִיְהֶיה  ֶזה  ָלנּו  ְלמֹוֵקׁש  ַׁשַּלח  ֶאת :  ַהֶּזה  ַוִּיֶפן  ַוֵּיֵצא  ֵמִעם  ַּפְרעֹה

ַוּיּוַׁשב  ֶאת  מֶֹׁשה  ְוֶאת  ַאֲהרֹן :  ם  ֲהֶטֶרם  ֵּתַדע  ִּכי  ָאְבָדה  ִמְצָרִיםָהֲאָנִׁשים  ְוַיַעְבדּו  ֶאת  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהיֶה
ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ִּבְנָעֵרינּו :    ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ְלכּו  ִעְבדּו  ֶאת  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהיֶכם  ִמי  ָוִמי  ַההְֹלִכיםֶאל  ַּפְרעֹה

ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ְיִהי  ֵכן  ְיהָֹוה :  נּו  ּוִבְבָקֵרנּו  ֵנֵלְך  ִּכי  ַחג  ְיהָֹוה  ָלנּוּוִבְזֵקֵנינּו  ֵנֵלְך  ְּבָבֵנינּו  ּוִבְבנֹוֵתנּו  ְּבצֹאֵנ
לֹא  ֵכן  ְלכּו  ָנא  ַהְּגָבִרים  ְוִעְבדּו :  ִעָּמֶכם  ַּכֲאֶׁשר  ֲאַׁשַּלח  ֶאְתֶכם  ְוֶאת  ַטְּפֶכם  ְראּו  ִּכי  ָרָעה  ֶנֶגד  ְּפֵניֶכם

 : ְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרעֹהֶאת ְיהָֹוה ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ַו

  ָּבַאְרֶּבה  ְוַיַעל  ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְויֹאַכל  ֶאת  ָּכל ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְנֵטה  ָיְדָךַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  
ַויהָֹוה  ִנַהג  רּוַח   ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַוֵּיט  מֶֹׁשה  ֶאת  ַמֵּטהּו:  ֵעֶׂשב  ָהָאֶרץ  ֵאת  ָּכל  ֲאֶׁשר  ִהְׁשִאיר  ַהָּבָרד

ַוַּיַעל  ָהַאְרֶּבה :  ָקִדים  ָּבָאֶרץ  ָּכל  ַהּיֹום  ַההּוא  ְוָכל  ַהָּלְיָלה  ַהּבֶֹקר  ָהָיה  ְורּוַח  ַהָּקִדים  ָנָׂשא  ֶאת  ָהַאְרֶּבה
מֹהּו  ְוַאֲחָריו  לֹא ַעל  ָּכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַוָּיַנח  ְּבכֹל  ְּגבּול  ִמְצָרִים  ָּכֵבד  ְמאֹד  ְלָפָניו  לֹא  ָהָיה  ֵכן  ַאְרֶּבה  ָּכ

ַוְיַכס  ֶאת  ֵעין  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַוֶּתְחַׁשְך  ָהָאֶרץ  ַוּיֹאַכל  ֶאת  ָּכל  ֵעֶׂשב  ָהָאֶרץ  ְוֵאת  ָּכל  ְּפִרי  ָהֵעץ :  ִיְהֶיה  ֵּכן
ְרעֹה  ִלְקרֹא ַוְיַמֵהר  ַּפ:  ֲאֶׁשר  הֹוִתיר  ַהָּבָרד  ְולֹא  נֹוַתר  ָּכל  ֶיֶרק  ָּבֵעץ  ּוְבֵעֶׂשב  ַהָּׂשֶדה  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים

ְוַעָּתה  ָׂשא  ָנא  ַחָּטאִתי  ַאְך  ַהַּפַעם  ְוַהְעִּתירּו :  ְלמֶֹׁשה  ּוְלַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  ָחָטאִתי  ַליהָֹוה  ֱאלֵֹהיֶכם  ְוָלֶכם
ֲהפְֹך  ְיהָֹוה ַוַּי:  ַוֵּיֵצא  ֵמִעם  ַּפְרעֹה  ַוֶּיְעַּתר  ֶאל  ְיהָֹוה:  ְוָיֵסר  ֵמָעַלי  ַרק  ֶאת  ַהָּמֶות  ַהֶּזהַליהָֹוה  ֱאלֵֹהיֶכם  

: רּוַח  ָים  ָחָזק  ְמאֹד  ַוִּיָּׂשא  ֶאת  ָהַאְרֶּבה  ַוִּיְתָקֵעהּו  ָיָּמה  ּסּוף  לֹא  ִנְׁשַאר  ַאְרֶּבה  ֶאָחד  ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים
 :ַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל



 

 

כב

 

   .חֶֹׁשְך

 
 

עבדי  פרעה  כבר  יראים .  ם  רואים  את  אותותיווה,  כבר  כבדה  על  מצרים'  ידו  החזקה  של  ה
 .ומתחננים בפני פרעה שיוציא את ישראל, מפני משה

הוא  מחכה  שפרעה  יקרא  לו .  הוא  לא  מחכה  לתגובת  פרעה,  משה  אומר  את  דברו  ויוצא
 .ופרעה אכן קורא לו. ויתחנן

שהרי  משה  מבקש .  אך  עדיין  מוכן  לשלח  רק  את  הגברים,  מ  עם  משה"פרעה  פותח  במו
 .ואת זה עושים בדרך כלל גברים', לעבוד את ה

 .או שתבוא מכה, או שאתה משלח. מ"למשה אין כוונות לנהל מו

 

  

ַוֵּיט  מֶֹׁשה  ֶאת :    ִויִהי  חֶֹׁשְך  ַעל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוָיֵמׁש  חֶֹׁשְךַעל  ַהָּׁשַמִים  ְנֵטה  ָיְדָךַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה   
לֹא  ָראּו  ִאיׁש  ֶאת  ָאִחיו  ְולֹא :  ִהי  חֶֹׁשְך  ֲאֵפָלה  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְׁשלֶֹׁשת  ָיִמים  ַוְיַעל  ַהָּׁשָמִים  ָידֹו

ַוִּיְקָרא  ַפְרעֹה  ֶאל  מֶֹׁשה :  ָקמּו  ִאיׁש  ִמַּתְחָּתיו  ְׁשלֶֹׁשת  ָיִמים  ּוְלָכל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה  אֹור  ְּבמֹוְׁשבָֹתם
ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ַּגם  ַאָּתה :  ַרק  צֹאְנֶכם  ּוְבַקְרֶכם  ֻיָּצג  ַּגם  ַטְּפֶכם  ֵיֵלְך  ִעָּמֶכםַוּיֹאֶמר  ְלכּו  ִעְבדּו  ֶאת  ְיהָֹוה  

  ִּכי ִמֶּמּנּו ְוַגם  ִמְקֵננּו  ֵיֵלְך  ִעָּמנּו  לֹא  ִתָּׁשֵאר  ַּפְרָסה:  ִּתֵּתן  ְּבָיֵדנּו  ְזָבִחים  ְועֹלֹות  ְוָעִׂשינּו  ַליהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו
ַוְיַחֵּזק  ְיהָֹוה :  ה  ֱאלֵֹהינּו  ַוֲאַנְחנּו  לֹא  ֵנַדע  ַמה  ַּנֲעבֹד  ֶאת  ְיהָֹוה  ַעד  ּבֵֹאנּו  ָׁשָּמהִנַּקח  ַלֲעבֹד  ֶאת  ְיהָֹו

ּיֹאֶמר  לֹו  ַפְרעֹה  ֵלְך  ֵמָעָלי  ִהָּׁשֶמר  ְלָך  ַאל  ּתֶֹסף  ְראֹות  ָּפַני  ִּכי ַו:  ֶאת  ֵלב  ַּפְרעֹה  ְולֹא  ָאָבה  ְלַׁשְּלָחם
  :ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּת לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך: ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות

 
ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  עֹוד  ֶנַגע  ֶאָחד  ָאִביא  ַעל  ַּפְרעֹה  ְוַעל  ִמְצַרִים  ַאֲחֵרי  ֵכן  ְיַׁשַּלח  ֶאְתֶכם  ִמֶּזה 

ְזֵני  ָהָעם  ְוִיְׁשֲאלּו  ִאיׁש  ֵמֵאת  ֵרֵעהּו  ְוִאָּׁשה  ֵמֵאת ַּדֶּבר  ָנא  ְּבָא:  ְּכַׁשְּלחֹו  ָּכָלה  ָּגֵרׁש  ְיָגֵרׁש  ֶאְתֶכם  ִמֶּזה
ַוִּיֵּתן  ְיהָֹוה  ֶאת  ֵחן  ָהָעם  ְּבֵעיֵני  ִמְצָרִים  ַּגם  ָהִאיׁש  מֶֹׁשה  ָּגדֹול  ְמאֹד :  ְרעּוָתּה  ְּכֵלי  ֶכֶסף  ּוְכֵלי  ָזָהב

 :ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם

ּוֵמת  ָּכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים :    יֹוֵצא  ְּבתֹוְך  ִמְצָרִיםֲאִניר  מֶֹׁשה  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָֹוה  ַּכֲחצֹת  ַהַּלְיָלה  ַוּיֹאֶמ
ְוָהְיָתה :  ִמְּבכֹור  ַּפְרעֹה  ַהּיֵֹׁשב  ַעל  ִּכְסאֹו  ַעד  ְּבכֹור  ַהִּׁשְפָחה  ֲאֶׁשר  ַאַחר  ָהֵרָחִים  ְוכֹל  ְּבכֹור  ְּבֵהָמה

ּוְלכֹל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  לֹא :  ה  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ָּכמֹהּו  לֹא  ִנְהָיָתה  ְוָכמֹהּו  לֹא  תִֹסףְצָעָקה  ְגדָֹל
ְוָיְרדּו :  ְלַמַען  ֵּתְדעּון  ֲאֶׁשר  ַיְפֶלה  ְיהָֹוה  ֵּבין  ִמְצַרִים  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאלֶיֱחַרץ  ֶּכֶלב  ְלׁשֹנֹו  ְלֵמִאיׁש  ְוַעד  ְּבֵהָמה  

ֵאֶּלה  ֵאַלי  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ִלי  ֵלאמֹר  ֵצא  ַאָּתה  ְוָכל  ָהָעם  ֲאֶׁשר  ְּבַרְגֶליָך  ְוַאֲחֵרי  ֵכן  ֵאֵצא  ַוֵּיֵצא ָכל  ֲעָבֶדיָך  
 :ֵמִעם ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי ָאף

 

הוא  עוד ,  לא  רק  שאינו  מוכן  ללכת  לקראת  פרעה,  אבל  משה,  מ"פרעה  מוכן  להתקדם  במו
כך  לא .  וזה  מרגיז  מאד  את  פרעה.  חים  ועולותגם  אתה  תתן  בידינו  זב:  מעלה  דרישות  חדשות

 .מ"מנהלים מו

 .מ"ומשה באמת לא מתכוון לנהל מו

ולא  אמר "  וירדו  כל  עבדיך  אלה"נחלקו  אמוראים  האם  משה  אמר  לפרעה  .  בזבחים  קב
משה  בכר ,  מ  גם  אם  לא  סטרו  ממש"מ.  או  שסטרו  ויצא,  כי  חלק  כבוד  למלכות"  ואתה  תרד"

כבר  חזקה .  והוא  נוהג  במלך  בעזות  שהיא  כסטירה,    יראים  מפניונמצא  במצרים  במעמד  שהכל
 .על המצרים' יד ה

כחצת  הלילה  אני  יוצא  בתוך :  בהזדמנות  זו  אמר  לו  משה.    קרא  למשה  אחרי  החשךפרעה
משמע  שהוא  כבר  עומד מכאן  ,  אך  לא  מפרש  איזה  לילה"  כחצת  הלילה"משה  אומר  .  מצרים

כה "אז  אמר  משה  לפרעה  .  ד  בניסן"היה  בי,  א  למשהשבו  פרעה  קר,  הארוע  הזה.  באותו  יום

 :ַמַּכת ְּבכֹורֹות

 
זה  היה  אחרי  שקרא  פרעה .    הלילה  אני  יוצא:וכונתו,  "'כחצת  הלילה  אני  יוצא  וכו'  אמר  ה

היא , פסח  מצרים מקחו מבעשורהסבה  שבגללה  מכאן  נראה  ש.  למשה  אחרי  שלשת  ימי  החשך
ומשה ,  ה  אל  תסף  ראות  פניד  בבקר  אמר  פרעה  למש"בי.  ג  הם  שלשת  ימי  החשך"ב  וי"א  י"כי  י

 .'כ אמר לו כחצת הלילה אני יוצא וכו"ואח, אמר לו כן דברת

' ה.  אמר  לו  זאת  כבר  בראש  חדש'  ה?  יוצא  באותו  לילה  בתוך  מצרים'  ומנין  ידע  משה  שה
ֶאל  מֶֹׁשה ’  ַוּיֹאֶמר  ה:  "כמו  שנאמר,  ח  ניסן  ואמר  לו  את  כל  הדברים  האלה"הלא  נגלה  אליו  בר

  ְוָהָיה  ָלֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַעד ....ַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ָלֶכם  רֹאׁש  ֳחָדִׁשים  :      ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵלאמֹרְוֶאל  ַאֲהרֹן
  ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ ..ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר  יֹום  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  

  ....".’ָמה ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני הִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵה

ל  הסבירו  שזה  כדי  להתגאות  בפני  המצרים "חז?  למה  לקחו  את  פסח  מצרים  כבר  בעשור
ג  הם  שלשת "ב  וי"א  י"כמו  כן  הסברנו  כאן  שזה  משום  שי.  שאנו  עומדים  לשחוט  את  אלהיהם

שמשה  מצוה ,  )כמובן  אינם  סותרים  זה  את  זהושלשת  ההסברים  (עוד  יש  להסביר  .  ימי  החשך
אנחנו  מבחינתנו  מתארגנים .  לקחת  את  השה  בעוד  יש  זמן  ללכת  שלשה  ימים  להר  סיני

 .ואז נראה מה יהיה,  נעשה במצרים–אם בסוף לא יסתדר . לעשות את הפסח במקומו

  

ַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא :  ַוּיֹאֶמר  ְיהָֹוה  ֶאל  מֶֹׁשה  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵלאמֹר 
ַּדְּברּו  ֶאל  ָּכל  ֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל  ֵלאמֹר  ֶּבָעׂשֹר  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ְוִיְקחּו  ָלֶהם  ִאיׁש  ֶׂשה :  ָלֶכם  ְלָחְדֵׁשי  ַהָּׁשָנה

א  ּוְׁשֵכנֹו  ַהָּקרֹב  ֶאל  ֵּביתֹו  ְּבִמְכַסת ְוִאם  ִיְמַעט  ַהַּבִית  ִמְהיֹת  ִמֶּׂשה  ְוָלַקח  הּו:  ְלֵבית  ָאבֹת  ֶׂשה  ַלָּבִית
ֶׂשה  ָתִמים  ָזָכר  ֶּבן  ָׁשָנה  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ִמן  ַהְּכָבִׂשים  ּוִמן  ָהִעִּזים :  ְנָפׁשֹת  ִאיׁש  ְלִפי  ָאְכלֹו  ָּתכֹּסּו  ַעל  ַהֶּׂשה

ָׁשֲחטּו  אֹתֹו  ּכֹל  ְקַהל  ֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה  ָלֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַעד  ַאְרָּבָעה  ָעָׂשר  יֹום  ַלחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ְו:  ִּתָּקחּו
  ְוָנְתנּו  ַעל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ְוַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ַהָּבִּתים  ֲאֶׁשר  יֹאְכלּו  אֹתֹו ָלְקחּו  ִמן  ַהָּדםְו:  ֵּבין  ָהַעְרָּבִים

ַאל  ּתֹאְכלּו  ִמֶּמּנּו  ָנא :  ים  יֹאְכֻלהּוְוָאְכלּו  ֶאת  ַהָּבָׂשר  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ְצִלי  ֵאׁש  ּוַמּצֹות  ַעל  ְמרִֹר:  ָּבֶהם
ְולֹא  תֹוִתירּו  ִמֶּמּנּו  ַעד  ּבֶֹקר :  ּוָבֵׁשל  ְמֻבָּׁשל  ַּבָּמִים  ִּכי  ִאם  ְצִלי  ֵאׁש  רֹאׁשֹו  ַעל  ְּכָרָעיו  ְוַעל  ִקְרּבֹו

ֲחֻגִרים  ַנֲעֵליֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם ְוָכָכה  ּתֹאְכלּו  אֹתֹו  ָמְתֵניֶכם  :  ְוַהּנָֹתר  ִמֶּמּנּו  ַעד  ּבֶֹקר  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשרֹפּו
ְוָעַבְרִּתי  ְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה :  ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבֶיְדֶכם  ַוֲאַכְלֶּתם  אֹתֹו  ְּבִחָּפזֹון  ֶּפַסח  הּוא  ַליהָֹוה

: ֲאִני  ְיהָֹוהֱעֶׂשה  ְׁשָפִטים  ְוִהֵּכיִתי  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֵמָאָדם  ְוַעד  ְּבֵהָמה  ּוְבָכל  ֱאלֵֹהי  ִמְצַרִים  ֶא
  ָלֶכם  ְלאֹת  ַעל  ַהָּבִּתים  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם  ָׁשם  ְוָרִאיִתי  ֶאת  ַהָּדם  ּוָפַסְחִּתי  ֲעֵלֶכם  ְולֹא  ִיְהֶיה ַהָּדםְוָהָיה  

ם  אֹתֹו  ַחג  ַליהָֹוה ְוָהָיה  ַהּיֹום  ַהֶּזה  ָלֶכם  ְלִזָּכרֹון  ְוַחּגֶֹת:  ָבֶכם  ֶנֶגף  ְלַמְׁשִחית  ְּבַהּכִֹתי  ְּבֶאֶרץ  ִמְצָרִים
ִׁשְבַעת  ָיִמים  ַמּצֹות  ּתֹאֵכלּו  ַאְך  ַּבּיֹום  ָהִראׁשֹון  ַּתְׁשִּביתּו  ְּׂשאֹר :  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ֻחַּקת  עֹוָלם  ְּתָחֻּגהּו

ּוַבּיֹום :  יִמָּבֵּתיֶכם  ִּכי  ָּכל  אֵֹכל  ָחֵמץ  ְוִנְכְרָתה  ַהֶּנֶפׁש  ַהִהוא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִמּיֹום  ָהִראׁשֹן  ַעד  יֹום  ַהְּׁשִבִע
ָהִראׁשֹון  ִמְקָרא  קֶֹדׁש  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִביִעי  ִמְקָרא  קֶֹדׁש  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ָּכל  ְמָלאָכה  לֹא  ֵיָעֶׂשה  ָבֶהם  ַאְך  ֲאֶׁשר 

ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת  ַהַּמּצֹות  ִּכי  ְּבֶעֶצם  ַהּיֹום  ַהֶּזה  הֹוֵצאִתי  :  ֵיָאֵכל  ְלָכל  ֶנֶפׁש  הּוא  ְלַבּדֹו  ֵיָעֶׂשה  ָלֶכם
ָּבִראׁשֹן  ְּבַאְרָּבָעה  ָעָׂשר :  ִצְבאֹוֵתיֶכם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת  ַהּיֹום  ַהֶּזה  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ֻחַּקת  עֹוָלם
ִׁשְבַעת  ָיִמים  ְׂשאֹר  לֹא :  יֹום  ַלחֶֹדׁש  ָּבֶעֶרב  ּתֹאְכלּו  ַמּצֹת  ַעד  יֹום  ָהֶאָחד  ְוֶעְׂשִרים  ַלחֶֹדׁש  ָּבָעֶרב

ָּכל :  ָבֵּתיֶכם  ִּכי  ָּכל  אֵֹכל  ַמְחֶמֶצת  ְוִנְכְרָתה  ַהֶּנֶפׁש  ַהִהוא  ֵמֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבֵּגר  ּוְבֶאְזַרח  ָהָאֶרץִיָּמֵצא  ְּב
 :ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות

חּו  ָלֶכם  צֹאן  ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם  ְוַׁשֲחטּו ַוִּיְקָרא  מֶֹׁשה  ְלָכל  ִזְקֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ִמְׁשכּו  ּוְק
ּוְלַקְחֶּתם  ֲאֻגַּדת  ֵאזֹוב  ּוְטַבְלֶּתם  ַּבָּדם  ֲאֶׁשר  ַּבַּסף  ְוִהַּגְעֶּתם  ֶאל  ַהַּמְׁשקֹוף  ְוֶאל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת :  ַהָּפַסח

ְוָעַבר  ְיהָֹוה  ִלְנּגֹף  ֶאת  ִמְצַרִים :  ר  ְוַאֶּתם  לֹא  ֵתְצאּו  ִאיׁש  ִמֶּפַתח  ֵּביתֹו  ַעד  ּבֶֹקִמן  ַהָּדם  ֲאֶׁשר  ַּבָּסף
ְוָרָאה  ֶאת  ַהָּדם  ַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ְוַעל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ּוָפַסח  ְיהָֹוה  ַעל  ַהֶּפַתח  ְולֹא  ִיֵּתן  ַהַּמְׁשִחית  ָלבֹא 

ְוָהָיה  ִּכי  ָתבֹאּו  ֶאל  ָהָאֶרץ :  םּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת  ַהָּדָבר  ַהֶּזה  ְלָחק  ְלָך  ּוְלָבֶניָך  ַעד  עֹוָל:  ֶאל  ָּבֵּתיֶכם  ִלְנּגֹף
ְוָהָיה  ִּכי  יֹאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ְּבֵניֶכם  ָמה :  ֲאֶׁשר  ִיֵּתן  ְיהָֹוה  ָלֶכם  ַּכֲאֶׁשר  ִּדֵּבר  ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶאת  ָהֲעבָֹדה  ַהּזֹאת

ֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְצַרִים ֲאֶׁשר  ָּפַסח  ַעל  ָּבֵּתי  ְב    ֶזַבח  ֶּפַסח  הּוא  ַליהָֹוהַוֲאַמְרֶּתם:  ָהֲעבָֹדה  ַהּזֹאת  ָלֶכם



 

 

כג

 

 
ַוֵּיְלכּו  ַוַּיֲעׂשּו  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַּכֲאֶׁשר  ִצָּוה :    ַוִּיּקֹד  ָהָעם  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְוֶאת  ָּבֵּתינּו  ִהִּצילְּבָנְגּפֹו  ֶאת  ִמְצַרִים

 :ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵּכן ָעׂשּו

ה  ָכל  ְּבכֹור  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמְּבכֹר  ַּפְרעֹה  ַהּיֵֹׁשב  ַעל  ִּכְסאֹו  ַעד  ְּבכֹור ַוְיִהי  ַּבֲחִצי  ַהַּלְיָלה  ַויהָֹוה  ִהָּכ
ַוָּיָקם  ַּפְרעֹה  ַלְיָלה  הּוא  ְוָכל  ֲעָבָדיו  ְוָכל  ִמְצַרִים  ַוְּתִהי :  ַהְּׁשִבי  ֲאֶׁשר  ְּבֵבית  ַהּבֹור  ְוכֹל  ְּבכֹור  ְּבֵהָמה

  ַוִּיְקָרא  ְלמֶֹׁשה  ּוְלַאֲהרֹן  ַלְיָלה  ַוּיֹאֶמר  קּומּו :ִית  ֲאֶׁשר  ֵאין  ָׁשם  ֵמתְצָעָקה  ְגדָֹלה  ְּבִמְצָרִים  ִּכי  ֵאין  ַּב
ַּגם  צֹאְנֶכם  ַּגם  ְּבַקְרֶכם :  ְּצאּו  ִמּתֹוְך  ַעִּמי  ַּגם  ַאֶּתם  ַּגם  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלכּו  ִעְבדּו  ֶאת  ְיהָֹוה  ְּכַדֶּבְרֶכם

  ִמְצַרִים  ַעל  ָהָעם  ְלַמֵהר  ְלַׁשְּלָחם  ִמן  ָהָאֶרץ  ִּכי ַוֶּתֱחַזק:  ְכֶּתם  ַּגם  אִֹתיְקחּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּדַּבְרֶּתם  ָוֵלכּו  ּוֵבַר
ּוְבֵני :  ַוִּיָּׂשא  ָהָעם  ֶאת  ְּבֵצקֹו  ֶטֶרם  ֶיְחָמץ  ִמְׁשֲארָֹתם  ְצֻררֹת  ְּבִׂשְמלָֹתם  ַעל  ִׁשְכָמם  :ָאְמרּו  ֻּכָּלנּו  ֵמִתים

ַויהָֹוה  ָנַתן  ֶאת  ֵחן  ָהָעם :  ֲאלּו  ִמִּמְצַרִים  ְּכֵלי  ֶכֶסף  ּוְכֵלי  ָזָהב  ּוְׂשָמלֹתִיְׂשָרֵאל  ָעׂשּו  ִּכְדַבר  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁש
 ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים

סברו  שמשה  קבל  את  ההצעה  של ,  וגם  בני  ישראל,    כלים  כי  הםישראלהמצרים  השאילו  ל
המצרים  שמחו  כי  חשבו  שבזה  נגמרו .  זבוח  בארץולכן  הוא  מצוה  ל,  פרעה  לזבוח  בארץ

כי  סברו ,  שלא  רצו  לצאתמביניהם  וגם  אלה  ,  ובני  ישראל  שתפו  פעולה,  המכות  והם  נצחו
, אילו  היו  מאמינים  שאכן  יוצאים.    גם  צדה  לא  עשו  להם:ויש  לכך  ראיה  ברורה.  שלא  יוצאים

ים  שנה  הכינו  לכם  צדה ולהבדיל  מהם  אמר  יהושע  באותו  חדש  אחר  ארבע(.  היו  עושים  צדה
הוצג  הדבר  כאילו  לישראל ,    לכן).  ימים  מראששלשהוגם  שם  הכינו  ',  כי  בעוד  שלשת  ימים  וכו

אך  טבעי  הוא .  אז  הם  חוגגים  במצרים,  הם  ויתרו  על  הרצון  ללכת  לחגוג  אותו  במדבר.  יש  חג
הם ?  ולמה  לא.  שישאלו  כלים  ובגדים  מכובדים  מאת  שכניהם  שאינם  חוגגים  את  החג  הזה

 ).כז, כו' וראה בביאורנו להלן עמ. (אחרי החג ישוב העולם לנהוג כמנהגו. יחזירו אחרי החג

עובר  לנגוף  את  מצרים '  כי  ה,  משה  אמר  לבני  ישראל  שלא  יצאו  איש  מפתח  ביתו  עד  בקר
ינת  ישראל  יש  כאן  עוד  ראיה  לכך  שלא   מבח.ורק  בתוך  בית  עם  דם  על  המשקוף  הם  מוגנים

  .רק עושים כאילו. באמת מתכונים לצאת בלילה ממצרים

 . מצרים שלחום והם יצאו בחפזוןבסופו של דבר אבל . כך חשבו כל המעורבים בדבר

  על  כל .הדם  מפלה  בין  מצרים  לבין  ישראל?  ומהי  המטרה  של  הפסח  ושל  מכת  בכורות
מטרתה  של  מכת  בכורות  היא .  מכת  בכורות  לא',  כי  אני  ההמכות  נאמר  שמטרתן  למען  תדעו  

ענינו  של  פסח  הוא  למען  תדעון  אשר גם    .בין  מצרים  ובין  ישראל'  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה
מבדיל  את  בתי  בני  ישראל '  ה.  פסח  על  בתי  בני  ישראל'  הפסח  הוא  לציון  שה.  'יפלה  ה
לכן  מי  שלא  עושה .  המיוחד  בפסחזהו  .  וההבדלה  היא  לפי  בתים  ולא  לפי  יחידים,  מהגויים

במילה  ובפסח  מובדל  אדם  מהעמים  ונהיה .  ונכרת  מהעם,  פסח  הוא  נגרע  מקהל  עדת  ישראל
אבל  הפסח ,  המילה  מקדשת  כל  יחיד  ויחיד.  בלעדיהם  הוא  נכרת  מישראל,  חלק  מישראל

 .וזהו יחודו. הוא מבדיל את העם מעם אחר. מקדש את בתי ישראל

ֶאל  מֶֹׁשה  ְּבֶלְכְּתָך ’  ַוּיֹאֶמר  ה.  "מפרשית  המלון  שבפרשת  שמותאת  זה  אפשר  ללמוד  כבר  
ָלׁשּוב  ִמְצַרְיָמה  ְרֵאה  ָּכל  ַהּמְֹפִתים  ֲאֶׁשר  ַׂשְמִּתי  ְבָיֶדָך  ַוֲעִׂשיָתם  ִלְפֵני  ַפְרעֹה  ַוֲאִני  ֲאַחֵּזק  ֶאת  ִלּבֹו 

ָואַֹמר  ֵאֶליָך  ַׁשַּלח  ֶאת :    ְּבִני  ְבכִֹרי  ִיְׂשָרֵאל’  ְוָאַמְרָּת  ֶאל  ַּפְרעֹה  ּכֹה  ָאַמר  ה:    ְולֹא  ְיַׁשַּלח  ֶאת  ָהָעם
ַוְיַבֵּקׁש ’  ַוְיִהי  ַבֶּדֶרְך  ַּבָּמלֹון  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו  ה:    ְּבִני  ְוַיַעְבֵדִני  ַוְּתָמֵאן  ְלַׁשְּלחֹו  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  הֵֹרג  ֶאת  ִּבְנָך  ְּבכֶֹרָך

:  ְרַלת  ְּבָנּה  ַוַּתַּגע  ְלַרְגָליו  ַוּתֹאֶמר  ִּכי  ֲחַתן  ָּדִמים  ַאָּתה  ִליַוִּתַּקח  ִצּפָֹרה  צֹר  ַוִּתְכרֹת  ֶאת  ָע:    ֲהִמיתֹו
, למשה  במפורש  שהמופתים  לא  יועילו'  שם  אומר  ה".  ַוִּיֶרף  ִמֶּמּנּו  ָאז  ָאְמָרה  ֲחַתן  ָּדִמים  ַלּמּולֹת
 אחרי.  את  זה  מלמדת  מכת  בכורות.  בני  בכורי  ישראל'  ולכן  עליך  לומר  אל  פרעה  כה  אמר  ה

כבר  אין  מטרה ,  אלא  אומר  למשה  לך  מעלי,  שהמכות  לא  הועילו  ופרעה  לא  משלח  את  ישראל
המטרה  כעת  היא  לומר  לו  בני ).  אם  כי  המטרה  הזאת  תחזור  שוב  בים('  להוכיח  לו  כי  אני  ה

אם  הוא  לא  הבדיל  את  עצמו .  אלא  שלצורך  זה  צריך  משה  למול  את  ערלת  בנו.  בכורי  ישראל
'   לעיל  עמבארנוכפי  ש,  וכך  במכת  בכורות,  כך  בפרשת  המלון.  מיתו  יבקש  ה–מהמצרים  בדם  

אבל  בשביל  זה  צריכים  ישראל .  בכורי  ישראלכעת  אומרים  בני  ',  כבר  לא  אומרים  אני  ה.  יד
 . יבקש המיתם–ללא הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות . להבדיל את עצמם מהמצרים בדם

 
, נוגף  את  מצרים'  בחוץ  ה".  ואתם  לא  תצאו  איש  מפתח  ביתו  עד  בקר"משה  אמר  לעם  

 . לכן גם לדורות בבית אחד יאכל. י הדם"בבתים אתם מוגנים ע

אפשר  שעד  שנאספו  כל  העם ,  אמנם.  מצרים  גרשום  והם  יצאו  כבר  בלילהבסופו  של  דבר  
עד ,  שהרי  לוקח  זמן  מרגע  שמתו  הבכורות(,  למקום  אחד  והיו  מוכנים  למסע  כבר  היה  יום

ועד  שנאספו  יחד ,  ועד  שהלך  לארץ  גשן  וקרא  למשה  ולאהרן,  ועד  שקם  פרעה,  שהיתה  צעקה
המקרא  בפרשת  בא ,  ך  ייושבו  שני  המקראותובכ).  יתכן  בהחלט  שכבר  זרחה  השמש.  כל  ישראל

והמקרא  בפרשת  מסעי  שאומר  שממחרת  הפסח  יצאו  בני ,  שמשמע  ממנו  שיצאו  בלילה
מצרים  גרשום  וחזקו  עליהם  למהר  לשלחם ,  אבל  כך  או  כך.  .  ישראל  ביד  רמה  לעיני  כל  מצרים

 .לכן לא הספיקו לאפות את הבצק ונשאוהו על שכמם ואפאוהו בסכות. מן הארץ

האמירה  של  משה  שיחגגו .    בהר  סיני'  טרת  יציאת  מצרים  היתה  שיחגגו  ישראל  לפני  המ
אך ,  ואולי  כבר  בימי  המלואים(ישראל  במדבר  התקימה  בפסח  שעשו  ישראל  בשנה  השנית  

כלומר  עד  שיעשו ,  באייר'  עד  כ,  לכן  נשארו  ישראל  כמעט  שנה  בהר  סיני).  יותר  נראה  שבפסח
ברור  גם .  'מהקריב  קרבן  ה,  כולל  הטמאים,    ולא  יגרע  איש.במדבר'  כל  ישראל  את  הפסח  לה

משה  אומר  לפרעה  כי  חג .  יוכלו  ישראל  לעשות  דוקא  במועדו'  למשה  וגם  לפרעה  שאת  חג  ה
כיון  שאת .  בקרבן  זבח  הפסח,  היא  דוקא  במועדו'  על  ההר  הזה  שהבטיח  ה'  עבודת  ה.  לנו'  ה

אל  משה  ודברי  משה '  ימו  דברי  ההתק',  הפסח  באותה  שנה  עשו  ישראל  במצרים  ולא  בהר  ה
מכאן  יובן  למה .  בנוי  כהלכתו  וכל  ישראל  מקריבים'  כאשר  משכן  ה,  אל  פרעה  בשנה  שאחריה

על '  זוהי  ההזדמנות  היחידה  לעבוד  את  ה.  'חששו  הטמאים  שאם  לא  יקריבו  יגרעו  מקהל  ה
ת  הפסח א,  כולל  הטמאים,  אלא  אחרי  שהקריבו  כל  ישראל'  לכן  לא  נסעו  ישראל  מהר  ה.  ההר

באייר  היה  ביום '  הרי  שכ,  ואם  כדברי  חכמים  שהפסח  באותה  שנה  היה  בשבת.  (בהר  סיני
ואז  המתינו  עד  לאחר  השבת ,  נמצא  שעשו  כל  ישראל  כולל  הטמאים  את  הפסח,  ראשון
 ).ונסעו

לכן  שלש  פרשיות ,  יציאת  מצרים  אינה  אפשרית  אלא  כחלק  מהחג  כפי  שהוא  נעשה  לדורות
צווי  שאמר  משה .  ובצווי  לספר  לדורות  את  יציאת  מצרים,  לדורותהיציאה  מלוות  בצווי  

 .לישראל עוד במצרים

 נגף כואב

, מחלה,  המצרים  מתו  במגפה.  ככל  המגפות,  מגפה,  בארנו  אפוא  שמכת  בכורות  היא  נגף
שהרי  אילו .  היא  ממיתה  בכאבים,  מסתבר  שזאת  לא  רק  מגפה  ממיתה.  על  מצרים'  שהביא  ה

. לא  היו  המצרים  מגלים  זאת  עד  הבקר,    הלילה  על  מטתם  בשקטהיו  מתים  הבכורות  בחצי
מלמדת  שככל  הנראה  המגפה  גרמה ,  העובדה  שהיתה  צעקה  גדולה  במצרים  ופרעה  קם  בלילה

אשר  היו  לידם ,  שלפני  מותם  עוד  צעקו  והביאו  אליהם  את  כל  בני  הבית,  גם  יסורים  למתים
 . וחזו במותם

 

 לא יחרץ כלב לשונו

אצל :  חן  ההפליה  בין  ישראל  למצריםהיינו  שבכך  תָּב,  "  כלב  לשונולא  יחרץ",  בפשטות
אפילו  הכלבים  שדרכם  לנבוח .  ואצל  ישראל  יהיה  שקט  מופתי,  המצרים  תהיה  צעקה  גדולה

. מע  ההבדל בין מצרים לבין ישראלאה  ויָשובזה  יָר,  ש  האדם  ושאר  הבהמה"וכ,  בכל  עת  ישתקו
ולכל  בני  ישראל  לא "אבל  המפרשים  פרשו  ש.  שראלבין  מצרים  ובין  י'  בזה  תדעון  אשר  יפלה  ה

ולכן "  ומת  כל  בכור  בארץ  מצרים"אלא  ל"  צעקה  גדולה  במצרים"אינו  נגוד  ל"  יחרץ  כלב  לשונו
 .פרשו אחרת

 



 

 

כד

 

 

 שה לבית אבות

ַּדְּברּו  ֶאל  ָּכל  ֲעַדת  ִיְׂשָרֵאל  ֵלאמֹר :  "מצוה  את  משה  ואהרן'  ה.  מצות  הפסח  היא  מצות  הבית
בעזרת  דמו  של  השה  מסמנים ".  ׁש  ַהֶּזה  ְוִיְקחּו  ָלֶהם  ִאיׁש  ֶׂשה  ְלֵבית  ָאבֹת  ֶׂשה  ַלָּבִיתֶּבָעׂשֹר  ַלחֶֹד
ְוָלְקחּו  ִמן  ַהָּדם  ְוָנְתנּו  ַעל  ְׁשֵּתי  ַהְּמזּוזֹת  ְוַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ַהָּבִּתים  ֲאֶׁשר  יֹאְכלּו  אֹתֹו :  "את  הבתים

לכן  מצוה  גם  משה  את  בני ...".  ָּבִּתים  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם  ָׁשם  ְוָהָיה  ַהָּדם  ָלֶכם  ְלאֹת  ַעל  ַה...  ָּבֶהם  
 ".ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקר: "ישראל

להבדיל  מבתי  מצרים ,  בתי  ישראל  מסומנים  בדם.  הפסח  מפלה  את  ישראל  מהמצרים
ֶזַבח "כאמור  ,  י  ישראל  נצלולעמת  זאת  בת".  ִּכי  ֵאין  ַּבִית  ֲאֶׁשר  ֵאין  ָׁשם  ֵמת"שעליהם  נאמר  

 ".ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל’ ֶּפַסח הּוא ַלה

 ".ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוָצה: "גם לדורות מֻצִּוים ישראל, לכן

הוא ,  בית  הוא  משפחה.  בית  אינו  רק  מבנה,  בתורה.  המלה  בית  חוזרת  שוב  ושוב  בפרשה
 .הוא שבט, שושלת

הוא  כולל .  בית  הוא  נצחי,  אדם  יחיד  הוא  בן  חלוף.  נבחרו  בתים.  במצרים  לא  נבחרו  יחידים
, בתנאי  שהוא  יודע  ללמד  אותם  את  הדברים  החשובים.  את  האדם  ואת  בניו  ובני  בניו  אחריו

' את  הבתים  האלה  הבדיל  ה.  בפסח'  את  הבתים  האלה  הציל  ה.  יך  את  הזכרון  לדורותולהמש
לכן .  הבתים  האלה  יוסיפו  לשבת  ולספר  ביציאת  מצרים  לדורות.  מבתי  מצרים  ולקח  לו  לעם

 . זוהי מצות היום

 ).גם כאן הבכורות מייצגים את הבית. גם הבכורות מבטאים את הקדושה שבכל בית ובית(

 

 צריםמתי יצאו ממ

 .בפרשת בא משמע שעוד בלילה גרשו המצרים את ישראל ביד חזקה

 .בפרשת מסעי משמע שממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים

 .ל העדיפו להדגיש את הצד השני"חז.  מסתבר ששני הצדדים נכונים

ן  עד ועוד  לקח  זמ,  אפשר  שבחצי  הלילה  מתו  הבכורות.  לא  בהכרח  יש  סתירה,  עובדתית
ועד  שהלך  לארץ  גשן  וקרא  למשה ,  ועד  שהגיעה  הצעקה  אל  פרעה,  שהיתה  צעקה  בכל  מצרים

 . כבר היה הדבר בבקר לעיני כל מצרים, ועד שנאספו ישראל ליציאה, ואהרן

 

וככל  שהולך  החג  ומתקרב ,  שואלים  מהמצרים  בגדי  חג  ותכשיטי  חג,  ישראל  מתכוננים  לחג
אין  צרך ,  אפשר  לנשום  לרוחה.  פרעה  לזבוח  בארץמבינים  ישראל  שמשה  קבל  את  הצעת  

, לדבר  על  הגאולה  העתידה,  אפשר  לחגוג  ולעשות  סדר  כהלכתו,  לעזוב  את  מנעמי  מצרים
  בראש הלכות  הפסח  נאמרו  מראש.  גם  בשנה  הבאה  נאמר  כך.  ולומר  לשנה  הבאה  בירושלים

הם  ישבו  בבתים   .אבל  צדה  לא  עשו  להם,    ומראש  נערכו  ישראל  לשבעת  ימים  ללא  חמץ,חדש
הם .  אבל  צדה  לא  עשו  להם.  כאיש  העומד  לצאת  למדבר  בכל  רגע,  במתנים  חגורים  ובנעלים
 .הם סברו שרק מדברים. לא האמינו שאכן יוצאים

ולכן  הם  משאילים  לישראל  כלים .  גם  המצרים  שקטים  ושלוים  ומבינים  שישראל  לא  יוצאים
 .ובגדים

'   חג  זה  הוציאם  הובליל.  וציאם  ביד  רמהמ'  אבל  ה,  הכל  סבורים  שישראל  לא  יוצאים
 .בחצרות אהל מועד' דמו נזרק על מזבח ה. את הפסח הם עשו בהר סיני כעבור שנה. ממצרים

 

 

 : ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִניםי ְיהּוָדהַרִּב

 :ב"ׁש ְּבַאַח"ְך ֲעַד"ְּדַצ

 

 

  ָלקּו ִמַּנִין  ַאָּתה  אֹוֵמר  ֶׁשָּלקּו  ַהִּמְצִרים  ְּבִמְצַרִים  ֶעֶׂשר  ַמּכֹות  ְוַעל  ַהָּים,    אֹוֵמרַרִּבי  יֹוֵסי  ַהְּגִליִלי
ְוַעל .    ֱאלִֹהים  ִהיאֶאְצַּבעאְמרּו  ַהַחְרֻטִּמים  ֶאל  ַּפְרעֹה  ַוּיֹ,  ְּבִמְצַרִים  ָמה  הּוא  אֹוֵמר.  ֲחִמִּׁשים  ַמּכֹות

  ַהְּגדֹוָלה  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ְיהָֹוה  ְּבִמְצַרִים  ַוִּייְראּו  ָהָעם  ֶאת ַהָּידַוַּיְרא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ,  ַהָּים  ָמה  הּוא  אֹוֵמר
ְּבִמְצַרִים  ָלקּו ,  ֱאמֹור  ֵמַעָּתה.    ֶעֶׂשר  ַמּכֹותֶאְצַּבעְּבַּכָּמה  ָלקּו  .  ְיהָֹוה  ַוַּיֲאִמינּו  ַּביהָֹוה  ּוְבמֶׁשה  ַעְבּדֹו

 :ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

 

  קריעת הים 
אחרי  המכה  הקודמת  שוב  חוזר  בו ,  כמו  בכל  המכות  גם  כאן.  קריעת  הים  היא  מעין  מכה  נוספת

פרעה  יוצא  אל  ישראל .  אל  כבר  במדבראלא  שהפעם  ישר,  פרעה  ואומר  שלא  ישלח  את  ישראל
 .ומצרים לוקים, ושוב מכה משה במטהו על אחד מכחות הטבע, להחזירם למצרים

היה  צורך  שהם .  הארץ  והשמים,  לא  היה  די  בכך  שהמצרים  ראו  את  משה  מכה  על  היאור
 .יצאו ויראו אותו מכה במטהו גם על הים

 ".'וידעו מצרים כי אני ה"וגם כאן המטרה היא 

 .הכירו גם ישראל, מתוך כך. 'אלא שכאן הם הכירו במלכות ה. לקו המצרים, ם כאןוג

וכך ".  ֶּפן  ִיָּנֵחם  ָהָעם  ִּבְראָֹתם  ִמְלָחָמה  ְוָׁשבּו  ִמְצָרְיָמה"החשש  העולה  מיד  ביציאת  מצרים  הוא   
, כשאין  מים  העם  רוצה  למצרים.  אבל  גם  לפני  חטא  המרגלים.  אמנם  קרה  בחטא  המרגלים

בשנה ,  כשהאוכל  לא  מספיק  טעים  העם  רוצה  למצרים,    אוכל  העם  רוצה  למצריםכשאין
ואפילו  בימי  ישעיהו ,  בניהם  של  היוצאים  ממצרים  מתלוננים  למה  יצאנו  ממצרים,  הארבעים

 .יש לישעיהו ויכוח גדול עם בני דורו הנשענים על מצרים

עֹה  ּוְבָכל  ֵחילֹו  ְוָיְדעּו  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני ְוִאָּכְבָדה  ְּבַפְר.  "מטרת  כל  הנס  הגדול  היא  מצרים,  לכאורה
ַוֲאִני  ִהְנִני  ְמַחֵּזק  ֶאת  ֵלב  ִמְצַרִים  ְוָיבֹאּו  ַאֲחֵריֶהם  ְוִאָּכְבָדה  ְּבַפְרעֹה  ּוְבָכל  ֵחילֹו  ְּבִרְכּבֹו ".  "’ה

, התכנית  מתקימת,  ואכן".    ּוְבָפָרָׁשיוְּבִהָּכְבִדי  ְּבַפְרעֹה  ְּבִרְכּבֹו’  ְוָיְדעּו  ִמְצַרִים  ִּכי  ֲאִני  ה:    ּוְבָפָרָׁשיו
ִנְלָחם  ָלֶהם ’  ַוּיֹאֶמר  ִמְצַרִים  ָאנּוָסה  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ה:  "'מצרים  יודעים  ומכירים  את  ה

מה  התועלת  בכך ?  לא  עדיף  שיכבד  בתוך  בני  ישראל?  בפרעה  ובפרשיו'  למה  נכבד  ה".  ְּבִמְצָרִים
 .מיד אחרי שידעו הם ימותו? האחרון שידעו בחייהםהלא זה הדבר '? שידעו מצרים את ה

ִנְלָחם  ָלֶהם ’  ִּכי  ה"המטרה  היא  לא  שיאמרו  מצרים  .  'דעו  מצרים  את  ההמטרה  היא  לא  שֵי
ָעִּזי  ְוִזְמָרת ...  ִּכי  ָגאֹה  ָּגָאה  ’  ָאִׁשיָרה  ַלה"ויאמרו  '  דעו  את  ההמטרה  היא  שישראל  ֵי".  ְּבִמְצָרִים

  ִמְּקָדׁש ...:    ְׁשמֹו’  ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ה’  ה:    ּוָעה  ֶזה  ֵאִלי  ְוַאְנֵוהּו  ֱאלֵֹהי  ָאִבי  ַוֲארְֹמֶמְנהּוָיּה  ַוְיִהי  ִלי  ִליׁש
 ".ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד’ ה:  ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך

 .אבל הדרך אליה עוברת דרך ידיעת מצרים, זוהי המטרה

 ?למה הוא משחק במגרש המצרי? למה בא משה אל פרעה באמצעות להטוטים חרטומאיים

 .רק אם גם מצרים מכירה בו' כי ישראל מוכנים להכיר בה

. אבל  הם  מאמינים  גם  במוסכמות  של  המעצמה  הגדולה  של  דורם',  ישראל  מאמינים  בה
 .ואנחנו מתים עליה, או שמתה על שפת הים, או שבתוך הים, ידידתנו הגדולה שמעבר לים



 

 

כה

 

 
זה ,  א  להאמין  במוסכמות  המצריות  זה  ממש  לא  לענייןבני  ישראל  חיים  בתפישה  שלפיה  ל

כי  אנשים ,  אנחנו  נאורים  ומאמינים  במדע  ובמודרנה  המקובלת.  זה  חשוך,  פרימיטיבי
ההגדרה  של  מודרני  הוא  מי  שמאמין  בכל  דור  ודור  במוסכמות  של  פרעה  של .  מודרניים  אנחנו

 .'ברוך ה. השאר מודרניול' מסתבר שאפשר להאמין בה', אחרי שמצרים מכירים בה. דורו

ובכל  דור  ודור  חייב  אדם  לראות ,  בכל  דור  ודור  רואה  אדם  את  עצמו  כעבד  למצרי  של  דורו
להכיר  שיש  לעולם .  ולצאת  מתחת  ידי  פרעה  של  תקופתו,  את  עצמו  כאילו  הוא  יצא  ממצרים

 .ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד’ ה: מלך אחד שערכיו הם הקובעים

אלא  כי ,  שם  יוכל  ישראל  להאמין  לא  מפני  שמצרים  מאמינים.  יעם  זה  נוכל  להגיע  להר  סינ
ִּכי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם  ֶאת  ִמְצַרִים  ַהּיֹום  לֹא  תִֹסיפּו  ִלְראָֹתם  עֹוד  ַעד .  מצרים  כבר  לא  רלוונטיים  עוד

 .עֹוָלם

, בכך  שהוא  גבר  על  המצרים'  היא  מהללת  את  ה.  ביחס  למצרים'  שירת  הים  רואה  את  ה
ִמי  ָּכמָֹכה ’  ִמי  ָכמָֹכה  ָּבֵאִלם  ה:  "ושהוא  יותר  חזק  מאלי  מצרים,  צריםשהוא  יותר  חזק  מהמ

הוא  בשורה  אחת  עם .  אבל  הוא  ראשון  בין  שוים,  מולך  על  כל  העולם'  ה".  ֶנְאָּדר  ַּבּקֶֹדׁש
 .המצרים

מצרים  מיצגת  את .  אין  צורך  עוד  להתיחס  למצרים.  במעמד  הר  סיני  עולה  האמונה  בדרגה
ֱאלֶֹהיָך  ֲאֶׁשר  הֹוֵצאִתיָך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמֵּבית  ֲעָבִדים ’  ָאנִֹכי  ה:  "יות  והרועהפרימיטיב,  השלילה

 ".לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני

מטה  משה  מכה  על .  שולט  בכחות  הטבע'  קריעת  הים  היא  חלק  מהמופתים  בהם  מוכח  שה
י  קריעת "ע.  'רים  לדעת  את  ההיא  חלק  מהמופתים  המביאים  את  מצ.  עוד  כח  מכחות  הטבע

מושל  בעולם  ומולך '  וישראל  מאמינים  שה.  נלחם  להם  במצרים'  הים  מאמינים  מצרים  כי  ה
 .זוהי המדרגה של יציאת מצרים שהגיעה אל שלמותה בקריעת הים. בו

בהר .  שמקומה  בהמשך  ספר  שמות,  היא  מדרגה  גבוהה  יותר,  היכולת  לראות  את  האש  והענן
אבל  האש  והענן .  עת  הים  ישראל  עוד  לא  מצליחים  לראות  את  האש  והענןבקרי.  סיני  ובמשכן

מעת  שיצאו  ישראל  ממצרים .  פ  שישראל  עדין  לא  יכולים  לראות  אותם"כבר  נוכחים  שם  אע
 .אך הם טרם למדו לראותה, השכינה שורה על ישראל ומגנה עליהם. שכינה עמהם

 

 

ה  להיות  חרטום  ולעשות  כמה  מופתים יכול  ללמד  את  מש'  באצבע  למדו  שה?   כמה  לקו  באצבע
? כמה  לקו  ביד.  אך  בעקר  להיות  להטוטי  חרטומים,  וקסמים  שיכולים  קצת  להציק  למצרים

ואף  שולט  ממש ,  לא  רק  עושה  מופתי  חרטומים  אלא  אף  נלחם'  ביד  הגדולה  למדו  ישראל  שה
,   ובתניןהוא  לא  רק  כח  המסוגל  ללהטט  במטה'  לו  שה  הם  ִג.ולכן  הם  שרו,  בדברי  ימי  עולם

  הם  עדין  לא  למדו  לגמרי  על .ימלך  לעולם  ועד'  ה.  אלא  מנהיג  בעל  רצון  המנהיג  את  עולמו
 .איש מלחמה ועל כך שרו שירה' אך הם למדו שה. כחו בכל העולם ושאלו הגם לחם יוכל תת

כ  את  האדמה "אח,  תחילה  את  היאור.    המכות  הכה  משה  במטהו  את  כל  כחות  הטבעבכל
. בקרב  הארץ'  על  כל  זה  נאמר  בפירוש  שזה  נעשה  למען  תדע  כי  אני  הו.  כ  את  השמים"ואח

למען  ידע ,  בכחות  הטבע'  לפרעה  המאמין  בכחות  הטבע  היה  צריך  להראות  את  שליטתו  של  ה
, האדמה  והשמים,  לא  היה  די  בכך  שפרעה  ראה  את  משה  מכה  את  היאורלכן  .  הארץ'  כי  לה

כדי  להשלים  ולהכות  גם  את ,    אל  היםלהוציא  את  המצרים  ממצרים  ולהביאםגם  היה  צריך  
הכאת  הים  היא .  'וידעו  מצרים  כי  אני  ה:  נמוק  שנאמר  במכות  וגם  כאן  נזכר  אותו  .הכח  הזה

מכביד  את '  ה,  ככל  המכות  מתחרט  פרעה  על  הסכמתו  שבמכה  הקודמת.  עוד  אחת  מהמכות
אט .  יודעיםומצרים  .  'וכחות  הטבע  שהוא  מאמין  בהם  מוכים  במטה  למען  ידע  כי  אני  ה,  לבו

ועל  הים  הם  אומרים  בפירוש  אנוסה  מפני .  אט  יותר  ויותר  מעבדי  פרעה  וחרטומיו  יראים
  ואז  מכירים  בו  גם .'  מצרים  אכן  יודעים  באותו  רגע  כי  אני  ה.נלחם  להם  במצרים'  ישראל  כי  ה

 .ישראל

ִמַּנִין  ֶׁשָּכל  ַמָּכה  ּוַמָּכה  ֶׁשֵהִביא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ַעל  ַהִּמְצִרים  ְּבִמְצַרִים  ָהְיָתה ,  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  אֹוֵמר
 . ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו :ֶׁשֶּנֱאַמר. ַּבע ַמּכֹותֶׁשל ַאְר

 .  ַאְרַּבעִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.  ָׁשלֹׁשְוָצָרה.  ְׁשַּתִיםָוַזַעם.  ַאַחתֶעְבָרה

 : ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות:ֱאמֹור ֵמַעָּתה

 

 

ִמַּנִין  ֶׁשָּכל  ַמָּכה  ּוַמָּכה  ֶׁשֵהִביא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ַעל  ַהִּמְצִרים  ְּבִמְצַרִים  ָהְיָתה ,  ַרִּבי  ֲעִקיָבא  אֹוֵמר
 .ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ְיַׁשַּלח ָּבם , ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות

 .  ָחֵמׁשִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.  ַאְרַּבעְוָצָרה.  ָׁשלֹׁשָוַזַעם.  ְׁשַּתִיםֶעְבָרה.  ַאַחתֲחרֹון ַאּפֹו 

 : ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות:ֱאמֹור ֵמַעָּתה

 
וידעו  מצרים  כי ,  הכאת  כחות  הטבע,  הכבדת  לב  פרעה,    המכות  חוזרים  גם  כאן  המטהככל

מצרים  לא  רק  ידעו .  'כבוד  ה:  אבל  כאן  יש  אמירה  בולטת  נוספת  שלא  היתה  במכות.  'ני  הא
בהכבדי '  וידעו  מצרים  כי  אני  ה,  ואכבדה  בפרעה  ובכל  חילו.  הם  גם  יראו  את  כבודו',  את  ה

 .בפרעה ובכל חילו

 ?נכבד בו' שה,  מיוחד בנס הזה שלא היה במכותמה

הולך '  ה.  ואפילו  לא  במכת  בכורות,  יתה  במצריםהתגלות  זו  לא  ה.  '  יש  התגלות  של  הכאן
נלחם '  וה.  בהם  הוא  גם  משקיף  אל  מחנה  מצרים.  לפני  עמו  ישראל  בעמוד  ענן  ועמוד  אש

 .ולשירה' המלחמה היא המביאה את ישראל להכרה בה. במצרים

אלא ,  כיוצר  הטבע'  אך  יחודה  אינו  בהכרת  כחו  של  ה.    עצמה  באה  לידי  בטוי  בשירהההכרה
על  שבכחו  להכות  את  איתני '  אין  ישראל  מהללים  את  ה.  כמנהיג  ומצביא  בטבע:  מזהלמעלה  

, עושה  להטים  גרידא'  אין  ה.  אלא  על  כך  שהוא  דן  את  המצרים  ומושיע  את  ישראל,  הטבע
זה  מותר  ישראל  על  פרעה .  שיש  לו  דרך  בהנהגת  עולמו,  בעל  רחמים  ודין,  אלא  מנהיג  בירה

רואים  אותו ,  שהם  כלם  כלים  גדולים,  ככחות  הטבע'    את  הבעוד  החרטומים  רואים.  וחרטומיו
וכבר .  (מנהיג,  מלך:  כלומר,  איש  מלחמה'  ה.  ישראל  כמנהיג  ובעל  רצון  השופט  ומולך  בעולמו

כאן  גם  שיבת  הים .  י  תפלה"י  מטה  אבל  סלוק  המכה  בא  ע"הזכרנו  שבכל  המכות  המכה  באה  ע
והשירה  נגמרת )  נלחם  במצרים'  ה  שההיא  המלחמ,  היא  חלק  מהמכה,  י  המטה"לאיתנו  באה  ע

 .ימלוך לעולם ועד' בה

לכל  ארך  הגלות  נכספו  ישראל .    מבטאת  השירה  גם  כסופים  אל  הר  נחלתך  ומכון  לשבתךלכן
אמר '    ה.שהרי  כבר  בירידה  למצרים  היה  ידוע  להם  שאלהים  פקד  יפקד  אותם.  אל  המקום  הזה

 .ויוסף  אמרו  זאת  לפני  מותם  לישראלויעקב  ,  זאת  לאברהם  ואמר  זאת  ליעקב  בירידה  למצרים
לבנות  בית ',  ולקרוא  בשם  ה'  אפשר  שאף  ידעו  שיעודם  לבא  אל  הארץ  ולבנות  מזבח  לה

אך  לא  עשו  כן  בפעל ,  בכל  עת  אמרו  שהם  מאמינים  בכך  ומיחלים  לכך.  אלהים  בשער  השמים
ריש לא  יכלו  עוד  להח,  נלחם  להם  למרות  שהם  החרישו'  כשה,  כעת.  ולא  עשו  דבר  לשם  כך

והבנה  שהמלחמה  שהם  ראו  אינה ,  ושרו  שירה  גדולה  המבטאת  רצון  אמתי  להתקדם  הלאה
אלא  היא ,  רק  מלחמה  כדי  להציל  אותם  מהצבא  המצרי  ומשתמה  הרי  הם  חוזרים  למקומם

ראית  הנס  הרגעי ,  היא  ראית  הנס  כחלק  מהתהליך  ההסטורי  הכוללהשירה  .  פתח  להתקדמות
מדת  שיש  בהם  תשוקה  אמתית  לראות  את  הארץ כהזדמנות  לתהליך  הסטורי  כולל  מל

 . לאמרהשרגיליםן ולא רק אמירה ריקה מתכ, לעולם ועד' והשכינה ומלכות ה



 

 

כו

 

 

 
רוב  ההגדות  דרשו  רק ".    אובד  אבי  עד  שיגמור  כל  הפרשה  כולהודורש  מארמי:  "המשנה  אומרת 

כאשר  זכינו  בחסדי  שמים  שהתקיים  בנו  גם ,    ל  בימינואב.  את  ארבעת  הפסוקים  הראשונים
שהוא  כנגד  לשון ,  "ויביאנו  אל  המקום  הזה  ויתן  לנו  את  הארץ  הזאת",  הפסוק  החמישי

יש  שכתבו  שראוי ,  )והבאתי  אתכם  אל  הארץ(למשה  במצרים  '  הגאולה  החמישית  שאמר  ה
מזכיר  אף  הוא  את ,  "כמה  מעלות  טובות,  והפיוט  הסמוך.  (לדרוש  כאן  גם  את  הפסוק  החמישי

 ).ואולי הוא דרש ממש עד סוף הפרשה, ואף את בית הבחירה, הביאה אל הארץ

 :כגון כך, לכן מן הראוי לדרוש את הפסוק החמישי

 .ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָנָׂשאִתי  ֶאת  ָיִדי   ְוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל:  ַהֶּזה  כמה  שנאמרַוְיִבֵאנּו  ֶאל  ַהָּמקֹום   
 .ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני  ְיהָֹוה ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק

ֲאֶׁשר  ִּדֵּבר ָלֶכם  ַּכ    ְוָהָיה  ִּכי  ָתבֹאּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִיֵּתן    ְיהָֹוה:  כמה  שנאמר:דבר  אחר
 ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון:  דבר אחר כמה שנאמר.ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת

 .ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת  ְיהָֹוה ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך

ֵעיֶניָך  ְפֻתחֹות  ֶאל ִלְהיֹות    :כמה  שנאמר,  זה  בית  המקדשֶאל  ַהָּמקֹום  ַהֶּזה  :  דבר  אחר
ַהַּבִית  ַהֶּזה  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ֶאל  ַהָּמקֹום  ֲאֶׁשר  ָאַמְרָּת  ָלׂשּום  ִׁשְמָך  ָׁשם  ִלְׁשמֹוַע  ֶאל  ַהְּתִפָּלה  ֲאֶׁשר 

 .ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה

 . מֹוָרָׁשה ֲאִני  ְיהָֹוהְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם : ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת כמה שנאמר

ְוָהָיה  ִּכי  ְיִבֲאָך    ְיהָֹוה  ֶאל  ֶאֶרץ  ַהְּכַנֲעִני  ַּכֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע  ְלָך :  כמה  שנאמר,  דבר  אחר
 .ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך

ץ  ַהִהוא ָוֵאֵרד  ְלַהִּצילֹו  ִמַּיד  ִמְצַרִים  ּוְלַהֲעלֹתֹו  ִמן  ָהָאֶר:  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש  כמה  שנאמר
ֶאל  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ּוְרָחָבה  ֶאל  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש  ֶאל  ְמקֹום  ַהְּכַנֲעִני  ְוַהִחִּתי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהְּפִרִּזי 

 .ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

 

ָוֵאֵרד  ְלַהִּצילֹו  ִמַּיד :  "שתי  מטרות  לו,  שולח  את  משה  להוציא  את  ישראל  ממצרים'  כאשר  ה
ֲעלֹתֹו  ִמן  ָהָאֶרץ  ַהִהוא  ֶאל  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ּוְרָחָבה  ֶאל  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש  ֶאל  ְמקֹום ִמְצַרִים  ּוְלַה

אבל  השליחות  של  משה  אל  פרעה  בסופו  של ".  ַהְּכַנֲעִני  ְוַהִחִּתי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהִחִּוי  ְוַהְיבּוִסי
 .ימים במדברדרך שלשת . 'דבר היא להביאם אל ההר הזה לעבוד את ה

אין  לשכוח  את  החזון  הגדול  שיציאת  מצרים ,  עם  זאת.  זהו  אפוא  התפקיד  שהוטל  על  משה
את  החזון  הזה  נושאים  ישראל  בלבם  מאז  שאמרו  להם  יעקב .  ביאה  אל  הארץ:  היא  חלק  ממנו

זוהי  הבשורה  שבשמה  בא .  יפקוד  אותו  ויעלה  אותם  ממצרים  אל  ארץ  אבותיהם'  ויוסף  שה
וקשה  הדרך  להוציא ,  בהמשך  בני  ישראל  אינם  שומעים  אל  משה,  אמנם.  ראלמשה  אל  זקני  יש

ושוחטים ,  ישראל  שומעים  אל  משה,  אך  בשם  החזון  הזה.  את  העבדות  מנשמתם  של  ישראל
 .את אלהי מצרים לעיניהם

צריך .  הם  מתלוננים  ורוצים  לחזור  אליה.  ישראל  עדין  מתקשים  לצאת  ממצרים,  אמנם
, אבל  כאשר  משה  אומר  להם  לשבת  כשמתניהם  חגורים.  בכחלגרום  לפרעה  לגרש  אותם  

כנראה  הם  לא  באמת  האמינו  שיואים .  הם  עושים  זאת,  נעליהם  ברגליהם  ומקלם  בידם
הם "  לשנה  הבאה  בירושלים  הבנויה"אבל  לשבת  ולומר  .  שהרי  צדה  לא  עשו  להם,  ממצרים

ו  מאמינים  שנגאל נאמר  שאנ.    נשב–אם  משה  רוצה  שנשב  עם  נעלים  ומקל  .  מוכנים  בשמחה
 .ונאמר זאת גם בשנה הבאה. ונשוב לארצנו

 :ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּוַּכָּמ

 

 :ְולֹא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים ַּדֵּינּו, ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים

 :ְולֹא ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם ַּדֵּינּו, ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים

 :ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ַּדֵּינּו, ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם

 :ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ַּדֵּינּו, ַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהםִאּלּו ָה

 :ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ַּדֵּינּו, ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם

 :ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ַּדֵּינּו, ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים

 :ְולֹא ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ַּדֵּינּו, הִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָב

 :ְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּדֵּינּו, ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו

 :ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ַּדֵּינּו, ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

 :ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ַּדֵּינּו, ִכיָלנּו ֶאת ַהָּמןִאּלּו ֶהֱא

 :ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ַּדֵּינּו, ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת

 :ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַּדֵּינּו, ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני

 :ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּינּו, ָרהִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹו

 :ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ַּדֵּינּו, ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 

 

 . ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו

. ְוָהַרג  ֶאת  ְּבכֹוֵריֶהם.  ְוָעָׂשה  ֵבאלֵֹהיֶהם.  ָעָׂשה  ָבֶהם  ְׁשָפִטיםְו.  ֶׁשהֹוִציָאנּו  ִמִּמְצַרִים
ְוִׁשַּקע  ָצֵרינּו .  ְוֶהֱעִביָרנּו  ְּבתֹוכֹו  ֶּבָחָרָבה.  ְוָקַרע  ָלנּו  ֶאת  ַהָּים.  ְוָנַתן  ָלנּו  ֶאת  ָממֹוָנם

ְוָנַתן  ָלנּו  ֶאת .  נּו  ֶאת  ַהָּמןְוֶהֱאִכיָל.  ְוִסֵּפק  ָצְרֵכנּו  ַּבִּמְדָּבר  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה.  ְּבתֹוכֹו
ּוָבָנה .  ְוִהְכִניָסנּו  ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל.  ְוָנַתן  ָלנּו  ֶאת  ַהּתֹוָרה.  ְוֵקְרָבנּו  ִלְפֵני  ַהר  ִסיַני.  ַהַּׁשָּבת

 :ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו

 

 
 .אבל באותה שנה זה אכן קרה

' ושרו  לה,  הכירו  ישראל  בכך  שמה  שעבר  עליהם  הוא  חלק  מחזון  הדורות,  אחרי  שבעה  ימים
 .ומלכותו בה' שיר האומר שסופו של התהליך הוא הביאה אל הארץ ושכינת ה



 

 

כז

 

ְוֵאּלּו ,  א  ָאַמר  ְׁשלָֹׁשה  ְדָבִרים  ֵאּלּו  ַּבֶּפַסח  לֹא  ָיָצא  ְיֵדי  חֹוָבתֹוָּכל  ֶׁשּלֹ,    ָהָיה  אֹוֵמרַרָּבן  ַּגְמִליֵאל
 :ּוָמרֹור. ַמָּצה. ֶּפַסח :ֵהן

 . ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמהֶּפַסח :במקדש

 . ם ַעל ׁשּום ָמה ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּיֶּפַסח :אם אין מקדש

ַוֲאַמְרֶּתם  ֶזַבח  ֶּפַסח  הּוא ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.    ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ַעל  ָּבֵּתי  ֲאבֹוֵתינּו  ְּבִמְצַרִיםַעל  ׁשּום  ֶׁשָּפַסח
  ַוִּיּקֹד  ָהָעם ִּצילַליהָֹוה  ֲאֶׁשר  ָּפַסח  ַעל  ָּבֵּתי  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְצַרִים  ְּבָנְגּפֹו  ֶאת  ִמְצַרִים  ְוֶאת  ָּבֵּתינּו  ִה

 :ַוִיְׁשַּתֲחוּו

 
רק .  ל  הפתחים  ולא  לצאת  איש  מפתח  בית  עד  בקרמשה  מזהיר  את  ישראל  לשים  את  הדם  ע
יפסח  עליכם  ויגן '  ה.    אתם  מוגנים  מפני  המכה–אם  אתם  בתוך  בית  שעל  פתחחו  יש  דם  

 .עליכם מפני המשחית

 ".בין מצרים ובין ישראל' למען תדעון אשר יפלה ה: "לפרעה הוא אומר

מכת  בכורות ',  כי  אני  ה  כל  המכות  הן  למען  תדעו  .  מפלה  בין  מצרים  לבין  ישראלדם  הפסח
  ענינו  של  פסח  הוא .בין  מצרים  ובין  ישראל'  מכת  בכורות  היא  למען  תדעון  אשר  יפלה  ה.  לא

מבדיל  את  בתי '  ה.  פסח  על  בתי  בני  ישראל'  הפסח  הוא  לציון  שה.  'למען  תדעון  אשר  יפלה  ה
  לכן  מי .זהו  המיוחד  בפסח.  וההבדלה  היא  לפי  בתים  ולא  לפי  יחידים,  בני  ישראל  מהגויים

במילה  ובפסח  מובדל  אדם  מהעמים .  ונכרת  מהעם,  שלא  עושה  פסח  נגרע  מקהל  עדת  ישראל
אבל הפסח , המילה  מקדשת  כל יחיד ויחיד.  בלעדיהם  הוא  נכרת  מישראל,  ונהיה  חלק  מישראל

 .וזהו יחודו. הוא מבדיל את העם מעם אחר. מקדש את בתי ישראל

את  זה .  א  בתוך  מצרים  לא  כדי  להכות  את  המצריםיוצ'  ה".  אני  ולא  מלאך"עיין  לעיל  לגבי  
להגן  על  ישראל  ולהפלותם .  יוצא  בארץ  מצרים  כדי  לפסוח  על  ישראל'  ה.  עושה  הנגף

ויזבחו  את  אלהי ,  אם  ישראל  יסמנו  את  עצמם  בדם  ויבדילו  את  עצמם  מהמצרים.  מהמצרים
, ל  אצל  ישראלוהצעקה  הגדולה  במצרים  מול  השקט  הגדו',  יבדיל  אותם  ה,  מצרים  לעיניהם

 .בין מצרים ובין ישראל' יבהירו לכל אשר יפלה ה

הלא .  לישראל'  הוא  ברית  בין  ה.  הוא  הרבה  יותר  מזה,  הפסח  הוא  לא  רק  זכר  ליציאת  מצרים
  יעשהו  בלילה –מי  שלא  עשה  את  הפסח  בזמנו  ,  יתר  על  כן.  צוה  את  משה  על  הפסח  מראש'  ה

אם  יעשו :  לל  יציאת  מצרים  אלא  להפךלא  הפסח  הוא  בג.  שבו  לא  יצאנו  ממצרים,  אחר
 . יזכו להנצל מהמכה ולצאת ממצרים–ישראל את הפסח ויבדילו את עצמם מן הגויים 

  ֲאֶׁשר  ָּפַסח  ַעל  ָּבֵּתי  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל 'הֶזַבח  ֶּפַסח  הּוא  ַל:  "לדורות  אנו  מֻצִּוים  לומר  לבן,  אמנם
 ".ֵּתינּו ִהִּצילְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָּב

שם .  את  זה  אפשר  ללמוד  כבר  מפרשת  המלון.  הפסח  אפוא  מבדיל  את  ישראל  מן  הגויים
בני  בכורי '  יועיל  שתאמר  אל  פרעה  כה  אמר  ה,  למשה  במפורש  שהמופתים  לא  יועילו'  אומר  ה
אחרי  שהמכות  לא  הועילו  כדי  לשכנע  את  פרעה  שעליו .  את  זה  מלמדת  מכת  בכורות.  ישראל

כבר  אין  מטרה ,  ופרעה  לא  משלח  את  ישראל  אלא  אומר  למשה  לך  מעלי',  ול  הלשמוע  ק
המטרה  כעת  היא  לומר  לו  בני ).  אם  כי  המטרה  הזאת  תחזור  שוב  בים('  להוכיח  לו  כי  אני  ה

אם  הוא  לא  הבדיל  את  עצמו .  אלא  שלצורך  זה  צריך  משה  למול  את  ערלת  בנו.  בכורי  ישראל
',   כבר  לא  אומרים  אני  ה–וכך  בפרשת  בא  ,  שת  המלוןכך  בפר.    יבקש  המיתו–מהמצרים  בדם  

אבל  בשביל  זה  צריכים  ישראל  להבדיל  את  עצמם  מהמצרים .  כעת  אומרים  בני  בכורי  ישראל
 . יבקש המיתם–ללא הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות . בדם

ל  ָּבֵּתי  ְבֵני   ֲאֶׁשר  ָּפַסח  ַע'הֶזַבח  ֶּפַסח  הּוא  ַל.  "מבדיל  את  ישראל  מן  העמים'  במכת  בכורות  ה
רק  אם ,  מבדיל  את  ישראל  מן  העמים'  ה".  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְצַרִים  ְּבָנְגּפֹו  ֶאת  ִמְצַרִים  ְוֶאת  ָּבֵּתינּו  ִהִּציל

 .ולזבוח את אלהי מצרים לעיניהם, יכולים ישראל להבדיל את עצמם מן העמים

 .צוה' ובני ישראל הולכים ועושים מה שה

 .  זּו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמהַמָּצה

  ַעד  ֶׁשִּנְגָלה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך  ַמְלֵכי  ַהְּמָלִכים ַעל  ׁשּום  ֶׁשּלֹא  ִהְסִּפיק  ְּבֵצָקם  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַהֲחִמיץ
אפּו  ֶאת  ַהָּבֵצק  ֲאֶׁשר  הֹוִציאּו  ִמִּמְצַרִים  ֻעּגֹת  ַמּצֹות  ִּכי  לֹא ַוּיֹ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ּוְגָאָלם

 :ָחֵמץ ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹּו ָלֶהם

 
בבתים ,  נוגף  את  מצרים'  בחוץ  ה.  ו  איש  מפתח  ביתו  עד  בקרמשה  אמר  לעם  ואתם  לא  תצא

בפעל  בני  ישראל .  כך  דינו  של  הפסח,  "בבית  אחד  יאכל"לכן  גם  לדורות  .  י  הדם"אתם  מוגנים  ע
אפשר  שעד ,  אמנם.  לא  נשארו  בבתיהם  עד  הבקר  כי  מצרים  גרשום  והם  יצאו  כבר  בלילה

, ובכך  ייושבו  שני  המקראות,  יה  יוםשנאספו  כל  העם  למקום  אחד  והיו  מוכנים  למסע  כבר  ה
. מ  מצרים  גרשום  וחזקו  עליהם  למהר  לשלחם  מן  הארץ"אבל  מ,  המקרא  בבא  והמקרא  במסעי

 .לכן לא הספיקו לאפות את הבצק ונשאוהו על שכמם ואפאוהו בסכות

לכן  שלש  פרשיות ,  יציאת  מצרים  אינה  אפשרית  אלא  כחלק  מהחג  כפי  שהוא  נעשה  לדורות
 .בצווי לדורותהיציאה מלוות 

 

ֶׁשּלֹא :  "נוסח  ההגדה  לפנינו".  מצה  על  שום  שנגאלו  אבותינו  במצרים:  "המשנה  אומרת
  ַעד  ֶׁשִּנְגָלה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך  ַמְלֵכי  ַהְּמָלִכים  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא ִהְסִּפיק  ְּבֵצָקם  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַהֲחִמיץ

ּו  ְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַרְעְמֵסס  ֻסּכָֹתה  ְּכֵׁשׁש  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ַרְגִלי ַוִּיְסע:  "לשון  הפסוקים  היא".  ּוְגָאָלם
ַוּיֹאפּו  ֶאת  ַהָּבֵצק :    ְוַגם  ֵעֶרב  ַרב  ָעָלה  ִאָּתם  ְוצֹאן  ּוָבָקר  ִמְקֶנה  ָּכֵבד  ְמאֹד:    ַהְּגָבִרים  ְלַבד  ִמָּטף

ׁשּו  ִמִּמְצַרִים  ְולֹא  ָיְכלּו  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ְוַגם  ֵצָדה ֲאֶׁשר  הֹוִציאּו  ִמִּמְצַרִים  ֻעגֹת  ַמּצֹות  ִּכי  לֹא  ָחֵמץ  ִּכי  גְֹר
לפי ,  אמנם.  (ממצרים  הם  הוציאו  בצק.  משמע  שרק  בסכות  הם  אפו  את  הבצק".  לֹא  ָעׂשּו  ָלֶהם

, שהם  אפו  במצרים  את  הבצק  שעמדו  להוציא:  הפשט  בהחלט  אפשר  לפרש  גם  אחרת
 ).ואפאוהו מצות כי לא יכלו להתמהמה

. המצרים  גרשו  אותם  וחזקו  עליהם  למהר  לשלחם  מן  הארץ.  צדה  מראשהם  לא  הכינו  
  ַעד  ֶׁשִּנְגָלה  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך  ַמְלֵכי ֶׁשּלֹא  ִהְסִּפיק  ְּבֵצָקם  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַהֲחִמיץ"ובלשון  ההגדה  

ה  היתה היציא.  ה  גואל  בידם  החזקה  של  המצרים"הקב".  ַהְּמָלִכים  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ּוְגָאָלם
 .מהירה מאד

אומר  שכדי '  ה.  הם  מתלוננים  ורוצים  לחזור  אליה.  ישראל  עדין  מתקשים  לצאת  ממצרים
אבל  כאשר  משה  אומר  להם  לשבת .  להוציאם  ממצרים  צריך  לגרום  לפרעה  לגרש  אותם  בכח

כנראה  הם  לא  באמת .  הם  עושים  זאת,  נעליהם  ברגליהם  ומקלם  בידם,  כשמתניהם  חגורים
לשנה  הבאה "אבל  לשבת  ולומר  .  שהרי  צדה  לא  עשו  להם,    ממצריםהאמינו  שיוצאים
נאמר .    נשב–אם  משה  רוצה  שנשב  עם  נעלים  ומקל  .  הם  מוכנים  בשמחה"  בירושלים  הבנויה

 .ונאמר זאת גם בשנה הבאה. שאנו מאמינים שנגאל ונשוב לארצנו

 .אבל באותה שנה זה אכן קרה

 

לכל  אורך .  ביום  החג'  ציאת  מצרים  היא  לחוג  להמטרת  י.  לנו'  משה  אומר  אל  פרעה  כי  חג  ה 
, ולפי  דברינו.  הדרך  בקשתו  של  משה  מפרעה  היא  לשלח  את  ישראל  לזבוח  במדבר  ביום  החג

כבר  מראש  חדש  היה  ידוע .  נאמרו  עוד  לפני  חלק  מהמכות,  אל  משה  החדש  הזה  לכם'  דברי  ה
. את  החג  הזה  מבקש  משה  מפרעה  לעשות  במדבר).  יא'  וראה  בבאורנו  לעיל  עמ.  ('זמן  חג  ה

שליחותו  של  משה  היא ,  לא  זאת  שליחותו  של  משה.  פרעה  משיב  לכו  זבחו  לאלהיכם  בארץ
עד ,  לכן  נשארו  ישראל  כמעט  שנה  בהר  סיני.  להביא  את  ישראל  לעשות  את  הפסח  בהר  סיני

 .פסח בהר סיניאת ה, כולל הטמאים, שיעשו כל ישראל

הם  לא  הספיקו  לאפות  את .  ישראל  נצטוו  לאכול  מצות  ומרורים  עוד  לפני  שיצאו  ממצרים
והרעיון  של .  (ולא  חמץ,  אך  כשהגיעו  לסכות  אפאוהו  מצות  כמו  שנצטוו,  בצקם  במצרים

עד , כ מהירה"הוא  שהגאולה היתה כ,  המדרש  האומר  שלא  הספיק  בצקם  של  אבותינו  להחמיץ



 

 

כח

 

 
אולי  יתכן  שהטעמים  רומזים ,  אמנם.  אבל  לא  שאפו  כבר  במצרים.    החמיץשאפילו  הבצק  לא

" ויאפו"לפי  זה  צריך  לפרש  ש.  והוציאוהו  משם  עגת  מצות,  אפאוהו  כבר  במצרים:  לפירוש  אחר
אפו ,  ואת  אותו  בצק  שהוציאו  ממצרים  עגת  מצות:  וכאילו  נאמר.  וזמנו  קודם.  חוזר  לעיל

 ).גדהוזה מתאים למדרש שבה. במצרים לא חמץ

ויאפו  את "נראה  לפרש  שהוא  נמוק  לאמור  בראש  הפסוק  "  כי  גורשו  ממצרים"את  הפסוק  
אפאוהו  דווקא  מצות  כי  כך ".  כי  גורשו  ממצרים"ולמה  לא  אפאוהו  כבר  במצרים  "  הבצק
 .אבל אפו כבר בסכות, נצטוו

אלא ,  איננו  נמוק  ללמה  לא  חמץ"  כי  גרשו  ממצרים.  "ויאפו  את  הבצק  אשר  הוציאו  ממצרים(
כי  לא  יכלו ,  למה  אפו  בסכות  את  הבצק  שהוציאו  ממצרים,  הוא  חוזר  לראש  הפסוק

או  אפשר  שהוא .  את  משה  מתחילה'  ואפוהו  מצות  כי  כן  צוה  ה,  ם  לאפותוילהתמהמה  במצר
, כי  גרשו  ממצרים  ולא  יכלו  להתמהמה,  למה  לא  השתהו  במצרים  כדי  לחמצו,  נמוק  ללא  חמץ

, כ  תמוה  למה  לא  החמיץ  בדרך"אלא  שא.  בצקו  טרם  יחמץוכן  עולה  מהפסוק  וישא  העם  את  
ואת  השאור  השאירו ,  ואולי  ללא  שאור  אין  החמץ  חמץ  ממש.  ולמה  הם  לא  החמיצוהו  בסכות

, צרור  בשמלותם  על  שכמם,    כיון  שנשא  העם  את  בצקו  על  שכמו  מרעמסס  לסכות.במצרים
 ).התפיחוהו בסכותולמה אכלו מצות ולא , יש לשאול איך הבצק לא תפח להם על השכם

יש  משמעות  לפסח  לא  רק  כי  בו  יצאת .  ונראה  שלכן  דרשו  חכמים  שגם  האבות  עשו  פסח
 .היציאה ממצרים היתה כדי לעשות את הפסח: להפך. ממצרים

מששת  ימי .  ומכאן  דרשת  חכמים  שליל  שמורים  היינו  שהוא  משומר  מששת  ימי  בראשית
אם  כי  יש  לזכור  שבעוד .  (  מארץ  מצריםבראשית  חוגגים  את  החג  הזה  והוא  שמור  להוציאם

הרי  שחג  המצות  מנומק  תמיד  דוקא  ביציאת ,  ששבועות  וסכות  הם  גם  חגי  הקציר  והאסיף
 ).מצרים

מסורת  היא  בידם  מאבותיהם ',  ומנין  ישראל  יודעים  שהם  מצפים  לחוג  את  החג  בהר  ה
הם  יודעים ו,  כפי  שאמרו  להם  יעקב  ויוסף  בסוף  ספר  בראשית,  שאלהים  פקד  יפקד  אותם

 . וכן עולה משירת הים, שאבותיהם זבחו בהר

צוה  את  משה  עוד  לפני  יציאת  מצרים '  ה.  פסח  לא  נחגג  בגלל  יציאת  מצרים:  אמור  מעתה
את .  ומבדיל  את  ישראל  ממצרים,  פסח  הוא  חג  שעומד  בפני  עצמו.  לעשות  פסח  ולאכול  מצות

מטרת  יציאת .  ה  אל  החג  הזהיציאת  מצרים  כוונ.  החג  הזה  מבקש  משה  לצאת  ולחגוג  במדבר
פרעה  מציע .  שזמנו  ידוע  מראש,  לעשות  בו  את  החג'  מצרים  להביא  את  ישראל  אל  הר  ה

לכן .  והנה  אומר  משה  לחגוג  במצרים,  וישראל  עדין  במצרים,  החג  הגיע.  למשה  לחגוג  בארץ
 .את ישראל ממצרים' באותו לילה הוציא ה. סברו הכל שלא יוצאים

מכך  שמשה  לא  התנה  בפני  פרעה  שלא  תסתלק  המכה  עד ,  ר  כאןאפשר  להביא  ראיה  לאמו
. פרעה  לא  הוציא  את  ישראל  ממצרים  כי  טרם  התקרב  החג.  אחרי  שיוציא  את  ישראל  ממצרים

אפשר  לתרץ .  אם  כך  קשה  איך  ראה  משה  ממחרת  שפרעה  מכביד  את  לבו  ואינו  משלח,  אמנם
ומה  אפשר  ללמוד  מכך  שמשה ,  ווראה  דברינו  בענינ,  ולא  שנה  שלמה(שהמכות  היו  בזמן  קצר  

כ  עד  שאי  התחלת  ההכנות  למחרת  היא  ראיה "זמן  קצר  כ).  היה  בן  שמונים  בדברו  אל  פרעה
כמו  שהיתה  מאוחר  יותר (אבל  זמן  לא  קצר  דיו  ליציאה  מהרגע  להרגע  ,  לכך  שפרעה  לא  משלח

לי להמשיך  ולשעבד  עד  ב,  פ  ההוראות  של  פרעה  למחרת"אפשר  גם  לתרץ  שע).  במכת  בכורות
 .היה ברור שהוא לא מתכון לשלח את ישראל. די

 רשו ממצריםכי גֹ

הפסוקים .  הפסוקים  בפרשת  בא  מתארים  שישראל  גורשו  ממצרים  ולא  יכלו  להתמהמה
המדרשים .  בפרשת  מסעי  אומרים  שממחרת  הפסח  יצאו  בני  ישראל  ביד  רמה  לעיני  כל  מצרים

כשנגאלו ,  הכל  מודים:  מר  רבי  אבאא:  "כך  אנו  מוצאים  במדרש.  הדגישה  בעקר  את  הצד  השני
 -וכשיצאו  ,  אלהיך  ממצרים  לילה'  שנאמר    הוציאך  ה,    לא  נגאלו  אלא  בערב-ישראל  ממצרים  

 . ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמהָמרֹור

ַוְיָמְררּו  ֶאת  ַחֵּייֶהם  ַּבֲעבָֹדה  ָקָׁשה ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.    ֲאבֹוֵתינּו  ְּבִמְצָרִים ַעל  ׁשּום  ֶׁשֵּמְררּו  ַהִּמְצִרים  ֶאת  ַחֵּיי
 :ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך

 

ְוִהַּגְדָּת  ְלִבְנָך  ַּבּיֹום ,  ֶׁשֶּנֱאַמר.  ָצא  ִמִּמְצָרִים  ּדֹור  ָודֹור  ַחָּיב  ָאָדם  ִלְראֹות  ֶאת  ַעְצמֹו  ְּכִאּלּו  הּוא  ָיְּבָכל
לֹא  ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו  ִּבְלָבד  ָּגַאל  ַהָּקדֹוׁש .    ְּבֵצאִתי  ִמִּמְצָרִיםִלי  ַההּוא  ֵלאמֹר  ַּבֲעבּור  ֶזה  ָעָׂשה  ְיהָֹוה

הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו ָלֶתת ָלנּו  ְואֹוָתנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶאָּלא  ַאף  אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם,  ָּברּוְך  הּוא
  :ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו

 
מנין  שנפטר  ממנו ".  "שנאמר    ממחרת  הפסח  יצאו  בני  ישראל  ביד  רמה,  לא  יצאו  אלא  ביום

לו  וכי  גנבים אמרו  ].  ויאמר  קומו  צאו  מתוך  עמי[בכבוד  שנאמר  ויקרא  למשה  ולאהרן  לילה  
ענני  כבוד  ונצא  בהם  בשמחה '  ה  ז"אנו  שנצא  בלילה  אלא  המתן  לנו  עד  שיביא  לנו  הקב

וכי  בורחים  היו  והלא  כבר ".  "ובראש  גלוי  שנאמר  ממחרת  הפסח  יצאו  בני  ישראל  ביד  רמה
ל  כי  ברח  העם  אלא  מתוך  שהכו  את "נאמר  ממחרת  הפסח  יצאו  בני  ישראל  ביד  רמה  ומה  ת

כו  והגידו  לפרעה  אמרו  לו  ראה  ישראל  הכו  ממנו  פצעו  ממנו  הרגו  ממנו האקטורין  שלו  הל
אבל  מלשון  הכתוב  בפרשת  בא  נראה ".  ולא  מיחה  אדם  בידם  אין  להם  לא  מושל  ולא  שר

 .שגורשו ממצרים

אפשר  לישב  את  שני  המקראות  אם  נאמר  שעד  שנאספו  כל  העם  למקום  אחד  והיו  מוכנים 
ועד  שקם ,  עד  שהיתה  צעקה,  מרגע  שמתו  הבכורותשהרי  לוקח  זמן  ,  למסע  כבר  היה  יום

יתכן  בהחלט .  ועד  שנאספו  יחד  כל  ישראל,  ועד  שהלך  לארץ  גשן  וקרא  למשה  ולאהרן,  פרעה
 .וישראל יצאו בכבוד. שכבר זרחה השמש

  מפני  ידי  החזקה  שתחזק -כי  ביד  חזקה  ישלחם  :  "י"וכדברי  רש.  ביד  חזקה.  אבל  הם  גורשו
ולא  יספיקו  לעשות ,    על  כרחם  של  ישראל  יגרשם-יגרשם  מארצו  וביד  חזקה  :  עליו  ישלחם

 .תפעיל על ישראל את ידו החזקה של פרעה' ידו החזקה של ה". להם צידה

טוב  להיות  בן .  אבל  הם  בני  חורין.  כשלחמם  לחם  עני,  וכך  יצאו  ישראל  למדבר  ללא  צדה
 .מלהיות עבד לפרעה על סיר הבשר, חורין האוכל לחם עני במדבר

הפך  לחג  שבו  הם  מגורשים  אל ,    של  ישראל  בו  ישבו  בבטחה  בבתיהם  ואכלו  את  הפסחהחג
 .אך בני חורין הם, המדבר

 

, גם  לדורות.  צריך  לשלוח  גוי  שיזכיר  לנו  בדרך  הקשה  לעלות  לארץ'  לפעמים  ה,  גם  לדורות
 .אבל נהיה בני חורין. נצטרך לצאת מבתינו הנוחים ולעלות לירושלים

 

 

 

  ספר  דברים  שנאמר  אל  אנשים  שנולדו  כבר  אחרי .נויה  על  האמור  בספר  דברים ההגדה  שלנו  ב
הם  צריכים  להבין  שהם  עצמם  יצאו ".  ואותנו  הוציא  משם"והם  המֻצִּוים  לומר  ,  יציאת  מצרים

פור יס:  כלומר,  "ואותנו  הוציא  משם"מת  בי  ומסי"עבדים  היינו"  פותחת  בההגדה  .ממצרים
י  ִיְׁשָאְלָך  ִבְנָך  ָמָחר  ֵלאמֹר  ָמה  ָהֵעדֹת  ְוַהֻחִּקים  ְוַהִּמְׁשָּפִטים ִּכ:  "ואתחנןפרשת    של  יאת  מצריםיצ

ְוָאַמְרָּת  ְלִבְנָך  ֲעָבִדים  ָהִיינּו  ְלַפְרעֹה  ְּבִמְצָרִים  ַוּיֹוִציֵאנּו  ְיהָֹוה :    ֲאֶׁשר  ִצָּוה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶאְתֶכם
תֹת  ּומְֹפִתים  ְּגדִֹלים  ְוָרִעים  ְּבִמְצַרִים  ְּבַפְרעֹה  ּוְבָכל  ֵּביתֹו ַוִּיֵּתן  ְיהָֹוה  אֹו:    ִמִּמְצַרִים  ְּבָיד  ֲחָזָקה

 ".ְואֹוָתנּו  הֹוִציא  ִמָּׁשם  ְלַמַען  ָהִביא  אָֹתנּו  ָלֶתת  ָלנּו  ֶאת  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע  ַלֲאבֵֹתינּו:    ְלֵעיֵנינּו
פורו  של  הנגאל יס:    כלומר,של  מביא  הבכורים"  ארמי  אבד  אבי"את  פרשת    דורשת  ההגדה



 

 

כט

 

 :יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר 

ָעָׂשה ְלִפיָכְך  ֲאַנְחנּו  ַחָּיִבים  ְלהֹודֹות  ְלַהֵּלל  ְלַׁשֵּבַח  ְלָפֵאר  ְלרֹוֵמם  ְלַהֵּדר  ְלָבֵרְך  ְלַעֵּלה  ּוְלַקֵּלס  ְלִמי  ֶׁש
ּוֵמֵאֶבל  ְליֹום ,  ִמָּיגֹון  ְלִׂשְמָחה,  הֹוִציָאנּו  ֵמַעְבדּות  ְלֵחרּות.  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוָלנּו  ֵאת  ָּכל  ַהִּנִּסים  ָהֵאּלּו

 :ַהְללּוָיּהְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה , ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, טֹוב

ִמִּמְזַרח :  ְיִהי  ֵׁשם  ְיהָֹוה  ְמבָֹרְך  ֵמַעָּתה  ְוַעד  עֹוָלם:  ְללּו  ַעְבֵדי  ְיהָֹוה  ַהְללּו  ֶאת  ֵׁשם  ְיהָֹוה  ַהַהְללּוָיּה
ִמי  ַּכיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו :  ָרם  ַעל  ָּכל  ּגֹוִים  ְיהָֹוה  ַעל  ַהָּׁשַמִים  ְּכבֹודֹו:  ֶׁשֶמׁש  ַעד  ְמבֹואֹו  ְמֻהָּלל  ֵׁשם  ְיהָֹוה

: ְמִקיִמי  ֵמָעָפר  ָּדל  ֵמַאְׁשּפֹת  ָיִרים  ֶאְביֹון:  ַּבָּׁשַמִים  ּוָבָאֶרץַהַּמְׁשִּפיִלי  ִלְראֹות  :  ֶבתַהַּמְגִּביִהי  ָלָׁש
  :ַהְללּוָיּהמֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה : ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו

 :  ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעזֵּבית ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 

 : ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו 

 : ַהַּיְרֵּדן ִיּסֹב ְלָאחֹור ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס 

 : ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים 

 : ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס 

 : ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן  ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ֶהָהִרים

 : ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ 

 :ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים 
 

 :במקדש מברכים

ְוִהִּגיָענּו  ַהַּלְיָלה ,    ְוָגַאל  ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו  ִמִּמְצַרִיםֲאֶׁשר  ְּגָאָלנּו,  ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם
  :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.  ַמָּצה ּוָמרֹור ֶּפַסחַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו

 

 :אם אין מקדש מברכים

ְוִהִּגיָענּו  ַהַּלְיָלה ,  ֲאבֹוֵתינּו  ִמִּמְצַרִיםֲאֶׁשר  ְּגָאָלנּו  ְוָגַאל  ֶאת  ,  ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם
ֵּכן  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו  ַיִּגיֵענּו  ְלמֹוֲעִדים  ְוִלְרָגִלים  ֲאֵחִרים .  ַהֶּזה  ֶלֱאָכל  ּבֹו  ַמָּצה  ּוָמרֹור

ְונֹאַכל  ָׁשם  ִמן  ַהְּזָבִחים  ּוִמן ,  ֲעבֹוָדֶתָךְוָׂשִׂשים  ַּב,  ְׂשֵמִחים  ְּבִבְנַין  ִעיֶרָך,  ַהָּבִאים  ִלְקָראֵתנּו  ְלָׁשלֹום
  ֲאֶׁשר  ַיִּגיַע  ָּדָמם  ַעל  ִקיר  ִמְזַּבֲחָך  ְלָרצֹון  ְונֹוֶדה )ִמן  ַהְּפָסִחים  ּוִמן  ַהְּזָבִחים  :ש  אומרים"במוצ(ַהְּפָסִחים  

  :ָוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאלָּברּוְך ַאָּתה ְיהֹ :ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

 
ואף  שכבר  דורות .  היא  שהוא  יושב  בארצו'  היושב  בארצו  ומודה  עליה  ומבין  ויודע  שיד  ה

וכן  הוא  מבחן  האמונה  של  הנגאל  מיציאת .  'לא  דרך  הטבע  היא  אלא  יד  ה,  רבים  הוא  שם
בכל  דור  ודור  יכול  אדם .    תמיד  יהיה  האפיקורוס  שיאמר  שדרך  הטבע  היא:מצרים  ולעולם

. והלא  ממילא  כבר  אין  מצרים?  וכי  אלמלא  כן  הייתי  משועבד?  י  יצאתי  ממצריםלומר  וכי  אנ
  הרי  אנו  ובננו  ובני  בנינו –  ואלמלא  עשה  זאת  עשה  זאת'  ה.  אבל  האמת  היא  שאין  ממילא

הוא  המחולל '    להאמין  שה,יאת  מצריםוזה  המבחן  של  יצ.  משועבדים  היינו  לפרעה  במצרים
י ה  א"ואת  הקב,  ה  בכבודו  ובעצמו"שליח  אלא  הקב  ל  ידי  שהיתה  לא  ע,את  יציאת  מצרים

אשר  אשמע '  היה  פרעה  ששאל  מי  ה,    הראשון  שהקשה  קושיית  מה  נשתנה.  לראותאפשר
זהו  המהלך  של  יציאת .  בקרב  הארץ'  כל  המכות  באו  ללמדו  כי  אני  ה,  בקולו  לשלח  את  ישראל

 .ורותיוובסיפור גב' באמונה בה, ואנו ממשיכים אותו לדורות ביד רמה, מצרים

יציאת  מצרים  היא  פרסום .  בנוי  לפי  המסר  של  יציאת  מצרים,  המזמור  בצאת  ישראל  ממצרים 
כל  כחות  הטבע .  היתה  יהודה  לקדשו  ישראל  ממשלותיו,  ושם  ישראל  בכל  העולם'  שמו  של  ה

מה .  וכאן  הבן  שואל.  ההרים  והגבעות,  הירדן,  הים.  'משתתפים  בתהליך  וכופפים  את  עצמם  לה
 .'יציאת מצרים מביאה לאמונה בה. מלפני אדון חולי ארץ: הוהתשוב. לך

 :ושותין בהסבת שמאל

 ָרְחָצה
 : נוטל ידיו לסעודה ומברך

 :יַלת ָיָדִיםָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִט

 מֹוִציא
 :יקח שלש המצות בידו ויאמר

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

 ּ ַמָצה 

ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ִקְּדָׁשנּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּונּו  ַעל  ֲאִכיַלת 
 :ַמָּצה

 רֹורָמ
 : יקח כזית מרור ויטבול בחרוסת ויאכלנו בלא הסיבה

ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ִקְּדָׁשנּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ְוִצָּונּו  ַעל  ֲאִכיַלת 
 :ָמרֹור

ְּכֹוֵרך 
 

, הרוצה לצאת ידי כל הדעות. כלו בפני עצמולדעת חכמים או. לדעת הלל אוכלו כרוך במצה ומרור. במקדש  אוכל  את הפסח בסוף הסעודה
 . ויאכל את הכזית הזה תחילה, יכרוך את הפסח באופן שכזית ממנו בולט מן הכריך

 : ויאכל שתיהן ביחד בהסיבה ובלא ברכהמרור כזית מן המצה השלישית וכזית כאשר אין מקדש יכרוך

ן  ֶׁשֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש  ָהָיה  ַקָּים  ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד ִּבְזַמ.  ֵּכן  ָעָׂשה  ִהֵּלל.  ֵזֶכר  ַלִּמְקָּדׁש  ְּכִהֵּלל
  :ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו

ְֻשְלָחן עֹוֵרך  ׁ 
 .ט"אוכל ושותה כל צרכו לכבוד יו

 
  :כשאוכל חגיגה

 :חַבֶּזַהֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו 
  :כשאוכל פסח

 :חַסֶּפַהָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת 

 
ùø"é:  על  של  זבח  חגיגת  ארבעה  עשר  ומברכין  על  אכילת  שלמים,    על  אכילת  פסחים-  ברכת  הפסח.áùø  "í ,

ø"ç  :ו "ה  אקב"י  אמ"איזו  היא  ברכת  הזבח  בא.  ו  לאכול  הפסח"ה  אקב"י  אמ"איזו  היא  ברכת  הפסח  בא

אלהינו  מלך  העולם  אשר  קדשנו  במצותיו  וצונו  על '    כך  מברך  ברוך  אתה  הואחר:  áîø  "í.לאכול  הזבח
אלהינו  מלך  העולם  אשר  קדשנו '  ומברך  ברוך  אתה  ה,  אכילת  הזבח  ואוכל  מבשר  חגיגת  ארבעה  עשר  תחלה

  .במצותיו וצונו על אכילת הפסח



 

 

ל

 

 ָּצפון 
 .ואוכלו בהסיבה, זכר לפסח הנאכל על השובע,  ששמר לאפיקומןיקח שני כזיתים ממצה, אם אין מקדש

 

 ְךֵרּבָ

ָאז ,  ָאז  ִיָּמֵלא  ְׂשחֹוק  ִּפינּו  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִרָּנה.  ְּבׁשּוב  ְיהָֹוה  ֶאת  ִׁשיַבת  ִצּיֹון  ָהִיינּו  ְּכחְֹלִמים,  ִׁשיר  ַהַּמֲעלֹות
ׁשּוָבה .  ָהִיינּו  ְׂשֵמִחים,    ִהְגִּדיל  ְיהָֹוה  ַלֲעשֹֹות  ִעָּמנּו.יֹאְמרּו  ַבּגֹוִים  ִהְגִּדיל  ְיהָֹוה  ַלֲעשֹֹות  ִעם  ֵאֶּלה

ָהלֹוְך  ֵיֵלְך  ּוָבכֹה  נֵֹׂשא  ֶמֶׁשְך .  ַהּזְֹרִעים  ְּבִדְמָעה  ְּבִרָּנה  ִיְקצֹרּו.  ְיהָֹוה  ֶאת  ְׁשִביֵתנּו  ַּכֲאִפיִקים  ַּבֶּנֶגב
 :נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו, ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה, ַהָּזַרע

 

 י ְנָבֵרְךַרּבֹוַת

 :ְיִהי ֵׁשם ְיהָֹוה ְמבֹוָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

 :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו) ֶאלֵֹהינּו :בעשרה(ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך 

 :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו) ֱאלֵֹהינּו :בעשרה(ָּברּוְך 

 

ְּבטּובֹו  ְּבֵחן  ְּבֶחֶסד ,  ַהָּזן  ֶאת  ָהעֹוָלם  ֻּכּלֹו.  ּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלםַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינָּברּוְך  
ּוְבטּובֹו  ַהָּגדֹול  ָּתִמיד  לֹא  ָחַסר .  הּוא  נֹוֵתן  ֶלֶחם  ְלָכל  ָּבָׂשר  ִּכי  ְלעֹוָלם  ַחְסּדֹו.  ּוְבַרֲחִמים

ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל . דֹולַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּג. ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָלנּו
ָּכָאמּור  ּפֹוֵתַח  ֶאת  ָיֶדָך  ּוַמְׂשִּביַע (.  ּוֵמִטיב  ַלּכֹל  ּוֵמִכין  ָמזֹון  ְלָכל  ְּבִרּיֹוָתיו  ֲאֶׁשר  ָּבָרא

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. )ְלָכל ַחי ָרצֹון

ְוַעל ,  ֶאֶרץ  ֶחְמָּדה  טֹוָבה  ּוְרָחָבה,  ְנַחְלָּת  ַלֲאבֹוֵתינּונֹוֶדה  ְלָך  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ַעל  ֶׁשִה
ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ְוַעל  ַחִּיים  ֵחן  ָוֶחֶסד ,  נּוְוַעל  ֻחֶּקיָך  ֶׁשהֹוַדְעָּת,  ְוַעל  ּתֹוָרְתָך  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו,  ִּבְבָׂשֵרנּו
ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל , ְוַעל  ֲאִכיַלת  ָמזֹון  ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד,  ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו

 :ָׁשָעה

ִפי  ָּכל  ַחי ִיְתָּבַרְך  ִׁשְמָך  ְּב,  ּוְמָבְרִכים  אֹוָתְך,  ְוַעל  ַהּכֹל  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ָלְך
ּוֵבַרְכָּת  ֶאת  ְיהָֹוה  ֱאלֶֹהיָך  ַעל  ָהָאֶרץ ,  ְוָאַכְלָּת  ְוָׂשָבְעָּת,  ַּכָּכתּוב.  ָּתִמיד  ְלעֹוָלם  ָוֶעד

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון. ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך

, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך, ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ַרֵחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו
. ְוַעל  ַהַּבִית  ַהָּגדֹול  ְוַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְקָרא  ִׁשְמָך  ָעָליו,  ְוַעל  ַמְלכּות  ֵּבית  ָּדִוד  ְמִׁשיֶחָך

ְוַהְרַוח  ָלנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו ,  ּוְוַהְרִויֵחנ,  ְוַכְלְּכֵלנּו,  ַּפְרְנֵסנּו,  זּוֵננּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו

ְולֹא ,  ְוָנא  ַאל  ַּתְצִריֵכנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  לֹא  ִליֵדי  ַמְּתַנת  ָּבָׂשר  ָוָדם.  ְמֵהָרה  ִמָּכל  ָצרֹוֵתינּו
ְולֹא ֶׁשּלֹא  ֵנבֹוׁש  ,  דּוָׁשה  ְוָהְרָחָבהְּגַה,  ַהְּפתּוָחה,  ִּכי  ִאם  ְלָיְדָך  ַהְּמֵלָאה,  ִליֵדי  ַהְלָוָאָתם

 :ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד

  :כשחל בשבת

ַהַּׁשָּבת  ַהָּגדֹול ,  ְרֵצה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ּוְבִמְצַות  יֹום  ַהְּׁשִביִעי
ָבה ִלְׁשָּבת  ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ְּבַאֲה,  ִּכי  יֹום  ֶזה  ָּגדֹול  ְוָקדֹוׁש  הּוא  ְלָפֶניָך,  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה
ֶׁשּלֹא  ְתֵהא  ָצָרה  ְוָיגֹון  ַוֲאָנָחה  ְּביֹום ,  ּוִבְרצֹוְנָך  ָהִניַח  ָלנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו,  ְּכִמְצַות  ְרצֹוֶנָך

ִּכי ,  ּוְבִבְנַין  ְירּוָׁשַלִים  ִעיר  ָקְדֶׁשָך,  ְוַהְרֵאנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ְּבֶנָחַמת  ִצּיֹון  ִעיֶרָך,  ְמנּוָחֵתנּו
  :ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹותַאָּתה הּוא ַּב

ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּזֵכר ,  ְוֵיָרֶאה  ְוֵיָרֶצה  ְוִיָּׁשַמע,  ַיֲעֶלה  ְוָיבֹא  ְוַיִּגיַע,  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו
רֹון  ְירּוָׁשַלִים  ִעיר ְוִזְכ,  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו  ְוִזְכרֹון  ָמִׁשיַח  ֶּבן  ָּדִוד  ַעְבֶּדָך,  ִזְכרֹוֵננּו  ּוִפְקדֹוֵננּו

, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה,  ְוִזְכרֹון  ָּכל  ַעְּמָך  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  ְלָפֶניָך,  ָקְדֶׁשָך
, ָזְכֵרנּו  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ּבֹו  ְלטֹוָבה  :ְּביֹום  ַחג  ַהַּמּצֹות  ַהֶּזה,    ּוְלָׁשלֹום)טֹוִבים(ְלַחִּיים  
חּוס  ְוָחֵּננּו ,  ּוִבְדַבר  ְיׁשּוָעה  ְוַרֲחִמים.  )טֹוִבים(ְוהֹוִׁשיֵענּו  בֹו  ְלַחִּיים  ,  ּו  בֹו  ִלְבָרָכהּוָפְקֵדנ

  :ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה) ֶמֶלְך(ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל , ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו

, ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ּבֹוֵנה  ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים.  ָיֵמינּוּוְבֵנה  ְירּוָׁשַלִים  ִעיר  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְמֵהָרה  ְב
 :ָאֵמן

, ּגֹוֲאֵלנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו, ָהֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֶׁשְּבָכל . ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל, ָרֵאלרֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂש, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, יֹוְצֵרנּו

הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ִיְגְמֵלנּו .  יֹום  ָויֹום  הּוא  ֵהִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵייִטיב  ָלנּו
ַּפְרָנָסה ,  ֶנָחָמה,  ְּבָרָכה  ִויׁשּוָעה,  ְלֵחן  ּוְלֶחֶסד  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶרַוח  ַהָּצָלה  ְוַהְצָלָחה,  ָלַעד

 :ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו. ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב, ְוַכְלָּכָלה

 :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד

 :ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך 

ְוִיְתַהַּדר  ָּבנּו  ָלַעד .  ְוִיְתָּפַאר  ָּבנּו  ָלַעד  ּוְלֵנַצח  ְנָצִחים.  ָהַרֲחָמן  הּוא  ִיְׁשַּתַּבח  ְלדֹור  ּדֹוִרים
 :ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים

 :ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד

 :ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹר ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו

 : ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליוָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח



 

 

לא

 

ָהַרֲחָמן  הּוא  ִיְׁשַלח  ָלנּו  ֶאת  ֵאִלָּיהּו  ַהָּנִביא  ָזכּור  ַלּטֹוב  ִויַבֶּׂשר  ָלנּו  ְּבשֹֹורֹות  טֹובֹות 
 :ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות

ַּבֲעַלת  ַהַּבִית )  ִאִּמי  מֹוָרִתי(ְוֶאת  ,  ַעל  ַהַּבִית  ַהֶּזהַּב)  ָאִבי  מֹוִרי(ָהַרֲחָמן  הּוא  ְיָבֵרְך  ֶאת  
. אֹוָתם  ְוֶאת  ֵּביָתם  ְוֶאת  ַזְרָעם  ְוֶאת  ָּכל  ֲאֶׁשר  ָלֶהם)  אֹוִתי  ְוֶאת  ִאְׁשִּתי  ְוֶאת  ַזְרִעי(,  ַהֶּזה

ָחק ְוַיֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצ. אֹוָתנּו  ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו
 :ְונֹאַמר ָאֵמן. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה

ְוִנָּׂשא  ְבָרָכה  ֵמֵאת  ְיהָֹוה .  ָּמרֹום  ְיַלְּמדּו  ֲעֵליֶהם  ְוָעֵלינּו  ְזכּות  ֶׁשְּתֵהא  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָׁשלֹוםַּב
 :ִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדםְו. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו

 :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים :לשבת

ים יֹום  ֶׁשַּצִּדיִקים  יֹוְׁשִב,  ְליֹום  ֶׁשֻּכלֹו  ָארוְך(.  יֹום  ֶׁשֻּכּלֹו  טֹוב)ְל(ָהַרֲחָמן  הּוא  ַיְנִחיֵלנּו  
 :)ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם

ִמְגּדֹול  ְיׁשּועֹות  ַמְלּכֹו  ְועֶֹׂשה   :ָהַרֲחָמן  הּוא  ְיַזֵּכנּו  ִלימֹות  ַהָּמִׁשיַח  ּוְלַחֵּיי  ָהעֹוָלם  ַהָּבא
עֶֹׂשה  ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו   :ֶחֶסד  ִלְמִׁשיחֹו  ְלָדִוד  ּוְלַזְרעֹו  ַעד  עֹוָלם

 :ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְּכִפיִרים  ָרׁשּו  ְוָרֵעבּו  ְודֹוְרֵׁשי  ְיהָֹוה  לֹא   :ְיראּו  ֶאת  ְיהָֹוה  ְקדֹוָׁשיו  ִּכי  ֵאין  ַמְחסֹור  ִליֵרָאיו
ּפֹוֵתַח  ֶאת  ָיֶדָך  ּוַמְׂשִּביַע  ְלָכל   :ִּכי  ְלעֹוָלם  ַחְסּדֹוהֹודּו  ַליהָֹוה  ִּכי  טֹוב    :ַיְחְסרּו  ָכל  טֹוב

ַנַער  ָהִייִתי  ַגם  ָזַקְנִּתי   :ָּברּוְך  ַהֶּגֶבר  ֲאֶׁשר  ִיְבַטח  ַּביהָֹוה  ְוָהָיה  ְיהָֹוה  ִמְבַטחֹו  :ַחי  ָרצֹון
ֵּתן  ְיהָֹוה  ְיָבֵרְך  ֶאת  ַעּמֹו ְיהָֹוה  עֹז  ְלַעּמֹו  ִי  :ְולֹא  ָרִאיִתי  ַצִּדיק  ֶנֱעָזב  ְוַזְרעֹו  ְמַבֶּקׁש  ָלֶחם

  :ַבָּׁשלֹום

 

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן
 .ושותים בהסיבה

 

 

 

 

 

 .מוזגין כוסו של אליהו ופותחין הדלת

 :ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְׁשפֹוְך

 :ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו

 :ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם

 :ִּתְרּדֹוף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיהָֹוה

 

 

 מוזגים כוס רביעית

 לּלֵַה

ָלָּמה  יֹאְמרּו  ַהּגֹוִים :  ן  ָּכבֹוד  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ֲאִמֶּתָךלֹא  ָלנּו  ְיהָֹוה  לֹא  ָלנּו  ִּכי  ְלִׁשְמָך  ֵּת
ֲעַצֵּביֶהם  ֶּכֶסף  ְוָזָהב  ַמֲעֵׂשה :  ֵואלֵֹהינּו  ַבָּׁשָמִים  ּכֹל  ֲאֶׁשר  ָחֵפץ  ָעָׂשה:  ַאֵּיה  ָנא  ֱאלֵֹהיֶהם

ָלֶהם  ְולֹא  ִיְׁשָמעּו  ַאף ָאְזַנִים  :  ֶּפה  ָלֶהם  ְולֹא  ְיַדֵּברּו  ֵעיַנִים  ָלֶהם  ְולֹא  ִיְראּו:  ְיֵדי  ָאָדם
ְּכמֹוֶהם :  ְיֵדיֶהם  ְולֹא  ְיִמיׁשּון  ַרְגֵליֶהם  ְולֹא  ְיַהֵּלכּו  לֹא  ֶיְהּגּו  ִּבְגרֹוָנם:  ָלֶהם  ְולֹא  ְיִריחּון

ֵּבית ַאֲהרֹן : ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם
 : ִיְרֵאי ְיהָֹוה ִּבְטחּו ַביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ְטחּו ַביהָֹוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּואִּב

ְיָבֵרְך  ִיְרֵאי  ְיהָֹוה :  ְיהָֹוה  ְזָכָרנּו  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך  ֶאת  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  ְיָבֵרְך  ֶאת  ֵּבית  ַאֲהרֹן
ְּברּוִכים  ַאֶּתם  ַליהָֹוה :  ֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְוַעל  ְּבֵניֶכםיֵֹסף  ְיהָֹוה  ֲע:  ַהְּקַטִּנים  ִעם  ַהְּגדִֹלים

לֹא  ַהֵּמִתים  ְיַהְללּו :  ַהָּׁשַמִים  ָׁשַמִים  ַליהָֹוה  ְוָהָאֶרץ  ָנַתן  ִלְבֵני  ָאָדם:  ָׁשַמִים  ָוָאֶרץעֵֹׂשה  
 : ָיּהַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו: ָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה

ֲאָפפּוִני :  ִּכי  ִהָּטה  ָאְזנֹו  ִלי  ּוְבָיַמי  ֶאְקָרא:  ָאַהְבִּתי  ִּכי  ִיְׁשַמע  ְיהָֹוה  ֶאת  קֹוִלי  ַּתֲחנּוָני
ּוְבֵׁשם  ְיהָֹוה  ֶאְקָרא  ָאָּנה  ְיהָֹוה :  ֶחְבֵלי  ָמֶות  ּוְמָצֵרי  ְׁשאֹול  ְמָצאּוִני  ָצָרה  ְוָיגֹון  ֶאְמָצא

ׁשֵֹמר  ְּפָתאִים  ְיהָֹוה  ַּדּלֹוִתי  ְוִלי :  ָוה  ְוַצִּדיק  ֵואלֵֹהינּו  ְמַרֵחםַחּנּון  ְיהֹ:  ַמְּלָטה  ַנְפִׁשי
ִּכי  ִחַּלְצָּת  ַנְפִׁשי  ִמָּמֶות  ֶאת  ֵעיִני :  ׁשּוִבי  ַנְפִׁשי  ִלְמנּוָחְיִכי  ִּכי  ְיהָֹוה  ָּגַמל  ָעָלְיִכי:  ְיהֹוִׁשיַע

ֶהֱאַמְנִּתי  ִּכי  ֲאַדֵּבר :  הָֹוה  ְּבַאְרצֹות  ַהַחִּייםֶאְתַהֵּלְך  ִלְפֵני  ְי:  ִמן  ִּדְמָעה  ֶאת  ַרְגִלי  ִמֶּדִחי
 : ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב: ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד

ְנָדַרי :  ּכֹוס  ְיׁשּועֹות  ֶאָּׂשא  ּוְבֵׁשם  ְיהָֹוה  ֶאְקָרא:  ָמה  ָאִׁשיב  ַליהָֹוה  ָּכל  ַּתְגמּולֹוִהי  ָעָלי
ָאָּנה  ְיהָֹוה  ִּכי :  ָיָקר  ְּבֵעיֵני  ְיהָֹוה  ַהָּמְוָתה  ַלֲחִסיָדיו:  ָדה  ָּנא  ְלָכל  ַעּמֹוַליהָֹוה  ֲאַׁשֵּלם  ֶנְג

ְלָך  ֶאְזַּבח  ֶזַבח  ּתֹוָדה  ּוְבֵׁשם  ְיהָֹוה :  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ַעְבְּדָך  ֶּבן  ֲאָמֶתָך  ִּפַּתְחָּת  ְלמֹוֵסָרי
ְּבַחְצרֹות  ֵּבית  ְיהָֹוה  ְּבתֹוֵכִכי  ְירּוָׁשָלִם :  ְלָכל  ַעּמֹוְנָדַרי  ַליהָֹוה  ֲאַׁשֵּלם  ֶנְגָדה  ָּנא  :  ֶאְקָרא

 : ַהְללּוָיּה

ִּכי  ָגַבר  ָעֵלינּו  ַחְסּדֹו  ֶוֱאֶמת  ְיהָֹוה :  ַהְללּו  ֶאת  ְיהָֹוה  ָּכל  ּגֹוִים  ַׁשְּבחּוהּו  ָּכל  ָהֻאִּמים
 : ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה

 : ֹוִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּד הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב 

 : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל 

 : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן  

 : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָֹוה  



 

 

לב

 

ְיהָֹוה :  ָדםְיהָֹוה  ִלי  לֹא  ִאיָרא  ַמה  ַּיֲעֶׂשה  ִלי  ָא:  ִמן  ַהֵּמַצר  ָקָראִתי  ָּיּה  ָעָנִני  ַבֶּמְרָחב  ָיּה
טֹוב  ַלֲחסֹות :  טֹוב  ַלֲחסֹות  ַּביהָֹוה  ִמְּבטַֹח  ָּבָאָדם:  ִלי  ְּבעְֹזָרי  ַוֲאִני  ֶאְרֶאה  ְבׂשְֹנָאי

ַסּבּוִני  ַגם  ְסָבבּוִני :  ָּכל  ּגֹוִים  ְסָבבּוִני  ְּבֵׁשם  ְיהָֹוה  ִּכי  ֲאִמיַלם:  ַּביהָֹוה  ִמְּבטַֹח  ִּבְנִדיִבים
: ַסּבּוִני  ִכְדבֹוִרים  ּדֲֹעכּו  ְּכֵאׁש  קֹוִצים  ְּבֵׁשם  ְיהָֹוה  ִּכי  ֲאִמיַלם:  םְּבֵׁשם  ְיהָֹוה  ִּכי  ֲאִמיַל

קֹול  ִרָּנה  ִויׁשּוָעה :  ָעִּזי  ְוִזְמָרת  ָיּה  ַוְיִהי  ִלי  ִליׁשּוָעה:  ַּדחֹה  ְדִחיַתִני  ִלְנּפֹל  ַויהָֹוה  ֲעָזָרִני
לֹא :  הָֹוה  רֹוֵמָמה  ְיִמין  ְיהָֹוה  עָֹׂשה  ָחִילְיִמין  ְי:  ְּבָאֳהֵלי  ַצִּדיִקים  ְיִמין  ְיהָֹוה  עָֹׂשה  ָחִיל

ִּפְתחּו  ִלי  ַׁשֲעֵרי :  ַיּסֹר  ִיְּסַרִּני  ָּיּה  ְוַלָּמֶות  לֹא  ְנָתָנִני:  ָאמּות  ִּכי  ֶאְחֶיה  ַוֲאַסֵּפר  ַמֲעֵׂשי  ָיּה
  ֲעִניָתִני  ַוְּתִהי אֹוְדָך  ִּכי:  ֶזה  ַהַּׁשַער  ַליהָֹוה  ַצִּדיִקים  ָיבֹאּו  בֹו:  ֶצֶדק  ָאבֹא  ָבם  אֹוֶדה  ָיּה

ֶאֶבן  ָמֲאסּו  ַהּבֹוִנים  ָהְיָתה  ְלרֹאׁש :  אֹוְדָך  ִּכי  ֲעִניָתִני  ַוְּתִהי  ִלי  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ִליׁשּוָעה
ֵמֵאת  ְיהָֹוה  ָהְיָתה  ּזֹאת  ִהיא  ִנְפָלאת :  ֶאֶבן  ָמֲאסּו  ַהּבֹוִנים  ָהְיָתה  ְלרֹאׁש  ִּפָּנה:  ִּפָּנה

ֶזה  ַהּיֹום  ָעָׂשה  ְיהָֹוה  ָנִגיָלה :  ָהְיָתה  ּזֹאת  ִהיא  ִנְפָלאת  ְּבֵעיֵנינּוֵמֵאת  ְיהָֹוה  :  ְּבֵעיֵנינּו
 : ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: ְוִנְׂשְמָחה בֹו

 

 ָאָּנא ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ָּנא  ָאָּנא ְיהָֹוה הֹוִׁשיָעה ָּנא 

 :ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ָּנאָאָּנא  : ָאָּנא ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ָּנא

  

ָּברּוְך  ַהָּבא  ְּבֵׁשם  ְיהָֹוה  ֵּבַרְכנּוֶכם  ִמֵּבית :  ָּברּוְך  ַהָּבא  ְּבֵׁשם  ְיהָֹוה  ֵּבַרְכנּוֶכם  ִמֵּבית  ְיהָֹוה
 ֵאל  ְיהָֹוה  ַוָּיֶאר  ָלנּו:  ֵאל  ְיהָֹוה  ַוָּיֶאר  ָלנּו  ִאְסרּו  ַחג  ַּבֲעבִֹתים  ַעד  ַקְרנֹות  ַהִּמְזֵּבַח:  ְיהָֹוה

ֵאִלי  ַאָּתה :  ֵאִלי  ַאָּתה  ְואֹוֶדָּך  ֱאלַֹהי  ֲארֹוְמֶמָּך:  ִאְסרּו  ַחג  ַּבֲעבִֹתים  ַעד  ַקְרנֹות  ַהִּמְזֵּבַח
הֹודּו  ַליהָֹוה  ִּכי  טֹוב :  הֹודּו  ַליהָֹוה  ִּכי  טֹוב  ִּכי  ְלעֹוָלם  ַחְסּדֹו:  ְואֹוֶדָּך  ֱאלַֹהי  ֲארֹוְמֶמָּך

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 

 
 : לומר כאןיש נוהגים

ְוָכל  ַעְּמָך ,  ַוֲחִסיֶדיָך  ַצִּדיִקים  עֹוֵׂשי  ְרצֹוֶנָך,  ְיַהְללּוָך  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ָּכל  ַמֲעֶׂשיָך
ְּבִרָּנה  יֹודּו  ִויָבְרכּו  ִויַׁשְּבחּו  ִויָפֲארּו  ִוירֹוְממּו  ְוַיֲעִריצּו  ְוַיְקִּדיׁשּו ,  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל

ִּכי  ֵמעֹוָלם ,  ִּכי  ְלָך  טֹוב  ְלהֹודֹות  ּוְלִׁשְמָך  ָנֶאה  ְלַזֵּמר.  נּוְוַיְמִליכּו  ֶאת  ִׁשְמָך  ַמְלֵּכ
 :ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל

 

 

 

 

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הֹודּו ַליהָֹוה ִּכי טֹוב   
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים   
 :ֹוִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּד  הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים   

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות  ְלַבּדֹו  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִּבְתבּוָנה  ָּׁשַמִים ְלעֵֹׂשה ַה

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ַעל  ַהָּמִים  ָהָאֶרץ ְלרַֹקע 
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים   

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום   ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמ
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות  ַּבָּלְיָלה 

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם  

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה    ְּבָיד ֲחָזָקה ּו
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלגֵֹזר ַים סּוף  ִלְגָזִרים  

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו  ְבַים סּוף  

 :י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכ  ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים  

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי   

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַנֲחָלה   ְוָנַתן ַאְרָצם ְל

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו  

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו  
 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל  ָּבָׂשר  

 :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ְלֵאל ַהָּׁשָמִים   הֹודּו



 

 

לג

 

ִמן .  ְורּוַח  ָּכל  ָּבָׂשר  ְּתָפֵאר  ּוְתרֹוֵמם  ִזְכְרָך  ַמְלֵּכנּו  ָּתִמיד.  ִנְׁשַמת  ָּכל  ַחי  ְּתָבֵרְך  ֶאת  ִׁשְמָך  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו
 )ְועֹוֶנה(ל  ּומֹוִׁשיַע  ּפֹוֶדה  ּוַמִּציל  ּוְמַפְרֵנס  ּוִמַּבְלָעֶדיָך  ֵאין  ָלנּו  ֶמֶלְך  ּגֹוֵא.  ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ַאָּתה  ֵאל

. ֱאלֵֹהי  ָהִראׁשֹוִנים  ְוָהַאֲחרֹוִנים.    ֶאָּלא  ָאָּתה)עֹוֵזר  ְוסֹוֵמְך(ּוְמַרֵחם  ְּבָכל  ֵעת  ָצָרה  ְוצּוָקה  ֵאין  ָלנּו  ֶמֶלְך  
ָּבחֹות  ַהְמַנֵהג  עֹוָלמֹו  ְּבֶחֶסד  ּוְבִרּיֹוָתיו ֱאלֹוַּה  ָּכל  ְּבִרּיֹות  ֲאדֹון  ָּכל  ּתֹוָלדֹות  ַהְמֻהָּלל  ְּברֹוב  ַהִּתְׁש

ְוַהֵּמִׂשיַח  ִאְּלִמים .  ַהְמעֹוֵרר  ְיֵׁשִנים  ְוַהֵּמִקיץ  ִנְרָּדִמים.    לֹא  ָינּום  ְולֹא  ִייָׁשן)ֵער  ִהֵּנה(ַויהָֹוה  .  ְּבַרֲחִמים
. ְלָך  ְלַבְּדָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים.  )ַהְמַפְעֵנַח  ֶנֱעָלִמיםְו(,  ְוַהַּמִּתיר  ֲאסּוִרים  ְוַהּסֹוֵמְך  נֹוְפִלים  ְוַהּזֹוֵקף  ְּכפּוִפים

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך . ֵרי ָׁשָמִים ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹותַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁש

ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו  ּוְלָבֵרְך  ֶאת  ִׁשְמָך  ַמְלֵּכנּו  ַעל  ַאַחת  ֵמָאֶלף  ֶאֶלף  ַאְלֵפי  ֲאָלִפים  ְוִרֵּבי 
  ִמִּמְצַרִים  ְּגַאְלָּתנּו )ִמְּלָפִנים(.    ֶׁשָעִׂשיָת  ִעם  ֲאבֹוֵתינּו  ְוִעָּמנּו)ִנְפָלאֹותִנִּסים  ְו(ְרָבבֹות  ְּפָעִמים  ַהּטֹובֹות  

ּוִמֶּדֶבר .  ֵמֶחֶרב  ִהַּצְלָּתנּו.  ּוְבָׂשָבע  ִּכְלַּכְלָּתנּו.  ְּבָרָעב  ַזְנָּתנּו.  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ּוִמֵּבית  ֲעָבִדים  ְּפִדיָתנּו
ַעד  ֵהָּנה  ֲעָזרּונּו  ַרֲחֶמיָך  ְולֹא  ֲעָזבּונּו  ֲחָסֶדיָך .    ְוֶנֱאָמִנים  ִּדִּליָתנּו)ְוַרִּבים(  ָרִעים  ּוֵמֳחָלִיים.  ִמַּלְטָּתנּו

 :ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח

ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו .  ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפינּוַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו
ִּכי  ָכל  ֶּפה .  )ָּתִמיד(  ִוירֹוְממּו  ְוַיֲעִריצּו  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיְמִליכּו  ֶאת  ִׁשְמָך  ַמְלֵּכנּו  )ִויׁשֹוְררּו(ִויַׁשְּבחּו  ִויָפֲארּו  

ְוָכל  קֹוָמה  ְלָפֶניָך .  ְוָכל  ֶּבֶרְך  ְלָך  ִתְכַרע.  )ִין  ְלָך  ְּתַצֶּפהְוָכל  ַע(.  ְוָכל  ָלׁשֹון  ְלָך  ִתָּׁשַבע.  ְלָך  יֹוֶדה
ָּכל  ַעְצֹמַתי ַּכָּדָבר  ֶׁשָּכתּוב  .  ְוָכל  ֶקֶרב  ּוְכָליֹות  ְיַזְּמרּו  ִלְׁשֶמָך.  ְּלָבבֹות  ִייָראּוָך)ַה(ְוָכל  .  ִתְׁשַּתֲחֶוה
ַׁשְוַעת  ֲעִנִּיים  ַאָּתה (  .ֶּמּנּו  ְוָעִני  ְוֶאְביֹון  ִמֹּגְזלֹוַמִּציל  ָעִני  ֵמָחָזק  ִמ  ְיהָֹוה  ִמי  ָכמֹו0.  ּתֹאַמְרָנה

ָהֵאל  ַהָּגדֹול .  ִמי  ִיְדֶמה  ָּלְך  ּוִמי  ִיְׁשֶוה  ָּלְך  ּוִמי  ַיֲעָרְך  ָלְך  :)ִתְׁשַמע  ַצֲעַקת  ַהַּדל  ַּתְקִׁשיב  ְותֹוִׁשיַע
ַהֶּלְלָך  ּוְנַׁשֵּבֲחָך  ּוְנָפֶאְרָך  ּוְנָבֵרְך  ֶאת  ֵׁשם  ָקְדֶׁשָך ְנ.  ָׁשַמִים  ָוָאֶרץ  ֵאל  ֶעְליֹון  קֹוֵנה  .ַהִּגּבֹור  ְוַהּנֹוָרא

 :ָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו

ַהֶּמֶלְך  ַהּיֹוֵׁשב  ַעל   :  ְּבנֹוְראֹוֶתיָךְוַהּנֹוָרא  ָלֶנַצח  ַהִּגּבֹור.    ִּבְכבֹוד  ְׁשֶמָךַהָּגדֹול.  ְּבַתֲעֻצמֹות  ֻעֶּזָך  ָהֵאל
 :ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא

 :ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָֹוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלהְוָכתּוב . ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ׁשֹוֵכן ַעד

 :ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַהָּלל

 :י ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְךֵרְבִדּוְב

 :ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם

 ׁ:ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַקָּדש

ֶׁשֵּכן  חֹוַבת  ָּכל ,  ּוְבַמְקֲהלֹות  ִרְבבֹות  ַעְּמָך  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִרָּנה  ִיְתָּפֵאר  ִׁשְמָך  ַמְלֵּכנּו  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור
 )ּוְלַנֵּצַח(  ְלָפֵאר  ְלרֹוֵמם  ְלַהֵּדר  ְלָפֶניָך  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו  ְלהֹודֹות  ְלַהֵּלל  ְלַׁשֵּבַח.  ַהְיצּוִרים

 :ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך

 

ִּכי  ְלָך  ָנֶאה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו .  ַּבָּׁשַמִים  ּוָבָאֶרץִיְׁשַּתַּבח  ִׁשְמָך  ָלַעד  ַמְלֵּכנּו  ָהֵאל  ַהֶּמֶלְך  ַהָּגדֹול  ְוַהָּקדֹוׁש  
ֹז  ּוֶמְמָׁשָלה  ֶנַצח  ְּגֻדָּלה  ּוְגבּוָרה  ְּתִהָּלה  ְוִתְפֶאֶרת  ְקֻדָּׁשה  ִׁשיר  ּוְׁשָבָחה  ַהֵּלל  ְוִזְמָרה  ע.  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו

 :)ַאָּתה ֵאל(ֹוָלם ֵמעֹוָלם ְוַעד ע)ּו, ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש(ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות . ּוַמְלכּות
 :יש נוהגים לחתום

ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי . ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות.  ַּבִּתְׁשָּבחֹות)ּוְמֻהָּלל(ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול . ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה
 :ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. ִזְמָרה

 :נוהגים לחתום) לעיל" יהללוך"אלה שלא אמרו (ויש 

ְּבִרָּנה , ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנָך,  ָּכל ַמֲעֶׂשיָך)ַעל(ְיַהְללּוָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו 
. )ָּתִמיד(ְמָך ַמְלֵּכנּו  ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁש)ִויׁשֹוְררּו(יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֶמֶלְך ְמֻהָּלל  :ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר
 :ַּבִּתְׁשָּבחֹות

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן
  :כ מברך ברכה אחרונה"ותה בהסיבה ואחוש

ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל 
. ַע ִמּטּוָבּהֶאֶרץ  ֶחְמָּדה  טֹוָבה  ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹו

ַרֶחם  ָנא  ְיהָֹוה  ֱאלֵֹהינּו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעֶּמָך  ְוַעל  ְירּוָׁשַלִים  ִעיֶרָך  ְוַעל  ִצּיֹון  ִמְׁשַּכן  ְּכבֹוֶדָך 
ּוְבֵנה  ְירּוָׁשַלִים  ִעיר  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְמֵהָרה  ְבָיֵמינּו  ְוַהֲעֵלנּו  ְלתֹוָכּה .  ְוַעל  ִמְזְּבֶחָך  ְוַעל  ֵהיָכֶלָך

. נּו  ְּבִבְנָיָנּה  ְונֹאַכל  ִמִּפְרָיּה  ְוִנְׂשַּבע  ִמּטּוָבּה  ּוְנָבֶרְכָך  ָעֶליָה  ִּבְקֻדָּׁשה  ּוְבָטֳהָרהְוַׂשְּמֵח
ִּכי  ַאָּתה .  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְּביֹום  ַחג  ַהַּמּצֹות  ַהֶּזה)  ּוְרֵצה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְּביֹום  ַהַׁשָּבת  ַהֶּזה  :בשבת(

ָּברּוְך  ַאָּתה  ְיהָֹוה  ַעל   :ֶדה  ְלָך  ַעל  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ְּפִרי  ַהָּגֶפןְיהָֹוה  טֹוב  ּוֵמִטיב  ַלּכֹל  ְונֹו
  :ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן

 

 ִנְרָצה

. ֵּכן  ִנְזֶּכה  ַלֲעשֹֹותֹו.  ַּכֲאֶׁשר  ָזִכינּו  ְלַסֵּדר  אֹותֹו.  ְּכָכל  ִמְׁשָּפטֹו  ְוֻחָּקתֹו.  ֲחַסל  ִסּדּור  ֶּפַסח  ְּכִהְלָכתֹו
 :ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה. קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְמעֹוָנהָזְך ׁשֹוֵכן 

 

 :ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים

 

 :ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 .ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה
 .ְּברֹאׁש ַאְׁשֻמרֹות ֶזה ַהַּלְיָלה

 .ר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלהֵּג

 :ַהַּלְיָלה ַוְיִהי ַּבֲחִצי
 .ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה

 .ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה
 .ְוִיְׂשָרֵאל ָיַׂשר ַלַּמְלָאְך ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה

 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
 .י ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלהֶזַרע ְּבכֹוֵר

 .ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה
 .ִטַּסת ְנִגיד ֲחרֶֹׁשת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה

 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה



 

 

לד

 

 .ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה
 .ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ָּכַרע ֵּבל ּוַמִּציבֹו

 .ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה
 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 .ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה
 .נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה

 .ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה

 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
 . עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה

 .ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמַּלְיָלה
 .ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה

 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
 .ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה

 .ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה
 .ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה

 .ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה
 :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

 
  נוספים  מעין ישנם  פיוטים.  הפיוט  הזה  בא  להזכיר  עניינים  רבים  שלפי  המדרש  ארעו  בליל  פסח 

. הפסח  הוא  יום  שמצוין  ויש  לו  ערך  עוד  מלפני  יציאת  מצרים,  יא'  כפי  שבארנו  לעיל  עמ.  אלה
 . זהו יום ישועה. ל ייחסו ליום הזה הרבה מהנסים שארעו לאבותינו"חז, לכן

ְּברֹאׁש       .ים  ִהְפֵלאָת  ַּבַּלְיָלהָאז  רֹוב  ִנִּס:  לכן  מזכיר  הפיוט  כמה  וכמה  ארועים  הסטוריים
 .אבל  רומז  לכך  שהלילה  הוא  ליל  שמורים  מראש,  מבוסס  על  פסוק  באיכה.  ַאְׁשֻמרֹות  ֶזה  ַהַּלְיָלה

ַוֵּיָחֵלק :  "שעליו  נאמר.  הראשון  לכל  גרים,  גר  צדק  הוא  אברהם.  ֵּגר  ֶצֶדק  ִנַּצְחּתֹו  ְּכֶנֱחַלק  לֹו  ַלְיָלה
ובפשטות  כוונת ".    ַוֲעָבָדיו  ַוַּיֵּכם  ַוִּיְרְּדֵפם  ַעד  חֹוָבה  ֲאֶׁשר  ִמְּׂשמֹאל  ְלַדָּמֶׂשקֲעֵליֶהם  ַלְיָלה  הּוא

כלומר  על  ארבעת ,  הדברים  שבלילה  אברהם  חלק  את  מחנהו  לכמה  ראשים  ועלה  עליהם
כלומר ,  מדבר  על  הלילה  שנחלק  לשנים)  למשל  מדרש  רבה  על  הכתוב(  אבל  המדרש  .  המלכים

כאשר  שרה .  ַּדְנָּת  ֶמֶלְך  ְּגָרר  ַּבֲחלֹום  ַהַּלְיָלה    .ילא  מחבר  את  זה  לגאולת  מצריםוממ,  בחצי  הלילה
ִהְּנָך  ֵמת  ַעל  ָהִאָּׁשה  ֲאֶׁשר  ָלַקְחָּת  ְוִהוא  ְּבֻעַלת "דבר  עמו  בלילה  ואמר  לו  '  ה,    נלקחה  אל  אבימלך

השמר  לך  פן "בחלום  הלילה  ואמר  לו  בא  אל  לבן  הארמי  '    ה.ִהְפַחְדָּת  ֲאַרִּמי  ְּבֶאֶמׁש  ַלְיָלה  "..ָּבַעל
ְוִיְׂשָרֵאל  ָיַׂשר  ַלַּמְלָאְך  ַוּיּוַכל  לֹו   .המלה  אמש  מוזכרת  שם  פעמים  ".תדבר  עם  יעקב  מטוב  עד  רע

אינני .  כי  שרית  עם  אלהים  ועם  אנשים,  והמלאך  קרא  לו  ישראל,  יעקב  נאבק  עם  המלאך.    ַלְיָלה
כמו כן . או  עם  אבימלך  היה בליל פסח,  ם  לבןאו  ע,  יודע  למה  דרשו  חכמים  שהמאבק  עם  המלאך

כי  ביניהם  עבר ,  ברור  שלא  יתכן  שגם  החלום  של  לבן  וגם  המאבק  עם  המלאך  היו  בליל  פסח
. ֶזַרע  ְּבכֹוֵרי  ַפְתרֹוס  ָמַחְצָּת  ַּבֲחִצי  ַהַּלְיָלה    .לפחות  לילה  אחד  אך  לא  סביר  שעברה  שנה  שלמה

ְוֶאת :    ד  ֶאת  לּוִדים  ְוֶאת  ֲעָנִמים  ְוֶאת  ְלָהִבים  ְוֶאת  ַנְפֻּתִחיםּוִמְצַרִים  ָיַל,  פתרוסים  הם  מבני  מצרים
.  ֵחיָלם  לֹא  ָמְצאּו  ְּבקּוָמם  ַּבַּלְיָלה  .מחץ  את  בכורי  מצרים'  ובחצי  הלילה  ה,  ַּפְתֻרִסים  ְוֶאת  ַּכְסֻלִחים

שב  בחרשת  הגויים  ולכן  נקרא שי,  נגיד  חרשת  הוא  סיסרא.  ִטַּסת  ְנִגיד  ֲחרֶֹׁשת  ִסִּליָת  ְּבכֹוְכֵבי  ַלְיָלה
ִמן  ָׁשַמִים  ִנְלָחמּו  ַהּכֹוָכִבים  ִמְּמִסּלֹוָתם  ִנְלֲחמּו  ִעם "ועליו  נאמר  בשירת  דבורה  .  נגיד  חרשת

ָיַעץ  ְמָחֵרף  ְלנֹוֵפף   .והיה  כנראה  באביב,  הפרק  כולו  בנוי  כתבנית  הפרק  של  קריעת  הים".  ִסיְסָרא
 ֵעיֶניָך ּוְרֵאה 'הְּפַקח  "שחזקיהו  אמר  עליו  בתפלתו  ,    מחרף  הוא  רבשקה.ָלהִאּוּוי  הֹוַבְׁשָּת  ְפָגָריו  ַּבַּלְי

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה

 :ּוָדיו יֹאְמרּו לֹוְּגד. ָּבחּור ַּכֲהָלָכה. ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו. ָהדּור ַּכֲהָלָכה. ָּדגּול ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. הְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכ. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו. ָחִסין ַּכֲהָלָכה. ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :אְמרּו לֹוִלּמּוָדיו יֹ. ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה. ָיִחיד ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו. נֹוָרא ַּכֲהָלָכה. ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ֹו ָנֶאהִּכי ל. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :ַצִּדיָקיו יֹאְמרּו לֹו. ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה. ָעָניו ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :לֹוִׁשְנַאָּניו יֹאְמרּו . ַרחּום ַּכֲהָלָכה. ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 :ְּתִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו. ּתֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה. ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה

 :ִּכי לֹו ָיֶאה. ָנֶאהִּכי לֹו . ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ּוְלָך

 

 
הוא  יעץ  לכבוש  את  ירושלים  שהיא  אוויו ".  ּוְׁשַמע  ֵאת  ִּדְבֵרי  ַסְנֵחִריב  ֲאֶׁשר  ְׁשָלחֹו  ְלָחֵרף  ֱאלִֹהים  ָחי

. ף  את  ידו  לעבר  ירושליםמלך  אשור  נופ".    ְּבִצּיֹון  ִאָּוּה  ְלמֹוָׁשב  לֹו'הִּכי  ָבַחר  "שנאמר  ',  של  ה
ַוְיִהי :  "כאמור,  בסופו  של  דבר  הובסו  האשורים".  ת  ִצּיֹון  ִּגְבַעת  ְירּוָׁשָלִםיְינֵֹפף  ָידֹו  ַהר  ַּב"שנאמר  

ר  ְוִהֵּנה   ַוַּיְך  ְּבַמֲחֵנה  ַאּׁשּור  ֵמָאה  ְׁשמֹוִנים  ַוֲחִמָּׁשה  ָאֶלף  ַוַּיְׁשִּכימּו  ַבּבֶֹק'הַּבַּלְיָלה  ַההּוא  ַוֵּיֵצא  ַמְלַאְך  
גם  שם  השכימו  ומצאו  את  כלם   .ל  ייחסו  את  הישועה  ההיא  לפסח"חז".  ֻכָּלם  ְּפָגִרים  ֵמִתים

, הפסל  שהעמיד  נבוכדנצר,    בל  הוא  אלהי  הבבליםָּכַרע  ֵּבל  ּוַמִּציבֹו  ְּבִאיׁשֹון  ַלְיָלה  .מתים
ְלִאיׁש .    "ַצֵּביֶהם  ַלַחָּיה  ְוַלְּבֵהָמהָּכַרע  ֵּבל  קֵֹרס  ְנבֹו  ָהיּו  ֲע"כדברי  ישעיהו  ,  יכרעו,  ונבוכדנצר  מציבו

הוא  היחיד  שהצליח  לפנח  את  חזון ,  דניאל  שכונה  איש  חמודות.  ֲחמּודֹות  ִנְגָלה  ָרז  ֲחזֹות  ַלְיָלה
 בלשצר מלך בבל ששתה בכלי המקדש ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה   .הלילה של נבוכדנצר

  הוא .נֹוַׁשע  ִמּבֹור  ֲאָריֹות  ּפֹוֵתר  ִּבֲעתּוֵתי  ַלְיָלה.    "ֵליְלָיא  ְקִטיל  ֵּבְלאַׁשַּצר  ַמְלָּכא  ַכְׂשָּדָאהֵּבּה  ְּב"נהרג  
עֹוַרְרָּת     .    ִׂשְנָאה  ָנַטר  ֲאָגִגי  ְוָכַתב  ְסָפִרים  ַּבַּלְיָלה    .דניאל  שפתר  את  חלומות  הלילה  של  נבוכדנצר

ל שהלילה שבו נדדה שנת "לכן אומרים חז, ג בניסן"המן הפיל פור בי. ָלהִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְי
. מכאן  והלאה  רומז  הפיטן  לכמה  פסוקים  העוסקים  בגאולה  לעתיד  לבוא.  המלך  הוא  ליל  פסח

ם ָצַרח  ַּכּׁשֹוֵמר  ְוָׂשח  ָאָתא  בֶֹקר  ְוַג.    ּפּוָרה  ִתְדרֹוְך  ְלׁשֹוֵמר  ַמה  ִמַּלְיָלה.    פסוקים  מישעיהו  ומזכריה
ׁשֹוְמִרים .    ָרם  הֹוַדע  ִּכי  ְלָך  ַהּיֹום  ַאף  ְלָך  ַהַּלְיָלה.    ָקֵרב  יֹום  ֲאֶׁשר  הּוא  לֹא  יֹום  ְולֹא  ַלְיָלה.        ַלְיָלה

 . ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה.  ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה

ל "שחז(בסדום    כגון  בקורם  של  המלאכים  .  בפיוטים  מקבילים  נרמזו  ארועים  שונים  אחרים
שהקיפוה  שבעה (נפילת  יריחו  ,  והפיכתה  של  סדום)  דרשו  שהיה  בפסח  בגלל  שהוא  אפה  מצות

המזכיר ,  שנמשל  ללחם  שעורים(נפילת  מחנה  מדין  ,  )ויש  אומרים  שאלה  שבעת  ימי  הפסח,  ימים
  .ועוד, )את העמר

  



 

 

לה

 

ְּבֵנה  ֵביְתָך .  ֵאל  ְּבֵנה  ֵאל  ְּבֵנה.  ִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו  ְּבָקרֹוב.  ַאִּדיר  הּוא  ִיְבֶנה  ֵביתֹו  ְּבָקרֹוב
 :ְּבָקרֹוב

ֵאל .  ּו  ְּבָקרֹובִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינ.  ִיְבֶנה  ֵביתֹו  ְּבָקרֹוב.  ָּדגּול  הּוא.  ָּגדֹול  הּוא.  ָּבחּור  הּוא
 :ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה

ִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו .  ִיְבֶנה  ֵביתֹו  ְּבָקרֹוב.  ָחִסיד  הּוא.  ַזַּכאי  הּוא.  ָוִתיק  הּוא.  ָהדּור  הּוא
 :ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה. ְּבָקרֹוב

. ִעּזּוז  הּוא.  ַסִּגיב  הּוא.  נֹוָרא  הּוא.  ֶמֶלְך  הּוא.  ָלמּוד  הּוא.  ַּכִּביר  הּוא.  הּואָיִחיד  .  ָטהֹור  הּוא
. ֵאל  ְּבֵנה  ֵאל  ְּבֵנה.  ִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו  ְּבָקרֹוב.  ִיְבֶנה  ֵביתֹו  ְּבָקרֹוב.  ַצִּדיק  הּוא.  ּפֹוֶדה  הּוא

 :ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב

ִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו .  ִיְבֶנה  ֵביתֹו  ְּבָקרֹוב.  ַּתִּקיף  הּוא.  ַׁשַּדי  הּוא.    הּואַרחּום.  ָקדֹוׁש  הּוא
 :ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה. ְּבָקרֹוב

 

 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע

 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ֵדַעְׁשַנִים ִמי יֹו

ֶאָחד  ֱאלֵֹהינּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים .  ְׁשֵני  לּוחֹות  ַהְּבִרית.  ְׁשלָֹׁשה  ָאבֹות.  ְׁשלָֹׁשה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ְׁשלָֹׁשה  ִמי  יֹוֵדַע
 :ּוָבָאֶרץ

ֶאָחד  ֱאלֵֹהינּו .  ְׁשֵני  לּוחֹות  ַהְּבִרית.  ְׁשלָֹׁשה  ָאבֹות.  ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ַאְרַּבע  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ַאְרַּבע  ִמי  יֹוֵדַע
 :ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

לּוחֹות ְׁשֵני  .  ְׁשלָֹׁשה  ָאבֹות.  ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ֲחִמָּׁשה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ֲחִמָּׁשה  ִמי  יֹוֵדַע
 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ַהְּבִרית

ְׁשלָֹׁשה .  ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה.  ִׁשָּׁשה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ִׁשָּׁשה  ִמי  יֹוֵדַע
 :ִים ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ָאבֹות

. ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה.  ִׁשְבָעה  ְיֵמי  ַׁשַּבָּתא.  ִׁשְבָעה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ִׁשְבָעה  ִמי  יֹוֵדַע
 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

ֲחִמָּׁשה . ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ֹוָנה ִמי יֹוֵדַעְׁשמ
 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. חּוְמֵׁשי תֹוָרה

ִׁשָּׁשה .  ִׁשְבָעה  ְיֵמי  ַׁשַּבָּתא.  ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי  ִמיָלה.  ִּתְׁשָעה  ַיְרֵחי  ֵליָדה.  ִּתְׁשָעה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ִּתְׁשָעה  ִמי  יֹוֵדַע
ֵהינּו ֶאָחד  ֱאלֹ.  ְׁשֵני  לּוחֹות  ַהְּבִרית.  ְׁשלָֹׁשה  ָאבֹות.  ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה

 :ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

ִׁשְבָעה  ְיֵמי .  ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי  ִמיָלה.  ִּתְׁשָעה  ַיְרֵחי  ֵליָדה.  ֲעָׂשָרה  ִדְּבַרָּיא.  ֲעָׂשָרה  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ֲעָׂשָרה  ִמי  יֹוֵדַע
. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. לָֹׁשה ָאבֹותְׁש. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי תֹוָרה.  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה.  ַׁשַּבָּתא

 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

. ִּתְׁשָעה  ַיְרֵחי  ֵליָדה.  ֲעָׂשָרה  ִדְּבַרָּיא.  ַאַחד  ָעָׂשר  ּכֹוְכַבָּיא.  ַאַחד  ָעָׂשר  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ַאַחד  ָעָׂשר  ִמי  יֹוֵדַע
. ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה.  ַּבָּתאִׁשְבָעה  ְיֵמי  ַׁש.  ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי  ִמיָלה

 :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות

. ֲעָׂשָרה  ִדְּבַרָּיא.  ַאַחד  ָעָׂשר  ּכֹוְכַבָּיא.  אְׁשֵנים  ָעָׂשר  ִׁשְבַטָּי.  ְׁשֵנים  ָעָׂשר  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ְׁשֵנים  ָעָׂשר  ִמי  יֹוֵדַע
. ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה.  ִׁשְבָעה  ְיֵמי  ַׁשַּבָּתא.  ִמיָלה  ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי.  ִּתְׁשָעה  ַיְרֵחי  ֵליָדה

 :לֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱא. ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות

ַאַחד  ָעָׂשר .  ְׁשֵנים  ָעָׂשר  ִׁשְבַטָּיא.  ְׁשלָֹׁשה  ָעָׂשר  ִמַּדָּיא.  ְׁשלָֹׁשה  ָעָׂשר  ֲאִני  יֹוֵדַע.  ְׁשלָֹׁשה  ָעָׂשר  ִמי  יֹוֵדַע
ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי .  ְבָעה  ְיֵמי  ַׁשַּבָּתאִׁש.  ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי  ִמיָלה.  ִּתְׁשָעה  ַיְרֵחי  ֵליָדה.  ֲעָׂשָרה  ִדְּבַרָּיא.  ּכֹוְכַבָּיא

ֶאָחד  ֱאלֵֹהינּו .  ְׁשֵני  לּוחֹות  ַהְּבִרית.  ְׁשלָֹׁשה  ָאבֹות.  ַאְרַּבע  ִאָּמהֹות.  ֲחִמָּׁשה  חּוְמֵׁשי  תֹוָרה.  ִמְׁשָנה
 :ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

 

 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

 :ַחד ַּגְדָיא, ְדָיאַחד ַּג. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי

 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְוָאָתא ׁשּוְנָרא

ַחד ,  ַחד  ַּגְדָיא.  ְּדַזִּבין  ַאָּבא  ִּבְתֵרי  זּוֵזי,  ְּדָאְכָלה  ְלַגְדָיא,  ְוָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְוָאָתא  ַכְלָּבא
 :ַּגְדָיא

. ְּדַזִּבין  ַאָּבא  ִּבְתֵרי  זּוֵזי,  ְּדָאְכָלה  ְלַגְדָיא,  ְּדָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְוִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ָתא  חּוְטָראְוָא
 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

ין ְּדַזִּב,  ְּדָאְכָלה  ְלַגְדָיא,  ְּדָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ְוָׂשַרף  ְלחּוְטָרא,  ְוָאָתא  נּוָרא
 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי

ְּדָאְכָלה ,  ְּדָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ְּדָׂשַרף  ְלחּוְטָרא,  ְוָכָבה  ְלנּוָרא,  ְוָאָתא  ַמָּיא
 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְלַגְדָיא

ְּדָנַׁשְך ,  ְּדִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ְּדָׂשַרף  ְלחּוְטָרא,  ְּדָכָבה  ְלנּוָרא,  ְוָׁשָתה  ְלַמָּיא,  אְוָאָתא  תֹוָר
 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְלׁשּוְנָרא

ְּדִהָּכה ,  ְּדָׂשַרף  ְלחּוְטָרא,  ָכָבה  ְלנּוָראְּד,  ְּדָׁשָתה  ְלַמָּיא,  ְוָׁשַחט  ְלתֹוָרא,  ְוָאָתא  ַהּׁשֹוֵחט
 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְלַכְלָּבא

, ְּדָכָבה  ְלנּוָרא,  ְּדָׁשָתה  ְלַמָּיא,  ְּדָׁשַחט  ְלתֹוָרא,  ְוָׁשַחט  ְלׁשֹוֵחט,  ְוָאָתא  ַמְלַאְך  ַהָּמֶות
ְּדַזִּבין  ַאָּבא  ִּבְתֵרי ,  ְּדָאְכָלה  ְלַגְדָיא,  ְּדָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ְּדָׂשַרף  ְלחּוְטָרא

 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. זּוֵזי

,   ְּדָׁשַחט  ְלתֹוָרא,ְּדָׁשַחט  ְלׁשֹוֵחט,  ְוָׁשַחט  ְלַמְלַאְך  ַהָּמֶות,  ְוָאָתא  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא
ְּדָאְכָלה ,  ְּדָנַׁשְך  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדִהָּכה  ְלַכְלָּבא,  ְּדָׂשַרף  ְלחּוְטָרא,  ְּדָכָבה  ְלנּוָרא,  ְּדָׁשָתה  ְלַמָּיא

 :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְלַגְדָיא

 

 

 

 



 

 

לו

 

 . שיר השירים אשר לשלמה
. הוא  שיר  שלם  על  אהבה  בין  דוד לרעיה.  י  שלמה  המלך"בר  עהתח,  ל"לדברי  חז

 .ולהלן נעסוק בכך. בחלק מהמגלה הדוד הוא שלמה

ויש  בו  דימויים ,  לכן  כולו  משל  בתוך  משל,  הספר  הזה  אינו  סיפור  אלא  שיר
אם  אוירה  של  נינוחות .  רבים  שתפקידם  להכניס  את  הקורא  לאוירה  הרצויה

כגון ,  ואם  אוירה  של  קושי.  כרם  ועוד,  מעין,  רמו,  ואהבה  בבטויים  כגון  בשמים
 . השומרים הסובבים בעיר

 דמיון ומציאות
כמו  בפסוק ,  בכמה  מקומות  הדבר  מוכח.  דמיון  ומציאות  מעורבים  במגילה

ברור  שאם ".  הנה  זה  עומד  אחר  כתלנו  משגיח  מן  החלונות  מציץ  מן  החרכים"
  היו  מגרשים  אותו ,הדוד  אכן  היה  עומד  מאחורי  הכותל  ומציץ  לתוך  הבית

אבל  דרכה  של  נערה  מאוהבת  לחוש  בנוכחותו  של  דודה  בכל  רגע .  משם  מיד
גם  השבח  שמשבח .  ורגע  ולדמות  שהוא  רואה  אותה  ומלוה  אותה  בכל  מעשיה

שהרי  באמצע ,  הוא  ודאי  פרי  דמיונה  של  הרעיה,  הדוד  את  הרעיה  בפרק  ז
לא  תמיד ".  שריםהולך  לדודי  למי"המשפט  היא  עוברת  לדבר  בלשונה  ואומרת  

  כאשר  הרעיה  על .היכן  נגמרת  המציאות  ומתחיל  הדמיון  או  להפךברור  
,   האם  היא  באמת  יוצאת  לשווקים  ולרחובות,משכבה  בלילות  מתאוה  אל  דודה

? או  שאין  כאן  אלא  דמיון  וחלום,  מוצאת  אותו  ומביאה  אותו  אל  בית  אמה
נו  אלא  דמיון האם  הוא  אכן  חומק  ועובר  והיא  מבקשת  אותו  או  שגם  זה  אי

אין  אנו  מחויבים  להשיב  תשובה ,  כיון  שאנו  עוסקים  בשיר  שכלו  משל?  וחלום
יתרונו  של  שיר  ושל  משל  הוא  בכך  שהוא  נהנה .  חד  משמעית  על  השאלה  הזאת

אנו  נבאר  להלן  את  רוב  המעשים  המתוארים  במגלה  כדמיון  של .  מכל  העולמות
. הביאור  לא  ישתנהאך  בה  במדה  אפשר  לתאר  את  חלקם  כמציאות  ו.  הרעיה

והשאלה  האם ,  השיר  מתאר  תמונה  שבה  מתרחשים  הארועים  המדוברים  כאן
, עם  זאת.  כי  זה  שיר  ולא  סיפור,  זהו  דמיון  או  מציאות  אינה  משפיעה  על  השיר

 .אנו נבאר את הדברים כמחשבותיה של הרעיה, כאמור

 המלך שלמה ובנות ירושלים
אבל  נוכחים  בה  גם  המלך .  ההמגילה  היא  שיר  אהבה  בין  הדוד  ובין  הרעי

 .ובנות ירושלים, חבריו ורעיו של הדוד, שלמה

אבל .  לאורך  כל  המגילה  האיש  נקרא  דֹוד  והסיפור  הוא  סיפור  האהבה  לדֹוד
השיר  הוא  שיר .  בפסוקי  המסגרת  מדובר  על  המלך  שלמה  ועל  האהבה  אליו

זוהי .  שהביאני  חדריו,  הכותרת  מדברת  על  המלך.  השירים  אשר  לשלמה

.  אהמבארת  ומתארת  כיצד  הביאני  המלך  חדריו,  כותרת  לכל  המגילהה
מלבד  חמשה .  המגילה  כולה  עוסקת  בדֹוד,  הפתיחה  והסיום  עוסקים  בשלמה

וגם  כמה  פסוקים  לפני  כן .  העוסקים  בשלמה)  יא-ג  ז(פסוקים  באמצע  המגילה  
. מדמים  את  הדוד  למלך  שלמה,  אף  שאינם  מזכירים  זאת  בפירוש,  )יב-א  ט(

ומכאן  מתבקש  הפירוש ,  רת  עוסקת  בשלמה  והמגילה  כולה  בדֹודהמסג
הוא  נקרא  לפעמים  דֹוד .    ששלמה  הוא  הדוד  על  רוב  המפרשיםהמקובל

האם  הוא  שלמה  שהנערה  מרוב  אהבתה  וחשקה  בו  מדמה .  ולפעמים  שלמה
או  שמא  זהו  בחור  צעיר  שהנערה  מרוב  הערצתה  כלפיו ,  אותו  לבחור  צעיר
רך  לענות  תשובה  חד אין  צֹ,  כיון  שבשיר  עסקינן,  ןגם  כא?  מדמה  אותו  למלך

הוא  גם ,  האופי  השירי  של  המגילה  מאפשר  להנות  מכל  העולמות.  משמעית
 .מלך וגם בחור האוהב את הנערה

ונוכחותם  של  חבריו  ורעיו  של ,  יותר  מטרידה  נוכחותן  של  בנות  ירושלים
ברגעים :  כלומר,  הם  מופיעים  תמיד  במקומות  הכי  פחות  מתאימים.  הדוד

בנות  ירושלים  מופיעות  תמיד  כאשר .  הכי  צנועים  ופרטיים  של  הדוד  והרעיה
  כאשר  הרעיה  והדוד .בשיח  בין  הרעיה  לבין  בנות  ירושלים,  הרעיה  פונה  אליהן

או  כאשר  הרעיה "  שמאלו  תחת  לראשי  וימינו  תחבקני"כבר  הגיעו  למצב  של  
גם .    חדר  הורתהומביאה  אותו  אל  בית  אמה  ואל,  אוחזת  את  דודה  ולא  מרפה
רצוף ,  שאמור  להיות  מקומה  הפרטי  של  הרעיה,  האפריון  של  המלך  שלמה

, י  הדוד"החברים  והרעים  של  הדוד  מוזמנים  תמיד  ע.  אהבה  מבנות  ירושלים
באתי "והוא  משיב  "  יבא  דודי  לגנו  ויאכל  פרי  מגדיו"כאשר  הרעיה  אומרת  לו  

דבשי  שתיתי  ייני  עם לגני  אחתי  כלה  אריתי  מורי  עם  בשמי  אכלתי  יערי  עם  
', דבש  וחלב  וכו,  באתי  אל  הרעיה  הנמשלת  לעיל  לבשם  ומור:  כלומר,  "חלבי

גם  בסוף  המגילה  הוא  אומר ".  אכלו  רעים  שתו  ושכרו  דודים"הוא  מוסיף  
האכילה  והשתיה ".  היושבת  בגנים  חברים  מקשיבים  לקולך  השמיעיני"

הוא  מזמין  את   מדוע  אפוא   ,בתחלת  הפסוק  הם  משל  לדוד  הבא  אל  רעיתו
לא  מתקבל  על  הדעת  שהדוד  מזמין  את  כל  רעיו  לשתות ?  רעיו  לאכול  ולשתות
ודאי  שהיא  איננה ,  הדוד  איננו  חולק  את  רעייתו  עם  רעיו.  ולהשתכר  מרעייתו

  מדוע  הנערה  עצמה  מביאה  את  בנות  ירושלים :  וכן  יש  לשאול.מתאוה  לכך
  אל  רגעי  השיא היעבכל  פעם  שהיא  מג,    לא  לעורר  את  האהבהומשביעה  אותן

 . הלא היא זו שעוררה את האהבה.באהבתה אל הדוד

שלמה .    שאין  בשיר  השירים  אלא  דוד  ורעיה  בלבדנלך  כאןבדרך  המפרשתלכן  
גם  בנות ו,  גם  רעי  הדוד  הם  הדוד  עצמו.  כמו  שהזכרנו  לעיל,  הוא  הדוד

לכן  גם  הדוד .  בחבריו  של  הדוד  הם  הדוד  עצמו.  ירושלים  הן  הרעיה  עצמה
 
ה  כיריעות  שלמה  כי  היא  נטרה  את בפתיחת  המגילה  הרעיה  שחור.  הפתיחה  והסיכום  א

כנגד  זה  היא  אומרת  לשלמה ).  כלומר  את  עצמה(הכרמים  ולכן  לא  נטרה  את  כרמה  שלה  
המסגרת :    כלומר.האלף  לך  שלמה,  כרמי  שלי  לפני:  בפסוקי  הסכום  שלה,  בסוף  המגילה
 .עוקת בשלמה

זכיר  כמה נ,  וזה  מוכח  מכמה  וכמה  מקומות.  לשון  יחיד  ולשון  רבים  מתחלפות  במגילה  ב
כל  אלה ,  )ז  א('  שובי  שובי  ונחזה  בך  מה  תחזו'ו)  יא,  א('  תורי  זהב  נעשה  לך':  דוגמאות



 

 

לז

 

  וכשהוא  מזמין ,)יג,  ח;  א,  ה(רעים  ודודים  ,  ר  אל  עצמו  בלשון  חבריםמדב
    גם  השיח  שמנהלת  הרעיה  עם .הוא  מזמין  את  עצמו,  אותם  לשבוע  מהרעיה

, שבו  היא  מדברת  אל  עצמה,  הוא  שיח  דמיוני)  כגון  בפרק  ה(בנות  ירושלים  
כדרך  כל  אדם  שמנהל  מדי  פעם  שיח  דמיוני  עם  קהל  שומעים  שהם  למעשה 

  ג. עצמוהוא

לא  רק  בהקשר  של  הרעיה .  לשון  יחיד  ולשון  רבים  מתחלפות  במגלה:  הוי  אומר
 .אלא גם בהקשרים נוספים, ובנות ירושלים

. נמצא  אפוא  שכל  הדימויים  שבמגילה  הם  דימויים  לדוד  ולרעיה  עצמם
. הכרם  והמעיין  הם  הרעיה  עצמה,  הגפן.  החברים  הם  הדוד  והבנות  הן  הרעיה

היא ,  אותו  לצאת  השדה  לראות  הפרחה  הגפן  פתח  הסמדרכאשר  היא  מזמינה  
וכיון  שהוא  ירד  לראות  האם  היא  עדין  סמדר  או ,  עצמה  הנמשל  לגפן  והסמדר

היא  מזמינה  אותו  לתת  לו  את  דדיה ,  )ו  יב"  (לא  ידעתי"שהיא  כבר  בשלה  וענה  
הבשלות  של  הסביבה  והרקע  היא  דמוי .  ולהראות  שהיא  כבר  בשלה  אליו

היא  בנות .  היא  הגפן  והיא  הרי  הבשמים,  היא  הכרם.    צמהלהבשלת  הרעיה  ע
להלן  נראה  שגם  הצבאות  ואיילות .  ירושלים  והדוד  הוא  החברים  והרעים

 .השדה בכלל הזה

הרעיה  נטרה  את  הכרמים .  כל  הדימויים  שברקע  הם  הדוד  והרעיה  עצמםגם  
הדוד .  היא  הפכה  שחרחורת,  כלומר  לא  את  עצמה,  אבל  לא  את  כרמה  שלה

ותוך  כדי  כך  היא  נמשלת ,  ן  אותה  לצאת  עמו  אל  ההרים  ואל  המעיןמזמי
 .'וכו. והיא עצמה הכרם, הם נמצאים בכרמים. להרים ומעין

 רמזים לנמשל
המקום  שבו  מתממשת  אהבתם  של  הדוד :  יש  במגלה  רמזים  רבים  לנמשל

אפיריון  שהיה  במקורו .  והרעיה  הוא  האפיריון  שבנה  שלמה  מעצי  הלבנון
  וכיון  שהכל  יודעים  מה  בנה  שלמה  מעצי .יריעות  עזים  לאהל,  תיריעות  שחורו

כשמן  המשחה ,    הרעיה  באה  אל  האפריון  במור  ולבונה.הנמשל  ברור,  הלבנון

 
היושבת  בגנים  חברים  מקשיבים :  "גם  בסוף  המגילה.  הם  לשון  רבים  במשמעות  יחיד

היחיד  הוא :  כלומר,    לשון  יחיד-"  השמיעיני.  "  לשון  רבים-"  חברים".  "לקולך  השמיעיני
 .הוא החברים

כך  הפניות  לבנות ,    שהרעים  והחברים  אינם  מבטאים  אלא  פנייה  שלו  אל  עצמוכמו  ג
ואין ,  )י-ט,  ג(לכן  האפריון  רצוף  אהבה  מבנות  ירושלים  .  ירושלים  הן  פניות  שלה  אל  עצמה

כי ,  הרעיה  נמשלת  לבנות  ירושלם;  בזה  סתירה  לכך  שזהו  שיר  על  האהבה  האחת  והיחידה
גם  הבקשה  שמבקשת  הנערה  מבנות  ירושלים .  בת  ירושלם  היא  הנמשל  האמיתי  בשיר

הוא  דו  שיח  דמיוני  בין  הנערה  לבין  בנות  ירושלים ,  שלא  יבזוה  בשל  צבעה  השחור
 .אין במגילה אלא דוד ורעיה בלבד. זהו אמצעי לשיח בינה לבין עצמה: כלומר, הדמיוניות

 או  נושאת  אותו,  בכל  פעם  שבו  נשאת  הנערה  על  כנפי  דמיונה  אל  חיקו  של  הדוד
השבעתי  אתכם :  "היא  ממהרת  לגעור  בעצמה  ולהזכיר  לעצמה,  בדמיונה  אל  בית  אמה

בנות  ירושלים  בצבאות  או  באילות  השדה  אם  תעירו  ואם  תעוררו  את  האהבה  עד 
 .אל תתקדמי מהר מדי". שתחפץ

, היא  נמשלה  לגנים  ולארץ  ישראל,  הרעיה  נקראת  בנות  ירושלים.  והמנחות
 .והיא מכונה היושבת בגנים, והגנים הם ארץ ישראל

 האם?  רושלים  בצבאות  או  באילות  השדהמדוע  היא  משביעה  את  בנות  י
וגם  כאן  נאמר .  'ך  היא  בשם  ה"שבועה  בתנהלא  כל  ?  נשבעים  בבעלי  חיים

הדוד  נמשל  לצבי .  'צבאות  הוא  שם  ה  .השבעתי  אתכם  בנות  ירושלים  בצבאות
כפי ,  וכיון  שלשון  רבים  ולשון  יחיד  מתחלפות  במגילה,  או  לעפר  האילים

הרי   ד.הוא  הוא  צבאות  או  אילות  השדה,  םצבי  או  עפר  האילי,  שהזכרנו  לעיל
 .צבאות' כאן רמז שהדוד הוא ה

לחומות  ומגדלים ,    לתרצה  וירושלים.  למקומות  בארץ  ישראלהרעיה  נמשלה
. היא  באה  אל  המלך  אל  בית  ארזים  המרוהט  בעצי  ברותים.  ולמגדל  דוד

והיא  באה  לשם  מקוטרת .  שאיפתה  היא  להגיע  אל  חדרי  המלך  שבירושלים
א  להתעלם  מכך  שהמשל  הזה  מכיל "א.  ועם  שמן  טוב,  הלות  ולבונהמור  וא

הקטורת  ושמן ,  ארץ  ישראל  והמקדש,  וישראל'  מרכיבים  ברורים  מאד  של  ה
 .המשכן שבמדבר והמקדש שבארץ ישראל, המשחה

 מעשי שלמה מול שלמה במגלה
שלמה  נהג  כך  לא  רק .  לאהבת  אשה'   דרכו  של  שלמה  לדמות  את  האהבה  לה

כרובים  אריות  ותמורות "את  המקדש  הוא  קשט  ב.    גם  במקדשבמגילה  אלא
קשה .      הבדימויי  זכר  ונקבה:  כלומר).  א  ז  לו"מל".  (כמער  איש  ולויות  סביב

הוא , שכאמור  לעיל,  הדבר  ששלמה  המשיל  את  עצמו  לדוד  המבקש  את  הרעיה
מדוע  לקח  שלמה  על  עצמו  את  התפקיד .  האוהב  את  עם  ישראל'  הנמשל  לה

אך ,  ש  רצון  להראות  שהדוד  המדובר  מולך  על  המציאות  כולה  נכון  שי?הזה
השימוש  במשל   גם  .אינה  פשוטהעדין  נתינת  התפקיד  הזה  למחבר  המגילה  

חכמינו ,  כ"ואעפ.  מעין  זה  בקדש  הקדשים  הוא  קשה  ומעורר  ספקות  גדולים
שלאחר  החורבן  קבלו  את  ההנחה  שהמשל  הזה  יכול  לבא  לידי  בטוי  בקדש 

ושיר  השירים  קדש ,  כן  אמרו  שכל  הכתובים  קדשול,  הקדשים  שבמקדש
 .קדשים

 
ועבור ,  חן  והדר,  יופי,  כמובן  שברמה  פשטנית  יותר  עלינו  לבאר  שהצבי  מבטא  זריזות  ד

ואליהן  בנות  ירושלים ,  אות  והאילות  הן  היפי  שבטבע  ובבריאה  כולההבנות  דוקא  הצב
שהוא  דוד  שהרעיה ,  הרבדים  השונים  של  המשל  מרכיבים  יחד  את  הנמשל.  משתוקקות

 .צבאות' שם ה, פסגת השאיפות והתשוקות. משתוקקת אליו כצבי

לאשה   עבודת  האליליםלדמות  ,  נביאי  החורבן,  הדימוי  הזה  הביא  את  ירמיהו  ויחזקאל  ה
ראה  במקדש  את  כל  גלולי  בית  ישראל  מחוקה  על  הקיר  סביב )  ח  י(יחזקאל  .  מנאפת

 ".כמער איש ולויות סביב"ומסתבר שהוא מדבר כנגד הפסוק , סביב



 

 

לח

 

 תהליך ההבשלה של האהבה ותהליך ההבשלה החקלאי
וניחוחות  האביב ,  בתחלת  המגילה  הגשם  אך  עבר  וקול  התור  נשמע  בארצנו

האופייניים   (והנערה  נוטרת  את  כרמי  הסמדר,  ממלאים  את  האויר  והאוירה
בל  בסוף  המגילה  התמר  עמוס א.    ורואה  בעיני  רוחה  את  דודה  עמה)לאביב

.   וכל  מגדיםויש  בו  רמונים  ותפוחים,  הסמדר  כבר  נעשה  יין  רקח,  אשכולות
הבשלת       .הקיץ  בא  אל  סופו  והרעיה  הבשילה.    של  סוף  הקיץ  בשליםפירות

  הרעיה  כבר  קוראת  אל  הדוד בסוף  המגלה.  הרעיה  מלווה  בהבשלת  הפירות
היא .  וההזמנה  לתת  לו  את  דדיהעם  הרצון  ,  ומזמינה  אותו  לצאת  עמה  לכרמים

 . כבר מתרפקת על דודה ומים רבים לא יוכלו לכבות את אהבתה אליו

 

   

ה׃ִׁשA א ר  ִלְׁש�ֹמֽ Aים  ֲאֶׁש Dי0  ִמָּיֽ ִין׃ ב יר  ַהִּׁשיִר Dים  ֹּדֶד Aי־טֹוִב יהּו  ִּכֽ Gֹות  ִּפ Hִמְּנִׁשיק  Iִני Jג ִיָּׁשֵק  Iיַח Jְלֵר
ֶמן  ּתּו Dים  ֶׁש Gי0  טֹוִבH ֹות  ֲאֵהֽבּו0׃ְׁשָמֶנ Aן  ֲעָלמD0  ַעל־ֵּכKק  ְׁשֶמHִני  ד ַר Jּוָצה  ֱהִביַא Kי0  ָּנרHֲחֶר ָמְׁשֵכDִני  ַאֽ

ים ֲאֵהֽבּוך׃  Dיָׁשִר ִין ֵמֽ Gִמַּי I0י Jיָרה ֹדֶד M8 ַנְזִּכ Gָּב Iיָלה ְוִנְׂשְמָחהMיו ָנִג Nֶל8 ֲחָדָר Oפ{ַהֶּמ{ָ   

ה  ְּבנDֹות  ְיֽר ה Gָנאָו ה  ֲאִניI  ְוֽ Mה׃ְׁשחֹוָר ֹות  ְׁש�ֹמֽ Dיִריע ר  ִּכֽ Gי  ֵקָדH ֳהֵל Hי  ו ּוָׁשָלSK  ְּכָאֽ ֲאִנ ּוִניI  ֶׁשֽ Jַאל־ִּתְרא
א  Aֹ י  ל Dי  ֶׁשִּל Aים  ַּכְרִמ Gה  ֶאת־ַהְּכָרִמHֵטָר ִניI  ֹנֽ Jי  ָׂשֻמ Nֲחרּו־ִב י  ִנֽ Hי  ִאִּמU ְתִני  ַהָּׁשKֶמׁש  ְּבֵנ Dֶרת  ֶׁשְּׁשָזַפ Gְׁשַחְרֹח

ְרִּתי׃ י  ֶׁשM ז ָנָטֽ Nיָדה  ִּלHַהִּג Iְהֶיה ִים  ַׁשָּלָמMה  ֶאֽ Kָּצֳהָר יץ  ַּבֽ Hה  ַּתְרִּבDה  ֵאיָכ Gה  ִתְרֶעHי  ֵאיָכ Gַנְפִׁש  Iֲהָבה ָאֽ
י0׃ י ֲחֵבֶרֽ Aל ֶעְדֵרDה  ַע Gְטָי Hח ְּכֹע  Iאן ּוְרִעי Nֹ 8 ְּבִעְקֵבHי ַהּצ Vִאי־ָל ים ְצֽ Kה ַּבָּנִׁש D8 ַהָּיָפ Gָל Iְדִעי א ֵתֽ Mֹ ִאם־ל

ִי8 ַעDל ִמ Gים׃ ֶאת־ְּגִדֹּיַת ֹרִעֽ    }פ{ְׁשְּכנAֹות ָהֽ

 
  

, המלך  הביאני  חדריו.  יתכן  שארבעת  הפסוקים  הראשונים  הם  פתיחה  וכותרת  לשיר  כלו
הפסוקים  האלה  עומדים  בפני  עצמם ויש  מפרשים  ש.  וכיצד  היה  הדבר  כל  זה  יתבאר  להלן

ימשכנה .  הנערה  מתאוה  שהמלך  יביאנה  לחדריו  וינשקנה.  והם  כבר  חלק  מהשיר  עצמו
ויש  מפרשים  שהפסוקים  האלה  נאמרו  כאשר  כבר  גרשה  המלך ).    י"רש.  (אחריו  אל  חדריו

יִרים ִׁשיר  ַהִּׁש )  א(.        נזכרו  כאן  יין  ושמן).  א"הגר(מביתו  וכעת  היא  מתאוה  לשוב  לשם  

ְלֵריַח  ְׁשָמֶניָך  )  ג  ( ִיָּׁשֵקִני  ִמְּנִׁשיקֹות  ִּפיהּו  ִּכי  טֹוִבים  ּדֶֹדיָך  ִמָּיִין׃ )  ב  ( ֲאֶׁשר  ִלְׁשלֹמֹה׃
המשנה  את ,  מזכיר  את  שמן  המשחה.    שמן  טוב  בעל  ריח  טובטֹוִבים  ֶׁשֶמן  ּתּוַרק  ְׁשֶמָך

) ד  (   .לב  העלמות  אל  האישהוא  מושך  את  ,  כמו  כן.  שמו  של  הסך  בו  ועושהו  מלך  או  כהן

  אני  נזכרת     ַנְזִּכיָרה  דֶֹדיָך  ִמַּיִין.  משכני  אחריך  אל  חדרי  כלולותיך'וכוָמְׁשֵכִני  ַאֲחֶריָך   

  אהבה   ֵמיָׁשִרים  ֲאֵהבּוָך.ואני  מהללת  ושרה  עליהם.  דיך  המשכרים  והמרוים  יותר  מייןבדֹ
. נזכר  גם  להלן.  וא  סוג  של  ייןשה,  אהבה  יותר  ממישרים:  ויש  מפרשים).  י"רש(עזה  וישרה  

 ).מ"ד(

 

  

י׃ ט י8  ַרְעָיִתֽ Dה  ִּדִּמיִת Gי  ַפְרֹעHְּבִרְכֵב  Iָסִתי ים׃ י ְלֻסֽ ֲחרּוִזֽ 8  ַּבֽ Dים  ַצָּואֵר Gַּבֹּתִר  I8ִי Jּו  ְלָחַי Mיא ָנאו 
ֶסף׃ ֹות ַהָּכֽ Aם  ְנֻקּד D8  ִע Gַנֲֽעֶׂשה־ָּל  Iי  ָזָהב Mֹו ִנְריב ּתֹוֵר Gִּבְמִסּב I8ֶל JַהֶּמMן ֵריֽחֹו׃ַעד־ֶׁש Aי ָנַת Dֹור  יג ִּד Jְצר

ר Mין׃ ַהֹּמ י ָיִלֽ Dין ָׁשַד Aי ֵּב Gִל Iֶפר יד ׀ ּדֹוִדי Mל ַהֹּכ Jִדי׃  ֶאְׁשֹּכ י ֵעAין ֶּגֽ Dי ְּבַכְרֵמ Gִל Iס{׀ ּדֹוִדי{ 

ים׃ טו  A ִי8  יֹוִנֽ ה  ֵעיַנ D8  ָיָפ A י  ִהָּנ Gַרְעָיִת  I8  ָיָפה M נּו ִהְּנJ0  ָיֶפMה  דֹוִדיI  ַאHף   טז ִהָּנ Dים  ַאף־ַעְרֵׂש Gָנִע
ֲעָנָנֽה׃ ים רחיטנו  יז ַרֽ Gֲאָרִז Iינּו Jֹות ָּבֵּת Mנּו(ֹקר Dִהיֵט ים׃) ַרֽ ֹון ֽׁשֹוַׁשַּנDת  א ְּברֹוִתֽ Gֶלת ַהָּׁשרHֲחַבֶּצ Iֲאִני

ים׃ ֲעָמִקֽ ין  ַהָּבֽנֹות׃ ב ָהֽ Aי  ֵּב Dן  ַרְעָיִתAים  ֵּכ Gחֹוִח ּוַחI ג ְּכֽׁשֹוַׁשָּנהI  ֵּבHין  ַהֽ Jי ְּכַתּפ Dן ּדֹוִדAַער  ֵּכ Gי  ַהַּיHֲעֵצ   ַּבֽ
י׃ ֹוק  ְלִחִּכֽ Aֹו  ָמתDְבִּתי  ּוִפְרי Gְדִּתי  ְוָיַׁשHִחַּמ  Iים  ְּבִצּלֹוKין  ַהָּבִנHֹו  ד ֵּב Aִין  ְוִדְגל Gית  ַהָּיHֶאל־ֵּב  Iִני Jֱהִביַא

ה׃ ֲהָבֽ י ה ָעַלDי  ַאֽ ים ִּכֽ Kּוִני ַּבַּתּפּוִח Dֹות ַרְּפד Gֲאִׁשיׁש ּוִניI  ָּבֽ Jִני׃ַסְּמכ ה ָאֽ Dֲהָב ְׂשמֹאלֹוI ַּתHַחת  ו ־חֹוַלAת ַאֽ

 
כלומר (תחילה  עם  בנות  ירושלים  ,  ומנהלת  שיח  דמיוני,  הרעיה  נוטרת  את  כרמי  משפחתה

שהיא  מתבוננת  בו  ברעותו  את ,  כ  עם  הדוד"ואח,  )כמו  שבארנו  בהקדמה,  עם  עצמה

מהעובדה  שהיא   היא  מוטרדת  ְׁשחֹוָרה  ֲאִני  ְוָנאָוה )  ה  (.ועליו  היא  חולמת  בהקיץ,  הצאן

   ְּכָאֳהֵלי  ֵקָדר  ִּכיִריעֹות  ְׁשלֹמֹהאבל  מתרצת  ואומרת  שהצבע  הזה  מיפה  אותה  ,  שחורה
היא  מזכירה  כאן  את  יריעות .  אני  שחורה  כמו  דבר  יפה  ומכובד:  במשל.  רמז  לנמשל

' שלמה  נמשל  לה.  בשעה  שישראל  במדבר'  בהן  שוכן  ה.  העזים  השחורות  של  המשכן

  אל  תחשבו  שאני  כעורה  ובזויהבגלל  הצבע ְראּוִני  ֶׁשֲאִני  ְׁשַחְרחֶֹרתַאל  ִּת )  ו  ( .במגלה

  ַּכְרִמי .  שומרת  את  הכרמים  נֵֹטָרה  ֶאת  ַהְּכָרִמים.  הטילו  עלי  עבודה  קשה  ִנֲחרּו  ִבי.שלי
  את   ִתְרֶעה  היכןֵאיָכה )  ז  ( .ונעשיתי  שחורה,    ולכן  לא  שמרתי  את  עצמייֶׁשִּלי  לֹא  ָנָטְרִּת

הרעיה  לא  מעזה  להפגש  עם  הדוד  באופן .    תתן  לצאן  לרבוץה  ַּתְרִּביץ  ַּבָּצֳהָרִים  ֵאיָכ.הצאן
  ֶאְהֶיה   כי  למה  ַׁשָּלָמה.היא  מטיילת  בהרים  כדי  לפגשו  כאילו  במקרה.  רשמי  ויזום

, אצטרך  לחפש  אותך  בכל  מקום,    כי  אם  לא  תגיד  לי  היכן  אתה ְּכעְֹטָיה  ַעל  ֶעְדֵרי  ֲחֵבֶריָך

  בדו  השיח  הדמיוני ִאם  לֹא  ֵתְדִעי  ָלְך  ַהָּיָפה  ַּבָּנִׁשים )  ח  (.  לכל  הרועיםראה  כמצטרפתוֵא

  לכי  בעקבות  צאני  ותמצאי   ְצִאי  ָלְך  ְּבִעְקֵבי  ַהּצֹאן:הדוד  עונה  לה  כך,  שבינה  לבין  הדוד
 .וכך היא עושה ,כך עונה הרעיה לעצמה בשם הדוד. אותי

 

נראה  שאלה  הם  המשך  דבריו .  ההמשבחים  את  הרעי,  הדוד  מוסיף  שלשה  פסוקים 

ְלֻסָסִתי  ְּבִרְכֵבי  ַפְרעֹה  ִּדִּמיִתיְך  )  ט  (.השיח  המדומה  עם  הרעיה-הדמיוניים  של  הדוד  בדו

  ַּבּתִֹרים .  יפוָנאוּו )  י  (.שיש  לו  סוסה  מהודרת  ויקרה,    כאן  הדוד  שוב  נמשל  למלךַרְעָיִתי

  תכשיטים ב  ַנֲעֶׂשה  ָּלְך  ִעם  ְנֻקּדֹות  ַהָּכֶסףּתֹוֵרי  ָזָה )  יא  ( .תכשיטים  שונים  ַּבֲחרּוִזים...
. מור  וכפר,  נרד:  יש  בידה  בשמים:  כאן  חוזרת  הרעיה  לדבר  על  עצמה.  כאלה  אעשה  לך

, היא  מחזיקה  בחיקה  צרור  מור.  והיא  מתקשטת  לקראתו,  והיא  מדמה  שדודה  בחיקה
שך ובהמ(הקטרת  ושמן  המשחה  :  הבשמים  מזכירים  את  הנמשל.  ומדמה  שהוא  הדוד

  ִנְרִּדי  ָנַתן .  עוד  בטרם  הגיע  אליַעד  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ִּבְמִסּבֹו)  יב  ().המגלה  זה  יהיה  מפורש  יותר
הסיר :  יש  במדרש  גם  שדרשו  אותו  לגנאי:  הביאור  שנוי  במחלוקת.  (הפיץ  ריח  טוב  ֵריחֹו

ל  של  בשמי   אשכוֶאְׁשּכֹל  ַהּכֶֹפר )  יד  (   .צרורו  של  בשמי  מור ְצרֹור  ַהּמֹר )  יג  ( )את  ריחו

  .שם היתה תעשית בשמים משובחת,  בשם שמקורו בעין גדי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי .כפר



 

 

לט

 

ִני׃ יִמינDֹו  ְּתַחְּבֵקֽ י  ִוֽ Gה  ז ְלרֹאִׁש Kֹות  ַהָּׂשֶד Hֹו  ְּבַאְיל Dֹות  א Gִּבְצָבא  IS Jֹות  ְיֽרּוָׁשַלMם  ְּבנ Oְעִּתי  ֶאְתֶכ Jִהְׁשַּב
ץ׃ ִאם־ָּתִעUירּו ה ַעAד ֶׁשֶּתְחָּפֽ Dֲהָב ּו ֶאת־ָהַאֽ Zֹוְרר Aִאם־ְּתע    }ס{׀ ְוֽ

ץ  ַעל־ַהְּגָבֽעֹות׃ ח  Dים  ְמַקֵּפ GָהִרHַעל־ֶה  Iא  ְמַדֵּלגKה  ָּבD י  ִהֵּנה־ֶז Gֹול  ּדֹוִד Hֹו  ט ק Dי  א Gִלְצִב  Iה  דֹוִדיMּדֹוֶמ
ים׃ ֲחַרִּכֽ יץ ִמן־ַהֽ Dֹות ֵמִצ Gַח]נ יַחI ִמן־ַהֽ Jנּו ַמְׁשִּג Gר ָּכְתֵלHַאַח Iה עֹוֵמדM ים ִהֵּנה־ֶז Kַאָּיִל ֶפר ָהֽ Hה י ְלֹעAָעָנ 

8׃ י  ּוְלִכי־ָלֽ Dי  ָיָֽפִת A8  ַרְעָיִתZּוִמי  ָל Aי  ק Kַמר  ִלHי  ְוָא D8 יא דֹוִדAף  ָהַלDֶׁשם  ָחַל ו  ָעָבKר  ַהֶּג\ Dה  ַהְּסָתAי־ִהֵּנ ִּכֽ
נּו׃ יב ֽלֹו׃ ע  ְּבַאְרֵצֽ Aֹור  ִנְׁשַמ Dֹול  ַהּת Aיַע  ְוקKיר  ִהִּג Dת  ַהָּזִמAֶרץ  ֵע Gּו  ָבָא Hִנְרא  Iיג ַהִּנָּצִנים   Iה ַהְּתֵאָנהHְנָט ָחֽ

יָה  ְוַהְּגָפִנAים Gּוִמי  לכי   ַפֶּג Aיַח  ק Kְתנּו  ֵרH ר  ָנ D8(׀  ְסָמַדZ8׃  )  ָל י  ּוְלִכי־ָלֽ Dי  ָיָֽפִת Aי  יד }ס{ַרְעָיִת Vֽיֹוָנִת
י־קֹוֵל8A  ָע ִני  ֶאת־קֹוֵל8K  ִּכֽ Dִי8  ַהְׁשִמיִע Gֶאת־ַמְרַא  Iיִני Jה  ַהְרִא Gַהַּמְדֵרָג  Iֶתר Jַלע  ְּבֵס Nי  ַהֶּסH ב ְּבַחְגֵו Dֵר

י8 ָנאֶוֽה׃   Aס{ּוַמְרֵא{   

 
ואף  נמצאים  יחד ,  בו  הם  משבחים  זה  את  זה,  כאן  ממשיך  השיח  הדמיוני  בין  הדוד  לרעיה 

) יז    ( .  יפות  כיוניםֵעיַנִיְך  יֹוִנים)  טו  (.וגם  אותם  הם  משבחים.  על  ערש  אחת,  בבית  אחד

ֲחַבֶּצֶלת  ַהָּׁשרֹון  ׁשֹוַׁשַּנת )  א  (.המקדש  שעשוי  ארזים:    רמז  לנמשלרֹות  ָּבֵּתינּו  ֲאָרִזיםקֹ 

  ְוִדְגלֹו  ָעַלי .  משתה  החתונהֱהִביַאִני  ֶאל  ֵּבית  ַהָּיִין )  ד    ( .  יפה  כחבצלת  ושושנהָהֲעָמִקים
כלה  לאות ויתכן  שבזמנם  היה  החתן  שם  את  דגלו  על  ה.  התקשו  המפרשים  בבאורו  ַאֲהָבה
שבו  חנו  ישראל .  יש  כןא  רמז  לנמשל,  כך  או  כך.  והכלה  הזאת  אוהבת  את  הדגל.  אדנות

  מצאנו  בספר  שמואל  שאשישה  ַסְּמכּוִני  ָּבֲאִׁשיׁשֹות )  ה(  .איש  על  דגלו  סביב  אהל  העדות
מסתבר  שנהגו  להגיש  בחתונות  אשישות .  היא  מין  מאכל  שחילק  דוד  לעם  יום  שמחה

  .קשת  מבנות  ירושלים  להביא  אשישות  ותפוחים  לחתונתה  עם  הדודהרעיה  מב.  ותפוחים
  .כאן  מדמה  הרעיה  את  אשר  יהיה  אחרי  החופהְׂשמֹאלֹו  ַּתַחת  ְלרֹאִׁשי  ִויִמינֹו  ְּתַחְּבֵקִני )  ו(
ִאם  ְּתעֹוְררּו   ְו ִהְׁשַּבְעִּתי  ֶאְתֶכם  ְּבנֹות  ְירּוָׁשַלִם  ִּבְצָבאֹות  אֹו  ְּבַאְילֹות  ַהָּׂשֶדה  ִאם  ָּתִעירּו )  ז(

לכן  היא .    הרעיה  מרגישה  שהיא  הלכה  רחוק  מדי  בדמיונותיהֶאת  ָהַאֲהָבה  ַעד  ֶׁשֶּתְחָּפץ
ולא  תדמה  את  עצמה  בחיק ,  משביעה  את  עצמה  שלא  תעורר  את  האהבה  מוקדם  מדי

 .כמו שבארנו בהקדמה, ויש כאן רמז לנמשל. דודה

היא  מדמה  שהיא  שומעת .  ודה  בא  אליהובעיני  רוחה  היא  רואה  את  ד,  הרעיה  יושבת  בביתה 

   אֹו  ְלעֶֹפר  ָהַאָּיִלים...קֹול  ּדֹוִדי   )  ט-ח(.  ובעיני  רוחה  הוא  דומה  לצבי.  את  צעדיו  באים

  ִהֵּנה  ֶזה  עֹוֵמד  ַאַחר  ָּכְתֵלנּו  ַמְׁשִּגיַח  ִמן .כבר  התבאר  בהקדמה  שיש  כאן  רמז  לנמשל
ומדמה  בעיני  רוחה  שהדוד  עומד ,    בביתההרעיה  יושבת  ַהַחּלֹנֹות  ֵמִציץ  ִמן  ַהֲחַרִּכים

  קּוִמי  ָלְך  ַרְעָיִתי ...ָעָנה  דֹוִדי  ְוָאַמר  ִלי )  יג-י  ( .מאחורי  הקיר  ומסתכל  עליה  דרך  החלון
וכן  היא  מדמה .  הרעיה  מדמה  שהדוד  מזמין  אותה  לצאת  עמו  אל  ההרים  ָיָפִתי  ּוְלִכי  ָלְך

הדוד  מדמה  את  יפיה  של  הרעיה  ליופי  של ֶּסַלע  יֹוָנִתי  ְּבַחְגֵוי  ַה )  יד  ( :שהדוד  משבח  אותה

  דרכם  של  חקלאים  לעצב  את  ההר  במדרגות ְּבֵסֶתר  ַהַּמְדֵרָגה.  יונה  היושבת  בחגוי  הסלעים
  .לפענים יונים מקננות בהן). טרסות(

ר׃ טו  ינּו  ְסָמַדֽ Dים  ּוְכָרֵמ Kים  ְּכָרִמHים  ְמַחְּבִלDים  ְקַטִּנ Aָעִל ים  ֻׁשֽ Gָעִל נּוI  ֻׁשֽ Jֱחזּו־ָל Hי  טז ֶאֽ ֲאִנ י  ִליI  ַוֽ Aּדֹוִד
ים׃ ֹרֶעDה  ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ ֹו  ָהֽ Gים  ֹס יז ל Kסּו  ַהְּצָלִלDֹום  ְוָנ Gַהּי  Iּוַח Jד  ֶׁשָּיפMֹו ַע Zי  א Nי  ִלְצִב Oדֹוִד  J0ה־ְל ב[  ְּדֵמֽ

ֶתר׃  ֵרי ָבֽ Aים ַעל־ָה Dַאָּיִל ֶפר ָהֽ Aס{ְלֹע{ 
   

יו׃ א א  ְמָצאִתֽ Aֹ יו  ְול Dי  ִּבַּקְׁשִּת Kה  ַנְפִׁש Dָאֲהָב ת  ֶׁשֽ Aְׁשִּתי  ֵא ֹות  ִּבַּק\ Gַּבֵּליל  Iא  ב ַעל־ִמְׁשָּכִבי Oּוָמה  ָּנ Jָאק
  Iיר  ַּבְּׁשָוִקים Nה  ָבִעHיו׃ַוֲאֽסֹוְבָב א ְמָצאִתֽ Aֹ יו  ְול Dי  ִּבַּקְׁשִּת Kה  ַנְפִׁש Dָאֲהָב ת  ֶׁשֽ Aה  ֵא ֹות  ֲאַבְקָׁש\ GְרֹחבHג ּוָב 

ם׃ י  ְרִאיֶתֽ Dה  ַנְפִׁש Aָאֲהָב ים  ָּבִעKיר  ֵאZת  ֶׁשֽ Dְבִב ים  ַהֹּסֽ Gְמִר Hַהֹּׁש  Iּוִני Jם  ד ְמָצא Gְרִּתי  ֵמֶהHָעַב ִּכְמַעטI  ֶׁשֽ
ה  ַנ Dָאֲהָב ת  ֶׁשֽ Aאִתי  ֵא Gד  ֶׁשָּמָצH י ַע Gית  ִאִּמHֶאל־ֵּב  IֲהֵביאִתיוMּנּו  ַעד־ֶׁש Gא  ַאְרֶּפ Hֹ י  ֲאַחְזִּתיוI  ְול Kְפִׁש

י׃ ֶדר  ֽהֹוָרִתֽ Dה  ה ְוֶאל־ֶח Kֹות  ַהָּׂשֶד Hֹו  ְּבַאְיל Dֹות  א Gִּבְצָבא  IS Jֹות  ְיֽרּוָׁשַלMם  ְּבנ Oְעִּתי  ֶאְתֶכ Jִהְׁשַּב
ה ַעA ִאם־ָּתִעUירּו Dֲהָב ּו ֶאת־ָהַאֽ Zֹוְרר Aִאם־ְּתע ץ׃ ׀ ְוֽ  }ס{ד ֶׁשֶּתְחָּפֽ

ל׃ ו  ת  רֹוֵכֽ Aל  ַאְבַק Dה  ִמֹּכ Gּוְלבֹוָנ  Iֶרת  ֹמרMן  ְמֻקֶּטKֹות  ָעָׁש Dיְמר ר  ְּכִתֽ Gִמן־ַהִּמְדָּב  Iאת  ֹעָלה Nֹ י  ז Hז ִמ 
ל׃ י  ִיְׂשָרֵאֽ Dּה  ִמִּגֹּבֵרKיב  ָל Hים  ָסִב Dים  ִּגֹּבִר Aה  ִׁשִּׁש Gֶׁשִּלְׁש�ֹמ  Iה  ִמָּטתֹו Nֵז ח ִהֵּנHֲאֻח  Iֶרב ֻּכָּלם Gי  ֶח

ַחד  ַּבֵּליֽלֹות׃   Dֹו  ִמַּפ Gַעל־ְיֵרכ  Iיׁש  ַחְרּבֹו Mה  ִאKי  ִמְלָחָמ Dֶל8  ט }ס{ְמֻלְּמֵדHַהֶּמ  Iָׂשה  לֹוMֹון  ָע Nַאִּפְרי
י  ַהְּלָבֽנֹון׃ Dֲעֵצ ה  ֵמֽ Gּוף  י ְׁש�ֹמ Hָרצ  Iן  ּתֹוכֹוKֹו  ַאְרָּגָמ Dב  ֶמְרָּכב Gֹו  ָזָה Hיָדת ֶסף  ְרִפֽ Gָׂשה  ֶכH ַעּמּוָדיוI  ָע

S׃ַאֽ ה ִמְּבנDֹות ְיֽרּוָׁשָלֽ Gָנה יא ֲהָבUֹו  ְצֶא Mִעְּטָרה־ּל ה ֶׁשֽ Nֲעָטָר ה ָּבֽ Kֶל8 ְׁש�ֹמHֹון ַּבֶּמDֹות ִצּיAיָנה ְּבנZ׀ ּֽוְרֶא
ת ִלּֽבֹו׃  Aֹום ִׂשְמַחDֹו ּוְבי Gֹום ֲחֻתָּנתHְּבי Iס{ִאּמֹו{   

 

ֶאֱחזּו  ָלנּו  ֻׁשָעִלים  )  טו  (.ורואה  את  הדוד  רועה  מולה  את  צאנו,  הרעיה  נוטרת  את  הכרם 
סמדר   ּוְכָרֵמינּו  ְסָמַדר.  ומפניהם  עלי  לנטור  את  הכרםם  ְקַטִּנים  ְמַחְּבִלים  ְּכָרִמיםֻׁשָעִלי

כיון  שהכרם  הוא  משל  לרעיה .  של  תחילת  גדילת  הענבים,  הוא  שלב  ראשוני  ובוסרי

 ) טז  ( .ולכן  עדין  לא  תוכל  לשאת  אותי  לאשה,  היא  אומרת  אני  עדין  סמדר,  עצמה

 ַעד  ֶׁשָּיפּוַח  ַהּיֹום  ְוָנסּו  ַהְּצָלִלים )  יז  ( .ועה  את  צאנו  בין  השושנים  הרָהרֶֹעה  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים

  סֹב  ְּדֵמה  ְלָך  דֹוִדי  ִלְצִבי  אֹו  ְלעֶֹפר  ָהַאָּיִלים  ַעל ,עד  שיעלה  היום  ויעלם  החשך,  בינתים
היא .  אלא  שהיא  סבורה  שעדין  לא  הגיע  הזמן,  הרעיה  רוצה  את  הדוד:    כלומרָהֵרי  ָבֶתר

אין  זה  ראוי  שרעיה ודוד שאינם נשואים יפגשו :  ואפשר  לפרש.  כה  על  האורמבקשת  שיח
אבל  היא  עדין  רואה  בו .  לכן  היא  מבקשת  שבינתים  ידלג  על  ההרים  חזרה  לביתו.  בלילה

היא  רק  מבקשת .  הוא  עדין  מושא  לתשוקה  והערצה.  דוד  הדומה  לצבי  או  לעפר  האיילים
 .שימתין

ַעל  )  ב-א  (.ל  כך  שהיא  יוצאת  ומוצאת  את  דודהחולמת  ע,  הרעיה  על  משכבה  בלילות 

, כאןְמָצאּוִני  ַהּׁשְֹמִרים  ַהּסְֹבִבים  ָּבִעיר   )  ג  (   ִּבַּקְׁשִּתיו  ְולֹא  ְמָצאִתיו׃...ִמְׁשָּכִבי  ַּבֵּלילֹות  

) ה  (     מיד  אחרי  שעברתי  אותםִּכְמַעט  ֶׁשָעַבְרִּתי  ֵמֶהם )  ד  ( .גם  השומרים  מחיכים  אליה

.   הרעיה  מרגישה  שהיא  הלכה  רחוק  מדי  בדמיונותיהי  ֶאְתֶכם  ְּבנֹות  ְירּוָׁשַלִם  ִהְׁשַּבְעִּת 
ולא  תדמה  את  דודה ,  לכן  היא  משביעה  את  עצמה  שלא  תעורר  את  האהבה  מוקדם  מדי

 .כמו שבארנו בהקדמה, ויש כאן רמז לנמשל. בבית אמה

  הרעיה  עולה  מן  המדבר  אל  מטתו 'כו  וִמי  זֹאת  עָֹלה  ִמן  ַהִּמְדָּבר  ְּכִתיְמרֹות  ָעָׁשן )  ו ( 
הרעיה ,  הוא  הדוד,  והמוקפים  משמר  כבוד  של  שלמה,  המכובדים,  ואפיריונו  המפוארים



 

 

מ

 

H ִי8  י א ה  ֵעיַנ G8  ָיָפ H 8  ָיָפMה  ַרְעָיִתיI  ִהָּנ Jּו ִהָּנ Dים  ֶׁשָּגְֽלׁש Gִעִּז Hֶדר  ָהֽ ַעד  ְלַצָּמֵת8K  ַׂשְעֵרI8  ְּכֵע Dים  ִמַּב Gֹוִנ
ד׃ ר  ִּגְלָעֽ Aין  ב ֵמַה Aה  ֵאDֹות  ְוַׁשֻּכָל Gַמְתִאימ  Iה  ֶׁשֻּכָּלםKַרְחָצ ּו  ִמן־ָהֽ Dָעל ֹות  ֶׁשֽ Gֶדר  ַהְּקצּובH ִיI8  ְּכֵע Jִׁשַּנ

ם׃ ִי8  ּו ג ָּבֶהֽ Gִׂשְפתֹוַת  Iּוט  ַהָּׁשִני M8׃ְּכח ַעד  ְלַצָּמֵתֽ D8  ִמַּב Gַרָּקֵת  Iִרּמֹון Kה  ְּכֶפMַלח  ָהֽ 8  ָנאֶו Dִמְדָּבֵר 
ים׃ד י  ַהִּגֹּבִרֽ Aל  ִׁשְלֵט Dיו  ֹּכ Gּוי  ָעָל Hָּתל  Iֶלף  ַהָּמֵגןMֹות  ֶאKּוי  ְלַתְלִּפּיD8  ָּבנ Gַצָּואֵר  Iל  ָּדִויד Mי  ה ְּכִמְגַּדA ְׁשֵנ

ים  ְּתאֹוֵמHי   Dי  ֳעָפִרA ִי8  ִּכְׁשֵנ Zים׃ָׁשַד ים  ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ Dרֹוִע Kה  ָהֽ ים  ו ְצִבָּי Kסּו  ַהְּצָלִלDֹום  ְוָנ Gַהּי  Iּוַח Jד  ֶׁשָּיפMַע
ֹור ְוֶאל־ִּגְבַעDת ַהְּלבֹוָנֽה׃ Gר ַהּמHֶאל־ַה Iֶל8 ִליM8׃  ז ֵא ין ָּבֽ Aּום ֵא Dי ּומ Gַרְעָיִת I8 ָיָפהMס{ֻּכָּל{   

י  ִמ ח  Dה  ִאִּת Gַּכָּל  Iי  ִמְּלָבנֹון Mּוִריִאִּת Hֹוִאי  ָּתׁש Kֹון  ָּתבHֹון  ְּלָבנ Gְוֶחְרמ  Iאׁש  ְׂשִניר Mֹ ה  ֵמר Nאׁש  ֲאָמָנ Hֹ ׀  ֵמר
ים׃ י  ְנֵמִרֽ Dַהְרֵר ֹות  ֵמֽ Gֹות  ֲאָריHבאחד   ט  ִמְּמֹענ  Iִני Jה  ִלַּבְבִּתKי  ַכָּל Hִני  ֲאֹחִת Dת(ִלַּבְבִּתHִי8 )  ְּבַאַח Gֵעיַנ ֵמֽ

ד  ֲעָנDק  ִמַּצְּוֹרָנֽ ִי8׃ Aִי8 ַמה־ָּי י ְּבַאַח D יַח  ְׁשָמַנ Aִין  ְוֵר Gִמַּי  I8ִי Jבּו  ֹדַד Mה  ַמה־ֹּטKי  ַכָּל Hִי8  ֲאֹחִת Dּו  ֹדַד Aפ
ים׃ ִי8 יא ִמָּכל־ְּבָׂשִמֽ Dיַח  ַׂשְלֹמַת A8  ְוֵר Gַחת  ְלׁשֹוֵנHַּת  Iׁש  ְוָחָלבMה  ְּדַבKִי8  ַּכָּל Dְפָנה  ִׂשְפתֹוַת Aֶפת  ִּתֹּטZֹנ
יַח  ְלָבֽנֹון׃   Aן יב }ס{ְּכֵרAַּג Dן ָחֽתּום׃׀  ָנע A ּול ַמְעָי Dל ָנעAה ַּגKי  ַכָּל Hים  יגּול  ֲאֹחִת Gס ִרּמֹוִנHַּפְרֵּד I8ִי Jְׁשָלַח

ים׃ ים  ִעם־ְנָרִדֽ Dים  ְּכָפִר Kי  ְמָגִד Hם  ְּפִר Dְרְּד יד ִע H Kה  ֹמ_ר  ֵנ ם  ָּכל־ֲעֵצHי  ְלבֹוָנ Dֹון  ִע Gְוִקָּנמ  Iם  ָקֶנה N׀  ְוַכְרֹּכ
י  ְבָׂש Aם  ָּכל־ָראֵׁש Dֹות  ִע Gֲאָהל ים׃ַוֽ ים  ִמן־ְלָבֽנֹון׃ טו ִמֽ Dְזִל ר  ַמHִים  ַחִּיKים  ְוֹנֽ Dים  ְּבֵא Gן  ַּגִּנ H ּוִרי  טז ַמְעַי Mע

יו׃ י  ְמָגָדֽ Aל  ְּפִרDֹו  ְויֹאַכ Gְלַגּנ  Iא  דֹוִדי Mֹ ּו  ְבָׂשָמKיו  ָיב Hי  ִיְּזלDיִחי  ַגִּנ Aן  ָהִפ Gֹוִאי  ֵתיָמ Hּוב  Iאִתי  ְלַגִּני̀  א  ָצפֹוןHָּב

 
כלומר  מבושמת  ְמֻקֶּטֶרת  מֹר  ּוְלבֹוָנה  היא  .  הנראים  למרחוק,  עולה  כתימרות  עשן  במדבר

ָׂשה  לֹו  ַהֶּמֶלְך ַאִּפְריֹון  ָע )  ט    (.כמובן  שזה  בא  להזכיר  את  הקטרת  ושמן  המשחה.  ככלה
) י  (.רמז  למקדש  שעשה  שלמה  מעצי  הלבנון.    רמז  ברור  לנמשלְׁשלֹמֹה  ֵמֲעֵצי  ַהְּלָבנֹון

 .כמו  שבארנו,  שהיא  בנות  ירושלים,    אהבת  הרעיהּתֹוכֹו  ָרצּוף  ַאֲהָבה  ִמְּבנֹות  ְירּוָׁשָלִם 

הרעיה  מתאוה  לחתונה  עם .    אל  המשלחזרה  ָּבֲעָטָרה  ֶׁשִעְּטָרה  ּלֹו  ִאּמֹו  ְּביֹום  ֲחֻתָּנתֹו   )  יא(
 .המלך

 .  יפות  כיונים  ֵעיַנִיְך  יֹוִנים)  א  (כאן  משבח  הדוד  את  הרעיה  ואת  יפיה  ומתאוה  לבוא  אליה 
הוא  מראה  של  נערה ,    מראה  של  צמה  המכסה  ואינה  מכסה  את  העיניםִמַּבַעד  ְלַצָּמֵתְך

 ַהְּקצּובֹות )  ב  ( .שער  שחור  גולש    ֵמַהר  ִּגְלָעד  ַׂשְעֵרְך  ְּכֵעֶדר  ָהִעִּזים  ֶׁשָּגְלׁשּו.יפה  וצנועה

  ֶׁשֻּכָּלם .לקראת  הגז,    נקיות  ֶׁשָעלּו  ִמן  ָהַרְחָצה)ם"רשב,  ע"ראב(כבשים  מובחרות  וחשובות  
  עוד   ּוִמְדָּבֵרְך)  ג  ( .פגם  או  שן  חסרה,  חור  ְוַׁשֻּכָלה  .  שכל  שניך  תואמות  זו  את  זוַמְתִאימֹות

  ִמַּבַעד .  עצמות  המצח  שמעל  העין    ַרָּקֵתְך.יבורבטוי  לשפתים  המשמשות  לד
  ֶאֶלף  ַהָּמֵגן )  ד  (.כדרך  הצנועות,  הזכיר  שוב  שהצמה  מכסה  את  העינים  והרקה ְלַצָּמֵתְך

  .  התכשיטים  התלויים  על  הצואר  מזכירים  את  המגנים  התלויים  על  מגדל  דודָּתלּוי  ָעָליו
, ב  יז(לעיל  ִלים  ֵאֶלְך  ִלי  ֶאל  ַהר  ַהּמֹור  ְוֶאל  ִּגְבַעת  ַהְּלבֹוָנהַעד  ֶׁשָּיפּוַח  ַהּיֹום  ְוָנסּו  ַהְּצָל )  ו(

אל  תהיה :  כלומר.  אמרה  הרעיה  שעד  שיפוח  היום  לך  לך  אל  ההרים)  וראה  באורנו  שם
כעת  משיב  הדוד  ואומר  שההר  שאליו  הוא  רוצה  ללכת  הוא .  עמי  בלילה  והמתן  עד  הבקר

 .ני רוצה לבא אליךא: כלומר. שהוא משל לרעיה עצמה, הר המור

י Mָאִר  aי  ַכָּלה Hּו ֲאֹחִת Hי  ִאְכל Kי  ִעם־ֲחָלִבDיִתי  ֵייִנ Aי  ָׁשִת Gִעם־ִּדְבִׁש  Iְלִּתי  ַיְעִריMי  ָאַכ Gִעם־ְּבָׂשִמ  Iִתי  מֹוִרי
ים׃  ּו ּדֹוִדֽ Dּו ְוִׁשְכר Aים ְׁשת Gס{ֵרִע{   

ֹולב  Hר  קKי  ֵע Hה  ְוִלִּבDי  ְיֵׁשָנAי  ַת ֲאִנ Hֽיֹוָנִת  Iי  ַרְעָיִתי Mי  ֲאֹחִת Vק  ִּפְתִחי־ִל Nי  דֹוֵפ H׀  ּדֹוִד Iֹאִׁשיbי  ֶׁש Gָּמִת
ְיָלה׃ יֵסי  ָלֽ Aי  ְרִס Dל  ְקֻוּצֹוַת Gְצִּתי  ג ִנְמָלא־ָט Aָּנה  ָרַחKָכה  ֶאְלָּבֶׁשDי  ֵאיָכ Gֶאת־ֻּכָּתְנִּת  Iְטִּתי Jָּפַׁש

ם׃ יו׃ ד ֶאת־ַרְגַלDי  ֵאיָכAָכה  ֲאַטְּנֵפֽ ּו  ָעָלֽ Aי  ָהמDר  ּוֵמַע Gִמן־ַהֹח  Iח  ָידֹוMי  ָׁשַל Nה ּדֹוִד Dי  ֲאִנ ְמִּתֽ Aי ַק
ֹות  ַהַּמְנֽעּול׃ Aל  ַּכּפDר  ַע Gֹור  ֹעֵב Hמ  Iֹור  ְוֶאְצְּבֹעַתי Nי  ָנְֽטפּו־מHי  ְוָיַד Kַח  ְלדֹוִד Hו ִלְפֹּת  Iי  ֲאִני ְחִּתֽ Mָּפַת

א  Aֹ יו  ְול Dיהּו  ְקָראִת Gא  ְמָצאִת Hֹ יהּוI  ְול Jֹו  ִּבַּקְׁשִּת Gה  ְבַדְּברHָיְֽצָא  Iר  ַנְפִׁשיKק  ָעָבHי  ָחַמ Dי  ְודֹוִד Gְלדֹוִד
י  ז ִני׃ָעָנֽ Dְמֵר י  ֹׁשֽ Gָעַל ּו  ֶאת־ְרִדיִדיI  ֵמֽ Mּוִני  ָנְֽׂשא Kּוִני  ְפָצע Hיר  ִהּכ Dים  ָּבִע Aְבִב ים  ַהֹּסֽ Zְמִר ְמָצֻאUִני  ַהֹּׁשֽ

ֹחֽמֹות׃ חֹוַלAת  ח ַהֽ ֹו  ֶׁשֽ Gידּו  לHי  ַמה־ַּתִּג Gֶאת־ּדֹוִד  Iם־ִּתְמְצאּו ְעִּתי  ֶאְתֶכDם  ְּבנHֹות  ְיֽרּוָׁשָלSK  ִאֽ Aִהְׁשַּב

 
והכנוי  חוזר  כמה ,  "כלה"בפסוקים  אלה  הדוד  מכנה  אותה  .  הרעיה  חולמת  על  חתונה 

הדוד  מזמין  את  הנערה   ).  היא  לא  נקראת  כך  במקומות  אחרים  בשיר  השירים.  (פעמים

) ח  ( :כלומר  אליה,  מביא  אותה  אל  גנו  ובא  אל  גנו,  משבח  אותה,  לבוא  אליו  מן  ההרים

  ְׂשִניר .  הר  בצפון  הארץ  ֵמרֹאׁש  ֲאָמָנה .תצפי  על  הנוף  מראש  ההר,  תכלי  תסָּתׁשּוִרי 
  היושבים  בראשי   ִמְּמעֹנֹות  ֲאָריֹות  ֵמַהְרֵרי  ְנֵמִרים.  שני  שמות  שונים  להר  החרמוןְוֶחְרמֹון

אפילו  אחת  מעיניך  מושכת  את   ְּבַאַחת  ֵמֵעיַנִיְך  .משכת  את  לביִלַּבְבִּתִני   )  ט  (.ההרים

 'וכוַמה  ָּיפּו   )  י  (.  הקשוטים  שבצאוארךְּבַאַחד  ֲעָנק  ִמַּצְּורָֹנִיְך.  שתיהן  יחדו  "ק.  לבי
  ַּתַחת ...נֶֹפת  )  יא  (.יותר  מהנאות  אחרות,  רבה  אליך  טובה  ונעימה  ומדיפה  ריח  טובהִק

  ָנעּול  ַּגן )  יב  (   .והנושק  לפיך  טועם  טעם  כזה,  דבש  וחלב,    כביכול  פיו  נוטף  נפתְלׁשֹוֵנְך
.   הדוד  ממשיל  את  הנערה  לגן  ומעין  שהם נעמים ויפים  ִתי  ַכָּלה  ַּגל  ָנעּול  ַמְעָין  ָחתּוםֲאחֹ

  יש  מפרשים  שהמשיל ְׁשָלַחִיְך )  יג  (.היא  צנועה:  כלומר,  ועם  זאת  אומר  שהכל  חתום
ויש .  כהמשך  לדימוי  על  המעין.  כמבואר  בהמשך  הפסוק.  אותה  לשדה  שלחין  מלבלב

  כפר   ְּכָפִרים  ִעם  ְנָרִדים  נותן  פרי  מגדים  ְּפִרי  ְמָגִדים.כפרדסהוא  רענן  .  עורך:  מפרשים
כבשמים  שהרעיה  מתבשמת  בהם )  יד-א  יב(שהוזכרו  כבר  לעיל  ,  ונרד  הם  מיני  בשמים

  הזכיר  כאן  רשימה  ארכה  של  בשמים 'וכו  ְוַכְרּכֹם   ֵנְרְּד )  יד  (.והם  נמצאים  בחיקה
הרעיה  טובה  בעיניו .  ם  בקרבת  הרעיהושהוא  חש  בריח.  שהרעיה  נמשלת  בעיניו  אליהם

  הרעיה  בעיני  הדוד  היא  באר  חיים  חיים '  וכוַמְעַין  ַּגִּנים )  טו  ( .ככל  הבשמים  האלה

  הדוד  קורא עּוִרי  ָצפֹון  ּובֹוִאי  ֵתיָמן  ָהִפיִחי  ַגִּני  ִיְּזלּו  ְבָׂשָמיו )  טז  ( .מים  מפכים.  עבורו
שתבא  אליו  לדרום  כדי  שיוכל ,  )כלהאתי  מלבנון  (כאמור  לעיל  ,  שבאה  מצפון,  לנערה

  ואף  היא  אומרת   ָיבֹא  דֹוִדי  ְלַגּנֹו  ְויֹאַכל  ְּפִרי  ְמָגָדיו.כלומר  ממנה.  להנות  מהגן  והבשמים
 ) א  (  .לבא  אלי  כאיש  אל  אשה:  כלומר.  לאכול  את  פרי  הגן,  אתה  מוזמן  לבא  אלי:  לו

  ָאִריִתי  מֹוִרי  ִעם .  באתי  אליךהָּבאִתי  ְלַגִּני  ֲאחִֹתי  ַכָּל :  הדוד  מקבל  את  ההזמנה  ומשיב
המור ,    אכלתי  את  פירותיךְּבָׂשִמי  ָאַכְלִּתי  ַיְעִרי  ִעם  ִּדְבִׁשי  ָׁשִתיִתי  ֵייִני  ִעם  ֲחָלִבי

  וכבר   ִאְכלּו  ֵרִעים  ְׁשתּו  ְוִׁשְכרּו  ּדֹוִדים.  שנמשלת  להם,  הדבש  היין  והחלב,  והבשמים
וכאשר  הרעיה ,    מדבר  עם  עצמובארנו  בהקדמה  שכאשר  הדוד  מדבר  אל  רעיו  הוא

כאן  הדוד  מזמין  את  עצמו  להנות .  מדברת  עם  בנות  ירושלים  היא  מדברת  עם  עצמה

   .מהרעיה



 

 

מא

 

ֲה ִני׃ַאֽ ה  ָאֽ Dנּו׃ ט ָב ֹוד  ֶׁשָּכDָכה  ִהְׁשַּבְעָּתֽ G8  ִמּדHים  ַמה־ּדֹוֵד Kה  ַּבָּנִׁש Dֹוד  ַהָּיָפ G8  ִמּדHי  יַמה־ּדֹוֵד Aּדֹוִד
ה׃ ְרָבָבֽ ֹום  ָּדגDּול  ֵמֽ Gְוָאד  Iב׃ יא ַצח עֹוֵרֽ ֹות  ָּכֽ Dים  ְׁשֹחר Gַּתְלַּתִּל  Iז  ְקֻוּצֹוָתיוKֶתם  ָּפH ֹו  ֶּכ Dיו  יב רֹאׁש ֵעיָנ\

את׃ְּכי ֹות  ַעל־ִמֵּלֽ Dְׁשב ֹֽ ב  י Gָחָל ֲחצֹותI  ֶּבֽ יֵקי  ָמKִים  ֹרֽ Hים  ַעל־ֲאִפDֶׂשם  יג ֹוִנ Gֹ Hת  ַהּב ֲערּוַג ְלָחָיוI  ַּכֽ
ר׃ ֹור  ֹעֵבֽ Aֹות  מ Dְטפ ים  ֹנֽ Gֽׁשֹוַׁשִּנ  Iים  ִׂשְפתֹוָתיו Kֹות  ֶמְרָקִח Dים  יד ִמְגְּדל Dב  ְמֻמָּלִא Gי  ָזָהH ָיָדיוI  ְּגִליֵל

יׁש  ֵמָעי Kים׃ַּבַּתְרִׁש ן  ְמֻעֶּלDֶפת  ַסִּפיִרֽ Gֶׁשת  ֵׁשH ים  ַעל־ַאְדֵני־ָפKז  טו וI  ֶע Dׁש  ְמֻיָּסִד Gּוֵדי  ֵׁש Hַעּמ  Iׁשֹוָקיו
ים׃ ֲאָרִזֽ ּור  ָּכֽ Dֹון  ָּבח Gַּכְּלָבנ  Iהּו Jֹות  טז ַמְרֵאDי  ְּבנ Gה  ֵרִעH Mה  דֹוִדיI  ְוֶז ים  ֶז Kֲחַמִּד ֹו  ַמֽ Dים  ְוֻכּל Gְמַתִּק ִחּכֹוI  ַמֽ

S׃ 8׃ א  ְיֽרּוָׁשָלֽ ּנּו  ִעָּמֽ D8  ּוְנַבְקֶׁש Gה  דֹוֵדH ים  ָא_ָנה  ָּפָנ Kה  ַּבָּנִׁש D8  ַהָּיָפ G8  ּדֹוֵדHד  ב ָא_ָנה  ָהַלHָיַר  Iּדֹוִדי
ים׃ ט  ֽׁשֹוַׁשִּנֽ Dים  ְוִלְלֹק Gַּבַּגִּנ  Iֶׂשם  ִלְרעֹות Kֹ ֲעֻרגDֹות  ַהּב ֹו  ַלֽ Gה  ג ְלַגּנDֹרֶע י  ָהֽ Gי  ִל Hְודֹוִד  Iי  ְלדֹוִדיMֲאִנ

ים׃ ַּבּֽׁשֹוַׁש     }ס{ִּנֽ

ה  ַּכִּנְדָּגֽלֹות׃ ד Dֲאֻיָּמ  SKה  ִּכיֽרּוָׁשָלDה  ָנאָו Gְּכִתְרָצ  Iְּת  ַרְעָיִתיMה  ַא Jם  ה ָיָפ Dֵה Aי  ֶׁש Gִמֶּנְגִּד  I8ִי Jִּבי  ֵעיַנMָהֵס
ד׃ ּו  ִמן־ַהִּגְלָעֽ Dים  ֶׁשָּגְֽלׁש Gִעִּז Hֶדר  ָהֽ Hֶד ו ִהְרִהיֻבKִני  ַׂשְעֵרI8  ְּכֵע ִיI8  ְּכֵע Jּו ִׁשַּנ Dָעל ים  ֶׁשֽ Gְרֵחִל ר  ָהֽ

 
אלא  שהפעם  החלום  הופך .  שוב  הרעיה  על  משכבה  וחולמת  על  דודה,  )א,  ג(כמו  לעיל   

בעקבות  זאת  מחליטה  הרעיה  למצוא .  היא  מתעצלת  ומאבדת  את  דודה.  לחלום  בלהות
ֲאִני  ְיֵׁשָנה )  ב  (.והיא  משוחחת  עם  עצמה  ומשבחת  ומהללת  את  דודה.  ודה  ויהי  מהאת  ד

  .  בדלת  ּדֹוִדי  דֹוֵפק   קֹול.לבה  ער  וחולם  על  דודה.  מנומנמת,    ישנה  ולא  ישנהְוִלִּבי  ֵער
ל בחוץ  קר  ויורד  טל  ע.    אנא  הכניסי  אותי  הביתהֶׁשּרֹאִׁשי  ִנְמָלא  ָטל  ְקֻוּצֹוַתי  ְרִסיֵסי  ָלְיָלה

  .להתלבש וללכת אל הדלת,   אין  לי כח לקום ממקומי'וכוָּפַׁשְטִּתי  ֶאת  ֻּכָּתְנִּתי   )  ג  ( .ראשי
   ּוֵמַעי  ָהמּו  ָעָליו.כשראה  שאיני  פותחת,    עזב  את  דלתיּדֹוִדי  ָׁשַלח  ָידֹו  ִמן  ַהחֹר )  ד(

, שהלכה  לישון  היא  סכה  מור  על  ידיה  לפני  ְוָיַדי  ָנְטפּו  מֹור)  ה  (.רגשותי  התעוררו  כלפיו
העובדה  שהיא  נוטפת  מור  מלמדת  גם  שהיא  עוד .  והמור  נדבק  לכל  דבר  שהיא  נוגעת  בו

 .עד  שהתמהמהתי,    כבר  הלךְודֹוִדי  ָחַמק  ָעָבר)  ו  (   .וגם  שהיא  מדיפה  ריח  טוב,  מנומנמת
) ח  (  .  מין  בגד  או  תכשיט  ְרִדיִדי)  ז  (.  התאויתי  לשמוע  את  קולוַנְפִׁשי  ָיְצָאה  ְבַדְּברֹו  

אבל  בנגוד  לשתי .    גם  כאן  היא  משביעה  את  עצמהִהְׁשַּבְעִּתי  ֶאְתֶכם  ְּבנֹות  ְירּוָׁשָלִם 
כעת  היא ,  בהן  השביעה  את  עצמה  לא  לעורר  את  האהבה  לפני  הזמן,  הפעמים  הקודמות

  ִאם  ִּתְמְצאּו  ֶאת  ּדֹוִדי .משביעה  את  עצמה  לקום  ולמצוא  את  הדוד  ולבקש  ממנו  לבא  אליה
כאן  האהבה .  כ  אשה  לא  אומרת  זאת  לאיש"פ  שבד"אעדּו  לֹו  ֶׁשחֹוַלת  ַאֲהָבה  ָאִניַמה  ַּתִּגי

 ָּדגּול  ֵמְרָבָבה )  י  (?מה  בין  דודך  לבין  כל  הדודיםַמה  ּדֹוֵדְך  ִמּדֹוד   )  ט  ( .  כבר  חזקה  דיה
דגול  ומפואר  יותר  מרבבת :  ויש  מפרשים).  י"רש.  (מוקף  רבבת  חיילים:  יש  מפרשים

  .  זהבֶּכֶתם  ָּפז )  יא  ( ).ד"רי,  ק"רי,  ע"ראב(  ביות  מבין  רבבת  אנשים  או  המפואר,  אנשים

ְלָחָיו  ַּכֲערּוַגת  ַהּבֶֹׂשם  ִמְגְּדלֹות  )  יג  ( .  לא  בולטות  ולא  שוקעות  יְֹׁשבֹות  ַעל  ִמֵּלאת )  יב(

   ֵמָעיו)  יד  ( .  כלומר  בשמים  ומיני  מתיקה  שונים.    מקום  שבו  גדלים  מרקחיםֶמְרָקִחים

 .  זהב  ָפז.  עמודי  שישַעּמּוֵדי  ֵׁשׁש )  טו  (   .  משובצת  ְמֻעֶּלֶפת.  גוש  שנהבֶׁשת  ֵׁשן  ֶע.בטנו

) ב  ( .אמרי  לנו  היכן  לחפשו?    את  מבקשת  שנעזור  לך  למצוא  את  דודךָאָנה  ָהַלְך  ּדֹוֵדְך 

כאשר  הוא  לא  עימה  והיא  שואפת  אליו  היא  רואה  אותו  בעיני  רוחה '  וכוּדֹוִדי  ָיַרד  ְלַגּנֹו   

  .וגות הבשם עם השושניםבער

ם׃ ין ָּבֶהֽ Aה ֵאDֹות ְוַׁשֻּכָל Gַמְתִאימ Iה ֶׁשֻּכָּלםKַרְחָצ 8׃ז ִמן־ָהֽ ַעד ְלַצָּמֵתֽ D8 ִמַּב Gַרָּקֵת Iִרּמֹון  ְּכֶפMַלח ָהֽ
ר׃ ח ין  ִמְסָּפֽ Aֹות  ֵא Dים  ַוֲֽעָלמ Kיַלְגִׁש ֹות  ּוְׁשֹמִנDים  ִּפֽ Gְמָלכ  Iָּמה Jים  ֵה Aת  ִה ט ִׁשִּׁש Aי ַאַח Gי  ַתָּמִת Hֽיֹוָנִת  Iיא

ים  Dיַלְגִׁש ֹות  ּוִפֽ Aּוָה  ְמָלכ Gְיַאְּׁשר  ּוָה  ָבנֹותI  ַוֽ Mּה  ָראKיא  ְלֽיֹוַלְדָּת Dה  ִה Aּה  ָּבָר Gְלִאָּמ  Iת  ִהיא Aַאַח
 ְיַהְלֽלּוָה׃   ה  י }ס{ַוֽ Dה  ֲאֻיָּמ Gַחָּמ ה  ָּבָרהI  ַּכֽ Nה  ַכְּלָבָנHַחר  ָיָפKה  ְּכמֹו־ָׁש Dאת  ַהִּנְׁשָקָפAֹ ִמי־ז

ֶפן  ֵהֵנDצּו  יא }ס{ִּנְדָּגֽלֹות׃  ַּכ Gה  ַהֶּגHְרָח Kַחל  ִלְראֹותI  ֲהָפֽ ֹות  ְּבִאֵּבHי  ַהָּנ Dְדִּתי  ִלְרא Gָיַר  Iת  ֱאגֹוזM ֶאל־ִּגַּנ
ים׃ ִרֹּמִנֽ יב׃ יב ָהֽ י ָנִדֽ Aֹות ַעִּמ Dְתִני ַמְרְּכב Gי ָׂשַמHְעִּתי ַנְפִׁש Gא ָיַד Hֹ  ל

ית   א Gּוַלִּמ Hַהּׁש  Iּוִבי Jּוִבי  ׁש Mַּמֲחָנֽ ִים׃ׁש ית ִּכְמֹחַלDת ַהֽ Gּוַלִּמ Hַּבּׁש Iה־ֶּתֱחזּו ּוִבי ְוֶנֱֽחֶזה־ָּב8K ַמֽ Dּוִבי ׁש Aב ׁש 
ן׃ י  ָאָּמֽ Aה  ְיֵד Dֲעֵׂש ים  ַמֽ Gֹו  ֲחָלִא Hִי8  ְּכמ Gי  ְיֵרַכ Hיב  ַחּמּוֵק Kים  ַּבת־ָנִד Dִי8  ַּבְּנָעִלZּו  ְפָעַמ Uג ַמה־ָּיפ  I8ָׁשְרֵר

ַהר  ַאל־ֶיְח Gן  ַהַּסH ים׃ַאַּג ים  סּוָגDה  ַּבּֽׁשֹוַׁשִּנֽ Gת  ִחִּטHֲעֵרַמ  I8ֶזג  ִּבְטֵנKר  ַהָּמ Dי  ד ַסA ִי8  ִּכְׁשֵנ Zי  ָׁשַדA ְׁשֵנ
י  ְצִבָּיֽה׃ Aֳאֵמ ים  ָּתֽ Dים  ה ֳעָפִר Gַּבת־ַרִּב  Iַער Jֹון  ַעל־ַׁש Nֹות  ְּבֶחְׁשּב Hִי8  ְּבֵרכ Oן  ֵעיַנKל  ַהֵּׁשH8  ְּכִמְגַּד Dַצָּואֵר

Hְּכִמְגַּד  I8ֶׂשק׃ַאֵּפ Aי  ַדָּמֽ ה  ְּפֵנ Dֹון  צֹוֶפ Gן ו ל  ַהְּלָבנKַאְרָּגָמ 8  ָּכֽ Dת  רֹאֵׁשAל  ְוַדַּל Gַּכַּכְרֶמ  I8ִי J8  ָעַלMרֹאֵׁש
ים׃ ְרָהִטֽ ּור  ָּבֽ Aֶל8  ָאס Dים׃ ז ֶמ ֲענּוִגֽ ה  ַּבַּתֽ Dֲהָב ְמְּת  ַאֽ Gּוַמה־ָּנַע  Iה  ח ַמה־ָּיִפיתHְמָת Mֹאת  ֽקֹוָמֵתI8  ָּדֽ ז

Dר  ְוָׁשַד Gט ִי8  ְלַאְׁשֹּכֽלֹות׃ְלָתָמ  I8ִי Jא  ָׁשַדM ְהיּו־ָנ Kיו  ְוִיֽ Dה  ְּבַסְנִסָּנ ֲחָז ר  ֹאֽ Gה  ְבָתָמHֱעֶל ְרִּתיI  ֶאֽ Jָאַמ
ים׃ 8  ַּכַּתּפּוִחֽ Dיַח  ַאֵּפ Aֶפן  ְוֵר Gֹות  ַהֶּג Hים  י ְּכֶאְׁשְּכל Kיָׁשִר י  ְלֵמֽ D8  ְלדֹוִדAֹוב  הֹוֵל Zין  ַהּטA 8  ְּכֵי ְוִחֵּכ\

י  Aב ִׂשְפֵת Dים׃ּדֹוֵב י ְוָעַלDי ְּתֽׁשּוָקֽתֹו׃  יא ְיֵׁשִנֽ Gי ְלדֹוִדH   }ס{ֲאִנ

 

  ֲאֻיָּמה .שמשה  כבירה  של  ממלכת  ישראל  בטרם  נבנתה  שומרון,    עיר  בישראלְּכִתְרָצה )  ד ( 
כעת  הוא  משבח  אותה .    מכוון  לכך  שהיא  שיבחה  אותו  שהוא  דגול  מרבבהַּכִּנְדָּגלֹות

ֵסִּבי ָה )  ה  ( .העלם  מראה  מעורר  יראה  והערצה  כמו  צבא  ודגול:  כלומר.  שהיא  כנגדלות
-ו  (  .  מראן  מרהיב  ֶׁשֵהם  ִהְרִהיֻבִני.  ברוב  יפיך  ומוראך  איני  יכול  להסתכל  בךֵעיַנִיְך  ִמֶּנְגִּדי

אבל ,   יש  הרבה  נערות  ועלמות'וכוִׁשִּׁשים  ֵהָּמה   )  ט-ח  ( .ג-  ראה  לעיל  ד  ב'וכוִׁשַּנִיְך   )  ז

) י  (   .ותה  יאשר  ויהלל  אותה  כל  מי  שיראה  א  ָראּוָה  ָבנֹות  ַוְיַאְּׁשרּוָה  .את  אחת  ויחידה

) יא ( .כשמש וכירח.   נראית  כמו אור השמש העולה במזרחִמי  זֹאת  ַהִּנְׁשָקָפה  ְּכמֹו  ָׁשַחר 

הוא  גדל  במקום  שיש  בו  תעלות  מים ,    אגוז  הוא  עץ  שזקוק  להשקאהֶאל  ִּגַּנת  ֱאגֹוז 
ירדתי  אל .  שהרעיה  נמשלה  לו,  מקום  יפה,  מעין  תיאורה  של  הרעיה  לעיל  ד  טו,  ומעין

  לעיל   ִלְראֹות  ֲהָפְרָחה  ַהֶּגֶפן  ֵהֵנצּו  ָהִרּמִֹנים.  הפירות  הגדלים  בנחל    ְּבִאֵּבי  ַהָּנַחל.הרעיה
כעת  אני  בודק  האם  כבר .  כלומר  הרעיה  עוד  לא  היתה  בשלה  לנשואין,  היה  הכרם  סמדר

  כבר  אינו כעת  הדבר,    אם  לעיל  היה  ברור  שהכרם  עוד  סמדרלֹא  ָיַדְעִּתי )  יב  ( .הבשילה

   ַנְפִׁשי  ָׂשַמְתִני  ַמְרְּכבֹות  ַעִּמי  ָנִדיב.לא  ידעתי  היכן  היית  ובקשתיך:  ויש  מפרשים.  ידוע
 .מצאתי את עצמי במרכבתך: ויש מפרשים. רכבתי במרכבה לבקשך

כעת  השיחה  על .  השיחה  על  יפיו  של  הדוד  היתה  בין  הרעיה  לבנות  ירושלים)  ה  ט(לעיל   
גם  הדוד .  היא  בין  השולמית  לבין  הדוד,  חת  בשאלה  דומהשפות,  יפיה  של  השולמית

 ) א(.  ומסיק  שהוא  חפץ  בה,  הדומה  לזה  שעברה  הרעיה,  עובר  תהליך  פנימי  של  בירור
  איז  יופי  אתה   ַמה  ֶּתֱחזּו  ַּבּׁשּוַלִּמית.  שובי  אלי  ואראה  את  יפיךׁשּוִבי  ׁשּוִבי  ְוֶנֱחֶזה  ָּבְך

שהכל  באים ,  אם  אני  כמחולות  היוצאים  לקראת  המחנה  ה  ִּכְמחַֹלת  ַהַּמֲחָנִים?רואה  בי

, אך  בנגוד  לעיל,  גם  כאן  הדוד  מתאר  את  יפיה  של  הרעיה,    כמו  לעיל)  ב  ( ?לראות  בהם
, וכעת  היא  כה  גדולה,  לאות  שהיא  כבר  גדלה.  כאן  הוא  מתאר  אותה  מלמטה  למעלה



 

 

מב

 

ים׃ יב יָנה  ַּבְּכָפִרֽ Dה  ָנִל Gא  ַהָּׂשֶדHֵנֵצ  Iה  דֹוִדיMיג ְלָכ Iֶפן Jה  ַהֶּגMְרָח ה  ִאם־ָּפֽ Vים  ִנְרֶא Gַלְּכָרִמ  Iיָמה Jַנְׁשִּכ
ן  ֶאת־ֹּד Aם  ֶאֵּתZים  ָׁשKִרּמֹוִנ ר  ֵהֵנDצּו  ָהֽ Gח  ַהְּסָמַדH8׃ִּפַּת י  ָלֽ Dיד ַד  Iינּו Jיַח  ְוַעל־ְּפָתֵח Nים  ָנְֽתנּו־ֵר Hּדּוָדִא ַהֽ

8׃ ְנִּתי ָלֽ Aי ָצַפ Dים ּדֹוִדKים ַּגם־ְיָׁשִנ Dים ֲחָדִׁש Gָּכל־ְמָגִד  

  

י׃ א זּו  ִלֽ Aא־ָיֻב ֹֽ ְמָצֲאM0  ַבחּוץI  ֶאָּׁשHְקG0  ַּגDם  ל י  ֶאֽ Kי  ִאִּמHק  ְׁשֵדDי  יֹוֵנ Gח  ִלHְּכָא  I0י  ִיֶּתְנ Mב ִמ  Z0יֲא ְגN0  ֲאִבֽ ֶאְנָהֽ
י׃ יס  ִרֹּמִנֽ Dֲעִס ַקח  ֵמֽ Gִין  ָהֶר H ִני  ַאְׁשְקI0  ִמַּי Kי  ְּתַלְּמֵד Dית  ִאִּמ Aֹו  ג ֶאל־ֵּבDיִמינ י  ִוֽ Gַחת  רֹאִׁשHַּת  Iְׂשמֹאלֹו

ִני׃ ְעִּתי  ֶאְתֶכDם  ְּבנHֹות  ְיֽרּוָׁשָלSK  ַמה־ָּתִעUירּו ד ְּתַחְּבֵקֽ Aִהְׁשַּב Zְרר Aד ׀  ּֽוַמה־ְּתֹעAה  ַע Dֲהָב ּו  ֶאת־ָהַאֽ
ץ׃   }ס{ֶׁשֶּתְחָּפֽ

   

_ָּמה  ִחְּבַלHְת0  ה  י0  ָׁש Gֽעֹוַרְרִּת  Iּוַח Jַחת  ַהַּתּפMּה  ַּת Kֶקת  ַעל־ּדֹוָד Dר  ִמְתַרֶּפ Gִמן־ַהִּמְדָּב  Iאת  ֹעָלה Nֹ י  ז Hִמ
ְת0׃ ָּמה  ִחְּבָלAה  ְיָלַדֽ D0  ָׁש Gחֹוו ִאֶּמ 0  ַּכֽ Nם  ַעל־ִלֶּב Oחֹוָת ִני  ַכֽ Jִׂשיֵמ Iֶות Jה  ַכָּמM י־ַעָּז 0  ִּכֽ Gַעל־ְזרֹוֶע  Iָתם

 
) ג  (   .  תכשיטיםם    ֲחָלִאי.  רגליך  ְפָעַמִיְך.שכל  המסתכל  בה  רואה  תחילה  את    הנעלים

  לעולם  לא   ַאל  ֶיְחַסר  ַהָּמֶזג).י"רש(  כלי  מלא  מים  צלולים    ַאַּגן  ַהַּסַהר.  טבורךָׁשְרֵרְך 

  ֵעיַנִיְך  ְּבֵרכֹות .  ולעיל  היה  כמגדל  דודַצָּואֵרְך  ְּכִמְגַּדל  ַהֵּׁשן )  ה  (   .חסרים  בו  מים  למזוג
    ַאֵּפְך  ְּכִמְגַּדל  ַהְּלָבנֹון  צֹוֶפה  ְּפֵני .  יפות  כמו  הברכות  הידועות  שבעיר  חשבוןְּבֶחְׁשּבֹון

   ְוַדַּלת  רֹאֵׁשְך)  ו  ( .שהיה  עומד  בלבנון  וצופה  לדמשק,  מגדל  שהיה  ידוע  בזמנםַדָּמֶׂשק

  המראה  שלך  הוא  כמראהו  של  מלך     ֶמֶלְך  ָאסּור  ָּבְרָהִטים)ם"רשב,  י"רש.  (מקלעות  שערך

  ְוָׁשַדִיְך .  את  גבוהה  כתמר  ָּדְמָתה  ְלָתָמרזֹאת  קֹוָמֵתְך )  ח  ( .הקשור  בפארי  המלוכה
זהו  גם  זמנו  של .  אז  מבשיל  גם  הכרם.  אשכלות  התמר  מבשילים  בסוף  הקיץ  ְלַאְׁשּכֹלֹות

  החלק  המחזיק   ְּבַסְנִסָּניו )  ט  (   .הדוד  מבקש  לומר  שהרעיה  בשלה  והוא  חפץ  בה.  התפוח

וכשם .  כעת  הוא  כבר  יין,    הסמדר  דלעילבְוִחֵּכְך  ְּכֵיין  ַהּטֹו )  י  (   .את  אשכולות  התמרים

כעת .  לעיל  הרעיה  ישנה  ולא  קמה      ּדֹוֵבב  ִׂשְפֵתי  ְיֵׁשִנים.כך  הרעיה,  שהדוד  חכו  ממתקים

 ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו׃  ) יא ( :עד שהיא אומרת. האהבה מעוררת אותה

ירד  הדוד  אל  הגן  לראות  אם ,  )יב-ו  יא(לעיל      ָׁשם  ֶאֵּתן  ֶאת  ּדַֹדי  ָלְך...ְלָכה  דֹוִדי   )  יג-יב( 
כלומר ,  ואומרת  שכשיבא  אל  הגן.  כעת  הרעיה  מזמינה  אותו  לבדוק  זאת  שוב.  הבשיל

 ...ַהּדּוָדִאים   )  יד  (     .היא  מזמינה  אותו  לבלות  עמה  בכפרים  ובכרמים.  יקבל  אותה,  אליה
: כלומר.  והם  שמורים  אך  לך,  הפירות  הבשילו.    תיאור  של  סוף  הקיץֲחָדִׁשים  ַּגם  ְיָׁשִנים

  .הרעיה מוכנה לקראת דודה

  שהרעיה   ַאְׁשְקָך  ִמַּיִין  ָהֶרַקח  ֵמֲעִסיס  ִרּמִֹני.  בית  אמי  המלמדת  אותי  ֵּבית  ִאִּמי  ְּתַלְּמֵדִני )  ב  (  
כפי  שהיא  ממשיכה .  אתן  לך  את  עצמי:  כלומר.  היא  כבר  לא  סמדר  אלא  יין  רקח.  נמשלה  להם

  לעיל  כאשר  היא 'וכוִהְׁשַּבְעִּתי  ֶאְתֶכם   )  ד  ( מֹאלֹו  ַּתַחת  רֹאִׁשי  ִויִמינֹו  ְּתַחְּבֵקִני׃ְׂש )  ג  ( :לתאר
כעת .  ראתה  את  עצמה  בעיני  רוחה  בחיק  הדוד  היא  השביעה  את  עצמה  שלא  תעורר  את  האהבה

   .הלא השבעתי אתכן? מדוע עוררתן: לכן היא שואלת. היא כבר יודעת שהאהבה התעוררה

 

ֶבְתָיֽה׃ Aׁש ַׁשְלֶה Dי ֵא יָה ִרְׁשֵּפ\ ֹול  ִקְנָאKה  ְרָׁשֶפ\ Dה  ִכְׁשא Aה  ָקָׁש Gֲהָב ֹות  ז ַאֽ Hְלַכּב Iא ֽיּוְכלּו Mֹ ים ל Nִים ַרִּבHַמ
ֹון Mיׁש  ֶאת־ָּכל־ה Oן  ִא Jּוָה  ִאם־ִיֵּת Kא  ִיְׁשְטפ Hֹ ֹות  ל Dה  ּוְנָהר Gַאֲהָב ּוזּו  ֽלֹו׃ ֶאת־ָהֽ Aֹוז  ָיב Dה  ּב Gֲהָב   ֵּביתֹוI  ָּבַאֽ

   }ס{

ּה׃ ח  נּו  ַּבּיDֹום  ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבֽ Gֲאֹחֵת ה־ַּנֲעֶׂשהI  ַלֽ ִים  ֵאHין  ָלKּה  ַמֽ Dה  ְוָׁשַד Gְקַטָּנ  Iנּו Jֹות  ָל Aה  ט ָאחHִאם־חֹוָמ
ּור  ָעֶלDיָה Aיא  ָנצ Gֶלת  ִהHֶסף  ְוִאם־ֶּדKיַרת  ָּכ Hיָה  ִטDה  ָעֶלAיא  ִנְבֶנ Gֶרז׃ִה ּוַח  ָאֽ Aי  י   ל Dה  ְוָׁשַד Gי  חֹוָמH ֲאִנ

ת ָׁשֽלֹום׃  Aיו ְּכֽמֹוְצֵאD יִתי ְבֵעיָנ Aז ָהִיZֹות ָא Kפ{ַּכִּמְגָּדל{ 
ֶסף׃ יא ֶלף ָּכֽ Aֹו ֶאDא ְּבִפְרי Aיׁש ָיִב Zים ִא Kְטִר ן ֶאת־ַהֶּכDֶרם ַלֹּנֽ Aֹון ָנַת Gַעל ָהמHְּבַב Iה ִלְׁש�ֹמהM  ֶּכHֶרם ָהָי
י  ֶׁש יב Aים  ֶאת־ִּפְרֽיֹו׃ַּכְרִמ Aְטִר ִים  ְלֹנֽ Dה  ּוָמאַת Gְׁש�ֹמ  I0ֶלף  ְלMי  ָהֶאK י  ְלָפָנ Dים  יג ִּל Nֶבת  ַּבַּגִּנHַהּיֹוֶׁש

ִני׃ ים  ְלקֹוֵל8D  ַהְׁשִמיִעֽ Aים  ַמְקִׁשיִב Zח יד ֲחֵבִרHים  ְּבַר Gַאָּיִל ֶפר ָהֽ Hא_ֹו  ְלֹע  Iִלְצִבי  M0י  ּֽוְדֵמה־ְל N׀  ּדֹוִד
י י ְבָׂשִמֽ Aל ָהֵרDם׃ ַע   

   

 
היא  אינה  מצפה  שהוא  יוביל  אותה  לחופה  כמו .  הרעיה  כבר  עולה  ומתרפקת  על  דודהכאן   

ִׂשיֵמִני )  ו  (  .  עוררתי  את  האהבה  עֹוַרְרִּתיָך)  ה(.  אלא  כבר  מתרפקת  עליו  מעצמה,  לעיל
 .ויש  דורשים  שיש  כאן  רמז  לתפלין.    זכור  אותי  תמידַכחֹוָתם  ַעל  ִלֶּבָך  ַּכחֹוָתם  ַעל  ְזרֹוֶעָך

   .ואינני יכולה לעמוד בפניה'  וכוה ַכָּמֶות ַאֲהָבהִּכי ַעָּז

. ואני עדין צריך לברר מה טיבך, את עדין קטנה:  הדוד משיב'וכוָאחֹות  ָלנּו  ְקַטָּנה  )  ט-ח ( 

 .ואני  ראויה  להנשא  לךֲאִני  חֹוָמה   )  י  (:והיא  משיבה.  האמנם  ראויה  את  לטירת  כסף

, קבע  שהנוטרים  בוצרים  לעצמםַתן  ֶאת  ַהֶּכֶרם  ַלּנְֹטִרים    ָנ.  שם  מקום  ְּבַבַעל  ָהמֹון )  יא (

ַּכְרִמי  )  יב  ( :ולכן  אומרת  הרעיה.  ובתנאי  שכל  אחד  מהם  משלם  בכל  שנה  אלף  כסף
הרי  כרמי  שלי .  הוא  משל  לרעיה  עצמה"  כרמי  שלי"ש)  א  ו(  כבר  התבאר  לעיל  ֶׁשִּלי  ְלָפָני

וגם  את  המאתים  שהנוטרים ,  חיבת  לךאני  נותנת  לך  את  האלף  שאני  ,  קח  אותו,  לפניך

  ֲחֵבִרים .שהרי  לעיל  היא  נמשלה  לגנים,    כנוי  לרעיהַהּיֹוֶׁשֶבת  ַּבַּגִּנים )  יג  ( .  מקבלים

  ְּבַרח )  יד  ().ב  יד(  כמו  שאמר  לעיל   ַהְׁשִמיִעִניאני  מקשיב  לקולך  ַמְקִׁשיִבים  ְלקֹוֵלְך  
אל ,  ברח  אלי,  שאתה  רוצה  לברוח  אלי)  ובבאורנו  שם,  ד  ו(  כמו  שאמרת  לעיל  'וכוּדֹוִדי  

 .הרי הבשמים שהרעיה נמשלה להם



 

 

מג

 

 סדר קצירת העומר 
 )ט ראשון"למוצאי יו(

ִמְצָותֹו .  ִמְצַות  ָהעֶֹמר  ְלִהָּקֵצר  ְּבֵליל  ִׁשָּׁשה  ָעָׂשר  ְּבִניָסן  ֵּבין  ְּבחֹול  ֵּבין  ְּבַׁשָּבת
עֶֹמר  ֶזה .  ָלבֹוא  ִמן  ַהָּקָמה  ּוִמן  ַהַּלח  ְוֵאינֹו  ָבא  ֶאָּלא  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ּוִמן  ַהּמּוְבָחר

ֵמֶעֶרב  יֹום  טֹוב  יֹוְצִאין  ְׁשלּוֵחי  ֵּבית  ִדין  ְועֹוִׂשין  ְּכִריכֹות  ִּבְמֻחָּבר .  ַהְּׂשעֹוִריםִמן  
ָּכל  ָהֲעָירֹות  ַהְּסמּוכֹות  ְלָׁשם  ִמְתַּכְנסֹות  ְלָׁשם  ְּכֵדי .  ַח  ִלְקצֹרוְלַקְרַקע  ְּכֵדי  ֶׁשְּיֵהא  נ

ׁש  ְסִאין  ְׂשעֹוִרין  ְׁשלָֹׁשה  ֲאָנִׁשים  ּוְבָׁשלֹׁש ְוקֹוְצִרין  ְׁשלֹ.  ֶׁשְּיֵהא  ִנְקָצר  ְּבֵעֶסק  ָּגדֹול
ָּבא .  ֻקּפֹות  ּוְבָׁשלֹׁש  ַמָּגלֹות  ֵּכיָון  ֶׁשָחְׁשָכה  ָאַמר  ָלֶהם  ַהּקֹוֵצר  ְלָכל  ָהעֹוְמִדים  ָׁשם

 .אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ָּבא  ַהֶּׁשֶמׁש.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ָּבא  ַהֶּׁשֶמׁש.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַהֶּׁשֶמׁש
ֻקָּפה .  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַמָּגל  ֶזה.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַמָּגל  ֶזה.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַמָּגל  ֶזה

ְּבַׁשָּבת .  (אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ֻקָּפה  זּו.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ֻקָּפה  זּו.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  זּו
ַׁשָּבת .  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ָּבת  ַהּיֹוםַׁש.  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַׁשָּבת  ַהּיֹום,  אֹוֵמר  ַהּקֹוֵצר

. אֹוְמִרים  לֹו  ְקצֹר,  ֶאְקצֹר.  אֹוְמִרים  לֹו  ְקצֹר,  ֶאְקצֹר.)  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהן,  ַהּיֹום
ְקָצרּוהּו  ּוְנָתנּוהּו .  ָׁשלֹׁש  ְּפָעִמים  ַעל  ָּכל  ָּדָבר  ְוָדָבר.  אֹוְמִרים  לֹו  ְקצֹר,  ֶאְקצֹר

ְוזֹוִרין  אֹותֹו  ּובֹוְרִרין  ְולֹוְקִחין  ַהְּׂשעֹוִרין ,  ה  ַוֲחָבטּוהּוֵהִביאּו  ָלֲעָזָר.  ַּבֻּקּפֹות
ַאַחר  ָּכְך .  ָאִביב  ָקלּוי  ָּבֵאׁש,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְּבַאּבּוב  ְמֻנָּקב,  ּוְמַהְבֲהִבין  אֹותֹו  ָּבאּור

ֵרַחִים  ֶׁשל ׁשֹוְטִחין  אֹותֹו  ָּבֲעָזָרה  ֶׁשְּתֵהא  ָהרּוַח  ְמַנֶּׁשֶבת  ּבֹו  ְונֹוְתִנין  אֹותֹו  ְּב
ְוטֹוֲחִנין  ֶאת  ְשלֹׁש  ַהְּסִאין  ּומֹוִציִאין  ִמן  ַהּכֹל  ִעָּׂשרֹון  ְמֻנֶּפה  ִּבְׁשלֹׁש .  ָּגרֹוסֹות

ְיִהי  ָרצֹון  ֶׁשִּיָּבֶנה  ִּבְמֵהָרה .  ֶזהּו  ִמְצַות  ְקִציַרת  ָהעֶֹמר  ְּבֵבית  ֱאלֵֹהינּו.  ֶעְׂשֵרה  ָנָפה
 :ְבָיֵמינּו

ֹ ַּדֵּבר  ֶאל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמְרָּת  ֲאֵלֶהם :  ֶׁשה  ֵּלאֹמרַוְיַדֵּבר  ְיהָֹוה  ֶאל  מ
ִּכי  ָתֹבאּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ֲאִני  ֹנֵתן  ָלֶכם  ּוְקַצְרֶּתם  ֶאת  ְקִציָרּה 

ְוֵהִניף  ֶאת  ָהֹעֶמר :  ַוֲהֵבאֶתם  ֶאת  ֹעֶמר  ֵראִׁשית  ְקִציְרֶכם  ֶאל  ַהֹּכֵהן
ַוֲעִׂשיֶתם  ְּביֹום :  ַהַּׁשָּבת  ְיִניֶפּנּו  ַהֹּכֵהןִלְפֵני  ְיהָֹוה  ִלְרֹצְנֶכם  ִמָּמֳחַרת  

ּוִמְנָחתֹו :  ֲהִניְפֶכם  ֶאת  ָהֹעֶמר  ֶּכֶבׂש  ָּתִמים  ֶּבן  ְׁשָנתֹו  ְלֹעָלה  ַליהָֹוה
ְׁשֵני  ֶעְׂשֹרִנים  ֹסֶלת  ְּבלּוָלה  ַבֶּׁשֶמן  ִאֶּׁשה  ַליהָֹוה  ֵריַח  ִניֹחַח  ְוִנְסֹּכה  ַיִין 

ָקִלי  ְוַכְרֶמל  לֹא  תֹאְכלּו  ַעד  ֶעֶצם  ַהּיֹום  ַהֶּזה ְוֶלֶחם  ְו:  ְרִביִעת  ַהִהין
ַעד  ֲהִביֲאֶכם  ֶאת  ָקְרַּבן  ֱא�ֵהיֶכם  ֻחַּקת  עֹוָלם  ְלֹדֹרֵתיֶכם  ְּבֹכל 

 :מְֹׁשֹבֵתיֶכם
 .ּוָמְלאּו ָפֶניָה ְּתנּוָבה, ָּבַחְרָּת ָּבּה ְלַאֲהָבה, ָחָלב ּוְדַבׁש ָזָבה, ַאָּתה ִהְנַחְלָּתנּו ֶאֶרץ טֹוָבה

ָּדָגן  ְוִתירֹוׁש ,  ָזָבת  ָחָלב  ּוְדַבׁש  ְוֶזה  ִּפְרָיּה  ְלָפֶניָך  ַנִּציֵגנּו,  ָּבאנּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְׁשַלְחָּתנּו
 .ְלַהְקִריב ֵראִׁשיתֹו ִצִּויָתנּו, ְסַמְכָתנּו

ָלֵתת  אֹוָתּה  מֹוָרָׁשה ,    ָיְדָךֵהֵבאָתנּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָנָׂשאָת,  ְּגַאְלָּתנּו  ִהַּצְלָּתנּו  ּוְלַקְחָּתנּו  ְלָך
 .ְוָהְיָתה ליהָֹוה ַהְּמלּוָכה, ּוְלָבְרָכּה

 .ַּכֲאֶׁשר ַלֲאבֹוֵתינּו ִנְׁשַּבְעָּת, ְּתבּוַאת ַהָׂשֶדה ִהְרֵּביָת, ֶאל ַהָּדָגן ָקָראָת, ְּדַבׁש ְוָחָלב ָּבּה ֵהַזְבָּת

, ִמְּפִרי  ָהֲאָדָמה  ֲאֶׁשר  ָנַתָּת  ְבֵראִׁשית,    ראֹׁש  ֶחְרֶמִׁשיתִמְנַחת  ִּבּכּוִרים,  ָהֵבא  ָנִביא  ְלָפֶניָך  ְוָנִׁשית
 .ּוָבּה ָנַתָּת ֵעיֵניָך ֵמֵרִׁשית

ְועֹוִׂשים ,  יֹוְצִאים  ְּבֵני  ְגאּוֵלי  ִמְדָּבר,  ְוֶטֶרם  ָקַדׁש  ַהּיֹום  ִּכְמֻדָּבר,  ֹא  ָמְלאּו  ַהֳּגָרנֹות  ָּבר ּוְבעֹוד  ל
 .אֹוָתם ְּכִריכֹות ִּבְמֻחָּבר

ֶאֶרץ  ָחָלב ,  ָמְלאּו  ְפֵני  ֵתֵבל  ְּתנּוַבת,  ָּפַקְדָּת  ָהָאֶרץ  ַוְּתׁשְֹקֶקָה  ַרָּבת,  ַמּנֹו  ִהִּגיַע  ִמָּמֳחָרת  ַהַּשָּבתְז
 .ּוְדַבׁש ָזָבת

ָמה ְנַקְּד,  ָלֵתת  ֵעֶסק  ָּגדֹול  ַלְּקִצירֹות,  ְוֶנֶאְספּו  ָׁשָּמה  ָכל  ַהֲעָירֹות,  ֹאׁש  ַאְׁשמּורֹות ָחַׁשְך  ַהּיֹום  ְּבר
 .ָפֶניָך ְבתֹוָדה ִּבְזִמירֹות

ֶזה , ָּכל ָדָבר ֶאת ָהָעם ׁשֹוֲאִלים, ָֹׁשה ַמָּגִלים ֹׁש ֻקּפֹות ּוְׁשל ְּבָׁשל, ֶטֶרם  ִיְקְצרּוהּו  ָעְמדּו ְמַהְּלִלים
 .ֹׁש ְרָגִלים ָׁשל

ֵראִׁשית  ְקִציְרֶכם  ֶאל ,  ָך  ָּבֵהןֵאת  ֲאֶׁשר  ָעַבְדִּתי  אֹוְת,  ֹׁש  ְּפָעִמים  ֵהן  ֵהן ָׁשל,  ַיֲענּו  ָכל  ָהָעם  ָאֵמן
 .ֵֹהן ַהּכ

ְלָהִרים ,  ְוָלְקחּו  ֵמֵראִׁשית  ְּפִרי  ָהֲאָדָמה,  ֵהֵחל  ֶחְרֶמׁש  ַבָּקָמה,  ְּכָׁשְמָעם  ִּדְבֵרי  ָהָעם  ְּבָחְכָמה
 .ליהָֹוה ְּתרּוָמה

ּוַבֲעָזָרה ,  ָקלּוי  ֶגֶרׂש  ַיֲעׂשּוהּוָאִביב  ,  ַיְחְּבטּוהּו  ּוְבַאּבּוב  ִיְקלּוהּו,  ִלְמקֹום  ַהְּבִחיָרה  ְיִביאּוהּו
 .ִיְׁשְטחּוהּו

ִמָּמֳחָרת ,  ֶֹקר  ַנִּניַח  ָלנּו ְלִמְׁשֶמֶרת  ַעד  ַהּב,  ְלִמְׁשֶמֶרת  ִלְפֵני  ְיהָֹוה  ְיִניֵחנּו,  ְמלֹא  ָהעֶֹמר  ִמֶּמּנּו
 .ַהַּשָּבת ְיִניֶפּנּו

ְּכמֹו  ַהַּשַחר ,  ֶֹמר  ֲעִשיִרית  ָהֵאיָפה ָהע,  ְּתנּוָפהְלָהִניף  אֹותֹו  ,  ֹׁש  ֶעְׂשֶרה  ָנָפה ָנפֹה  ְיֻנֶּפה  ִמְּׁשל
 .ָעָלה ָּבָרה ְוָיָפה

ִעם  ָּכל  ֲעֵצי ,  ְוָיַצק  ָעֶליָה  ַׁשְמָנּה,  ֵֹהן  ְלַתְּקָנּה ֶֹקר  ִמַהר  ּכ ַלּב,  ֵֹתינּו  ְלִהְׁשַּתַחוֹות  ְּבִרָּנה ַסּבּו  ֲאֻלּמ
 .ְלבֹוָנה

 .ֹא ִתְבֶזה ִֹהים ל ֱאל, ֶֹרת ַיֶּזה ִלְפֵני ַהַּכּפ, ֱחֶזהֲאִני ְּבֶצֶדק ֶא, ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ִּכי ,  ֵֹהינּו ּובֹו  ַנִּגיד  ַהּיֹום  ליהָֹוה  ֱאל,  ֶֹמר  ֵראִׁשית  ָקַמֵתנּו ְּתנּוַפת  ע,  ֶֹהל  מֹוֵעד  ְיִניֶפּנּו ֶּפַתח  א
 .ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלנּו

 ְוִהִּניחּו ְלע, ְוָקַמץ ֻקְמצֹו ּוְלבֹוָנתֹו ְלַהְקִטיָרם, ֲאֶׁשר הּוַנף ַוֲאֶׁשר הּוָרם, ַצד ַהִּמְזֵּבַח ֻיָּגׁש ָעְמָרם

 .ְֹלֵליֶהם ִיְתָרם

 .ַּבֶּׁשֶמן ִּתָּבֵלל ָסְלּתֹו, ְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ִמְנָחתֹו, ְוִעּמֹו ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו, ֶֹמר ְּבִעּתֹו ֹב ִיְקַרב ָהע ָקר

 .ְּבָׁשֵלם ֻסּכֹו, ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו, ֹז ְלַמְלּכֹו ָלֵתת ע, ִין ִנְסּכֹוְרִביִעית ַהִהין ַי

ֹאׁש ְּתבּוַאת ֶאֶרץ  ר, ְוַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך, ְוַזֵּכנּו ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָך, ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך
 .ָקְדֶׁשָך

ִיְהֶיה ָּכל , ֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ֵראִׁשית ְּגאּוִלים ק,    ְּבִׂשְמָחה  ְּגדֹוָלה  ּוְמַהְּלִלים,ִּתְגָאֵלנּו  ִּכְמַלֵּקט  ִׁשֳּבִלים
 .ֶֹדׁש ִהּלּוִלים ִּפְריֹו ק

 



 

 

מד

 

ִּבְנָין  ְמפָֹאר ,  ְלִצּיֹון  ִנָּדָחה  ְקרֹא  ְדרּוָׁשה  ֲעלֹות  ֵּגִהים,  אֹור  יֹום  ֶהֶנף  ְסִפיָרה  ָהְכָׁשָרה  ְּבנֹוְגִהים
ִּגיל  ְלָבבֹות  ְלָבנֹון  ַהְמַלֵּבן ,  ִמְׁשְּכֵני  ֶעְליֹון  ְּבֶעֶׂשר  ַמֲעלֹות  קֶֹדׁש  ְּגבִֹהים,  ב  ְוֵגִהיםְּכַרְך  ַמֲחַמד  ֵל

ְּדִריׁשֹות  ִלְדרֹׁש  ְּבִׁשְכְנָך  ְמקֹום  ִּכּפּור :  ִנְכָּבדֹות  ְמֻדָּבר  ָּבְך  ִעיר  ָהֱאלִֹהים,  ִנּצֹוִחים  ְׁשלּוִהים
, ָהמֹון  חֹוֵגג  ֲעלֹות  ֵיָרֶאה  ַהֵּתר ַׁשְלְׁשַלִים,  ִׁשים  ַּתְפִקיָדם  ָהֵרם  ִמְכׁשֹוַלִיםְסלּוֵלי  ִצּיֹון  ְמַבְק,  ָׁשַלִים

ִּפְצחּו ַרְּננּו , ּוֵמַהָּקרֹוב  ָלּה  ִּבּכּוֵרי  ְנָדָבה  ְלַהְקִריב  ְּבטַֹהר  ׁשּוַלִים,  ֵעת  ִּכי  ָבא  ְלֶחְנָנּה  ְּבִלי  ִרּׁשּוַלִים
ֵצאת  ִמָּבֶעֶרב  ֲעשֹֹות ,  ֹוָרזּו  ְלַהְקִּדים  ְׁשלּוִחים  ַּדָּיֵני  ֵגיא  ְנבּואֹותז:  ַיְחָּדו  ָחְרבֹות  ְירּוָׁשָלִים

ֻקָּבצּו  ֲעָירֹות ,  חֹול  ְוַׁשָּבת  ְּכַרִּבים  ְמָלאכֹוָתיו  ְּבִׁשּלּוׁש  ָּבאֹות,  ְּכִריכֹות  ֵמַאִביֵבי  ְתבּואֹות
ַמה  ְּיִדידֹות ,  נּוהּו  ְּבֻקָּפה  ְוַלֲעָזָרה  מּוָבאֹותֲחֵׁשָכה  ְקָצרּוהּו  ּוְנָת,  ַהְּסמּוכֹות  ֵעֶסק  ָּגדֹול  ְלָנאֹות

ִרָּבה  ֳעָמִרים  ַּבִּמְדָּבר ,  טֹוָבה  ְּכפּוָלה  ּוְמֻכֶּפֶלת  ַלָּמקֹום  ָעֵלינּו  ֵלאמֹר:  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך  ְיהָֹוה  ְצָבאֹות
ְׁשָטחּוהּו ַבֲעָזָרה ֲעָמלֹו ְלרּוַח ַחִּיים ,  ֵיָחֵבט  ְוִנַּתן  ְלַאּבּוב  ָהאּור  ְּבֻכּלֹו  ִלְגמֹר,  ְּכֶנְגָּדם  ֶאָחד  ִלְתמֹר

ֻּתַּכן  ְּבֶלֶתת  ְוָצבּור :  ְׁשֻבעֹות  ֻחּקֹות  ָקִציר  ָלנּו  ִיְׁשמֹר,  ַּכָּמה  ִכְּכֵרי  מֹר  ַלַּסְנָטר  ַהָּלז  ִלְזמֹר,  ִלְכמֹר
ָנַתן  ַׁשְמנֹו  ּוְלבֹוָנתֹו  ָיַצק  ּוָבַלל ,  ִּבְׁשלֹׁש  ֶעְׂשֵרה  ָנָפה  יֹוִציאּו  ִמֶּמּנּו  ִעָּׂשרֹון,  ְוִנְגַרס  ְּבִלי  ִחָּסרֹון

ָּכל ,  ִמֵּזר  ֻׁשְלָחן  ָּגבֹוַּה  ָזכּו  ִּבְׁשָיֵרי  ַהּדֹורֹון,  ֵהִניף  ְוִהִּגיׁש  ָקַמץ  ּוָמַלח  ְוִהְקִטיר  ַהִּזָּכרֹון,  ְּבִהָּדרֹון
ִּבְזִריזּות  ֵּבית  ִּדין  ֵמֲחצֹות ,  םָקֵרב  ָהעֶֹמר  ְׁשָוֵקי  ְירּוָׁשַלִים  ַּבֵּפרֹות  ְמֻעָּטִרי:  ָזָכר  ִּבְבֵני  ַאֲהרֹן
ְירּוָׁשַלִים  ַהְּבנּוָיה  ַּתֲעֶלה ,  ֵמָרחֹוק  ֶאת  ְיהָֹוה  ָמֻעְּזֶכם  ִזְכרֹו  ַמְזִּכיִרים  ְונֹוֲהִרים,  ְרחֹוִקים  ֻמָּתִרים

: ה  ְּברֹאׁש  ֶהָהִריםַהר  ֵּבית  ְיהָֹו,  ִחְזקּו  ְוִתְזּכּו  ִלְׁשמַֹע  ִׁשיר  ְיׁשֹוֵרר  ְלָהִרים,  ַעל  ְלַבְבֶכם  ִנְמָהִרים
ְזַהב  ַּפְרַוִים ,  ֵּבית  ַיַער  ַהְּלָבנֹון  ְמַלְבֵלב  ְמָגִדים  ְוגֹוֵמל,  ְלֵביְתָך  ָנֲאָוה  קֶֹדׁש  ְנֵוה  ְתִהָּלה  חֹוֵמל

ֲארֹוִמְמָך  ְּבִעּטּור  ִּבּכּוַרי ,  ְלַזְרעֹו  ֶׁשל  ִיְצָחק  ֶחֶסד  ְּביֹום  ִהָּגֵמל,  ֵּפרֹות  ְּפָרָחיו  עֹוד  ֵמֵהָאֵמל
ֵיָרֶאה  ִּכַּפת  ַהּמֹוֵקד :  ְּכבֹוד  ַהְּלָבנֹון  ִנַּתן  ָלּה  ֲהַדר  ַהַּכְרֶמל,  ְקָלתֹות  ֻמְזָהבֹות  ְולֹא  ְּבתֹוְרֶמלִּב

ָהֵעת  ַּכֲעִדי  ִתְלָּבִׁשי  ֲהַדר ,  ְׁשֵמְך  ְּכֵׁשם  ַמְלֵּכְך  ְׁשָעַרִיְך  ִּבְׁשָבַטִיְך  ַּבֲהָסַבִיְך,  ַּתְׁשלּום  ָׁשֵלם  ְסִביַבִיְך
ִטּלּול ,  עֹוד  ַּתְעִּדי  ֻתַּפִיְך,  ְנִעימֹות  ְלִוַּיִיְך  ְּבַאּבּוַבִיְך,  ֵׁשרּות  ּכֲֹהַנִיְך  ַּבֲאִביַבִיְך,    ִּבְמִסַּבִיְךָסַבִיְך

ְיֵתָרה  ִחָּבֵתְך  ְירּוָׁשַלִים  ְּכנֹוי  ִׁשְבִעים :  ַׁשֲאלּו  ְׁשלֹום  ְירּוָׁשָלִים  ִיְׁשָליּו  אֲֹהָבִיְך,  רֹוַבִיְך  ִּבְרחֹוַבִיְך
ַמְזִּכיִרים ְלַרֲחֵמְך ּוְלשֹּוֵמְך ְּתִהָּלה ָּבָאֶרץ , ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה ָהְפְקדּו ׁשֹוְמֵרי חֹומֹוַתִיְך,  ְׁשמֹוַתִיְך

ֲאַדְּבָרה  ַוֲאַבְקָׁשה  טֹוב  ָלְך ,  ְּבַאֲחָוה  ּוְבֵרעּות  ּוִמְקַּדׁש  ֵאל  ְּבָרָמה  נֹויֹוָתִיְך,  ְלַיֵּׁשב  ׁשֹוְממֹוַתִיְך
 :ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך, לֹום ָּבֵאר ָמנֹוַתִיְךְוָׁש

 

 מסכת מנחות פרק י 

. ּוַבחֹל  ֵמָחֵמׁש,  ָהעֶֹמר  ָהָיה  ָבא  ַבַּׁשָּבת  ִמָּׁשלׁש  ְסִאין,    ַרִּבי  ִיְׁשָמֵעאל  אֹוֵמרא
ַרִּבי  ֲחִניָנא  ְסַגן .    ָהָיה  ָבאִמָּׁשלׁש,  ֶאָחד  ַּבַּׁשָּבת  ְוֶאָחד  ַּבחֹל,  ַוֲחָכִמים  אֹוְמִרים

, ּוַבחֹל.  ַּבַּׁשָּבת  ָהָיה  ִנְקָצר  ְּבָיִחיד  ּוְבַמָּגל  ַאַחת  ּוְבֻקָּפה  ֶאָחת,  ַהּכֲֹהִנים  אֹוֵמר
, ֶאָחד  ַּבַּׁשָּבת  ְוֶאָחד  ַּבחֹל,  ַוֲחָכִמים  אֹוְמִרים.  ִּבְׁשלָׁשה  ּוְבָׁשלׁש  ֻקּפֹות  ּוְבָׁשלׁש  ַמָּגלֹות

 :ּוְבָׁשלׁש ֻקּפֹות ּוְבָׁשלׁש ַמָּגלֹותִּבְׁשלָׁשה 

ְמִביִאים  אֹותֹו  ִמָּכל ,  לֹא  ִבֵּכר  ַהָּקרֹוב  ִלירּוָׁשַלִים.    ִמְצַות  ָהעֶֹמר  ָלבֹוא  ִמן  ַהָּקרֹובב
 :ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ִמִּבְקַעת ֵעין סֹוֵכר, ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ִמַּגּגֹות ְצִריִפין. ָמקֹום

ְועֹוִׂשין  אֹותֹו  ְּכִריכֹות ,  ְׁשלּוֵחי  ֵבית  ִּדין  יֹוְצִאים  ֵמֶעֶרב  יֹום  טֹוב.    ֵּכיַצד  ָהיּו  עֹוִׂשיםג
ִמְתַּכְּנסֹות ,  ְוָכל  ָהֲעָירֹות  ַהְּסמּוכֹות  ְלָׁשם.  ְּכֵדי  ֶׁשְּיֵהא  נֹוַח  ְלְקצֹור  ,ַּבְּמֻחָּבר  ַלַּקְרַקע

, ָּבא  ַהֶּׁשֶמׁש,  אֹוֵמר  ָלֶהם,  ְׁשָכהֵּכיָון  ֶׁשָח.  ְּכֵדי  ֶׁשְּיֵהא  ִנְקָצר  ְּבֵעֶסק  ָּגדֹול,  ְלָׁשם
אֹוְמִרים ,  ַמָּגל  זֹו.  אֹוְמִרים  ֵהין,  ַמָּגל  זֹו.  אֹוְמִרים  ֵהין,  ָּבא  ַהֶּׁשֶמׁש.  אֹוְמִרים  ֵהין

, ַׁשָּבת  זֹו,  ַּבַּׁשָּבת  אֹוֵמר  ָלֶהם.  אֹוְמִרים  ֵהין,  ֻקָּפה  זֹו.  אֹוְמִרים  ֵהין,  ֻקָּפה  זֹו.  ֵהין

, ֶאְקצֹור.  ְוֵהם  אֹוְמִרים  לֹו  ְקצֹור,  ֶאְקצֹור.  אֹוְמִרים  ֵהין,  ָּבת  זֹוַׁש.  אֹוְמִרים  ֵהין
, ְוֵהם  אֹוְמִרים  לֹו  ֵהין,  ָׁשלׁש  ְּפָעִמים  ַעל  ָּכל  ָּדָבר  ְוָדָבר.  ְוֵהם  אֹוְמִרים  לֹו  ְקצֹור

ִציַרת  ָהעֶֹמר ֵאין  ְק,  ֶׁשָהיּו  אֹוְמִרים,  ִמְּפֵני  ַהַּבְיתֹוִסים,  ְוָכל  ָּכְך  ָלָּמה.  ֵהין,  ֵהין
 :ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב

ְּכֵדי ,  ָהיּו  ְמַהְבֲהִבין  אֹותֹו  ָבאּור,  ֱהִביאּוהּו  ָלֲעָזָרה,    ְקָצרּוהּו  ּוְנָתנּוהּו  ַבֻּקּפֹותד
ְּבָקִנים  ּוִבְקִליחֹות ,  ַוֲחָכִמים  אֹוְמִרים.  ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֵמִאיר,  ְלַקֵּים  ּבֹו  ִמְצַות  ָקִלי

ְּכֵדי  ֶׁשְּיֵהא ,  ְוַאּבּוב  ָהָיה  ְמֻנָּקב,  ְנָתנּוהּו  ָלַאּבּוב.    ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  ִיְתָמֵעְך,חֹוְבִטים  אֹותֹו
ְנָתנּוהּו  ְבֵרַחִים  ֶׁשל .  ְוָהרּוַח  ְמַנֶּׁשֶבת  ּבֹו,  ְׁשָטחּוהּו  ָבֲעָזָרה.  ָהאּור  ׁשֹוֵלט  ְּבֻכּלֹו

ְוַהְּׁשָאר  ִנְפֶּדה ,  ה  ִמְּׁשלׁש  ֶעְׂשֵרה  ָנָפהְוהֹוִציאּו  ִמֶּמּנּו  ִעָּׂשרֹון  ֶׁשהּוא  ְמֻנֶּפ,  ָּגרֹוסֹות
ַרִּבי  ֲעִקיָבא  ְמַחֵּיב  ַּבַחָּלה .  ּוָפטּור  ִמן  ַהַּמַעְׂשרֹות,  ְוַחָּיב  ַּבַחָּלה,  ְוֶנֱאָכל  ְלָכל  ָאָדם

, יׁשְוִהִּג,  ֵהִניף,  ּוָבַלל,  ָיַצק,  ְוָנַתן  ַׁשְמנֹו  ּוְלבֹוָנתֹו,  ָבא  לֹו  ָלִעָּׂשרֹון.  ּוַבַּמַעְׂשרֹות
 :ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ְוִהְקִטיר, ְוָקַמץ

יֹוְצִאין  ּומֹוְצִאין  ׁשּוק  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשהּוא  ָמֵלא  ֶקַמח  ְוָקִלי  ֶׁשּלֹא ,    ִמֶּׁשָּקַרב  ָהעֶֹמרה
. ֹוִׂשיםִּבְרצֹון  ֲחָכִמים  ָהיּו  ע,  ַרִּבי  ְיהּוָדה  אֹוֵמר.  ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֵמִאיר,  ִבְרצֹון  ֲחָכִמים

. ְוָהְרחֹוִקים  ֻמָּתִרים  ֵמֲחצֹות  ַהּיֹום  ּוְלַהָּלן,  ֻהַּתר  ֶהָחָדׁש  ִמָּיד,  ִמֶּׁשָּקַרב  ָהעֶֹמר
. ֶׁשְּיֵהא  יֹום  ֶהֶנף  ֻּכּלֹו  ָאסּור,  ִהְתִקין  ַרָּבן  יֹוָחָנן  ֶּבן  ַזַּכאי,  ִמֶּׁשָחַרב  ֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש

ַעד  ֶעֶצם ,  )ויקרא  כג(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ָרה  הּוא  ָאסּורַוֲהלֹא  ִמן  ַהּתֹו,  ָאַמר  ַרִּבי  ְיהּוָדה
ִמְּפֵני  ֶׁשֵהן  יֹוְדִעין ,  ִמְּפֵני  ָמה  ָהְרחֹוִקים  ֻמָּתִרים  ֵמֲחצֹות  ַהּיֹום  ּוְלַהָּלן.  ַהּיֹום  ַהֶּזה

 :ִמְתַעְּצִלין ּבֹו ֶׁשֵאין ֵּבית ִּדין

ֵאין  ְמִביִאין  ְמָנחֹות  ּוִבּכּוִרים .  ִּמְקָּדׁשּוְׁשֵּתי  ַהֶּלֶחם  ַּב,    ָהעֶֹמר  ָהָיה  ַמִּתיר  ַּבְּמִדיָנהו
. לֹא  ָיִביא,  קֶֹדם  ִלְׁשֵּתי  ַהֶּלֶחם.  ָּפסּול,  ְוִאם  ֵהִביא.  ּוִמְנַחת  ְּבֵהָמה  קֶֹדם  ָלעֶֹמר

 :ָּכֵׁשר, ְוִאם ֵהִביא



 

 

מה

 

 לשביעי של פסח

ְרא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִמְצַרִים  ֵמת ַוּיֹוַׁשע  ְיהָֹוה  ַּבּיֹום  ַההּוא  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִמַּיד  ִמְצָרִים  ַוַּי
ַוַּיְרא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהָּיד  ַהְּגֹדָלה  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ְיהָֹוה  ְּבִמְצַרִים  ַוִּייְראּו :  ַעל  ְׂשַפת  ַהָּים

 פ : ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָֹוה ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו

ָרה  ַהּזֹאת  ַליהָֹוה  ַוּיֹאְמרּו  ֵלאֹמר  ָאִׁשיָרה ָאז  ָיִׁשיר  מֶֹׁשה  ּוְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהִּׁשי
ָעִּזי  ְוִזְמָרת  ָיּה  ַוְיִהי  ִלי  ִליׁשּוָעה  ֶזה :  ַליהָֹוה  ִּכי  ָגֹאה  ָּגָאה  סּוס  ְוֹרְכבֹו  ָרָמה  ַבָּים

ַמְרְּכֹבת :  ְיהָֹוה  ִאיׁש  ִמְלָחָמה  ְיהָֹוה  ְׁשמֹו:  ֵאִלי  ְוַאְנֵוהּו  ֱא�ֵהי  ָאִבי  ַוֲאֹרְמֶמְנהּו
ְּתֹהֹמת  ְיַכְסֻימּו  ָיְרדּו :  ְרֹעה  ְוֵחילֹו  ָיָרה  ַבָּים  ּוִמְבַחר  ָׁשִלָׁשיו  ֻטְּבעּו  ְבַים  סּוףַּפ

ּוְבֹרב :  ְיִמיְנ0  ְיהָֹוה  ֶנְאָּדִרי  ַּבֹּכַח  ְיִמיְנ0  ְיהָֹוה  ִּתְרַעץ  אֹוֵיב:  ִבְמצֹו�ת  ְּכמֹו  ָאֶבן
ֹ ּוְברּוַח  ַאֶּפי0  ֶנֶעְרמּו  ַמִים  ִנְּצבּו :  אְכֵלמֹו  ַּכַּקׁשְּגאֹוְנ0  ַּתֲהֹרס  ָקֶמי0  ְּתַׁשַּלח  ֲחֹרְנ0  י

ָאַמר  אֹוֵיב  ֶאְרֹּדף  ַאִּׂשיג  ֲאַחֵּלק  ָׁשָלל :  ְכמֹו  ֵנד  ֹנְזִלים  ָקְפאּו  ְתֹהֹמת  ְּבֶלב  ָים
לּו ָנַׁשְפָּת  ְברּוֲח0  ִּכָּסמֹו  ָים  ָצֲל:  ִּתְמָלֵאמֹו  ַנְפִׁשי  ָאִריק  ַחְרִּבי  ּתֹוִריֵׁשמֹו  ָיִדי

ִמי  ָכֹמָכה  ָּבֵאִלם  ְיהָֹוה  ִמי  ָּכֹמָכה  ֶנְאָּדר  ַּבֹּקֶדׁש  נֹוָרא :  ַּכעֹוֶפֶרת  ְּבַמִים  ַאִּדיִרים
ָנִחיָת  ְבַחְסְּד0  ַעם  זּו  ָּגָאְלָּת  ֵנַהְלָּת :  ָנִטיָת  ְיִמיְנ0  ִּתְבָלֵעמֹו  ָאֶרץ:  ְתִה]ת  עֵֹׂשה  ֶפֶלא

ָאז  ִנְבֲהלּו :  ַעִּמים  ִיְרָּגזּון  ִחיל  ָאַחז  יְֹׁשֵבי  ְּפָלֶׁשתָׁשְמעּו  :  ְבָעְּז0  ֶאל  ְנֵוה  ָקְדֶׁש0
ִּתֹּפל  ֲעֵליֶהם  ֵאיָמָתה :  ַאּלּוֵפי  ֱאדֹום  ֵאיֵלי  מֹוָאב  יֹאֲחֵזמֹו  ָרַעד  ָנֹמגּו  ֹּכל  יְֹׁשֵבי  ְכָנַען

: ם  זּו  ָקִניָתָוַפַחד  ִּבְגֹדל  ְזרֹוֲע0  ִיְּדמּו  ָּכָאֶבן  ַעד  ַיֲעֹבר  ַעְּמ0  ְיהָֹוה  ַעד  ַיֲעֹבר  ַע
ְּתִבֵאמֹו  ְוִתָּטֵעמֹו  ְּבַהר  ַנֲחָלְת0  ָמכֹון  ְלִׁשְבְּת0  ָּפַעְלָּת  ְיהָֹוה  ִמְּקָדׁש  ֲאֹדָני  ּכֹוְננּו 

ִּכי  ָבא  סּוס  ַּפְרֹעה  ְּבִרְכּבֹו  ּוְבָפָרָׁשיו  ַּבָּים  ַוָּיֶׁשב :  ְיהָֹוה  ִיְמ�8  ְלֹעָלם  ָוֶעד:  ָיֶדי0
 פ :  ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו8 ַהָּיםְיהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי

ַוִּתַּקח  ִמְרָים  ַהְּנִביָאה  ֲאחֹות  ַאֲהֹרן  ֶאת  ַהֹּתף  ְּבָיָדּה  ַוֵּתֶצאןָ  ָכל  ַהָּנִׁשים  ַאֲחֶריָה 
  ְוֹרְכבֹו  ָרָמה ַוַּתַען  ָלֶהם  ִמְרָים  ִׁשירּו  ַליהָֹוה  ִּכי  ָגֹאה  ָּגָאה  סּוס:  ְּבֻתִּפים  ּוִבְמֹח�ת

 ס: ַבָּים

 

 :ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים. יֹום ְלַיָּבָׁשה ֶנֶהְפכּו ְמצּוִלים
 :ָיפּו ַּבְּנָעִלים. ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלִּמית. ַרְגֵלי ַבת ֲעָנִמית. ִהְטַּבְעָּת ְּבַתְרִמית

 :ְואֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים. ל ְיֻׁשרּוןֵאין ָּכֵא. ְוָכל רַֹאי ְיׁשֹוְררּון ְּבֵעת הֹוִדי ְיׁשּורּון

 :ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים. ַעל ַהִּנְׁשָאִרים ּוְתַלֵּקט ִנְפָזִרים. ְּדָגַלי ֵּכן ָּתִרים
 :ֵהָּמה ִנּמֹוִלים. ּוִמֶּבֶטן ְלִׁשְמָך. ִּבְבִרית חֹוָתְמָך. ַהָּבִאים ִעְּמָך

 :ַיֲעשֹּו ְגִדיִלים. ְנֵפי ְכסּוָתםְוַעל ַּכ. ְלָכל רֹוֵאי אֹוָתם. ַהְרֵאה אֹותֹוָתם

 :ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת ּוְלִמי ַהְּפִתיִלים. ַהֶּכר ָנא ְדַבר ֱאֶמת. ְלִמי זֹאת ִנְרֶׁשֶמת
 :ְוָנסּו ַהְּצָלִלים. ְוַהֲעֵלה אֹור ִׁשְמָׁשּה. ְוַאל ּתֹוִסיף ְלָגְרָׁשּה. ְוׁשּוב ֵׁשִנית ְלַקְּדָׁשּה

 .ִמי ָכמָֹכה ְיהָֹוה ָּבֵאִלים. יָרה ִקְּדמּוָךְּבִׁש. ְיִדיִדים רֹוְממּוָך
 

 

 ודוי מעשרות
 בשעת המנחה, לשביעי של פסח של שנה רביעית ושביעית

ָנה ִּכי  ְתַכֶּלה  ַלְעֵׂשר  ֶאת  ָּכל  ַמְעַׂשר  ְּתבּוָאְת0  ַּבָּׁשָנה  ַהְּׁשִליִׁשת  ְׁשַנת  ַהַּמֲעֵׂשר  ְוָנַתָּתה  ַלֵּלִוי  ַלֵּגר  ַלָּיתֹום  ְוָלַאְלָמ
ְוָאַמְרָּת  ִלְפֵני  ְיהָֹוה  ֱא�ֶהי0  ִּבַעְרִּתי  ַהֹּקֶדׁש  ִמן  ַהַּבִית  ְוַגם  ְנַתִּתיו  ַלֵּלִוי  ְוַלֵּגר  ַלָּיתֹום :  ְוָאְכלּו  ִבְׁשָעֶרי0  ְוָׂשֵבעּו

  לֹא  ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו ְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו :ְוָלַאְלָמָנה  ְּכָכל  ִמְצָוְת0  ֲאֶׁשר  ִצִּויָתִני  לֹא  ָעַבְרִּתי  ִמִּמְצֹוֶתי0  ְולֹא  ָׁשָכְחִּתי
ַהְׁשִקיָפה  ִמְּמעֹון  ָקְדְׁש0  ִמן :  ְּבָטֵמא  ְולֹא  ָנַתִּתי  ִמֶּמּנּו  ְלֵמת  ָׁשַמְעִּתי  ְּבקֹול  ְיהָֹוה  ֱא�ָהי  ָעִׂשיִתי  ְּכֹכל  ֲאֶׁשר  ִצִּויָתִני

 : ל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשַהָּׁשַמִים ּוָבֵר8 ֶאת ַעְּמ0 ֶאת ִיְׂשָרֵא
 מסכת מעשר שני פרק ה 

נֹוְתִנין  ְּתרּוָמה  ּוְתרּוַמת ,  ֵּכיַצד.  ָהָיה  ִבעּור,    ֶעֶרב  יֹום  טֹוב  ָהִראׁשֹון  ֶׁשל  ֶּפַסח  ֶׁשל  ְרִביִעית  ְוֶׁשל  ְׁשִביִעיתו
. ּוַמֲעֵׂשר  ֵׁשִני  ְוַהִּבּכּוִרים  ִמְתַּבֲעִרים  ְּבָכל  ָמקֹום.  ּוַמֲעַׂשר  ָעִני  ִלְבָעָליו,  ּוַמֲעֵׂשר  ִראׁשֹון  ְלְבָעָליו,  ַמֲעֵׂשר  ַלְּבָעִלים

ּוֵבית .  ָצִריך  ְלַבֵער,  יםֵּבית  ַׁשַּמאי  אֹוְמִר,  ַהַּתְבִׁשיל.  ַהִּבּכּוִרים  ִנָּתִנין  ַלּכֲֹהִנים  ַּכְּתרּוָמה,  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון  אֹוֵמר
 :ֲהֵרי הּוא ִּכְמבֹוָער, ִהֵּלל אֹוְמִרים

ּוֵבית ִהֵּלל . ָצִריְך ְלַחְּלָלן ַעל ַהֶּכֶסף, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים,  ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֵפרֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְוִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהִּבעּורז
 :ֵהן ֵּפרֹותֶאָחד ֶׁשֵהן ֶּכֶסף ְוֶאָחד ֶׁש, אֹוְמִרים

ַמֲהרּו  ְוַהְתִקינּו  ֶאת  ֵּפרֹוֵתיֶכם  ַעד ,  ָּבִראׁשֹוָנה  ָהיּו  ׁשֹוְלִחין  ֵאֶצל  ַּבֲעֵלי  ָבִּתים  ֶׁשַּבְּמִּדינֹות,    ָאַמר  ַרִּבי  ְיהּוָדהח
ְּפטּוִרים  ִמן ,  אּו  ְלעֹוַנת  ַהַּמַעְׂשרֹותֶׁשָּכל  ַהֵּפרֹות  ֶׁשּלֹא  ָב,  ַעד  ֶׁשָּבא  ַרִּבי  ֲעִקיָבא  ְוִלֵּמד.  ֶׁשּלֹא  ַתִּגיַע  ְׁשַעת  ַהִּבעּור

 :ַהִּבעּור

ַמֲעֶׂשה  ְבַרָּבן  ַּגְמִליֵאל  ְוַהְּזֵקִנים  ֶׁשָהיּו  ָבִאין .  ָצִריך  ִלְקרֹות  ָלֶהם  ֵׁשם,  ִמי  ֶׁשָהיּו  ֵפרֹוָתיו  ְרחֹוִקים  ִמֶּמּנּוט  
ִעּׂשּור  ַאֵחר  ֶׁשֲאִני .  ָנתּון  ִליהֹוֻׁשַע  ּוְמקֹומֹו  ֻמְׂשָּכר  לֹו,  דִעּׂשּור  ֶׁשֲאִני  ָעִתיד  ָלמֹ,  ָאַמר  ַרָּבן  ַּגְמִליֵאל,  ִּבְסִפיָנה

ִעּׂשּור  ֶׁשֲאִני ,  ָאַמר  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע.  ּוְמקֹומֹו  ֻמְׂשָּכר  לֹו,  ָנתּון  ַלֲעִקיָבא  ֶבן  יֹוֵסף  ֶׁשִּיְזֶּכה  בֹו  ָלֲעִנִּיים,  ָעִתיד  ָלמֹד
 :ְוִנְתַקְּבלּו ֶזה ִמֶּזה ָׂשָכר. ּוְמקֹומֹו ֻמְׂשָּכר לֹו, ְרָיהָעִתיד ָלמֹד ָנתּון ְלֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַז

ֶזה  ַמֲעֵׂשר  ֵׁשִני  ְוֶנַטע ,  ִּבַעְרִּתי  ַהּקֶֹדׁש  ִמן  ַהַּבִית,  ֵּכיַצד  ָהָיה  ַהִּוּדּוי.    ַּבִּמְנָחה  ְּביֹום  טֹוב  ָהַאֲחרֹון  ָהיּו  ִמְתַוִּדיןי
ֶזה  ַמעַׂשר ,  ַלֵּגר  ַלָּיתֹום  ְוָלַאְלָמָנה.  זֹו  ְתרּוָמה  ּוְתרּוַמת  ַמֲעֵׂשר,  ְוַגם  ְנַתִּתיו.  ֵלִויֶזה  ַמְעַׂשר  ,  ְנַתִּתיו  ַלֵּלִוי.  ְרָבִעי

 :זֹו ַחָּלה, ִמן ַהַּבִית. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּוּדּוי, ַהֶּלֶקט ְוַהִּׁשְכָחה ְוַהֵּפָאה, ָעִני

לֹא  ָעַבְרִּתי .  ֵאינֹו  ָיכֹול  ְלִהְתַוּדֹות,  ָהא  ִאם  ִהְקִּדים  ַמֲעֵׂשר  ֵׁשִני  ָלִראׁשֹון,  ִניְּכָכל  ִמְצָוְתָך  ֲאֶׁשר  ִצִּויָת  יא
, ְולֹא  ִמן  ַהְמֻחָּבר  ַעל  ַהָּתלּוׁש,  ְולֹא  ִמן  ַהָּתלּוׁש  ַעל  ַהְמֻחָּבר,  לֹא  ִהְפַרְׁשִּתי  ִמִּמין  ַעל  ֶׁשֵאינֹו  ִמינֹו,  ִמִּמְצֹוֶתיָך

 :לֹא ָׁשַכְחִּתי ִמְּלָבֶרְכָך ּוִמְּלַהְזִּכיר ִׁשְמָך ָעָליו, ְולֹא ָׁשָכְחִּתי. ְולֹא ִמן ַהָּיָׁשן ַעל ֶהָחָדׁש,  ַהָּיָׁשןְולֹא ִמן ֶהָחָדׁש ַעל

ָהא  ִאם ,  ְולֹא  ִבַעְרִּתי  ִמֶּמּנּו  ְּבָטֵמא.  ְתַוּדֹותִהָהא  ִאם  ֲאָכלֹו  ַבֲאִניָנה  ֵאינֹו  ָיכֹול  ְל,  לֹא  ָאַכְלִּתי  ְבאִֹני  ִמֶּמּנּו  יב
ְולֹא ,  לֹא  ָלַקְחִּתי  ִמֶּמּנּו  ָארֹון  ְוַתְכִריִכים  ְלֵמת,  ְולֹא  ָנַתִּתי  ִמֶּמּנּו  ְלֵמת.  ִהְפִריׁשֹו  ְבֻטְמָאה  ֵאינֹו  ָיכֹול  ְלִהְתַוּדֹות

,   ְּככֹל  ֲאֶׁשר  ִצִּויָתִניָעִׂשיִתי.  ֲהֵבאִתיו  ְלֵבית  ַהְּבִחיָרה,  ָׁשַמְעִּתי  ְבקֹול  ְיָי  ֱאלָֹהי.  ְנַתִּתיו  ְלאֹוְנִנים  ֲאֵחִרים
 :ָׂשַמְחִּתי ְוִׂשַּמְחִּתי בֹו

ַהְׁשִקיָפה , ַאף ַאָּתה ֲעֵׂשה ַמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו, ָעִׂשינּו ַמה ֶׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו, ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים יג
ְּבַטל ,  ָלנּו  ְוֵאת  ַהֲאָדָמה  ֲאֶׁשר  ָנַתָּתה.    ְּבָבִנים  ּוְבָבנֹותָך  ֶאת  ִיְׂשָרֵאלִמְּמעֹון  ָקְדְׁשָך  ִמן  ַהָּׁשַמִים  ּוָבֵרְך  ֶאת  ַעְּמ

 :ְּכֵדי ֶׁשִּתֵּתן ַטַעם ַּבֵּפרֹות, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ּוָמָטר ּוְבַוְלדֹות ְּבֵהָמה

ֶׁשֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק ,  ֲאָבל  לֹא  ֵגִרים  ְולֹא  ֲעָבִדים  ְמֻׁשְחָרִרים,  ֵזִרים  ִמְתַוִּדיםִיְׂשָרֵאל  ּוַמְמ,    ִמָּכאן  ָאְמרּויד
ֵיׁש  ָלֶהם  ָעֵרי ,  ַרִּבי  יֹוֵסי  אֹוֵמר.  ֶׁשּלֹא  ָנְטלּו  ֵחֶלק  ָּבָאֶרץ,  ַאף  לֹא  כֲֹהִנים  ּוְלִוִּים,  ַרִּבי  ֵמִאיר  אֹוֵמר.  ָּבָאֶרץ
 :ִמְגָרׁש

ְוַעד  ָיָמיו  ָהָיה .  ְוֶאת  ַהּנֹוְקִפים,  ַאף  הּוא  ִּבֵּטל  ֶאת  ַהְמעֹוְרִרים.    ֶהֱעִביר  הֹוָדיֹות  ַהַּמֲעֵׂשר  יֹוָחָנן  ּכֵֹהן  ָּגדֹולטו
 :ּוְבָיָמיו ֵאין ָאָדם ָצִריְך ִלְׁשאֹול ַעל ַהְּדַמאי, ַפִּטיׁש ַמֶּכה ִבירּוָׁשַלִים
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