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לידידנו היקרים
שמחים אנו לבשר בזאת כי בימים אלו הולכת ונשלמת
מלאכת העימוד של היצירה המרתקת:

הגדה של פסח  -פניני תרגום יונתן בן עוזיאל
סיפור יציאת מצרים במשנתו ותורתו של תרגום יונתן בן עוזיאל
יצירה זו שנערכה בעמל רב מתוך איסוף כל הפנינים שיש בהם חידוש ,מתורתו של תרגום
יונתן בכל התורה כולה
תוך התמקדות במצות הלילה  -סיפור יציאת מצרים .ועריכת הדברים סביב חלק ה'מגיד'
של ההגדה בדרך סיפור  -שאלה ותשובה יוצרת

תמונה חדשה לגמרי של סיפור יציאת מצרים בגירסתו
ובמשנתו הייחודית של תרגום יונתן
המשלים במקום אחד את דבריו שנכתבו במקום אחר.
וכך העידו כמה תלמידי חכמים שעברו על הדברים' :שזה לא הסיפור שהם הכירו'!!!

חידושים רבים וגילויים מרעישים
כן! גם לעוקבים העקביים אחר הגיליונות שכבר פורסמו יש בהגדה חידושים רבים וגילויים
מרעישים שלא נודעו טרם עריכת הגדה זו.
כאמור הגדה זו ממוקדת אך ורק בסיפור יציאת מצרים ואין בה פנינים לא על 'הקידוש' ולא על
'ברכת המזון' וכדומה שאינם שייכים במיוחד לליל שימורים.

שיר השירים עם תרגום
בנוסף בסוף ההגדה ערכנו את מגילת שיר השירים עם תרגום מבואר משולב בטקסט בשפה ברורה
השוה לכל נפש.
תרגום שיר השירים דורש את רוב המגילה על סיפור יציאת מצרים .והשנה תוכלו לקרוא זאת
ביתר נעימות ובהירות.

בקשה להנצחות ותרומה
ובזאת באה פנייתנו ,היות ואנו עומדים להוציא את ההגדה המפוארת בכריכה קשה כיאה וכיאות
להגדה מיוחדת זו.
עלויות ההדפסה הרבות עומדות בפנינו כחומה המאיימת לעצור בעדנו...
ועל כן פונים אנו בזאת בבקשה חריגה למי שרוצה לשאת עמנו ולהנציח את יקיריו בהגדה נדירה
זו.
שיפנה אלינו בהקדם במייל זה .או בטלפון  058-326-285-4ותבוא עליו ברכת ה'.
ובוודאי זכותו של התנא יונתן בן עוזיאל
תעמוד לכל המסייעים בהפצת תורתו ,לברכה וישועה גדולה .ולמלוי כל משאלות לבו לטובה.
מי כמוכם יודע ,שאין קץ לזכויות הרבות של הרבצת תורה שיהיו מהגדה זו
מצ"ב קובץ דוגמא

א

מגלה את המצות ,מגביה את הקערה ,ואומר בקול רם:

ָ<הא לַ ְח ָמא

ַענְ יָ א ִדי ֲאכָ ל ּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם.
ָּכל ִדכְ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכֹלָּ ,כל ִדצְ ִר ְיך יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח.
ָה ׁ ַש ָּתא ָהכָ א ,לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָה ׁ ַש ָּתא ַע ְב ֵדי ,לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י חוֹ ִרין:
ָה ׁ ַש ָּתא ָהכָ אְ ,ל ׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ שְׂ ָר ֵאלָ .ה ׁ ַש ָּתא ַעבְ ֵדיְ ,ל ׁ ָשנָ ה
ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י חוֹ ִרין.
מה היא כפילות זו שנאמרה בהגדה ‘לשנה הבאה בארעא דישראל’‘ ,לשנה הבאה
בני חורין’ ,הלא אם לשנה הבאה נהיה בארעא דישראל ממילא נהיה בני חורין ,די היה
לומר ‘לשנה הבאה בארעא דישראל'?
הסבר נפלא מובא בשמו של האדמו”ר מסאטמאר זצ”ל שביאר זאת עפ”י דברי
יתי לְ ִמ ְצ ָריִ ם וָ ֶא ָּׂשא
יתם ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
“א ֶּתם ְר ִא ֶ
הת”י בפרשת יתרו .עה”פ (שמות יט ,ד) ַ

זי

ֶא ְתכֶ ם ַעל ּכַ נְ ֵפי נְ ָׁש ִרים וָ ָא ִבא ֶא ְתכֶ ם ֵאלָ י” .והמפרשים מתקשים היכן היה מאורע זה
שבני ישראל נִ שאו על כנפי נשרים? ומהו “ואביא אתכם אלי”?
ברש”י שם מבאר שהכוונה ליום שבו יצאו ישראל ממצרים“ ,שהיו ישראל מפוזרין
בכל ארץ גשן ולשעה קלה כשבאו ליסע ולצאת ,נקבצו כולם לרעמסס” ,והתקבצות
ניסית זו היא האמורה ב”ואשא אתכם על כנפי נשרים” .את המשך הפסוק “ואביא
אתכם אלי” מפרש רש”י :כתרגומו“ - ,וקרבתי אתכם לעבודתי”.
ת”י מפרש את הפסוק בדרך מחודשת ולפירושו בני ישראל התקבצו ברעמסס
ביום י”ד בניסן – (יתכן שעל ידי נס כפירוש רש”י ,אך אין לכך מקור בת”י ).ומשם לקחם ה’
על גבי עננים כמו על כנפי נשרים להר המוריה שבארץ ישראל ושם שחטו והקריבו
את הפסח ,ועוד באותו הלילה השיבם ה’ לרעמסס ,ולמחרת הוציאם ה’ ממצרים –
מרעמסס ,בשביל לקרבם ללמוד תורת ה’ בהר סיני.
ומה נורא הדבר למתבונן ,שלדברי ת”י בני ישראל כבר היו בארץ ישראל בליל
ט”ו בניסן ,והקריבו שם את הפסח ,ולמחרת אמורים היו לצאת ממצרים בדרכם לא”י.
ובכל זאת הוחזרו למצרים כי עדיין לא היו ראויים להיכנס לארץ!
ובכך ביאר האדמו”ר מסאטמר זצ”ל את הכפילות של בעל ההגדה “לשנה הבאה
בארעא דישראל לשנה הבאה בני חורין” כי לא די להיות “בארעא דישראל” אם לא
נהיה מספיק “בני חורין”.
חידוש מופלג זה שמובא בת”י דייק המהרי”ד מבעלזא זצ”ל מהפסוק בפרשת כי
תבוא (דברים כו ,ט) “ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת” וברש”י פירש אל
המקום הזה זה בית המקדש .וקשה הרי ראשית כל קיבלו את הארץ ורק לאחר מכן
בנו את בית המקדש ,ומדוע בפסוק נאמרו בסדר הפוך? ולדבריו של ת”י מיושב שאכן
ראשית כל באו אל בית המקדש בליל ט”ו בניסן ורק לאחר ארבעים שנה במדבר באו
אל הארץ.

חי

יסיר את הקערה עם המצות מעל השולחן ,ומוזגין כוס שני.
וכאן הבן שואל את אביו ‘מה נשתנה’.

ַמה ִּנ ׁ ְש ַּת ָּנה

ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶ ּזה ִמ ָּכל ַה ֵּלילוֹ ת:
ׁ ֶש ְּבכָ ל ַה ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ כְ לִ ין ָח ֵמץ ּו ַמ ָ ּצה,
ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶ ּזה ֻּכלּ וֹ ַמ ָ ּצה:
ׁ ֶש ְּבכָ ל ַה ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ כְ לִ ין ׁ ְש ָאר יְ ָרקוֹ ת
ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶ ּזה ָמרוֹ ר:
ׁ ֶש ְּבכָ ל ַה ֵּלילוֹ ת ֵאין ָאנ ּו ַמ ְט ִּבילִ ין ֲא ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם
ֶא ָחת ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶ ּזה ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים:
ׁ ֶש ְּבכָ ל ַה ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ כְ לִ ין ֵּבין יוֹ ׁ ְש ִבין ּו ֵבין
ְמ ֻס ִּבין ַה ַּליְ לָ ה ַה ֶ ּזה ֻּכלָ נו ְמ ֻס ִּבין:
מחזיר הקערה עם המצות אל השולחן ,ובשעת אמירת ההגדה יגלה המצות.

ֲע ָב ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ םַ ,ו ּיוֹ ִצ ֵ
יאנוּ יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהינוּ
ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה וּ ִבזְ רוֹ ַע נְ טוּ יָ הְ .ו ִא ּלוּ ל ֹא הוֹ ִציא ַה ָּקדוֹ ׁש
ָ ּברוּ ְך הוּ א ֶאת ֲאבוֹ ֵתינוּ ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנוּ וּ ָבנֵ ינוּ
וּ ְבנֵ י ָבנֵ ינוּ ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ םַ .ו ֲא ִפ ּלוּ
ֻּכ ָּלנוּ ֲח ָכ ִמיםֻּ ,כ ָלנוּ נְ בוֹ נִ יםֻּ ,כ ָלנוּ זְ ֵקנִ יםֻּ ,כ ָלנוּ יוֹ ְד ִעים
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
יצ ַ
ֶאת ַה ּתוֹ ָרהִ ,מ ְצ ָוה ָע ֵלינוּ ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח:
יצ ַ
ְו ָכל ַה ַמ ְר ֶ ּבה ְל ַס ּ ֵפר ִ ּב ִ
טי

יעזֶ ר ְו ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻש ַע ְו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן
ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יבא ְו ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ֶש ָהיוּ ְמ ֻס ִ ּבין ִ ּב ְבנֵ י
ֲעזַ ְריָ ה ְו ַר ְ ּבי ֲע ִק ָ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה
יצ ַ
ְב ַרקְ ,ו ָהיוּ ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִ ּב ִ
יע
יהם ְו ָא ְמרוּ ָל ֶהםַ :ר ּבוֹ ֵתינוּ ִ ,ה ִ ּג ַ
ַעד ׁ ֶש ָ ּבאוּ ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית:
זְ ַמן ְק ִר ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ הֲ :ה ֵרי ֲאנִ י ְּכ ֶבן ׁ ִש ְב ִעים
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ֵּלילוֹ ת,
יתי ׁ ֶש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַ
ׁ ָשנָ הְ ,ול ֹא זָ ִכ ִ
ַעד ׁ ֶש ְּד ָר ׁ ָש ּה ֶ ּבן ז�וֹ ָמאֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְ :ל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יו… ם
יך .יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך ַה ָ ּי ִמים,
ֵצ ְ
יך ַה ֵּליל�וֹ תַ .ו ֲח ָכ ִמים א�וֹ ְמ ִרים :יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יך
ָהע�וֹ ָלם ַה ֶ ּזהּ ,כֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יח:
יך ְל ָה ִביא ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
רו ְך ַה ָּמקוֹ םּ ָ ,ברוּ ְך הוּ אּ ָ .ברוּ ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּתוֹ ָרה ְל ַע ּמוֹ
ָ ּב ּ
ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ָ ,ברוּ ך הוּ אְּ :כנֶ גֶ ד ַא ְר ָ ּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְ ּב ָרה תוֹ ָרה,
ֶא ָחד ָח ָכםְ ,ו ֶא ָחד ָר ׁ ָשעְ ,ו ֶא ָחד ָּתםְ ,ו ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע
ִל ׁ ְשאֹל:
ָח ָכם ָמה הוּ א אוֹ ֵמרָ :מה ָה ֵעדֹת ְו ַה ֻח ִּקים ְו ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים
ֲא ׁ ֶשר ִצוָּ ה יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶא ְת ֶכםְ .ו ַאף ַא ָּתה ֱאמֹר לוֹ
ְּכ ִה ְלכוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסחֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ֲא ִפיקוֹ ָמן:
ָר ָׁשע ָמה הוּ א אוֹ ֵמרָ :מה ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹאת ָל ֶכםָ .ל ֶכם
ְול ֹא לוֹ  .וּ ְל ִפי ׁ ֶשהוֹ ִציא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר
ְ ּב ִע ָּקרְ .ו ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ׁ ִש ָּניו ֶו ֱא ָמר לוֹ ּ ַ :ב ֲעבוּ ר
זֶ ה ָע ָשׂ ה יְ ה ָֹוה ִלי ְ ּב ֵצ ִ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ םִ .לי ְול ֹא לוֹ ִ ,א ּלוּ
ָהיָ ה ׁ ָשם ,ל ֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל:
כ

ָחכָ ם ָמה ה ּוא אוֹ ֵמר? ָמה ָה ֵעדוֹ ת וְ ַה ֻח ִ ּקים וְ ַה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹ וָ ה
ֱאל ֵֹהינ ּו ֶא ְתכֶ ם
במענה לשאלת הבן החכם מה העדות והחוקים? התורה מצוה (דברים ו ,כ) לספר
לו את סיפור יציאת מצרים ,ולומר לו שתכלית היציאה היתה להביא אותנו לארץ
ישראל ,ותכלית מה שציוונו ה’ בכל החוקים והמצוות היא לטובתנו – ‘לטוב לנו כל
הימים’ ,והתורה מסיימת בפסוק (דברים ו ,כה) “וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את
כל המצווה הזאת” .מה הפירוש צדקה?
בת”י מתרגם“ :וזכות תהיה לנו לעולם הבא כשנשמור לעשות את כל מצוות ה’
כאשר ציוונו” .כלומר התשובה לבן החכם מתמצתת בתוכה את יסודות הדת :א.
יציאת מצרים ותכליתה  -ארץ ישראל .ב .התורה והמצוות .ג .עולם הבא.
כניסת תכלית קיום המצוות ושכרם בעולם הזה ובעולם הבא בתשובה ,מלמדת
אותנו על השאלה .פליאת החכם ‘מה העדות והחוקים אשר ציוונו ה’’ ,אינה רק על
מצוות הפסח ,אלא על כל המערכת של עשיית המצוות ,לשם מה היא נצרכת? ומה
תכליתה?
על כך משיבים לו :דע כי עבדים היינו ,וה’ גאל אותנו כדי להיטיב לנו ולתת לנו את
ארץ ישראל ,המצוות נועדו לטובתנו לחיותנו בעולם הזה ,ולזכות אותנו בעולם הבא.

ּו ְלפִ י ׁ ֶשהוֹ צִ יא ֶאת ַעצְ מוֹ ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכפַ ר ְּב ִע ָ ּקרִ .אילּ ּו ָהיָ ה ׁ ָשם ,ל ֹא ָהיָ ה
נִ גְ ָאל
כיצד יצאו דתן ואבירם ממצרים?
בתשובתו לבן הרשע מלמדנו בעל ההגדה שבכדי לצאת ממצרים היה צריך להיות
חלק מהכלל ואילו מי שהוציא את עצמו מן הכלל לא נגאל.
כלל ישראל הצטערו בשעבוד מצרים ושיוועו לגאולה ,היה יוצאים מן הכלל
שלא רצו לצאת כל אחד משיקוליו ,במדרש מתואר שהיו כאלה מבני ישראל שהיו
בעלי ממון ומקורבים למלכות ולא רצו לצאת ממצרים .וכך אכן היה ,ארבע חמישיות
מבני ישראל שלא רצו או לא היו רשאים לצאת ממצרים מתו במכת חשך ,ת”י סבור
שמטעם זה היה לבני ישראל אור בזמן מכת חושך כדי שיוכלו לקבור את מתיהם
מבלי שיתחלל שמו יתברך( .ת”י שמות י ,כג)

אכ

ָּתם ָמה הוּ א אוֹ ֵמרַ :מה ּזֹאתְ .ו ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליוּ ְ :בחֹזֶ ק יָ ד
יאנוּ יְ ה ָֹוה ִמ ִּמ ְצ ַריִ םִ ,מ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים:
הוֹ ִצ ָ
ְו ֶׁש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְׁשאֹל ַא ְּת ּ ְפ ַתח לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְ :ו ִה ַ ּג ְד ָּת
ְל ִבנְ ָך ַ ּביוֹ ם ַההוּ א ֵלאמֹרּ ַ ,ב ֲעבוּ ר זֶ ה ָע ָשׂ ה יְ ה ָֹוה ִלי
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:
ְ ּב ֵצ ִ

מבין יוצאי מצרים היו שני ‘יוצאים מן הכלל’ שיצאו ממצרים ,הלא הם דתן
ואבירם ,הנודעים במעלליהם הרבים שליוו את בני ישראל לאורך כל שנות השעבוד
במצרים ולאחר מכן בשלבי היציאה ממצרים ובמסעות ישראל במדבר ,עד לסופם
המר בעת שהצטרפו לעדת קרח ,וסרבו להופיע בפני הבית דין הגדול שהזמינם משה
לשם ,ונפלו לבור האדיר שנפער באדמה מתוך שצעקו ‘משה צדיק ואנחנו הרשעים’
(רא תיאור עניז זה בת”י במדבר יז ,לח).
בת”י ישנה אריכות רבה אודות המזימות של דתן ואבירם הגלויות והסמויות ,דתן
ואבירם הצטיינו ברדיפת משה רבנו וערעור בלתי פוסק אחרי הנהגתו .בת”י מגלה
שמלבד העובדה הנודעת על דתן ואבירם שפרסמו את דבר ‘הריגת המצרי ע”י משה’
שבגינה הוצרך משה רבנו לברוח ממצרים ,היו דתן ואבירם מבקשי נפשו של משה
רבנו וחפצו להרגו גם בהיותו בבית יתרו ,ומחמת זה הוצרך משה לעשות הסכם מיוחד
עם יתרו ,שיתרו יגן עליו מפני מבקשי נפשו וכתמורה לכך בנו הראשון שיוולד (מי
שלימים נקרא גרשום) ,יהיה מיוחד לע”ז ,ולכך לא נימול גרשום עד ליציאת משה ממדין,
כי יתרו לא אפשר זאת מכח ההסכם ,וכמו שאמרה ציפורה למלאך החבלה שביקש
“ח ְתנָ א ְּב ָעא לְ ִמיגְ זֹור וְ ָחמֹוי ַעּכִ יב”
להרוג את משה בדרך מכיון שלא מל את גרשום ַ
[החתן (משה) רצה למול ,וחמיו (יתרו) עכב( .עיין ת”י שמות ד ,כה)
עוד מבואר בת”י שלאחר מכת חושך איים פרעה על משה שאם יוסיף לדבר בפניו
דברים קשים כאלו (גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות וכו’) ימסור אותו ביד מבקשי נפשו
– דתן ואבירם .דהיינו שפרעה חשש להרוג את משה בעצמו אך איים למוסרו בפני
מבקשי נפשו שיהרגוהו הם ,ולמדנו מכאן מי הם מבקשי נפשו של משה( .ת”י שמות י ,כח)
בפועל משה לא חשש יותר מדתן ואבירם היות ונמסר לו בנבואה מה’ ‘כי מתו
כל האנשים המבקשים את נפשך’ וכמבואר בת”י שהכוונה בזה שדתן ואבירם ירדו
מנכסיהם והם חשובים כמו מתים( .ת”י שמות ד ,יט)

בכ

יתרה מזאת מבואר בת”י (שמות יד ,ג) שכשיצאו בני ישראל ממצרים ,סרבו דתן
ואבירם לצאת ובחרו להישאר ,וכך מבאר ת”י את שיחתו של פרעה בשעה ששמע
שבני ישראל שינו את כיוון הילוכם וחזרו לבעל צפון ,נאמר בפסוק‘ :ואמר פרעה
לבני ישראל סגר עליהם המדבר’ ,ולכאורה תמוה ,הלא בני ישראל כבר יצאו ממצרים
וכיצד שוחח עמם פרעה? ומבאר ת”י ששיחה זו היתה עם בני ישראל הנותרים
במצרים (מחמת שלא רצו לצאת) והם דתן ואבירם.

כיצד לבסוף יצאו? ומתי זה קרה?
במדרשים נראה שדתן ואבירם רדפו יחד עם פרעה אחרי בני ישראל במטרה
להרגם או לשכנעם לחזור חזרה למצרים ,ובשעה שנבקע הים וראו זאת דתן ואבירם
מיד התחרטו ונכנסו בתוך החרבה והצטרפו לבני ישראל.
אלא שעדיין יש להבין בזכות מה התאפשר להם כלל לצאת? מדוע לא מתו במכת
חושך כמו יתר הרשעים שלא רצו לצאת?
ביאור נפלא על כך מובא בחידושי מהרי”ל דיסקין על התורה (פרשת בשלח) וכך
ביאר :שדתן ואבירם היו בתפקידם ‘שוטרי בני ישראל’ והם הוכו ע”י המצרים ,לאחר
שנגזר על בני ישראל לספק את אותה כמות לבנים מבלי שינתן להם קש ותבן ,והיות
וסבלו בשביל הכלל לא מתו במכת חושך למרות רשעותם.
כלומר שמחמת שנשאו עם הכלל בסבל וצער השעבוד והוכו בגלל בני ישראל,
הרי הם ‘חלק מהכלל’ ,וזכאים הם לצאת ממצרים.

אתי
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ׁ ְשאֹל ַ -א ְּת ּ ְפ ַתח לוֹ ַּב ֲעב ּור זֶ ה ָעשָׂ ה יְ הֹ וָ ה ִלי ְּבצֵ ִ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם
מהו בעבור זה עשה ה’ לי – בעבור מה עשה ה’?
בעל ההגדה לומד מהפסוק ‘והגדת לבנך’ שאף הבן שאינו יודע לשאול יש לפתוח
ולהגיד לו בזמן שאוכל פסח מצה ומרור “ -בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים”.
מהו בעבור זה? בעבור מה?

גכ

יש מהמפרשים (רמב”ן ורשב”ם שמות יג ,ח) שלמדו שבעבור שעשה ה’ לי ניסים
ונפלאות בצאתי ממצרים ,אני עובד את ‘העבודה הזאת’ שהיא אכילת פסח מצה
ומרור .כלומר הניסים והנפלאות שנעשו במצרים הם סיבת מצוות הלילה.
יסין
ימ ָרא ַדיְ יָ לִ י נִ ִ
ותא ָדא ֲע ַבד ֵמ ְ
“מן ִּבגְ לַ ל ִמ ְצוָ ָ
ת”י מפרש באופן שונה לחלוטיןִ :
יׁשין ְּב ִמ ְפ ֵקי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם” – [בגלל מצוות אלו  -פסח מצה ומרור ,עשה ה’ לי ניסים
ּופ ִר ִ
ְ
ונפלאות בצאתי ממצרים] .כלומר שקיום מצוות הפסח במצרים הוא סיבת הניסים
והנפלאות( .שמות יג ,ח)
פירוש זה שונה אף מפירושו של רש”י (שמות יג ,ח) שפירש“ :בעבור זה שאקיים
מצותיו כגון פסח מצה ומרור הללו ,עשה ה’ לי בצאתי ממצרים” .כלומר שתכלית
יציאת מצרים היתה בשביל שנעשה מצותיו ולכן אנו עושים את כל מצוות אלו.
וסיבת הניסים היתה העבודה העתידה להיות ,ולא כת”י שסיבת הניסים היא מצוות
הפסח שנעשו במצרים.

ִמ ְּת ִח ָ ּלה עוֹ בְ ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ָהי ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶּת ַרח ֲאבִ י ַאבְ ָר ָהם וַ ֲאבִ י נָ חוֹ ר
מדוע הוזכר נחור בהגדה? ומדוע הושמט הרן?
בתורה מפורש שתרח הוליד שלושה בנים :אברהם ,נחור והרן ,והרן הוליד את
לוט( .בראשית יא ,כז) בהגדה מוזכרים רק אברהם ונחור .וצריך להבין מדוע לא הוזכר
רק אברהם לבדו? מדוע הוזכר בהגדה נחור? ואם היתה סיבה להזכיר את יתר בניו של
תרח מדוע הושמט הרן?
במלבי”ם מבאר מדוע הוזכר נחור ,וזה לשונו“ :מזכירים שתרח היה גם אבי נחור
לאמר ,רק מאברהם החלה הכרת בורא עולם ,ולא שתרח אביו הורה לבניו דרך ה’ ,כי
הלא היה גם אבי נחור ,ונחור נשאר בארצו ובעבודת אליליו”.

אולם עדיין לא מבואר א”כ מדוע לא הוזכר גם הרן אבי לוט?
ת”י מגלה לנו את אחריתו של הרן הנקשרת בסיפור הצלתו של אברהם אבינו
מכבשן האש ,ולדבריו נוכל להבין את הטעם שהוא הושמט מההגדה.
וכך מובא בת”י“ :ויהי כאשר השליך נמרוד את אברהם לכבשן האש ,נחלק לבו
של הרן לומר אילו ינצח נמרוד אהיה בקבוצתו ,ואילו ינצח אברהם אהיה בקבוצתו.

דכ

ֹאש ח ֶֹד ׁשַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ַ ּביוֹ ם ַההוּ אִ ,אי
יָ כוֹ ל ֵמר ׁ
ַ ּביוֹ ם ַההוּ א יָ כוֹ ל ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ַ ּב ֲעבוּ ר
זֶ הּ ַ ,ב ֲעבוּ ר זֶ ה ל ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמ ָ ּצה
וּ ָמרוֹ ר ֻמ ָּנ ִחים ְל ָפנֶ ָ
יך:
ִמ ְּת ִח ָּלה עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ָהיוּ ֲאבוֹ ֵתינוּ ְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו
ֹאמר יְ הוֹ ֻש ַע
ֵק ְר ָבנוּ ַה ָּמקוֹ ם ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמרַ :ו ּי ֶ
ֶאל ָּכל ָה ָעםּ ,כֹה ָא ַמר יְ ה ָֹוה ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ֵע ֶבר
יכם ֵמעוֹ ָלםֶּ ,ת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם
ַה ָּנ ָהר יָ ׁ ְשבוּ ֲאבוֹ ֵת ֶ
ַו ֲא ִבי נָ חוֹ רַ ,ו ַ ּי ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִריםָ .ו ֶא ַּקח ֶאת
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַה ָּנ ָהר ָואוֹ ֵל ְך אוֹ תוֹ ְ ּב ָכל
ֲא ִב ֶ
ֶא ֶרץ ְּכנָ ַעןָ ,ו ַא ְר ֶ ּבה ֶאת זַ ְרעוֹ ָו ֶא ֵּתן לוֹ ֶאת יִ ְצ ָחק.
ָו ֶא ֵּתן ְליִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב ְו ֶאת ֵע ָשׂ וָ .ו ֶא ֵּתן ְל ֵע ָשׂ ו ֶאת
ַהר ֵשׂ ִעיר ָל ֶר ׁ ֶשת אוֹ תוֹ ְ ,ויַ ֲעקֹב וּ ָבנָ יו יָ ְרדוּ ִמ ְצ ָריִ ם:

וכאשר ראו כל העם אשר היו שם שלא שולטת האש באברהם ,אמרו בלבם הלא הרן
אחיו של אברהם מלא קסמים וכשפים והוא לחש לאש שלא תשרוף את אחיו .מיד
נפלה אש משמי מרום ושרפה את הרן ,ומת הרן לעיני תרח אביו בארץ מולדתו בכבשן
האש שעשו הכשדים לאברהם אחיו”( .בראשית יא ,כח)
ת”י שופך לנו אור על דמותו של הרן שמחד היה מלא קסמים וכשפים ,אך ליבו
נחלק בכבשן האש וכבר רצה להצטרף לסייעתו של אברהם ,ומת מאש שמימית כדי
להוציא מליבם של הסבורים שמחמת כשפיו ניצל אברהם מן האש.
אם נצרף לכך את דבריו של המלבי”ם יתכן שלכך לא הוזכר הרן בהגדה ,היות
והרן אף הוא כבר האמין בה’ ,והיה מקום להבין שאמונה זו שהיתה לאברהם והרן
הושרשה בהם ע”י אביהם תרח ,לכך נאמר בהגדה תרח אבי אברהם ואבי נחור,
ונחור נשאר בארצו ובעבודת אליליו ,והאמונה התחילה מאברהם ומכוחו האמין גם
הרן כמבואר בת”י הנ”ל ,וכדי שלא יטעו לתלות האמונה בתרח הוזכר אברהם לצד
נחור שנותר עובד אלילים.
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וָ ֶא ֵּתן ְל ֵעשָׂ ו ֶאת ַהר ּ ֵׂש ִעיר ָל ֶר ׁ ֶשת אוֹ תוֹ
מדוע קיבל עשיו את הר שעיר כיורשה?
כשבני ישראל התקרבו לארץ ישראל לאחר הסיבוב הגדול שעשו סביב הר שעיר,
“א ֶּתם ע ְֹב ִרים ִּבגְ בּול ֲא ֵחיכֶ ם ְּבנֵ י ֵע ָׂשו ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂש ִעיר
הזהיר אותם ה’( :דברים ב ,ד-ה) ַ
“אל ִּת ְתּגָ רּו ָבם ּכִ י ֹלא ֶא ֵּתן ָלכֶ ם ֵמ ַא ְר ָצם ַעד ִמ ְד ַרְך ּכַ ף ָרגֶ ל
וְ יִ ְיראּו ִמּכֶ ם וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד” ַ
ּכִ י יְ ֻר ָּׁשה לְ ֵע ָׂשו נָ ַת ִּתי ֶאת ַהר ֵׂש ִעיר”.
מפני מה זכה עשיו לקבל ירושה זו ,ואף עמדה לו זכותו עד שה’ הזהיר את בני
ישראל באזהרה חמורה “כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל”?
“מטֹול ִא ָיק ָרא ְד ָע ַבד לַ ֲאבֹוי”[ .בגלל
ת”י בתרגומו על פסוק זה מבאר זאת היטבְ :
הכבוד שעשה לאביו] .כלומר עשיו זכה לירושה זו בגלל הכבוד שכיבד את אביו –
שכרה של מצוות כיבוד אב.
זכות זו שעמדה לעשיו היתה ידועה כבר ליעקב ,ת”י מלמדנו שיעקב חשש מפניה
וכך פירש את תפילת יעקב כששמע שעשיו יוצא לקראתו וארבע מאות איש עמו
(בראשית לב ,יב) “הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על
“ארּום ִמ ְס ְּת ֵפי ֲאנָ א ִמנֵ יּה ְדהּוא ָע ַסק ְּב ִא ְיק ָרא ְד ָאבּוי” [כי מפחד אני ממנו
בנים” ובת”יֲ :
שהוא עסק בכבוד אביו].
ואילו יעקב לא היה עשרים שנה בבית אביו ולא עסק בכבוד אב ולכן נאמר (בראשית

“ּוד ִחיל יַ ֲעקב לַ ֲח ָדא ַעל ְדלָ א ָע ַסק ֶע ְש ִרין ְׁשנִ ין
לב ח) “וירא יעקב מאוד וייצר לו” ובת”יְ :
ִּב ָיק ָרא ְד ָאבֹוי” [ופחד יעקב מאוד על שלא עסק עשרים שנים בכבוד אביו].

כיצד כיבד עשיו את אביו שזכה על ידי זה לזכות כה גדולה?
“א ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן
במדרש מתואר גודל דקדוקו של עשיו במצות כיבוד אבָ :
יתי ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַא ָּבא וְ ֹלא ִׁש ַּמ ְׁש ִּתי אֹותֹו ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁש ִּׁש ֵּמׁש ֵע ָׂשו ֶאת
יאל ּכָ ל יָ ַמי ָהיִ ִ
ּגַ ְמלִ ֵ
ּוב ָׁש ָעה
יתי ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ִּב ְבגָ ִדים ְמלֻ כְ לָ כִ יןְ ,
יתי ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַא ָּבא ָהיִ ִ
ָא ִביוֲ ,אנִ י ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָהיִ ִ
יֹוצא ִּב ְבגָ ִדים נְ ִקּיִ יםֲ ,א ָבל ֵע ָׂשו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ָא ִביו
יתי ֵ
יֹוצא לַ ֶּד ֶרְך ָהיִ ִ
יתי ֵ
ֶׁש ָהיִ ִ
ֹלא ָהיָ ה ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ֶאּלָ א ְּב ִבגְ ֵדי ַמלְ כּותָ ,א ַמר ֵאין ּכְ בֹודֹו ֶׁשל ַא ָּבא לִ ְהיֹות ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ֶאּלָ א
ְּב ִבגְ ֵדי ַמלְ כּות”( .ב”ר פרשה סה טז)
ויותר מזה נאמר בזוהר (סו”פ תולדות קמו) וז”ל“ :פתח רבי ייסא ואמר ‘בן יכבד אב
ועבד אדוניו’ דא עשו ,דלא הוה בר נש בעלמא דיוקיר לאבוי כמה דאוקיר עשו לאבוי”
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רו ְך ׁשוֹ ֵמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְליִ ְשׂ ָר ֵאלּ ָ ,ברוּ ְך הוּ א.
ָ ּב ּ
ְ
ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ך הוּ א ִח ּ ׁ ַשב ֶאת ַה ֵּקץַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת
ְּכ ָמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִ ּב ְב ִרית ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִרים,
ֹאמר ְל ַא ְב ָרם ,יָ דֹע ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲע ָך
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :ו ּי ֶ
ְ ּב ֶא ֶרץ ל ֹא ָל ֶהםַ ,ו ֲע ָבדוּ ם ְו ִענּ וּ א ָֹתם ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת
ׁ ָשנָ הְ .וגַ ם ֶאת ַהגּ וֹ י ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹדוּ ָּדן ָאנ ִֹכי ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן
יֵ ְצאוּ ִ ּב ְר ֻכ ׁש ָ ּגדוֹ ל.

[פתח רבי ייסא ואמר את הפסוק ‘בן יכבד אב ועבד אדוניו’ זה עשיו ,שלא היה אדם
בעולם שכיבד את אביו כמו עשיו].
ובספר חסידים (סי שמא) כתב“ :שיעקב התבונן ולמד מעשיו שהיה מסתכן לילך
למדבריות במקום סכנה של החיות כדי לפרנס את אביו ,וכתב :שכל זה נכתב כדי
להודיע לישראל איך לטרוח כדי לפרנס לאביהם והאיך שיהיו זהירים לקיים מצות
אביהם”.

ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ִח ׁ ּ ַשב ֶאת ַה ֵ ּקץ
מהו חישב את הקץ? והאם חשבון זה היה ידוע לבני ישראל בהיותם במצרים?
ת”י כותב (שמות יב ,מ – מא) שברית בין הבתרים היתה בט”ו בניסן ,ושם נאמר
לאברהם על זרעו “ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה” .ובפועל מעת שירד יעקב
למצרים עד שיצאו משם בני ישראל חלפו רק מאתים ועשר שנה.
ומכאן הסיקו חז”ל שמנין הארבע מאות שנה החל להימנות מעת שנולד יצחק
 בט”ו בניסן שלושים שנה בדיוק לאחר ברית בין הבתרים .ולכך כאשר יצאו בנ”יממצרים לאחר ארבע מאות שנה בט”ו בניסן ,נאמר בתורה( :שמות יב ,מא) “ויהי מקץ
שלושים שנה וארבע מאות שנה ,ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה’ מארץ
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מצרים” ,ות”י שם מתרגם“ :מקץ שלושים שנה” – מגזרת בין הבתרים ללידת יצחק.
“וארבע מאות שנה” – מלידת יצחק ,יצאו בנ”י מארץ מצרים.
וזהו “שהקב”ה חישב את הקץ”  -כדי שלא ישתעבדו בנ”י ארבע מאות שנה
במצרים ,החל למנות את שנות השעבוד מלידת יצחק.
ומדוע דווקא מלידת יצחק ולא מברית בין הבתרים? משום שגזרת “כי גר יהיה
זרעך בארץ לא להם” היא על זרעו של אברהם וכל עוד ולאברהם אין זרע ,לא ניתן
לומר שמתקיימת הגזרה ,ולכן קיום הגזרה נמנה רק מהרגע שהיה לאברהם זרע ,וזה
לידת יצחק .וכך חלפו להם ארבע מאות ושלושים שנה מברית בין הבתרים ליציאת
מצרים.

האם קץ זה היה ידוע לבני ישראל כשהיו במצרים?
עובדה זו שהקב”ה חישב את הקץ ,וקיצר את שנות הגלות במצרים בכך שמנין
הארבע מאות שנים מתחיל להימנות עוד קודם ירידתם למצרים ,היתה ידועה לבני
ישראל בזמן ששהו במצרים ,אלא שלא ידעו ממתי בדיוק מונים זאת .כך עולה
מהעובדה שהובאה בדבריו של ת”י בפרשת בשלח (שמות יג ,יז) .כפי שיובא להלן.

מדוע לא הלכו בני ישראל ביציאתם בדרך הקצרה – דרך המלך?
כידוע שארץ מצרים אינה רחוקה מארץ ישראל מרחק רב ,וכשיצאו בני ישראל
ממצרים בדרכם לארץ ישראל ,לא היו צריכים לעבור כלל דרך ים סוף ,אלא יכלו
לצעוד בדרך המלך ,בדרך הסלולה בה מצויים שיירות ועוברי דרכים ,דרך זו נקראת:
‘דרך ארץ פלישתים’ ,אלא שהקב”ה לא רצה שיעברו בדרך זו וכמו שמפורש בתורה:
(שמות יג ,יז) “ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא” – למרות שדרך ארץ
פלישתים היא הדרך הקרובה לא הנחה אותם ה’ בדרך זו .הטעם לכך מפורש אף הוא
בתורה“ :כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה” .בדרך זו
עלולה להיות מלחמה שבכחה לגרום לבני ישראל לשוב מצרימה.
ויש לידע באיזה מלחמה מדובר? ועוד מדוע יש חשש שמלחמה זו תגרום לבני
ישראל לשוב למצרים ,הלא בני ישראל חוו מלחמות רבות בדרך החלופית שהלכו –
‘דרך המדבר ים סוף’ ,ובראשם המלחמה הראשונה עם המצרים שרדפו אחריהם ,איזה
סיבה יש שהמלחמה ההיא תגרום לבני ישראל לשוב מצרימה יותר מכל המלחמות
שעברו לבסוף?
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ת”י מבאר זאת בתרגומו על פסוק זה וכך כותב (שמות יג ,יז):
[והיה כאשר שלח פרעה את העם ולא הוליכם ה’ דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא,
כי אמר ה’ אולי יחרדו העם בראותם אחיהם אשר מתו במלחמה מאתים אלף אנשים
בני חיל משבט אפרים אוחזי מגן ורומח וכלי זין ,וירדו לגת לבוז נכסי פלישתים,
ומפני שעברו על גזרת מאמר ה’ ויצאו ממצרים שלושים שנה לפני הקץ ,נמסרו בידי
פלישתים והרגום .הם היו העצמות היבשות שהחיה אותם מאמר ה’ ע”י יחזקאל
הנביא בבקעת דורא .ואם יראו אותם עתה יפחדו וישובו למצרים].
התשובה העולה מת”י היא שאכן אם יש סכנה שלא יוכלו לעמוד בפחד מלחמה,
אין זה משנה אם ילכו בדרך זו או אחרת ,הלא ממילא נכונו להם מלחמות רבות ,שאל
להם להירתע מהם כי ה’ נלחם להם .המדובר הוא על מלחמה מסוימת שיש בה כדי
להרתיע את בנ”י מלצאת ממצרים והיא המלחמה שעשו בני אפרים עם הפלשתים,
ונצחום הפלישתים משום שיצאו ממצרים לפני בא הקץ ,כאן טמון חשש שכשיראו
בנ”י את חללי אחיהם יחששו לצאת אף הם ממצרים ,שמא לא הגיע הקץ.
והנה הטעם שיצאו בני אפרים קודם הקץ מבואר במדרש רבה (כ ,יא) שטעו בחישוב
הקץ ומנו את הארבע מאות שנים מברית בין הבתרים ולא מלידת יצחק ,ובני אפרים
יצאו עם תום הארבע מאות שנה מברית בין הבתרים שהם שלושים שנה קודם בא
הקץ“ ,לולי שטעו לא יצאו”  -לשון המדרש.
ידיעה זו שופכת אור להבנת החשש פן ינחם העם בראותם את עצמות בני אפרים,
וזאת למרות שיצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים ,ע”י משה רבנו
שמסר סימנים שנשלח מה’ לגאלם ,משא”כ בני אפרים שיצאו ללא כל אלו ,בכל זאת
אם הוכו בני אפרים מחמת טעותם בכח הדבר לעורר רתיעה.

יוסף מסר לבני ישראל סימנים לגאולה
ומכאן למדנו שאכן בני ישראל ידעו שהקב”ה חישב את הקץ ועתידים ליגאל
עוד טרם שימלאו ארבע מאות שנה לשעבודם במצרים אלא שלא ידעו את התאריך
המדויק והמתינו לבוא הגואל שימסור את הסימנים שמסר להם יוסף טרם פטירתו.
יֹוסף ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר ָּפקֹד יִ ְפקֹד
כמתואר בתורה (בראשית נ ,כה) “וַ ּיַ ְׁש ַּבע ֵ
“הא ַאּתּון
ֹלהים ֶא ְתכֶ ם וְ ַה ֲעלִ ֶתם ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמּזֶ ה” .ובת”י מתרגם את ‘פקוד יפקוד’ָ :
ֱא ִ
ימרּון
רֹוקין וְ יֵ ְ
ִמ ְׁש ַּת ַע ְּב ִדין ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ לָ א ְתזִ ידּון לְ ֵמיסֹוק ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד זְ ַמן ְדיֵ יתּון ְּת ֵרין ְּפ ִ
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לְ כֹון ִמ ְדּכַ ר ָדכִ יר יְ יָ יַ ְתכֹון” [הנה אתם משתעבדים במצרים ולא תזידון לעלות ממצרים
עד זמן שיבאו שני גואלים (משה ואהרן) ויאמרו לכם זכור זכר ה’ אתכם].
גם בני אפרים ידעו משבועה זו של זקנם יוסף ,אלא שלפי המתואר בפרקי דרבי
אליעזר היה מי שהתחזה לגואל והטעה אותם ,וכך כותב הפדר”א( :פמ”ח) “רבי אליעזר
אומר כל אותן השנים שהיו ישראל יושבים במצרים ,היו יושבים בטח ושאנן ,עד שבא
יגנון מבני בניו של אפרים ואמר ,נגלה עלי הקב”ה להוציא אתכם ממצרים ,בני אפרים
בגאות לבם שהיו מזרע המלוכה וגבורי כח במלחמה ,עמדו ולקחו נשיהם בניהם
ובנותיהם ויצאו ממצרים ,ורדפו המצרים אחריהם ,והרגו אותם ,שנאמר מאתים אלף
כלי גיבורים בני אפרים נושקי וכו’”.
מדבריו למדנו שבני אפרים טעו אחרי ‘יגנון’ שטען שה’ נגלה אליו להוציא את
בני ישראל ממצרים .נקודה מעניינת בדברים אלו של הפדר”א היא שהשעבוד החל
לאחר אירוע זה ונמצא שהשעבוד היה רק ל’ שנה ובסדר עולם רבה בפסיקתא ובזוהר
והגר”א כתבו שהשעבוד היה פ”ו  -פ”ז שנים ,ובהכרח שלדעת הפרקי דר”א יצאו בני
אפרים לפני תום הארבע מאות שנה ודלא כמדרש רבה שהובא לעיל .עוד מתבאר
שהמצרים הם אלו שהרגו את בני אפרים ולא כדברי ת”י שהפלישתים הרגום( .עיי”ש
ברד”ל בביאור ענינים אלו)

מהיכן ידע יוסף שבני ישראל עתידים להשתעבד במצרים?
ת”י שם בפרשת ויחי לא מבאר מנין ידע יוסף שעתידים בני ישראל להשתעבד
במצרים ,ויתכן בפשטות שהייתה ידועה לו הגזרה שנגזרה על אברהם אבינו ‘כי גר
יהיה זרעך’.
אלא שת”י בפרשת ויגש על פתרון החלומות שפתר יוסף לשר המשקים ושר
האופים ,מפרש ת”י את החלומות בדרך חדשה ,שממנה ניתן ללמוד שיוסף ידע על
השעבוד והגאולה דרך חלומות אלו.
וכך מפרש ת”י את פתרון חלומו של שר המשקים שראה בחלומו גפן פורחת בעלת
שלושה שריגים ,וכוס פרעה בידו והנה הוא סוחט את הענבים לתוך הכוס ומגיש את
הכוס אל פרעה:
[ואמר לו יוסף זה סוף פתרון החלום ,שלושת השריגים שלושת אבות העולם
הם ,אברהם יצחק ויעקב ,שמבניהם עתידים להשתעבד למצרים בטיט ובלבנים
ובכל עבודה בשדה ,ולאחר מכן נגאלים על ידי שלושה רועים ,ומה שאמרת ואקח

ל

את הענבים ואסחוט אותם לכוס פרעה ואתן את הכוס אל יד פרעה ,הוא כוס הרוגז
שעתיד פרעה לשתות בסוף ,ואתה שר המשקים תקבל שכר טוב על החלום הטוב
שחלמת ופתרונו כך הוא לך בעוד שלושת השריגים שלושה ימים הם לשחרורך].
ג’ הרועים שמוזכרים בת”י הם משה אהרן ומרים כמו שאמרו בגמ’ במסכת תענית
(ט ).ששלושת אלו נקראים רועים ופרנסים טובים( .עיין בתרגום ירושלמי כאן שהוסיף את
המילה פרנסים)

ואודות כוס הרוגז שעתיד פרעה לשתות לבסוף ,עיין בגמרא (חולין צב ).שדייקא
את פרט זה שבחלומו של שר המשקים הוזכרה המילה כוס ג’ פעמים ,לרמוז על ג’
כוסות רוגז ששתו וישתו מצרים .1 .בימי משה ואהרן .2 .בימי פרעה נכה – שהחריב
נבוכדנצר את מצרים (רש”י)  .3שעתידה מצרים לשתות עם כל העובדי כוכבים –
לעתיד לבוא.
ועל אותו הדרך מפרש ת”י את חלומו של שר האופים ,שראה ג’ סלי חורי על ראשו
ובסל העליון מכל מאכל פרעה והנה עוף אוכל מהסל:
[והשיב יוסף ואמר זה הוא פתרונו ,שלושת הסלים שלושה שעבודים הם שעתידים
בני ישראל להשתעבד ,ואתה שר האופים תקבל שכר רע על החלום הרע שחלמת,
שפתר לו יוסף מה שטוב בעיניו ואמר לו זה לך פתרונו ,שלושת הסלים  -שלושת
ימים הם למיתתך].
שלושת השעבודים המוזכרים בצ”י הם לכאורה מה שהוזכר בחלומו של שר
המשקים שישעבדו את בני ישראל בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה.
הרי לנו שיוסף התוודע לגזרת השעבוד מחלומותיהם של שר המשקים ושר
האופים.

בְ ִרית ֵּבין ַה ְּב ָת ִרים
אחד מן העשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו הוא מה שהראהו ה’ את צרת
בניו בברית בין הבתרים ,בת”י מוסיף הרחבה על החיזיון שהראה ה’ לאברהם אבינו
בברית בין הבתרים ,וכך מפרש את הפסוק המתאר את שראה אברהם בברית בין
ימה
הבתרים( :בראשית טו ,יב) “וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש לָ בֹוא וְ ַת ְר ֵּד ָמה נָ ְפלָ ה ַעל ַא ְב ָרם וְ ִהּנֵ ה ֵא ָ
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ימין לְ ִמ ַׁש ֲע ְּב ָדא יַ ת ְּבנֹוי”
ֲח ֵׁשכָ ה גְ דֹלָ ה נ ֶֹפלֶ ת ָעלָ יו” .ותירגם ת”י“ :וְ ָהא ַא ְר ַּבע ַמלְ ּכְ וָ ון ַקיְ ִ
[והנה ארבעה מלכויות עומדים לשעבד את בניו] .כלומר שהראה ה’ לאברהם את
ארבעת המלכויות שיקומו לשעבד את בניו.
ת”י מוסיף שארבעה מלכויות אלו מפורטים בפסוק :אימה  -זה מלכות בבל.
חשיכה – זה מלכות מדי .גדולה – זה מלכות יון .נפלת – זה מלכות פרס שעתידה
ליפול ואין לה תקומה ,ומשם עתידים לצאת עם בית ישראל”.

יָ דֹ ע ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲע ָך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא ָל ֶהם ,וַ ֲעבָ ד ּום וְ ִע ּנ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה
מדוע נגזר על בניו של אברהם אבינו שיעבוד כה ארוך?
בתורה לא נתפרש טעם גזרת הגלות ארבע מאות שנה ,שבמהלכם ירדו אבותינו
למצרים והשתעבדו בהם המצרים בקושי גדול.
ת”י שופך אור על תעלומה זו ,ובתרגומו על פסוק זה (בראשית טו ,יג) “ידוע תדע כי
ימנַ ת” – [תמורת זה שלא האמנת] .והכוונה היא
“חלַ ף ְדלָ א ֵה ְ
גר יהיה זרעך” מוסיףֲ :
לשאלת אברהם לאחר שהובטח לו שארץ כנען תהיה לזרעו‘ ,במה אדע כי אירשנה’?
ובגלל שאברהם הרהר אחר מידותיו של הקב”ה נגזר על זרעו שיעבוד זה.
וכך איתא בחז”ל( :נדרים לב“ ).בעבור שאמר אברהם במה אדע נענש בידוע תדע”.
ועיין בכלי יקר על פסוק זה שתמה“ :והשכל ימאן לקבל דרוש זה שיסבלו בניו
עונש גדול כזה בעבור האות ששאל אברם ,ואברם עצמו לא קבל שום עונש ושיני
בניו תקהינה?
על כן לבי אומר וגומר שגלות מצרים היו לו סיבות אחרות  ...אך שבעל מדרש
זה קשה לו ,יהיה הטעם אל הגלות מה שיהיה ,למה זה הגיד הקב”ה בשורה רעה זו
לאברם לצערו בחנם? ע”ז אמר שבעוון במה אדע שרצה לידע דבר שלא היה בו צורך
לידע ,כי מה לו לבקש אות על דבר ה’ ,על כן נענש בידוע תדע שהודיעו הקב”ה דבר
לצערו וזה ג”כ מדה כנגד מדה”.
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וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ צְ א ּו ִּב ְרכֻ ׁש ָ ּגדוֹ ל
כמה ביזות בזזו ישראל את המצרים?
בני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול אותו צברו במספר תחנות .א .מה שלקחו
עמם טרם יציאתם ממצרים שעל זה נאמר (שמות יב ,לו) “וַ ה’ נָ ַתן ֶאת ֵחן ָה ָעם ְּב ֵעינֵ י
ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיַ ְׁש ִאלּום וַ יְ נַ ְּצלּו ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם” .ובת”י על פסוק זה מוסיף שכה היה גדול הרכוש
רֹוקינּון יַ ת
שלקחו איתם ממצרים עד שרוקנו את מצרים מנכסיהם! וכלשונו“ :וְ ִ
ִמ ְצ ָר ֵאי ִמנִ כְ ֵסיהֹון”.
ב .ביזת הים שבזזו בני ישראל את כל הכסף והזהב והתכשיטים שקישטו המצרים
את מרכבותיהם ,וכמו שאמרו חז”ל שיוסף המשנה למלך מצרים ,מילא ב’בעל צפון’
אוצרות של זהב אבנים טובות ומרגליות ,ובשעה שנהפך לבב פרעה לרדוף אחרי
בני ישראל ,הבטיח למצרים לפתוח את אוצרות אלו ולחלקם ,כדי שיהיה להם
רצון לרדוף אחרי בני ישראל .וכך עשה פרעה ,חילק את האוצרות וקישטו המצרים
את העגלות והסוסים בכלי זהב אלו ,ולאחר שנבקע הים ובנ”י עברו בתוכו ,נכנסו
המצרים ושטפום המים ,ואז בזזו בנ”י את כל הכסף והזהב שלקחו עמם המצרים
כשיצאו ממצרים( .מכילתא בשלח פ”א .ובמדרש הגדול שמות יא ,ט)
ותרגום יונתן מוסיף על כך שביזה זו היתה לאחר שיצאו בני ישראל מהים והלכו
על שפתו .וכך מתרגם את הפסוק בפרשת מסעי( :במדבר לג ,ח) “וַ ּיִ ְסעּו ִמ ְּפנֵ י ַה ִחירֹת
ֹלׁשת יָ ִמים ְּב ִמ ְד ַּבר ֵא ָתם וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ָמ ָרה”“ .ויעברו
וַ ּיַ ַע ְברּו ְבתֹוְך ַהּיָ ם ַה ִּמ ְד ָּב ָרה וַ ּיֵ לְ כּו ֶּד ֶרְך ְׁש ֶ
יׁשין אּונְ כִ ין
בתוך הים המדברה” – “וַ ֲע ָברּו ְּבגֹו יַ ָמא ּונְ ָפקּו ִמן יַ ָמא וַ ֲאזָ לּו ַעל ּכֵ יף יַ ָמא ּכְ נִ ִ
ּומ ְרגַ לְ יַ ין” [ועברו בתוך הים ויצאו מן הים והלכו על שפת הים ,אוספים אבנים טובות
ַ
ומרגליות”].

אבנים טובות ומרגליות מגן עדן
ג .בת”י מבואר שהיתה תחנה נוספת בה צברו ישראל ממון רב ואולם מקורו של
ממון זה לא היה מהמצרים אלא מגן עדן! וכך מובא בת”י עה”פ (שמות יד ,ט) “וַ ּיִ ְר ְּדפּו
ּופ ָר ָׁשיו וְ ֵחילֹו ַעל ִּפי
אֹותם חֹנִ ים ַעל ַהּיָ ם ּכָ ל סּוס ֶרכֶ ב ַּפ ְרעֹה ָ
יהם וַ ּיַ ִּׂשיגּו ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ַא ֲח ֵר ֶ
ַה ִחירֹת לִ ְפנֵ י ַּב ַעל ְצפֹן”.
שהטעם שבני ישראל חנו על הים הוא משום שבאותה שעה פלט ים סוף אבנים
טובות ומרגליות שהגיעו אליו מגן עדן ,באמצעות נחל פישון שהוליך אל נחל גיחון,
ונחל גיחון הוליך לים סוף שפלט אותם על שפתו.

גל

הרי שלדעת ת”י היתה ביזה נוספת שאינה מהמצרים ואינה מבעל צפון אלא
הקב”ה גילה מקור צפון מששת ימי בראשית בגן עדן ,והוליך את האבנים דרך פישון
לים סוף והים פלט אותם על שפתו.

מקור רכושו של קורח
רכוש רב יותא מכולם הוציא קורח ממצרים ,ומקור רכושו מבואר בת”י ,שבעודו
במצרים מצא שנים מאוצרותיו הטמונים של יוסף ולקחם עמו כאשר יצא ממצרים,
ובעושר הזה רצה להעביר את משה ואהרן מן העולם אלמלא שנגלה כבוד ה’ אל כל
העדה ,כמתואר בפרשת קרח( .ת”י במדבר טז ,יט)

ׁ ֶש ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר עוֹ ְמ ִדים ָע ֵלינ ּו ְלכַ לוֹ ֵתנ ּו וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִ ּצ ֵילנ ּו
ִמ ָ ּי ָדם
מדוע כך הוא טבעו של עולם שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו?
את הענין שטמון במציאות זו :שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב”ה
מצילנו מידם ,הבינו בני ישראל בשעה שעמדו בעברו השני של ים סוף וראו כיצד
המצרים שעמדו לכלותם טובעים בים ,או אז שרו את שירת “אז ישיר” וכך אמרו:
(שמות טו ,ג) “יְ הֹוָ ה ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה יְ הֹוָ ה ְׁשמֹו” ופירש זאת ת”י“ :אמרו בני ישראל ,ה’ איש
עושה מלחמותינו .בכל דור ודור מודיע גבורותיו לעמו בית ישראל .ה’ שמו כשמו כן
גבורותיו”...
הנה כי תכלית הענין אינו למען יראו האומות וייראו ,אלא כדי להודיע בקרב בני
ישראל עצמם את גבורותיו ,להשריש בנו את האמונה והבטחון בו ,כי הוא לבדו כל
יכול ובידו הכח והממשלה.

דל

יכסה המצות ויגביה הכוס כשאומר ‘והיא שעמדה’.

וְ ִהיא ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ לָ נ ּוֶ ׁ ,שלּ ֹא ֶא ָחד ִּבלְ ָבד
ָע ַמד ָעלֵ ינ ּו לְ כַ לּ וֹ ֵתנ ּוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּבכָ ל
דּ וֹ ר וָ דוֹ ר עוֹ ְמ ִדים ָעלֵ ינ ּו לְ כַ לּ וֹ ֵתנ ּו,
וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִ ּצילֵ נ ּו ִמ ָ ּי ָדם.
יניח הכוס מידו ויגלה המצות.

ֵצא ּו ְל ַמד ַמה ִ ּב ֵּקש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ַל ֲעשׂ וֹ ת ְליַ ֲעקֹב
ָא ִבינוּ ֶ ׁ ,ש ּ ַפ ְרעֹה ל ֹא גָ זַ ר ֶא ָּלא ַעל ַה ְ ּז ָכ ִרים ְו ָל ָבן ִ ּב ֵּק ׁש
ַל ֲעקֹר ֶאת ַה ּכֹלֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמר:

ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹ ה ל ֹא גָ זַ ר ֶא ָ ּלא ַעל ַה ְּזכָ ִרים
מדוע פרעה גזר רק על הזכרים?
סיבת הדבר שפרעה גזר על המילדות העבריות להרוג את הזכרים ולא את
הנקבות ,נעוצה בחלומו של פרעה ,המובא בת”י( :שמות א ,טו) “שפרעה ישן והיה רואה
בחלומו ,והנה כל ארץ מצרים נמצאת בכף מאזנים אחת ,וטלה בן כבשה בכף מאזנים
אחת ,והיתה מכריעה כף המאזנים שהטלה בתוכה .מיד שלח וקרא לכל מכשפי
מצרים וסיפר להם את חלומו .מיד פתחו ינוס וימברוס ראשי המכשפים ואמרו לו,
בן אחד עתיד להיוולד בעם ישראל ,שעל ידו עתידה להיחרב כל ארץ מצרים וזהו
הטלה שהכריע בחלומך את כל ארץ מצרים .ובגלל זה שלח פרעה לקרוא למילדות
העבריות וציווה עליהם להרוג את כל הזכרים”.
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גם בהמשך כאשר ראה פרעה שהמיילדות אינם שומעות בקולו וציווה על המצרים
להשתתף בביצוע הגזרה (שמות א ,טו) “כל הבן הילוד היאורה תשליכהו” ,הבין ת”י שזה
המשך לגזירה הראשונה שכעת מסר פרעה את ביצוע הגזירה בידי המצרים להשליך
ליאור את כל הזכרים העבריים.
הבנה זו מנוגדת למה שדייקה הגמ’ (סוטה יב ).מהנאמר “כל הבן הילוד” ,ולא “כל
הבן הילוד לעברים” ,שגזרה זו היתה להשליך ליאור את כל הזכרים הנולדים אף
מילדי המצרים ,וטעם הדבר הובא ברש”י (שם סוטה יב“ ).יום שנולד משה אמרו לו
איצטגניניו היום נולד מושיען ,ואין אנו יודעים אם מצרי הוא או יהודי ,ועמד וקיבץ
כל עמו ובקש מהם ליתן לו הנולדים בו ביום וגזר אף על עמו”.
אך ת”י לשיטתו שכל סיבת הגזירה לא היתה אלא מחמת החלום אותו פתרו
המכשפים באמרם ,שהטלה שיכריע את ארץ מצרים הוא בן אחד העתיד להיוולד
בעם ישראל ,לפיכך לא היה טעם לגזור על ילדי המצרים.

וְ ָלבָ ן ִּב ֵ ּק ׁש ַל ֲעקוֹ ר ֶאת ַה ּ ֹכל
היכן ביקש לבן לעקור את הכל? ומיהו לבן זה?
המפרשים התקשו על פירושו של בעל ההגדה שארמי אובד אבי זה לבן ,היכן
ביקש לבן לעקור את הכל? ועוד הכיצד קשור לבן להמשך הפסוק המתאר את ירידת
יעקב למצרים? ונאמרו בזה פירושים רבים.
ברש”י (דברים כו ,ה) פירש כבעל ההגדה וכתב שלבן ביקש לעקור את הכל בעת
שנודע לו דבר בריחת יעקב ,ורדף אחריו על מנת להורגו.
ת”י (שם) אף הוא מפרש את הפסוק על לבן שביקש להאביד את יעקב ,ומסתבר
שבפשט הכתוב כוונתו כרש”י בעת שרדף אחרי יעקב ,אכן בתרגומו בחומש בראשית
(לא ,כב) מצאנו תוספת דברים על מה שהתחולל בזמן רדיפה זו.
ת”י מבאר כיצד ידע לבן שיעקב ברח? הלא היה רווח של שלושה ימים בין עדרי
יעקב לעדרי לבן? ומבאר ת”י שלאחר שברח יעקב קמו הרועים על הבאר ולא מצאו
מים ,המתינו שלושה ימים אולי יטיף הבאר מים כדרכו ,ולא הטיף ,וסיפרו זאת ללבן,
ומיד הבין שברח יעקב כי בזכותו היתה הבאר מטיפה מים עשרים שנה.
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בשלב זה החליט לבן לרדוף אחר יעקב במטרה להורגו  -ולעקור את הכל ,ולקח
את אנשיו ורדף אחרי יעקב מרחק של שבעה ימים ביום אחד (רש”י בראשית לא ,כג).
והשיגו בהר גלעד ,לשם הלך יעקב משום שהתגלה לו ברוח הקודש ששם עתיד
להיות הצלה לבניו בימי יפתח הגלעדי (ת”י בראשית לא ,כא) .ושם פגש לבן את יעקב
בזמן שהיה מודה ומתפלל לה’ (ת”י בראשית לא ,כג).
הגעתו של לבן להר הגלעד היתה בערב ,בליל ט”ו בניסן
שבסוף ההגדה) ובחלום הלילה בא אליו מלאך ה’ וחרבו שלופה בידו והזהיר אותו פן
ידבר עם יעקב מטוב ועד רע( ,בראשית לא ,כד) .ובזה סוכלה מזימת לבן לעקור את הכל,
וכפי שאמר לבן ליעקב למחרת( :בראשית לא ,כט) “יֶ ׁש לְ ֵאל יָ ִדי לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמכֶ ם ָרע ,אלא
אֹלהי ֲא ִביכֶ ם ֶא ֶמׁש ָא ַמר ֵאלַ י לֵ אמֹרִ ,ה ָּׁש ֶמר לְ ָך ִמ ַּד ֵּבר ִעם יַ ֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע".
ש“ :וֵ ֵ
(ראה בפזמון אז רוב נסים

לבן הוא בלעם
והנה בת”י בחומש במדבר מבואר שלבן היה זקן מופלג מאוד ,שהאריך ימים עד
זמן מלחמת מדין .ובתורה מסופר אודותיו תחת שם נוסף :בלעם! וכמו שכתב ת”י) :
במדבר כב ,ה) “לבן הארמי הוא בלעם שרצה לבלוע את עם בני ישראל ,ונקרא ‘בן
בעור’ שנבער מרוב חכמתו ,ולא חס על ישראל זרע בני בנותיו”.
ולפ”ז יתכן שביקש לעקור את הכל הכוונה לקללות שרצה לקלל את בני ישראל
במטרה ‘לבלוע את בני ישראל’ אך לא עלתה בידו.
אלא שמסדר הדברים שמוזכרים בפסוק נראה שכוונת הפסוק לרצונו של לבן
לעקור את הכל עוד קודם שיצאו ממצרים ,ולא לאחר יציאתם כשנשכר על ידי בלק
לקללם בעודם חונים במדבר.
יש לזכור שגם בהיות בני ישראל במצרים ביקש בלעם – לבן לכלות את בני
ישראל ,במה שהיה שותף בעצת השעבוד של בנ”י במצרים כמבואר בגמרא (סוטה יא,).
והוא היה אביהם או רבם של ינוס וימברוס ראשי המכשפים שעמדו לפני פרעה ,ועשו
את כל הכישופים כנגד משה ואהרן ולבסוף התגיירו ויצאו עם בני ישראל ממצרים
והם אלו שיצרו את העגל בכישופיהם (לדעת הזוה”ק)( .וכמבואר בת”י בכמה מקומות אודותם,
“ּות ֵרין עּולֵ ימֹוי יֵ נִ יס וְ יֵ ְמ ִריס
ובפרשת בלק (במדבר כב ,כב) תרגם“ :ושני נעריו עמו” ְ -
ִע ֵמיּה” ).אך כאמור פשטות כוונת בעל ההגדה לבקשת לבן לעקור את הכל עוד קודם
ירידתם למצרים.
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מדוע ירד לבן למצרים?
ואם לא די בזה ,ת”י בחומש במדבר מגלה פרטים נוספים על בלעם – לבן ,מדוע
ירד למצרים? ומדבריו שם עולה חידוש נוסף ראה להלן.
וכך מתאר ת”י על הפסוק (במדבר לא ,ח) “ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב” את סופו
של בלעם שנהרג בחרב ע”י פנחס:
“ויהי כאשר ראה בלעם החוטא את פנחס הכהן רודף אחריו ,עשה דבר כישוף
ופרח באויר השמים ,מיד הזכיר פנחס שם הגדול והקדוש (של ה’) ופרח אחריו ואחזו
בראשו והורידו (לארץ) ,שלף החרב ורצה להורגו .פתח (בלעם) פיו בדברי תחנונים
ואמר לפנחס ,אם תקיים את נפשי נשבע אני לך שכל הימים שאני קיים אין אני מקלל
את עמך (ישראל).
ענה פנחס ואמר לו ,הלא אתה הוא לבן הארמי שרצית להכרית את יעקב וירדת
למצרים בשביל להאביד את זרעו ,ואחרי שיצאו ממצרים גִ רית בהם את עמלק הרשע,
וכעת גרֹה התגרית לקלל אותם וכיון שראית שלא הואילו מעשיך ,ולא קיבל מאמר ה’
ממך (את הקללות) ,יעצת למלך בלק להעמיד את בנותיו בפרשת דרכים להזנות אותם
ומתו בגלל זה מהם (מישראל) עשרים וארבעה אלף .בגלל זה אין יכולת שוב להחיות
אותך ,ומיד שלף את חרבו מנרתיקה והרגו”.
מדבריו למדנו שתכלית ירידת לבן  -בלעם למצרים היתה בכדי להאביד את נכדיו
 -זרעו של יעקב ,ולכן השתתף בעצת פרעה לכלותם ע”י השעבוד.

השם הנוסף של לבן – בלעם :בלע מלך עמלק?
עוד מבואר בדבריו של ת”י שבלעם היה ‘בלע’ מלך עמלק והוא זה שגירה את
עמלק להילחם עם ישראל תיכף אחר יציאתם ממצרים כשחנו ברפידים .זאת למרות
שת”י בחומש שמות מבאר את סיבת בואו של עמלק למלחמה עם ישראל ,ומדבריו
נראה שלעמלק היה מניע אחר ,וכך כותב ת”י( :שמות יז ,ח)
“ויבא עמלק מארץ הנגב ,וקפץ בלילה ההוא אלף ושש מאות מיל ,בגלל המריבה
שהיתה בין עשיו ובין יעקב בא וילחם עם ישראל ברפידים ,והיה לוקח והורג אנשים
מבית דן שלא היה הענן מקבל אותם מפני הע”ז אשר ביניהם”
בת”י מבואר שעמלק הגיע לנקום את נקמת עשיו זקנו ,ואם מלך עמלק היה לבן –
בלעם ,לא ניתן לומר כן כי הרי לבן לא היה מזרע עשיו ,אלא דוד של עשיו  -אחי רבקה.
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ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִביַ ,ו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ ּיגָ ר ָׁשם ִ ּב ְמ ֵתי
צום ָו ָרב:
ְמ ָעטַ ,ויְ ִהי ָׁשם ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ לָ ,ע ּ
ַו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמהָ :אנוּ ס ַעל ּ ִפי ַה ִּד ּבוּ ר:
ַו ָ ּיגָ ר ָׁשםְ :מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ּל ֹא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּק ַע
ֹאמרוּ ֶאל
ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ָּלא ָלגוּ ר ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרַ :ו ּי ְ
ּ ַפ ְרעֹהָ ,לגוּ ר ָ ּב ָא ֶרץ ָ ּבאנוּ ִּ ,כי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַל ּצֹאן ֲא ׁ ֶשר
ַל ֲע ָב ֶד ָ
יךִּ ,כי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַעןְ .ו ַע ָּתה יֵ ׁ ְשבוּ
נָ א ֲע ָב ֶד ָ
יך ְ ּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹשן:
ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעטְּ :כ ָמה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ְ :ב ׁ ִש ְב ִעים נֶ ֶפ ׁש יָ ְרדוּ
יך ִמ ְצ ָריְ ָמהְ ,ו ַע ָּתה ָשׂ ְמ ָך יְ ה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
ֲאבוֹ ֶת ָ
יך ְּככוֹ ְכ ֵבי
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָלרֹב.
ַויְ ִהי ָׁשם ְלגוֹ יְ :מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻצ ָ ּינִ ים ׁ ָשם.
צוםְּ :כ ָמה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר :וּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ּ ָפרוּ ַו ִ ּי ׁ ְש ְרצוּ
ָ ּגדוֹ לָ ,ע ּ
ַו ִ ּי ְר ּבוּ ַו ַ ּי ַע ְצמוּ ִ ּב ְמאֹד ְמאֹדַ ,ו ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם:

אמנם יתכן שאף שלבן לא היה מזרע עשיו ,מ”מ הסית את העם העמלקי להילחם
בישראל בגלל המריבה של עשיו זקנם עם יעקב ,ונמצא שאין סתירה בין הדברים.

ּובְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָפר ּו וַ יִ ׁ ְש ְרצ ּו וַ יִ ְרבּ ּו וַ יַ ַעצְ מ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם
חלק מהתעצמותם של בני ישראל בארץ מצרים היתה העובדה שמובאת בת”י ,שבני
ישראל בנו בארץ גשן בתי מדרשות ,ארמונות ,ואחוזת שדות וכרמים( .בראשית מז ,כז)
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פרק א
א

ׁ ִשיר ַה ׁ ּ ִש ִירים ֲא ׁ ֶשר לִ ׁ ְשלֹמֹה :ב יִ ׁ ּ ָש ֵקנִ י ִמ ְּנ ׁ ִשיקוֹ ת

(א) ׁ ִש ִירין וְ ת ּו ׁ ְש ְּב ָחן ִדי ֲא ַמר ׁ ְשלֹמֹה נְ ִב ָ ּיא ַמלְ ָּכא דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל – שירים
ותשבחות שאמר שלמה הנביא ,מלך ישראלְּ ,בר ּו ַח נְ ב ּו ָאה ֳק ָדם ִר ּבוֹ ן ָּכל
ָעלְ ָמא יְ יָ  .ברוח נבואה לפני אדון כל העולם ה'ֲ .ע ַס ְר ֵּתי ׁ ִש ָיר ָתא ִא ְת ֲא ַמר ּו
ְּב ָעלְ ָמא ָה ֵדין ׁ ִש ָירא ֵדין ְמ ׁש ּו ַּבח ִמן כּ ּו ְּלהוֹ ן – .עשר שירות נאמרו בעולם
הזה ,ושיר זה משובח מכולם.

ׁ ִש ְיר ָתא ַק ַּמיְ ָתא ֲא ַמר ָא ָדם ִּבזְ ָמן דְּ ִא ׁ ְש ְּת ֵביק לֵ ּיה חוֹ ְב ֵת ּיה וַ ֲא ָתא יוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא
וְ ַא ֵ ּגין ֲעלוֹ י ּ ְפ ַתח ּפ ּו ֵּמ ּיה וַ ֲא ַמר ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר לְ יוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא – .שירה ראשונה
אמר אדם (הראשון) בזמן שנסלח לו על חטאו והגיע יום השבת והגין עליו
פתח פיו ואמר 'מזמור שיר ליום השבת'.

ׁ ִש ְיר ָתא ִּתנְ יֵ ָיתא ֲא ַמר מ ׁ ֶֹשה ִעם ְּבנוֹ י דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּבזְ ָמן דְּ ַב ַ ּזע לְ הוֹ ן ָמ ֵרי ָעלְ ָמא יָ ת
יַ ָּמא דְּ ס ּוף ּ ְפ ַתח ּו כּ ּו ְּלהוֹ ן ַּכ ְחדָּ א וַ ֲא ַמר ּו ׁ ִש ְיר ָתא דְּ ַה ְּכ ֵדין ַּכ ִתיב ְּבכֵ ן ׁ ַש ַּבח מ ׁ ֶֹשה
ּו ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל – .שירה שניה אמר משה עם בני ישראל בשעה שקרע להם
אדון העולם את ים סוף ,פתחו כולם כאחד ואמרו שירה שכן כתוב 'אז
ישיר משה ובני ישראל'.
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ׁ ִש ְיר ָתא ְּתלִ ֵית ָיתא ֲא ַמר ּו ְּבנוֹ י דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּבזְ ָמן דְּ ִא ְתיְ ֵה ַיבת לְ הוֹ ן ֵּב ָירא דְּ ִמיָ א
דְּ ַה ְּכ ֵדין ַּכ ִתיב ְּבכֵ ן ׁ ַש ַּבח יִ ְשׂ ָר ֵאל – .שירה שלישית אמרו בני ישראל בשעה
שניתן להם באר המים שכן כתוב 'אז ישיר ישראל'.

ׁ ִש ְיר ָתא ְר ִב ֵיע ָיתא ֲא ַמר מ ׁ ֶֹשה נְ ִב ָ ּיא ַּכד ֲא ָתא זִ ְמנֵ ּיה לְ ִמ ְפ ַטר ִמן ָעלְ ָמא וְ אוֹ כַ ח
ַּב ּה יָ ת ַע ָּמא ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל דְּ ַה ְּכ ֵדין ַּכ ִתיב ַא ִ ּצית ּו ׁ ְש ַמ ָ ּיא וַ ֲא ַמ ֵּליל – .שירה רביעית
אמר משה הנביא ,כאשר הגיע זמנו להפטר מן העולם ,והוכיח בה את עמו
בית ישראל ,שכן כתוב 'האזינו השמים ואדברה'.

ׁ ִש ְיר ָתא ֲח ִמ ׁ ֵיש ָיתא ֲא ַמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נ ּון ַּכד ֲאגַ ח ְק ָר ָבא ְּבגִ ְבעוֹ ן וְ ָקמ ּו לֵ ּיה
ׁ ִש ְמ ׁ ָשא וְ ִס ֲיה ָרא ְּתלָ ִתין וְ ׁ ֵשית ׁ ָש ִעין ּו ְפ ַסק ּו ִמ ְּל ֵמ ַימר ׁ ִש ְיר ָתא ּ ְפ ַתח ּפ ּו ֵּמ ּיה ִאיה ּו
וַ ֲא ַמר ׁ ִש ְיר ָתא דְּ ַה ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב ְּבכֵ ן יְ ׁ ַש ַּבח יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֳק ָדם יְ יָ  – .שירה חמישית אמר
יהושע בן נון כאשר הגיח קרב בגבעון ועמדה לו השמש והירח שלושים
ושש שעות ,ופסקו מלומר שירה ,פתח הוא את פיו ואמר שירה ,שכן כתוב
'אז ישיר יהושע לפני ה''.

ׁ ִש ְיר ָתא ׁ ְש ִת ֵית ָיתא ֲא ַמר ָּב ָרק ּו ְדבוֹ ָרה ְּביוֹ ָמא דִּ ְמ ַסר יְ יָ יָ ת ִס ְיס ָרא וְ יָ ת ַמ ׁ ְש ְריָ ֵת ּיה
ְּביַ ד ְּבנוֹ י דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל דְּ ַה ְּכ ֵדין ַּכ ִתיב וְ ׁ ַש ַּב ַחת דְּ בוֹ ָרה ּו ָב ָרק ַּבר ֲא ִבינוֹ ַעם – .שירה
ששית אמרו ברק ודבורה ביום שמסר ה' את סיסרא ואת מחנהו ביד בני
ישראל שכן כתוב 'ותשר דבורה וברק בן אבינועם'.

ׁ ִש ְיר ָתא ׁ ְש ִב ֵיע ָיתא ֲא ַמ ַרת ַח ָּנה ִּבזְ ָמן דְּ ִא ְתיְ ֵהיב לַ ּה ַּבר ִמן ֳק ָדם יְ יָ דְּ ַה ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב
וְ צַ ִּל ַיאת ַח ָּנה ְּבר ּו ַח נְ ב ּו ָאה וַ ֲא ַמ ַרת – .שירה שביעית אמרה חנה בעת שניתן
לה בן מלפני ה' ,שכן כתוב 'ותתפלל חנה ותאמר'.

ׁ ִש ְיר ָתא ְּת ִמינֵ ָיתא ֲא ַמר דָּ וִ ד ַמלְ ָּכא דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָּכל נִ ַּס ָ ּיא דַּ ֲע ַבד לֵ ּיה יְ יָ ּ ְפ ַתח
ּפ ּו ֵּמ ּיה וַ ֲא ַמר ׁ ִש ְיר ָתא דְּ ַה ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב וְ ׁ ַש ַּבח דָּ וִ ד ִּבנְ ב ּו ָאה ֳק ָדם יְ יָ  – .שירה
שמינית אמר דוד מלך ישראל ,על כל הנסים שעשה לו ה' .פתח את פיו
ואמר שירה ,שכן כתוב 'וישר דוד בנבואה לפני ה''.

ׁ ִש ְיר ָתא ְּת ׁ ִש ֵיע ָיתא ֲא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּבר ּו ַח ק ּו ְד ׁ ָשא ֳק ָדם ִר ּבוֹ ן ָּכל
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ּ ִפיה ּו ִּכי טוֹ ִבים דּ ֶֹד ָיך ִמ ָ ּייִ ן :ג לְ ֵר ַיח ׁ ְש ָמנֶ ָיך טוֹ ִבים
ׁ ֶש ֶמן ּת ּו ַרק ׁ ְש ֶמ ָך ַעל ֵּכן ֲעלָ מוֹ ת ֲא ֵהב ּו ָך :ד ָמ ׁ ְשכֵ נִ י
ָעלְ ָמא יְ יָ  - .שירה תשיעית אמר שלמה מלך ישראל ברוח הקודש לפני
אדון כל העולם ה'( .והיא מגילה זו שיר השירים)

וְ ׁ ִש ְיר ָתא ֲע ִשׂ ֵר ָיתא ֲע ִת ִידין לְ ֵמ ַימר יָ ַת ּה ְּבנֵ י גָ לְ וָ ָתא ְּב ִעדָּ ן דְּ יִ ּ ְפק ּון ִמן ָ ּגל ּו ָתא
– ושירה עשירית עתידין לומר אותה בני הגלות בזמן שיצאו מן הגלות.

דְּ ַה ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב ּו ְמ ָפ ַר ׁש ַעל יְ דוֹ י דִּ ׁ ַיש ְעיָ ה נְ ִב ָ ּיא דְּ ַה ְּכ ֵדין ְּכ ִתיב ׁ ִש ָירא ָה ֵדין
יְ ֵהי לְ כוֹ ן לְ ֶח ְדוָ א ְּכלֵ יל ִא ְת ַקדָּ ׁש ּות ַח ָ ּגא דְּ ִפ ְס ָחא וְ ֶח ְדוַ ת לִ ָּבא ְּכ ַע ָּמא דְּ ָאזְ לִ ין
לְ ִא ַּת ְחזָ ָאה ֳק ָדם יְ יָ ְּתלָ ת זִ ְמנִ ין ְּב ׁ ַש ָּתא ְּב ִמינֵ י זֶ ֶמר וְ ָקל ַט ְבלָ א לְ ֵמ ַיעל לְ ט ּו ָרא
דַּ יָ י ּולְ ִמ ְפלַ ח ֳק ָדם יְ יָ ַּת ִּק ָיפא דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל - :שכן כתוב ומפורש על ידי ישעיהו
הנביא ,וכן כתוב 'השיר הזה יהיה לכם לשיר כליל התקדש חג הפסח,
ושמחת לב כהעם ההולך להראות לפני ה' שלוש פעמים בשנה ,במיני זמר
וקול תוף לבוא להר ה' ולעבוד לפני ה' צור ישראל'.

(ב) ֲא ַמר ׁ ְשלֹמֹה נְ ִב ָ ּיא ְּב ִר ְיך ׁ ְש ֵמ ּיה דַּ יָ י דִּ ַיהב לַ ן אוֹ ַריְ ָתא ַעל יְ דוֹ ִהי דְּ מ ׁ ֶֹשה ָס ְפ ָרא
ַר ָּבא – אמר שלמה הנביא ,ברוך שם ה' שנתן לנו תורה על ידיו של משה
הנביא הגדולְּ .כ ִת ָיבא ַעל ְּת ֵרין ל ּו ֵחי ַא ְבנַ ָ ּיא וְ ׁ ִש ָּיתא ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה וְ ַתלְ מ ּו ָדא
ְּב ִ ּג ְר ָסא – כתובה על שני לוחות אבנים ,וששה סדרי משנה ותלמוד בגרסא.
וַ ֲהוָ ה ִמ ְת ַמ ַּלל ִע ַּמן ַא ּ ִפין ְּב ַא ּ ִפין ִּכגְ ַבר דְּ נַ ּׁ ֵשיק לְ ַח ְב ֵר ּיה ִמן ְסגִ יא ּות ִח ְּב ָתא דְּ ַח ֵּביב
לַ ן יַ ִּתיר ִמ ּׁ ִש ְב ִעין ַע ְמ ַמ ָ ּיא - :והיה מדבר עמנו פנים בפנים כאדם הנושק
לחברו ,מרוב חבה שחבב אותנו יותר משבעים האומות.
(ג) לְ ָקל נִ ָּיס ְך ּוגְ ב ּו ְר ָת ְך דַּ ֲע ַב ְד ָּתא לְ ַע ָּמ ְך ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל זָ ע ּו ָּכל ַע ְמ ַמ ָ ּיא – לקול
נסיך וגבורותיך שעשית לעמך בית ישראל פחדו כל האומות .דִּ ׁ ְש ַמע ּו יָ ת
ישא ִא ׁ ְש ְּת ַמע ְּבכָ ל ַא ְר ָעא – אשר
ׁ ֵש ַימע ְ ּגב ּו ְר ָת ְך וְ ָא ְתוָ ָת ְך ָט ַב ָ ּיא ּו ׁ ְש ָמ ְך ַקדִּ ׁ ָ
שמעו את שמע גבורותיך ואותותיך הטובים ,ושמך הקדוש נשמע בכל
ישי ַמלְ כִ ין וְ כָ ֲהנִ ין -
הארץַ .ד ֲהוָ א ְּב ִחיר ִמ ְּמ ׁ ַשח ְרב ּו ָתא דַּ ֲהוָ ה ִמ ְת ַר ֵּבי ַעל ֵר ׁ ֵ
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ַא ֲח ֶר ָיך נָ ר ּוצָ ה ֱה ִב ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה
ָּב ְך נַ זְ ִּכ ָירה ד ֶֹד ָיך ִמ ַ ּייִ ן ֵמ ׁ ָיש ִרים ֲא ֵהב ּו ָך :ה ׁ ְשחוֹ ָרה ֲאנִ י
וְ נָ אוָ ה ְּבנוֹ ת יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ְּכ ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר ִּכ ִיריעוֹ ת ׁ ְשלֹמֹה:
שהיה מובחר משמן המשחה שהיה נמשח על ראשי מלכים וכהניםּ ,ו ְבגִ ין
ֵּכן ְר ִחימ ּו צַ דִּ ַיק ָ ּיא לִ ְמ ָה ְך ָּב ַתר אוֹ ַרח ט ּו ָב ְך ְּב ִדיל דְּ יַ ְח ְסנ ּון ָעלְ ָמא ָה ֵדין וְ ָעלְ ָמא
דְּ ָא ֵתי - :ומפני זה אהבו הצדיקים ללכת אחרי אורח חסדך כדי שיירשו
העולם הזה והעולם הבא.

(ד) ַּכד נְ ַפק ּו ַע ָּמא ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם ֲהוָ ת ְמ ַד ְּב ָרא ׁ ְשכִ ינַ ת ָמ ֵרי ָעלְ ָמא ֳק ָד ֵמיהוֹ ן
ְּב ַע ּמ ּו ָדא דַּ ֲענָ נָ א ִּב ָימ ָמא ּו ְב ַע ּמ ּו ָדא דְּ ֵא ׁ ָש ָתא ְּבלֵ ילְ יָ א – כאשר יצאו עם בית
ישראל ממצרים ,היה מהלך שכינת אדון העולם בעמוד ענן ביום ,ובעמוד
אש בלילהֲ .א ַמר ּו צַ דִּ ֵיקי דָּ ָרא ַהה ּוא  -אמרו צדיקי הדור ההואִ ,ר ּבוֹ ן ָּכל
ָעלְ ָמא  -רבון כל העולם ,נְ גֵ ְידנָ א ָּב ְת ָר ְך  -משכנו אחריךּ ,ונְ ֵהי ָר ֲה ִטין ָּב ַתר אוֹ ַרח
ט ּו ָב ְך  -ונהיה רצים אחרי דרך חסדך ,וְ ָק ֵריב יָ ַתן ְּב ׁ ִש ּפוֹ לֵ י ט ּו ָרא דְּ ִסינַ י  -וקרב
אותנו בשיפולי הר סיני ,וְ ַהב לַ ן יָ ת אוֹ ַריְ ָית ְך ִמן ֵּבית ִ ּגנְ זָ ְך דִּ ְר ִק ָיעא  -ותן לנו
את תורתך מבית גנזך שבשמים ,וְ נֶ ֳח ֵדי וְ נִ ְב ַדח ְּב ַע ְשׂ ִרין וְ ַת ְר ֵּתין ָא ְתוָ ן דְּ ִמ ַּכ ְת ָבא
ְּבהוֹ ן  -ונשמח ונעלוז בעשרים ושתים האותיות שנכתבה בהםּ .ונְ ֵהי דָּ כְ ִרין
יָ ְתהוֹ ן  -ונהיה זוכרים אותם ,וְ נִ ְר ַחם יָ ת ֲאלָ ה ּו ָת ְך  -ונאהב את אלוקותך,
ּונְ ֵהי ִמ ְת ַר ֲח ִקין ִמ ָּב ַתר ָט ֲעוָ ת ַע ְמ ַמ ָ ּיא  -ונהיה מתרחקים מאחורי תועבות
העמים ,וְ כָ ל צַ דִּ ַיק ָ ּיא דְּ ָע ְב ִדין דְּ ָת ֵקין ֳק ָד ָמ ְך יְ הוֹ ן דָּ ֲחלִ ין ִמ ָּנ ְך וְ ָר ֲח ִמין יָ ת ּ ִפ ּקוֹ ָד ְך:
וכל הצדיקים העושים הישר לפניך יהיו יראים מפניך ושומרים מצותך.
(ה) ַּכד ֲע ַבד ּו ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ ת ִעגְ לָ א – כאשר עשו בני ישראל את העגל,
ִא ְת ְק ַדר ּו ַא ּ ֵפיהוֹ ן ִּכ ְבנוֹ י דְּ כ ּו ׁש דְּ ׁ ַש ְריָ ן ְּב ַמ ׁ ְש ְּכנֵ י ֵק ָדר – הושחרו פניהם כבני
כוש החונים באהלי קדר ,וְ כַ ד ָּתב ּו ִּב ְתי ּו ְב ָּתא וְ ִא ׁ ְש ְּת ֵביק לְ הוֹ ן – וכאשר שבו
בתשובה ונסלח להםְ ,סגָ א זִ יו יְ ַקר ַא ּ ֵפיהוֹ ן ְּכ ַמלְ ֲאכַ ָ ּיא ַעל דַּ ֲע ַבד ּו יְ ִר ָיע ָתא
לְ ַמ ׁ ְש ְּכנָ א – גדל זיו יקר פניהם כמלאכים על שעשו יריעות למשכן,
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ו ַאל ִּת ְר ֻאנִ י ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ְש ַח ְרח ֶֹרת ׁ ֶש ׁ ּ ְשזָ ַפ ְתנִ י ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש ְּבנֵ י
ִא ִּמי נִ ֲחר ּו ִבי ָשׂ ֻמנִ י נֹ ֵט ָרה ֶאת ַה ְּכ ָר ִמים ַּכ ְר ִמי ׁ ֶש ִּלי
לֹא נָ ָט ְר ִּתי :ז ַה ִ ּג ָידה ִּלי ׁ ֶש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ׁ ִשי ֵאיכָ ה ִת ְר ֶעה
ֵאיכָ ה ַּת ְר ִּביץ ַּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם ׁ ַש ָּל ָמה ֶא ְהיֶ ה ְּכע ְֹטיָ ה ַעל ֶע ְד ֵרי
ּו ׁ ְש ָרת ֵּבינֵ יהוֹ ן ׁ ְשכִ ינְ ָתא דַּ יָ י – ושרתה ביניהם שכינת ה'ּ ,ומ ׁ ֶֹשה ִר ְּבהוֹ ן ְסלֵ יק
לִ ְר ִק ָיעא וִ ַיהב ׁ ְשלָ ם ֵּבינֵ יהוֹ ן ּו ֵבין ַמלְ ְּכהוֹ ן - :ומשה רבם עלה לשמים ונתן
שלום ביניהם ובין מלכם:
(ו) ֲא ַמ ַרת ְּכנִ ׁ ְש ָּתא דְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּכל ֳק ֵבל ַע ְמ ַמ ָ ּיא – אמרה כנסת ישראל כנגד
כל העמים .לָ א ְת ַבזּוֹ ן יָ ִתי ַעל דַּ ֲאנָ א ַק ְד ִר ָיתא ִמ ְּנכוֹ ן – אל תבזו אותי על
שאני שחורה ממכםַ ,על דַּ ֲע ַב ִדית ְּכע ּו ָב ֵדיכוֹ ן ּו ְסגֵ ִידית לְ ׁ ִש ְמ ׁ ָשא וְ ִס ֲה ָרא – על
שעשיתי כמעשיכם והשתחויתי לשמש והירח ,דִּ נְ ִב ֵיאי ׁ ִש ְק ָרא ִאנּ ּון ְ ּג ַרמ ּו

לְ ִא ְס ַּת ָּק ָפא ְּתקוֹ ף ר ּוגְ זָ א דַּ יָ י ֲעלַ י – כי נביאי השקר הם גרמו לעלות רב כעס
ה' עלי ,וְ ַא ְּלפ ּונִ י לְ ִמ ְפלַ ח לְ ָט ֲעוָ ְתכוֹ ן ּולְ ַה ָּלכָ א ְּבנִ ּמוֹ ֵסיכוֹ ן – ולימדוני לעבוד
לתועבותיכם וללכת בדרכיוּ .ולְ ָמ ֵרי ָעלְ ָמא דְּ ה ּוא ֱאלָ ִהי לָ א ְפלַ ִחית וְ לָ א
ֲאזַ לִ ית ְּבנִ ּמוֹ ֵס ּיה וְ לָ א נְ ַט ִרית יָ ת ּ ִפ ּקוֹ דוֹ י וְ יָ ת אוֹ ָריָ ֵת ּיה – .ולאדון העולם אשר

הוא אלוקי לא עבדתי ולא הלכתי בחוקיו ולא שמרתי מצותיו ואת תורתו.
(ז) ַּכד ְמ ָטא זִ ְמנֵ ּיה דְּ מ ׁ ֶֹשה נְ ִב ָ ּיא לְ ִמ ְפ ַטר ִמן ָעלְ ָמא – כאשר הגיע זמנו של משה
הנביא להיפטר מן העולםֲ .א ַמר ֳק ָדם יְ יָ – אמר לפני ה'ּ ְ ,גלֵ י ֳק ָד ָמי דְּ ַע ָּמא ָה ֵדין
ֲע ִת ִידין לִ ֵמ ָחב ּולְ ַה ָּלכָ א ְּבגָ ל ּו ָתא – גלוי לפני כי העם הזה עתידים לחטוא
ולהלך בגלותְּ .כ ַען ַח ִ ּוי ֳק ָד ַמי ֵאיכְ ֵדין יִ ְת ּ ַפ ְרנְ ס ּון וְ יִ ׁ ְשרוֹ ן ֵּבינֵ י ַע ְמ ַמ ָ ּיא דְּ ַק ׁ ְשיָ ן
ְ ּגזֵ ָיר ְתהוֹ ן ְּכ ֻח ְמ ָתא ּוכְ ׁ ָש ָר ֵבי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא דְּ ִט ֲיה ָרא ִּב ְתק ּו ַפת ַּת ּמ ּוז – כעת הגידה לי
איך יתפרנסו ,ואיך יחנו בין העמים אשר קשות גזרותיהם כחמה וכשרבי
שמש הלוהטת בתקופת תמוזּ .ולְ ָמא ֵדין יְ הוֹ ן ְמט ּולְ ְטלִ ין ֵּבינֵ י ֶע ְד ֵרי ְּבנוֹ י דְּ ֵע ָשׂ ו
וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל דִּ ְמ ׁ ַש ְּת ִפין לָ ְך ָט ֲעוָ ְתהוֹ ן לְ ַח ְב ַר ָ ּיא – .ולמה זה יהיו נעים בין עשיו
וישמעאל שמשתפים את אלילהם כחברים לך( .משוים את אליליהם לה')
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