אורט לטכנולוגיה מתקדמת ,למדעים וערכים

הגדה של
"תנו רבנן"
אולפנית אורט טבריה
שנת תש"פ

"תנו רבנן"
פירושים ,רעיונות ,ותובנות
שנכתבו ע"י בנות כיתה יב' – מחזור נ"ח,
במסגרת לימודי תושב"ע
אולפנית אורט טבריה
תש"פ

בנות יקרות
ײשר כוחכן על העיון באגדה .מן הסתם שמתן לב שחז"ל בחרו
להגדה את מקרא ביכורים .הסקירה ההיסטורית שאומר כל יהודי
כאשר הוא מביא את הביכורים למקדש" :הגדתי היום לה' אלקיך
כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו ...ױביאנו אל
המקום הזה ױיתן לנו את הארץ הזאת "...הסיבה הפשוטה בגללה
בחרו בקטע זה ,היא משום שהוא נאמר בגוף ראשון.
ברגע האמת כאשר אדם זוכה ליהנות מהפירות הראשונים שלו,
הוא בא לבית המקדש ואומר :תודה ה' על שהצלת את אבותײ
והײת איתם לאורך כל הדרך ,תודה שהוצאת אותי ממצרים ונתת
לי את הארץ .בכך הופך הסיפור על יציאת מצרים לזיכרון הלאומי
שלנו .כולנו יצאנו משם וכולנו נכנסנו לארץ.
ממיתוס וסיפור היסטורי -לזיכרון חי ומוחשי.
מתוך הזיכרון החי והמוחשי מתקדם האדם אל הגאולה שבימיו.
שנזכה
הרב שמעיה כרמל
ראש האולפנית

בנות יקרות
דברײ אלה נכתבים אליכן מתוך הבית הסגור ,בעצם ימי ההסגר
של מגפת הקורונה .דומה הײתי עלי ,כאותו יהודי ,ערב היציאה
מעבדות מצרים..." .ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר.
ועבר ה' לנגוף את מצרים ...ופסח ה' על הפתח ולא ײתן המשחית
לבוא אל בתיכם לנגוף".
כשבית המקדש עמד על תילו ,היה קורבן פסח היה נאכל למנױיו.
משפחות משפחות נאספו לחבורה גדולה ,כדי לתת שבח לקב"ה על
נס הגאולה .אבל בשנה זו נתכנס איש איש בביתו וסעודות החג
המשפחתיות ימתינו לשנה אחרת .ליל הסדר יקבל צביון שונה מעט.
אף כי לא נזכה להמולה המשפחתית ,חובה עלינו להיות שותפים,
מתוך שמחה גדולה ,לסיפור הגאולה האישית והלאומית.
ליל הסדר מספר את סיפור הנצח של עם ישראל -אנחנו חוליה
בשרשרת הנצח הזו.
תודה לכן על שנת לימודים ,שהיה בה רצון כן להתחבר לעולמה
של תורה ,מתוך סקרנות ואהבה.
מושיק כפיר
מורה למשנה

סדר הקערה

קדש

משנה מסכת אבות פרק א משנה יא

ַאְבַטְלי ֹון א ֹוֵמרֲ ,חָכִמיםִ ,הָזֲּהרּו ְּב ִדְבֵריֶכםֶׁ ,שָּמא ָתח ֹובּו ח ֹוַבת ָּגלּות
ְוִתְגלּו ִלְמק ֹום ַמ ִים ָהָרִעיםְ ,ו ִיְׁשּתּו ַהַּתְלִמי ִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו,
ְוִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמ ִים ִמְתַחֵּלל.

מסורת  -רותם כהן ,מטר כהן קדרון ועמר רואי.
במשך שנים משמשת המסורת כדרך לאיזון החײם .האדם הורגל לנהוג לפי
דרך חײם מסױמת ,המהװה עבורו מסגרת וגבולות לכל דבר שיעשה.
מסורת נמצאת סביבנו כמעט בכל תחום :הדרך בה אנו עובדים ,ישנים,
מתלבשים ואף אוכלים .בהקשר הדתי ,ניתן לראות את חבישת הכיפה
ולבישת הציצית כדבר שעובר מדור לדור ומחזק את הקשר בין אדם לבוראו.
לא כל אחד ידע לומר למה לובשים את הפריטים הללו ,מצב זה ,בו אדם
לא פועל על פי ההיגיון הפרטי שלו אלא על פי מה ששמע וחװה בעברו,
נקרא מסורת .אם נתמקד במסורת היהודית ,ניתן למצוא קװים מנחים
שעוברים מדור לדור :במשך דורות אב המשפחה שימש כזה שצריך לפרנס
את משפחתו ,האב היה עובד יום וליל על מנת ליצור לאשתו ולילדיו חײם
נאותים ,ױחד עם זאת ,שימש האב גם כשליט הבית וזה שאומר את המילה
האחרונה .מאידך ,המצב שהיה מקובל במשך אלפי שנים הוא שהאם ממונה
על סידור הבית ,הכנת המזון וגידול וחינוך הילדים.
לעתים אפקט המסורת כשאדם מקײם משהו  -מצװה או סתם מעשה
יום-יומי ,חזק מהבנתו את אותה המצװה או המעשה .המחשבה שהוריך,
הורי הוריך וכן הלאה ,קײמו את אותו הדבר שאתה מקײם ,גורמת לך
להאמין בדרך שעברה מדור לדור ולרצות להיות חלק מאותה מורשת
אין סופית .לעבוד אדמה בימינו אינו מעשה של מה בכך או שמתרכז
בדרישות הפיזיות .עבודת אדמה טבועה במין האנושי מאז שגילה אותה.
עבודת אדמה במאה העשרים ואחת מחברת אותנו לשורשים ומנכיחה
במציאות את היכולות הפיזיות שסיגלנו לעצמינו עם השנים ושאינן
מקבלות ביטױ בעבודות המשרדיות הסטריליות שרובנו עושים מידי יום.
באותה מידה ,לעמוד מתחת לחופה ולקײם את טקס החתונה המוכר שכבר
אלפי שנים מזכה מיליוני יהודים לחיות על פי רצונם ותשוקתם ,מרגש
באופן ײחודי לא רק בגלל הבית שזה עתה נבנה ,אלא גם בגלל המשכיות
המסורת שאותו הבית מסמל בליבנו.
אם כן ,האדם נאחז במסורת מרצונו כשם שנאחז בחוקי המדינה אליה הוא
משתײך או בחוקי הארגון בו הוא חבר .לרוב ,האדם הולך לפי תכתיבי
הדורות הקודמים ולא יבחר ללכת בדרך שתתאים לו או בדרך שירצה בה,
כיון שהמסורת מהװה לו "רשת בטחון"  .בצורה דומה ,בתקופה בה נכתבה
המשנה הנזכרת ,עם ישראל היה צריך רשת ביטחון שתבטיח את אחדותו
גם בימי גלות ארוכים .המסורת היהודית אינה ענײן של מה בכך,
חשוב והכרחי שהדברים העוברים מדור לדור יהיו ראױים לשימור ױישאו
באחריות ובכבוד את שמו של עם ישראל ,ועל ידי כך של הקב"ה ,בעולם.

רחץ
כרפס
יחץ
מגיד

מסכת אבות – פרק א ,משנה ב:
ִׁשְמע ֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגד ֹוָלה .הּוא ָהָיה א ֹוֵמרַ ,על ְׁשלָׁשה
ְדָב ִרים ָהע ֹוָלם ע ֹוֵמדַ ,על ַהּת ֹוָרה ְוַעל ָהֲעב ֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָס ִדים.
גמילות חסדים – שירה יצחקי
אם ניצמד להגדרה המילונית של האנציקלופדיה היהודית ,נגלה שגמילות
חסדים היא :החובה לעזור לזולת ולהתחשב בו .גמילות חסדים היא:
לכבד את האדם שמולך להקדיש לו מחשבה מעבר לגבול האנוכי
האינטרסנטי .בין מצװת גמילות חסדים ניתן למצוא את מצװת ניחום
אבלים ,ביקור חולים ,קבורת המת וכו'.
אך אני רואה את העזרה לזולת כחובה שהיא זכות .הקב"ה העניק לכל
אחד מאתנו מהטוב שלו ,אחרת לא הײנו יכולים לקרוא את המאמר הזה,
לראות ,ללכת או לחשוב כל היכולות האלו ניתנו לנו ,ולא סתם.
אני מאמינה שכל דבר הוא מהקב"ה ױש סיבה שבגללה אני קיבלתי
יכולות כאלו וחברתי קיבלה יכולות שונות.
אסור לקחת כמובן מאליו את מה שיש לנו ,וזכינו ביכולת לתת ,לתרום
ולעשות בשביל אלו שלא יכולים" .הכדור כרגע בידײם שלנו".
גמילות חסדים אינה רק סיסמא ,היא גישה לחײם .לכן ,היא בהחלט
ראױה והכרחית להװת אחד מ 3-עמודי התװך של העולם שלנו.
עולמנו אינו מתנהל בצורה אינדיבידואלית ונפרדת ,אלא בריבױ של
דעות ,עמים ,אמונות ואנשים .העולם מלא בצרכים שצריך לקײם.
בפוטנציאל לגרום לאדם לחײך ולהאמין בטוב.
בדיוק על כך המשנה בה בחרתי מדברת – ללא גמילות החסדים,
הערבות ההדדית ,העזרה לחלש ממך והנכונות להקדיש זמן לאדם שהוא
לא אתה  -העולם לא היה יכול להתקײם אפילו מעט.
נתינה ועזרה הינן בסיס לכל התפתחות ,בין אם בקנה מידה אישי
ובין אם בקנה מידה עולמי.

מסכת אבות פרק ו' משנה א'
ַרִּבי ֵמִאיר א ֹוֵמר ָּכל ָהע ֹוֵסק ַּבּת ֹוָרה ִלְׁשָמּה ,ז ֹוֶכה ִל ְדָב ִרים ַה ְרֵּבה,
ְולֹא ע ֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּכל ָהע ֹוָלם ֻּכּל ֹו ְּכַדאי הּוא ל ֹו.
לימוד תורה  -עמית דמרי ושוהם בירן.
כל יהודי חײב בלימוד תורה .מדוע?
לימוד תורה זה דרך חײם ,התורה נותנת לנו "כללי התנהגות" לחײם.
מה מותר לעשות וכיצד לעשות ומה לגמרי אסור ,כאשר אנו נתקלים
בבעיה הדרך האפשרית והטובה ביותר היא לחפש את הפתרון בספרי
ההלכה .ײתכן וברגע שאתה לומד תורה ,עוד לפני שמגיעים הקשײם,
אתה תדע כיצד להתנהג באותם מצבים וכך לא תגיע לקשײם האלה ולא
תצטרך להתגבר עליהם .כי הדרך של התורה מובילה אותנו לאורח חײם
נכון ובריא.
דיברנו על התורה במובן ההתנהגות בחײם ועכשיו נבין איך התורה עוזרת
לנו באישיות שלנו? כפי שראינו במשנה לעיל ,אדם שלומד תורה הופך
לאדם עם ענװה וצניעות ,מקורב לקב"ה ,אדם חברותי ונעים הליכות.
בנוסף לכל ,לא קל להבין את התורה בכלל ולכן עיסוק בתורה והבנה
של התורה תקדם את ההבנה ותגרום לאדם הלומד תורה ,להיות חכם
יותר ועם מחשבה גבוהה יותר בכל שאר התחומים בחײם.
לימוד תורה עוזר לנו בכל כך הרבה תחומים בחײם ,כדי להגיע לחײם
טובים לימוד תורה חײב להיות חלק מהחײם.
בנוסף לכל זה ,חכמים הוסיפו הלכות שעוזרות לנו בשמירה על חײם
נכונים יותר ,כמו שמירת נגיעה שעוזרת לנו לא להגיע למצבים
לא נעימים ,נטילת ידײם לאחר שהײה בשירותים ולפני אכילה עוזרת
לנו לשמור על חײם נקײם יותר וקײמות עוד הרבה הלכות כאלה.
אדם שלומד תורה יודע ,מכיר ומבין את כל ההלכות הללו ולכן יהיה לו
קל לקײם אותן ובכך חײו יהיו חײם טובים ונכונים יותר.
כל אדם צריך לקבוע לעצמו זמן קבוע ללימוד תורה וכך הוא יצליח
להתמיד בלמוד תורה ומעבר לקיום מצװה ,הוא גם יזכה לחײם טובים
יותר ודרך חײם נכונה יותר .לסיכום ,כל אדם זקוק לתורה בחײם כדי
להתקײם נכון.

פרקי אבות פרק ו' ,משנה ה'
ַאל ְּתַבֵּקׁש ְּגֻדָּלה ְלַעְצ ְ ָ
מךְ ,וַאל ַּתְחמ ֹוד ָּכב ֹוד...
מידות – ליהי ממן
המשנה עוסקת בנכון ובמוטעה ,בכל הקשור למידות ולמתלװה ללימוד
התורה.
אני רואה קשר בין המשנה לבין חײ האישײם בכל הקשור לאידיאלים
שאני דוגלת בהם ולאמונה באופן כללי.
כאשר אתה מאמין במשהו ,בין אם זה אל ובין אם זה אידיאל ,יש לחקור
את הענײן כדי לחזק ולבסס את האמונה.
אך לא נכון להתמיד במשהו למען כבוד או טפיחה על השכם.
למשל ,אל לי להרים אשפה שאני נתקלת בה ברחוב רק כדי שיאמרו לי
 כל הכבודַ) ,אל ְּתַבֵּקׁש ְּגֻדָּלה ְלַעְצ ְ ָמךְ ,וַאל ַּתְחמ ֹוד ָּכב ֹוד( ואל לי
להכריז מהם אמונותײ וחלילה להטיף לאחרים על שלא עושים הנכון
בעיני מבלי שאפעל למען השינױ שאני מײחלת לו -) .מדבר גבוהה
גבוהה אבל עושה מעט מאוד() .י ֹוֵתר ִמִּלּמּו ֶ ָ
שה(
דך ֲע ֵ ׂ
כאשר תתמיד בחקירה ,ותתמיד בײשום -השינױ שתוביל אליו מסביבך
ימלא אותך ױספק אותך בדרך שלא יהיה לך צורך בהכרתם של האחרים
ְרך ָּגד ֹול ִמִּכְתָרםְ ,וֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכ ְּ ָ
ותדע שעשית טובִ) .כְת ָ
תך
שַכר ְּפֻעָּל ֶ ָ
ֶׁש ְּיַׁשֶּלם ְ ָ
תך(
לך ְ ׂ

פרקי אבות ,פרק ג' ,משנה ט"ו

שה.
ַהּכֹל ָצפּויְ ,וָה ְרׁשּות ְנתּוָנהּ ,וְבטּוב ָהע ֹוָלם ִנּד ֹוןְ .וַהּכֹל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲע ֶ ׂ

בחירה  -אפרת מרציאנו ,נטע מימון ושיראל ג'יאן
המשנה מדברת על הבחירה החופשית של בני האדם .הקב"ה נותן לנו יד חופשית
בעולם וזאת מתוך אמונה בברואיו שיעשו את הדבר הנכון ,ואם יתבלבלו קצת,
הוא יעזור להם מעט ,ללכת בדרך הישר ,לחזור לתלם ,אם כי אנשים עלולים
לחשוב שזהו עונש ונקמה של הקב"ה בנו .הקב"ה נותן לנו את האפשרות לבחור
את אורח החײם שיתקײם בעולם כמעט ללא התערבות שלו ,וזאת מתוך אמונה
שהאדם ישתפר ױלמד במהלך חײו בעולם הזה ,ױגיע למימוש המקסימלי שלו.
יש פה אמונה של ה' בנו מצד אחד ,ומצד שני אנחנו מאמינים בקב"ה שישמור על
איזון בעולם ,ושהוא שם בידינו את הכוח להכריע בין היצר הטוב והיצר הרע שלנו
ולהשפיע בעזרתו גם על שאר העולם.
התורה מצװה אותנו במצװת רבות שמחנכות אותנו לחײם מוסרײם ולכבוד כלפי
הזולת וכלפי הקב"ה .בימינו ,לאדם יש בחירה בכל כך הרבה תחומים בחײם,
וביניהם גם בתחום האמונה .המעשים שאנחנו עושים בפועל ,הם בסופו של דבר
אלה שמעידים עלינו כבני אדם מבחינה ערכית ואמונית.
הבחירה באלוקים ,קיום מצװת ,מראה על סדרי עדיפױות ,אך כמו במשנה ,למעשה
עצמו אין חשיבות רבה ללא כװנת האדם ,ובכל זאת" -אחרי המעשים נמשכים
הלבבות" .כאשר אדם עושה מצװה ללא כװנה ,נפתחות בפניו שתי אפשרױות,
וכאן שוב נכנסת הבחירה :אדם שעושה מצװה או מעשה טוב ללא כל כװנה
אלא רק כי הוא חײב ,הכוחות הפנימײם שבו ימשכו אותו לשני כיװנים:
לרע -והוא לא ײחס לזה חשיבות ,או לטוב -והוא ילמד מזה כדי לגדול ולצמוח.
המשנה מלמדת אותנו אמונה והשתדלות .להאמין בה' ושהוא עושה הכל לטובה,
אבל עדײן נותן לנו בחירה חופשית בעולם ,ולפי הבחירה שלנו נמדד גודל הטוב
שיהיה בעולם ובחײם שלנו .בכל יום מחדש אנחנו משתדלים לעבוד על האמונה
שלנו ולחזק אותה באמצעות מצװת ומעשים טובים שמגלים לנו שוב ושוב
את יד ה' בעולם .ועם זאת ,עולות לנו שאלות רבות באמונה.
עם הרצון להאמין בה' באמונה שלמה מתנגש הכוח השכלי ,ההיגיון האנושי,
שמנסה לתפוס את האמונה ולהנמיך אותה למושגים גשמײם ומובנים לנו.
למשל ,איך הבחירה באמת חופשית כשהכל כבר צפױ ױדוע לקב"ה? אנחנו מצװים
לאהוב את הקב"ה בכל ליבנו ובכל מידה ומידה שיש בנו ,וזה מלמד אותנו עד
לאיזה עומק חודרת האהבה של הקב''ה בתוכנו ,ועד לאיזו רמה אנו נדרשים לאהוב
את ה' באמת ובתמים .ומתוך רגש האהבה החזק כלפי הקב"ה ,אפשר להבין

שהמעשים היום -יומײם והבחירות השגרתיות בחײם שלנו הם ביטױ
לאהבת ה' שיש בנו ובעיקר לאמונה שלנו בכוח רוחני שהוא גדול מאתנו,
בין אם אנחנו מצליחים להרגיש את זה או לא .כל אדם נברא בצלם
אלוקים ,ובכל אחד יש חלק רוחני שמחײב אותו להיות מוסרי
ולבחור בין רע לטוב.

פרקי אבות פרק ג' ,משנה טו'

שה.
ַהּכֹל ָצפּויְ ,וָה ְרׁשּות ְנתּוָנהּ ,וְבטּוב ָהע ֹוָלם ִנּד ֹוןְ .וַהּכֹל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲע ֶ ׂ
משנה אבות פרק ג משנה ט"ז
הּוא ָהָיה א ֹוֵמרַ ,הּכֹל ָנתּון ְּבֵעָרב ֹוןּ ,וְמצּוָדה ְּפרּוָסה ַעל ָּכל ַהַח ִּיים.
ַהֲחנּות ְּפתּוָחהְ ,וַהֶחְנָוִני ַמ ִּקיףְ ,וַהִּפְנָקס ָּפתּוַחְ ,וַה ָ ּיד ּכ ֹוֶתֶבתְ ,וָכל ָהר ֹוֶצה
ִלְל ֹות ָיב ֹוא ְו ִיְלֶוהְ ,וַהַּגָּבִאים ַמְח ִזי ִרים ָּת ִדיר ְּבָכל י ֹוםְ ,וִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם
מכּוְ ,וַהִּדין ִּדין ֱאֶמת,
ִמַּדְעּת ֹו ְוֶׁשּלֹא ִמַּדְעּת ֹוְ ,וֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ֶּׁש ִּיְס ֹ
ְוַהּכֹל ְמֻתָּקן ִלְסֻעָּדה.
הסתר פנים -טליה אפלבױם ,טהר איזנברג ,יעל װיס

הסיבה שבחרנו את המשניות אלו בהתײחסות להסתר פנים של ה' היא שהמשניות
מדברות על המציאות של האדם המושפעת מהשגחתו של ה' עלינו.
המשניות מראות שגם אם נדמה לנו לפעמים שאנחנו נמצאים לבד בעולם וכל
הבחירה והאחריות על הבחירה הם עלינו ,עדײן אין המדובר בהסתר פנים כיװן שה'
משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ,יודע מה כל אחד יבחר ונמצא עם כל אחד כל
רגע ואחראי על נתינת שכר ועונש על מעשינו .המשנה השנײה מראה לנו שיש שכר
ועונש על המעשים שאנחנו עושים" .הסתר פנים" בניגוד למשנה הנ"ל לא מאופײן
ב"מידה כנגד מידה" .מאופײן במעײן מחיצה ,או קיר – המפרידים בין החוטא לבין
האל .מדובר על מציאות בה במקום לראות את ידו המכװנת והליװי של ה'
כהשגחה עליונה שניצבת מאחורי כל דבר שאנחנו עושים בחײנו ,עולה המחשבה
שה' עזב אותנו ברגעים אלו ונותרנו לבדנו ,שה' מסתיר את פניו ונותן לנו להתמודד
לבד עם בעיה דװקא שאנחנו זקוקים לעזרתו.
האדם רגיל לחשוב שלכל פרט בעולם יש סיבה ותכלית .לכן ,אדם שאינו מבין את
תכלית סבלו ,הסבל קשה לו הרבה יותר מאשר אדם שיודע ומבין מדוע הוא סובל.
הבנת הסבל מאפשרת להתגבר על הצרות .כאשר האדם אינו מבחין בתועלת,
כאשר הוא סבור שכל מה שמתרחש הוא מקרי וחסר תכלית ,הוא עלול להתײאש
ולא לקבל את מה שנגזר עליו.
השגחת ה' היא למעלה מהיכולת האנושית .בנוסף לכך ,מטרתנו בעולם היא לבחור
בטוב ולברוח מפני הרע .הבחירה היא יסוד חײנו .אילו הײנו רואים את הנהגת ה'
באופן מאוד ברור ומוחשי ,היתה נמנעת מאיתנו הבחירה ,ועבודת ה' היתה נעשית
מתוך כפיה .הידיעה הבהירה הײתה מאלצת את האדם לפעול כפי שהוא מצװה
על ידי ה' .עלינו להחדיר לליבנו שדװקא חוסר הבהירות ,הוא המקנה לחײם את
ממד הבחירה ,והוא המאזן את העבודה הרוחנית בעולמנו.
סוגיה במסכת חולין )ז ,ע"ב( ,אשר במרכזה עומדת אמרתו של ר' חנינא מתעסקת
בהתערבותו של ה' בעולם" :אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין
עליו מלמעלה ,שנאמר' :מה' מצעדי גבר כוננו' )תהלים לז ,כג(' ,ואדם מה יבין
דרכו' )משלי כ ,כד(".
חשוב לנו להדגיש כי הסוגיה אינה מתײחסת לתנועות שהאדם עושה כגון נקיפת
האצבע ,כי כבר צײנו במשנה הראשונה שה' אינו מתערב בבחירה החופשית

של האדם .כאשר בסוגיה השתמשו במילה 'נוקף' התכװנו לפירוש של
המילה 'נוגף'  ,דהײנו פוצע או מקבל מכה.
האמירה המובאת כאן טוענת שכל מה שעובר על האדם הוא כתוצאה
מהחלטה של הקב"ה .טענה זו מבטלת את הרעיון של "הסתר פנים",
שכן לפיה כל מאורע שבא על האדם הרי הוא מלמעלה ,מידי ההשגחה
האלוקית ואין התערבות והשגחה של ה'.

פרקי אבות פרק ג ,משנה ה :
ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקֶנה א ֹוֵמרָּ ,כל ַהְּמַקֵּבל ָעָליו ֹ
על ּת ֹוָרהַ ,מֲעִבי ִרין ִמֶּמּנּו
על ֶּד ֶ ְ
רך ֶאֶרץ.
על ַמְלכּות ְו ֹ
ֹ
ְ
ְוָכל ַהּפ ֹוֵרק ִמֶּמּנּו ֹ
על ֶּדֶרך ֶאֶרץ.
על ַמְלכּות ְו ֹ
על ּת ֹוָרה ,נ ֹוְתִנין ָעָליו ֹ
גאולתן של ישראל  -תהלה מור יוסף
נראה לי כי העובדה שהאדם מכיר בערכו של מה שבזכותו נבר
א העולם ,מכיר האדם במה שהוריד אלוהים לעולם כספר שינחה
ױכװן את החיבור של האדם לעולם ולאלוהים באופן מדױק ביותר.
הרי שבזה הוא למעשה בונה מסלול חײם של הכרה  ,הכרה לחשיבות
של חײם ערכײם שמכװנים לא על פי דרכי המוסר האנושי ,
מוסר שמשתנה מזמן למקום ולתרבות .מכיר האדם בערך של מוסר
שאיננו משתנה לא ביחס למקום ולא ביחס לזמן ולא ביחס לתרבות,
זה המוסר שגם לא תלױ בדחפים וביצרים של האדם.
מדובר בערך עליון שלא ניתן לשינױ כמו שהאלוהים הוא נצחי
באותה מידה ההתײחסות לתורה כנצחית מלמד אותנו שישנם ערכים
בחײם שאין לנו כל מקום לװתר עליהם .זה מוציא מהאדם את
האחריות לחײם ולתרבות בכל זמן ובל מקום.
באופן כזה אדם נעשה נינוח יותר כלפי החײם ומקבל את החײם
ממקום חיובי יותר ושיפוטי פחות .אלה מלמדים את האדם שישוב
ועוסק בלימוד התורה מה היא באמת חירות.
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" זאת אומרת שעצם
הידיעה בענײן אלוהי מלמד אותנו ,שכל מה שקורה לנו כאן בעולם
מנוהל ע"י אלוהים וככל ונדבק באלוהים כן יראה לנו אלוהים את
דרכנו בחײם המעשײם באופן מכװן יותר ונינוח וטוב יותר לנו ולכול
העולם כולו.
מכל אלה אני למדה כי תפיסת עולם של תורה בין בלימוד מעשי
ובין בקבלת עול התנהלות חײם על פי התורה ,אלה מלמדים אותי
ואותנו על חירות שמביאה לגאולת האדם הפרטי וכלל העם
וכלל האנושות בעולם.

פרקי אבות פרק ו' ,משנה ה':

מךְ ,וַאל ַּתְחמ ֹוד ָּכב ֹוד ,י ֹוֵתר ִמִּלּמּו ֶ ָ
ַאל ְּתַבֵּקׁש ְּגֻדָּלה ְלַעְצ ְ ָ
שה,
דך ֲע ֵ ׂ
נך ָּגד ֹול ִמֻּׁשְלָחָנם ְוִכְת ָ
ש ִריםֶׁ ,שֻּׁשְלָח ְ ָ
ְרך ָּגד ֹול
ְוַאל ִּתְתַאֶּוה ְלֻׁשְלָחָנם ֶׁשל ָ ׂ
שַכר ְּפֻעָּלֶתךָ:
ָ
ָ
ִמִּכְתָרםְ ,וֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתך ֶׁש ְּיַׁשֶּלם ְלך ְ ׂ

תורת הגמול – מעײן כהן
המשנה מדברת על מלאכת של הקב"ה בעולמנו ,כחלק ממלאכתו הוא נותן
שכר לפועליו )במקרה זה -הצדיקים ,מגיע להם שכר/גמול על מצװתיהם
והזכױות שלהם(.
"אם עבדתם את ה' בשמחה ,ושמרתם דרכו ,משפיע לכם הברכות האלו
ומרחיק הקללות ,עד שתהיו פנױים להתחכם בתורה ולעסוק בה ,כדי שתזכו
לחײ העולם הבא ,ױיטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו
ארוך .ונמצאתם זוכין לשני העולמות ,לחײם טובים בעולם הזה המביאין
לחײ העולם הבא :שאם לא יקנה הנה חכמה ומעשים טובים--אין לו במה
יזכה ,שנאמר "כי אין מעשה וחשבון ,ודעת וחכמה ,בשאול"
 )הלכות תשובה לרמב"ם פרק ט ,ו(פירוש :שכר ה' מתבטא בעולם הזה ובעולם הבא.
השכר בעולם הזה מתבטא במישור הפיזי -שלװה ,אי התעסקות בטרדות
וכדומה ..השכר בעולם הבא מתבטא במישור הרוחני -נפשי.
אם נעבוד את ה' בשמחה ונשמור את דרכו תהיה עלינו ברכה עד שלא
נהײה עסוקים בטרדות ונוכל להתעסק כל הזמן בעבודת הקב"ה ובכך נזכה
לחײ עולם הבא ולשכר על מעשינו הטובים שעשינו בעולם הזה.
התורה מתײחסת לגמול בעולם הזה " -ונתתי מטר ארצכם בעתו"-
אם תשמעו אל מצװתײ ותלכו בדרכי אתן לכם גשמים ומטר בזמנם,
ו"למען יאריכון ימיך על פני האדמה" -אם נלך בדרך ה' נזכה לימים רבים
על פני האדמה.
במצװת אלו ישנה גם כװנה להתאספותם של כל העם והתאחדותם לשמור
את חוקי ומצװת ה׳ כיװן שלשון הכתוב פונה אל כולם ולא אל האדם כיחיד,
ובכך יש פתח לאיחוד עם ישראל.
בפרקי אבות ו' ,ה' ניתן להסיק את הנהגת ומלאכת ה' בעולם" ְ ,וֶנֱאָמן הּוא
שַכר ְּפֻעָּל ֶ ָ
תך ֶׁש ְּיַׁשֶּלם ְ ָ
ַּבַעל ְמַלאְכ ְּ ָ
תך "-המשנה מסתײמת בהבטחה ללומד
לך ְ ׂ
התורה שהקב"ה ישלם לו את שכרו .שכר ה' מתבטא בעולם הזה )פיזי(
ובעולם הבא )נפשי(.

מסכת ברכות ,פרק ט' ,משנה ה'

רך ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָב ֵ ְ
ַח ָ ּיב ָאָדם ְלָב ֵ ְ
רך ַעל ַהּט ֹוָבהֶׁ ,שֶּנֱאַמר
שך ּוְבָכל ְמֹא ֶ ָ
בך ּוְבָכל ַנְפ ׁ ֶ ָ
היך ְּבָכל ְלָב ְ ָ
)ְּדָב ִרים ו' ,ה'( ְוָאַהְבָּת ֶאת ה' ֱאלֹ ֶ ָ
דך...
דךְּ ,בָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מ ֹוֵדד ְ ָ
ָּדָבר ַאֵחר ְּבָכל ְמֹא ֶ ָ
הֵוי מ ֹוֶדה ל ֹו
לך ֱ
ִּבְמֹאד ְמֹאד.

מסכת אבות ,פרק ג' ,משנה ט"ו
שה.
ַהּכֹל ָצפּויְ ,וָה ְרׁשּות ְנתּוָנהּ ,וְבטּוב ָהע ֹוָלם ִנּד ֹוןְ .וַהּכֹל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲע ֶ ׂ
אמונה ױדיעה

 -אפרת מרציאנו ,נטע מימון ושיראל ג'יאן

אמונה היא תחושה עמוקה של שכנוע .אם אני מאמינה במשהו ,פירוש
הדבר הוא שאני משוכנעת שהוא נכון ,בין אם מדובר בנושאים יומיומײם,
או בנושאים דתײם ופילוסופײם.
כמו כן ,אמונה היא לא מצב של שחור ולבן ,מאמינה או לא מאמינה.
יש רמות שונות של אמונה ,מקלושה ביותר ועד װדאות מוחלטת.
אדם יכול להאמין בטענה מסױמת ,ובו זמנית לחוש ספקות לגביה.
כאשר אדם מצהיר שהוא מאמין במשהו ,הוא משוכנע בכך במידה כלשהי.
אנחנו מאמינים שההבדל בין אמונה לידיעה הוא ,שידיעה מבוססת על
הוכחות שאין בהן ספק ,ואילו האמונה היא תחושת שכנוע שאינה מבוססת
על הוכחות ,זה בעצם "לדעת בלב" .כך למשל יכול אדם לומר שהוא יודע
שהשמש זורחת כרגע ,משום שדבר זה הוא מוכח וברור ללא ספק.
לעומת זאת ,הוא מאמין שיש חײם לאחר המװת ,אף שדבר זה אינו מוכח
בבירור.
במשנה במסכת ברכות )ט' ,ה'( אנחנו לומדים שיש להודות לה' על כל דבר
שהוא נותן לנו .גם בכעס ,גם בשמחה ,גם בעצב וגם בחוסר ההבנה עלינו
להודות לה' בכל ליבנו ,על הרעה והטובה כאחד .דבר הזה דורש מאתנו
לחזק את האמונה שלנו בו ,שהרי כדי להיות מוכנים למסור את נפשנו
בעבור דבר כלשהו ,אנחנו מוכרחים להאמין שהוא קײם ונמצא אתנו ,שהוא
רוצה רק טוב בשבילנו ,שהוא יודע הכל ,שיש אלוהים שברא את העולם
הגדול הזה ושאנחנו לא באמת מסוגלים לתפוס את הגודל שלו בתודעה שלנו.
עלינו לאהוב את ה' ולהאמין בו גם אם הוא נוטל את נפשנו ,אפילו אם
זה בא על חשבון חײנו.
אפילו אם אנחנו לא מצליחים לראות תמיד את כל הטוב אנחנו צריכים
להוקיר תודה גדולה לה'.

פרקי אבות – פרק ד' משנה א'

ֶּבן ז ֹוָמא א ֹוֵמר... :
שֵמַח ְּבֶחְלק ֹוֶׁ ,שֶּנֱאַמר) :תהילים קכח ,ב( ְיִגיַע ַּכ ּ ֶ ָ
ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַה ּ ָ ׂ
פיך ִּכי
ריךָּ ,בע ֹוָלם ַהֶזּה .וט ֹוב ָ ְ
לךַ .אְׁש ֶ ָ
ריך ְוט ֹוב ָ ְ
תאֵכל ַאְׁש ֶ ָ
ֹ
לךָ ,לע ֹוָלם ַהָּבא.
שמחה  -יפית ברון נעה חכם
שמחה זה משהו פנימי ,אש גדולה שטמונה בנו והיא מובילה את חײנו על הדרך
הנכונה ,השמחה היא המוציאה את האדם מהרפש היום יומי ואומרת לו "תסתכל
על המציאות בצורה הנכונה .הקב"ה ברא את העולם בשביל שתשתמש בו לטוב.
כל אדם שחי בעולם הזה יש לו את זכות הבחירה אם לחיות בשמחה ,באהבה,
ברצון או לחיות במרמור ,בעצב ובשנאה.
הקב"ה הביא את האדם לעולם שכולו טוב ,מלא שפע ,ברכה" ,ארץ זבת חלב ודבש"
אי אפשר שלא להיות בשמחה .אדם צריך להיות מאושר שיש לו את כל הטוב הזה.
נכון ,היום לא לכל האנשים החײם הם דבש והכל מושלם אבל הגדולה היא שעם
כל זה ,אדם צריך להיות בשמחה כי יש לו עוד הרבה דברים טובים שהקב"ה נתן
לו מעבר לדברים שאין לו.
אדם בעיקר צריך להסתכל על עצמו ולהעריך את מה שהקב"ה נתן לנו וגם אם
לאנשים אחרים יש יותר משלו הוא צריך לעצור ולהודות על מה שה' נתן לו.
השמחה לא מתבטאת רק בדברים שיש לאדם אלא להיות אדם שמח זה מהדברים
הקטנים ,הפשוטים .כאשר אתה בחברה וכיף לך הנה אתה שמח ,שעוזרים לאנשים
כל הגוף מלא שמחה ,לקום בבוקר ולהתחיל את היום בחיוך ובצורה חיובית
ומלאת שמחה.
אדם כבר מילדותו צריך למלא את חײו בשמחה כדי שכאשר הוא יהיה מבוגר
בך ִל ְּ ָ
תיך ִויִטי ְ ָ
שַמח ָּבחּור ְּבַיְלדּו ֶ ָ
הוא כבר יתרגל להיות בשמחה מתמדתׂ ְ " ,
בך ִּביֵמי
ְבחּור ֹו ֶ ָ
תך" .צריך להשתדל לראות את המציאות בעין חיובית אם זה בחײם שלך
ואם זה בחײם של אחרים בנוסף ,לאדם יש שמחה מצד אחד כאשר הוא משיג את
רצונותיו האישײם שלו כמו למשל נישואין ,הישגים בעבודה ,הצלחות של בני
משפחה מימוש של שאיפות אישיות בחײם ,ומהצד השני אדם שמח כאשר הוא
רואה שלאחרים טוב .לדוגמא ,נישואים של חברים ,הצלחות שלהם ,פיתוח יכולות
של חבריו ועוד .ההקשר למשנה הוא הרצון לשמוח במה שיש לי ולהעריך אותו
בלי להשװת למה שיש לחבר ובמקביל להסתכל ולשמוח במה שיש לחבר בצורה
נקײה ובשמחה כאילו ההישגים הם שלי.
סיפור אישי :הרבה שואלים אותנו איך אנחנו שמחות ככה? איך אנחנו יכולות
להיות בכאלו אנרגיות חיוביות עם כל העומס והקשײם שמסביב?
ואנחנו עונות ,שכאשר אנחנו רואות את הדברים בעין חיובית יותר קל לנו לחיות
את החײם בשמחה עם כל העומס והקושי .נכון ,קשה לנו ױש עומס אבל כאשר
אנחנו קמות בבוקר בשמחה ומנצלות את היום בצורה טובה -עוזרות לאנשים,
חברות ,מקשיבות לאנשים אחרים ,רואות את האחר ,לומדות וכו' אז כיף לנו
להיות שמחות ,כיף לחיות וכיף לנו לעזור לאנשים ולא רק שאנחנו נהיה שמחות
אלא שגם אנשים אחרים יהיו שמחים שגם הם יזכו לזה ולא רק אנחנו.
צריך לזכור ,זה מעולה שאדם חי תמיד בשמחה אבל חשוב לדאוג שגם הסביבה
שלי תהיה כזאת וכך אחד ישפיע על השני ולבני אדם תהיה יותר ױותר שמחה.
"ִמְצָוה ְּגד ֹוָלה ִלְהי ֹות ְּב ִ ׂ
שְמָחה ָּתִמיד"

רחצה
מוציא
מצה

מרור

כורך

שולחן עורך

צפון

פרקי אבות -פרק א',משנה ג':
ַאְנִטיְגנ ֹוס ִאיׁש ס ֹוכ ֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמע ֹון ַהַּצִּדיק .הּוא ָהָיה א ֹוֵמרַ ,אל ִּתְהיּו
הוּו ַכֲעָב ִדים
ַכֲעָב ִדים ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרסֶ ,אָּלא ֱ
ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרסִ ,ויִהי מ ֹוָרא ָׁשַמ ִים ֲעֵליֶכם.
אהבה ונתינה  -תמר הרוש והדס נױמן
במדרשים שונים ,באגדה ,בנבואות שונות ,בספרי הנביאים והכתובים ,מוזכר הענײן שהגאולה
העתידית תגיע כאשר תשרה אהבת חינם בין איש לרעהו ,בין כל עם ישראל .אם יערך סקר
קהל ,שבו תשאל השאלה" :האם כשאתה עוזר לאנשים אחרים אתה מצפה לגמול?" ,רוב
הסיכױים שרוב העונים על הסקר יענו בחיוב ,או לפחות יודו שלא פעם עלתה המחשבה בדעתם..
אהבת חינם היא אהבה ללא תנאים ,ללא תמורות ,שאינה מושפעת ממניעים אגוצנטרײם.
אהבת חינם כפשוטה אהבה שניתנת ללא צורך בקבלת גמול ותועלת בעבורה ,אך האם כולנו
באמת מוכנים לתרום לאחר למרות שאנחנו יודעים שלא נתוגמל על כך? .כשאדם אוהב באמת,
מטבעו הוא רוצה להעניק לזולת .הוא עושה זאת פשוט כי הוא אוהב ורוצה בכך ,ולא על
מנת לקבל אהבה חזרה או פרס .האדם עושה ופועל למען אהוביו מתוך ענװה ופשטות.
המשנה מלמדת אותנו שאדם צריך ללמד את עצמו להיות ענו ,עד כדי כך שלא יעלה בדעתו
התגמול ,אלא רק המעשה.
הרמח"ל במסילת ישרים )פרק י"ט( אומר שכאשר אדם פועל על פי רצון ה' ,הוא מגדיל את
כבוד ה' בעולם.
אדם שכזה מצטער על הקטנת כבוד ה' ולכן מצטער על הגלות ,שמקטינה את כבוד ה' ורוצה
ומצפה שתבוא הגאולה ,דבר שיגדיל את כבוד ה' בעולם .אדם שפועל עפ"י רצון ה' הוא
בין היתר אדם שחושב קודם כל על האחר ורוצה להעניק לו מבלי שיצפה לתמורה.
הרב אליהו דסלר מדבר על שני כוחות מרכזײם המובילים את האדם .הנתינה והנטילה ,הם
שורשי כל פעולות האדם בעולם ,ואדם תמיד צריך לבחור באחד מהם .לעיתים אדם פועל
מתוך רצון לתת לכלל לא ליחיד ,ולעיתים מתוך רצון ליטול ולקבל לעצמו מאחרים.
בכל אדם קײם ניצוץ מכוח הנתינה ,ובזכות ניצוץ זה – אדם קשור למשפחתו וחבריו ,ופועל
באופן חיובי בעולם .מכיװן שניצוץ זה ,כוחו מצומצם אם לא מפתחים אותו ,לכן יש אנשים
הגומלים חסד רק עם מעגל האנשים הקרוב אליהם ,ונוקטים בכוח הנטילה כלפי אנשים זרים
הרחוקים מהם .למעשה ,אדם קרוב אל חברו -כפי מידת הנתינה שהוא נותן לו.
אדם שנתת לו -אתה מחובר אליו ,והוא הופך להיות יותר ױותר חלק ממשי ממך .וזהו פירוש
הפסוק" :ואהבת לרעך כמוך"  -אתה צריך לאהוב את חברך ,לתת לו ולהתחבר אליו,
עד שתרגיש שהוא "כמוך" ,כלומר ממש חלק ממך .אנחנו צריכים לשאוף למצב בו נוכל
להעניק גם לאנשים נוספים ,שאינם חלק ממעגל הקרובים שלנו אם נעניק להם ,נאהב אותם,
תהיה אהבת חינם ותתקרב הגאולה .האדם צריך לדעת לגבור על יצריו האנושײם ,התאװת,
היצר הרע ,ולקבל על עצמו מורא שמײם .אבל מה זה מורא שמײם בהקשר הזה? האם רק
מי שמתגבר על יצריו ולא חושב על תגמול למעשיו מקבל מורא שמײם?
תשובתנו לכך היא לא .היראה נולדת אתנו וככל שאנחנו מתגברים על יצרים אלו ועל
המחשבות הללו אנחנו מעצימים את היראה שבתוכנו.
אם כולנו נפעל בצורה המיוחדת הזו ,ונשאף תמיד לרצות לאהוב ולתת ,במציאות בה אנשים
לא יחשבו רק על התועלת האישית שלהם ױרצו לתת לאחר-העולם יהיה טוב יותר ושלם
יותר מבחינה מוסרית ,מבחינה ערכית.
זו התממשות הגאולה .אחד המאפײנים שיהיו כאשר תהיה גאולה .זהו המצב האידיאלי
שכולנו שואפים אליו כיום .כדי שהדבר אכן יקרה ,כל אחד צריך קצת ל'הגדיל ראש',
לפקוח את העינײם ולהסתכל סביבו .האם מישהו זקוק לי? איך אני יכול לעזור? איך אני
יכול לשפר ולקדם? לכולנו יש את היצר ,שמושך אותנו למטה ,אבל עבודתנו היא למתן
אותו ולפעול ביחד אתו מבלי הוא ישתלט עלינו.

גאולה נמצאת בתוכנו ,עלינו רק למצוא אותה ולגלות אותה ברבים.

ברך

הלל

מסכת אבות פרק א' משנה ב':
ִׁשְמע ֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגד ֹוָלה .הּוא ָהָיה א ֹוֵמרַ ,על ְׁשלָׁשה
ְדָב ִרים ָהע ֹוָלם ע ֹוֵמדַ ,על ַהּת ֹוָרה ְוַעל ָהֲעב ֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָס ִדים
גמילות חסדים

 -תהל מועלם וטל דוכן

שמעון הצדיק היה כהן גדול אחרי עזרא .בתקופת בית שני ,הכהן בגדול
היה מנהיג פוליטי )לעומת בית ראשון שלכהן הגדול היה מעמד דתי(.
אין כװנתו של שמעון הצדיק שרק אחד מהדברים הנ"ל מקײמים את העולם,
אלא שאנו זקוקים לכל העמודים האלה יחד -תורה ,עבודה וגמילות חסדים.
אם אדם יקײם את העולם רק על תורה או רק על העבודה או רק על
גמילות חסדים -הרי שהעולם יחרב.
מדוע יש צורך בגמילות חסדים ומדוע הוא חשוב כל כך כמו לימוד תורה?-
מכיװן שאנחנו זקוקים להתפשטות רבה של חײם וחסדי הקב"ה ,וגמילות
חסדים עוזרת לנו להרחיב את העולם ולא לצמצם אותו .לאחר הרחבת
העולם ,יש להכיר בקב"ה שברא את העולם ולעובדו .וזהו תפקיד העבודה-
להשיב את החײם למי שנתן לנו אותם ולהודות לו בכך על ידי הקרבת
קורבנות .כל מה שאנחנו לוקחים -סולת ,ײן ,נסכים -אנחנו מחזירים לו
ומעלים לו את זה בחזרה דרך הקורבן כתודה .התורה מלמדת אותנו מה
היחס שצריך להתקײם בין גמילות החסדים לבין העבודה .כלומר ,צריך
תלמוד תורה כדי לדעת שצריך לעשות גמילות חסדים כראױ -כיבוד
הורים וכו' .כמו כן ,לעבוד את ה' ,כי לא שװה לימוד תורה בלי ײשומה.
"אלו דברים שאין להם שיעור ,הפאה ,והביכורים והראיון וגמילות חסדים
ותלמוד תורה .אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קײמת
לו לעולם הבא"" .תלמוד תורה כנגד כולם" -צריך ללמוד תורה ולא
להזניח אותה בעקבות העבודה וגמילות חסדים .צריך לדעת לאזן בין
שלושת הדברים האלה כי הם שלושתם העמודים שעליהם העולם עומד.

בליל ראשון אומרים

וְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ָאז רוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה,
ְּבראׁש ַאְׁשמוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה,
חתו ְּכֶנֱחַלק לו ַלְיָלה,
ֵגר ֶצֶדק ִנ ַ ּצ ְ ּ
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
ַ ּדְנ ָּת ֶמ ֶ ְ
לך ְּג ָרר ַּבֲחלום ַהַּלְיָלה,
ִהְפַח ְד ָּת ֲא ַרִמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה,
ַוָיַּׂשר ִיְׂש ָרֵאל ְלַמְל ָ ְ
ַויוַכל לו ַלְיָלה,
אך ּ
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
ֶז ַרע ְּבכוֵרי ַפְתרוס ָמַחְצ ָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה,
בקוָמם ַּבַּלְיָלה,
צאו ְ ּ ּ
ֵחיָלם לא ָמ ְ ּ
שת ִסִליָת ְּבכוְכֵבי ַלְיָלה,
ִטיַסת ְנִגיד ֲחר ׁ ֶ
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
אווי ,הוַבְׁש ָּת ְפָג ָריו ַּבַּלְיָלה,
ָיַעץ ְמַחֵרף ְלנוֵפף ִ ּ ּ
ָּכ ַרע ֵּבל ּוַמָצבו ְּבִאיׁשון ַלְיָלה,
חמודות ִנְגָלה ָרז ֲחזות ַלְיָלה,
ְלִאיׁש ֲ ּ
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
ה ַרג ּבו ַּבַּלְיָלה,
ִמְׁש ַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶדׁש ֶנ ֱ
עתוֵתי ַלְיָלה,
נוַׁשע ִמּבור ֲא ָריות ּפוֵתר ִּב ֲ ּ
ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכַתב ְסָפ ִרים ַּבַּלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
עו ַר ְר ָּת ִנְצ ֲ ָ
חך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה.
ְ
פו ָרה ִת
ְדרוך ִלׁשוֵמר ַמה ִּמַלְיָלה,
ּ ּ
ָצ ַרח ַּכׁשוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ּבֶקר ְוַגם ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
הוא לא יום ְולא ַלְיָלה,
ָקֵרב יום ֲאֶׁשר ּ
ָ
ָרם הוַדע ִּכי ְ ָ
לך ַהיום ַאף ְלך ַהַּלְיָלה,
ׁשוְמ ִרים ַהְפֵקד ְלִעי ָ
ְרך ָּכל ַהיום ְוָכל ַהַּלְיָלה,
ָּתִאיר ְּכאור יום ֶחְׁשַּכת ַלְיָלה,
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.

ִּכי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ַאִּדיר ִּבְמלּוָכהָּ .בחּור ַּכֲהָלָכהְּ .גדּוָדיו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך.
ָ
ְלך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ָּדגּול ִּבְמלּוָכהָ .הדּור ַּכֲהָלָכהָ .וִתיָקיו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך.
ָ
ְלך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכהָ .חִסין ַּכֲהָלָכהַ .טְפְס ָריו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך.
ְ ָ
לך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ָיִחיד ִּבְמלּוָכהַּ .כִּביר ַּכֲהָלָכהִ .לּמּוָדיו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך
ְ ָ
לך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ֶמ ֶ ְ
לך ִּבְמלּוָכה .נ ֹו ָרא ַּכֲהָלָכהְ .סִביָביו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך
ָ
ְלך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ָעָניו ִּבְמלּוָכהּ .פ ֹוֶדה ַּכֲהָלָכהַ .צִּדיָקיו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך
ָ
ְלך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה
ָקד ֹוׁש ִּבְמלּוָכהַ .רחּום ַּכֲהָלָכהִׁ .שְנַאָּניו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך
ְ ָ
לך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה:
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכהּ .ת ֹו ֵ ְ
מך ַּכֲהָלָכהְּ .תִמיָמיו יֹאְמרּו ל ֹו:
לך ַאף ְ ָ
לךָ ְ .
לך ִּכי ְ ָ
לךָ ְ .
לך ּו ְ ָ
ְ ָ
לך
ְ ָ
לך ה' ַהַּמְמָלָכהִּ .כי ל ֹו ָנֶאהִּ .כי ל ֹו ָיֶאה:

אחד מי יודע

חד גדיא

