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בס"ד

מגיד ספירת האמגיד ספירת האֶֺֺמר  ֶמר  

הקדמההקדמה

אנו מצווים על ספירת ָהֹעֶמר, "ממחרת השבת", הוא היום הראשון 
של חג הפסח ועד חג מתן תורה. שבע שבתות תמימות. 

בני ישראל טהורים ומצווים על אכילת הפסח בטהרה. כיצד הגיעו 
לטהרה הראויה? אם לא עברו איזה תהליך של היטהרות, מחטאים 
כי  ואומר  מרחיב  המדרש  במצרים.  גלותם  בשנות  בהם  שדבקו 
שרו בני ישראל עמוק, בתוך כמעט חמישים שערי טומאה. וממש, 
נקיים  ממצרים,  ויצאו  ישראל  בני  ניצלו  החמישים,  השער  לפני 

מכל חטא. 

קרבן  את  להקריב  כשרים  טהורים,  ממצרים  לצאת  הוכשרו  הם 
הפסח, קרבן ההגנה, במניינים קבועים ובהוראות קבועות. ואחר כך 

הוכשרו לקבל את התורה, מפי הגבורה, ביום מתן תורה.

יציאתם  לקראת  הוכנו  או  התכוננו  ישראל  בני  כי  מציעים,  אנו 
מצרים ועשו את הנדרש לעלות מנבכי הטומאה. ועל כן ְנַקֵּיים אנו 
להלן את ספירת ָהֹאֶמר. הווה אומר, נספור את ארבעים ותשעת 
יום ביומו  הימים, הימים של ההיטהרות, לעלות שלב שלב: מדי 

נחלץ משער טומאה אחד. נעשה זאת בדרך הבאה:

בט"ו בשבט יכינו בנות ישראל, כר לכל בית אב, שגודלו אמה על 
אמה. וימלאוהו בפוך או בכל חומר דומה אחר. ובמרכזו של הכר, 
יתפרו ארבעים ותשעה כפתורים: שבעה על שבעה, שבעה בכל 

טור ושבעה בכל רובד. 
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 הסבה חובה

החל מיום כ"ה בשבט יחלו לספור את ארבעים ותשעת הימים עד 
ילך מאתנו ועמו  ילך מאתנו ועמו "הכפתור הזה  יום יאמרו: "הכפתור הזה  ערב ביעור חמץ. כל 
שער טומאה אחד", שער טומאה אחד", וכן למחרת – הכפתור השני וכו'. ביום הששי, 
אין לומר כלום ובמוצאי שבת לגזור שני כפתורים, עבור היומיים 
שחלפו. אין אומרים בשבת תחנונים, שהוא תוכן האמירה מדי יום, 
במחילה  טומאה.  אותנו מאותו שער  ויחון  עלינו  ירחם  שהקב"ה 
ה---"  הטומאה  משער  ותוציאנו  אותנו  תחון  ה'  ה---" "אנא  הטומאה  משער  ותוציאנו  אותנו  תחון  ה'  "אנא  ובתחינה, 
)כאן יוגד מספר הימים, כאמור(. וברוחנו, נדמה עצמנו מטפסים 
שלב נוסף במעלה הסולם, מן התחתית של מ"ט שערי טומאה, אל 

הטהרה המלאה, בראש הסולם. 

את הכר יניחו על השולחן הערוך כל יום, מלבד ימי שישי ושבת, 
כמובן. וממנו יגזרו את הכפתור היומי. יום אחר יום, נגיע לקראת 
ערב ביעור חמץ, נקיים מכל טומאה, זכים וטהורים, לקראת הפסח 
ימים,  ותשעה  ארבעים  שוב  ָהֹעֶמר.  בספירת  להתחיל  ולמחרת 
שבעה שבועות, לקראת חג מתן התורה. ביום הארבעים ותשעה 
נגזור את הכפתור האחרון וייחׂשף הכר, חופשי לשמש את תכליתו, 
הכר  על  אבי המשפחה.  עבור  ליל הסדר  ליל הסדרכר ההסבה של  כר ההסבה של  להיות 

נרקום: "הסבה חובה" בראשו, ובתחתיתו "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". 

נבואות  ולמדנו  במצרים,  ישראל  לבני  הנוגעות  אגדות  למדנו 
וזיקת נביאים למצרים. הכל לנער מעל עצמנו את נטל מ"ט שערי 
הטומאה, ותכונותיהם השליליות של המצרים, שדבקו בהתבוללות 
של דור העבדים. במצרים, כגלות סמלית ובגלויות אחרות, שפקדו 
בארץ  פה  חרותנו,  ופדיון  גאולתנו  בוא  עד  בקורותיו,  עמנו  את 
מולדתנו: ארץ זבת חלב ודבש, ארץ עשירת מדע ותרבות, עתירת 
העם  העם אשרי  אשרי  מפליאים.  הישגים  מעוטרת  ארץ  חכמים,  תלמידי 

שככה לו, אשרי העם שה' אלוהיו. שככה לו, אשרי העם שה' אלוהיו. 
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 הסבה חובה

 
היום תשעה וארבעים יום לֹאֶמר                        

"ַּכֲעָנִבים ַּבִּמְדָּבר ָמָצאִתי ִיְׂשָרֵאל, ְּכִבּכּוָרה ִּבְתֵאָנה ְּבֵראִׁשיָתּה" - 
ָאַמר ר' יּוָדן: ַהְּתֵאָנה ַהּזֹו ַּבְּתִחָּלה אֹוִרים אֹוָתּה ַאַחת ֶאָחת, ְוַאַחר 
ָּכְך ְׁשַּתִים, ְוַאַחר ָּכְך ָׁשֹלׁש, ַעד ֶׁשאֹוִרים אֹוָתּה ְּבַסִּלים ּוְבַמְגֵרפֹות, 
ָּכְך ַּבְּתִחָּלה "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ַוִּייַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ" ְוַאַחר ָּכְך  ְׁשַנִים: 
ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוַאַחר ָּכְך ְׁשֹלָׁשה: ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַעד "ּוְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד".

כל אחד ואחד מישראל, שיש לו עץ פרי בשדהו, מצפה ליום בו 
יראה את הפרי הראשון, המופיע. הוא יכרוך אותו בחוט מסמן 
של  ה"בכור"  הוא  לה'.  ֹקֶדׁש  הוא  העץ.  של  הבכורים  פרי  וזה 
אבי  הוא  אבינו,  לה'. אברהם  הוא קדש  בכור  כל  וכמו  הצומח 
האומה בפינו, אך עבור הבורא הוא פרי הבכורים החשוב בגדולתו 

ובקדושתו.

זאת התאנה הראשונה, שאותה רואים המגדלים שלה. אחריה 
הלולים.  בפירות  יתמלא  העץ  ורוב  והשלישי  השני  הפרי  יבוא 

זאת כוונת האגדה המובאת.

"הֹודּו, ְלֵאל ַהָּׁשָמִים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 26(
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היום שמונה וארבעים יום לֹאֶמר

"ַוָּיָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים" – ַרב ּוְׁשמּוֵאל, ֶאָחד ָאַמר: ָחָדׁש 
ַמָּמׁש, ְוֶאָחד ָאַמר: ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו ְּגֵזרֹוָתיו. ּוַמהּו "ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֶאת 

יֹוֵסף"? ֶׁשָהָיה ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֹּלא ְיָדעֹו ְכָלל.

ֲחָכִמים ָאָמרּו: ָלָּמה ְקָראֹו ֶמֶלְך ָחָדׁש, ְוַהֹּלא ַפְרֹעה ַעְצמֹו ָהָיה? 
ֶאָּלא ֶׁשָאְמרּו ַהִּמְצִרים ְלַפְרֹעה: ֹּבא ְוִנְזַּדֵּוג ְלֻאָּמה זֹו. ָאַמר ָלֶהם: 
ׁשֹוִטים ַאֶּתם, ַעד ַעְכָׁשו ִמֶּׁשָּלֶהם ָאנּו אֹוְכִלים ְוֵהיַאְך ִנְזַּדֵּוג ָלֶהם? 
ִאּלּוֵלי יֹוֵסף ֹלא ָהִיינּו ַחִּיים. ֵּכָון ֶׁשֹּלא ָׁשַמע ָלֶהם הֹוִרידּוהּו ִמִּכְּסאֹו 
ְׁשֹלָׁשה ֲחָדִׁשים, ַעד ֶׁשָאַמר ָלֶהם: ָּכל-ַמה ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ֲהֵריִני 

ִעָּמֶכם – ְוֵהִׁשיבּו אֹותֹו, ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר: "ַוָּיָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש".

האגדה מספרת על סכסוך בין העם המצרי ובין הפרעה, היושב 
על כסאו. ידוע לנו בברור, כי לפחות פרעה אחד, אחנתון, שניסה 
באל  האמונה  את  אימץ  הוא  במצרים.  אמונית  מהפכה  להחיל 
האלה  השינויים  וגילוליהם.  מצרים  אלילי  את  והשחית  יחיד 
את  והחזירו  מכסאו,  שהדיחוהו  המצרים  כהני  ידי  על  נמחקו 

עבודת האלילים על כנה.

 "ֹנֵתן ֶלֶחם, ְלָכל-ָּבָׂשר:  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 25(
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היום שבעה וארבעים יום לֹאֶמר

"ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף" – ְּכֶׁשֵּמת יֹוֵסף ֵהֵפרּו ְבִרית ִמיָלה, ָאְמרּו: 
ִנְהֶיה ַּכִּמְצִרים; ּוֵכָון ֶׁשָעׂשּו ֵכן ָהַפְך ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָהַאֲהָבה 
ִלָּבם  "ָהַפְך  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִׂשְנָאה,  אֹוָתם  אֹוֲהִבים  ַהִּמְצִרים  ֶׁשָהיּו 

ִלְׂשֹנא ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו".

האגדה מספרת לנו כי תושבי מצרים קנו מיוסף, המשביר העליון, 
את הנדרש למאכלם וכאשר נגמרו נכסיהם, אמר להם יוסף כי 
דבק  זה  אך  פרעה,  בפני  התלוננו  התושבים  עצמם.  את  ימולו 
בהחלטתו, לתת ליוסף את מלוא הגיבוי והחופש להוציא לפועל 
את תוכניתו, להזין את העם בשנות הרעב. ומכאן למדו רבים כי 
תושבים מצריים הפכו למאמינים באלוהי ישראל במלוא מובן 

המילה.  

"ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 24(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ששה וארבעים יום לֹאֶמר

"ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו" – "ָלֶהם" ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָּלא "לֹו". ָאַמר ר' ַחָמא 
ְּבַרִּבי ֲחִניָנא: ּבֹואּו ְוִנְתַחֵּכם ְלמֹוִׁשיָעם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַּבֶּמה ְנדּוֵנם? 
"ָבֵאׁש  ְוֶנֱאַמר:  ָיבֹוא",  ָּבֵאׁש  ה'  "ִּכי-ִהֵּנה  ֶנֱאַמר:   – ָּבֵאׁש  ְנדּוֵנם 
ּבֹואּו  ֶאָּלא  ֶאת-ָּכל-ָּבָׂשר".  "ּוְבַחְרּבֹו   – ַּבֶחֶרב  ְנדּוֵנם  ִנְׁשַּפט";  ה' 
ֵמִביא  ֶׁשֵאינֹו   ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִנְׁשַּבע  ֶׁשְּכָבר  ַּבַּמִים,  ּוְנדּוֵנם 
ַמּבּול ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי-ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעֹבר 
ֵמי-ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ". ְוֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים, ֶׁשַעל ָּכל-ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ֵאינֹו ֵמִביא, ֲאָבל ַעל ֻאָּמה ַאַחת הּוא ֵמִביא; ְועֹוד, הּוא ֵאינֹו ֵמִביא, 
"ּוִמְצַרִים  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ַהָּמִים.  ְונֹוְפִלים ְלתֹוְך  ָּבִאים  ֶאָּלא ֵהם 
ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה' ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים". ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ר' 
ִּבְקֵדָרה   – ֲעֵליֶהם"  ָזדּו  ֲאֶׁשר  ַבָּדָבר  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַמהּו  ֶאְלָעָזר: 

ֶׁשִּבְּׁשלּו, ָּבּה ִנְתַּבְּׁשלּו.

באגדה הזו יש כמה לקחים. הראשון הוא שלא להסתפק בידיעה 
ויכולה  התמונה,  מלוא  את  משקף  אינו  ידיעה  חלק  חלקית, 
להיווצר בכך תקלה גדולה, אם מתבססים על ידיעה לא שלמה 
צריך  לחברו  להזיק  המתכנן  הוא:  השני  הלקח  מפורטת.  ולא 
להשמר מאוד מכך שהוא עצמו עלול ליפול באותו פח, שתכנן נגד 
יריבו. "ּבֹור ָּכָרה, ַוַּיְחְּפֵרהּו; ַוִּיֹּפל, ְּבַׁשַחת ִיְפָעל." )תהילים ז, 16(.

"ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו, ָזַכר ָלנּו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 23(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום חמשה וארבעים יום לֹאֶמר

"ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה... ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה" – ַמהּו 
ְּבִטיט  ְמָלַאְכָּתם  עֹוִׂשין  ֶׁשָהיּו  ְלַאַחר  ַּבָּׂשֶדה"?  ֲעֹבָדה  "ּוְבָכל 
ּוִבְלֵבִנים ָּבִאין ָלֶעֶרב ְלָבֵּתיֶהם ָלנּוַח – ָּבא ַהִּמְצִרי ְואֹוֵמר לֹו: ֵצא 
ַלֶּקט-ִלי ָיָרק ִמן ַהִּגָּנה, ַּבַּקע ִלי ֵעץ ֶזה, ַמֵּלא ִלי ָחִבית זֹו ִמן ַהָּנָהר 

– ֱהֵוי: "ּוְבָכל-ֲעֹבָדה ַּבָּׂשֶדה".

ַמהּו "ֶאת ָּכל ֲעֹבָדָתם... ְּבָפֶרְך"? ֶׁשָהיּו נֹוְתִנין ֲעבֹוַדת ָהִאיׁש ַעל 
ָהִאָּׁשה ַוֲעבֹוַדת ָהִאָּׁשה ַעל ָהִאיׁש. אֹוֵמר ָלִאיׁש: קּום ֶוֱאֵפה; אֹוֵמר 

ְלִאָּׁשה: ַמְלִאי ָחִבית זֹו, ַּבְּקִעי ֵעץ ֶזה, ְלִכי ַלִּגָּנה ָהִביִאי ְיָרקֹות.

האגדה מתארת את טיב העבודה הקשה שהעבידו המצרים את 
הנוגשים  ניצלו  הציבורית,  בבנייה  העבודה  מלבד  ישראל.  בני 
אלא  לנוח,  שלא  העבדים  מן  ודרשו  מעמדם  את  המצריים 
וגם בלילה. רשעות  ביום  גם  ולעבוד בשרותם האישי.  להמשיך 

המצרים גדולה גם בשעבוד שהם הפגינו נגד הנשים.

"ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 22(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעה וארבעים יום לֹאֶמר

ָאַמר ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנֲחָמִני: ָלָּמה ִנְמְׁשלּו ִמְצִרים ְּכָמרֹור? לֹוַמר 
ָלְך: ַמה ָּמרֹור ֶזה, ֶׁשְּתִחָּלתֹו ַרְך ְוסֹופֹו ָקֶׁשה, ַאף ִמְצִרים ְּתִחָּלָתם 

ַרָּכה ְוסֹוָפם ָקֶׁשה.

המרור מתואר כירק שיש לו עלים וקלח. העלים רכים והקלח 
נוקשה. כך החלו המצרים לשעבד את בני ישראל ברכות ואחר 
כך הכבידו את נגיׂשתם. בעדות אחדות של ישראל, מאמצים את 
החסה כמסמלת את המרור. והיא מכהנת בליל הסדר על תקן 

מרור.

"ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 21(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשה וארבעים יום לֹאֶמר

ְּדֵבי  ְּתָנא  "ָעָליו".  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֹלא  "ֲעֵליֶהם"   – ָעָליו"  "ַוָּיִׂשימּו 
ְלַפְרֹעה  לֹו  ְוָתלּו  ַמְלֵּבן  ֶׁשֵהִביאּו  ְמַלֵּמד  ִׁשְמעֹון:  ְּבר'  ֶאְלָעָזר  ר' 
ָאִני,  ַאְסְטִניס  ָלֶהם:  ֶׁשָאַמר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ְּבַצָּוארֹו, 

ָאְמרּו לֹו: ְּכלּום ַאְסְטִניס ַאָּתה יֹוֵתר ִמַּפְרֹעה?

הפסוק המובא באגדה לעיל הוא קיצורו של המקור "ָיִּשׂימּו ָעָליו 
ָשֵׂרי ִמִסּים ְלַמַען ַעֹנּתֹו ְבִּסְבֹלָתם..." )שמות א, 11(. שואל הכתוב 
מדוע נאמר עליו ולא עליהם, הרי מדובר, בעיקרון, בבני ישראל 
דייקה  שהתורה  היא  התשובה  העבודה.  מנהלי  תחת  הפועלים 
צוארו.  על  משקולות  )פרעה(  עליו  )המצרים(  וישימו  ואמרה 
כדי להפריך את טענתם של העובדים החלשלשים )אסטניסים( 
שאינם עומדים בנטל. אם פרעה נושא עול יכולים גם הם לשאת 

עול.  

משקל  ִלְבֵני  היו  פרעה  על  המצרים  שהטילו  שמה  נראה  לא 
העובדים,  בפני  הופיע  שפרעה  יותר  נראה  פרעה,  את  שיטריחו 
כאשר על צוארו מׂשא של תכשיטי זהב ואבנים טובות. בכל אופן, 
ההפגנה של עומס על צווארו של פרעה השיגה את מבוקשם של 
עובד תחת  כוחו של  כוחו של אדם, מה  המצרים. להראות מה 

משא. 

"ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 20(

14

indd   14.רמואה תריפסindd   14.רמואה תריפס 16/11/2022   14:12:4816/11/2022   14:12:48



יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שנים וארבעים יום לֹאֶמר

"ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך" – ר' ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ְּבֶפה 
ַרְך. ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַּפְרֹעה "ָהָבה ִנְתַחְּכָמה" ִקֵּבץ ֶאת-ָּכל-ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאַמר ָלֶהם: ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ֲעׂשּו ִעִּמי ַהּיֹום ְּבטֹוָבה. ָנַטל ַּפְרֹעה 
ַסל ּוַמְגֵרָפה, ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ַּפְרֹעה נֹוֵטל ַסל ּוַמְגֵרָפה ְועֹוֶׂשה 
ִּבְלֵבִנים, ָהָיה עֹוֶׂשה ַאף הּוא ָכְך. ִמָּיד ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְזִריזּות ְוָעׂשּו 
ֵּכָון ֶׁשֶהֱחִׁשיְך ֶהֱעִמיד ֲעֵליֶהם נֹוְגִׂשים,  ְלִפי ֹכָחם.  ִעּמֹו ָּכל-ַהּיֹום 
ָאַמר ָלֶהם: ַחְּׁשבּו ֶאת-ַהְּלֵבִנים. ָעְמדּו ּוָמנּו אֹוָתן. ָאַמר ָלֶהם: ָּכֶזה 

ַאֶּתם ַמֲעִמיִדים ִלי ְּבָכל-יֹום ָויֹום.

הוא  כאשר  העם,  בנגיׂשת  פרעה  את  לשלב  ממשיכה  האגדה 
משמש דוגמא לעבדים העובדים בפרך. מילה זו, "בפרך" מקבלת 
את  רככו  בתחילה,  פה-רך.  להברות:  חלוקה  של  דרשני  פירוש 
הפקודות ולאחר שהעבדים הפגינו התלהבות עבודה, במשמעות 
עברו הנוגׂשים להכבדת פקודותיהם.  עבודה,  של מילוי מכסות 
מעודד  וזה  בעצמו  בעבודה  משתתף  פרעה  הפה-הרך?  הוא  מה 
את העבדים להגביר את מאמציהם, כדי לא לפגוע בכבודו של 
המלך העובד אתם. בסוף היום ספר פרעה את התוצרת והחליט 
ולהבא, מכסת העבודה היומית הרגילה. בלי  שזו תהיה, מכאן 

נוכחותו של פרעה בשדה העבודה.

"ְלִסיחֹון, ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 19(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום אחד וארבעים יום לֹאֶמר

"ָּכל-ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו" – ָאַמר ר' ָחָנן: ֶמה ָהיּו ְבנֹות 
ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשרֹות ְוַהְּצנּועֹות עֹוׂשֹות? ָהיּו נֹוְטלֹות ְּבֵניֶהן ְוטֹוְמנֹות 
אֹוָתם ִּבְמִחּלֹות, ְוָהיּו ַהִּמְצִרים ָהְרָׁשִעים נֹוְטִלים ְּבֵניֶהם ַהְּקַטִּנים 
ּוַמְכִניִסים אֹוָתם ְלָבֵּתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְועֹוְקִצים אֹוָתם ְוֵהם ּבֹוִכים, 
ְוָהָיה ַהִּתינֹוק ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵמַע קֹול ֲחֵברֹו ֶׁשּבֹוֶכה – ּובֹוֶכה ִעּמֹו, 

ְוָהיּו ַהִּמְצִרים נֹוְטִלים אֹוָתם ּוַמְׁשִליִכים אֹוָתם ַלְיאֹור.

ְרדּו  ְלַמְלֵכי-ַהָּׁשֵרת:  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָאַמר  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ִמְּלָפַני ּוְראּו ְבֵני ֲחִביַבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֶׁשַּמְׁשִליִכין אֹוָתם 
ַּבָּנָהר; ְוָיְרדּו ִמְּלָפָניו ְמֹבָהִלים ְוָעְמדּו ַבַּמִים ַעד ַאְרֻּכּבֹוֵתיֶהם ְוָהיּו 
ַהְּסָלִעים,  ַּגֵּבי  ַעל  אֹוָתם  ּוַמִּניִחים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּבֵניֶהם  ְמַקְּבִלים 

ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא מֹוִציא ָלֶהם ַּדִּדים ִמן ַהְּסָלִעים ּוֵמיִניָקם.

ידעה  שלא  המצרים,  של  אכזריותם  גודל  את  מתארת  האגדה 
גבול אנושי. רק ניסים משמיים עומדים להם, לתינוקות של בני 
ישראל, להוושע ולהינצל. האימהות בנו כעין גלגל הצלה לתינוק 
שהושלך ליאור, כדי להצילו מן הנוגׂשים. גלגל הצלה זה מתואר 
במקרא ְּכֵתיַבת גומא. התיבות עם התינוקות צפו לרוב. לא כולם 

שפר מזלם שתהיה להם בתיה, בת פרעה, כגואלת.

"ַוַּיֲהֹרג, ְמָלִכים ַאִּדיִרים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 18(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעים יום לֹאֶמר

ִנְגֲאלּו  ַהּדֹור  ֶׁשְּבאֹותֹו  ִצְדָקִנּיֹות  ָנִׁשים  ִּבְׂשַכר  ַעִּויָרא:  ַרב  ָּדַרׁש 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים; ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוְצאֹות ִלְׁשֹאב ַמִים ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ַמִים  ֶמֱחָצה  ְוׁשֹוֲאבֹות  ְּבַכֵּדיֶהן  ְקַטִּנים  ָּדִגים  ָלֶהן  ַמְזִמין  הּוא 
ַחִּמין  ֶׁשל  ַאַחת  ְקֵדרֹות,  ְׁשֵּתי  ְוׁשֹוְפתֹות  ּוָבאֹות  ָּדִגים.  ּוֶמֱחָצה 
ְוַאַחת ֶׁשל ָּדִגים, ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ַּבֲעֵליֶהן ַלָּׂשֶדה, ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתם, 
ָלֶהם  ְוִנְזָקקֹות  ּוַמְׁשקֹות אֹוָתם,  ּוֵמֲאִכילֹות אֹוָתם  ְוָסכֹות אֹוָתם, 
ֵּבין ְׁשַפָּתִים, ּוָבאֹות ְלָבֵּתיֶהן. ְוֵכָון ֶׁשַּמִּגיַע ְזַמן מֹוְלֵדיֶהן הֹוְלכֹות 
ְויֹוְלדֹות ַּבָּׂשֶדה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך, 
ְוַהָּקדֹוׁש -ָּברּוְך-הּוא  ְיָלָדְתָך".  ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך, ָׁשָּמה ִחְּבָלּה  ָׁשָּמה 
אֹוָתם  ּוְמַׁשֵּפר  ֶאת-ַיְלֵדיֶהן,  ּוְמַנֶּקה  ִמְּׁשֵמי-ָמרֹום  ַמְלָאְך  ׁשֹוֵלַח 
ְּכַחָּיה זֹו, ֶׁשְּמַׁשֶּפֶרת ֶאת-ַהָּוָלד, ּוְמַלֵּקט ָלֶהם ְׁשֵני ִעּגּוִלים, ֶאָחד 
ְוֶׁשֶמן  ְוֶאָחד ֶׁשל ֶׁשֶמן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּיִנֵקהּו ְּדַבׁש ִמֶּסַלע  ֶׁשל ְּדַבׁש 
ְלָהְרָגם,  ָּבִאים  ַהִּמְצִרים  ָּבֶהם  ֶׁשַּמִּכיִרים  ְוֵכָון  צּור".  ֵמַחְלִמיׁש 
ְוִנְבָלִעים ַּבַּקְרַקע. ּוְמִביִאים ]ַהִּמְצִרים[ ְׁשָוִרים  ְוַנֲעֶׂשה ָלֶהם ֵנס 
ְויֹוְצִאים  ְמַבְצְּבִצים  ָהיּו   – ּוְלַאַחר ֶׁשהֹוְלִכים  ַּגָּבם,  ַעל  ְוחֹוְרִׁשים 
ֵמֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה. ְוֵכָון ֶׁשִּמְתַּגְּדִלים ָּבִאים ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְלָבֵּתיֶהם. 
ּוְכֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַעל ַהָּים ֵהם ִהִּכירּוהּו ְּתִחָּלה ְוָאְמרּו: 

"ֶזה ֵאִלי" !

עם ישראל מקיים באדיקות את המסורת המעניקה לנשים שּבו 
שני  ומצד  אחד,  מצד  השעבוד  בייסורי  לעמידתו  הבסיס  את 
המסורת מעניקה לנשים אלה את התואר, יסוד עולם של נשים 
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את  שטיפח  ממצרים  העבדים  דור  את  זיכה  המדרש  צדקניות. 
הזן המיוחד הזה של נשים צדקניות. במפורש הוא אומר: ִבְּשַׂכר 
ָנִשׁים ִצְדָקִנּיֹות ֶשְׁבּאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצַרִים. לא מדובר 
של  נשים אלא מתוארת התנהגותן  של  או קטנה  מיוחדת  בכת 
של  תפקידה  את  גבן  על  העמיסו  הן  לעבדים.  ישראל  נשי  כלל 

עקרת הבית מתוך בתיהם אל שדות העבודה. 

מתארת האגדה באופן ציורי מאוד את הלידות של הנשים בטבע 
את  שלהן  ולְולדים  ליולדות  סיפק  הטבע  החיות.  של  כדרכן 
השירותים המלאים של טיפת חלב במחתרת.                                                      

"ְלַמֵּכה, ְמָלִכים ְּגֹדִלים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 17( 
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום תשעה ושלשים יום לֹאֶמר

ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ִנְתַקְּבצּו ֻכָּלם ְוָיְׁשבּו ַיַחד, ִמּׁשּום ֶׁשָהיּו 
ֻכָּלם ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת, ְוָכְרתּו ְבִרית ַיַחד ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּגִמילּות-ֲחָסִדים ֶזה 
ִעם ֶזה, ְוִיְׁשְמרּו ִּבְלָבָבם ְּבִרית ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוֶׁשֹּלא ַיִּניחֹו 
ְלׁשֹון ֵּבית ֲאִביֶהם, ְוֶׁשֹּלא ִיְלְמדּו ְלׁשֹון ִמְצַרִים, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ֲעבֹוָדה-
ַהִּמְצִרים  ָהיּו  ְּבִמְצַרִים  ֶאת-ְּבֵניֶהם  ָמִלים  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶׁשָהיּו  ָזָרה; 
אֹוְמִרים ָלֶהם: ָלָּמה ַאֶּתם ָמִלים ֶאת-ְּבֵניֶכם, ַוֲהֹלא ְלַאַחר ָׁשָעה 
ָנמּול  ֲאַנְחנּו  ִיְׂשָרֵאל:  ָלֶהם  ְוָאְמרּו  ַלָּנָהר?  אֹוָתם  ַמְׁשִליִכין  ִיְהיּו 
ֵיָהֵרג,  ְוַהֶּנֱהָרג  ָימּות,  ַהֵּמת   – ִּכְרצֹוְנֶכם  ָלֶהם  ֲעׂשּו  ְוַאֶּתם  אֹוָתם 

ְוַהָּבא ְּבַחִּיים ִיְחֶיה.

למצרים.  השעבוד  תחת  הייחודית,  בזהותם  שרדו  ישראל  בני 
ועל  שפתם  על  אמונתם,  ועל  תרבותם  על  עקרונית  שמרו  הם 
ידי  על  נעזר  הנזקק  חברתי,  בחסד  התייחסו  הם  שמותיהם: 
אחיו. הם דבקו בשפת ָהֵאם ולא שינו אותה למצרית, שהייתה 
שפת העבודה זרה. הם מלו את התינוקות אף על פי שהיה חשש 
לחייהם. אם ישרדו התינוקות את התנכלותם של הנוגׂשים, יזכו 
להצטרף לעמם ואם חלילה יומתו יהיה זכרם כעבריים בוגרים, 

הגאים בדתם.

עשרה שלבים טיפסנו בתהום הטומאה ואנו רק בחמישית דרכנו.

"ְלמֹוִליְך ַעּמֹו, ַּבִּמְדָּבר: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. " )תהלים קל"ו, 16(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שמונה ושלשים יום לֹאֶמר

"ַוֹּיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלֹדת ָהִעְבִרֹּית". ִמי ָהיּו ַהְּמַיְּלדֹות? ָאַמר 
ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנֲחָמִני: ִאָּׁשה ּוִבָּתּה: יֹוֶכֶבד ּוִמְרָים; ְוֹלא ָהיּו ְלִמְרָים 
ֶאָּלא ָחֵמׁש ָׁשִנים, ְוָהְיָתה הֹוֶלֶכת ִעם יֹוֶכֶבד ִאָּמּה ְועֹוָׂשה ְצָרֶכיָה, 

ְוָהְיָתה ְזִריָזה.

"ּפּוָעה" – ֶׁשהֹוִפיָעה ָפִנים ְּכֶנֶגד ַּפְרֹעה ְוָזְקָפה ָחְטָמה ּבֹו ְוָאְמָרה 
 – ִמֶּמּנּו!"  ִלָּפַרע  ָהֱאֹלִהים  ְּכֶׁשָּיבֹוא  ָהִאיׁש  ְלאֹותֹו  לֹו  "אֹוי  לֹו: 

ִנְתַמֵּלא ָעֶליָה ֵחָמה ְלָהְרָגּה.

"ִׁשְפָרה" – ֶׁשָהְיָתה ְמַׁשֶּפֶרת ַעל ִּדְבֵרי ִּבָּתּה ּוְמַפֶּיֶסת ָעֶליָה. ָאְמָרה 
לֹו: ַאָּתה ַמְׁשִּגיַח ָעֶליָה! ִּתיֹנֶקת ִהיא ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ְּכלּום.

"ַוְּתַחֶּייָן ֶאת-ַהְּיָלִדים" – ֵיׁש ִקּלּוס ְּבתֹוְך ִקּלּוס; ֹלא ַּדָּין ֶׁשֹּלא ִקְּימּו 
ֵמֶהן  ֵיׁש  טֹובֹות:  ִעָּמֶהן  ַלֲעׂשֹות  הֹוִסיפּו  עֹוד  ֶאָּלא  ֶאת-ְּדָבָריו, 
ֶׁשָהיּו ֲעִנּיֹות, ְוהֹוְלכֹות ַהְּמַיְּלדֹות ּוַמְגּבֹות ַמִים ּוָמזֹון ִמָּבֵּתיֶהן ֶׁשל 

ֲעִׁשירֹות ּוָבאֹות ְונֹוְתנֹות ַלֲעִנּיּות, ְוֵהן ֵמַחּיֹות  ֶאת ְּבֵניֶהן.

ושפרה,  פועה  העבריות,  המיילדות  של  העצמאית  התנהגותן 
הוכתבה מנאמנותן למקצוען. הן לא שעו לגזירות פרעה-להמית 
את הילודים הזכרים, והצטדקו בתואנות שונות. הן ניהלו עמותת 
לפעיית  אוזן  כרו  הן  המזון.  עניי העם חסרי  עם  להיטיב  חסד, 

התינוקות ושפרו את תנאי חייהם.

"ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים-סּוף: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 15(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שבעה ושלשים יום לֹאֶמר

"ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי" – ְלֵהיָכן ָהָלְך? ָאַמר ר' ְיהּוָדה ַבר ְזִביָנא: 
ֶׁשָרָאה  ֵּכָון  ָהָיה,  ְּגדֹול-ַהּדֹור  ַעְמָרם  ְּתָנא:  ִּבּתֹו.  ַּבֲעַצת  ֶׁשָהַלְך 
ַלָּׁשְוא  ָאַמר:  ַּתְׁשִליֻכהּו"  ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  "ָּכל  ַּפְרֹעה  ֶׁשָאַמר 
ָאנּו ֲעֵמִלים. ָעַמד ְוֵגֵרׁש ֶאת-ִאְׁשּתֹו. ָעְמדּו ֻכָּלם ְוֵגְרׁשּו ְנׁשֹוֵתיֶהם. 
ֶׁשַּפְרֹעה  ַּפְרֹעה,  ִמֶּׁשל  יֹוֵתר  ְּגֵזָרְתָך  ָקָׁשה  ַאָּבא,  ִּבּתֹו:  ָאְמָרה לֹו 
ֹלא ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, ְוַאָּתה ָּגַזְרָּת ַעל ַהְּזָכִרים ְוַעל ַהְּנֵקבֹות; 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּגַזְרָּת  ְוַאָּתה  ַהֶּזה,  ָבעֹוָלם  ֶאָּלא  ָּגַזר  ֹלא  ַּפְרֹעה 
ּוָבעֹוָלם ַהָּבא; ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע – ָסֵפק ִמְתַקֶּיֶמת ְּגֵזָרתֹו, ָסֵפק ֵאין 
ִמְתַקֶּיֶמת, ְוַאָּתה ַצִּדיק – ְּבַוַּדאי ֶׁשְּגֵזָרְתָך ִמְתַקֶּיֶמת. ָעַמד ְוֶהֱחִזיר 

ֶאת-ִאְׁשּתֹו; ָעְמדּו ֻּכָּלם ְוֶהֱחִזירּו ֶאת-ְנׁשֹוֵתיֶהם.

אומר  היה,  הדור  גדול  ומשה,  אהרן  מרים,  של  אביהם  עמרם, 
עמו.  כלפי  מנהיג  של  באחריות  נשא  שהוא  פירושו  המדרש. 
הוא הכיר בתוצאה החמורה הדמוגרפית שנגזרה על העם כליה 
היה  הציע  שהוא  הפתרון  להם.  הנולדים  הבנים  של  בהריגתם 
להמנע מלהביא ְולדים לעולם. מרים הכירה בתוצאה האכזרית 
של ביטול מצוות פרייה ורבייה בטענה ההגיונית הפשוטה-שאין 
יודעים את מינו של הנולד ולכן יש להמשיך וללדת ולפתור את 
ָגַזר בהשבתת  הבעיה של הריגת הבנים בדרכים אחרות. עמרם 
זרעו גם על הבנים וגם על הבנות. בעיני הביקורת של בתו היתה 
זו גזרה קשה שאפילו פרעה לא חשב עליה. הטיעון ההגיוני הזה 
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של מרים, כיוון את המנהיג לחזור בו ולשוב לקיים מצוות פרייה 
ויחד  בוודאי תשרודנה  ישראל. הבנות  זרע  ולשמר את  ורבייה, 
איתן ישרדו אלה מהבנים שיינצלו מהשמד. יודעת מרים ויודעים 

הכל שהנקבות של עם ישראל הן שיולידו את המשך הדור. 

העיקרון  את  מחזקת  זו  באגדה  המופגנת  הלאומית  המשמעת 
שהחינוך הטוב ביותר הוא זה שבנוי על דוגמה אישית, ולמנהיגים 

נאמר-כזה ראה וקדש.

"ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 14( 
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ששה ושלשים יום לֹאֶמר

ָאַמר:  ְלעֹוְרָרם,  ִּבֵּקׁש  ַהִּצּבּור,  ְוִנְתַנְמֵנם  ְודֹוֵרׁש,  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ַרִּבי 
ָיְלָדה ִאָּׁשה ַאַחת ְּבִמְצַרִים ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְּבֶכֶרס ֶאָחת! ְוָהָיה ָׁשם 
ַּתְלִמיד ֶאָחד, ְור' ִיְׁשָמֵעאל ְּבר' יֹוֵסי ְׁשמֹו, ָאַמר לֹו: ִמי ָהְיָתה ֵכן? 
ָאַמר לֹו: זֹו יֹוֶכֶבד, ֶׁשָּיְלָדה ֶאת-ֹמֶׁשה, ֶׁשָּׁשקּול ְּכֶנֶגד ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

המדרש מעלה כמה פעמים את ענין אי ההקשבה של תלמידים 
לרבותיהם. כאילו ללמדנו שסדנא דארעא חד הוא. תמיד ימצאו 
תלמידים,  מובאים  כאן  גם  נפגמת.  ערנותם  אשר  תלמידים 
שנמנמו בעת שיעורו של רבי יהודה הנשיא, גדול הדור ההוא וכל 
הדורות הבאים. )במקור אחר מובא אירוע דומה עם תלמידים, 

ששמעו שיעור מפי רבי עקיבא, מגדולי ישראל(.

מורה רגיש עומד מיד על כך, על נמנומם של תלמידיו, והוא מציל 
את המצב על ידי איזו אמירה בלתי מתקבלת על הדעת או איזו 
גוזמא מופלגת. ומתוקף זה מתחדדת ערנותם וחוזר מלוא הקשב 

של התלמידים.  

תוך כדי האגדה הזאת, מועלה שמו של משה רבנו שהוא שקול 
כנגד שש מאות אלף בני ישראל )כל עמו(. אנו מכירים גם במסורת 
המעניקה לכל אחד ואחד מישראל שמץ של משה רבנו. זו אולי 
בניהם  את  מלכנות  רבים  נמנעו  רבים  שדורות  הסיבה,  הייתה 

בשמו של משה. 

"ְלֹגֵזר ַים-סּוף, ִלְגָזִרים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. " )תהלים קלו, 13( 
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום חמשה ושלשים יום לֹאֶמר

ֵחָמר  ְּתָּנא:   – ּוַבָּזֶפת"  ַבֵחָמר  ַוַּתְחְמָרה  ֹּגֶמא  ֵּתַבת  "ַוִּתַּקח-לֹו 
ִמִּבְפִנים ְוֶזֶפת ִמַּבחּוץ, ֶׁשֹּלא ָיִריַח אֹותֹו ַצִּדיק ֵריַח ַרע.

חכמי ישראל רגישים במדרשים, בדרך כלל, שלא להביא לידי כך 
שתתעורר בלב התלמידים אי נוחות מעצם תוכן השיעור, בסיפור 
המפורט. חכמינו לא "הסכימו" שיוסף יסבול את טינופת העטרן, 
שהיה עמוס על גמליהם של הישמעאלים, ו"שחררו" אותו מסבל 
זה. כמו כן גם במדרש על משה, שתיבת הגומא שלו לא תצופה 
נביא  להיות  שיגדל  הנער  של  מכבודו  זה  שאין  מסריח,  בחומר 
עץ, שלא תתמלא  לצפות תיבת  הפיזי, במה  הנביאים. התיאור 
שצף  מי  של  לכבודו  הרוחנית  במשמעות  גם  אפוא  פורש  מים 

בתיבה.

"ְּבָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 12(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעה ושלשים יום לֹאֶמר

"ַוֵּתַתֵּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק" – ָלָּמה ָעְמָדה ִמְרָים ֵמָרחֹוק? ָאַמר ַרב: 
ֵּבן  ֶׁשֵּתֵלד  ִאִּמי  ֲעִתיָדּה  ְואֹוֶמֶרת:  ִמְתַנֵּבאת  ִמְרָים  ֶׁשָהְיָתה  ְלִפי 
ֶׁשּמֹוִׁשיַע ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים. ְוֵכָון ֶׁשּנֹוַלד ֹמֶׁשה ִנְתַמֵּלא ָכל־
ִּבִּתי,  ָלּה:  ָאַמר  ַעל ֹראָׁשּה,  ּוְנָׁשָקה  ָאִביָה  ָעַמד  ֻּכּלֹו אֹור.  ַהַּבִית 
ִנְתַקְּיָמה ְנבּוָאֵתְך! ְוֵכָון ֶׁשֱהִטילּוהּו ַלְיאֹור ָעַמד ָאִביָה ְוָטַפח ָלּה 
ַעל ֹראָׁשה, ָאַמר ָלּה: ִּבִּתי, ֵהיָכן ְנבּוָאֵתְך? ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֵּתַתֵּצב 
ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה־ֵּיָעֶׂשה לֹו” – ֵליַדע ַמה ְּיֵהא ְּבסֹוף ְנבּוָאָתּה.

התואר  את  הצעירה  למרים  העניקה  הזה  במדרש  האגדה 
נביאה במלוא מובן המילה. אמנם בהיסטוריה של תועי המדבר 
למדנו,  ישראל.  עם  של  למנהיג  אחות  כנביאה  מרים  משמשת 
באגדה  מרים.  של  עצתה  בזכות  מדינית  החלטה  שינה  שעמרם 
שלנו מרומזת העובדה שעמרם הכיר בשליחות הנבואית של בתו, 
עד כדי כך, שבא אליה בטענות כאשר חייו של אחיה הקטן היו 
בסכנה. ואת כל זה למדו חז"ל ממילה אחת המופיעה במקרא 
להניח  היה  סביר  מרחוק?  מרים  עמדה  למה  "מרחוק".  והיא- 
שהיא תשמור על עמדת תצפית קרובה דיה למתרחש ביאור. לכן 
תמהו חז"ל מדוע הרחיקה עצמה מרים מן המתרחש כדי שלא 
בגורלו של  דיה להתערב  תיתפס בקלקלתה, אך קרובה הייתה 
אחיה אם יידרש הדבר בגלל הנסיבות, ואמנם כך היה. המילה 
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הסתתרות,  של  ערך  אלא  גאוגרפי  ערך  לא  פה  מייצגת  מרחוק 
אותה  שמרחיק  פיזי  מרחק  ולא  תתגלה  שלא  אופטי  מרחק 

מיכולת התערבות.

"ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹוָכם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 11(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשה ושלשים יום לֹאֶמר

ְלַהִּציל  ֶׁשִּבְקָׁשה  ַאְמהֹוֶתיָה  ֶׁשָראּו  ֵּכָון   – ֶאת־ֲאָמָתּה"  "ַוִּתְׁשַלח 
ֶאת־מֶׁשה, ָאְמרּו ָלּה: ְּגִבְרֵּתנּו, ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם – ֶמֶלְך ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה, 
ִאם ָּכל־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵאין ְמַקְּיִמים אֹוָתּה, ָּבָניו ּוְבֵני־ֵביתֹו ְמַקְּיִמים 
ַוֲחָבָטן  ַגְבִריֵאל  ָּבא  ִמָּיד  ָאִביְך!  ְּגֵזַרת  ַעל  עֹוֶבֶרת  ְוַאְּת   – אֹוָתּה 

ְּבַקְרָקע.

מן הסיפור המקראי מסתברת האפשרות שבת פרעה, שהתרחצה 
את  לחשוף  שתוכל  כדי  התיבה  את  אליה  קרבה  פשוט  ביאור, 
מי  של  רחמיו  את  לעורר  יכולה  ביאור  תיבה  בה.  שמצוי  מי 
שרוצה להציל את מי שעלול לטבוע. אם אמנם רחמיה של בת 
פרעה גאו, היא לא פקפקה להושיט את ידה ולהציל את תוכנה. 
נראה שסיפור זה סביר יותר מאשר לצוֹות את אחת מנערותיה 
להתפשט, להיכנס למים ולהציל את תוכן התיבה. מה גם שדעת 
בניגוד  העבריים,  של  בנם  מהצלת  נוחה  הייתה  לא  אמותיה 

להחלטה הרצחנית של פרעה. 

זימן לנו המקרא שני מקרים של בנות דעתניות שאינן חוששות 
הן  ובתיה  מרים  אביהן.  לדעת  בניגוד  אפילו  דעתן  את  להביע 
דעה  שהביעו  או  הוריהם,  פי  את  שהמרו  הדעתניות,  הבנות 
הסותרת את עמדת אביהם. זכתה גם בתיה, בת פרעה למעמד 

נכבד במסורת ישראל.
"ְלַמֵּכה ִמְצַרִים, ִּבְבכֹוֵריֶהם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 10(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שנים ושלשים יום לֹאֶמר

"ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית" – ָלָּמה ִמן ָהִעְבִרּיֹות? 
ְלֵהיִניק אֹותֹו  ֻּכָּלן  ָּכל־ַהִּמְצִרּיֹות  ַעל  ְלמֶׁשה  ֶׁשֶהֱחִזירּוהּו  ְמַלֵּמד 
ּוָפַסל ֶאת־ֻּכָּלן. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ֶּפה ֶׁשָעִתיד ְלַדֵּבר ִעִּמי 

ִייַנק ָּדָבר ָטֵמא!?

מה פתאום קופצת מרים ומציעה אישה מינקת מן העבריות? הרי 
כל אישה מינקת תחלוץ שד לתינוק החפץ בכך. המדרש מרמז 
אך  מצרית,  מינקת  לתינוק  להביא  פרעה  בת  שניסתה  כך  על 
ללא הצלחה כי מי שאמור להיות משה מאס בחלב נוכרי. במצב 
נשמעת  העבריות  מן  מינקת  אודות  על  מרים  של  שאלתה  כזה 
טבעית ולא מחשידה. בנבואתה הבינה אל נכון לאשורו של דבר, 
שהילד יסכים לינוק ממינקת עברייה. המעשה כולו מלמד אותנו 
אלא  גופניים,  צרכים  של  פיזית  הזנה  רק  אינה  תינוק  שהנקת 
מצרית  ממינקת  חלב  רוחנית.  להזנה  מקום  גם  מהווה  שהשד 

יכיל בתוכו גם הזנה רוחנית של עבודה זרה.  

למדנו אפוא שהצלת נפשו של תינוק או של ילד תכיל תמיד גם 
נופך רוחני המתאים לתרבותו של הילד. כשם שטוב הדבר בדבר 
היניקה, טוב מאוד הדבר גם בתקופת החינוך והגידול של הילד.   

"ֶאת-ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים, ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו."

 )תהלים קלו, 9(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום אחד ושלשים יום לֹאֶמר

 

"ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת־ַּפְרֹעה" ְוגֹו' – ָהְיָתה ַבת ַּפְרֹעה ְמַנֶּׁשֶקת ּוְמַחֶּבֶקת 
ּוְמַחֶּבֶבת אֹותֹו ְּכִאּלּו הּוא ְבָנּה, ְוֹלא ָהְיָתה מֹוִציָאתֹו ִמַּפְלְטִרין ֶׁשל 
ֶמֶלְך. ּוְלִפי ֶׁשָהָיה ָיֶפה ַהֹּכל ִמְתַאִּוים ִלְראֹותֹו, ּוִמי ֶׁשָהָיה רֹוֵאהּו 
ֹלא ָהָיה ַמֲעִביר ַעְצמֹו ֵמָעָליו. ְוָהָיה ַפְרֹעה ְמַנְּׁשקֹו ּוְמַחְּבקֹו, ְוהּוא 
יֹוְׁשִבים  ָׁשם  ְוָהיּו  ֹראׁשֹו.  ַעל  ּוְמִׂשימֹו  ַּפְרֹעה  ֶׁשל  ִּכְתרֹו  נֹוֵטל 
ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוָאָמרּו: ִמְתָיְרִאים ָאנּו ִמֶּזה ֶׁשּנֹוֵטל ִּכְתְרָך ְונֹוְתנֹו 
ִלּטֹול  ֶׁשָעִתיד  אֹוְמִרים,  ֶׁשָאנּו  אֹותֹו  ֶזה  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ֹראׁשֹו,  ַעל 
ַמְלכּות ִמֶּמָּך. ֵמֶהם אֹוְמִרים ְלָהְרגֹו, ֵמֶהם אֹוְמִרים ְלָׂשְרפֹו. ְוָהָיה 
ֶאָּלא  ַדַעת,  ּבֹו  ֵאין  ֶזה  ִּתינֹוק  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ֵּביֵניֶהם  יֹוֵׁשב  ִיְתרֹו 
ָידֹו  יֹוִׁשיט  ִאם  ְוַגֶחֶלת;  ָזָהב  ִּבְקָעָרה  ְלָפָניו  ְוָהִביאּו  אֹותֹו  ַבֲחנּו 
ַלָּזָהב – ֵיׁש ּבֹו ַדַעת ְוִהְרגּו אֹותֹו, ְוִאם יֹוִׁשיט ָידֹו ַלַּגֶחֶלת – ֵאין ּבֹו 
ַדַעת ְוֵאין ָעָליו ִמְׁשַּפט ָמֶות. ִמָּיד ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְוָׁשַלח ָידֹו ִלַּקח 
ְוִהְכִניס  ֶאת־ַהַּגֶחֶלת,  ְוָתַפס  ֶאת־ָידֹו  ְוָדָחה  ַגְבִריֵאל  ּוָבא  ַהָּזָהב, 
ָידֹו ִעם ַהַּגֶחֶלת ְלתֹוְך ִּפיו ְוִנְכָוה ְלׁשֹונֹו – ּוִמֶּמּנּו ַנֲעָׂשה ְכֵבד־ֶּפה 

ּוְכַבד־ָלׁשֹון.

מפליג המדרש ומספר מהו מקור כבדות הפה של משה. כבד פה 
וכבד לשון יהיה מנהיגם של ישראל, אשר בידו תופקד המשימה 
של ַדָּברּות ושימוש בכלי הדבור הצלול, הן בפגישותיו עם פרעה 
מלך מצרים והן בתפקידו כמורה הלכה לעם ישראל. מי שאמר 
10(, מלמד את כל  ד,  ָאֹנִכי" )שמות  ְדָּבִרים  ִאיׁש  "לֹא  על עצמו 
התורה כולה. הוא הגומר אותה בספר משנה תורה, הלוא הוא 
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ספר דברים.

היות משה מוכרז ככבד פה וכבד לשון, מתקבל בהמון העם כמי 
למילה  לשונית  מניעה  מתוך  מגמגם  אם  בין  בלשונו,  שמגמגם 
חסרות  כמילים  מובעת  ששפתו  מגמגם  אם  בין  מפיו,  היוצאת 

תוכן.

"ַוְיַדֵּבר  ישראל  בני  עם  מדבר  כולה,  התורה  בכל  אותו,  שמענו 
ֹמֶׁשה, ֶאל-ה' ֵלאֹמר" )במדבר כז, 15(. למשל שירת הים צלולה 
וברורה, אף על פי שנאמרה מפי משה. כמוה שירת האזינו וכל 
ספר דברים. אם כן, להיכן נעלמה כבדות הפה של משה? נותר 
לנו לנסות ולהבין את הליקוי הזה כבר תיקון, לכן מותר להניח 
בשפות  שלט  לא  יתרו  במחיצת  שנים  עשרות  ששהה  שמשה, 
את  עצמו  על  יקל  זרה  בלשון  המתקשה  המצרים.  של  הדיבור 
ומתן  משא  מאז  בהשתלמות.  או  בלימוד  זו  בשפה  השליטה 
הראשון של משה עם פרעה שכלל משה את ידיעת השפה ולשונו 

ופיו הפכו קלים. 

המדרש שלפנינו מסביר את מקור כבדות הפה של משה. חרטומי 
הרואים  פרעה,  של  המומחים  יועציו  של  הגדרה  הם  מצרים, 
דברים כהווייתם, דברים שאין פשרם ברור. כיועצים של פרעה 
הנובעת  פוטנציאלית  מסכנה  אותו  להזהיר  לנכון  מצאו  הם 
פרעה  כתר  עם  משחק  משה  היות  משה.  הנער  של  מהתנהגותו 
ומנסה להניח אותו על ראשו, עורר את חשדם של החרטומים, 
שמא הכתר ממש יעבור לראשו של משה, ובעליל עלול משה בבוא 
עת למרוד במלך ולהעביר כתרו. אם משה מהווה בכך סכנה לכתר 
של פרעה יש להפחידו. שקלו החרטומים את המעשה והחליטו 
להעביר את משה מבחני ידע. מבחן הידע הפרמיטיבי שהם הכינו 
עלול היה לגזור את דינו של הילד ומעורבותו של המלאך גבריאל 
ששילם  המחיר  מהשמד.  הילד  את  להציל  כדי  הכרחית  היתה 
משה להצלת חייו היה כוויה חריפה בלשון של משה וזו הסיבה, 
של  גלגולם  לשון.  וכבד  פה  ככבד  הופיע  שמשה  המדרש,  לדעת 

דברים על ידי הבורא ניכרים לעין כל בפריסת המקרא כולו.

"ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 8(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשים יום לֹאֶמר

רֹוֶאה  ֶׁשָהָיה  “ַוַּיְרא”?  ַמהּו   – ְּבִסְבֹלָתם”  ַוַּיְרא  ֶאל־ֶאָחיו  “ַוֵּיֵצא 
ְּבִסְבלֹוָתם ּובֹוֶכה ְואֹוֵמר: ֲחָבל ִלי ֲעֵליֶכם, ִמי ִיֵּתן מּוִתי ֲעֵליֶכם! 
ֶׁשֵאין ְלָך ְמָלאָכה ָקָׁשה ִמְּמֶלאֶכת ַהִּטיט. ְוָהָיה נֹוֵתן ְּכֵתָפיו ּוְמַסֵּיַע 

ְלָכל־ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם.

ַר' ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ֶׁשל ַר' ְיהּוָדה ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ָרָאה ַמָּׂשא ָגדֹול ַעל 
ִאָּׁשה  ּוַמָּׂשא  ִאָּׁשה  ַעל  ִאיׁש  ּוַמָּׂשא  ָּגדֹול,  ַעל  ָקָטן  ּוַמָּׂשא  ָקָטן 
ַעל ִאיׁש, ּוַמָּׂשא ָזֵקן ַעל ָּבחּור ּוַמָּׂשא ָבחּור ַעל ָזֵקן, ְוָהָיה ַמִּניַח 
ְמַסֵּיַע  ְּכִאּלּו  ְועֹוֶׂשה  ִסְבלֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ּוְמַיֵּׁשב  ְוהֹוֵלְך  ַּדְרּגֹון ֶׁשּלֹו 
ְוָהַלְכָּת  ֲעָסֶקיָך  ִהַּנְחָּת  ַאָּתה  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  ָאַמר  ְלַפְרֹעה. 
ִלְראֹות ְּבַצֲעָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוָנַהְגָּת ָבֶהם ִמְנַהג ַאִחים, ֲאִני ַמִּניַח 

ֶאת־ָהֶעְליֹוִנים ְוֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים ַוֲאַדֵּבר ִעָּמְך.

ְוָאַמר  ְמנּוָחה,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ָרָאה   – ְּבִסְבֹלָתם”  “ַוַּיְרא  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּבָׁשבּוַע הּוא  ֶאָחד  יֹום  ָנח  ֵאינֹו  ִאם  ֶעֶבד,  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי  ְלַפְרֹעה: 
ֵמת; ְוֵאּלּו ֲעָבֶדיָך, ִאם ֵאין ַאָּתה ֵמִניַח ָלֶהם יֹום ֶאָחד ְּבָׁשבּוַע ֵהם 
ֵמִתים. ָאַמר לֹו: ֵלְך ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכמֹו ֶׁשֹּתאַמר. ָהֵלְך מֶׁשה ְוִתֵּקן 

ָלֶהם ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַח.
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מי שעתיד להיות הרועה הנאמן של ישראל, מתחיל את דרכו כחס 
על אנשים, בני אדם, אחיו, ולא על כבשים בעדר שהוא רועה. 

התנהגותו האנושית של משה, למראה סבלם של העבדים הוכיח 
לבורא עולם שיש באיש הזה תכונות של מנהיג ומחנך, של צדק 
ומשפט ובייחוד של הגשת עזרה וסיוע לנצרך. מנהיג עם מעורבות 
אישית אינו הוזה ברעיונות תאורטים, אלא מביע את מנהיגותו 

הלכה למעשה.

משה זוכה למעמד אנושי עליון שאין שני לו, העובר את מעמדם 
של מנהיגים בני אנוש אחרים ומתקרב להיות כמלאכי השרת, 
בדרגה האנושית הגבוהה ביותר שהגיע אליה בן אנוש. המנהיגים 
גדולים  היו  בהיסטוריה  אחריו  שבאו  ישראל  עם  של  הדגולים 
צאן  של  רועים  דרכם  בראשית  היו  הם  אם  בעיקר  ומתאימים 

מרעיתם.

הכרות  של  בסיפור  בולטת  מפתח  מילת  אל  מתייחס  המדרש 
11(. הדגש שהוא  ְּבִסְבֹלָתם" )שמות ב,  "ַוַּיְרא,  משה עם עבדים 
ראה את סבלות העם, בא לציין את עינו הפקוחה לאתר בעיה על 
מנת לפותרה. בראשיתו, מעלה המדרש סברה שסיבלותם גרמו 
למשה צער אישי. אך בהמשך עולה סברה אחרת, עם העבדים 
סובל מזה שאין לו מנוחה. לכן, שכנע משה, את המעביד הראשי, 
פרעה, שלטובת העבודה, הטיב שלה והכמות שלה, יש להעניק 
לעובדים יום מנוחה. הרי לכם סיבה משכנעת לשמור וזכור של 

יום השבת.

"ְלֹעֵׂשה, אֹוִרים ְּגֹדִלים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 7(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום תשעה ועשרים יום לֹאֶמר

“ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי” – ִמי ָהָיה ִאיׁש ִמְצִרי? ָאִביו ֶׁשל ְמַגֵּדף, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִאיׁש־ “ַמֶּכה  ִמְצִרי”;  ֶּבן־ִאיׁש  ְוהּוא  ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ֶּבן־ִאָּׁשה  “ַוֵּיֵצא 

ִעְבִרי” – ַּבְעָלּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי.

ֵּכיַצד? נֹוְגִׂשים ָהיּו ִמן ַהִּמְצִרים ְוׁשֹוְטִרים ִמִּיְׂשָרֵאל. נֹוֵגׂש ְמֻמֶּנה 
ְוָהיּו  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ֲעָׂשָרה  ַעל  ְמֻמֶּנה  ְוׁשֹוֵטר  ׁשֹוְטִרים  ֲעָׂשָרה  ַעל 
ַהּנֹוְגִׂשים הֹוְלִכים ְלָבֵּתי ַהּׁשֹוְטִרים ְּבַהְׁשָּכָמה ְלהֹוִציָאם ִלְמַלאְכָּתם 
ִלְקִריַאת־ַהָּגֶבר. ַּפַעם ַאַחת ָרָאה נֹוֵגׂש ִמְצִרי ִלְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי, 
ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ׁשֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהְיָתה ְיַפת ֹּתַאר, ְׁשֵלָמה ִמָּכל מּום, 
ְוָנַתן ֵעיָניו ָּבּה. ָעַמד ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ַהֶּגֶבר ְוָהַלְך ֶאְצלֹו. ָאַמר לֹו: 
ֶׁשָּיָצא  ֵּכָון  ַהֻּסָּלם.  ַלֲאחֹוֵרי  ַעְצמֹו  ְוִהְטִמין  ַעְׂשרֹוֶתיָך”,  ְּכנֹוס  “ֵלְך 
ְוָרָאה  ַלֲאחֹוָריו  ַּבְעָלּה  ָהַפְך  ִעָּמּה.  ְוִקְלֵקל  ַהִּמְצִרי  ָחַזר  ַבְעָלּה, 
ֶאת־ַהִּמְצִרי יֹוֵצא ִמֵּביתֹו. ָחַזר ]ְלֵביתֹו[ ְוָׁשַאל אֹוָתּה: ֶׁשָּמא ָנַגע 
ָּבְך? ָאְמָרה לֹו: ֵהן, ּוְסבּוָרה ָהִייִתי ֶׁשַאָּתה הּוא. ֵּכָון ֶׁשָּיַדע ַהּנֹוֵגׂש 
ֶׁשִהְרִּגיׁש ַּבָּדָבר ֶהֱחִזירֹו ַלֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ְוָהָיה ַמֵּכהּו ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום 

ְואֹוֵמר לֹו: “ֲעמֹול ֵהיֵטב, ֲעמֹול ֵהיֵטב!” ְוָהָיה ְמַבֵּקׁש ְלָהְרגֹו.

“ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא” – ָרָאה מֶׁשה ְּברּוַח־ַהֹּקֶדׁש ֶמה־ָעָׂשה לֹו ַּבַּבִית 
ֶזה  ְלָרָׁשע  ַדי  ֹלא  ָאַמר:  ַּבָּׂשֶדה.  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ַמה־ֶּׁשָעִתיד  ְוָרָאה 

ֶׁשִעָּנה ֶאת־ִאְׁשּתֹו, ֶאָּלא ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלָהְרגֹו!

ֶׁשל  ִלְׁשמֹו  ִויַקֵּנא  ֶׁשַּיֲעֹמד  ִמי  ֶׁשֵאין  ָרָאה   – ִאיׁש”  ִּכי־ֵאין  “ַוַּיְרא 
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ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְוַיַהְרֵגהּו, ִמָּיד “ַוַּיְך ֶאת־ַהִּמְצִרי” – ָנַטל ַמְגֵרָפה 
ֶׁשל ִטיט ְוהֹוִציא ֶאת־ֹמחֹו.

תוך כדי הדיון של האגדה על ההתעללות של מצרים על עברים 
ִאיׁש- ַמֶּכה  ִמְצִרי,  ִאיׁש  "ַוַּיְרא  עבריים.  היותם  אחת,  מסיבה 

ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה, ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש; ַוַּיְך, ֶאת-ַהִּמְצִרי, 
ַוִּיְטְמֵנהּו, ַּבחֹול. " )שמות ב, 11-12(

מלמד אותנו משה רבנו, חד וחלק, שאם נקרה בפניך מצרי )בלשון 
ימינו מחבל(, הפוגע באיש עיברי )יהודי- ישראלי(, עלינו להכות 
את המצרי מכת מוות ולטמון אותו בחול. זאת אומרת שצריך 
הטעם  לאניני  למשפחתו.  להשיבה  ולא  גווייתו  את  להעלים 
המחנכת  התורה,  אולם  נעימים,  אלה  דברים  אין  ולמלהגים 
אותנו להעריך את עמנו ולפתח את כוח ההרתעה שלנו, מורה לנו 

חד וחלק להיות מסוגלים לפגוע בפוגע.

הדרשה גם מזכירה מושג שבימינו הוא שונה לגמרי והוא "שוטר 
מישראל". אין להסיק כל זיקה בין השוטר בזמן שעבוד לשוטרים 

העושים מלאכתם נאמנה בימינו.

נרמז כאן שמשה רבנו לא היה מצויד בכלי נשק כפי שמומלץ היום 
לעשות, אלא אילתר כלי עבודה לבנין וריסק את מוחו של האויב. 
המעשה הדרשני הזה העלה קצת את קרנם של המשועבדים שלא 
חורין,  בבן  מדובר  אם  ושיעבוד.  דיכאון  מרוב  נפשם  על  עמדו 

מצופה ממנו לנהוג כמשה.

"ְלֹרַקע ָהָאֶרץ, ַעל-ַהָּמִים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 6(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שמונה ועשרים יום לֹאֶמר

ַאֶּתם  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶׁשה  ָאַמר   – ַּבחֹול”  ַוִּיְטְמֵנהּו  ֶאת־ַהִּמְצִרי  “ַוַּיְך 
ְוֵאין  ְבָכאן  ְונֹוְתנֹו  ִמָּכאן  נֹוְטלֹו  ָאָדם  ַהחֹול  ָמה  ְּכחֹול;  ְמׁשּוִלים 

קֹולֹו ִנְׁשָמע, ָּכְך ֹלא ֵיֵצא ָדָבר ֶזה ִמִּפיֶכם.

המדרש עומד על תכונת הצדק שפיעמה בליבו של משה רבנו עוד 
בטרם שמשו כמנהיג. כמובן, התכונה השניה היא התמימות שגם 
למעשהו,  שהעדים  רבנו  משה  ציפה  אמת.  ואנשי  ישרים  זולתו 
הטמנת ההרוג בחול, ישמרו על לשונם ולא יפצו את פיהם לחפות 

על משה.

את  בתארו  הפשוט  במובנה  גם  חול  במילה  משתמש  הדרשן 
ונוח להטמנה. אולם מרחיק  לחפירה  כחול, קל  אדמת המדבר 
הדרשן לומר שישנו גם טעם מטאפורי במושג "חול", החול אינו 
נשמע ואינו מדבר, כך ציפה משה מהעדים שיבלמו את פיהם, אך 

התאכזב מהמציאות.

משה היה נקי מכל עוולה ומטבע זה לא הסכים לשום עוולה. כעד 
לעוולה קיצונית- אכזריות המצרי המכה עיברי, נטל את החופש 
המוות  גזר  של  לפועל  מוציא  ולהיות  מוות  הגוזר  שופט  להיות 
כאחד. מצרי רשע מצר לישראלי וגורם לו רעה גופנית, לא ֵיֵצא 

זכאי בעיני משה. 
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בדברים אלה אנו מתכוונים להרגיע את כל מי שעומד על נפשו 
ופוגע באויבו שאין לו ממה לחשוש כי דין תורה הוא עושה.

"ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים, ִּבְתבּוָנה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 5(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שבעה ועשרים יום לֹאֶמר

“ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִרי… ַוֹּיאַמר ָאֵכן נֹוַדע 
ַהָּדָבר” – ֶׁשָהָיה ֹמֶׁשה ְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ְואֹוֵמר: ֶמה־ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל, 
ֵּכָון ֶׁשָּׁשַמע ְדָבָריו ָאַמר: “ָאֵכן נֹוַדע  ֶׁשִּנְׁשַּתְעְּבדּו ִמֹּכל־ָהֻאּמֹות? 
ְלׁשֹון  ִמְׁשַּתְעְּבִדים;  ֵהם  ָדָבר  ֵאיֶזה  ַעל  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה   – ַהָּדָבר”! 

ָהָרע ֵיׁש ֵּביֵניֶהם, ְוֵהיַאְך ִיְהיּו ְראּוִים ִלְגֻאָּלה?

ַוּיֹאֶמר,  ִנִּצים;  ִעְבִרים  ְׁשֵני-ֲאָנִׁשים  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  "ַוֵּיֵצא 
ְוֹׁשֵפט,  ַׂשר  ְלִאיׁש  ָׂשְמָך  ִמי  ֵרֶעָך.   ַוּיֹאֶמר  ַתֶּכה,  ָלָּמה  ָלָרָׁשע, 
ַוִּייָרא  ֶאת-ַהִּמְצִרי;  ָהַרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר  ֹאֵמר,  ַאָּתה  ָעֵלינּו--ַהְלָהְרֵגִני 

ֹמֶׁשה ַוּיֹאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר". )שמות ב, 13-14(. 

של  חדשה  בתופעה  משה  נוכח  הקודם,  למקרה   בהמשך 
התקוטטות בין שני עיבריים. המעשה אינו מפגין פגיעה של זר 
בעיברי, אלא של עיברי בעיברי. בחוש הצדק של משה הוא שוב 
שהוא  רשע,  המושג  את  רעהו,  את  במכה  להטיח  כדי  משתמש 
שוב מסביר את המעמד של שופט שמשה חש בו באופן טבעי )כפי 

שהוכיח אותו העיברי על כך(. 

לשון הרע היא לשון הגורמת לרע. לא רק למי שמדובר בו אלא 
גם למי שפותח את פיו לפלוט רעלים. משה נוכח לדעת את אחת 
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מן התכונות השליליות של חברה: לשון הרע. ותהייתו של משה 
להיות  עלולה  זו  רעה  תכונה  האין  התמיהה:  את  בלבו  מעלה 
המדרש  שאומר  כפי  בפירוש  או  העתידה,  הגאולה  מול  לרועץ 
זכינו  אייר  בחודש  בימינו,  לגאולה".  ראויים  יהיו  "והיאך 
השיח  שופע  עין  למראית  יותר.  גלויות  אחריה  שאין  לגאולה 
על  הרע.  לשון  והחוקתי במחלה של  הציבורי המדיני, החברתי 
אף תפילתנו היומיומית מן בורא עולם שיצילנו מלשון הרע. אין 
לנו אלא לבטוח בגואל ישראל שיסיר מעלינו את הנגע הזה, "נגיף 

הרכילות", "חסר הכבוד". 

גדול  לא  ורוחני  נפשי  יכולים במאמץ  כולנו,  וכמעט  רובנו,  רוב 
שאפשר  נקיה  שפה  היא  העברית  רע.  מדבר  לשוננו  את  לבלום 
המייצגת  הרע  ללשון  להזדקק  מבלי  ורוח  דעה  כל  בה  לבטא 

בימינו עבודה זרה. 

"ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 4(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ששה ועשרים יום לֹאֶמר

“ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה” – ֶׁשָעְמדּו ָדָתן ַוֲאִביָרם ְוִהְלִׁשינּו ָעָליו.

“ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת־מֶׁשה” – ָׁשַלח ַּפְרֹעה ְוֵהִביאּו ַסִיף ֶׁשֵאין ְּכמֹוָתּה 
ּוְנָתנּוָה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ְוַנֲעָׂשה ַצָּוארֹו ְּכַעּמּוד 

ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֹלא ִהִּזיַקּתּו.

“ַוִּיְבַרח מֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה” – ָאַמר ַר' ַיַּנאי; ְוִכי ֶאְפָׁשר ְלָאָדם ִלְברֹוַח 
ְלִביָמה  ֶהֱעלּוהּו  ֶאת־מֶׁשה  ֶׁשָּתְפסּו  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  ַהַּמְלכּות?  ִמְּפֵני 
ָיַרד  ֶאת־ֹראׁשֹו,  ְלָהֵתז  ְוִחְּיבּוהּו  ַצָּוארֹו  ַעל  ַהַּסִיף  ְוִהִּניחּו  ּוְכָפתּוהּו 
ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים ְוִנְדָמה ָלֶהם ִּבְדמּות מֶׁשה. ָּתְפסּו ֶאת־ַהַּמְלָאְך ּוָבַרח 
ִלְפֵני  יֹוְׁשִבים  ֶׁשָהיּו  ָּכל־ַהִּסְנְקֵליִטין  ֵלִוי:  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַר'  ָאַמר  מֶׁשה. 
ַפְרֹעה ַנֲעׂשּו ְבאֹוָתּה ָׁשָעה ֵמֶהם ִאְּלִמים, ֵמֶהם ֵחְרִׁשים, ֵמֶהם סֹוִמים, 
ְמַדְּבִרים;  ָהיּו  ְוֹלא  מֶׁשה?  ֵהיָכן  ָלִאְּלִמים:  אֹוֵמר  ָהָיה  ִחְּגִרים.  ֵמֶהם 
ַלֵחְרִׁשים – ְוֹלא ָהיּו ׁשֹוְמִעים; ַלּסֹוִמים – ְוֹלא ָהיּו רֹוִאים; ַלִחְּגִרים – 

ְוֹלא ָהיּו ְמַהְּלִכים.

המדרש מפליג בניסים ונפלאות, שהצילו את משה מגזר דין מוות 
שנגזר עליו על ידי פרעה לאחר שקיבל הלשנתם של דתן ואבירם. 
"וישמע פרעה"- מפרש המדרש, שסיפור המעשה הובא לידיעתו. 
במדיה  דווח  הוא  אם  ובין  הזכרונות  בספר  נכתב  הוא  אם  בין 
המצרית, לאוזניו של פרעה הגיע מעשהו של משה שפרע בנוגׂש 
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מצרי. הפסוק "ַוְיַבֵקּׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶשׁה..." )שמות ב, 17(, מבהיר 
שנלווה  הנס  צלחה.  לא  אך  משה  את  להרוג  התוכנית  שהייתה 
לכך היה שעטה משה אפוד מגן מצווארו ומטה ולא יכלה החרב 

להגיע אל בשרו.

הבריחה של משה מוסברת באגדה בהתערבות משמיים שהטעתה 
את השומרים, הכתה אותם בסנוורים, פגעה בכישוריהם לשמור 
על האסיר, ותושייתו של משה עמדה לו להימלט על נפשו, במלוא 
מובן המילה. משה ברח ממעצרו הרחק אל ארץ מקלט שם לא 

ארבה לו סכנה.   

מפני  לברוח  "אין  כי  פשוטה  פעולה  אינה  פרעה  מבית  להמלט 
על  לשמור  וסמויים,  גלויים  בשוטרים  עתיר  השלטון  מלכות". 
שלמות השליט. ואמנם משה נתפס ועולה על הגרדום. במצב זה 
מתערבים משמיים להצילו מיד אויביו. כל הפקידים והיועצים 
מוכים בעיוורון, או בחרשות או בצליעה ובלבד שלא יוכלו לדווח 
על משה. נמלט משה על נפשו ומוצא לו מקלט בקרב אוהד אמונת 
ה'. במקום הזה ישהה עשרות שנים, ברעייה של צאן המארח. 
תכונותיו האישיות הטבועות בו סייעו לו למצוא את אורח חייו, 
מחייתו ורווחתו, בצל קורתו של המארח, חותנו, הוא יתרו כהן 

מדייני לאל עליון.

"הֹודּו, ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 3(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום חמשה ועשרים יום לֹאֶמר

ׂשֹוֵנא  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ַוֲהֹלא   – ָּבנֹות”  ֶׁשַבע  ִמְדָין  “ּוְלֹכֵהן 
ֶאָּלא  ֲעבֹוָדה־ָזָרה?  עֹוֵבד  ֵאֶצל  ְלֹמֶׁשה  ָמנֹוס  ְוָנַתן  ֲעבֹוָדה־ָזָרה 
ִיְתרֹו ֹּכֶמר ַלֲעבֹוָדה־ָזָרה ָהָיה, ְוָרָאה ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש, ּוָבַסר ָעֶליָה, 
ִהְרֵהר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשֹּלא ָבא מֶׁשה, ְוָקָרא ִלְבֵני ִעירֹו ְוָאַמר 
ָלֶהם: ַעד ַעְכָׁשו ָהִייִתי ְמַׁשֵּמׁש ֶאְתֶכם; ֵמַעָּתה ָזֵקן ָאִני, ַּבֲחרּו ָלֶכם 
ָלֶהם.  ְוָנַתן  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְכֵלי־ַתְׁשִמיֵׁשי  ְוהֹוִציא  ָעַמד  ַאֵחר.  ֹּכֶמר 
ָעְמדּו ְוִנּדּוהּו, ֶׁשֹּלא ִיְזַּדֵּקק לֹו ָאָדם ְוֹלא ַיֲעׂשּו לֹו ְמָלאָכה. ּוִבֵּקׁש 
ִמן ָהרֹוִעים ִלְרעֹות לֹו ֶאת ֹצאנֹו ְוֹלא ִקֵּבלּו; ְלִפיָכְך ָהיּו יֹוְצאֹות 

ְּבנֹוָתיו ִלְרעֹות – “ַוָּיֹבאּו ָהרֹוִעים ַוְיָגְרׁשּום” …

ְלבּוׁשֹו  ֶאָּלא  ָהָיה מֶׁשה?  ִמְצִרי  ְוִכי   – ִהִּציָלנּו”  ִמְצִרי  ִאיׁש  “ַוֹּתאַמְרָן 
ֶׁשְּנָׁשכֹו  ְלֶאָחד  ָמָׁשל   – ִמְצִרי”  “ִאיׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִעְבִרי.  ְוהּוא  ִמְצִרי, 
ֶׁשהּוא  ִתינֹוק  ְוָרָאה  ַּבָּנָהר  ִנְכַנס  ְּבָמִים.  ַרְגָליו  ִלֵּתן  ָרץ  ְוָהָיה  ַעְרָוד, 
ׁשֹוֵקַע ַּבָּמִים, ְוָׁשַלח ָידֹו ְוֶהֱעָלה אֹותֹו. ָאַמר לֹו ַהִּתינֹוק: ִאּלּוֵלא ַאָּתה – 
ְּכָבר ָהִייִתי ֵמת. ָאַמר לֹו: ֹלא ֲאִני ִהַּצְלִּתיָך, ֶאָּלא אֹותֹו ָהַעְרָוד ֶׁשְּנָׁשַכִני 
ּוָבַרְחִּתי ִמֶּמּנּו – הּוא ִהִּציֶלָך. ָּכְך ָאְמרּו ְבנֹות ִיְתרֹו ְלמֶׁשה: ִייַׁשר ֹּכֲחָך, 
 – ֶׁשָהַרְגִּתי  ַהִּמְצִרי  ָלֶהן מֶׁשה: אֹותֹו  ָאַמר  ָהרֹוִעים!  ִמַּיד  ֶׁשִהַּצְלָּתנּו 
הּוא ִהִּציל ֶאְתֶכן. ּוְלָכְך ָאְמרּו ַלֲאִביֶהן: “ִאיׁש ִמְצִרי”, ְּכלֹוַמר: ִמי ָגַרם 

ָלֶזה ֶׁשָּיֹבא ֶאְצֵלנּו? ִאיׁש ִמְצִרי ֶׁשָהָרג.
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המרעה,  שאין  בנות,  היותן  אף  על  הצאן  את  רעו  יתרו  בנות 
כביכול מתאים להן, כי הגברים המדיינים לא רצו לעשות זאת 
ליתרו, שהחל לפרוש מעבודה זרה, למגינת לבם. בנות יתרו זיהו 
את משה כאיש מצרי כנראה מחמת לבושו והופעתו החיצונית. 
המבקשת  דרשנית,  אחרת,  ישנה  אך  אחת,  הגיונית  גרסה  זו 
לקרא את "איש מצרי" כמי שהביא לידי כך שהציל את הבנות 
על  מבוססת  זאת  גרסה  מדיין.  רועי  עם  להן  שהיתה  מיריבות 
הבנת ההגדרה מצרי כמי שעולה ִמָּצָרה לו. בנות יתרו הודו לו על 
היה איש מצרי שנמלט ממלכו  הוא  עבורן  לטובתן,  התערבותו 

)פליט פוליטי(.

"הֹודּו, ֵלא-ֹלֵהי ָהֱא-ֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 2(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעה ועשרים יום לֹאֶמר

“ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים” – ֶׁשִּנְצָטַרע, ְוַהְמֹצָרע ָחׁשּוב ְּכֵמת, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ַאל־ָנא ְתִהי ַּכֵּמת”.

]ְלַפְרֹעה[  ֶׁשָאְמרּו  ְלִפי  ִנְתַאָּנחּו?  ָלָּמה   – ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל”  “ַוֵּיָאְנחּו 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקַטֵּני  ִנְׁשַחט  ִאם ֹלא  ְרפּוָאה  ְלָך  ֵאין  ִמְצַרִים:  ַחְרֻטֵּמי 
ק“ן ָּבֶעֶרב ְוק”ן ַּבֹּבֶקר, ְוִתְרַחץ ִּבְדֵמיֶהם ְׁשֵּתי ְפָעִמים ַּבּיֹום. ֵּכָון 

ֶׁשָּׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִהְתִחילּו ִמְתַאְּנִחים ּוְמקֹוְנִנים.

ִאְסַּפְקָלטֹוִרין  ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ַר'  “ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת־ַנֲאָקָתם” – 
ְוָהיּו  ְלִבְנָין,  ָּבִּתים  ְּבִקירֹות  ְמַחְּנִקים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַּפְרֹעה  ֶׁשל 
ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך   – ַהִּקירֹות  ִמּתֹוְך  צֹוֲעִקים  ַהִּבְנָין,  ִמּתֹוְך  צֹוֲעִקים 

הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַנֲאָקָתם.

חלה  שהוא  ומגלה  פרעה  של  הרפואי  לתיקו  חודר  המדרש 
23(, מוות  ב,  )שמות  ִמְצַרִים"  ֶמֶלְך  "ַוָיָּמת  ואין המיתה  בצרעת 
מהחברה.  לחלוטין  מנודה  שהמצורע  חברתי,  מוות  אלא  קליני 
שרופאיו  המצורע,  של  ריפויו  דרך  את  לתאר  המדרש  מפליג 
שירצחו  ישראל  קטני  של  דמם  ידי  על  מזור  לו  להעניק  ביקשו 
לשם כך. שלוש מאות מדי יממה. צרה כזו דיכאה את בני ישראל 
וזעקתם עלתה השמימה. מהעינויים הקשים ביותר שמתוארים 
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במדרשים הוא העינויי של הריגתם של מאות ילדים יהודים כדי 
שדמם ישמש להחלמתו של פרעה, המלך שנצטרע )ואת קבורתם 
קבעו המצרים בגוף הבניין(. רעה מזו היתה הגזרה לשלב ילדים 
בניין.  לבני  היו  כאילו  בתוך המבנים עצמם, באכזריות לשמה, 
זוועה שאין לה אח ורע. כמו הקורבנות שניתנו לפיו של כמוש, 

הם השתמשו בגופות של תינוקות כלבנים לבניינים.  

אנו מנסים למצוא הסבר מניח את הדעת על הריגתם של בכורי 
מצרים והגענו למסקנה שהבכורות האלו, שנדונו למוות היו 

עובדי האלילים שרדו בעבדים הבונים והאיצו אותם לבנות את 
ערי המקדש "מסכנות". צעקתם הגיעה עד השמיים "ַוִּיְׁשַמע     

ֱא-ֹלִהים, ֶאת-ַנֲאָקָתם" )שמות ב, 24( והביא על המצרים את 
מכת בכורות, כנקמה קולעת של כהני הפולחן המצרי שהיו 

בכורות. 

צר לנו מאוד, שבדורנו אנו היינו עדים לזוועות שהיו מנת חלקו 
שאנו  הנאציות  הגזרות  בתקופה  באירופה  היהודי  העם  של 
קוראים להם שואה. אנו בדורנו עדים לזוועות של האלף השישי, 

שעלו על דעתם ועל לשונם של בעלי המדרשים באלף הרביעי.

כל כך אכזריים מתוארים המצריים הנוגׂשים את עם העבדים. 
רמת  הגיעה  כך  כדי  עד  לבנו,  את  מאד  מכאיב  הזה  המדרש 
במרוצת  כאלו  עינויים  חזרו  לב,  לדאבון  והשעבוד.  העינויים 
הדורות של הגלות המרה בה חי עם ישראל אלפיים שנה אחרי 
כמה  עד  ולהזהיר  המדרש  פרטי  את  לנו  לממש  הבית.  חורבן 

מגיעה שנאת הגויים לעמנו. 

"הֹודּו ַלה' ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו." )תהלים קלו, 1(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשה ועשרים יום לֹאֶמר

“ּוֹמֶשה ָהָיה ֹרֶעה” – ְּבָחנֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְלמֶׁשה ְּבֹצאן. ָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו: ְּכֶׁשָהָיה מֶׁשה ַרֵּבנּו רֹוֶעה ֹצאנֹו ֶׁשל ִיְתרֹו ַּבִּמְדָּבר ָּבַרח 
ֶלָחסּות  ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכָון  ְלָחסּות.  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַאֲחָריו  ְוָרץ  ְּגִדי,  ִמֶּמּנּו 
ִנְזַּדְּמָנה לֹו ְּבֵרָכה ֶׁשל ַמִים ְוָעַמד ַהְּגִדי ִלְׁשּתֹות. ֵּכָון ֶׁשִהִּגיַע מֶׁשה 
ָעֵיף  ָצָמא,  ִמְּפֵני  ָהִייָת  ֶׁשָרץ  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ֹלא  “ֲאִני  ָאַמר:  ֶאְצלֹו, 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  ָאַמר  ְמַהֵּלְך.  ְוָהָיה  ְּכֵתפֹו  ַעל  ִהְרִּכיבֹו  ָאָּתה”. 
ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנֹהג ֹצאנֹו ֶׁשל ָּבָׂשר־ָוָדם ָּכְך – ַחֶּייָך, ַאָּתה ִתְרֶעה 

ֹצאִני ִיְׂשָרֵאל.

אותו  מכנים  ובזוהר  רבנו  משה  היה  באמונה  צאנו  את  הרועה 
"רעיא מהימנא" לומר לנו שיכול להיות רועה פשוט וגדול ממנו, 
רועה  עדרו,  של  תזונה  לחסרון  דואג  פשוט  רועה  נאמן.  רועה 
בהכירו  למחסורם  מזור  ומעלה  הגדיים  של  לליבם  מבין  נאמן 
את רוחם. המדרש מעלה על נס את תכונותיו הנעלות של הרועה 
הנאמן ומעניק לו את התפקיד לרעות את צאן מרעיתו של הקדוש 

ברוך הוא, שהם בני עם הבחירה.  

התכונות הנשגבות של רועה נאמן, שאפיינו את משה רבנו, גדול 
"אתה  התהוותו.  בתקופת  ישראל,  עם  בראש  שעמד  הנביאים 
תרעה את צאני ישראל" כך ממנה הקדוש ברוך הוא את משה 
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לרועה של העם. 

אנו למדים שיש פה שני מינויים: מצד אחד, שעם ישראל הוא 
נאמן.  רועה  של  מינויו  ידי  על  העדר  מוגן  שני  ומצד  כעדר  בנוי 
שלא יהיו עם ישראל: "ַּכּצֹאן, ֲאֶׁשר ֵאין-ָלֶהם ֹרֶעה" )במדבר כז, 
17(. מתאים ל-מרע"ה השגור בפינו היום ככנוי: "משה רבנו עליו 

השלום..."

"ְּתִהַּלת ה', ְיַדֶּבר-ִּפי: ִויָבֵרְך ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד". 
)תהלים קמה, 21(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שנים ועשרים יום לֹאֶמר

“ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה” – ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ְלמֶׁשה: ִאי ַאָּתה ַמְרִּגיׁש, ֶׁשֲאִני ָׁשרּוי ְּבַצַער ְּכֵׁשם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְׁשרּוים 
 – ַהּקֹוִצים  ִמּתֹוְך  ִעְּמָך,  ְמַדֵּבר  ֶׁשֲאִני  ִמָּמקֹום  יֹוֵדַע,  ֱהֵוי  ְּבָצַער? 

ִּכְביכֹול, ֲאִני ֻׁשָּתף ְּבַצְעָרם, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: “ְּבָכל־ָצָרָתם לֹו ָצר”.

הופעתו של האל מתוך הסנה קיבלה במדרש תוכן לאומי-אמוני. 
"ְּבָכל-ָצָרָתם  אם יש צער בעם ישראל אחת הנחמות שלא היא 
לֹו ָצר" )ישעיהו סג, 9(. האם יש נחמה בכך שמרחב הצרה גדל. 
נקדים ונאמר שצרתם של ישראל חייבת להיות מטופלת בהסרה 

ולא בהצרה. 

הסנה הוא שיח מסתורי הנפוץ במדבר והמוכר לרועים כמקור 
בכך  מתייחדת  הבוער  בסנה  האש  הופעת  גחלים,  של  אנרגיה 
שהוא מספק אנרגיה בלי להתכלות, כדרכם של מקורות האנרגיה 
החבויים במעי האדמה. הלכך רמזה התורה בציינה שאין הגחלים 
המספקים אור וחום נכלים כתופעה טבעית מצויה? אלא שמשה 
רבנו זכה לראות מקורות אנרגטיים מוחשיים ורוחניים שאינם 

כלים, אלא שופעים ללא סוף.  

אב  כמו  בצערו,  ומשתתף  עמו  כאב  את  כואב  כביכול  הבורא 
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הרואה את צרת בניו שיעשה הכל לעמוד לימינם ולהצילם מידי 
שונאיהם. 

"ׁשֹוֵמר ה', ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד."

 )תהלים קמה, 20(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום אחד ועשרים יום לֹאֶמר

"ּומֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה… “ְּבַלַּבת־ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה” – ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 

ָמרֹום  ִמְּׁשֵמי  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִנְגָלה  ָמה  ִמְּפֵני  אֹוֵמר:  יֹוַחאי 

ְוָהָיה ְמַדֵּבר ִעם מֶׁשה ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה? ָמה ַהְּסֶנה ַהֶּזה ָקֶׁשה ִמָּכל 

ָהִאיָלנֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְוָכל ִצּפֹור ֶׁשִּנְכֶנֶסת ְלתֹוכֹו ֵאין יֹוֵצאת ֵהיֶמנּו 

ְּבָׁשלֹום, ֶאָּלא ֶנְחֶּתֶכת ֵאָבִרים־ֵאָבִרים, ָּכְך ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים ָקָׁשה 

ִלְפֵני ַהָּמקֹום ִמָּכל־ִׁשְעּבּוִדין ֶׁשָּבעֹוָלם. ֵמעֹוָלם ֹלא ָיָצא ֶעֶבד אֹו 

ִׁשְפָחה ֶּבן־חֹוִרין ִמִּמְצַרִים, ֶאָּלא ָהָגר ִּבְלָבד.

ַהְּסֶנה?  ִמּתֹוְך  ְוָלָּמה  יֹוֵסי:  ַר'  ָאַמר   – ַהְּסֶנה”  “ִמּתֹוְך  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ֶאָּלא ַמה־ַּדְרּכֹו ֶׁשל ְסֶנה, ָאָדם ַמְכִניס ָידֹו ְלתֹוכֹו ֵאינֹו ִנּזֹוק, ִמְּפֵני 

ַהּקֹוִצין   – ֶאת־ָידֹו  ְלהֹוִציא  ִּבֵּקׁש  ְוִאם  ְלָמָּטה,  ְּכפּוִפין  ֶׁשּקֹוָציו 

אֹוָתם,  ִקְּבלּו   – ְלִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָּיְרדּו  ָּכְך  אֹוָתּה;  ּתֹוְפִׂשין 

ֶאת־ הֹוֵׁשב  ָהָאֶרץ  ְּבֵמיַטב  ִהיא,  ְלָפֶניָך  ִמְצַרִים  “ֶאֶרץ  ֶשֶּנֱאַמר: 

ָאִביָך ְוֶאת־ַאֶחיָך”, ְוֵכָון ֶׁשִּבְקׁשּו ָלֵצאת – ָּתְפׂשּו אֹוָתם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

“ְוַגם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח”.

50

indd   50.רמואה תריפסindd   50.רמואה תריפס 16/11/2022   14:13:2816/11/2022   14:13:28



המדרש הזה מנסה לראות משמעות מטאפורית בסנה, על סמך 
חז"ל. הם  בידי  הזה שהיה  טיבו של השיח  וההכרות של  הידע 
תיארו לעצמם מלכודת קוצנית שאין לחדור לתוכה באופן גשמי 
מאפשר  אינו  אך  כניסה  קולט  שלה  הפנימי  הקוצני  המבנה  כי 
יציאה. ובאופן מטאפורי משמש הסנה הזה כמלכודת השעבוד 
של מצרים שנכנסנו לתוכה מתוך הכרת טובתה, אך לצאת אין 

אפשרות ממנה.  

בסיכום, הסנה הוא מין שיח מדברי, בעל תכונות רבות כמצויר 
כי  מסתורי,  שיח  התלמוד(  )בלשון  מכונה  הוא  המדרש.  בדברי 
לא זוהה על ידי החוקרים. יש המניחים כי הוא שיח הרתמים, 
אצל  מוזכר  הוא  לגחלים.  המשמש  כשיח  מדבר  לשוכני  שידוע 

אליהו הנביא כשיח הרותם ויש להם על מה שיסמוכו.

שחרורם של העבדים העבריים מידי המשעבדים המצרים, היה 
של  מצריים,  ליוצאי  להידמות  נדכאים  לערגת  שהפך  תקדים, 
את  "שלח  בראשיתה:  הברית  בארצות  האפריקאים  העבדים 

!LET MY PEOPLE GO -"!עמי

התורה  מתוך  לשוניים  ניבים  גויים  מאמצים  קרובות  לעיתים 
ומחממים את ליבנו.

"ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע, ְויֹוִׁשיֵעם."

 )תהלים קמה, 19(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום עשרים יום לֹאֶמר

ָׁשַאל ּגֹוי ֶאָחד ֶאת ַר' ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה: ָמה ָרָאה ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
לֹו:  ָאַמר  ַאֵחר?  ֵמִאיָלן  ְוֹלא  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ִעם מֶׁשה  ְלַדֵּבר  הּוא 
ָהִייָת ׁשֹוֲאֵלנּו;  ָּכְך  ִדֶּבר ִעּמֹו ִמּתֹוְך ָחרּוב אֹו ִמּתֹוְך ִׁשְקָמה  ִאּלּו 
ֶאָּלא ְלהֹוִציֲאָך ָחָלק ִאי־ֶאְפָׁשר, ָלָּמה ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה? ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין 

ָמקֹום ָּפנּוי ָּבָאֶרץ ְּבֹלא ְׁשִכיָנה, ֲאִפּלּו ְסֶנה.

המדרש שלפנינו מביא דוגמא אחת מרבות שגויי אומות העולם 
הקשו על חכמי ישראל בקושיות קרש. לרוב הטיחו בהם חכמים 
תשובות קולעות והפעם ענה החכם לשואל הן במענה כללי והן 
הסנה  אודות  על  שהשואל  הוא,  הכללי  המענה  מפורט.  במענה 
יכול היה לנסח שאלתו על כל סוג צמח אחר שהקדוש ברוך הוא 
להיות  צריכה  שלגוי  היה  המפורט  המענה  ממנו.  מתגלה  היה 
הבנה של מלוא כל הארץ כבודו, אין בעולם פינה שאין שורה בה 

שכינה. 

את  הרועה  משה,  בפני  מעלותיו  ואת  הסנה  את  מציג  המקרא 
המיוחדות  לתכונותיו  להצטרך  אמור  הוא  מדין.  במדבר  צאנו 
של הצומח הזה, למשל בצורך להמתיק מים מרים בלתי ראוים 
לשתיה, במדבר צחיח. ואולי כמקור דלק )גחלי-רתמים(, החיוני 
לשוהים במדבר לאש לבישול ולאש לאור ולחימום. כבודו מלא 

עולם ויודעי ה' יודעים זאת.

"ָקרֹוב ה', ְלָכל-ֹקְרָאיו--ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת." 
)תהלים קמה, 18(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום תשעה עשר יום לֹאֶמר

“ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל” – ָלָּמה ֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש־
ְּבִלּבֹו  ְמַחֵּׁשב  מֶׁשה  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ַהֶּזה?  ָּכִעְנָין  ְלמֶׁשה  ָּברּוְך־הּוא 
ִיְהיּו ַהִּמְצִרים ְמֵכִלים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ֶהְרָאהּו  ְואֹוֵמר: ֶׁשָּמא 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ]ּוְסֶנה[ ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל. ָאַמר לֹו: ְּכֵׁשם 
ֶׁשַהְּסֶנה ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ְוֵאיֶנּנּו ֻאָּכל, ָּכְך ַהִּמְצִרים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַכּלֹות 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל.

בשערי  ובשקיעתו  במצרים  בשעבודו  ישראל  שעם  היתה  סכנה 
הטומאה, עלול חס ושלום, להכחד ולכלות מן הארץ. משה רבנו 
שהאש  והסבל  העינויים  אף  שעל  אלוהית  הבטחה  בסנה  ראה 

גורמת לסנה, לא ִיכלו עם ישראל בעינויי השיעבוד הקשים.

עבור משה רבנו הסנה מהווה מקור של עידוד בזה שאיננו כלה, 
על אף האש המכלה. 

עבור רועה המכיר את המדבר על סודותיו ומכמניו, תופעת הסנה 
היא פליאה. אם הצמח הבוער הוא הרותם אזי גחליו מוכרים 
הזה,  והנה הצמח  כלים באש.  לשוכני המדבר כאטיים אך הם 
הפלא  של  קרביו  את  לראות  הסקרנות  כלל.  ֻאָּכל  איננו  הסנה, 
הזה מביאה את משה אל המעמד הקדוש של ההתגלות והדבור 

עם ה'. 

"ַצִּדיק ה', ְּבָכל-ְּדָרָכיו; ְוָחִסיד, ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו." )תהלים קמה, 17(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שמונה עשר יום לֹאֶמר

“מֶׁשה מֶׁשה” – ֵאין ּבֹו ֶּפֶסק. ָלָּמה ֵּכן? ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשָּנתּון ָעָליו 
ַמְּׂשאֹוי ָּגדֹול ְוקֹוֵרא: ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְקרֹוִבי! ְּפרֹוק ֵמָעַלי ַמְּׂשאֹוי ֶזה.

מספר פעמים מופיע במקרא הכפל של שמו של מי שקוראים בשמו. 
במקרה של אברהם, בזמן העקדה, הוא נקרא בדחיפות:"ַוּיֹאֶמר, 
ֶאל- ָיְדָך  ַאל-ִּתְׁשַלח  ַוּיֹאֶמר,  ִהֵּנִני.  ַוּיֹאֶמר,  ַאְבָרָהם;  ַאְבָרָהם 

ובאשר   )11-12 כב,  )בראשית  ְמאּוָמה".  לֹו,  ְוַאל-ַּתַעׂש  ַהַּנַער, 
"ַוּיֹאֶמר   זו היתה קריאה לעורר את רוח הנבואה שבו:  ליעקב, 
ַוּיֹאֶמר,  ַיֲעֹקב;  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ַהַּלְיָלה,  ְּבַמְרֹאת  ְלִיְׂשָרֵאל  ֱא-ֹלִהים 
ִהֵּנִני" )בראשית מו, 2(. לכן הניב המכיל שני שמות יכול לייצג 
לייצג התעוררות  ויכול  ושל אברהם  דחיפות כמו במקרה שלנו 

כמו שנאמר במקרה של יעקב.

בדחיפות,  זאת  מתרץ  המדרש  משה?  של  הכפילות  פשר  מה 
שאדם מצוי בה ומביא את הדוגמא של אדם שמועמס עומס רב 
על כתפיו והוא פונה לעזרת זולתו לסייע לו בעומס. במקרה כזה 
אי אפשר לבוא בטענות אליו אם לא יבנה משפט דקדוקי מובהק 

על פסקיו אלא יאמר בדחיפות- פעמיים משה.

לעומת המדרש הזה, יש הגורסים, כי כפילות שמו של אדם באה 
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להפגין חיבה ולאו דוקא לייחס לדברים דחיפות. הפונה במכתב 
אל חביבתו יפתח בכפל שמה: "יעל, יעל..."

"ּפֹוֵתַח ֶאת-ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון." )תהלים קמה, 16(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שבעה עשר יום לֹאֶמר

 ָאַמר ַר' ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַּבר ְנֶחְמָיה: ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
הּוא ַעל מֶׁשה – ִטירֹון ָהָיה מֶׁשה ִלְנבּוָאה. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
הּוא: ִאם ִנְגֶלה ֲאִני ָעָליו ְּבקֹול ָּגדֹול – ֲאִני ְמַבֲעתֹו, ְּבקֹול ָנמּוְך 
– ּבֹוֵסר הּוא ַעל ַהְּנבּוָאה. ֶמה ָעָׂשה? ִנְגָלה ָעָליו ְּבקֹולֹו ֶׁשל ָאִביו. 
ָאַמר מֶׁשה: “ִהֵּנִני” – ָמה ַאָּבא ְמַבֵּקׁש? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵאֶליָך,  ָּבאִתי  ְּבִפּתּוי  ָאִביָך,  ֱאֹלֵהי  ֶאָּלא  ָאִביָך,  ֵאיִני 

ִתְתָיֵרא.

בקול  שומענו  על  נתפרץ  שלא  אותנו  מחנך  שלפנינו  המדרש 
חריג ומבהיל. הקדוש ברוך הוא התנצל שבפניה אל משה הוא 
ברגע שהגיע הקול  אבי משה.  לקולו של  הדומה  בטון  השתמש 
הזה אל אוזניו של משה, הוא התרגש כי חשב שאביו, מולידו, 
קורא לו. הקדוש ברוך הוא שינה את הקול על מנת לא להבעית 
את משה, ולימד אותנו שבכל פניה ופניה שלנו אל זולתנו עלינו 
לחוש ברגישות של השומע. כמעט שאין איש שיכול לחקות את 
קולו של החביב על השומע, לכן יטיב אם פשוט יקדים לפני תוכן 
כי  מומלץ  השומע.  של  ליבו  את  ברוגע  שיסבו  בסימנים  דבריו, 
יטיב אדם שלפני הגיעו לביתו שלו יעורר את תשומת לב שוכני 

הבית באמצעות נקישות מזהות. 
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ה' קורא לאדם הראשון בגן עדן ומקדים "...ַאֶיָּכּה" )בראשית ג, 
בנושא. המדרש שלפנינו מפרט  9(–אחת הדוגמאות המקובלות 

את הענין: התרוץ הוא שלא להבעית את הנביא הצעיר.

"ֵעיֵני-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו; ְוַאָּתה נֹוֵתן-ָלֶהם ֶאת-ָאְכָלם ְּבִעּתֹו." 

)תהלים קמה, 15(

57

indd   57.רמואה תריפסindd   57.רמואה תריפס 16/11/2022   14:13:3216/11/2022   14:13:32



יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ששה עשר יום לֹאֶמר

 “ַוַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה ָּפָניו” – ַר' ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר: ֹלא ָיֶפה ָעָׂשה 
מֶׁשה ֶׁשִהְסִּתיר ָּפָניו: ֶׁשִאּלּוֵלי ֹלא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִּגָּלה לֹו ַהָּקדֹוׁש־
ּוַמה־ ַמה־ֶׁשָהָיה  ּוַמה־ְּלָמָּטה,  ַמה־ְלַמְעָלה  ְלמֶׁשה  ָּברּוְך־הּוא 
ֶאת־ ָנא  “ַהְרֵאִני  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִלְראֹות,  ִּבֵּקׁש  ּוַבּסֹוף  ִלְהיֹות;  ֶּׁשָעִתיד 
ְּכֹבֶדָך”. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְלמֶׁשה: ֲאִני ָבאִתי ְלַהְראֹות ְלָך 
ְוִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך; ַעְכָׁשו ֲאִני אֹוֵמר ְלָך “ִּכי ֹלא־ִיְרֵאִני ָהָאָדם  ָּפִנים 
ָוָחי”. ְּכֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ֹלא ִבַּקְׁשָּת, ַעְכָׁשו ֶׁשִּבַּקְׁשָּת – ֲאִני ֵאיִני ְמַבֵּקׁש. 
ְוַר' הֹוַׁשְעָיא ַרָּבה ָאָמר: ָיֶפה ָעָׂשה מֶׁשה ֶׁשִהְסִּתיר ָּפָניו. ָאַמר לֹו 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְלמֶׁשה: ֲאִני ָבאִתי ְלַהְראֹות ְלָך ָּפִנים ְוָחַלְקָּת 
ִלי ָכבֹוד ְוִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך – ַחֶּייָך, ֶׁשַאָּתה ָעִתיד ִלְהיֹות ֶאְצִלי ָּבָהר 
ְוַאָּתה  ִלְׁשּתֹות,  ְוֹלא  ֶלֱאכֹול  ֹלא  ַלְיָלה,  ְוַאְרָּבִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ָעִתיד ֵלָהנֹות ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ּומֶׁשה ֹלא־ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור 

ָּפָניו”.

מלמדים אותנו חז"ל שאפשר לראות בכל מעשה יותר מפן אחד, 
שני פנים למשל. משה עוטה מסכה מטעמים של הגנה חברתית 
למנוע פגיעת קרינה ברואיו וגם מהטעם המשני של הסתר פנים. 
ר' יהושע בן קרחה ור' הושעיא: זה אומר "לא יפה עשה משה 
שהסתיר פניו" וזה אומר: "יפה עשה משה שהסתיר פניו". בדיוק 
כמו שאנחנו מקובלים בניתוח ארועים במסגרת של "רשומון", 
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אותו ארוע מתואר משתי נקודות ראות שונות. הקדוש ברוך הוא 
ראה בהסתרת הפנים של משה מניעה מלתאר לו את הטבע על כל 
פניו ועל זמניו השונים. מתעוררת כאן סוגייה חדשה של התאמת 
דרכם של הדוברים והסבר למה שהם רואים. הסתרת הפנים של 
משה קיבלה שני פירושים שונים, האחד שבהסתרת הפנים ויתר 
משה על ראייה נרחבת שיכול היה הקדוש ברוך הוא להעניק לו, 
ומצד שני יכול היה הקדוש ברוך הוא לשפוט את משה לכף זכות 

שראה בהסתרת פנים כבוד, צניעות והערכה לבורא. 

או  אישית  מעמדה  נובעת  השלילית  הראיה  האם  היא  השאלה 
הערה  יעיר  שחכם  מקובל  לא  ומנומקת.  אוביקטיבית  שהיא 
שלילית על משה רבנו, שהוא סמל מובהק של מנהיגות ונביא מן 

המעלה הראשונה. 

המאמין  הנותנת.  היא  אמת  ומשה  אמת  שהתורה  התפיסה 
פנים.  בלי משוא  יהסס להביע אותה,  לא  לו,  נתגלתה  שהאמת 
העמדה  ואת  השלילית  העמדה  את  המסורת  לנו  מדווחת  ואם 
החיובית, זה מצביע על צחות הדעה ועל חוסר מורא. המסורת 
מכילה זאת באומץ, הנשען על חופש הדעה חופש ההבעה. לשפוטו 

של כל קורא.

הקרינה, שקרן עור פניו של משה, היא השתקפות של נקיון הדעת.

"סֹוֵמְך ה', ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; ְוזֹוֵקף, ְלָכל-ַהְּכפּוִפים." )תהלים קמה, 14(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום חמשה עשר יום לֹאֶמר

“ַוֹּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמי ָאֹנִכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל־ַּפְרֹעה” – ָאַמר ַר' 
ְנהֹוַראי: ָאַמר מֶׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ַאָּתה אֹוֵמר ִלי “ֵלְך 
ְוהֹוֵצא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל”, ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְּבָכל ָהאֹוְכלֹוִסין ַהָּללּו? 
ֵהיָכן ֲאִני ַמְׁשִּכיָנם ַּבַּקִיץ ִמְּפֵני ַהַחָּמה ּוַבֹחֶרף ִמְּפֵני ַהִּצָּנה? ִמַּנִין 
ִלי ְלַסֵּפק ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה? ַּכָּמה ַחּיֹות ֵיׁש ָּבֶהם, ַּכָּמה ְמֻעָּברֹות 
ֵיׁש ָּבֶהם, ַּכָּמה ִּתינֹוקֹות ֵיׁש ָּבֶהם, ַּכָּמה ִמיֵני ְמזֹונֹות ִהְתַקְנָּת ָלֶהם 
ַלַחּיֹות ֶׁשָּבֶהם, ַּכָּמה ִמיֵני ִרּכּוִכין ִהְתַקְנָּת ְלְמֻעָּברֹות, ַּכָּמה ְקָליֹות 
ֶוֱאגֹוִזים ִהְתַקְנָּת ַלִּתינֹוקֹות? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ֵמֲחָרָרה 
ֶׁשָּנְטלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם ִמִּמְצַרִים ּוַמְסִּפיק ָלֶהם ְׁשלִׁשים יֹום ַאָּתה 

יֹוֵדַע ֵאיְך ֲאִני ָעִתיד ְלַהְנִהיָגם.

מעשי הניסים שזכו בהם דור המדבר, התפרשו על פני כל תחומי 
החיים וכל תחומי החברה )ַמן, ׂשלוים, מים מתוקים, ענני כבוד 
בייחוד  ועוד(. מה שהדאיג את משה, כמנהיג העם, היה  והגנה 
זה  הרי  כי  ומיניקות.  יולדות  מיילדות,  הלידה:  מחלקת  תחום 
הוא הבסיס של עם בריא. במדבר, בארבעים שנות תעייה, שלט 
ולעבור  לעבור למשטר טבעי  ידע משה שיגיע הזמן  בִכּפה.  הנס 
לחיות בדרך העולם, דרך הטבע, של עמל וטרחה הן מצד העם 
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והן מצד המנהיגות. עתידו של העם לאחר ארבעים שנות מדבר 
בהתיישבות  הן  הארץ,  בכיבוש  הן  מעשה,  לחיי  להסתגל  יהיה 
ומנהיגיו  בפני העם  ולשומרה. האתגר שיעמוד  לעובדה  והן  בה 
של  למשוגותיה  הסתגלות  האוויר,  מזג  לתנאי  הסתגלות  יהיה 
הסתגלות  ויריב,  אויב  צר,  בפני  לעמוד  הסתגלות  החקלאות, 

לקיים ממלכה עם משילות והנהגה רוחנית.  

"ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך; ְואֹור, ִלְנִתיָבִתי." )תהלים קיט, 105(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעה עשר יום לֹאֶמר

ֵלְך  ְלמֶׁשה:  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  לֹו  ָאַמר   – ֶאְהֶיה”  ֲאֶׁשר  “ֶאְהֶיה 
ַוֲאִני ֶאְהֶיה  ֱאֹמר ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל: ֲאִני ָהִייִתי ִעָּמֶכם ְּבִׁשְעּבּוד ֶזה 
ַּדָּיה  ִרּבֹונֹו־ֶׁשל־עֹוָלם,  ְלָפָניו:  ָאַמר  ַמְלֻכּיֹות.  ְּבִׁשְעּבּוד  ִעָּמֶכם 
 – ָלֶהם  ֱאמֹור  ֵלְך  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  לֹו  ָאַמר  ִּבְׁשָעָתּה!  ְלָצָרה 

“ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם”.

המדרש מציג שיחה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו. בשיחה 
העתיד.  ועל  ההווה  על  העבר  על  הוא  ברוך  הקדוש  מדבר  זו 
בהווה, העם נמצא בשעבוד, לאחר יציאת מצרים וההתבססות 
בארץ ישראל אורב שעבוד מלכויות. משה חושב שאין העם כשיר 
לשמוע על שעבוד נוסף בעודנו בשעבוד ממשי. העתיד של העתיד 
רחוק מלהתקבל על דעתם של העבדים. לכן ממליץ משה רבנו 
יותר-"דיה  מתאים  לזמן  העתידי  המלכויות  שעבוד  את  להניח 
להם  יובטח  שאם  מאמין  הוא  ברוך  הקדוש  בשעתה!".  לצרה 
מכל  משוחררים  לעצמם,  אדונים  להיות  בעתיד  כלשהו  בשלב 
משעבד תהיינה אוזניהם קשובות לתנאים שהוא יפרוׂש לפניהם, 
ובכל זאת מתאים הקדוש ברוך הוא את דבריו לעצתו של משה 
רבנו. אין ההבטחה כפולת "אהיה" מתאימה והוא מצמצם אותה 
ל"אהיה" אחד בלבד. מוטב לפרוׂש לפני העם את העתיד הקרוב 

62

indd   62.רמואה תריפסindd   62.רמואה תריפס 16/11/2022   14:13:3316/11/2022   14:13:33



לפניו עתיד של  ולהכין אותו לעמוד באתגר הזה מאשר לפרוׂש 
עתיד, שקשה הוא לעיכול רוחני או גשמי.

ובאשר לאתגר שמציג העתיד של העתיד אם הוא חיובי מה טוב, 
אם יש בו מן השלילה, נאמר כדרכנו: ירחם השם או כלשונו של 

משה רבנו-"דיה לצרה בשעתה". 

"ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות ָּכל-ֹעָלִמים; ּוֶמְמַׁשְלְּתָך, ְּבָכל-ּדֹור ָוֹדר." 

)תהלים קמה, 13(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשה עשר יום לֹאֶמר

ֵבין־ַהְּׁשָמׁשֹות  ֶׁשִּנְבָרא  ַהַּמֶּטה   – ְּבָיֶדָך”  ִּתַּקח  ַהֶּזה  “ְוֶאת־ַהַּמֶּטה 
ִנְמַסר ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבַגן־ֵעֶדן, ְוָאָדם ְמָסרֹו ַלֲחנֹוְך, ַוֲחנֹוְך ְלֵׁשם, 
ְוַיֲעֹקב הֹוִליכֹו  ְלַיֲעֹקב,  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק,  ְוַאְבָרָהם  ְלַאְבָרָהם,  ְוֵׁשם 
ְלִמְצַרִים ּוְמָסרֹו ְליֹוֵסף ְּבנֹו. ּוְכֶׁשֵּמת יֹוֵסף ִנַּטְלֵטל ָּכל ֵּביתֹו ְוִנַּתן 
ַּבַּפְלִטין ֶׁשל ַּפְרֹעה, ְוָהָיה ִיְתרֹו ֶאָחד ֵמַחְרֻטֵּמי ִמְצָרִים, ְוָרָאה ֶאת 
ֶוֱהִביאֹו  ּוְלָקחֹו  ְּבִלּבֹו,  אֹותֹו  ְוָחַמד  ֶׁשָעָליו  ְוֶאת־ָהאֹותֹות  ַהַּמֶּטה 
ּוְנָטעֹו ְּבתֹוְך ַּגן־ֵּביתֹו, ְוֹלא ָהָיה ָאָדם ָיכֹול ִלְקֹרב ֵאָליו, ַעד ֶׁשָּבא 
מֶׁשה ְלֶאֶרץ ִמְדָין, ְוִנְכַנס ְלתֹוְך ַּגן ֵּביתֹו, ְוָרָאה ֶאת־ַהַּמֶּטה, ְוָקָרא 
ֶזה  ְוָאָמר:  ִיְתרֹו  ְוָרָאה  ּוְלָקחֹו.  ָידֹו  ְוָׁשַלח  ֶׁשָעָליו,  ֶאת־ָהאֹוִתּיֹות 
ִבּתֹו  ִצּפֹוָרה  לֹו  ָנַתן  ְלִפיָכְך  ִמִּמְצָרִים,  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ִלְגֹאל  ָעִתיד 

ְלִאָּׁשה.

נפרׂשת לפנינו מסורת מרשימה מאוד, החל מימי אדם הראשון, 
מועבר מטה הא-להים מיד ליד כמטה הנהוג להיות מועבר במרוץ 
להבדיל,  אחריו.  העוקב  הרץ  של  ידו  אל  רץ  של  בידו  שליחים 
יהיה המטה ֵעד למלכות מצרים, לידיו של יוסף, המשביר סגנו 
של פרעה. במדרש נאמר שבין מספר הפריטים שנבראו בבריאה 
פי  הם:  החריגים  אחיו  הזה.  המטה  גם  נמנה  השמשות",  "בין 
הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, בני משפחתו של המטה. 
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ועוד...  ועוד  והלוחות.  נברא: השמיר, הכתב, המכתב  וכן עמם 
הספיר  היה  המטה  נעשה  וממנו  הלוחות  נחצבו  ממנו  החומר 
מעריכים  בעולם.  ביותר  הקשה  השקוף  החומר  כידוע,  שהוא, 

שתכונה זאת היא תכונתו של היהלום.

בלי  ליד  מיד  עבר  היחודי,  החומר  מן  העשוי  המטה  לעניננו, 
שיתבלה או יאוַּכל. המטה שרד דורות רבים.

כתובות שרק  מילים  לפי המדרש, שורת  היתה חקוקה,  במטה 
משה ידע לקוראה, ובכך קנה משה את עולמו אצל יתרו. וחזר 
ו"מטה  המדבר  דור  של  המנהיג  לידי  ראויות,  לידיים  המטה 

האלוהים" בידו.

"ְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני ָהָאָדם--ְּגבּוֹרָתיו; ּוְכבֹוד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו." 

)תהלים קמה, 21(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שנים עשר יום לֹאֶמר

“ַוֵּיֵלְך מֶׁשה” – ְלֵהיָכן ָהָלְך? ֶׁשָהַלְך ִלּטֹול ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו. ָאַמר לֹו 
ִיְתרֹו:  לֹו  ָאַמר  ְלִמְצָרִים.  לֹו:  ָאַמר  מֹוִליָכם?  ַאָּתה  ְלֵהיָכן  ִיְתרֹו: 
אֹוָתם ֶׁשֵהם ְּבִמְצַרִים ְמַבְּקִׁשים ָלֵצאת – ְוַאָּתה מֹוִליָכם? ָאַמר לֹו: 
ְלָמָחר ]ִיְׂשָרֵאל[ ֲעִתיִדים ָלֵצאת ְוַלֲעמֹוד ַעל ַהר ִסיַני ִלְׁשמֹוַע ִמִּפי 
ִיְׁשְמעּו ְכמֹוֶהם!  ּוָבַני ֹלא  ְיָי ֱאלֶהיָך” –  “ָאֹנִכי  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ְלָׁשלֹום  ֵלְך  לֹו:  ָאַמר   – ְלָׁשלֹום”  ֵלְך  ְלמֶׁשה  ִיְתרֹו  “ַוֹּיאֶמר  ִמָּיד 

ְוִתָּכֵנס ְלָׁשלֹום ְוָתבֹוא ְלָׁשלֹום.

משה חוזר אל יתרו ואל משפחתו, אחרי התגלות ה' אליו ומינויו 
לגואל ישראל. הפועל "וילך" נראה תמוה בעיני המפרשים והם 
מוגדר,  יעד  אל  היא  הליכה  משה.  פני  מועדות  לאן  שואלים, 
שב  הוא  "וישוב".  להיות  צריכה  היתה  לביתו  משה  של  חזרתו 
מרעות את הצאן. אך יתרו גם הוא תמה: מה למשה, שגילה לו 
על  עוד  להוסיף  השעבוד  לארץ  לחזור  מצרימה,  לשוב  שבדעתו 
שעתיד  יתרו,  של  אוזנו  את  ומגלה  משה  מסביר  המשועבדים. 
הקדוש ברוך הוא להתגלות ולתת תורה לעם ישראל. יתרו, כהן 
מדין, שהיה בעל אמונה בה', מקבל את ההסבר ומאחל למשה 

הליכה לשלום, כניסה לשלום וביאה לשלום. 
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ניב לשוני זה גם בחיי היום  לשלום הוא נוסח של חיוב ולמדנו 
יום שלנו ב-למ"ד ולא בבי"ת, )שפרושה שלילי(. לכן נקפיד לומר 

"לשלום", שמשמעו חיובי.

הערה: לדרשה זו פגם רעיוני עקרוני. הרי בניו של משה בבואם 
למצרים, יקבלו מעמד של לוי, שלא ניתן לשיעבוד. נקודה זו לא 
צוינה לעיל. הנושא חוזר בקטע של יום העשרה לֹאֶמר. ההסבר 
המוצע הוא שהסכנה של השעבוד אומנם אינה קיימת כי הם בני 
היתה  והיא  אמונית   התבוללות  סכנת  קימת  לעומתה  אך  לוי, 

תקפה בגלות מצרים.

"ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו;  ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו." )תהלים קמה, 11(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום אחד עשר יום לֹאֶמר

“ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים” – ָאַמר ַר' ְראּוֵבן: ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
הּוא ְלמֶׁשה ְּבִמְדָין “ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים” ֶנֱחַלק ַהִּדּבּור ִלְׁשֵני קֹולֹות 
ְוַנֲעָׂשה דּו־ַפְרצּוִפים, ְוָהָיה מֶׁשה ׁשֹוֵמַע ְּבִמְדָין “ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים” 
 – ֱהֵוי  ַהִּמְדָּבָרה”,  מֶׁשה  ִלְקַראת  “ֵלְך  ]ְּבִמְצַרִים[  ׁשֹוֵמַע  ְוַאֲהֹרן 

“ַיְרֵעם ֵאל ְּבקֹולֹו ִנְפָלאֹות”.

לשוב  המצרי,  המתת  על  שנרדף  משה,  של  דרכו  את  סלל  ה' 
מצריימה כי מתו מבקשי נפשו. מכשול זה ירד מעל דרכו. והוא 
המוגדר  היעד  "לך"–אל  פעלים:  שני  מצרים".  ֻׁשב  "לך  נקרא: 
–מצרים ו"שוב"–למקום ממנו ברחת. יש בחזרתו של משה שני 
מפרש  אחד.  יעד  אל  ושניהם  ולשוב.  ללכת  דחפים,  שני  פנים, 
המדרש שיש לאמירה "לך" גם שני נוסחים: האחד אל משה "לך 
שוב מצרים" והאחר אל אהרן "לך לקראת משה".  כאן מתחדש 
הארוע של הפן המיוחד של שמיעתו של משה. בהיותו באהל מועד 
)בעת התעייה במדבר( למדנו שמה שנאמר שם היה רק לאוזניו 
של משה ואיש בלתו. וכאן למדנו שאותן מלים יכולות להשמע 

לאוזנו של זולתו, אך במשמעות אחרת. מנפלאות הבורא. 

"יֹודּוָך ה', ָּכל-ַמֲעֶׂשיָך; ַוֲחִסיֶדיָך, ְיָבְרכּוָכה." )תהלים קמה, 10(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום עשרה ימים לֹאֶמר

“ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת־ִאְׁשּתֹו ְוֶאת־ָּבָניו” – ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ]ַהָּקדֹוׁש־
ָיָצא ִלְקָראתֹו  ְלַאֲהֹרן: ֵלְך ִלְקַראת מֶׁשה ַהִּמְדָּבָרה".  ָּברּוְך־הּוא[ 
ַהָּׁשִנים  ָכל  ָהִייָת  ֵהיָכן  מֶׁשה!  לֹו:  ָאַמר  ּוְמַנְּׁשקֹו.  ְמַחְּבקֹו  ְוָהָיה 
ַהָּללּו? ָאַמר לֹו: ְּבִמְדָין. ָאַמר לֹו: ַמה ַּטף ְוָנִׁשים ֵאּלּו ִעָּמְך? ָאַמר 
לֹו: ִאְׁשִּתי ּוָבָני. – ּוְלָאן ַאָּתה מֹוִליָכם? – ְלִמְצָרִים. ָאַמר לֹו: ַעל 
ְּבאֹוָתּה  ְּבֵאּלּו!  ַּגם  ִנְצַטֵער  ְוַעְכָׁשו  ִמְצַטֲעִרים,  ָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ָׁשָעה ָאַמר ]מֶׁשה[ ְלִצּפֹוָרה: ְלִכי ְלֵבית ָאִביְך. ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַאַחר 

ִׁשּלּוֶחיָה”.

למצרים  להביא  שלא  למשה  אהרן  ייעץ  מרגש,  אחים  במפגש 
אנשים חופשיים- אשתו ובניו, שעלולים ליפול בשעבוד המצרי. 
עתה  נעתר  מצרימה,  שובו  לפני  יתרו,  לעצת  שעה  שלא  משה 

להסבר של אהרן ושילח את אשתו ובניו לשוב לבית יתרו.

אהרן משמש בתפקיד דמוי פקיד עלייה של היום. לקחת אנשים 
בני חורין שרוחם היא חירותם, ולהטמיע בהם עבדות ושעבוד, 
היא מעשה שלא יעשה. אמנם, כאב משפחה, רצה משה לקלוט 
את בני משפחתו אך סכנת ההתבוללות בתוך שאר עבדי ישראל 
את  לשלח  משה  נאלץ  נגדה.  לעמוד  יוכל  לא  שהוא  סכנה  היא 
אישתו ובניו לבית אביה. שם הם בטוחים בחרותם ובאמונתם. 
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ההקבלה לימינו על אף היותנו מאויימים השכם וערב, בכל בוקר 
לאווירה  לקלוט  דרכנו  בצדקת  אמונה  רוחנו  בעוז  נקרין  וערב, 
וממערב,  ממזרח  הארץ,  כנפות  מכל  אחינו  כל  את  החברתית 

מצפון ומימין, להתחזק ולחזק את מכורתנו. 

"טֹוב-ה' ַלֹּכל; ְוַרֲחָמיו, ַעל-ָּכל-ַמֲעָׂשיו." )תהלים קמה, 9(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום תשעה ימים לֹאֶמר

“ְוַאַחר ָּבאּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה” – ְוֵהיָכן ָהְלכּו ַהְּזֵקִנים, 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  לֹו  ָאַמר  ֶׁשְּכָבר  ִעָּמֶהם,  אֹוָתם  ָחַׁשב  ֶׁשֹּלא 
ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ִמְצָרִים”?  ֶאל־ֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני  ַאָּתה  “ּוָבאָת 
ֶאָחד־ ְוִנְׁשָמִטים  ְמַגְּנִבים ֶאת־ַעְצָמם  ְוָהיּו  ַהְּזֵקִנים  ִעָּמֶהם  ָהְלכּו 
ֶאָחד, ְׁשַנִים־ְׁשַנִים ְוָהְלכּו ָלֶהם. ֵּכָון ֶׁשִהִּגיעּו ַלְּפָלטֹוִרין ֶׁשל ַּפְרֹעה 
ְוֵהיָכן  ְוַאֲהֹרן”,  מֶׁשה  ָּבאּו  “ְוַאַחר  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֵּכן  ֶאָחד,  ִנְמָצא  ֹלא 
ָּכְך  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  ָלֶהם  ָאַמר  ָלֶהם.  ֶׁשָהְלכּו  ֶאָּלא  ַהְּזֵקִנים? 
ֲעִׂשיֶתם? ַחֵּייֶכם, ֶׁשֲאִני פֹוֵרַע ָלֶכם. ֵאיָמָתי? ְּבָׁשָעה ֶׁשָעָלה ֹמׁשה 
ְוַאֲהֹרן ִעם ַהְּזֵקִנים ְלַהר־ִסיַני ְלַקֵּבל ּתֹוָרה ֶהֱחִזיָרם ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־

הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו־ָלנּו ָבֶזה”.

חובות  בכל  בידו  לסייע  זקנים,  חבורת  התכנסה  משה  ליד 
מתקדם,  בגיל  דווקא  אינם  אלה,  זקנים  וההנחיה.  המנהיגות 
ומשום מה, לא זכו לעמדה מיוחדת במעמד מתן תורה. ההיפך, 

הם הושעו ממשלחתו הנכבדת של משה אל ההר. 

מוסר השכל חשוב, אנו למדים מן האגדה הזאת, הקדוש ברוך 
הוא פורע לפורעי דרכו. וזה מסביר את העדרם של הזקנים מן 
המפגש עם פרעה. לא רצה הקב"ה בנוכחותם משום שהם, ככל 
הנראה, השתמטו ממעמד הר סיני. התאור הגרפי של השתמטות 
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אחד אחד כדי שלא יכיר מנהיג החבורה בחסרונם מצביע בעליל 
על חוסר המשמעת שׂשרר בקבוצה הזאת. וכחסרי משמעת הם 

לא יועילו למלא תפקיד לאומי נכבד במשא ומתן עם פרעה.

התאור מלווה כאמור בלעג מרומז כלפי מי שמתחמקים ממש 
שורות  ולצופף  משה  את  לַגּבֹות  נועדו  הם  תפקידם.  ממילוי 
מן  נשמטו  ויראה  פחד  של  מטעמים  אך  וחרטומיו,  פרעה  מול 
ואהרן,  משה  בלבד:  לשנים  רק  הצטמצמה  אשר  המשלחת, 

כקצינים המכריזים "אחרי" ואין אחריהם חיילים...

“ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ַּפְרֹעה ֹּכה־ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת־ַעִּמי” ְוגֹו‘– 
ָאַמר ַר’ ִחָּיא ַּבר ַאָּבא: אֹותֹו ַהּיֹום יֹום ְּפָרְזַּבְטָיא ֶׁשל ַּפְרֹעה ָהָיה, 
ֲעָטרֹות  ֶׁשל  ְוֵהִביאּו ּדֹוָראֹות  ְלַכְּבדֹו,  ּוַמֲעָרב  ִמְזָרח  ָכל־ַמְלֵכי  ּוָבאּו 
ְוָהיּו ְמַעְּטִרים אֹותֹו, ֶׁשִּיְהֶיה קֹוְזמֹוְקָרטֹור ַעל ָּכל־ַהְּמָלִכים. ִמֶּׁשִעְּטרּו 
אֹותֹו ָהיּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן עֹוְמִדים ַעל ֶּפַתח ְּפָלטֹוִרין ֶׁשל ַּפְרֹעה. ִנְכְנסּו 
ַיֲעלּו.  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהָּפַתח.  ַעל  עֹוְמִדים  ְזֵקִנים  ְׁשֵני  ְוָאָמרּו:  ֲעָבָדיו 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָתִחים ָהיּו ַלְּפָלטֹוִרין ֶׁשל ַּפְרֹעה ְוַעל ָּכל ֶּפַתח ָוֶפַתח 
ִלָּכֵנס  ְיכֹוָלה  ִבְרָיה  ָהְיָתה  ְולֹא  ]ּוְׁשָאר[ ַחּיֹות ָרעֹות,  ְוֻדִּבים  ֲאָריֹות 
ָׁשם ַעד ֶׁשָהיּו ַמֲאִכיִלין אֹוָתם ָּבָׂשר. ּוְכֶׁשָּבאּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִנְתַקְּבצּו 
ֶׁשָּבאּו  ַעד  ְלַלּוֹוָתם  ְוִהְתִחילּו  ַרְגֵליֶהם,  ּוְמַלֲחִכים  סֹוְבִבים  ֻכָּלם, 
ֶׁשֵהם  ַהְּמָלִכים  אֹוָתם  ָראּו  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ֶׁשָעְמדּו  ֵּכָון  ַפְרֹעה.  ִלְפֵני 
ּדֹוִמים ְלַמְלֲאֵכי־ַהָּׁשֵרת ְורֹום קֹוָמָתם ְּכַאְרֵזי ְלָבנֹון, ְוַגְלַגֵּלי ֵעיֵניֶהם 
ְוִזיו ְּפֵניֶהם  ְּכַגְלַגֵּלי כֹוַכב ַהֹּנַגּה, ּוְזָקנֹות ֶׁשָּלֶהם ְּכֶאְׁשְּכלֹות ְּתָמָרה, 
ָעָליו  ֶׁשָחקּוק  ְּבָיָדם,  ְסַנִּפיִרינֹון  ֶׁשל  ֱאֹלִהים  ּוַמֵּטה  ַהַחָּמה,  ְּכִזיו 
ַּפְחָּדם ַעל ָּכל  ָנַפל  ְוִדּבּור ִּפיֶהם ְּכֵאׁש־ַׁשְלָהֶבת – ִמָּיד  ֵׁשם־ַהְמֹפָרׁש, 
ְוֵהִסירּו ִכְתֵריֶהם ֵמַעל  ְוַחְלָחָלה,  ִזיַע ּוְרֵתת  ַוֲאָחָזם  ַהְּמָלִכים ֻּכָּלם 
ֶׁשָּמא  ָּבֶהם,  ּוִמְסַּתֵּכל  ַּפְרֹעה  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ָלֶהם.  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ָראֵׁשיֶהם 
ְיַעְּטרּו אֹותֹו, אֹו ֶׁשָּמא ִיְּתנּו לֹו ְכָתִבים – ְוַאף לֹא ָׁשֲאלּו ִבְׁשלֹומֹו. 
ָאַמר ָלֶהם: ִמי ַאֶּתם? ָאְמרּו לֹו: ְׁשלּוָחיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ָאנּו. 
– ָמה ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים? – ָאְמרּו לֹו: “ֹּכה־ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח 
ֶאת־ַעִּמי” ְוגֹו'. אֹוָתּה ָׁשָעה ָּכַעס ְוָאָמר: “ִמי ְיָי ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו 
ְלַׁשַּלח ֶאת־ִיְׂשָרֵאל”, לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ִלְׁשֹלַח ִלי ֲעָטָרה, ֶאָּלא ִבְדָבִרים 
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ַאֶּתם ָּבִאים ָעָלי – “לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת־ְיָי, ְוַגם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלַח”. 
ְלֵבית־ ִנְכַנס  ִמָּיד  ֶׁשִּלי.  ְּבֵסֶפר  ֶׁשֲאַחֵּפׂש  ַעד  ִלי  ַהְמִּתינּו  ָלֶהם:  ָאַמר 

מֹוָאב  ֱאֹלֵהי  קֹוֵרא:  ִהְתִחיל  ֱאלֹוהּות.  ֶׁשל  ִדְפְּתָרא  ְוהֹוִציא  ְּגָנָזיו 
ֵואֹלֵהי ַעּמֹון ֵואֹלֵהי ִצידֹון. ָאַמר ָלֶהם: ִחַּפְׂשִּתי ְׁשמֹו ֶׁשל ֱאֹלֵהיֶכם 

ְּבֵבית־ְּגָנַזי ְולֹא ְמָצאִתיו.

ָאַמר ַר' ֵלִוי: ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלֹכֵהן ֶׁשָהָיה לֹו ֶעֶבד ׁשֹוֶטה, 
ָיָצא ַהֹּכֵהן חּוץ ַלְּמִדיָנה, ָהַלְך ָהֶעֶבד ְלַבֵּקׁש ֶאת־ַרּבֹו ְּבֵבית־ַהְּקָברֹות. 
ַרִּבי?  ְּבָכאן  ְרִאיֶתם  לֹא  ָׁשם:  ֶׁשעֹוְמִדים  ָאָדם  ִלְבֵני  צֵֹוַח  ִהְתִחיל 
ָאְמרּו לֹו: ִמי הּוא ַרֶּבָך? ָאַמר ָלֶהם: ְּפלֹוִני ֹכֵהן. ָאְמרּו לֹו: ׁשֹוֶטה 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ֹּכֵהן ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְּבֵבית־ַהְּקָברֹות! ָּכְך ָאְמרּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן 
ְלַפְרֹעה: ׁשֹוֶטה, ְוִכי ְמַבְּקִׁשים ַחִּיים ֵאֶצל ֵמִתים? ָהֱאֹלהּות ֶׁשְּבָיְדָך 

ֵמִתים ֵהם, ֲאָבל ֱאֹלֵהינו הּוא ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם.

ַּכָּמה  ְׁשנֹוָתיו?  ַּכָּמה  הּוא?  ָזֵקן  אֹו  הּוא  ָּבחּור  ַּפְרֹעה:  ָלֶהם  ָאַמר 
ֶׁשָעָלה  ִמּיֹום  לֹו  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ָלָכד?  ְמִדינֹות  ַּכָּמה  ָּכָבׁש?  ֲעָירֹות 
ְלַמְלכּות? ָאְמרּו לֹו: ֱאֹלֵהינו ֹּכחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם, הּוא ָהָיה ַעד 
ְוָנַתן  ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבסֹוף ָּכל־ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְיָצְרָך 
ָׁשַמִים  נֹוֶטה  לֹו:  ָאְמרּו  ּוַמה־ַּמֲעָׂשיו?  ָלֶהם:  ָאַמר  ַחִּיים.  רּוַח  ְּבָך 
ְויֹוֵסד ָאֶרץ, קֹולֹו חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש, ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים, 
ָבָרק,  ַחְרּבֹו  ֲעָנִנים,  ָמִגּנֹו  ַלִּפיד,  ָרְמחֹו  ַׁשְלֶהֶבת,  ִחָּציו  ֵאׁש,  ַקְׁשּתֹו 
יֹוֵצר ָהִרים ּוְגָבעֹות, ְמַכֶּסה ָׁשַמִים ְּבָעִבים, מֹוִריד ְּגָׁשִמים ּוְטָלִלים, 
ִּבְמֵעי ִאּמֹו  ָהֻעָּבר  ָצר  ַחּיֹות,  ְועֹוֶנה  ֵּפרֹות,  ּוְמַדֵּׁשן  ְּדָׁשִאים,  ַמְפִריַח 
ּומֹוִציאֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ֵמִסיר ְמָלִכים ּוֵמִקים ְמָלִכים. ָאַמר ָלֶהם: 
ִמְּתִחָּלה ֶׁשֶקר ַאֶּתם אֹוְמִרים, ִּכי ֲאִני הּוא ָאדֹון ָהעֹוָלם ַוֲאִני ָּבָראִתי 
ַעְצִמי ְוֶאת־ִנילֹוס. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִקֵּבץ ָּכל־ַחְכֵמי ִמְצַרִים, ָאַמר ָלֶהם: 
ְׁשַמְעֶּתם ְׁשמֹו ֶׁשל ֱאלֵהיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו? ָאְמרּו לֹו: ָׁשַמְענּו ֶׁשהּוא “ֶּבן־

ֲחָכִמים, ֶּבן־ַמְלֵכי־ֶקֶדם”. ֱהִׁשיָבם: ֱאלֹוַּה ֶׁשָּלֶכם ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא 
– “ִמי ְיָי ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו”? 
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אחרי שמשה ואהרן, שנוכחו בחסרונם הפיזי של הזקנים, ראו 
מול עיניהם את גדולתו המוסרית, של הצוות המצומצם שלהם 

ונוכחו שגם בצוות של צמד יש רושם מספיק חזק. 

משה  נכחו  האיכות.  אלא  המפגש  גורל  את  קבעה  הכמות  לא 
גינוני חנופה,  ואהרן לראות שעל אף היותם רק שניים, בלי כל 

מתנות והתרפסות, הם משיגים את יעדם המלא.

ולהתמודד מול  פרעה משתכנע להתפנות מכל חבורת החנפנים 
האתגר ששני זקנים אמיצים מציבים בפניו.

הערה אקטואלית )שנת התשפ"ב(: מנהיגים שמתיימרים שלא על 
הכמות גאוותם )מספר תומכים( אלא על ה"איכות" של אנשיהם 
מתי מעט, חסרי איכות של אמת, הגורל הצפוי להם מר ונמהר.  

אם  כי  אורכה,  במלוא  הזו  האגדה  מובאת  הטרחה  לשם  לא 
והנרחב. שיח ארוך של עם הארץ  הניסוח המפורט  על  להתענג 
כופר ומתימר, של מי שהוא בעיניו "הוא ואפסו עוד". שוקע תחת 
של  המשקל  בנטל  חנָֻּפה,  של  העומס  עם  ִהְתָיְמרּות,  של  הנטל 
בורות, כובד המשא של אפסות, וטובע ביאור וצולל ביוון עצמו. 
גורל  ועל  נפשו  על  באפסותו,  בהיוכחו  הזה,  יבקש, הפרעה  עוד 
עמו, מאת בוראו של עולם. עולם של כפויי טובה שאינם מכירים 
טובה ואינם קדים לא-להי ישראל ואינם מודים לו.                                                                                                                                             

ונגפים:  ומכות  סבל  רק  לעמם  הגורמים  לב  קשוחי  מתימרים 
ְבּכֹור  ָכּל  30(,"ּוֵמת  יב,  ָשׁם ֵמת" )שמות  ֵאין  ֲאֶשׁר  ַבִּית  ֵאין  "ִכּי 
ַהִשְּׁפָחה  ְבּכֹור  ַעד  ִכְּסאֹו  ַעל  ַהֹיֵּשׁב  ַפְּרֹעה  ִמְבּכֹור  ִמְצַרִים  ְבֶּאֶרץ 
ֲאֶשׁר ַאַחר ָהֵרָחִים ְוֹכל ְבּכֹור ְבֵּהָמה" )שמות יא, 5(. זה גורלם של 
המשעבדים, שהגזימו ברשעתם. מכת בכורות אינה אחת מסדרה 

כי היא גזר דין ועונש על חוטאים.

"ַחּנּון ְוַרחּום ה';  ֶאֶרְך ַאַּפִים, ּוְגָדל-ָחֶסד. " )תהלים קמה, 8(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שמונה ימים לֹאֶמר

ַעל  ִמְצַרִים  ֶׁשל  ֶאת־ַהּנֹוְגִׂשים  ִמָּנה   – ִיְׂשָרֵאל”  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  “ַוֻּיּכּו 
ַהּׁשֹוְטִרים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוַהּׁשֹוְטִרים ִנְתַמּנּו ַעל ֶיֶתר ָהָעם, ּוְכֶׁשָאַמר 
ָלֶהם: “ֹלא ֹתאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם”, ָהיּו ַהּנֹוְגִׂשים ָּבִאים ּומֹוִנים 
ֶאת־ַהּׁשֹוְטִרים,  ַמִּכים  ַהּנֹוְגִׂשים  ָהיּו  ֲחֵסרֹות,  ִנְמְצאּו  ַהְּלֵבִנים; 
אֹוָתם  מֹוְסִרים  ָהיּו  ְוֹלא  ָהָעם  ֶיֶתר  ַעל  ֻמִּכים  ָהיּו  ְוַהּׁשֹוְטִרים 
ָהָעם.  ֶיֶתר  ִיָּכֵׁשל  ְוֹלא  ִלְלקֹות,  ָלנּו  מּוָטב  ָאְמרּו:  ַהּנֹוְגִׂשים.  ְּבַיד 
ִׁשְבִעים  “ֶאְסָפה־ִלי  ְלמֶׁשה:  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִפיָכְך 
ִאיׁש”, ָאַמר מֶׁשה: ִרּבֹונֹו־ֶׁשל־עֹוָלם, ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ָראּוי ּוִמי ֵאינֹו 
ָראּוי. ָאַמר לֹו: “ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי־ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוֹׁשְטָריו” – אֹוָתם 
ְּבַמְתֹּכֶנת  ְּבִמְצַרִים  ֲעֵליֶהם  ִלְלקֹות  ַעְצָמם  ֶׁשָּמְסרּו  ַהּׁשֹוְטִרים 

ַהְּלֵבִנים, ֵהם ָּיֹבאּו ְוִיְּטלּו ַּבְּגֻדָּלה ַהּזֹו.

שוטרים  כללה  הזאת,  באגדה  המתוארת  השעבוד  היררכית 
ובין העבד העברי. הם  בין הנוגׂש המצרי  ישראלים. אלה עמדו 
והגנו  ועונשים מצד הנוגׂשים המצריים  היוו חיץ לקבלת מכות 
זו עמדה להם  זכות  ונפשם של העבדים.  גופם  על בריאות  בכך 

לקבל את המינוי להיות נמנים על "שבעים" זקנים של ישראל. 

בהנחית ה' בוחר משה את שבעים הזקנים. על פי הקריטריון של 
היות שוטרי ישראל נותנים גבם תחת העינוי שהיה מנת חלקם 
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בבחירת  קריטריון  לעצמו  לקבוע  היה  חייב  משה  עבדים.  של 
שוטרים או זקנים כי לו היתה לא שום היכרות אישית עם כלל 
רחוק  משה  היה  האחרונות  השנים  בארבעים  כי  נזכור  העם. 

מאחיו ולא היה מעורב בסבלותם.

"ֵזֶכר ַרב-טּוְבָך ַיִּביעּו; ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו." )תהלים קמה, 7(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שבעה ימים לֹאֶמר

 “ְוַעָּתה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן ֹלא־ִיָּנֵתן ָלֶכם” – ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמקֹוששים 
ֶאת־ַהַּקׁש ַּבִּמְדָּבר ְורֹוְמִסים ַּבֹחֶמר ּוַבַּקׁש; ָהָיה ַהַּקׁש נֹוֵקב ֶאת־
ִעְקֵביֶהם ְוַהָּדם ִמְתּבֹוֵסס ַּבֹחֶמר. ָרֵחל ַּבת־ְּבנֹו ֶׁשל ׁשּוֶתַלח ָהְיָתה 
ָהָרה ָלֶלֶדת ְוָרְמָסה ַבֹחֶמר ִעם ַּבְעָלּה ְוָיָצא ַהָּוָלד ִמֵּמֶעיָה ְוִנְתָעֵרב 
ְּבאֹותֹו  ַהָּכבֹוד.  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ְוֶהֱעָלהּו  ִמיָכֵאל  ְוָיַרד  ַהַּמְלֵּבן,  ְּבתֹוְך 

ַלְיָלה ִנְגַזר ְּגַזר־ִּדין ַעל ִמְצָרִים.

בוחר המדרש לדווח על צאצאיו של אפרים. המטרה היא ברורה, 
שבט זה שהיה יליד מצריים, השתלב עם שבטי ישראל, כברכת 
יעקב: "ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה; 
"...ֶאְפַרִים   )20 )בראשית מח,  ְמַנֶּׁשה"  ִלְפֵני  ֶאת-ֶאְפַרִים,  ַוָּיֶׂשם 
5(. בני אפרים  )בראשית מח,  ִיְהיּו ִלי."  ְוִשְׁמעֹון  ִכְּראּוֵבן  ּוְמַנֶשּׁה 
מזאת  יתרה  השבטים.  בני  כשאר  עבדים  הנראה,  ככל  גם,  היו 
הם, או לפחות חלקם, יזמו יציאה ממצרים בכוח הזרוע. רבים 

מבני אפרים מתו בקרבות הפריצה האלה. 

אפרים ומנשה, כבניו של יוסף, הנסיך, בוודאי התחנכו במוסדות 
מצריים. ספק אם הם הכירו את ההשפעה הניסית על תולדות 
ישראל. המניע שלהם להשתחרר מהשעבוד היה תרבותי, אנושי, 
כללי של מי שמורדים במלכות. על זה הם שילמו מחיר כבד של 
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מתים רבים. המקרה המסופר פה דן בנכדה של שּוֶתַלח, צאצא 
בשילוב  ביטוי  השעבוד מצאה  של  האכזריות  אפרים.  שבט  של 
בניה.  כחומר  ממש  לישראלים  שנולדו  התינוקות  של  גופם 
שתואר  כפי  המצרים,  אספו  הנרצחים  התינוקות  של  הדם  את 
באגדה אחרת כדי לרפא את צרעתו של פרעה. השמים לא אטמו 
אזניים לזעקותיה של האם השכולה, צעקתה זיעזעה את מקבלי 

ההחלטות ועל המצרים נגזרה בצדק מכת הבכורות. 

"ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה."

 )תהלים קמה, 6(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ששה ימים לֹאֶמר

ָׁשלֹום:  ְּבַר'  ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַר'  ָאַמר   – ְלָהְרֵגנּו”  ְּבָיָדם  “ָלֶתת־ֶחֶרב 
ָאְמרּו ְלמֶׁשה: ְלָמה ָאנּו דֹוִמים? ְלֶׂשה ֶׁשָּבא ַהְּזֵאב ִלּטֹול אֹותֹו, 
ַהְּזֵאב  ּוֵבין  ָהרֹוֶעה  ֵּבין  ַהְּזֵאב.  ִמִּפי  ְלַהִּצילֹו  ַאֲחָריו  ָהרֹוֶעה  ָרץ 
ִנְבַקע ַהֶּׂשה. ָּכְך ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: מֶׁשה, ֵּביְנָך ְלֵבין ַּפְרֹעה ָאנּו ֵמִתים.

בני ישראל העבדים המדוכאים רואים את אי הצלחתו של משה 
ומתארים מצב אפשרי  עליו  והם מלינים  לשחררם מן העבדות 
המתאים לחיי הרועה המוכרים למשה. הם יודעים שמומחיותו 
של משה היא מרעה. הרועה מנסה להציל ׂשה מפיו של הטורף, 
הזאב. במאבק הזה נבקע הׂשה לשניים. מצד אחד פיו של הטורף 
מחזיק בראשו ומצד שני ידיו של הרועה מחזיקות בזנבו, ומנסות 
ונוגׂשיו,  לחלץ את הקרבן מפי הטורף. הזאב הטורף הם פרעה 
הרועה המנסה להציל, הוא משה. העם הוא הׂשה הנקרע בין טורפו 
למצילו, חייו נקטעים בין שני הנאבקים. כך הבין רבי יהודה הלוי 
בר שלום את הפסוק: "... ָלֶתת-ֶחֶרב ְּבָיָדם, ְלָהְרֵגנּוּ" )שמות ה, 
משעבודם  העבדים  את  להציל  משה  של  בניסיונו  למעשה   ,)21
הוא גרם להחמרת העינויים שסבלו העבדים והמטאפורה כאילו 

נתן חרב בידי המצרים להרוג אותם.

"ֲהַדר, ְּכבֹוד הֹוֶדָך-- ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה. " )תהלים קמה, 5(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום חמשה ימים לֹאֶמר

ָאַמר ַר' ֱאִליֶעֶזר ְּבַר' יֹוֵסי: ַּפַעם ַאַחת ִנְכַנְסִּתי ַלֲאֶלְכַסְנְּדִרָּיא ֶׁשל 
ִמְצַרִים ּוָמָצאִתי ָזֵקן ֶאָחד ְוָאַמר ִלי: ֹּבא ְוַאְרֲאָך ֶמה ָעׂשּו ֲאבֹוַתי 
ַלֲאבֹוֶתיָך: ֵמֶהם ִטְּבעּו ַבָּים, ֵמֶהם ָהְרגּו ֶבָחֶרב, ֵמֶהם ִמֲעכּו ַבִּבְנָין. 
ְוַעל ָּדָבר ֶזה ֶנֱעַנׁש מֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל־ַּפְרֹעה 
ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה”. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ֲחָבל 
ַאְבָרָהם  ַעל  ִנְגֵליִתי  ְּפָעִמים  ַכָּמה  ֲהֵרי  ְוֵאיָנם!  ֶׁשָאְבדּו  ֵאּלּו  ַעל 
ָאְמרּו  ְוֹלא  ִמּדֹוַתי  ַעל  ִהְרֲהרּו  ְוֹלא  ַׁשַּדי”  ְּב“ֵאל  ְוַיֲעֹקב  ִיְצָחק 
ְלָאְרָּכּה  ָּבָאֶרץ  ִהְתַהֵּלְך  “קּום  ְלַאְבָרָהם:  ָאַמְרִּתי  ַמה־ְּׁשֶמָך?  ִלי: 
ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה”, ִּבֵּקׁש ָמקֹום ִלְקֹּבר ֶאת־ָׂשָרה ְוֹלא ָמָצא 
ִמּדֹוָתי;  ַעל  ִהְרֵהר  ְוֹלא   – ֶּכֶסף  ֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ְּבַאְרַּבע  ֶׁשָּקָנה  ַעד 
ָאַמְרִּתי ְלִיְצָחק: “ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכָך”, ִּבְקׁשּו 
ֲעָבָדיו ַמִים ִלְׁשּתֹות ְוֹלא ָמְצאּו ַעד ֶׁשָעׂשּו ְמִריָבה – ְוֹלא ִהְרֵהר 
ַאַחר ִמּדֹוָתי; ָאַמְרִּתי ְלַיֲעֹקב: “ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך 
ֶאְּתֶנָּנה”, ִּבֵּקׁש ָמקֹום ִלְנטֹוַע ָאֳהלֹו ְוֹלא ָמָצא ַעד ֶׁשָּקָנה ְּבֵמָאה 
“ַמה־ְּׁשֶמָך”?  ִלי  ָאְמרּו  ְוֹלא  ִמּדֹוַתי,  ַאַחר  ִהְרֵהר  ְוֹלא   – ְקִׂשיָטה 
ִלי:  אֹוֵמר  ַאָּתה  ְוַעְכָׁשו  ַּבְּתִחָּלה,  “ַמה־ְּׁשֶמָך”  ִלי:  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה 
“ְוַהֵּצל ֹלא־ִהַּצְלָּת ֶאת־ַעֶּמָך”. “ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה” 
– ְּבִמְלֶחֶמת ַּפְרֹעה ַאָּתה רֹוֶאה, ְוִאי ַאָּתה רֹוֶאה ְּבִמְלֶחֶמת ְׁשלִׁשים 

ְוֶאָחד ְמָלִכים.
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המשבר  משברים:  מספר  היו  רבנו  למשה  הבורא  בין  ליחסים 
ורק  המנהיגות  עול  את  עצמו  על  לקבל  מסרב  משה  הראשון, 
אחרי דין ודברים ארוך הוא מתרצה לעמוד בראש עם העבדים. 
ברוך  ללמוד את שמו של הקדוש  והמשבר השני: משה מנסה  
הוא והוא נענה בכך שאף מנהיג קודם לא שאל לפרט הזה. משבר 
שלישי: משה מנסה לרצות את הבורא ומבקש לבטל את הגזרה 
שהרחיק  משה  נגד  ה'  טוען  הכל,  ומעל  ארצה.  כניסתו  אי  על 
זה  אין   .)23 ה,  )שמות  ֶאת-ַעֶּמָך"  לֹא-ִהַּצְלָּת,  "ְוַהֵּצל  בטענתו: 
נכון לומר את המשפט הזה, שהוא בוטה מאוד כי במפורש אומר 
לו הקב"ה שהוא יציל אותם. ערעור כזה של אמונתו של משה 
כביכול מעלה את חמתו של הבורא שאיננו מוכן לסלוח עליו, כי 
אין פה בקשה או תחינה שאינה מתקבלת אלא הטחה מפורשת 
ו"מעליבה". העונש שיקבל משה הוא לא עונש שמכוון אל עמו 
אלא הוא עונש אישי, שלו בלבד. אף על פי שביסוד ההטחה היתה 
סיבה שנבעה מתגובת העם. במקום לרסן את עמו הצטרף משה 

המנהיג לתלונה. בדיוק ההפך ממה מתבקש ממנהיג. 

משה נענש בכך  שלא יראה בנצחון על ל"א המלכים, תושבי כנען, 
בכיבוש הארץ על ידי העם. העם זכה בארץ הבחירה אך הזכות 

הזו נמנעה מן המנהיג. לא העם נענש אלא המנהיג באופן אישי.

בעטיו  היה  ארצה  להיכנס  לא  משה  של  שעונשו  במקרא  מובא 
של אירוע מי-מריבה. משה מואשם בהכאת הסלע תחת הציווי 
לסלע לתת מים. מדוע נקטה תורה "רשמית" בארוע הזה כחטא 
בלתי נמחל, זה ענין לענות בו בפני עצמו. חטא ה"הצל לא הצלת" 
חמור הרבה יותר. לא רצתה התורה  לפרסם אותו ברבים ולערער 
על סמכויותיו של משה. מה שהעם ראה או מסוגל היה לראות 
הוא המוט והסלע, אולם השיחה בינו לבין בוראו לא היתה נחלת 
הכלל, ופרסומה חס ושלום היה מחמיר את העונש שניתן למשה.

חסד עשתה התורה שטרחה להדגיש שלא קודש שמו של הקב"ה 
באירוע מי-המריבה.

"ּדֹור ְלדֹור, ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו." )תהלים קמה, 4(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום ארבעה ימים לֹאֶמר

ָלָּמה?  ַמהּו   – ְוַאֲהֹרן”  מֶׁשה  ָלָּמה  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֲאֵליֶהם  “ַוֹּיאֶמר 
ָאַמר ָלֶהם: ַאֶּתם ָלָמה ְוִדְבֵריֶכם ָלָמה. “ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם” – ָאַמר ַר' 
ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי ָּפנּוי ָהָיה ֵמֲעבֹוַדת ָּפֶרְך. ָאַמר ָלֶהם 
ַּפְרֹעה: ִּבְׁשִביל ֶׁשַאֶּתם ְּפנּוִיִם ַאֶּתם אֹוְמִרים: “ֵנְלָכה… ְוִנְזְּבָחה ַליָי 

ֱאֹלֵהינו” – ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם! 

במפגש הראשון של משה ואהרן עם פרעה, התחולל משבר האמון 
הקצר   )1 ה,  )שמות  ֶאת-ַעִּמי"  "...ַׁשַּלח  מול  הצדדים.  שני  בין 
והקולע מתיצב מלך שחצן, הכופר בה', המכחיש כל ידיעה של 
הא-ל. בדבריו אינו כורה אוזן לבקשת הפונים אליו אלא רואה 
הוא  גם  ומשיב  העבודה,  מחובת  בריחה  של  ענין  המעשה  בכל 
 .)2 ה,  )שמות  ֲאַׁשֵּלַח"  לֹא  ֶאת-ִיְׂשָרֵאל  "...ְוַגם  חדה:  בהצהרה 
להאמר  ראויה  היתה  לא  שכביכול  טענה  מעלים  ואהרן  משה 
לפרעה. "ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו; ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ַּבִּמְדָּבר, ְוִנְזְּבָחה ַלה' ֱאֹלֵהינּו-ֶּפן-ִיְפָּגֵענּו, ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב" )שמות 
3(. פרעה אינו מבין מה זה צריך לומר, והוא שואל "למה",  ה, 
כוונתו  האם  פרעה?  כיוון  למה  אז  רטורית  שאלה  זו  אין  אם 
לתמוה? ואולי הוא פשוט מזלזל ולשונו היא "ָל-ָמה": שני ניבים 
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אולי  שניסה  כפי  שלילי,  במונח  שניהם  ָמה,  ו-  ָלא  שלילה.  של 
לוי להבין. כ"לויים", אין לדבר אל משה ואהרן  בן  יהושע  רבי 
בלשון "סבלותיכם", כי הרי חופשיים הם מהשעבוד של אחיהם. 
אין להם מושג, לפי גישתו הצינית של פרעה, מה זה סבל. להיות 
בחזקת סבל, אלא  אינו  או מרפא מחלות  כהן המזבח קרבנות 
מילוי תפקיד מוגדר. להערכתו של פרעה, בציניות שלו, עבודת ה' 

המתבצעת על ידי הכהנים מכונה סבל. זה פרעה וזה טיבו. 

הטענה של משה ואהרן שאי יציאתם של בני ישראל לעבוד את 
ה' שלושה ימים במדבר תגרום לכך שה' יעניש אותם, מופרכת 
פרעה,  של  דעתו  לעניות  לה',  סיבה  שום  אין  פרעה.  בעיני  היא 
להעניש את העם על הימנעם מפולחנם. להערכתו של פרעה לא 
העבדים  לפועלים  להפריע  אלא  עמי"  את  "שלח  בקשת  באה 

למלא את שליחותם בפרוייקטים שהם הועסקו בהם.

"ָּגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; ְוִלְגֻדָּלתֹו, ֵאין ֵחֶקר." )תהלים קמה, 3(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שלשה ימים לֹאֶמר

ֶׁשָהיּו  ְמִגּלֹות,  ְבָיָדם  ֶׁשָהיּו  ְמַלֵּמד   – ַעל־ָהֲאָנִׁשים”  ָהֲעֹבָדה  “ִּתְכַּבד 
ִמְׁשַּתַעְׁשִעין ָּבֶהן ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת, לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ּגֹוֲאָלם, 
ַעל  ָהֲעֹבָדה  “ִּתְכַּבד  ַּפְרֹעה:  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבַׁשָּבת,  נֹוִחין  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו־ָבּה ְוַאל־ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי־ָׁשֶקר” – ַאל ְיהּו ִמְׁשַּתַעְׁשִעין 

ְוַאל ִיְהיּו ְנֵפִׁשים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת.

כך רואה "גוי" את השבת היהודית, הוא רואה את השקט, הוא 
שאין  רואה  הוא  ובעיקר  המנוחה  את  רואה  הרוגע,  את  רואה 
של  המנוחה  שעות  שאת  גם  לו  נודע  כאשר  עמלים.  הפועלים 
השבת מקדישים עובדי ה' להרחבת הדעת וללימוד, אין הגוי יודע 
להבין את החשיבות של השתלמות והרחבת הדעת. משה, כידוע 
מצברים  מילוי  של  כיום  המנוחה,  יום  את  יזם  אחרת,  מאגדה 
גופניים ובכך הוא שכנע את פרעה לבנות את תקנת יום השביעי 
החופשי מעמל. העובדה שעובדי ה' ממלאים גם את המצברים 
להם,  שנזדמנו  השבת",  "עלוני  את  בקוראם  שלהם  הרוחניים 
את  לבטל  ובכך  המנוחה,  יום  את  לבטל  ושאף  הנוגׂש  הבין  לא 
התועלת הגופנית של מנוחת הייגע. ברוב רשעותו וחוסר הבנתו 
רוחני  ובדלק  גשמי  בדלק  שניזון  כלי  הוא  שאדם  העקרונית, 
כדי לנוע, גרם שתוצרת העבודה תקטן וטיפשותו לבטל את יום 

המנוחה עלתה לו בהארכת משך הייצור של מוצרי העבודה. 

"ְּבָכל-יֹום ֲאָבְרֶכָּך; ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד." )תהלים קמה, 2(
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יֹום ְליֹום, ַיִּביַע ֹאֶמר   

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

 הסבה חובה

היום שני ימים לֹאֶמר

“ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהֹרן ֶאת־ַמֵּטהּו… ַוִּיְקָרא ַּגם־ַּפְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים” 
– ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִהְתִחיל ַּפְרֹעה ְמַׂשֵחק ֲעֵליֶהם ּוְמַקְרֵקר ַאֲחֵריֶהם 
ְּכַתְרְנֹגֶלת, ְואֹוֵמר ָלֶהם: ָּכְך אֹותֹוָתיו ֶׁשל ֱאֹלֵהיֶכם! ְּבֹנַהג ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ְּבֵני־ָאָדם מֹוִליִכים ְּפַרְקַמְטָיא ְלָמקֹום ֶׁשְּצִריִכים ָלּה, ְּכלּום ְמִביִאין 
מּוְרָיס ְלַאְסַּפְמָיא, ָּדִגים ְלַעּכֹו… ֵאין ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ַהְּכָׁשִפים 
ִּבְרׁשּוִתי ֵהם? ִמָּיד ָׁשַלח ְוֵהִביא ִּתינֹוקֹות ִמן ִאְסּכֹוֵלי ֶׁשָּלֶהם ְוָעׂשּו 
ַאף ֵהם ָּכְך; ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ָקָרא ְלִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה: ְרִאי, ֵהיַאְך 

ָּבאּו ַהְּיהּוִדים ְלַׂשֵחק ִּבי – ְוָעְׂשָתה ָּכְך.

“ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו” – ָאְמרּו יֹוָחִני ּוַמְמֵרא ְלֹמֶׁשה: ֶּתֶבן ַאָּתה 
ַמְכִניס ַלֲעָפַרִים. ָאַמר ָלֶהם מֶׁשה: ַהְּבִרּיֹות אֹוְמִרין: ְלָמָתא ַיְרָקא, 

ַיְרָקא ְׁשִקיל )ְלִעיר ֶׁשל ְיָרקֹות ָהֵבא ְיָרקֹות(.

חרטומי  שגם  התופעה  את  להסביר  המבקש  חידוד,  של  מדרש 
מצרים עשו כמעשה הנפלאות של משה ואהרן. אפילו תינוקות 
מהכיתות הנמוכות של בתי הספר המצריים היו מסוגלים לעשות 
וענינה  ניכרת מאוד  כחרטומיהם. הרוח המבודחת של המדרש 
הוא להוריד את ערכו של הארוע ולא לתת בו חשיבות או טעם. 
אפשר למכור אורז לסינים וקרח לאסקימוסים, זאת האומנות 
למכור ירקות למושבים של איכרים מגדלי ירקות. ובמה היחוד 
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השונה.  בצבעם  המיוחד,  בערכם  הירקות,  בטיב  המוכר?  של 
הרגילים  הירקות  כמויות  אף  על  לשווק  השוק  יקבל  אלה  כל 
המצויים בו. כך הפך משה את הגלגל על פיו וכך סתם משה את 
פיות המרכלים שאינם מבינים שבכל פריט של שוק יש מערכת 
תכונות שאפשר להטיב אותה ולהעלות את מעמדו בין הפריטים 
האחרים. עגבניות שרי צבעוניות תכבושנה את השוק של עגבניות 
שרי רגילות אדומות, ענבים ללא גרעינים ימכרו בקלות בין ענבי 

מאכל עם גרעינים וכו'... 

"ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ֱא-לֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם 
ָוֶעד."         )תהלים קמה, 1(
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לשנה הבאה בירושלים הבנויה 

ֵאין-ֹאֶמר, ְוֵאין ְּדָבִרים הסבה חובה

היום יום אחד לֹאֶמר

ַהָּקדֹוׁש־ ַעל  ַמְלִעיג  ֶׁשָהָיה  ַּפְרֹעה  ֶזה   – ְכִסיל”  יֹוִציא  “ָּכל־רּוחֹו 
ָּברּוְך־הּוא, ֶׁשָהָיה ָסבּור, ֶׁשַּמֲעֵׂשי ְכָׁשִפים ֵהם ַמה ֶּׁשָעׂשּו ֹמֶׁשה 
ְוַאֲהֹרן, ְוָקָרא ְלָכל ְּבֵני־ֵביתֹו ַלֲעׂשֹות ְּכמֹוָתם. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר 
ִמְצַרִים  ֶׁשל  ֶאת־ַּתִּניֵניֶהם  ַּתִּנין  ִיְבַלע  ִאם  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: 
ִלְבִרָּיתֹו  ַיֲחזֹור  ֶאָּלא  ָנָחׁש,  ּבֹוֵלַע  ָנָחׁש  הּוא,  עֹוָלם  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו 

ְוִיְבַלע ֶאת־ַּתִּניֵניֶהם.

“ַוִּיְבַלע ַמֵּטה־ַאֲהֹרן ֶאת־ַמֹּטָתם” – ָאַמר ַר' ֶאְלָעָזר: ֵנס ְּבתֹוְך ֵנס, 
ְמַלֵּמד ֶׁשָחַזר ַהַּמֶּטה ַמֶּטה ִכְבִרָּיתֹו ּוָבַלע אֹוָתם. ְּכֶׁשָרָאה ַּפְרֹעה 
ּוְלִכְסאֹו –  ְלַפְרֹעה  ַלַּמֶּטה: ְּבַלע  ְוָאָמר: ּוָמה ִאם ֹיאַמר  ֵּכן ָּתַמּה 
ַעְכָׁשו הּוא בֹוֵלַע אֹותֹו. ָאַמר ַר' יֹוֵסי ְּבַר' ֲחִניָנא: ֵנס ָּגדֹול ַנֲעָׂשה 
ֶׁשָהיּו  ֶׁשִהְׁשִליכּו,  ַהַּמּטֹות  ָּכל־אֹוָתן  ֶׁשָּבַלע  ֶׁשַאף־ַעל־ִּפי  ַבַּמֶּטה, 
ַרִּבים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ֲעָׂשָרה ֳעָמִרים – ְוֹלא ֹהֲעָבה, ְוָכל־ִמי ֶׁשרֹוֶאה 

אֹותֹו ָאַמר: ֶזה ַמֵּטה ַאֲהֹרן. 

בנפלאות  הוא  ברוך  הקדוש  מפליא  החרטומים,  עם  בתחרות 
הוא,  הדברים  מטבע   – נחש  בולע  שנחש  בכך  אותם,  ומביס 
ה'  מפלאות  אלא  טבעי  זה  אין  נחש  הבולע  מטה,  או  מקל  אך 
ומתבוששים  הנשגבים המותירים את החרטומים חסרי אונים 
מיוחד  הוא  נס  בתוך  נס  המושג  האדמה.  בשפל  וחרטומיהם 
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לתורת הניסים של עם ישראל ובהיסטוריה, אירועים לא מעטים 
להסבר  ניתן  שהאירוע  אומרת  זאת  נס,  בתוך  נס  להגדרת  זכו 
הגיוני כנס כאשר גם סיבותיו הם בלתי הגיוניות. לכן נס בתוך 
נס. המיוחד שמטה אהרן היה שלא ניכר על הכרס של הנס שבלע 

את מטות החרטומים ולא תפח עוביו פי עשרה. 

ניסים  בעלי  את  מאוד  מפליא  זה  נס  בתוך  נס  מתרחש  כאשר 
הגויים שאינם רגילים לכך.

"ַאְשֵׁרי ָהָעם ֶשָׁכָּכה ּלֹו ַאְשֵׁרי ָהָעם ֶשׁה' ֱאֹלָהיו." )תהלים קמד, 9(
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פרקי קריאה לשבתות אֶֺמר

הקדמה:

בימי השבתות של ספירת האֶֺמר, מומלצות להיקרא נבואות אשר 
נאמרו כנגד מצרים. 

ישעיהו הנביא מתעב את מצרים ומכנה אותה בכינויי גנאי, בעיקר 
כנגד התפיסה המדינית של מלכי יהודה. אלו תלו במצרים תקוות 
פוליטיות וצבאיות. במצבם הקשה, מול צבאות אשור ואויבים 
אחרים שקמו נגד יהודה, החליטה ממשלת יהודה לכרות ברית 
עם מצרים. הברית כללה יחסים כלכליים וצבאיים. לדעת ישעיהו 
הנביא אלה הם מתכונת לכישלון, כי מצרים אינה ראויה להיות 
לבורא  תפילה  שוועת  היא  לשאוף  שיש  העזרה  ליהודה.  לעזר 
עולם, היכול להביס את אויבינו ולהציל את יהודה מאויב עריץ.

ישעיהו מנבא החל משנת 3228 לבריאה )734 לפני הספירה( ועד 
 698( 3140 לבריאה  שנת הריגתו בידי נכדו המלך מנשה, בשנת 
בירושלים  במלחמתו  וכשל  ליהודה  פלש  אשור  הספירה(.  לפני 

)701 לפני הספירה(.
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שבת ראשון בספירת האֶֺמר

"ַאָּים ֵאפֹוא ֲחָכֶמיָך, ְוַיִּגידּו ָנא ָלְך; ְוֵיְדעּו, ַמה-ָּיַעץ ה' ְצָבאֹות ַעל-
ִמְצָרִים." )ישעיהו יט, 5(                                                                                                                 

נבואתו של ישעיהו ממש מכוונת אל העתיד הקרוב, אל האֺפק 
המידי.     מצרים תתפורר במחלוקות פנימיות )"ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים"(. 
גם חיפושיה של מצרים לעזרה מאלילים וכוחות אופל לעזרתם 
שיכבוש  זר,  אויב  בידי  ונפילה  מפלה  הוא   והעתיד  מאכזבים. 

וימשול על המדינה הזו.                     

"ַמָּׂשא, ִמְצָרִים: ִהֵּנה ה' ֹרֵכב ַעל-ָעב ַקל, ּוָבא ִמְצַרִים, ְוָנעּו ֱאִליֵלי 
ִמְצַרִים  ְּבִקְרּבֹו. ְוִסְכַסְכִּתי  ִיַּמס  ִמְצַרִים  ּוְלַבב  ִמָּפָניו,  ִמְצַרִים 
ַמְמָלָכה  ְּבִעיר,  ִעיר  ְּבֵרֵעהּו,  ְוִאיׁש  ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש-ְּבָאִחיו  ְּבִמְצַרִים, 
ְּבַמְמָלָכה.  ְוָנְבָקה רּוַח-ִמְצַרִים ְּבִקְרּבֹו, ַוֲעָצתֹו ֲאַבֵּלַע; ְוָדְרׁשּו ֶאל-

ְוֶאל-ַהִּיְּדֹעִנים.  ְוִסַּכְרִּתי,  ְוֶאל-ָהֹאבֹות  ְוֶאל-ָהִאִּטים,  ָהֱאִליִלים 
ֶאת-ִמְצַרִים, ְּבַיד, ֲאֹדִנים ָקֶׁשה; ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל-ָּבם, ְנֻאם ָהָאדֹון 
ְוָיֵבׁש.  ְוֶהֶאְזִניחּו  ֶיֱחַרב  ְוָנָהר,  ֵמַהָּים;  ְוִנְּׁשתּו-ַמִים,  ְצָבאֹות.  ה' 
ְנָהרֹות, ָּדְללּו ְוָחְרבּו ְיֹאֵרי ָמצֹור; ָקֶנה ָוסּוף, ָקֵמלּו. ָערֹות ַעל-ְיאֹור, 
ַהַּדָּיִגים,  ְוֵאיֶנּנּו.  ְוָאנּו,  ִנַּדף  ִייַבׁש  ְיאֹור,  ִמְזַרע  ְוֹכל  ְיאֹור;  ַעל-ִּפי 
ַעל-ְּפֵני-ַמִים,  ִמְכֹמֶרת  ּוֹפְרֵׂשי  ַחָּכה;  ַבְיאֹור  ָּכל-ַמְׁשִליֵכי  ְוָאְבלּו, 
חֹוָרי.  ְוָהיּו  ְוֹאְרִגים,  ְׂשִריקֹות;  ִפְׁשִּתים,  ֹעְבֵדי  ּוֹבׁשּו  ֻאְמָללּו.  
ָׁשֹתֶתיָה, ְמֻדָּכִאים; ָּכל-ֹעֵׂשי ֶׂשֶכר, ַאְגֵמי-ָנֶפׁש.  ַאְך-ֱאִוִלים, ָׂשֵרי 
ֹצַען, ַחְכֵמי ֹיֲעֵצי ַפְרֹעה, ֵעָצה ִנְבָעָרה; ֵאיְך ּתֹאְמרּו ֶאל-ַּפְרֹעה, ֶּבן-

ָלְך;  ָנא  ְוַיִּגידּו  ֲחָכֶמיָך,  ֵאפֹוא  ֶּבן-ַמְלֵכי-ֶקֶדם.  ַאָּים  ֲאִני  ֲחָכִמים 
ִנְּׁשאּו  ֹצַען,  ָׂשֵרי  ַעל-ִמְצָרִים.  נֹוֲאלּו  ְצָבאֹות  ה'  ַמה-ָּיַעץ  ְוֵיְדעּו, 
ְּבִקְרָּבּה,  ָמַסְך  ְׁשָבֶטיָה. ה'  ִּפַּנת  ֶאת-ִמְצַרִים,  ִהְתעּו  ֹנף;  ָׂשֵרי 
ִׁשּכֹור  ְּכִהָּתעֹות  ְּבָכל-ַמֲעֵׂשהּו,  ֶאת-ִמְצַרִים  ְוִהְתעּו  ִעְוִעים;  רּוַח 
ְּבִקיאֹו. ְולֹא-ִיְהֶיה ְלִמְצַרִים, ַמֲעֶׂשה, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה רֹאׁש ְוָזָנב, ִּכָּפה 
ִמְּפֵני  ּוָפַחד,  ְוָחַרד  ַּכָּנִׁשים;  ִמְצַרִים  ִיְהֶיה  ַההּוא,  ְוַאְגמֹון. ַּבּיֹום 
ַאְדַמת  ָעָליו.  ְוָהְיָתה  ֵמִניף  ֲאֶׁשר-הּוא,  ְצָבאֹות,  ַיד-ה'  ְּתנּוַפת 
ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים, ְלָחָּגא, ֹּכל ֲאֶׁשר ַיְזִּכיר ֹאָתּה ֵאָליו, ִיְפָחד—ִמְּפֵני, 

ֲעַצת ה' ְצָבאֹות, ֲאֶׁשר-הּוא, יֹוֵעץ ָעָליו." )ישעיהו יט 1-17(
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שבת שני בספירת האֶֺמר

ָלֶהם,  ְוֶנְעַּתר  ַעד-ה',  ְוָׁשבּו,  ְוָרפֹוא;  ָנֹגף  ֶאת-ִמְצַרִים,  ה'  "ְוָנַגף 
ּוְרָפָאם". )ישעיהו יט, 22(      

ישעיהו הנביא מבין כי חלק מן העם כבר הגיע למצרים ואפילו 
התיישב והשתקע בה. והם הרי בני ישראל, עובדי ה', הדורשים 
הגנה והצלה. ואז מצרים, בזכותם תשוקם ותתרפא.                                                                             

ְׂשַפת  ְמַדְּברֹות  ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ָעִרים  ָחֵמׁש  ִיְהיּו  ַההּוא  "ַּבּיֹום 
ְלֶאָחת. ַּבּיֹום  ֵיָאֵמר  ַהֶהֶרס,  ִעיר  ְצָבאֹות:   ַלה'  ְוִנְׁשָּבעֹות,  ְּכַנַען, 
ַההּוא, ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַלה', ְּבתֹוְך, ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ּוַמֵּצָבה ֵאֶצל-ְּגבּוָלּה, 
ִמְצָרִים: ִּכי-ִיְצֲעקּו  ְּבֶאֶרץ  ְצָבאֹות,  ַלה'  ּוְלֵעד  ְלאֹות  ַלה'. ְוָהָיה 
ֶאל-ה' ִמְּפֵני ֹלֲחִצים, ְוִיְׁשַלח ָלֶהם מֹוִׁשיַע ָוָרב ְוִהִּציָלם. ְונֹוַדע ה' 
ּוִמְנָחה,  ֶזַבח  ְוָעְבדּו  ַּבּיֹום ַההּוא;  ִמְצַרִים ֶאת-ה'  ְוָיְדעּו  ְלִמְצַרִים, 
ְוָׁשבּו,  ְוָרפֹוא;  ָנֹגף  ֶאת-ִמְצַרִים,  ה'  ְוִׁשֵּלמּו.  ְוָנַגף  ַלה'  ְוָנְדרּו-ֵנֶדר 
ַעד-ה', ְוֶנְעַּתר ָלֶהם, ּוְרָפָאם. ַּבּיֹום ַההּוא, ִּתְהֶיה ְמִסָּלה ִמִּמְצַרִים 
ִמְצַרִים,  ְוָעְבדּו  ְּבַאּׁשּור;  ּוִמְצַרִים  ְּבִמְצַרִים,  ּוָבא-ַאּׁשּור  ַאּׁשּוָרה, 
ְלִמְצַרִים,  ְׁשִליִׁשָּיה,  ִיְׂשָרֵאל  ִיְהֶיה  ַההּוא,  ֶאת-ַאּׁשּור. ַּבּיֹום 
ֵלאֹמר:  ְצָבאֹות,  ה'  ֵּבְרכֹו  ָהָאֶרץ.  ֲאֶׁשר  ְּבֶקֶרב  ּוְלַאּׁשּור: ְּבָרָכה, 

ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים, ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור, ְוַנֲחָלִתי, ִיְׂשָרֵאל. " 

)ישעיהו יט, 18-25(
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שבת שלישי בספירת האֶֺמר

"ּוִמְצַרִים, ֶהֶבל ָוִריק ַיְעֹזרּו " )ישעיהו ל, 7(.

ולא  בדבורים  כוחה  כי  לעזר.  להיות  מסוגלת  איננה  מצרים 
במעשים, רהבתנות אינה כלי מלחמה ואינה כלי כלכלי.

ֵהם  ַרַהב  ָלזֹאת,  ָקָראִתי  ָלֵכן  ַיְעֹזרּו;  ָוִריק  ֶהֶבל  "ּוִמְצַרִים, 
ּוְתִהי  ֻחָּקּה;  ִאָּתם--ְוַעל-ֵסֶפר  ַעל-לּוַח  ָכְתָבּה  ּבֹוא  ָׁשֶבת.  ַעָּתה, 
ֶּכָחִׁשים;  ָּבִנים  הּוא,  ְמִרי  ַעם  ַעד-עֹוָלם. ִּכי  ָלַעד  ַאֲחרֹון,  ְליֹום 

ָּבִנים, לֹא-ָאבּו ְׁשמֹוַע ּתֹוַרת ה'. " )ישעיהו ל, 6-9(
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שבת רביעי בספירת האֶֺמר

"ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא-ֵאל" )ישעיהו לא, 3(

כשל  עוצמה  בעלת  והיא  רב  ונשק  כוחות  שלמצרים  האשליה, 
אלים, אין לה על מה להתבסס. וההגנה על ירושלים תהיה בידי 

אל, ה' המגן עליה.

ה' ַיֶּטה ָידֹו,  "ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא-ֵאל, ְוסּוֵסיֶהם ָּבָׂשר ְולֹא-רּוַח; ַוָ
ֵאַלי  ָאַמר-ה'  ֹכה  ִיְכָליּון. ִּכי  ֻּכָּלם  ָעֻזר--ְוַיְחָּדו,  ְוָנַפל  עֹוֵזר  ְוָכַׁשל 
ְמלֹא  ָעָליו  ִיָּקֵרא  ֲאֶׁשר  ַעל-ַטְרּפֹו,  ְוַהְּכִפיר  ָהַאְרֵיה  ֶיְהֶּגה  ַּכֲאֶׁשר 
ֹרִעים, ִמּקֹוָלם לֹא ֵיָחת, ּוֵמֲהמֹוָנם לֹא ַיֲעֶנה; ֵּכן, ֵיֵרד ה' ְצָבאֹות, 
ִלְצּבֹא ַעל-ַהר-ִצּיֹון, ְוַעל-ִּגְבָעָתּה. ְּכִצֳּפִרים ָעפֹות--ֵּכן ָיֵגן ה' ְצָבאֹות, 
ֶהְעִמיקּו  ַלֲאֶׁשר  ְוִהְמִליט. ׁשּובּו,  ָּפֹסַח  ְוִהִּציל,  ָּגנֹון  ַעל-ְירּוָׁשָלִם; 
ָסָרה--ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ִּכי, ַּבּיֹום ַההּוא, ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו, 
ְּבֶחֶרב  ַאּׁשּור  ֵחְטא.  ְוָנַפל  ְיֵדיֶכם,  ָלֶכם  ָעׂשּו  ְזָהבֹו--ֲאֶׁשר  ֶוֱאִליֵלי 
ּוַבחּוָריו  ִמְּפֵני-ֶחֶרב,  לֹו  ְוָנס  ּתֹאְכֶלּנּו;  לֹא-ָאָדם  ְוֶחֶרב  לֹא-ִאיׁש, 
ָׂשָריו: ְנֻאם-ה',  ִמֵּנס  ְוַחּתּו  ַיֲעבֹור,  ִמָּמגֹור  ִיְהיּו.  ְוַסְלעֹו  ָלַמס 

ֲאֶׁשר-אּור לֹו ְּבִצּיֹון, ְוַתּנּור לֹו, ִּבירּוָׁשָלִם." )ישעיהו לא, 4-9(
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שבת חמישי בספירת האֶֺמר

"ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסַחר-ּכּוׁש ּוְסָבִאים" )ישעיהו מד, 14(

יחסי המסחר בארצות המקרא היוו קרקע ליחסים דיפלומטיים 
אך גם להשפעות אליליות ותרבותיות, הרות אסון.

"ֹּכה ָאַמר ה', ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסַחר-ּכּוׁש ּוְסָבִאים ַאְנֵׁשי ִמָּדה, ָעַלִיְך 
ִיְׁשַּתֲחוּו,  ְוֵאַלִיְך  ַיֲעֹברּו;  ַּבִּזִּקים  ֵיֵלכּו  ַאֲחַרִיְך  ִיְהיּו,  ְוָלְך  ַיֲעֹברּו 
ַאָּתה  ֱא-ֹלִהים. ָאֵכן,  ֶאֶפס  עֹוד  ְוֵאין  ֵאל  ָּבְך  ַאְך  ִיְתַּפָּללּו,  ֵאַלִיְך 
ֻּכָּלם:   ְוַגם-ִנְכְלמּו,  .  ּבֹוׁשּו  ִיְׂשָרֵאל, מֹוִׁשיַע  ִמְסַּתֵּתר--ֱאֹלֵהי  ֵאל 
ְּתׁשּוַעת  ה',  ַּבָ נֹוַׁשע  .ִיְׂשָרֵאל  ִציִרים  ָחָרֵׁשי  ַבְּכִלָּמה,  ָהְלכּו  ַיְחָּדו 

עֹוָלִמים: לֹא-ֵתֹבׁשּו ְולֹא-ִתָּכְלמּו, ַעד-עֹוְלֵמי ַעד." 

 )ישעיהו מה, 14-17(
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שבת שישי בספירת האֶֺמר

"ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶלְך-ַאּׁשּור ֶאת-ְׁשִבי ִמְצַרִים" )ישעיהו כ, 4(

שנאתו העזה של הנביא למצרים מקבלת ביטוי נבואי בכך שמצרים 
חרותה  ומאבדת  במלחמה  וניגפת  אשור  מלך  ידי  על  נכבשת 

ועצמאותה. כיצד יכולה זו להתיימר ולהיות לעזר לישראל?

ַאּׁשּור;  ֶמֶלְך  ַסְרגֹון  ֹאתֹו,  ִּבְׁשֹלַח  ַאְׁשּדֹוָדה,  ַתְרָּתן,  ּבֹא  "ִּבְׁשַנת 
ַוִּיָּלֶחם ְּבַאְׁשּדֹוד, ַוִּיְלְּכָדּה.   ָּבֵעת ַהִהיא, ִּדֶּבר ה' ְּבַיד ְיַׁשְעָיהּו ֶבן-

ֵמַעל  ַתֲחֹלץ  ְוַנַעְלָך  ָמְתֶניָך,  ֵמַעל  ַהַּׂשק  ּוִפַּתְחָּת  ֵלְך  ֵלאֹמר,  ָאמֹוץ 
ַעְבִּדי  ָהַלְך  ַּכֲאֶׁשר  ה',  ַוּיֹאֶמר  ְוָיֵחף.  ָערֹום  ָהֹלְך  ֵּכן,  ַוַּיַעׂש  ַרְגֶלָך; 
ְוַעל- ַעל-ִמְצַרִים  ָׁשִנים אֹות ּומֹוֵפת,  ְוָיֵחף--ָׁשֹלׁש  ָערֹום  ְיַׁשְעָיהּו 

ּכּוׁש. ֵּכן ִיְנַהג ֶמֶלְך-ַאּׁשּור ֶאת-ְׁשִבי ִמְצַרִים ְוֶאת-ָּגלּות ּכּוׁש, ְנָעִרים 
ָוֹבׁשּו- ִמְצָרִים. ְוַחּתּו,  ֶעְרַות  ֵׁשת,  ַוֲחׂשּוַפי  ְוָיֵחף;  ּוְזֵקִנים--ָערֹום 

ַהֶּזה,  ָהִאי  ֹיֵׁשב  ִּתְפַאְרָּתם. ְוָאַמר  ּוִמן-ִמְצַרִים,  ַמָּבָטם,  -ִמּכּוׁש, 
ַּבּיֹום ַההּוא, ִהֵּנה-ֹכה ַמָּבֵטנּו ֲאֶׁשר-ַנְסנּו ָׁשם ְלֶעְזָרה, ְלִהָּנֵצל ִמְּפֵני 

ֶמֶלְך ַאּׁשּור; ְוֵאיְך, ִנָּמֵלט ֲאָנְחנּו." )ישעיהו כ, 1-6(
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שבת שביעי בספירת האֶֺמר

"הֹוי ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה" )ישעיהו לא, 1(

בריתות שלום עם  כלפי  יהודה  בסיכום, המדיניות של ממלכת 
שכניה לא עמדה במבחן ההיסטורי, וכל צעד של הסתמכות על 

בן ברית- שכן היה כישלון מדיני ולפעמים אף צבאי. 

ובימינו מי שמתיימר לבנות יחסים של תלות צבאית או דיפלומטית 
עם מדינה שכנה, שוגה בגלל אופיו האנושי של המזרח המקראי. 
ושל התארגנות  יש שאיפות של הישרדות לאומית  לכל מדינה 
צבאיות  שבריתות  עקא  דא  ולהתבצר.  להתפתח  כדי  שותפית 
שחתמנו עליהם היו כלשון הנביא, בריתות של הישענות על קנה 

רצוץ אשר בהישברו פוגע אנושות בנשען עליו. 

יראת ה' היא היחידה המאפשרת עמדה פוליטית איתנה בלא שום 
סכנה של תמיכה מזויפת. תחת היותנו נשענים נטיב לעשות אם 

נעשיר את יכולתנו להישען עלינו.

 )20 נט,  )ישעיהו  ְּבַיֲעֹקב-ְנֻאם, ה'"  ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע  ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל,  "ּוָבא 
ציון תהייה הגואל של שכנותיה. זו עוצמה וזו מעצמה.

"הֹוי ַהֹּיְרִדים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה, ַעל-סּוִסים ִיָּׁשֵענּו; ַוִּיְבְטחּו ַעל-ֶרֶכב 
ִּכי ָרב, ְוַעל ָּפָרִׁשים ִּכי-ָעְצמּו ְמֹאד--ְולֹא ָׁשעּו ַעל-ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, 
ְוֶאת-ה' לֹא ָדָרׁשּו. ְוַגם-הּוא ָחָכם ַוָּיֵבא ָרע, ְוֶאת-ְּדָבָריו לֹא ֵהִסיר; 

ְוָקם ַעל-ֵּבית ְמֵרִעים, ְוַעל-ֶעְזַרת ֹּפֲעֵלי ָאֶון". )ישעיהו לא, 1-4(

99

indd   99.רמואה תריפסindd   99.רמואה תריפס 16/11/2022   14:14:0616/11/2022   14:14:06



אפילוג

למעשה אנו מצווים להשלים חרטה על חטאנו בעשייה חיובית 
מסוימת. טוב יעשה עם ישראל אם אחרי כל יום ויום של ספירת 

האמר, יקבל על עצמו קבלה, במובן המסורתי של המילה. 

לדוגמה, 

של  מלאה  בהבנה  ישראל"  "שמע  לומר  עצמו  על  יקבל  אדם 
שלושת הפרקים.  

אדם יקבל על עצמו למשל, לתרום צדקה בשיעור אישי מסוים.

השחר,  ברכות  את  בעיון  לקרוא  למשל,  עצמו  על  יקבל  אדם 
יומו  על  לבורא  כוונותיו האישיות בהודאתו  לכוון את  ולנסות 

החדש.

אדם יכול לקבל על עצמו, להקפיד על מצוות מזוזה. ובכל יום 
להתעכב מעט לפני צאתו. 

וכן הלאה וכן הלאה, קבלות וקבלות שונות המלוות את חרטתו 
על חטאתו של אותו יום. ונגיע כך זכים וטהורים לכל עת זבח 
שארבעים  שיסמוכו,  מה  על  להם  ואין  הטוענים,  יש  הפסח. 
חס  דופי,  הטלת  זו  ההיטהרות.  סדרת  הם  העומר  ימי  ותשעה 
ושלום, על עם ישראל שאכל את זבח פסח בחטאו. הרי ישנה 
הפסח  את  לאכול  לו  מותר  טמא,  בפסח  שנתפס  שמי  ההלכה 
חודש אחרי כן. על כן כולנו טהורים והעומר בוודאי מעלה את 

דרגתנו להיות ראויים למתן תורה.  
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שושנת הרוחות

קיבוץ גלויות

אגדה

"ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב; ִמָּצפֹון ּוִמָּים."  )תהלים קז, 3(

באו רוחות השמיים לפני הבורא ושאלו: מה זה מערב ומה זה ים, 
האין שניהם זהים? אם כן, האם יש שני מערב. אז מאיפה קבצת? 

מה עם יהודי הדרום, יהודי הימין?

והסבר  דוד  בוא  המחבר.  את  "תשאלו  להם:  ואמר  הבורא  ענה 
להם".

בא דוד והסביר כי הוא רואה רק מערב אחד. ומה זה ים. אהה, זו 
דרכי לפייט בשירה. הים הזה הוא קצור של ימין. )ימ –ין( ומשמעו, 
הדרום  את  ימינו מסמל  יהי  קדמה  שפניו  מי  דרום.  הוא  כידוע, 
שלו ושמאלו מסמל את הצפון. והים האחרון, הוא שבא ממערב 
השמש, מאחוריו. אם כן, הקדוש ברוך הוא קיבץ את עם ישראל 

הגולה מארבע כנפות הארץ.

רוחות  "ארבע  לו:  ואמרו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  הרוחות  שבו 
נצטרף  אם  מ=מערב.  י=ימין/דרום,  צפון,  צ=  מ=מזרח,  אנחנו, 

למילה אחת נקבל "מ צ י ם". אין למילה זו כל מובן".

"יפה טענתם". 

"אני מפיל את קיר הברזל הרוסי ואשחרר משם את שארית העם 
יעלה  הכל  ובסך  רי"ש.  האות  את  לקבוצה  לצרף  ותוכלו  הגולה 

לפניכם המושג = מ צ ר י ם".

הודו ארבע הרוחות ויצאו שמחות וטובות לב להודיע את דברן 
לעם. עצר בעדן דוד המלך ואמר להן: "אתם ואני מתפללים, בכל 
יום, שיבוא הגואל ויקבץ את העם, בעזרת השם, מארבע כנפות 
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הארץ לארצנו. מה פתאום אתם מוסיפים עוד רוח?"

ה',  אנא  עולם"  ב"אהבת  מתפללות  אנו  "אבל  הרוחות:  לו  ענו 
הבא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות כל הארץ".

מה בא כל לרבות?

הוא אשר אמר הקדוש ברוך הוא: "אני אשחרר את יהודי רוסיה 
ומשלים את תפוצות ישראל הנגאלות." ועל כן רוסיה - הרי"ש- 

מוצאת דרכה בהבנה למשפחת הרוחות.

הסכים עמם דוד המלך, אבי הגואל וסיכם: "כל יציאת מצרי"ם, 
שבתפילות ובברכות היא כלל תפוצות ישראל, שמהם יתקבצו 

כולם לארץ הצבי, ארץ הבחירה".

הסכימו עמו הרוחות, שנעשו חמש. אין בין למצרים של הרוחות 
המעשית,  ממצרים  היציאה  הפרעונים.  של  מצרים  עם  מאומה 
בדורו של משה רבנו, השאילה לדורנו את היציאה מארבע כנפות 

כל הארץ: כל התפוצות כולן.
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