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 :ט(-ה ,)שמות יגת סוף פרשתינו כתוב אבפרשת 'קדש לי כל בכור' לקר

)ה( והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש  
שאר בכל גבולך. )ח(   צות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך)ו( שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לה'. )ז( מהזה. 

עשה ה' לי בצאתי ממצרים. )ט( והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, כי ביד   בעבור זה לבנך ביום ההוא לאמר,  והגדת
 חזקה הוציאך ה' ממצרים. 

  י אב בשביל פעם שניה היא שנויה ו .לא יראה חמץ ושאור י וציווי 1אכילת מצה, ימי החג, ,רש"י פס' ה, ד"ה את העבודה() חוזרת על מצוות פסח פרשיה זו 
  שהיא מצות סיפור יציאת בליל הסדר  ,והנה, במצות 'והגדת לבנך'ומצות תפילין.  'והגדת לבנך': דשותמחו שתי הלכות  תוספתב ,)חזקוני פס' ו( הארץ 

 .ה, וממילא, לכאורה, בגדר ומטרת המצו עשה ה' לי בצאתי ממצרים" בעבור זה "בפירוש  נחלקו המפורשים ,קח(ה רשפ ,)כמבואר במכילתא

הפכתי את סדר הכתוב  " בפירושו מסבירוהיינו: המצוות הללו, הם בגלל מה שעשה ה' לי בצאתי ממצרים.  ."בעבור מה שעשה ה' לי ,: "זהמתרגם רס"ג
)מובא בהערה  " ולא שהן סבת יציאת מצריםיבתן יציאת מצרים, תוב מדבר באכילת מצה והשבתת שאור, ומצוות אלו ס ותרגמתי 'זה בעבור' לפי שהכ

 בראב"ע הארוך. וכן מפרש ר' מרינוס, מובא  .בחומש תורת חיים(

 :  אחרתולכן מפרש ראב"ע   .2"איך נהפוך דברי אלוקים חיים!?"  : מקשה ראב"עש פי וכ ,בולטבפירוש זה הקושי 

עשה לנו ה' אותות עד   , שצווה לנו ה' שהוא תחילת המצוות שהוא אכילת המצה ולא יאכל חמץ  בעבור זאת העבודה 'בעבור זה',  ירושרק פ ... 
וכתוב   ב(י ,)שמות גככתוב "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה  הוציאנו ממצרים רק לעבדו לא . והטעם שהוציאנו ממצרים 

 . מא(, )במדבר טום להיות לכם לאלוקים י אתכם מארץ מצרי אשר הוצאת

שלא הוציא אותנו ממצרים סתם להציל   לבנו  מצווה ללמדהאב  , בעצםו שעם ישראל קיים מצוות ה' ב'פסח מצרים', ה' הוציא אותם משם.  בגלל, היינו
 אלא במטרה לעבוד את ה'. ,אותנו מסבל עבדות

ולדעת ראב"ע   ,הוציא אותנו ממצרים ה'לדעת רס"ג שהמצוות שעושים ליל פסח הם בגלל ש. בגלל'עבור' הוא 'המובן של 'ב ,לפי שני הפירושים הללו
 כללי בעתיד. אופן כדי לעבוד את ה' ב  המד לבנו שמטרת יציאת מצרים היית להאב מבגלל זכות קיום מצוות ה', ה' הוציא אותנו, וממילא 

 ". הללוומרור  מצה  , כגון פסח בעבור שאקיים מצוותיו : בעבור זה":  ש האב"על שתי קשיים שיש בפירוקצת אחרת ובזה עונה ע 'בעבור זה'רש"י מפרש 

כדי לקיים מצוות. אלא שבפירוש אנחנו מרוויחים הבנה למה   אותנו ממצרים בנו שה' הוציא ללמד ישהאב גם לפירושו שמטרת המצוה היא ומשמע 
מילת 'זה' לכאורה מורה על משהו נוכחי שאפשר להצביע אליו   . אלפירוש ראב"ע יש שתי קושיות:  ,דווקא בחרה התורה לכתוב 'בעבור' ו'זה'. שהרי

בנוסף, יש הבדל בין מילת  הרבה שנים כשהוציא ה' אותם ממצרים.  המצוות שקיימו עם ישראל לפני - כלליאופן עכשיו, ולא רק 'זאת העבודה' ב 
 .  "בעתיד מורה כפירוש רש"י בעבור שאקיים מצוותיו 'בעבור'מציין הסיבה הקודמת, ומילת  'בגלל'לת "מי :"םימסביר המלב'בגלל' ומילת 'בעבור'. וכך 

 'בעבור' אחרת:את המילה מסביר   ,לרש"י בניגודאך  ,כי על מצה ומרור שמונחים לפניך ירמוז''דרשת חז"ל  את   הרמב"ן מביא גם

כי מילת בעבור תשמש גם בעצם הענין,   , אתי ממצרים, כאומר 'כך וכך עשה השם לי'ויתכן שיהיה שיעורו והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי בצ 
 , אינו בגלל. כא(, )ש"ב יב כמו "בעבור הילד החי צמת ותבך 

נס   כמונו שהאב יגיד לב'בעבור' על עצם הענין. היינו: כאן יתפרש גם ו , ואין פירושו בגלל.שהילד היה חי ''בעוד ת 'בעבור' הואשם בפסוק הכוונ ,מרוכל
אלא מיותר הוא לרמוז על זמן  ,אין 'זה' קשור ל'בעבור'לרמב"ן  ,בניגוד לרש"יו .בהערה בחומש תורת חיים יארו דבריובכך ) נס אלמוני עשה ה' לי בצאתי ממצרים   כמופלוני ו

 .שמות יג, טו()  " בית עבדיםמו ה' ממצרים בחוזק יד הוציאנ" - תםה בן הלת פירוש זה מתיישב יפה עם מה שמשיבים לשאיש להעיר ש. ו(ההגדה הזאת

בחקירה מאוד יסודית: האם אנחנו מקיימים   ,ורס"ג ורמב"ן מצד שני ,מצד אחדוראב"ע רש"י שנחלקו  3נראה לבאר 
ה' הוציא אותנו   שמאוו עם ישראל כשהוציא אותנו ה' מארץ מצרים, או מצוות הקשורות ליציאת מצרים בגלל מה שח

   מצוות?  ממצרים כדי לקיים 

 

 
 ."חקת עולם לדורותיכם"...ושמרתם את היום הזה  :ז(י, )יבביחס ליום הראשון  הכבר כתב כי ,ולכאורה לא הזכירה התורה לחוג את יום הראשון כאן 1
 עשה ה' לי בצאתי ממצרים"שאבל בלי להפוך הסדר: "בעבור זה  ,גם מפרש כמו הרס"ג לפי הפשטבאמת הרמב"ן בפירושו  2
 . של אביגדור באנצ'ק Rashi Bothering s’What?וכן העירו בספר  3
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 / המשך המאמר מעמוד השער[   וד מצות 'והגדת לבנך'יס]

 מסביר הרמב"ן בדבריו המפורסמים בסוף פ' בא:כך יציאת מצרים.  בעקבות כו' אותנו לקיים מצוות פסח, מצה, ולדעת רס"ג ורמב"ן, בוודאי ה' צווה 

ה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל  ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצו
 . אמונת האלוקים ... להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש  ובניהם לבניהם  , בנינו

 תב בהמשך דבריו:כש פי נה בה', שהיא מטרת עבודת השם, וכהרבה מצוות כדי לזכור יציאת מצרים שהיא יסוד גדול באמוהיינו: ה' צווה אותנו לקיים 

, והיא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה ... ואין קל עליון חפץ בתחתונים  ת שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו וכוונת כל המצוו 
 . מלבד שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו 

 לקיים מצוות. כדי , ולכן הוציא השם אותנו  יום המצוות עצמםמטרת עבודת ה' היא ק עיקר  , אבל לדעת רש"י

אמר ר' יצחק, לא היה צריך  " כפשוטם:שבמדרש יצחק  'ם לשיטתם. רש"י בתחילת פירושו לספר בראשית מביא דברי רולכירש"י ורמב"ן הובאמת 
 ".להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם' שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל...

, ושאינו מאמין בזה וחושב  כי הוא שורש האמונה ויש לשאול בה, כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלוקים," ן מתמיה:מב"והר
 . "שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל

רמב"ן  הו .היא קיום המצוות שיא של עבודת ה'שמטרת התורה וה ,זהגדול מסביר שמצוות 'והגדת לבנך' היא ללמד את בנו יסוד  ,רש"י לשיטתולכן ו
 . עבודת ה'של  שיא הושהיא הבסיס  ,יסודות האמונהאת ללמד לבנו היא  'והגדת לבנך'לשיטתו מסביר שמצוות 

 
 

 

 : ואראתשובות לפרשת  

 דע, ערוב, ברד, ארבה וחושך.צפר -ן להפסיק את המכה המכות שבהן מבקש פרעה ממשה ואהר .א

 .(במדבר יא, לב)  : "הממעיט אסף עשרה חמרים" במדברעל ידי העם השליו אסיפת מוזכר לגבי  ם' 'עשרה חמריהביטוי  .ב

 .(איוב ב , ז ) , ואיוב(כאשעיהו לח, י"ב כ, ז; מ ) חזקיהו. : אשחיןשלקו ב ים שני אנשים נוספ .ג

 .(יז, טז  ש"א)  גש הפלשתי השכם והערב ויתייצב ארבעם יום"נאמר במלחמת דוד וגלית: "וי  רב'השכם והע ' הביטוי  .ד

ויעל עשנו כעשן  " –ר סיני במעמד ה ב.. (בראשית יט, כח) ה קיטור הארץ כקיטור הכבשן" והנה על " –הפיכת סדום ועמורה ב א.: מוזכר 'כבשן'  .ה
 .(שמות יט, יח) הכבשן ויחרד כל ההר מאד" 

בגירוש הגר בראשית יט, כז;  -הפיכת סדום ב) שלש פעמים אברהם על  א. : ... בבוקר''וישכם שים שנאמר עליהם אנ שמונהישנם  –בשאלה זו חלה טעות  . ו

. ה. (בראשית כ, ח) אבימלךד.  .(ש"א יז, כ; כט, יא)  פעמיים דודעל  ג.. (; ו, יב; ז, טז; ח, יג, א יהושע) ארבע פעמים יהושעעל  ב.. (כב, גשם  –בעקידה  יד; כא,שם  –
 .(ש"א טו, יב) . ח. שמואל (שמות לד, ד) משה  . ז.(לב, אבראשית ) ו. לבן . (כח,  יחבראשית ) יעקב 

 .)שופטים יט, ח( לוי האיש ה, וד( )שמות כג, משה  – [ בלי שמם באמצע]  וישכם בבוקר''שנאמר עליהם ישנם שני אנשים 

 : אבאלות לפרשת  ש

 גדולה ומרה"? ה ק "צעקר שצעמבמצרים". על מי עוד נא קה גדולה צעבתיאור מכת בכורות נאמר: "ותהי   .א

 זהב"? סיפורים מוזכר הביטוי "כלי כסף וכלי שלשה ושמלות". באלו עוד  זהבי  כלי כסף וכל " מהמצרים  קחת מצווים לי יוצאים ממצרים הם "נכשב .ב

 כמוהו"?חריו לא קם לא היה לפניו... וא כמוהו: "ואמרכן". על איזה אדם נ לא יהיה  אחריו , וכמוהולא היה כן ארבה   לפניועל מכת ארבה נאמר: " .ג

 לבני ישראל לאיש את לשונו"? : "לא חרץ איפה נאמר "....מהה עד בלמאיש ו לא יחרץ כלב לשונו מר: "ולכל בני ישראל ה נאבפרש .ד

 : הגיוון, נוסיף שאלה המתייחסת לרש"ילשם  – " ַהְעֵמק ְשָאָלה"

 אותה העיר?  א הי . מיפר ישעיהו()ע"פ רש"י בס מכות מצרים  שלקתה בעשר מכות כמו עיר נוספתישנה  .ה

 

 

 ה:ם אש בשלו לואששאסור למובא  ( ע ע"א)בגמרא במסכת קידושין 

נשדר ליה מר שלמא לילתא. א"ל,  ... : )רב נחמן לרב יהודה( אמר ליה 
באשה ערוה. אפשר ע"י שליח! א"ל, הכי  הכי אמר שמואל: קול 

אמר שמואל: אין שואלין בשלום אשה. על ידי בעלה! אמר ליה,  
 ן בשלום אשה כלל. הכי אמר שמואל: אין שואלי

 וביאר שם רש"י:  

שנאמר השמיעני את קולך, ואם אשאל   - קול באשה ערוה 
אפשר לשלוח לה שאילת   - אמר ליה רב נחמן בשלומה תשיבני. 

שמא מתוך שאילת   -אין שואלין בשלום אשה שליח.  שלום ע"י 

אין  שלום יהיו רגילים זה עם זה ע"י שלוחם ויבואו לידי חיבה. 
 שמרגיל לבה ודעתה אצלו.  -  ם אשה כלל שואלין בשלו 

רואים מכאן שאסור לשאול אישה בשלומה, ואפילו ע"י שליח ואפילו ע"י  
 בעלה משום שזה יכול לגרום לקרבה שאיננה רצויה. 

 הדבר מותר:בו אופן שיש ש (פז ע"א)מצד שני מצינו במסכת בבא מציעא 

תורה דרך  לימדה  -תני משום רבי יוסי: למה נקוד על איו שבאליו 
ין שואלין  ארץ שישאל אדם באכסניא שלו. והאמר שמואל: א

 על ידי בעלה שאני.  -בשלום אשה כלל!  

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך

 יעקב אביעד דואניר'  // שאילת שלום לאשה



 

 

ת הגמרא שעל  המלאכים שאלו את אברהם על דבר אשתו שרה, ומבאר
ידי בעלה הדבר מותר, ולכאורה זה סותר לגמרא בקידושין שגם ע"י  

 בעלה אסור? 

 ותירצו התוספות בקידושין:

והא דאמר בהשוכר את הפועלים   -כלל  בשלום אשה  אין שואלין
איה שרה אשתך ששואלין בשלום האשה על ידי בעלה היינו דוקא  

 לום אפילו ע"י בעלה אסור. בשאילת שלום אבל לשלוח לה בש

היינו כל מה שהותר זה לשאול את בעלה מה שלום האישה, אבל לא  
 למסור לה דרישת שלום.

 :ו( ,כא ה"ע)אלכה בשו"ע חילוק זה של התוספות נפסק לה 

אין שואלים בשלום אשה כלל, אפילו ע"י שליח, ואפי' ע"י בעלה  
ל לבעלה איך  אסור לשלוח לה דברי שלומים. אבל מותר לשאו 

 שלומה. 

הפתחי תשובה שם מקשה ממה שאלישע ציוה את נערו גחזי לשאול את  
 :(כו, ד"ב )מהאישה השונמית בשלומה 

אתָּ  א ִלְקרָּ ה רּוץ נָּ ּה ַעתָּ ר לָּ ך ּה ֶוֱאמָּ לֹום לָּ ך   ֲהשָּ לֹום ְלִאישֵׁ ֲהשָּ
לֹום:  ֶלד ַותֹּאֶמר שָּ לֹום ַליָּ  ֲהשָּ

בעזרת דברי הריטב"א על הגמרא בסוף ותירץ הפתחי תשובה קושיא זו, 
 :(פב ע"א)קידושין 

רב אחא בר אבא איקלע לבי רב חסדא חתניה, שקליה לבת  
אדשמואל, דאמר  ברתיה אותבוה בכנפיה.. מר נמי עבר ליה 

שמואל: אין משתמשים באשה! אמר ליה: אנא כאידך דשמואל  
 הכל לשם שמים.   סבירא לי, דאמר שמואל: 

יני קירבות שאסרו חז"ל כמו נכדה שהתחתנה  עולה מהגמרא שם שגם מ
שיש להתרחק ממנה כשאר אשת איש, ובכל זאת רב אחא הניח אותה  

תו לשם שמים ולא שם  בחיקו, משום שהכל לשם שמים, היינו אם כוונ
 חיבה ביניהם מותר. 

 ואלו הם דברי הריטב"א על הגמרא שם: 

הכל לפי דעת שמים. וכן הלכתא דהכל כפי מה שאדם מכיר  
בעצמו, אם ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו עושה ואפילו להסתכל  

,  (ב ע" )כבבגדי צבעונין של אשה אסור כדאיתא במסכת עבודה זרה 
טינא כלל   כנע וכפוף לו ואין מעלה ואם מכיר בעצמו שיצרו נ 

  ...  מותר לו להסתכל ולדבר עם הערוה ולשאול בשלום אשת איש 
, ולא  לחסיד גדול שמכיר ביצרו  שאין ראוי להקל בזה אלא אלא 

כל תלמידי חכמים בוטחין ביצריהן כדחזינן בשמעתין בכל הני  
 ... עובדין דמייתינן, ואשרי מי שגובר על יצרו ועמלו ואומנתו בתורה

ונשים לב שהריטב"א הקל גם בלשאול בשלום אשת איש, אך בסוף סייג  
 . תזא  לא כל אחד יכול לקיים דבריו שזה רק לאדם חסיד שמכיר ביצרו, ו

ועל זו אנו   -הכל לשם שמים " בדרך זו של הריטב"א, כתב התוספות שם:
 . "סומכין השתא שאנו משתמשים בנשים

 סעיף ה: ב ועל פי התוספות הזה פסק הרמ"א להקל

אסור להשתמש באשה כלל, בין גדולה בין קטנה, בין שפחה בין  
דכל שאינו עושה  וי"א משוחררת, שמא יבא לידי הרהור עבירה.. 

דרך חבה, רק כוונתו לשם שמים, מותר. לכן נהגו להקל בדברים  
 . )תוספות סוף קדושין(אלו 

ר  אומנם הרמ"א כתב ההיתר ביחס לאיסור להשתמש באישה ולא דיב
לכאורה  באיסור שבסעיף הבא שעוסק בשאילת שלום, אך בפשטות ניתן 

לל "בדברים אלו",  לדמות ביניהם ולומר שההיתר קיים גם כאן שהוא נכ
מותר גם לשאול בשלום אישה, וכמו שעולה   –ואם כוונתו לשם שמים 

 :נג(סי' )אבן העזר מהר"ם שיק מדברי 

א כמ"ש התוספת  ובלא"ה נראה הא דאין העולם נזהרין בזה הו
הא דאין משתמשין באשה דסומכין  בקדושין דף פ"א ע"א לענין 

מ"א באהע"ז  על אידך דשמואל דאמר הכל לשם שמים ופסקו הר 
ובפרט כיון  סי' כ"א סעיף ה' בהגה"ה דה"ה בכל כיו"ב סמכינן ע"ז 

וכבר כתב הריטב"א   משום חיבה והרהור  ה דאורחא הוא לית בי 
י שהוא אדם ושיש לחוש להרהורא  י מאל לפשהכ ...  בסוף קדושין 

 והמקדש עצמו בדבר המותר לו וראוי לו קדוש יאמר לו.  ...אצלו

מנהג  שהיינו  ,שכך הוא 'אורחא' , מהר"ם שיק מוסיף עוד טעם להתיר
 .אין בזה משום חיבה והרהור, ולכן  נימוס  מטעמי כן לנהוג העולם

 דושין:בקעל הגמרא  )ח"ד( בספר בן יהוידע  א"ח וכעין זה מצאנו בדברי הב

דהאי כללא שמואל ליתיה אלא באיש נכרי שאינה מכירה, ואין  ... 
התקרבות עמה בלא"ה ולכן אסור לשאול בשלומה, דנראה מזה  לו 

, ולהיות אהבה וחיבה בינו  השלום שבא לעשות קירוב דעת עמה
אבל אדם שהוא קרוב שלה, או אפילו זר ממנה   ...לבינה בשלום זה

, ונהנה ממנה, אם ידרוש בשלומה  תה כמה פעמים אך נתארח בבי 
ב דעת עמה ולעורר בינו לבינה  אינו נראה דכונתו לעשות קירו

הוא חייב לשאול בשלומה משורת דרך ארץ   דבאמת אהבה וחיבה, 
, כיון דנתארח בביתה וקבל הנאה וטובה ממנה, ואיך  ונימוס העולם 

 ... יהיה כפוי טובה לבלתי ידרוש בשלומה בפגעו בה

שה מצד דרך ארץ שלא יהיה  הבן יהוידע מחדש שאם שואל בשלום הא
 מותר. –כפוי טובה 

אמירת  בשלומה, אך מה הדין  את האישה עד כאן דנו באיסור לשאול 
 שאין בה כדי להתעניין בשלום האישה?  שלום סתמית 

 ברור בין הדברים: אופן בק ליח )סימן כא ס"ח(ערוך השולחן 

"י בעלה  אפילו ע"י שליח ואפילו ע  אין שואלין בשלום אשה כלל 
אסור לשלוח לה דברי שלומים אבל מותר לשאול לבעלה איך  

שואלין בשלום אשה דשמא מתוך שאילת   שלומה, והטעם שאין
]רש"י  שלום אפילו ע"י שליח יהיו רגילין זה עם זו ויבואו לידי חיבה 

ולפ"ז אין האיסור רק בשאילת שלום שיש בזה קירוב דעת   שם[
 נראה דאין איסור.   -וכה"ג    ' צפרא טבא ' אבל לאמר לה    , הואהב

ניתן להביא מדברי הרמ"א בהלכות   ,סברא נוספת להקל יותר בימינו 
כתב הרמ"א  שם בענין איסור שאילת שלום לאבל,  )יו"ד שפה(אבלות 

 שהשלום שלנו קל יותר משאילת השלום שבימי חז"ל. 

במקום שזה בזה   יש מתירים לשאול בשלום האישה  ,לפי מה שראינו
ולא דרך חיבה, וכמובן שאמירת שלום סתמית קלה   ץ נימוס ודרך אר

שהרב  מעיין אומרספר ב מובא  ביתר שאתיותר משאילת שלום ממש. 
או לומר לה   'מה שלומך'נשאל האם מותר לשאול אישה עובדיה יוסף 

 ". ?והשיב הרב "מה יש בזה, שלום

 :(מידת הצניעות ,מידות הראי"ה)וק עלינו לזכור את דברי הרב ק , מאידך גיסא

כך היא זוכה  -הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך מדת 
בל כיון שמפני  לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, א 

יצר האדם וכחו החלש יגרמו לפרוץ במדת הצניעות, שהיא קיומו  
של העולם הרוחני והחמרי. מדת האהבה והידידות, בכל הסימנים  

מפני  המינים, אבל ראוי להיות שוה בין  הבורים הנוחים, היוהד 
ארץ ממקומה עד שלא  -יקרת ערך הצניעות נדחית מדת דרך 

. הצנוע מכיר, כי לא מפני שנאה על המין הוא  לשאול בשלום אשה 
 אם מפני התכלית הכללי היפה. -מתרחק ועושה גדרים כי 

לדחות מידת  לפעמים בגלל החשיבות הרבה שבמידת הצניעות יש צורך 
 לום לאישה. שלא לשאול בש  עד כדידרך ארץ,  

על כן, כל אדם יפעיל שיקול דעת מתי שאילת השלום הכרחית, ומתי יש  
 ן ליבו לשמים.י להימנע ממנה, והעיקר שיכו

 



 

 

 

ויוצאים ממצרים. בספר יחזקאל עם  בפרשת השבוע עם ישראל נגאלים 
יע זמן אהבתה הראוי  ישראל נמשלים לתינוקת מושלכת ועזובה עד שהג

ָוֶאְפרֹׂש ְכָנִפי   ִעֵתְך ֵעת דִֹּדים הלגאול אותה: "...ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהנֵ 
בשיר   .)יחזקאל טז, ח(ְך"... ָעַלִיְך ָוֲאַכֶסה ֶעְרָוֵתְך ָוֶאָשַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית אָֹת 

ִעֵתְך  מן אהוב: "ְבבֹא 'מה יפית' נלקחו מילים אלו כתיאור לשבת שהיא ז
"ִגיל   - ". בהמשך המשפט נרמזה הגאולה שבימי מרדכי ואסתר ֵעת דֹוִדים

וכך לאורך השיר המשורר מעורר את הקשר בין מנוחת  , 1" ְוָששֹון ַלְיהּוִדים
 השבת לזמן הגאולה אשר אף תגיע בזכות שמירת השבת. 

מבנה השיר מורכב ביותר: בשיר יש שמונה בתים ובראשיהם חתום שם  
. 2וף" זקי ח דוש", "קסדו חו יצכות, "בר הי, י בוד, כבר, דאה, רה, מהמחבר: 

חד משני הבתים הראשונים  כל בית מחולק לשלושה בתי משנה: לכל א
יש חרוז בפני עצמו ושניהם מסתיימים בחרוז משותף. הבית השלישי  

ת עם סופו ושתי הצלעות הפנימיות מתחרזות ביניהן  תחילתו מתחרז
. בנוסף,  (ִקים ָדם,, ָדם, ִקים .3. יֹום ,ִדים, ִדים, ִדים. 2. יֹום, ִגים, ִגים, ִגים. 1)בבית הראשון: 

 קיימת בשיר גם חריזה פנימית. 

ַתֲענוּ מַ 'המשורר משבח את שבת:  ה ּבְ ַעְמּתְ ַאֲהבָּ בתך ניכרת )ואה 3'ִגיםה יִָּּפית ּוַמה ּנָּ

ת ְמׂשֹוׂש נוּ  - ,בעת שמתענגים בך( ּבָּ ַ ר  ,)משמחת את העצובים( ִגיַםַאּתְ ש  ׂשָּ ְך ּבָּ לָּ

עֹוד  )מוכנים(ְנכֹוִנים   ,ִגיםְוַגם ּדָּ   .יֹום ִמּבְ

)שמחים לבבות עם ישראל.  ִדיםֵלב חָּ  )מכניסת שבת ועד צאתה( 4"ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב"

ֹבא "ִעּתֵ  ,'חדים' מלשון 'חדוה'(   ,)כאשר מגיע זמנך שהוא זמן חביב(" ִדיםְך ֵעת ּדוֹ ּבְ

ׂשֹון ַלְיהוּ  יש יל "ְוׂשָּ )שהם מוצאים פדיון נפש לעצמם  יֹוםִלְמצֹא ִפְד  ",ִדיםּגִ

"ומצפים שיבוא הגואל  - מהמלאכה שבמשך השבוע. ובעץ יוסף פירש "למצוא פדיום"
 . ("לפדותם, כי קבלתם שיבא אליהו במוצ"ש 

ְַלִהְתעַ  ֶנגוֹ ע נקראתְוַאּתְ  ג ֵּ ַמְמּתַ  בךנ  יםּבְ   ,)במאכלים מתוקים( ק ִ

ֵני אָּ  "ַתֲענּוגֹות ּבְ םּבְ םי ִיְתאַ "ַיִין כִּ כן בוְ  ,5"דָּ ר ַמש ְ  )ביין אדום( 6" ּדָּ אָּ )בעץ ִקיםַּוש ְ

 :ואתה בן אדם המתענג וכו' ראה וקדש( - יוסף פירש שבית זה מוסב כלפי ההמשך
 

'ַ שַ ֵאה ְוקַ ר  יֹום  7' ד ֵּ ַקוֹ  בתשּבְ הכוונה שיש לתת   - הבית יעקב 'ראה וקדש'וע"פ ) ֶדש 

)"זכור את יום השבת  ְכֵרהּו זָּ  ,ִין, ֲעֵלי יַ (י ,אעי' רמ"א או"ח רע .עיניו בכוס בזמן הקידוש

עַ ַ, ִין(, ְוִאם אַ זוכרהו על היין )פסחים קו ע"א( -לקדשו  ַצע, ּבְ ה   ִיןֲעֵלי ֶלֶחם ּבְ יָּפָּ

וֹ  ש  ין יש לקדש על הלחם. וכשבוצעים מהלחם יש לבצוע פרוסה לך י)אם אין  ְלַקּדְ

 .(ב ,דשו"ע או"ח רע .גדולה בעין יפה

ְמֵרהּו  יו מֵ  )את יום השבת(ש ָּ ִהְלכֹותָּ בֹות  - ,ֹדֹותֲעבו  לעשותּכְ )ל"ט אבות ֵמאָּ

ן ְלהוֹ  ,)שלהם( דֹותְותֹולָּ  מלאכות( ֵאל ּתֵ יר לָּ ֹו. ֵזֶכר  ,דֹותש ִ ש   ְלַקּדְ

 

 
ֹון ְוָששּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיַע ִׂשְמָחה  1

 ִמְשֶתה ְויֹום טֹוב ְוַרִבים ֵמַעֵמי ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ִכי ָנַפל ַפַחד ַהְיהּוִדים ֲעֵליֶהם ַלְיהּוִדים
 (.אסתר ח, יז )
ויש אומרים  ,לגבי זהות המחבר, יש אומרים שהוא ר' מרדכי בר יצחק קמחי נכד הרד"ק 2

תה מנגינה לציין שלפיוט זה היישהוא מבעלי התוספות, ויש עוד דעות נוספות. יש 
מיוחדת ועתיקה, בה השתמשו יהודי אשכנז. המנגינה הייתה חביבה על פריצים פולניים 

 מה יפית לרקודומכאן הגיע הביטוי " ,שלעיתים היו מאלצים יהודים לשיר אותה לפניהם
 לפני הפריץ". ['סֶפ איּוַמ ' –י אשכנז במבטא ה] 
 .)שיר השירים ז, ז( ַתֲענּוִגיםַב  ַאֲהָבה  ַמה ָיִפית ּוַמה ָנַעְמְת  3
 ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרבת ַשָבתֹון הּוא ָלֶכם ְוִעִניֶתם ֶאת ַנְפשֵֹתיֶכם ְבִתְשָעה ַלחֶֹדש ָבֶעֶרב ַשַב  4

 )ויקרא כג, לב(. ִתְשְבתּו ַשַבְתֶכם
ֲענּוגֹּת ְבֵני ְוַת ְמִדינֹות ָעִׂשיִתי ִלי ָשִרים ְוָשרֹות ָכַנְסִתי ִלי ַגם ֶכֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגַלת ְמָלִכים ְוַה  5

 .)קהלת ב, ח( ִשָדה ְוִשדֹות ָהָאָדם
 .)משלי כג, לא( ִכי ִיֵתן ַבכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהֵלְך ְבֵמיָשִרים ַיִין ִכי ִיְתַאָדםַאל ֵתֶרא  6
 ה כ ע"א(.)ר" "ראה וקדשכזה  -" 'החדש הזה לכם ראש חדשים'  7

וֵמר יוֹ 'ּכָּ  ת ֵמַחלְּ ל ש  ּבָּ ַ ְַמחֹולְ  בזכות זה ',לוַֹם ש   ל מחוללך"(-)ה', המולידו "אלֹו

המשמר שבת כהלכתו, )"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל   לוִַֹיְמחֹול ַמעֲ 

מוחלין לו, שנאמר 'ַאְשֵרי ֱאנֹוש ַיֲעֶׂשה ֹזאת ּוֶבן  -אפילו עובד עבודה זרה ]כדור[ אנוש 
  .אל תקרי מחללו אלא מחול לו" - ּה ֹשֵמר ַשָבת ֵמַחְללֹו' )ישעיהו נו, ב(ָאָדם ַיֲחִזיק ָב 

א גֹואֲ  ,(שבת קיח ע"ב י המשיח אשר - 8לוַֹּובָּ מו ש ִ י  ,9לֹהש ְ ַ )" 'עד כי  10לוַֹיּוַבל ש 

, שעתידין אומות העולם להביא דורונות למשיח בן דוד, שנא' שי לו שרופי -יבא שילה'
שעיה יח, ז(, ואומר מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו וגו' )תהלים בעת ההיא יובל שי )י

 :(פסיקתא זוטרתא פרשת ויחי .עב, י("
 

ן טֹוב ד  ַ ְך  ישַבר ִסיּמָּ ן  יום זה הוא יום שבת קודש:על כך שלָּ מָּ )שירד ששה ימים ּבְ

של כל אחד מהשבטים שבימות השבוע  ֶגלַּדֶ מהאֹות כן יש לך וְ  ולא ירד ביום השבת(

האות שעל  - )ואפשר לקרוא גם "אות דגל" 11עליהם אותיות י' וה' ובשבת נחו פרחו
לְ  מנהר וכן, הדגל( ְטיֹון ַהִמְתּגַ לַסְמּבַ ל יֹום,  ,ג ֵּ כָּ ַעם סֶ  ובשבת הואּבְ ח ּכְ )כעם  12ֶגלנָּ

קוֹ אשר ביום זה הם  ,סגולה( תּו ְוִיש ְ ּבְ  .טוַ ִיש ְ

ִחים עֲ  במלאכתם ַהּטֹוְרִחים עם ישראל יֵדי ש ִ ְולֹא נָּ ִ פְ  בשבת ,ש   ֵחם ַלחָּ ּלְ ַ ש  י'ַוּתְ   ',ש ִ

ש  ְוַגם מֶ ו ֵ ְגֵדי ש  יּבִ ֵדְך , ש ִ  . )יתעטפו, יתלבשו( טוַ ַיעֲ  )שבת(ְלַכּבְ

ַאחֲ לאחר שהתעטפו בבגדים מכובדים ְויאְמרּו    ה ַמה ּתְ )ע"פ שבת קיט " ִרי"ּבֹוִאי ַכּלָּ

ן  ,ע"א( ְלחָּ ֻׁ א אוֹ ֲערּוִכים, ֵרךְ ְוַגם נֵ  )שבת( ֵהן ש  י בָּ , )כיון שהגיע זמנך להאיר( ֵרךְ , 'ּכִ

 :)קומי והאירי לי(' ִריקּוִמי אוֹ 
 

אֹור זָּ כ ַ ' ַלִיְך ּכְ חבֹוד ה' עָּ )כבודו של ה' זרח עליך כאור כמו שהיה במעשה  13' ר 

ִלי טֹ - ,בראשית( ֵעת יַָּצר ּבְ חּבְ ב ְוַגם ִמזְ  את ד' רוחות השמים: ,ר  ,      ָרחְקצֹות ַמֲערָּ

פֹון  . )דרום( ִמיןְויָּ  צָּ

ַמֲאמָּ ואז ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,  וכן ברא ַּבְ ם ׂשָּ  )על הארץ(ֲעֵלי ֵתֵבל  ,"ויהי אור"רֹו

ֹו ְלַהטְ  ,רוְַֹליֹוצְ  )האדם הנוצר(ְוַכֲחטֹוא ְיִציר  ,14רוַֹאוֹ  ש  )ביקש להטמין ולגנוז  ִמיןִבּקְ

 . את אותו אור(

ֵני קֹוֵנְך ְולֹ  שבתְוַאּתְ  ית ּפְ ד  עד ,)אותו אור(ָמןַא ִנטְ ִחּלִ  שהוא )יום ראשון(יֹום ֶאחָּ

יו ְלמֹוצָּ  ז ִנְגַנז ִליֵר  ,(15)למוצאי שבת  אָּ יו ְואָּ יֵין   יחד עם, )לצדיקים לעתיד לבוא( אָּ

ִסיס  )צנצנת המן, או שמן ָמןַוּ  (ברכות לד ע"ב .)המשומר בענביו מששת ימי בראשיתעָּ

 :ד בחגיגה יב ע"ב(הוא מזון והכוונה לסעודת לוויתן. ועי' עו
 

 
 )ויקרא כה, כה(. ַהָקֹרב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַכר ָאִחיו ּוָבא גֲֹּאלֹוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזתֹו  8
אברי עלמא אלא לדוד. ושמואל אמר: למשה. ורבי יוחנן אמר: למשיח. מה אמר רב: לא " 9

 .שילה" )סנהדרין צח ע"ב(שנאמר עד כי יבא  שילה שמו,שמו? דבי רבי שילא אמרי: 
ְצָבאֹות ַעם ְמֻמָשְך ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה גֹוי ַקו ָקו  יּוַבל ַשי ַלה'ָבֵעת ַהִהיא  10

; ִנֲדרּו ּוָסה ֲאֶשר ָבְזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו ֶאל ְמקֹום ֵשם ה' ְצָבאֹות ַהר ִציֹון )ישעיהו יח, ז(ּוְמב
 - )תהלים עו, יב(. וברש"י בפרשת ויחייֹוִבילּו ַשי ַלּמֹוָרא  ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם ָכל ְסִביָביו ְוַשְלמּו 

אנקלוס. ומדרש אגדה שילו,  מלך המשיח שהמלוכה שלו, וכן תרגם -"עד כי יבא שילה 
 שי לו, שנאמר 'יובילו שי למורא' ". 

אחד שלוש אותיות  ע"פ ילקוט ראובני, בארבעת דגלי המחנות היו חקוקים בכל 11
משמות האבות )אי"י, בצ"ע וכו'(, ולאות ה' משמו של אברהם ה' צרף אות י' משמו והיו 

פורחים כל פעם על דגל אחר  קבועים על עמוד הענן שהדגלים היו מסבבים אותו והיו
 של השבטים ובשבת נחו.

" )בראשית חהרי נהר סמבטיון יוכיח, שמושך אבנים כל ימות השבת, ובשבת הוא נ"... 12
 רבה, פרשת בראשית יא, ה ע"ש(.

 .)ישעיהו ס, א( קּוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ָזָרח 13
עליונים ותחתונים נבראו במאמרו ועל הארץ  - ואולי יש לחבר את המילים כפשוטם 14

 שם את אורו.
אורה, שתים עשרה "רבי לוי בשם רבי נזירא אמר שלשים ושש שעות שמשה אותה ה 15

ת, ושתים עשרה של שבת, כיון שחטא אדם הראשון של ע"ש, ושתים עשרה של ליל שב
בקש לגנזה, חלק כבוד לשבת שנאמר ויברך אלהים את יום השביעי, ובמה בירכו באור 
כיון ששקעה החמה בלילי שבת שמשה האורה... כיון ששקעה חמה במוצאי שבת התחיל 

 .ית רבה פרשת בראשית פרשה יב, ו()בראש החושך ממשמשת ובא"

 

  גוטמןמלאכי  // )א(מה יפית 



 

 

 

"מטרת החוג לתנ"ך היא ללמוד ולחקור וללמד את הכתוב על פי 
. כך קובע הקטלוג האוניברסיטאי. ואם ישאל פשוטו של מקרא"

הקורא מניין לך ידע בתוכנו של זה? אשיב כי כך ציטט הרב יהודה 
זו ההזדמנות לציין   בספרו החשוב 'פשוטו של מקרא'. קופרמן זצ"ל

, ומאמר זה בפרט מושפע רבות ים רבות אני נעזר בכתביו כי פעמ
 מגישתו. 

ואם נחזור לציטוט בו פתחנו יראה לנו כי טוב הוא, וכי הוא מבוסס 
על גישתם של רבותינו הגדולים בעלי הפשט. וכי לא כך כתב 

 : לז( )בראשיתבדבריו המפורסמים שבתחילת פרשת וישב הרשב"ם 

  יוצא  מקרא אין כי רבותינו שלימדונו מה  שכל  אוהבי  ויבינו ישכילו 
  שפירש  גולה עיני מאיר אמי אבי שלמה רבנו  וגם...  פשוטו  מידי

  אני  ואף . מקרא של  פשוטו  לפרש לב נתן ,וכתובים נביאים תורה
  לי  והודה  ,ולפניו עמו  נתווכחתי  ל "זצ  חתנו  מאיר ר "ב שמואל
  לפי  אחרים  פרושים  לעשות  צריך  היה פנאי  לו  היה שאילו
 . יום בכל  המתחדשים  טות הפש 

לכאורה את אשר ניסחו הפרופסורים, כבר מצאנו לו יסוד ושורש, 
 וכבר קדמם הרשב"ם.

אף בסוף פרשתנו, במקום בו התורה מצווה לראשונה את מצוות 
 :)שמות יג(התפילין כותב הרשב"ם 

  כאילו  תמיד  לזכרון  לך  יהיה  פשוטו  עומק  לפי  - ידך  על לאות 
 . לבך  על כחותם  ימני ש כעין. ידך על כתוב

לא כתיבת פרשיות הכנסתם בבתים  .כלומר, אין זה אלא מליצה
וקשירתם על היד, אלא חקיקה וחיתום עמוק בקרבו של האדם 

נראה שהיה מוכן לפרש את כאילו היה זה על ידו ובין עיניו תמיד. 
הפסוק על פי עומק פשוטו אף נגד קבלת חז"ל המפורשת, הידועה, 

 מית. המעשית, היומיו 

 :)בפירושו הארוך לשמות יג( ומנגד נזעק ראב"ע לשמע הדברים הללו 

  דרך  על , ולזכרון לאות  כי  שאמר  , הקדושים  אבותינו  על  חולקין  יש
  גם , (ט, א משלי) לגרגרותיך וענקים, לראשך הם חן לוית כי

  תמיד  לבך לוח על  קשרם כמו (ח , ו יםדבר) ידיך על לאות וקשרתם
  על  כתבם   כמו, (ט , ו יםדבר) ביתך מזוזות   על בתם וכת גם, (כא, ו משלי)

 .  ( ג ,ג משלי) לבך לוח 

  כל  והנה, שלמה משלי כתוב הספר בתחלת כי, נכונה דרך  זה  ואין
  משל  דרך  שהוא  בתורה  כתוב  ואין , משל דרך  הוא  שהזכיר  מה 

  ודברי . פשוטו  מיד  נוציאנו לא כן  על, כמשמעו הוא רק , חלילה 
 . זוקח צריכין ואין חזקים  קבלה 

ואף כי נדמה לי שלא מכוונים דברי ראב"ע דלהלן כלפי הרשב"ם, 
 אלא כלפי הקראים שעלתה קרנם באותה תקופה, מ"מ יש בדברים
הללו כדי לתמוה על רשב"ם היאך העיז פניו בפירוש הסותר קבלת 

רק החולקים על אבותינו הרי  - האב"ע ובלשוןחז"ל הנאמנה? 
 ים יאמרו כדבר הזה!הקדוש

לשמות הביא אף הוא את  ראב"ע בעצמו בפירושו הקצרהגם ש
הדרך בה דרך הרשב"ם, מ"מ מיד חתם דבריו בדברים שאפשר 

 וז"ל שם: ,לאוזן לשמוע

.  פירושים' ב על יתכן - עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך והיה
  והפירוש ...  לבך  לוח על  כתבם גרגרותיך על  קשרם  דרך  על  האחד 
  ובעבור  . ראש ושל יד  של  תפילין שות לע  כמשמעו להיותו  השני

  עדים  עליו  אין  כי , הראשון  הפירוש  בטל , ל" חז כן שהעתיקו 
 . השני   לפירוש  שיש כמו נאמנים 

אמירה כזו?  ומדוע לא ראה הרשב"ם אף הוא לחתום דבריו בכעין
וכי הוא לא חושב שבטל הפירוש הראשון כי אין עליו עדים 

 חלילה?נאמנים? וכי לא הניח תפילין 

*** 
שציטטתי שורות )צרפת  ששלח לרבני נראה כי יש בכח אגרת הרמב"ן 

, ליישב את דעת רבינו הרשב"ם. (בודדות ממנה במאמר על פרשת שמות
פונה הוא אל החכמים שביקשו להחרים את המו"נ הלא שם באגרת 

של הרמב"ם ואת ספר המדע באמרו להם כי המצב אצלם בצרפת 
 חורז להם: שונה פלאים מהמצב בספרד, וכה

 שתולים,  בחיק אמונה אמונים ואם אתם 
 דשנים ורעננים,   בחצרות הקבלה

קצות כי השיב לביצרון אסירי התקוה   הלא תשימו לב ליושבי
 ומוכרחי התאוה,  

 ... ובקבלתנו נפשם הרוה השביעם באמונתנו 

והוא כמוכרח ואנוס, לבנות ספר מפני פילוסופי יוון שמה לנוס,  
 גליאנוס, לרחוק מעל אריסטו ו

 אם טעיתם אחר ראיותיהם? השמעתם דבריהם  

 ינו... לא אליכם רבותינו הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאוב
מי הכה הצדוקים, אשר היו כגיבורים חוסים, מי נתן הביתוסים  

 לשוסים? הלא הרב ז"ל כי ה' עמו! 

 ובבטחה בהשקט ישבו  צרפת חכמי כי  ,ן "הרמב מדברי בעליל נראה
 בחצרותיהם נשמעו  לא הקראים ודעות ילוסופיההפ ורוח, רוחנית

 ם"הרמב ישב שם ומצרים) בספרד כן שאין מה. שם הקודש ובקהילות

 ותעל. קרנם ותעל, גברה אלה חוגים משני  ההשפעה אשר (ימיו בסוף
 הפשוטים היהודים את להציל, והחכמים הרבנים של שוועתם

 .כפירה ומדברי כוזבות מדעות

*** 
את ההבדלים הללו שבין ארץ צרפת וספרד, אחר שהראנו לדעת 

)בשונה מדרכו הרגילה ניתן להבין כי בעוד הראב"ע טורח להאריך 

שלא יטעו חלילה אחר הפירוש המטאפורי ויחשבוהו  לקצר(
, אין הרשב"ם )וליתר דיוק, ולא למעשה...(ללגיטימי הלכה למעשה 

"כ ברור ופשוט שתצא תקלה מתחת ידיו. הלא כמודאג כלל 
פרש ע"פ הפשט זה רק אחרי שאנו נאמנים לקבלת חז"ל, ואף של

שיש בידינו את עומק פשוטו אין זה עומד בסתירה לקיומנו את 
 הפסוק על פי מה שפרשו בו חז"ל.

ויש להעיר כי דברי הרשב"ם אודות הפשטות המתחדשים בכל יום, 
, נראה המצוטטים בפי כל רודפי הפשט בימינו כתמיכה לשיטתם

 :)בראשית לז(קשרם שהרי כתב שם שהוצאו מה

  הפשט  ברמיזת ולהודיענו ללמדנו באת  תורה  של  עיקרה  כי  אף
  שלשים  ידי  ועל  הלשון אריכות  ידי  על  והדינין  וההלכות  ההגדות 
  שלש  ידי  ועל הגלילי  יוסי' ר של בנו אליעזר' ר של  מידות  ושתים
  , חסידותם מתוך ,והראשונים. ישמעאל' ר של  מידות  עשרה

  הורגלו  לא כך ומתוך ,עיקר  שהן  הדרשות אחרי לנטות נתעסקו
 . מקרא של  פשוטו  בעומק

היה לו לומר על  אחר הפשט, לא שכח את העיקר. ומה פו הנה ברד
 מטרת החוג לתנ"ך?

 ר' תמיר רוצ'ס // האתה זה רבינו שמואל?



 

 

 

 ישראל / להוגא
 

,מבקשים ואנ להוגא

 .שלימה להוגא

 ,העבר על  ואנ דיםומ

 .העתיד על  מבקשיםו

 ,ואבינ לך דהות

 ,ושגמלתנעל כל 

 .תהילה מיהולך ד

 ,לפניך עוידו יוגל  דאיואך 

 .וכל אשר בליבנ

 ,והרי חשים אנ

 ,כריהוס שקוכילד הח

 ,ניםותחנו תוהפצר הרבה אחרו

 ,שחיכה ימיםו תועושב

 ,ןומהאר כריהוהס את וציאוה

 ,עטיפתה את וסירה

 ,ולפי תהוא וקירב

 ,שתייםו פעם ללקק ול  ונתנ

 ,וזהו

 ,ודלנג מדתוע היא ועכשי

 ,תוכל  ועיניו

 ,תהוא כליםוא זרים ועיני לנגדו

 ,ל וכב אוהו

 .אליה מגיע ואינ

 ,הקטנים וכך אנ

 ,ביםוהמר ברחמיך וזיכיתנ

 ,תואב לנחלת בולש

 ,ליישבהו תהולבנ

 לשחרר מיד זדים, אףו

 .את הר קדשך הנכסף

 אך עדיין,

 ,ליםויכ  ואין אנחנ

 ,תוולהשתחו תולראו תולעל 

 .ל והגד בבית ותינובוח תולעש

 ,ביםוקר כך כל  ואנ

 ,מיםואבל חס

 .תולחכ  דוע ליםויכ  לא כברו

 אנא ה',

 עשה ברחמיך הרבים,

 ,למיםוע לתוגא ולגאלנ מהרו

 ,מהרה מקדשך בנהו

 ,ומנבעצ ותולבנ וזכנ וא

 זה לא כל כך משנה,

 ,מבקשים והלא כל אשר אנ

 ,פניך רובא תולרא אוה

 ,שכינתך ולהתענג מזי

 .שלם בלבב לעבדךו

 ,ןוחנו םורח ובינא

 ,שהוהקד רתךואתה אמרת בת

 ,ריקם פני וירא לאו

 ,ולהינ-אנא א

 .מלפניך ריקם ואל תשיבנ

 

 

 האמונה היא שירת העולם העליונה," 

 העונג של ההסתכלות הפנימית של אושר אין סוף. אלהי שבעומק הנשמה, ומקורה הוא הטבע ה

 ", בתקציבתה המעשיתת קודש עליונה זופי המסקנה של שיר-התורה הקצובה היא בנויה על
 [ 88מונה, עמ' אורות הא ] 


