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 "דבס
 ?מי יודע חמישה

  הרב מואיז נבון
 

 שכל - הארץ בביאת זו עבודה הכתוב תלה] ֶאֶרץ ֶאל ְיֹקָוק ְיִביֲאָך ִכי ְוָהָיה( ה) ... - יג פרק שמות
ַנֲעִני [טוב ַהִחִתי ַהכְּ ָהֱאֹמִרי וְּ ַהִחִוי וְּ בוִסי וְּ ַהיְּ ר וְּ ַבע ֲאשֶׁ יָך ִנשְּ ת ַלֲאֹבתֶׁ ץ ָלְך ָלתֶׁ רֶׁ ָבש ָחָלב ָזַבת אֶׁ ָת  ודְּ ָעַבדְּ  וְּ
ת ש ַהֹזאת ָהֲעֹבָדה אֶׁ ה ַבֹחדֶׁ ַעת( ו: )ַהזֶׁ ִביִעי וַבּיֹום ַמֹצת ֹתאַכל ָיִמים ִשבְּ  ֵיָאֵכל ַמצֹות( ז: )ַליֹקָוק ַחג ַהשְּ
ֹלא ַהָּיִמים ַעתִשבְּ  ֵאת ה וְּ ָך ֵיָראֶׁ ֹלא ָחֵמץ לְּ ה וְּ ָך ֵיָראֶׁ ֹאר לְּ ָכל שְּ ָך בְּ ֻבלֶׁ ְדָת ( ח: )גְּ ָך ְוִהגַּ ִבנְּ  ַההוא ַבּיֹום לְּ

ה ַבֲעבור ֵלאֹמר ֹקָוק ָעָשה זֶׁ ֵצאִתי ִלי יְּ ָרִים בְּ  : ִמִמצְּ
 ב הלכה  ז פרק ומצה חמץ הלכות ם"רמב

ְדָת  שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע מצוה ָך ְוִהגַּ ִבנְּ  ..., לְּ
 

  ד משנה  י פרק פסחים מסכת משנה
 מכל הזה הלילה נשתנה מה מלמדו אביו בבן דעת אין ואם אביו שואל הבן וכאן שני כוס לו מזגו

 אנו הלילות שבכל( 2) מצה כולו הזה הלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות שבכל( 1) הלילות
 הלילה ומבושל שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות שבכל( 3) מרור הזה הלילה ירקות שאר אוכלין

 לנו שאין צלי כולו הזה והלילה אומר אינו הזה בזמן :(ג:ח ומצה חמץ 'הל) ם"רמב] צלי כולו הזה
 אביו בן של דעתו ולפי...  .פעמים שתי הזה הלילה אחת פעם מטבילין אנו הלילות שבכל( 4) [קרבן

 : כולה הפרשה כל שיגמור עד "אבי אובד ארמי"מ ודורש בשבח ומסיים בגנות מתחיל .מלמדו
 

   ז פרק ומצה חמץ הלכות ם"רמב
 עשר חמשה בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה מצות :א הלכה
 .משובח זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך וכל מצרים ביציאת לספר חייבים ... בניסן
 המוסיף וכל, הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי+ ו"כ דברים+ שידרוש והוא...  :ד הלכה

 . משובח זה הרי זו פרשה בדרש ומאריך
 

ָהָיה( א) - כו פרק דברים ר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבוֹא ִכי וְּ ֹקָוק ֲאשֶׁ יָך יְּ ָך ֹנֵתן ֱאֹלהֶׁ ָתּה ַנֲחָלה לְּ ָת  ִויִרשְּ ָיַשבְּ : ָבּה וְּ
ָת ( ב) ָלַקחְּ ִרי ָכל ֵמֵראִשית וְּ ר ָהֲאָדָמה פְּ ָך ָתִביא ֲאשֶׁ צְּ ר ֵמַארְּ ֹקָוק ֲאשֶׁ יָך יְּ ָת  ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלהֶׁ ַשמְּ נֶׁא וְּ  ַבטֶׁ

ָת  ָהַלכְּ ל וְּ ר ַהָמקֹום אֶׁ ַחר ֲאשֶׁ ֹקָוק ִיבְּ יָך יְּ ַשֵכן ֱאֹלהֶׁ מוֹ  לְּ ל וָבאתָ ( ג: )ָשם שְּ ר ַהֹכֵהן אֶׁ יֶׁה ֲאשֶׁ  ַבָּיִמים ִיהְּ
ָת  ָהֵהם ָאַמרְּ ְדִתי ֵאָליו וְּ יָך ַליֹקָוק ַהּיֹום ִהגַּ ל ָבאִתי ִכי ֱאֹלהֶׁ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ַבע ֲאשֶׁ ֹקָוק ִנשְּ ת ַלֲאֹבֵתינו יְּ  ָלתֶׁ

ָלַקח( ד: )ָלנו נֶׁא ַהֹכֵהן וְּ ָך ַהטֶׁ ִהִניחוֹ  ִמָּידֶׁ ֵני וְּ ַבח ִלפְּ ֹקָוק ִמזְּ יָך יְּ  : ֱאֹלהֶׁ
 

  ב )כרך יב:ג(המעיין, תשל"[ 1921ברלין  – 1843]אוסטריה  ,הופמן צבי דוד הרב
 אותנו וירעו, אבי אובד ארמי: ביכורים שבפרשת הפסוקים פסח של בהגדה אומרים למה

. אלוקך לה׳ היום הגדתי: במלים מתחיל ביכורים וידוי ?וכו׳ ה׳ ויוציאנו ',ה אל ונצעק, המצרים
, רבותינו דעת היא וכן(. א, ה ויקרא) עונו ונשא יגיד לא אם: כמו להצהיר ,להעיד פירושו — הגד

 ויציאת מצרים שעבוד על ״הגדהה׳׳ הם( יא—ה, כו דברים) ביכורים שבפרשת אלה שהפסוקים
, אלה פסוקים באמירת פסח בליל הגדה מצות את רבותינו תקנו ולכן ,הקב״ה ע״י ממצרים העם

ְדָת :  נאמר הפסח בליל מצרים יציאת ספור על גם שהרי ָך ְוִהגַּ ִבנְּ   (.ח, יג שמות) לְּ
 
ָעִניתָ ( ה) ָת  וְּ ָאַמרְּ ֵני וְּ ֹקָוק ִלפְּ יָך יְּ  <3ראה דף > ֱאֹלהֶׁ

ִמי[ 1] ד ָאִבי ֹאֵבד ֲארַּ ָמה ַוֵּירֶׁ ַריְּ ֵתי ָשם ַוָּיָגר ִמצְּ ָעט ִבמְּ ִהי מְּ גֹוי ָשם ַויְּ  : ָוָרב ָעצום ָגדֹול לְּ
ִרים ֹאָתנו ַוָּיֵרעו( ו)[ 2] ַענונו ַהִמצְּ נו ַויְּ  : ָקָשה ֲעֹבָדה ָעֵלינו ַוִּיתְּ
ַעק( ז)[ 3] ל ַוִנצְּ ֹקָוק אֶׁ ַמע ֲאֹבֵתינו ֱאֹלֵהי יְּ ֹקָוק ַוִּישְּ ת יְּ א ֹקֵלנו אֶׁ ת ַוַּירְּ ֵינו אֶׁ ת ָענְּ אֶׁ ת ֲעָמֵלנו וְּ אֶׁ  : ַלֲחֵצנו וְּ
ֹקָוק ַוּיֹוִצֵאנו( ח)[ 4] ַרִים יְּ ָיד ִמִמצְּ ֹרעַ  ֲחָזָקה בְּ טוָיה וִבזְּ ֹמָרא נְּ ֹאתֹות ָגֹדל ובְּ ִתים ובְּ ֹמפְּ   :ובְּ
ִבֵאנו( ט)[ 5] ל ַויְּ ה ַהָמקֹום אֶׁ ן ַהזֶׁ ת ָלנו ַוִּיתֶׁ ץ אֶׁ ץ ַהֹזאת ָהָארֶׁ רֶׁ ָבש ָחָלב ָזַבת אֶׁ   :ודְּ

ַעָתה( י) ת ֵהֵבאִתי ִהֵנה וְּ ִרי ֵראִשית אֶׁ ר ָהֲאָדָמה פְּ ֹקָוק ִלי ָנַתָתה ֲאשֶׁ תוֹ  יְּ ִהַנחְּ ֵני וְּ ֹקָוק ִלפְּ יָך יְּ  ֱאֹלהֶׁ
ַתֲחִויתָ  ִהשְּ ֵני וְּ ֹקָוק ִלפְּ יָך יְּ ָת ( יא: )ֱאֹלהֶׁ ָשַמחְּ ָכל וְּ ר ַהטֹוב בְּ ָך ָנַתן ֲאשֶׁ ֹקָוק לְּ יָך יְּ ָך ֱאֹלהֶׁ ֵביתֶׁ ַהֵלִוי ַאָתה ולְּ  וְּ

ַהֵגר ר וְּ ָך ֲאשֶׁ בֶׁ ִקרְּ   ס: בְּ
 

  ב )כרך יב:ג(המעיין, תשל", הופמן צבי דוד הרב
[ נעשתה העריכה הראשונה של המשנה, כמוכח מ"הלילה הזה המקרש ביתשל  :א"זבתקופה זו ]

.  בשבחדי היה באמירת הפרשה "ארמי אובד אבי" בלבד כדי להתחיל בגנותם ולסיים  –" צליכולו 
לפי  ,מקדשזה בית ה –" ויביאנו אל המקום הזהאולם שיא השבח הנזכר בפרשה זו כתוב בפסוק "

בו התיחד ישראל עם אלקיו.  ויתכן כי משום חשיבות שבח זה מדגישה המשנה: "עד  ,הספרא
", והכוונה לפסוק זה הכתוב קרוב לסוף הפרשה. ... ]אבל[ אחרי חורבן הפרשה כולה כלשיגמור 

הבית, ואולי כבר קודם לכן בבבל, הושמט מן ההכרח פסוק זה... וכדי לקיים גם עכשיו "מסיים 
 ...אחרת שבח" קבעו אמירת פרשה ב

 

 <4ראה דף > - מישלוב דוד ר"ד הרב, ליל פסח לתושבי ארץ ישראל לסדרהשלמה 
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  טובה כפוי שאינך - אליו ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל באת   :י"רש
 

 מחשבותיו מעורר שהאדם לפי, ]להביא הבכורים[ המצוה משרשי  -  תרו מצוה החינוך ספר
 אדמתו ואת אותו ובברכו הוא ברוך השם אליו בהיטיב כן על, פיו דברי בכח האמת בלבבו ומצייר
 הגיע הכל כי ולחשוב פיהו בדברי לבבו לעורר לו ראוי, אלהינו לבית להביאם וזכה, פירות לעשות

 בענין מתחיל כן ועל, כלל דרך ישראל עם כל ועל עלינו יתברך חסדיו ויספר, העולם אדון מאת אליו
 ואחר, מידם הוא ברוך הוא והצילנו בנו המצריים עבודת וענין לבן מיד האל שחלצו אבינו יעקב

 זוכה ובטובו השם בשבח נפשו התעוררות ומתוך, עליו הברכה להתמיד מלפניו מבקש השבח
 . הוא חסד חפץ כי זה על הוא ברוך ציונו כן ועל, ארצו ומתברכת

 

 כי ה"הקב לפני ומודה אני מגיד: הארץ אל באתי כי אלוקיך' לד היום הגדתי  :שור בכור
 ..., שבועתו וקיים נשבע אשר הארץ אל באתי

 

 וזכרת" שנאמר רביעית מצוה בהם והתבונן' ית חסדיו זכרון ומעלת( כג) א פרק עשה מצוות חרדים ספר
 ומינה "'כו בלתה לא שמלתך המן את ויאכילך במדבר שנה ארבעים זה אלהיך' ה הוליכך אשר הדרך כל את

 לזכור חייב מישראל אחד שכל שכן כל אבותינו עם שעשה החסדים לדורות לזכור נצטוינו אם ו"מק נלמוד
 עלינו תמיד העומדים רשעים אריות משיני אותנו שמציל ישראל לכלל תמיד עמנו שעושה החסדים
 החסדים לזכור מישראל אחד כל חייב וכן לנו שהיה' ה לולי מזמור יום בכל אומרים אנו ולזה לכלותינו

 מורי מפי שמעתי וכן שלמה בתשובה וישוב ויבוש לפניו יכנע ואז אמו בבטן שיצרו מעת יתברך' ה שגמלו
 : יונה לרבינו ג"תרי ממנין, ל"זצ סאגיש יוסף ר"כמהור החסיד הרב

 
   ח פרק ומצה חמץ הלכות ם"רמב

 שעשה למי ולנצח לגדל לרומם להדר לפאר לשבח להלל להודות חייבין אנו לפיכך ואומר: ה הלכה
 גדול לאור ומאפלה לשמחה מיגון לחירות מעבדות והוציאנו האלו הנסים כל את ולאבותינו לנו

' ה אתה ברוך וחותם, מים למעינו חלמיש עד' וגו' ה עבדי הללו הללויה, הללויה לפניו ונאמר
 מצה בו לאכול הזה ללילה והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו

 הבאים אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן מוסיף הזה ובזמן, ומרורים
 שיגיע הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתנו

 גאל' ה אתה ברוך נפשנו פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם
 . השני הכוס ושותה הגפן פרי בורא ומברך, ישראל

 

 ...  ידיו ונוטל ידים נטילת על מברך כך ואחר  :ו הלכה
 ... הזבח אכילת על... ' ה אתה ברוך מברך כך ואחר  :ז הלכה
 ..., מצה אכילת על ומברך חוזר לחם המוציא שמברך אחר קרבן שם שאין הזה בזמן  :ח הלכה

 ... רוצה שהוא מה כל ושותה לאכול רוצה שהוא מה כל ואוכל בסעודה נמשך כך ואחר  :ט הלכה
 

 רביעי כוס מוזג כך ואחר, ושותהו שלישי כוס על המזון ברכת ומברך ידיו נוטל כך ואחר: י הלכה
 פרי בורא ומברך', וכו מעשיך כל' ה יהללוך והיא השיר ברכת עליו ואומר, ההלל את עליו וגומר
 הלל עליו ולומר חמישי כוס למזוג לו ויש, המים מן חוץ הלילה כל כלום כך אחר טועם ואינו הגפן

 לו ויש, כוסות ארבעה כמו חובה אינו זה וכוס, בבל נהרות על עד טוב כי' לה מהודו והוא הגדול
 ... .סעודה מקום שאינו פי על אף שירצה מקום בכל ההלל את לגמור

 
  י פרק פסחים מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 ... .ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי...  גאולות ארבע כנגד :בנייה' ר בשם יוחנן רבי ?כוסות לארבעה מניין
 

ֵני ֱאֹמר ָלֵכן( ו)...    ו פרק שמות ָרֵאל ִלבְּ ֹקָוק ֲאִני ִישְּ ם ְוהוֵֹצאִתי יְּ כֶׁ תְּ ֹלת ִמַתַחת אֶׁ ַרִים ִסבְּ  ִמצְּ
ְלִתי ם ְוִהצַּ כֶׁ תְּ ם ְוָגַאְלִתי ֵמֲעֹבָדָתם אֶׁ כֶׁ תְּ רֹועַ  אֶׁ טוָיה ִבזְּ ָפִטים נְּ ֹדִלים וִבשְּ ְחִתי( ז: )גְּ ם ְוָלקַּ כֶׁ תְּ  אֶׁ

ָעם ִלי ָהִייִתי לְּ ם וְּ ם ֵלאֹלִהים ָלכֶׁ תֶׁ ֹקָוק ֲאִני ִכי ִויַדעְּ ם יְּ ם ַהמֹוִציא ֱאֹלֵהיכֶׁ כֶׁ תְּ לֹות ִמַתַחת אֶׁ  ִסבְּ
ָרִים ם ְוֵהֵבאִתי( ח: )ִמצְּ כֶׁ תְּ ל אֶׁ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ת ָנָשאִתי ֲאשֶׁ ָרָהם ֹאָתּה ָלֵתת ָיִדי אֶׁ ַאבְּ ָחק לְּ ִיצְּ  לְּ
ַיֲעֹקב ָנַתִתי ולְּ ם ֹאָתּה וְּ ֹקָוק ֲאִני מֹוָרָשה ָלכֶׁ  ...: יְּ

 
 .טרפון' גומר עליו הלל הגדול דברי ר חמישי[ כוס]ר "ת - :ף כו"דפי הריפסחים 

 

  ד"מובאת גרסה שמקורה בדברי הראב( ש ליברמן"של ר) "ירושלמי כפשוטו"בפירוש 
 .והבאתיטרפון היה מביא כוס חמישית כנגד ' ור

 
  ה הערה ו פרק שמות הערות[ 1860-1942] תמימה תורה

 עתה שבהיותנו מפני פשוט ל"י... , הארץ אל אתכם והבאתי לענין הודאה כוס תקנו שלא ומה ...
 : ...זה על יין כוס לישא אפשר אי זרים בידי מסורה והארץ בגלות

 
 :על הירושלמי בפסחים' עלי תמר', ישיבת הר עציון, תמר' ר

ויש . אכן רבי טרפון היה מביא כוס חמישי לשם הדגשה כי עם בלי ארץ אינה גאולה שלימה... 
  ...".להעםכוס חמישי לשם הדגשת הכרח הארץ להביא 
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ִמי ֹאֵבד ָאִבי  ֲארַּ

 הגדה של פסח

 

ד ָלָבן ִבֵקש ַלֲעק ֵצא ּוְלמַּ ָכִרים וְּ ָלא ַעל ַהזְּ ֹעה ֹלא ָגַזר אֶׁ ַפרְּ ַיֲעֹקב ָאִבינו. שֶׁ ת ַהֹכל, ַמה ִבֵקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות לְּ ֹור אֶׁ
נֱֶׁאַמר:   שֶׁ

גֹוי ָגדֹול, ִהי ָשם לְּ ָעט, ַויְּ ֵתי מְּ ָמה ַוָּיָגר ָשם ִבמְּ ַריְּ ד ִמצְּ  ָעצום ָוָרב ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵירֶׁ

ְיָמה  ֵיֶרד ִמְצרַּ  ָאנוס ַעל ִפי ַהִדבור.  -וַּ

ָיָגר  ָשם ֹעה, - וַּ ל ַפרְּ רו אֶׁ נֱֶׁאַמר: ַוֹיאמְּ ָלא ָלגור  ָשם, שֶׁ ַרִים אֶׁ ִמצְּ ַתֵקַע בְּ ִהשְּ ֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינו לְּ ַלֵמד שֶׁ ָלגור  מְּ
ה ַלצֹ  עֶׁ ץ ָבאנו, ִכי ֵאין ִמרְּ ן. ָבָארֶׁ ץ ֹגשֶׁ רֶׁ אֶׁ יָך בְּ בו ָנא ֲעָבדֶׁ ַעָתה ֵישְּ ָנַען. וְּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ יָך, ִכי ָכֵבד ָהָרָעב בְּ ר ַלֲעָבדֶׁ  אן ֲאשֶׁ

ֵבי ַהָשמַ   - ִבְמֵתי ְמָעט כֹוכְּ יָך כְּ ָך יי ֱאֹלהֶׁ ַעָתה ָשמְּ ָמה , וְּ יְּ ַרָ יָך ִמצְּ דו ֲאבֹותֶׁ ש ָירְּ ִעים נֶׁפֶׁ ִשבְּ נֱֶׁאַמר: בְּ ָמה  שֶׁ  ם ָלֹרב. יִ כְּ

ְיִהי  ָשם ְלגוֹי  ֻצָּיִנים  ָשם.  -וַּ ָרֵאל מְּ ָהיו  ִישְּ ַלֵמד שֶׁ  מְּ

ץ ֹאָתם  - ָגדוֹל, ָעצּום ֹאד, ַוִתָמֵלא ָהָארֶׁ ֹאד מְּ מו ִבמְּ בו ַוַיַעצְּ צו ַוִירְּ רְּ ָרֵאל ָפרו ַוִישְּ ֵני  ִישְּ נֱֶׁאַמר: ובְּ מֹו  שֶׁ  . כְּ

נֱֶׁאמַ   - ָוָרב ָמה  שֶׁ ָעֵרְךכְּ ִלי ַוָתֹבִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים, ָשַדִים ָנֹכנו ושְּ דְּ ִבי ַוִתגְּ ַתִתיָך, ַוִתרְּ ה נְּ ַמח ַהָשדֶׁ צֶׁ ָבָבה כְּ  ִצֵמַח, ר: רְּ
ָדַמִיְך ֲחִיי,  ָוֹאמַ  ָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלך בְּ ת בְּ סֶׁ בֹוסֶׁ ֵאְך ִמתְּ רְּ ֱעֹבר ָעַלִיְך ָואֶׁ ָיה. ָואֶׁ רְּ עֶׁ ַאתְּ ֵעֹרם וְּ ָדַמִיְך ֲחִייוְּ  ר ָלך בְּ

נו ָעֵלינו ֲעֹבָדה ָקָשה.  ַעננונו, ַוִיתְּ ִרים ַויְּ  ַוָּיֵרעו ֹאָתנו ַהִמצְּ

ִמְצִרים נֹוַסף ַגם הוא ַעל   -  וירעו ֹאָתנּו הַּ ָחָמה וְּ אָנה ִמלְּ רֶׁ ָהָיה ִכי ִתקְּ ה, וְּ בֶׁ ן ִירְּ ָמה לֹו פֶׁ ַחכְּ נֱֶׁאַמר: ָהָבה ִנתְּ מֹו  שֶׁ כְּ
ץ. שנְּ  ָעָלה ִמן ָהָארֶׁ ַחם ָבנו, וְּ ִנלְּ  ֵאינו וְּ

ּנּונּו  ְיעַּ ֹעה. אֶׁ   -וַּ ַפרְּ נֹות לְּ כְּ ן ָעֵרי ִמסְּ ֹלָתם. ַוִיבֶׁ ִסבְּ ַמַען ַעֹנתֹו בְּ נֱֶׁאַמר: ַוָּיִשימו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים לְּ ָמה  שֶׁ ת כְּ אֶׁ ת ִפֹתם וְּ
ֵסס.   ַרַעמְּ

ִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה  ְך.   -וַּ ָפרֶׁ ָרֵאל בְּ ֵני  ִישְּ ת בְּ ַרים אֶׁ נֱֶׁאַמר: ַוַיֲעִבדו ִמצְּ מֹו  שֶׁ  כְּ

ת ַלֲחֵצנו.  אֶׁ ת ֲעָמֵלנו וְּ אֶׁ ֵינו וְּ ת ָענְּ א אֶׁ ת ֹקֵלנו, ַוַּירְּ ַמע יי אֶׁ ל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינו, ַוִּישְּ ַעק אֶׁ  ַוִנצְּ

ק ֶאל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו  ִּנְצעַּ נֶׁ   -וַּ ָמה  שֶׁ ָרֵאל כְּ ֵני  ִישְּ חו בְּ ַרים , ַוֵיָאנְּ ְך ִמצְּ לֶׁ ִהי ַבָיִמים ָהַרִבים ָהֵהם ַוָּיָמת מֶׁ ֱאַמר: ַויְּ
ל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה.  ָעָתם אֶׁ ָעקו, ַוַתַעל ַשוְּ  ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיזְּ

ע יי ֶאת ֹקֵלנּו  ִיְשמַּ ת נַ   -וַּ ַמע ֱאֹלִהים אֶׁ נֱֶׁאַמר: ַוִּישְּ ָמה  שֶׁ ת כְּ ָרָהם,  אֶׁ ת ַאבְּ ִריתֹו אֶׁ ת בְּ כֹור ֱאֹלִהים  אֶׁ ֲאָקָתם, ַוִּיזְּ
ת ַיֲעֹקב.  ָחק ואֶׁ  ִיצְּ

ְרא ֶאת ָעְנֵינ יַּ ָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים .  -ו וַּ ני  ִישְּ ת בְּ א ֱאֹלִהים  אֶׁ נֱֶׁאַמר: ַוַירְּ ָמה  שֶׁ ץ,  כְּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ִרישות דֶׁ  זֹו פְּ

ַחּיון. ֵאלו ַהבָ  -ְוֶאת ֲעָמֵלנּו  ָכל ַהַבת תְּ ִליֻכהו וְּ ֹאָרה ַתשְּ נֱֶׁאַמר: ָכל ַהֵבן ַהִּילֹוד ַהיְּ ָמה  שֶׁ  ִנים.  כְּ

ֶחֵצנּו  ַרים  ֹלֲחִצים ֹאָתם.  -ְוֶאת לַּ ר ִמצְּ ת ַהַלַחץ ֲאשֶׁ ַגם ָרִאיִתי אֶׁ ֱאַמר: וְּ נֶׁ ָמה  שֶׁ ַחק,  כְּ ֹו ַהדְּ  זֶׁ

ָיד ַרים  בְּ ִתים.  ַוּיֹוִצֵאנו יי ִמִמצְּ ֹמפְּ ֹאתֹות ובְּ ֹמָרא ָגֹדל, ובְּ טוָיה, ובְּ ֹרַע נְּ  ֲחָזָקה וִבזְּ

ים יוִֹצֵאנּו יי ִמִמְצרַּ בֹודֹו  -  וַּ ָלא ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ִבכְּ ֵדי ָשִליַח, אֶׁ ֹלא ַעל יְּ ֵדי ָשָרף,  וְּ ֹלא  ַעל יְּ ָאְך, וְּ ֵדי ַמלְּ ֹלא ַעל יְּ
ָעבַ  נֱֶׁאַמר: וְּ מֹו, שֶׁ ַעצְּ ָכל ובְּ ֵהָמה, ובְּ ַעד בְּ ַרים  ֵמָאָדם וְּ ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ כֹור בְּ ִהֵכיִתי ָכל בְּ ה, וְּ ָלה ַהזֶׁ ַרים  ַבַליְּ ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ ִתי בְּ רְּ

ָפִטים. ֲאִני יי.  ה שְּ ֱעשֶׁ ַרים  אֶׁ  ֱאֹלֵהי ִמצְּ

ה  ָלה  ַהזֶׁ ַרים  ַבַליְּ ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ ִתי בְּ ָעַברְּ ָאְך  -וְּ ֹלא ַמלְּ  ֲאִני וְּ

ַרים   ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ כֹור בְּ ִהֵכיִתי ָכל בְּ ֹלא ָשָרף   -וְּ  ֲאִני וְּ

ָפִטים  ה שְּ ֱעשֶׁ ַרים  אֶׁ ָכל ֱאֹלֵהי ִמצְּ  ֲאִני וֹלא ַהָשִליַח.   -ובְּ

 ֲאִני הוא וֹלא ַאֵחר.   -ֲאִני יי  

נְּ  - ְבָיד ֲחָזָקה ִמקְּ נֱֶׁאַמר: ִהֵנה יד יי הֹוָיה בְּ ָמה  שֶׁ ר,  כְּ בֶׁ ַמִלים, ַבָבָקר זֹו ַהדֶׁ ה, ַבסוִסים, ַבֲחֹמִרים, ַבגְּ ר ַבָשדֶׁ ָך ֲאשֶׁ
ֹאד.  ר ָכֵבד מְּ בֶׁ  וַבֹצאן, דֶׁ

רוָשַלִים.  - ּוִבְזֹרעַּ ְנטּוָיה טוָיה ַעל יְּ ָידֹו, נְּ לוָפה בְּ בֹו שְּ ַחרְּ נֱֶׁאַמר: וְּ ָמה  שֶׁ ב,  כְּ רֶׁ  זֹו ַהחֶׁ

כִ  -ּוְבֹמָרא ָגֹדל  ֹאֹתת זֹו ִגלוי שְּ ַמֹסת בְּ ב גֹוי בְּ רֶׁ נֱֶׁאַמר: אֹו ֲהִנָסה ֱאֹלִהים  ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶׁ ָמה  ֹ  שֶׁ יָנה,  כְּ
ם יי ֱאֹל ר ָעָשה ָלכֶׁ ֹכל ֲאשֶׁ ֹדִלים, כְּ מֹוָרִאים גְּ טוָיה, ובְּ רֹוַע נְּ ָיד ֲחָזָקה וִבזְּ ָחָמה ובְּ ִמלְּ ִתים, ובְּ מֹופְּ ַרים  ובְּ ִמצְּ ם בְּ ֵהיכֶׁ

ֵעינֶׁיָך.   לְּ

ת ָהֹאֹתת.  - ּוְבֹאתוֹת ה בֹו אֶׁ ר ַתֲעשֶׁ ָך, ֲאשֶׁ ָידְּ ה  ִתַקח בְּ ה ַהזֶׁ ת ַהַמטֶׁ אֶׁ נֱֶׁאַמר: וְּ ָמה ֹ   שֶׁ ה,  כְּ ה ַהַמטֶׁ  זֶׁ

ץ.  - ּוְבֹמְפִתים ִתים ַבָשַמִים וָבָארֶׁ ָנַתִתי מֹופְּ נֱֶׁאַמר: וְּ ָמה  ֹ  שֶׁ ה ַהָדם,  כְּ  זֶׁ
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 ליל פסח לתושבי ארץ ישראל השלמה לסדר

 מישלוב דוד ר"ד הרב

 

ת ָחָלב ּוְדָבש זאת, ֶאֶרץ ָזבַּ ִיֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ הַּ ֶזה וַּ ָמקום הַּ ְיִבֵאנּו ֶאל הַּ  )דב' כו:ט( .  וַּ

 

ֶזה ָמקום הַּ ְיִבֵאנּו ֶאל הַּ  זה בית המקדש, כמו שנאמר:   - וַּ

ִמי ָשם',  יֶׁה שְּ ָת 'ִיהְּ ר ָאַמרְּ ל ַהָמקום ֲאשֶׁ ָלה ָויום, אֶׁ ה ַליְּ ל ַהַבִית ַהזֶׁ ֻתחות אֶׁ יות ֵעינֶׁיָך פְּ ִלהְּ

ל ָך אֶׁ דְּ ַפֵלל ַעבְּ ר ִיתְּ ִפָלה ֲאשֶׁ ל ַהתְּ מוַע אֶׁ ה;  ִלשְּ  ַהָמקום ַהזֶׁ

ָרֵאל, ֲאשֶׁ  ָך ִישְּ ַעמְּ ָך, וְּ דְּ ִחַנת ַעבְּ ל תְּ ָת אֶׁ ָשַמעְּ ה, וְּ ל ַהָמקום ַהזֶׁ לו אֶׁ ַפלְּ  ר ִיתְּ

ָת  ָסָלחְּ ָת, וְּ ָשַמעְּ ל ַהָשַמִים, וְּ ָך, אֶׁ תְּ קום ִשבְּ ל מְּ ַמע אֶׁ ַאָתה ִתשְּ   וְּ

 ל(.-)מל"א ח:כט

 

ֶזה  : דבר אחר ָמקום הַּ ְיִבֵאנּו ֶאל הַּ   -וַּ

 אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי, וראה אותו חרב, וראה אותו בנוי, 

ה  ַוּיאַמר: ַמה נוָרא ַוִּייָרא שנאמר: "  הרי בנוי,  -" ַהָמקום ַהזֶׁ

ה  ֵאין "    הרי חרב,   -" זֶׁ

ה ַשַער ַהָשָמִים-ִכי ִאם ֵבית אֱ  "   זֶׁ  הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא.  -"  לִהים, וְּ

 )ספרי דברים פיסקא שנב על בר' כח:יז(   

 

ָמקום :  דבר אחר ְיִבֵאנּו ֶאל הַּ ֶזהוַּ  יכול זה ארץ ישראל?   - הַּ

ץ ַהזאת כשהוא אומר:   " ת ָהָארֶׁ ן ָלנו אֶׁ  הרי ארץ ישראל אמורה!    -"  ַוִּיתֶׁ

ה ומה תלמוד לומר " ל ַהָמקום ַהזֶׁ ִבֵאנו אֶׁ  "?   ַויְּ

ה" בשכר ביאתנו " ל ַהָמקום ַהזֶׁ ץ ַהזאת" , נתן לנו " אֶׁ ת ָהָארֶׁ   אֶׁ

 )ספרי דברים פיסקא שא(.

 

זאת ִיֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ הַּ  מלמד שחפץ בנו ה', כמו שנאמר:  - וַּ

ָבש. " ר ִהיא ָזַבת ָחָלב ודְּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ָתָנּה ָלנו; אֶׁ ץ ַהזאת ונְּ ל ָהָארֶׁ ֵהִביא אוָתנו אֶׁ  "  ִאם ָחֵפץ ָבנו ה', וְּ

  )במ' יד: ח(                                                                                                                          

 

זאת:  דבר אחר ִיֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ הַּ  יכול היא הפסולת של שאר ארצות?  – וַּ

ָבש תלמוד לומר " ץ ָזַבת ָחָלב ודְּ רֶׁ ארץ שפירותיה שמנים כָחָלב ומתוקים כדבש, ללמדך שארץ ישראל גבוהה  -"  אֶׁ
 ומתוקה ומשובחת מכל הארצות 

 )ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תא(. 

 

ת ָחָלב ּוְדָבש  זה דבש תמרים.  -זה ֲחֵלב הפירות, "דבש"  -ר' אליעזר אומר: "ָחָלב"  - ֶאֶרץ ָזבַּ

 זה דבש היערות  -ודאי, "דבש" זה ָחָלב  -רבי עקיבא אומר: "ָחָלב" 

  . )מכילתא דרשב"י יג, ה(

 פעם אחת נכנס רבי לבני ברק, ומצא שם אשכול רובץ כעגל בן שלש שנים.  

 פעם אחת הלך ר' יהושע לסכנין, ומצא עז רבוצה תחת התאנה, 

 וחלב שותת ממנה, ודבש יוצא מן התאנה ומתערבין זה בזה 

  )מדרש תנאים לדברים כו, ט(.

 

ָבש:  דבר אחר ץ ָזַבת ָחָלב ודְּ רֶׁ  אין עם ישראל מתברך אלא בארץ הזאת, כמו שנאמר:    - אֶׁ

ר ָנַתָתה ָלנו,  ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ָרֵאל וְּ ת ִישְּ ָך אֶׁ ת ַעמְּ ָך ִמן ַהָשַמִים וָבֵרְך אֶׁ שְּ עון ָקדְּ ִקיָפה ִממְּ  ַהשְּ

ָת ַלֲאבוֵתינו  ַבעְּ ר ִנשְּ ץ  -ַכֲאשֶׁ רֶׁ ָבשאֶׁ     )דב' כו:טו(. ָזַבת ָחָלב ודְּ

 )מכילתא דרשב"י יג, ה(.הכל בזכות אבותיך  -"אשר נשבע לאבתיך" 

 

 

  

http://www.divreinavon.com/

