בס"ד
תקוה בליל הסדר
דרשה של הרב ש .ריסקין
מ .נבון
הגדה של פסח
מעשׂה בּרבּי אליעזר ורבּי יהוֹשע ורבּי אלעזר בּן עזריה ורבּי עקיבא ורבּי טרפוֹן שהיוּ מסבּין בּבני
ברק ,והיוּ מספּרים בּיציאַת מצרים כּל אוֹתוֹ הלּילה עד שׁבּאוּ תלמידיהם ואָמרוּ להם :רבּוֹתינוּ,
הגּיע זמן קריאַת שׁמע שׁל שׁחרית.
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כז עמוד ב
תנו רבנן :מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל ,אמר לו :אלעאי ,אינך
משובתי הרגל .שהיה רבי אליעזר אומר :משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל,
דכתיב +דברים יד +ושמחת אתה וביתך.
תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א  -ב
וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ,ושמעו קול המונה של
רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל ,והתחילו בוכין ,ורבי עקיבא משחק .אמרו לו :מפני מה
אתה משחק? אמר להם :ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו :הללו כושיים שמשתחוים לעצבים
ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ,ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף ]עמוד ב[ באש
ולא נבכה? אמר להן :לכך אני מצחק ,ומה לעוברי רצונו כך ,לעושי רצונו על אחת כמה וכמה .שוב
פעם אחת היו עולין לירושלים ,כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם .כיון שהגיעו להר הבית,
ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים ,התחילו הן בוכין ור"ע מצחק .אמרו לו :מפני מה אתה
מצחק? אמר להם :מפני מה אתם בוכים? אמרו לו ,מקום שכתוב בו+ :במדבר א' +והזר הקרב
יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן :לכך אני מצחק ,דכתיב+ :ישעיהו ח' +ואעידה
לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו ,וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה
במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא ,תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה,
באוריה כתיב+ :מיכה ג' +לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו' [,בזכריה כתיב+ :זכריה ח' +עוד
ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה  -הייתי מתיירא שלא
תתקיים נבואתו של זכריה ,עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה  -בידוע שנבואתו של זכריה
מתקיימת .בלשון הזה אמרו לו :עקיבא ,ניחמתנו! עקיבא ,ניחמתנו.
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"
ה' = שם של רחמים
אלוקינו = שם של דין
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב
אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר ,וכן תנא משמיה דרבי עקיבא :לעולם יהא אדם רגיל לומר
כל דעביד רחמנא לטב עביד.
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