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הפיוט "מחר יהיה האות הזה" מכי את
המתפללי לקראת יו הדי בהבטחה ובתחינה
למחילה ולגאולה .על פי שמות ח יט
#בי ַע ֶ" ְָ %ל ָמ ָחר יִ ְהיֶה ָהאֹת
וְ ַ ְמ ִי ְפדת ֵ!י ַע ִ"י ֵ
ַה(ֶה:
הרמב" מפרש שנס שמודיעי עליו מראש נקרא
אות ,ומימלא אנו שואלי את העניי הזה
למחילת ה' ביו הכיפרי הבעל"ט
רמב" דברי יג ב היו ביציאת מצרי אותות ,וה
הדברי שיאמר לה מתחלה למחר יהיה האות
הזה )שמות ח יט( ,והיו ש מופתי שיעשו
בחדוש בלי שיקדימו להודיע בו ,וכ מה אות כי
אעלה בית ה' )ישעיה לח כב( שיקדי להודיעו,
ואמר באות ההוא בעצמו לדרוש המופת אשר היה
באר ,0לדעת החדוש ההוא אי %נתחדש אצל .וכ
המטה אשר נהפ %לנחש קראו אות כאשר הודיע
בו לבני ישראל )שמות ד יז( ,וקראו מופת כאשר
עשאו לפני פרעה לחדוש
ירצה צו עמ – %יהיה לרצו ,יתקבל על ידי%
אשר דמו ל %מזה – הצו הוא כמו קרב ,ומיעוט
הד והבשר בגו 2הוא כמו הזאת ד קרב
והקטרת החלב – חשוב חלבו כעל זבח
כעל זבח  3כאילו הובא על המזבח
חתו עליו אות חיי – על גזר הדי לטובה )כמו
אחשוורוש?(
צדקת %התאזר – לחגור את מדת הצדקה כמו
חגור .על פי ישעיהו יא )ה( וְ ָהיָה ֶצ ֶדק ֵאז5ר ָמ ְתנָיו
וְ ָה ֱאמ#נָה ֵאז5ר ֲח ָל ָציו:
סמ %נא הנכשלי – לעזור למי שלא מצליח
לעמוד במשפט בעצמו – סומ %נופלי
אשר דמע שיקוי – בוכי בחזרת בתשובה
ואנחת היא לחמ – במקו לאכול ולשתות.
אוכלי אנחות ושותי דמעות .דומה ל תהלי פ
ַ ְֵ 9קמְ !ִ 5ד ָמע5ת ִָ 9לי:9
)ו( ֶה ֱא ַכ ְל ָ ֶל ֶח ְִ 8מ ָעה ו ַ
)וע"ש(
ָדע
ותנקו ד עבדי – %על פי תהלי עט י יִ ַ #
פ:%#
ַ!5:יִ ְל ֵעינֵינִ #נ ְק ַמת ֲַ 8ע ָב ֶדי ַָ %ה ָ; ְ
ותדרוש לשפ %דמ – תהלי ט )יג( ִ<י ד ֵֹרִ 8ָ 9מי
ָכר לֹא ַָ 9כח ַצ ֲע ַקת ֲענָוִ י:
א5ת ז ָ
ָ
לדעת מה זה – כמו אחשוורוש
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וחובי בשמאל יכמי – יחביא את החובות שלנו ,ובו בזמ :זכותי
יעלה בימי
ואפר יצחק יזמי )א 2על פי שאי אפר ,כי יצחק לא נשר – (2יביא
את זכר העקדה ללמד זכות
ֹאמר ִ<י
אשר יאמר – על פי שמות פרק כב ח ַעל ָ<ל ֲא ֵב ָדה ֲא ֶ9ר י ַ
ה#א זֶה
לזעקי תפתח שער  3בבלי ראש השנה יח .רבי יצחק אמר :יפה
צעקה לאד ,בי קוד גזר די בי לאחר גזר די.
כמו ב שנה נער – כמו תינוק ב שנה ,שהוא נקי מחטא
ותחסו לשו מסטיני ,ואת פיהו לא יפער – לא ית לקטגור ללמד
יה
#פ ֲע ָרה ִפ ָ
ַפ ָָ =9
יבה ְ;א5ל נ ְ
חובה .דומה לישעיהו ה )יד( ָל ֵכ ִה ְר ִח ָ
ִל ְב ִלי חֹק
יְהַ 95ע ַה< ֵֹה

ה' בשט יגער – על פי זכריה פרק ג )א( ַו> ְַר ֵא ִני ֶאת
ֹאמר
יְמינְ 5ל ִ ְטנ) :5ב( ַו> ֶ
? %ה' וְ ַה ָ@ ָט ע ֵֹמד ַעל ִ
ַהָ:ד5ל ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ַמ ְל ְ
ירָ 9#לִ ֲהל5א
ה' ֶאל ַה ָ@ ָט ְיִג ַער ה' ְ! ַָ %ה ָ@ ָט וְ ְיִג ַער ה' ְ! ַָ %ה! ֵֹחר ִ! ָ
זֶה א#ד מ ָAל ֵמ ֵא:9
במה אקד ואיכ 3 2במה אני יכול לטעו לזכותי ,ואי %אתכופ2
ואכנע .על פי מיכה פרק ו )ו( ַ! ָ"ה ֲא ַק ֵ 8ה' ִא ַ<ֵ 2לאל ֵֹהי ָמר5
ָלי ְ!נֵי ָָ 9נה:
ַה ֲא ַק ְֶ 8מְ #Bבע5ל5ת ַ! ֲעג ִ
פני לא ייקח שחד – פניו של זה שאינו לוקח ואינו זקוק לשוחד
ובידי אי מעש – אי לי זכויות ומעשי טובי
אבל עתה בזכרי מלכות ש המיוחד – בזכרי את קריאת שמע
וקבלת עול מלכות שמי
ועל זאת אני בוטח באומרי ה' אחד  3בבלי ברכות יג :תניא,
סומכוס אומר :כל המארי %באחד  3מאריכי לו ימיו ושנותיו .וראה
רש"י דברי כ ג שמע ישראל  3אפילו אי בכ זכות אלא קריאת
שמע בלבד ,כדאי את שיושיע אתכ:
ומושכי כול יחד – להוציאני מצד החובה לצד הזכות דומה
לתהלי לו )יא( ְמַ %ְֹ 9ח ְס ְְ %ָ 8לי ְֹד ֶעי ָ%
ָדיו ִמ(ֶה
?הרֹ וְ ח#ר ָ ְמכְ #בי ָ
מזה אחד ומזה – על פי שמות יז יב וְ ֲ
ָדיו ֱאמ#נָה
#מ(ֶה ֶא ָחד וַיְ ִהי י ָ
ֶא ָחד ִ
ואי סודר לי סדר – אי מי שיסדר את סדר העבודה בבית
המקדש
ואי לובש האדר – הכה הגדול ,לובש האדרת
בוח כליות וחדר –על פי ירמיהו יא )כ( ַוה' ְצ ָבא5ת ֵֹ 9פט ֶצ ֶדק ! ֵֹח
Cד ח ֵֹפ ָ<ל
ְ< ָלי5ת וָלֵב וכ על פי משלי כ )כז( נֵר ְיקֹוָק ִנ ְַ 9מת ָ
ַח ְד ֵרי ָב ֶט:
Cקי ֶאת ס ַ<ת
גדור פרצת צאנ – %על פי עמוס ט )יא( ַ!>ַ 5הה#א ִ
ימי
יה ִ< ֵ
ית ָ
#ב ִנ ִ
Cקי ְ
ַה ִרס ָֹתיו ִ
יה ו ֲ
ָד ְר ִי ֶאת ְִ Dר ֵצ ֶ
ָ8וִ יד ַהֶֹ Bפ ֶלת וְ ג ַ
ע5ל) :והפו %מפור 0גדר .(...קימו וחידוש של הע
ָ

ושי רווח לעדר – ת רווחה לע ,ועל פי
ֹאמר ֶאל ֲע ָב ָדיו ִע ְברְ #ל ָפנַי וְ ֶרוַח
בראשית לב ַו> ֶ
#בי ֵע ֶדר:
ָ ִימ!ֵ #י ֵע ֶדר ֵ
ותבנה למו גדר מזה וגדר מזה – להג עליה,
ובדומה לסיפור בלע :במדבר כב )כד( ַו ַ> ֲעמֹד
ָדר ִמ(ֶה:
ָדר ִמ(ֶה וְ ג ֵ
? %ה' ְ! ִמ ְ9ע5ל ַה ְ< ָר ִמי ֵ :
ַמ ְל ְ
צל קורת %באו – לבית הכנסת ,שהוא כביתו של
ה'
בני אשר נגרשו – גורשו וגלו
בית %כנתוועדו – בזמ שהתאספו בבית ה'
רעשו וג נתגעשו – צועקי ומתרגשי בתפילה
ותשובה
חסד אבות תזכור – ולא זכות אבות ,על פי
ירושלמי סנהדרי פרק י ה"א רבי יוד בר חנ בש
רבי ברכיה אמר הקב"ה לישראל בני א ראית
זכות אבות שמטה וזכות אימהות שנתמוטטה לכו
והידבקו בחסד מה טעמא כי ההרי ימושו
והגבעות תמוטינה כי ההרי ימושו זה זכות אבות
והגבעות תמוטינה זו זכות אימהות מיכ והיל%
וחסדי מאית %לא ימוש וברית שלומי לא תמוט
אמר מרחמ %ה'
עת לריב ייגשו – כשיגשו לדי – על פי דברי כה
ָ9י וְ ִנ ְֶ #9:אל ַה ִ" ְDָ 9ט
)א( ִ<י יִ ְהיֶה ִריב ֵ!י ֲאנ ִ
אמת ושלו נפגשו – על פי תהלי פה )יא( ֶח ֶסד
ָ9ק:#
ֶא ֶמת ִנ ְפֶ #9ָ:צ ֶדק וְ ָ9ל 5נ ָ
וֱ
ג את זה לעומת זה  3קהלת פרק ז יד
#ביָ 5ר ָעה ְר ֵאה ֶ ַ:את זֶה
ט5בה ֱהיֵה ְבט5ב ְ
ְ!יָ 5
ְל ע ַ"ת זֶה ָע ָה ָה ֱאל ִֹהי
ואפשר להזכיר בהקשר זה ג את המדרש בגמרא:
בבלי חגיגה טו .שאל אחר את רבי מאיר לאחר
שיצא לתרבות רעה ,אמר ליה :מאי דכתיב
+קהלת ז' +ג את זה לעמת זה עשה האלהי? 3
אמר לו :כל מה שברא הקדוש ברו %הוא  3ברא
כנגדו ,ברא הרי  3ברא גבעות ,ברא ימי  3ברא
נהרות .אמר לו :רבי עקיבא רב %לא אמר כ,%
אלא :ברא צדיקי  3ברא רשעי ,ברא ג עד 3
ברא גיהנ .כל אחד ואחד יש לו שני חלקי ,אחד
בג עד ואחד בגיהנ ,זכה צדיק  3נטל חלקו וחלק
חברו בג עד ,נתחייב רשע  3נטל חלקו וחלק
חברו בגיהנ.

