
 / נכתב על ידי יוחאי בן אב"יביאור ל'חד גדיא' 

 השיר הזה הוא משל, והסיפור על הגדי מבטא את הסיפור של עם ישראל:

 וניתן להביא מס' פסוקים בהם עם ישראל דומים לצאן:  –הוא משל לעם ישראל  הגדי 

יתֹו .א  "יָדֹו וְצֹאן תהילים צ"ה: "כִּי הּוא ֱאֹלֵהינּו וֲַאנְַחנּו ַעם ַמְרעִּ

י צֹאןוְַאֵתן צֹאנִּי "יחזקאל ל"ד:  .ב יתִּ  "ַמְרעִּ

ה ַהצֹאןוְֵאלֶּה שמואל ב' כ"ד: דוד המלך קורא לעם צאן: " .ג  "?ָעׂשּו מֶּ

 אך ניתן לומר שהכוונה היא גם אבינו שבשמיים= האבא הוא בראש ובראשונה  אבא ,

 .משה רבינו -לרועה הראשון של עם ישראל 

 שני לוחות הברית. התורה היא הדבר שעל ידו נקנינו לעם לה'. שני הזוזים = 

 האומות שרוצות לאכול את עם ישראל. אמנם בתנ"ך לא מוזכר חתול אך  -= חתול  שונרא

חיה דומה מוזכרת. ישעיה אומר שבעתיד יהיה שלום בעולם, והוא מבטא את זה גם בפסוק 

חת החתוליים, הוא ביטוי לאומות שכל ירבץ", הנמר ממשפ ונמר עם גדי"וגר זאב עם כבש 

 השנים הציקו לישראל, ובעתיד יחיו בשלום.

בתהילים ע"ט אומר המשורר על הגויים  -האכילה של הגדי מבטאת את הפגיעה בישראל 

ת יֲַעקֹב ָאַכלכִּי שמשחיתים את ישראל: "  ."אֶּ

 שבאים להזיק  כך יש גויים -= הכלב נושך רק כדי לפגוע, הוא לא אוכל את טרפו  כלבא

 לישראל בלי שום תועלת לעצמם אלא רק לשם ההיזק.

 כאן בפיוט יכול להיות שהכוונה למצרים.

 " )שמות י"א(נוולש כלבלא יחרץ  ולכל בני ישראל בהקשר למצרים נאמר "

 המקל מסמל את המכות למצרים. המקל מזכיר גם את המטה של משה אתו הוא  חוטרא =

 עושה את האותות, ואתו הוא קורע את הים.

 כלומר הכעס של ה' על מעשיהם,  –= אש. אם ישראל לא עושים רצונו של ה', האש  נורא

 שורפת את המקל, את הסיוע של ה' לישראל.

 את האש, כלומר מסייעת לישראל לשוב אל = התורה שנמשלה למים היא זו שמכבה  מיא

 "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם". –ה' ולהתנקות מהחטאים 

 שור. השור מבטא את העושר החומרי, העושר עלול להרחיק את ישראל מה'  תורא =

"וישמן ישורון ויבעט ויטוש אלוה עשהו". השור מזכיר גם את חטא העגל, שנעשה בעזרת 

 הזהב שהשפיע ה' לישראל. שפע

 סוף בהמה  –= הכוח של הרדיפה אחר העושר ושכחת ה' לא יכול להתקיים לעד שוחט"

 לשחיטה". השוחט מראה ש'לא לעולם חוסן', העושר הוא דבר זמני ולא מתקיים.

 לא מרוצה ממעשיו של השוחט, הוא רוצה לבטל את הכוח שלו, והוא רוצה  מלאך המוות

 ווה שהשוחט שחט. להחזיר את כוח התא

 הוא שוחט את יצר הרע. חז"ל מתארים  –בסופו של דבר מסדר את הכל  הקדוש ברוך הוא

את שחיטת היצר לעתיד לבוא, ומגלים שיצר הרע יידמה לצדיקים כמו הר, ולרשעים כחוט 

השערה, יצר הרע נראה לנו לפעמים כמו הר, אך באמת הוא חוט השערה ובכוחנו לנצח 

 אותו.

 מוזמנים לשיר את הפיוט בלחן החדש...


