ויהי בחצי הלילה )מפיוטי יניי( – שיר הפסח המתמש
ליאור גוטלי
ם
כוֹר ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ֒
וַ יְ ִ ֣הי׀ ַבּ ֲח ִ ֣צי ַה ֗ ַלּיְ ָלה וַ ֘ה' ִה ָכּ֣ה ָכלְ -בּ ֘

 ְבכֵ  וַ יְ ִהי ַ חֲ ִצי הַ ַיְ לָה:
אָ ז רוֹב נ ִִ$יִ #הפְ לֵאתָ ה ַ ַיְ לָה,
ְכָל ַא ְ2מר ֹות זֶ ה הַ ַיְ לָה,
ֵגר צֶ ֶדק ִניְ ַ6ח ָ5ה  ְ8נֶחֱ לַק ל ֹו לַיְ לָה,

)שמות יב (29

מדרש תנחומא בלק ח":ויבא א+הי #אל בלע #לילה" .זהו שאמר הכתוב" ,ליל שמורי #הוא לה'" ...כל נסי #שנעשו
לישראל ונפרע לה #מ הרשעי – #בלילה היה" :ויבא א+הי #אל לב הארמי בחלו #הלילה"; "ויבא א+הי #אל
אבימל 1בחלו #הלילה"; "ויהי בחצי הלילה"; "ויהי הענ והחש 1ויאר את הלילה"; "ויחלק עליה #לילה" וכו'.
בבלי ראש השנה ד 4יא ע"ב :בניס נגאלו ובניס עתידי ליגאל,
שנ' "ליל שימורי #הוא לה'" – לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית.
יהם ׀ ַל֛יְ ָלה ...וַ יַּ ֵכּ֑ם )בר' יד (15+14
וַ יִּ ְשׁ ַ ֣מע ַא ְב ָ ֔רם ִ ֥כּי נִ ְשׁ ָ ֖בּה ָא ִ ֑חיו ...וַ יֵּ ָח ֨ ֵלק ֲע ֵל ֶ ֧
וּמ ָל ִ ֣כים ַ֔י ְר ְדּ יִ ֵ ֤תּן ֶ ֽכּ ָע ָפ ֙ר ַח ְר ֔בּוֹ ְכּ ַ ֥קשׁ נִ ָ ֖דּף ַק ְשׁ ֽתּוֹ׃
ִ ֤מי ֵה ִע ֙יר ִמ ִמּזְ ָ ֔רח ֶ ֖צ ֶדק יִ ְק ָר ֵ ֣אהוּ ְל ַר ְגל֑ וֹ יִ ֵ֨תּן ְל ָפ ָנ֤יו גּוֹיִ ֙ם ְ

ַנ ְָ5ה מֶ לֶ= <ְ ָרר ַ חֲ לוֹ #הַ ַיְ לָה,

שּׁה
אמר ֗לוֹ ִהנְּ ָך֥ ֵמ ֙ת ַעלָ -ה ִא ָ ֣
֑יְלה וַ ֣יּ ֹ ֶ
ימ ֶלְך ַבּ ֲח ֣לוֹם ַה ָלּ ָ
וַ יָּ ֧ב ֹא ֱאֹ֛ ִ -הים ֶאלֲ -א ִב ֶ ֖

ִהפְ חַ ְד ָ5ה אֲ ַר ִמי ְ ֶאמֶ  2לַיְ לָה,

)יש' מא (2

ֲא ֶשׁרָ -ל ַ ֔ק ְח ָתּ )בר' כ (3

אמר ֗לוֹ ִה ָ ֧שּׁ ֶמר ְלָך֛ ֶפּןְ -תּ ַד ֵ ֥בּר ִ ֽעם-יַ ֲע ֖קֹב ִמ ֥טּוֹב ַעדֽ ָ -רע׃
֑יְלה וַ ֣יּ ֹ ֶ
וַ יָּ ֧ב ֹא ֱאֹ֛ ִ -הים ֶאלָ -ל ָ ֥בן ָה ֲא ַר ִ ֖מּי ַבּ ֲח ֹ֣לם ַה ָלּ ָ
וֵ אֵֹ֨ -הי ֲא ִב ֶ֝יכם ֶ ֣א ֶמשׁ׀ ָא ַ ֧מר

וְ יִ ְ? ָר ֵאל סָ ר אֶ ל ַמלְ ָא= וְ ָיכ ֹול ל ֹו ַ ַיְ לָה,

ֵא ַל֣י) ...בר' לא (29,24

ֹלהים וְ ִעםֲ -אנָ ִ ֖שׁים
ית ִעםֱ -א ִ ֛
עוֹד ִשׁ ְמ ָ֔ך ִ ֖כּי ִאםִ -י ְשׂ ָר ֵ ֑אל ִ ֽכּיָ -שׂ ִ ֧ר ָ
אמר ֤ל ֹא ַי ֲֽעק ֹ֙ב יֵ ָא ֵ ֥מר ֙
וַ ֗יּ ֹ ֶ

תּוּכל )בר' לב (29
וַ ָ ֽ

ישׁ ִע ֔מּוֹ ַ ֖עד ֲעל֥ וֹת ַה ָ ֽשּׁ ַחר )בר' לב  (25וַ יָּ ַ֤שׂר ֶאלַ -מ ְל ָא ְ֙ך
וַ יֵּ ָא ֵ ֥בק ִא ֙

ֶז ַרע ְ כו ֵֹרי פַ ְתרוֹס מָ חַ ְצ ָ5ה ַ חֲ ִצי לַיְ לָה,

וַ יֻּ ָ֔כל )הושע יב (5

ְבּ ֶא ֶרץִ -מ ְצ ַ ֖ריִ ם ְבּ ַפ ְת ֥רוֹס
ם ִמ ְבּ ֤כֹר ַפּ ְרע ֹ֙ה ַהיּ ֵ ֹ֣שׁב ַעלִ -כּ ְס ֔אוֹ ַ ֚עד ְבּ ֣כוֹר
כוֹר ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ֒
וַ יְ ִ ֣הי׀ ַבּ ֲח ִ ֣צי ַה ֗ ַלּ ָיְלה וַ ֘ה' ִה ָכּ֣ה ָכלְ -בּ ֘

יריו ִ ְצלִ יל לֶחֶ  ַ #חֲ לוֹ #לַיְ לָה
ִחילְ חַ לְ ָ5ה ִמ ְדיָ וַ חֲ בֵ ָ

)ירמיהו מד (15

ַה ְשּׁ ִ֔בי) ...שמות יב (29

ֲחל֣ וֹם ָח ֗ ַל ְמ ִתּי וְ ִה ֨ ֵנּה ְצ ֝ ִליל ֶל ֶ֤חם ְשׂע ִֹר ֙ים ִמ ְת ַה ֵפּ ְ֙ך ְבּ ַמ ֲח ֵנ֣ה

ִמ ְד ָ֔ין )שופ' ז (13

)נוסח מאוחר לשורה זו :חֵ ילָ@ #א ָמ ְצא ְ קמָ ַ ַ #יְ לָה(

ר2ת ִסיִ יתָ ה ְ כוֹכְ בֵ י לַיְ לָה,
יסת נְגִ יד חֲ ֶ
ִט ַ

יוֹשׁב ַבּ ֲח ֥ר ֹ ֶשׁת
יס ָ ֔רא וְ ֥הוּא ֵ ֖
אוֹ ִ ֽס ְ
וְ ַשׂרְ -צ ָב ֙
לּוֹתם נִ ְל ֲח ֖מוּ
וֹכ ִב ֙ים ִמ ְמּ ִס ָ֔
ִמןָ -שׁ ַ ֖מיִ ם נִ ְל ָ ֑חמוּ ַה ֽכּ ָ

ָיעַ ְ Bמחָ ֵר 4לְ נוֹפֵ  4יד לְ ִאיי ,והוֹבַ ְ5ָ 2ה פְ ג ָָריו ַ ַיְ לָה,

דוֹ ַ ֣הר ַבּתִ -ציּ֔ וֹן גִּ ְב ַ ֖עת
מד יְ נ ֵ ֹ֤פף יָ ֙
֥עוֹד ַהיּ֖ וֹם ְבּ ֹ֣נב ַל ֲע ֑ ֹ

גּוֹיֽם )שופ' ד (2
ַה ִ

יס ָ ֽרא )שופ' ה (20
ִעםֽ ִ -ס ְ

רוּשׁ ָ ֽל ִם )יש' י (32
יְ ָ

מוֹשׁב
ֶאלַ -סנְ ֵח ִ ֖ריב ֶ ֥מ ֶלְך ַא ֽשּׁוּרֶ ...את֤ ִ -מי ֵח ַ ֙ר ְפ ָ֙תּ וְ ִג ַ ֔דּ ְפ ָתּ )יש' לז ִ (23,21כּיָ -ב ַ ֣חר ֣ה' ְבּ ִציּ֑ וֹן ִ֝א ָ ֗וּהּ ְל ָ ֥

ֽכֹּהָ -א ַ ֤מר ֙ה'...
ֽלוֹ )תהל' קלב (13

ַשׁ ִ ֣כּימוּ ַב ֔בֹּ ֶקר וְ ִה ֵנּ֥ה ֻכ ָלּ֖ם ְפּגָ ִ ֥רים ֵמ ִ ֽתים )מל"ב יט (35
א וַ ֵיֵּצ֣א׀ ַמ ְל ַ ֣אְך ֗ה' וַ יַּ ְ֙ך ְבּ ַמ ֲח ֵנ֣ה ַא ֔שּׁוּר ...וַ יּ ְ
וַ יְ ִהי֘ ַבּ ַלּ֣יְ ָלה ַההוּ ֒
תוספת תרגו #על מל"ב יט ) 35מתורג #חזרה לעברית( :ויהי בלילה ההוא – הוא הלילה של פסח.
תרגו #דברי הימי #ב לב ) 21מתורג #חזרה לעברית( :וישלח ]דבר[ ה' את גבריאל המלא 1וישמד בליל הפסח באש אוכלת ...במחנה מל 1אשור.

מ ִ6יב ֹו ְ ִאי2וֹ לַיְ לָה,
ָ ַרע ֵ ל ַ

נְ ֔בוֹ )יש' מו (1

לְ ִאי 2חֲ מדוֹת ִנ ְִגלָה ָרז חֲ זוֹת ַ ַיְ לָה,

ָכּ ַ ֥רע ֵבּל֙ ק ֵ ֹ֣רס
אגדת בל והתני
יל ָי֖א ָר ָז֣א ֲג ִ ֑לי )דניאל ב (19
אמר ֵא ֡ ַלי ָדּנִ יֵּ ֣אל ִאישֲׁ ֠ -ח ֻמדוֹת )דניאל י ֱ (11א ַ ֗דיִ ן ְל ָדנִ ֵיּ ֛אל ְבּ ֶחזְ ָו֥א ִ ֽדיֵ -ל ְ
וַ ֣יּ ֹ ֶ

ִמ ְֵ85ַ 2ר ִ כְ לֵי ק ֹו ֶד 2נֶהֱ ַרג ֹו ַ ַיְ לָה,

ירוּשׁ ֶל֑ם וְ יִ ְשׁ ֣תּוֹן ְבּ ֗הוֹן...
אצּר ֲא ַ ֣מרְ ...ל ַהיְ ָתיָ ֙ה ְל ָמאנֵ ֙יֵ ...ה ְיכ ָל֖א ִ ֣דּי ִב ְ
ֵבּ ְל ַשׁ ַ֞
אשׁ ַ ֖צּר
֣יל ָ֔יא ְק ִ֕טיל ֵבּ ְל ַ
ֵ ֚בּהּ ְבּ ֵל ְ

נו ַֹ2ע ִמ וֹר אֲ ָריוֹת Eו ֵֹתר חֲ לוֹמוֹת לַיְ לָה,
ִנְHה נ ַָטר אֲ גָגִ י וְ ָכ ַתב ְספָ ִריַ ַ #יְ לָה,
עו ַֹר ְר ָ5ה נ ְִצחֲ  Iעָ לָיו ְ נ ֶֶדד ְ2נַת מֶ לֶ= ַ ַיְ לָה,
רה ִת ְדרוֹ= 2 ְ8ו ֵֹמר מַ ה ִJלַיְ לָה,
ָ
Hתא ֶֹקר וְ גַ #לַיְ לָה,
ְצ ַרח 2 ַ8וֹמֵ ר וְ נ ָ #K
ָק ֵרב יוֹ #אֲ ֶ2ר הא @א יוֹ #וְ @ֹא לַיְ לָה,
ָר #הו ִֹדיעַ  ִ8י לְ  Iיוֹ #וְ גָ #לְ  Iלַיְ לָה,
"ו ְֹמ ִרי #הַ פְ ֵקד לְ עִ ְיר ָ8 Iל הַ Mוֹ #וְ כָ ל הַ ַיְ לָה,
ִָ #איר  ְ8אוֹר יוֹ #חֲ ֵ2יכַ ת לַיְ לָה.

אמר
ִ ֚דּי ֵשׁ ִיז֣ב ְל ָ ֽדנִ ֵ֔יּאל ִמןַ -י֖ד ַא ְריָ וָ ָ ֽתא )דניאל ו ְ (28דּ ָנ֣ה ֶח ְל ָ֔מא ִוּפ ְשׁ ֵ ֖רהּ נֵ ַ ֥

ַמ ְל ָ ֥כּא )דניאל ה (30,2

ֳק ָדםַ -מ ְל ָ ֽכּא )דניאל ב (36

הוּדים
הוּדים ָח ַ ֥שׁב ַעלַ -היְּ ִ ֖
ָה ָ֨מן ֶ ֽבּןַ -ה ְמּ ָ ֝ד ָתא ָה ֲאגָ ֗ ִגי צ ֵֹר ֙ר ָכּלַ -היְּ ִ ֔

ְל ַא ְבּ ָ ֑דם )אסתר ט (24

ַבּ ַלּ֣יְ ָלה ַה ֔הוּא נָ ֲד ָ ֖דה ְשׁ ַנ֣ת
פּוּרה׀ ָדּ ַ ֣ר ְכ ִתּי ְל ַב ִ ֗דּי )יש' סג ֵ (3א ַ ֙לי ק ֵ ֹ֣רא ִמ ֵשּׂ ֔ ִעיר שׁ ֵֹמ ֙ר ַמהִ -מּ ֔ ַלּיְ ָלה שׁ ֵ ֹ֖מר
ָ֣

מּ ֶלְך )אסתר ו (1
ַה ֶ ֑

ַמהִ -מּ ֵ ֽלּיל )יש' כא (11

מר שׁ ֵֹ֔מר ָא ָ ֥תה ֖בֹ ֶקר וְ גַ םָ -ל֑יְ ָלה )יש' כא (12
ָא ַ ֣
)הניקוד השכיח בהגדות :צָ ַרח כשומר וְ ָֹשח וכו'(
וְ ָה ָי֣ה יוֹםֶ -א ָ֗חד ֛הוּא יִ וָּ ַ ֥דע ַל ֖ה' לֹא-י֣ וֹם וְ לֹאָ -ל֑יְ ָלה וְ ָה ָי֥ה ְל ֵ ֽעת֖ ֶ -ע ֶרב יִ ְֽהיֶ הֽ -אוֹר )זכריה יד (7

וֹת ָמ ֥אוֹר
ְלָך֣ י ֭וֹם ַאףְ -לָך֥ ָל֑יְ ָלה ַא ָ ֥תּה ֲ֝ה ִכינ֗ ָ

שׁ ֶמשׁ )תהל' עד (16
וָ ָ ֽ

תּי ֽשׁ ֹ ְמ ִ ֔רים ָכּלַ -היּ֧ וֹם וְ ָכלַ -ה ַלּ֛יְ ָלה ָתּ ִ ֖מיד ֣ל ֹא
רוּשׁ ֗ ַל ִם ִה ְפ ַ ֙ק ְד ִ ֙
ַעל-חוֹמ ַ ֹ֣תיִ ְך יְ ָ
גַּ ם-ח ֶֹשׁ ְ֮ך לֹא-יַ ְח ִ ֪שׁיְך ִ֫מ ֶ ֥מּךָּ ְו ַ֭לי ְָלה ַכּיּ֣ וֹם יָ ִ ֑איר ַ֝כּ ֲח ֵשׁ ָ֗יכה

יֶ ֱח ֑שׁוּ )יש' סב (6

אוֹרה )תהל' קלט (12
ָכּ ָ ֽ

