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המסורת קוראת לנו לחזור ולספר, שנה אחר שנה, ביציאת מצרים. 

התורה מצווה על זיכרון יציאת מצרים עוד טרם התרחשותה (שמות 

יב, כד). בכך היא מציבה את הזיכרון כחשוב וקודם אפילו למאורעות. 

מדוע? לשם מה מצּווים בני אדם לזכור ולהזכיר, ללמד ולספר? 

עם ואדם שאינם מזינים את רוחם מהזיכרון ההיסטורי וממאורעות 

ההיסטוריה יהיו עניים ברוחם, וסופם שישובו פעם אחר פעם על 

מכאובי העבר ועל משגים שעשו. זיכרון הוא תמיד דינאמי, יש בו מבט 

אחורה וקדימה בעת ובעונה אחת. אנו מציבים את הזיכרון בתוך 

חיינו בהווה. אנחנו זוכרים כדרך שאנו חיים וכדרך שאנו מייחלים 

לעתיד לא ברור. העם היהודי הוא עם  שבחר לזכור ולהזכיר, ללמוד 

וללמד. לכן אנחנו מתכנסים שנה אחר שנה ומבקשים ללמוד את 

שסיפור יציאת מצרים מבקש ללמדנו, למען חיינו.

מסיפור יציאת מצרים אנו לומדים שחירות גובה מחיר שלא כל 

ואמרו  חזרו  במדבר,  בנדודיהם  אבותינו,  כבר  לשלמו.  מוכן  אחד 

המלווה  הבשר  סיר  ד).  יד,  (במדבר  מצרימה“  ונשובה  ראש  ”ִנתנה 

בבצלים, שומים, קישואים, ושאר ירקות, אותו לחם-עבדות שהעם 

זכר בערגה בעת נדודיו במדבר, מפתה לעתים יותר מלחם החירות, 

שלעתים הוא יבש, דל, תפל. אבל רק לחם החירות, גם אם יהא זה 

לחם-עוני, מעניק משמעות לחיים, עושה אותם ראויים. על כן אנו 

מחנכים את הדור הבא, ולא פחות מכך את עצמנו, לזכור את מרורי 

העבדות ויובש המצות ולהטמיע אותם בתוך חיינו שלנו. 

על דעת עינינו שראו - אנו מחנכים את בני ובנות הדור הבא שלא 

לחזור לשם, שלא לקבל עלינו את פרעה כמלך, שלא להיכנע לעבדות. 

אנו יודעים ומלמדים שפרעה זה, יכול שיהיה כוח זר המבקש לשעבד 

לעשותנו  הזומם  הכוח  להיות  בתוכנו,  גם  לשכון  יכול  הוא  אותנו; 

ידי  על  עושים  אנו  זאת  את  הרע.  ליצרם  המשועבדים  משעבדים, 

חזרה ושינון של לקחי העבדות במצרים מדי שנה בשנה.

ורת קוראת לנו לחזור ולספר, שנה אחר

מבוא 
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והתפתח  הלך  ההגדה  ביסוד  המונח  מצרים  יציאת  סיפור 

סיפור  כנראה  הוא  היה  השני  המקדש  בית  בימי  הדורות.  במהלך 

אכילת  היה  הטקס  עיקר  לילדיהם.  הורים  בעל-פה,  שסיפרו,  קצר 

בשר הכבש, המלווה במצות ומרורים, אליו צורף ה“מגיד“ כתוספת 

עיונית. לאחר החורבן, הציבה המשנה, במרכז סדר הפסח הביתי, 

את השיחה והלימוד, כתחליף לאכילת זבח הפסח בבית המקדש. 

מכאן הלך הסיפור והתפתח במשך הדורות ונהיה למחזה מפואר. 

הוא ממוקם במרכזו של ”ליל הסדר“, שאחד השלבים בו היא אמנם 

סעודה טעימה ודשנה, אך זו אינה העיקר.

משחקים פדגוגיים, שירים, בדיחות וסיפורים אישיים המשולבים 

בפסוקי מקרא ומדרש, יצרו יחד את הטכסט הנדפס ביותר במסורת 

היהודית, ההגדה של פסח. יצירתה של ההגדה המסורתית נמשכה 

אליה  נכנסו  כאשר  המאוחרים,  הביניים  ימי  ועד  המשנה  מימי 

הפיוטים האחרונים והיא התמסדה. בדורות האחרונים שבו ונוצרו, 

זה בצד זה, נוסחים חדשים של ההגדה. אלה ביקשו להביא טעמים 

חדשים, מסרים חדשים ותפיסות אלטרנטיביות. לצידה של ההגדה 

הקיבוצית, לצידן של הגדות פרטיות אשר גובשו במשפחות ובחבורות 

המתכנסות יחד לליל הסדר, לצידן של הגדות מחדשות רבות ושונות 

מבית- המסורתית  ההגדה  של  לצידה  וכמובן  ובתפוצות,  בישראל 

סבא, ניצבת לה היום, צעירה ורכה, הגדה לזמן הזה, הגדתה של 

התנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) בישראל.

זה.  את  זה  המשלימים  חלקים,  משני  בנויה  הזה  לזמן  הגדה 

ימצאו  כאן  דף.  כל  של  הימני  בצדו  מופיע  ההגדה,  נוסח  האחד, 

עורכי הסדר והמשתתפים בו את הנוסח העיקרי של ההגדה שאנו 

מציעים. ניתן למקד את המבט במרכיב זה ולצעוד עמו לאורך כל ליל 

הסדר. המרכיב האחר, ”מוסף – הַמרּבים לסֵּפר", כולל נוסחים 

העשויים  ושירה,  הגות  קטעי  וחדשים,  עתיקים  מקורות  חלופיים, 

להעשיר את ”ליל הסדר“ שלנו. אלה יכולים להתווסף על המופיע 

תמיד, להחליף חלק ממנו, או לשמש נקודת מוצא למחשבה ולדיון 

במהלך הסדר. את ההגדה לזמן הזה מלווה גם האוסף המתפתח 

ועוד,  ולדיון  להפעלה  רעיונות  דרשות,  מקורות,  של  והדינאמי 

בישראל  (רפורמית)  מתקדמת  ליהדות  התנועה  באתר  המצויים 



וניתנים להורדה ולהעתקה בכל עת. שם גם תוכלו אתם להציע 

לקהל מסדרי הסדר תוספות ורעיונות ששמשו אתכם.

הגדה לזמן הזה, על חלקיה השונים, מחדשת בכמה תחומים. 

באחדים היא הולכת בנתיבים שבהם צעדו מחדשי הגדה קודמים, 

באחרים היא מפלסת נתיב משלה:

חז“ל,  ומספרות  מהמקרא  עתיקים  מקורות  בהגדה  ◊ שילבנו 

המאירים את הסיפור באורות נוספים, כולל התייחסות לאישיותו 

ולפעלו של משה, האיש שהנהיג את העם מעבדות לחירות.

◊ שילבנו מקורות חדשים, משלנו ומשל יוצרים ישראליים ואחרים, 

המוסיפים מימד רוחני-הגותי לסיפור העתיק. בבואנו להתייחס 

עבדות  אותה  השואה,  אל  גם  להביט  בחרנו  ולשעבוד  לעבדות 

בגאולה  בעיוננו  דור.  שנות  לפני  רק  עמנו  שידע  מכול  נוראה 

של  מורכבותו  כל  עם  ישראל,  מדינת  להקמת  להתייחס  בחרנו 

הנושא, כ"ראשית צמיחת גאולתנו". בכך צעדנו בנתיב שבו צעד 

גם הסידור הרפורמי הישראלי, העבודה שבלב.             

◊ הצענו פירוש חדש למנהגי ההגדה העתיקים, כזה התואם את 

זמננו; הדגשנו את העובדה שאנו קוראים את ההגדה בארצנו, 

שחוויית חיינו אינה הגלות, אלא האחריות הכרוכה בחירות.  

◊ ביקשנו להשיב אל מקהלת הקולות של עם ישראל, הקורא את 

חיפשנו  הנשים.  של  קולותיהן  את  סיפורה,  את  ולומד  ההגדה 

גם  זה  לקול  להתייחס  שָידעו  ופרשנויות  מדרשים  יכולתנו  ככל 

ביהדות המסורתית; העלינו על נס את דמותה של מרים הנביאה, 

המסמלת  החמישית,  היין  לכוס  חיים  מים  של  כוס  והוספנו 

את תקוות הגאולה. צרפנו את קולנו שלנו והבאנו, לצד מדרש 

ארבעת הבנים, את הצעתנו למדרש ארבע הבנות.  

◊ אנו מציעים אפשרות לקיים את ליל הסדר במקצב שונה במעט 

מזה של ההגדה הימי- ביניימית. ממסכת פסחים שבמשנה אנו 

לֵמדים שיש לאכול בתחילת הסדר ורק אחר כך לספר ביציאת 

מצרים. זה היה סדר הדברים הטבעי במשתאות ההלניסטיים, 

הסדר.  ליל  של  העיצוב  דרכי  את  המשנה  עורכי  שאבו  מהם 

ונתגבש  ובישראל,  בעמים  זה,  סדר  השתנה  הדורות  במהלך 

הסדר המוכר מההגדה המסורתית. על-פי הנהוג בו מקומה של 

מצרים.  יציאת  על  והשיחה  הדיון  הלימוד,  אחרי  הוא  הארוחה 
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אנו מציעים לשקול לשוב, במידת מה, אל סדר-הדברים העתיק, 

הדתית  מטרתו  את  יותר  נכונה  בצורה  שישרת  מחשבה  מתוך 

והרוחנית של ליל הסדר. לפי הצעה זו, נקדים ל“מגיד“, לסיפורה 

של יציאת מצרים, טעימה ראשונה מהמרור, החרוסת והמצה. 

על  להקל  כדי  הסיפור.  את  נספר  הדעת,  ישוב  מתוך  אחריה, 

הדברים  בסדר  הדבקים  על  וגם  זו  להצעה  להיענות  הבוחרים 

פעמיים.  בהגדה  המופיעים  קטעים  ישנם   - המקובל  המסורתי 

כל  פי  על  נכון,  ניווט  על  יקלו  ה“תמיד“  את  המלוות  ההנחיות 

אחת משתי האפשרויות. 

◊ מתוך הכרה בכך שהסדר חוזר על עצמו מדי שנה ובכל פעם הוא 

דומה וגם שונה וחדש - מבקשת ההגדה לתת מקום לפרשנות 

משפחתיים  למדרשים  המקודשים,  הטקסטים  של  אישית 

וליצירתיות של כל עורכי הסדר.

איך עורכים את הסדר?
א. לפי מנהג קדום, ערכו במוצאי ”שבת הגדול“ שלפני פסח מעין 

חזרה כללית על רוב הסדר, ומכאן הביטוי, המופיע גם בין דפי 

בסמליל  הגדול“ (מלּווה  בשבת  כאן  ”עד  הזה,  לזמן  ההגדה 

). גם אם אין מאמצים מנהג זה, חשוב שעורך/כת 
 

[אייקון] 

הסדר והמשתתפים יעיינו בהגדה מראש, יהרהרו בכיוון הרוחני 

למקורות  ויפנו  הקרוב  לסדר  להעניק  מבקשים  שהם  והטקסי 

נוספים, כסיפור יציאת מצרים שבספר שמות, סיפורי מאבקים 

של עמים שונים לחירות ועוד. כאמור, כדאי מאוד להתעדכן מדי 

מתקדמת  ליהדות  התנועה  שבאתר  החדשים  בחומרים  שנה 

גם  היתר  בין  תמצאו  רבים  חומרים  להגדתנו.  הצמוד  בישראל, 

של  הגדה   – לסדר  בהצעה  החגים“,  מכון   - ”שיטים  באתר 

פסח; מסורת וחידוש והלילה הזה – הגדה ישראלית. אוסף 

עשיר של פרשנות מסורתית ניתן למצוא, בין היתר, בספר הגדה 

שלמה. תמונה מקיפה על תולדות ההגדה ונוסחיה מעניק הספר 

תולדות נוסח ההגדה.  

ההגדהב.   בנוסח  הזה,  לזמן  ההגדה  דפי  בין  נפגוש  פעם  לא 

או  מסורתי-מחודש  טכסט  ולצידו  מסורתי  טכסט  וב“מוסף“, 

טכסט חדש. אין חובה לכלול את כולם במהלך הסדר, אך כדאי 



לעבור עליהם כדי לבחור איזה מביניהם ייקרא השנה בקול.

”צא  במילים  הפותח  מצרים,  יציאת  סיפור  של  המרכזי  ג. בקטע 

ולמד“, אנו מציעים שלוש דרכים:

משפחות להן ילדים רכים ו/או כל הבוחרים לקצר עשויים  1 .

סיפור  את  המספרים  המקרא  פסוקי  בקריאת  להסתפק 

היציאה ממצרים. אלה סומנו בסמליל 

להרחיב  המעניינים  כל  ו/או  צעירים  ילדים  להן  משפחות  2 .

והמקורות,  המדרשים  מבין  נוספים  קריאה  קטעי  יבחרו 

בעיקר מבין אלה שבנוסח ההגדה. לעתים תמצאו שעדיף 

לספר בלשונכם את הנאמר במקור. ייתכן שתיעזרו בהמלצות 

להפעלות שונות שתופענה באתר התנועה ליהדות מתקדמת 

בישראל. 

 ," ציבור המעוניין להעמיק ישלב בהרחבה קטעים מה"מוסף. 3

תמצאו  כאן  לו.  כתחליף  או  ההגדה  שבנוסח  הטכסט  לצד 

תוספות למדרש, קטעי הגות, יצירות בנות זמננו ועוד. במקרים 

רבים מַזמנים המקורות שב"מוסף" נושאים לשיחה בה יוכלו 

לקחת חלק כל המשתתפים בסדר. ניתן לוותר על הטכסטים 

שב"מוסף", ולהתקדם לאורך סדר הדברים שבנוסח ההגדה 

בלבד, כאשר לעורך/כת הסדר ניתנת הבחירה היכן להעמיק 

ולהרחיב. 
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של  וביצוע  עיון  מחקר,  עבודה,  של  תולדה  היא  הזה  לזמן  הגדה 

הראשון  הצעד  רבות.  שנים  במשך  בניסויה  חלק  נטלו  אשר  רבים 

לקראת חיבורה נעשה בשנת תשמ“ט. היה זה פרי עמלה של קבוצת 

מזור,   יהורם  הרב  בהדרכת  שבערבה  יהל  הרפורמי  הקבוץ  חברי 

עורך נוסח ההגדה שלפנינו. מאז ראו אור כמה וכמה נוסחים, עד 

שבשנים האחרונות שבנו, יחד עם קבוצת חברים במועצת הרבנים 
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ְצַרִים  ר ְיָצאֶתם ִממִּ ה ֶאל ָהָעם ָזכוֹר ֶאת ַהּיוֹם ַהזֶּה ֲאשֶׁ ַוּיֹאֶמר משֶׁ

חֶֹזק ָיד הוִֹציא יי ֶאְתֶכם ִמזֶּה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:  י בְּ ית ֲעָבִדים כִּ ִמבֵּ

ֶאֶרץ  ֶאל  יי  ְיִביֲאָך  ִכי  ְוָהָיה  ָהָאִביב:  חֶֹדׁש  בְּ יְֹצִאים  ם  ַאתֶּ ַהּיוֹם 

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת  בַּ ר ִנשְׁ י ְוַהְיבּוִסי ֲאשֶׁ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחוִּ ַנֲעִני ְוַהִחתִּ ַהכְּ

חֶֹדׁש ַהזֶּה:  ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת בַּ

ִביִעי ַחג ַליי: ַמּצוֹת ֵיָאֵכל ֵאת  ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ שִׁ

ֻבֶלָך:  ָכל גְּ אֹר בְּ ְבַעת ַהיִָּמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך שְׂ שִׁ

ֵצאִתי  בְּ ִלי  יי  ה  ָעשָׂ ֶזה  ֲעבּור  בַּ ֵלאמֹר  ַההּוא  ּיוֹם  בַּ ְלִבְנָך  ְדתָּ  ְוִהגַּ

ְצָרִים:  ִממִּ

שמות יג, ג-ח 

בדיקת, ביטול 
וביעור חמץ 

בלילה שלפני ערב פסח בודקים את החמץ. 

נוהגים שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם 

במספר מקומות בבית כדי שימצאום הבודקים. נוהגים להניח 

עשרה פתיתים. 

קודם בדיקת חמץ אומרים:

ִמְצוָֹתיו, ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

עּור ָחֵמץ: ַעל בִּ

מיד אחר הבדיקה נבטל את החמץ שלא מצאנו ונאמר בעברית או בארמית:

יה,  יּה ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמתֵּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיכָּ כָּ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר כְּ ִלבָּ

ביערתים,  ושלא  ראיתים  שלא  ברשותי,  שיש  ושאור  חמץ  כל 
יבוטלו ויהיו הפקר כעפר הארץ. 

נוסח ההגדה 10
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שמחת יום טוב, מצווה לנשים וגברים, מבוגרים וילדים:

ָיִמים טֹוִבים - ֻּכָּלם ֲאסּוִרים ְּבֶהְסֵּפד ְוַתֲעִנית. ְוַחָּיב ָאָדם ִלְהיֹות 

ָּבֶהם ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב...  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגְך" (דברים טו, יד). 

ֵּכיַצד?... אֹוְכִלין ָּבָׂשר ְוׁשֹוִתין ַיִין, ֶׁשֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ְּבָבָׂשר ְוֵאין 

ַלֵּגר  ְלַהֲאִכיל  ַחָּיב   - ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ּוְכֶׁשהּוא  ְּבַיִין.  ֶאָּלא  ִׂשְמָחה 

ֶׁשּנֹוֵעל  ִמי  ֲאָבל  ָהֻאְמָלִלים.  ָהֲעִנִּיים  ְׁשָאר  ִעם  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום 

ַּדְלתֹות ֲחֵצרֹו ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה... ְוֵאינֹו ַמֲאִכיל ּוַמְׁשֶקה ַלֲעִנִּיים ּוְלָמֵרי 

ֶנֶפׁש - ֵאין זֹו ִׂשְמַחת ִמְצָוה ֶאָּלא ִׂשְמַחת ְּכֵרסֹו. 

רמב“ם, משנה תורה, זמנים, הלכות יום טוב, ו, יז-יח

התנשאות  בה  שאין  חירות  של  עיקרה 
בו  אין  לפיכך   - מתנפח  החֵמץ  וגאווה. 
ואינה  מתנשאת  אינה  המצה  חירות. 

מתנפחת - לפיכך היא סמל לחירות. 
רבי זוסיא מאניפולי

הביצה  מסמלים  במסורת,  המקובלים  ההסברים  אחד  פי  על 

בן  (וורמייזא),  מוורמס  אליעזר  ר‘  ואהרן.  משה  את  והזרוע 

המאה השלוש עשרה, הציע להוסיף בסמוך לצלחת הסדר גם 

צלחת ובה דגים. המים מסמלים את דמותה של מרים הנביאה, 

שהצילה את אחיה בהשיטה אותו על המים. 

חז"ל מספרים גם על בארּה הקסומה של מרים שהרוותה במים 

חיים את ישראל במסעותיהם במדבר. הדג, סמל הפריון החי 

במים, מסמל אפוא, לשיטת רבי אליעזר, את מרים ומשלים את 

שני האחים והאחות שעמדו ביסוד גאולת ישראל ממצרים. 

על פי מעשה רוקח, סאניק תרע“ב, נט, עמ‘ יז 
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בערב פסח בבוקר שורפים את החמץ. לאחר שריפתו נבטל את החמץ שלא מצאנו 
ונאמר בערמית או בעברית:

ּה,  ֲחִמתֵּ ּוְדָלא  ּה  ֲחִמתֵּ דַּ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאכָּ דְּ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ל  כָּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר כְּ ּה ִלבָּ ּה ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ ִבַעְרתֵּ דְּ

שביערתים  ראיתים,  ושלא  שראיתים  שברשותי,  ושאור  חמץ  כל 

ושלא ביערתים, יבוטלו ויהיו הפקר כעפר הארץ.

ברכה על הנרות

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם,  רּוְך ַאתָּ בָּ

ִמְצוָֹתיו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ֲאשֶׁ

ְוִצוָּנּו ְלַהְדִליק ֵנר 

ל) יוֹם טוֹב. ת ְושֶׁ בָּ ל (שַׁ שֶׁ

ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו, 

ּצוֹת ַהזֶּה.  יוֹם ַחג-ַהמַּ נּו בְּ לּו ֶאת ַחגֵּ יִָּאירּו ַהנֵּרוֹת ַהלָּ ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ

ַחֶגָך.  ַמח בְּ ֱאמּוָנְתָך ְוִנשְׂ נּו בֶּ ַמִים, ָהֵאר ִלבֵּ שָּׁ בַּ ָאִבינּו שֶׁ

ים.  ָך ְמקוֹר ַחיִּ י ִעמְּ ְמעוֵֹננּו, כִּ ְמָחה בִּ לוֹם, אוָֹרה ְושִׂ ים שָׁ שִׂ

אוְֹרָך ִנְרֶאה אוֹר. ְונֹאַמר: ָאֵמן. בְּ

יָענּו  ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַמן ַהזֶּה. ַלזְּ

נוסח ההגדה 12
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הי"ז  במאה  שפעל  הקדוש")  ("השל"ה  הורביץ  ישעיה  הרב 

באשכנז, מסביר ששלוש מצוות היסוד בחג: פסח, מצה ומרור 

ארבע  כנגד  הן  הכוסות  ארבע  ואילו  האבות  שלושת  כנגד  הן 

האמהות. 

אברהם, שזכה לשמירתו ולהגנתו של האל, הוא כנגד המצה 
השמורה. 

הורה  הולדתו,  על  שבישרו  המלאכים  ביקור  שבעת  יצחק, 
אביו להגיש לאורחים שני גדיי-עזים (בראשית כז, ט), הוא כנגד 

כקרבן  והשני  הפסח  כזבח  אחד  בחג,  המובאים  הגדיים  שני 

חגיגה. 

(השל"ה   המרור  כנגד  הוא  ומרים"  "מעט  היו  שחייו  יעקב, 
מתייחס לפסוק ספר איוב [ג, כו] "ֹלא ָׁשַלְוִּתי ְוֹלא ָׁשַקְטִּתי ְוֹלא ָנְחִּתי ַוָּיֹבא רֶֹגז", 

ומייחס אותו ליעקב בעקבות המדרש [למשל: בראשית רבה, פרשה פד]). 

וממשיך השל"ה: ארבע אמהות הן ארבע כוסות:

שרה כוס ראשונה אשר בחר בנו מכל העמים, כי כשם שאברהם 
אבינו בחר מהעמים וגייר את האנשים, כן שרה גיירה הנשים.

רבקה כוס אגדה, ’מתחיל בגנות ומסיים בשבח‘, כן התחילה... 
בעשו וסיימה ביעקב... 

רחל כוס ברכת המזון, שיוסף ְּבנּה כלכל כל בית ישראל, והיא 
היתה עקרת הבית, [ונאמר]... ’אין ברכה מצויה בביתו של אדם 

אלא בשביל אשתו‘ בבלי, בבא מציעא, נט ע"א. 

לאה ברכת השיר כוס רביעית... ואומר הלל הגדול, כל מיני 
לה)  כט,  (בראשית  ה‘"  ֶאת  אֹוֶדה  "ַהַּפַעם  שאמרה  ִמלאה  הילּול 

וממנה בא... משה רבנו עליו השלום. 

על פי שני לוחות הברית, פסחים, מצה עשירה, מד 
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סדר הקערה 
בשולחן הסדר

בקערת הסדר אנו מוצאים את המרכיבים הבאים: 

זרוע, ביצה, מרור, חרוסת וכרפס.

זרוע 
של  הנטויה  ולזרוע  החזקה  ליד  סמל   - גם  הפסח;  לקרבן  זכר 

הקב"ה שגאל את עמנו ממצרים. מניחים עצם עם מעט בשר.

ביצה
ישראל  עם  של  הרוחני  לחוזקם  סמל   - גם  חגיגה;  לקרבן  זכר 

זהותם  את  המירו  לא  וסבלם  עבדותם  למרות  אשר  במצרים, 

ולא התבוללו. מניחים ביצה קשה מפוייחת.

מרור
זכר לחיים המרים במצרים. מנהג ספרדים להסתפק בעלי חסה. 

על פי מנהג אשכנז אוכלים שני סוגי מרור: לברכה משתמשים 

בחסה ולכורך - בחזרת.

חרוסת
זכר לעבודת הטיט שעבדו בני ישראל במצרים. החרוסת היא 

רסק פירות מסוגים שונים - כל עדה על פי מנהגה.

כרפס
סמל לחג האביב ולהתחדשות הצמיחה בטבע. נהוג להניח ירק 

אדמה  תפוח  או  צנונית  גם  אך  פטרוזיליה,  או  סלרי  כמו  ירוק 

מבושל.
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כי   - והוא  הנר:  לאור  החמץ  את  בודקים  עשר  לארבעה  אור 

כפי שהשאור מחמיץ את העיסה כך יצר הרע מחמיץ ומפסיד 

את האדם ומחטיאו. על כן חלה עליו חובת ביעור היצר הרע 

מעליו. ולאור הנר: כי הנר הוא הנשמה, ואור הנמשך מהנר הוא 

ובמחבואות  ליבנו  מצפוני  בכל  ובסדקין:  בחורין  הטוב.  היצר 

פניותינו. 

על פי רבי משה אלשיך 

כוונה לליל הסדר:
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ַקְדמֹוֵנינּו, 

ְמֻסִּבים ָאנּו ְסִביב ׁשּוְלָחן ֶזה ִּכְבֵני חֹוִרין. 

ִנים ַהֲאֻרּכֹות ֶׁשָּבֶהן ָסַבְלנּו ִּדּכּוי.  ְּבִלֵּבנּו ַחי ֵזֶכר ַהּשָׁ

ַּבענּו ֹלא ַלֲהפֹוְך ִלְמַדִּכאים ְּבַעְצֵמנּו,  ִנשְׁ

ַאך יֹוְדִעים ָאנּו ַעד ַּכָּמה ַקל הּוא ְלַהְכִּביד ֶאת ִלֵּבנּו. 

ְּכֶׁשָאנּו ָּבִאים ַהַּלְיָלה ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, 

יֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשָהֵחרּות, ַמָּסע ִהיא; 

ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַרק ֵראִׁשית ַהַּמָּסע ֶאל ָהָהר, 

ֶׁשהֹוִביל ֶאל ִהִּמְדָּבר ּוִמָּׁשם ֶאל ֶאֶרץ ַהַהְבָטָחה ְוַהִּייעּוד.  

ַעל ְמַנת ִלְהיֹות ְּבֵני חֹוִרין, 

ָעֵלינּו ְלָגֵרׁש ִמִּלּבֹוֵתינּו ֶאת ַהַּפְרעֹה ֶׁשְּבתֹוֵכנּּו. 

ָאנּו ְמֻצִּוים ְלַחֵּדׁש ֶאת ִהְתַחְּיבּוֵתנּו ִלְזכּויֹות ָהָאָדם, 

ְזכּויֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ַהִּנְבָרִאים ְּבֶצֶלם ֱאלֹוִהים.  

ַהְּגאּוָלה  ִזְרֵעי  ִּכי  ָאנּו  יֹוְדִעים  ְּבִמְצַרִים,  ַהְּמַיְּלדֹות  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו 

ִנָּטִעים ַעל ַקְרָקָעּה ֶׁשל ַהִהְתַנְּגדּות ִלְדַבר ַּפְרעֹה.

ַהַּלְיָלה ָנִביא ֶאל ׁשּוְלָחֵננּו ֶאת ַזֲעָקָתם ֶׁשל ַהּסֹוְבִלים ַּבֲאֶׁשר ֵהם. 

ִנְזּכֹור ְוַנְזִּכיר ֶאת ְּבֵני ַעֵּמנּו, ֶאת ְׁשֵכֵנינּו, 

ֶאת ַהּסֹוְבִלים ְוַהְמֻעִּנים ְּבָכל ָמקֹום; 

ְוֶזה  ַּבֲאֵחִרים  ַמִּטיִלים  ֶׁשָאנּו  ֶזה  ְוַהִּשֲעּבּוד,  ַהִּדּכּוי  ֶאת  נֹוִקיַע 

ֶׁשַּמִּטיִלים ִּבְׁשֵמנּו, ֶזה ֶׁשַּמִּטיִלים ְּבָכל ָמקֹום ְּבַרֲחֵבי ֵּתֵבל. 
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נֲַּעשּׂו ַלֲאבֵֹתינּו  ים ְוִנְפְלָאוֹת שֶׁ סִּ נִּ ר בַּ ל ּתוָֹרה ְלַספֵּ ה שֶׁ ִמְצַות ֲעשֵׂ

נֱֶּאַמר: ְזכוֹר ֶאת-ַהּיוֹם ַהזֶּה  ִניָסן, שֶׁ ר בְּ ה ָעשָׂ ֵליל ֲחִמשָּׁ ִמְצַרִים בְּ בְּ

ֶאת-יוֹם  ְזכוֹר  נֱֶּאַמר:  שֶׁ מוֹ  כְּ ג).  יג,  (שמות  ְצַרִים  ִממִּ ְיָצאֶתם  ר  ֲאשֶׁ

ְדתָּ  ְלמּוד לוַֹמר: ְוִהגַּ ר? תַּ ה ָעשָׂ ֵליל ֲחִמשָּׁ בְּ ִין שֶׁ ת (שם ב, ח). ּוִמנַּ בָּ ַהשַּׁ

ה  יֵּׁש ַמצָּ ָעה שֶׁ שָׁ ֲעבּור ֶזה (שם יג, ח) - בְּ ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר בַּ ְלִבְנָך בַּ

ֲחָכִמים  ֲאִפּלּו  ן:  בֵּ לוֹ  ֵאין  שֶׁ י  ְוַאף-ַעל-פִּ ְלָפֶניָך.  ֻמנִָּחים  ּוָמרוֹר 

ָבִרים  דְּ בַּ ֲאִריְך  ַהמַּ ְוָכל  ִמְצַרִים,  יִציַאת  בִּ ר  ְלַספֵּ ַחיִָּבים  דוִֹלים  גְּ

ח.  בָּ ָהיּו - ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ֵאְרעּו ְושֶׁ שֶׁ

רמב"ם, משנה תורה, זמנים, הלכות חמץ ומצה, ז, א

סדר ההגדה של פסח

סימני הסדר:

ָמרוֹר   ּכוֵֹרְך ׁש   ּוְרַחץ  ַקדֵּ

ְלָחן עוֵֹרְך שֻׁ ס   ַיַחץ  ְרפַּ כַּ

ֵרְך ָצפּון   בָּ ַמִגיד   ָרַחץ 

ל   ִנְרָצה  ַהלֵּ ה  מוִֹציא ַמצָּ
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ִנְתַחֵּיב ֵמָחָדׁש ְלַזּכֹות ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵחרּות, ְוִלְזּכֹות ְּבַכך ְּבֵחרּוֵתנּו 

ֶׁשָּלנּו:

ֶאת ָהְרֵעִבים ְלֶלֶחם, ֶאת ַחְסֵרי קֹוַרת ַהָּגג, 

ְרֵנס ִּכְבֵני חֹוִרין.   ֶאת ְמֻשְּלֵלי ַהְּיכֶֹלת ְלַקֵּים ַחִיים ֶׁשל ָּכבֹוד ּוְלִהְתפַּ

ֶאת ַהְּפִליִטים ּוְמַהְּגֵרי ַהֲעבֹוָדה,

ֶהַחִיים ְלֹלא ְזכּויֹות ְוְלֹלא ֲהַגָּנה.  

ֶאת ַהָּנִשים ַהִּנְמָּכרֹות ִּכְׁשָפחֹות ְוַהֲאסּורֹות ְּבָבֵּתי ַהּבֹוֶׁשת. 

ימּות ּוִמִּדיּכּוי  ֶאת ַהּסֹוְבלֹות ֵמַאלִּ

ְּבתֹוְך ָּבֵּתיֶהן ּוְבֶקֶרב ִמְׁשַּפחֹוֵתיֶהן.

ֶאת ֵאֶלה ֶׁשִּנְמַנע ֵמֶהם ִלְבנֹות ַּבִית 

ְוֵאֶלּה ֶׁשָּבֵּתיֶהם ִנְגָזִלים ֵמֶהם ִּבְׁשִרירּות ֵלב. 

ֶאת ַהִּנְרָּדִפים ְוַהֻּמְפִלים ְּבֶׁשל ַּדָּתם, ִּגְזָעם, 

ֱאמּוָנָתם ְואֹוַרח ַחֵייֶהם.

ֶאת ַהְּמַיְחִלים ְלַחִיים ֶׁשל ֵחרּות ִויִציָרה ֶׁשֶּטֶרם ָזכּו ָלֶהם. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֵּנַדע ְלָהִביא ְּבַמֲעֵשינּו ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ֵחירּות ּוְפדּות, 

ְּדַבר  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשִּנְזֶּכה  ּוְבעֹוָלֵמנּו,  ְּבַאְרֵצנּו  ְוִׁשָוויֹון  ֶצֶדק  ֶׁשַּנְרֶּבה 

ַהָּנִביא: ”ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה“ (ישעיהו א, כז).

מבוסס על תוספת להגדה של ”שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם“

רבי יהושע אומר: בניסן נברא העולם, 

בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק...

בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל. 

בבלי, ראש השנה, יא ע"א 

"ְוַהֻּלחֹת ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות 

ַעל ַהֻּלחֹת" (שמות לב, טז) - אל תקרא ָחרות אלא ֵחירות, שאין לך 

בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכל מי שעוסק בתורה 

תדיר הרי זה מתעלה. משנה, אבות, ו, ב
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ׁש    ַקדֵּ  
ָרֵאל ֲאִני יי  ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִישְׂ

ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים  ְוהוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ִמתַּ
י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם  ְלתִּ ְוִהצַּ

דִֹלים:  ָפִטים גְּ ְזרוַֹע ְנטּוָיה ּוִבשְׁ י ֶאְתֶכם בִּ ְוָגַאְלתִּ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים  ְוָלַקְחתִּ

ַחת ִסְבלוֹת ִמְצָרִים:   י ֲאִני יי ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמוִֹציא ֶאְתֶכם ִמתַּ ם כִּ ִויַדְעתֶּ

אָֹתּה  ָלֵתת  ָיִדי  ֶאת  אִתי  ָנשָׂ ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי 
ה ֲאִני יי: י אָֹתּה ָלֶכם מוָֹרשָׁ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתתִּ

שמות ח, ו-ח

כוס ראשונה
מוזגים כוס ראשונה ומברכים

ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים".  "ְוהוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ִמתַּ
(שמות ח, ו).

ִנים ְלַקיֵּם ִמְצַות ּכוֹס  ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמֻזמָּ

ֶנֶגד ְלׁשוֹן    ל ֵליל ַהֵסֶדר, כְּ ִראׁשוָֹנה שֶׁ

ָרֵאל. אּוָלת ַעם ִישְׂ ל גְּ "ְוהוֵֹצאִתי" שֶׁ  

בשבת מתחילים כאן:

בלחש: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:  י: ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ שִּׁ יוֹם ַהשִּׁ

ה  ר ָעשָׂ ִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ּיוֹם ַהשְּׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים בַּ

ה:  ר ָעשָׂ ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ִביִעי ִמכָּ ּיוֹם ַהשְּׁ ּבֹת בַּ שְׁ ַויִּ

ׁש אֹתוֹ  ִביִעי ַוְיַקדֵּ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהשְּׁ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹוֹת:  ר בָּ ל ְמַלאְכּתוֹ ֲאשֶׁ ַבת ִמכָּ י בוֹ שָׁ כִּ

בראשית א, לא - ב, ג
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אלוהים גואל המדוכאים
מהפכה  חולל  המדוכאים,  גואל  בחינת  האלוהים,  מושג 

האדם;  בחיי  ממלאת  שהיא  ובתפקיד  הדת  של  במשמעותה 

היא נתפסת כמרוממת את תכונות הנפש המוסרית. דת ישראל 

ממקמת את תחיית הטבע, בחינת גילוי אלוהי, במדרגה נמוכה 

מתחיית רוח האדם על ידי החירות. פסח הוא בראש ובראשונה 

”זמן חירותנו“. רבים סוברים כי הדת והחירות סותרים, מטבעם, 

מובן מאליו כי עיקר תפקידה של הדת  זה את זה. הם מניחים כְּ

החירות,  של  זו  מוטעית  תפיסה  כנגד  החירות.  את  לרסן  הוא 

מדגיש חג  מדינית,  כהפקרות או כהזיה  ראייתה  מתוך  הבאה 

הפסח - מכוח הדבקות שלו באלוהים ככוח המוליך אל החירות 

- את הרעיון כי החירות היא שורש חייו הרוחניים של האדם 

ותנאי עיקרי להגשמתו העצמית. היא גאולת נפשו. 

מעובד על פי מרדכי מנחם קפלן, ערכי היהדות והתחדשותם, עמ‘ 251

ַׁשַּלח ָנא 
ֶאת ַעִּמי 

הושר בפי הנאבקים 

בעבדות בארצות הברית

תרגום: אפרים דרוד

ַמֵהר, מֶֹׁשה ַצֵּוה ַּפְרעֹה:

ַׁשַּלח ָנא ֶאת ַעִּמי!

ִמְצַות ָהֵאל ֱאמֹור ָנא לֹו:

ַׁשַּלח ָנא ֶאת ַעִּמי!

קּוָמה, ֵלְך ָנא

ֶאל ְּכַבד ַהֵּלב ָהַרע,

ַצו לֹו ִּבְׁשִמי:

ַׁשַּלח ָנא ֶאת ַעִּמי

ַׁשַּלח ָנא 
ֶאת ַעִּמי  

הושר בפי תנועת ההתנגדות 

היהודית בברית המועצות 

ְלַפְרעֹה ֲאִני אֹוֵמר:

ַׁשַּלח ָנא ֶאת ַעִּמי

ַׁשַּלח ַעִּמי, ַעם ִיְׂשָרֵאל

ְלמֹוַלְדּתֹו.
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בשאר ימות השבוע מתחילים כאן. 
ברכת הגפן: 

ֶפן. ִרי ַהגָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

קידוש:

ל ָעם  נּו ִמכָּ ַחר בָּ ר בָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ִמְצוָֹתיו.  נּו בְּ שָׁ ל ָלׁשוֹן ְוִקדְּ ְורוְֹמָמנּו ִמכָּ

תוֹת ִלְמנּוָחה ּו)  בָּ ַאֲהָבה (בשבת: שַׁ ן ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו בְּ תֶּ ַותִּ

שֹוֹן  ים ְלשָׂ ים ּוְזַמנִּ ְמָחה ַחגִּ מוֲֹעִדים ְלשִׂ

ּצוֹת ַהזֶּה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו  ת ַהזֶּה ְו) ֶאת יוֹם ַחג ַהמַּ בָּ (בשבת: ֶאת יוֹם ַהשַׁ

ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים.  (בשבת: בְּ

ים.  ל ָהַעמִּ תָּ ִמכָּ שְׁ י ָבנּו ָבַחְרתָּ ְואוָֹתנּו ִקדַּ כִּ

ַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן)  ָך (בשבת - בְּ ת) ּומוֲֹעֵדי ָקְדשֶׁ בָּ (בשבת - ְושַׁ

נּו.  שֹוֹן ִהְנַחְלתָּ ְמָחה ּוְבשָׂ שִׂ בְּ

ים. ַמנִּ ָרֵאל ְוַהזְּ ת ְו) ִישְׂ בָּ ׁש (בשבת - ַהשַׁ ה יי ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

במוצאי שבת מוסיפים:
ברכת הנר:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאתָּ בָּ

הבדלה: 

ין אוֹר  ין קֶֹדׁש ְלחֹל בֵּ יל בֵּ ְבדִּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהמַּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה.  ֲעשֶׂ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִביִעי ְלשֵׁ ין יוֹם ַהשְּׁ ים בֵּ ָרֵאל ָלַעמִּ ין ִישְׂ ְך בֵּ ְלחֹשֶׁ

ִביִעי  ַהשְּׁ יוֹם  ְוֶאת   . ְלתָּ ִהְבדַּ טוֹב  יוֹם  ת  ִלְקֻדשַּׁ ת  בָּ שַׁ ת  ְקֻדשַּׁ ין  בֵּ

ָרֵאל  ִישְׂ ָך  ַעמְּ ֶאת  תָּ  שְׁ ְוִקדַּ ְלתָּ  ִהְבדַּ  . תָּ שְׁ ִקדַּ ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ ְיֵמי  ת  שֶׁ ִמשֵּׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. יל בֵּ ְבדִּ ה יי ַהמַּ רּוְך ַאתָּ ֶתָך. בָּ ְקֻדשָּׁ בִּ

ממשיכים (בכל ימות השבוע) בברכת הזמן:

ַמן  יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַהזֶּה.

ושותים בהסיבת שמאל.
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נוסח חליפי לקידוש:

ּוְמַקְּדׁשֹו   ַעּמֹו  ֶאת  ָהאֹוֵהב  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ה‘,  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ן ָלנּו ה‘ ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה (ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו)מֹוֲעִדים  ְּבִמְצוֹוָתיו, ַוִתתֵּ

ַחג  יֹום  ְו)ֶאת  ַהֶּזה  ַהַּׁשָּבת  יֹום  (ֶאת  ְלָׂשׂשֹון  ּוְזַמִּנים  ַחִגים  ְלִׂשְמָחה 

ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  (ְּבַאֲהָבה)  ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ַהֶּזה  ַהַּמּצֹות 

ּומֹוַעֵדי  (ְוַׁשָּבת)  ִקַּדְׁשָּת  ַחֵּיינּו  ְוֶאת  ַלֲעבֹוָדֶתָך  ֵקַרְבָּתנּו  ִּכי  ִמְצַרִים. 

קְֹדֶׁשָך (ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון) ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה‘ 

ְמַקֵּדׁש (ַהַּׁשָּבת ְו)ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

נוסח חליפי להבדלה (במוצאי שבת):

ֵּבין  ְלחֹל  קֶֹדׁש  ֵּבין  ַהַּמְבִּדיל  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

אֹור ְלחֶֹׁשְך ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת 

ִעם  ִלְבִריְתָך  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ְּבִריְתָך  ֵּבין  ִהְבַּדְלָּת,  טֹוב  יֹום  ִלְקֻדַּׁשת 

ָהַעִּמים ִהְבַּדְלָּת, ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. 

ָּברּוְך ַאָּתה יי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש: 

יהוידע עמיר
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ּוְרַחץ   

מביאים לעורך/ת הסדר מים נוטל/ת ידיו/ה ואינו/ה מברך/ת.

ס ְרפַּ כַּ  

לוקחים כרפס, טובלים במי מלח ומברכים: 

ִרי ָהֲאָדָמה. ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

חֶֹדׁש ָהָאִביב".  ם יְֹצִאים בְּ "ַהּיוֹם ַאתֶּ

שמות יג, ד

חג הפסח הינו חג האביב - הטבע מתחדש ומוריק. 

נאה לשלב בברכת פרי האדמה גם פסוקי אביב משיר השירים:

ָתיו ָעָבר  י ִהנֵּה ַהסְּ כִּ

ם ָחַלף ָהַלְך לוֹ: ַהגֶּשֶׁ

ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ  צָּ ַהנִּ

יַע  ֵעת ַהזִָּמיר ִהגִּ

ַאְרֵצנּו: ַמע בְּ ְוקוֹל ַהּתוֹר ִנשְׁ

יָה  ֵאָנה ָחְנָטה ַפגֶּ ַהתְּ

ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח:  ְוַהגְּ

ב, יב-יג

י ַהנַָּחל  ִאבֵּ י ִלְראוֹת בְּ נַּת ֱאגוֹז ָיַרְדתִּ ֶאל גִּ

ֶפן ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים:  ִלְראוֹת ֲהָפְרָחה ַהגֶּ

ו, יא

ָפִרים: כְּ ֶדה ָנִליָנה בַּ ְלָכה דוִֹדי ֵנֵצא ַהשָּׂ

ָרִמים  יָמה ַלכְּ כִּ ַנשְׁ

ָמַדר:  ח ַהסְּ תַּ ֶפן פִּ ְרָחה ַהגֶּ ִנְרֶאה ִאם פָּ

ז, יב-יג
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ָאַמר ַרב ְיהּוָדה: ַהּיֹוֵצא ִּביֵמי ִניָסן ְורֹוֶאה ִאיָלנֹות ְמַלְבְלִבים, אֹוֵמר: 

ְוִאיָלנֹות  טֹובֹות  ְּבִרּיֹות  ּבֹו  ּוָבָרא  ְּכלּום  ְּבעֹוָלמֹו  ִחַּסר  ֶׁשֹּלא  ָּברּוך 

טֹובֹות ְלִהְתָּנאֹות ָּבֶהן ְּבֵני ָאָדם. 

על פי בבלי, ברכות, מג ע"ב 

אביב  חנה סנש 
ָהָאִביב ָּפַצח ְּבִׁשיר,

ִנְׁשָמִתי ָּפְצָחה ְּבִׁשיר,

ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמש צֹוֶחֶקת, ׁשֹוֶבֶבת.

ִנְפָּתח ַהֶּסגֹול,

ַׁשַער ִלִּבי ָנגֹל,

דֹוַמְתִני, ֲאִני ְמאֹוֶהֶבת.

ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת, ֵמַאִין ֶרֶגׁש ֶזה ֶהָחָדש,

אּוַלי ִעם  ָהָאִביב ֲאִני אֹותֹו נֹוֶשֶמת.

ֹלא ֶאְׁשַאל ֵמֵאיָמַתי, ֹלא ֶאְׁשַאל ַמּדּוַע

ֲאִני - ָּבַאֲהָבה ֲאִני ְמאֹוֶהֶבת.
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ים נָּשִׁ ָאָנה ָהַלְך ּדוֵֹדְך ַהיָָּפה בַּ

ְך: ּנּו ִעמָּ ָנה דוֵֹדְך ּוְנַבְקשֶׁ ָאָנה פָּ

ם: ּדוִֹדי ָיַרד ְלַגּנוֹ ַלֲערּוגוֹת ַהּבֹשֶׂ

ו, א-ב

ַיַחץ  

מחלקים את המצה האמצעית לשניים, 

את החלק הגדול מטמינים לצפּון - האפיקומן.
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"עני שדרכו בפרוסה" (פסחים קט"ז) - 
מימי עבדות מצרים אל ימי מחנות השואה 
במסגרת לימודי התפילה באוניברסיטה, עסקנו, בהתקרב חג 

האמירה  משמעותה של  את  למדתי  שם  בהגדה.  גם  הפסח, 

במסכת פסחים, בעניין חלוקתה של המצה האמצעית לשנים: 

הסביר  המנוח  היינמן  יוסף  פרופ‘  בפרוסה“.  שדרכו  ”עני  על 

לנו, תלמידיו, כי בכל יום כשיצא העבד לעבודת יומו קיבל את 

מנת הלחם היומית. העבד יכול היה  לסיים את המנה מיד עם 

קבלתה, אך אם היה עושה כך לא היה נשאר בידו לחם לשאר 

היום. לכן ָּבַצע את מנת הלחם, את חציה אכל ואת המחצית 

השנייה הותיר. 

בשובי הביתה סיפרתי להוריי את שלמדתי. כשהגעתי לעניינה 

של הפרוסה החצויה החל אבי לבכות. כשנרגע סיפר כי כך היה 

גם במחנה הריכוז. בכל בוקר קיבלו את מנת הלחם היומית. 

יותר.  מאוחרת  לשעה  צררו  חלקה  ואת  מיד  אכלו  חלקה  את 

גוזלים  זרוע   בעלי  אסירים  היו  וסיפר,  אבי  הוסיף  פעם,  לא 

אלה  רעבו  פת-לחם  בהעדר  מהם.  החלשים  מיד  הלחם  את 

עד מוות או נשלחו אל מחנה ההשמדה כי איבדו את כושרם 

לעבוד.

מאז קיבל עבורי טכס חלוקת הָצפּון, האפיקומן, משמעות חדשה. 

לא עוד רגע עליז במהלך הסדר, אלא רגע המעביר אותנו מעבדות 

מצרים אל העבדות בת ימינו, אל ימיה השחורים של השואה.

יהורם מזור

רעבים,  כה  שהם  בעולם  אנשים  יש 
בפניהם  להתגלות  יכול  אינו  שהאלוהים 

אלא בצורה של פת לחם. 
מיוחס למהטמה גנדי
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יד ַמגִּ  
מגלים את המצות, מגביהים את הקערה ואומרים:

יִציַאת ִמְצַרִים. ר בִּ ִנים ְלַקיֵּם ֶאת ַהִמְצָוה ְלַספֵּ ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמֻזמָּ

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא  

ְמָהָתָנא    י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְואִּ דִּ  

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  בְּ  

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכוֹל.   ל דִּ כָּ

ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.  ל דִּ כָּ   

א ָהָכא,   תָּ ָהשַׁ

ָרֵאל.  ַאְרָעא ְדִישְׂ ָאה בְּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ   

י,   א ַעְבדֵּ תָּ ָהשַׁ

ֵני חוִֹרין. ָאה בְּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ   

תרגום:

כל  מצרים.  בארץ  ואמותינו  אבותינו  שאכלו  העוני  לחם  זהו 

לשנה   - כאן  השנה  ויפסח.  יבוא  הזקוק  כל  ויאכל,  יבוא  רעב 

הבאה בארץ ישראל, השנה עבדים - לשנה הבאה בני חורין.
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הא לחמא עניא - תמצית ההגדה
"הא לחמא עניא" הוא קטע חידתי בהגדה של פסח. הוא מופיע 

בהגדות רק מהמאה התשיעית, היינו מתקופת הגאונים, ומכיל 

בקיצור נמרץ את ענייני הסדר העיקריים: העבר - אזכור סבלות 

ישראל במצרים; ההווה - "השתא הכא... השתא עבדי"; תקוות 

הגאולה לעתיד לבוא - "לשנה הבאה". מקובל להצביע באצבע 

על המצה בזמן קריאת הקטע.

"הא  במילים  הפותח  שהקטע  מציע  שנאן  אביגדור  פרופ‘ 

אפילו  או  ההגדה,  של  העניינים  תוכן  אלא  אינו  עניא"  לחמא 

הבינו  שלא  למי  לסייע  שבא  כולה,  להגדה  מקוצר  תחליף 

עברית (הארמית הייתה אז שפת הדיבור), ולמי שלא ידעו או 

לא היו מסוגלים לחוג את הסדר כולו על פרטיו ועל מורכבותו 

(יש לזכור שרק בודדים יכלו להרשות לעצמם להחזיק בהגדה 

כתובה). בקטע זה מצאו המבקשים את תמצית ההגדה כולה, 

מעט המחזיק את המרובה.

רבים הציעו לתרגם את הקטע לשפת הדיבור שלנו, לעברית. 

אבל דומה שהלשון החידתית של "הא לחמא עניא" התחבבה 

על הציבור, והיא נקראת כמעין מנטרה (אולי בדומה ל‘קדיש‘). 

קריאת "הא לחמא עניא" בשפה הארמית, שאינה לשון היום- 

יום שלנו, עשויה לעורר בנו את ההכרה בכך שגם בארצנו שלנו 

גם  אבי".  אובד,  "ארמי  בבחינת  להיות  עשויים  וזולתנו  אנחנו 

אנו עלולים להיות זרים ומנוכרים, זקוקים לחמלה ולהבנה.

דליה מרקס
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עבדות, חירות ולחם העוני 
אנו  ובמשתה,  במאכל  ומרבים  חוגגים  אנו  שבו  זה,  בלילה 

מציבים לנגד עינינו את ”לחם העוני“ שאכלו אבותינו במצרים. 

העוני והרעב אינם רק נחלת העבר. רק האחריות החברתית, 

משמעות  מעניקה  כאחד,  העמים  ולעניי  שבישראל  לעני 

לזיכרון העוני והעבדות של העבר. מתוך ראייה זו אנו מביטים 

אל מציאות חיינו ומבטאים את תקוות הגאולה השלמה, את 

הביטחון בניצחון החירות על השעבוד ואת האמונה בהשתרשות 

בארצנו.   

כשאנו קוראים היום, במציאות החיים הישראלית, את ההגדה 

שנתחברה במהלך דורות הגלות, אנחנו יודעים שאיננו בגלות. 

שאיננו   - הזה  המקום  כאן.  להיות  רוצים  ואנחנו  כאן  אנחנו 

מושלם ושעלינו מוטל לתקנו ולבנותו - הוא ביתנו. ”כאן“, הארץ 

את  בה  ושהקמנו  אליה  שייכים  שאנחנו  הארץ  היא  הזאת, 

מדינתנו. ועם זאת, אנו ממשיכים ואומרים ”השנה כאן, לשנה 

הבאה בארץ ישראל“, כביטוי לשותפות עם רבים כל כך בעם 

ארץ  אל  יחסם  את  לגבש  ומבקשים  בתפוצות  החיים  ישראל 

ישראל. בכל זאת אנו אומרים ”השנה עבדים, לשנה הבאה בני 

חורין“, כי יודעים אנו, שכל עוד לא תם השעבוד בקרבנו ובקרב 

האנושות, גם אנו עדיין איננו בני חורין עד תום.  

יהוידע עמיר
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הנחייה לעורך/כת הסדר:

על פי המשנה (מסכת פסחים, פרק י) יש לגשת לסעודה מיד לאחר הקידוש, 

וללוותה במצה ובמרור, כדרך שאכלו את זבח הפסח בזמן הבית. עם סיום 

הסעודה בא תורן של הקושיות ושל סיפור יציאת מצרים. 

הביניים  מימי  הנוהגות  פסח  של  בהגדות  המנהג.  השתנה  הבאים  בדורות 

ועד היום הועברה הארוחה לאחר סיום סיפור היציאה והגאולה ממצרים.

סדר דברים זה מקשה על המסובים. בשל רעבונם הם עלולים למהר ולחלוף 

והחשיבות  הלב  תשומת  מלוא  את  לו  שיעניקו  מבלי  גוף-ההגדה,  פני  על 

מציעים,  אנו  זו  בהגדה  הסדר.  ליל  של  עיקרי  יסוד  דו  יַאבְּ וכך  הראויים, 

המקורי  הדברים  סדר  את  חלקית  המשחזר  הדברים,  של  חדש  סדר  אפוא, 

המצה,  על  המדבר  ה"מגיד",  של  הראשון  הקטע  לאחר  המשנה:  מתקופת 

נקרא את עקרונות הסדר שקבע רבן גמליאל ונאכל מצה, מרור, כורך וביצה. 

משהשבענו מעט את רעבוננו, נמשיך, בישוב הדעת, בקריאת ההגדה.

המעוניינים לדבוק בסדר הדברים המסורתי, ימשיכו כאן בקריאת "מה נשתנה" 
(עמוד 36).
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סיפור יציאת מצרים - על שום מה? 
אם  גם  מתות  הן  בכלוב,  אותן  כולאים  שאם  דרור  ציפורי  יש 

מספקים כל מחסורן במזון ובמים. לבני האדם אין אינסטינקט 

דומה של אהבת החירות. מליוני בני אדם, בעבר הרחוק והקרוב, 

חיו שנים רבות בכלובים. עמים קטנים וגדולים כופפו צווארם 

לעתים,  בקרבם;  וגדל  שנולד  פרעה  או  זר,  פרעה  עול  תחת 

זעקת  את  השמיעו  הכלואים  מן  שכמה  עד  רבות  שנים  חלפו 

החירות. 

שנה  ושוב,  שוב  ולספר  לחזור  מצרים,  ביציאת  לספר 

בשנה - על שום מה? על שום שאדם שאינו לומד את לקחי 

שפקדו  האסונות  ועל  השגיאות  על  שיחזור  סופו  ההיסטוריה, 

את אבותיו ואבות אבותיו.

לקחי  ומהם  הראשונה  מצרים  יציאת  של  הלקח  מהו 

"יציאות מצרים" אחרות?

לשלם  מוכן  עם,  כל  לא  אף  אדם,  כל  לא  לחירות.  מחיר  יש 

את מחיר החירות. כאשר יגלה המשתעבד שהעבדות מכאיבה 

יותר מהחופש, עלול להיות מאוחר מדי. לכן שומרים אנו בפינו 

את טעם המרורים של העבדות. בכל דור ודור היינו שם, וראינו 

נגיד  היום  הגזים.  ולתאי  ַליאור  מושלכים  תינוקות  עינינו  במו 

לילדינו: ִאכלו מצות יבשות ובלבד שלא תחזרו לשם, אכלו לחם 

עוני ובלבד שלא תמליכו פרעונים חדשים. נשוב ונשנן את לקח 

יציאות מצרים.

גיל נתיב 
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ְמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמר, ן גַּ ַרבָּ

ַסח  פֶּ ה ְדָבִרים ֵאּלּו בַּ לֹשָׁ ּלֹא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ כָּ

לֹא ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ ְוֵאּלּו ֵהן:

ה ּוָמרֹור ַסח ַמצָּ פֶּ

נאמר בעקבות רבן גמליאל:

ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ ְזַמן  בִּ אוְֹכִלים  ְוִאּמוֵֹתינּו  ֲאבוֵֹתינּו  ָהיּו  שֶׁ ַסח  פֶּ
י  תֵּ רּוְך הּוא ַעל בָּ דוֹׁש בָּ ַסח ַהקָּ פָּ ָהָיה ַקיָּם ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שֶׁ

ַסח הּוא  ם ֶזַבח פֶּ נֱֶּאַמר: "ַוֲאַמְרתֶּ ִמְצַרִים. שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו בְּ

ִמְצַרִים  ֶאת  ָנְגּפוֹ  בְּ ִמְצַרִים  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני  י  תֵּ בָּ ַעל  ַסח  פָּ ר  ֲאשֶׁ ַליי 

ֲחוּו" (שמות יב, כז). תַּ ּקֹד ָהָעם ַוִישְׁ יל ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ְוֶאת בָּ

נצביע על המצה ונאמר:

יק  ִהְספִּ ּלֹא  שֶׁ ׁשּום  ַעל  ָמה?  ׁשּום  ַעל  אוְֹכִלים  ָאנּו  שֶׁ זּו  ה  ַמצָּ
ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  נִּ ל ִאּמוֵֹתינּו ַוֲאבוֵֹתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ ֵצָקם שֶׁ בְּ

ֶאת  נֱֶּאַמר: "ַוּיֹאפּו  שֶׁ ּוְגָאָלם.  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי 

גְֹרׁשּו  י  כִּ ָחֵמץ  לֹא  י  כִּ ַמּצוֹת  ֻעּגֹת  ְצַרִים  ִממִּ הוִֹציאּו  ר  ֲאשֶׁ ֵצק  ַהבָּ

ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹּו ָלֶהם" (שמות, יב, לט). ִממִּ

ָרְחָצה  

נוטלים ידים ומברכים:

ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.
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כוחם של הזכרון והשכחה 
שני כוחות ניתנו לנו: זכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. 

אילו לא היה לעולם אלא זכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים 

לאבות- לזכרוננו,  עבדים  נעשים  היינו  הזכרונות,  משא  תחת 

אבותינו. קלסתר-פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. 

ואילו היתה השכחה משתלטת בנו כליל - כלום היה עוד מקום 

לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש?... 

דור מחֵדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. 

הוא בוחן ובודק, מרחיק ומָקרב. ויש שהוא נאחז במסורת קיימת 

נשכחות,  חושף  גרוטאות,  לגלי  יורד  שהוא  ויש  עליה.  ומוסיף 

ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחיה מסורת קדומה, שיש בה 

כדי להזין את נפש הדור המחֵדש...

עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית-עבדים! דרך 

כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפרעות - 

נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי 

ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש בישראל, על כל נפש 

דבר  נמסר  הדורות,  כל  דרך  בנים,  אל  מאבות  ומרודה!  עניה 

יציאת מצרים כזכרון אישי, אשר איננו מחויר ואיננו ֵדהה. "בכל 

דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". 

אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות 

של יחיד וכלל - ברחבי כדור-העולם ובעמקי הדורות - גדולה 

מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. 

העבדות  לתיעוב  מחנכת  יותר  ספרותית  יצירה  יודע  אינני 

ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע 

סמל  שכולו  העתיד,  לקראת  מופנה  שכולו  עתיק  זכרון  שום 

להווה שלנו ולעתידנו, כ"זכר ליציאת מצרים". 

ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב, כתבים, ו, עמ' 389—391 
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מֹוִציא  
לוקחים את המצה העליונה מהקערה ומברכים עליה  ברכת "המוציא". אוכלים 

רק לאחר הברכה הבאה.

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאתָּ בָּ

 

ה ַמצָּ  

לוקחים את מחצית המצה האמצעית, שנשארה מהאפיקומן, ומברכים עליה "על 
אכילת מצה", ואוכלים משתיהן. 

ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה. ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ

ָמרֹור  

נצביע על המרור ונאמר:

ְצִרים  ְררּו ַהמִּ מֵּ ָאנּו אוְֹכִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרוֹר ֶזה שֶׁ

ֶאת  "ַוְיָמְררּו  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ִמְצָרִים.  בְּ ְוִאּמוֵֹתינּו  ֲאבוֵֹתינּו  ַחיֵּי  ֶאת 

ל  ֶדה ֵאת כָּ שָּׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ה בְּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ ַחיֵּיֶהם בַּ

ָפֶרְך" (שמות א, יד). ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ֲעבָֹדָתם ֲאשֶׁ

נוטלים מרור, טובלים בחרוסת ומברכים: 

ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ַעל ֲאִכיַלת ָמרוֹר.

ּכֹוֵרך  

לוקחים מן המצה השלישית, כורכים מרור (חסה או חזרת) וחרוסת. 
לפני אכילת הכורך אומרים:

ָהָיה  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ ְזַמן  בִּ  - ל  ִהלֵּ ה  ָעשָׂ ן  כֵּ ל,  ִהלֵּ כְּ ׁש  ְלִמְקדָּ ֵזֶכר 

נֱֶּאַמר  ַיַחד ְלַקיֵּם ַמה שֶׁ ה ּוָמרוֹר ְואוֵֹכל בְּ ַסח ַמצָּ ַקיָּם ָהָיה ּכוֵֹרְך פֶּ

"ַעל ַמּצוֹת ּוְמרוִֹרים יֹאְכֻלהּו" (במדבר ט, יא).
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"פסח לה‘" -  ֵּפירּוש ֶׁשָּצִריך ְלַתֵּקן ָאז ְּבִפיו, ֶּפה ַסח, 
ֶׁשַהֶּפה ָיִׂשיַח ִויַדֵּבר ָּתִמיד ְּבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָשה לה‘ ִלְׁשמֹו ְוַלֲעסֹוק 

ְּבִעְנָיֵני ַהִּלּמּוד ֵהיֵטב. 

נועם אלימלך, פרשת אמור 
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יש הנוהגים לאכול כאן ביצים קשות זכר לקרבן חגיגה

ֲאלּו  ְוִישְׁ ִנים  ַהבָּ ְראּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ  - ַהזֶּה  ְיָלה  לַּ בַּ ּנּוי  שִׁ ַלֲעשׂוֹת  ְוָצִריְך 

יב  יָּשִׁ שֶׁ ַעד  ילוֹת",  ל-ַהלֵּ ִמכָּ ַהזֶּה  ְיָלה  ַהלַּ נָּה  תַּ ִנשְׁ "ַמה  ְויֹאְמרּו: 

נֶּה?  ְמשַׁ ְוֵכיַצד  ָהָיה.  ְוָכְך  ְך  כָּ ֵאַרע,  ְוָכְך  ְך  כָּ ָלֶהם:  ְויֹאַמר  ָלֶהם 

קֶֹדם  ְפֵניֶהם  ִמלִּ ְלָחן  ַהשֻּׁ ְועוְֹקִרים  ֶוֱאגוִֹזים,  ְקָליוֹת  ָלֶהם  ק  ְמַחלֵּ

ְדָבִרים ָהֵאּלּו: ֵאין  ה ֶזה ִמיַּד ֶזה, ְוַכּיוֵֹצא בִּ ּיֹאְכלּו, ְוחוְֹטִפין ַמצָּ שֶׁ

ה - ׁשוֲֹאִלין ֶזה ֶאת ֶזה: ַמה  ִאשָּׁ ׁשוַֹאְלתוֹ. ֵאין לוֹ  ּתוֹ  ן - ִאשְׁ בֵּ לוֹ 

ן ֲחָכִמים, ָהָיה ְלַבּדוֹ - ׁשוֵֹאל  ְיָלה ַהזֶּה? - ַוֲאִפּלּו ָהיּו ֻכלָּ נָּה ַהלַּ תַּ ִנשְׁ

ְיָלה ַהזֶּה".  נָּה ַהלַּ תַּ ְלַעְצמוֹ "ַמה ִנשְׁ

רמב"ם, משנה תורה, זמנים, הלכות חמץ ומצה, ז, ג

משיבים את הקערה למקומה, מוזגים כוס שניה והצעיר/ה שואל/ת:

ילוֹת? ! ל ַהלֵּ ְיָלה ַהזֶּה ִמכָּ נָּה ַהלַּ תַּ שְׁ ַמה נִּ
ה,  ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ָחֵמץ ּוַמצָּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ה. ְיָלה ַהזֶּה כֻּּלוֹ ַמצָּ ַהלַּ

ָאר ְיָרקוֹת,  ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין שְׁ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ְיָלה ַהזֶּה ָמרוֹר. ַהלַּ

ַעם ֶאָחת,  יִלין ֲאִפילּו פַּ ילוֹת ֵאין ָאנּו ַמְטבִּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ָעִמים. י פְּ תֵּ ְיָלה ַהזֶּה שְׁ ַהלַּ

ין,  ִבין ּוֵבין ְמֻסבִּ ין יוֹשְׁ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין בֵּ ָכל ַהלֵּ בְּ שֶׁ

ין. נּו ְמֻסבִּ ְיָלה ַהזֶּה כֻּלָּ ַהלַּ

מגלים את המצות ומשיבים:

ָיד ֲחָזָקה  ם בְּ ִמְצָרִים, ַוּיוִֹציֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִמשָּׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה בְּ

רּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ְוֶאת  דוֹׁש בָּ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לֹא הוִֹציא ַהקָּ

ָהִיינּו  ִדים  ְעבָּ ְמשֻׁ ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ְצָרִים,  ִממִּ ִאּמוֵֹתינּו 

ְזֵקִנים  נּו  כֻּלָּ ְנבוִֹנים  נּו  כֻּלָּ ֲחָכִמים  נּו  כֻּלָּ ַוֲאִפילּו  ִמְצָרִים.  בְּ ְלַפְרעֹה 

ִמְצָרִים.  יִציַאת  בִּ ר  ְלַספֵּ ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתוָֹרה  ֶאת  יוְֹדִעים  נּו  כֻּלָּ

ח. בָּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ר בִּ ה ְלַספֵּ ְרבֶּ ְוָכל ַהמַּ
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חשיבותה של שאלה
בלב לבו של סדר הפסח ניצבת השאלה "מה נשתנה". הרבה 

לילדים  ובמיוחד  למשתתפים,  לגרום  נועדו  זה  ערב  ממנהגי 

שבינינו, לחוש ֶשָלילה זה שונה מכל הלילות; לגרום לנו לשאול 

ולהרהר מדוע נשתנה הלילה הזה, מה הוא בא ללמדנו. 

במסכת  המובאת  בבריתא  מודגשת  השאלה  של  חשיבותה 

פסחים שבתלמוד הבבלי (קטז ע"א): "תנו רבנן: חכם - בנו שואלו, 

ואם אינו חכם - אשתו שואלתו. ואם לאו - הוא שואל לעצמו. 

ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח - שואלין 

זה לזה".

בתרגום ללשון חינוכית בת ימינו משמעות הבריתא היא, שהסדר 

מכוֵון לכך שהילדים והילדות יעוררו את לבם למשמעות לילה 

אין  אם  נשתנה".  "מה  בשירת  הרהורם  את  ויביעו  זה  מיוחד 

ילדים, או שמא לא הצלחנו להביאם לשאול ולהשתתף, נשאל 

לצאת  מּודעותנו,  את  להגביר   מצּווים  כולנו  כי  אלו,  את  אלו 

מהשגרה, להבחין שהלילה הזה מבקש להכניס אל חיינו דבר 

מה  שישנה אותם מעיקרם. גם אם אנו סבורים שאנו מצויים 

עלינו  ִמצווה  הפסח,  שמלמד  והאחריות  החירות  בהלכות 

לשאול ולדון, להעמיק במדרשנו, שהמדרש מביא לידי מעשה. 

יהוידע עמיר   
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י  ְוַרבִּ ֲעַזְרָיה  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרבִּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ְוַרבִּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ בְּ ה  ַמֲעשֶׂ

ִרים  ְמַספְּ ְוָהיּו  ְבַרק  ְבֵני  בִּ ין  ְמֻסבִּ ָהיּו  שֶׁ ַטְרפוֹן  י  ְוַרבִּ ֲעִקיָבא 

ְוָאְמרּו  ַתְלִמיֵדיֶהם  אּו  בָּ שֶׁ ַעד  ְיָלה,  ַהלַּ אוֹתוֹ  ל  כָּ ִמְצַרִים  יִציַאת  בִּ

ֲחִרית. ל שַׁ ַמע שֶׁ יַע ְזַמן ְקִריַאת שְׁ ָלֶהם ַרּבוֵֹתינּו ִהגִּ

ָנה ְולֹא ָזִכיִתי  ְבִעים שָׁ ֶבן שִׁ ן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני כְּ י ֶאְלָעָזר בֶּ ָאַמר ַרבִּ

נֱֶּאַמר:  ן זוָֹמא, שֶׁ ּה בֶּ ָרשָׁ דְּ ילוֹת ַעד שֶׁ לֵּ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים בַּ תֵּ שֶׁ

ְזּכֹר ֶאת יוֹם ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך" (דברים  "ְלַמַען תִּ

ילוֹת. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים  טז, ג). ְיֵמי ַחיֶּיָך - ַהיִָּמים. ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך - ַהלֵּ

יַח. שִׁ ְיֵמי ַחיֶּיָך - ָהעוָֹלם ַהזֶּה. ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך - ְלָהִביא ִלימוֹת ַהמָּ
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ברק בבני  המסובים  יבנה  חכמי דור 
בדורות  עורר  ברק  בבני  החכמים  של  התכנסותם  סיפור 

האחרונים את תשומת לבם של קוראים בעלי רגישות היסטורית 

ותודעה ציונית. אלה שמו אל לבם שהאירוע מתקיים בבני ברק, 

כנראה בביתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה רק מגדולי 

חכמי ישראל, אלא גם מתומכיו הרוחניים המובהקים של מרד 

השם  את  כוסבא  בן  לשמעון  שבחר  זה  אף  הוא  בר-כוכבא. 

יז).  כד,  (במדבר  ִמַּיֲעקֹב“  ּכֹוָכב  ”ָּדַרְך  הפסוק  פי  על  בר-כוכבא, 

לאורו של רקע היסטורי זה עלתה השאלה - במה דנו החכמים 

כל אותו הלילה, בלא שיחושו שעלה עמוד השחר? יש אף מי 

שתהה, האם הביטוי ”עד שבאו תלמידיהם“, אינו צריך להיקרא 

כפשוטו, היינו שהתלמידים כלל לא נכחו באותה התכנסות, ורק 

בעת עליית השחר באו אל החכמים. כל זה הוביל להשערה, 

שמא לא דנו באותו הלילה רק ביציאה מעבדות לחירות בעת 

יציאת מצרים, אלא גם בענייני החירות של אותו הדור, המרד 

גורסת  הדברים,  סודיות  משום  הרומאים.  נגד  הממשמש-ובא 

תפקידם  היה  ואולי  נוכחים,  התלמידים  היו  לא  זו,  קריאה 

במחקר  תימוכין  למצוא  קשה  מתקרב.  אויב  מפני  להתריע 

לקריאה זו, אולם יש בה כדי להמחיש עד כמה עניינו של ליל 

אז.  אי  שאירע  ְלמה  רק  שייך  אינו  היסטורי-בלבד,  אינו  הסדר 

ליל הסדר מבקש לעצב את ההווה, להציב כיוון דרך לעתיד. 

יהוידע עמיר   
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ְלִבְנָך  ְדתָּ  ְוִהגַּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ֲאלּו,  שָׁ לֹא  ַוֲאִפּלּו  ִנים,  ַלבָּ ְלהוִֹדיַע  ִמְצָוה 

יַצד? ִאם ָהָיה ָקָטן  דוֹ: כֵּ ן, ָאִביו ְמַלמְּ ל בֵּ ְעּתוֹ שֶׁ (שמות יג, ח). ְלִפי דַּ

אוֹ  זוֹ  ְפָחה  שִׁ מוֹ  כְּ ֲעָבִדים,  ָהִיינּו  נּו  ִני, כֻּלָּ בְּ לוֹ:  אוֵֹמר  ׁש -  ִטפֵּ אוֹ 

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ אוָֹתנּו  ָדה  פָּ ַהזֶּה  ְיָלה  ּוַבלַּ ִמְצַרִים,  בְּ ֶזה,  ֶעֶבד  מוֹ  כְּ

ַמה  מוִֹדיעוֹ   - ְוָחָכם  גָּדוֹל  ן  ַהבֵּ ָהָיה  ְוִאם  ְלֵחרּות.  ַויוִֹציֵאנּו  הּוא 

נּו, ַהּכֹל  ה ַרבֵּ נֲַּעשּׂו ָלנּו ַעל ְיֵדי מֹשֶׁ ים שֶׁ ִמְצַרִים ְוִנסִּ ֵאַרע ָלנּו בְּ שֶׁ

ן.  ל בֵּ ְעּתוֹ שֶׁ ְלִפי דַּ

רמב"ם, משנה תורה, זמנים, הלכות חמץ ומצה, ז, ב

                                                                   

רּוְך  ָרֵאל, בָּ נַָּתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִישְׂ רּוְך שֶׁ רּוְך הּוא, בָּ קוֹם, בָּ רּוְך ַהמָּ בָּ
ָרה תוָֹרה:  בְּ ָעה ָבִנים דִּ ֶנֶגד ַאְרבָּ הּוא. כְּ

ֵאינוֹ  ם ְוֶאָחד שֶׁ ע ְוֶאָחד תָּ ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרשָׁ
אוֹל. יוֵֹדַע ִלשְׁ

ָחָכם ָמה הּוא אוֵֹמר?
ר ִצוָּה  ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ים ְוַהמִּ "ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחקִּ

ה ָלֵמד  יי ֱאלֵֹהינו אוָֹתנּו"? (דברים ו, כ). ְוַאף ַאתָּ

ֶכת  ַמסֶּ ית  ֵמֵראשִׁ ַסח,  ַהפֶּ ִהְלכוֹת  ֶאת  אוֹתוֹ 

ַסח  ַהפֶּ ַאַחר  ַמְפִטיִרין  "ֵאין  ַעד  ָסִחים  פְּ

ֲאִפיקוָֹמן" (משנה, פסחים, י, ח).
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כל אימת שהיה רבי לוי יצחק [מברדיטשוב] קורא בהגדה של 

פסח את מעשה ארבעה בנים והגיע לשאינו יודע לשאול, נוהג 

היה לומר: ’שאינו יודע לשאול, אני הוא, לוי יצחק מברדיטשוב. 

איני יודע לשאלך, ִרבונו של עולם, ואילו ידעתי, לא ימלאני לבי. 

ֵהיאך אהין לשאלך, מדוע הכל מתרחש כמו שמתרחש, מדוע 

כל  לענותנו  רשאים שונאינו  מדוע  לגלות,  מגלות  נהדפים אנו 

כך! אבל הרי לאביו של מי שאינו יודע לשאול נאמר: אתה פתח 

ממך,  מבקש  אני  זה  לא  עולם.  של  רבונו  בנך,  אני  והרי  לו ... 

שתגלה לי את סודות דרכיך - לא הייתי יכול להכילם. אבל דבר 

זה ְפתח לי ביתר בהירות, מה מַכוון לי דבר זה שמתרחש עתה 

של  רבונו  בזה,  לי  אתה  מגיד  מה  ממני,  דורש  הוא  מה  ממש, 

עולם. איני חפץ לדעת מדוע אני סובל, אלא רוצה אני לדעת 

אם סובל אני למענך‘. 

מרטין בובר, גוג ומגוג, עמ‘ 180 

ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ָּבנֹות ִּדְּבָרה ּתֹוָרה: 

ַאַחת ֲחָכָמה, ַאַחת ּכֹוֶעֶסת, ַאַחת ַּתָּמה 
ְוַאַחת ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְׁשאֹל.

ֲחָכָמה ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת?
ֲאבֹוֵתינּו  הֹוִריׁשּו  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹות  ָמה 

ְוִאּמֹוֵתינּו ָלנּו?

ַאף ַאֶּתם ִאְמרּו ָלּה: "ֵעדֹות" - ַעל ׁשּום ֶׁשִאּמֹוֵתינּו ַּגם ֵהן ֵעדֹות 

ְלאֹותֹו ַהֵּנס.

"ֻחִּקים" - ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְּתנּו ָלנּו ֻחִּקים ָלׂשּוַח ְּבִצָּלם ּוְלָהִׂשיַח ָּבֶהם, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָאִׂשיָחה ְּבֻחֶּקיָך" (תהלים קיט, מח).

"ִמְׁשָּפִטים" ַעל ׁשּום: ִמִּלים, ִׁשיָרה, ַּפְרָׁשנּות ִמְתַחֶּדֶׁשת, ִטּיּוב ְוִתּקּון, 

ֶׁשָאנּו ְמֻחָּיִבים ָּבֶהם.
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ע ָמה הּוא אוֵֹמר? ָרשָׁ
ָלֶכם  כ).  יב,  (שמות  ָלֶכם"?  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  "ָמה 

ָלל  ַהכְּ ִמן  ַעְצמוֹ  ֶאת  הוִֹציא  שֶׁ ּוְלִפי  לוֹ.  ְולֹא 

נָּיו ֶוֱאמוֹר  ה ַהְקֵהה ֶאת שִׁ ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ ַפר בְּ כָּ

ְצָרִים"  ֵצאִתי ִממִּ ה יי ִלי בְּ ֲעבּור ֶזה ָעשָׂ לוֹ: "בַּ

ם לֹא ָהָיה  (שמות יג, ח). ִלי ְולֹא לוֹ. ִאּלּו ָהָיה שָׁ

ִנְגָאל.

ם ָמה הּוא אוֵֹמר? תָּ
חֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו  "ַמה ּזֹאת"? ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו: "בְּ

ית ֲעָבִדים" (שמות יג, יד). ְצַרִים ִמבֵּ יי ִממִּ

אוֹל ֵאינוֹ יוֵֹדַע ִלשְׁ ְושֶׁ
ּיוֹם  בַּ ְלִבְנָך  ְדתָּ  "ְוִהגַּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ לוֹ.  ַתח  פְּ ַאתְּ 

ֵצאִתי  בְּ ִלי  יי  ה  ָעשָׂ ֶזה  ֲעבּור  בַּ ֵלאמֹר  ַההּוא 

ְצָרִים" (שמות יג, ח). ִממִּ
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ּכֹוֶעֶסת ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת? 
ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלנּו?

ַאף ַאֶּתם ִּפְרׂשּו ְיֵדיֶכם ִלְקָראָתּה ְוִאְמרּו ָלּה: ַּגם ָלְך ֵחֶלק ְּבֵליל 

ִנְגֲאלּו  ִצְדָקִנּיֹות...  ָנִׁשים  "ִּבְׂשַכר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהֶּזה,  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים" (בבלי, סוטה יא ע"ב) ְוַגם קֹוֵלְך ָראּוי לֹו ֶׁשִּיָּׁשַמע 

ִמְתרֹוֵנן ְּבִׁשיַרת ַהֵחרּות, ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִמְרָים ַהְּנִביָאה: "ַוֵּתֶצאָן ָּכל 

ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלת" (שמות טו, כ).

ַּתָּמה ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת?
ָמה ֹּזאת?

ַוֲאַמְרֶּתם ֵאֶליָה: "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 

הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים".

"ָאָדם" - ָּכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם... ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם 

ָאָדם" (בראשית ה, ב).

"ַעְצמֹו" ַמה ַּטֲעמֹו? ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאָּתנּו ִמְצַרִים, ֶׁשאֹוָתּה ָאנּו 

ְמֻצִּוים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתּה  ָלֵצאת,  ְמֻצִּוים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתּה  ְלַהִּכיר,  ְמֻצִּוים 

ְלהֹוִציא ִמִּקְרֵּבנּו.

ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְׁשאֹל
ַאֶּתם ִּפְתחּו ְוִאְמרּו ָלּה: "ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי" (ישעיהו מ, ט) "ִּכי קֹוֵלְך 

ָעֵרב" (שיר השירים ב, יד). ֹּכֵחנּו ִיָּגַרע ְוִיְמַעט ִּבְלָעַדִיְך.

"ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי 

ַחג ה‘ ָלנּו" (שמות י, ט) ִּכי ֻׁשָּתִפים ֻּכָּלנּו ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ִמי ִיֵּתן 

ּוְבִׂשְמַחת ֵחרּוֵתנּו ִנְהֶיה ַקּׁשּוִבים ְלקֹולֹות ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם.                                 

תמר דבדבני ודליה מרקס
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ָיכוֹל ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש? 

ּיוֹם ַההּוא".  ְלמּוד לוַֹמר "בַּ תַּ

עוֹד יוֹם?  ּיוֹם ַההּוא ָיכוֹל ִמבְּ ִאי בַּ

ֲעבּור ֶזה".  ְלמּוד לוַֹמר "בַּ תַּ

ֻמנִָּחים  ּוָמרוֹר  ה  ַמצָּ ֵיׁש  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ א  ֶאלָּ י  ָאַמְרתִּ לֹא  ֶזה  ֲעבּור  בַּ

ְלָפֶניָך.
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אשר ציווה ה‘ אלוהינו...
חכם  המכונה  הבן  בין  חד  הבדל  מציב  הבנים  ארבעת  מדרש 

הם  האם  השאלה  עומדת  זה  הבדל  בלב  רשע.  המכונה  לזה 

מזדהים עם הציווי. שניהם יודעים שהסדר הוא חלק מ"עבודה", 

שכרוכים בו "ֵעדֹות חוקים ומשפטים". אלא שהראשון מזדהה 

שהעבודה  וקובע  אותו  דוחה  השני  ואילו  הציווי  את  ומקבל 

הזאת - לכם בלבד היא. 

המקראי  הנוסח  מתוך  החכם  הבן  בפי  שם  שהמדרש  הפסוק 

המוכר לנו,  מעורר בעיה. שם נמצא שהוא שואל "מה העדות... 

אשר ציווה ה‘ אלוהינו אתכם". לכאורה אין ההבדל בין החכם 

לרשע מכריע איפוא כל כך. האחד אומר "לכם"; השני "אתכם". 

תירוצים רבים ניתנו לשאלה זו. ברובם הודגש שהחכם אומר 

מדרש  של  שבנוסחיו  אלא  משהו.  דחוק  תרוץ  זהו  "אלוהינו". 

מסכתא  בא,  ישמעאל,  דרבי  (מכילתא  חז"ל  בספרות  המופיעים  זה 

הפסוק  מצוטט  ע"ד)  לז  י,  פרק  פסחים,  ירושלמי,  יח;  פרשה  דפסחא, 

בלא  אותנו".  אלוהינו  ה‘  ציווה  "אשר  נוסחו  שם  אחרת. 

של  הנכון  כנוסח  המדרש  בעלי  שהכירו  הנוסח  היה  זה  ספק, 

הטכסט המקראי. נוסח זה עמד גם לפני עיני מתרגמי "תרגום 

השבעים". בחרנו, אפוא, בנוסח זה, שלא כבדפוסי המקרא 

או בנוסחי ההגדה הנדפסים היום. 

יהוידע עמיר

האם נוכל לחוג את חג הפסח מראש חודש ניסן?

- המקרא אומר רק "ביום ההוא"!

האם נוכל לחוג את חג הפסח לפני חשיכה?

כי  ומסבירים  זה"  "בעבור  המקרא  דברי  את  קוראים  חז"ל   -

רק בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפנינו, נוכל לחוג את חג 

הפסח.

יהורם מזור
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מדרשי עבדות וגאולה
שנאמר  מה  את  בפסח  לקיים  היא  עשה  מצוות 

ילדינו  ובפני  עצמנו  בפני  לפתוח  לו",  פתח  "את 

שער אל הסיפור העתיק, אל המסורת העשירה, אל המשמעות 

שיש לאלה בחיינו. כדי לקיים מצווה זו כהלכתה ראוי לעורכי 

הסדר להכין עצמם מראש, לבחור קטעי קריאה ומדרש בהם 

שיַפתחו  השיחה  כיוון  מהו  להחליט  השנה,  להעמיק  יבקשו 

המסורתיים  הטכסטים  עומדים  לרשותנו  המשתתפים.  עם 

והמחודשים שבהגדה זו על שני צדדיה. אנו עשויים אף להוסיף 

טכסטים משלנו. כך נבטיח שקריאת ההגדה תהיה משמעותית 

יוכלו   - ומבוגרים  ילדים   - מהמשתתפים  ואחד  אחת  ושכל 

לקיים על פי דרכם את המצווה "לראות את עצמו כאילו הוא 

יצא ממצרים". 

יו  ְוַעְכשָׁ ְוִאּמוֵֹתינּו,  ֲאבוֵֹתינּו  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבוָֹדה  עוְֹבֵדי  ה  ִחלָּ ִמתְּ

ל ָהָעם  ַע ֶאל כָּ נֱֶּאַמר: "ַוּיֹאֶמר ְיהוֹשֻׁ קוֹם ַלֲעבוָֹדתוֹ. שֶׁ ֵקְרָבנּו ַהמָּ

בּו ֲאבוֵֹתיֶכם ֵמעוָֹלם,  ֵעֶבר ַהנָָּהר ָישְׁ ָרֵאל. בְּ ּכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִישְׂ

ח ֶאת  ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחוֹר, ַויַַּעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ָוֶאקַּ תֶּ

ָנַען  כְּ ֶאֶרץ  ָכל  בְּ אוֹתוֹ  ָואוֵֹלְך  ַהנָָּהר  ֵמֵעֶבר  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֲאִביֶכם 

ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת  ן לוֹ ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאתֵּ ה ֶאת ַזְרעוֹ ָוֶאתֵּ ָוַאְרבֶּ

ת אוֹתוֹ, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו  ִעיר ָלֶרשֶׁ ו ֶאת ַהר שֵׂ ן ְלֵעשָׂ ו, ָוֶאתֵּ ֵעשָׂ

ִמְצָרִים" (יהושע כד, ב-ד).

רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַהקָּ רּוְך הּוא, שֶׁ ָרֵאל, בָּ ְלִישְׂ רּוְך ׁשוֵֹמר ַהְבָטָחתוֹ  בָּ

ין  ְבִרית בֵּ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו בִּ ָמה שֶׁ ץ ַלֲעשֹוֹת. כְּ ב ֶאת ַהקֵּ ִחשַּׁ

י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך  ַדע כִּ נֱֶּאַמר: "ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע תֵּ ָתִרים. שֶׁ ַהבְּ

ֶאת  ְוַגם  ָנה.  שָׁ ֵמאוֹת  ע  ַאְרבַּ אָֹתם  ְוִעּנּו  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  לֹא  ֶאֶרץ  בְּ

(בראשית  גָּדוֹל"  ְרֻכׁש  בִּ ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָאנִֹכי  ן  דָּ ַיֲעבֹדּו  ר  ֲאשֶׁ ַהּגוֹי 

טו, יג-יד).
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ּוְמַסֵּפר  ַמְתִחיל  ֵּכיַצד?  ְּבֶׁשַבח.  ּוְלַסֵּים  ִּבְגנּות  ְלַהְתִחיל  ְוָצִריְך 

ְוטֹוִעין  ּכֹוְפִרים  ּוִמְּלָפָניו,  ֶּתַרח  ִּביֵמי  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ֶׁשַּבְּתִחָּלה 

ָהֱאֶמת  ְּכָדת  ּוְמַסֵּים  ֱאִליִלים,  ֲעבֹוַדת  ַאַחר  ְורֹוְדִפין  ַהֶהֶבל  ַאַחר 

ְוֵכן  ְלִיחּודֹו.  ְוֵקְרָבנּו  ֵמָהֻאּמֹות  ְוִהְבִּדיָלנּו  לֹו  ַהָּמקֹום  ֶׁשֵּקְרָבנּו   -

ָהָרָעה  ְוָכל  ְּבִמְצַרִים,  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֶׁשֲעָבִדים  ּומֹוִדיַע  ַמְתִחיל 

ֶׁשְּגָמָלנּו, ּוְמַסֵּים ַּבִּנִּסים ּוַבִּנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו ּוְבֵחרּוֵתנּו, ְוהּוא - 

ֶׁשִּיְדֹרׁש ֵמ"ֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי" ַעד ֶׁשִּיְגמֹר ָּכל ַהָּפָרָׁשה. ְוָכל ַהּמֹוִסיף 

ּוַמֲאִריְך ִּבְדָרׁש ָּפְרָׁשה זֹו - ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.                                                                 

רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה, פרק ז, ד

ֵּכיָון ֶׁשָגַזר ַּפְרעֹה ְוָאַמר: ”ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו“ (שמות 

ַעְצמֹו  ֶאת  ּוֵפֵרש  יֹוֶכֶבד,  תֹו  ִאׁשְּ ֶאת  ַעְמָרם  הֹוִציא  ִמָּיד  כב),  א, 

ִמֶּמָנה, ְוָעַמד ְוֵגֵרׁש ֶאת ִאְּׁשתֹו ְּכֶׁשִהיא ְמעּוֶּבֶרת ְׁשלֹוָׁשה ָחָדִשים. 

ְוָעְמדּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוֵגְרשּו ְנׁשֹוֵתיֶהם. 

ל ַּפְרעֹה. ַּפְרעֹה ֹלא  ָאְמָרה לֹו ִמְרָים ִּבּתֹו: ַאָּבא, ְּגֵזָרְתָך ָקָשה ִמשֶּׁ

ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים, ְוַאָּתה ָּגַזְרָּת ַעל ַהְּזָכִרים ְוַעל ַהְּנָקבֹות. ַּפְרעֹה 

ע, ָסֵפק ְּגֵזָרתֹו ַקֶּייֶמת, ֲאָבל ַאָּתה ָצִדיק ְוְּגֵזָרְתָך ִמְתַּקֶּיֶמת.  ָהָרשָׁ

ָעַמד ַעְמָרם ְוֶהֱחִזיר ֶאת יֹוֶכֶבד ִאְּׁשתֹו. ָעְמדּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוֶהֱחִזירּו 

ְנׁשֹוֵתיֶהם. 

על פי שמות רבה, פרשה א
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מכסים את המצות, מגביהים את הכוס ואומרים:

ָעְמָדה ַלֲאבוֵֹתינּו ְוָלנּו.  ְוִהיא שֶׁ

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלוֵֹתנּו,  ּלֹא ֶאָחד בִּ שֶׁ

ָכל ּדוֹר ָודוֹר עוְֹמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלוֵֹתנּו,  בְּ א שֶׁ ֶאלָּ

יֵלנּו ִמיָָּדם. רּוְך הּוא ַמצִּ דוֹׁש בָּ ְוַהקָּ

מניחים את הכוס ומגלים את המצות:

והגדת לבניך ולבנותיך ביום ההוא לאמר...
מדרש יציאת מצרים

ֵצא ּוְלַמד
ם  ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי שָׁ ם בִּ י אֵֹבד ָאִבי ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה ַויָָּגר שָׁ "ֲאַרמִּ

נּו ָעֵלינּו  תְּ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַויִּ ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצּום ָוָרב: ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ

ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו ַויְַּרא  שְׁ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַויִּ ה: ַונִּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ

ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו" 

דברים כו, ה-ז

ִסְבלָֹתם:  ה ַויֵֵּצא ֶאל ֶאָחיו ַויְַּרא בְּ ל משֶׁ ְגדַּ יִָּמים ָהֵהם ַויִּ ַוְיִהי בַּ

שמות ב, יא

ְנַהג ֶאת ַהּצֹאן  ּכֵֹהן ִמְדָין ַויִּ חְֹתנוֹ  ה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרוֹ  ּומשֶׁ

ר ַויָּבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה: ַויֵָּרא ַמְלַאְך יי ֵאָליו  ְדבָּ ַאַחר ַהמִּ

ֶנה ֵאיֶנּנּו  ֵאׁש ְוַהסְּ ֶנה ּבֵֹער בָּ ֶנה ַויְַּרא ְוִהנֵּה ַהסְּ ת ֵאׁש ִמּתוְֹך ַהסְּ ַלבַּ בְּ

ל:  ֻאכָּ

שמות ג, א-ב

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא גָּדֹל ּוְבאֹתוֹת  ְצַרִים בְּ ַוּיוִֹצֵאנּו יי ִממִּ

ּוְבמְֹפִתים 

דברים כו, ח
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בכל דור ודור 
ההגדה מלמדת, שהבטחת האל לאברהם בברית בין הבתרים 

לא הייתה מוגבלת לעבדות מצרים ולגאולה ממנה. "בכל דור 

ודור", מסבירה ההגדה, קמים על עם ישראל אויבים המבקשים 

לכלותו. רק הבטחת האל להצילו עומדת לעם ומקיימת אותו. 

נרדפות  של  קשה  תחושה  בו  בטאו  זה  טכסט  של  מחבריו 

מתמדת, של חיים ללא ביטחון ומשענת, לבד מהביטחון באל 

עם  של  היסטורי  ניסיון  מהדהד  בדבריהם  עליו.  וההישענות 

ְלמּוד רדיפות, גזירות ופוגרומים. 

חיינו  ועל  עצמאותנו  על  המֵגנים  ישראל,  במדינת  החיים  אנו, 

והמחזיקים בידינו את הכוח הצבאי והכלכלי הדרוש לכך, שוב 

איננו רשאים לראות כך את קיומנו ואת מעמדנו. אנו מצּווים 

לזכור ולהזכיר את ניסיון אמותינו ואבותינו. אנו מצּווים לדעת 

לנו  אסור  זאת,  ועם  האיבה.  חלפה  ולא  האויבים  חלפו  שלא 

ולמעשיו.  לגורלו  אחראי  שאינו  תודעת-קורבן  אל  להיגרר 

דור  ב"בכל  מצּווים  אנחנו  אחרת.  מצווה  חלה  עלינו  אדרבא, 

ודור" האחר של ההגדה, זה הְמצוֶוה עלינו לראות עצמנו כאילו 

שמא  משמר  מכל  להישמר  עלינו  הְמצוֶוה  זה  ממצרים;  יצאנו 

לא  זו  סכנה  מפני  לכלות.  נקום  שמא  נרדוף,  שמא  נשעבד, 

הרוחנית  הכרעתנו  בכוח  אנו,  רק  האל.  הבטחת  אותנו  תציל 

והמוסרית - נוכל להיאבק על קיום הִמצוָוה.

יהוידע עמיר
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ִמְצַרְיָמה  ַויֵֶּרד  ָאִבי  אֵֹבד  י  "ֲאַרמִּ
ם  שָׁ ַוְיִהי  ְמָעט,  ְמֵתי  בִּ ם  שָׁ ַויָָּגר 

ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצּום ָוָרב"

"ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה"  
ֶאֶרץ  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ נֱֶּאַמר: "ָידַֹע תֵּ ָמה שֶׁ ּבּור. כְּ י ַהדִּ ָאנּוס ַעל פִּ

ָנה" (בראשית טו, יג). ע ֵמאוֹת שָׁ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרבַּ

ם"   "ַוָיָגר שָׁ
ם.  א ָלגּור שָׁ ִמְצַרִים ֶאלָּ ַע בְּ קֵּ תַּ ּלֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהשְׁ ד שֶׁ ְמַלמֵּ

י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן  אנּו כִּ ָאֶרץ בָּ ְרעֹה ָלגּור בָּ נֱֶּאַמר: "ַוּיֹאְמרּו ֶאל פַּ שֶׁ

בּו ָנא ֲעָבֶדיָך  ה ֵישְׁ ָנַען, ְוַעתָּ ֶאֶרץ כְּ י ָכֵבד ָהָרָעב בְּ ר ַלֲעָבֶדיָך כִּ ֲאשֶׁ

ן" (בראשית מז, ד). ֶאֶרץ ּגֹשֶׁ בְּ

ְמֵתי ְמָעט"   "בִּ
ְמָך  ה שָׂ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבוֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעתָּ שִׁ נֱֶּאַמר: "בְּ ָמה שֶׁ כְּ

ַמִים ָלרוֹב" (דברים י, כב). כוְֹכֵבי ַהשָּׁ יי ֱאלֶֹהיָך כְּ

ם ְלגוֹי"   "ַוְיִהי שָׁ
ּנּו  ָמם, ְולֹא שִׁ ּנּו ֶאת שְׁ ּלֹא שִׁ ם: שֶׁ ָרֵאל ְמֻציִָּנים שָׁ ָהיּו ִישְׂ ד שֶׁ ְמַלמֵּ

יָלה.  ֶאת-ַהמִּ לּו  טְּ בִּ ְולֹא  ֶהם,  לָּ שֶׁ ִמְסּתוִֹרין  ּלּו  גִּ ְולֹא  ְלׁשוָֹנם,  ֶאת 

מדרש שוחר טוב, קיד

"גָּדוֹל ָעצּום ָוָרב"  
ְמאֹד ְמאֹד  ְרּבּו ַויַַּעְצמּו בִּ ְרצּו ַויִּ שְׁ רּו ַויִּ ָרֵאל פָּ נֱֶּאַמר: "ּוְבֵני ִישְׂ ָמה שֶׁ כְּ

ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם" (שמות א, ז). מָּ ַותִּ
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מסע לארץ ישראל חיים אידיס
ַהָּיֵרַח ַמְׁשִּגיַח ֵמַעל,

ַעל ַּגִּבי ַׂשק ָהאֹוֶכל ַהַּדל

ַהִּמְדָּבר ִמַּתְחַתי, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים,

ְוִאִּמי ַמְבִּטיָחה ְלֶאַחי ַהְּקָטִנים.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת ְלָהִרים ַרְגַלִים

ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון, ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

אֹור ָיֵרַח ַהֲחֵזק ַמֲעָמד,

ַׂשק ָהאֹוֶכל ֶׁשָלנּו ָאַבד

ַהִּמְדָּבר ֹלא ִנְגָמר, ְיָללֹות ֶׁשל ַּתִּנים

ְוִאִּמי ַמְרִּגיָעה ֶאת ֶאַחי ַהְּקָטִנים:

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל 

ֹלא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ּוַבַּליָלה ָּתְקפּו ׁשֹוְדִדים

ין ַּגם ְּבֶחֶרב ַחָּדה, ְּבַסכִּ

ַּבִּמְדָּבר ַּדם ִאִּמי, ַהָּיֵרַח ֵעִדי,

י ַמְבִטיָחה ֶלֶאַחי ַהְּקטִנים: ְוִאמִּ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת ִיְתַּגֵּׁשם ֶהֲחלֹֹום

עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַּבָּיֵרַח ְּדמּוָתּה ֶׁשל ִאִּמי,

ַמִּביָטה ִּבי, ִאָּמא ַאל ֵתָעְלִמי

לּו ָהְיָתה ְלִצִּדי, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה,

ְלַׁשְכֵנָע אֹוָתם ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת ִיְתַּגֵּׁשם ֶהֲחלֹום

עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת ְלָהִרים ַרְגַלִים

ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון, ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.
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ַוְיַעּנּונּו  ְצִרים  ַהמִּ אָֹתנּו  "ַויֵָּרעּו 
ה" נּו ָעֵלינּו ֲעבוָֹדה ָקשָׁ ַוִיתְּ

ְצִרים"   "ַויֵָּרעּו אָֹתנּו ַהמִּ
ִתְקֶראָנה  י  כִּ ְוָהָיה  ה,  ִיְרבֶּ ן  פֶּ לוֹ  ָמה  ִנְתַחכְּ "ָהָבה  נֱֶּאַמר  שֶׁ ָמה  כְּ

ִמן  ְוָעָלה  נּו  בָּ ְוִנְלַחם  שֹוְֹנֵאינּו  ַעל  הּוא  גַּם  ְונוַֹסף  ִמְלָחָמה 

ָהָאֶרץ" (שמות א, י).

יוֵֹסף,  ָלֶהם  ה  ָעשָׂ שֶׁ ַהּטוָֹבה  ַחת  תַּ ָרָעה  ְלמּו  ְושִׁ ָהיּו.  טוָֹבה  פּוֵיי  כְּ

ֶאת  ָיַדע  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך  "ַוָיָקם  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ

ִאּלּו לֹא ָיַדע ֶאת יוֵֹסף.  ה ֶאת ַעְצמוֹ כְּ יוֵֹסף. ָעשָׂ

על פי בבלי, סוטה יא ע"א

"ַוְיַעּנּונּו"  
ִסְבלוָֹתם  בְּ ים ְלַמַען ַעּנוֹתוֹ  ֵרי ִמסִּ ימּו ָעָליו שָׂ נֱֶּאַמר: "ַויָּשִׂ ָמה שֶׁ כְּ

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס" (שמות א, יא). נוֹת ְלַפְרעֹה ֶאת פִּ ֶבן ָעֵרי ִמְסכְּ ַויִּ

ה"   נּו ָעֵלינּו ֲעבוָֹדה ָקשָׁ "ַוִיתְּ
ָפֶרְך" (שמות א, יג) ָרֵאל בְּ ֵני ִישְׂ נֱֶּאַמר: "ַויֲַּעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת בְּ ָמה שֶׁ כְּ

ְרעֹה ֶאת  ץ פַּ ָמה" (שמות א, י), ִקבֵּ ְרעֹה "ָהָבה ִנְתַחכְּ ָאַמר פַּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ

טוָֹבה, ַהְינּו  י ַהּיוֹם בְּ ם ֲעשּׂו ִעמִּ ה ִמכֶּ שָׁ ַבקָּ ָרֵאל, ָאַמר ָלֶהם בְּ ל ִישְׂ כָּ

ִחיָלה  תְּ ָפֶרְך" (שם, יג), בַּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְׂ ְכִתיב "ַויֲַּעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת בְּ דִּ

ְרעֹה  פַּ רוֶֹאה  ָהָיה  שֶׁ ִמי  ְוָכל  ּוַמְגֵרָפה,  ַסל  ָנַטל  ְרעֹה  פַּ ַרך.  ֶפה  בְּ

ָרֵאל  ה. ִמיָּד ָהְלכּו ִישְׂ ֵבִנים, ָהָיה עוֹשֶׂ לְּ נוֵֹטל ַסל ּוַמְגֵרָפה ְועוֹשֶׂה בַּ

ֲעֵלי  ָהיּו בַּ ל ַהּיוֹם ְלִפי כָֹחן, ְלִפי שֶׁ כָּ ְזִריזּות, ְוָעשּו אּוָמנּות ִעּמוֹ  בִּ

ים. ָאַמר ָלֶהם:  ֶהְחִשיך ֶהֱעִמיד ֲעֵליֶהם נוְֹגשִׂ יָון שֶׁ ּכַֹח ְוִגּבוִֹרים. כֵּ

ם  זֶּה ַאתֶּ ֵבִנים. ִמיָּד ָעְמדּו ּוָמנּו אוָֹתן, ָאַמר ָלֶהם: כָּ ּבּו ֶאת ַהלְּ ִחשְׁ

ָכל יוֹם ָויוֹם.  ַמֲעִמיִדין ִלי בְּ

תנחומא-בובר, בהעלותך, כג

נוסח ההגדה 52



53 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

"ויענונו", "ויתנו עלינו עבודה קשה"- 
ניצולי מחנות הריכוז מספרים:

פעם... היינו עושים במלאכה בתוך תעלה. השחר סביבנו היה 

באורו  השלג  היה  אפור  אפורים;  היו  ממעל  השמים  אפור; 

חברי  שלבשו  הסמרטוטים  היו  אפורים  השחר;  של  החיוריין 

עם  בלי-אומר  מסֵפר  הייתי  שוב  פניהם.  ואפורים  האסירים, 

לגסיסתי  לסבלי,  הסיבה  את  למצוא  ביקשתי  ואולי  אשתי, 

חדלון-התקווה  נגד  אחרונה  נמרצת  בהתקוממות  האיטית. 

של המוות הממשמש ובא, חשתי כי רוחי מבקיעה פתאום את 

חומת הקדרות האופפת אותי. חשתי כי רוחי יוצאת מגבולותיו 

שמעתי  וֵאי-מזה  חדל-משמעות,  חדל-תקווה,  עולם  אותו  של 

קול מריע תרועת נצחון ”הן!“, בתשובה על שאלתי, אם יש איזו 

רחוק,  בבית-אכרים  אור  נדלק  שעה  אותה  אחרונה.  תכלית 

שעמד בקו-האופק כאילו ציירוהו שם, בעיצומה של האפרוריות 

המשמימה של שחר עולה בבאווריה.

והאור האיר בחושך. שעות על שעות חצבתי במעדרי באדמה 

התייחדתי  ושוב  עלבון.  דברי  בי  והטיח  עבר  הזקיף  הקפואה. 

עם אהובתי. חשתי יותר ויותר כי היא נוכחת, כי היא עומדת 

במחיצתי; היתה בי ההרגשה, כי אני יכול לנגוע בה, להושיט 

אליה את ידי ולאחוז בידה. הרגשה זו היתה חזקה מאוד. היא 

היתה שם. ואז, באותו רגע ממש, ירדה בלאט ציפור וישבה לפני, 

המחפורת והשהתה  מן  שהעליתי  עפר  של  תלולית  על אותה 

עלי את מבטה.

ויקטור פראנקל, "חוויות במחנה ריכוז", האדם מחפש משמעות, עמ‘ 57-56.   
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ה"   נּו ָעֵלינּו ֲעבוָֹדה ָקשָׁ "ַוִיתְּ
ֶדה" (שמות  שָּׂ ה... ּוְבָכל-ֲעבָֹדה בַּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ "ִויָמְררּו ֶאת-ַחיֵּיֶהם בַּ

ין ְמַלאְכָתם  ָהיּו עוֹשִׂ ֶדה"? ְלַאַחר שֶׁ שָּׂ א, יד) - ַמהּו "ּוְבָכל-ֲעבָֹדה בַּ

ְואוֵֹמר  ְצִרי  ַהמִּ א  בָּ  - ָלנּוַח  יֶהם  ְלָבתֵּ ָלֶעֶרב  ִאין  בָּ ּוִבְלֵבִנים  ִטיט  בְּ

א ִלי ָחִבית זוֹ  ע ִלי ֵעץ ֶזה, ַמלֵּ קַּ נָּה, בַּ ט-ִלי ָיָרק ִמן ַהגִּ לוֹ: ֵצא ַלקֵּ

ֶדה".   שָּׂ ִמן ַהנָָּהר - ֱהֵוי: "ּוְבָכל-ֲעבָֹדה בַּ

מדרש תנחומא - ויצא

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו,  "ַונִּ
ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו, ַויְַּרא ֶאת  שְׁ ַויִּ

ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו"

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינו"   "ַונִּ
ַוֵיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַויָָּמת  ָהֵהם  ים  ָהַרבִּ ַביִָּמים  נֱֶּאַמר: "ַוְיִהי  שֶׁ ָמה  כְּ

ִמן  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ְוָעָתם  שַׁ ַעל  ַותַּ ְזָעקּו,  ַויִּ ָהֲעבָֹדה  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני 

ָהֲעבָֹדה" (שמות ב, כג).

"ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש"
ׁשּו  ְתַחדְּ נִּ שֶׁ ָאַמר:  ְוֶאָחד  ׁש,  ַממָּ ָחָדׁש  ָאַמר:  ֶאָחד  מּוֵאל.  ּושְׁ ַרב 

ֵזרוֹת ּוֻפְרָעֻנּיוֹת ֲעֵליֶהם.  ׁש גְּ ִחדֵּ ֵזרוָֹתיו, שֶׁ גְּ

בבלי, סוטה, יא ע"א

"ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו" 
ָהיּו  ּום שֶׁ בּו ַיַחד, ִמשּׁ ם ְוָישְׁ צּו כֻּלָּ ִמְצַרִים ִנְתַקבְּ ָרֵאל בְּ ָהיּו ִישְׂ שֶׁ כְּ

ִמילּות-ֲחָסִדים  גְּ יֲַּעשּׂו  שֶׁ ַיַחד  ִרית  בְּ ְוָכְרתּו  ַאַחת,  ה  ֲאֻגדָּ בַּ ם  כֻּלָּ

ּלֹא  ְושֶׁ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִרית  בְּ ְלָבָבם  בִּ ְמרּו  ְוִישְׁ ֶזה,  ִעם  ֶזה 

ְרֵכי  ּלֹא ִיְלְמדּו ְלׁשוֹן ִמְצַרִים, ִמְפֵני דַּ ית ֲאִביֶהם, ְושֶׁ יחּו ְלׁשוֹן בֵּ ַינִּ

ֲעבוָֹדה-ָזָרה. 

שמות רבה, א
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משום  רחמים,  ללא  מאבק  הוא  להישרד  המאבק  [במחנה] 

שכל אחד הוא בודד, וכבר עבר את קצה גבול היאוש, הוא כבר 

לוחם באכזריות חייתית. אם נול אכטצן* יתמוטט, לא יימצא 

אדם שיושיט לו יד לעזרה. אדרבא, תמיד יימצא מישהו שיחסל 

אחד  מוזלמן**  שעוד  מעוניין  אינו  שאיש  משום  בשקט,  אותו 

יָׂשֵרך את רגליו יום-יום לעבודה. ואם בהתחכמות ובסבלנות, 

מעבודה  להתחמק  תחבולה  מישהו  ימצא  הנס,  מן  בם  שיש 

קשה; ואם יצליח להוסיף לעצמו בָערמה נסתרת כמה גרמים 

של לחם, ישמור מכל משמר את סודו. הוא, ואך הוא, יהנה מן 

ההישג שהשיג.

פרימו לוי, הניצולים ויורדי-דומה, הזהו אדם, עמ‘ 93

* אסיר מספר שמונה עשרה.

** כינוי לאסיר שאיבד את רצון החיים ונחשב בידי האסירים למת מהלך. 

שמואל הלקין 
(משורר יהודי, מאסירי מחנות סיביר בברית המועצות)

ֲהֶאְחּגֹוג ֶאת יֹום ֻהַּלְדִּתי?

ֲאֵחִרים ֵמיִטיִבים ָלַדַעת - ַיֲחִליטּו ֵהם.

ֲאָבל אֹותֹו ֶרַגע, אֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ֵהם ִׁשְחְררּו אֹוִתי

ִמִּגְדֵרי ַהַּתִיל ֶׁשל ַמֲחֶנה ָהֲאִסיִרים; 

אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשֶּטֶרם ָּבא ְזַמָּנּה

ִהִּגיָעה ְּבֵראִׁשית ָמאְרס, ִּבְכפֹור ִסיִּביִרי

ְּבִהיַרת ּכֹוָכִבים ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום.

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֵּבַרְכִּתי ֶאת ַהְּבָרָכה

ֶׁשֹּלא ֶנֱהְגָּתה ִמיֵמי ַיְלדּות.

ַעָּתה ִׁשְכַנְעִּתי ֶאת ַעְצִמי: ָׁשָעה ָּכזֹו, יֹום ָּכֶזה

ָיֳעַנק ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ְלכֹל ֵרַע.

אֹותֹו יֹום ַחג

ַיֲעבֹר ֶּדֶרְך ּכֹל ֶּדֶלת

ְלֹלא צֶֹרְך ִּבְנִקיָׁשה.
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ַמע יי ֶאת קֵֹלנו"  שְׁ "ַויִּ
ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוִיְזּכֹר  ַנֲאָקָתם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַמע  שְׁ "ַויִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ

ִריתוֹ ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב" (שמות ב, כד). בְּ

"ַוַיְרא" 
ִרית  ַהבְּ ֲעבּור  בַּ ַהגָּדוֹל  מוֹ  שְׁ ְלַמַען  ְלָגֳאָלם  ָעָליו  שֶׁ "ה,  בָּ ַהקָּ ָיַדע 

ִריתוֹ".  ַרת ִעם ָהָאבוֹת, ְוֵכן הּוא אוֵֹמר: "ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת-בְּ כָּ שֶׁ

שמות רבה, א

"ֶאת ָעְנֵינּו"  
ֶרְך ֶאֶרץ.  ִריׁשּות דֶּ זוֹ פְּ

ֲעֵליָהם  ַזר  גָּ ִמְצַרִים  בְּ ֶרְך  פֶּ ֲעבוַֹדת  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ָהיּו  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ

ִעם  ֲאָהִבים  ים  ְמַתנִּ ִיְהיּו  לֹא  שֶׁ יֶהן  ַבתֵּ בְּ ִנים  ְישֵׁ ִיְהיּו  לֹא  שֶׁ ְרעֹה  פַּ

ָרֵאל  ִישְׂ נוֹת  בְּ ָהיּו  ֶמה  ַחַלפָתא:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ְנׁשוֵֹתיֶהם. 

רּוך-הּוא  דוֹש-בָּ ְוַהקָּ אוֹר  ַהיְּ ִמן  ַמִים  אוֹב  ִלשְׁ יוְֹרדוֹת  עוֹשׂוֹת? 

לוֹת  יֶהן, ְוֵהן מוְֹכרוֹת ּוְמַבשְּׁ דֵּ תוֹך כַּ ִגים ְקָטִנים בְּ ן ָלֵהן דָּ ָהָיה ְמַזמִֵּ

ֲעֵליֶהן  בַּ ֶאת  ּוַמֲאִכילוֹת  ֶדה  ַלשָּׂ ְוהוְֹלכוֹת  ַיִין  ֵמֶהן  ְוקוֹנוֹת  ֵמֶהן 

ֶהן  בָּ יטוֹת  ּוַמבִּ ְראוֹת  ַהמַּ נוְֹטלוֹת  ְוׁשוִֹתין,  אוְֹכִלין  ָהיּו  ִמשֶּׁ ם...  שָׁ

ָנֶאה  ֲאִני  אוֵֹמר  ְוֶזה  ָך,  ִממְּ ָנָאה  ֲאִני  אוֶֹמֶרת  זֹאת  ֲעֵליֶהן.  בַּ ִעם 

ְוָרִבין...  ּוָפִרין  ֲאָוה,  תַּ ִליֵדי  ַעְצָמן  יִלין  ַמְרגִּ ָהיּו  ך  כָּ ּוִמּתוֹך  ִמֶמְך. 

אוָֹתן  ילוֹת  ּוַמְרגִּ ְלַבֲעֵליֶהן  ָמְראוֹת  ָהיּו  שֶׁ ְראוֹת  ַהמַּ אוָֹתן  ְזכּות  בִּ

ל  ֶנֱאָמר "ָיְצאּו כָּ ָבאוֹת שֶׁ ל ַהצְּ ֶרְך, ֶהֱעִמידּו כָּ ֲאָוה ִמּתוֹך ַהפֶּ ִליֵדי תַּ

ֵני  ִצְבאוֹת יי ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" (שמות יב, מא); ְואוֵֹמר: "הוִֹציא יי ֶאת בְּ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם" (שמות רבה, נא). ִישְׂ

ן,  כָּ שְׁ ַהמִּ ֶאת  ַלֲעשׂוֹת  ה  ְלמֹשֶׁ הּוא  רּוך  בָּ דוֹש  ַהקָּ לוֹ  ָאַמר  שֶׁ יָון  כֵּ

ן  ִלתֵּ ָלנּו  ֵיׁש  ָמה  ַהנִָּשים  ָאְמרּו  בּו...  דְּ ְוִנְתנַּ ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ָעְמדּו 

ֵאֶצל  ָלֵהן  ְוָהְלכּו  ְראוֹת  ַהמַּ ֶאת  ְוֵהִביאּו  ָעְמדּו  ן,  כָּ שְׁ ַהמִּ ִנְדַבת  בְּ

ֶהן...   ְראוֹת ָזַעף בָּ ֶשָרָאה מֶֹשה אוָֹתן ַהמַּ מֶֹשה. כְּ
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בכל דור יש פירוש חדש ליציאת מצרים ולא 
של  נקודה  יש  אדם  בכל  אלא  דור,  בכל  רק 
את  מצרים.  ליציאת  פירוש  שהיא  חירות 
הנקודה הזו יכול לברר רק כל אדם לעצמו.

ר‘ יצחק מאיר מגור

ַרִּבי ֶאְלָעַזר ָאַמר: ”ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות“ 

(שיר השירים ב, ב) – ָמה ׁשֹוָׁשָנה זֹו ָקָׁשה ְלַלְּקָטּה, ַּכך ֶּכׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 

ָלבֹוא  ֱאֹלִהים  ֲהִנָּסה  ֶׁשָּכתּוב ”אֹו  ֶזהּו  ִלָּגֵאל.  ָקִׁשין  ָהיּו  ְּבִמְצַרִים 

ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי“ (דברים ד, לד). 

ַע ִּבַרִּבי ְנֶחְמָיה ְּבֵׁשם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּבן ַּפִּזי: ”ּגֹוי ִמֶּקֶרב ַעם“  ַרִּבי ְיהֹושֻׁ

ֵאין ָּכתּוב ָּכאן, אֹו ”ַעם ִמֶּקֶרב ּגֹוי“, ֶאָּלא ”ּגֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי“ - ֵאלּו 

ְּבלֹוִריֹות,  ְמַגְּדֵלי  ְוֵאלּו  ְּבלֹוִריֹות  ְמַגְּדֵלי  ֵאלּו  ֲעֵרִלים,  ְוֵאלּו  ֲעֵרִלים 

ֵאלּו לֹוְבֵׁשי ִּכְלַאִים ְוֵאלּו לֹוְבֵׁשי ִּכְלַאִים, ְלִפיַכך ֹלא ָהְיָתה ִמַּדת 

ַהִּדין נֹוֶתֶנת ֶׁשִּיַּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים.

ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני: ִאּלּו ֹלא ָאַסר ַהָּקדֹוש ָּברּוך הּוא ֶאת 

ַעְצמֹו ִּבְׁשבּוָעה ֹלא ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין ִמִּמְצַרִים. ”ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה‘ ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים“ (שמות ו, 

ז) - ְוֵאין ָלֵכן ֶאָּלא ְׁשבּוָעה.

על פי ויקרא רבה, פרשה כג  
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ה ְמַבזֶּה?  רּוך הּוא ְלמֶֹשה: מֶֹשה, ַעל ֵאלּו ַאתָּ דוֹש בָּ ַהקָּ ָאַמר לוֹ 

ִמְצַרִים. טוֹל ֵמֵהן  לּו בְּ ָבאוֹת ַהלָּ ל ַהצְּ ְראוֹת ָהֵאלּו ֵהן ֶהֱעִמידּו כָּ ַהמַּ

ין  שִׁ דְּ ִמְתקַּ ִיְהיּו  ּנּו  מֶּ מִּ שֶׁ ַלּכוֲֹהִנים  ְוַכּנוֹ  ת  ְנחוֹשֶׁ יוֹר  כִּ ֵמֵהן  ה  ַוֲעשֶׂ

ַהּכוֲֹהִנים. 

על פי תנחומא, פרשת פקודי, ט

"ְוֶאת ֲעָמֵלנּו"  
ִליכּוהּו  שְׁ תַּ ַהְיאָֹרה  לוֹד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  "כָּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ ִנים.  ַהבָּ ֵאּלּו 

ַחּיּון" (שמות א, כב). ת תְּ ְוָכל ַהבַּ

"ְוֶאת ַלֲחֵצנּו"  
ִמְצַרִים  ר  ֲאשֶׁ ַחץ  ַהלַּ ֶאת  ָרִאיִתי  "ְוַגם  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ ַחק.  ַהדְּ זוֹ 

לֲֹחִצים אָֹתם" (שמות ג, ט).

ה  ל משֶׁ ְגדַּ יִָּמים ָהֵהם ַויִּ "ַוְיִהי בַּ
ִסְבלָֹתם"   ַויֵֵּצא ֶאל ֶאָחיו ַויְַּרא בְּ

       שמות ב, יא

ִסְבלָֹתם"  "ַוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא בְּ
ִלי  ֲחָבל  ְואוֵֹמר:  ּובוֶֹכה  ִסְבלוָֹתם  בְּ רוֶֹאה  ָהָיה  שֶׁ "ַוַיְרא"?  ַמהּו 

ֶלאֶכת  ה ִממְּ ֵאין ְלָך ְמָלאָכה ָקשָׁ ן מּוִתי ֲעֵליֶכם! שֶׁ ֲעֵליֶכם, ִמי ִיתֵּ

ֵתָפיו ּוְמַסיֵַּע ְלָכל-ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם.  יט. ְוָהָיה נוֵֹתן כְּ ַהטִּ

שמות רבה, א
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משה נאבק למען הצדק:
בעלבון  פוגש  הוא  מיד  החיים,  לשוק  ִחנוכו  מבית  משה  כשיוצא 

הצדק, ומבלי להרבות מחשבות, תובע הוא תיכף את העלבון הזה 

ותיכף מתגלע הריב הנצחי שבין הנביא ובין החיים.

את  גאָוה  ברגל  רומס  התקיף  עברי",  איש  מכה  מצרי  "איש 

החלש: זה הוא החזיון הראשון, מעשה בכל יום, - ומתמרמר הנביא 

ועומד לימין החלש. מעט מעט הוא הולך ומכיר את החיים יותר 

ורואה חזיון עוד יותר מעציב: "שני עברים ִנצים", שניהם אחים, 

שניהם חלשים, שניהם עבדים לפרעה - והם נצים ומכים זה את 

על  מתעֵַַּבר  והוא  הנביא,  בלב  הצדק  מתקומם  הפעם  ועוד  זה!.. 

ריב לא לו. ובפעם הזאת נוכח לדעת, כי לא דבר נקל הוא להלחם 

מלחמת הצדק, כי החיים חזקים ממנו והרוצה לעמוד נגדם מביא 

להיות "ִפֵקח"  לו  הועיל  לא  הזה  הנסיון  אבל  בסכנה.  עצמו  את 

מעתה ולהשמר לנפשו. קנאת הצדק גרשה אותו מארצו ומולדתו, 

ומיד כשהוא בא למקום ישוב חדש, עודנו יושב על הבאר מחוץ 

לעיר, עוד לא הספיק למצוא מכיר שיאספהו אל ביתו, - וכבר הוא 

שומע קול הצדק הנעלב, והוא רץ לעזרתו תיכף. לא עברים נצים 

הפעם, כי אם בני עם אחר אשר לא ידע. אבל מה בכך? הנביא 

אינו מבחין בין אדם לאדם, אלא בין צדיק ורשע. 

אחד העם, "משה" 

משה והדיבור האלוהי
האיש משה ההיסטורי, החוזר מצרימה, אינו אשף אף לא הוזה. 

הוא יודע בדיוק מי הוא פרעה זה, הוא יודע בדיוק מה משמע 

כן.  לעשות  אומר  גמר  והוא  לדבר,  שנצטווה  כפי  אליו  לדבר 

הלאומיים  הגואלים  מסוג  גם  אינו  ההיסטורי  למצב  בהתאם 

הרגילים; אין ִעמו אלא הדיבור בלבד. למן השעה שהדיבור בא 

האל   - הדיבור  את  בדברו  כי  בכך:  שדי  לו  ברי  ההר  על  אליו 

ה"הווה" הווה עמו. 

מרדכי מרטין בובר, משה, עמ‘ 89
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ִסְבלָֹתם" "ַוַיְרא בְּ
ִאם  ֶעֶבד,  לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ְלַפְרעֹה:  ְוָאַמר  ְמנּוָחה,  ָלֶהם  ֵאין  שֶׁ ָרָאה 

ה  ַאתָּ ֵאין  ִאם  ֲעָבֶדיָך,  ְוֵאּלּו  ֵמת;  הּוא  בּוַע  שָׁ בְּ ֶאָחד  יוֹם  ָנח  ֵאינוֹ 

ה ָלֶהם  בּוַע ֵהם ֵמִתים. ָאַמר לוֹ: ֵלְך ַוֲעשֵׂ שָׁ ֵמִניַח ָלֶהם יוֹם ֶאָחד בְּ

ת ָלנּוַח.  בָּ ן ָלֶהם ֶאת יוֹם ַהשַּׁ ה ְוִתקֵּ ּתֹאַמר. ָהַלְך מֹשֶׁ מוֹ שֶׁ כְּ

שמות רבא א'

ה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן  "ּומשֶׁ
ְנַהג ֶאת  ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ ּכֵֹהן ִמְדָין ַויִּ

ר ַויָּבֹא ֶאל ַהר  ְדבָּ ַהּצֹאן ַאַחר ַהמִּ
ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה"

שמות ג, א  

ה ָהָיה רֶֹעה"  "ּומֹשֶׁ
ָהָיה  שֶׁ כְּ ַרּבוֵֹתינּו:  ָאְמרּו  צֹאן.  בְּ ה  ְלמֹשֶׁ רּוְך-הּוא  דוֹׁש-בָּ ַהקָּ ָחנוֹ  בְּ

ְוָרץ  ִדי,  גְּ ּנּו  ִממֶּ ַרח  בָּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ִיְתרוֹ  ל  שֶׁ צֹאנוֹ  רוֶֹעה  נּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ

ֵרָכה  ָנה לוֹ בְּ מְּ יַע ְלָחסּות ִנְזדַּ ִהגִּ ָון שֶׁ יַע ְלָחסּות. כֵּ ִהגִּ ַאֲחָריו ַעד שֶׁ

ה ֶאְצלוֹ, ָאַמר: "ֲאִני  יַע מֹשֶׁ ִהגִּ ָון שֶׁ תוֹת. כֵּ ִדי ִלשְׁ ל ַמִים ְוָעַמד ַהגְּ שֶׁ

ַעל  יבוֹ  ִהְרכִּ ה".  ַאתָּ ָעֵיף  ָצָמא,  ֵני  ִמפְּ ָהִייָת  ָרץ  שֶׁ יוֵֹדַע  ָהִייִתי  לֹא 

רּוְך-הּוא: ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנהֹג  דוֹׁש-בָּ ְך. ָאַמר ַהקָּ ֵתפוֹ ְוָהָיה ְמַהלֵּ כְּ

ָרֵאל.                                                         ְרֶעה צֹאִני ִישְׂ ה תִּ ְך - ַחיֶּיָך, ַאתָּ ר-ָוָדם כָּ שָׂ ל בָּ צֹאנוֹ שֶׁ

שמות רבה, ב
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ספקנותו של משה
היא  ידע.  לא  שאברהם  חדשה,  חוויה  מאפיינת  משה  את 

מעניקה לנבואה המקראית נתון יסודי: משה חווה את הסבל 

הכרוך בייעוד הנבואי... נבואתו של משה מתאפיינת בספקנות, 

בסירוב ובהתקוממות... השוני [בין אברהם למשה] נעוץ בטבעה 

של החוויה. נבואת משה שייכת לסוג אחר של נבואה. הטיפוס 

הנבואי המתגלם באברהם מורכב פחות מהטיפוס המוצג על 

ידי משה; בעיקר הוא פחות מסתורי. אברהם הוא נביא הנתון 

מציבה  משה  של  חשוף... שליחותו  נביא  הוא  משה  במחסה. 

המאבק  העימות,  מתחיל  אז  אנושית.  קהילה  בתוככי  אותו 

יותר  הרבה  קשה  הדבר  הבריות.  עם  ומתן  והמשא  הממשי 

ושונה מהדו-שיח הפשוט עם האל... 

אנדרה נהר, נבואות ונביאים - מהות הנבואה, עמ‘ 129 
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ת ֵאׁש  ַלבַּ "ַויֵָּרא ַמְלַאְך יי ֵאָליו בְּ
ֶנה  ַהסְּ ְוִהנֵּה  ַויְַּרא  ֶנה  ַהסְּ ִמּתוְֹך 
ל" ֻאכָּ ֵאיֶנּנּו  ֶנה  ְוַהסְּ ֵאׁש  בָּ ּבֵֹער 

שמות ג, ב

                                         

ֶנה"  ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתוְֹך ַהסְּ "ַויִּ
שמות ג, ד

רּוי  ֲאִני שָׁ יׁש, שֶׁ ה ַמְרגִּ ה: ִאי ַאתָּ רּוְך-הּוא ְלמֹשֶׁ דוֹׁש-בָּ ָאַמר לוֹ ַהקָּ

ֲאִני  שֶׁ קוֹם  ִממְּ יוֵֹדַע,  ֱהֵוי  ַצַער?  בְּ רּוִים  שְׁ ָרֵאל  שְׂ יִּ שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ַצַער  בְּ

ַצֲעָרם, ְוֵכן הּוא  ף בְּ תָּ ְבָיכוֹל, ֲאִני שֻׁ ָך, ִמּתוְֹך ַהּקוִֹצים - כִּ ר ִעמְּ ְמַדבֵּ

ָכל-ָצָרָתם לוֹ ָצָרָתם לוֹ ָצר" (ישעיהו סג, ט).  אוֵֹמר: "בְּ

שמות רבה, ב

רּוְך- דוֹׁש-בָּ ן ָקְרָחה: ָמה ָרָאה ַהקָּ ַע בֶּ ַאל ּגוֹי ֶאָחד ֶאת ר‘ ְיהוֹשֻׁ שָׁ

לוֹ:  ָאַמר  ַאֵחר?  ֵמִאיָלן  ְולֹא  ֶנה  ַהסְּ ִמּתוְֹך  ה  מֹשֶׁ ִעם  ר  ְלַדבֵּ הּוא 

ׁשוֲֹאֵלנּו.  ָהִייָת  ְך  כָּ ְקָמה  שִׁ ִמּתוְֹך  אוֹ  ָחרּוב  ִמּתוְֹך  ִעּמוֹ  ר  בֵּ דִּ ִאּלּו 

ֵאין  ְדָך שֶׁ ֶנה? ְלַלמְּ ר, ָלָמה ִמּתוְֹך ַהסְּ א ְלהוִֹציְאָך ָחָלק ִאי-ֶאְפשָׁ ֶאלָּ

ִכיָנה, ֲאִפּלּו ְסֶנה.  לֹא שְׁ ָאֶרץ בְּ נּוי בָּ ָמקוֹם פָּ

שמות רבה, ב
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אני מאמין שאול טשרניחובסקי
ַׂשֲחִקי, ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות,

ח. זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם שַֹ

ַשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין

ִּכי עֹוֵדִני ַמֲאִמין ָּבְך.

ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ְדרֹור ׁשֹוֶאֶפת,

ֹלא ְמַכְרִּתיָה ְלֵעֶגל-ָּפז,

ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם,

ַּגם ְּברּוחֹו, רּוַח ָעז.

רּוחֹו ַיְׁשִליְך ַּכְבֵלי-ֶהֶבל, 

ְירֹוְמֶמּנּו ָּבֳמֵתי-ָעל;

ֹלא ָבָרָעב ָימּות עֹוֵבד,

ְּדרֹור - ַלֶּנֶפׁש, ַּפת - ַלָּדל.

ַׂשֲחִקי ִּכי ַגם ְּבֵרעּות ַאֲאִמין,

ַאֲאִמין, ִּכי עֹוד ֶאְמָצא ֵלב,

ֵלב - ִּתְקוֹוַתי ַּגם ִּתְקוֹוָתיו,

ָיחּוׁש אֹוֶׁשר, ָיִבין ְּכֵאב.

ָאֲאִמיָנה ַּגם ֶּבָעִתיד,

ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהּיֹום,

ַאְך ּבֹוא ָיבֹוא - ִיְׂשאּו ָׁשלֹום,

ָאז ּוְבָרָכה ְלאֹם ִמְּלאֹם.

ָיׁשּוב ִיְפַרח ָאז ַּגם ַעִּמי,

ּוָבָאֶרץ ָיקּום ּדֹור,

ַּבְרֵזל-ְּכָבָליו יּוַסר ֶמּנּו,

ַעִין-ְּבַעִין ִיְרֶאה אֹור.

ִיְחֶיה, ֶיֱאַהב, ִיְפַעל, ָיַעׂש,

ּדֹור ָּבָאֶרץ ָאְמָנם ָחי,

ֹלא ֶבָעִתיד, ַּבָּׁשָמִים -

ַחֵּיי-רּוַח לֹו ֵאין ָּדי.

ָאז ִׁשיר ָחָדׁש ָיִׁשיר ְמׁשֹוֵרר,

ְלֹיִפי ְוִנְׂשָּגב ִלּבֹו ֵער;

לֹו, ַלָּצִעיר, ֵמַעל ִקְבִרי

ְּפָרִחים ִיְלְקטּו ַלֵּזר.
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ָיד  ְצַרִים בְּ "ַויוִֹצֵאנּו יי ִממִּ
ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא גָּדֹל 

ּוְבאֹתוֹת ּוְבמְֹפִתים"
דברים כו, ח

"ַויוִֹציֵאנּו"  

ַתּמּוז  ר ָלֵצאת, לֹא בְּ שֵׁ חֶֹדׁש כָּ א בְּ ָאַמר ר‘ ֲעִקיָבא: לֹא הוִֹציָאם ֶאלָּ

הּוא  שֶׁ ִניָסן,  בְּ א  ֶאלָּ נָּה,  ַהצִּ ִמְפֵני   - ֵטֵבת  בְּ ְולֹא  ָרב,  ַהשָּׁ ִמְפֵני   -

ה. ְוִאם ּתֹאַמר  ה ְולֹא ִצנָּה ָקשָׁ ה ָקשָׁ ֶרְך, לֹא ַחמָּ דֶּ ר ָלֵצאת ּבוֹ בַּ שֵׁ כָּ

ִמים.  שָׁ ֵרי? ֲהֵרי ֵיׁש ּבוֹ עוַֹנת גְּ שְׁ תִּ

במדבר רבה, ג

ְצַרִים"  "ַוּיוִֹצֵאנּו יי ִממִּ
דוֹׁש  א ַהקָּ ִליַח. ֶאלָּ ָרף ְולֹא ַעל ְיֵדי שָׁ לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי שָׂ

ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  י  "ְוָעַבְרתִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ּוְבַעְצמוֹ.  ְכבוֹדוֹ  בִּ הּוא  רּוְך  בָּ

ֵהָמה,  בְּ ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  בְּ כוֹר  בְּ ָכל  יִתי  ְוִהכֵּ ַהזֶּה  ְיָלה  לַּ בַּ

ָפִטים ֲאִני ה" (שמות יב, יב). ה שְׁ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעשֶׂ

ְיָלה ַהזֶּה"  לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים בַּ "ְוָעַבְרתִּ
יִתי  ְיָלה ַהזֶּה" - ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. "ְוִהכֵּ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים בַּ "ְוָעַבְרתִּ

ִמְצַרִים  ֱאלֵֹהי  ָרף. "ּוְבָכל  שָׂ ְולֹא  ֲאִני   - ִמְצַרִים"  ֶאֶרץ  בְּ כוֹר  בְּ ָכל 

ְולֹא  הּוא  ֲאִני   - יי"  "ֲאִני  ִליַח.  ַהשָּׁ ְולֹא  ֲאִני  ָפִטים"-  שְׁ ה  ֱאֶעשֶׂ

ַאֵחר.

"ּוְבמוָֹרא גָּדוֹל"  
ה ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לוֹ  ֲהִנסָּ נֱֶּאַמר: "אוֹ  ָמה שֶׁ ִכיָנה. כְּ ּלּוי שְׁ גִּ זוֹ 

ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמוְֹפִתים  אֹתֹת  בְּ ַמּסוֹת  בְּ ּגוֹי  ֶרב  ִמקֶּ ּגוֹי 

ה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם  ר ָעשָׂ כֹל ֲאשֶׁ דוִֹלים כְּ ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה ּוְבמוָֹרִאים גְּ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך" (דברים ד, לד). בְּ
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באח"ב  עד"ש  דצ"ך  וכן  המכות  עשר  את  כשמזכירים 

נוהגים  ומכה.  מכה  לכל  הכוס  מן  יין  מעט  שופכים 

לגרוע יין מכוס השמחה בספירת המכות, לרמוז בזה כי 

אף  שמחה.  איננה  נענש  מצרים  שעם  כך  על  שמחתנו 

היא  אין  מפלה,  לאותה  ראויים  היו  ועמו  שפרעה  פי  על 

מעט  נגרע  ומכה  מכה  בכל  אמיתית.  שמחה  לנו  גורמת 

מכוס השמחה שלנו. 

על פי דון יצחק אברבנאל, זבח פסח
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"ּוְבאֹתוֹת"  
ר  ֲאשֶׁ ָיֶדָך  בְּ ח  קַּ תִּ ַהזֶּה  ה  טֶּ ַהמַּ "ְוֶאת  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָמה  כְּ ה.  טֶּ ַהמַּ ֶזה 

ה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת" (שמות ד, יז). ֲעשֶׂ תַּ

"ּוְבמוְֹפִתים"  
ם,  ַמִים ּוָבָאֶרץ: דָּ שָּׁ י מוְֹפִתים בַּ נֱֶּאַמר: "ְוָנַתתִּ ָמה שֶׁ ֵאּלּו ַהַמּכוֹת. כְּ

ן" (יואל ג, ג). ָוֵאׁש, ְוִתְמרוֹת ָעשָׁ

ִמְצַרִים  ְצִרים בְּ רּוְך הּוא ַעל ַהמִּ דוֹׁש בָּ ר ַמּכוֹת ֵהִביא ַהקָּ ֶעשֶׂ

ְוֵאלּו ֵהן:

ִחין,  ֶבר, שְׁ ים, ָערוֹב, דֶּ נִּ ַע, כִּ ם, ְצַפְרדֵּ דָּ
כוֹרוֹת. בְּ ת  ַמכַּ ְך,  חֹשֶׁ ה,  ַאְרבֶּ ָרד,  בָּ

ִנים:  ֶהם ִסמָּ י ְיהּוָדה ָהָיה נוֵֹתן בָּ ַרבִּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ֲעַד"ׁש בְּ דְּ

ְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל  י ָבַרח ָהָעם ַויֵָּהֵפְך ְלַבב פַּ "ַויֻּגַּד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים כִּ

ֵמָעְבֵדנּו". ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת  ְחנּו  לַּ שִׁ י  כִּ ינּו  ָעשִׂ ּזֹאת  ַמה  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם 

שמות יד, ה

סּוס  ל  כָּ ַהיָּם  ַעל  חִֹנים  אוָֹתם  יגּו  ַויַּשִּׂ ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים  פּו  ְרדְּ "ַויִּ

ַעל ְצפֹן. ּוַפְרעֹה  י ַהִחירֹת ִלְפֵני בַּ ַעל פִּ יו ְוֵחילוֹ  ְרעֹה ּוָפָרשָׁ ֶרֶכב פַּ

ָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהנֵּה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם  אּו ְבֵני ִישְׂ שְׂ ִהְקִריב ַויִּ

ָרֵאל ֶאל יי" . ְצֲעקּו ְבֵני ִישְׂ יְראּו ְמאֹד ַויִּ ַויִּ

שמות יד, ט-י

נוסח ההגדה 66



67 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

משירי מכות מצרים נתן אלתרמן
א

ֹנא-ָאמֹון, ִמַּבְרֶזל ִציַרִיְך

ְׁשָעִרים ִנְתְלׁשּו ִבְיֵלל.

ַוָּתֹבאָנה ַמּכֹות ִמְצַרִים

ַלֲעׂשֹות ָּבְך ִמְשָּפט ַּבֵּליל.

ֹנא-ָאמֹון, ָאז ָעְלָתה ַעד ַסַהר

ְצָעָקה ִראׁשֹוָנה ְּבִלי ֵעד.

ְוַהַחי ֲאֶשר ָרץ ֶאל ַשַער

ֶנְהַּפְך ְּברּוצֹו ְלֵמת.

ַוְּתַעְּטֵפְך ְזָעָקה, ִעיר ֶמֶלְך,

ַוְּתִניֵעְך ַטְלֵטָלה ְפָלִאים.

ֵמֵהיָכל ַעד ַּגְרֵּגר ַהֶּמַלח

ּוִמֶּכֶתר ְוַעד ְּבלֹוִאים. 

ֵּבין ְקדּוֵמי ִסּפּוֵרי מֹוֶרֶשת

ִסּפּוֵרך ַהְמֻנֶּדה לֹוֵהט.

ִּכְדֵלֶקה ְרחֹוָקה ִמֶּגֶׁשת

ַאְּת עֹוָלה ֵמָעֵבי ָהֵעת.

ּוְכִזְכרֹון ֲעוֹוִנים ָועֶֹנׁש

ְּבַׂשְלָמה ֲעֻקָּבה ָדִמים

ַקְמְּת-ִנַּצְבְּת ְּבִלי ִיְשלֹוט ָּבְך עֶֹבׁש,

ַעל ֵראִׁשית ְנִתיבֹות ַעִּמים.  

ב

ַאְּת ַּגל-ֵעד ְלִשְבֵטי ַהַּזַעם

ַהּפֹוְקִדים ַיָּבׁשֹות ָוִאי.

ָעֵרי-ִאיׁש, ִּכי תּוַצְפָנה ַרַעם,

ָּבְך רֹואֹות ֶאת ַעְצָמן ִּבְרִאי.

ַאְּת ַּגל-ֵעד ְלָערֹוב ָוֶדֶבר,

ַהּנֹוִטים ָאֳהָלם ַעל ְּגבּול,

ְויֹוְצִאים ֶאל ֵּתֵבל, ְּכֶחֶבר,

ְלַהִּציג ָלּה ֶחְזיֹון ַהְּגמּול.

ְלָהִאיר ָלּה ְּבִגיַדת ָׂשֶריָה

ּוְלָהִאיר ָלּה ְּבִגיַדת ָהמֹון, - 

ְוַעל ָּכְך ִנְדָלקֹות ָעֶריה,

ִּכְבַלִּפיד, ְּבַמּכֹות ָאמֹון.

ָאז חֹוֶזיָה ׁשֹוְנִסים ָמְתַנִים

ְוחֹוְבִטים ָּבּה ִּבְבַדל-ַמֵּקל

ְלהֹוִסיף ַעל ַמּכֹות ִמְצַרִים

ֶאת ָעְנׁשֹו ֶׁשל מּוַסר-ַהְׂשֵּכל.

ְוִנְקָּבץ ֲאַסְפסּוף ַהֶּפֶלְך

ְוקֹוַלר ָהַאְׁשָמה ִעּמֹו

ִלְתלֹותֹו ְבָׂשִרים ָוֶמֶלְך

ּוְלָפְרקֹו ִמַּצְּואֵרי ַעְצמֹו

ּוְבַהּכֹות ַעל ָראִׁשים, ְּכֶאֶבן,

ָהאֹותֹות ֶשִּנְראּו ִּכְׂשחֹוק,

ּוִבְבעֹור ְלֵעין-ָּכל, ְּכֶתֶבן,

ֲאִמּתֹות ֶשִּנְראּו ְּכחֹק -- 

-- ַּגם ֵליֵלְך ִמְתַנֵּׂשא ָשכּוַח

ּוְזָמִנים ִנְקָרִעים ִּכְסגֹור 

ְוֶאְפֵרך ִמְתָעֵרב ָּברּוַח

ִעם ֶאְפָרן ֶׁשל ִּבירֹות ָּכל ּדֹור.
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עּו.  ָרֵאל ְוִיסָּ ֵני ִישְׂ ר ֶאל בְּ בֵּ ְצַעק ֵאָלי דַּ ה ַמה תִּ "ַוּיֹאֶמר יי ֶאל משֶׁ

ְבֵני  ְוָיבֹאּו  ּוְבָקֵעהּו  ַהיָּם  ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנֵטה  ָך  ַמטְּ ֶאת  ָהֵרם  ה  ְוַאתָּ

ה".  שָׁ יַּבָּ תוְֹך ַהיָּם בַּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ

שמות יד, טו-טז

ִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם  תוְֹך ַהיָּם ְוַהמַּ ה בְּ שָׁ ָרֵאל ָהְלכּו ַביַּבָּ "ּוְבֵני ִישְׂ

ָרֵאל ִמיַּד ִמְצָרִים ַויְַּרא  ּיוֹם ַההּוא ֶאת ִישְׂ ע יי בַּ מֹאָלם. ַוּיוֹשַׁ ּוִמשְּׂ

ַפת ַהיָּם".  ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל שְׂ ִישְׂ

שמות יד, כט-ל

יָרה ַהּזֹאת ַליי ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר  ָרֵאל ֶאת ַהשִּׁ ה ּוְבֵני ִישְׂ יר משֶׁ "ָאז ָישִׁ

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי  י ָגאֹה גָָּאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם. ָעזִּ יי כִּ יָרה לַּ ָאשִׁ

ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארֲֹמֶמְנהּו".

שמות טו, א-ב

ָכל  ֶצאָן  ַותֵּ ָיָדּה  בְּ ַהּתֹף  ֶאת  ַאֲהרֹן  ֲאחוֹת  ִביָאה  ַהנְּ ִמְרָים  ח  קַּ "ַותִּ

י ָגאֹה ירּו ַליי כִּ ַען ָלֶהם ִמְרָים שִׁ ים ּוִבְמחֹלֹת. ַותַּ ֻתפִּ ים ַאֲחֶריָה בְּ ַהנָּשִׁ

גָָּאה סּוס ְורְֹכבוֹ ָרָמה ַביָּם".

שמות טו, כ-כא

דוֹׁש- ַהקָּ ִלְפֵני  יָרה  שִׁ לוַֹמר  ֵרת  ַמְלֲאֵכי-ַהשָּׁ ׁשּו  קְּ בִּ ָעה  שָׁ אוָֹתּה  בְּ

טוְֹבִעים  ָיַדי  י  ַמֲעשֵׂ רּוְך-הּוא:  דוֹׁש-בָּ ַהקָּ ָלֶהם  ָאַמר  רּוְך-הּוא,  בָּ

יָרה ְלָפַני?!  ם אוְֹמִרים שִׁ יָּם ְוַאתֶּ בַּ

בבלי, סנהדרין לט ע"ב
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קוֹם ָעֵלינּו. ה ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת ַלמָּ מָּ כַּ

יֵּנּו. ְצַרִים, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם - דַּ ִאּלּו הוִֹציָאנּו ִממִּ

יֵּנּו. ָחָרָבה - דַּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהיָּם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתוֹכוֹ בֶּ

יֵּנּו. ר - דַּ ְדבָּ מִּ ק ָצְרֵכנּו בַּ ָחָרָבה, ְולֹא ִספֵּ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתוֹכוֹ בֶּ

יֵּנּו. ן - דַּ ר, ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ ְדבָּ מִּ ק ָצְרֵכנּו בַּ ִאּלּו ִספֵּ

יֵּנּו. ת - דַּ בָּ ן, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַּׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהמָּ

יֵּנּו. ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני - דַּ בָּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהשַּׁ

יֵּנּו. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה - דַּ

יֵּנּו. ָרֵאל - דַּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָֹרה, ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ

יֵּנּו. ַלח ֵאֵלינּו ְנִביֵאי ֶאֶמת - דַּ ָרֵאל, ְולֹא שָׁ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ

יֵּנּו. ִחיָרה - דַּ ית ַהבְּ ַלח ֵאֵלינּו ְנִביֵאי ֶאֶמת ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת בֵּ ִאּלּו שָׁ

הוִֹציָאנּו  קוֹם ָעֵלינּו, שֶׁ ֶלת ַלמָּ פּוָלה ּוְמֻכפֶּ ה, כְּ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ

ַלח  ְושָׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ְוִהְכִניָסנּו  ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְצַרִים,  ִממִּ

ָלנּו ְנִביֵאי ֱאֶמת. 

ׁשּוֵבנּו קוְֹמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו,  דוֵֹרנּו ָזִכינּו ִלְראוֹת ִנְפְלאוָֹתיו בְּ ְוַאף בְּ

קוֹם ַהזֶּה ַוִיֶתן-ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  נֱֶּאַמר: ַוְיִבֵאנּו ֶאל-ַהמָּ ָמה שֶׁ כְּ

ַאְרֵצנּו  ֶאת  ְוִנְרֶאה  ן  ִיתֵּ ִמי  וְּ ט).  כו,  (דברים  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ 

נּו ּוְלעוָֹלם כֻּּלוֹ.  ָרָכה ְלַעמֵּ ּפוַֹרַחת בְּ

עד כאן בשבת הגדול (ראו במבוא)

ש
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התגלות אילן שיינפלד
ִהְתַּגּלּות ָּבָאה, ִהְתַּגּלּות ָּכָבה.

ְּכמֹו אֹור, ְּכמֹו ַמִים, ְּכמֹו ַאֲהָבה.

ַהַחי הֹוֵלְך ָוֵמת, ַהַחי הֹוֵלְך ָוַחי.

ַהְרֵּבה ַּתְהּפּוכֹות ָיַדְעִּתי ְּבַחַּיי. 

ֵסֶדר ַהְּדָבִרים ַרק הּוא ֵאינֹו עֹוֵבר

ָמה ֶׁשָהָיה ִיְהֶיה. ָמה ֶׁשִּיְהֶיה חֹוֵזר.

ַהּכֹל ְּכמֹו ִמּקֶֹדם. מּוָנע ְּבַאֲהָבה. 

ִהְתַּגּלּות הֹוֶלֶכת. ִהְתַּגּלּות ְקֵרָבה.
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הנחייה לעורך/כת הסדר:
זו  בהגדה  המוצע  סדר-הדברים  פי  על  העורכים 

(ראו לעיל, עמ‘ 30) שכבר אכלו את המצה, המרור, 

הכורך והביצים הקשות, ידלגו ל"בכל דור ודור" עמ‘ 74.

רבן  בדברי  כאן,  ממשיכים  המסורתי  הסדר  פי  על  העורכים 

גמליאל.

ְמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמר, ן גַּ ַרבָּ

ַסח  פֶּ ה ְדָבִרים ֵאּלּו בַּ לֹשָׁ ּלֹא ָאַמר שְׁ ל שֶׁ כָּ

לֹא ָיָצא ְיֵדי חוָֹבתוֹ ְוֵאּלּו ֵהן:

ה ּוָמרוֹר ַסח ַמצָּ פֶּ
נאמר בעקבות רבן גמליאל:

ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ ְזַמן  בִּ אוְֹכִלים  ְוִאּמוֵֹתינּו  ֲאבוֵֹתינּו  ָהיּו  שֶׁ ַסח  פֶּ
י  תֵּ רּוְך הּוא ַעל בָּ דוֹׁש בָּ ַסח ַהקָּ פָּ ָהָיה ַקיָּם ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שֶׁ

ַסח הּוא  ם ֶזַבח פֶּ נֱֶּאַמר: "ַוֲאַמְרתֶּ ִמְצַרִים. שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו בְּ

ִמְצַרִים  ֶאת  ָנְגּפוֹ  בְּ ִמְצַרִים  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני  י  תֵּ בָּ ַעל  ַסח  פָּ ר  ֲאשֶׁ ַליי 

ֲחוּו" (שמות יב, כז). תַּ ּקֹד ָהָעם ַוִישְׁ יל ַויִּ ינּו ִהצִּ תֵּ ְוֶאת בָּ

נצביע על המצה ונאמר:

יק  ִהְספִּ ּלֹא  שֶׁ ׁשּום  ַעל  ָמה?  ׁשּום  ַעל  אוְֹכִלים  ָאנּו  שֶׁ זּו  ה  ַמצָּ
ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  נִּ ל ִאּמוֵֹתינּו ַוֲאבוֵֹתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ ֵצָקם שֶׁ בְּ

ֶאת  נֱֶּאַמר: "ַוּיֹאפּו  שֶׁ ּוְגָאָלם.  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי 

גְֹרׁשּו  י  כִּ ָחֵמץ  לֹא  י  כִּ ַמּצוֹת  ֻעּגֹת  ְצַרִים  ִממִּ הוִֹציאּו  ר  ֲאשֶׁ ֵצק  ַהבָּ

ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹּו ָלֶהם"  (שמות יב,  ִממִּ

לט).

נוסח ההגדה 72



73 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

ויביאנו אל המקום הזה
ביסוד ההגדה עומדים דברי המשנה (פסחים, י, ד), המוָרה לדרוש 

ָאִבי"  אֵֹבד  "ֲאַרִּמי  במלים  הפותחת  הפרשה  את  הסדר  בליל 

כולה".  הפרשה  כל  שיגמור  "עד  אותה  וללמוד  ה)  כו,  (דברים 

ַהָּמקֹום  ֶאל  "ַוְיִבֵאנּו  אותו:  המסיים  בפסוק  הסיפור  של  שיאו 

ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" (דברים כו ט). 

אבל ההגדה, כפי שירשנו אותה מיהדות ימי הביניים, ממלאת 

סופה,  לפני  הפרשה  את  קוטעת  היא  בחלקה.  רק  זו  הוראה 

לפני שהיא מגיעה אל שיאה. היא מספרת את סיפור היציאה 

אולם אינה ממשיכה אותו עד להגעה אל הארץ. 

ולשאול  לשוב  עלינו  ִמצווה  ההגדה  את  היום  קוראים  כשאנו 

מהו מקומו של פסוק זה בחיינו. מהו בשבילנו "המקום הזה"? 

כיצד נעשה אותו למקום מקודש, מקום של חירות ושל שלום? 

כיצד  אליה?  שייכים  שאנו  הארץ  מן  להפיק  יודעים  אנו  מה 

מרורים  בה  ונמֵעט  ודבש",  יושביה, "חלב  כל  למען  בה,  נרבה 

וייסורים? מהי האחריות החדשה שנטלנו על עצמנו כשבחרנו 

לחיות בהקשר שקבעה המשנה הארץ ישראלית, ולא בהקשר 

ונשאף  נמשיך  כיצד  הגלותית?  ביניימית  הימי  ההגדה  שיצרה 

אנו לגאולה שלמה?

לשיר:  ראוי  זו,  רוחנית  להתמודדות  עצמנו  מתקינים  כשאנו 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
יהוידע עמיר
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נצביע על המרור ונאמר:

ְצִרים  ְררּו ַהמִּ מֵּ ָאנּו אוְֹכִלים ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום שֶׁ ָמרוֹר ֶזה שֶׁ
נֱֶּאַמר "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם  ִמְצָרִים. שֶׁ ֶאת ַחיֵּי ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו בְּ

ל ֲעבָֹדָתם  ֶדה ֵאת כָּ שָּׂ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה בַּ ה בְּ ֲעבָֹדה ָקשָׁ בַּ

ָפֶרְך" (שמות א, יד). ר ָעְבדּו ָבֶהם בְּ ֲאשֶׁ

 

ָכל ּדוֹר ָודוֹר בְּ
ַחיָּב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ 

ְצָרִים ִאּלּו הּוא ָיָצא ִממִּ כְּ

יי  ה  ָעשָׂ ֶזה  ֲעבּור  בַּ ֵלאמֹר  ַההּוא  ּיוֹם  בַּ ְלִבְנָך  ְדתָּ  "ְוִהגַּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ

ְצָרִים" (שמות יג, ח). לֹא ֶאת ֲאבוֵֹתינּו ְוֶאת ִאּמוֵֹתינּו  ֵצאִתי ִממִּ ִלי בְּ

ֶהם.  ִעמָּ גַָּאל  אוָֹתנּו  ַאף  א  ֶאלָּ הּוא,  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ גַָּאל  ְלָבד  בִּ

ֶאת  ָלנּו  ָלֶתת  אָֹתנּו  ָהִביא  ְלַמַען  ם  ִמשָּׁ הוִֹציא  נֱֶּאַמר: "ְואוָֹתנּו  שֶׁ

ע ַלֲאבוֵֹתינּו" (דברים ו, כג). בַּ ר ִנשְׁ ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ

מכסים את המצות מגביהים את הכוס וקוראים:

ר  ַח ְלָפֵאר ְלרוֵֹמם ְלַהדֵּ בֵּ ל ְלשַׁ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחיִָּבים ְלהוֹדוֹת ְלַהלֵּ

ל  ה ַלֲאבוֵֹתינּו וְלִאּמוֵֹתינּו ְוָלנּו ֵאת כָּ ָעשָׂ ס ְלִמי שֶׁ ה ּוְלַקלֵּ ְלָבֵרְך ְלַעלֵּ

ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל  ים ָהֵאּלּו. הוִֹציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמיָּגוֹן ְלשִׂ סִּ ַהנִּ

ה, ְונֹאַמר ְלָפָניו  ְעּבּוד ִלְגֻאלָּ ְליוֹם טוֹב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוֹר גָּדוֹל, ּוִמשִּׁ

ה ַהְללּוָיּה. יָרה ֲחָדשָׁ שִׁ

מניחים את הכוס
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ְמַנְּצִחים  ְׁשָבִטים  ָהיּו  ַהָּים  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָעְמדּו  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ר‘ 

ֶזה ִעם ֶזה. ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני יֹוֵרד ְּתִחָּלה ַלָּים, ְוֶזה אֹוֵמר: ֲאִני יֹוֵרד 

ִּבְנָיִמין  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָקַפץ  ְוצְֹוִחין  עֹוְמִדין  ֶׁשָהיּו  ִמּתֹוְך  ַלָּים.  ְּתִחָּלה 

ְוָיַרד ַלָּים ְּתִחָּלה ... 

ָאַמר לֹו ר‘ ְיהּוָדה: ֹלא ָּכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה, ֶאָּלא ֶזה אֹוֵמר: ֵאין ֲאִני 

יֹוֵרד ְּתִחָּלה ַלָּים, ְוֶזה אֹוֵמר: ֵאין ֲאִני יֹוֵרד ְּתִחָּלה ְלָים. ִמּתֹוְך ֶׁשָהיּו 

עֹוְמִדין ְונֹוְטִלין ֵעָצה ֵאּלּו ָוֵאּלּו, ָקַפץ ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ְוָיַרד ַלָּים 

ְּתִחָּלה.   

בבלי, סוטה, לז ע"א

שיר בבוקר בבוקר אמיר גלבוע
ִּפְתאֹם ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת

ּוְלכֹל ַהִּנְפָּגׁש ְּבַדְרּכֹו קֹוֵרא הּוא ָׁשלֹום.

ְּדָגִנים עֹוִלים מּול ָּפָניו ִמֵּבין ֲחִריֵצי ַהִּמְדֶרֶכת

ְוִניחֹוחֹות ְלֹראׁשֹו ַמִּדיִפים ֲעֵצי ִאְזָּדֶרֶכת.

ַהְּטָלִלים רֹוְסִסים ְוָהִרים ִרּבֹוא ַקְרַנִים - ֵהם יֹוִלידּו ֻחַפת-ֶׁשֶמׁש ִלְכלּולֹוָתיו.

ְוהּוא צֹוֵחק ְּגבּוַרת ּדֹורֹות ִמן ֶהָהִרים

ְוִנְכָלמֹות ִמְׁשַּתֲחוֹות ַהִּמְלָחמֹות ַאַּפִים

ְלהֹוד ֶאֶלף ָׁשִנים ְמַפּכֹות ַּבִּמְסָּתִרים.

ֶאֶלף ָׁשִנים ְצִעירֹות ְלָפָניו -

ְּכֶפֶלג צֹוֵנן

ְּכִׁשיר רֹוִעים.

ְּכָעָנף.

ִּפְתאֹם ָקם ָאָדם ַּבֹּבֶקר ּוַמְרִּגיׁש ִּכי הּוא ַעם ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת

ְורֹוֶאה ִּכי ָחַזר ָהָאִביב ְּכמֹו הֹוִריק ׁשּוב ִאיָלן ִמן ַהַּׁשֶּלֶכת.
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ם יי: ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת שֵׁ

ה ְוַעד עוָֹלם: ם יי ְמבָֹרְך, ֵמַעתָּ ְיִהי שֵׁ

ם יי: ל שֵׁ ֶמׁש ַעד ְמבוֹאוֹ, ְמֻהלָּ ְזַרח שֶׁ ִממִּ

בוֹדוֹ: ַמִים כְּ ל ּגוִֹים יי, ַעל ַהשָּׁ ָרם ַעל כָּ

ֶבת: יִהי ָלשָׁ ְגבִּ יי ֱאלֵֹהינּו, ַהמַּ ִמי כַּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ: שָּׁ יִלי ִלְראוֹת, בַּ פִּ שְׁ ַהמַּ

ּפֹת ָיִרים ֶאְביוֹן: ל, ֵמַאשְׁ ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָּ

יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ: ְלהוֹשִׁ

ֵמָחה ַהְללּוָיּה:  ִנים שְׂ ִית, ֵאם ַהבָּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהבַּ מוֹשִׁ

תהלים קיג

                 

ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז: ְצָרִים, בֵּ ָרֵאל ִממִּ ֵצאת ִישְׂ בְּ

לוָֹתיו: ָרֵאל ַמְמשְׁ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ, ִישְׂ

ן ִיּסֹב ְלָאחוֹר: ַהיָּם ָרָאה ַויָּנֹס, ַהיְַּרדֵּ

ְבֵני צֹאן: ָבעוֹת כִּ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ

ּסֹב ְלָאחוֹר: ן תִּ י ָתנּוס, ַהיְַּרדֵּ ָך ַהיָּם כִּ ַמה לְּ

ְבֵני צֹאן: ָבעוֹת כִּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, גְּ ֶהָהִרים תִּ

ְפֵני ֱאלוֹהַּ ַיֲעקֹב: ְפֵני ָאדוֹן חּוִלי ָאֶרץ, ִמלִּ ִמלִּ

ִמיׁש ְלַמְעְינוֹ ָמִים:  ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחלָּ

תהלים קיד

מגלים את המצות מגביהים את הכוס ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם,  רּוְך ַאתָּ בָּ

ְצַרִים,  ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ִאּמוֵֹתינּו ַוֲאבוֵֹתינּו ִממִּ ר גְּ ֲאשֶׁ

ה ּוָמרוֹר.  ְיָלה ַהזֶּה ֶלֱאָכל ּבוֹ ַמצָּ יָענּו ַהלַּ ְוִהגִּ

יֵענּו ְלמוֲֹעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים  ן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו ַיגִּ כֵּ

ִבְנַין ִעיֶרָך,  ֵמִחים בְּ לוֹם, שְׂ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלשָׁ ַהבָּ

נּו.  דּות ַנְפשֵׁ ֵתנּו ְוַעל פְּ ֻאלָּ יר ָחָדׁש ַעל גְּ ֲעבוָֹדֶתָך ְונוֶֹדה ְלָך שִׁ ים בַּ שִׂ ְושָׂ

ָרֵאל. ה יי ּגוֵֹאל ִישְׂ רּוְך ַאתָּ בָּ
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יֹום ְלַיָּבָׁשה רבי יהודה הלוי
ֶנֶהְפכּו ְמצּוִלים יֹום ַלַּיָּבָׁשה 

ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה 

ְוֵאַלי ֶנְחַמְדָּת יֹום ְּבַצר ִנְכָּבְדּתָ 

ִמִּפי עֹוְלִלים ְוָלְך עֹז ָיַסְדּתָ 

ַרְגֵלי ַבת ֲעָנִמית ִהְטַּבְעָּת ְבַתְרִמית 

ָיפּו ַבְּנָעִלים ּוַפֲעֵמי ׁשּוַלִּמית 

ְּבֵעת הֹוִדי ְיׁשּורּון          ְוָכל רֹוַאי ְיִׁשירּון 

ְואֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים                       ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון 

ַעל ַהִּנְׁשָאִרים  ְּדָגַלי ֵּכן ָּתִרים 

ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים                              ּוְתַלֵּקט ְּפזּוִרים 

ִּבְבִרית חָֹתְמָך      ַהָּבִאים ִעְּמָך 

ֵהם ִנּמֹוִלים ּוִמֶּבֶטן ְלִׁשְמָך 

ְלָכל רֹוֶאה אֹוָתם     ֶהְראּו אֹתָֹתם 

ַיֲעׂשּו ְגִדיִלים ְוַעל ַּכְנֵפי ְכסּוָתם 

ַהֶּכר ָנא ְּדַבר ֱאֶמת            ְלִמי ֹזאת ִנְרֶׁשֶמת 

ְוַהְּפִתיִלים ְלִמי ַהחֹוֶתֶמת 

ְוַאל ּתֹוֵסף ְלָגְרָׁשּה   ְוׁשּוב ֵׁשִנית ְלַקְּדָׁשּה 

ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ְוַהֲעֵלה אֹור ִׁשְמָׁשּה 

ְּבִׁשיָרה ִקְּדמּוָך   ְיִדיִדים רֹוְממּוָך 

ֲאדָֹני ָּבֵאִלים. ִמי ָכמֹוָכה 
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כוס שניה
מוזגים כוס שניה ומברכים

י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם" (שמות ו, ו). ְלתִּ "ְוִהצַּ
ִנים ְלַקֵיים ִמְצַות ּכוֹס  ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמֻזמָּ

י"  ְלתִּ ֶנֶגד ְלׁשוֹן "ְוִהצַּ ל ֵליל ַהֵסֶדר, כְּ ִנָיה שֶׁ שְׁ
ָרֵאל. אּוָלת ַעם ִישְׂ ל גְּ שֶׁ

ֶפן: ִרי ַהגָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

את  כאן  סועדים  החדש  הסדר  פי  על  העורכים 
סעודת הסדר. 

העורכים על פי הסדר המסורתי ממשיכים כאן:

ָרְחָצה  
נוטלים ידים ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם  רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ֲאשֶׁ

מוִֹציא  
לוקחים את המצה העליונה מהקערה ומברכים עליה ברכת "המוציא". 

אוכלים ממנה לאחר הברכה הבאה.

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ַהּמוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאתָּ בָּ

ה ַמצָּ  
לוקחים את מחצית המצה האמצעית, שנשארה מהאפיקומן, 

ומברכים עליה "על אכילת מצה", ואוכלים משתיהן. 

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם  רּוְך ַאתָּ בָּ
ה. ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ֲאשֶׁ
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ָמרוֹר  
נוטלים מרור, טובלים בחרוסת ומברכים: 

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרוֹר. נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ֲאשֶׁ

ּכוֵֹרְך   
לוקחים מן המצה השלישית, כורכים מרור וחרוסת. 

לפני אכילת הכורך אומרים:

ׁש ָהָיה  ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ל. בִּ ה ִהלֵּ ן ָעשָׂ ל. כֵּ ִהלֵּ ׁש כְּ ֵזֶכר ְלִמְקדָּ
נֱֶּאַמר  ַיַחד ְלַקיֵּם ַמה שֶׁ ה ּוָמרוֹר ְואוֵֹכל בְּ ַסח ַמצָּ ַקיָּם ָהָיה ּכוֵֹרְך פֶּ

"ַעל ַמּצוֹת ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" (במדבר ט, יא).

נוהגים לאכול כאן ביצים קשות, זכר לקרבן חגיגה.

ְלָחן עוֵֹרְך שֻׁ  
אוכלים את סעודת החג - בתיאבון ובהרחבה

 
ָצפּון  

לאחר הסעודה פורסים מהמצה שנשמרה לצפון (האפיקומן) ואוכלים.
יש אומרים:

ַסח ַהנֱֶּאָכל ַעל ָהשׂוַֹבע.  ן פֶּ ֵזֶכר ְלָקְרבָּ
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מרה דליה מרקס
ָמה ַמר ְלָך

ָמָרה ָמָרה

ָמה ַרע

ָנֳעִמי

 
ָמה ַמר ְּבָך

ַעל ָמה ִנְמַהְרּת

ַּכָּמה ָּפַסְחּת

ָמה ֶהְחַמְצּת

ַעל ָמה ָצֵמאת

ָמה ֹלא ָמַצאת

ַהִּגיִדי ְּבּקֹול 

ָמִּצי ֶאת ִּפְסֶחְך ַמֻּצֵּתְך ְמרֹוֵרְך

ָהִביִאי ְלָיִדי ִמּצּוי

ִנְרָצה ָקְרָּבֵנְך

”אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן“ (משנה, פסחים, י, ח)
המילה  מקור  הסדר.  את  המתארת  המשנה  מסתיימת  כך 

לפי  נבנה  הסדר   ."after-party" ומשמעה  ביוונית,  ’אפיקומן‘ 

ארוחה  שכלל  ההלניסטי-רומי,  (הסימפוזיון)  המשתה  מתכונת 

מאימוץ   נרתעו  לא  החכמים  אינטלקטואלית.  ושיחה  חגיגית 

שמשתתפי  אלא  של חג הפסח;  לבו  לב  אל  זו  נוכרית  מתכונת 

את  שסיימו  אחרי  לצאת,  גם  נהגו  ההלניסטי-רומי  המשתה 

הוסיפו  הם  נוספים.  במשתאות  להתהולל  שלהם,  המשתה 

קביעת  אפיקומן.  המשתה  אחרי  הפטירו)  התקופה:  (ובלשון 

המשנה שאין להפטיר אחר הפסח אפיקומן משרטטת גבול חד 

בין המנהג הנוכרי לטכס היהודי שעוצב בעקבותיו. חז“ל אימצו 

בתרבותנו  המשתלבים  יסודות  אותם  רק  הכללית  מהתרבות 

ומשרתים נאמנה את רוחנו. 

המכונה  המצה  פיסת  הצפּון,  באכילת  זה  רעיון  מסמלים  אנו 

אפיקומן, בסיום הארוחה. אחרי האפיקומן איננו מוסיפים לאכול 

ולשתות, לבד משתי כוסות היין השייכות למהלכו של הסדר.
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ֵרְך בָּ  
מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון: 

זוֹן,  ַהמָּ ת  ְרכַּ בִּ ל  שֶׁ ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  ְלַקיֵּם  ִנים  ּוְמֻזמָּ מּוָכִנים  ִהְננּו 

נֱֶּאַמר: שֶׁ

ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך  "ְוָאַכְלתָּ ְושָׂ

ר ָנַתן ָלְך" (דברים ח, י).  ַעל ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה ֲאשֶׁ

חְֹלִמים:  יַבת ִצּיוֹן ָהִיינּו כְּ ׁשּוב יי ֶאת שִׁ ֲעלוֹת, בְּ יר ַהמַּ שִׁ

ינּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרנָּה:  חוֹק פִּ ֵלא שְׂ ָאז ִימָּ

ה:  יל יי ַלֲעשֹוֹת ִעם ֵאלֶּ ָאז יֹאְמרּו ַבּגוִֹים ִהְגדִּ

ֵמִחים:  נּו, ָהִיינּו שְׂ יל יי ַלֲעשֹוֹת ִעמָּ ִהְגדִּ

נֶֶּגב:  ֲאִפיִקים בַּ ִביֵתנּו כַּ ׁשּוָבה יי ֶאת שְׁ

ִרנָּה ִיְקצֹרּו:  ִדְמָעה בְּ ַהּזְֹרִעים בְּ

ְך ַהזַָּרע א ֶמשֶׁ ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹשֵׂ

א ֲאֻלּמָֹתיו:  ּבֹא ָיבֹא ְבִרנָּה, נֹשֵׂ

תהלים קכו

המזמן/ת: ַרּבוַֹתי ְנָבֵרְך / ֲחֵבַרי ְוַחְברוַֹתי ְנָבֵרְך.

ה ְוַעד עוָֹלם. ם יי ְמבוָֹרְך ֵמַעתָּ המסובין עונין: ְיִהי שֵׁ

ין  ל ַהְמֻסבִּ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבוַֹתי / ֲחֵבַרי ְוַחְברוַֹתי/ כָּ המזמן/ת: בִּ

ּלוֹ. ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ ְנָבֵרְך (בעשרה: ֶאלֵֹהינּו) שֶׁ

ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו) שֶׁ המסובין עונים: בָּ

ּלוֹ ּוְבטּובוֹ ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמשֶּׁ רּוְך (בעשרה: ֱאלֵֹהינּו) שֶׁ המזמן/ת: בָּ

מוֹ. רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ בָּ
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כוונה לברכת המזון
ֶהֱעָרְבָּת ה‘ ֱאֹלֵהינּו 

ֶאת ַהַּפת ַהּזֹו ְּבִפינּו

ְוֵהָשְרָּת ִמְתָקּה ְּבִחיֵּכנּו.

ִהְנַעְמָּת ֶאת ַהֶחְברּוָתא ֶשְּבֲאִכיָלָתּה, 

ִּכי ֹלא ַעל ַהֶּלֶחם ְלָבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם. (דברים ח, ג).

ֵּבַרְכָּת אֹוָתנּו ְּבשּוְלָחן ָערּוך, 

ְּבַמָּפה מּוַצַעת,

ּוְבֶחְדַוות ַהָּיָחד -

ַהְדִריֵכנּו ַלֲחלֹוק ִּפיֵּתנּו

ִעם ֶהָעִני 

ְוֵנַדע ְלָקֵרב ֶאת ַהּבֹוֵדד.

ֵּבַרְכָּת אֹוָתנו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה,

ֲאֶשר ִּבְרַוַחת ַהֵּלב ְוַהּגּוף ֹנאַכל ָּבּה ָלֶחם (על פי דברים ח, ט).

ַלְּמֵדנּו ֶלֱאכֹול ִמּתֹוך ָרָעב 

ְוֹלא ִמּתֹוך ִשֲעמּום,

ִמּתֹוך ֶחְדַות ַהַחִיים

ְוֹלא ִמּתֹוך ַּכַעס.

ֵּבַרְכָּת ֶאת עֹוָלְמָך ְּבֶשַפע ּוִבְבָרָכה

ְוֹלא ִחַּסְרָּת ּבֹו ְּכלּום. (על פי בבלי, ברכות, מג ע"ב).

ְרחֹוֶתיָך  ַלְּמֵדנּו ָלֶלֶכת ְּבאָָ

ּוְלַהְשִּפיַע טֹוב ַּבֲאֶשר ֵנֵלך.

דליה מרקס
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ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ֵחן בְּ טּובוֹ בְּ ַהזָּן ֶאת ָהעוָֹלם כֻּּלוֹ, בְּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ר כִּ שָׂ הּוא נוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ

ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו,  ּוְבטּובוֹ ַהגָּדוֹל תָּ

ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶעד

מוֹ ַהגָּדוֹל.  ֲעבּור שְׁ בַּ

י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל  כִּ

ָרא.  ר בָּ ִרּיוָֹתיו ֲאשֶׁ ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזוֹן ְלָכל בְּ

ה יי ַהזָּן ֶאת ַהּכֹל. רּוְך ַאתָּ בָּ

ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבוֵֹתינּו ּוְלִאּמוֵֹתינּו,  נוֶֹדה ְלָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל שֶׁ

ה טוָֹבה ּוְרָחָבה,  ֶאֶרץ ֶחְמדָּ

הוֵֹצאָתנּו יי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ְוַעל שֶׁ

ית ֲעָבִדים,  ּוְפִדיָתנּו ִמבֵּ

נּו.  ִלבֵּ ָחַתְמתָּ בְּ ִריְתָך שֶׁ ְוַעל בְּ

נּו,  הוַֹדְעתָּ יָך שֶׁ נּו, ְוַעל ֻחקֶּ ְדתָּ מַּ לִּ ְוַעל ּתוָֹרְתָך שֶׁ

נּו,  חוַֹנְנתָּ ים ֵחן ָוֶחֶסד שֶׁ ְוַעל ַחיִּ

ִמיד,  ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָֹתנּו תָּ ַאתָּ ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזוֹן שָׁ

ָעה: ָכל יוֹם ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ בְּ

ְוַעל ַהּכֹל יי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מוִֹדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אוָֹתְך, 

ִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד.  ל ַחי תָּ ִפי כָּ ְמָך בְּ ַרְך שִׁ ִיְתבָּ

, ּוֵבַרְכתָּ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך  ָבְעתָּ תּוב "ְוָאַכְלתָּ ְושָׂ כָּ כַּ

ר ָנַתן ָלְך" (דברים ח, י).  ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאשֶׁ

זוֹן. ה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ָך,  ָרֵאל ַעמֶּ ַרֵחם ָנא יי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ִישְׂ

ַלִים ִעיֶרָך,  ְוַעל ְירּושָׁ

בוֶֹדָך,  ן כְּ כַּ ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ

ֵתנּו.   ֻאלָּ ית ְצִמיַחת גְּ ֵהא) ֵראשִׁ ָרֵאל (ְלַמַען תְּ ְוַעל ְמִדיַנת ִישְׂ
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ִמִּׁשיֵרי ֶאֶרץ ַאֲהָבִתי לאה גולדברג
ְמכֹוָרה ֶׁשִלי, ֶאֶרץ-נֹוי ֶאְביֹוָנה - 

ַלַּמְלָּכה ֵאין ַּבִית, ַלֶּמֶלְך ֵאין ֶּכֶתר.

ְוִׁשְבָעה ָיִמים ָאִביב ַּבָּׁשָנה

ְוַסְגִריר ְּוְגָׁשִמים ָּכל ַהֶּיֶתר.

ַאְך ִׁשְבָעה ָיִמים ַהְּוָרִדים ּפֹוְרִחים,

ְוִׁשְבָעה ָיִמים ַהְּטָלִלים זֹוְרִחים,

ְוִׁשְבָעה ָיִמים ַחּלֹונֹות ְּפתּוִחים,

ְוָכל ַקְּבָצַנִיְך עֹוְמִדים ָּבְרחֹוב

ְונֹוְׂשִאים ִחְורֹוָנם ֶאל ָהאֹור ַהּטֹוב,

ֵמִחים. ְוָכל ַקְּבָצַנִיּך שְֹ

ְמכֹוָרה ֶׁשִלי, ֶאֶרץ-נֹוי ֶאְביֹוָנה,

ַלַּמְלָּכה ֵאין ָּבית ַלֶּמֶלְך ֵאין ֶּכֶתר,

ַרק ִׁשְבָעה ָיִמים ַחִּגים ַּבָּׁשָנה

ְוָעָמל ְוָרָעב ָּכל ַהֶּיֶתר.

ַאְך ִׁשְבָעה ָיִמים ַהֵּנרֹות ְּברּוִכים

ְוִׁשְבָעה ָיִמים ֻׁשְלָחנֹות ֲערּוִכים,

ְוִׁשְבָעה ָיִמים ַהְּלָבבֹות ְּפתּוִחים,

ְוָכל ַקְּבָצַנִיְך עֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה,

ּוָבַנִיְך-ְּבנֹוַתִיְך ָחָתן-ַּכָּלה,

ְוָכל ַקְּבָצַנִיְך ַאִחים.

ֲעלּוָבה ֶׁשִלי, ֶאְביֹוָנה ּוָמָרה,

ַלֶּמֶלְך ֵאין ַּבִית, ַלַּמְלָּכה ֵאין ֶּכֶתר -  

ַרק ַאַחת ָּבעֹוָלם ֶאת ִׁשְבֵחְך ָאְמָרה

ְּוְגנּוֵתְך-ֶחְרָּפֵתְך ָּכל ַהֶּיֶתר.
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ֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו,  ְרְנֵסנּו, ְוַכְלכְּ ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, פַּ

ל ָצרוֵֹתינּו.  ְוַהְרַוח ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמכָּ

ר ָוָדם,  שָׂ ַנת בָּ ְצִריֵכנּו יי ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמתְּ ְוָנא, ַאל תַּ

ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, 

ה ְוָהְרָחָבה,  דוֹשָׁ תּוָחה, ַהקְּ ֵלָאה, ַהפְּ י ִאם ְלָיְדָך ַהמְּ כִּ

ֵלם ְלעוָֹלם ָוֶעד. ּלֹא ֵנבוֹׁש ְולֹא ִנכָּ שֶׁ

כשחל פסח בשבת: 

ִביִעי,  ִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יוֹם ַהשְּׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאלֵֹהינּו בְּ

י יוֹם ֶזה גָּדוֹל ְוָקדוֹׁש הּוא ְלָפֶניָך,  דוֹׁש ַהזֶּה, כִּ ת ַהגָּדוֹל ְוַהקָּ בָּ ַהשַּׁ

ִמְצַות ְרצוֶֹנָך,  ַאֲהָבה כְּ ת ּבוֹ ְוָלנּוַח ּבוֹ בְּ בָּ ִלשְׁ

ּוִבְרצוְֹנָך ָהִניַח ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו, 

יוֹם ְמנּוָחֵתנּו,  ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה בְּ שֶׁ

ֶנָחַמת ִצּיוֹן ִעיֶרָך,  ְוַהְרֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו בְּ

ָך,  ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ְנַין ְירּושָׁ ָלַמת בִּ ּוְבַהשְׁ

ַעל ַהְיׁשּועוֹת ּוַבַעל ַהנֶָּחמוֹת. ה הּוא בַּ י ַאתָּ כִּ

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ְוִאּמוֵֹתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבוֹא 

ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרוֵֹננּו ּוִפְקדוֵֹננּו  ַמע ְוִיפָּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִישָּׁ ְוַיגִּ

ָך,  ַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ְכרוֹן ִאּמוֵֹתינּו ָוֲאבוֵֹתינּו ְוִזְכרוֹן ְירּושָׁ ְוזִּ

ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטוָֹבה,  ית ִישְׂ ָך בֵּ ל ַעמְּ ְוִזְכרוֹן כָּ

לוֹם,  ים טוִֹבים ּוְלשָׁ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ

ּצוֹת ַהזֶּה: יוֹם ַחג ַהמַּ בְּ

ָזְכֵרנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבוֹ ְלטוָֹבה, (ָאֵמן) 

ּוָפְקֵדנּו בוֹ ִלְבָרָכה, (ָאֵמן) 

ים טוִֹבים (ָאֵמן).  יֵענּו בוֹ ְלַחיִּ ְוהוֹשִׁ

יֵענּו,  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחנֵּנּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוֹשִׁ

ה. י ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ָאתָּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו כִּ כִּ
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ְוַעל-ֵּכן ֵאֵלְך ְלָכל ְרחֹוב ּוִפָּנה,

ְלָכל ׁשּוק ְוָחֵצר ְוִסְמָטה ְוִגָּנה,

ֵמֻחְרַּבן חֹומֹוַתִיְך ָּכל ֶאֶבן ְקַטָּנה -

ֲאַלֵקט ְוֶאְׁשמֹור ְלַמְזֶּכֶרת.

ּוֵמִעיר ְלִעיר, ִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה

יר ְוֵתַבת-ְנִגיָנה ָאנּוָדה ִעם שִֹ

ְלַתּנֹות ַּדּלּוֵתְך ַהּזֹוֶהֶרת.

ִחָּטה רוני סומק
י ְוַעל ְׂשֵדה ִחָּטה ִמְתּנֹוֵפף ַעל ֹראׁש ִאְׁשתִּ

ֹראׁש ִּבִּתי.

ָּכָמה ָּבָנאִלי ְלָתֵאר ָּכך ֶאת ַהְּבלֹוְנד,

ּוְבָכל ֹזאת, ָׁשם צֹוֵמַח ַהֶּלֶחם

ֶׁשל ַחַּיי. 
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ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ ְנַין ְירּושָׁ ֵלם בִּ ְוַהשְׁ

ָלִים, ָאֵמן. ה יי, ּבוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם  רּוְך ַאתָּ בָּ

יֵרנּו, ּבוְֹרֵאנּו, ּגוֲֹאֵלנּו, יוְֹצֵרנּו,  נּו, ַאדִּ ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלכֵּ

ָרֵאל,  נּו ְקדוֹׁש ַיֲעקֹב, רוֵֹענּו רוֵֹעה ִישְׂ ְקדוֹשֵׁ

ִטיב ַלּכֹל.  ֶלְך ַהּטוֹב ְוַהמֵּ ַהמֶּ

ָכל יוֹם ָויוֹם הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו.  בְּ שֶׁ

הּוא ְגָמָלנּו הּוא גוְֹמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, 

ָלה ְוַהְצָלָחה,  ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהצָּ

לוֹם  ְושָׁ ים  ְוַחיִּ ְוַרֲחִמים  ָלה,  ְוַכְלכָּ ְרָנָסה  פַּ ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ָרָכה  בְּ

ְוָכל טוֹב. 

ֵרנּו. ל טּוב ְלעוָֹלם ַאל ְיַחסְּ ּוִמכָּ

הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן 

ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ַרְך בַּ הּוא ִיְתבָּ ָהַרֲחָמן 

נּו     ַאר בָּ ח ְלדוֹר ּדוִֹרים. ְוִיְתפָּ בַּ תַּ הּוא ִישְׁ ָהַרֲחָמן 

נּו ָלַעד ּוְלעוְֹלֵמי    ר בָּ ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהדַּ  

עוָֹלִמים.  

ָכבוֹד. הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ ָהַרֲחָמן 

ֻלּיוֵֹתינּו קוְֹמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ץ גָּ הּוא ְיַקבֵּ ָהַרֲחָמן 

ָרֵאל  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִישְׂ ָהַרֲחָמן 

ֵתנּו. ֻאלָּ ית ְצִמיַחת גְּ ֵהא) ֵראשִׁ (ְלַמַען תְּ  

הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחיֵָּלי ְוַחיָּלוֹת ְצָבא ֲהָגָנה  ָהַרֲחָמן  

לוֹם. שָּׁ ָרֵאל בַּ ְלִישְׂ  

ֵני ָשָרה ְלֵבין ְבֵני ָהָגר. ין בְּ לוֹם בֵּ ים שָׁ הּוא ָישִׂ ָהַרֲחָמן 

ְלָחן ֶזה  ִית ַהזֶּה ְוַעל שֻׁ בַּ ה בַּ ָרָכה ְמֻרבָּ ַלח ָלנּו בְּ הּוא ִישְׁ ָהַרֲחָמן 

ָאַכְלנּו ָעָליו. שֶׁ  

ר ָלנּו  ֵלָמה ִויַבשֶּׂ ה שְׁ ֻאלָּ ַלח ָלנּו גְּ הּוא ִישְׁ ָהַרֲחָמן  

שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת ְיׁשּועוֹת ְוֶנָחמוֹת. בְּ  
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רחל  א. ד. גורדון 
(נכתב עבור המשוררת רחל [בלובשטיין])

ְלִכי ִבְׁשִביֵלְך -

ָעֹלה ַתֲעִלי.

ִאיׁש ַאל ַיַעְצֵרְך,

ַאל יֹאַמר: ֲעִלי!

ְוָהָיה ַּכֲעלֹוֵתְך

ֵיאֹור ָלְך ַהּיֹום -

ְוִהֵּנה ַאת ֵאיֵנְך

ּבֹוֵדָדה ַּבָּמרֹום.

עבדים ברי סחרוף
ֲחלֹונֹות ַרֲאָוה ָיִפים 

ֶזה ַהָּכל ִלְמִכיָרה, 

ַּגם ֲאַנְחנּו ְּתלּוִיים 

ִעם ִּפְתֵקי ַהֲחָלָפה. 

ָאז ָמה ַנֲעֶשה ִעם ַהַּכַעס ַהֶּזה 

ָמה ִיְהֶיה ִעם ַהִּקְנָאה 

ּכּוָּלם רֹוִצים ִלְהיֹות חְֹפִשִיים, 

ֲאָבל ִמָּמה, ֱאֹלִהים, ִמָּמה? 
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אן,  ין כָּ ל ַהְמֻסבִּ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת כָּ ָהַרֲחָמן  

ר ָלֶהם,  ל ֲאשֶׁ יָתם ְוֶאת כָּ אוָֹתם ְוֶאת בֵּ  

ר ָלנּו.  ל ֲאשֶׁ אוָֹתנּו ְוֶאת כָּ  

ֵלָאה ְוָרֵחל    ָרה, ִרְבָקה,  ְרכּו ִאּמוֵֹתינּו שָׂ ְתבָּ נִּ מוֹ שֶׁ כְּ  

ְרּכוֹת "ֵהיִטיב", "טַֹבת", "טוֹב", "טוֹב", ַפע בִּ שֶׁ בְּ  

ְוֲאבוֵֹתינּו ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב,   

ּכֹל", "ִמּכֹל", "ּכֹל",   ִבְרּכוֹת "בַּ בְּ  

ֵלָמה.  ְבָרָכה שְׁ נּו ַיַחד בִּ ן ְיָבֵרְך אוָֹתנּו כֻּלָּ כֵּ  

ְונֹאַמר: ָאֵמן.  

לוֹם, ֶמֶרת שָׁ ֵהא ְלִמשְׁ תְּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות שֶׁ רוֹם ְיַלמְּ מָּ בַּ

ֵענּו, א ְבָרָכה ֵמֵאת יי ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִישְׁ ְוִנשָּׂ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם. ֶכל טוֹב בְּ ְוִנְמָצא ֵחן ְושֵׂ

ת ּוְמנּוָחה    בָּ כֻּּלוֹ שַׁ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליוֹם שֶׁ לשבת: 

ְלַחיֵּי ָהעוָֹלִמים.  

כֻּּלוֹ טוֹב.  הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליוֹם שֶׁ ָהַרֲחָמן 

א. ה ּוְלַחיֵּי ָהעוָֹלם ַהבָּ ֻאלָּ נּו ִלימוֹת ָהגְּ הּוא ְיַזכֵּ ָהַרֲחָמן 

ָרֵאל  ל ִישְׂ לוֹם ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרוָֹמיו הּוא ַיֲעשֶׂ לוֹם בִּ ה שָׁ עֹשֶׂ

ֵאי עוָֹלם ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל בָּ ְוַעל כָּ

י ֵאין ַמְחסוֹר ִליֵרָאיו:. יו כִּ ְיראּו ֶאת יי ְקדוֹשָׁ

י יי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טוֹב:  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודוְֹרשֵׁ כְּ

תהלים לד, י-יא

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ:  י טוֹב כִּ הוֹדּו ַליי כִּ

תהלים קיח, א   

יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן:  בִּ ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְׂ

תהלים קמה, טז

נוסח ההגדה 90



91 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

ברכת האמהות - כברכת האבות 
בברכת המזון מבקשים להתברך כדרך שנתברכו אבות האומה 

על  נאמרה  הללו  המילים  משלוש  אחת  כל  כל".  מכל  "בכל 

אחד האבות, וממנה נמשכת הברכה:

על אברהם נאמר: "ַוה‘ ֵּבַרְך ֶאת-ַאְבָרָהם ַּבּכֹל" (בראשית כד, א).

יצחק אמר לבנו עשו: "ָואַֹכל ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא" (בראשית כז, לג).

ּוְבַזְרֶעָך"  ָהֲאָדָמה  ִמְׁשְּפחֹת  ָּכל  ְבָך  "ְוִנְבְרכּו  נאמר:  ליעקב 

(בראשית כח, יד).

שמופיעים  מקום  בכל  האמהות  את  הכוללים  אנו, 

המציין  בטּוב,  גם  להתברך  מבקשים  האבות,  בו 

בדרכים שונות את ארבעתן:  

טז). יב,  (בראשית  ַּבֲעבּוָרּה"  ֵהיִטיב  "ּוְלַאְבָרם  נאמר:  שרה  על 

טז). כד,  (בראשית,  ְמאֹד"  ַמְרֶאה  טַֹבת  נאמר: "ְוַהַּנֲעָר  רבקה  על 

ֵזֶבד  אִֹתי  ֱאֹלִהים  "ְזָבַדִני  זבולון:  בנה  הולדת  על  אמרה  לאה 

טֹוב" (בראשית, ל, כ).

אָֹתּה  ִמִּתִּתי  ָלְך  אָֹתּה  ִּתִּתי  ליעקב: "טֹוב  אביה  אמר  רחל  על 

ְלִאיׁש ַאֵחר" (בראשית, כט, יט).
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יי ְוָהָיה יי ִמְבַטחוֹ:  ר ִיְבַטח בַּ רּוְך ָהָאָדם ֲאשֶׁ בָּ

על פי ירמיהו יז, ז

יש מוסיפים את הפסוק:

ָיּה יי צּור עוָֹלִמים:  י בְּ ְטחּו ַביי ֲעֵדי ַעד כִּ בִּ

ישעהו כו, ד

לוֹם:  ן יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ יי עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ

תהלים כט, יא

כוס שלישית
ְזרוַֹע ְנטּוָיה  י ֶאְתֶכם בִּ "ְוָגַאְלתִּ

דִֹלים".  ָפִטים גְּ ּוִבשְׁ
שמות ו, ו

ִנים ְלַקֵיים ִמְצַות  ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמֻזמָּ
ֶנֶגד ְלׁשוֹן  ל ֵליל ַהֵסֶדר כְּ ית שֶׁ ִלישִׁ ּכוֹס שְׁ

ָרֵאל.   אּוָלת ַעם ִישְׂ ל גְּ י" שֶׁ "ְוָגַאְלתִּ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
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ָמה ָנאוּו ָעֵלי ר‘ שלמה ב"ר נסים   
ְמַבֵּׂשר ָשלֹום ְּבִבְנַין ִעיֵרְך ַמה ָּנאוּו ֲעֵלי ֶהָהִרים ַרְגֵלי 

ִהְתַנֲעִרי ִמּתֹוְך ְמִגָּנה קֹול צֹוַפִיך ִיְשאּו קֹול ִרָּנה 

ְוָשבּו ָבַנִיך ִלְגבּוֵלְך ַעִין ְּבַעִין ִּתְרִאי ְשִכיָנה 

ֶאל ֵּבית ַהר ַהּמֹור ְיִהי ְשִביֵלְך ִלְשבּוִיים ְּדרֹור ְּבִשיר ּוִמְזמֹור 

ִּפְצחּו ְרָנָנה ּוְתִהָּלה סֹלּו סֹלּו ֶאת ַהְּמִסָּלה 

קּוִמי עּוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ָיֹבא ְמַבֵּׂשר ִּבְלׁשֹונֹו ִמָּלה 

ִּכּנֹור ָוֵנֶבל ָאז ְיִהי ִשיֵרְך ְצִאי ִמָּבֶבל ִקְרַית עֹוְבֵדי ֵבל 

ָלֹבא ַלֲחסֹות ְּבֵצל ָהֶעְליֹון ׂשֹוׂש ָיִׂשיׂשּו ָּכל ֲאֵבֵלי ִצּיֹון 

ָאִכין ִּכֵּסא ְלָדִוד ַמְלֵּכְך ָּבֹנה ֶאְבֶנה ָלְך ְנֵוה ַאִּפְריֹון 

ָּבאּו ֵאַלִיְך ָלאֹור ְּבאֹוֵרְך ְשִאי ֵעיַניְך ּוְרִאי ָבַנִיְך 

ָאז ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא ַהּתֹוָרה ַּתַחת חֶֹשך ָאִשים ָלְך אֹוָרה 

ְּביֹום ִׂשיִמי ֶכֶתר ְלֹראֵשְך ִהֵּנה ָגדֹול הּוא ָאֹים ְונֹוָרא 

ְלָּזר ְּבעּוָלה ְּכַדל ָוֵהֶלְך ַעד ָמַתי ַּכָּלה ָיָפה ּוְמֻעָּלה 

ָאִחיש ֶאְשַלח ִיּנֹון ְוגֹוֵאל עּוִרי עּוִרי ֲעַדת ִיְשָרֵאל 

ָזכֹר ֶאְזּכֹר ֶחֶסד ְנעּוֵרְך ְוַגם ָאִקים ָלְך חֹוַמת ֲאִריֵאל 
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ל ַהלֵּ  
מוזגים כוס רביעית וגומרין עליה את ההלל:

ָך: ָך ַעל ֲאִמתֶּ בוֹד, ַעל ַחְסדְּ ן כָּ ְמָך תֵּ י ְלשִׁ לֹא ָלנּו יי, לֹא ָלנּו, כִּ

ה יֹאְמרּו ַהּגוִֹים, ַאיֵּה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם: ָלמָּ

ה: ר ָחֵפץ ָעשָׂ ָמִים, ּכֹל ֲאשֶׁ ֵואלֵֹהינּו ַבשָּׁ

ה ְיֵדי ָאָדם: ֶסף ְוָזָהב, ַמֲעשֵׂ יֶהם כֶּ ֲעַצבֵּ

רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדבֵּ פֶּ

ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִישְׁ

ְגרוָֹנם: כּו, לֹא ֶיְהּגּו בִּ ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהלֵּ

ֶהם: ר ּבֵֹטַח בָּ יֶהם, ּכֹל ֲאשֶׁ מוֶֹהם ִיְהיּו עֹשֵׂ כְּ

יי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא: ַטח בַּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ְטחּו ַביי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא: ית ַאֲהרֹן בִּ בֵּ

ְטחּו ַביי, ֶעְזָרם ּוָמִגנָּם הּוא: ִיְרֵאי יי בִּ

יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך,

ית ַאֲהרֹן: ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ ית ִישְׂ ְיָבֵרְך ֶאת בֵּ

דִֹלים: ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהקְּ

ֵניֶכם: יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל בְּ

ַמִים ָוָאֶרץ: ה שָׁ ם ַליי, עֹשֵׂ רּוִכים ַאתֶּ בְּ

ַמִים ַליי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: ַמִים, שָׁ ַהשָּׁ

ל יוְֹרֵדי דּוָמה: ִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְולֹא כָּ לֹא ַהמֵּ

ה ְוַעד עוָֹלם, ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעתָּ

תהלים קטו

ֲחנּוָני: ַמע יי ֶאת קוִֹלי תַּ י ִישְׁ י, כִּ ָאַהְבתִּ

ה ָאְזנוֹ ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: י ִהטָּ כִּ

אוֹל ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי שְׁ

י: ָטה ַנְפשִׁ ם יי ֶאְקָרא, ָאנָּה יי ַמלְּ ּוְבשֵׁ

יק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם: ַחּנּון יי ְוַצדִּ
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יש לי חלום יחיאל מוהר
ֵיׁש ִלי ֲחלֹום

ֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ִּבירּוָׁשה ֵמֵאת ֲאִבי

ִמָּכל ְּתהֹום

ָיַדע ִלְפרֹוׂש ְּכָנָפיו ּוְלַהְמִריא

ִמַּגְיא ָאיֹום

ָעָלה ָצחֹור ִמָמֶות ּוִמֶׁשִבי.

ֵיׁש ִלי ֲחלֹום.

ֵיׁש ִלי ֲחלֹום

ָעצּור ְּכַמְעָין ְּבֵלב ָהָהר.

ֶזה ַהָּמקֹום,

ִמָּכאן ִיְפרֹוץ ַוַיֲעֶלה ְוַאף ִיְגָּבר

ְוִׁשיר ָׁשלֹום

ִיַּפח ִמֶּסַלע ֶזה ֶאל ָּכל ֲאָתר.

ֵיׁש ִלי ֲחלֹום.

ָאִביב רחל (בלובשטיין)
ָּכֶזה ֵמעֹודֹו: ִמְתַּגֶלה ְּבַמְפִּתיע

ּוֵמִׂשיַח, ֵמִׂשיַח ַלֵּלב,

ְּבִלי אֶֹמר – 

ַרק ֶרֶמז, ַרק ִזיע.

ֶאל ָּגֵדר ְדחּוָיה, ֲאפַֹרת ָּפִנים,

ַרַּבת ַהְכָנָעה ַלּגֹוָרל,

ַקְּבָצִנים ַעִּליִזים - ַסְביֹון ְוַחְרָּדל - 

ִנְדַחִקים ַּבָּסְך.

ִציץ ַהִּגָּנה - ַוֲאִני.

עֹוף ַהָּׁשַמִים - ַוֲאִני.

ֶׁשִהִּגיַעִני ְלַחג ָהָאִביב - ְיבָֹרְך!
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יַע: ּלוִֹתי ְוִלי ְיהוֹשִׁ ָתאִים יי, דַּ ׁשֵֹמר פְּ

י יי גַָּמל ָעָלְיִכי: י ִלְמנּוָחְיִכי, כִּ ׁשּוִבי ַנְפשִׁ

ִחי: ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמדֶּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן דִּ י ִממָּ ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ כִּ

ים: ַאְרצוֹת ַהַחיִּ ְך ִלְפֵני יי, בְּ ֶאְתַהלֵּ

ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד: י ֲאַדבֵּ י כִּ ֶהֱאַמְנתִּ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב: י ְבָחְפִזי, כָּ ֲאִני ָאַמְרתִּ

ְגמּולוִֹהי ָעָלי: ל תַּ יב ַליי, כָּ ָמה ָאשִׁ

ם יי ֶאְקָרא: א, ּוְבשֵׁ ּכוֹס ְיׁשּועוֹת ֶאשָּׂ

ם, ֶנְגָדה נָּא ְלָכל ַעּמוֹ: לֵּ ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ֵעיֵני יי, ַהמָּ ָיָקר בְּ

ְחתָּ ְלמוֵֹסָרי: תַּ ן ֲאָמֶתָך, פִּ ָך בֶּ ָך, ֲאִני ַעְבדְּ י ֲאִני ַעְבדֶּ ָאנָּה יי כִּ

ם יי ֶאְקָרא: ח ֶזַבח ּתוָֹדה, ּוְבשֵׁ ְלָך ֶאְזבַּ

ם, ֶנְגָדה נָּא ְלָכל ַעּמוֹ: לֵּ ְנָדַרי ַליי ֲאשַׁ

ָלִים, ַהְללּוָיּה:  תוֵֹכִכי ְירּושָׁ ית יי בְּ ַחְצרוֹת בֵּ בְּ

תהלים קטז

ים: ל ָהֻאמִּ חּוהּו כָּ בְּ ל ּגוִֹים, שַׁ ַהְללּו ֶאת יי כָּ

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ, ֶוֱאֶמת יי ְלעוָֹלם, ַהְללּוָיּה:  כִּ

תהלים קיז

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: י טוֹב, כִּ הוֹדּו ַליי כִּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: ָרֵאל, כִּ יֹאַמר ָנא ִישְׂ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, כִּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי, כִּ

ְרַחב ָיּה: ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבמֶּ ִמן ַהמֵּ

ה ִלי ָאָדם: יי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה יֲַּעשֶׂ

עְֹזָרי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְׂנָאי: יי ִלי בְּ

ָאָדם: טַֹח בָּ יי, ִמבְּ טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ

ְנִדיִבים: טַֹח בִּ יי, ִמבְּ טוֹב ַלֲחסוֹת בַּ
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*
משה אבן עזרא

ָּכְתנֹות ַּפִּסים 

ָלַבׁש ַהַּגן

ּוְכסּות ִרְקָמה 

ִמֵּדי ִּדְׁשאֹו

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ 

ָעָטה ָכל ֵעץ 

ּוְלָכל ַעִין 

ֶהְרָאה ִּפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש

ִלְזָמן ֻחַּדׁש

ָיָצא ׂשֹוֵחק 

ִלְקַראת ּבֹואֹו –  

ַאְך ִלְפֵניֶהם

ׁשֹוָׁשן ָעַבר,

ֶמֶלְך ִּכי-ָעל 

הּוַרם ִּכְּסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין

ִמְׁשַמר ָעָליו 

ִויַׁשֶּנה ֵאת 

ִּבְגֵדי-ִכְלאֹו.

ִמי ֹלא ִיְׁשֶּתה

ֵיינֹו ָעָליו – 

ָהִאיׁש ַההּוא 

ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!
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י ֲאִמיַלם: ם יי כִּ שֵׁ ל ּגוִֹים ְסָבבּוִני, בְּ כָּ

י ֲאִמיַלם: ם יי כִּ שֵׁ ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, בְּ

י ֲאִמיַלם: ם יי כִּ שֵׁ ֵאׁש קוִֹצים, בְּ ַסּבּוִני ִכְדבוִֹרים ּדֲֹעכּו כְּ

חֹה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל, ַויי ֲעָזָרִני: דָּ

י ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ָעזִּ

ה ָחִיל: יִקים, ְיִמין יי עֹשָׂ ָאֳהֵלי ַצדִּ קוֹל ִרנָּה ִויׁשּוָעה בְּ

ה ָחִיל: ְיִמין יי רוֵֹמָמה, ְיִמין יי עֹשָׂ

י ָיּה: ר ַמֲעשֵׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַספֵּ לֹא ָאמּות כִּ

ֶות לֹא ְנָתָנִני: י ָיּה, ְוַלמָּ ַרנִּ ַיּסֹר ִיסְּ

ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם אוֶֹדה ָיּה: ְתחּו ִלי שַׁ פִּ

יִקים ָיבֹאּו בוֹ: ַער ַליי, ַצדִּ ֶזה ַהשַּׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: י ֲעִניָתִני, ַותְּ אוְֹדָך כִּ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: י ֲעִניָתִני, ַותְּ אוְֹדָך כִּ

נָּה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ

נָּה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבוִֹנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ

ֵעיֵנינּו: ֵמֵאת יי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת בְּ

ֵעיֵנינּו: ֵמֵאת יי ָהְיָתה ּזֹאת, ִהיא ִנְפָלאת בְּ

ְמָחה בוֹ: ה יי, ָנִגיָלה ְוִנשְׂ ֶזה ַהּיוֹם ָעשָׂ

ְמָחה בוֹ:   ה יי, ָנִגיָלה ְוִנשְׂ ֶזה ַהּיוֹם ָעשָׂ

יָעה נָּא: ָאנָּא יי הוֹשִׁ יָעה נָּא:  ָאנָּא יי הוֹשִׁ

ָאנָּא יי ַהְצִליָחה ָנא: ָאנָּא יי ַהְצִליָחה ָנא: 

ית יי: ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם יי, בֵּ שֵׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ

ַח: ְזבֵּ ֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנוֹת ַהמִּ ֵאל יי ַויֶָּאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג בַּ

: , ֱאלַֹהי ֲארוְֹמֶמךָּ ה ְואוֶֹדךָּ ֵאִלי ַאתָּ

י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ:  י טוֹב, כִּ הוֹדּו ַליי כִּ

תהלים קיח
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ישיר ישראל מתוך פיוט עממי 
ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ִׁשיר ֹנַעם,   

ְויֹוֶדה ֵאל ְּבטּוב ַטָעם,

ַּבּיֹום ּבֹו ִהְקִׁשיב ָּכל ַׁשְוָעם,  

ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהַעם.

ִׁשירּו ָלֵאל ָּגאֹה ָּגָאה,
ְוַעל ַהָּים ָּגְדלֹו ֶהְרָאה,  

יֹודּו ָידֹו ַהִּנְפָלָאה,

ִוירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל ַעם.

ַרב עֹז ָשַמר ָחזֹון ֵאיָתן 
ְוהֹוִציא ּגֹוי ִמּגֹוי ֵאיָתן,

ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ָאז ָנַתן, 

עֹז ְוַתֲעצּומֹות ָלַעם.

ִשבולת בשדה מתתיהו שלם
ִׁשּבֹוֶלת ַּבָׂשֵדה

ּכֹוְרָעה ָּברּוַח

ֵמעֹוֶמס ַּגְרִעיִנים ִּכי ָרב.

ּוְבֶמְרַחב ָהִרים

יֹום ְּכָבר ָיפּוַח

ַהֶּׁשֶמש ֶּכֶתם ְוָזָהב.

עּורּו הֹוי עּורּו

ׁשּורּו ְּבֵני ְּכָפִרים

ָקָמה ָּבְׁשָלה ְּכָבר

ַעל ְּפֵני ַהָּכִרים

ִקְצרּו ִׁשְלחּו ַמָּגל

ֵעת ֵראִׁשית ַהָּקִציר

ָאז ִנְבֲהלּו ֵאֵלי מֹוָאב, 
ּוְבָׂשָרם ֲעֵליֶהם ִיְכָאב,

ִּבְראֹות ַעְצמֹו ַרֲחֵמי ָאב,

ֶיֱחזּו ְוֵיבֹושּו ִקְנַאת ַעם.

ָלֵכן אְֹמָרה ֵאין ָּכמֹוהּו, 
ָּבֵאִלים ָעְצמּו ְוָגְבהּו,

ִאם ָיקּום ֲעַלי אֹוֵרהּו, 

ֹלא ִאיָרא ִמְרָבבֹות ַעם. 

הּוא ַיֲעֶׂשה ִלי נֹוָראֹות,

ּוְכָאז ַיְרֵאִני ִנְפָלאֹות,

ָאז ְלָכל ַעם ֶאְהֶיה ְלאֹות, 

ּוְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלַעם.

ְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים ָּתָמה

ֵזר ַחג עֹוֶטֶרת,

ֶׁשַפע ְיבּול ּוְבָרָכה.

ִלְקַראת ּבֹוא ַהּקֹוְצִרים

ְּבזֹוַהר ַמְזֶהֶרת,

ֶחֶרׁש ְלעֹוֶמר ְמַחָּכה.

ָהבּו ָהִניפּו

ִנירּו ָלֶכם ִניר

ַחג ַלָּקָמה,

ֵעת ֵראִׁשית ָקִציר.

ִקְצרּו ִׁשְלחּו ַמָּגל

ֵעת ֵראִׁשית ָקִציר.
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יָך.  ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ַמֲעשֶׂ

ָרֵאל.  ית ִישְׂ ָך בֵּ י ְרצוֶֹנָך ְוָכל ַעמְּ יִקים עוֹשֵׂ ַוֲחִסיֶדיָך ַצדִּ

חּו ִויָפֲארּו ִוירוְֹממּו  בְּ ִרנָּה יוֹדּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ בְּ

נּו.  ְמָך ַמְלכֵּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת שִׁ ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקדִּ

ר.  ְמָך נֶָּאה ְלַזמֵּ י ְלָך טוֹב ְלהוֹדוֹת. ּוְלשִׁ כִּ

ה ֵאל, י ֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם ַאתָּ כִּ

חוֹת. בָּ שְׁ תִּ ל בַּ ה יי ֶמֶלְך ְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

כוס רביעית
מוזגים כוס רביעית ומברכים

י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם  "ְוָלַקְחתִּ
י ֲאִני יי ֱאלֵֹהיֶכם  ם כִּ ֵלאלִֹהים ִויַדְעתֶּ

ַחת ִסְבלוֹת ִמְצָרִים" ַהּמוִֹציא ֶאְתֶכם ִמתַּ
 שמות ו, ז

ל ֵליל ַהֵסֶדר. ִנים ְלַקֵיים ִמְצַות ּכוֹס ְרִביִעית שֶׁ ִהְננּו מּוָכִנים ּוְמֻזמָּ

ָרֵאל.  אּוָלת ַעם ִישְׂ ל גְּ י" שֶׁ ֶנֶגד ְלׁשוֹן "ְוָלַקְחתִּ כְּ

ֶפן. ִרי ַהגָּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם ּבוֵֹרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
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ַּפֲעֵמי ָאִביב חיים נחמן ביאליק
ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת, ָּגְבהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים,

ַוִּיָּגלּו ֶמְרַחִּקים ְּבִהיִרים, ַרֲחֵבי ָיַדִים –

ַעל-ָהָהר עֹוְמדֹות ַרְגֵלי ָהָאִביב!

ַעל-ַהִּמְגָרׁש ִעם-ֶׁשֶמׁש ֵאִדים ַחִּמים ִמְׁשַּתְּטִחים,

ִמן-ָהֵעִצים ָהְרֻטִּבים ְּפטּוֵרי ִציִצים ִמְתַּפְּתִחים –

ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביב.

 

עֹוד ֹלא-ָפְרצּו ַהְּנֹגהֹות, ֵאין עֹוד ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה –

ה ּוְצנּוָעה, ט ִׁשיָרה ַזכָּ ֵמֵאֶליָה ִּתְתַּפׁשֵּ

מֹו ֹבְקִעים ְועֹוִלים – ים כְּ אֹורֹות ַרכִּ

ֲחבּו ִכְמָעט! ְוִהְתָּפֵרץ עֹז ַהַחִּיים ַהֲחתּוִמים,

ָיִציץ ִּפְתאֹם ְוִיְתַּגל ָּכל-ֱעזּוז ָהֲעלּוִמים,

ָּכל-ַהֹּכחֹות ַהּפִֹרים, ַהְּגדֹוִלים!

ּוַמה-ָּמתֹוק ָהאֹור ּוַמה-ָּמתֹוק ָהרּוַח!

ָּפִנים ׂשֲחקֹות ַּבּכֹל, ַּבֲאֶׁשר ַעִין ָּתנּוַח -

ָׁשם ְרעּוָתּה ִלְקָראָתּה ַמְזֶהֶרת.

ּוִמּכֹל ֱאֵלי-כֹל חּוֵטי ָזָהב ִנְמָּתִחים;

עֹוד ְמַעט ְוִהְׁשַּתְּפָכה ְּבִלְבַנת ַהְּפָרִחים

ִׁשְפַעת ֹנַער ַהֵּלזּו ְוֹזה ָהֲעֶתֶרת.

 

עֹוד ְמַעט ְוִהְׁשַּתְּפכּו ִּבְפָרִחים ְלָבִנים

ַּגם-ְנעּוַרי ַהֲחָדִׁשים ַוֲחֹלמֹוַתי ַהְיָׁשִנים,

ִּכי ַּגם-ָּבם ָנְׁשָבה רּוַח ָהָאִביב.

ּוִמְּלָבִבי ַהָּמֵלא ָּכל-ֲהִגיִגי ָאִׂשיָחה,

ּוִבְדָמעֹות ַמְזִהירֹות ְׁשחֹור ֵיאּוִׁשי ָאִדיָחה -

ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביב!
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שותים ומברכים ברכה אחרונה:

ֶפן  ַהגֶּ ִרי  פְּ ְוַעל  ֶפן  ַהגֶּ ַעל  ָהעוָֹלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ

ֶדה  נּוַבת ַהשָּׂ ְוַעל תְּ

ַלֲאבוֵֹתינּו  ְוִהְנַחְלתָּ  ָרִציָת  שֶׁ ּוְרָחָבה  טוָֹבה  ה  ֶחְמדָּ ֶאֶרץ  ְוַעל 

ּבוַֹע ִמּטּוָבּה.  ְרָיּה ְוִלשְׂ ּוְלִאּמוֵֹתינּו ֶלֱאכוֹל ִמפִּ

ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיוֹן  ָך ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעמֶּ ַרֶחם ָנא יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִישְׂ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ ְנַין ְירּושָׁ ֵלם בִּ בוֶֹדָך. ְוַהשְׁ ן כְּ כַּ ִמשְׁ

ִמּטּוָבּה  ע  בַּ ְוִנשְׂ ְרָיּה  ִמפִּ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה  בְּ ֵחנּו  מְּ ְושַׂ ְלתוָֹכּה  ְוַהֲעֵלנּו 

יוֹם  בְּ ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה  (בשבת:  ּוְבָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך 

ת ַהזֶּה)  בָּ ַהשַׁ

ּצוֹת ַהזֶּה.  יוֹם ַחג ַהמַּ ֵחנּו בְּ מְּ ְושַׂ

ֶפן.  ִרי ַהגָּ ה יי טוֹב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונוֶֹדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל פְּ י ַאתָּ כִּ

ה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַגְפָנּה. רּוְך ַאתָּ בָּ
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ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך ַחי ָאִני ְנֻאם ה‘ ִּכי ֻכָּלם 

ָּכֲעִדי ִתְלָּבִׁשי ּוְתַקְּׁשִרים ַּכַּכָּלה: 

ִּכי ָחְרֹבַתִיְך ְוׁשְֹממַֹתִיְך ְוֶאֶרץ ֲהִרֻסֵתיְך ִּכי ַעָּתה ֵּתְצִרי ִמּיֹוֵׁשב ְוָרֲחקּו 

ְמַבְּלָעִיְך: ישעיהו מט, יח-יט

ַּפִּטיׁש לּו ָהָיה ִלי ל. האיז 
לחן: פיט סיגר תרגום: דרורה חבקין

ַּפִּטיש לּו ָהָיה ִלי

ַלֲהלֹום ּבֹו ִמֵּדי ֹּבֶקר

ַלֲהלֹום ּבֹו ִמֵּדי ֶעֶרב

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

ַלֲהלֹום ּוְלַהְתִריַע

ַלֲהלֹום ּוְלַהְׁשִמיַע

ַהְלמּות ֶׁשל ַאֲהָבה

ֵּבין ִאיש ְוֵרֵעהּו, הֹו הֹו

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

הֹו, הֹו

ַּפֲעמֹון לּו ָהָיה ִלי

ּבֹו ִצְלַצְלִּתי ִמֵּדי ֹּבֶקר

ִצְלַצְלִּתי ִמֵּדי ֶעֶרב

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

ַהְּצִליל ַהַּמְתִריַע

ַהְּצִליל ַהַּמְׁשִמיַע

ִצְלצּול ֶׁשל ַאֲהָבה

ֵּבין ִאיש ְוֵרֵעהּו, הֹו הֹו

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

לּו ֶזֶמר ָהָיה ִלי

ָאז ַׁשְרִּתי ִמֵּדי ֹּבֶקר

ָאז ַׁשְרִּתי ִמֵּדי ֶעֶרב

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל 

ַהֶּזֶמר ַיְתִריַע

ַהֶּזֶמר ַיְׁשִמיַע

ִׁשיַרת ַאֲהָבה

ֵּבין ִאיש ְוֵרֵעהּו, הֹו הֹו

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

הֹו, הֹו

ים ִלי ַהְלמּות ַּפִּטישִׁ

ּוְצִליל ַּפֲעמֹון

ְוִלי ַּגם ִׁשיר ֶזֶמר

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל

ַּפִּטיִׁשי הּוא ַהֶּצֶדק

ַּפֲעמֹוִני הּוא ַהחֹוֶפׁש

ְוַהֶּזֶמר הּוא ִׁשיר ַאֲהָבה

ֵּבין ִאיש ְוֵרֵעהּו, הֹו הֹו

ַעל ְּפֵני ַהֵּתֵבל
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כוס חמישית 
כוסו של אליהו - כוס הגאולה לעתיד.

מוזגים כוס חמישית, פותחים את הדלת ואומרים:

קֹט  שְׁ ֱחַרׁש ְוַאל תִּ ִמי ָלְך ַאל תֶּ ֱאלִֹהים ַאל דֳּ

אּו  ְנֶאיָך ָנשְׂ י ִהנֵּה אוְֹיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמשַׂ ֵאל: כִּ

ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סוֹד  ַיֲעִרימּו  ָך  ַעמְּ ַעל  רֹאׁש: 

ְצפּוֶניָך: ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגוֹי ְולֹא ִיזֵָּכר 

ָרֵאל עוֹד:  ם ִישְׂ שֵׁ

תהלים פג, ב-ה  

שפוך אהבתך על הגוים אשר ידעוך, 
ועל ממלכות אשר בשמך קוראים, 

בגלל חסדים שהם עושים עם ֶזרע יעקב 
ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם. 

יזכו לראות בטובת בכיריך, 

ולשמוח בשמחת גויך. 
על פי כתב יד של ההגדה מן המאה הטז
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על האתגר של "שפוך חמתך"
שורה  עם  הביניים  בימי  יהודים  של  בזיכרונם  נקשר  הסדר  ליל 

בהאשמה  יהודים  הואשמו  פעם  אחר  פעם  עלילות-דם.  של 

כדי  נוצרי  ילד  רוצחים  הם  על-פיה  והמרושעת,  האבסורדית 

עלילת  הייתה  פעם  אחר  פעם  מצות.  לאפיית  בדמו  להשתמש 

החרדה,  היהודים.  ולרדיפת   רצח  למעשי  לפרעות,  עילה  הדם 

הקטע  במילות  ביטויים  את  מצאו  גרמו,  שאלה  והעלבון  הכאב 

"שפוך חמתך", כפי שהוא מופיע בהגדות המסורתיות. נוסח זה, 

לנקמה  מייחל  לרווחה,  פתוחה  דלת  מול  אל  בהתרסה  הנאמר 

ולעשיית דין בגויים. 

מצווים  אנו  עמנו.  בתולדות  זה  קשה  פרק  לזכור  מצּווים  אנו 

נוכל  לא  אתם.  ולהזדהות  עברו  דורות  של  בחרדתם  לחוש 

לחיות כמי שיצאו ממצרים אם לא נישא בלבנו גם זיכרון זה. 

אולם איננו רשאים להשתעבד לזיכרון האימים. איננו רשאים 

לייחל לנקמה ולרדיפת הגויים בידי האל, כאילו לא היו גם הם 

דרך  את  לבקש  כמונו  המצּווים  בצלם,  נבראים  ובנותיו,  בניו 

היינו  לא  כאילו  ולנהוג  להמשיך  רשאים  איננו  והישר.  הטוב 

עם חופשי בארצנו, כאילו לא נטלנו על עצמנו את האחריות 

הכרוכה בעצמאות, לפתוח פרק חדש בחיינו. 

זיכרון  כעדות  כאן  מובא  חמתך"  "שפוך  של  המסורתי  הנוסח 

לפנינו  הניצב  לאתגר  כביטוי  ואמותינו,  אבותינו  של  לסבלם 

בפלסנו דרך בעולמו של האל. 

יהוידע עמיר

פסוקי "שפוך חמתך" המסורתי
ְׁשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר

ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו: ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: (תהלים עט, ו-ז)

ְׁשָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּׂשיֵגם: (תהלים סט, כה)

ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה‘:  (איכה ג, סו)
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אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה  ר ָנשָׂ "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ
ה ֲאִני יי"  י אָֹתּה ָלֶכם מוָֹרשָׁ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתתִּ

שמות ח, ח

לשון  כנגד  היא  מוזגים,  שאנו  חמישית  כוס  זו,  נוספת  כוס 

לגאולה,  הכמיהה  כוס  זוהי  ישראל.  גאולת  של  "והבאתי" 

ככתוב: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל" (בבלי, ראש השנה, יא ע"א). 

 - הגאולה  מבשר  הנביא,  אליהו  של  כוסו  היא  הגאולה  כוס 

לקיים מה שנאמר:

ִאים ְנֻאם יי  ִהנֵּה ָיִמים בָּ

ְך ַהזַָּרע  מֹשֵׁ ּקֵֹצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים בְּ ׁש חוֵֹרׁש בַּ ְוִנגַּ

ְתמוַֹגְגָנה:  ָבעוֹת תִּ יפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל ַהגְּ ְוִהטִּ

ּמוֹת  ָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנשַׁ י ִישְׂ בּות ַעמִּ י ֶאת שְׁ ְבתִּ ְושַׁ

תּו ֶאת ֵייָנם  בּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְושָׁ ְוָישָׁ

ִריֶהם:  ְוָעשּׂו ַגּנוֹת ְוָאְכלּו ֶאת פְּ

ים ַעל ַאְדָמָתם  ּוְנַטְעתִּ

י ָלֶהם  ר ָנַתתִּ ְולֹא ִינְָּתׁשּו עוֹד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאשֶׁ

ָאַמר יי ֱאלֶֹהיָך: 

עמוס ט, יג-טו

נוסח ההגדה 106



107 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

כל אדם נברא בצלם
ִעם שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישפוך את חמתו על 

מפירי  האנסים,  הרוצחים,  האלימים,  על   - ידעוהו  שלא  אלו 

כל  כי  נשכח  לא  לנו,  המתנכלים  האויבים  וגם  האדם,  זכויות 

על  הצער  רגשות  את  גם  בתוכנו  ונמצא  בצלם,  נברא  אדם 

אובדנו של כל אדם באשר הוא אדם, ובודאי על החפים מפשע 

ובכל  שכנינו,  עם  הדמים  במלחמת  באשמתם  שלא  הנספים 

מלחמה באשר היא. 

טובה אילן

                                   

ָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי  וְְ

ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ַאְדַמְתֶכם:  ֶאל  ֶאְתֶכם 

ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב 

ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם 

ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר: ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר 

ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם: ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 

ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים: ְוהֹוַׁשְעִּתי 

ְוֹלא  אֹתֹו  ְוִהְרֵּביִתי  ַהָּדָגן  ֶאל  ְוָקָראִתי  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ֶאְתֶכם 

ְלַמַען  ַהָּׂשֶדה  ּוְתנּוַבת  ָהֵעץ  ְּפִרי  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי  ָרָעב:  ֲעֵליֶכם  ֶאֵּתן 

ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים: 

יחזקאל לו, כד-ל
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ִהנֵּה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם 

ֵאת ֵאִליָּה ַהנִָּביא 

ִלְפֵני ּבוֹא יוֹם יי ַהגָּדוֹל ְוַהּנוָֹרא:

ִנים  יב ֵלב ָאבוֹת ַעל בָּ ְוֵהשִׁ

ִנים ַעל ֲאבוָֹתם:  ְוֵלב בָּ

מלאכי ג, כג-כד

א גוֹי ֶאל ּגוֹי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עוֹד ִמְלָחָמה: לֹא ִישָּׂ

ישעיהו ב, ד

ְלָעִדי י, ֵאִליָּהּו ַהגִּ בִּ שְׁ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא, ֵאִליָּהּו ַהתִּ

ִוד. ן דָּ יַח בֶּ ְמֵהָרה ָיבֹא ֵאֵלינּו ִעם ָמשִׁ בִּ
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ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ְלִמן  ְלָפֶניָך  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ִראׁשִֹנים  ְלָיִמים  ָנא  ְׁשַאל  ִּכי 

ָּבָרא ֱאֹלִהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים 

קֹול  ָעם  ֲהָׁשַמע  ָּכמֹהּו:  ֲהִנְׁשַמע  אֹו  ַהֶּזה  ַהָּגדֹול  ַּכָּדָבר  ֲהִנְהָיה 

ֲהִנָּסה  אֹו  ַוֶּיִחי:  ַאָּתה  ָׁשַמְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ְמַדֵּבר  ֱאֹלִהים 

ֱאֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים 

ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר 

ָעָׂשה ָלֶכם ה‘ ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: 

דברים ד, כד-לב

ֵמַרּבֹו  ֶׁשָּׁשַמע  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ֵמַרָּבן  ֲאִני  ְמֻקָּבל  ְיהֹוֻשַע:  ַרִּבי  ָאַמר 

ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹו ֲהָלָכה ְלמֶֹשה ִמִּסיַני ֶׁשֵאין ֵאִלָּיהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר 

ַהְּמֻרָחִקין  ּוְלָקֵרב  ִּבְזרֹוַע  ַהְּמקָֹרִבין  ְלַרֵחק  ֶאָּלא  ּוְלָקֵרב  ְלַרֵחק 

ִּבְזרֹוַע... ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְלָקֵרב ֲאָבל ֹלא ְלַרֵחק. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ְלַהׁשֹוות ַהַּמֲחלֹוֶקת ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֹלא ְלַרֵחק 

ְוֹלא ְלָקֵרב ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר ’ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח 

ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא... ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל 

ֲאבֹוָתם" (מלאכי ג, כג-כד). 

משנה, עדויות, ח, ז

בהיותנו מסובים כבני חורין על שולחן הסדר 
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כוס מים חיים 
כוסה של מרים

המסורת מכנה את יציאת מצרים "גאולה ראשונה". 

היא מספרת על העם כולו - נשים וגברים - שיצאו 

רבים  דורות  במשך  אולם  עולם.  לחירות  ממצרים 

שנעשה  מה  כמו  באירוע,  הנשים  של  חלקן  הוצנע 

המצווה  את  מקיימים  כשאנו  אחרים.  בתחומים  ולתרומתן  לקולן 

את  זה  לקול  ולהעניק  לשוב  מצּווים  אנחנו  מצרים  ביציאת  לספר 

מקומו. בבואנו לעשות זאת, זוהרת לפנינו באור יקרות דמותה של 

מרים הנביאה, אחותו הבכורה של משה, שחכמת לבה, הכרעותיה 
ודבר אלוהים אליה נטלו חלק מכריע בגאולת מצרים. 

המסורת מספרת על בארה של מרים שהשקתה את העם בדרכו. נמזוג כוס 

בני  בין  השוויון  את  לסמל  מרים,  של  כוסה  חיים,  מים  כוס  נוספת,  ברכה 

האדם באשר הם. 

מוזגים כוס מים צלולים, מציבים אותה ליד הכוס של אליהו הנביא ואומרים:

ְדִריֵכנּו  תַּ ָפֶניָך, יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ִאּמוֵֹתינוֹ ַוֲאבוֵֹתינּו, שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

עוָֹלֵמנּו, ְונֹאַמר: ָאֵמן. ְויוֹן בְּ ְלַהְרּבוֹת ֵחרּות ְושִׁ
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נרים כוס-מרים:
ֶׁשָעְמָדה מּול ָאִביָה ַעְמָרם ּומּול ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלך ַּפְרעֹה; זֹו  

ְפָעה ְוֵהִביָאה ָלַעם ֶאת ְּבֵאָרּה ַעל ְיֵדי ְרצֹוָנּה ְוִחיִּּוָתּה; ֶׁששָּׁ זֹו  

זֹו ֶׁשִּדְּבָרה ְלשֹון ָהַרע ַעל ֲאִחיָה ַעל ְמַנת ְלַהֵּגן ַעל ָהִאָּׁשה ָהֲעזּוָבה;

ֶׁשָּלְקָתה ְּבָצַרַעת ּוִבְזכּוָתּה ָעַמד ָהַעם ְּבִמְבַחן ַהֶּנֱאָמנּות; זֹו  

ֶׁשִּנְקְרָאה ’ֲעזּוָבה‘ ְוִנְלְקָחה ְלִאָּׁשה ַעל-ְיֵדי ָּכֵלב ֶׁשָּמַרד ְּבַעַצת    זֹו  

ֲחֵבָריו ַהְּמַרְּגִלים;  

ֶׁשִּזְּכָתה ֶאת מֶֹשה ְּבֵחְטא, ַעל ְמַנת ֶׁשִּיְתַעֶּלה ְלַמְדֵרָגָתּה; זֹו  

ַהַּמְזִּכיָרה ָלּנו, ֶׁשְּבֵאר-ַהֶּׁשַפע ְוַהִחּיּות הֹוֶלֶכת ִעָּמנּו ַּבֲאֶׁשר ֵנֵלְך. זֹו  

על פי שלמה פוקס

ִיְׂשָרֵאל;   ֶאת  ְמַסֶּפֶקת  ְּבֵאר  ָהְיָתה  ָקֶייֶמת  ִמְרָים  ֶׁשָהְיָתה  ְזָמן  ָּכל 

ַמִים  ָהָיה  ְוֹלא  ִמְרָים...  ָׁשם  "ַוָּתָמת  אֹוֵמר?  ָמהּו  ִמְרָים  ֵּמָתה  ִמּשֶׁ

ָלֵעָדה" (במדבר כ, א-ב) -  ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ַהְּבֵאר. 

תוספתא, סוטה, יא, א

ִמְרָים  ַאף  ֶאְלָעַזר:  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשם"...  ַוִּתָּקֵבר  ִמְרָים  ָׁשם  "ַוָּתָמת 

ְּבִמיַתת ְנִׁשיָקה ֵמָתה.

על פי בבלי, מועד קטן, כח ע"א
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מוזגים כוס מים צלולים, מציבים אותה ליד הכוס של אליהו הנביא ואומרים:

שרים במנגינת "אליהו הנביא":

ִכיָנה,  ֶסת ַלשְּׁ ִביָאה ְמַקלֶּ ִמְרָים ַהנְּ

ׁשּוָעה. ָזְכָתה ִלְראוֹת ַהיְּ

ן ֶאת ָהעוָֹלם, יד אוָֹתנּו ְלַתקֵּ ְרקִּ ִמְרָים תַּ

נּו  ה כֻּלָּ ְמֵהָרה ִנְזכֶּ בִּ

ֵאָרּה. אוֹב ֵמי-ַחִיים ִמבְּ ִלשְׁ

יהורם מזור

סוגרים את הדלת
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ֵמי ִמְרָים תמר דבדבני 
ֹלא ּבֹור ִמְתַּמֵּלא ִמִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה,

ֹלא ַמְעָין ִנְסָּתר,

ְּבֵאר ַחְפרּוָה רֹוִעים ְורֹועֹות

ְלַהְׁשקֹות ְצֵמֵאי ִמְדָּבר.

ֹלא ַנַהר זֹוֵרם ְוסֹוֵחף ּבעְֹצָמה

ֵאִבים, ַמְׁשִּכיַח, ְמַׁשֵּכך כְּ

ְּבֵאר ַחְפרּוָה ַּבֵּלב ְּבֵני חֹוִרין,

ְּבַמָּסע ְלִתְקָוה, ַלַחִּיים.

ֹלא ָים סֹוֵער ֶנֱחָצה ִלְרָוָחה

ְּבֵנס ִּפְתאֹוִמי ְוָיִחיד,

ְּבֵאר - ַחְפרּוָה ְיֵדי ָאָדם,

ִמְתַחֶּדֶשת ְּבָכל יֹום ָּתִמיד.

ֹלא ִסּפּור ָיָשן ֶׁשֵאין לֹו ּדֹוֵרש,

ֹלא ְּתמּוָנה ֶׁשָאְבָדה ְלעֹוָלם,

ְּבֵאר ַחְפרּוָה - ִסיְּפרּוָה ּדֹורֹות

ִזְכרֹון ֵמי-ָּתִמיד, ֵמי-ִמְרָים.
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ִנְרָצה  

י לוֹ ָיֶאה. י לוֹ ָנֶאה. כִּ כִּ

ְמלּוָכה  יר בִּ ַאדִּ
ֲהָלָכה  חּור כַּ בָּ

דּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ: גְּ
י ְלָך,  ְלָך ּוְלָך, ְלָך כִּ  

ְלָך ַאף ְלָך,   

ְמָלָכה.  ְלָך יי ַהמַּ  

י לוֹ ָיֶאה. י לוֹ ָנֶאה, כִּ כִּ  

ְמלּוָכה  גּול בִּ דָּ
ֲהָלָכה,  ָהדּור כַּ

ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לוֹ:
ְלָך ּוְלָך...    

ְמלּוָכה  אי בִּ ַזכַּ
ֲהָלָכה ָחִסין כַּ

ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לוֹ:      
ְלָך ּוְלָך...  

ְמלּוָכה ִחיד בִּ יָ 
ֲהָלָכה יר כַּ ּכַבִּ

ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לוֹ:
ְלָך ּוְלָך...  

ְמלּוָכה ֶמֶלְך בִּ
ֲהָלָכה נוָֹרא כַּ

ְסִביָביו יֹאְמרּו לוֹ:       
ְלָך ּוְלָך...  

ְמלּוָכה  ָעָניו בִּ
ֲהָלָכה ּפוֶֹדה כַּ

יָקיו יֹאְמרּו לוֹ:        ַצדִּ
ְלָך ּוְלָך...  

ְמלּוָכה  ָקדוֹׁש בִּ
ֲהָלָכה ַרחּום כַּ

ְנַאנָּיו יֹאְמרּו לוֹ:     שִׁ
ְלָך ּוְלָך...  

ְמלּוָכה  יף בִּ קִּ תַּ
ֲהָלָכה ּתוֵֹמְך כַּ

ִמיָמיו יֹאְמרּו לוֹ:      תְּ
ְלָך ּוְלָך...  
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פנה הגשם מתתיהו שלם
ָּפָנה ַהֶּגֶׁשם,

ָהַלְך, ָהַלְך לֹו.

ֲעַנן ָרִקיַע

ָחַלף, ָהַלְך לֹו.

ְּפֵני ֲאָדָמה

ְּבאֹור ַחָּמה

ִׁשּבֹוִלים ָזְקפּו

יֶהן ַּבָּקָמה. ָראשֵׁ

ְּבֵני ָהִרים ֶזה ֶאל ֶזה

ְּבָרָמה יְֹשֹוֵררּו

ָׁשלֹום, ָׁשלֹום,

ֵהיָדד! ֵהיָדד!

ָאִביב ַהּיֹום.

ִנגונים פניה ברגשטיין
ְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ִּבי ִאִּמי ְוָאִבי,

ִנּגּוִנים ִמְזמֹוִרים ְׁשכּוִחים.

ַּגְרִעיִנים, ַּגְרִעיִנים ְנָׂשָאם ְלָבִבי–  

ַעָּתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים.

ַעָּתה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ְּבָדִמי

ָׁשְרֵׁשיֶהם ְּבעֹוְרָקי ְׁשלּוִבים,

ִנּגּוֶניָך ָאִבי ְוִׁשיַרִיְך ִאִּמי,

ְּבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָׁשִבים.

ֲערּוץ ַהַּנַחל

ָּגִלים ּבֹוֵקַע,

הֹוֶמה ַהחֹוֶרׁש,

ֶחְדָוה ׁשֹוֵפַע.

מֹוִריק ַהּנֹוף:

ָׂשדֹות ָלרֹוב,

ִצְבעֹוִנים ָעלּו

ְּבאֹוֶדם-ֵחן ַּבְּנִקיִקים.

ַּבֲעָמִקים ִּפְרֵחי-נֹוי

ֶזה ֶאל ֶזה ְיׁשֹוֵררּו:

ָׁשלֹום, ָׁשלֹום,

ֶהַאח! ֶהַאח!

ָאִביב ַהּיֹום.

ִהֵּנה ַאֲאִזין ִׁשיר ַעְרִׂשי ָהָרחֹוק

ִהִּביַע ִּפי ֵאם ֱאֵלי ַּבת. 

ִהֵּנה ִלי ַתְזֵהְרָנה ְּבֶדַמע ּוְצחֹוק

’ֵאיָכה‘ ּוְזִמירֹות ֶׁשל ַׁשָּבת.

ָּכל ֶהֶגה ִיַּתם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם

ִּבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִּכי ֵיהֹם,

ֵעיַני ֶאֱעצֹם ַוֲהֵריִני ִאְּתֶכם

ֵמַעל ְלֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום.
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ָקרוֹב.  יר הּוא ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ ַאדִּ
ָקרוֹב.  ָיֵמינּו בְּ ְמֵהָרה בְּ ְמֵהָרה בִּ בִּ  

ָקרוֹב. ֵנה ֵביְתָך בְּ ֵנה, בְּ ֵנה ֵאל בְּ ֵאל בְּ  

חּור הּוא בָּ

גָּדוֹל ּהא 

גּול הּוא  דָּ

ָקרוֹב.  ָהדּור הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ

ְמֵהָרה... ְמֵהָרה בִּ בִּ  

ָוִתיק הּוא 

אי הּוא  ַזכַּ

ָחִסיד הּוא 

ָקרוֹב.  ָטהוֹר הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ

ְמֵהָרה...  ְמֵהָרה בִּ בִּ  

ָיִחיד הּוא 

יר הּוא  בִּ כַּ

ָלמּוד הּוא 

ֶמֶלְך הּוא 

ָקרוֹב.  נוָֹרא הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ

ְמֵהָרה...  ְמֵהָרה בִּ בִּ  

יב הּוא ַסגִּ

ִעּזּוז הּוא 

ּפוֶֹדה הּוא

ָקרוֹב.  יק הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ ַצדִּ

ְמֵהָרה...  ְמֵהָרה בִּ בִּ  

ָקדוֹׁש הּוא 

ַרחּום הּוא 

י הּוא  דַּ שַׁ

ָקרוֹב.  יף הּוא. ִיְבֶנה ֵביתוֹ בְּ קִּ תַּ

ְמֵהָרה... ְמֵהָרה בִּ בִּ  
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משה בתיבה קדיש יהודה סילמן
ּדּוָמם ָׁשָטה ֵּתָבה ְקַטָּנה

ַעל ַהְּיאֹור ַהַּזְך,

ּוַבֵּתָבה מֶֹׁשה ַהָּקָטן,

ֶיֶלד ָיֶפה וַַָרְך.

ַהס, ַהַּגִּלים ַהּׁשֹוָבִבים,

מֶֹׁשה ַהָּקָטן ּפֹה ָׁשט.

ֹלא ִיְטַּבע, ָחֹיה ִיְחֶיה

ֶיֶלד ֶזה ַהָּקט.

*
יהודה קרני

ָמה ֲאִני ְמַבֵּקש?

ֲעִלַּית ַּגג ְקַטָּנה, ְוִהיא ֲעשֹּוָיה ֵחָמר ּוְבִסְדֵקי ַהִּתְקָרה ְּתחּוָבה ָלּה 

ְוֻׁשְלָחן  ֲאבֹוַתי,  ֵמֲאבֹות  ְלִמְשֶמֶרת  ִנְשֲאָרה  ְּפגּוָמה,  סֹוֵפר  נֹוַצת 

ְוֵאִלָיהּו  ִכְסאֹות.  ּוְׁשֵני   - ַשֲעָוה  ֶׁשל  ְוֵנר  ֲחֵרָבה  ּוַפת  ְוַכד-ַמִים 

ַהָּנִביא יֹוֵׁשב ְּבֹראׁש, ּוְפרּוׂשֹות ְלָפָניו ָּכל ַהְּמִגּלֹות, ְוָנגֹולּו ְלָפָניו ָּכל 

ַהְּלָבבֹות, ַוֲאִני אֹוֵמר: 

"ַרִּבי ּומֹוִרי, ֲהָלָכה זֹו ַוֲאָגָדה זֹו ְסתּומּות ְּבֵעיַני,

ְוִצּפֹור זֹו, ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת, ּוֶפַרח ֶזה, ַמה-ְׁשמֹו, ִּכי ֶאְקָרא,

ְוֶאֶבן זֹו, ָמַתי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת ֹראׁשֹו ָעֶליָה,

ּוְתִפָּלה זֹו, ֵמֵהיָכן ִהיא ָבָאה ּוְלֵהיָכן ִהיא הֹוֶלֶכת, ּוָמַתי

ִּתְתַקֵּבל ְוֵתָרֶצה?"

ְוֵאִלָיהּו ַהָּנִביא ַמֲחִויר ִלי ְׁשֵאלֹות ּוַמִּתיר ִלי ְסֵפקֹות. 

ַוֲאִני ׁשֹוֶתה ַּבָּצָמא ֶאת ְּדָבָריו. 

ַוֲאִני אֹוֵמר לֹו ׁשּוב: "ַרִּבי ּומֹוִרי!"

ְוהּוא ֵמִׁשיב ִלי: "ְּבִני!" 
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מתוך הפיוט "ויהי בחצי הלילה" מאת הפייטן הארץ ישראלי יניי:

ר הּוא לֹא יוֹם ְולֹא ַלְיָלה. ָקֵרב יוֹם ֲאשֶׁ

ְיָלה. י ְלָך ַהּיוֹם ַאף ְלָך ַהלַּ ָרם הוַֹדע כִּ

ְיָלה. ל ַהּיוֹם ְוָכל ַהלַּ ׁשוְֹמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך כָּ

ַכת ַלְיָלה. אוֹר יוֹם ֶחשְׁ ִאיר כְּ תָּ
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ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה‘ ְוֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ה‘ ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

ּוִמּכֹל  ָצפֹון  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֶהֱעָלה  ֲאֶׁשר  ה‘  ַחי  ִאם  ִּכי 

ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּדיָחם ָׁשָּמה 

ַוֲהִׁשֹבִתים ַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם: 

ירמיהו, טז, יד-טו

תפילת טל
ֵעת ַהְּסָתיו ָעָבר

ְוחֹם ֶׁשֶמׁש ָאִביב ָּגַבר

ְנאֹות ֶּדֶׁשא עְֹטֵפי ָבר

ְמַיֲחִלים ְלַטל:

ַטל ְמַיֲחִלים ָׂשֶדה ָוָאחּו

ְלִמְדָּבר ְוִצָּיה ֶנְהְפכּו

ָאָדם ּוְבֵהָמה ֶנֶאְנחּו

ֵמֵאין ַטל:

ַטל - ֵהן ֻּדְגָמא ָואֹות

ֵמַאֲהַבת ה‘ ְצָבאֹות

ִּבְרוֹות ֵּגיא ּוְגָבעֹות

ְרִסיֵסי ַטל:

ְּכַטל ַנְׁשִּכיַח ָּכל ִטיָנה.

ָּכל ְקָטָטה ַּתֲחרּות ְוִקְנָאה.

ְוִיָּמֵלא ְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה

ְּבאֹורֹות ַטל:

ְּבַטל טּוְבָך הֹוֵאל ְלַאְּמֵצנּו

ּוְבַחְסְּדָך ְּתַׁשֵּפר ָיֵמינּו

ְוִעם ָּכל ְּבֵני ָאָדם ְּתָבְרֵכנּו

ְּבַאֲהָבה ִּכְבַטל.

יוג'ין כהן

תרגום: יוסף מרקוס
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ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ בַּ ֶאָחד ִמי יוֵֹדַע, ֶאָחד ֲאִני יוֵֹדַע, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו שֶׁ

ִרית... ֵני לּוחוֹת ַהבְּ ַנִים ֲאִני יוֵֹדַע, שְׁ ַנִים ִמי יוֵֹדַע, שְׁ שְׁ

ה ָאבוֹת... לֹשָׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע, שְׁ לֹשָׁ ה ִמי יוֵֹדַע, שְׁ לֹשָׁ שְׁ

הוֹת... ע ִאמָּ ע ֲאִני יוֵֹדַע, ַאְרבַּ ע ִמי יוֵֹדַע, ַאְרבַּ ַאְרבַּ

י תוָֹרה... ה חּוְמשֵׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע, ֲחִמשָּׁ ה ִמי יוֵֹדַע, ֲחִמשָּׁ ֲחִמשָּׁ

ָנה... ה ִסְדֵרי ִמשְׁ שָּׁ ה ֲאִני יוֵֹדַע, שִׁ שָּׁ ה ִמי יוֵֹדַע, שִׁ שָּׁ שִׁ

א... תָּ בַּ ְבָעה ְיֵמי שַׁ ְבָעה ֲאִני יוֵֹדַע, שִׁ ְבָעה ִמי יוֵֹדַע, שִׁ שִׁ

מוָֹנה ְיֵמי ִמיָלה... מוָֹנה ֲאִני יוֵֹדַע, שְׁ מוָֹנה ִמי יוֵֹדַע, שְׁ שְׁ

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה... שְׁ ָעה ֲאִני יוֵֹדַע, תִּ שְׁ ָעה ִמי יוֵֹדַע, תִּ שְׁ תִּ

ַריָּא... ָרה ִדבְּ ָרה ֲאִני יוֵֹדַע, ֲעשָׂ ָרה ִמי יוֵֹדַע, ֲעשָׂ ֲעשָׂ

ר  ר ֲאִני יוֵֹדַע, ַאַחד ָעשָׂ ר ִמי יוֵֹדַע, ַאַחד ָעשָׂ ַאַחד ָעשָׂ
ּכוְֹכַביָּא...

ר  ֵנים ָעשָׂ ר ֲאִני יוֵֹדַע, שְׁ ֵנים ָעשָׂ ר ִמי יוֵֹדַע, שְׁ ֵנים ָעשָׂ שְׁ
ְבַטיָּא... שִׁ

ר  ה ָעשָׂ לֹשָׁ ר ֲאִני יוֵֹדַע, שְׁ ה ָעשָׂ לֹשָׁ ר ִמי יוֵֹדַע, שְׁ ה ָעשָׂ לֹשָׁ שְׁ
ַריָּא,  ִדבְּ ָרה  ֲעשָׂ ּכוְֹכַביָּא,  ר  ָעשָׂ ַאַחד  ְבַטיָּא,  שִׁ ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ יָּא,  ִמדַּ

ה  שָּׁ שִׁ א,  תָּ בַּ שַׁ ְיֵמי  ְבָעה  שִׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מוָֹנה  שְׁ ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ָעה  שְׁ תִּ

ה  לֹשָׁ שְׁ הוֹת,  ִאמָּ ע  ַאְרבַּ תוָֹרה,  י  חּוְמשֵׁ ה  ֲחִמשָּׁ ָנה,  ִמשְׁ ִסְדֵרי 

ַמִים  שָּׁ בַּ שֶׁ ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהבְּ לּוחוֹת  ֵני  שְׁ ָאבוֹת, 

ּוָבָאֶרץ.
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יֹום ָיבֹוא  דן אלמגור
יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא

ִּבְמֵהָרה, ְּבָקרֹוב הּוא ָיבֹוא

ֹזאת ֵיַדע ָּכל ָאָדם

ְּבִעְמֵקי ְלָבבֹו

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא!

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא

הּוא ָקֵרב ְוהֹוֵלך ִּבְנִתיבֹו

ֹלא ֻיְׁשָּפל ׁשּום ָאָדם

ַעל ִּגְזעֹו ְוִצְבעֹו

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא.

הּוא ָיבֹוא, ֶזה ַהּיֹום

ָּכך ֶאְרֶאנּו ְוֵאין ֶזה ֲחלֹום

ִאם ָנמּות ְּכמֶֹשה ַעל ִּפְסַּגת ַהר ְנבֹו

ח, הּוא מּוְכַרח ֹלא ִנְׁשכָּ

הּוא ָיבֹוא!

יֹום ָיבֹוא ִּבְמֵהָרה

ַּפֲעמֹון ַהֵחרּות ְּדרֹור ִיְקָרא

ּוְׁשחֹוִרים ּוְלָבִנים ִיְתַּכְּנסּו ִמְּסִביבֹו

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא.

יֹום ָיבֹוא, יֹום ֶׁשל אֹור

יֹום ֶׁשל ָחג ָלָאָדם ַהָּׁשחֹור.

ְיַחֵּיך ָאז ָהֵאל ִמְּמרֹוֵמי מֹוָשבֹו.

הּוא ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא, הּוא ָיבֹוא!

הּוא ָקֵרב, ֶזה ַהּיֹום

ְוִעם ּבֹוֶקר ָנקּום ּוִפְתאֹום

ַּגם ֲאַנְחנּו ִּפְתאֹום ְּבֵני ָאָדם ְּכֻכָּלם

ָאז ֵנַדע

הּוא ְּכָבר ָּבא, הּוא ְּכָבר ָּבא, 

הּוא ְּכָבר ָּבא!

יֹום ָיבֹוא, יֹום ָיבֹוא

ֹזאת ֵיַדע ָּכל ֶאָחד ִּבְלָבבֹו.

ִאם ָנמּות ְּכמֶֹשה ַעל ִּפְסַּגת ַהר ְנבֹו

ח, הּוא מּוְכַרח ֹלא ִנְׁשכָּ

הּוא ָיבֹוא! 
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ְדָיא. ְדָיא, ַחד גַּ ַחד גַּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד גַּ ְתֵרי זּוֵזי. ַחד גַּ א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ דְּ

ְדָיא... ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלגַּ

ְך ְלׁשּוְנָרא... א, ְוָנשַׁ ְוָאָתא ַכְלבָּ

א... ה ְלַכְלבָּ ְוָאָתא חּוְטָרא, ְוִהכָּ

ַרף ְלחּוְטָרא... ְוָאָתא נּוָרא, ְושָׂ

ְוָאָתא ַמיָּא, ְוָכָבה ְלנּוָרא...

ָתה ְלַמיָּא.... ְוָאָתא תוָֹרא, ְושָׁ

ַחט ְלתוָֹרא... וֵֹחט, ְושָׁ ְוָאָתא ַהשּׁ

ַחט ְלׁשוֵֹחט... ֶות, ְושָׁ ְוָאָתא ַמְלַאְך ַהמָּ

ַחט ְלׁשוֵֹחט,  שָׁ ֶות, דְּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהמָּ רּוְך הּוא, ְושָׁ דוֹׁש בָּ ְוָאָתא ַהקָּ

ְלחּוְטָרא,  ַרף  שָׂ דְּ ְלנּוָרא,  ָכָבה  דְּ ְלַמיָּא,  ָתה  שָׁ דְּ ְלתוָֹרא,  ַחט  שָׁ דְּ

ְתֵרי  א בִּ ין ַאבָּ ַזבִּ ְדָיא, דְּ ָאְכָלה ְלגַּ ְך ְלׁשּוְנָרא, דְּ ָנשַׁ א, דְּ ה ְלַכְלבָּ ִהכָּ דְּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד גַּ זּוֵזי. ַחד גַּ
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"חד גדיא" לקטנים ולגדולים 
ליפא אהרוני

ְּבֶמֶׁשק ַהְּיָלִדים ָעַמד לֹו ְּגִדי

ָׁשָתה ְּבַצָּמא ָחָלב ִמן ַהְּדִלי

ָעַבר ָׁשם ָחתּול ְוָרָאהּו

ְוִהְׁשִמיַע - ִמָיאו ִמָיאו.

ָהֵריִני ָצֵמא, ֹּכה ָסחּוט ְוָעֵיף

ָאז ִאם ַּתְרֶׁשה ִלי, ֲאִני ֶאְצָּטֵרף.

ַוַּדאי ַוַּדאי - ַהְּגִדי ֵהִשיב 

י, ֲחתּוִלי ֶהָחִביב. ֵיׁש ָלנּו דַּ

ּוְבעֹוד ֵהם עֹוְמִדים ְולֹוְגִמים ָׁשם ָחָלב

ָׁשְמעּו ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַהֶּכֶלב ַהב-ַהב.

ָנַבח ְוָאַמר: ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵרַע,

ִּתירּו ִעָּמֶכם ֶאְתרֹוֵעַע. ִאם ַאְך תַּ

ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון - ֵהִשיבּו ְּבַיַחד, 

ְׁשֵתה ָנא ִעָּמנּו, ַּתְרִּגיׁש ַּגם ְּבַנַחת.

ַעל קֹוִלית ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ַהַּמֵּקל ָאז ִהִּביט, 

ְוִהְתִחיל ְלַנֵּצַח ַמָּמש ְּכמֹו ַׁשְרִביט.

ְוָהֵאש ִמָּסִביב ַלֲחָכה ַהּקֹוִצים

ָׂשְרָפה ְוִכְּלָתה ַהֲעָשִׂבים ַהּׁשֹוִטים

ְוֶׁשַטח ִהְכִשיָרה ְלָחִריש ְוָקִציר,

ֶלֱאסֹוף ַהְּיבּול ְּבֶזֶמר ָוִשיר.

ּוָבאּו ַהַּמִים ְוִהְׁשקּו ָּכל צֹוֵמַח

ָּדָגן ְוֶיֶרק ּוֶפַרח ּפֹוֵרַח.

ַהּׁשֹור ַאף הּוא ִנְרָּתם ַלְּמָלאָכה,

ְוֶדֶׁשן ָׁשַלח ַלָּׂשֵדה ְּכִמְנָחה.

ה, ָעַמד ַהּׁשֹוֵחט ּוְבַסִּכינֹו ָהַחדָּ

ֵהִכין לֹו ָסָלט ַמָּמש ֲאָגָדה.
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חד גדיא מתורגם  
ֶהָחתּול  ּוָבא  זּוִזים.  ִּבְׁשַנִים  ָאִבינּו  ָקָנה  ֶאָחד,  ְּגִדי  ֶאָחד  ְּגִדי 

ְוָטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ְך ֶאת ֶהָחתּול, ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו  ּוָבא ַהֶּכֶלב ְוָנַשׁ

ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ּוָבא ַהַּמֵּקל ְוִהָּכה ֶאת ַהֶּכֶלב, ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול, ֶׁשָּטַרף ֶאת 

ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ּוָבָאה ָהֵאׁש ְוָׂשְרָפה ֶאת ַהַּמֵּקל, ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּכֶלב, ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת 

ֶהָחתּול, ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִיים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ּוָבאּו ַהַּמִים ְוִכּבּו ֶאת ָהֵאׁש, ֶׁשָּׂשְרָפה ֶאת ַהַּמֵּקל, ֶׁשִהָּכה ֶאת 

ַהֶּכֶלב, ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול, ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים 

זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ֶאת  ֶׁשָּׂשְרָפה  ָהֵאׁש,  ֶאת  ֶׁשִּכּבּו  ַהַּמִים,  ֶאת  ְוָׁשָתה  ַהּׁשֹור  ּוָבא 

ַהַּמֵּקל, ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּכֶלב, ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול, ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, 

ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ּוָבא ַהּׁשֹוֵחט ְוָׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור, ֶׁשָּׁשָתה ֶאת ַהַּמִים, ֶׁשִּכּבּו ֶאת 

ָהֵאׁש, ֶׁשָּׂשְרָפה ֶאת ַהַּמֵּקל, ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּכֶלב, ֶׁשָּנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול, 

ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ַהּׁשֹור,  ֶאת  ֶׁשָּׁשַחט  ַהּׁשֹוֵחט.  ֶאת  ְוָהַרג  ַהָּמֶות  ַמְלָאְך  ּוָבא 

ֶׁשָּׁשָתה ֶאת ַהַּמִים, ֶׁשִּכּבּו ֶאת ָהֵאׁש, ֶׁשָּׂשְרָפה ֶאת ַהַּמֵּקל, ֶׁשִהָּכה 

ָאִבינּו  ֶׁשָּקָנה  ַהְּגִדי,  ֶאת  ֶׁשָּטַרף  ֶהָחתּול,  ֶאת  ֶׁשָּנַׁשְך  ַהֶּכֶלב,  ֶאת 

ִּבְׁשַנִים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד...

ֶאת  ֶׁשָהַרג  ַהָּמֶות,  ְלַמְלָאך  ֵקץ  ְוָׂשם  הּוא  ָּברּוך  ַהָּקדֹוש  ּוָבא 

ַהּׁשֹוֵחט, ֶׁשָּׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור, ֶׁשָּׁשָתה ֶאת ַהַּמִים, ֶׁשִּכּבּו ֶאת ָהֵאש, 

ֶהָחתּול,  ֶאת  ֶׁשָּנַׁשְך  ַהֶּכֶלב,  ֶאת  ֶׁשִהָּכה  ַהַּמֵּקל,  ֶאת  ֶׁשָּׂשְרָפה 

ֶׁשָּטַרף ֶאת ַהְּגִדי, ֶׁשָּקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִיים זּוִזים. ְּגִדי ֶאָחד ְּגִדי ֶאָחד, 

ָקָנה ָאִבינּו ִּבְׁשַנִים זּוִזים.
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ָרץ ַמְלַאך ַהָּמֶות ֲהלֹוך ָושֹוב,

ְוָרָאה עֹוָלם ֹּכה ָיֶפה ָוטֹוב,

ֵהִגיש ִהְתַּפְּטרּות ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם,

ִּכי ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַּתְפִקידֹו ִנְׁשָלם.

ְוָאז, עֹוֶׂשה ַהָּשלֹום ִּבְמרֹוָמיו,

ְּבעֹוֶנג ִהִּביט ַעל ָּכל ְיצּוָריו,

ַאך ְּפִליָאה ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְּבֵעיָניו

ָלָּמה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר יֹוְׁשִבים ָּבָניו,

ְוָׁשִרים ִלְכבֹוד ְיִציר ַּכָּפיו,

ַּדְוָקא ִׁשיר ֶׁשל ִמְלָחָמה ּוְקָרב,

ַאך ִהְבִליג ְוָסַבר ְּבָחְכָמתֹו ִּכי ַרָּבה,

ִחיָרה ַעל "ִּדְזַבן ַאָּבא" ִאם זֹו ַהבְּ

ְיבּוָׂשם ָלֶהם ִלְבֵני ֲעַדת - ָיה

ְוַיְמִׁשיכּו ָלִׁשיר ֶאת "ַחד-ַּגְדָיא".

ַאך ִאם ָּגם ִּתְרצּו ִלְׁשמֹוַע ֵעָצה,

הּוא ְלֶבַטח ִיְׂשַמח ַלִּׁשּנּוי ַהֻּמַּצע.
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ְקָוה ַהתִּ
ִניָמה ָבב פְּ לֵּ ל עוֹד בַּ כָּ

ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הוִֹמיָּה

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה - 

ַעִין ְלִצּיוֹן צוִֹפָיה.

ְקָוֵתנּו עוֹד לֹא ָאְבָדה תִּ

ִים נוֹת ַאְלפַּ ת שְׁ ְקָוה בַּ ַהתִּ

ַאְרֵצנּו י בְּ ִלְהיוֹת ַעם ָחְפשִׁ

ַלִים.  ֶאֶרץ ִצּיוֹן ִוירּושָׁ

ַסח ֲחַסל ִסּדּור פֶּ

תוֹ.  טוֹ ְוֻחקָּ פָּ ָכל ִמשְׁ ִהְלָכתוֹ, כְּ ַסח כְּ ֲחַסל ִסּדּור פֶּ

ה ַלֲעשֹוֹתוֹ.  ן ִנְזכֶּ ר אוֹתוֹ, כֵּ ר ָזִכינּו ְלַסדֵּ ֲאשֶׁ כַּ

ָזְך ׁשוֵֹכן ְמעוָֹנה, קוֵֹמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. 

ִרנָּה. דּוִים ְלִצּיוֹן בְּ ָקרוֹב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּה, פְּ בְּ

נּוָיה. ָלִים ַהבְּ ירּושַׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ

לוֹם.  ל שָׁ ָלִים שֶׁ ירּושַׁ ָאה בִּ ָנה ַהבָּ ְלשָׁ

נוסח ההגדה 126



127 מוסף – הַמרּבים לסֵפר

חסל סידור פסח
פיוט  של  האחרון  חלקו  הוא  פסח“  סדר  ”חסל 

שכתב רבי יוסף טוב עלם (פייטן צרפתי בן המאה 

האחת-עשרה) ל“שבת הגדול“, שבת בה נוהגים לערוך ”חזרה 

כללית“ לקראת ליל הסדר (ראו המבוא). 

הפיוט מפרט את הלכות הפסח ומטרתו לסייע לשומעיו לשנן 

את דקדוקי הסדר. בסיומו נאמר שכשם שזכינו לסדר את הפסח, 

היינו להתכונן לחג, כן נזכה לערוך את הסדר עצמו בזמנו. 

ברבות הימים הוכנס קטע זה להגדה, בראש ה“נרצה“. מיקום 

זה העניק לו מעמד של שיר עצמאי. השרים אותו הבינו מכאן 

כשם  משיחי.  באופן  לעשותו“  נזכה  ”כן  המילים  את  ואילך 

לבנית  הגאולה,  לימות  נזכה  כך  הסדר  את  לערוך  שזכינו 

נוספה  השנים  במרוצת  הפסח.  קורבן  ולהבאת  המקדש  בית 

הוסיפו  ישראל  ובארץ  בירושלים“  הבאה  ”לשנה  הקריאה:  לו 

”הבנויה“. אנו ביקשנו להפוך שיר יפה זה לשיר הסיום של ליל 

הסדר, לפני שירת התקווה, ולהעניק לו בכך פירוש של תקווה 

לבניין, לשלום ולגאולה. 

דליה מרקס

ֲחַסל ִסּדור ֶּפַסח ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון,
ֵהַסְבנּו ְּבַצְוָתא ְּגדֹוָלה ְוַגם ָקטֹון.

ּוַכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו,  
ֵּכן ִנְזֶּכה ְלַחְּדׁשֹו. 

ֹלא ִנְׁשַּכח ִמי ָיְצָרה, 
ִמי ִּבֵּשל ּוִמי ָּבָנה,

ּוְלַואי ְוִנָּבֶנה ְּבִצּיֹון ְּבִרָּנה,
ְּבָׁשלֹום ּוְבֱאמּוָנה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוַׁשָלִים - ַהְּבנּוָיה.
ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוַׁשָלִים - ֶׁשל ָׁשלֹום.

127 מוסף – הַמרּבים לסֵפר
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ליל הסדר הגיע אל סיומו. שרנו על החירות וִדברנו על העבדות, 

החרוסת  באכילת  בשעבוד.  המאבק  על  ולמדנו  העוני  על  סיפרנו 

והמרור, המצה והסעודה, קשרנו עצמנו אל הזיכרון ההיסטורי היהודי. 

ביקשנו להיות כבן והבת החכמים, היודעים ש“העבודה הזאת“ היא 

לנו, השואלים מה המצווה שבה אנו מצּווים. 

עתה תם הסדר. אנחנו מתפנים לרחיצת הכלים, לסידור הבית, 

לפרידה של מארחים ואורחים אלו מאלו. מחר בבוקר נקום, ובלבנו 

האם  מה?  דבר  עוד  הסדר  בלבנו  יותיר  האם  שקיימנו.  האירוע  זכר 

האם  ממצרים?  יצאנו  כאילו  עצמנו  את  לראות  מצּווים  שאנו  נזכור 

קודש?  מלאכת  לנו  שמחכה  הפסח,  ימי  אחרי  גם  מחר,  גם  נדע 

הדתית  העשייה  לקראת  ראשון  צעד  אלא  היה  לא  שערכנו  שהסדר 

והחברתית המצפה לנו?

”העבודה הזאת“, המצפה לכל אחת ואחד מאתנו, רבה ומגוונת. 

אותנו  פוגשים  והקנאות  האפליה  הבערות,  העוני,  העוול,  השעבוד, 

בדרכי חיינו בצורות שונות ובהקשרים שונים. כל אחת  מאתנו עשויה 

אחד  כל  בהם.  המאבק  למען  לפעול  לה  הנכון  המקום  את  למצוא 

בעולמנו  האל,  של  בעולמו  לתקן  יוכל  כמה  עד  לבחון  נקרא  מאתנו 

וטובים  רבים  שותפים  בוודאי  נפגוש  כן,  לעשות  נחליט  אם  שלנו. 

טוב,  להרבות  המבקשים  רבים  ומפעלים  עמותות  יחידים,  בדרֵּכנו, 

להביא אור, להשכין צדק ושלום.

היהדות הרפורמית בארץ ובעולם ראתה מיום היווסדה חובה 

קדושה לעצמה לתרום מכוחה למאמץ להבראת החברה, להשכנת 

בכל  כוננה  היא  והסובלנות.  השלום  לטיפוח  צדקה,  ולעשיית  צדק 

דור ובכל מקום את הכלים המתאימים לפעולה זו. גם אנו, ביהדות 

המתקדמת בישראל, נוטלים את חלקנו במשימה זו בדרכים שונות. 

אנו מאמינים, שאחדות מהן עשויות להפוך לנתיב או מסלול עבור כל 

אחד ואחת מקוראיה ומשתמשיה של הגדה זו. אנו מקווים, שחלקם 

יבחרו לסייע, להיות שותפים, להוביל מאמצים אלה. יהיו בוודאי גם 

כולם  יבואו  אחרים.  וגופים  זרמים  שפילסו  בנתיבים  שיבחרו  כאלה 

על הברכה. 

ליל הסדר הגיע אל סיומו. שרנו על החירות וִדברנו על הע

ה באכילת בשעבוד המאבק על ולמדנו העוני על סיפרנו

למחרת ליל הסדר 
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לשוויון   – יהודי  לפלורליזם  המרכז  הוא  בפעולתנו  מרכזי  כלי 

ערך האדם, צדק חברתי וסובלנות דתית, הפועל בדרכים מגוונות 

להסיר רע ולהרבות טוב בחברה הישראלית על כל מגזריה. המרכז 

המרכזיים  החברתיים  ַלמאבקים  האחרונות  בשנים  שותף  היה 

בחברה הישראלית (מאבק הנכים, מאבק החרשים, מאהל האמהות 

החד הוריות, מאבק הכפרים הבדווים הלא מוכרים ועוד). בין היתר 

לעולים,  משפטי  לסיוע  מרכז  שנים,  עשרה  שבע  זה  המרכז,  מקיים 

האישי  המעמד  בתחומי  ובהתנכלויות  בקשיים  לנתקלים  המסייע 

רישום  ישראלית,  ואזרחות  עולה  מעמד  (קבלת  האוכלוסין  ומרשם 

יהדות, גיור, הסדרת מעמד בני משפחה של ישראלים ועולים ועוד).   

במסגרת המרכז פועלת ’קרן בכבוד‘ – קרן היהדות המתקדמת 

סיוע  להעניק  במטרה   2005 בשנת  שנוסדה  חברתית,  לאחריות 

הומניטארי ליחידים וקהילות, ולשם טיפוח מפעלי עזרה הדדית ברוח 

הערכים המנחים את דרכנו היהודית. הקרן שואפת להקטין פערים 

היא  בישראל.  החברתי  הצדק  ערכי  את  ולקדם  הישראלית  בחברה 

מקיימת שורה של פרויקטים מתמשכים וחד פעמיים, ביניהם:

מכל  נזקקות  למשפחות  השנה  ימות  כל  לאורך  הזנה◊   פרויקט 

מגזרי החברה הישראלית, בשיתוף גופי רווחה שונים.  

”לכולם מגיע מקום של כבוד“ -◊  ”כרטיסיית תרבות“ לילדים ובני 

מפעילויות  ליהנות  להם  המאפשרת  מוחלשות,  ממשפחות  נוער 

בתחומי המוזיקה, התיאטרון, המדעים, האוריינות, החגים ועוד.  

עמותות  בשיתוף  מתמשכת,  פעולה    ◊- עבודה  למהגרי  סיוע 

אחרות, בקרב קהילת מהגרי העבודה בתל אביב יפו. סיוע במצבי 

חירום, פעילויות תרבות וחינוך, סיוע ליולדות חד הוריות ועוד.

נזקקות  משפחות  לאלפי  מזון  חלוקת    ◊- נקודתי  תזונתי  סיוע 

(ובשיאה  בישראל  השונות  הדתיות  העדות  של  החגים  לקראת 

מבצע ”קימחא דפסחא“); 

וצפון  עזה  חבל  ישובי  למפוני  סיוע  כגון    ◊- חירום  במצבי  סיוע 

השומרון (2005), סיוע ליישובי הצפון ולאוכלוסיות בעלות צרכים 

מיוחדים בעת מלחמת לבנון (2006), סיוע מתמשך ליישובי עוטף 

עזה וסיוע מוגבר בעת שבועות הלחימה (בעיקר 2009). 

תמיכה    ◊- בשאלה)  ליוצאים  (האגודה  הל“ל  לחברי  סיוע 

כספית ליחידים נזקקים, מימון וסבסוד פעילויות תרבות וחינוך, 
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ליל  סעודות  לחורף,  חימום  ומוצרי  ליחידים  מזון  חבילות  מתן 

שבת ציבורית. 

מבצע ”חורף חם“ -◊  חלוקת אמצעי חימום לקשישים נזקקים; 

נרחב  מבצע   - המסורתית)  התנועה  (בשיתוף  טובה“◊   ”חתימה 

לעידוד חברי קהילות התנועות  לחתום על כרטיס אדי לתרומת 

איברים. 

וחברתית   קהילתית  אחריות  לפיתוח  מרכז   – צדק  ◊ קהילת 

היא כיוון פעולה חשוב נוסף שבו אנחנו שותפים. מפעל זה הוקם 

מתקדמת  ליהדות  התנועה  של  משותפת  כיוזמה   2005 בשנת 

קהילות  מגוון  בקרב  כיום  ופועל  המסורתית  והתנועה  בישראל 

חילוניות  וקהילות  אורתודוכסיות  קהילות  (כולל  שונים  מזרמים 

הקניית  הקהילתית,  המנהיגות  פיתוח  באמצעות  מתחדשות). 

מסייע  היהודית-חברתית,  התודעה  וחיזוק  מקצועיים,  כלים 

חברתי  לצדק  הערכית  המחויבות  לתרגום  צדק“  ”קהילת  צוות 

של  לפיתוחה  פנים,  כלפי  הן  מופנית  זו  עשייה  ממשית.  לעשייה 

לשותפותן  הן  הקהילה,  חברי  בין  ותמיכה  הדדית  עזרה  מערכת 

של קהילות עם אוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות בעלות צרכים 

מיוחדים מחוצה להן.  

מגוון פעולות אלו מייצג משהו ממחויבותנו לתיקונה ולתקנתה 

של החברה הישראלית. אין הוא  אלא טיפה בים הצרכים. זהו 

רק צעד אחד במסע הארוך למען צדק וצדקה, חירות וסובלנות, 

אהבת אלוהים ואהבת אדם. בחלקיו השונים של מסע זה אנו 

רבים.  לצועדים  שותפים  אנו  רבים,  שותפים  לצידנו  מוצאים 

חלק  ליטול  הכוח  מאתנו  ואחד  אחת  בכל  שיימצא  רצון  יהי 

במשימה קדושה זו, במעגלי היהדות המתקדמת או במעגלים 

לתחושה  ראויים  ונהיה  הבא  הסדר  לליל  נגיע  למען  אחרים, 

שאכן נעשינו מעט יותר בני חורין.  

למידע על פעולות המרכז לפלורליזם יהודי ו“קהילת צדק“:

www.irac.org.il

irac@irac.org.il :ליצירת קשר והתנדבות

לתרומות לקרן ”בכבוד“: 1-700-501919



זכויות יוצרים

תודתנו  זו.  בהגדה  הכלולות  ליצירות  הזכויות  בעלי  את  לאתר  מאמץ  כל  נעשה 

זו  בהגדה  לפרסם  הרשות  על  הספרים  ולהוצאות  למוסדות  לאישים,  נתונה 

מיצירותיהם. הזכויות על יצירות אלה שמורות למחברים ולהוצאות.

מדרש  שירה,  עיון,  (דברי  יצירותיהם  את  באדיבותם  העמידו  הבאים  היוצרים 

תפילה) לרשות חוברת זו ומחזיקים במלוא הזכויות עליהן: ליפא אהרוני, טובה 

אילן, תמר דבדבני, יהורם מזור, דליה מרקס, גיל נתיב, יהוידע עמיר, שלמה פוקס, 

אילן שיינפלד.

למען  רבנים   – משפט  ל“שומרי  שמורות  הסדר  לליל  הכוונה  נוסח  על  הזכויות 

זכויות אדם“.

למרכז  שמורה  והתחדשותם  היהדות  ערכי  הספר  פי  על  המובאה  על  הזכויות 

מרדכי מ. קפלן. 

הזכויות על שירו של שמואל הלקין, ”האחגוג יום הולדתי?“, שמורות למחבר. 

תרגום  על  הזכויות  כהן,  יוג‘ין  של  לעזבונו  שמורות  הטל  תפילת  על  הזכויות 

התפילה שמורות לעזבונו של יוסף מרקוס.

של  לעזבונו  שמורות  ומגוג,  גוג  בובר,  מרטין  של  מספרו  המובאה  על  הזכויות 

המחבר. 

הזכויות על היצירות הבאות שמורות להוצאות הספרים:

הוצאת זמורה ביתן דביר: מתוך ויקטור פראנקל, האדם מחפש משמעות.

הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים: לאה גולדברג, ”משירי ארץ אהבתי“.

הוצאת עם עובד: מתוך פרימו לוי, הזהו אדם.  

הוצאת מאגנס: מתוך אנדרה נהר, נבואות ונביאים – מהות הנבואה.

הוצאת שוקן: מתוך מרטין בובר, משה.

הזכויות על היצירות הבאות שמורות בידי חברי אקו“ם: חיים אידיס, ”מסע לארץ 

ישראל“; דן אלמגור, ”יום יבוא“; נתן אלתרמן, מתוך ”משירי מכות מצרים“; פניה 

ברגשטיין, ”ניגונים“; אמיר גלבוע, ”שיר בבוקר בבוקר“; דרורה חבקין, ”פטיש לו 

סומק,  רוני  ”אביב“;  סנש,  חנה  חלום“;  לי  ”יש  מוהר,  יחיאל  (תרגום);  לי“  היה 

שלם,  מתיתיהו  מבקש?“;  אני  ”מה  קרני,  יהודה  ”עבדים“;  סחרוף,  ברי  ”חטה“; 

”פנה הגשם“, ”שבולת בשדה“. 


