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מבוא
המסורת קוראת לנו לחזור ולספר ,שנה אחר שנה ,ביציאת מצרים.
ורת
התורה מצווה על זיכרון יציאת מצרים עוד טרם התרחשותה )שמות

יב ,כד( .בכך היא מציבה את הזיכרון כחשוב וקודם אפילו למאורעות.
מדוע? לשם מה מצוּוים 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
אחד מוכן לשלמו .כבר אבותינו ,בנדודיהם במדבר ,חזרו ואמרו
ִ
”נתנה ראש ונשובה מצרימה“ )במדבר יד ,ד( .סיר הבשר המלווה
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
אותנו; הוא יכול לשכון גם בתוכנו ,להיות הכוח הזומם לעשותנו
משעבדים ,המשועבדים ליצרם הרע .את זאת אנו עושים על ידי
חזרה ושינון של לקחי העבדות במצרים מדי שנה בשנה.
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סיפור יציאת מצרים המונח ביסוד ההגדה הלך והתפתח
במהלך הדורות .בימי בית המקדש השני היה הוא כנראה סיפור
קצר שסיפרו ,בעל-פה ,הורים לילדיהם .עיקר הטקס היה אכילת
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
מימי המשנה ועד ימי הביניים המאוחרים ,כאשר נכנסו אליה
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
בישראל ובתפוצות ,וכמובן לצידה של ההגדה המסורתית מבית-
סבא ,ניצבת לה היום ,צעירה ורכה ,הגדה לזמן הזה ,הגדתה של
התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל.
הגדה לזמן הזה בנויה משני חלקים ,המשלימים זה את זה.
האחד ,נוסח ההגדה ,מופיע בצדו הימני של כל דף .כאן ימצאו
עורכי הסדר והמשתתפים בו את הנוסח העיקרי של ההגדה שאנו
מציעים .ניתן למקד את המבט במרכיב זה ולצעוד עמו לאורך כל ליל
לספּר" ,כולל נוסחים
ֵ
המרבּים
הסדר .המרכיב האחר” ,מוסף – ַ
חלופיים ,מקורות עתיקים וחדשים ,קטעי הגות ושירה ,העשויים
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
והדינאמי של מקורות ,דרשות ,רעיונות להפעלה ולדיון ועוד,
המצויים באתר התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל

4

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:
◊ שילבנו בהגדה מקורות עתיקים מהמקרא ומספרות חז“ל,
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
לעבדות ולשעבוד בחרנו להביט גם אל השואה ,אותה עבדות
נוראה מכול שידע עמנו רק לפני שנות דור .בעיוננו בגאולה
בחרנו להתייחס להקמת מדינת ישראל ,עם כל מורכבותו של
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
ההגדה ולומד את סיפורה ,את קולותיהן של הנשים .חיפשנו
ככל יכולתנו מדרשים ופרשנויות שיָדעו להתייחס לקול זה גם
ביהדות המסורתית; העלינו על נס את דמותה של מרים הנביאה,
והוספנו כוס של מים חיים לכוס היין החמישית ,המסמלת
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
למדים שיש לאכול בתחילת הסדר ורק אחר כך לספר ביציאת
ֵ
מצרים .זה היה סדר הדברים הטבעי במשתאות ההלניסטיים,
מהם שאבו עורכי המשנה את דרכי העיצוב של ליל הסדר.
במהלך הדורות השתנה סדר זה ,בעמים ובישראל ,ונתגבש
הסדר המוכר מההגדה המסורתית .על-פי הנהוג בו מקומה של
הארוחה הוא אחרי הלימוד ,הדיון והשיחה על יציאת מצרים.
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אנו מציעים לשקול לשוב ,במידת מה ,אל סדר-הדברים העתיק,
מתוך מחשבה שישרת בצורה נכונה יותר את מטרתו הדתית
והרוחנית של ליל הסדר .לפי הצעה זו ,נקדים ל“מגיד“ ,לסיפורה
של יציאת מצרים ,טעימה ראשונה מהמרור ,החרוסת והמצה.
אחריה ,מתוך ישוב הדעת ,נספר את הסיפור .כדי להקל על
הבוחרים להיענות להצעה זו וגם על הדבקים בסדר הדברים
המסורתי המקובל  -ישנם קטעים המופיעים בהגדה פעמיים.
ההנחיות המלוות את ה“תמיד“ יקלו על ניווט נכון ,על פי כל
אחת משתי האפשרויות.
◊ מתוך הכרה בכך שהסדר חוזר על עצמו מדי שנה ובכל פעם הוא
דומה וגם שונה וחדש  -מבקשת ההגדה לתת מקום לפרשנות
אישית של הטקסטים המקודשים ,למדרשים משפחתיים
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
ההגדה לזמן הזה” ,עד כאן בשבת הגדול“ )מלוּוה בסמליל
]אייקון[

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

הסדר והמשתתפים יעיינו בהגדה מראש ,יהרהרו בכיוון הרוחני
והטקסי שהם מבקשים להעניק לסדר הקרוב ויפנו למקורות
נוספים ,כסיפור יציאת מצרים שבספר שמות ,סיפורי מאבקים
של עמים שונים לחירות ועוד .כאמור ,כדאי מאוד להתעדכן מדי
שנה בחומרים החדשים שבאתר התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל ,הצמוד להגדתנו .חומרים רבים תמצאו בין היתר גם
באתר ”שיטים  -מכון החגים“ ,בהצעה לסדר – הגדה של
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.
ב .לא פעם נפגוש בין דפי ההגדה לזמן הזה ,בנוסח ההגדה
וב“מוסף“ ,טכסט מסורתי ולצידו טכסט מסורתי-מחודש או
טכסט חדש .אין חובה לכלול את כולם במהלך הסדר ,אך כדאי
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לעבור עליהם כדי לבחור איזה מביניהם ייקרא השנה בקול.
ג .בקטע המרכזי של סיפור יציאת מצרים ,הפותח במילים ”צא
ולמד“ ,אנו מציעים שלוש דרכים:
 .1משפחות להן ילדים רכים ו/או כל הבוחרים לקצר עשויים
להסתפק בקריאת פסוקי המקרא המספרים את סיפור
היציאה ממצרים .אלה סומנו בסמליל
 .2משפחות להן ילדים צעירים ו/או כל המעניינים להרחיב
יבחרו קטעי קריאה נוספים מבין המדרשים והמקורות,
בעיקר מבין אלה שבנוסח ההגדה .לעתים תמצאו שעדיף
לספר בלשונכם את הנאמר במקור .ייתכן שתיעזרו בהמלצות
להפעלות שונות שתופענה באתר התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל.
 .3ציבור המעוניין להעמיק ישלב בהרחבה קטעים מה"מוסף",
לצד הטכסט שבנוסח ההגדה או כתחליף לו .כאן תמצאו
תוספות למדרש ,קטעי הגות ,יצירות בנות זמננו ועוד .במקרים
רבים מזַמנים 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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הגדה לזמן הזה היא תולדה של עבודה ,מחקר ,עיון וביצוע של
רבים אשר נטלו חלק בניסויה במשך שנים רבות .הצעד הראשון
לקראת חיבורה נעשה בשנת תשמ“ט .היה זה פרי עמלה של קבוצת
חברי הקבוץ הרפורמי יהל שבערבה בהדרכת הרב יהורם מזור,
עורך נוסח ההגדה שלפנינו .מאז ראו אור כמה וכמה נוסחים ,עד
שבשנים האחרונות שבנו ,יחד עם קבוצת חברים במועצת הרבנים
המתקדמים בישראל ,להשלים את המלאכה .רבים תרמו להמשך
פיתוחה של הגדה זו ,בעצה ,בהצעת מקורות ,בתרומה מהגותם
ומניסיון חייהם .רבים עוד ימשיכו במלאכה דרך האתר .יבואו כולם
על הברכה והתודה .בכוח רוחם אנו יכולים היום להציע לציבור
הישראלי כלי נאה זה להעמקתה ולהעשרתה של חוויית ההתכנסות
בליל הסדר ,ועשייתה מנוף לעיצוב נכון של חיינו כיהודים וכבנותיה
ובניה של הארץ הזו.

ח ההגדה"
הרב יהורם מזור ,עורך "נוסח
ע עמיר ,עורכי ה“מוסף –
הרבה דליה מרקס והרב יהוידע
לספר“
ֵּ
המרבּים
ַ

דמים בישראל ,תשס“ט
מועצת הרבנים המתקדמים

כנת הסדר:
מבחר מקורות לעיון ולהכנת
 .1אתר התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל:
.www.reform.org.il
 .2אתר ”שיטים – מכון החגים“.www.chagim.org.il :
 .3הצעה לסדר – הגדה של פסח; מסורת וחידוש ,תל אביב:
ידיעות אחרונות והמדרשה באורנים.2000 ,
 .4מישאל ונעם ציון ,הלילה הזה – הגדה ישראלית ,ירושלים:
הלילה הזה ,תשס“ד.
 .5מנחם כשר ,הגדה שלמה ,ירושלים :מכון תורה שלמה ,תשכ“ז.
 .6דניאל גולדשמידט ,הגדה של פסח ותולדותיה ,ירושלים:
מוסד ביאליק.1969 ,
 .7יעקב דוד הכהן )עורך( ,אוצר מפרשי ההגדה ,ירושלים:
מכון ירושלים ,תשס“ח.
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הגדה

לזמן הזה

אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִם
ֲשר י ְָצ ֶ
ׁ
משה ֶאל ָה ָעם זָכוֹר ֶאת ַה ּיוֹם ַה ּזֶה א ֶ
ׁ
ֹּאמר ֶ
ַוי ֶ
ֵא ֵכל ָח ֵמץ:
ֲב ִדים ִּכי ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹציא יי ֶא ְת ֶכם ִמ ּזֶה וְ לֹא י ָ
ִמ ֵּבית ע ָ
ֲך יי ֶאל ֶא ֶרץ
ַה ּיוֹם ַא ֶּתם י ְֹצ ִאים ְּבח ֶֹדׁש ָה ָא ִביב :וְ ָהיָה ִכי י ְִביא ָ
יך ָל ֶתת
ֲשר נִ ְׁש ַּבע ַל ֲאב ֶֹת ָ
ׁ
ַה ְּכ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִּתי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִּוי וְ ַהיְבוּ ִסי א ֶ
ָבת ָח ָלב וּ ְד ָבׁש וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ַּבח ֶֹדׁש ַה ּזֶה:
ָל ְך ֶא ֶרץ ז ַ
ֵא ֵכל ֵאת
יעי ַחג ַלייַ :מ ּצוֹת י ָ
ֹאכל ַמ ּצֹת וּ ַב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ָמים ּת ַ
ִׁש ְב ַעת י ִ
ֻל ָך:
ׂאֹר ְּב ָכל ְּגב ֶ
ֵר ֶאה ְל ָך ְש
ֵר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ וְ לֹא י ָ
ָמים וְ לֹא י ָ
ִׁש ְב ַעת ַה ּי ִ
וְ ִה ּג ְ
אתי
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
ַד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּב ּיוֹם ַההוּ א ֵלאמֹר ַּבעֲבוּ ר זֶה ָע ָש
ִמ ִּמ ְצ ָריִם:
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:

ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ּוָנוּ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ,א ֶ
ַעל ִּבעוּ ר ָח ֵמץ:
מיד אחר הבדיקה נבטל את החמץ שלא מצאנו ונאמר בעברית או בארמית:

יה וּ ְד ָלא ִב ַע ְר ֵּתיה,
ֲמ ֵּת ּ
יכא ִב ְרׁשוּ ִתיְ ,ד ָלא ח ִ
יעא ְד ִא ָּ
ֲמ ָ
ירא ַוח ִ
ֲמ ָ
ָּכל ח ִ
ִל ָּב ֵטל וְ ֶל ֱהוֵי ֶה ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא.
כל חמץ ושאור שיש ברשותי ,שלא ראיתים ושלא ביערתים,
יבוטלו ויהיו הפקר כעפר הארץ.
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שמחת יום טוב ,מצווה לנשים וגברים ,מבוגרים וילדים:
אָדם ִל ְהיוֹת
ְחיָּב ָ
ְת ֲע ִנית .ו ַ
סוּרים ְבּ ֶה ְס ֵפּד ו ַ
ֻלּם ֲא ִ
טוֹבים  -כּ ָ
ָמים ִ
יִ
ֶא ַמר" :ו ָ
ָבּ ֶהם ָשׂ ֵמ ַח וְטוֹב ֵלבֶ ...שׁנּ ֱ
ְשׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגְֶּך" )דברים טו ,יד(.
ְאין
ְשׁוֹתין ַייִןֶ ,שׁ ֵאין ִשׂ ְמ ָחה ֶא ָלּא ְבּ ָב ָשׂר ו ֵ
אוֹכ ִלין ָבּ ָשׂר ו ִ
יצד?ְ ...
ֵכּ ַ
ְשׁוֹתה ַ -חיָּב ְל ַה ֲא ִכיל ַלגֵּר
אוֹכל ו ֶ
וּכ ֶשׁהוּא ֵ
ִשׂ ְמ ָחה ֶא ָלּא ְבַּייִןְ .
נּוֹעל
אַל ָמנָה ִעם ְשׁאָר ָה ֲע ִניִּים ָה ֻא ְמ ָל ִליםֲ .א ָבל ִמי ֶשׁ ֵ
ְל ְ
ַליָּתוֹם ו ָ
וּל ָמ ֵרי
וּמ ְשׁ ֶקה ַל ֲע ִניִּים ְ
ְאינוֹ ַמ ֲא ִכיל ַ
ְשׁוֹתה ...ו ֵ
ְאוֹכל ו ֶ
ַדּ ְלתוֹת ֲח ֵצרוֹ ו ֵ
נֶ
ֶפשׁ ֵ -אין זוֹ ִשׂ ְמ ַחת ִמ ְצוָה ֶא ָלּא ִשׂ ְמ ַחת ְכּ ֵרסוֹ.
רמב“ם ,משנה תורה ,זמנים ,הלכות יום טוב ,ו ,יז-יח

עיקרה של חירות שאין בה התנשאות
החמץ מתנפח  -לפיכך אין בו
ֵ
וגאווה.
חירות .המצה אינה מתנשאת ואינה
מתנפחת  -לפיכך היא סמל לחירות.
רבי זוסיא מאניפולי

על פי אחד ההסברים המקובלים במסורת ,מסמלים הביצה
והזרוע את משה ואהרן .ר‘ אליעזר מוורמס )וורמייזא( ,בן
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 בארהּ 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

לספר
המרבּים ֵ
מוסף – ַ
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בערב פסח בבוקר שורפים את החמץ .לאחר שריפתו נבטל את החמץ שלא מצאנו
ונאמר בערמית או בעברית:

ֲמ ֵּת ּה,
ֲמ ֵּת ּה וּ ְד ָלא ח ִ
יעא ְּד ִא ָּכא ִב ְרׁשוּ ִתי ַּדח ִ
ֲמ ָ
ירא ַוח ִ
ֲמ ָ
ָּכל ח ִ
ְּד ִב ַע ְר ֵּת ּה וּ ְד ָלא ִב ַע ְר ֵּת ּה ִל ָּב ֵטל וְ ֶל ֱהוֵי ֶה ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא.
כל חמץ ושאור שברשותי ,שראיתים ושלא ראיתים ,שביערתים
ושלא ביערתים ,יבוטלו ויהיו הפקר כעפר הארץ.

ברכה על הנרות
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם,
ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
אֶ
וְ ִצ ּוָנוּ ְל ַה ְד ִליק נֵר
ׁ
של ַ
ׁ
ֶ
)ש ָּבת וְ ֶׁשל( יוֹם טוֹב.
ֱאל ֵֹהינוּ ֶו ֱאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ,
ג-ה ַּמ ּצוֹת ַה ּזֶה.
ָאירוּ ַה ּנֵרוֹת ַה ָּללוּ ֶאת ַח ּגֵנוּ ְּביוֹם ַח ַ
ׁש ּי ִ
י ְִהי ָרצוֹן ֶ
ֶך.
ׂ ַמח ְּב ַחג ָ
ָת ָך וְ נִ ְש
ׁש ַמיִםָ ,ה ֵאר ִל ֵּבנוּ ֶּבאֱמוּ נ ְ
ׁש ַּב ָּ
ָא ִבינוּ ֶ
ׁשלוֹם ,או ָֹרה וְ ִש
ׂים ָ
ִש
ׂ ְמ ָחה ִּב ְמעוֹנֵנוּ ִּ ,כי ִע ְּמ ָך ְמקוֹר ַח ּיִים.
ֹאמרָ :א ֵמן.
ְּבאו ְֹר ָך נִ ְר ֶאה אוֹר .וְ נ ַ
יענוּ
ְמנוּ וְ ִה ִּג ָ
ׁש ֶה ֱחיָנוּ וְ ִק ּי ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
ַל ְּז ַמן ַה ּזֶה.
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הרב ישעיה הורביץ )"השל"ה הקדוש"( שפעל במאה הי"ז
באשכנז ,מסביר ששלוש מצוות היסוד בחג :פסח ,מצה ומרור
הן כנגד שלושת האבות ואילו ארבע הכוסות הן כנגד ארבע
האמהות.
אברהם ,שזכה לשמירתו ולהגנתו של האל ,הוא כנגד המצה
השמורה.

יצחק,

שבעת ביקור המלאכים שבישרו על הולדתו ,הורה

אביו להגיש לאורחים שני גדיי-עזים )בראשית כז ,ט( ,הוא כנגד
שני הגדיים המובאים בחג ,אחד כזבח הפסח והשני כקרבן
חגיגה.

יעקב,

שחייו היו "מעט ומרים" הוא כנגד המרור

)השל"ה

ָח ִתּי ַוָיּבֹא רֹגֶז",
ְתּי וְֹלא ָשׁ ַק ְט ִתּי וְֹלא נ ְ
מתייחס לפסוק ספר איוב ]ג ,כו[ "ֹלא ָשׁ ַלו ִ
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 ְבּנהּ 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

אוֹדה ֶאת ה‘"
"ה ַפּ ַעם ֶ
הילוּל ִמלאה שאמרה ַ

)בראשית כט ,לה(

וממנה בא ...משה רבנו עליו השלום.
על פי שני לוחות הברית ,פסחים ,מצה עשירה ,מד

לספר
המרבּים ֵ
מוסף – ַ
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סדר הקערה
בשולחן הסדר

בקערת הסדר אנו מוצאים את המרכיבים הבאים:

זרוע ,ביצה ,מרור ,חרוסת וכרפס.
זרוע
זכר לקרבן הפסח; גם  -סמל ליד החזקה ולזרוע הנטויה של
הקב"ה שגאל את עמנו ממצרים .מניחים עצם עם מעט בשר.

ביצה
זכר לקרבן חגיגה; גם  -סמל לחוזקם הרוחני של עם ישראל
במצרים ,אשר למרות עבדותם וסבלם לא המירו את זהותם
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
ירוק כמו סלרי או פטרוזיליה ,אך גם צנונית או תפוח אדמה
מבושל.
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אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר :והוא  -כי
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
היצר הטוב .בחורין ובסדקין :בכל מצפוני ליבנו ובמחבואות
פניותינו.
על פי רבי משה אלשיך

כוונה לליל הסדר:
מוֹנינוּ,
ֵאֹלהי ַק ְד ֵ
ֹלהינוּ ו ֵ
ֱא ֵ
חוֹרין.
שׁוּל ָחן זֶה ִכּ ְבנֵי ִ
ְמ ֻס ִבּים אָנוּ ְס ִביב ְ
ֵכר ַהָׁשּ ִנים ַה ֲארֻכּוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ָס ַב ְלנוּ ִדּכּוּי.
ְבּ ִל ֵבּנוּ ַחי ז ֶ
ִנְׁש ַבּענוּ ֹלא ַל ֲהפוְֹך ִל ְמ ַד ִכּאים ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ,
אַך ְ
יוֹד ִעים אָנוּ ַעד ַכּ ָמּה ַקל הוּא ְל ַה ְכ ִבּיד ֶאת ִל ֵבּנוּ.
ְציאַת ִמ ְצ ַריִם,
ְלה ְל ַס ֵפּר ֶאת ִספּוּר י ִ
ְכּ ֶשׁאָנוּ ָבּ ִאים ַה ַלּי ָ
יוֹד ִעים אָנוּ ֶשׁ ָה ֵחרוּתַ ,מ ָסּע ִהיא;
ְ
ְציאַת ִמ ְצ ַריִם ָהי ָ
יִ
אשׁית ַה ַמּ ָסּע ֶאל ָה ָהר,
ְתה ַרק ֵר ִ
ְהיִּיעוּד.
וּמ ָשּׁם ֶאל ֶא ֶרץ ַה ַה ְב ָט ָחה ו ַ
הוֹביל ֶאל ִה ִמּ ְד ָבּר ִ
ֶשׁ ִ
חוֹרין,
ַעל ְמנַת ִל ְהיוֹת ְבּנֵי ִ
תוֹכנוּּ.
בּוֹתינוּ ֶאת ַה ַפּ ְרעֹה ֶשׁ ְבּ ֵ
ָרשׁ ִמ ִלּ ֵ
ָע ֵלינוּ ְלג ֵ
אָדם,
ְבוּתנוּ ִלזְכוּיוֹת ָה ָ
אָנוּ ְמ ֻצוִּים ְל ַח ֵדּשׁ ֶאת ִה ְת ַחיּ ֵ
לוֹהים.
יהם ֶשׁל ָכּל ַה ִנּ ְב ָר ִאים ְבּ ֶצ ֶלם ֱא ִ
ְכוּיוֹת ֶ
ֵ
ז
אוּלה
ִר ֵעי ַה ְגּ ָ
יוֹד ִעים אָנוּ ִכּי ז ְ
ַלּדוֹת ְבּ ִמ ְצ ַריִםְ ,
ָכ ֵרנוּ ֶאת ַה ְמּי ְ
ְבּז ְ
ַגּדוּת ִל ְד ַבר ַפּ ְרעֹה.
ִנ ָטּ ִעים ַעל ַק ְר ָק ָעהּ ֶשׁל ַה ִה ְתנ ְ
סּוֹב ִלים ַבּ ֲא ֶשׁר ֵהם.
ַע ָק ָתם ֶשׁל ַה ְ
שׁוּל ָחנֵנוּ ֶאת ז ֲ
ָביא ֶאל ְ
ְלה נ ִ
ַה ַלּי ָ
ְכּיר ֶאת ְבּנֵי ַע ֵמּנוֶּ ,את ְשׁ ֵכנֵינוּ,
ִנזְכּוֹר ְו ַנז ִ
ְה ְמ ֻע ִנּים ְבּ ָכל ָמקוֹם;
סּוֹב ִלים ו ַ
ֶאת ַה ְ
ילים ַבּ ֲא ֵח ִרים ְוזֶה
ְה ִשּ ֲעבּוּד ,זֶה ֶשׁאָנוּ ַמ ִטּ ִ
יע ֶאת ַה ִדּכּוּי ו ַ
נוֹק ַ
ִ
ילים ְבּ ָכל ָמקוֹם ְבּ ַר ֲח ֵבי ֵתּ ֵבל.
ילים ִבּ ְשׁ ֵמנוּ ,זֶה ֶשׁ ַמּ ִטּ ִ
ֶשׁ ַמּ ִטּ ִ
המשך בעמוד < 17
לספר
המרבּים ֵ
מוסף – ַ

15

ׂוּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ
ׁש ַּנ ֲעש
ׁשל ּתו ָֹרה ְל ַס ֵּפר ַּב ִּנ ִּסים וְ נִ ְפ ְל ָאוֹת ֶ
ׂה ֶ
ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ת-ה ּיוֹם ַה ּזֶה
ֱמר :זְ כוֹר ֶא ַ
ׁש ֶּנא ַ
יסןֶ ,
ׂר ְּבנִ ָ
ׁשה ָע ָש
ֲמ ָּ
ְּב ִמ ְצ ַריִם ְּב ֵליל ח ִ
ֲשר י ְָצ ֶ
ׁ
אֶ
ֱמר :זְ כוֹר ֶאת-יוֹם
ׁש ֶּנא ַ
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִם )שמות יג ,ג(ְּ .כמוֹ ֶ
ַה ַּ
ַד ָּת
ׂר? ַּת ְלמוּ ד לו ַֹמר :וְ ִה ּג ְ
ׁשה ָע ָש
ֲמ ָּ
ׁש ְּב ֵליל ח ִ
ׁש ָּבת )שם ב ,ח( .וּ ִמ ַּניִן ֶ
ֵש ַמ ָּצה
ׁש ּיׁ
ׁש ָעה ֶ
ְל ִבנְ ָך ַּב ּיוֹם ַההוּ א ֵלאמֹר ַּבעֲבוּ ר זֶה )שם יג ,ח( ְּ -ב ָ
ֲכ ִמים
ֲפ ּלוּ ח ָ
ׁש ֵאין לוֹ ֵּבן :א ִ
ל-פי ֶ
ף-ע ִּ
ֶיך .וְ ַא ַ
ָחים ְל ָפנ ָ
ֻנ ִ
וּ ָמרוֹר מ ּ
יך ַּב ְּד ָב ִרים
ֲר ְ
יאת ִמ ְצ ַריִם ,וְ ָכל ַה ַּמא ִ
יצ ַ
ְּגדו ִֹלים ַח ּי ִָבים ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
ׁש ֵא ְרעוּ וְ ֶ
ֶ
ׁש ָּבח.
ֲרי זֶה ְמ ֻ
ׁש ָהיוּ  -ה ֵ
רמב"ם ,משנה תורה ,זמנים ,הלכות חמץ ומצה ,ז ,א

סדר ההגדה של פסח
סימני הסדר:
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ַק ֵּדׁש וּ ְר ַחץ

ָמרוֹר ּכו ֵֹר ְך

ַחץ
ַּכ ְר ַּפס י ַ

ׁש ְל ָחן עו ֵֹר ְך
ֻ

ַמגִ יד ָר ַחץ

ָצפוּ ן ָּב ֵר ְך

מו ִֹציא ַמ ָּצה

ַה ֵּלל נִ ְר ָצה

נוסח ההגדה

רוּתנוּ
ְלזְכּוֹת ְבּ ַכך ְבּ ֵח ֵ
אָדם ְבּ ֵחרוּת ,ו ִ
ִנ ְת ַחיֵּב ֵמ ָח ָדשׁ ְלזַכּוֹת ֶאת ָכּל ָה ָ
ֶשׁ ָלּנוּ:
קוֹרת ַהגָּג,
ֶאת ָה ְר ֵע ִבים ְל ֶל ֶחםֶ ,את ַח ְס ֵרי ַ
חוֹרין.
וּל ִה ְת ַּפ ְרנֵס ִכּ ְבנֵי ִ
ֶאת ְמ ֻש ְלּ ֵלי ַה ְיּכ ֶֹלת ְל ַקיֵּם ַחיִים ֶשׁל ָכּבוֹד ְ
בוֹדה,
וּמ ַה ְגּ ֵרי ַה ֲע ָ
יטים ְ
ֶאת ַה ְפּ ִל ִ
ְלֹלא ֲה ַגנָּה.
ֶה ַחיִים ְלֹלא זְכוּיוֹת ו ְ
בּוֹשׁת.
ְה ֲאסוּרוֹת ְבּ ָב ֵתּי ַה ֶ
ָשים ַה ִנּ ְמ ָכּרוֹת ִכּ ְשׁ ָפחוֹת ו ַ
ֶאת ַהנּ ִ
וּמ ִדּיכּוּי
אַלימוּת ִ
סּוֹבלוֹת ֵמ ִּ
ֶאת ַה ְ
יהן.
חוֹת ֶ
וּב ֶק ֶרב ִמ ְשׁ ַפּ ֵ
יהן ְ
ְבּתוֹךְ ָבּ ֵתּ ֶ
ֶאת ֵא ֶלה ֶשׁ ִנּ ְמנַע ֵמ ֶהם ִל ְבנוֹת ַבּיִת
ָלים ֵמ ֶהם ִבּ ְשׁ ִרירוּת ֵלב.
יהם ִנ ְגז ִ
ְאלֶּה ֶשׁ ָבּ ֵתּ ֶ
וֵ
ְעם,
ְה ֻמּ ְפ ִלים ְבּ ֶשׁל ַדּ ָתּםִ ,גּז ָ
ֶאת ַה ִנּ ְר ָדּ ִפים ו ַ
ֵיהם.
ְאוֹרח ַחי ֶ
ָתם ו ַ
ֱאמוּנ ָ
ִיצ ָ
ַח ִלים ְל ַחיִים ֶשׁל ֵחרוּת ו ִ
ֶאת ַה ְמּי ְ
ירה ֶשׁ ֶטּ ֶרם זָכוּ ָל ֶהם.
וּפדוּת,
ֵדע ְל ָה ִביא ְבּ ַמ ֲע ֵשינוּ ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם וָיוֹם ֵחירוּת ְ
ְהי ָרצוֹן ֶשׁנּ ַ
יִ
ֶשׁנּ ְ
ְכּה ְל ַקיֵּם ֶאת ְדּ ַבר
עוֹל ֵמנוֶּ ,שׁ ִנּז ֶ
וּב ָ
אַר ֵצנוּ ְ
ְשׁוָויוֹן ְבּ ְ
ַר ֶבּה ֶצ ֶדק ו ִ
יה
ְשׁ ֶב ָ
”ציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה ו ָ
ָביאִ :
ַהנּ ִ

קה“ )ישעיהו א ,כז(.
ִבּ ְצ ָד ָ

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

ֹלהים הוּא ָחרוּת
ְה ִמּ ְכ ָתּב ִמ ְכ ַתּב ֱא ִ
ֹלהים ֵה ָמּה ו ַ
ְה ֻלּחֹת ַמ ֲע ֵשׂה ֱא ִ
"ו ַ
ַעל ַה ֻלּחֹת" )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

לספר
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ַק ֵּדׁש
ׂ ָר ֵאל אֲנִ י יי
ָל ֵכן ֱאמֹר ִל ְבנֵי ִי ְש
וְ הו ֵֹצ ִ
אתי ֶא ְת ֶכם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלֹת ִמ ְצ ַריִם
וְ ִה ַּצ ְל ִּתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם
ָא ְל ִּתי ֶא ְת ֶכם ִּבזְ רו ַֹע נְ טוּ יָה וּ ִב ְׁש ָפ ִטים ְּגד ִֹלים:
וְ ג ַ
ִיתי ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים
וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִלי ְל ָעם וְ ָהי ִ
ִיד ְע ֶּתם ִּכי אֲנִ י יי ֱאל ֵֹהיכֶם ַה ּמו ִֹציא ֶא ְתכֶם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלוֹת ִמ ְצ ָריִם:
וַ
אתי ֶאת י ִָדי ָל ֵתת א ָֹת ּה
ׂ ִ
ֲשר ָנ ָש
ׁ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ א ֶ
וְ ֵה ֵב ִ
ׁשה אֲנִ י יי:
ָת ִּתי א ָֹת ּה ָל ֶכם מו ָֹר ָ
ְל ַא ְב ָר ָהם ְלי ְִצ ָחק וּ ְל ַי ֲעקֹב וְ נ ַ
שמות ח ,ו-ח

כוס ראשונה
מוזגים כוס ראשונה ומברכים

אתי ֶא ְתכֶם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלֹת ִמ ְצ ַריִם".
"וְהו ֵֹצ ִ
)שמות ח ,ו(.

ֻמנִ ים ְל ַק ֵיּם ִמ ְצוַת ּכוֹס
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ
ׁשל ֵליל ַה ֵס ֶדרְּ ,כ ֶנגֶד ְלׁשוֹן
אשוֹנָה ֶ
ִר ׁ
ׂ ָר ֵאל.
ׁשל ְּגאוּ ָלת ַעם ִי ְש
אתי" ֶ
"וְ הו ֵֹצ ִ
בשבת מתחילים כאן:

בלחשַ :וי ְִהי ֶע ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר
ׁש ַמיִם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם:
ֻלוּ ַה ָּ
יוֹם ַה ִּׁש ִּׁשיַ :ו ְיכ ּ
ׂה
ֲשר ָע ָש
ׁ
אכ ּתוֹ א ֶ
יעי ְמ ַל ְ
ַוי ְַכל ֱאל ִֹהים ַּב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ׂה:
ֲשר ָע ָש
ׁ
אכ ּתוֹ א ֶ
יעי ִמ ָּכל ְמ ַל ְ
ִש ּבֹת ַּב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ַו ּי ְׁ
יעי ַוי ַ
ַוי ְָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ְק ֵּדׁש אֹתוֹ
ֲשר ָּב ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשֹוֹת:
אכ ּתוֹ א ֶׁ
ִּכי בוֹ ָׁש ַבת ִמ ּכָל ְמ ַל ְ
בראשית א ,לא  -ב ,ג
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נוסח ההגדה

אלוהים גואל המדוכאים
מושג האלוהים ,בחינת גואל המדוכאים ,חולל מהפכה
במשמעותה של הדת ובתפקיד שהיא ממלאת בחיי האדם;
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,
זה את זה .הם מניחים ְּכמובן מאליו כי עיקר תפקידה של הדת
הוא לרסן את החירות .כנגד תפיסה מוטעית זו של החירות,
הבאה מתוך ראייתה כהפקרות או כהזיה מדינית ,מדגיש חג
הפסח  -מכוח הדבקות שלו באלוהים ככוח המוליך אל החירות
 את הרעיון כי החירות היא שורש חייו הרוחניים של האדםותנאי עיקרי להגשמתו העצמית .היא גאולת נפשו.
מעובד על פי מרדכי מנחם קפלן ,ערכי היהדות והתחדשותם ,עמ‘ 251

שׁ ַלּח נָא
ַ
ֶאת ַע ִמּי

שׁ ַלּח נָא
ַ
ֶאת ַע ִמּי

הושר בפי הנאבקים

הושר בפי תנועת ההתנגדות

בעבדות בארצות הברית

היהודית בברית המועצות

תרגום :אפרים דרוד

אוֹמר:
ְל ַפ ְרעֹה ֲא ִני ֵ

ֹשׁה ַצוֵּה ַפּ ְרעֹה:
ַמ ֵהר ,מ ֶ

ַשׁ ַלּח נָא ֶאת ַע ִמּי

ַשׁ ַלּח נָא ֶאת ַע ִמּי!

ִשׂ ָר ֵאל
ַשׁ ַלּח ַע ִמּיַ ,עם י ְ

ִמ ְצוַת ָה ֵאל ֱאמוֹר נָא לוֹ:

מוֹל ְדתּוֹ.
ְל ַ

ַשׁ ַלּח נָא ֶאת ַע ִמּי!
קוּמהֵ ,לְך נָא
ָ
ֶאל ְכּ ַבד ַה ֵלּב ָה ַרע,
ַצו לוֹ ִבּ ְשׁ ִמי:
ַשׁ ַלּח נָא ֶאת ַע ִמּי

לספר
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בשאר ימות השבוע מתחילים כאן.
ברכת הגפן:

ָפן.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
קידוש:

ֲשר ָּב ַחר ָּבנוּ ִמ ָּכל ָעם
ׁ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם א ֶ
ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו.
וְ רו ְֹמ ָמנוּ ִמ ָּכל ָלׁשוֹן וְ ִק ְּד ָ
ׁש ָּבתוֹת ִל ְמנוּ ָחה וּ (
ֲבה )בשבתַ :
ַת ֶּתן ָלנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ְּב ַאה ָ
ו ִּ
ׂשֹוֹן
ׂ ְמ ָחה ַח ִּגים וּ זְ ַמ ִּנים ְל ָש
ֲדים ְל ִש
מוֹע ִ
)בשבתֶ :את יוֹם ַה ַׁש ָּבת ַה ּזֶה וְ ( ֶאת יוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ּזֶה זְ ַמן ֵחרוּ ֵתנוּ
יאת ִמ ְצ ָריִם.
יצ ַ
ֵכר ִל ִ
)בשבתְּ :ב ַאה ֲָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ז ֶ
ִּכי ָבנוּ ָב ַח ְר ָּת וְ או ָֹתנוּ ִק ַּד ְׁש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים.
ֲבה וּ ְב ָרצוֹן(
ש ָך )בשבת ְּ -ב ַאה ָ
ׁ
ֲדי ָק ְד ֶ
)בשבת  -וְ ַׁש ָּבת( וּ מוֹע ֵ
ׂשֹוֹן ִהנְ ַח ְל ָּתנוּ.
ׂ ְמ ָחה וּ ְב ָש
ְּב ִש
ׂ ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִּנים.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ְמ ַק ֵּדׁש )בשבת ַ -ה ַׁש ָּבת וְ ( ִי ְש
במוצאי שבת מוסיפים:
ברכת הנר:

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְמאו ֵֹרי ָה ֵאׁש.
הבדלה:

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלחֹל ֵּבין אוֹר
ׂה.
ְמי ַה ַּמ ֲע ֶש
ׁשת י ֵ
ׁש ֶ
יעי ְל ֵ
ׂ ָר ֵאל ָל ַע ִּמים ֵּבין יוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ֹש ְך ֵּבין ִי ְש
ׁ
ְלח ֶ
ׁ
ׁש ָּבת ִל ְקד ַּ
ֻשת ַ
ׁ
ֵּבין ְקד ַּ
יעי
ֻשת יוֹם טוֹב ִה ְב ַּד ְל ָּת .וְ ֶאת יוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ׂ ָר ֵאל
ׂה ִק ַּד ְׁש ָּתִ .ה ְב ַּד ְל ָּת וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמ ָך ִי ְש
ְמי ַה ַּמ ֲע ֶש
ׁשת י ֵ
ׁש ֶ
ִמ ֵּ
ׁ
ִּב ְקד ָּ
ֻש ֶת ָךָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה יי ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש ְלק ֶֹדׁש.
ממשיכים )בכל ימות השבוע( בברכת הזמן:

יענוּ ַל ְּז ַמן
ְמנוּ וְ ִה ִּג ָ
ׁש ֶה ֱחיָנוּ וְ ִק ּי ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםֶ ,
ַה ּזֶה.
ושותים בהסיבת שמאל.
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נוסח חליפי לקידוש:

וּמ ַק ְדּשׁוֹ
אוֹהב ֶאת ַעמּוֹ ְ
עוֹלם ָה ֵ
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה‘ֱ ,א ֵ
)שׁ ָבּתוֹת ִל ְמ ָ
אַה ָבה ַ
ֹלהינוּ ְבּ ֲ
ַת ֵּתן ָלנוּ ה‘ ֱא ֵ
ווֹתיו ,ו ִ
ְבּ ִמ ְצ ָ
מוֹע ִדים
נוּחה וּ( ֲ
שׂשׂוֹן ֶ
ְמ ִנּים ְל ָ
ְל ִשׂ ְמ ָחה ַח ִגים וּז ַ
)את יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּה וְ( ֶאת יוֹם ַחג
)בּ ֲ
רוּתנוּ ְ
ְמן ֵח ֵ
ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּה ז ַ
יציאַת
ֵכר ִל ִ
אַה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ז ֶ
ְשׁ ָבּת(
תּ )ו ַ
ְאת ַחיֵּינוּ ִק ַדּ ְשׁ ָ
בוֹד ֶתָך ו ֶ
ִמ ְצ ַריִםִ .כּי ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַל ֲע ָ
וּמוֹע ֵדי
ַ
אַה ָבה ְ
)בּ ֲ
שָׁך ְ
ק ְֹד ֶ
וּב ָשׂשׂוֹן ִה ְנ ַח ְל ָתּנוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה ה‘
וּב ָרצוֹן( ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ְמ ַק ֵדּשׁ ַ
ְמ ִנּים.
ְהזּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ו ַ
)ה ַשּׁ ָבּת וְ(י ְ
נוסח חליפי להבדלה )במוצאי שבת(:

עוֹלם ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלחֹל ֵבּין
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
ֻשּׁת ַשׁ ָבּת
ְמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֵ .בּין ְקד ַ
יעי ְל ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
ֹשְׁך ֵבּין יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אוֹר ְלח ֶ
ִל ְקד ַ
יתָך ִעם
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְב ִר ְ
יתָך ִעם י ְ
ֻשּׁת יוֹם טוֹב ִה ְב ַדּ ְל ָתֵּ ,בּין ְבּ ִר ְ
ְמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִק ַדּ ְשׁ ָתּ.
יעי ִמ ֵשּׁ ֶשׁת י ֵ
ְאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָה ַע ִמּים ִה ְב ַדּ ְל ָתּ ,ו ֶ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ַה ַמּ ְב ִדּיל ֵבּין ק ֶֹדשׁ ְלק ֶֹדשׁ:
יהוידע עמיר

לספר
המרבּים ֵ
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וּ ְר ַחץ
מביאים לעורך/ת הסדר מים נוטל/ת ידיו/ה ואינו/ה מברך/ת.

ַּכ ְר ַּפס
לוקחים כרפס ,טובלים במי מלח ומברכים:

ֲד ָמה.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי ָהא ָ
"ה ּיוֹם ַא ֶּתם י ְֹצ ִאים ְּבח ֶֹדׁש ָה ָא ִביב".
ַ
שמות יג ,ד

חג הפסח הינו חג האביב  -הטבע מתחדש ומוריק.
נאה לשלב בברכת פרי האדמה גם פסוקי אביב משיר השירים:
ִּכי ִה ּנֵה ַה ְּס ָתיו ָע ָבר
ֶשם ָח ַלף ָה ַל ְך לוֹ:
ׁ
ַה ּג ֶ
ַה ִּנ ָּצנִ ים נִ ְראוּ ָב ָא ֶרץ
יע
ָמיר ִה ִּג ַ
ֵעת ַה ּז ִ
וְ קוֹל ַה ּתוֹר נִ ְׁש ַמע ְּב ַא ְר ֵצנוּ :
ֶיה
ַה ְּת ֵאנָה ָחנְ ָטה ַפ ּג ָ
יח:
ָתנוּ ֵר ַ
וְ ַה ְּג ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נ ְ
ב ,יב-יג

ָחל
ָר ְד ִּתי ִל ְראוֹת ְּב ִא ֵּבי ַה ּנ ַ
ֶאל ִּג ּנַת אֱגוֹז י ַ
ֶפן ֵהנֵצוּ ָה ִר ּמֹנִ ים:
ֲפ ְר ָחה ַה ּג ֶ
ִל ְראוֹת ה ָ
ו ,יא

ׂ ֶדה נ ִָלינָה ַּב ְּכ ָפ ִרים:
ֵצא ַה ָּש
ְל ָכה דו ִֹדי נ ֵ
ימה ַל ְּכ ָר ִמים
ַש ִּכ ָ
נ ְׁ
ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר:
נִ ְר ֶאה ִאם ָּפ ְר ָחה ַה ּג ֶ
ז ,יב-יג
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אוֹמר:
ילנוֹת ְמ ַל ְב ְל ִביםֵ ,
ְרוֹאה ִא ָ
יסן ו ֶ
ימי ִנ ָ
יּוֹצא ִבּ ֵ
ְהוּדהַ :ה ֵ
אָמר ַרב י ָ
ַ
ילנוֹת
ְא ָ
וּב ָרא בּוֹ ְבּ ִריּוֹת טוֹבוֹת ו ִ
עוֹלמוֹ ְכּלוּם ָ
ָבּרוּך ֶשֹּׁלא ִח ַסּר ְבּ ָ
אָדם.
טוֹבוֹת ְל ִה ְתנָּאוֹת ָבּ ֶהן ְבּנֵי ָ
על פי בבלי ,ברכות ,מג ע"ב

אביב

חנה סנש

אָביב ָפּ ַצח ְבּ ִשׁיר,
ָה ִ
ִנ ְשׁ ָמ ִתי ָפּ ְצ ָחה ְבּ ִשׁיר,
שׁוֹב ֶבת.
צוֹח ֶקתֶ ,
ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמש ֶ
ִנ ְפ ָתּח ַה ֶסּגוֹל,
ַשׁ ַער ִל ִבּי ָנגֹל,
אוֹה ֶבת.
דוֹמ ְת ִניֲ ,א ִני ְמ ֶ
ַ
יוֹד ַעתֵ ,מאַיִן ֶרגֶשׁ זֶה ֶה ָח ָדש,
ֶנּי ַ
ֵאינ ִ
נוֹש ֶמת.
אָביב ֲא ִני אוֹתוֹ ֶ
אוּלי ִעם ָה ִ
ַ
דּוּע
ימ ַתיֹ ,לא ֶא ְשׁאַל ַמ ַ
ֹלא ֶא ְשׁאַל ֵמ ֵא ָ
אוֹה ֶבת.
אַה ָבה ֲא ִני ְמ ֶ
ֲא ִני ָ -בּ ֲ

לספר
המרבּים ֵ
מוסף – ַ
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ָשים
ָפה ַּב ּנ ִׁ
ָאנָה ָה ַל ְך ּדו ֵֹד ְך ַה ּי ָ
ׁשנּ וּ ִע ָּמ ְך:
ָאנָה ָּפנָה דו ֵֹד ְך וּ נְ ַב ְק ֶ
ׂם:
ָרד ְלגַנּ וֹ ַלעֲרוּ גוֹת ַה ּבֹ ֶש
ּדו ִֹדי י ַ
ו ,א-ב

ַחץ
יַ
מחלקים את המצה האמצעית לשניים,
את החלק הגדול מטמינים לצפוּ ן  -האפיקומן.
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"עני שדרכו בפרוסה"
מימי עבדות מצרים אל ימי מחנות השואה
)פסחים קט"ז( -

במסגרת לימודי התפילה באוניברסיטה ,עסקנו ,בהתקרב חג
הפסח ,גם בהגדה .שם למדתי את משמעותה של האמירה
במסכת פסחים ,בעניין חלוקתה של המצה האמצעית לשנים:
על ”עני שדרכו בפרוסה“ .פרופ‘ יוסף היינמן המנוח הסביר
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 ָבּ ַצע 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.
את חלקה אכלו מיד ואת חלקה צררו לשעה מאוחרת יותר.
לא פעם ,הוסיף אבי וסיפר ,היו אסירים בעלי זרוע גוזלים
את הלחם מיד החלשים מהם .בהעדר פת-לחם רעבו אלה
עד מוות או נשלחו אל מחנה ההשמדה כי איבדו את כושרם
לעבוד.
הצפוּן ,האפיקומן ,משמעות חדשה.
מאז קיבל עבורי טכס חלוקת ָ
לא עוד רגע עליז במהלך הסדר ,אלא רגע המעביר אותנו מעבדות
מצרים אל העבדות בת ימינו ,אל ימיה השחורים של השואה.
יהורם מזור

יש אנשים בעולם שהם כה רעבים,
שהאלוהים אינו יכול להתגלות בפניהם
אלא בצורה של פת לחם.
מיוחס למהטמה גנדי

לספר
המרבּים ֵ
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ַמ ִּגיד
מגלים את המצות ,מגביהים את הקערה ואומרים:

יאת ִמ ְצ ַריִם.
יצ ַ
ֻמנִ ים ְל ַק ּיֵם ֶאת ַה ִמ ְצוָה ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ

ָהא ַל ְח ָמא ַענְ יָא
ֲכלוּ ַא ְב ָה ָתנָא ו ְִּא ְמ ָה ָתנָא
ִּדי א ָ
ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִם.
ֵיתי וְ יֵיכוֹל.
ָּכל ִּד ְכ ִפין י ֵ
ֵיתי וְ י ְִפ ַסח.
יך י ֵ
ָּכל ִּד ְצ ִר ְ
ׁש ָּתא ָה ָכא,
ָה ַ
ׂ ָר ֵאל.
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְד ִי ְש
ְל ָ
ׁש ָּתא ַע ְב ֵּדי,
ָה ַ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ְּבנֵי חו ִֹרין.
ְל ָ
תרגום:

זהו לחם העוני שאכלו אבותינו ואמותינו בארץ מצרים .כל
רעב יבוא ויאכל ,כל הזקוק יבוא ויפסח .השנה כאן  -לשנה
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.
פרופ‘ אביגדור שנאן מציע שהקטע הפותח במילים "הא
לחמא עניא" אינו אלא תוכן העניינים של ההגדה ,או אפילו
תחליף מקוצר להגדה כולה ,שבא לסייע למי שלא הבינו
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
אנחנו וזולתנו עשויים להיות בבחינת "ארמי אובד ,אבי" .גם
אנו עלולים להיות זרים ומנוכרים ,זקוקים לחמלה ולהבנה.
דליה מרקס
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עבדות ,חירות ולחם העוני
בלילה זה ,שבו אנו חוגגים ומרבים במאכל ובמשתה ,אנו
מציבים לנגד עינינו את ”לחם העוני“ שאכלו אבותינו במצרים.
העוני והרעב אינם רק נחלת העבר .רק האחריות החברתית,
לעני שבישראל ולעניי העמים כאחד ,מעניקה משמעות
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.
אנחנו כאן ואנחנו רוצים להיות כאן .המקום הזה  -שאיננו
מושלם ושעלינו מוטל לתקנו ולבנותו  -הוא ביתנו” .כאן“ ,הארץ
הזאת ,היא הארץ שאנחנו שייכים אליה ושהקמנו בה את
מדינתנו .ועם זאת ,אנו ממשיכים ואומרים ”השנה כאן ,לשנה
הבאה בארץ ישראל“ ,כביטוי לשותפות עם רבים כל כך בעם
ישראל החיים בתפוצות ומבקשים לגבש את יחסם אל ארץ
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.
בדורות הבאים השתנה המנהג .בהגדות של פסח הנוהגות מימי הביניים
ועד היום הועברה הארוחה לאחר סיום סיפור היציאה והגאולה ממצרים.
סדר דברים זה מקשה על המסובים .בשל רעבונם הם עלולים למהר ולחלוף
על פני גוף-ההגדה ,מבלי שיעניקו לו את מלוא תשומת הלב והחשיבות
יא ְּבדו יסוד עיקרי של ליל הסדר .בהגדה זו אנו מציעים,
הראויים ,וכך ַ
אפוא ,סדר חדש של הדברים ,המשחזר חלקית את סדר הדברים המקורי
מתקופת המשנה :לאחר הקטע הראשון של ה"מגיד" ,המדבר על המצה,
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?
יש ציפורי דרור שאם כולאים אותן בכלוב ,הן מתות גם אם
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
תחת עול פרעה זר ,או פרעה שנולד וגדל בקרבם; לעתים,
חלפו שנים רבות עד שכמה מן הכלואים השמיעו את זעקת
החירות.
לספר ביציאת מצרים ,לחזור ולספר שוב ושוב ,שנה
בשנה  -על שום מה? על שום שאדם שאינו לומד את לקחי
ההיסטוריה ,סופו שיחזור על השגיאות ועל האסונות שפקדו
את אבותיו ואבות אבותיו.
מהו הלקח של יציאת מצרים הראשונה ומהם לקחי
"יציאות מצרים" אחרות?
יש מחיר לחירות .לא כל אדם ,אף לא כל עם ,מוכן לשלם
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
במו עינינו תינוקות מושלכים ַליאור ולתאי הגזים .היום נגיד
לילדינוִ :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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יאל ָהיָה או ֵֹמר,
ַמ ִל ֵ
ַר ָּבן ּג ְ
ֹשה ְד ָב ִרים ֵא ּלוּ ַּב ֶּפ ַסח
ׁ
ׁש ּלֹא ָא ַמר ְׁשל ָ
ָּכל ֶ
ָצא י ְֵדי חו ָֹבתוֹ וְ ֵא ּלוּ ֵהן:
לֹא י ָ

ֶּפ ַסח ַמ ָּצה וּ ָמרוֹר
נאמר בעקבות רבן גמליאל:

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׁש ָהיוּ אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ או ְֹכ ִלים ִּבזְ ַמן ֶ
ֶּפ ַסח ֶ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א ַעל ָּב ֵּתי
ׁש ָּפ ַסח ַה ָּקדוׁ
ָהיָה ַק ּיָם ַעלׁשוּ ם ָמה? ַעלׁשוּ ם ֶ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּ א
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ֱמרַ " :וא ַ
ׁש ֶּנא ַ
אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ְּב ִמ ְצ ַריִםֶ .
ֲשר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵי ִי ְש
ׁ
ַליי א ֶ
ׂ ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִם ְּבנָגְ ּפוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִם
ֲווּ " )שמות יב ,כז(.
ִש ַּתח
וְ ֶאת ָּב ֵּתינוּ ִה ִּציל ַו ּי ִּקֹד ָה ָעם ַוי ְׁ
נצביע על המצה ונאמר:

ׁש ּלֹא ִה ְס ִּפיק
ׁש ָאנוּ או ְֹכ ִלים ַעל ׁשוּ ם ָמה? ַעל ׁשוּ ם ֶ
ַמ ָּצה זוּ ֶ
יהם ֶמ ֶל ְך
ֲל ֶ
ׁש ִּנגְ ָלה ע ֵ
ֲמיץ ַעד ֶ
ׁשל ִא ּמו ֵֹתינוּ ַואֲבו ֵֹתינוּ ְל ַהח ִ
ְּב ֵצ ָקם ֶ
ֱמרַ " :ויֹּאפוּ ֶאת
ׁש ֶּנא ַ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א וּ גְ ָא ָלםֶ .
ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדוׁ
ׁ
ַה ָּב ֵצק א ֶ
ֲשר הו ִֹציאוּ ִמ ִּמ ְצ ַריִם עֻגֹּת ַמ ּצוֹת ִּכי לֹא ָח ֵמץ ִּכי ג ְֹרׁשוּ
ָכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְוגַם ֵצ ָדה לֹא ָעשֹ ּו ָל ֶהם" )שמות ,יב ,לט(.
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְולֹא י ְ

ָר ְח ָצה
נוטלים ידים ומברכים:

ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם א ֶ
ָדיִם.
ילת י ָ
ַעל נְ ִט ַ
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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
תחת משא הזכרונות ,היינו נעשים עבדים לזכרוננו ,לאבות-
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?...
מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות.
ֵ
דור
ומקרב .ויש שהוא נאחז במסורת קיימת
הוא בוחן ובודק ,מרחיק ָ
ומוסיף עליה .ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות ,חושף נשכחות,
ממרק אותן מחלודתן ,מחזיר לתחיה מסורת קדומה ,שיש בה
המחדש...
ֵ
כדי להזין את נפש הדור
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
עניה ומרודה! מאבות אל בנים ,דרך כל הדורות ,נמסר דבר
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.
אינני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות
ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים .ואינני יודע
שום זכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד ,שכולו סמל
להווה שלנו ולעתידנו ,כ"זכר ליציאת מצרים".
ברל כצנלסון ,מקורות לא אכזב ,כתבים ,ו ,עמ' 391—389
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מו ִֹציא
לוקחים את המצה העליונה מהקערה ומברכים עליה ברכת "המוציא" .אוכלים
רק לאחר הברכה הבאה.

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ּמו ִֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.

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

ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם א ֶ
ילת ַמ ָּצה.
ֲכ ַ
ַעל א ִ

ָמרוֹר
נצביע על המרור ונאמר:

ׁש ֵּמ ְררוּ ַה ִּמ ְצ ִרים
ׁש ָאנוּ או ְֹכ ִלים ַעל ׁשוּ ם ָמה? ַעל ׁשוּ ם ֶ
ָמרוֹר זֶה ֶ
ְמ ְררוּ ֶאת
ֱמרַ " :וי ָ
ׁש ֶּנא ַ
ֶאת ַח ּיֵי אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ְּב ִמ ְצ ָריִםֶ .
ַח ּי ֶ
ׂ ֶדה ֵאת ָּכל
ׁשה ְּבח ֶֹמר וּ ִב ְל ֵבנִ ים וּ ְב ָכל ֲעב ָֹדה ַּב ָּש
ֵיהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָ
ֲשר ָע ְבדוּ ָב ֶהם ְּב ָפ ֶר ְך" )שמות א ,יד(.
ׁ
ֲעב ָֹד ָתם א ֶ
נוטלים מרור ,טובלים בחרוסת ומברכים:

ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם א ֶ
ילת ָמרוֹר.
ֲכ ַ
ַעל א ִ

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

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה
ׂה ִה ֵּלל ִּ -בזְ ַמן ֶ
ֵכר ְל ִמ ְק ָּדׁש ְּכ ִה ֵּללֵּ ,כן ָע ָש
זֶ
ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
ַחד ְל ַק ּיֵם ַמה ֶ
ַק ּיָם ָהיָה ּכו ֵֹר ְך ֶּפ ַסח ַמ ָּצה וּ ָמרוֹר וְ או ֵֹכל ְּבי ַ
ֻהוּ " )במדבר ט ,יא(.
ֹאכל
"על ַמ ּצוֹת וּ ְמרו ִֹרים י ְ
ַ
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"פסח לה‘"

ֵ -פּירוּש ֶשׁ ָצּ ִריך ְל ַת ֵקּן אָז ְבּ ִפיוֶ ,פּה ַסח,

ְל ֲעסוֹק
דוֹשה לה‘ ִל ְשׁמוֹ ו ַ
תוֹרתוֹ ַה ְקּ ָ
ִיד ֵבּר ָתּ ִמיד ְבּ ָ
יח ו ַ
ָשׂ ַ
ֶשׁ ַה ֶפּה י ִ
יטב.
ְבּ ִע ְנָינֵי ַה ִלּמּוּד ֵה ֵ
נועם אלימלך ,פרשת אמור
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יש הנוהגים לאכול כאן ביצים קשות זכר לקרבן חגיגה

ִשאֲלוּ
ׁש ּי ְִרא ּו ַה ָּבנִ ים וְ י ְׁ
ׂוֹת ִׁשנּ וּ י ַּב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ְּ -כ ֵדי ֶ
יך ַל ֲעש
וְ ָצ ִר ְ
ָשיב
ׁש ּי ִׁ
ל-ה ֵּלילוֹת"ַ ,עד ֶ
"מה נִ ְׁש ַּת ּנָה ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ִמ ָּכ ַ
ֹאמרוַּ :
וְ י ְ
ׁש ּנֶה?
יצד ְמ ַ
ֹאמר ָל ֶהםָּ :כ ְך וְ ָכ ְך ֵא ַרעָּ ,כ ְך וְ ָכ ְך ָהיָה .וְ ֵכ ַ
ָל ֶהם וְ י ַ
ֵיהם ק ֶֹדם
ׁש ְל ָחן ִמ ִּל ְפנ ֶ
ְמ ַח ֵּלק ָל ֶהם ְק ָליוֹת ֶואֱגוֹזִ ים ,וְ עו ְֹק ִרים ַה ֻּ
ֹּאכלוּ  ,וְ חו ְֹט ִפין ַמ ָּצה זֶה ִמ ּיַד זֶה ,וְ ַכ ּיו ֵֹצא ִּב ְד ָב ִרים ָה ֵא ּלוֵּ :אין
ׁשי ְ
ֶ
ֲלין זֶה ֶאת זֶהַ :מה
ׁשה ׁ -שוֹא ִ
לוֹ ֵּבן ִ -א ְׁש ּתוֹ ׁשו ַֹא ְלתוֵֹ .אין לוֹ ִא ָּ
ֲכ ִמיםָ ,היָה ְל ַב ּדוֹ ׁ -שו ֵֹאל
ֻלן ח ָ
ֲפ ּלוּ ָהיוּ כ ָּ
נִ ְׁש ַּת ּנָה ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה? ַ -וא ִ
"מה נִ ְׁש ַּת ּנָה ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה".
ְל ַע ְצמוֹ ַ
רמב"ם ,משנה תורה ,זמנים ,הלכות חמץ ומצה ,ז ,ג

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

ַמה ִּנ ְׁש ַּת ּנָה ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ִמ ָּכל ַה ֵּלילוֹת? !
ׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילוֹת ָאנוּ או ְֹכ ִלין ָח ֵמץ וּ ַמ ָּצה,
ֶ
ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה כ ֻּּלוֹ ַמ ָּצה.
ׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילוֹת ָאנוּ או ְֹכ ִלין ְׁש ָאר י ְָרקוֹת,
ֶ
ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ָמרוֹר.
ֲפילוּ ַּפ ַעם ֶא ָחת,
ילין א ִ
ׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְט ִּב ִ
ֶ
ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים.
ֻבין,
ֹש ִבין וּ ֵבין ְמס ִּ
ׁש ְּב ָכל ַה ֵּלילוֹת ָאנוּ או ְֹכ ִלין ֵּבין יו ְׁ
ֶ
ֻבין.
ֻּלנוּ ְמס ִּ
ַה ַּלי ְָלה ַה ּזֶה כ ָּ
מגלים את המצות ומשיבים:

ָקה
ׁשם ְּביָד ֲחז ָ
יאנ ּו יי ֱאל ֵֹהינ ּו ִמ ָּ
ֲב ִדים ָהיִינ ּו ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִםַ ,ו ּיו ִֹצ ֵ
עָ
ְאת
ֹש ָּברו ְּך הוּא ֶאת אֲבו ֵֹתינ ּו ו ֶ
ו ִּבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָה .ו ְִא ּל ּו לֹא הו ִֹציא ַה ָּקדוׁ
ׁש ְע ָּב ִדים ָהיִינ ּו
ֲרי ָאנ ּו ו ָּבנֵינ ּו ו ְּבנֵי ָבנֵינ ּו ְמ ֻ
ִא ּמו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִם ,ה ֵ
ֻּלנ ּו זְ ֵקנִ ים
ֻּלנ ּו נְ בוֹנִ ים כ ָּ
ֲכ ִמים כ ָּ
ֻּלנ ּו ח ָ
ֲפיל ּו כ ָּ
ְל ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִםַ .וא ִ
יאת ִמ ְצ ָריִם.
יצ ַ
ֻּלנ ּו יו ְֹד ִעים ֶאת ַה ּתו ָֹרה ִמ ְצוָה ָע ֵלינ ּו ְל ַס ֵּפר ִּב ִ
כ ָּ
ׁש ָּבח.
ֲרי זֶה ְמ ֻ
יאת ִמ ְצ ַריִם ה ֵ
יצ ַ
ו ְָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ְל ַס ֵּפר ִּב ִ

36

נוסח ההגדה

חשיבותה של שאלה
בלב לבו של סדר הפסח ניצבת השאלה "מה נשתנה" .הרבה
ממנהגי ערב זה נועדו לגרום למשתתפים ,ובמיוחד לילדים
שבינינו ,לחוש ֶש ָלילה זה שונה מכל הלילות; לגרום לנו לשאול
ולהרהר מדוע נשתנה הלילה הזה ,מה הוא בא ללמדנו.
חשיבותה של השאלה מודגשת בבריתא המובאת במסכת
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
מכווֵן לכך שהילדים והילדות יעוררו את לבם למשמעות לילה
מיוחד זה ויביעו את הרהורם בשירת "מה נשתנה" .אם אין
ילדים ,או שמא לא הצלחנו להביאם לשאול ולהשתתף ,נשאל
אלו את אלו ,כי כולנו מצוּוים להגביר את מוּדעותנו ,לצאת
מהשגרה ,להבחין שהלילה הזה מבקש להכניס אל חיינו דבר
מה שישנה אותם מעיקרם .גם אם אנו סבורים שאנו מצויים
בהלכות החירות והאחריות שמלמד הפסחִ ,מצווה עלינו
לשאול ולדון ,להעמיק במדרשנו ,שהמדרש מביא לידי מעשה.
יהוידע עמיר
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ֹש ַע וְ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָה וְ ַר ִּבי
ׁ
יעזֶר וְ ַר ִּבי יְהו ֻ
ֱל ֶ
ׂה ְּב ַר ִּבי א ִ
ַמ ֲע ֶש
ֻבין ִּב ְבנֵי ְב ַרק וְ ָהיוּ ְמ ַס ְּפ ִרים
ׁש ָהיוּ ְמס ִּ
יבא וְ ַר ִּבי ַט ְרפוֹן ֶ
ֲק ָ
עִ
יצ ַ
ִּב ִ
יהם וְ ָא ְמרוּ
יד ֶ
ׁש ָּבאוּ ַת ְל ִמ ֵ
יאת ִמ ְצ ַריִם ָּכל אוֹתוֹ ַה ַּלי ְָלהַ ,עד ֶ
ֲרית.
ׁשח ִ
ׁשל ַ
יאת ְׁש ַמע ֶ
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ָל ֶהם ַר ּבו ֵֹתינוּ ִה ִּג ַ
יתי
ׁשנָה וְ לֹא ז ִָכ ִ
ֲרי אֲנִ י ְּכ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ֲעז ְַריָה ה ֵ
ׁש ְּד ָר ָ
יאת ִמ ְצ ַריִם ַּב ֵּלילוֹת ַעד ֶ
ׁש ֵּת ָא ֵמר י ְִצ ַ
ֶ
ֱמר:
ׁש ֶּנא ַ
ׁש ּה ֶּבן זו ָֹמאֶ ,
ֶיך" )דברים
ְמי ַח ּי ָ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ּכֹל י ֵ
"ל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
ְ
ֲכ ִמים או ְֹמ ִרים
ֶיך ַ -ה ֵּלילוֹתַ .וח ָ
ְמי ַח ּי ָ
ָמיםּ .כֹל י ֵ
ֶיך ַ -ה ּי ִ
ְמי ַח ּי ָ
טז ,ג( .י ֵ
יח.
ֶיך ְ -ל ָה ִביא ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְמי ַח ּי ָ
ֶיך ָ -העו ָֹלם ַה ּזֶהּ .כֹל י ֵ
ְמי ַח ּי ָ
יֵ
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חכמי דור יבנה המסובים בבני ברק
סיפור התכנסותם של החכמים בבני ברק עורר בדורות
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
בר-כוכבא .הוא אף זה שבחר לשמעון בן כוסבא את השם
ַעקֹב“
כּוֹכב ִמיּ ֲ
”דּ ַרְך ָ
בר-כוכבא ,על פי הפסוק ָ

)במדבר כד ,יז(.

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
הממשמש-ובא נגד הרומאים .משום סודיות הדברים ,גורסת
קריאה זו ,לא היו התלמידים נוכחים ,ואולי היה תפקידם
להתריע מפני אויב מתקרב .קשה למצוא תימוכין במחקר
לקריאה זו ,אולם יש בה כדי להמחיש עד כמה עניינו של ליל
הסדר אינו היסטורי-בלבד ,אינו שייך רק ְלמה שאירע אי אז.
ליל הסדר מבקש לעצב את ההווה ,להציב כיוון דרך לעתיד.
יהוידע עמיר
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ַד ָּת ְל ִבנְ ָך
ֱמר :וְ ִה ּג ְ
ׁש ֶּנא ַ
ׁשאֲלוּ ֶ ,
ֲפ ּלוּ לֹא ָ
יע ַל ָּבנִ יםַ ,וא ִ
ִמ ְצוָה ְלהו ִֹד ַ
יצד? ִאם ָהיָה ָק ָטן
ׁשל ֵּבןָ ,א ִביו ְמ ַל ְּמדוֵֹּ :כ ַ
)שמות יג ,ח(ְ .ל ִפי ַּד ְע ּתוֹ ֶ
ֲב ִדיםְּ ,כמוֹ ִׁש ְפ ָחה זוֹ אוֹ
ֻּלנוּ ָהיִינוּ ע ָ
אוֹ ִט ֵּפׁש  -או ֵֹמר לוְֹּ :בנִ י ,כ ָּ
ֹש ָּברוּ ְך
ְּכמוֹ ֶע ֶבד זֶהְּ ,ב ִמ ְצ ַריִם ,וּ ַב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ָּפ ָדה או ָֹתנוּ ַה ָּקדוׁ
יאנוּ ְל ֵחרוּ ת .וְ ִאם ָהיָה ַה ֵּבן ּגָדוֹל וְ ָח ָכם  -מו ִֹדיעוֹ ַמה
הוּ א וַיו ִֹצ ֵ
ֹשה ַר ֵּבנוּ ַ ,ה ּכֹל
ׁ
ׂוּ ָלנוּ ַעל י ְֵדי מ ֶ
ׁש ַּנ ֲעש
ׁש ֵא ַרע ָלנוּ ְּב ִמ ְצ ַריִם וְ נִ ִּסים ֶ
ֶ
ׁשל ֵּבן.
ְל ִפי ַּד ְע ּתוֹ ֶ
רמב"ם ,משנה תורה ,זמנים ,הלכות חמץ ומצה ,ז ,ב

ׂ ָר ֵאלָּ ,ברוּ ְך
ָתן ּתו ָֹרה ְל ַע ּמוֹ ִי ְש
ׁש ּנ ַ
ָּברוּ ְך ַה ָּמקוֹםָּ ,ברוּ ְך הוּ אָּ ,ברוּ ְך ֶ
הוּ אְּ .כ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה תו ָֹרה:

ׁש ֵאינוֹ
ׁשע וְ ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד ֶ
ֶא ָחד ָח ָכם וְ ֶא ָחד ָר ָ
יו ֵֹד ַע ִל ְׁשאוֹל.
ָח ָכם ָמה הוּ א או ֵֹמר?
ֲשר ִצ ּוָה
ׁ
ֻקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים א ֶ
"מה ָה ֵעדֹת וְ ַהח ִּ
ָ
יי ֱאל ֵֹהינו או ָֹתנוּ"? )דברים ו ,כ( .וְ ַאף ַא ָּתה ָל ֵמד
אשית ַמ ֶּס ֶכת
אוֹתוֹ ֶאת ִה ְלכוֹת ַה ֶּפ ַסחֵ ,מ ֵר ִׁ
ירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח
"אין ַמ ְפ ִט ִ
ְּפ ָס ִחים ַעד ֵ
ֹמן" )משנה ,פסחים ,י ,ח(.
ֲפיקו ָ
אִ
המשך בעמוד < 42
40

נוסח ההגדה

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 לשאלךִ ,רבונו של עולם ,ואילו ידעתי ,לא ימלאני לבי.
ֵהיאך אהין לשאלך ,מדוע הכל מתרחש כמו שמתרחש ,מדוע
נהדפים אנו מגלות לגלות ,מדוע רשאים שונאינו לענותנו כל
כך! אבל הרי לאביו של מי שאינו יודע לשאול נאמר :אתה פתח
לו  ...והרי אני בנך ,רבונו של עולם .לא זה אני מבקש ממך,
שתגלה לי את סודות דרכיך  -לא הייתי יכול להכילם .אבל דבר
מכוון לי דבר זה שמתרחש עתה
זה ְפתח לי ביתר בהירות ,מה ַ
ממש ,מה הוא דורש ממני ,מה מגיד אתה לי בזה ,רבונו של
עולם .איני חפץ לדעת מדוע אני סובל ,אלא רוצה אני לדעת
אם סובל אני למענך‘.
מרטין בובר ,גוג ומגוג ,עמ‘ 180

תּוֹרה:
אַר ַבּע ָבּנוֹת ִדּ ְבּ ָרה ָ
ְכּ ֶנגֶד ְ

אַחת ַתּ ָמּה
כּוֹע ֶסתַ ,
אַחת ֶ
ח ָכ ָמהַ ,
אַחת ֲ
ַ
יוֹד ַעת ִל ְשׁאֹל.
ְאַחת ֶשׁ ֵאינָהּ ַ
ו ַ
ח ָכ ָמה
ֲ

אוֹמ ֶרת?
ַמה ִהיא ֶ

בוֹתינוּ
א ֵ
הוֹרישׁוּ ֲ
ִ
א ֶשׁר
ְה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲ
ח ִקּים ו ַ
ְה ֻ
ָמה ָה ֵעדוֹת ו ַ
מּוֹתינוּ ָלנוּ?
ְא ֵ
וִ
מּוֹתינוּ גַּם ֵהן ֵעדוֹת
"עדוֹת" ַ -על שׁוּם ֶשׁ ִא ֵ
אַף ַא ֶתּם ִא ְמרוּ ָלהֵּ :
ְלאוֹתוֹ ַהנֵּס.
ֻ
יח ָבּ ֶהם,
וּל ָה ִשׂ ַ
שׂוּח ְבּ ִצ ָלּם ְ
"ח ִקּים" ַ -על שׁוּם ֶשׁ ִנּ ְתּנוּ ָלנוּ ֻח ִקּים ָל ַ
יחה ְבּ ֻח ֶקּיָך"
ְא ִשׂ ָ
ֶא ַמר" :ו ָ
ֶשׁנּ ֱ

)תהלים קיט ,מח(.

ְתקּוּן,
ירהַ ,פּ ְר ָשׁנוּת ִמ ְת ַח ֶדּ ֶשׁתִ ,טיּוּב ו ִ
"מ ְשׁ ָפּ ִטים" ַעל שׁוּםִ :מ ִלּיםִ ,שׁ ָ
ִ
ָבים ָבּ ֶהם.
ֶשׁאָנוּ ְמ ֻחיּ ִ
המשך בעמוד < 43
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שע ָמה הוּ א או ֵֹמר?
ׁ
ָר ָ
"מה ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם"? )שמות יב ,כ(ָ .ל ֶכם
ָ
ׁשהו ִֹציא ֶאת ַע ְצמוֹ ִמן ַה ְּכ ָלל
וְ לֹא לוֹ .וּ ְל ִפי ֶ
ָּכ ַפר ְּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִׁש ּנָיו ֶואֱמוֹר
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם"
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
"בעֲבוּ ר זֶה ָע ָש
לוַֹּ :
)שמות יג ,ח(ִ .לי וְ לֹא לוִֹ .א ּלוּ ָהיָה ָ
ׁשם לֹא ָהיָה
נִ גְ ָאל.

ָּתם ָמה הוּ א או ֵֹמר?
יאנוּ
"בחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
"מה זֹּאת"? וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליוְּ :
ַ
ֲב ִדים" )שמות יג ,יד(.
יי ִמ ִּמ ְצ ַריִם ִמ ֵּבית ע ָ

ׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְׁשאוֹל
וְ ֶ
ַד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּב ּיוֹם
ֱמר" :וְ ִה ּג ְ
ׁש ֶּנא ַ
ַא ְּת ְּפ ַתח לוֶֹ .
אתי
ׂה יי ִלי ְּב ֵצ ִ
ַההוּ א ֵלאמֹר ַּבעֲבוּ ר זֶה ָע ָש
ִמ ִּמ ְצ ָריִם" )שמות יג ,ח(.
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כּוֹע ֶסת
ֶ

אוֹמ ֶרת?
ָמה ִהיא ֶ

בוֹדה ַהזֹּאת ָלנוּ?
ָמה ָה ֲע ָ
ְא ְמרוּ ָלהּ :גַּם ָלְך ֵח ֶלק ְבּ ֵליל
אתהּ ו ִ
יכם ִל ְק ָר ָ
ְד ֶ
אַף ַא ֶתּם ִפּ ְרשׂוּ י ֵ
ָשׁים ִצ ְד ָק ִניּוֹתִ ...נ ְג ֲאלוּ
"בּ ְשׂ ַכר נ ִ
ֶא ַמרִ :
ְציאַת ִמ ְצ ַריִם ַהזֶּהֶ ,שׁנּ ֱ
יִ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם" )בבלי ,סוטה יא ע"ב( ְוגַם ֵ
יְ
ִשּׁ ַמע
קוֹלְך ָראוּי לוֹ ֶשׁיּ ָ
ַתּ ֶצאָן ָכּל
ֶא ַמר ַעל ִמ ְריָם ַה ְנּ ִביאָה" :ו ֵ
ירת ַה ֵחרוּתֶ ,שׁנּ ֱ
ִמ ְתרוֹנֵן ְבּ ִשׁ ַ
יה ְבּ ֻת ִפּים
אַח ֶר ָ
ָשׁים ֲ
ַהנּ ִ

ַתּ ָמּה

מחֹֹלת" )שמות טו ,כ(.
וּב ְ
ִ

אוֹמ ֶרת?
ָמה ִהיא ֶ

ָמה זֹּאת?
אָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאלּוּ
"בּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ַחיָּב ָ
יהְ :
ַא ַמ ְר ֶתּם ֵא ֶל ָ
וֲ
ָצא ִמ ִמּ ְצ ַריִם".
הוּא י ָ
ִק ָרא ֶאת ְשׁ ָמם
וּנ ֵק ָבה ְבּ ָראָםַ ...ויּ ְ
ָכר ְ
ֶא ַמר" :ז ָ
אָדםֶ ,שׁנּ ֱ
"אָדם" ָ -כּל ָ
ָ
אָדם"
ָ

)בראשית ה ,ב(.

אוֹתהּ אָנוּ
ְאַחת ֵמ ִא ָתּנוּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שׁ ָ
"ע ְצמוֹ" ַמה ַטּ ֲעמוֹ? ְל ָכל ֶא ָחד ו ַ
ַ
אוֹתהּ אָנוּ ְמ ֻצוִּים
אוֹתהּ אָנוּ ְמ ֻצוִּים ָל ֵצאתֶ ,שׁ ָ
ְמ ֻצוִּים ְל ַה ִכּירֶ ,שׁ ָ
הוֹציא ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ.
ְל ִ

יוֹד ַעת ִל ְשׁאֹל
ֶשׁ ֵאינָהּ ַ
קוֹלְך
"כּי ֵ
יר ִאי" )ישעיהו מ ,ט( ִ
ימי אַל ִתּ ָ
"ה ִר ִ
ְא ְמרוּ ָלהָּ :
ַא ֶתּם ִפּ ְתחוּ ו ִ
ִמ ַעט ִבּ ְל ָע ַדיְִך.
ָרע ְוי ְ
ֹחנוּ ִיגּ ַ
ָע ֵרב" )שיר השירים ב ,יד( .כּ ֵ
ֵלְך ִכּי
וּב ְב ָק ֵרנוּ נ ֵ
נוֹתנוּ ְבּצֹאנֵנוּ ִ
וּב ְב ֵ
ֵלְך ְבּ ָבנֵינוּ ִ
ְקנֵינוּ נ ֵ
וּבז ֵ
"בּ ְנ ָע ֵרינוּ ִ
ִ
ַחג ה‘ ָלנוּ"

)שמות י ,ט(

ִתּן
יציאַת ִמ ְצ ַריִםִ .מי י ֵ
ֻלּנוּ ִבּ ִ
שׁ ָתּ ִפים כּ ָ
ִכּי ֻ

עוֹלם.
שּׁוּבים ְלקוֹלוֹת ָכּל ָבּ ֵאי ָ
רוּתנוּ ִנ ְהיֶה ַק ִ
וּב ִשׂ ְמ ַחת ֵח ֵ
ְ
תמר דבדבני ודליה מרקס
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ֹאש ח ֶֹדׁש?
יָכוֹל ֵמר ׁ
"ב ּיוֹם ַההוּ א".
ַּת ְלמוּ ד לו ַֹמר ַּ
ִאי ַּב ּיוֹם ַההוּ א יָכוֹל ִמ ְּבעוֹד יוֹם?
"בעֲבוּ ר זֶה".
ַּת ְלמוּ ד לו ַֹמר ַּ
ָחים
ֻנ ִ
ֵש ַמ ָּצה וּ ָמרוֹר מ ּ
ׁשיׁ
ׁש ָעה ֶ
ַּבעֲבוּ ר זֶה לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָּלא ְּב ָ
ֶיך.
ְל ָפנ ָ
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אשר ציווה ה‘ אלוהינו...
מדרש ארבעת הבנים מציב הבדל חד בין הבן המכונה חכם
לזה המכונה רשע .בלב הבדל זה עומדת השאלה האם הם
מזדהים עם הציווי .שניהם יודעים שהסדר הוא חלק מ"עבודה",
"עדוֹת חוקים ומשפטים" .אלא שהראשון מזדהה
שכרוכים בו ֵ
ומקבל את הציווי ואילו השני דוחה אותו וקובע שהעבודה
הזאת  -לכם בלבד היא.
הפסוק שהמדרש שם בפי הבן החכם מתוך הנוסח המקראי
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
"אלוהינו" .זהו תרוץ דחוק משהו .אלא שבנוסחיו של מדרש
זה המופיעים בספרות חז"ל

)מכילתא דרבי ישמעאל ,בא ,מסכתא

דפסחא ,פרשה יח; ירושלמי ,פסחים ,פרק י ,לז ע"ד(

מצוטט הפסוק

אחרת .שם נוסחו "אשר ציווה ה‘ אלוהינו אותנו" .בלא
ספק ,זה היה הנוסח שהכירו בעלי המדרש כנוסח הנכון של
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?
 חז"ל קוראים את דברי המקרא "בעבור זה" ומסבירים כירק בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפנינו ,נוכל לחוג את חג
הפסח.
יהורם מזור
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מדרשי עבדות וגאולה
מצוות עשה היא לקיים בפסח את מה שנאמר
"את פתח לו" ,לפתוח בפני עצמנו ובפני ילדינו
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
שיפתחו
יבקשו להעמיק השנה ,להחליט מהו כיוון השיחה ַ
עם המשתתפים .לרשותנו עומדים הטכסטים המסורתיים
והמחודשים שבהגדה זו על שני צדדיה .אנו עשויים אף להוסיף
טכסטים משלנו .כך נבטיח שקריאת ההגדה תהיה משמעותית
ושכל אחת ואחד מהמשתתפים  -ילדים ומבוגרים  -יוכלו
לקיים על פי דרכם את המצווה "לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים".
ִמ ְּת ִח ָּלה עו ְֹב ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָ
ׁשיו
ָרה ָהיוּ אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ  ,וְ ַע ְכ ָ
ֹש ַע ֶאל ָּכל ָה ָעם
ׁ
ֹּאמר יְהו ֻ
ֱמרַ " :וי ֶ
ׁש ֶּנא ַ
ֵק ְר ָבנוּ ַה ָּמקוֹם ַלעֲבו ָֹדתוֶֹ .
יכם ֵמעו ָֹלם,
ָשבוּ אֲבו ֵֹת ֶ
ָהר י ְׁ
ׂ ָר ֵאלְּ .ב ֵע ֶבר ַה ּנ ָ
ּכֹה ָא ַמר יי ֱאל ֵֹהי ִי ְש
ָא ַּקח ֶאת
ֲח ִרים .ו ֶ
ַע ְבדוּ ֱאל ִֹהים א ֵ
ֲבי נָחוֹרַ ,ו ּי ַ
ֲבי ַא ְב ָר ָהם ַוא ִ
ֶּת ַרח א ִ
ָען
ָהר וָאו ֵֹל ְך אוֹתוֹ ְּב ָכל ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַה ּנ ָ
ֲב ֶ
אִ
ָא ְר ֶּבה ֶאת ז ְַרעוֹ ו ֶ
וַ
ָא ֵּתן ְלי ְִצ ָחק ֶאת ַי ֲעקֹב וְ ֶאת
ָא ֵּתן לוֹ ֶאת י ְִצ ָחק ,ו ֶ
ׁשת אוֹתוֹ ,וְ ַי ֲעקֹב וּ ָבנָיו י ְָרדוּ
ׂ ִעיר ָל ֶר ֶ
ׂו ֶאת ַהר ֵש
ָא ֵּתן ְל ֵע ָש
ׂו ,ו ֶ
ֵע ָש
ִמ ְצ ָריִם" )יהושע כד ,ב-ד(.
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א
ׁש ַה ָּקדוׁ
ׂ ָר ֵאלָּ ,ברוּ ְך הוּ אֶ ,
ָּברוּ ְך ׁשו ֵֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ִי ְש
ׁש ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִּב ְב ִרית ֵּבין
ׁשב ֶאת ַה ֵּקץ ַל ֲעשֹוֹתְּ .כ ָמה ֶ
ִח ַּ
ֱמרַ " :וי ֶ
ׁש ֶּנא ַ
ַה ְּב ָת ִריםֶ .
ֲך
ֹּאמר ְל ַא ְב ָרם ָיד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי גֵר י ְִהיֶה ז ְַרע ָ
ׁשנָה .וְ גַם ֶאת
ֲבדוּ ם וְ ִענּ וּ א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאוֹת ָ
ְּב ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהם ַוע ָ
ֻש ּגָדוֹל" )בראשית
ֲרי ֵכן י ְֵצאוּ ִּב ְרכׁ
ֲשר ַי ֲעבֹדוּ ָּדן ָאנ ִֹכי וְ ַאח ֵ
ׁ
ַהגּ וֹי א ֶ
טו ,יג-יד(.
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וּמ ַס ֵפּר
יצד? ַמ ְת ִחיל ְ
וּל ַסיֵּם ְבּ ֶשׁ ַבחֵ .כּ ַ
ְצ ִריְך ְל ַה ְת ִחיל ִבּ ְגנוּת ְ
וָ
ְטוֹעין
כּוֹפ ִרים ו ִ
ְ
וּמ ְלּ ָפנָיו,
ימי ֶתּ ַרח ִ
בוֹתינוִּ ,בּ ֵ
ֶשׁ ַבּ ְתּ ִח ָלּה ָהיוּ ֲא ֵ
אַחר ַה ֶה ֶבל ו ְ
ַ
וּמ ַסיֵּם ְכּ ָדת ָה ֱא ֶמת
יליםְ ,
בוֹדת ֱא ִל ִ
אַחר ֲע ַ
ְרוֹד ִפין ַ
ְכן
ְק ְר ָבנוּ ְליִחוּדוֹ .ו ֵ
ילנוּ ֵמ ָה ֻאמּוֹת ו ֵ
ְה ְב ִדּ ָ
 ֶשׁ ֵקּ ְר ָבנוּ ַה ָמּקוֹם לוֹ ו ְִכל ָה ָר ָעה
יע ֶשׁ ֲע ָב ִדים ָהיִינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ַריִם ,ו ָ
וּמוֹד ַ
ִ
ַמ ְת ִחיל
וּמ ַסיֵּם ַבּ ִנּ ִסּים ַ
ֶשׁ ְגּ ָמ ָלנוְּ ,
רוּתנוּ ,וְהוּא -
וּב ֵח ֵ
ַעשׂוּ ָלנוּ ְ
וּב ִנּ ְפ ָלאוֹת ֶשׁנּ ֲ
מּוֹסיף
ְכל ַה ִ
אָבי" ַעד ֶשׁיּ ְִגמֹר ָכּל ַה ָפּ ָר ָשׁה .ו ָ
אוֹבד ִ
"א ַר ִמּי ֵ
ִדרֹשׁ ֵמ ֲ
ֶשׁיּ ְ
שׁ ָבּח.
וּמ ֲא ִריְך ִבּ ְד ָרשׁ ָפּ ְר ָשׁה זוֹ ֲ -ה ֵרי זֶה ְמ ֻ
ַ
רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות חמץ ומצה ,פרק ז ,ד

”כּל ַה ֵבּן ַהיִּלּוֹד ַה ְיא ָֹרה ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ“
ְאָמרָ :
ֵכּיוָן ֶשׁ ָגזַר ַפּ ְרעֹה ו ַ
א,

)שמות

וּפ ֵרש ֶאת ַע ְצמוֹ
יוֹכ ֶבדֵ ,
הוֹציא ַע ְמ ָרם ֶאת ִא ְּשׁתוֹ ֶ
ִ
כב(ִ ,מיָּד

לוֹשׁה ָח ָד ִשים.
עוּבּ ֶרת ְשׁ ָ
ֵרשׁ ֶאת ִא ְשּׁתוֹ ְכּ ֶשׁ ִהיא ְמ ֶ
ְע ַמד ְוג ֵ
ִמ ֶמּנָה ,ו ָ
יהם.
שׁוֹת ֶ
ֵרשוּ ְנ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ְוג ְ
ְע ְמדוּ ָכּל י ְ
וָ
ְ
ֵר ְתָך ָק ָשה ִמֶּׁשל ַפּ ְרעֹהַ .פּ ְרעֹה ֹלא
אָמ ָרה לוֹ ִמ ְריָם ִבּתּוַֹ :א ָבּאְ ,גּז ָ
ְעל ַה ְנּ ָקבוֹתַ .פּ ְרעֹה
ְכ ִרים ו ַ
ַר ָתּ ַעל ַהזּ ָ
ְא ָתּה ָגּז ְ
ְכ ִרים ,ו ַ
ָגּזַר ֶא ָלּא ַעל ַהזּ ָ
ֶמת.
ֵר ְתָך ִמ ְת ַקּיּ ֶ
ֶימתֲ ,א ָבל ַא ָתּה ָצ ִדיק ו ְְגּז ָ
ֵרתוֹ ַקיּ ֶ
ָה ָרָׁשעָ ,ס ֵפק ְגּז ָ
ְה ֱחזִיר ֶאת ֶ
ָע ַמד ַע ְמ ָרם ו ֶ
ְה ֱחזִירוּ
ִשׂ ָר ֵאל ו ֶ
יוֹכ ֶבד ִא ְשּׁתוָֹ .ע ְמדוּ ָכּל י ְ
יהם.
שׁוֹת ֶ
ְנ ֵ
על פי שמות רבה ,פרשה א
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מכסים את המצות ,מגביהים את הכוס ואומרים:

ׁש ָע ְמ ָדה ַלאֲבו ֵֹתינוּ וְ ָלנוּ .
וְ ִהיא ֶ
ׁש ּלֹא ֶא ָחד ִּב ְל ָבד ָע ַמד ָע ֵלינוּ ְל ַכ ּלו ֵֹתנוּ ,
ֶ
ׁש ְּב ָכל ּדוֹר וָדוֹר עו ְֹמ ִדים ָע ֵלינוּ ְל ַכ ּלו ֵֹתנוּ ,
ֶא ָּלא ֶ
ָדם.
ילנוּ ִמ ּי ָ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א ַמ ִּצ ֵ
וְ ַה ָּקדוׁ
מניחים את הכוס ומגלים את המצות:

והגדת לבניך ולבנותיך ביום ההוא לאמר...
מדרש יציאת מצרים
ֵצא וּ ְל ַמד
ׁשם
ׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִהי ָ
ְמה ַו ָּיגָר ָ
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
ֲר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ַו ּי ֶ
"א ַ
ְענּ וּ נוּ ַו ּי ְִּתנוּ ָע ֵלינוּ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִּמ ְצ ִרים ַוי ַ
ָרבַ :ו ּי ֵ
ְלגוֹי ּגָדוֹל ָעצוּ ם ו ָ
ֲעב ָֹדה ָק ָ
ִש ַמע יי ֶאת ק ֵֹלנוּ ַו ּי ְַרא
ׁשה :ו ִַּנ ְצ ַעק ֶאל יי ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ַו ּי ְׁ
ֲצנוּ "
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַלח ֵ
ֶאת ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ָ
דברים כו ,ה-ז

ֵצא ֶאל ֶא ָחיו ַו ּי ְַרא ְּב ִס ְבל ָֹתם:
משה ַו ּי ֵ
ׁ
ָמים ָה ֵהם ַו ּיִגְ ַּדל ֶ
ַוי ְִהי ַּב ּי ִ
שמות ב ,יא

משה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת צֹאן י ְִתרוֹ ח ְֹתנוֹ ּכ ֵֹהן ִמ ְדיָן ַו ּיִנְ ַהג ֶאת ַה ּצֹאן
ׁ
וּ ֶ
ֵרא ַמ ְל ַא ְך יי ֵא ָליו
ַא ַחר ַה ִּמ ְד ָּבר ַו ָּיבֹא ֶאל ַהר ָה ֱאל ִֹהים ח ֵֹר ָבהַ :ו ּי ָ
ְּב ַל ַּבת ֵאׁש ִמ ּתו ְֹך ַה ְּסנֶה ַו ּי ְַרא וְ ִה ּנֵה ַה ְּסנֶה ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש וְ ַה ְּסנֶה ֵאינֶנּ וּ
ֻכל:
א ָּ
שמות ג ,א-ב

ָקה וּ ִבזְ ר ַֹע נְ טוּ יָה וּ ְבמ ָֹרא ָּגדֹל וּ ְבאֹתוֹת
ַו ּיו ִֹצ ֵאנוּ יי ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְּביָד ֲחז ָ
וּ ְבמ ְֹפ ִתים
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.
מחבריו של טכסט זה בטאו בו תחושה קשה של נרדפות
מתמדת ,של חיים ללא ביטחון ומשענת ,לבד מהביטחון באל
וההישענות עליו .בדבריהם מהדהד ניסיון היסטורי של עם
לְמוּד רדיפות ,גזירות ופוגרומים.
אנו ,החיים במדינת ישראל ,המגֵנים על עצמאותנו ועל חיינו
והמחזיקים בידינו את הכוח הצבאי והכלכלי הדרוש לכך ,שוב
איננו רשאים לראות כך את קיומנו ואת מעמדנו .אנו מצוּוים
לזכור ולהזכיר את ניסיון אמותינו ואבותינו .אנו מצוּוים לדעת
שלא חלפו האויבים ולא חלפה האיבה .ועם זאת ,אסור לנו
להיגרר אל תודעת-קורבן שאינו אחראי לגורלו ולמעשיו.
אדרבא ,עלינו חלה מצווה אחרת .אנחנו מצוּוים ב"בכל דור
המצווֶה עלינו לראות עצמנו כאילו
ודור" האחר של ההגדה ,זה ְ
המצווֶה עלינו להישמר מכל משמר שמא
יצאנו ממצרים; זה ְ
נשעבד ,שמא נרדוף ,שמא נקום לכלות .מפני סכנה זו לא
תציל אותנו הבטחת האל .רק אנו ,בכוח הכרעתנו הרוחנית
המצווָה.
והמוסרית  -נוכל להיאבק על קיום ִ
יהוידע עמיר
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ְמה
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
ֲר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ַו ּי ֶ
"א ַ
ׁשם
ׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעטַ ,וי ְִהי ָ
ַו ָּיגָר ָ
ָרב"
ְלגוֹי ּגָדוֹל ָעצוּ ם ו ָ
ְמה"
ֵרד ִמ ְצ ַרי ָ
" ַו ּי ֶ
ֲך ְּב ֶא ֶרץ
ֱמרָ " :יד ַֹע ֵּת ַדע ִּכי גֵר י ְִהיֶה ז ְַרע ָ
ָאנוּס ַעל ִּפי ַה ִּד ּבוּרְּ .כ ָמה ֶׁש ֶּנא ַ
שנָה" )בראשית טו ,יג(.
ֲבדוּם ו ְִענּ ּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאוֹת ָׁ
לֹא ָל ֶהם ַוע ָ

ׁשם"
" ַו ָיגָר ָ
ׁשם.
ָרד ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְל ִה ְׁש ַּת ֵּק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִם ֶא ָּלא ָלגוּ ר ָ
ׁש ּלֹא י ַ
ְמ ַל ֵּמד ֶ
ֹּאמרוּ ֶאל ַּפ ְרעֹה ָלגוּ ר ָּב ָא ֶרץ ָּבאנוּ ִּכי ֵאין ִמ ְר ֶעה ַל ּצֹאן
ֱמרַ " :וי ְ
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
ֲב ֶד ָ
ֲשר ַלע ָ
ׁ
אֶ
יך
ֲב ֶד ָ
ֵשבוּ נָא ע ָ
ָען ,וְ ַע ָּתה י ְׁ
יך ִּכי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
גֹּשן" )בראשית מז ,ד(.
ׁ
ְּב ֶא ֶרץ ֶ

"ב ְמ ֵתי ְמ ָעט"
ִּ
ׂ ְמ ָך
ְמה וְ ַע ָּתה ָש
יך ִמ ְצ ָרי ָ
ֶפׁש י ְָרדוּ אֲבו ֶֹת ָ
"ב ִׁש ְב ִעים נ ֶ
ֱמרְּ :
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
ש ַמיִם ָלרוֹב" )דברים י ,כב(.
ׁ
יך ְּככו ְֹכ ֵבי ַה ָּ
יי ֱאל ֶֹה ָ

ׁשם ְלגוֹי"
" ַוי ְִהי ָ
ׁש ּלֹא ִׁשנּ וּ ֶאת ְׁש ָמם ,וְ לֹא ִׁשנּ וּ
ׁשםֶ :
ׂ ָר ֵאל ְמ ֻצ ּיָנִ ים ָ
ׁש ָהיוּ ִי ְש
ְמ ַל ֵּמד ֶ
ילה.
ת-ה ִּמ ָ
ׁש ָּל ֶהם ,וְ לֹא ִּב ְּטלוּ ֶא ַ
ֶאת ְלׁשוֹנָם ,וְ לֹא ִּג ּלוּ ִמ ְס ּתו ִֹרין ֶ
מדרש שוחר טוב ,קיד

ָרב"
"גָדוֹל ָעצוּ ם ו ָ
ּ
ַע ְצמוּ ִּב ְמאֹד ְמאֹד
ִש ְרצוּ ַו ּי ְִר ּבוּ ַו ּי ַ
ָאל ָּפרוּ ַו ּי ְׁ
ׂר ֵ
"וּבנֵי ִי ְש
ֱמרְ :
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
ֹתם" )שמות א ,ז(.
ַת ָּמלֵא ָה ָארֶץ א ָ
ו ִּ
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מסע לארץ ישראל

חיים אידיס

יח ֵמ ַעל,
ָר ַח ַמ ְשׁ ִגּ ַ
ַהיּ ֵ
אוֹכל ַה ַדּל
ַבּי ַשׂק ָה ֶ
ַעל גּ ִ
ַה ִמּ ְד ָבּר ִמ ַתּ ְח ַתיֵ ,אין סוֹפוֹ ְל ָפ ִנים,
יחה ְל ֶא ַחי ַה ְקּ ָט ִנים.
ְא ִמּי ַמ ְב ִטּ ָ
וִ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת ְל ָה ִרים ַר ְג ַליִם
ַמ ֲא ָמץ ֲ
ְרוּשׁ ַליִם.
אַחרוֹןִ ,ל ְפנֵי י ָ
ָר ַח ַה ֲחזֵק ַמ ֲע ָמד,
אוֹר י ֵ
אָבד
אוֹכל ֶשׁ ָלנוּ ַ
ַשׂק ָה ֶ
ְללוֹת ֶשׁל ַתּ ִנּים
ַה ִמּ ְד ָבּר ֹלא ִנ ְג ָמר ,י ָ
יעה ֶאת ֶא ַחי ַה ְקּ ָט ִנים:
ְא ִמּי ַמ ְר ִגּ ָ
וִ
ָאל
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת ְבּ ָקרוֹב ִנגּ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל.
ַפ ִסיק ָל ֶל ֶכתְ ,ל ֶא ֶרץ י ְ
ֹלא נ ְ
שׁוֹד ִדים
ילה ָתּ ְקפוּ ְ
וּב ַלּ ָ
ַ
ַדּה,
ְבּ ַס ִּכין גַּם ְבּ ֶח ֶרב ח ָ
ָר ַח ֵע ִדי,
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַדּם ִא ִמּיַ ,היּ ֵ
טנים:
יחה ֶל ֶא ַחי ַה ְקּ ִ
ְא ִּמי ַמ ְב ִט ָ
וִ
ִתגּ ֵ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת י ְ
ַשּׁם ֶה ֲחלוֹֹם
ִשׂ ָר ֵאל.
יעְ ,ל ֶא ֶרץ י ְ
ַגּ ַ
עוֹד ְמ ַעט נ ִ
מוּתהּ ֶשׁל ִא ִמּי,
ָר ַח ְדּ ָ
ַבּיּ ֵ
יטה ִבּיִ ,א ָמּא אַל ֵת ָע ְל ִמי
ַמ ִבּ ָ
ְכוֹלה,
ְתה י ָ
ְתה ְל ִצ ִדּיִ ,היא ָהי ָ
לוּ ָהי ָ
ֵע ָ
ְל ַשׁ ְכנ ָ
ְהוּדי.
אוֹתם ֶשׁ ֲא ִני י ִ
ַשּׁם ֶה ֲחלוֹם
ִתגּ ֵ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת י ְ
ִשׂ ָר ֵאל.
יעְ ,ל ֶא ֶרץ י ְ
ַגּ ַ
עוֹד ְמ ַעט נ ִ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת ְל ָה ִרים ַר ְג ַליִם
ְרוּשׁ ַליִם.
אַחרוֹןִ ,ל ְפנֵי י ָ
ַמ ֲא ָמץ ֲ
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ְענּ וּ נוּ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִּמ ְצ ִרים ַוי ַ
" ַו ּי ֵ
ׁשה"
ַוי ְִּתנוּ ָע ֵלינוּ עֲבו ָֹדה ָק ָ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִּמ ְצ ִרים"
" ַו ּי ֵ
"ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה לוֹ ֶּפן י ְִר ֶּבה ,וְ ָהיָה ִּכי ִת ְק ֶראנָה
ֱמר ָ
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
ִמ ְל ָח ָמה וְ נו ַֹסף ּגַם הוּ א ַעל שֹוֹנְ ֵאינוּ וְ נִ ְל ַחם ָּבנוּ וְ ָע ָלה ִמן
ָה ָא ֶרץ" )שמות א ,י(.
ׂה ָל ֶהם יו ֵֹסף,
ׁש ָע ָש
ְּכפוּ יֵי טו ָֹבה ָהיוּ .וְ ִׁש ְלמוּ ָר ָעה ַּת ַחת ַה ּטו ָֹבה ֶ
ָדע ֶאת
ֲשר לֹא י ַ
ׁ
ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדׁש ַעל ִמ ְצ ָריִם א ֶ
ֱמרַ " :וי ָ
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
יו ֵֹסףָ .ע ָש
ָדע ֶאת יו ֵֹסף.
ׂה ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ִא ּלוּ לֹא י ַ
על פי בבלי ,סוטה יא ע"א

ְענּ וּ נוּ "
" ַוי ַ
ׂ ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַענּ וֹתוֹ ְּב ִס ְבלו ָֹתם
ׂימוּ ָע ָליו ָש
ֱמרַ " :ו ָּי ִש
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
ִבן ָע ֵרי ִמ ְס ְּכנוֹת ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ִּפתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס" )שמות א ,יא(.
ַו ּי ֶ

ׁשה"
" ַוי ְִּתנוּ ָע ֵלינוּ עֲבו ָֹדה ָק ָ
ׂ ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך" )שמות א ,יג(
ֲבד ּו ִמ ְצ ַריִם ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ֱמרַ " :ו ַּיע ִ
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ

"ה ָבה נִ ְת ַח ְּכ ָמה" )שמות א ,י(ִ ,ק ֵּבץ ַּפ ְרעֹה ֶאת
ׁש ָא ַמר ַּפ ְרעֹה ָ
ׁש ָעה ֶ
ְּב ָ
ׂוּ ִע ִּמי ַה ּיוֹם ְּבטו ָֹבהַ ,היְנוּ
ׁשה ִמ ֶּכם ֲעש
ׂ ָר ֵאלָ ,א ַמר ָל ֶהם ְּב ַב ָּק ָ
ָּכל ִי ְש
ֲבדוּ ִמ ְצ ַריִם ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ִּד ְכ ִתיב " ַו ַּיע ִ
ילה
ׂ ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך" )שם ,יג(ַּ ,ב ְּת ִח ָ
ׁש ָהיָה רו ֶֹאה ַּפ ְרעֹה
ָטל ַסל וּ ַמגְ ֵר ָפה ,וְ ָכל ִמי ֶ
ְּב ֶפה ַרךַּ .פ ְרעֹה נ ַ
ׂ ָר ֵאל
ׂהִ .מ ּיָד ָה ְלכוּ ִי ְש
ׂה ַּב ְּל ֵבנִ יםָ ,היָה עוֹ ֶש
נו ֵֹטל ַסל וּ ַמגְ ֵר ָפה וְ עו ֶֹש
ֲלי
ׁש ָהיוּ ַּבע ֵ
ִּבזְ ִריזוּ ת ,וְ ָעשוּ אוּ ָמנוּ ת ִע ּמוֹ ָּכל ַה ּיוֹם ְל ִפי כ ָֹחןְ ,ל ִפי ֶ
ׂיםָ .א ַמר ָל ֶהם:
יהם נוֹגְ ִש
ֲל ֶ
ֱמיד ע ֵ
ׁש ֶה ְח ִשיך ֶהע ִ
ּכ ַֹח וְ גִ ּבו ִֹריםֵּ .כיוָן ֶ
ִח ְׁשּבוּ ֶאת ַה ְּל ֵבנִ יםִ .מ ּיָד ָע ְמדוּ וּ ָמנוּ או ָֹתןָ ,א ַמר ָל ֶהםָּ :כ ּזֶה ַא ֶּתם
ידין ִלי ְּב ָכל יוֹם וָיוֹם.
ֲמ ִ
ַמע ִ
תנחומא-בובר ,בהעלותך ,כג
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"ויענונו"" ,ויתנו עלינו עבודה קשה"-
ניצולי מחנות הריכוז מספרים:
פעם ...היינו עושים במלאכה בתוך תעלה .השחר סביבנו היה
אפור; השמים ממעל היו אפורים; אפור היה השלג באורו
החיוריין של השחר; אפורים היו הסמרטוטים שלבשו חברי
מספר בלי-אומר עם
ֵ
האסירים ,ואפורים פניהם .שוב הייתי
אשתי ,ואולי ביקשתי למצוא את הסיבה לסבלי ,לגסיסתי
האיטית .בהתקוממות נמרצת אחרונה נגד חדלון-התקווה
של המוות הממשמש ובא ,חשתי כי רוחי מבקיעה פתאום את
חומת הקדרות האופפת אותי .חשתי כי רוחי יוצאת מגבולותיו
ואי-מזה שמעתי
של אותו עולם חדל-תקווה ,חדל-משמעותֵ ,
קול מריע תרועת נצחון ”הן!“ ,בתשובה על שאלתי ,אם יש איזו
תכלית אחרונה .אותה שעה נדלק אור בבית-אכרים רחוק,
שעמד בקו-האופק כאילו ציירוהו שם ,בעיצומה של האפרוריות
המשמימה של שחר עולה בבאווריה.
והאור האיר בחושך .שעות על שעות חצבתי במעדרי באדמה
הקפואה .הזקיף עבר והטיח בי דברי עלבון .ושוב התייחדתי
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,
על אותה תלולית של עפר שהעליתי מן המחפורת והשהתה
עלי את מבטה.
ויקטור פראנקל" ,חוויות במחנה ריכוז" ,האדם מחפש משמעות ,עמ‘ .57-56
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ׁשה"
" ַוי ְִּתנוּ ָע ֵלינוּ עֲבו ָֹדה ָק ָ
ׂ ֶדה"
ׁשה ...וּ ְב ָכלֲ -עב ָֹדה ַּב ָּש
ֵיהם ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָ
ת-ח ּי ֶ
ימ ְררוּ ֶא ַ
"וִ ָ
אכ ָתם
ׂין ְמ ַל ְ
ׁש ָהיוּ עוֹ ִש
ׂ ֶדה"? ְל ַא ַחר ֶ
א ,יד( ַ -מהוּ "וּ ְב ָכלֲ -עב ָֹדה ַּב ָּש
יהם ָלנוּ ַח ָּ -בא ַה ִּמ ְצ ִרי וְ או ֵֹמר
ְּב ִטיט וּ ִב ְל ֵבנִ ים ָּב ִאין ָל ֶע ֶרב ְל ָב ֵּת ֶ
ָרק ִמן ַה ִּג ּנָהַּ ,ב ַּקע ִלי ֵעץ זֶהַ ,מ ֵּלא ִלי ָח ִבית זוֹ
ט-לי י ָ
לוֵֹ :צא ַל ֵּק ִ
ׂ ֶדה".
ָהר ֱ -הוֵי" :וּ ְב ָכלֲ -עב ָֹדה ַּב ָּש
ִמן ַה ּנ ָ
)שמות

מדרש תנחומא  -ויצא

"ו ִַּנ ְצ ַעק ֶאל יי ֱאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינוּ ,
ִש ַמע יי ֶאת ק ֵֹלנוּ ַ ,ו ּי ְַרא ֶאת
ַו ּי ְׁ
ֲצנוּ "
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַלח ֵ
ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ָ
"ו ִַּנ ְצ ַעק ֶאל יי ֱאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינו"
ֵאנְ ח ּו
ָמת ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ַוי ָ
ֱמרַ " :וי ְִהי ַב ּי ִָמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם ַו ּי ָ
ְּכ ָמה ֶׁש ֶּנא ַ
ַת ַעל ַׁשו ְָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן
ׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה ַו ּיִזְ ָעקוּ ,ו ַּ
ְבנֵי ִי ְש
עב ָֹדה" )שמות ב ,כג(.
ָה ֲ

ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדׁש"
" ַוי ָ
ׁש ִּנ ְת ַח ְּדׁשוּ
ַרב וּ ְׁשמוּ ֵאלֶ .א ָחד ָא ַמרָ :ח ָדׁש ַמ ָּמׁש ,וְ ֶא ָחד ָא ַמרֶ :
יהם.
ֲל ֶ
ֻר ָענֻ ּיוֹת ע ֵ
ׁש ִח ֵּדׁש ְּגזֵרוֹת וּ פ ְ
ְּגזֵרו ָֹתיוֶ ,
בבלי ,סוטה ,יא ע"א

" ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ "
ׁש ָהיוּ
ַחדִ ,מּׁשוּ ם ֶ
ָשבוּ י ַ
ֻּלם וְ י ְׁ
ׂ ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִם נִ ְת ַק ְּבצוּ כ ָּ
ׁש ָהיוּ ִי ְש
ְּכ ֶ
ֲס ִדים
ׂוּ ְּג ִמילוּ ת-ח ָ
ׁש ַּי ֲעש
ַחד ֶ
ֻדה ַא ַחת ,וְ ָכ ְרתוּ ְּב ִרית י ַ
ֻּלם ַּב ֲאג ָּ
כ ָּ
זֶה ִעם זֶה ,וְ י ְׁ
ׁש ּלֹא
ִש ְמרוּ ִּב ְל ָב ָבם ְּב ִרית ַא ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ,וְ ֶ
ׁש ּלֹא י ְִל ְמדוּ ְלׁשוֹן ִמ ְצ ַריִםִ ,מ ְפנֵי ַּד ְר ֵכי
יהם ,וְ ֶ
ֲב ֶ
י ִַּניחוּ ְלׁשוֹן ֵּבית א ִ
ָרה.
עֲבו ָֹדה-ז ָ
שמות רבה ,א
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]במחנה[ המאבק להישרד הוא מאבק ללא רחמים ,משום
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
אותו בשקט ,משום שאיש אינו מעוניין שעוד מוזלמן** אחד
ָ
ישׂ ֵרך את רגליו יום-יום לעבודה .ואם בהתחכמות ובסבלנות,
שיש בם מן הנס ,ימצא מישהו תחבולה להתחמק מעבודה
בערמה נסתרת כמה גרמים
קשה; ואם יצליח להוסיף לעצמו ָ
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(
ֲה ֶא ְחגּוֹג ֶאת יוֹם ֻה ַלּ ְד ִתּי?
ַח ִליטוּ ֵהם.
יבים ָל ַד ַעת  -י ֲ
יט ִ
ֲא ֵח ִרים ֵמ ִ
אוֹתי
ֲא ָבל אוֹתוֹ ֶרגַע ,אוֹתוֹ יוֹם ֶשׁבּוֹ ֵהם ִשׁ ְח ְררוּ ִ
ירים;
ִמ ִגּ ְד ֵרי ַה ַתּיִל ֶשׁל ַמ ֲחנֶה ָה ֲא ִס ִ
ָ
ְמנָּהּ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶטּ ֶרם ָבּא ז ַ
ירי
יבּ ִ
ארסִ ,בּ ְכפוֹר ִס ִ
אשׁית ָמ ְ
יעה ְבּ ֵר ִ
ִה ִגּ ָ
כּוֹכ ִבים ְבּ ָצ ֳה ֵרי ַהיּוֹם.
ירת ָ
ְבּ ִה ַ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֵבּ ַר ְכ ִתּי ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה
ְבּ ָ
ַלדוּת.
ימי י ְ
ֶה ְג ָתּה ִמ ֵ
ֶשֹּׁלא נ ֱ
ַע ָתּה ִשׁ ְכנ ְ
ַע ִתּי ֶאת ַע ְצ ִמיָ :שׁ ָעה ָכּזוֹ ,יוֹם ָכּזֶה
ָענַק ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ְלכֹל ֵר ַע.
יֳ
אוֹתוֹ יוֹם ַחג
ַעבֹר ֶדּ ֶרְך כֹּל ֶדּ ֶלת
יֲ
ישׁה.
ְלֹלא צ ֶֹרְך ִבּ ְנ ִק ָ
לספר
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ִש ַמע יי ֶאת ק ֵֹלנו"
" ַו ּי ְׁ
ֲק ָתם ַויִזְ ּכֹר ֱאל ִֹהים ֶאת
ִש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת ַנא ָ
ֱמרַ " :ו ּי ְׁ
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
עקֹב" )שמות ב ,כד(.
ְּב ִריתוֹ ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת י ְִצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲ

" ַוי ְַרא"
ֳלם ְל ַמ ַען ְׁשמוֹ ַה ּגָדוֹל ַּבעֲבוּ ר ַה ְּב ִרית
ׁש ָע ָליו ְל ָגא ָ
ָדע ַה ָּק ָּב"הֶ ,
יַ
ת-ב ִריתוֹ".
ׁש ָּכ ַרת ִעם ָה ָאבוֹת ,וְ ֵכן הוּ א או ֵֹמרַ " :ויִזְ ּכֹר ֱאל ִֹהים ֶא ְּ
ֶ
שמות רבה ,א

"את ָענְ יֵנוּ "
ֶ
ישוּ ת ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ.
זוֹ ְּפ ִר ׁ
יהם
ֲל ָ
ׂ ָר ֵאל ְּבעֲבו ַֹדת ֶּפ ֶר ְך ְּב ִמ ְצ ַריִם ָּגזַר ע ֵ
ׁש ָהיוּ ִי ְש
ׁש ָעה ֶ
ְּב ָ
ֲה ִבים ִעם
ׁשלֹא י ְִהיוּ ְמ ַת ִּנים א ָ
יהן ֶ
ְשנִ ים ְּב ַב ֵּת ֶ
ׁ
ׁשלֹא י ְִהיוּ י ֵ
ַּפ ְרעֹה ֶ
יהםָ .א ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר ַח ַל ָ
נְׁשו ֵֹת ֶ
ׂ ָר ֵאל
פתאֶ :מה ָהיוּ ְּבנוֹת ִי ְש
ֹש-ברוּ ך-הוּ א
ׂוֹת? יו ְֹרדוֹת ִל ְׁשאוֹב ַמיִם ִמן ַה ּיְאוֹר וְ ַה ָּקדו ָּ
עוֹש
יהן ,וְ ֵהן מו ְֹכרוֹת וּ ְמ ַבְּׁשלוֹת
ַמן ָל ֵהן ָּדגִ ים ְק ָטנִ ים ְּבתוֹך ַּכ ֵּד ֶ
ָהיָה ְמז ִֵּ
ׂ ֶדה וּ ַמא ִ
ֵמ ֶהן וְ קוֹנוֹת ֵמ ֶהן ַייִן וְ הו ְֹלכוֹת ַל ָּש
יהן
ֲל ֶ
ֲכילוֹת ֶאת ַּבע ֵ
ׁש ָהיוּ או ְֹכ ִלין וְׁשו ִֹתין ,נו ְֹטלוֹת ַה ַּמ ְראוֹת וּ ַמ ִּביטוֹת ָּב ֶהן
ׁשםִ ...מ ֶּ
ָ
ָאה
ָאה ִמ ְּמ ָך ,וְ זֶה או ֵֹמר אֲנִ י נ ֶ
יהן .זֹאת או ֶֹמ ֶרת אֲנִ י נ ָ
ֲל ֶ
ִעם ַּבע ֵ
ילין ַע ְצ ָמן ִל ֵ
ִמ ֶמ ְך .וּ ִמ ּתוֹך ָּכך ָהיוּ ַמ ְר ִּג ִ
ידי ַּת ֲאוָה ,וּ ָפ ִרין וְ ָר ִבין...
יהן וּ ַמ ְר ִּגילוֹת או ָֹתן
ֲל ֶ
ׁש ָהיוּ ָמ ְראוֹת ְל ַבע ֵ
ִּבזְ כוּ ת או ָֹתן ַה ַּמ ְראוֹת ֶ
ֱמר "י ְָצאוּ ָּכל
ׁש ֶנא ָ
ֱמידוּ ָּכל ַה ְּצ ָבאוֹת ֶ
ידי ַּת ֲאוָה ִמ ּתוֹך ַה ֶּפ ֶרךְֶ ,הע ִ
ִל ֵ
ִצ ְבאוֹת יי ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" )שמות יב ,מא(; וְ או ֵֹמר" :הו ִֹציא יי ֶאת ְּבנֵי
ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַעל ִצ ְבא ָֹתם" )שמות רבה ,נא(.
ׂוֹת ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן,
ֹשה ַל ֲעש
ׁ
ׁש ָא ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹש ָּברוּ ך הוּ א ְלמ ֶ
ֵּכיוָן ֶ
ֵש ָלנוּ ִל ֵּתן
ָשים ָמה יׁ
ׂ ָר ֵאל וְ נִ ְת ַּנ ְּדבוָּ ...א ְמרוּ ַה ּנ ִ
ָע ְמדוּ ָּכל ִי ְש
ְּבנִ ְד ַבת ַה ִּמ ְׁש ָּכןָ ,ע ְמדוּ וְ ֵה ִביאוּ ֶאת ַה ַּמ ְראוֹת וְ ָה ְלכוּ ָל ֵהן ֵא ֶצל
ָעף ָּב ֶהן...
מ ֶֹשהְּ .כ ֶש ָר ָאה מ ֶֹשה או ָֹתן ַה ַּמ ְראוֹת ז ַ
המשך בעמוד < 58
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בכל דור יש פירוש חדש ליציאת מצרים ולא
רק בכל דור ,אלא בכל אדם יש נקודה של
חירות שהיא פירוש ליציאת מצרים .את
הנקודה הזו יכול לברר רק כל אדם לעצמו.
ר‘ יצחק מאיר מגור

ָתי ֵבּין ַה ָבּנוֹת“
חוֹחים ֵכּן ַר ְעי ִ
שׁוֹשׁנָּה ֵבּין ַה ִ
”כּ ַ
אָמרְ :
ַר ִבּי ֶא ְל ָעזַר ַ
ִשׂ ָר ֵאל
שׁהיוּ י ְ
שׁוֹשׁנָה זוֹ ָק ָשׁה ְל ַל ְקּ ָטהַּ ,כּך ֶכּ ָ
)שיר השירים ב ,ב( – ָמה ָ
ֹלהים ָלבוֹא
ָאל .זֶהוּ ֶשׁ ָכּתוּב ”אוֹ ֲה ִנ ָסּה ֱא ִ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ָהיוּ ָק ִשׁין ִלגּ ֵ
ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי“ )דברים ד ,לד(.
מוּאל ֶבּן ַפּזִּי” :גּוֹי ִמ ֶקּ ֶרב ַעם“
ְהוֹש ַע ִבּ ַר ִבּי ְנ ֶח ְמיָה ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ַר ִבּי י ֻׁ
”עם ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי“ֶ ,א ָלּא ”גּוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי“ ֵ -אלוּ
ֵאין ָכּתוּב ָכּאן ,אוֹ ַ
לוֹריוֹת,
ַדּ ֵלי ְבּ ִ
ְאלוּ ְמג ְ
לוֹריוֹת ו ֵ
ַדּ ֵלי ְבּ ִ
ְאלוּ ֲע ֵר ִליםֵ ,אלוּ ְמג ְ
ֲע ֵר ִלים ו ֵ
ְתה ִמ ַדּת
יכך ֹלא ָהי ָ
לוֹב ֵשׁי ִכּ ְלאַיִםְ ,ל ִפ ַ
ְאלוּ ְ
לוֹב ֵשׁי ִכּ ְלאַיִם ו ֵ
ֵאלוּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם.
ַאלוּ י ְ
נוֹתנֶת ֶשׁ ִיּגּ ֲ
ַה ִדּין ֶ
אָסר ַה ָקּדוֹש ָבּרוּך הוּא ֶאת
ַח ָמ ִניִ :אלּוּ ֹלא ַ
מוּאל ַבּר נ ְ
אָמר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ַ
”ל ֵכן ֱאמֹר ִל ְבנֵי
אָלין ִמ ִמּ ְצ ַריִםָ .
ִשׂ ָר ֵאל ִנ ְג ִ
בוּעה ֹלא ָהיוּ י ְ
ַע ְצמוֹ ִבּ ְשׁ ָ
אתי ֶא ְת ֶכם ִמ ַתּ ַחת ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִם“
ְהוֹצ ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֲא ִני ה‘ ו ֵ
יְ

)שמות ו,

בוּעה.
ְאין ָל ֵכן ֶא ָלּא ְשׁ ָ
ז(  -ו ֵ
על פי ויקרא רבה ,פרשה כג
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ָא ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹש ָּברוּ ך הוּ א ְלמ ֶֹשה :מ ֶֹשהַ ,על ֵאלוּ ַא ָּתה ְמ ַב ּזֶה?
ֱמידוּ ָּכל ַה ְּצ ָבאוֹת ַה ָּללוּ ְּב ִמ ְצ ַריִם .טוֹל ֵמ ֵהן
ַה ַּמ ְראוֹת ָה ֵאלוּ ֵהן ֶהע ִ
ַו ֲע ֶש
ׁש ִּמ ֶּמנּ וּ י ְִהיוּ ִמ ְת ַּק ְּד ִׁשין
ֹשת וְ ַכנּ וֹ ַל ּכוֹהֲנִ ים ֶ
ׁ
ׂה ֵמ ֵהן ִּכיוֹר נְ חו ֶ
ַה ּכוֹהֲנִ ים.
על פי תנחומא ,פרשת פקודי ,ט

ֲמ ֵלנוּ "
"וְ ֶאת ע ָ
"כל ַה ֵּבן ַה ּיִלוֹד ַה ְיא ָֹרה ַּת ְׁש ִליכוּ הוּ
ֱמרָּ :
ׁש ֶּנא ַ
ֵא ּלוּ ַה ָּבנִ יםְּ .כ ָמה ֶ
וְ ָכל ַה ַּבת ְּת ַחיּוּן" )שמות א ,כב(.

ֲצנוּ "
"וְ ֶאת ַלח ֵ
ֲשר ִמ ְצ ַריִם
ׁ
יתי ֶאת ַה ַּל ַחץ א ֶ
ֱמר" :וְ גַם ָר ִא ִ
ׁש ֶּנא ַ
זוֹ ַה ְּד ַחקְּ .כ ָמה ֶ
ֹתם" )שמות ג ,ט(.
ֲצים א ָ
לֹח ִ

משה
ׁ
ָמים ָה ֵהם ַו ּיִגְ ַּדל ֶ
" ַוי ְִהי ַּב ּי ִ
ֵצא ֶאל ֶא ָחיו ַו ּי ְַרא ְּב ִס ְבל ָֹתם"
ַו ּי ֵ
שמות ב ,יא

ֵצא ֶאל ֶא ָחיו ַוי ְַרא ְּב ִס ְבל ָֹתם"
" ַוי ֵ
ֲבל ִלי
ׁש ָהיָה רו ֶֹאה ְּב ִס ְבלו ָֹתם וּ בו ֶֹכה וְ או ֵֹמר :ח ָ
ַמהוּ " ַוי ְַרא"? ֶ
אכת
ׁשה ִמ ְּמ ֶל ֶ
אכה ָק ָ
ׁש ֵאין ְל ָך ְמ ָל ָ
יכם! ֶ
ֲל ֶ
ִתן מוּ ִתי ע ֵ
יכםִ ,מי י ֵּ
ֲל ֶ
עֵ
ל-א ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
ֵע ְל ָכ ֶ
ַה ִּטיט .וְ ָהיָה נו ֵֹתן ְּכ ֵת ָפיו וּ ְמ ַס ּי ַ
שמות רבה ,א
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משה נאבק למען הצדק:
כשיוצא משה מבית ִחנוכו לשוק החיים ,מיד הוא פוגש בעלבון
הצדק ,ומבלי להרבות מחשבות ,תובע הוא תיכף את העלבון הזה
ותיכף מתגלע הריב הנצחי שבין הנביא ובין החיים.
"איש מצרי מכה איש עברי" ,התקיף רומס ברגל גאוָה את
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
ַַבּר על
זה! ..ועוד הפעם מתקומם הצדק בלב הנביא ,והוא מתע ֵ
ריב לא לו .ובפעם הזאת נוכח לדעת ,כי לא דבר נקל הוא להלחם
מלחמת הצדק ,כי החיים חזקים ממנו והרוצה לעמוד נגדם מביא
"פ ֵקח"
את עצמו בסכנה .אבל הנסיון הזה לא הועיל לו להיות ִ
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
לדבר אליו כפי שנצטווה לדבר ,והוא גמר אומר לעשות כן.
בהתאם למצב ההיסטורי אינו גם מסוג הגואלים הלאומיים
הרגילים; אין ִעמו אלא הדיבור בלבד .למן השעה שהדיבור בא
אליו על ההר ברי לו שדי בכך :כי בדברו את הדיבור  -האל
ה"הווה" הווה עמו.
מרדכי מרטין בובר ,משה ,עמ‘ 89
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" ַוי ְַרא ְּב ִס ְבל ָֹתם"
ֵש לוֹ ֶע ֶבדִ ,אם
ׁש ּיׁ
ׁש ֵאין ָל ֶהם ְמנוּ ָחה ,וְ ָא ַמר ְל ַפ ְרעֹהִ :מי ֶ
ָר ָאה ֶ
יךִ ,אם ֵאין ַא ָּתה
ֲב ֶד ָ
ׁשבוּ ַע הוּ א ֵמת; וְ ֵא ּלוּ ע ָ
ֵאינוֹ נָח יוֹם ֶא ָחד ְּב ָ
יח ָל ֶהם יוֹם ֶא ָחד ְּב ָ
ֵמנִ ַ
ׂה ָל ֶהם
ׁשבוּ ַע ֵהם ֵמ ִתיםָ .א ַמר לוֵֹ :ל ְך ַו ֲע ֵש
ׁש ָּבת ָלנוּ ַח.
ֹשה וְ ִת ֵּקן ָל ֶהם ֶאת יוֹם ַה ַּ
ׁ
ֹאמרָ .ה ַל ְך מ ֶ
ׁש ּת ַ
ְּכמוֹ ֶ
שמות רבא א'

משה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת צֹאן
ׁ
"וּ ֶ
י ְִתרוֹ ח ְֹתנוֹ ּכ ֵֹהן ִמ ְדיָן ַו ּיִנְ ַהג ֶאת
ַה ּצֹאן ַא ַחר ַה ִּמ ְד ָּבר ַו ָּיבֹא ֶאל ַהר
ָה ֱאל ִֹהים ח ֵֹר ָבה"
שמות ג ,א

ֹשה ָהיָה ר ֶֹעה"
ׁ
"וּ מ ֶ
ׁש ָהיָה
ֹשה ְּבצֹאןָ .א ְמרוּ ַר ּבו ֵֹתינוְּּ :כ ֶ
ׁ
ברוּ ְך-הוּ א ְלמ ֶֹש ָּ
ְּב ָחנוֹ ַה ָּקדוׁ
ׁשל י ְִתרוֹ ַּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ַרח ִמ ֶּמנּ וּ ְּג ִדי ,וְ ָרץ
ֹשה ַר ֵּבנוּ רו ֶֹעה צֹאנוֹ ֶ
ׁ
מֶ
ׁש ִה ִּג ַ
ֲריו ַעד ֶ
ַאח ָ
יע ְל ָחסוּ ת נִ זְ ַּד ְּמנָה לוֹ ְּב ֵר ָכה
ׁש ִה ִּג ַ
יע ְל ָחסוּ תֵּ .כוָן ֶ
ֹשה ֶא ְצלוָֹ ,א ַמר" :אֲנִ י
ׁ
יע מ ֶ
ׁש ִה ִּג ַ
ׁשל ַמיִם וְ ָע ַמד ַה ְּג ִדי ִל ְׁשתוֹתֵּ .כוָן ֶ
ֶ
ִית ִמ ְּפנֵי ָצ ָמאָ ,עיֵף ַא ָּתה"ִ .ה ְר ִּכיבוֹ ַעל
ׁש ָרץ ָהי ָ
ִיתי יו ֵֹד ַע ֶ
לֹא ָהי ִ
ברוּ ְך-הוּ א :יֹׁש ָּ
ְּכ ֵתפוֹ וְ ָהיָה ְמ ַה ֵּל ְךָ .א ַמר ַה ָּקדוׁ
ֲמים ִלנְ הֹג
ֵש ְל ָך ַרח ִ
ׂ ָר ֵאל.
ֶיךַ ,א ָּתה ִּת ְר ֶעה צֹאנִ י ִי ְש
ָדם ָּכ ְך ַ -ח ּי ָ
ׂר-ו ָ
ׁשל ָּב ָש
צֹאנוֹ ֶ
שמות רבה ,ב
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ספקנותו של משה
את משה מאפיינת חוויה חדשה ,שאברהם לא ידע .היא
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
במחסה .משה הוא נביא חשוף ...שליחותו של משה מציבה
אותו בתוככי קהילה אנושית .אז מתחיל העימות ,המאבק
הממשי והמשא ומתן עם הבריות .הדבר קשה הרבה יותר
ושונה מהדו-שיח הפשוט עם האל...
אנדרה נהר ,נבואות ונביאים  -מהות הנבואה ,עמ‘ 129
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ֵרא ַמ ְל ַא ְך יי ֵא ָליו ְּב ַל ַּבת ֵאׁש
" ַו ּי ָ
ִמ ּתו ְֹך ַה ְּסנֶה ַו ּי ְַרא וְ ִה ּנֵה ַה ְּסנֶה
ֻכל"
ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש וְ ַה ְּסנֶה ֵאינֶנּ וּ א ָּ
שמות ג ,ב

" ַו ּי ְִק ָרא ֵא ָליו ֱאל ִֹהים ִמ ּתו ְֹך ַה ְּסנֶה"
שמות ג ,ד

ׁשרוּ י
ׁשאֲנִ י ָ
ישֶ ,
ֹשהִ :אי ַא ָּתה ַמ ְר ִּג ׁ
ׁ
ברוּ ְך-הוּ א ְלמ ֶֹש ָּ
ָא ַמר לוֹ ַה ָּקדוׁ
ׁשאֲנִ י
ׂ ָר ֵאל ְׁשרוּ יִם ְּב ַצ ַער? ֱהוֵי יו ֵֹד ַעִ ,מ ְּמקוֹם ֶ
ׁש ִּי ְש
ׁשם ֶ
ְּב ַצ ַער ְּכ ֵ
ֲרם ,וְ ֵכן הוּ א
ׁש ָּתף ְּב ַצע ָ
ְמ ַד ֵּבר ִע ְּמ ָךִ ,מ ּתו ְֹך ַה ּקו ִֹצים ִּ -כ ְביָכוֹל ,אֲנִ י ֻ
תם לוֹ ָצר" )ישעיהו סג ,ט(.
ל-צ ָר ָתם לוֹ ָצ ָר ָ
"ב ָכ ָ
או ֵֹמרְּ :
שמות רבה ,ב

ברוּ ְך-ֹש ָּ
ֹש ַע ֶּבן ָק ְר ָחהָ :מה ָר ָאה ַה ָּקדוׁ
ׁ
ׁש ַאל גּ וֹי ֶא ָחד ֶאת ר‘ יְהו ֻ
ָ
ילן ַא ֵחר? ָא ַמר לוֹ:
ֹשה ִמ ּתו ְֹך ַה ְּסנֶה וְ לֹא ֵמ ִא ָ
ׁ
הוּ א ְל ַד ֵּבר ִעם מ ֶ
ֲלנוּ.
ִית ׁשוֹא ֵ
ִא ּלוּ ִּד ֵּבר ִע ּמוֹ ִמ ּתו ְֹך ָחרוּ ב אוֹ ִמ ּתו ְֹך ִׁש ְק ָמה ָּכ ְך ָהי ָ
ׁש ֵאין
ׁשרָ ,ל ָמה ִמ ּתו ְֹך ַה ְּסנֶה? ְל ַל ְּמ ְד ָך ֶ
י-א ְפ ָ
יא ָך ָח ָלק ִא ֶ
ֶא ָּלא ְלהו ִֹצ ְ
ֲפ ּלוּ ְסנֶה.
ָמקוֹם ָּפנוּ י ָּב ָא ֶרץ ְּבלֹא ְׁש ִכינָה ,א ִ
שמות רבה ,ב
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אני מאמין

שאול טשרניחובסקי

ַשׂ ֲח ִקיַ ,שׂ ֲח ִקי ַעל ַה ֲחלוֹמוֹת,

אָמנָם ָחי,
אָרץ ְ
דּוֹר ָבּ ֶ

חוֹלם ַשֹח.
זוּ ֲא ִני ַה ֵ

ֹלא ֶב ָע ִתידַ ,בּ ָשּׁ ָמיִם -

אַא ִמין
אָדם ֲ
ַש ֲח ִקי ִכּי ָב ָ

ַ
ַחיּ
ֵי-רוּח לוֹ ֵאין ָדּי.

עוֹד ִני ַמ ֲא ִמין ָבְּך.
ִכּי ֵ
שׁוֹא ֶפת,
ַפ ִשׁי ְדרוֹר ֶ
ִכּי עוֹד נ ְ

שׁוֹרר,
ָשׁיר ְמ ֵ
אָז ִשׁיר ָח ָדשׁ י ִ

ֶל-פּז,
יה ְל ֵעג ָ
ֹלא ְמ ַכ ְר ִתּ ָ

ְלי ִֹפי ו ְִנ ְשׂגָּב ִלבּוֹ ֵער;

ִכּי עוֹד ֲ
אָדם,
אַא ִמין גַּם ָבּ ָ

לוַֹ ,ל ָצּ ִעירֵ ,מ ַעל ִק ְב ִרי

רוּח ָעז.
גַּם ְבּרוּחוַֹ ,

ִל ְקטוּ ַלזֵּר.
ְפּ ָר ִחים י ְ

י-ה ֶבל,
ַשׁ ִליְך ַכּ ְב ֵל ֶ
רוּחוֹ י ְ
י-על;
ְרוֹמ ֶמנּוּ ָבּ ֳמ ֵת ָ
י ְ
עוֹבד,
ֹלא ָב ָר ָעב יָמוּת ֵ
ֶפשַׁ ,פּת ַ -ל ָדּל.
ְדּרוֹר ַ -לנּ ֶ
אַא ִמין,
ַשׂ ֲח ִקי ִכּי גַם ְבּ ֵרעוּת ֲ
ֲ
אַא ִמיןִ ,כּי עוֹד ֶא ְמ ָצא ֵלב,
ווֹתיו,
ווֹתי גַּם ִתּ ְק ָ
ֵלב ִ -תּ ְק ַ
ָבין ְכּ ֵאב.
אוֹשׁר ,י ִ
יָחוּשׁ ֶ
אָא ִמינָה גַּם ֶבּ ָע ִתיד,
ֲ
ִר ַחק זֶה ַהיּוֹם,
אַף ִאם י ְ
ִשׂאוּ ָשׁלוֹם,
ַאְך בּוֹא יָבוֹא  -י ְ
וּב ָר ָכה ְלאֹם ִמ ְלּאֹם.
אָז ְ
יָשׁוּב י ְ
ִפ ַרח אָז גַּם ַע ִמּי,
אָרץ יָקוּם דּוֹר,
וּב ֶ
ָ
יוּסר ֶמנּוּ,
ֵל-כּ ָב ָליו ַ
ַבּ ְרז ְ
ִר ֶאה אוֹר.
ִן-בּ ַעיִן י ְ
ַעי ְ
ָעשׂ,
ִפ ַעל ,י ַ
ֶא ַהב ,י ְ
ִחיֶה ,י ֱ
יְ
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"וַיו ִֹצ ֵאנוּ יי ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְּביָד
ָקה וּ ִבזְ ר ַֹע נְ טוּ יָה וּ ְבמ ָֹרא ָּגדֹל
ֲחז ָ
וּ ְבאֹתוֹת וּ ְבמ ְֹפ ִתים"
דברים כו ,ח

יאנוּ "
"וַיו ִֹצ ֵ
ׁשר ָל ֵצאת ,לֹא ְּב ַת ּמוּ ז
יאם ֶא ָּלא ְּבח ֶֹדׁש ָּכ ֵ
יבא :לֹא הו ִֹצ ָ
ֲק ָ
ָא ַמר ר‘ ע ִ
ׁשהוּ א
יסןֶ ,
ׁש ָרב ,וְ לֹא ְּב ֵט ֵבת ִ -מ ְפנֵי ַה ִּצ ּנָהֶ ,א ָּלא ְּבנִ ָ
 ִמ ְפנֵי ַה ָָּּכ ֵ
ֹאמר
ׁשה .וְ ִאם ּת ַ
ׁשה וְ לֹא ִצ ּנָה ָק ָ
ׁשר ָל ֵצאת ּבוֹ ַּב ֶּד ֶר ְך ,לֹא ַח ָּמה ָק ָ
ׁש ִמים.
ֵש ּבוֹ עוֹנַת ְּג ָ
ֲרי יׁ
ִּת ְׁשרֵי? ה ֵ
במדבר רבה ,ג

" ַו ּיו ִֹצ ֵאנוּ יי ִמ ִּמ ְצ ַריִם"
ֹש
יחֶ .א ָּלא ַה ָּקדוׁ
ׁש ִל ַ
ׂ ָרף ְולֹא ַעל י ְֵדי ָ
לֹא ַעל י ְֵדי ַמ ְל ָא ְך ְולֹא ַעל י ְֵדי ָש
ֱמר" :ו ְָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ׁש ֶּנא ַ
ָּברו ְּך הוּא ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֶֹ .
ַּב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה ו ְִה ֵּכ ִ
יתי ָכל ְּבכוֹר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֵמ ָא ָדם ו ְַעד ְּב ֵה ָמה,
ֲנִ י ה" )שמות יב ,יב(.
ׂה ְׁש ָפ ִטים א
ו ְּב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם ֶא ֱע ֶש

ַליְלָה ַה ּזֶה"
ַר ִּתי ְב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ּב ַּ
"וְעב ְ
ָ
יתי
"וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַּב ַּלי ְָלה ַה ּזֶה"  -אֲנִ י וְ לֹא ַמ ְל ָא ְך" .וְ ִה ֵּכ ִ
ׂ ָרף" .וּ ְב ָכל ֱאל ֵֹהי ִמ ְצ ַריִם
ָכל ְּבכוֹר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם"  -אֲנִ י וְ לֹא ָש
ֱע ֶש
אֶ
יח" .אֲנִ י יי"  -אֲנִ י הוּ א וְ לֹא
ׁש ִל ַ
ׂה ְׁש ָפ ִטים" -אֲנִ י וְ לֹא ַה ָּ
ַא ֵחר.

"וּ ְבמו ָֹרא ּגָדוֹל"
ֱמר" :אוֹ הֲנִ ָּסה ֱאל ִֹהים ָלבֹא ָל ַק ַחת לוֹ
ׁש ֶּנא ַ
זוֹ ִּג ּלוּ י ְׁש ִכינָהְּ .כ ָמה ֶ
ָקה
גּ וֹי ִמ ֶּק ֶרב גּ וֹי ְּב ַמ ּסוֹת ְּבאֹתֹת וּ ְבמו ְֹפ ִתים וּ ְב ִמ ְל ָח ָמה וּ ְביָד ֲחז ָ
יכם
ׂה ָל ֶכם יי ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשר ָע ָש
ׁ
וּ ִבזְ רו ַֹע נְ טוּ יָה וּ ְבמו ָֹר ִאים ְּגדו ִֹלים ְּככֹל א ֶ
ֶיך" )דברים ד ,לד(.
ְּב ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינ ָ
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כשמזכירים את עשר המכות וכן דצ"ך עד"ש באח"ב
שופכים מעט יין מן הכוס לכל מכה ומכה .נוהגים
לגרוע יין מכוס השמחה בספירת המכות ,לרמוז בזה כי
שמחתנו על כך שעם מצרים נענש איננה שמחה .אף
על פי שפרעה ועמו היו ראויים לאותה מפלה ,אין היא
גורמת לנו שמחה אמיתית .בכל מכה ומכה נגרע מעט
מכוס השמחה שלנו.
על פי דון יצחק אברבנאל ,זבח פסח
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"וּ ְבאֹתוֹת"
ֲשר
ׁ
ָד ָך א ֶ
ֱמר" :וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ַה ּזֶה ִּת ַּקח ְּבי ֶ
ׁש ֶּנא ַ
זֶה ַה ַּמ ֶּטהְּ .כ ָמה ֶ
ׂה ּבוֹ ֶאת ָהאֹתֹת" )שמות ד ,יז(.
ַּת ֲע ֶש

"וּ ְבמו ְֹפ ִתים"
ׁש ַמיִם וּ ָב ָא ֶרץָּ :דם,
ָת ִּתי מו ְֹפ ִתים ַּב ָּ
ֱמר" :וְ נ ַ
ׁש ֶּנא ַ
ֵא ּלוּ ַה ַמ ּכוֹתְּ .כ ָמה ֶ
שן" )יואל ג ,ג(.
ׁ
ָאׁש ,וְ ִת ְמרוֹת ָע ָ
וֵ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִם
ׂר ַמ ּכוֹת ֵה ִביא ַה ָּקדוׁ
ֶע ֶש
וְ ֵאלוּ ֵהן:

ָּדםְ ,צ ַפ ְר ֵּד ַעִּ ,כ ִּניםָ ,ערוֹבֶּ ,ד ֶברְׁ ,ש ִחין,
ֹש ְךַ ,מ ַּכת ְּבכוֹרוֹת.
ׁ
ָּב ָרדַ ,א ְר ֶּבה ,ח ֶ
ַר ִּבי יְהוּ ָדה ָהיָה נו ֵֹתן ָּב ֶהם ִס ָּמנִ ים:

"ש ְּב ַא ַח"ב.
ֲד ׁ
"ך ע ַ
ְּד ַצ ְ
ֲב ָדיו ֶאל
ֵה ֵפ ְך ְל ַבב ַּפ ְרעֹה ַוע ָ
" ַוי ֻּּגַד ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ִּכי ָב ַרח ָה ָעם ַו ּי ָ
ׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנוּ".
ׂינוּ ִּכי ִׁש ַּל ְחנוּ ֶאת ִי ְש
ֹּאמרוּ ַמה זֹּאת ָע ִש
ָה ָעם ַוי ְ
שמות יד ,ה

ׂיגוּ או ָֹתם חֹנִ ים ַעל ַה ּיָם ָּכל סוּ ס
ַש
יהם ַו ּי ִּ
ֲר ֶ
" ַו ּי ְִר ְּדפוּ ִמ ְצ ַריִם ַאח ֵ
ׁשיו וְ ֵחילוֹ ַעל ִּפי ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַּב ַעל ְצפֹן .וּ ַפ ְרעֹה
ֶר ֶכב ַּפ ְרעֹה וּ ָפ ָר ָ
ׂאוּ ְבנֵי ִי ְש
ִה ְק ִריב ַו ִּי ְש
יהם
ֲר ֶ
ֵיהם וְ ִה ּנֵה ִמ ְצ ַריִם נ ֵֹס ַע ַאח ֵ
ׂ ָר ֵאל ֶאת ֵעינ ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶאל יי" .
ִיראוּ ְמאֹד ַו ּי ְִצעֲקוּ ְבנֵי ִי ְש
ַו ּי ְ
שמות יד ,ט-י
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נתן אלתרמן

א
יריְִך
נֹא-אָמוֹןִ ,מ ַבּ ְרזֶל ִצ ַ

ָד ֶבר,
ַל-עד ְל ָערוֹב ו ֶ
ַא ְתּ גּ ֵ

ְלל.
ִת ְלשׁוּ ִבי ֵ
ְשׁ ָע ִרים נ ְ

אָה ָלם ַעל ְגּבוּל,
נּוֹטים ֳ
ַה ִ

ַתּבֹאנָה ַמכּוֹת ִמ ְצ ַריִם
וָ

ְיוֹצ ִאים ֶאל ֵתּ ֵבלְ ,כּ ֶח ֶבר,
ו ְ

ַל ֲעשׂוֹת ָבְּך ִמ ְש ָפּט ַבּ ֵלּיל.

ְל ַה ִצּיג ָלהּ ֶחזְיוֹן ַה ְגּמוּל.

נֹא-אָמוֹן ,אָז ָע ְל ָתה ַעד ַס ַהר

יה
ידת ָשׂ ֶר ָ
ְל ָה ִאיר ָלהּ ְבּ ִג ַ

ְצ ָע ָקה ִראשׁוֹנָה ְבּ ִלי ֵעד.

ידת ָהמוֹן- ,
וּל ָה ִאיר ָלהּ ְבּ ִג ַ
ְ

וַ
ְה ַחי ֲא ֶשר ָרץ ֶאל ַש ַער

וַ
ְעל ָכְּך ִנ ְד ָלקוֹת ָע ֶריה,

ֶה ַפְּך ְבּרוּצוֹ ְל ֵמת.
נְ

ִכּ ְב ַל ִפּידְ ,בּ ַמכּוֹת אָמוֹן.

ְע ָקהִ ,עיר ֶמ ֶלְך,
ַתּ ַע ְטּ ֵפְך ז ָ
וְ

ְסים ָמ ְת ַניִם
ֶיה שׁוֹנ ִ
אָז חוֹז ָ

ִיעְך ַט ְל ֵט ָלה ְפ ָל ִאים.
ַתּנ ֵ
וְ

ל-מ ֵקּל
ְחוֹב ִטים ָבּהּ ִבּ ְב ַד ַ
ו ְ

ַרגֵּר ַה ֶמּ ַלח
יכל ַעד גּ ְ
ֵמ ֵה ָ

הוֹסיף ַעל ַמכּוֹת ִמ ְצ ַריִם
ְל ִ

לוֹאים.
ְעד ְבּ ִ
וּמ ֶכּ ֶתר ו ַ
ִ

ר-ה ְשׂ ֵכּל.
מוּס ַ
ֶאת ָע ְנשׁוֹ ֶשׁל ַ

מוֹר ֶשת
פּוּרי ֶ
דוּמי ִס ֵ
ֵבּין ְק ֵ

ו ְִנ ְק ָבּץ ֲא ַס ְפסוּף ַה ֶפּ ֶלְך

ִס ֵ
לוֹהט.
ֻדּה ֵ
פּוּרך ַה ְמנ ֶ

ו ַ
ְקוֹלר ָה ַא ְשׁ ָמה ִעמּוֹ

ֶשׁת
חוֹקה ִמגּ ֶ
ִכּ ְד ֵל ֶקה ְר ָ

ָמ ֶלְך
ִל ְתלוֹתוֹ ְב ָשׂ ִרים ו ֶ

עוֹלה ֵמ ָע ֵבי ָה ֵעת.
ַא ְתּ ָ

ְארי ַע ְצמוֹ
וּל ָפ ְרקוֹ ִמ ַצּוּ ֵ
ְ

ִכרוֹן ֲעווֹנִים ָועֹנֶשׁ
וּכז ְ
ְ
ְבּ ַשׂ ְל ָמה ֲע ֻק ָבּה ָד ִמים

אשׁיםְ ,כּ ֶא ֶבן,
וּב ַהכּוֹת ַעל ָר ִ
ְ

ִשלוֹט ָבְּך ע ֶֹבשׁ,
ִצּ ְב ְתּ ְבּ ִלי י ְ
ַק ְמ ְתּ-נ ַ

ָהאוֹתוֹת ֶש ִנּ ְראוּ ִכּ ְשׂחוֹק,

ְתיבוֹת ַע ִמּים.
אשׁית נ ִ
ַעל ֵר ִ

ין-כּלְ ,כּ ֶת ֶבן,
וּב ְבעוֹר ְל ֵע ָ
ִ
ֲא ִמתּוֹת ֶש ִנּ ְראוּ ְכּחֹק --

ב
ַעם
ַל-עד ְל ִש ְב ֵטי ַהזּ ַ
ַא ְתּ גּ ֵ

כוּח
ַשּׂא ָש ַ
ילְך ִמ ְתנ ֵ
 --גַּם ֵל ֵ

ָאי.
ַבּשׁוֹת ו ִ
פּוֹק ִדים י ָ
ַה ְ

ְמ ִנים ִנ ְק ָר ִעים ִכּ ְסגוֹר
וּז ָ

תוּצ ְפנָה ַר ַעם,
י-אישִׁ ,כּי ַ
ָע ֵר ִ

רוּח
ְא ְפ ֵרך ִמ ְת ָע ֵרב ָבּ ַ
וֶ

ָבְּך רוֹאוֹת ֶאת ַע ְצ ָמן ִבּ ְר ִאי.

ִעם ֶא ְפ ָרן ֶשׁל ִבּירוֹת ָכּל דּוֹר.
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ִסעוּ.
ׂ ָר ֵאל וְ י ָּ
משה ַמה ִּת ְצ ַעק ֵא ָלי ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ׁ
ֹּאמר יי ֶאל ֶ
" ַוי ֶ
וְ ַא ָּתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְּט ָך וּ נְ ֵטה ֶאת י ְָד ָך ַעל ַה ּיָם וּ ְב ָק ֵעהוּ וְ ָיבֹאוּ ְבנֵי
ִי ְש
ׁשה".
ַב ָ
ׂ ָר ֵאל ְּבתו ְֹך ַה ּיָם ַּב ּי ָּ
שמות יד ,טו-טז

ימינָם
ׁשה ְּבתו ְֹך ַה ּיָם וְ ַה ַּמיִם ָל ֶהם ח ָֹמה ִמ ִ
ַב ָ
ׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ ַב ּי ָּ
"וּ ְבנֵי ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ִמ ּיַד ִמ ְצ ָריִם ַו ּי ְַרא
ֹשע יי ַּב ּיוֹם ַההוּ א ֶאת ִי ְש
ׁ
ֹאלםַ .ו ּיו ַ
ׂמ ָ
וּ ִמ ְּש
ִי ְש
ׂ ַפת ַה ּיָם".
ׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִם ֵמת ַעל ְש
שמות יד ,כט-ל

ֹּאמרוּ ֵלאמֹר
ירה ַהזֹּאת ַליי ַוי ְ
ׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִּׁש ָ
משה וּ ְבנֵי ִי ְש
ׁ
ָשיר ֶ
"אז י ִׁ
ָ
ָה ַוי ְִהי
ָאה סוּ ס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַב ּיָםָ .ע ִּזי וְ זִ ְמ ָרת י ּ
ירה ַּליי ִּכי ָגאֹה ּג ָ
ָא ִׁש ָ
ִלי ִל ׁ
ֲמנְ הוּ".
ישוּ ָעה זֶה ֵא ִלי וְ ַאנְ וֵהוּ ֱאל ֵֹהי ָא ִבי ַו ֲארֹמ ֶ
שמות טו ,א-ב

ַת ֶצא ָן ָכל
ָד ּה ו ֵּ
יאה אֲחוֹת ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ּתֹף ְּבי ָ
ַת ַּקח ִמ ְריָם ַה ְּנ ִב ָ
"ו ִּ
ַת ַען ָל ֶהם ִמ ְריָם ִׁשירוּ ַליי ִּכי ָגאֹה
ֻפים וּ ִב ְמחֹלֹת .ו ַּ
יה ְּבת ִּ
ֲר ָ
ָשים ַאח ֶ
ַה ּנ ִׁ
ָאה סוּ ס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה ַב ּיָם".
ּג ָ
שמות טו ,כ-כא

ֹש-
ירה ִל ְפנֵי ַה ָּקדוׁ
ׁש ֵרת לו ַֹמר ִׁש ָ
י-ה ָּ
ֲכ ַ
ׁש ָעה ִּב ְּקׁשוּ ַמ ְלא ֵ
ְּבאו ָֹת ּה ָ
ָדי טו ְֹב ִעים
ׂי י ַ
ברוּ ְך-הוּ אַ :מ ֲע ֵשֹש ָּ
ָּברוּ ְך-הוּ אָ ,א ַמר ָל ֶהם ַה ָּקדוׁ
ירה ְל ָפנַי?!
ַּב ּיָם וְ ַא ֶּתם או ְֹמ ִרים ִׁש ָ
בבלי ,סנהדרין לט ע"ב
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ַּכ ָּמה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת ַל ָּמקוֹם ָע ֵלינוּ .
יאנוּ ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,וְ לֹא ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַה ּיָם ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ִא ּלוּ הו ִֹצ ָ
ירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶּב ָח ָר ָבה ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ֱב ָ
ִא ּלוּ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַה ּיָם ,וְ לֹא ֶהע ִ
ירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶּב ָח ָר ָבה ,וְ לֹא ִס ֵּפק ָצ ְר ֵכנוּ ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ֱב ָ
ִא ּלוּ ֶהע ִ
ילנוּ ֶאת ַה ָּמן ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ֱכ ָ
ִא ּלוּ ִס ֵּפק ָצ ְר ֵכנוּ ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ לֹא ֶהא ִ
ׁש ָּבת ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַּ
ילנוּ ֶאת ַה ָּמן ,וְ לֹא נ ַ
ֱכ ָ
ִא ּלוּ ֶהא ִ
ׁש ָּבת ,וְ לֹא ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ַּ
ִא ּלוּ נ ַ
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ּתו ָֹרה ַּ -ד ּיֵנ ּו.
ִא ּלוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי ,וְ לֹא נ ַ
ׂ ָר ֵאל ַּ -ד ּיֵנ ּו.
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ּתו ָֹרה ,וְ לֹא ִה ְכנִ ָ
ִא ּלוּ נ ַ
יאי ֶא ֶמת ַּ -ד ּיֵנוּ.
ׁש ַלח ֵא ֵלינ ּו נְ ִב ֵ
ׂ ָר ֵאלְ ,ולֹא ָ
יסנ ּו ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ִא ּל ּו ִה ְכנִ ָ
ירה ַּ -ד ּיֵנוּ.
יאי ֶא ֶמת ְולֹא ָבנָה ָלנ ּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָ
ׁש ַלח ֵא ֵלינ ּו נְ ִב ֵ
ִא ּל ּו ָ
יאנוּ
ׁשהו ִֹצ ָ
ֻפ ֶלת ַל ָּמקוֹם ָע ֵלינוּ ֶ ,
ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמהְּ ,כפוּ ָלה וּ ְמכ ֶּ
ׁש ַלח
ׂ ָר ֵאל ,וְ ָ
יסנוּ ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ָתן ָלנוּ ֶאת ַה ּתו ָֹרה ,וְ ִה ְכנִ ָ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,וְ נ ַ
ֱמת.
יאי א ֶ
ָלנוּ נְ ִב ֵ
וְ ַאף ְּבדו ֵֹרנוּ ז ִָכינוּ ִל ְראוֹת נִ ְפ ְלאו ָֹתיו ְּבׁשוּ ֵבנוּ קו ְֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ ,
ן-לנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת
ִת ָ
ל-ה ָּמקוֹם ַה ּזֶה ַוי ֶ
ֱמרַ :וי ְִב ֵאנוּ ֶא ַ
ׁש ֶּנא ַ
ְּכ ָמה ֶ
ֶא ֶרץ ז ַ
ִתן וְ נִ ְר ֶאה ֶאת ַא ְר ֵצנוּ
ָבת ָח ָלב וּ ְד ָבׁש )דברים כו ,ט(ְּ .ו ִמי י ֵּ
ּפו ַֹר ַחת ְּב ָר ָכה ְל ַע ֵּמנוּ וּ ְלעו ָֹלם כ ֻּּלוֹ.

ש
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התגלות

אילן שיינפלד

ִה ְתגַּלּוּת ָבּאָהִ ,ה ְתגַּלּוּת ָכּ ָבה.
אַה ָבה.
ְכּמוֹ אוֹרְ ,כּמוֹ ַמיִםְ ,כּמוֹ ֲ
ָחי.
הוֹלְך ו ַ
ָמתַ ,ה ַחי ֵ
הוֹלְך ו ֵ
ַה ַחי ֵ
ָד ְע ִתּי ְבּ ַחיַּי.
ַה ְר ֵבּה ַתּ ְהפּוּכוֹת י ַ
עוֹבר
ֵס ֶדר ַה ְדּ ָב ִרים ַרק הוּא ֵאינוֹ ֵ
ִהיֶהָ .מה ֶשׁיּ ְ
ָמה ֶשׁ ָהיָה י ְ
ִהיֶה חוֹזֵר.
אַה ָבה.
ַהכֹּל ְכּמוֹ ִמקּ ֶֹדם .מוּנָע ְבּ ֲ
הוֹל ֶכתִ .ה ְתגַּלּוּת ְק ֵר ָבה.
ִה ְתגַּלּוּת ֶ
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הנחייה לעורך/כת הסדר:
העורכים על פי סדר-הדברים המוצע בהגדה זו
)ראו לעיל ,עמ‘  (30שכבר אכלו את המצה ,המרור,
הכורך והביצים הקשות ,ידלגו ל"בכל דור ודור" עמ‘ .74
העורכים על פי הסדר המסורתי ממשיכים כאן ,בדברי רבן
גמליאל.

יאל ָהיָה או ֵֹמר,
ַמ ִל ֵ
ַר ָּבן ּג ְ
ֹשה ְד ָב ִרים ֵא ּלוּ ַּב ֶּפ ַסח
ׁ
ׁש ּלֹא ָא ַמר ְׁשל ָ
ָּכל ֶ
ָצא י ְֵדי חו ָֹבתוֹ וְ ֵא ּלוּ ֵהן:
לֹא י ָ

ֶּפ ַסח ַמ ָּצה וּ ָמרוֹר
נאמר בעקבות רבן גמליאל:

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׁש ָהיוּ אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ או ְֹכ ִלים ִּבזְ ַמן ֶ
ֶּפ ַסח ֶ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א ַעל ָּב ֵּתי
ׁש ָּפ ַסח ַה ָּקדוׁ
ָהיָה ַק ּיָם ַעלׁשוּ ם ָמה? ַעלׁשוּ ם ֶ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּ א
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ֱמרַ " :וא ַ
ׁש ֶּנא ַ
אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ְּב ִמ ְצ ַריִםֶ .
ֲשר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵי ִי ְש
ׁ
ַליי א ֶ
ׂ ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִם ְּבנָגְ ּפוֹ ֶאת ִמ ְצ ַריִם
ֲווּ " )שמות יב ,כז(.
ִש ַּתח
וְ ֶאת ָּב ֵּתינוּ ִה ִּציל ַו ּי ִּקֹד ָה ָעם ַוי ְׁ
נצביע על המצה ונאמר:

ׁש ּלֹא ִה ְס ִּפיק
ׁש ָאנוּ או ְֹכ ִלים ַעל ׁשוּ ם ָמה? ַעל ׁשוּ ם ֶ
ַמ ָּצה זוּ ֶ
יהם ֶמ ֶל ְך
ֲל ֶ
ׁש ִּנגְ ָלה ע ֵ
ֲמיץ ַעד ֶ
ׁשל ִא ּמו ֵֹתינוּ ַואֲבו ֵֹתינוּ ְל ַהח ִ
ְּב ֵצ ָקם ֶ
ֱמרַ " :ויֹּאפוּ ֶאת
ׁש ֶּנא ַ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א וּ גְ ָא ָלםֶ .
ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדוׁ
ׁ
ַה ָּב ֵצק א ֶ
ֲשר הו ִֹציאוּ ִמ ִּמ ְצ ַריִם עֻגֹּת ַמ ּצוֹת ִּכי לֹא ָח ֵמץ ִּכי ג ְֹרׁשוּ
ָכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַם ֵצ ָדה לֹא ָעשֹוּ ָל ֶהם" )שמות יב,
ִמ ִּמ ְצ ַריִם וְ לֹא י ְ
לט(.
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ויביאנו אל המקום הזה
המורה לדרוש
ָ
ביסוד ההגדה עומדים דברי המשנה )פסחים ,י ,ד(,
אָבי"
"א ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
בליל הסדר את הפרשה הפותחת במלים ֲ
)דברים כו ,ה(

וללמוד אותה "עד שיגמור כל הפרשה כולה".

ְב ֵאנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם
שיאו של הסיפור בפסוק המסיים אותוַ" :וי ִ
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ז ַ
ִתּן ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
ַהזֶּה ַויּ ֶ
וּד ָבשׁ" )דברים כו ט(.
אבל ההגדה ,כפי שירשנו אותה מיהדות ימי הביניים ,ממלאת
הוראה זו רק בחלקה .היא קוטעת את הפרשה לפני סופה,
לפני שהיא מגיעה אל שיאה .היא מספרת את סיפור היציאה
אולם אינה ממשיכה אותו עד להגעה אל הארץ.
כשאנו קוראים היום את ההגדה ִמצווה עלינו לשוב ולשאול
מהו מקומו של פסוק זה בחיינו .מהו בשבילנו "המקום הזה"?
כיצד נעשה אותו למקום מקודש ,מקום של חירות ושל שלום?
מה אנו יודעים להפיק מן הארץ שאנו שייכים אליה? כיצד
ונמעט בה מרורים
ֵ
נרבה בה ,למען כל יושביה" ,חלב ודבש",
וייסורים? מהי האחריות החדשה שנטלנו על עצמנו כשבחרנו
לחיות בהקשר שקבעה המשנה הארץ ישראלית ,ולא בהקשר
שיצרה ההגדה הימי ביניימית הגלותית? כיצד נמשיך ונשאף
אנו לגאולה שלמה?
כשאנו מתקינים עצמנו להתמודדות רוחנית זו ,ראוי לשיר:

וּד ָבשׁ
ָבת ָח ָלב ְ
ֶא ֶרץ ז ַ
יהוידע עמיר
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נצביע על המרור ונאמר:

ׁש ֵּמ ְררוּ ַה ִּמ ְצ ִרים
ׁש ָאנוּ או ְֹכ ִלים ַעלׁשוּ ם ָמה? ַעלׁשוּ ם ֶ
ָמרוֹר זֶה ֶ
ֵיהם
ְמ ְררוּ ֶאת ַח ּי ֶ
ֱמר " ַוי ָ
ׁש ֶּנא ַ
ֶאת ַח ּיֵי אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ְּב ִמ ְצ ָריִםֶ .
ׂ ֶדה ֵאת ָּכל ֲעב ָֹד ָתם
ׁשה ְּבח ֶֹמר וּ ִב ְל ֵבנִ ים וּ ְב ָכל ֲעב ָֹדה ַּב ָּש
ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָ
ֲשר ָע ְבדוּ ָב ֶהם ְּב ָפ ֶר ְך" )שמות א ,יד(.
ׁ
אֶ

ְּב ָכל ּדוֹר וָדוֹר
ַח ּיָב ָא ָדם ִל ְראוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ
ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִם
ְּכ ִא ּלוּ הוּ א י ָ
ׂה יי
ַד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּב ּיוֹם ַההוּ א ֵלאמֹר ַּבעֲבוּ ר זֶה ָע ָש
ֱמר" :וְ ִה ּג ְ
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
ִלי ְּב ֵצ ִ
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִם" )שמות יג ,ח( .לֹא ֶאת אֲבו ֵֹתינוּ וְ ֶאת ִא ּמו ֵֹתינוּ
ָאל ִע ָּמ ֶהם.
ֹש ָּברוּ ְך הוּ אֶ ,א ָּלא ַאף או ָֹתנוּ ּג ַ
ָאל ַה ָּקדוׁ
ִּב ְל ָבד ּג ַ
ׁשם ְל ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנוּ ָל ֶתת ָלנוּ ֶאת
ֱמר" :וְ או ָֹתנוּ הו ִֹציא ִמ ָּ
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
ֹתינוּ " )דברים ו ,כג(.
ֲשר נִ ְׁש ַּבע ַלאֲבו ֵ
ׁ
ָה ָא ֶרץ א ֶ
מכסים את המצות מגביהים את הכוס וקוראים:

ׁש ֵּב ַח ְל ָפ ֵאר ְלרו ֵֹמם ְל ַה ֵּדר
ַחנוּ ַח ּי ִָבים ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵּלל ְל ַ
יכ ְך ֲאנ ְ
ְל ִפ ָ
ול ִא ּמו ֵֹתינוּ וְ ָלנוּ ֵאת ָּכל
ׂה ַלאֲבו ֵֹתינוּ ְ
ׁש ָע ָש
ְל ָב ֵר ְך ְל ַע ֵּלה וּ ְל ַק ֵּלס ְל ִמי ֶ
ׂ ְמ ָחה ,וּ ֵמ ֵא ֶבל
יאנוּ ֵמ ַע ְבדוּ ת ְל ֵחרוּ תִ ,מ ּיָגוֹן ְל ִש
ַה ִּנ ִּסים ָה ֵא ּלוּ .הו ִֹצ ָ
ֹאמר ְל ָפנָיו
ֻלה ,וְ נ ַ
ֲפ ָלה ְלאוֹר ּגָדוֹל ,וּ ִמ ִּׁש ְע ּבוּ ד ִלגְ א ָּ
ְליוֹם טוֹב ,וּ ֵמא ֵ
ָה.
ׁשה ַה ְללוּ י ּ
ֲד ָ
ירה ח ָ
ִׁש ָ
מניחים את הכוס
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ַצּ ִחים
ִשׂ ָר ֵאל ַעל ַהיָּם ָהיוּ ְשׁ ָב ִטים ְמנ ְ
אוֹמרְ :כּ ֶשׁ ָע ְמדוּ י ְ
ר‘ ֵמ ִאיר ֵ
יוֹרד
אוֹמרֲ :א ִני ֵ
יוֹרד ְתּ ִח ָלּה ַליָּםְ ,וזֶה ֵ
אוֹמרֲ :א ִני ֵ
זֶה ִעם זֶה .זֶה ֵ
עוֹמ ִדין ְוצֹו ִ
ְתּ ִח ָלּה ַליָּםִ .מתּוְֹך ֶשׁ ָהיוּ ְ
ָמין
ְחין ָק ַפץ ִשׁ ְבטוֹ ֶשׁל ִבּ ְני ִ
ָרד ַליָּם ְתּ ִח ָלּה ...
ְוי ַ
אוֹמרֵ :אין ֲא ִני
ְהוּדהֹ :לא ָכְּך ָהיָה ַה ַמּ ֲע ֶשׂהֶ ,א ָלּא זֶה ֵ
אָמר לוֹ ר‘ י ָ
ַ
יוֹרד ְתּ ִח ָלּה ַליָּםְ ,וזֶה ֵ
ֵ
יוֹרד ְתּ ִח ָלּה ְליָםִ .מתּוְֹך ֶשׁ ָהיוּ
אוֹמרֵ :אין ֲא ִני ֵ
ָרד ַליָּם
ָדב ְוי ַ
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
ָאלּוָּ ,ק ַפץ נ ְ
ְנוֹט ִלין ֵע ָצה ֵאלּוּ ו ֵ
עוֹמ ִדין ו ְ
ְ
ְתּ ִח ָלּה.
בבלי ,סוטה ,לז ע"א

שיר בבוקר בבוקר

אמיר גלבוע

וּמ ְת ִחיל ָל ֶל ֶכת
וּמ ְר ִגּישׁ ִכּי הוּא ַעם ַ
אָדם ַבּבּ ֶֹקר ַ
ִפּ ְתאֹם ָקם ָ
קוֹרא הוּא ָשׁלוֹם.
וּלכֹל ַה ִנּ ְפגָּשׁ ְבּ ַד ְרכּוֹ ֵ
ְ
יצי ַה ִמּ ְד ֶר ֶכת
עוֹלים מוּל ָפּנָיו ִמ ֵבּין ֲח ִר ֵ
ָנים ִ
ְדּג ִ
ְדּ ֶר ֶכת.
יפים ֲע ֵצי ִאז ָ
ו ְִניחוֹחוֹת ְלרֹאשׁוֹ ַמ ִדּ ִ
לוּלוֹתיו.
ָ
ת-שׁ ֶמשׁ ִל ְכ
יוֹלידוּ ֻח ַפ ֶ
ְה ִרים ִרבּוֹא ַק ְר ַניִם ֵ -הם ִ
רוֹס ִסים ו ָ
ַה ְטּ ָל ִלים ְ
בוּרת דּוֹרוֹת ִמן ֶה ָה ִרים
צוֹחק ְגּ ַ
וְהוּא ֵ
ו ְִנ ְכ ָלמוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ֲחווֹת ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ַא ַפּיִם
ְלהוֹד ֶא ֶלף ָשׁ ִנים ְמ ַפכּוֹת ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים.
ֶא ֶלף ָשׁ ִנים ְצ ִעירוֹת ְל ָפנָיו -
ְכּ ֶפ ֶלג צוֹנֵן
רוֹעים.
ְכּ ִשׁיר ִ
ְכּ ָענָף.
וּמ ְר ִגּישׁ ִכּי הוּא ַעם ַ
אָדם ַבּבּ ֶֹקר ַ
ִפּ ְתאֹם ָקם ָ
וּמ ְת ִחיל ָל ֶל ֶכת
ילן ִמן ַה ַשּׁ ֶלּ ֶכת.
הוֹריק שׁוּב ִא ָ
אָביב ְכּמוֹ ִ
ְרוֹאה ִכּי ָחזַר ָה ִ
ו ֶ
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ׁשם יי:
ָהַ ,ה ְללוּ ַע ְב ֵדי ייַ ,ה ְללוּ ֶאת ֵ
ַה ְללוּ י ּ
ׁשם יי ְמב ָֹר ְךֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם:
י ְִהי ֵ
ׁשם יי:
ֻלל ֵ
ׁש ֶמׁש ַעד ְמבוֹאוְֹ ,מה ָּ
ִמ ִּמזְ ַרח ֶ
ׁש ַמיִם ְּכבוֹדוֹ:
ָרם ַעל ָּכל גּ וֹיִם ייַ ,על ַה ָּ
ׁש ֶבת:
יהי ָל ָ
ִמי ַּכיי ֱאל ֵֹהינוּ ַ ,ה ַּמגְ ִּב ִ
ׁש ַמיִם וּ ָב ָא ֶרץ:
ילי ִל ְראוֹתַּ ,ב ָּ
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ ,מ ַא ְׁש ּפֹת י ִָרים ֶא ְביוֹן:
ְמ ִק ִ
יבי ַע ּמוֹ:
יביםִ ,עם נְ ִד ֵ
יבי ִעם נְ ִד ִ
ֹש ִ
ְלהו ִׁ
יבי ע ֶ
ֹש ִ
מו ִׁ
ָה:
ׂ ֵמ ָחה ַה ְללוּ י ּ
ֲק ֶרת ַה ַּביִתֵ ,אם ַה ָּבנִ ים ְש
תהלים קיג

ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִםֵּ ,בית ַי ֲעקֹב ֵמ ַעם ל ֵֹעז:
ְּב ֵצאת ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁשלו ָֹתיו:
ְתה יְהוּ ָדה ְל ָק ְדׁשוִֹ ,י ְש
ָהי ָ
ַה ּיָם ָר ָאה ַו ָּינֹסַ ,ה ּי ְַר ֵּדן י ִּסֹב ְל ָאחוֹר:
יליםְּ ,ג ָבעוֹת ִּכ ְבנֵי צֹאן:
ֶה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
ַמה ְּל ָך ַה ּיָם ִּכי ָתנוּ סַ ,ה ּי ְַר ֵּדן ִּת ּסֹב ְל ָאחוֹר:
יליםְּ ,ג ָבעוֹת ִּכ ְבנֵי צֹאן:
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדוּ ְכ ֵא ִ
ִמ ִּל ְפנֵי ָאדוֹן חוּ ִלי ָא ֶרץִ ,מ ִּל ְפנֵי אֱלו ַֹּה ַי ֲעקֹב:
יש ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיִם:
ַהה ְֹפ ִכי ַה ּצוּ ר ֲאגַם ָמיִםַ ,ח ָּל ִמ ׁ
תהלים קיד

מגלים את המצות מגביהים את הכוס ומברכים:

ָּברו ְּך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָם,
ָאל ֶאת ִא ּמו ֵֹתינ ּו ַואֲבו ֵֹתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם,
ֲשר ְּג ָאלָנ ּו ְוג ַ
א ֶׁ
יענ ּו ַה ַּל ְילָה ַה ּזֶה ֶל ֱאכָל ּבוֹ ַמ ָּצה ו ָּמרוֹר.
ו ְִה ִּג ָ
ֲח ִרים
ֲדים ו ְִל ְרג ִָלים א ֵ
יענ ּו ְלמוֹע ִ
ּכֵן יי ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינ ּו ו ְִא ּמו ֵֹתינ ּו י ִַּג ֵ
ָאתנ ּו ְל ָׁשלוֹםְ ,שׂ ֵמ ִחים ְּב ִב ְניַן ִעי ֶרךָ,
ַה ָּב ִאים ִל ְקר ֵ
ָתנ ּו ו ְַעל ְּפדוּת נ ְַפ ֵׁשנוּ.
ֻל ֵ
ְו ָשׂ ִשׂים ַּבעֲבו ָֹד ֶת ָך וְנו ֶֹדה ְל ָך ִׁשיר ָח ָדׁש ַעל ְּגא ּ
ָאל.
ָּברו ְּך ַא ָּתה יי גּ ו ֵֹאל ִי ְשׂר ֵ
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שׁה
ַבּ ָ
יוֹם ְלי ָ

רבי יהודה הלוי

ַבּ ָשׁה
יוֹם ַליּ ָ

צוּלים
ֶה ְפכוּ ְמ ִ
נֶ

ירה ֲח ָד ָשׁה
ִשׁ ָ

אוּלים
ִשׁ ְבּחוּ ְג ִ

יוֹם ְבּ ַצר ִנ ְכ ָבּ ְד ָתּ

ֶח ַמ ְד ָתּ
ְא ַלי נ ְ
וֵ

ָס ְד ָתּ
ְלְך עֹז י ַ
וָ

עוֹל ִלים
ִמ ִפּי ְ

ִה ְט ַבּ ְע ָתּ ְב ַת ְר ִמית

ָמית
ַר ְג ֵלי ַבת ֲענ ִ

שׁוּל ִמּית
וּפ ֲע ֵמי ַ
ַ

יָפוּ ַב ְנּ ָע ִלים

ְשׁירוּן
ְכל רוֹאַי י ִ
וָ

הוֹדי יְשׁוּרוּן
ְבּ ֵעת ִ

ְשׁרוּן
ֵאין ָכּ ֵאל י ֻ

ילים
ְבינוּ ְפּ ִל ִ
וְאוֹי ֵ

ָלי ֵכּן ָתּ ִרים
ְדּג ַ

אָרים
ַעל ַה ִנּ ְשׁ ִ

זוּרים
וּת ַל ֵקּט ְפּ ִ
ְ

ִכּ ְמ ַל ֵקּט ִשׁ ֳבּ ִלים

ַה ָבּ ִאים ִע ְמָּך

ֹת ְמָך
ִבּ ְב ִרית ח ָ

וּמ ֶבּ ֶטן ְל ִשׁ ְמָך
ִ

מּוֹלים
ֵהם ִנ ִ

ֹתם
ֶה ְראוּ אֹת ָ

אוֹתם
רוֹאה ָ
ְל ָכל ֶ

סוּתם
ְעל ַכּ ְנ ֵפי ְכ ָ
וַ

ילים
ַעשׂוּ ְג ִד ִ
יֲ

ְל ִמי זֹאת ִנ ְר ֶשׁ ֶמת

ַה ֶכּר נָא ְדּ ַבר ֱא ֶמת

חוֹת ֶמת
ְל ִמי ַה ֶ

ילים
ְה ְפּ ִת ִ
וַ

וְשׁוּב ֵשׁ ִנית ְל ַק ְדּ ָשׁהּ

ָר ָשׁהּ
תּוֹסף ְלג ְ
וְאַל ֵ

ְה ֲע ֵלה אוֹר ִשׁ ְמ ָשׁהּ
וַ

ְונָסוּ ַה ְצּ ָל ִלים

רוֹממוָּך
ידים ְ
ְד ִ
יִ

ירה ִק ְדּמוָּך
ְבּ ִשׁ ָ

מוֹכה
ִמי ָכ ָ

ֲאדֹנָי ָבּ ֵא ִלים.
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כוס שניה
מוזגים כוס שניה ומברכים

"וְ ִה ַּצ ְל ִּתי

תם" )שמות ו ,ו(.
ֶא ְת ֶכם ֵמ ֲעב ָֹד ָ

ֻמנִ ים ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ּכוֹס
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ
ׁשל ֵליל ַה ֵס ֶדרְּ ,כ ֶנגֶד ְלׁשוֹן "ו ְִה ַּצ ְל ִּתי"
ְׁשנִ יָה ֶ
ׂ ָר ֵאל.
ֶׁשל ְּגאו ָּלת ַעם ִי ְש
ָפן:
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
העורכים על פי הסדר החדש סועדים כאן את
סעודת הסדר.
העורכים על פי הסדר המסורתי ממשיכים כאן:

ָר ְח ָצה
נוטלים ידים ומברכים:

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם
ָדיִם.
ילת י ָ
ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ ַעל נְ ִט ַ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
אֶ

מו ִֹציא
לוקחים את המצה העליונה מהקערה ומברכים עליה ברכת "המוציא".
אוכלים ממנה לאחר הברכה הבאה.

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַה ּמו ִֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.

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

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם
ילת ַמ ָּצה.
ֲכ ַ
ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ ַעל א ִ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
אֶ
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ָמרוֹר
נוטלים מרור ,טובלים בחרוסת ומברכים:

ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם
ילת ָמרוֹר.
ֲכ ַ
ׁשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצ ּוָנוּ ַעל א ִ
ֲשר ִק ְּד ָ
ׁ
אֶ

ּכו ֵֹר ְך
לוקחים מן המצה השלישית ,כורכים מרור וחרוסת.
לפני אכילת הכורך אומרים:

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה
ׂה ִה ֵּללִּ .בזְ ַמן ֶ
ֵכר ְל ִמ ְק ָּדׁש ְּכ ִה ֵּללֵּ .כן ָע ָש
זֶ
ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
ַחד ְל ַק ּיֵם ַמה ֶ
ַק ּיָם ָהיָה ּכו ֵֹר ְך ֶּפ ַסח ַמ ָּצה וּ ָמרוֹר וְ או ֵֹכל ְּבי ַ
ֻהוּ " )במדבר ט ,יא(.
ֹאכל
"על ַמ ּצוֹת וּ ְמר ִֹרים י ְ
ַ
נוהגים לאכול כאן ביצים קשות ,זכר לקרבן חגיגה.

ׁש ְל ָחן עו ֵֹר ְך
ֻ
אוכלים את סעודת החג  -בתיאבון ובהרחבה

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

ׂו ַֹבע.
ֱכל ַעל ָהש
ֵכר ְל ָק ְר ָּבן ֶּפ ַסח ַה ֶּנא ָ
זֶ
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מרה

דליה מרקס
ָמה ַמר ְלָך
ָמ ָרה ָמ ָרה
ָמה ַרע
ָע ִמי
נֳ
ָמה ַמר ְבָּך
ַעל ָמה ִנ ְמ ַה ְרתּ
ַכּ ָמּה ָפּ ַס ְחתּ
ָמה ֶה ְח ַמ ְצתּ
ַעל ָמה ָצ ֵמאת
ָמה ֹלא ָמ ַצאת
ידי ְבּקּוֹל
ַה ִגּ ִ
רוֹרְך
ֻתְּך ְמ ֵ
ָמ ִצּי ֶאת ִפּ ְס ֶחְך ַמצּ ֵ
ָדי ִמצּוּי
יאי ְלי ִ
ָה ִב ִ
ִנ ְר ָצה ָק ְר ָבּנְֵך

”אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן“

)משנה ,פסחים ,י ,ח(

כך מסתיימת המשנה המתארת את הסדר .מקור המילה
’אפיקומן‘ ביוונית ,ומשמעה " ."after-partyהסדר נבנה לפי
מתכונת המשתה )הסימפוזיון( ההלניסטי-רומי ,שכלל ארוחה
חגיגית ושיחה אינטלקטואלית .החכמים לא נרתעו מאימוץ
מתכונת נוכרית זו אל לב לבו של חג הפסח; אלא שמשתתפי
המשתה ההלניסטי-רומי נהגו גם לצאת ,אחרי שסיימו את
המשתה שלהם ,להתהולל במשתאות נוספים .הם הוסיפו
)ובלשון התקופה :הפטירו( אחרי המשתה אפיקומן .קביעת
המשנה שאין להפטיר אחר הפסח אפיקומן משרטטת גבול חד
בין המנהג הנוכרי לטכס היהודי שעוצב בעקבותיו .חז“ל אימצו
מהתרבות הכללית רק אותם יסודות המשתלבים בתרבותנו
ומשרתים נאמנה את רוחנו.
אנו מסמלים רעיון זה באכילת הצפוּן ,פיסת המצה המכונה
אפיקומן ,בסיום הארוחה .אחרי האפיקומן איננו מוסיפים לאכול
ולשתות ,לבד משתי כוסות היין השייכות למהלכו של הסדר.
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ָּב ֵר ְך
מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון:

ׁשל ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹן,
ׂה ֶ
ֻמנִ ים ְל ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ
ֱמר:
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
יך
ׂ ָב ְע ָּת וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יי ֱאל ֶֹה ָ
"וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָש
ָתן ָל ְך" )דברים ח ,י(.
ֲשר נ ַ
ׁ
ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטו ָֹבה א ֶ
יבת ִצ ּיוֹן ָהיִינוּ ְּכח ְֹל ִמים:
ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹתְּ ,בׁשוּ ב יי ֶאת ִׁש ַ
ׂחוֹק ִּפינוּ וּ ְלׁשוֹנֵנוּ ִר ּנָה:
ִמ ֵלא ְש
ָאז י ָּ
ֹאמרוּ ַבגּ וֹיִם ִהגְ ִּדיל יי ַל ֲעשֹוֹת ִעם ֵא ֶּלה:
ָאז י ְ
ִהגְ ִּדיל יי ַל ֲעשֹוֹת ִע ָּמנוּ ָ ,היִינוּ ְש
ׂ ֵמ ִחים:
יקים ַּב ֶּנגֶב:
ֲפ ִ
יתנוּ ַּכא ִ
ׁשוּ ָבה יי ֶאת ְׁש ִב ֵ
זֹּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ּנָה י ְִקצֹרוּ :
ַה ְ
ָרע
ׁש ְך ַה ּז ַ
ׂא ֶמ ֶ
ֵל ְך וּ ָבכֹה נֹ ֵש
ָהלו ְֹך י ֵ
ֻמ ָֹתיו:
ׂא ֲאל ּ
ּבֹא ָיבֹא ְב ִר ּנָה ,נֹ ֵש
תהלים קכו

ֲב ַרי וְ ַח ְברו ַֹתי נְ ָב ֵר ְך.
המזמן/תַ :ר ּבו ַֹתי נְ ָב ֵר ְך  /ח ֵ
ׁשם יי ְמבו ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם.
המסובין עונין :י ְִהי ֵ
ֻבין
ֲב ַרי וְ ַח ְברו ַֹתיָּ /כל ַה ְמס ִּ
המזמן/תִּ :ב ְרׁשוּ ת ָמ ָרנָן וְ ַר ּבו ַֹתי  /ח ֵ
ׁש ּלוֹ.
ׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶּ
נְ ָב ֵר ְך )בעשרהֶ :אל ֵֹהינוּ( ֶ
ׁש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִינוּ .
ׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶּ
המסובין עוניםָּ :ברוּ ְך )בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ ( ֶ
ׁש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִינוּ .
ׁש ָא ַכ ְלנוּ ִמ ֶּ
המזמן/תָּ :ברוּ ְך )בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ ( ֶ
ָּברוּ ְך הוּ א וּ ָברוּ ְך ְׁשמוֹ.
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כוונה לברכת המזון
ֹלהינוּ
ֶה ֱע ָר ְב ָתּ ה‘ ֱא ֵ
ֶאת ַה ַפּת ַהזּוֹ ְבּ ִפינוּ
יכּנוּ.
ְה ָש ְר ָתּ ִמ ְת ָקהּ ְבּ ִח ֵ
וֵ
יל ָתהּ,
רוּתא ֶש ְבּ ֲא ִכ ָ
ִה ְנ ַע ְמ ָתּ ֶאת ַה ֶח ְב ָ
אָדם.
ִחיֶה ָה ָ
ִכּי ֹלא ַעל ַה ֶלּ ֶחם ְל ָבדוֹ י ְ

)דברים ח ,ג(.

שוּל ָחן ָערוּך,
אוֹתנוּ ְבּ ְ
ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָ
מוּצ ַעת,
ְבּ ַמ ָפּה ַ
ָחד -
וּב ֶח ְדוַות ַהיּ ָ
ְ
יתּנוּ
יכנוּ ַל ֲחלוֹק ִפּ ֵ
ַה ְד ִר ֵ
ִעם ֶה ָע ִני
בּוֹדד.
ֵדע ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ֵ
ְונ ַ
טוֹבה ְ
אוֹתנו ְבּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָ
וּר ָח ָבה,
ֹאכל ָבּהּ ָל ֶחם
ְהגּוּף נ ַ
ַחת ַה ֵלּב ו ַ
ֲא ֶשר ִבּ ְרו ַ

)על פי דברים ח ,ט(.

ַל ְמּ ֵדנוּ ֶל ֱאכוֹל ִמתּוֹך ָר ָעב
וְֹלא ִמתּוֹך ִש ֲעמוּם,
ִמתּוֹך ֶח ְדוַת ַה ַחיִים
וְֹלא ִמתּוֹך ַכּ ַעס.
וּב ְב ָר ָכה
עוֹל ְמָך ְבּ ֶש ַפע ִ
ֵבּ ַר ְכ ָתּ ֶאת ָ
וְֹלא ִח ַסּ ְר ָתּ בּוֹ ְכּלוּם.

)על פי בבלי ,ברכות ,מג ע"ב(.

חוֹתיָך
ַל ְמּ ֵדנוּ ָל ֶל ֶכת ְבּ ָא ְר ֶ
ֵלך.
יע טוֹב ַבּ ֲא ֶשר נ ֵ
וּל ַה ְש ִפּ ַ
ְ
דליה מרקס
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ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם
ֲמים.
ַה ּזָן ֶאת ָהעו ָֹלם כ ֻּּלוְֹּ ,בטוּ בוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד וּ ְב ַרח ִ
ׂר ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ
הוּ א נו ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָּב ָש
וּ ְבטוּ בוֹ ַה ּגָדוֹל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ ,
וְ ַאל י ְ
ָעד
ֶח ַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְלעו ָֹלם ו ֶ
ַּבעֲבוּ ר ְׁשמוֹ ַה ּגָדוֹל.
ִּכי הוּ א ֵאל זָן וּ ְמ ַפ ְרנֵס ַל ּכֹל
ֲשר ָּב ָרא.
ׁ
וּ ֵמ ִטיב ַל ּכֹל וּ ֵמ ִכין ָמזוֹן ְל ָכל ְּב ִר ּיו ָֹתיו א ֶ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ַה ּזָן ֶאת ַה ּכֹל.
נו ֶֹדה ְל ָך יי ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ֶ
ׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַלאֲבו ֵֹתינוּ ו ְּל ִא ּמו ֵֹתינוּ,
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה וּ ְר ָח ָבה,
אתנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם,
ׁשהו ֵֹצ ָ
וְ ַעל ֶ
ֲב ִדים,
יתנוּ ִמ ֵּבית ע ָ
וּ ְפ ִד ָ
ׁש ָח ַת ְמ ָּת ְּב ִל ֵּבנוּ.
ית ָך ֶ
וְ ַעל ְּב ִר ְ
ׁשהו ַֹד ְע ָּתנוּ ,
יך ֶ
ֻק ָ
ׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ  ,וְ ַעל ח ֶּ
וְ ַעל ּתו ָֹר ְת ָך ֶ
ׁשחוֹנַנְ ָּתנוּ ,
ָח ֶסד ֶ
וְ ַעל ַח ּיִים ֵחן ו ֶ
ׁש ַא ָּתה זָן וּ ְמ ַפ ְרנֵס או ָֹתנוּ ָּת ִמיד,
ילת ָמזוֹן ָ
ֲכ ַ
וְ ַעל א ִ
ׁש ָעה:
ְּב ָכל יוֹם וּ ְב ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָ
ַחנוּ מו ִֹדים ָל ְך ,וּ ְמ ָב ְר ִכים או ָֹת ְך,
וְ ַעל ַה ּכֹל יי ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנ ְ
ָעד.
י ְִת ָּב ַר ְך ִׁש ְמ ָך ְּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד ְלעו ָֹלם ו ֶ
יך
ׂ ָב ְע ָּת ,וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יי ֱאל ֶֹה ָ
ַּכ ָּכתוּ ב "וְ ָא ַכ ְל ָּת וְ ָש
ָתן ָל ְך" )דברים ח ,י(.
ֲשר נ ַ
ׁ
ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה א ֶ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹן.
ׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך,
ַר ֵחם נָא יי ֱאל ֵֹהינוּ ַ ,על ִי ְש
יר ָך,
ׁש ַליִם ִע ֶ
וְ ַעל יְרוּ ָ
וְ ַעל ִצ ּיוֹן ִמ ְׁש ַּכן ְּכבו ֶֹד ָך,
ֻל ֵתנוּ .
יחת ְּגא ָּ
אשית ְצ ִמ ַ
ׂ ָר ֵאל ְ)ל ַמ ַען ְּת ֵהא( ֵר ִׁ
וְ ַעל ְמ ִדינַת ִי ְש
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אַה ָב ִתי
ירי ֶא ֶרץ ֲ
ִמ ִשּׁ ֵ

לאה גולדברג

כוֹרה ֶשׁ ִליֶ ,א ֶרץ-נוֹי ֶא ְביוֹנָה -
ְמ ָ
ַל ַמּ ְל ָכּה ֵאין ַבּיִתַ ,ל ֶמּ ֶלְך ֵאין ֶכּ ֶתר.
אָביב ַבּ ָשּׁנָה
ָמים ִ
ְשׁ ְב ָעה י ִ
וִ
ֶתר.
ְס ְג ִריר וּ ְְג ָשׁ ִמים ָכּל ַהיּ ֶ
וַ
פּוֹר ִחים,
ְר ִדים ְ
ָמים ַהוּ ָ
ַאְך ִשׁ ְב ָעה י ִ
ְשׁ ְב ָעה י ִ
וִ
זוֹר ִחים,
ָמים ַה ְטּ ָל ִלים ְ
תוּחים,
ָמים ַחלּוֹנוֹת ְפּ ִ
ְשׁ ְב ָעה י ִ
וִ
עוֹמ ִדים ָבּ ְרחוֹב
ְכל ַק ְבּ ָצ ַניְִך ְ
וָ
ְנוֹשׂ ִאים ִחוְרוֹנָם ֶאל ָהאוֹר ַהטּוֹב,
ו ְ
ְכל ַק ְבּ ָצ ַניִךּ ְשֹ ֵמ ִחים.
וָ
כוֹרה ֶשׁ ִליֶ ,א ֶרץ-נוֹי ֶא ְביוֹנָה,
ְמ ָ
ַל ַמּ ְל ָכּה ֵאין ָבּית ַל ֶמּ ֶלְך ֵאין ֶכּ ֶתר,
ָמים ַח ִגּים ַבּ ָשּׁנָה
ַרק ִשׁ ְב ָעה י ִ
ֶתר.
ְר ָעב ָכּל ַהיּ ֶ
ְע ָמל ו ָ
וָ
רוּכים
ָמים ַהנֵּרוֹת ְבּ ִ
ַאְך ִשׁ ְב ָעה י ִ
רוּכים,
שׁ ְל ָחנוֹת ֲע ִ
ָמים ֻ
ְשׁ ְב ָעה י ִ
וִ
ְשׁ ְב ָעה י ִ
וִ
תוּחים,
ָמים ַה ְלּ ָבבוֹת ְפּ ִ
עוֹמ ִדים ִבּ ְת ִפ ָלּה,
ְכל ַק ְבּ ָצ ַניְִך ְ
וָ
ן-כּ ָלּה,
נוֹתיְִך ָח ָת ַ
ְִך-בּ ַ
וּב ַני ְ
ָ
אַחים.
ְכל ַק ְבּ ָצ ַניְִך ִ
וָ
וּמ ָרה,
לוּבה ֶשׁ ִליֶ ,א ְביוֹנָה ָ
ֲע ָ
ַל ֶמּ ֶלְך ֵאין ַבּיִתַ ,ל ַמּ ְל ָכּה ֵאין ֶכּ ֶתר -
אַחת ָבּ ָ
ַרק ַ
אָמ ָרה
עוֹלם ֶאת ִשׁ ְב ֵחְך ְ
ֶתר.
ְך-ח ְר ָפּ ֵתְך ָכּל ַהיּ ֶ
נוּת ֶ
וּ ְְג ֵ
המשך בעמוד < 87
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יחנוּ ,
ֱאל ֵֹהינוּ ָ ,א ִבינוּ ְ ,ר ֵענוּ  ,זוּ נֵנוּ ַּ ,פ ְרנְ ֵסנוּ  ,וְ ַכ ְל ְּכ ֵלנוּ  ,וְ ַה ְרוִ ֵ
וְ ַה ְרוַח ָלנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרו ֵֹתינוּ .
ָדם,
ׂר ו ָ
ידי ַמ ְּתנַת ָּב ָש
יכנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ לֹא ִל ֵ
וְ נָאַ ,אל ַּת ְצ ִר ֵ
ָא ָתם,
ידי ַה ְלו ָ
וְ לֹא ִל ֵ
ֹשה וְ ָה ְר ָח ָבה,
ׁ
ִּכי ִאם ְלי ְָד ָך ַה ְּמ ֵל ָאהַ ,ה ְּפתוּ ָחהַ ,ה ְּקדו ָ
ָעד.
ֹש וְ לֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעו ָֹלם ו ֶ
ׁש ּלֹא נֵבוׁ
ֶ
כשחל פסח בשבת:

יעי,
יך וּ ְב ִמ ְצוַת יוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
יצנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
ֲל ֵ
ְר ֵצה וְ ַהח ִ
ֶיך,
ֹש הוּ א ְל ָפנ ָ
ֹש ַה ּזֶהִּ ,כי יוֹם זֶה ּגָדוֹל וְ ָקדוׁ
ׁש ָּבת ַה ּגָדוֹל וְ ַה ָּקדוׁ
ַה ַּ
ֶך,
ֲבה ְּכ ִמ ְצוַת ְרצוֹנ ָ
ִל ְׁש ָּבת ּבוֹ וְ ָלנוּ ַח ּבוֹ ְּב ַאה ָ
וּ ִב ְרצוֹנְ ָך ָהנִ ַ
יח ָלנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ,
ָחה ְּביוֹם ְמנוּ ָח ֵתנוּ ,
ׁש ּלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָגוֹן ַו ֲאנ ָ
ֶ
יר ָך,
ֶח ַמת ִצ ּיוֹן ִע ֶ
וְ ַה ְר ֵאנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ְּבנ ָ
ׁש ָך,
ׁש ַליִם ִעיר ָק ְד ֶ
וּ ְב ַה ְׁש ָל ַמת ִּבנְ יַן יְרוּ ָ
ֶחמוֹת.
ְשוּ עוֹת וּ ַב ַעל ַה ּנ ָ
ִּכי ַא ָּתה הוּ א ַּב ַעל ַהיׁ
ֲלה וְ יָבוֹא
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינוּ וְ ִא ּמו ֵֹתינוּ ַיע ֶ
ָכר זִ ְכרוֹנֵנוּ וּ ִפ ְקדוֹנֵנוּ
ִש ַמע וְ י ִָּפ ֵקד וְ י ִּז ֵ
ׁ
ֵר ֶצה וְ י ָּ
ֵר ֶאה וְ י ָ
יע וְ י ָ
וְ י ִַּג ַ
ׁש ָך,
ׁש ַליִם ִעיר ָק ְד ֶ
וְ ִּז ְכרוֹן ִא ּמו ֵֹתינוּ ָואֲבו ֵֹתינוּ וְ זִ ְכרוֹן יְרוּ ָ
וְ זִ ְכרוֹן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְש
יטהְ ,לטו ָֹבה,
ֶיךִ ,ל ְפ ֵל ָ
ׂ ָר ֵאל ְל ָפנ ָ
ׁשלוֹם,
ֲמיםְ ,ל ַח ּיִים טו ִֹבים וּ ְל ָ
ְל ֵחן וּ ְל ֶח ֶסד וּ ְל ַרח ִ
ְּביוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ּזֶה:
)א ֵמן(
ז ְָכ ֵרנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ּבוֹ ְלטו ָֹבהָ ,
)א ֵמן(
וּ ָפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהָ ,
ֹש ֵ
וְ הו ִׁ
)א ֵמן(.
יענוּ בוֹ ְל ַח ּיִים טו ִֹבים ָ
יענוּ ,
ֹש ֵ
ֲמים ,חוּ ס וְ ָח ּנֵנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ הו ִׁ
ְשוּ ָעה וְ ַרח ִ
וּ ִב ְד ַבר יׁ
יך ֵעינֵינוּ ִּכי ֵאל ַחנּ וּ ן וְ ַרחוּ ם ָא ָּתה.
ִּכי ֵא ֶל ָ
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וּפנָּה,
ל-כּן ֵא ֵלְך ְל ָכל ְרחוֹב ִ
ְע ֵ
וַ
ְס ְמ ָטה ו ְִגנָּה,
ְח ֵצר ו ִ
ְל ָכל שׁוּק ו ָ
חוֹמוֹתיְִך ָכּל ֶא ֶבן ְק ַטנָּה -
ַ
ֵמ ֻח ְר ַבּן
ְכּ ֶרת.
ְא ְשׁמוֹר ְל ַמז ֶ
ֲא ַל ֵקט ו ֶ
וּמ ִעיר ְל ִעירִ ,מ ְמּ ִדינָה ִל ְמ ִדינָה
ֵ
אָנוּדה ִעם ִשֹיר ו ֵ
ָ
ת-נ ִגינָה
ְת ַב ְ
זּוֹה ֶרת.
לּוּתְך ַה ֶ
ְל ַתנּוֹת ַדּ ֵ

ִח ָטּה

רוני סומק

ְעל
נּוֹפף ַעל רֹאשׁ ִא ְשׁ ִּתי ו ַ
ְשׂ ֵדה ִח ָטּה ִמ ְת ֵ
רֹאשׁ ִבּ ִתּי.
לוֹנד,
ָאלי ְל ָת ֵאר ָכּך ֶאת ַה ְבּ ְ
ָכּ ָמה ָבּנ ִ
צוֹמ ַח ַה ֶלּ ֶחם
וּב ָכל זֹאתָ ,שׁם ֵ
ְ
ֶשׁל ַחיַּי.
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ָמינוּ .
ׁש ַליִם ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
וְ ַה ְׁש ֵלם ִּבנְ יַן יְרוּ ָ
ׁש ָליִםָ ,א ֵמן.
ֲמיו יְרוּ ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ייּ ,בוֹנֵה ְב ַרח ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם
ֲלנוּ  ,יו ְֹצ ֵרנוּ ,
ירנוּ ּ ,בו ְֹר ֵאנוּ  ,גּ וֹא ֵ
ָה ֵאלָ ,א ִבינוּ ַ ,מ ְל ֵּכנוּ ַ ,א ִּד ֵ
ׂ ָר ֵאל,
ֹש ַי ֲעקֹב ,רו ֵֹענוּ רו ֵֹעה ִי ְש
ֹשנוּ ְקדוׁ
ׁ
ְקדו ֵ
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹב וְ ַה ֵּמ ִטיב ַל ּכֹל.
ֵיטיב ָלנוּ .
ׁש ְּב ָכל יוֹם וָיוֹם הוּ א ֵה ִטיב הוּ א ֵמ ִטיב הוּ א י ִ
ֶ
הוּ א גְ ָמ ָלנוּ הוּ א גו ְֹמ ֵלנוּ הוּ א יִגְ ְמ ֵלנוּ ָל ַעד,
ְל ֵחן וּ ְל ֶח ֶסד וּ ְל ַרח ִ
ֲמים וּ ְל ֶרוַח ַה ָּצ ָלה וְ ַה ְצ ָל ָחה,
ׁשלוֹם
ֲמים וְ ַח ּיִים וְ ָ
ָסה וְ ַכ ְל ָּכ ָלה ,וְ ַרח ִ
ֶח ָמהַּ ,פ ְרנ ָ
ישוּ ָעה ,נ ָ
ְּב ָר ָכה וִ ׁ
וְ ָכל טוֹב.
ְח ְּס ֵרנוּ .
וּ ִמ ָּכל טוּ ב ְלעו ָֹלם ַאל י ַ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ

ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
ֲמן
ָה ַרח ָ
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ָעד.
הוּ א י ְִמל ְֹך ָע ֵלינוּ ְלעו ָֹלם ו ֶ
הוּ א י ְִת ָּב ַר ְך ַּב ָּ
ׁש ַמיִם וּ ָב ָא ֶרץ.
ִש ַּת ַּבח ְלדוֹר ּדו ִֹרים .וְ י ְִת ָּפ ַאר ָּבנוּ
הוּ א י ְׁ
ֵצח נְ ָצ ִחים .וְ י ְִת ַה ַּדר ָּבנוּ ָל ַעד וּ ְלעו ְֹל ֵמי
ָל ַעד וּ ְלנ ַ
עו ָֹל ִמים.
הוּ א י ְַפ ְרנְ ֵסנוּ ְּב ָכבוֹד.
הוּ א י ַ
ְק ֵּבץ ָּג ֻל ּיו ֵֹתינוּ קו ְֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ .
ׂ ָר ֵאל
הוּ א י ְָב ֵר ְך ֶאת ְמ ִדינַת ִי ְש
ֻל ֵתנוּ .
יחת ְּגא ָּ
אשית ְצ ִמ ַ
ְ)ל ַמ ַען ְּת ֵהא( ֵר ִׁ
ָלי וְ ַח ּיָלוֹת ְצ ָבא ֲה ָגנָה
הוּ א י ְָב ֵר ְך ֶאת ַח ּי ֵ
ׁשלוֹם.
ׂ ָר ֵאל ַּב ָּ
ְל ִי ְש
ׁשלוֹם ֵּבין ְּבנֵי ָש ָרה ְל ֵבין ְבנֵי ָהגָר.
ׂים ָ
הוּ א ָי ִש
הוּ א י ְׁ
ׁש ְל ָחן זֶה
ֻבה ַּב ַּביִת ַה ּזֶה וְ ַעל ֻ
ִש ַלח ָלנוּ ְּב ָר ָכה ְמר ָּ
ׁש ָא ַכ ְלנוּ ָע ָליו.
ֶ
ׂר ָלנוּ
יב ֶּש
ֻלה ְׁש ֵל ָמה וִ ַ
ִש ַלח ָלנוּ ְּגא ָּ
הוּ א י ְׁ
ֶחמוֹת.
ְשוּ עוֹת וְ נ ָ
ׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יׁ
ְּבש

נוסח ההגדה

רחל

א .ד .גורדון

)נכתב עבור המשוררת רחל ]בלובשטיין[(
ילְך -
ְל ִכי ִב ְשׁ ִב ֵ
ָעֹלה ַת ֲע ִלי.
ַע ְצ ֵרְך,
ִאישׁ אַל י ַ
ֹאמרֲ :ע ִלי!
אַל י ַ
לוֹתְך
ְהיָה ַכּ ֲע ֵ
וָ
יֵאוֹר ָלְך ַהיּוֹם -
ְהנֵּה אַת ֵאינְֵך
וִ
בּוֹד ָדה ַבּ ָמּרוֹם.
ֵ

עבדים

ברי סחרוף

ָפים
ֲחלוֹנוֹת ַר ֲאוָה י ִ
ירה,
זֶה ַה ָכּל ִל ְמ ִכ ָ
ַחנוּ ְתּלוּיִים
גַּם ֲאנ ְ
ִעם ִפּ ְת ֵקי ַה ֲח ָל ָפה.
ַע ֶשה ִעם ַה ַכּ ַעס ַהזֶּה
אָז ָמה נ ֲ
ִהיֶה ִעם ַה ִקּ ְנאָה
ָמה י ְ
רוֹצים ִל ְהיוֹת ח ְֹפ ִשיִים,
כּוּלּם ִ
ָ
ֹלהיםִ ,מ ָמּה?
ֲא ָבל ִמ ָמּהֱ ,א ִ

לספר
המרבּים ֵ
מוסף – ַ

89

ֻבין ָּכאן,
ֲמן הוּ א י ְָב ֵר ְך ֶאת ָּכל ַה ְמס ִּ
ָה ַרח ָ
ֲשר ָל ֶהם,
ׁ
יתם וְ ֶאת ָּכל א ֶ
או ָֹתם וְ ֶאת ֵּב ָ
ֲשר ָלנוּ .
ׁ
או ָֹתנוּ וְ ֶאת ָּכל א ֶ
ׂ ָרהִ ,ר ְב ָקהֵ ,ל ָאה וְ ָר ֵחל
ׁש ִּנ ְת ָּב ְרכוּ ִא ּמו ֵֹתינוּ ָש
ְּכמוֹ ֶ
"ה ִ
ׁש ַפע ִּב ְר ּכוֹת ֵ
ְּב ֶ
יטיב"" ,ט ַֹבת"" ,טוֹב"" ,טוֹב",
וְ אֲבו ֵֹתינוּ ַא ְב ָר ָהם ,י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב,
"כֹל",
"מ ּכֹל"ּ ,
"ב ּכֹל"ִ ,
ְּב ִב ְר ּכוֹת ַּ
ַחד ִּב ְב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמה.
ֻּלנוּ י ַ
ֵּכן י ְָב ֵר ְך או ָֹתנוּ כ ָּ
ֹאמרָ :א ֵמן.
וְ נ ַ
ֲל ֶ
ַּב ָּמרוֹם י ְַל ְּמדוּ ע ֵ
ׁשלוֹם,
ׁש ְּת ֵהא ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ָ
יהם וְ ָע ֵלינוּ זְ כוּ ת ֶ
ִש ֵענוּ ,
ׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יי וּ ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי י ְׁ
וְ נִ ָּש
ׂ ֶכל טוֹב ְּב ֵעינֵי ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם.
וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש
לשבת:
ׁש ָּבת וּ ְמנוּ ָחה
ׁשכ ֻּּלוֹ ַ
ילנוּ ְליוֹם ֶ
ֲמן הוּ א יַנְ ִח ֵ
ָה ַרח ָ
ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹל ִמים.
ׁשכ ֻּּלוֹ טוֹב.
ילנוּ ְליוֹם ֶ
ֲמן הוּ א יַנְ ִח ֵ
ָה ַרח ָ
ֻלה וּ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
ַכנ ּו ִלימוֹת ָה ְּגא ָּ
ֲמן הוּ א ְיז ֵּ
ָה ַרח ָ
ׂ ָר ֵאל
ׁשלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָּכל ִי ְש
ׂה ָ
ׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּ א ַי ֲע ֶש
ׂה ָ
עֹ ֶש
וְ ַעל ָּכל ָּב ֵאי עו ָֹלם וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
יר ָאיו.:
ֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
ׁ
יְראוּ ֶאת יי ְקדו ָ
ַח ְסרוּ ָכל טוֹב:
ׁשי יי לֹא י ְ
ירים ָרׁשוּ וְ ָר ֵעבוּ וְ דו ְֹר ֵ
ְּכ ִפ ִ
תהלים לד ,י-יא

הוֹדוּ ַליי ִּכי טוֹב ִּכי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
תהלים קיח ,א

יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן:
ׂ ִּב ַ
ָד ָך וּ ַמ ְש
ּפו ֵֹת ַח ֶאת י ֶ
תהלים קמה ,טז

90

נוסח ההגדה

ברכת האמהות  -כברכת האבות
בברכת המזון מבקשים להתברך כדרך שנתברכו אבות האומה
"בכל מכל כל" .כל אחת משלוש המילים הללו נאמרה על
אחד האבות ,וממנה נמשכת הברכה:
ת-אַב ָר ָהם ַבּכֹּל"
ְ
על אברהם נאמר" :וַה‘ ֵבּ ַרְך ֶא

)בראשית כד ,א(.

יצחק אמר לבנו עשוָ" :וא ַֹכל ִמכֹּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא"

)בראשית כז ,לג(.

ַר ֶעָך"
וּבז ְ
ליעקב נאמר" :ו ְִנ ְב ְרכוּ ְבָך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ
)בראשית כח ,יד(.

אנו ,הכוללים את האמהות בכל מקום שמופיעים
בו האבות ,מבקשים להתברך גם בטוּב ,המציין
בדרכים שונות את ארבעתן:
בוּרהּ"
יטיב ַבּ ֲע ָ
אַב ָרם ֵה ִ
"וּל ְ
על שרה נאמרְ :

)בראשית יב ,טז(.

ֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד"
ַע ָר ט ַ
ְהנּ ֲ
על רבקה נאמר" :ו ַ

)בראשית ,כד ,טז(.

ֵבד
ֹלהים א ִֹתי ז ֶ
ְב ַד ִני ֱא ִ
לאה אמרה על הולדת בנה זבולון" :ז ָ
טוֹב"

)בראשית ,ל ,כ(.

ֹתהּ
ֹתהּ ָלְך ִמ ִתּ ִתּי א ָ
על רחל אמר אביה ליעקב" :טוֹב ִתּ ִתּי א ָ
אַחר"
ְל ִאישׁ ֵ

)בראשית ,כט ,יט(.
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ֲשר י ְִב ַטח ַּביי וְ ָהיָה יי ִמ ְב ַטחוֹ:
ׁ
ָּברוּ ְך ָה ָא ָדם א ֶ
על פי ירמיהו יז ,ז
יש מוסיפים את הפסוק:

ָה יי צוּ ר עו ָֹל ִמים:
ֲדי ַעד ִּכי ְּבי ּ
ִּב ְטחוּ ַביי ע ֵ
ישעהו כו ,ד

ׁשלוֹם:
ִתן יי י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
יי עֹז ְל ַע ּמוֹ י ֵּ
תהלים כט ,יא

כוס שלישית
ָא ְל ִּתי ֶא ְת ֶכם ִּבזְ רו ַֹע נְ טוּ יָה
"וְ ג ַ
וּ ִב ְׁש ָפ ִטים ְּגד ִֹלים".
שמות ו ,ו

ֻמנִ ים ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ
ׁשל ֵליל ַה ֵס ֶדר ְּכ ֶנגֶד ְלׁשוֹן
ישית ֶ
ּכוֹס ְׁש ִל ִׁ
ׂ ָר ֵאל.
ׁשל ְּגאוּ ָלת ַעם ִי ְש
ָא ְל ִּתי" ֶ
"וְ ג ַ
ָפן.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
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ָמה נָאווּ ָע ֵלי

ר‘ שלמה ב"ר נסים

ַמה נָּאווּ ֲע ֵלי ֶה ָה ִרים ַר ְג ֵלי

ירְך
ְמ ַב ֵשּׂר ָשלוֹם ְבּ ִב ְניַן ִע ֵ

ִשאוּ קוֹל ִרנָּה
צוֹפיִך י ְ
קוֹל ַ

ַע ִרי ִמתּוְֹך ְמ ִגנָּה
ִה ְתנ ֲ

ַעיִן ְבּ ַעיִן ִתּ ְר ִאי ְש ִכינָה

בוּלְך
ְשבוּ ָב ַניִך ִל ְג ֵ
וָ

וּמזְמוֹר
ִל ְשבוּיִים ְדּרוֹר ְבּ ִשיר ִ

ילְך
ְהי ְש ִב ֵ
ֶאל ֵבּית ַהר ַהמּוֹר י ִ

סֹלוּ סֹלוּ ֶאת ַה ְמּ ִס ָלּה

וּת ִה ָלּה
ִפּ ְצחוּ ְר ָננָה ְ

ָיבֹא ְמ ַב ֵשּׂר ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ִמ ָלּה

אוֹרְך
עוּרי ִכּי ָבא ֵ
קוּמי ִ
ִ

עוֹב ֵדי ֵבל
ְצ ִאי ִמ ָבּ ֶבל ִק ְריַת ְ

ירְך
ְהי ִש ֵ
ֵבל אָז י ִ
ִכּנּוֹר ָונ ֶ

ָשׂישׂוּ ָכּל ֲא ֵב ֵלי ִציּוֹן
שׂוֹשׂ י ִ

ָלבֹא ַל ֲחסוֹת ְבּ ֵצל ָה ֶע ְליוֹן

ָבּנֹה ֶא ְבנֶה ָלְך ְנוֵה ַא ִפּ ְריוֹן

אָכין ִכּ ֵסּא ְל ָדוִד ַמ ְל ֵכְּך
ִ

וּר ִאי ָב ַניְִך
ְש ִאי ֵעינַיְך ְ

אוֹרְך
ָבּאוּ ֵא ַליְִך ָלאוֹר ְבּ ֵ

אוֹרה
אָשים ָלְך ָ
ֹשך ִ
ַתּ ַחת ח ֶ

תּוֹרה
אָז ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ַה ָ

ְנוֹרא
ִהנֵּה גָדוֹל הוּא אָיֹם ו ָ

ֹאשְך
ימי ֶכ ֶתר ְלר ֵ
ְבּיוֹם ִשׂ ִ

וּמ ֻע ָלּה
ָפה ְ
ַעד ָמ ַתי ַכּ ָלּה י ָ

ָה ֶלְך
עוּלה ְכּ ַדל ו ֵ
ְלזָּר ְבּ ָ

ִש ָר ֵאל
עוּרי ֲע ַדת י ְ
עוּרי ִ
ִ

ִ
ְגוֹאל
אָחיש ֶא ְש ַלח יִנּוֹן ו ֵ

יאל
חוֹמת ֲא ִר ֵ
אָקים ָלְך ַ
ְוגַם ִ

עוּרְך
ָזכֹר ֶא ְזכֹּר ֶח ֶסד ְנ ֵ
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ַה ֵּלל
מוזגים כוס רביעית וגומרין עליה את ההלל:

ֲמ ֶּת ָך:
לֹא ָלנוּ יי ,לֹא ָלנוּ ִּ ,כי ְל ִׁש ְמ ָך ֵּתן ָּכבוֹדַ ,על ַח ְס ְּד ָך ַעל א ִ
יהם:
ֹאמרוּ ַהגּ וֹיִםַ ,א ּיֵה נָא ֱאל ֵֹה ֶ
ָל ָּמה י ְ
ׂה:
ֲשר ָח ֵפץ ָע ָש
ׁ
ׁש ָמיִםּ ,כֹל א ֶ
וֵאל ֵֹהינוּ ַב ָּ
יהם ֶּכ ֶסף וְ ז ָ
ֲצ ֵּב ֶ
עַ
ׂה י ְֵדי ָא ָדם:
ָהבַ ,מ ֲע ֵש
ֶּפה ָל ֶהם וְ לֹא י ְַד ֵּברוּ ֵ ,עי ַניִם ָל ֶהם וְ לֹא י ְִראוּ :
ִש ָמעוּ ַ ,אף ָל ֶהם וְ לֹא י ְִריחוּ ן:
ָאזְ ַניִם ָל ֶהם וְ לֹא י ְׁ
ֶהגּ וּ ִּבגְ רוֹנָם:
ְה ֵּלכוּ  ,לֹא י ְ
יהם וְ לֹא י ַ
ישוּ ןַ ,רגְ ֵל ֶ
יהם וְ לֹא י ְִמ ׁ
י ְֵד ֶ
ֶׂ
ְּכמו ֶֹהם י ְִהיוּ עֹ ֵש
ֲשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם:
ׁ
יהםּ ,כֹל א ֶ
ׂ ָר ֵאל ְּב ַטח ַּבייֶ ,עזְ ָרם וּ ָמגִ ּנָם הוּ א:
ִי ְש
ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחוּ ַבייֶ ,עזְ ָרם וּ ָמגִ ּנָם הוּ א:
י ְִר ֵאי יי ִּב ְטחוּ ַבייֶ ,עזְ ָרם וּ ָמגִ ּנָם הוּ א:
יי זְ ָכ ָרנוּ י ְָב ֵר ְך,
י ְָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ,י ְָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן:
י ְָב ֵר ְך י ְִר ֵאי ייַ ,ה ְּק ַט ִּנים ִעם ַה ְּגד ִֹלים:
ֵיכם:
יכם וְ ַעל ְּבנ ֶ
ֲל ֶ
יכם ,ע ֵ
ֲל ֶ
י ֵֹסף יי ע ֵ
ָא ֶרץ:
ׁש ַמיִם ו ָ
ׂה ָ
ְּברוּ ִכים ַא ֶּתם ַליי ,עֹ ֵש
ׁש ַמיִםָ ,
ַה ָּ
ָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם:
ׁש ַמיִם ַליי ,וְ ָה ָא ֶרץ נ ַ
ָה ,וְ לֹא ָּכל יו ְֹר ֵדי דוּ ָמה:
ְה ְללוּ י ּ
לֹא ַה ֵּמ ִתים י ַ
ָה:
ָהֵ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלםַ ,ה ְללוּ י ּ
ַחנוּ נְ ָב ֵר ְך י ּ
ַו ֲאנ ְ
תהלים קטו

ִש ַמע יי ֶאת קו ִֹלי ַּתחֲנוּ נָי:
ָא ַה ְב ִּתיִּ ,כי י ְׁ
ָמי ֶא ְק ָרא:
ִּכי ִה ָּטה ָאזְ נוֹ ִלי וּ ְבי ַ
ֲפפוּ נִ י ֶח ְב ֵלי ָמוֶת וּ ְמ ָצ ֵרי ְׁשאוֹל ְמ ָצאוּ נִ יָ ,צ ָרה וְ יָגוֹן ֶא ְמ ָצא:
אָ
ַפ ִׁשי:
ׁשם יי ֶא ְק ָראָ ,א ּנָה יי ַמ ְּל ָטה נ ְ
וּ ְב ֵ
ַחנּ וּ ן יי וְ ַצ ִּדיק וֵאל ֵֹהינוּ ְמ ַר ֵחם:
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יש לי חלום

יחיאל מוהר

יֵשׁ ִלי ֲחלוֹם
ירוּשׁה ֵמ ֵאת ֲא ִבי
ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְל ִתּי ִבּ ָ
ִמ ָכּל ְתּהוֹם
וּל ַה ְמ ִריא
ָפיו ְ
ָדע ִל ְפרוֹשׂ ְכּנ ָ
יַ
ִמ ַגּיְא אָיוֹם
וּמ ֶשׁ ִבי.
ָע ָלה ָצחוֹר ִמ ָמוֶת ִ
יֵשׁ ִלי ֲחלוֹם.
יֵשׁ ִלי ֲחלוֹם
ָעצוּר ְכּ ַמ ְעיָן ְבּ ֵלב ָה ָהר.
זֶה ַה ָמּקוֹם,
ַע ֶלה וְאַף י ְִג ָבּר
ִפרוֹץ ַוי ֲ
ִמ ָכּאן י ְ
ְשׁיר ָשׁלוֹם
וִ
ִפּח ִמ ֶסּ ַלע זֶה ֶאל ָכּל ֲא ָתר.
יַ
יֵשׁ ִלי ֲחלוֹם.

אָביב
ִ

רחל )בלובשטיין(

ַלה ְבּ ַמ ְפ ִתּיע
ָכּזֶה ֵמעוֹדוִֹ :מ ְתגּ ֶ
יח ַל ֵלּב,
יחֵ ,מ ִשׂ ַ
וּמ ִשׂ ַ
ֵ
ֹמר –
ְבּ ִלי א ֶ
ַרק ֶר ֶמזַ ,רק זִיע.
ָדר ְדחוּיָהֲ ,אפ ַֹרת ָפּ ִנים,
ֶאל גּ ֵ
גּוֹרל,
ָעה ַל ָ
ַר ַבּת ַה ְכנ ָ
ְח ְר ָדּל -
ַק ְבּ ָצ ִנים ַע ִלּיזִים ַ -ס ְביוֹן ו ַ
ִנ ְד ַח ִקים ַבּ ָסְּך.
ַא ִני.
ִציץ ַה ִגּנָּה  -ו ֲ
ַא ִני.
עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִם  -ו ֲ
אָביב ְ -יב ָֹרְך!
יע ִני ְל ַחג ָה ִ
ֶשׁ ִה ִגּ ַ
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יע:
ֹש ַ
ֹׁמר ְּפ ָתאיִם ייַּ ,ד ּלו ִֹתי וְ ִלי יְהו ִׁ
שֵ
ָמל ָע ָלי ְִכי:
ַפ ִׁשי ִל ְמנוּ ָחי ְִכיִּ ,כי יי ּג ַ
ׁשוּ ִבי נ ְ
ַפ ִׁשי ִמ ָּמוֶתֶ ,את ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעהֶ ,את ַרגְ ִלי ִמ ֶּד ִחי:
ִּכי ִח ַּל ְצ ָּת נ ְ
ֶא ְת ַה ֵּל ְך ִל ְפנֵי ייְּ ,ב ַא ְרצוֹת ַה ַח ּיִים:
יתי ְמאֹד:
ֲד ֵּבר ,אֲנִ י ָענִ ִ
ֱמנְ ִּתי ִּכי א ַ
ֶהא ַ
אֲנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ יָּ ,כל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב:
ָמה ָא ִׁשיב ַלייָּ ,כל ַּתגְ מוּ לו ִֹהי ָע ָלי:
ׁשם יי ֶא ְק ָרא:
ׂא ,וּ ְב ֵ
ְשוּ עוֹת ֶא ָּש
ּכוֹס יׁ
ׁ
נְ ָד ַרי ַליי א ַ
ֲש ֵּלם ,נֶגְ ָדה ּנָא ְל ָכל ַע ּמוֹ:
ידיו:
ֲס ָ
ָקר ְּב ֵעינֵי ייַ ,ה ָּמוְ ָתה ַלח ִ
יָ
ֲמ ֶת ָךִּ ,פ ַּת ְח ָּת ְלמו ֵֹס ָרי:
ָא ּנָה יי ִּכי אֲנִ י ַע ְב ֶּד ָך ,אֲנִ י ַע ְב ְּד ָך ֶּבן א ָ
ׁשם יי ֶא ְק ָרא:
ֶבח ּתו ָֹדה ,וּ ְב ֵ
ְל ָך ֶאזְ ַּבח ז ַ
ֲש ֵּלם ,נֶגְ ָדה ּנָא ְל ָכל ַע ּמוֹ:
ׁ
נְ ָד ַרי ַליי א ַ
ָה:
ׁש ָליִםַ ,ה ְללוּ י ּ
ְּב ַח ְצרוֹת ֵּבית יי ְּבתו ֵֹכ ִכי יְרוּ ָ
תהלים קטז

ֻמים:
ׁש ְּבחוּ הוּ ָּכל ָהא ִּ
ַה ְללוּ ֶאת יי ָּכל גּ וֹיִםַ ,
ָה:
ֱמת יי ְלעו ָֹלםַ ,ה ְללוּ י ּ
ָבר ָע ֵלינוּ ַח ְס ּדוֶֹ ,וא ֶ
ִּכי ג ַ
תהלים קיז

הוֹדוּ ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
ׂ ָר ֵאלִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
ֹאמר נָא ִי ְש
י ַ
ֹאמרוּ נָא ֵבית ַא ֲהרֹןִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
י ְ
ֹאמרוּ נָא י ְִר ֵאי ייִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
י ְ
ָה:
ָהָ ,ענָנִ י ַב ֶּמ ְר ַחב י ּ
אתי י ּ
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ׂה ִלי ָא ָדם:
יראַ ,מה ַּי ֲע ֶש
יי ִלי לֹא ִא ָ
ׂנְ ָאי:
יי ִלי ְּבעֹזְ ָריַ ,ואֲנִ י ֶא ְר ֶאה ְבש
טוֹב ַלחֲסוֹת ַּבייִ ,מ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם:
יבים:
טוֹב ַלחֲסוֹת ַּבייִ ,מ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִ
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*
משה אבן עזרא
ָכּ ְתנוֹת ַפּ ִסּים

ֵיהם
ַאְך ִל ְפנ ֶ

ָל ַבשׁ ַהגַּן

שׁוֹשׁן ָע ַבר,
ָ

וּכסוּת ִר ְק ָמה
ְ

י-על
ֶמ ֶלְך ִכּ ָ

ִמ ֵדּי ִדּ ְשׁאוֹ

הוּרם ִכּ ְסּאוֹ.
ַ

וּמ ִעיל ַתּ ְשׁ ֵבּץ
ְ

ָצא ִמ ֵבּין
יָ

ָע ָטה ָכל ֵעץ

ִמ ְשׁ ַמר ָע ָליו

וּל ָכל ַעיִן
ְ

ִישׁנֶּה ֵאת
ו ַ

ֶה ְראָה ִפּ ְלאוֹ.

י-כ ְלאוֹ.
ִבּ ְג ֵד ִ

ָכּל ִציץ ָח ָדשׁ

ִשׁ ֶתּה
ִמי ֹלא י ְ

ְמן ֻח ַדּשׁ
ִלז ָ

יֵינוֹ ָע ָליו –

שׂוֹחק
ָצא ֵ
יָ

ָה ִאישׁ ַההוּא

ִל ְק ַראת בּוֹאוֹ –

ִשּׂא ֶח ְטאוֹ!
יָ
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ילם:
ֲמ ַ
ׁשם יי ִּכי א ִ
ָּכל גּ וֹיִם ְס ָבבוּ נִ יְּ ,ב ֵ
ילם:
ֲמ ַ
ׁשם יי ִּכי א ִ
ַס ּבוּ נִ י גַם ְס ָבבוּ נִ יְּ ,ב ֵ
ילם:
ֲמ ַ
ׁשם יי ִּכי א ִ
ַס ּבוּ נִ י ִכ ְדבו ִֹרים ּדֹעֲכוּ ְּכ ֵאׁש קו ִֹציםְּ ,ב ֵ
ָרנִ י:
יתנִ י ִלנְ ּפֹל ,וַיי ֲעז ָ
ָּדחֹה ְד ִח ַ
ָע ִּזי וְ זִ ְמ ָרת י ּ
ישוּ ָעה:
ָהַ ,וי ְִהי ִלי ִל ׁ
ׂה ָחיִל:
יקים ,י ְִמין יי עֹ ָש
ֳלי ַצ ִּד ִ
ישוּ ָעה ְּב ָאה ֵ
קוֹל ִר ּנָה וִ ׁ
ׂה ָחיִל:
י ְִמין יי רו ֵֹמ ָמה ,י ְִמין יי עֹ ָש
ָה:
ׂי י ּ
ֲס ֵּפר ַמ ֲע ֵש
לֹא ָאמוּ ת ִּכי ֶא ְחיֶהַ ,וא ַ
ַסֹר י ְִּס ַר ִּני י ּ
יּ
ָה ,וְ ַל ָּמוֶת לֹא נְ ָתנָנִ י:
ָה:
ֲרי ֶצ ֶדקָ ,אבֹא ָבם או ֶֹדה י ּ
ׁשע ֵ
ִּפ ְתחוּ ִלי ַ
יקים ָיבֹאוּ בוֹ:
ׁש ַער ַלייַ ,צ ִּד ִ
זֶה ַה ַּ
ישוּ ָעה:
ַת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י ,ו ְּ
או ְֹד ָך ִּכי עֲנִ ָ
ישוּ ָעה:
ַת ִהי ִלי ִל ׁ
יתנִ י ,ו ְּ
או ְֹד ָך ִּכי עֲנִ ָ
ְתה ְלר ׁ
ֶא ֶבן ָמאֲסוּ ַה ּבוֹנִ יםָ ,הי ָ
ֹאש ִּפ ּנָה:
ֹאש ִּפ ּנָה:
ְתה ְלר ׁ
ֶא ֶבן ָמאֲסוּ ַה ּבוֹנִ יםָ ,הי ָ
ְתה זֹּאתִ ,היא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵינוּ :
ֵמ ֵאת יי ָהי ָ
ְתה זֹּאתִ ,היא נִ ְפ ָלאת ְּב ֵעינֵינוּ :
ֵמ ֵאת יי ָהי ָ
זֶה ַה ּיוֹם ָע ָש
ׂ ְמ ָחה בוֹ:
ילה וְ נִ ְש
ׂה יי ,נָגִ ָ
ׂ ְמ ָחה בוֹ:
ילה וְ נִ ְש
ׂה יי ,נָגִ ָ
זֶה ַה ּיוֹם ָע ָש
יעה ּנָא:
ֹש ָ
ָא ּנָא יי הו ִׁ
יחה נָא:
ָא ּנָא יי ַה ְצ ִל ָ

יעה ּנָא:
ֹש ָ
ָא ּנָא יי הו ִׁ
יחה נָא:
ָא ּנָא יי ַה ְצ ִל ָ

ׁשם ייֵּ ,ב ַר ְכנוּ ֶכם ִמ ֵּבית יי:
ָּברוּ ְך ַה ָּבא ְּב ֵ
ָאר ָלנוּ ִ ,א ְסרוּ ַחג ַּב ֲעב ִֹתיםַ ,עד ַק ְרנוֹת ַה ִּמזְ ֵּב ַח:
ֵאל יי ַו ּי ֶ
ֵא ִלי ַא ָּתה וְ או ֶֹד ָּךֱ ,אל ַֹהי אֲרו ְֹמ ֶמ ָּך:
הוֹדוּ ַליי ִּכי טוֹבִּ ,כי ְלעו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ:
תהלים קיח
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ישיר ישראל

מתוך פיוט עממי

ִשׂ ָר ֵאל ִשׁיר נ ַֹעם,
ָי ִשׁיר י ְ

אָז ִנ ְב ֲהלוּ ֵא ֵלי מוֹאָב,

ְיוֹדה ֵאל ְבּטוּב ַט ָעם,
ו ֶ

ִכאָב,
יהם י ְ
וּב ָשׂ ָרם ֲע ֵל ֶ
ְ

ְעם,
ַבּיּוֹם בּוֹ ִה ְק ִשׁיב ָכּל ַשׁו ָ

ִבּ ְראוֹת ַע ְצמוֹ ַר ֲח ֵמי אָב,

ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ַעם.

ֶחזוּ ְויֵבוֹשוּ ִק ְנאַת ַעם.
יֱ

ִ
שׁירוּ ָל ֵאל ָגּאֹה גָּאָה,

ָל ֵכן א ְֹמ ָרה ֵאין ָכּמוֹהוּ,

ָדלוֹ ֶה ְראָה,
ְעל ַהיָּם גּ ְ
וַ

ָבהוּ,
ָבּ ֵא ִלים ָע ְצמוּ ְוג ְ

יוֹדוּ יָדוֹ ַה ִנּ ְפ ָלאָה,

אוֹרהוּ,
ִאם יָקוּם ֲע ַלי ֵ

ִירוֹממוּהוּ ִבּ ְק ַהל ַעם.
ו ְ

ירא ִמ ְר ָבבוֹת ַעם.
ֹלא ִא ָ

ַ
יתן
רב עֹז ָש ַמר ָחזוֹן ֵא ָ

נוֹראוֹת,
ַע ֶשׂה ִלי ָ
הוּא י ֲ

יתן,
ְהוֹציא גּוֹי ִמגּוֹי ֵא ָ
ו ִ

ַר ֵא ִני ִנ ְפ ָלאוֹת,
וּכאָז י ְ
ְ

ָתן,
וּברוֹב ֲח ָס ָדיו אָז נ ַ
ְ

אָז ְל ָכל ַעם ֶא ְהיֶה ְלאוֹת,

ְת ֲעצוּמוֹת ָל ַעם.
עֹז ו ַ

וּשׂאוּ ָה ִרים ָשׁלוֹם ָל ַעם.
ְ

ִשבולת בשדה

מתתיהו שלם

בּוֹלת ַבּ ָשׂ ֵדה
ִשׁ ֶ

ְשׂ ֵדה ְשׂ ִ
עוֹרים ָתּ ָמה

רוּח
כּוֹר ָעה ָבּ ַ
ְ

עוֹט ֶרת,
זֵר ַחג ֶ

ינים ִכּי ָרב.
ַר ִע ִ
עוֹמס גּ ְ
ֵמ ֶ

וּב ָר ָכה.
ֶשׁ ַפע יְבוּל ְ

וּב ֶמ ְר ַחב ָה ִרים
ְ

קּוֹצ ִרים
ִל ְק ַראת בּוֹא ַה ְ

ָפוּח
יוֹם ְכּ ָבר י ַ

ְה ֶרת,
זוֹהר ַמז ֶ
ְבּ ַ

ָהב.
ַה ֶשּׁ ֶמש ֶכּ ֶתם ְוז ָ

עוֹמר ְמ ַח ָכּה.
ֶח ֶרשׁ ְל ֶ

עוּרוּ הוֹי עוּרוּ

ָהבוּ ָה ִניפוּ

שׁוּרוּ ְבּנֵי ְכּ ָפ ִרים

ִנירוּ ָל ֶכם ִניר

ָק ָמה ָבּ ְשׁ ָלה ְכּ ָבר

ַחג ַל ָקּ ָמה,

ַעל ְפּנֵי ַה ָכּ ִרים

אשׁית ָק ִציר.
ֵעת ֵר ִ

ִק ְצרוּ ִשׁ ְלחוּ ַמגָּל

ִק ְצרוּ ִשׁ ְלחוּ ַמגָּל

אשׁית ַה ָקּ ִציר
ֵעת ֵר ִ

אשׁית ָק ִציר.
ֵעת ֵר ִ
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יך.
ָׂ
ְה ְללוּ ָך יי ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ַמ ֲע ֶש
יַ
ׂ ָר ֵאל.
ֶך וְ ָכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְש
ׂי ְרצוֹנ ָ
יקים עוֹ ֵש
יך ַצ ִּד ִ
יד ָ
ֲס ֶ
ַוח ִ
יפאֲרוּ וִ ירו ְֹממוּ
יש ְּבחוּ וִ ָ
ׁ
יב ְרכוּ וִ ַ
ְּב ִר ּנָה יוֹדוּ וִ ָ
ַמ ִליכוּ ֶאת ִׁש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנוּ .
ישוּ וְ י ְ
ַק ִּד ׁ
ֲריצוּ וְ י ְ
וְ ַיע ִ
ִּכי ְל ָך טוֹב ְלהוֹדוֹת .וּ ְל ִׁש ְמ ָך ּנ ֶ
ַמר.
ָאה ְלז ֵּ
ִּכי ֵמעו ָֹלם וְ ַעד עו ָֹלם ַא ָּתה ֵאל,
ֻלל ַּב ִּת ְׁש ָּבחוֹת.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֶמ ֶל ְך ְמה ָּ

כוס רביעית
מוזגים כוס רביעית ומברכים

יתי ָל ֶכם
"וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִלי ְל ָעם וְ ָה ִי ִ
יכם
יד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִ י יי ֱאל ֵֹה ֶ
ֵלאל ִֹהים וִ ַ
ַה ּמו ִֹציא ֶא ְת ֶכם ִמ ַּת ַחת ִס ְבלוֹת ִמ ְצ ָר ִים"
שמות ו ,ז

ׁשל ֵליל ַה ֵס ֶדר.
יעית ֶ
ֻמנִ ים ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ּכוֹס ְר ִב ִ
ִהנְ נוּ מוּ ָכנִ ים וּ ְמז ָּ
ׂ ָר ֵאל.
ׁשל ְּגאוּ ָלת ַעם ִי ְש
ְּכ ֶנגֶד ְלׁשוֹן "וְ ָל ַק ְח ִּתי" ֶ
ָפן.
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבו ֵֹרא ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
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אָביב
ַפּ ֲע ֵמי ִ

חיים נחמן ביאליק

ָבהוּ ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִם,
אַח ֶרת ,גּ ְ
רוּח ֶ
ְתה ַ
ָהי ָ
ָדיִם –
יריםַ ,ר ֲח ֵבי י ַ
ַו ִיּגָּלוּ ֶמ ְר ַח ִקּים ְבּ ִה ִ
אָביב!
עוֹמדוֹת ַר ְג ֵלי ָה ִ
ל-ה ָהר ְ
ַע ָ
ם-שׁ ֶמשׁ ֵא ִדים ַח ִמּים ִמ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחים,
ל-ה ִמּ ְג ָרשׁ ִע ֶ
ַע ַ
טוּרי ִצ ִ
ן-ה ֵע ִצים ָה ְר ֻט ִבּים ְפּ ֵ
ִמ ָ
יצים ִמ ְת ַפּ ְתּ ִחים –
אַח ֶרת ִמ ָסּ ִביב.
רוּח ֶ
ְתה ַ
ָהי ָ
רוּעה –
ֹלא-פ ְרצוּ ַה ְנּגֹהוֹתֵ ,אין עוֹד ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
ָ
עוֹד
נוּעה,
וּצ ָ
ַכה ְ
ירה ז ָּ
יה ִתּ ְת ַפּ ֵּשׁט ִשׁ ָ
ֵמ ֵא ֶל ָ
ְעוֹלים –
אוֹרוֹת ַר ִּכים ְּכמוֹ ב ְֹק ִעים ו ִ
תוּמים,
ְה ְת ָפּ ֵרץ עֹז ַה ַחיִּים ַה ֲח ִ
ֲחבוּ ִכ ְמ ָעט! ו ִ
לוּמים,
ל-עזוּז ָה ֲע ִ
ִתגַּל ָכּ ֱ
ָציץ ִפּ ְתאֹם ְוי ְ
יִ
דוֹלים!
ל-הכֹּחוֹת ַהפּ ִֹריםַ ,ה ְגּ ִ
ָכּ ַ
רוּח!
ה-מּתוֹק ָה ַ
וּמ ָ
ה-מּתוֹק ָהאוֹר ַ
וּמ ָ
ַ
ָפּ ִנים ֲ
נוּח -
שׂחקוֹת ַבּכֹּלַ ,בּ ֲא ֶשׁר ַעיִן ָתּ ַ
ְה ֶרת.
אתהּ ַמז ֶ
עוּתהּ ִל ְק ָר ָ
ָשׁם ְר ָ
ָהב ִנ ְמ ָתּ ִחים;
חוּטי ז ָ
וּמכֹּל ֱא ֵלי-כֹל ֵ
ִ
ְה ְשׁ ַתּ ְפּ ָכה ְבּ ִל ְבנַת ַה ְפּ ָר ִחים
עוֹד ְמ ַעט ו ִ
ִשׁ ְפ ַעת נ ַֹער ַה ֵלּזוּ ְוזֹה ָה ֲע ֶת ֶרת.
עוֹד ְמ ַעט ו ִ
ְה ְשׁ ַתּ ְפּכוּ ִבּ ְפ ָר ִחים ְל ָב ִנים
ְשׁ ִנים,
ֹלמוֹתי ַהי ָ
ַ
ַח
עוּרי ַה ֲח ָד ִשׁים ו ֲ
ַם-נ ַ
גּ ְ
אָביב.
רוּח ָה ִ
ָשׁ ָבה ַ
ַם-בּם נ ְ
ִכּי גּ ָ
יחה,
יגי ָא ִשׂ ָ
ל-ה ִג ִ
וּמ ְלּ ָב ִבי ַה ָמּ ֵלא ָכּ ֲ
ִ
ִ
יחה -
אָד ָ
ֵאוּשׁי ִ
ְהירוֹת ְשׁחוֹר י ִ
וּב ְד ָמעוֹת ַמז ִ
אַח ֶרת ִמ ָסּ ִביב!
רוּח ֶ
ְתה ַ
ָהי ָ
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שותים ומברכים ברכה אחרונה:

ֶפן
ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ַעל ַה ּג ֶ
ׂ ֶדה
וְ ַעל ְּתנוּ ַבת ַה ָּש
ית וְ ִהנְ ַח ְל ָּת ַלאֲבו ֵֹתינוּ
ׁש ָר ִצ ָ
וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טו ָֹבה וּ ְר ָח ָבה ֶ
וּ ְל ִא ּמו ֵֹתינוּ ֶלאֱכוֹל ִמ ִּפ ְרי ּ
ׂ ּבו ַֹע ִמ ּטוּ ָב ּה.
ָה וְ ִל ְש
יר ָך וְ ַעל ִצ ּיוֹן
ׁש ַליִם ִע ֶ
ׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך וְ ַעל יְרוּ ָ
ַר ֶחם נָא יי ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ִי ְש
ָמינוּ
ׁש ַליִם ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ִמ ְׁש ַּכן ְּכבו ֶֹד ָך .וְ ַה ְׁש ֵלם ִּבנְ יַן יְרוּ ָ
ָה וְ נִ ְש
ֹאכל ִמ ִּפ ְרי ּ
ָה וְ נ ַ
ׂ ְּמ ֵחנוּ ְּב ִבנְ ָינ ּ
ֲלנוּ ְלתו ָֹכ ּה וְ ַש
וְ ַהע ֵ
ׂ ַּבע ִמ ּטוּ ָב ּה
ֻשה וּ ְב ָטה ָ
ׁ
יה ִּב ְקד ָּ
וּ נְ ָב ֶר ְכ ָך ָע ֶל ָ
יצנוּ ְּביוֹם
ֲל ֵ
ֳרה )בשבת :וּ ְר ֵצה וְ ַהח ִ
ׁש ָּבת ַה ּזֶה(
ַה ַ
ׂ ְּמ ֵחנוּ ְּביוֹם ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ַה ּזֶה.
וְ ַש
ָפן.
ִּכי ַא ָּתה יי טוֹב וּ ֵמ ִטיב ַל ּכֹל וְ נו ֶֹדה ְל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי ַה ּג ֶ
ָה.
ַפנ ּ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ג ְ
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ֻלּם
אָני ְנ ֻאם ה‘ ִכּי כ ָ
ֻלּם ִנ ְק ְבּצוּ ָבאוּ ָלְך ַחי ִ
וּר ִאי כּ ָ
ְשׂ ִאי ָס ִביב ֵעי ַניְִך ְ
וּת ַק ְשּׁ ִרים ַכּ ַכּ ָלּה:
ָכּ ֲע ִדי ִת ְל ָבּ ִשׁי ְ
ֹתיְִך ְושׁ ְֹממ ַ
ִכּי ָח ְרב ַ
ְר ֲחקוּ
יּוֹשׁב ו ָ
ְא ֶרץ ֲה ִר ֻס ֵתיְך ִכּי ַע ָתּה ֵתּ ְצ ִרי ִמ ֵ
ֹתיְִך ו ֶ
ְמ ַב ְלּ ָעיְִך:

ישעיהו מט ,יח-יט

ַפּ ִטּישׁ לוּ ָהיָה ִלי

ל .האיז

לחן :פיט סיגר תרגום :דרורה חבקין
ַפּ ִטּיש לוּ ָהיָה ִלי

ֶמר ָהיָה ִלי
לוּ ז ֶ

ַל ֲהלוֹם בּוֹ ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר

אָז ַשׁ ְר ִתּי ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר

ַל ֲהלוֹם בּוֹ ִמ ֵדּי ֶע ֶרב

אָז ַשׁ ְר ִתּי ִמ ֵדּי ֶע ֶרב

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

יע
וּל ַה ְת ִר ַ
ַל ֲהלוֹם ְ

יע
ַת ִר ַ
ֶמר י ְ
ַהזּ ֶ

יע
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַל ֲהלוֹם ְ

יע
ַשׁ ִמ ַ
ֶמר י ְ
ַהזּ ֶ

אַה ָבה
ַה ְלמוּת ֶשׁל ֲ

אַה ָבה
ירת ֲ
ִשׁ ַ

ְר ֵעהוּ ,הוֹ הוֹ
ֵבּין ִאיש ו ֵ

ְר ֵעהוּ ,הוֹ הוֹ
ֵבּין ִאיש ו ֵ

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

הוֹ ,הוֹ

הוֹ ,הוֹ

ַפּ ֲעמוֹן לוּ ָהיָה ִלי

ישים ִלי
ַה ְלמוּת ַפּ ִטּ ִׁ

בּוֹ ִצ ְל ַצ ְל ִתּי ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר

וּצ ִליל ַפּ ֲעמוֹן
ְ

ִצ ְל ַצ ְל ִתּי ִמ ֵדּי ֶע ֶרב

ֶמר
ְלי גַּם ִשׁיר ז ֶ
וִ

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

יע
ַה ְצּ ִליל ַה ַמּ ְת ִר ַ

ישׁי הוּא ַה ֶצּ ֶדק
ַפּ ִטּ ִ

יע
ַה ְצּ ִליל ַה ַמּ ְשׁ ִמ ַ

חוֹפשׁ
מוֹני הוּא ַה ֶ
ַפּ ֲע ִ

אַה ָבה
ִצ ְלצוּל ֶשׁל ֲ

וַ
אַה ָבה
ֶמר הוּא ִשׁיר ֲ
ְהזּ ֶ

ְר ֵעהוּ ,הוֹ הוֹ
ֵבּין ִאיש ו ֵ

ְר ֵעהוּ ,הוֹ הוֹ
ֵבּין ִאיש ו ֵ

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל

ַעל ְפּנֵי ַה ֵתּ ֵבל
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כוסו של אליהו  -כוס הגאולה לעתיד.

מוזגים כוס חמישית ,פותחים את הדלת ואומרים:

ֱרׁש וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט
ֳּמי ָל ְך ַאל ֶּתח ַ
ֱאל ִֹהים ַאל ד ִ
ׂאוּ
יך ָנ ְש
ׂנְ ֶא ָ
ֱמיוּ ן וּ ְמ ַש
יך ֶיה ָ
ֵאלִּ :כי ִה ּנֵה אוֹי ְֶב ָ
ֲרימוּ סוֹד וְ י ְִת ָיעֲצוּ ַעל
ֹאשַ :על ַע ְּמ ָך ַיע ִ
רׁ
ָכר
ידם ִמגּ וֹי וְ לֹא י ִּז ֵ
ֶיךָ :א ְמרוּ ְלכוּ וְ נ ְַכ ִח ֵ
ְצפוּ נ ָ
ׂ ָר ֵאל עוֹד:
ׁשם ִי ְש
ֵ
תהלים פג ,ב-ה

שפוך אהבתך על הגוים אשר ידעוך,
ועל ממלכות אשר בשמך קוראים,
בגלל חסדים שהם עושים עם זֶרע 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"
ליל הסדר נקשר בזיכרונם של יהודים בימי הביניים עם שורה
של עלילות-דם .פעם אחר פעם הואשמו יהודים בהאשמה
האבסורדית והמרושעת ,על-פיה הם רוצחים ילד נוצרי כדי
להשתמש בדמו לאפיית מצות .פעם אחר פעם הייתה עלילת
הדם עילה לפרעות ,למעשי רצח ולרדיפת היהודים .החרדה,
הכאב והעלבון שאלה גרמו ,מצאו את ביטויים במילות הקטע
"שפוך חמתך" ,כפי שהוא מופיע בהגדות המסורתיות .נוסח זה,
הנאמר בהתרסה אל מול דלת פתוחה לרווחה ,מייחל לנקמה
ולעשיית דין בגויים.
אנו מצוּוים לזכור פרק קשה זה בתולדות עמנו .אנו מצווים
לחוש בחרדתם של דורות עברו ולהזדהות אתם .לא נוכל
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
בניו ובנותיו ,נבראים בצלם ,המצוּוים כמונו לבקש את דרך
הטוב והישר .איננו רשאים להמשיך ולנהוג כאילו לא היינו
עם חופשי בארצנו ,כאילו לא נטלנו על עצמנו את האחריות
הכרוכה בעצמאות ,לפתוח פרק חדש בחיינו.
הנוסח המסורתי של "שפוך חמתך" מובא כאן כעדות זיכרון
לסבלם של אבותינו ואמותינו ,כביטוי לאתגר הניצב לפנינו
בפלסנו דרך בעולמו של האל.
יהוידע עמיר

פסוקי "שפוך חמתך" המסורתי
ְעל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר
ְדעוָּך ו ַ
ְשׁפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהגּוֹיִם ֲא ֶשׁר ֹלא י ָ
ְאת ָנוֵהוּ ֵה ַשׁמּוּ:
ַעקֹב ו ֶ
אָכל ֶאת י ֲ
ְבּ ִשׁ ְמָך ֹלא ָק ָראוִּ :כּי ַ
ַשּׂיגֵם:
ַחרוֹן ַא ְפָּך י ִ
ַע ֶמָך ו ֲ
יהם ז ְ
ְשׁ ָפְך ֲע ֵל ֶ

)תהלים עט ,ו-ז(

)תהלים סט ,כה(

ידם ִמ ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי ה‘:
ְת ְשׁ ִמ ֵ
ִתּ ְרדֹּף ְבּאַף ו ַ

)איכה ג ,סו(
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אתי ֶאת י ִָדי ָל ֵתת א ָֹת ּה
ׂ ִ
ֲשר ָנ ָש
ׁ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ א ֶ
"וְ ֵה ֵב ִ
ׁשה אֲנִ י יי"
ָת ִּתי א ָֹת ּה ָל ֶכם מו ָֹר ָ
ְל ַא ְב ָר ָהם ְלי ְִצ ָחק וּ ְל ַי ֲעקֹב וְ נ ַ
שמות ח ,ח

כוס נוספת זו ,כוס חמישית שאנו מוזגים ,היא כנגד לשון
"והבאתי" של גאולת ישראל .זוהי כוס הכמיהה לגאולה,
ככתוב" :בניסן נגאלו ,בניסן עתידין להיגאל" )בבלי ,ראש השנה ,יא ע"א(.
כוס הגאולה היא כוסו של אליהו הנביא ,מבשר הגאולה -
לקיים מה שנאמר:
ָמים ָּב ִאים נְ אֻם יי
ִה ּנֵה י ִ
ָרע
ֹש ְך ַה ּז ַ
ׁ
ַש חו ֵֹרׁש ַּב ּק ֵֹצר וְ ד ֵֹר ְך ֲענ ִָבים ְּבמ ֵ
וְ נִ ּגׁ
וְ ִה ִּטיפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְ ָכל ַה ְּג ָבעוֹת ִּת ְתמוֹגַגְ נָה:
ׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבוּ ת ַע ִּמי ִי ְש
וְ ַ
ׁש ּמוֹת
ׂ ָר ֵאל וּ ָבנוּ ָע ִרים נְ ַ
ׁשתוּ ֶאת יֵינָם
ָטעוּ ְכ ָר ִמים וְ ָ
ָשבוּ וְ נ ְ
ׁ
וְ י ָ
יהם:
ׂוּ גַנּ וֹת וְ ָא ְכלוּ ֶאת ְּפ ִר ֶ
וְ ָעש
וּ נְ ַט ְע ִּתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם
וְ לֹא י ִּנ ְ
ָת ִּתי ָל ֶהם
ֲשר נ ַ
ׁ
ָתׁשוּ עוֹד ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָתם א ֶ
יך:
ָא ַמר יי ֱאל ֶֹה ָ
עמוס ט ,יג-טו
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כל אדם נברא בצלם
ִעם שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישפוך את חמתו על
אלו שלא ידעוהו  -על האלימים ,הרוצחים ,האנסים ,מפירי
זכויות האדם ,וגם האויבים המתנכלים לנו ,לא נשכח כי כל
אדם נברא בצלם ,ונמצא בתוכנו גם את רגשות הצער על
אובדנו של כל אדם באשר הוא אדם ,ובודאי על החפים מפשע
הנספים שלא באשמתם במלחמת הדמים עם שכנינו ,ובכל
מלחמה באשר היא.
טובה אילן

אתי
ְה ֵב ִ
ְק ַבּ ְצ ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת ו ֵ
ְל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ִמן ַהגּוֹיִם ו ִ
ְו ָ
וּט ַה ְר ֶתּם
הוֹרים ְ
יכם ַמיִם ְט ִ
ָר ְק ִתּי ֲע ֵל ֶ
אַד ַמ ְת ֶכםְ :וז ַ
ֶא ְת ֶכם ֶאל ְ
לּוּל ֶ
וּמ ָכּל ִגּ ֵ
יכם ִ
אוֹת ֶ
ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםְ :ונ ַ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם
ְרוּח ֲח ָד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ו ֲ
ָח ָדשׁ ו ַ
ְונ ַ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר
ְע ִשׂ ִ
רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ו ָ
ְאת ִ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵלב ָבּ ָשׂר :ו ֶ
ָת ִתּי
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ִישׁ ְב ֶתּם ָבּ ֶ
יתם :ו ַ
ַע ִשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ו ֲ
ְבּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
ְהוֹשׁ ְע ִתּי
אֹלהים :ו ַ
ִיתם ִלי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ֵל ִ
ִהי ֶ
יכם ו ְ
ֹת ֶ
ַל ֲאב ֵ
אתי ֶאל ַה ָדּגָן ו ִ
ְק ָר ִ
יכם ו ָ
אוֹת ֶ
ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
יתי אֹתוֹ וְֹלא
ְה ְר ֵבּ ִ
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדה ְל ַמ ַען
וּת ַ
יתי ֶאת ְפּ ִרי ָה ֵעץ ְ
ְה ְר ֵבּ ִ
יכם ָר ָעב :ו ִ
ֶא ֵתּן ֲע ֵל ֶ
ֲא ֶשׁר ֹלא ִת ְקחוּ עוֹד ֶח ְר ַפּת ָר ָעב ַבּגּוֹיִם:
יחזקאל לו ,כד-ל
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ֹׁל ַח ָל ֶכם
ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ש ֵ
ֵאת ֵא ִל ּיָה ַה ּנ ִָביא
ִל ְפנֵי ּבוֹא יוֹם יי ַה ּגָדוֹל וְ ַהנּ ו ָֹרא:
וְ ֵה ִׁשיב ֵלב ָאבוֹת ַעל ָּבנִ ים
וְ ֵלב ָּבנִ ים ַעל אֲבו ָֹתם:
מלאכי ג ,כג-כד

ׂא גוֹי ֶאל גּ וֹי ֶח ֶרב וְ לֹא י ְִל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה:
ִש
לֹא י ָּ
ישעיהו ב ,ד

ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביאֵ ,א ִל ּיָה ּו ַה ִּת ְׁש ִּביֵ ,א ִל ּיָה ּו ַה ִּג ְל ָע ִדי
יח ֶּבן ָּדוִ ד.
ִּב ְמ ֵה ָרה ָיבֹא ֵא ֵלינוּ ִעם ָמ ִׁש ַ

108

נוסח ההגדה

ָמים ִראשׁ ִֹנים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנֶיָך ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר
ִכּי ְשׁאַל נָא ְלי ִ
ְעד ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִם
וּל ִמ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמיִם ו ַ
אָרץ ְ
אָדם ַעל ָה ֶ
ֹלהים ָ
ָבּ ָרא ֱא ִ
ֲה ִנ ְהיָה ַכּ ָדּ ָבר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה אוֹ ֲה ִנ ְשׁ ַמע ָכּמֹהוֲּ :ה ָשׁ ַמע ָעם קוֹל
ֶחי :אוֹ ֲה ִנ ָסּה
ֹלהים ְמ ַד ֵבּר ִמתּוְֹך ָה ֵאשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַא ָתּה ַויּ ִ
ֱא ִ
מוֹפ ִתים
וּב ְ
ֹלהים ָלבוֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְ
ֱא ִ
וּב ָ
ְרוֹע ְנטוּיָה ְ
וּבז ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
ְ
מוֹר ִאים ְגּד ִֹלים ְכּכֹל ֲא ֶשׁר
יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֶיָך:
ֹלה ֶ
ָע ָשׂה ָל ֶכם ה‘ ֱא ֵ
דברים ד ,כד-לב

ַכּאי ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַרבּוֹ
יוֹחנָן ֶבּן ז ַ
ְהוֹש ַעְ :מ ֻק ָבּל ֲא ִני ֵמ ַר ָבּן ָ
אָמר ַר ִבּי י ֻ
ַ
וּל ַט ֵהר
ֹשה ִמ ִסּינַי ֶשׁ ֵאין ֵא ִליָּהוּ ָבּא ְל ַט ֵמּא ְ
ְרבּוֹ ֵמ ַרבּוֹ ֲה ָל ָכה ְלמ ֶ
וַ
ְל ַר ֵחק ְ
ֻח ִקין
וּל ָק ֵרב ַה ְמּר ָ
ְרוֹע ְ
וּל ָק ֵרב ֶא ָלּא ְל ַר ֵחק ַה ְמּק ָֹר ִבין ִבּז ַ
אוֹמר ְל ָק ֵרב ֲא ָבל ֹלא ְל ַר ֵחק.
ְהוּדה ֵ
ְרוֹעַ ...ר ִבּי י ָ
ִבּז ַ
אוֹמ ִרים ֹלא ְל ַר ֵחק
ַח ָכ ִמים ְ
לוֹקת ו ֲ
אוֹמר ְל ַהשׁוֹות ַה ַמּ ֲח ֶ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
ֶא ַמר ִ
עוֹלם ֶשׁנּ ֱ
וְֹלא ְל ָק ֵרב ֶא ָלּא ַל ֲעשׂוֹת ָשׁלוֹם ָבּ ָ
’הנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח
ְלב ָבּ ִנים ַעל
ְה ִשׁיב ֵלב אָבוֹת ַעל ָבּ ִנים ו ֵ
ָביא ...ו ֵ
ָל ֶכם ֵאת ֵא ִליָּה ַהנּ ִ
בוֹתם"
ֲא ָ

)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
ממצרים לחירות עולם .אולם במשך דורות רבים
הוצנע חלקן של הנשים באירוע ,כמו מה שנעשה
לקולן ולתרומתן בתחומים אחרים .כשאנו מקיימים את המצווה
לספר ביציאת מצרים אנחנו מצוּ וים לשוב ולהעניק לקול זה את
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
ברכה נוספת ,כוס מים חיים ,כוסה של מרים ,לסמל את השוויון בין בני
האדם באשר הם.

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

יכנוּ
ׁש ַּת ְד ִר ֵ
ֶיך ,יי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ִא ּמו ֵֹתינוֹ ַואֲבו ֵֹתינוּ ֶ ,
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ֹאמרָ :א ֵמן.
ְל ַה ְר ּבוֹת ֵחרוּ ת וְ ִׁשוְ יוֹן ְּבעו ָֹל ֵמנוּ  ,וְ נ ַ
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נרים כוס-מרים:
ֵרת ַה ֶמּ ֶלך ַפּ ְרעֹה;
יה ַע ְמ ָרם וּמוּל ְגּז ַ
אָב ָ
זוֹ ֶשׁ ָע ְמ ָדה מוּל ִ
ּוּתהּ;
ְח ִי ָ
ְדי ְרצוֹנָהּ ו ִ
ְה ִביאָה ָל ַעם ֶאת ְבּ ֵא ָרהּ ַעל י ֵ
זוֹ ֶשָּׁׁש ְפ ָעה ו ֵ
זוּבה;
יה ַעל ְמנַת ְל ַהגֵּן ַעל ָה ִא ָשּׁה ָה ֲע ָ
זוֹ ֶשׁ ִדּ ְבּ ָרה ְלשוֹן ָה ַרע ַעל ֲא ִח ָ
ֶא ָמנוּת;
ְכוּתהּ ָע ַמד ָה ַעם ְבּ ִמ ְב ַחן ַהנּ ֱ
וּבז ָ
זוֹ ֶשׁ ָלּ ְק ָתה ְבּ ָצ ַר ַעת ִ
ְדי ָכּ ֵלב ֶשׁ ָמּ ַרד ְבּ ַע ַצת
ִל ְק ָחה ְל ִא ָשּׁה ַעל-י ֵ
זוּבה‘ ְונ ְ
’ע ָ
ִק ְראָה ֲ
זוֹ ֶשׁנּ ְ
ֲח ֵב ָריו ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים;
ָתהּ;
ִת ַע ֶלּה ְל ַמ ְד ֵרג ָ
ֹשה ְבּ ֵח ְטאַ ,על ְמנַת ֶשׁיּ ְ
ִכּ ָתה ֶאת מ ֶ
זוֹ ֶשׁזּ ְ
ֵלְך.
הוֹל ֶכת ִע ָמּנוּ ַבּ ֲא ֶשׁר נ ֵ
ְה ִחיּוּת ֶ
ר-ה ֶשּׁ ַפע ו ַ
ירה ָלנּוֶ ,שׁ ְבּ ֵא ַ
ְכּ ָ
זוֹ ַה ַמּז ִ
על פי שלמה פוקס

ִשׂ ָר ֵאל;
ְתה ְבּ ֵאר ְמ ַס ֶפּ ֶקת ֶאת י ְ
ֶימת ָהי ָ
ְתה ִמ ְריָם ָקי ֶ
ְמן ֶשׁ ָהי ָ
ָכּל ז ָ
ַתּ ָמת ָשׁם ִמ ְריָם ...וְֹלא ָהיָה ַמיִם
אוֹמר? "ו ָ
ִמֶׁשּ ֵמּ ָתה ִמ ְריָם ָמהוּ ֵ
ִס ַתּ ְלּ ָקה ַה ְבּ ֵאר.
ָל ֵע ָדה" )במדבר כ ,א-ב( ֶ -שׁנּ ְ
תוספתא ,סוטה ,יא ,א

אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזַר :אַף ִמ ְריָם
ַתּ ָקּ ֵבר ָשׁם"ַ ...
ַתּ ָמת ָשׁם ִמ ְריָם ו ִ
"ו ָ
יקה ֵמ ָתה.
יתת ְנ ִשׁ ָ
ְבּ ִמ ַ
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":

יאה ְמ ַק ֶּל ֶסת ַל ְּׁש ִכינָה,
ִמ ְריָם ַה ְּנ ִב ָ
ְשוּ ָעה.
ז ְָכ ָתה ִל ְראוֹת ַה ּיׁ
ִמ ְריָם ַּת ְר ִּקיד או ָֹתנוּ ְל ַת ֵּקן ֶאת ָהעו ָֹלם,
ֻּלנוּ
ִּב ְמ ֵה ָרה נִ זְ ֶּכה כ ָּ
י-חיִים ִמ ְּב ֵא ָר ּה.
ִל ְׁשאוֹב ֵמ ַ
יהורם מזור

סוגרים את הדלת
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ֵמי ִמ ְריָם

תמר דבדבני

ֹלא בּוֹר ִמ ְת ַמּ ֵלּא ִמ ִגּ ְשׁ ֵמי ְבּ ָר ָכה,
ֹלא ַמ ְעיָן ִנ ְס ָתּר,
רוֹעים וְרוֹעוֹת
רוּה ִ
ְבּ ֵאר ַח ְפ ָ
ְל ַה ְשׁקוֹת ְצ ֵמ ֵאי ִמ ְד ָבּר.
ְסוֹחף בּע ְֹצ ָמה
זוֹרם ו ֵ
ַהר ֵ
ֹלא נ ַ
יחְ ,מ ַשׁ ֵכּך ְּכ ֵא ִבים,
ַמ ְשׁ ִכּ ַ
ְבּ ֵאר ַח ְפ ָ
חוֹרין,
רוּה ַבּ ֵלּב ְבּנֵי ִ
ְבּ ַמ ָסּע ְל ִת ְקוָהַ ,ל ַחיִּים.
ָחה
ֶח ָצה ִל ְרו ָ
סוֹער נ ֱ
ֹלא יָם ֵ
ָחיד,
אוֹמי ְוי ִ
ְבּנֵס ִפּ ְת ִ
אָדם,
ְדי ָ
רוּה י ֵ
ְבּ ֵאר ַ -ח ְפ ָ
ִמ ְת ַח ֶדּ ֶשת ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד.
דּוֹרש,
ָשן ֶשׁ ֵאין לוֹ ֵ
ֹלא ִספּוּר י ָ
עוֹלם,
אָב ָדה ְל ָ
ֹלא ְתּמוּנָה ֶשׁ ְ
רוּה דּוֹרוֹת
יפּ ָ
רוּה ִ -ס ְ
ְבּ ֵאר ַח ְפ ָ
י-מ ְריָם.
י-תּ ִמידֵ ,מ ִ
ִכרוֹן ֵמ ָ
זְ
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נִ ְר ָצה
ָאה.
ָאהִּ .כי לוֹ י ֶ
ִּכי לוֹ נ ֶ
ַא ִּדיר ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
ָּבחוּ ר ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
ְּגדוּ ָדיו י ְ
ְל ָך וּ ְל ָךְ ,ל ָך ִּכי ְל ָך,
ְל ָך ַאף ְל ָך,
ְל ָך יי ַה ַּמ ְמ ָל ָכה.
ָאה.
ָאהִּ ,כי לוֹ י ֶ
ִּכי לוֹ נ ֶ
ָּדגוּ ל ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה,
ָהדוּ ר ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
יקיו י ְ
ָו ִת ָ
ְל ָך וּ ְל ָך...
ַז ַּכאי ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
ָח ִסין ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
ט ְפ ְס ָריו י ְ
ַ
ְל ָך וּ ְל ָך...
ָי ִחיד ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
ּכ ִַּביר ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
ִל ּמוּ ָדיו י ְ
ְל ָך וּ ְל ָך...
ֶמ ֶל ְך ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
נו ָֹרא ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
יביו י ְ
ְס ִב ָ
ְל ָך וּ ְל ָך...
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ָענָיו ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
ּפו ֶֹדה ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
יקיו י ְ
ַצ ִּד ָ
ְל ָך וּ ְל ָך...
ֹש ִּב ְמלוּ ָכה
ָקדוׁ
ֲל ָכה
ַרחוּ ם ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
שנְ ַא ּנָיו י ְ
ִׁ
ְל ָך וּ ְל ָך...
ַּת ִּקיף ִּב ְמלוּ ָכה
ֲל ָכה
ּתו ֵֹמ ְך ַּכה ָ
ֹאמרוּ לוֹ:
ימיו י ְ
ְּת ִמ ָ
ְל ָך וּ ְל ָך...

פנה הגשם

מתתיהו שלם

ֶשׁם,
ָפּנָה ַהגּ ֶ

ַחל
ֲערוּץ ַהנּ ַ

ָה ַלְךָ ,ה ַלְך לוֹ.

בּוֹק ַע,
ָלים ֵ
גִּ

יע
ֲענַן ָר ִק ַ

חוֹרשׁ,
הוֹמה ַה ֶ
ֶ

ָח ַלףָ ,ה ַלְך לוֹ.

שׁוֹפ ַע.
ֶח ְדוָה ֵ

ְפּנֵי ֲא ָד ָמה

מוֹריק ַהנּוֹף:
ִ

ְבּאוֹר ַח ָמּה

ָשׂדוֹת ָלרוֹב,

ָקפוּ
בּוֹלים ז ְ
ִשׁ ִ

עוֹנים ָעלוּ
ִצ ְב ִ

יהן ַבּ ָקּ ָמה.
אש ֶ
ָר ֵׁ

יקים.
ם-חן ַבּ ְנּ ִק ִ
אוֹד ֵ
ְבּ ֶ

ְבּנֵי ָה ִרים זֶה ֶאל זֶה

ַבּ ֲע ָמ ִקים ִפּ ְר ֵחי-נוֹי

ֹוררוּ
ְבּ ָר ָמה יְֹש ֵ

ְשׁוֹררוּ:
זֶה ֶאל זֶה י ֵ

ָשׁלוֹםָ ,שׁלוֹם,

ָשׁלוֹםָ ,שׁלוֹם,

ֵה ָ
ידד!
ידד! ֵה ָ

ֶהאַח! ֶהאַח!

אָביב ַהיּוֹם.
ִ

ִ
אָביב ַהיּוֹם.

ִנגונים

פניה ברגשטיין

ְאָבי,
ְשׁ ַת ְל ֶתּם נִגּוּנִים ִבּי ִא ִמּי ו ִ

אַאזִין ִשׁיר ַע ְר ִשׂי ָה ָרחוֹק
ִהנֵּה ֲ

כוּחים.
ְמוֹרים ְשׁ ִ
נִגּוּנִים ִמז ִ

יע ִפּי ֵאם ֱא ֵלי ַבּת.
ִה ִבּ ַ

ְשׂאָם ְל ָב ִבי–
ַר ִעינִים נ ָ
ַר ִעינִים ,גּ ְ
גְּ

וּצחוֹק
ְה ְרנָה ְבּ ֶד ַמע ְ
ִהנֵּה ִלי ַתז ֵ

ְצוֹמ ִחים.
עוֹלים ו ְ
ַע ָתּה ֵהם ִ

ְמירוֹת ֶשׁל ַשׁ ָבּת.
יכה‘ וּז ִ
’א ָ
ֵ

שׁוֹל ִחים פֹּארוֹת ְבּ ָד ִמי
ַע ָתּה ֵהם ְ

ֵאָלם
ְכל ְצ ִליל י ֵ
ִתּם ו ָ
ָכּל ֶהגֶה י ַ

לוּבים,
עוֹר ָקי ְשׁ ִ
יהם ְבּ ְ
ָשׁ ְר ֵשׁ ֶ

ִבּי ְ
קוֹל ֶכם ָה ָרחוֹק ִכּי ֵיהֹם,

ְשׁ ַ
אָבי ו ִ
נִגּוּנֶיָך ִ
יריְִך ִא ִמּי,

ַה ֵרינִי ִא ְתּ ֶכם
ֵעינַי ֶא ֱעצֹם ו ֲ

ְשׁ ִבים.
ֵעוֹרים ו ָ
ְבּ ָד ְפ ִקי נ ִ

ֵמ ַעל ְל ֶח ְשׁ ַכת ַה ְתּהוֹם.
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ַא ִּדיר הוּ א י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ָמינוּ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ית ָך ְּב ָקרוֹב.
ֵאל ְּבנֵה ֵאל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ֵב ְ
ָּבחוּ ר הוּ א
ּגָדוֹל ּהא
ָּדגוּ ל הוּ א
ָהדוּ ר הוּ א .י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה...
ָתיק הוּ א
וִ
ַכאי הוּ א
ז ַּ
ָח ִסיד הוּ א
ָטהוֹר הוּ א .י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה...
ָחיד הוּ א
יִ
ַּכ ִּביר הוּ א
ָלמוּ ד הוּ א
ֶמ ֶל ְך הוּ א
נו ָֹרא הוּ א .י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה...
ַס ִּגיב הוּ א
ִעזּ וּ ז הוּ א
ּפו ֶֹדה הוּ א
ַצ ִּדיק הוּ א .י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה...
ֹש הוּ א
ָקדוׁ
ַרחוּ ם הוּ א
ׁש ַּדי הוּ א
ַ
ַּת ִּקיף הוּ א .י ְִבנֶה ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה...
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משה בתיבה

קדיש יהודה סילמן

דּוּמם ָשׁ ָטה ֵתּ ָבה ְק ַטנָּה
ָ
ַעל ַהיְּאוֹר ַהזְַּך,
ֹשׁה ַה ָקּ ָטן,
וּב ֵתּ ָבה מ ֶ
ַ
ַרְך.
ָפה ָו ַ
ֶלד י ֶ
יֶ
שּׁוֹב ִבים,
ַלּים ַה ָ
ַהסַ ,הגּ ִ
ֹשׁה ַה ָקּ ָטן פֹּה ָשׁט.
מֶ
ִחיֶה
ִט ַבּעָ ,חיֹה י ְ
ֹלא י ְ
ֶלד זֶה ַה ָקּט.
יֶ

*

יהודה קרני
ָמה ֲא ִני ְמ ַב ֵקּש?
חוּבה ָלהּ
וּב ִס ְד ֵקי ַה ִתּ ְק ָרה ְתּ ָ
ְהיא ֲעשֹוּיָה ֵח ָמר ְ
ֲע ִליַּת גַּג ְק ַטנָּה ,ו ִ
ְשׁ ְל ָחן
בוֹתי ,ו ֻ
גוּמהִ ,נ ְש ֲא ָרה ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ֵמ ֲאבוֹת ֲא ַ
סוֹפר ְפּ ָ
נוֹצת ֵ
ַ
וּפת ֲח ֵר ָבה ְונֵר ֶשׁל ַש ֲעוָה ְ -
ד-מיִם ַ
ְכ ַ
וַ
ְא ִליָהוּ
וּשׁנֵי ִכ ְסאוֹת .ו ֵ
וּפרוּשׂוֹת ְל ָפנָיו ָכּל ַה ְמּ ִגלּוֹתְ ,ונָגוֹלוּ ְל ָפנָיו ָכּל
יוֹשׁב ְבּרֹאשְׁ ,
ָביא ֵ
ַהנּ ִ
אוֹמר:
ַא ִני ֵ
ַה ְלּ ָבבוֹת ,ו ֲ
ִ
"ר ִבּי
ַ
ָדה זוֹ ְסתוּמוּת ְבּ ֵעינַי,
ַאג ָ
וּמוֹריֲ ,ה ָל ָכה זוֹ ו ֲ
ה-שׁמוִֹ ,כּי ֶא ְק ָרא,
וּפ ַרח זֶהַ ,מ ְ
אוֹמ ֶרתֶ ,
ְצפּוֹר זוָֹ ,מה ִהיא ֶ
וִ
יה,
יח ַצ ִדּיק ֶאת רֹאשׁוֹ ָע ֶל ָ
ַנּ ַ
ְא ֶבן זוָֹ ,מ ַתי י ִ
וֶ
ְ
וּמ ַתי
הוֹל ֶכתָ ,
יכן ִהיא ֶ
וּל ֵה ָ
יכן ִהיא ָבאָה ְ
וּת ִפ ָלּה זוֵֹ ,מ ֵה ָ
ְת ָר ֶצה?"
ִתּ ְת ַק ֵבּל ו ֵ
וּמ ִתּיר ִלי ְס ֵפקוֹת.
ָביא ַמ ֲחוִיר ִלי ְשׁ ֵאלוֹת ַ
ְא ִליָהוּ ַהנּ ִ
וֵ
שׁוֹתה ַבּ ָצּ ָמא ֶאת ְדּ ָב ָריו.
ַא ִני ֶ
וֲ
וּמוֹרי!"
ִ
"ר ִבּי
אוֹמר לוֹ שׁוּבַ :
ַא ִני ֵ
וֲ
"בּ ִני!"
וְהוּא ֵמ ִשׁיב ִליְ :
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מתוך הפיוט "ויהי בחצי הלילה" מאת הפייטן הארץ ישראלי יניי:

ֲשר הוּ א לֹא יוֹם וְ לֹא ַלי ְָלה.
ׁ
ָק ֵרב יוֹם א ֶ
ָרם הו ַֹדע ִּכי ְל ָך ַה ּיוֹם ַאף ְל ָך ַה ַּלי ְָלה.
יר ָך ָּכל ַה ּיוֹם וְ ָכל ַה ַּלי ְָלה.
שו ְֹמ ִרים ַה ְפ ֵקד ְל ִע ְ
ׁ
ָּת ִאיר ְּכאוֹר יוֹם ֶח ְׁש ַכת ַלי ְָלה.
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ֵאָמר עוֹד ַחי ה‘ ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָלה
ָמים ָבּ ִאים ְנ ֻאם ה‘ וְֹלא י ֵ
ָל ֵכן ִהנֵּה י ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם:
ֶאת ְבּנֵי י ְ
וּמכֹּל
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹן ִ
ִכּי ִאם ַחי ה‘ ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ָלה ֶאת ְבּנֵי י ְ
יחם ָשׁ ָמּה
ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִדּ ָ
בוֹתם:
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
אַד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ִשׁב ִֹתים ַעל ְ
וֲ
ירמיהו ,טז ,יד-טו

תפילת טל
ֵעת ַה ְסּ ָתיו ָע ָבר

הוֹאל ְל ַא ְמּ ֵצנוּ
טוּבָך ֵ
ְבּ ַטל ְ

ָבר
אָביב גּ ַ
ְוחֹם ֶשׁ ֶמשׁ ִ

ְ
ָמינוּ
וּב ַח ְס ְדָּך ְתּ ַשׁ ֵפּר י ֵ

ְנאוֹת ֶדּ ֶשׁא ע ְֹט ֵפי ָבר

אָדם ְתּ ָב ְר ֵכנוּ
ְעם ָכּל ְבּנֵי ָ
וִ

ַח ִלים ְל ַטל:
ְמי ֲ

אַה ָבה ִכּ ְב ַטל.
ְבּ ֲ
יוג'ין כהן

ַח ִלים ָשׂ ֶדה וָאָחוּ
ַטל ְמי ֲ

תרגום :יוסף מרקוס

ֶה ְפכוּ
ְציָּה נ ְ
ְל ִמ ְד ָבּר ו ִ
ֶא ְנחוּ
וּב ֵה ָמה נ ֶ
אָדם ְ
ָ
ֵמ ֵאין ַטל:
ֻג ָמא וָאוֹת
ַטל ֵ -הן דּ ְ
אַה ַבת ה‘ ְצ ָבאוֹת
ֵמ ֲ
וּג ָבעוֹת
ִבּ ְרווֹת גֵּיא ְ
יסי ַטל:
ְר ִס ֵ
יח ָכּל ִטינָה.
ַשׁ ִכּ ַ
ְכּ ַטל נ ְ
ְק ְנאָה.
ָכּל ְק ָט ָטה ַתּ ֲחרוּת ו ִ
ִמּ ֵלא ְלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה
ְוי ָ
ְבּאוֹרוֹת ַטל:
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ׁש ַמיִם ו ָּב ָא ֶרץ.
ׁש ַּב ָּ
ֶא ָחד ִמי יו ֵֹד ַעֶ ,א ָחד אֲנִ י יו ֵֹד ַעֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינ ּו ֶ
ש ַניִם ִמי יו ֵֹד ַעְׁ ,ש ַניִם אֲנִ י יו ֵֹד ַעְׁ ,שנֵי לוּחוֹת ַה ְּב ִרית...
ְׁ
ֹשה ָאבוֹת...
ׁ
ֹשה אֲנִ י יו ֵֹד ַעְׁ ,של ָ
ׁ
ֹשה ִמי יו ֵֹד ַעְׁ ,של ָ
ׁ
ְׁשל ָ
ַא ְר ַּבע ִמי יו ֵֹד ַעַ ,א ְר ַּבע אֲנִ י יו ֵֹד ַעַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהוֹת...
ׁשי תו ָֹרה...
ׁשה חו ְּמ ֵ
ֲמ ָּ
ׁשה אֲנִ י יו ֵֹד ַע ,ח ִ
ֲמ ָּ
שה ִמי יו ֵֹד ַע ,ח ִ
ׁ
ֲמ ָּ
חִ
ׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה...
ׁשה אֲנִ י יו ֵֹד ַעִׁ ,ש ָּ
שה ִמי יו ֵֹד ַעִׁ ,ש ָּ
ׁ
ִׁש ָּ
ׁש ַּב ָּתא...
ְמי ַ
ש ְב ָעה ִמי יו ֵֹד ַעִׁ ,ש ְב ָעה אֲנִ י יו ֵֹד ַעִׁ ,ש ְב ָעה י ֵ
ִׁ
ילה...
ְמי ִמ ָ
שמוֹנָה ִמי יו ֵֹד ַעְׁ ,שמוֹנָה אֲנִ י יו ֵֹד ַעְׁ ,שמוֹנָה י ֵ
ְׁ
ש ָעה ִמי יו ֵֹד ַעִּ ,ת ְׁש ָעה אֲנִ י יו ֵֹד ַעִּ ,ת ְׁש ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדה...
ִּת ְׁ
ׂ ָרה ִד ְּב ַר ּיָא...
ׂ ָרה אֲנִ י יו ֵֹד ַעֲ ,ע ָש
ׂ ָרה ִמי יו ֵֹד ַעֲ ,ע ָש
ֲע ָש
ׂר
ׂר אֲנִ י יו ֵֹד ַעַ ,א ַחד ָע ָש
ׂר ִמי יו ֵֹד ַעַ ,א ַחד ָע ָש
ַא ַחד ָע ָש
ּכו ְֹכ ַב ּיָא...
ׂר
ׂר אֲנִ י יו ֵֹד ַעְׁ ,שנֵים ָע ָש
ׂר ִמי יו ֵֹד ַעְׁ ,שנֵים ָע ָש
ְׁשנֵים ָע ָש
ִׁש ְב ַט ּיָא...
ׂר
ֹשה ָע ָש
ׁ
ׂר אֲנִ י יו ֵֹד ַעְׁ ,של ָ
ֹשה ָע ָש
ׁ
ׂר ִמי יו ֵֹד ַעְׁ ,של ָ
ֹשה ָע ָש
ׁ
ְׁשל ָ
ׂ ָרה ִד ְּב ַר ּיָא,
ׂר ּכו ְֹכ ַב ּיָאֲ ,ע ָש
ׂר ִׁש ְב ַט ּיָאַ ,א ַחד ָע ָש
ִמ ַּד ּיָאְׁ ,שנֵים ָע ָש
ׁשה
ׁש ַּב ָּתאִׁ ,ש ָּ
ְמי ַ
ילהִׁ ,ש ְב ָעה י ֵ
ְמי ִמ ָ
ִּת ְׁש ָעה י ְַר ֵחי ֵל ָדהְׁ ,שמוֹנָה י ֵ
ֹשה
ׁ
ֲמ ָּׁשה חו ְּמ ֵׁשי תו ָֹרהַ ,א ְר ַּבע ִא ָּמהוֹתְׁ ,של ָ
ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה ,ח ִ

ׁש ַמיִם
ׁש ַּב ָּ
ָאבוֹתְׁ ,שנֵי לוּחוֹת ַה ְּב ִריתֶ ,א ָחד ֱאל ֵֹהינ ּו ֶ
ו ָּב ָא ֶרץ.
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יוֹם יָבוֹא

דן אלמגור

יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא

הוּא ָק ֵרב ,זֶה ַהיּוֹם

ִבּ ְמ ֵה ָרהְ ,בּ ָקרוֹב הוּא יָבוֹא

וּפ ְתאוֹם
בּוֹקר נָקוּם ִ
ְעם ֶ
וִ

אָדם
ֵדע ָכּל ָ
זֹאת י ַ

ֻלּם
אָדם ְכּכ ָ
ַחנוּ ִפּ ְתאוֹם ְבּנֵי ָ
גַּם ֲאנ ְ

ְבּ ִע ְמ ֵקי ְל ָבבוֹ

ֵדע
אָז נ ַ

יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא ,הוּא יָבוֹא!

הוּא ְכּ ָבר ָבּא ,הוּא ְכּ ָבר ָבּא,
הוּא ְכּ ָבר ָבּא!

יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא
ְתיבוֹ
ְהוֹלך ִבּנ ִ
הוּא ָק ֵרב ו ֵ

יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא

אָדם
ֻשׁ ָפּל שׁוּם ָ
ֹלא י ְ

ֵדע ָכּל ֶא ָחד ִבּ ְל ָבבוֹ.
זֹאת י ַ

ְצ ְבעוֹ
ַעל ִגּזְעוֹ ו ִ

ִאם נָמוּת ְכּמ ֶֹשה ַעל ִפּ ְסגַּת ַהר ְנבֹו

יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא ,הוּא יָבוֹא.

מוּכ ַרח
ִשׁ ָּכח ,הוּא ְ
ֹלא נ ְ
הוּא יָבוֹא!

הוּא יָבוֹא ,זֶה ַהיּוֹם
ְאין זֶה ֲחלוֹם
ָכּך ֶא ְר ֶאנוּ ו ֵ
ִאם נָמוּת ְכּמ ֶֹשה ַעל ִפּ ְסגַּת ַהר ְנבֹו
מוּכ ַרח
ִשׁ ָּכח ,הוּא ְ
ֹלא נ ְ
הוּא יָבוֹא!
יוֹם יָבוֹא ִבּ ְמ ֵה ָרה
ִק ָרא
ַפּ ֲעמוֹן ַה ֵחרוּת ְדּרוֹר י ְ
ִת ַכּנְּסוּ ִמ ְסּ ִביבוֹ
וּל ָבנִים י ְ
חוֹרים ְ
וּשׁ ִ
ְ
יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא ,יוֹם יָבוֹא.
יוֹם יָבוֹא ,יוֹם ֶשׁל אוֹר
אָדם ַה ָשּׁחוֹר.
יוֹם ֶשׁל ָחג ָל ָ
מוֹשבוֹ.
רוֹמי ָ
ְחיֵּך אָז ָה ֵאל ִמ ְמּ ֵ
יַ
הוּא יָבוֹא ,הוּא יָבוֹא ,הוּא יָבוֹא!
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ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד ּג ְ
ַחד ּג ְ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד ּג ְ
ְּדז ִַּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זוּ זֵיַ .חד ּג ְ
ַדיָא...
וְ ָא ָתא ׁשוּ נְ ָרא ,וְ ָא ְכ ָלה ְל ּג ְ
ָש ְך ְלׁשוּ נְ ָרא...
ׁ
וְ ָא ָתא ַכ ְל ָּבא ,וְ נ ַ
וְ ָא ָתא חוּ ְט ָרא ,וְ ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבא...
ׂ ַרף ְלחוּ ְט ָרא...
וְ ָא ָתא נוּ ָרא ,וְ ָש
וְ ָא ָתא ַמ ּיָא ,וְ ָכ ָבה ְלנוּ ָרא...
ׁש ָתה ְל ַמ ּיָא....
וְ ָא ָתא תו ָֹרא ,וְ ָ
ׁש ַחט ְלתו ָֹרא...
וְ ָא ָתא ַהּׁשו ֵֹחט ,וְ ָ
ׁש ַחט ְלׁשו ֵֹחט...
וְ ָא ָתא ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמוֶת ,וְ ָ
ׁש ַחט ְלׁשו ֵֹחט,
ׁש ַחט ְל ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמוֶתְּ ,ד ָ
ֹש ָּברוּ ְך הוּ א ,וְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ָּקדוׁ
ׂ ַרף ְלחוּ ְט ָרא,
ׁש ָתה ְל ַמ ּיָאְּ ,ד ָכ ָבה ְלנוּ ָראְּ ,ד ָש
ׁש ַחט ְלתו ָֹראְּ ,ד ָ
ְּד ָ
ַדיָאְּ ,דז ִַּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי
ָש ְך ְלׁשוּ נְ ָראְּ ,ד ָא ְכ ָלה ְל ּג ְ
ׁ
ְּד ִה ָּכה ְל ַכ ְל ָּבאְּ ,דנ ַ
ַדיָא.
ַדיָאַ ,חד ּג ְ
זוּ זֵיַ .חד ּג ְ
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"חד גדיא" לקטנים ולגדולים
ליפא אהרוני
ְל ִדים ָע ַמד לוֹ ְגּ ִדי
ְבּ ֶמ ֶשׁק ַהיּ ָ
ָשׁ ָתה ְבּ ַצ ָמּא ָח ָלב ִמן ַה ְדּ ִלי
ְראָהוּ
ָע ַבר ָשׁם ָחתוּל ו ָ
יע ִ -מיָאו ִמיָאו.
ְה ְשׁ ִמ ַ
וִ
ְעיֵף
יני ָצ ֵמא ,כֹּה ָסחוּט ו ָ
ָה ֵר ִ
אָז ִאם ַתּ ְר ֶשׁה ִליֲ ,א ִני ֶא ְצ ָטּ ֵרף.
ַדּאי ַ -ה ְגּ ִדי ֵה ִשיב
ַדּאי ו ַ
וַ
תוּלי ֶה ָח ִביב.
יֵשׁ ָלנוּ ַּדיֲ ,ח ִ
ְלוֹג ִמים ָשׁם ָח ָלב
עוֹמ ִדים ו ְ
וּבעוֹד ֵהם ְ
ְ
ב-הב.
ָשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹלוֹ ֶשׁל ַה ֶכּ ֶלב ַה ַ
נַ
ְאָמרֶ :א ְהיֶה ָל ֶכם ֵר ַע,
ָבח ו ַ
רוֹע ַע.
ִאם ַאְך ַּת ִתּירוּ ִע ָמּ ֶכם ֶא ְת ֵ
ַחד,
וּב ָרצוֹן ֵ -ה ִשיבוּ ְבּי ַ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ַחת.
ְשׁ ֵתה נָא ִע ָמּנוַּ ,תּ ְר ִגּישׁ גַּם ְבּנ ַ
לוֹשׁה ַה ַמּ ֵקּל אָז ִה ִבּיט,
קוֹלית ֶשׁל ְשׁ ָ
ַעל ִ
ְה ְת ִחיל ְלנ ֵ
וִ
ַצּ ַח ַמ ָמּש ְכּמוֹ ַשׁ ְר ִביט.
קּוֹצים
ְה ֵאש ִמ ָסּ ִביב ַל ֲח ָכה ַה ִ
וָ
שּׁוֹטים
ְכ ְלּ ָתה ַה ֲעשִָׂבים ַה ִ
ָשׂ ְר ָפה ו ִ
ְק ִציר,
ירה ְל ָח ִריש ו ָ
ְשׁ ַטח ִה ְכ ִש ָ
וֶ
ָשיר.
ֶמר ו ִ
ֶל ֱאסוֹף ַהיְּבוּל ְבּז ֶ
צוֹמ ַח
ְה ְשׁקוּ ָכּל ֵ
וּבאוּ ַה ַמּיִם ו ִ
ָ
פּוֹר ַח.
וּפ ַרח ֵ
ֶרק ֶ
ָדּגָן ְוי ֶ
אכה,
ַהשּׁוֹר אַף הוּא ִנ ְר ָתּם ַל ְמּ ָל ָ
ְד ֶשׁן ָשׁ ַלח ַל ָשּׂ ֵדה ְכּ ִמ ְנ ָחה.
וֶ
וּב ַס ִכּינוֹ ָה ַח ָּדה,
שּׁוֹחט ְ
ָע ַמד ַה ֵ
ָדה.
ֵה ִכין לוֹ ָס ָלט ַמ ָמּש ֲאג ָ
המשך בעמוד < 125
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מתורגם

וּבא ֶה ָחתוּל
זוּזיםָ .
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם ִ
ְגּ ִדי ֶא ָחד ְגּ ִדי ֶא ָחדָ ,קנָה ִ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ְט ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
וָ
וּבא ַה ֶכּ ֶלב ְונַׁ
ָ
אָבינוּ
ָשְך ֶאת ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת
ְה ָכּה ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
וּבא ַה ַמּ ֵקּל ו ִ
ָ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
ָשְׁך ֶאת
ְשׂ ְר ָפה ֶאת ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
וּבאָה ָה ֵאשׁ ו ָ
ָ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִים זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
ְכבּוּ ֶאת ָה ֵאשֶׁ ,שׁ ָשּׂ ְר ָפה ֶאת ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה ֶאת
וּבאוּ ַה ַמּיִם ו ִ
ָ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
וּבא ַהשּׁוֹר ו ָ
ָ
ְשׁ ָתה ֶאת ַה ַמּיִםֶ ,שׁ ִכּבּוּ ֶאת ָה ֵאשֶׁ ,שׁ ָשּׂ ְר ָפה ֶאת
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדי,
ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ֶשׁ ָקּנָה ִ
שּׁוֹחט ו ָ
וּבא ַה ֵ
ָ
ְשׁ ַחט ֶאת ַהשּׁוֹרֶ ,שׁ ָשּׁ ָתה ֶאת ַה ַמּיִםֶ ,שׁ ִכּבּוּ ֶאת
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּל,
ָה ֵאשֶׁ ,שׁ ָשּׂ ְר ָפה ֶאת ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ֶשׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
שּׁוֹחטֶ .שׁ ָשּׁ ַחט ֶאת ַהשּׁוֹר,
ְה ַרג ֶאת ַה ֵ
וּבא ַמ ְל ָאְך ַה ָמּוֶת ו ָ
ָ
ֶשׁ ָשּׁ ָתה ֶאת ַה ַמּיִםֶ ,שׁ ִכּבּוּ ֶאת ָה ֵאשֶׁ ,שׁ ָשּׂ ְר ָפה ֶאת ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה
ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
אָבינוּ
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּלֶ ,שׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד...
ְשׂם ֵקץ ְל ַמ ְלאָך ַה ָמּוֶתֶ ,שׁ ָה ַרג ֶאת
וּבא ַה ָקּדוֹש ָבּרוּך הוּא ו ָ
ָ
ַה ֵ
שּׁוֹחטֶ ,שׁ ָשּׁ ַחט ֶאת ַהשּׁוֹרֶ ,שׁ ָשּׁ ָתה ֶאת ַה ַמּיִםֶ ,שׁ ִכּבּוּ ֶאת ָה ֵאש,
ָשְׁך ֶאת ֶה ָחתוּל,
ֶשׁ ָשּׂ ְר ָפה ֶאת ַה ַמּ ֵקּלֶ ,שׁ ִה ָכּה ֶאת ַה ֶכּ ֶלבֶ ,שׁנּ ַ
ֶשׁ ָטּ ַרף ֶאת ַה ְגּ ִדיֶ ,שׁ ָקּנָה ִ
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִים זוּזִיםְ .גּ ִדי ֶא ָחד ְגּ ִדי ֶא ָחד,
אָבינוּ ִבּ ְשׁ ַניִם זוּזִים.
ָקנָה ִ
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ָרץ ַמ ְלאַך ַה ָמּוֶת ֲהלוֹך וָשוֹב,
ָפה וָטוֹב,
עוֹלם כֹּה י ֶ
ְראָה ָ
וָ
עוֹלם,
ֵה ִגיש ִה ְת ַפּ ְטּרוּת ְל ִרבּוֹן ָה ָ
ִכּי ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת ַתּ ְפ ִקידוֹ ִנ ְשׁ ָלם.
רוֹמיו,
עוֹשׂה ַה ָשּלוֹם ִבּ ְמ ָ
וְאָזֶ ,
ְצוּריו,
ְבּעוֹנֶג ִה ִבּיט ַעל ָכּל י ָ
ְתה ְבּ ֵעינָיו
דוֹלה ָהי ָ
אַך ְפּ ִליאָה ְגּ ָ
יוֹשׁ ִבים ָבּנָיו,
ָל ָמּה ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ְ
ְציר ַכּ ָפּיו,
ְשׁ ִרים ִל ְכבוֹד י ִ
וָ
וּק ָרב,
ְקא ִשׁיר ֶשׁל ִמ ְל ָח ָמה ְ
ַדּו ָ
ְס ַבר ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ִכּי ַר ָבּה,
אַך ִה ְב ִליג ו ָ
"דּז ַ
ירה ַעל ִ
ִאם זוֹ ַה ְּב ִח ָ
ְבן ַא ָבּא"
ְבוּשׂם ָל ֶהם ִל ְבנֵי ֲע ַדת  -יָה
י ָ
ַדיָא".
"חד-גּ ְ
ַמ ִשׁיכוּ ָל ִשׁיר ֶאת ַ
ְוי ְ
מוֹע ֵע ָצה,
אַך ִאם גָּם ִתּ ְרצוּ ִל ְשׁ ַ
ִשׂ ַמח ַל ִשּׁנּוּי ַה ֻמּ ַצּע.
הוּא ְל ֶב ַטח י ְ
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ַה ִּת ְקוָה
ימה
ָּכל עוֹד ַּב ֵּל ָבב ְּפנִ ָ
ֶפׁש יְהוּ ִדי הו ִֹמ ּיָה
נֶ
ימה -
ֲתי ִמזְ ָרח ָק ִד ָ
וּ ְל ַפא ֵ
ַעיִן ְל ִצ ּיוֹן צו ִֹפיָה.
ָתנוּ
עוֹד לֹא ָא ְב ָדה ִּת ְקו ֵ
ַה ִּת ְקוָה ַּבת ְׁשנוֹת ַא ְל ַּפיִם
ִל ְהיוֹת ַעם ָח ְפ ִׁשי ְּב ַא ְר ֵצנוּ
ׁש ַליִם.
ֶא ֶרץ ִצ ּיוֹן וִ ירוּ ָ

ֲסל ִס ּדוּ ר ֶּפ ַסח
חַ
ֻקתוֹ.
ֲסל ִס ּדוּ ר ֶּפ ַסח ְּכ ִה ְל ָכתוְֹּ ,כ ָכל ִמ ְׁש ָּפטוֹ וְ ח ָּ
חַ
ֲשר ז ִָכינוּ ְל ַס ֵּדר אוֹתוֵֹּ ,כן נִ זְ ֶּכה ַל ֲעשֹוֹתוֹ.
ׁ
ַּכא ֶ
ֲדת ִמי ָמנָה.
ז ְָך ׁשו ֵֹכן ְמעוֹנָה ,קו ֵֹמם ְק ַהל ע ַ
ַהל נִ ְט ֵעי ַכ ּנָהְּ ,פדוּ יִם ְל ִצ ּיוֹן ְּב ִר ּנָה.
ְּב ָקרוֹב נ ֵ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ִּבירוּ ַ
ְל ָ
ׁש ָליִם ַה ְּבנוּ יָה.

ׁשלוֹם.
ׁשל ָ
ׁש ָליִם ֶ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ִּבירוּ ַ
ְל ָ
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חסל סידור פסח
”חסל סדר פסח“ הוא חלקו האחרון של פיוט
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
ואילך את המילים ”כן נזכה לעשותו“ באופן משיחי .כשם
שזכינו לערוך את הסדר כך נזכה לימות הגאולה ,לבנית
בית המקדש ולהבאת קורבן הפסח .במרוצת השנים נוספה
לו הקריאה” :לשנה הבאה בירושלים“ ובארץ ישראל הוסיפו
”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

וּב ָרצוֹן,
אַה ָבה ְ
ח ַסל ִסדּור ֶפּ ַסח ְבּ ֲ
ֲ
דוֹלה ְוגַם ָקטוֹן.
ְתא ְגּ ָ
ֵה ַס ְבנוּ ְבּ ַצו ָ
ָכינוּ ְל ַס ֵדּר אוֹתוֹ,
א ֶשׁר ז ִ
וּכ ֲ
ַ
ֵכּן ִנ ְז ֶכּה ְל ַח ְדּשׁוֹ.
ָצ ָרה,
ֹלא ִנ ְשׁ ַכּח ִמי י ְ
וּמי ָבּנָה,
ִמי ִבּ ֵשּל ִ
וּלוַאי ו ִ
ְ
ְנ ָבּ ֶנה ְבּ ִציּוֹן ְבּ ִרנָּה,
וּב ֱאמוּנָה.
שׁלוֹם ְ
ְבּ ָ
ירוּשׁ ָליִם ַ -ה ְבּנוּיָה.
שׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ַ
ְל ָ
שׁלוֹם.
ירוּשׁ ָליִם ֶ -שׁל ָ
שׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ַ
ְל ָ
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למחרת ליל הסדר
העבדות,
ודברנו על הע
ליל הסדר הגיע אל סיומו .שרנו על החירות ִ
בשעבוד .באכילת ה
סיפרנו על העוני ולמדנו על המאבק בשעבוד
החרוסת
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 מצוּוים.
עתה תם הסדר .אנחנו מתפנים לרחיצת הכלים ,לסידור הבית,
לפרידה של מארחים ואורחים אלו מאלו .מחר בבוקר נקום ,ובלבנו
זכר האירוע שקיימנו .האם יותיר בלבנו הסדר עוד דבר מה? האם
נזכור שאנו מצוּוים לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים? האם
נדע גם מחר ,גם אחרי ימי הפסח ,שמחכה לנו מלאכת קודש?
שהסדר שערכנו לא היה אלא צעד ראשון לקראת העשייה הדתית
והחברתית המצפה לנו?
”העבודה הזאת“ ,המצפה לכל אחת ואחד מאתנו ,רבה ומגוונת.
השעבוד ,העוול ,העוני ,הבערות ,האפליה והקנאות פוגשים אותנו
בדרכי חיינו בצורות שונות ובהקשרים שונים .כל אחת מאתנו עשויה
למצוא את המקום הנכון לה לפעול למען המאבק בהם .כל אחד
מאתנו נקרא לבחון עד כמה יוכל לתקן בעולמו של האל ,בעולמנו
שלנו .אם נחליט לעשות כן ,נפגוש בוודאי שותפים רבים וטובים
בדרכּנו ,יחידים ,עמותות ומפעלים רבים המבקשים להרבות טוב,
ֵ
להביא אור ,להשכין צדק ושלום.
היהדות הרפורמית בארץ ובעולם ראתה מיום היווסדה חובה
קדושה לעצמה לתרום מכוחה למאמץ להבראת החברה ,להשכנת
צדק ולעשיית צדקה ,לטיפוח השלום והסובלנות .היא כוננה בכל
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
כאלה שיבחרו בנתיבים שפילסו זרמים וגופים אחרים .יבואו כולם
על הברכה.
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כלי מרכזי בפעולתנו הוא המרכז לפלורליזם יהודי – לשוויון
ערך האדם ,צדק חברתי וסובלנות דתית ,הפועל בדרכים מגוונות
להסיר רע ולהרבות טוב בחברה הישראלית על כל מגזריה .המרכז
היה שותף בשנים האחרונות ַלמאבקים החברתיים המרכזיים
בחברה הישראלית )מאבק הנכים ,מאבק החרשים ,מאהל האמהות
החד הוריות ,מאבק הכפרים הבדווים הלא מוכרים ועוד( .בין היתר
מקיים המרכז ,זה שבע עשרה שנים ,מרכז לסיוע משפטי לעולים,
המסייע לנתקלים בקשיים ובהתנכלויות בתחומי המעמד האישי
ומרשם האוכלוסין )קבלת מעמד עולה ואזרחות ישראלית ,רישום
יהדות ,גיור ,הסדרת מעמד בני משפחה של ישראלים ועולים ועוד(.
במסגרת המרכז פועלת ’קרן בכבוד‘ – קרן היהדות המתקדמת
לאחריות חברתית ,שנוסדה בשנת  2005במטרה להעניק סיוע
הומניטארי ליחידים וקהילות ,ולשם טיפוח מפעלי עזרה הדדית ברוח
הערכים המנחים את דרכנו היהודית .הקרן שואפת להקטין פערים
בחברה הישראלית ולקדם את ערכי הצדק החברתי בישראל .היא
מקיימת שורה של פרויקטים מתמשכים וחד פעמיים ,ביניהם:
◊ פרויקט הזנה לאורך כל ימות השנה למשפחות נזקקות מכל
מגזרי החברה הישראלית ,בשיתוף גופי רווחה שונים.
◊ ”לכולם מגיע מקום של כבוד“ ” -כרטיסיית תרבות“ לילדים ובני
נוער ממשפחות מוחלשות ,המאפשרת להם ליהנות מפעילויות
בתחומי המוזיקה ,התיאטרון ,המדעים ,האוריינות ,החגים ועוד.
◊ סיוע למהגרי עבודה  -פעולה מתמשכת ,בשיתוף עמותות
אחרות ,בקרב קהילת מהגרי העבודה בתל אביב יפו .סיוע במצבי
חירום ,פעילויות תרבות וחינוך ,סיוע ליולדות חד הוריות ועוד.
◊ סיוע תזונתי נקודתי  -חלוקת מזון לאלפי משפחות נזקקות
לקראת החגים של העדות הדתיות השונות בישראל )ובשיאה
מבצע ”קימחא דפסחא“(;
◊ סיוע במצבי חירום  -כגון סיוע למפוני ישובי חבל עזה וצפון
השומרון ) ,(2005סיוע ליישובי הצפון ולאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים בעת מלחמת לבנון ) ,(2006סיוע מתמשך ליישובי עוטף
עזה וסיוע מוגבר בעת שבועות הלחימה )בעיקר .(2009
◊ סיוע לחברי הל“ל )האגודה ליוצאים בשאלה(  -תמיכה
כספית ליחידים נזקקים ,מימון וסבסוד פעילויות תרבות וחינוך,
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מתן חבילות מזון ליחידים ומוצרי חימום לחורף ,סעודות ליל
שבת ציבורית.
◊ מבצע ”חורף חם“  -חלוקת אמצעי חימום לקשישים נזקקים;
◊ ”חתימה טובה“ )בשיתוף התנועה המסורתית(  -מבצע נרחב
לעידוד חברי קהילות התנועות לחתום על כרטיס אדי לתרומת
איברים.
◊ קהילת צדק – מרכז לפיתוח אחריות קהילתית וחברתית
היא כיוון פעולה חשוב נוסף שבו אנחנו שותפים .מפעל זה הוקם
בשנת  2005כיוזמה משותפת של התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל והתנועה המסורתית ופועל כיום בקרב מגוון קהילות
מזרמים שונים )כולל קהילות אורתודוכסיות וקהילות חילוניות
מתחדשות( .באמצעות פיתוח המנהיגות הקהילתית ,הקניית
כלים מקצועיים ,וחיזוק התודעה היהודית-חברתית ,מסייע
צוות ”קהילת צדק“ לתרגום המחויבות הערכית לצדק חברתי
לעשייה ממשית .עשייה זו מופנית הן כלפי פנים ,לפיתוחה של
מערכת עזרה הדדית ותמיכה בין חברי הקהילה ,הן לשותפותן
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
מוצאים לצידנו שותפים רבים ,אנו שותפים לצועדים רבים.
יהי רצון שיימצא בכל אחת ואחד מאתנו הכוח ליטול חלק
במשימה קדושה זו ,במעגלי היהדות המתקדמת או במעגלים
אחרים ,למען נגיע לליל הסדר הבא ונהיה ראויים לתחושה
שאכן נעשינו מעט יותר בני חורין.

למידע על פעולות המרכז לפלורליזם יהודי ו“קהילת צדק“:
www.irac.org.il
ליצירת קשר והתנדבותirac@irac.org.il :
לתרומות לקרן ”בכבוד“1-700-501919 :
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זכויות יוצרים
נעשה כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות ליצירות הכלולות בהגדה זו .תודתנו
נתונה לאישים ,למוסדות ולהוצאות הספרים על הרשות לפרסם בהגדה זו
מיצירותיהם .הזכויות על יצירות אלה שמורות למחברים ולהוצאות.
היוצרים הבאים העמידו באדיבותם את יצירותיהם )דברי עיון ,שירה ,מדרש
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.
הזכויות על נוסח הכוונה לליל הסדר שמורות ל“שומרי משפט – רבנים למען
זכויות אדם“.
הזכויות על המובאה על פי הספר ערכי היהדות והתחדשותם שמורה למרכז
מרדכי מ .קפלן.
הזכויות על שירו של שמואל הלקין” ,האחגוג יום הולדתי?“ ,שמורות למחבר.
הזכויות על תפילת הטל שמורות לעזבונו של יוג‘ין כהן ,הזכויות על תרגום
התפילה שמורות לעזבונו של יוסף מרקוס.
הזכויות על המובאה מספרו של מרטין בובר ,גוג ומגוג ,שמורות לעזבונו של
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
היה לי“ )תרגום(; יחיאל מוהר” ,יש לי חלום“; חנה סנש” ,אביב“; רוני סומק,
”חטה“; ברי סחרוף” ,עבדים“; יהודה קרני” ,מה אני מבקש?“; מתיתיהו שלם,
”פנה הגשם“” ,שבולת בשדה“.

