
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הגדה של פסח

 מכינת עין פרת

 נופי פרת

 מחזור א'
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 מצריים נולד העם היהודי.ביציאת 

 ירדנו אל מצריים שבעים איש: יעקב אבינו ובניו, נכדיו ובני נכדיו.

ואחרי ארבע מאות ושלושים שנה צעדנו למעלה משש מאות אלף איש אל מחוץ 

 לשערי הממלכה המצרית אל עבר הגדרה עצמית.

 ממשפחה הפכנו לעם.

 ודעתנו.היינו עבדים בסטטוס האזרחי המצרי, אך חופשיים בת

נתן שרנסקי בספרו "בזכות הזהות" כותב "לאדם באשר הוא אדם יש שני צרכים 

הצורך להיות חופשי והצורך להרגיש שייך, או במילים אחרות הצורך  -בסיסיים

 בחירות והצורך בזהות". 

יתה קבוצת אנשים שביקשה את החופש יקבוצת האנשים שיצאה ממצריים ה

ייתה לקבוצת אנשים שהעלתה על נס מקבוצה שליטה אחרת ובה בעת ה

 רעיונות מסוימים.

 מה חיבר בינינו אז? מה הבדיל אותנו מן המצרים שחיו לצדנו?

נודע על פני -מהו הרעיון שעשה לו נפשות בקרב אנשים רבים שהעדיפו את הלא

 שארות בצל האומה המצרית?יהה

המושבות, כרי יהרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה עד לחלוציות העברית, לא

 הגדיר את תפקידו של עם ישראל באופן הבא:

בתור חטיבה אחת בעולם, שהיא "התכלית הלאומית של ישראל, מיוחדת היא 

נת בתקותה )בתקוותה( לעצמה לא בשביל עצמה, כי אם בשביל הטוב מצוי

הכללי השכלי, שהוא הטוב של המוסר והיושר האמיתי, שאי אפשר שיבנה כי 

 )עין איה, ברכות ט,רצ( .ולם במלכות שדי"אם על ידי תיקון ע

איננו יכולים לשכוח איש  מילותיו של הרב קוק מחייבות אותנו, בני העם היהודי.

איש בתחומו לפעול על פי אמות מוסר גבוהות. אלו אינן מילים ריקות ,הן 

טחוניות יצריכות לבוא לנגד עיננו בהחלטות הנוגעות בביטוח לאומי, בהחלטות ב

 או כלכליות. 

זהו הד.נ.א הרוחני שלנו. זוהי הברית המחברת בינינו מעבר לקשרינו הביולוגים. 

 בכל החלטה שאנו מקבלים בחיינו הפרטיים או בחיינו כאומה, אל לנו לשכוח כי

ֹּצֲִאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמָשם.  ֶעֶבד ָהיִיָת בְֶּאֶרץ ִמצְַּריִם וַי

 את דרכנו בכל אשר נלך. לו עשיית הטוב והישר יאירו

 חג פסח כשר ושמח, 

 לימור ויסברט

 מכינת עין פרת בנופי פרת מחזור א',

 .התשע"ז
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בספרות חז"ל ובזוהר הקדוש ישנם מקורות מספר המציגים את החמץ כסמל 

ליצר הרע. לכן, בפרשנות החסידית למשנה, בדיקת החמץ לאור הנר היא 

לתהליך רוחני שהאדם צריך לעבור לפני פסח. בדיקת החמץ מסמלת  הקבלה

את החיפוש אחר הרוע שבתוך האדם ואת החובה המוטלת עליו לבערו. הנר 

הכלים  –מסמל את הכוחות החיוביים שבנשמת האדם, את היצר הטוב

 .שבעזרתם אפשר לבער את החמץ מן הלב

 שקד אוסישקין

לבדוק מיד בתחילת  וחייבים החמץ, את בודקים פסח ערב שלפני לילהב

 הלילה, ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה.

שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאם יש נוהגים 

הבודק, כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהא ברכה לבטלה, ונוהגים 

להניח עשרה פתיתים, וברור שמי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ 

 אלו הפתיתים לא קיים מצות בדיקה וברך ברכה לבטלה.

  :קודם בדיקת חמץ אומרים זה

ה   ה ְולֹא ַתֲעש ֵּ מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵּם ִמְצַות ֲעש ֵּ

יּה  ִכיְנּתֵּ ְ ִריְך הּוא ּוש  א ּבְ ָ ם ִיחּוד קּוְדש  ֵּ ץ ְלש  ִדיַקת ָחמֵּ ל ּבְ ֶׁ ש 

ל ָראֵּ ל ִיש ְ ם ּכָ ֵּ ש  ֱעָלם ּבְ י ַההּוא ָטִמיר ְונֶׁ . ִויִהי נֹוֲעם ַעל ְידֵּ

ינּו  ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעש ֵּ ינּו ּכֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעש ֵּ ינּו ָעלֵּ ֲאדָֹני ֱאלֹהֵּ

הוּ   .ּכֹוְננֵּ

ְך ָהעֹוָלם, לֶׁ ינּו מֶׁ ה ֲאדָֹני ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָ ִמְצֹוָתיו  ּבָ נּו ּבְ ָ ש  ר ִקּדְ ֶׁ ֲאש 

ץ יעּור ָחמֵּ נּו ַעל ּבִ  ְוִצּוָ

 
 :ויאמרומיד אחר הבדיקה יבטלנו 

 סדר בדיקת חמץ

ּוִתי   א ִבְרש  ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ

יּה ּוְדלָ  יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵּ א ְיַדְעָנא ְדָלא ֲחִמּתֵּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא ר ּכְ ְפקֵּ י הֶׁ ֱהוֵּ ל ְולֶׁ טֵּ יּה ִלּבָ  :לֵּ

 

כל חמץ ושאור שיש ברשותי, 
שלא ראיתיו ושלא בערתיו 

היה יבטל וי -ושלא ידעתיו 
 הארץ הפקר כעפר
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ביום י"ד בניסן בשעה חמישית יעשה לו מדורה וישרפנו ותכף 

 :יבטלנו ויאמר

ם ּוְמזּוָמן מּוָכן  ה ִמְצַות ְלַקּיֵּ ה ְולֹא ֲעש ֵּ  ַתֲעש ֵּ

ל ֶׁ יַפת ש  רֵּ ץ ש ְ ם ָחמֵּ ֵּ א ִיחּוד ְלש  ָ ִריךְ  קּוְדש    הּוא ּבְ

יהּ  ִכיְנּתֵּ ְ י ַעל ּוש  ֱעָלם ָטִמיר  ַההּוא ְידֵּ ם ְונֶׁ ֵּ ש  ל ּבְ ל ּכָ ָראֵּ :    ִיש ְ

 ':וגו נועם ויהי
 

 

 

 

 

הביעור נעשה במהלך היום שלפני ליל הסדר, במהלך הביעור כל בית 

ובית לוקח את החמץ שנותר בביתו )זה שנמצא בבדיקת החמץ( ושורף 

אותו. בזמן שזורקים את החמץ לאש אומרים את המשפט הנ"ל. טקס 

של שריפת החמץ הוא טקס ייחודי שאין כדמותו בשום דת אחרת. יש 

עט פגאני. אולם יש משהו חזק ביסודות העולם שהחיבור שלנו לומר, מ

דרכם הוא חזק יותר, כמו הטבילה במי הגשם על מנת להיטהר 

מחטאינו, קבורת האדם נעשית באדמה וראשית החיים של האנושות 

באה מהאדמה. האש היא יסוד עולם נוסף והשימוש בה מגיע בטקסים 

רבנות. לאחר מכן נקבע היהודיים בזמן המקדש, בזמן הקרבת הקו

הדלקת המדורות לסימון תחילת החודש העברי ולהודעה על מלחמות. 

האש היא מוטיב מרכזי בקשר עם אלוהים לאורך השנים עד לחורבן 

בית שני. למעשה פעמים רבות מוזכר המושג בתנ"ך "ריח ניחוח לה' ", 

משפט זה מופיע לאחר תיאור קורבן או העלאת קטורת )עישון עשבי 

 ריח( במקום רוחני.

אם כך, איך האש באה לידי ביטוי בקשר של ביעור החמץ? הביעור 

מעלה ושורף את שאריות החטאים שלנו. את החמץ שנותר בידינו. האם 

 סדר ביעור חמץ

ּוִתי   א ִבְרש  ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ

יּה ּוְדָלא  יּה ַדֲחִמּתֵּ יּה ּוְדָלא ֲחִזּתֵּ ַדֲחִזּתֵּ

ל  טֵּ יּה ִלּבָ יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵּ יּה ְדִבַעְרּתֵּ ֲחִמּתֵּ

ַעְפָרא ְד  ר ּכְ ְפקֵּ י הֶׁ ֱהוֵּ  :ַאְרָעאְולֶׁ
 

"כל חמץ ושאור שיש 

ברשותי, שראיתיו ושלא 

ראיתיו, שביערתיו ושלא 

ביערתיו, יבטל ויהא 

 כעפר הארץ"
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ניתן לראות בזה איזשהו קשר עם ה' שנותר כטקס הדומה למה שהיה 

בעבר. האם דרך האש שעולה השמיימה אנחנו מקיימים איזה שהוא 

מוגדר עם אלוהים או שמא אנחנו עיבדנו כל קשר עם עבודת קשר לא 

 האל של העבר. 

האש, בעבר גם סימלה את  מרכז השבט, המשפחה. סביב המדורה הניו 

מתרכזים כל הקבוצה, היא הייתה מקור החום, האור ושם היו מתהווים 

הקבוצה כקבוצה החיים היו קורים שם. אך היום איננו רואים זאת יותר, 

מה כיום באופן אירוני זו התקבצות המשפחה סביב מסך מה שדו

 הטלוויזיה. הטלוויזיה קושרת אותנו מתוך הבית לחיים שבחוץ. 

בביעור החמץ אנחנו בעצם חוזרים מעט בזמן, כאשר הטקס דורש 

מאיתנו למצוא את החטאים הקטנים, לאחר שניקינו את כל הבית, 

להזכיר לעצמנו שאין פתחנו בחיפוש אחר אותן שאריות סמויות כדי 

ניקיון מושלם. גם כאשר אנחנו מקיימים את הטקס אנחנו בעצם רואים 

שאפילו עכשיו לא ניקנו עד תום ואנו מכריזים/ מבקשים שגם אותם 

חטאים או לכלוכים שלא ראינו יעלמו כלא היו ויהפכו לעפר. ולאחר 

הביעור אנחנו כמו חדשים, נקיים מחטאים וטעויות, נקיים מהכל 

ומוכנים להתחיל את השנה הקרובה נקיים מכל. כמעט כמו אותה 

 טהרה של יום כיפור.

אני מ קווה שאנחנו נדע למחוק את חטאינו בצורה הכי טובה שיש אך לא 

 נשכח אותם ונדע ללמוד מהם.

חר גדישש  
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להניח על קערת ליל הסדר היא צלחת מסורתית שאותה נוהגים 

השולחן בליל הסדר, בה מוצגים שישה מאכלים המייצגים רעיונות 

סמלים הקשורים לסדר הפסח וליציאת מצרים. כל אחד מששת 

המאכלים נאכל או מוצג בחלק אחר מההגדה של פסח, על מנת לעזור 

 להמחיש את סיפור ההגדה.

שלא כבכל ארוחה, בליל הסדר אנחנו שמים במרכז השולחן את 

. הקערה נועדה קודם כל כד לעורר שאלות. מה זה? למה הקערה

שמים את זה? למה שמים כל פריט שמרכיב את הקערה. הרעיון של 

לשאול שאלות ולהטיל ספק הוא רעיון ייחודי לעם היהודי. שום דבר 

הוא לא מובן מאליו מה זה המצות האלו? מה זה המרור? מה זה 

מילה מוזרה זו? ולמה  החרוסת ולמה היא באה? והכרפס? איזו מן

 ?הכרפס משמש

היכולת של האדם לשאול היא המרכיב העיקרי בהיותו של האדם בן 

חורין, עבדים לא שואלים שאלות עמים המשועבדים תחת שלטון 

מדכא מסתכנים בנפשם אם ישאלו שאלות, אנחנו בני חורין, לנו מותר 

לשאול  לשאול שאלות. ולמרות זאת יש תמיד גם את הדרך ארץ, איך

ולכן הרשע שבהגשה הוא רשע... לא בגלל השאלה אלא בגלל 

הצורה....מה העבודה הזו לכם. לכם ולא 

לו....אילו היה שם לא היה נגאל, אדם ללא 

נימוסים ללא דרך ארץ חושב רק על 

עצמו....האדם השואל המבקר עם דרך ארץ עושה 

 ....את זה לטובת הכלל

וזרים מגביהים וגם לבן שלא יודע לשאול אנחנו ע

את הפריטים שעל הקערה ושואלים... "מרור זה 

  ....על שום מה?"  ומיד עונים

הקערה מציינת לנו לשאול ולשאול ושוב לשאול... 

והכי חשוב לא לפחד לשאול, רק האדם השואל 

 ....יכול להגיד אני בן חורין

 ואלו הסימנים בקערת הסדר:

. המרור הוא לרוב חסה מסמל את המרירות והקושי שבעבדות -מרור

 של אופיר קערת ליל הסדר
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 מרה או עלים מרים אחרים, לרוב אוכלים את המרור עם חזרת.

מסמל את הטיט ששימש להדבקת הלבנים או למלט בין  -חרוסת 

הלבנים בעת בניית "ערי המסכנות" )זהו כינוי לפיתום ורעמסס שהן 

שתי ערים הנזכרות במקרא.( שנבנה על ידי בני ישראל כשהיו עבדים 

 במצרים.

בדרך כלל משתמשים בסלרי או תפוח אדמה. הכרפס נטבל  –כרפס 

במי מלח וזה מסמל את הדמעות של בני ישראל שסבלו במצרים 

 בהיותם עבדים, ואת האוכל שאכלו העבדים.

זהו צלי של זרוע כבש או בקר או כנף בשר עוף המסמל את  -זרוע 

ה את קורבן הפסח שהוקרב בבית המקדש בירושלים. הזרוע, המזכיר

 הקורבן משמשת תזכורת בלבד, ואינה נאכלת.

מסמלת את קורבן חגיגה שהוקרב בבית המקדש, וכן, בהיותה  -ביצה 

 סמל לאבלות, גם את חורבן בית המקדש הראשון והשני.

מטבע הדברים, בעדות ובמסורות השונות קיימות גרסאות שונות 

נים למאכלים המונחים בקערה, ולכן ישנם גם פירושים מעט שו

 בהקשר הסמלי, אך הרעיון העומד מאחורי כל המסורות זהה. 

 

אצלנו במשפחה כידוע לכולם, אנחנו נהנים ממנהגים שונים ולא רק 

של אשכנזים )כן, אנחנו גם עושים מימונה בסוף החג כמובן שאתם 

 כולכם מוזמנים..(

בליל הסדר בעקבות גיסי )שהוא מרוקי( אנו נוהגים לקחת את קערת 

ולסובב אותה מסביב ראשם של הסועדים ושירים "בבהילו הסדר 

 יצאנו ממצרים, הא לחמא עניא... בני חורין"

 

 סמואלחג שמח לכולם אוהבת אופיר 

כמובן שלא אשכח לומר חג שמח לאבא שלי שמאוד אוהב את קערת )

 (ליל הסדר
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ובה דברי מאכל המרמזים סדר ניצבת בראש השולחן בליל הסדר ת קער

ֶזֶרת. מה  ְרָפס, חַּ יָצה, ָמרֹור, ֲחרֹוֶסת, כַּ לפסח וליציאת מצרים: ְזרֹוע, בֵּ

שחכמינו לא ידעו, שלימים המאכלים יסמנו גם את העוולות שחוו חניכי 

המכינה לפני יציאתם לעולם הגדול בתור בוגרים מוסמכים. כמו 

זכרונות הבאים בראשו.  על שהקערה בראש השולחן כך לחניך צרובים ה

כן שלא ישכחו את מה שעברו, שבכל דור ודור יראה הציוני כאילו הוא 

  .עצמו יצא ממכינת עין פרת, נאכל את המאכלים, נזכור ולא נשכח.

  ?מה בקערה

 ְזרֹוע

 .מה אוכלים? שוק )או חלק אחר( של עוף או כבש

וציאה אותנו זכר למה? זכר לזרעו האיתנה והחסינה של דוד נחמן שה

מתרבות הפנאי הענייה המלאה באלכוהול וסמים  והעלה אותה 

לתרבות פנאי מעשירה שמשאירה את אותו הריגוש, שעל כן נאמר זכר 

 .לקרבן פסח וסמל להוצאתם ממצרים ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹועַּ ְנטּוָיה 

 

יָצה       בֵּ

                                 מה אוכלים? ביצה                                   

זכר לקרבן חגיגה שניתן בימי בית המקדש, ניתן להמשיל זכר למה ? 

לקורבן הביצה שהייתה מאפשרת רותי לחניכי המכינה לאחר סיום 

מד"ס. מצוי בעיקר בימי ראשון שלישי, וחמישי, ובקירוב לפני החצי 

 .אדם. מרתון. אך כמובן שלא תתאפשר יותר מביצה אחת לבן 

 

 ָמרֹור   

 .מה אוכלים? חסה או ירק מר אחר

זכר למה? זכר לשעבוד ולחיי העבדות במצרים, שכן ניתן להמשילם 

לתקופות המכינה שבהן כאלב היה גנוב בידי הנבל יאיר, או שדוד ביד 

ֲעֹבָדה  יֵּיֶהם בַּ ְיָמֲררּו ֶאת חַּ אוייבנו המכונים "הכפר הירוק", כפי שנאמר "וַּ

ָשֶדה ֶאת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָקָשה,  ִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה בַּ ְבֹחֶמר ּוִבְלבֵּ

 .ָבֶהם ְבָפֶרְך" )שמות א', י"ד(

 קערת ליל הסדר של ניבה
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 ֲחרֹוֶסת      

מה אוכלים? תערובת העשויה מאגוזים, רסק תפוחים, תמרים, יין אדום 

 .ותבלינים

זכר למה? מראה החרוסת מזכיר טיט במרקם ובצבע, זכר לעבודת 

הפרך במצרים בחומר ובלבנים, נתן להמשיל לעבודת הגנונות וניקווי 

הפסח המפרכים  שעבדו חניכי המכינה תמורת תשלום פעוט וצנוע. 

 .)רושם על חיובי תחשבי היישוב( 

 

ְרָפס      כַּ

חומץ. הירקות הרווחים:  מה אוכלים? ירק במטבל מי מלח, לימון או

 סלרי, תפוח אדמה, פטרוזיליה וכד,              

לכרפס אין משמעות מיוחדת ניתן להמשיל זאת לימיי העיון הרבים 

מחוץ למכינה, כגון, יום עיון במכון וויצמן, כנס על רון ארד, ואלפי שעות 

בגבעת התחמושת, החניכים חוזרים בדרך כלל עם טעם חמוץ מעייפות 

 .'ל נסיעות ועליות מרובות לגבעה בדומה לטעם הכרפס.  ש

 

ֶזֶרת     חַּ

שורש מרוסק של ירק חזרת. בדומה למרור, טעמה החריף והמריר של 

החזרת מרמז לימי השעבוד במצרים. ניתן להמשיל זאת 

לעמיעד כהן, שטוען כי חניכי המכינה נוהגים בחזירות  

טענה זאת  כאשר משתעבדים ליצר הרעב. ניתן להמחיש

על ידי, מציאת החניכים מתכופפים אל האוכל, 

בהסתערותם על האוכל, ובעיקר בעמידה בתור שלוש 

  פעמים ביום
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 מוזגים כוס ראשון, נוטלו בשתי ידיו, מחזיקו ביד ימינו ומקדש.

 בשבת מתחילין כאן:

ר: ב ַוְיִהי בֹקֶׁ רֶׁ   ַוְיִהי עֶׁ

י: ִ ש ּ ִ  יֹום ַהש ּ

ץ ְוָכל ְצָבָאם  ַמִים ְוָהָארֶׁ ָ  :ַהש ּ

ה: ר ָעש ָ ֶׁ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ְ ּיֹום ַהש ּ  ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ה: ר ָעש ָ ֶׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהש ּ ּבֹת ּבַ ְ ש   ַוּיִ

ל  ַבת ִמּכָ ָ ש  אֹותֹו ִכי בֹו ש  ִביִעי ַוְיַקּדֵּ ְ ת יֹום ַהש ּ ְך ֱאלִֹהים אֶׁ ַוְיָברֶׁ

ָרא ֱאלִֹהים לַ  ר ּבָ ֶׁ ֹות:ְמַלאְכּתֹו ֲאש   ֲעש 
ָנן ְוַרּבֹוַתי:  ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ִרי   א ּפְ ְך ָהעֹוָלם ּבֹורֵּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

ן: פֶׁ  ַהּגָ

ה ְיהֹ   ְך ָהעֹוָלם ַאּתָ לֶׁ ינּו מֶׁ ַחר ָוה ֱאלֹהֵּ ר ּבָ ֶׁ ֲאש 

וֹ  ל ָלש  ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ן ּבָ ּתֶׁ ִמְצֹוָתיו. ַוּתִ נּו ּבְ ָ ש  ן ְוִקּדְ

ַאֲהָבה  ינּו ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ּו( :לשבת)ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ּבָ ַ  ש 

ת יֹום  ֹון. אֶׁ ש  ים ְלש ָ ים ּוְזַמּנִ ְמָחה. ַחּגִ  :לשבת)מֹוֲעִדים ְלש ִ

ת יֹום( ה ְואֶׁ ת ַהּזֶׁ ּבָ ַ נּו  ַהש ּ רּותֵּ ה. ְזַמן חֵּ ּצֹות ַהּזֶׁ  :תלשב): ַחג ַהּמַ

ַאֲהָבה( ר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִמְקָרא קֹדֶׁ  ּבְ כֶׁ  ש  זֵּ

ּתָ   ְ ש  ים. ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ל ָהַעּמִ  :לשבת) ִמּכָ

ת( ּבָ ַ ָך  ְוש  ֶׁ י ָקְדש  ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( :לשבת)ּומֹוֲעדֵּ ְמָחה  ּבְ ש ִ ּבְ

נוּ  ֹון ִהְנַחְלּתָ ש   :ּוְבש ָ

ש    ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵּ ת ְו( :לשבת)ַאּתָ ּבָ ַ ים ַהש ּ ַמּנִ ל ְוַהּזְ ָראֵּ  :ִיש ְ

 קדש
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כשחל יו"ט במוצאי שבת מקדשין לפי סדר יקנה"ז, דהיינו יין, קידוש, נר, 
 הבדלה, זמן:

ה ְיהָֹוה  י  ַאּתָ א ְמאֹורֵּ ְך ָהעֹוָלם. ּבֹורֵּ לֶׁ ינּו מֶׁ ֱאלֹהֵּ

: ש   ָהאֵּ

ין  יל ּבֵּ ְבּדִ ְך ָהעֹוָלם. ַהּמַ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 ֶׁ ין אֹור ְלחֹש  ש  ְלחֹול. ּבֵּ ין יֹום קֹדֶׁ ים. ּבֵּ ל ָלַעּמִ ָראֵּ ין ִיש ְ ְך. ּבֵּ

ת  ַ ת ִלְקֻדש ּ ּבָ ַ ת ש  ַ ין ְקֻדש ּ ה. ּבֵּ ֲעש ֶׁ י ַהּמַ ת ְימֵּ ֶׁ ש  ֵּ ִביִעי ְלש  ְ ַהש ּ

ה  ֲעש ֶׁ י ַהּמַ ת ְימֵּ ֶׁ ש  ֵּ ִביִעי ִמש ּ ְ ת יֹום ַהש ּ . ְואֶׁ ְלּתָ יֹום טֹוב ִהְבּדַ

ָר  ָך ִיש ְ ת ַעּמְ ּתָ אֶׁ ְ ש  ְלּתָ ְוִקּדַ . ִהְבּדַ ּתָ ְ ש  ָך:ִקּדַ תֶׁ ָ ְקֻדש ּ ל ּבִ  אֵּ

 : ש  ש  ְלקֹדֶׁ ין קֹדֶׁ יל ּבֵּ ְבּדִ ה ְיהָֹוה  ַהּמַ  ַאּתָ

ָמנּו   ֱחָינוּ ְוִקּיְ הֶׁ ֶׁ ְך ָהעֹוָלם ש  לֶׁ ינוּ מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

ה ַמן ַהּזֶׁ יָענּו ַלּזְ  :ְוִהּגִ
 .שותה הכוס בהסבה לשמאל

 
בפסקה הראשונה, העוסקת בקדושת הזמנים עומדת במידת מה בפני 

עצמה, אך גם פותחת את המהלך הרעיוני הרציף שנבנה במהלך כל 

 הסימנים .

ההגדה הם ייחודיים לליל הסדר, כגון "ורחץ" שמסמן נטילה  רוב סימני

 בלי ברכה. גם "כרפס", "יחץ","מגיד" וכו' הם ייחודיים לליל הסדר.

לעומתם, קדש איננו ייחודי לליל הסדר אלא הוא הקידוש אותו אנו 

 עושים בכל יו"ט ובכל שבת.

 סימן ה"קדש" מהווה הוראה לאדם לקדש את היו"ט. יש מקום לברר

 את תוקף ההוראה הזו וכן את משמעותה. 

 

תוקף הקידוש: מבחינת התוקף, אנו יודעים שקידוש בשבת הוא מצווה 

"זכור את יום השבת לקדשו". גם הקידוש ביו"ט,  -דאורייתא)מהתורה( 
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ע"פ הרבה שיטות בראשונים הוא מדאורייתא. קידוש זה נלמד מפסוק 

 או אותם במועדם"."אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקר -אחר 

 

בסימני ליל הסדר נאמר: "קדש ורחץ", קודם קדש ואז ורחץ, ולא 

כמקובל, שתחילה מתנתקים מהטומאה ורק לאחר מכן מתקדשים. 

ראשית, עם ישראל קידש את עצמו לבל יפול לחלוטין בתהומות החטא, 

זה היה שלב ה"קדש". רק לאחר מכן הוא החל להיטהר מטומאתו, וזהו 

טהרות. לא היה זה מהלך מקובל, אלא כאמור, מהלך ישלב ההה"רחץ", 

 מיוחד של שעת סכנה, שעה בה משתנים הכללים.

 

 קדש,

 לא קידוש כי אם קדש, בלשון ציווי

ראשית עלינו להיות מודעים ליכולת שלנו, וממילא למצווה המוטלת 

 לחובה שלנו לקדש! עלינו,

יעים ומתפתחים החיים מופ לקדש את הזמנים = כלומר את החיים,

אין חיים בלא זמן ואין זמן  הזמן אינו דבר נפרד מהחיים, במסגרת הזמן,

 בלא חיים.

פירושו ליצוק תוכן של קדושה לתוך מערכות החיים  לקדש את הזמנים,

 אנו מצווים לקדש את החיים. על פי הערך המיוחד של הזמן, שלנו,

ומהציווי הכולל של והיא יונקת מהקביעה  זוהי מצוות עשה מדאורייתא,

 ה' אלינו "קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלוהיכם".

אבל גם  הרב צבי יהודה קוק ז"ל היה תמיד מדגיש שפסוק זה הוא ציווי,

עובדה מוחלטת  אתם קדושים, זוהי עובדה, קביעת עובדה וגם הבטחה:

ח אל וואתם מצווים להוציא אותה מן הכ מסוד היצירה האלוהית,

בפועל את חייכם כאן בעולם הזה ,יש להבין את קדושת  הפועל ולקדש

שזכינו אחרי אלפי שנים לחזור ולחגוג את חג –עם ישראל בארץ ישראל 

 הפסח בארץ ישראל שבה יש לעם ישראל קדושה מיוחדת.

 יעל גורדון
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 נועה לנגליב
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 .מביאים לבעל הבית מים ונוטל ידיו, ואינו מברך
 
 

 

הכרפס פחות מכזית, טובלו במי מלח או נוטל מן 
 .זו גם את המרור( בחומץ ומברך )מתכון לפטור בברכה

 

ְך הָ   לֶׁ ינוּ מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ִרי ָהֲאָדָמהַאּתָ א ּפְ  עֹוָלם ּבֹורֵּ

 
 אוכל בלי הסבה ונותן למסובים

 
. השם לא ברור מהו קערת ליל הסדרהנכלל ב ירקכרפס הוא 

ה"כרפס" הגיע מאחד מסוגי הירק המקובלים לצורך כך, שזהו 

הרוב מזהים אותו  . מבשלים את הירקסלרילרוב קוראים לו –שמו 

הסלרי אולם ניתן להשתמש בכל ירק למעט חסה )בה נהגו עם 

 להשתמש כמרור ,במיוחד עבור הילדים(.

מכיוון שהם מסמלים את  מלח-את הירק מטבילים לרוב במי

ראל שסבלו במצרים בהיותם עבדים, ואת של בני יש דמעותה

האוכל שאכלו כעבדים. יש גם כאלו שנוהגים להטבילו בחומץ או 

 בחרוסת.

דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיים –-ע"פ ההלכה היהודית

לפני אכילתו .למשל, אדם שטובל בסקוויט  בכוס תה, הבסקוויט  

במים נחשב דבר שטבול במשקה. או כל ירק או פרי שנשטף 

 )ולא נוגב(.

היייתה  בזמן שבית המקדש היה קיים והיו נוהגים לאכול טהרות, 

זהירות מיוחדת בעת אכילה של דברים שנטבלו במשקה. המים 

או משקים אחרים גורמים להעברת הטומאה והגברתה, ולכן תקנו 

חכמים שכל האוכל פרי או מאכל אחר שיש עליו רטיבות של 

ים את הטומאה, כגון מים, יין, אחד משבעת המשקים המעביר

חלב, חייב ליטול ידיו לפני אכילתו, כדי שהטומאה לא תעבור 

 ותתגבר על ידי המשקים שעל המאכל.

 ורחץ

 כרפס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%A7
http://הסדר/
http://הסדר/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A8%D7%99
http://בישול/
http://בישול/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA
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לדעת רוב הפוסקים, גם היום צריכים לנהוג כך. כמו שדין נטילת ידיים 

לפני הסעודה, אכילת לחם, שנתקן כדי לטהר את הידיים לא התבטל 

ג בדיני טומאה וטהרה, כך גם דין נטילה לפני לאחר שהפסקנו לנהו

אכילת מאכל שטיבולו במשקה. אולם כיוון שיש הסבורים שהחובה 

בטלה, אין לברך על נטילה זו.)למעשה רוב רובם של האנשים נוהגים 

לסמוך על דעות המקלים ואינם נוטלים ידיים לפני אכילת דבר 

נטילת ידיים  שטיבולו במשקה, כנראה הטעם הוא, שהואיל ויסוד

 מדברי חכמים, הכלל הוא שבכל ספק ההלכה להקל(.

אם נוטלים נטילת  -כיוון שהירק טבול צריכים ליטול ידיים לפני אכילתו

ידיים לצורך אכילת לחם זה פותרת את הצורך בנטילה נטילה לטבול 

ולכן, כאן נוטלים פעם ראשונה  אך בליל הסדר הירק מגיע לפני הלחם 

רק, ופעם שנייה אחר אמירת ההגדה לפני אכילת המצה, לפני אכילת הי

 הסיבה לקביעת הכרפס לפני הסעודה כפולה,

למשקים יש יותר כוח לטמא מאשר למאכלים יבשים, ולכן תיקנו חכמים 

ליטול ידיים לפני אכילת דבר שהטבילוהו במשקה. לדעת רוב הראשונים, 

כילת לחם שנתקנה מפני דין נטילת ידיים זו ממש כדין נטילת ידיים לפני א

סרך טומאה. ואף היום שאין דיני טומאה וטהרה נוהגים, התקנה לא זזה 

ממקומה, ולכן כשם שצריך לברך על הנטילה שלפני הלחם "על נטילת 

 ידיים", כך צריך לברך על נטילה שלפני אכילת דבר שטיבולו במשקה, 

בון ויותר מצד אחד אך מכיוון שאכילת הכרפס היא לצורך עירור התיא

חשוב שינוי הסדר כדי לעורר את הילדים לשאול שאלות, נוטלים ידיים 

 חלק זה בסדר נקרא "ורחץ"  -לצורך הגייני כביכול ולא מברכים

 

בכלל, עניין הכרפס בסדר ונטילת ידיים בעבור ירק הוא חלק מהדברים 

התמוהים שנעשים במהלך הערב ואמורים לעורר את הילדים לגרות אותנו 

לרצות לדעת, להבין את ה"למה" ולא לקחת את הדברים  -אול שאלותלש

 כמובנים מאליהם

הכרפס מסמל את התהליך ואת המהפך שבנ"י ישראל עברו מעבדות 

לחירות מס' ריבו שעבדו בפרך )היפוך אותיות כרפס( כי נצטוו לבני חורין 

 בעלי יכולת חשיבה וזכות בחירה.
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לדעת, להבין את ה"למה" .. המצווה יש לנו את הזכות לשאול לרצות  -

 -"והגדת לבנך" מטרתה גם לעורר בנו את המקום של השאלה והתמיהה.

לא לכל השאלות נקבל תשובה אך צריך להיות לנו ברור וחשוב תמיד 

לעולם לא לקחת דברים כברורים מאליהם וסתם  -להתעניין ולשאול

 לזרום ...אחרי הברור שקל בד"כ...

 הדס פקטור 
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מחלק את המצה האמצעית לשני חלקים, עוטף את החלק הגדול 

במפה ומצפינו לאפיקומן, ומחזיר את החלק הקטן לבין שתי 
 המצות השלמות.

 

 

 

כשבית המקדש היה קיים, הייתה חובה של אכילת קרבן 

הפסח ונצטווינו לקנח את הסעודה באכילה של "כזית" 

שטעם הפסח יוותר בפינו. בימינו כאשר מבשר הפסח כדי 

אכילת קרבן הפסח לא תקפה עדיין נשאר זיכרון ממצוות 

אכילת המצה. המצה זה המאכל האחרון שאוכלים לפני 

סוף הארוחה בשביל להישאר עם טעם הפסח. על מנת 

לעורר את סקרנות הילדים בזמן ההגדה מצפינים את 

מטרה של המצה והילדים צריכים למצוא אותה. פעם ה

הדבר הייתה להשאיר את הילדים מרוכזים בהגדה עד 

סופה על ידי החבאת המצה. מה שאפשר  ללמוד מזה 

שבשביל לסקרן את הילדים היה מספיק רק להציע להם 

חתיכה מן המצה. היום במציאות שאנו חיים בה עם כל 

הטכנולוגיה אנו לא מפסיקים לרוץ אחרי המשימות ולא 

לכן אנו רק מחפשים את המנוחה מוצאים את המנוחה ו

ולא מחפשים עוד סקרנות. מה שאנו לומדים מזה זה 

ההבדל בין התקופות שפעם היו צריכים משהו קטן 

בשביל להשאיר אנשים מסוקרנים והיום במציאות שלנו 

אנו רק מחפשים את המנוחה ולא מתרגשים מהדברים 

 הקטנים.

 יובל הרמן

 

 יחץ
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המצות, וראה בידו על המצה הפרוסה מגביה את הקערה עם 

  שבין שתי השלמות ומתחיל לומר את ההגדה בשמחה ובקול רם.

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים.   ִדי ֲאַכלּו ֲאְבָהָתָנא ּבְ

ל ל-ּכָ  ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. -ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ּכָ

ָרֵאל.  ַאְרָעא ְדִיש ְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ א ָהָכא, ַלש ּ  ָהַשּתָ

ָאה ָנה ַהּבָ ָ א ַעְבֵדי, ַלש ּ ֵני חֹוִרין. ָהַשּתָ   ּבְ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : תפילה לגאולה של מכינת עין פרת

.שכאלב יוכנס לקודש הקודשים בבית המקדש השלישי שייבנה ע"י בוגרי  1
  מכינת עין פרת.

 ..שני הכהן תתחתן בשנה הקרובה אמן2
 .""אורות-חוץ מ.שקד ילמד לנגן עוד שיר על הגיטרה 3
 .שסיון תפסיק לשכוח דברים.4

 

 מגיד

 ."בארמית "זהו לחם העוני -עניא"הא לחמא "
 .זו הפסקה הפותחת את קריאת ההגדה בליל הסדר

סקה כוללת הקבלה בין המצות שעל השולחן לבין יהפ
"לחם העוני " שאכלו בני ישראל בצאתם ממצרים, 

והזמנת כל הרעבים לבוא להצטרף לסעודה ונוסף על כך 
   ה!תפילה לגאול

השנה אנו כאן לשנה " -ציטוט מהסוף בתרגום לעברית 
  ,הבאה בא"י

 ."השנה אנו עבדים ושנה הבאה בני חורין

 

 אלון קנדיל
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מוזגים לו כוס שני, ומסלקים את הקערה, כאילו כבר אכלו כדי 
 שיראו התינוקות וישאלו. וכאן הבן שואל. 

 

ל   ה ִמּכָ ְיָלה ַהזֶּּ ַהּלַ

ילֹות,   ַהּלֵ

ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין  ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶּ ש 

ה  ְיָלה ַהזֶּּ ה, ַהּלַ ָחֵמץ ּוַמּצָ

ה. ּלֹו ַמּצָ  ּכֻּ

ילֹות ָאּנּו אֹוְכִלין  ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶּ ש 

ָאר ְיָרקֹות,  ה ש ְ ְיָלה ַהזֶּּ ַהּלַ

 ָמרֹור.

ַעם  יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶּ ש 

י ְפָעִמים.  ּתֵ ה ש ְ ְיָלה ַהזֶּּ  ַאַחת, ַהּלַ

ין יֹוְשִבין ּוֵבין  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶּ ש 

ין.  ה ּכּוָלנּו ְמסּוּבִ ְיָלה ַהזֶּּ ין, ַהּלַ  ְמסּוּבִ
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 מה נשתנה?

בליל הסדר, כאשר מגיעים לקטע בהגדה הנקרא 
"מה נשתנה", הילדים שואלים קושיות על ההגדה 
ועל יציאת מצרים, וההורים משיבים. ישנן כמה 
סיבות לשאלת הקושיות בליל הסדר. אחת היא 
כדי להיזכר בניסים שעשה לנו הקב"ה בתקופת 
יציאתנו ממצרים. סיבה שנייה היא שכאשר אנו 

השגרה כל יום מבלי לחשוב  חיים את אותה
לרגע אחד על צורת ההתנהגות שלנו או מבלי 
לשאול את עצמנו, 'האם אנחנו בכלל בדרך 

הנכונה',  החיים שלנו יכולים להפוך לחיים חסרי 
משמעות ועניין. לכן, בליל הפסח שואלים המון 

נגיע למצב הזה שבו אנו חיים  לאשאלות כדי ש
ת מאליה. את חיינו בצורה שגרתית ומובנ

השאלות באות כדי לעורר אותנו ואת מחשבותינו 
לשנות את כל מה שהתרגלנו אליו. בכך 

ששואלים, תקוותנו היא שאנו מצליחים, גם אם 
רק ללילה אחד, לצאת מהחיים היום יומיים שלנו 

 ומתחילים לחשוב, לחקור ולהבין.

את הקטע הבא הבאתי בעקבות המסע שלי 
בהחלט מהחוויות  לפולין. המסע לפולין היה

היותר משמעותיות שעברתי בחיי. כאשר היינו 
בוורשה, השמיעו לנו את הקטע "הסדר האחרון 
בגטו ורשה", שבו מוישל'ה שואל את אביו את 
ה"מה נשתנה". אני מרגישה שיש חיבור מאוד 
חזק בין ליל הסדר לבין השואה. כמו שבליל 
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הסדר מספרים את סיפור יציאת מצרים ומזכירים 
את הניסים שעם ישראל עבר למרות הרצון 
לכלות אותנו, כך גם קרה ליהודים בשואה. 

למרות שניסו להשמיד אותנו לחלוטין, אנחנו 
הצלחנו לעבור את זה ולהפוך להיות עם עוד 

יותר חזק שלא מוכן לוותר. עצם העובדה שאנו 
יושבים מדי שנה מסביב לשולחן ליל הסדר 

חון הגדול שהשגנו בארץ ישראל, מוכיח את הניצ
 מאז ועד היום.  

בדיוק בזמן של פסח, הגרמנים  1943בשנת 
החליטו לחסל את הגטאות בפולין, ולשלוח את 
היהודים שנותרו להשמדה, למרות שלא נותרו 

בפולין הרבה יהודים כלל. ובכל זאת, היה יהודי 
אחד, אביו של מוישל'ה, שהחליט לערוך סדר 

ן, ולא מצות, ולא פסח כהלכתו. לא היה לו יי
מצרכים לשולחן החג כלל, אך הוא החליט שבכל 

זאת יהיה לו ליל הסדר למרות הכל ! בסדר 
 המיוחד הזה, מוישל'ה אלתר את ה'מה נשתנה'.

והנה, מוישל'ה מתחיל לשאול את ה"מה נשתנה", 
 ופתאום הוא מתחיל לבכות..
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 הסדר האחרון בגטו ורשה

 בךמילים: הרב שלמה קרלי

 

היה שם מוישל'ה אחד, מוישל'ה 

 האחרון, בגטו ורשה           

 שואל את אביו מה נשתנה.

"מה נשתנה הלילה הזה, מכל 

 הלילות?

 למה הלילה הזה ארוך ומפחיד,

 מכל לילה אחר?"

 כשמוישל'ה שאל את השאלות,

 שמים וארץ נעמדו דום,

 המלאכים פחדו להרעיש,

 ואביו... אביו,

 רצה לענות "עבדים היינו."

 ומוישל'ה אמר:

 "טטה זיסה )אבא יקר( ,

 יש לי עוד שאלה אחת משלי,

 ני רוצה לדעת, אבא יקר,וזו שאלתי, א

 

האם עדיין אהיה בחיים בשנה 

 הבאה, לשאול

 מה נשתנה?אותך 

 האם יישאר איזה ילד יהודי בחיים,

 לשאול מה נשתנה?

 האם יישאר איזה אבא יהודי בחיים,

 לענות עבדים היינו?

 ואביו ענה: אני לא יודע,

אני לא יודע, אני לא יודע אם אני 

 אחיה,

אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה 

 תחיה,

 אבל אני יודע שתמיד יהיה

 מוישל'ה אחד, איפה שהוא,

איפה שהוא, שואל את ה"מה 

 נשתנה",

 אני לא יודע אם אנו נחיה

 אבל אני יודע דבר אחד...

"כי בשם קודשך נשבעת לו שלא 

 יכבה נרו לעולם ועד"

 אלינה מרקוז
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 מחזירים את הקערה למקומה, מגלה את המצות ואומר 

ִמְצָרִים, ַויֹּוִציֵאנּו   ְלַפְרֹעה ּבְ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע נְ  ם ּבְ ָ טּוָיה ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ה' ֱאלֵֹהינּו ִמש 

ְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו  רּוְך הּוא  ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוש  ּבָ ַהּקָ

נּו  ּלָ ִמְצָרִים, ַוֲאִפילּו ּכֻׁ ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ ְעּבָ ֻׁ ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמש 

נּו יֹוְד  ּלָ נּו ְזֵקִנים ּכֻׁ ּלָ נּו ְנבֹוִנים ּכֻׁ ּלָ ִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲחָכִמים ּכֻׁ

ר  ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ יִציַאת ִמְצָרִים, ְוָכל ַהּמַ ר ּבִ ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

ח: ּבָ ֻׁ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמש   ּבִ

 :עבדים היינו, זוהי התשובה שבתורה לשאלה של הבן החכם

י ים -ּכִ דֹת, ְוַהֻחּקִ אמֹר:  ָמה ָהעֵּ ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר, לֵּ ְ ִיש 

ם.  כא: ְוָאַמְרּתָ  ְתכֶׁ ינּו, אֶׁ ה ְיהָוה ֱאלֹהֵּ ר ִצּוָ ֶׁ ִטים, ֲאש  ּפָ ְ ש  ְוַהּמִ

נּו ְיהָוה ְלִבְנָך,  ִמְצָרִים; ַוּיִֹציאֵּ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

ָיד ֲחָזָקה ְצַרִים, ּבְ  .ִמּמִ

 

 לפרעהוחת לפסוק זה היא "משועבדים היינו הגרסה הרו
במצרים", יש הטוענים שצריך דווקא לרשום "עבדים היינו 

במצרים", משום שפרעה היה השם של כל המלכים 
המצריים, ושהוא כבר היה מת בימיו של מחבר הגדת פסח 

ואיבד רלוונטיות. אולם הייתי רוצה להעלות נקודה 
אלוהים לא היה מוציא למחשבה לגבי הגרסה הראשונה: אם 

את אבותינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה מה שנקרא, 
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אלא פרעה דווקא היה מגלה פתאום  איזה רוח נדיבות 
והיה משחרר את אבותינו מרצונו הטוב, במקרה זה כנראה 
אנחנו, בנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה, עד סוף 

ה שהוא עשה כל הדורות, גם אחרי היעלמותו, על הטוב
עמנו כאשר הואיל להוציא אותנו מעבדות לחרות. איך היו 
נראים החיים שלנו אז? שמלך נוכרי דווקא היה זה ששחרר 

 אותנו מהעבדות ולא מלכנו שלנו?

מצרים זה לא רק מקום פיזי. זו בעיקר התפיסה שקוראת לנו 
לא לחשוב על שום דבר שמעבר להוויה הגשמית שלנו, לא 

ית, להיות כבולים לתפיסות שטחיות על החיים, להתעסק בתכל
לחשוב ולחיות בתוך שבלונות. ברגע שעם ישראל התחיל 

לחשוב על מצבו ולהתנגד, פרעה הכביד עליהם את העבודה 
ודרש מהם להכין את הלבנים לבניית המבנים בעצמם. פרעה 
ידע שברגע שהאדם קצת עוצר וחושב על מצבו בעולם הוא 

ה להיות יותר עבד. במציאות של היום יבין שהוא לא רוצ
אחד  פרעה )שהוא כאמור כוח רוחני שקיים בעולם וגם בכל

מאתנו( מוסיף לנו שעות עבודה, מוסיף מטלות, מוסיף מיסים, 
מוסיף הסחות דעת כמו פלאפונים, מסכי פלזמות ענקיים, 

לא להתבונן  –תוכניות ריאליטי מיותרות ועוד ועוד. העיקר 
 שנקרא ולחשוב על המטרה של כל המסע הזהבעצמינו 
 "החיים".

העבדות בימינו באה בכל מיני וריאציות, רדיפה אחרי 
"המראה הנכון", בלהיות עסוקים בלעשות רושם על החברה, 
מקומות הבילוי הנחשבים, בלקבל אישורים מהסביבה שאנחנו 
"בסדר" וכו' וכו'. אני חושב שכל פעם שנצליח להסתכל על 

מלמעלה כולנו נבין כמה המרדף אחרי הדברים האלה הדברים 
כל כך מעייף ומיותר, אמנם מצד שני מאוד נוח להישאר 
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מקובע בגישה שלך כי אליה אתה רגיל בסופו של דבר, כמו 
שלבני ישראל היה קשה מאוד תפיסתית ומעשית לצאת 

יצאו ממצרים. מאחל לנו  20%מעבדות לחרות ובעצם רק 
לה על הדברים, באיזה תבניות שנצליח להסתכל מלמע

מחשבתיות אנו כלואים, איזה תחביבים או הרגלים בעצם 
פוגעים בנו, איזה מהם מעכבים אותנו מלהיות מאושרים 

ושלווים, ובסופו של דבר נמצא את המסלול שלנו בחיים, 
 ונעוף עליו בכל הכוח.

 חג שמח לכולנו, סאלם עלינו ועל כל העולם,
לירון עודני   

 

 

 

 

 

 

 וסיפרת ביציאת מצרים

 צווה לספר ביציאת מצריים היא אחתחג הפסח מוקדש כל כולו לנושא יציאת מצריים , והמ

.מתרי"ג המצוות ומחייבת נשים וגברים כאחד , פעם בשנה בליל הסדר , לקיים מצווה זו   

אותו במוחו של אדם נבון , ימצא דבר זה כלא הכרחי ואפילו מיותר , לספר ולחזור כל שנה על 

כלומר מדוע יש צורך לספר  .סיפור למרות שכולנו חכמים, נבונים זקנים ויודעים את התורה

  מה שכולם יודעים?

 הזכירנו כי לכל אחד יש פרעה , כלד"ר יאיר כספי טוען שליל הסדר חוזר בכל שנה כדי ל

.הוא עבד לפעמים ובכל שנה צריך לצאת ממצרים  אחד   

לבני ישראל , לספר שוב את הסיפור ולקחת אותו לחיים  לדעתי בכל שנה צריך להתחבר

לא משתנה . צריך להתחבר  -האישיים שלנו . בכל שנה אנו משתנים אך סיפור יציאת מצריים

בצורה עמוקה , להרגיש במקום השפל והנמוך ביותר , כעבדים, ומשם לצמוח ולעבור תהליך , 

  כיוצאים ממצרים.

ה בצומת זו של החיים . שנאמר : " בכל דור ודור חייב אדם להזדהות באמת , איה איפה שנהי

 לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
 איילת הרץ
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ן   י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע ְוַרּבִ ֻׁ י ְיהֹוש  י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ּבְ

ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו  ין ּבִ ּבִ ָהיּו ְמסֻׁ ֶ י ַטְרפֹון ש  י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ֲעַזְרָיה ְוַרּבִ

יִצי ִרים ּבִ אּו ְמַסּפְ ּבָ ֶ ְיָלה ַעד ש  ל אֹותֹו ַהּלַ ַאת ִמְצַרִים ּכָ

ל  ֶ ַמע ש  יַע ְזַמן ְקִריַאת ש ְ ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו ִהּגִ

ֲחִרית: ַ  ש 

ָנה ְולֹא  ָ ְבִעים ש  ִ ֶבן ש  ן ֲעַזְרָיה, ֲהֵרי ֲאִני ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

ָאֵמר ְיִציַאת ִמצְ  ּתֵ ֶ ן ָזִכיִתי ש  ּה ּבֶ ָ ָרש  ּדְ ֶ ילֹות, ַעד ש  ּלֵ ַרִים ּבַ

ְזּכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל  ֱאַמר ְלַמַען ּתִ ּנֶ זֹוָמא, ש ֶ

ילֹות, ַוֲחָכִמים  יָך ַהּלֵ יָך ַהָיִמים, ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּ יָך, ְיֵמי ַחיֶּ ְיֵמי ַחיֶּ

ה, ּכֹל ְימֵ  יָך ָהעֹוָלם ַהזֶּ יָך ְלָהִביא ִלימֹות אֹוְמִרים ְיֵמי ַחיֶּ י ַחיֶּ

יַח: ִ ש   ַהּמָ
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 "רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית!"

התלמידים רומזים לכך שהרבנים, מרוב שהם עסוקים ביציאת מצרים, לא שמים 

לב שעלה השחר. ואולי יש בדבריהם גם מעין תלונה על כך שהרבנים שקועים 

ולא מספיק עוסקים בהכנות לגאולה בעתיד. ועל יותר מדיי בגאולה של העבר 

כך ענה להם רבי אלעזר בן עזריה, שהזכרת יציאת מצרים בלילות דווקא 

מדגישה את החשיבות המרובה של הגאולה העתידית, שהרי לשיטתו, באה 

ֹּל" לרבות דווקא את הלילות ולא את ימי המשיח, כי בימות המשיח  המילה "כ

 .אירוע זניחכבר יציאת מצריים תהיה 

 למה נאמר עליו שהיה "כ" בן שבעים שנה? –"הרי אני כבן שבעים שנה" 

מסופר עליו שכשהתמנה לנשיאות, הוא התמנה בגיל מאוד צעיר, ולכן נעשה נס 

 שבן לילה אחד שערותיו הלבינו כדי שיראה זקן ומכובד.

 ביציאת מצרים התערבבו היום -"ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות"

והלילה, עירוב זה נרמז בפרשות התורה המספרות על יציאת מצרים, ויש לו 

משמעות עמוקה המקשרת את המציאות בראשית בריאת העולם, לפני הפרדת 

היום והלילה אל המציאות באחרית הימים. ביום אשר הוא "לא יום ולא לילה" 

ומית ב הזה אל תוך ההלכה יהרמז שמצא בן זומא איפשר להכניס את העירו

 שלנו.

 

דרש: –להביא לימות המשיח  -"כל ימי חייך"

דל לקרב את שתכל חיי האדם הוא צריך לה

 בא המשיח.

 נטע אריאל
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רּוְך הּוא ,  ָרֵאל, ּבָ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיש ְ ּנָ ֶּ רּוְך ש   ּבָ

ָחד   ָחד ָחָכם, ְואֶּ ָרה תֹוָרה, אֶּ ּבְ ּדִ

אֹול: ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלש ְ ֶּ ָחד ש  ם, ְואֶּ ָחד ּתָ ע, ְואֶּ  ָרש ָ

 

ה הּוא  אֹוֵמר, ָמה ָהֵעדֹות מָ  

ה ה' ֱאלֵֹהינּו  ר ִצּוָ ֶּ ִטים ֲאש  ּפָ ש ְ ים ְוַהּמִ ּקִ ְוַהחֻּ

ַסח  ִהְלכֹות ַהּפֶּ ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ם, ְוַאף ַאּתָ ְתכֶּ אֶּ

ַסח, ֲאִפיקֹוָמן:  ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶּ

 

 

 

ָמה הּוא  אֹוֵמר, ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת  

ת ַעְצמֹו ִמן  הֹוִציא אֶּ ֶּ ם ְולֹא לֹו, ּוְלִפי ש  ם, ָלכֶּ ָלכֶּ

יו  ּנָ ת ש ִ ה ַהְקֵהה אֶּ ר, ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ ַהּכְ

ֵצאִתי  ה ה' ִלי ּבְ ה ָעש ָ ֲעבּור זֶּ ֱאָמר לֹו, ּבַ וֶּ

ְצָרִים, ִלי ְולֹא לוֹ  ם לֹא ָהָיה ִמּמִ , ִאּלּו ָהָיה ש ָ

 ִנְגָאל:
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ק  חֹוזֶּ ָמה הּוא  אֹוֵמר, ַמה ֹזאת, ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ

ית ֲעָבִדים: ְצַרִים ִמּבֵ  ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ

ְדּתָ   ּנֱֶּאַמר, ְוִהּגַ ַתח לֹו, ש ֶּ ַאּתְ ּפְ

ְצָרִים: ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ה ָעש ָ ֲעבּור זֶּ ּיֹום ַההּוא  ֵלאֹמר ּבַ  ְלִבְנָך ּבַ

, תַּ  ש  יֹום ַההּוא ָיכֹול ָיכֹול ֵמֹראש  ֹחדֶּ יֹום ַההּוא, ִאי ּבַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ

ה  ֲעבּור זֶּ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ עֹוד יֹום, ּתַ ָלא  -ִמּבְ י אֶּ ה לֹא ָאַמְרּתִ ֲעבּור זֶּ ּבַ

ִחים ְלָפנֶּיךָ  ּנָ ה ּוָמרֹור מֻּ ש  ַמּצָ ּיֵ ֶּ ָעה ש  ש ָ  .ּבְ
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 ארבעה אחים

 נעמי שמר
  ביום בהיר ונהדר

  ההגדהיצאו מתוך 

  חכם ותם רשע גדול

  וזה שלא ידע לשאול

  חכם ותם רשע גדול

  וזה שלא ידע לשאול

 

  וכשארבעת האחים

  יצאו לנוע בדרכים

  מיד מכל ארבע רוחות

  פרחים הגיעו וברכות

  מיד מכל ארבע רוחות

  פרחים הגיעו וברכות

 

  פגש חכם בחכמה

  אהב התם את התמימה

  והרשע בתור אישה

  ת איומהתפס מרשע

  והרשע בתור אישה

  תפס מרשעת איומה

 

  וזה שלא ידע לשאול

  לקח את היפה מכל

  שילב ידו בתוך ידה

  וחזר איתה להגדה

  שילב ידו בתוך ידה

  וחזר איתה להגדה

  ?לאן הובילו הדרכים

  ?היכן ארבעת האחים

  בשיר שלנו ידידי

  אסור לשאול יותר מדי

  בשיר שלנו ידידי

 .יותר מדי אסור לשאול

 

מה העבודה הזאת לכם?! לכם? ולא לנו, 
 הוציא עצמו מן הכלל.    

 
מה החוקים והמשפטים של אלוקינו 

 בכלל?
 שאלות שתיים שאלו הרשע והחכם,

 אחים שמייצגים כל עם. 4מתוך 
 שאלות שתיים שאלו הרשע והחכם,

 אחים שמייצגים כל עם. 4מתוך 
 

הוציאנו בחוזק יד  -מה זאת? שאל התם

 ממצרים,

 שאינו יודע לשאול: דממה.

 זו תשובה לחוסר שאלתך:

 "והגדת לבנך!"

 זו תשובה לחוסר שאלתך:

 "והגדתך לבנך!"

 

 שני הכהן



32 

 

 הרשע
והנה במקום אחר בתורה נאמר: "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה 

שותפים העבודה הזאת לכם" )שמות י"ב, כ"ו(. בנים אלה אינם 

לאמונה. לכן הם גם אינם שואלים, הם אומרים. ומזה שהם 

קוראים לסדר הפסח "עבודה" אומר שהסדר כבד עליהם והם לא 

אוהבים אותו, מעין מנהג שצריך לעשות. זה מתחיל מכך שהם 

חסרי אמונה, ולכן הם גם לא מזכירים שם שמים. הם עומדים 

העבודה הזו? מדוע אתם צריכים לעשות את -מנגד וטוענים   

אמנם החכמים נוהגים להתייחס אליו כאל סכנה לעם היהודי, 

כיוון שצריך להזכיר ל"רשעים" שמי שמוציאים עצמם מעם 

ישראל, אינם יזכו לגאולה שה' הבטיח לישראל. הם גם אומרים 

שצריך להקהות את שיניו שכן ביציאת מצרים מתו הרשעים שלא 

. האמינו בה' שבשלושת ימי מכת חושך  

הופעת השאלה של הבן החכם לפני הרשע גם כן מדגישה את כך 

שהוא הוציא את עצמו מן הכלל. כשהחכם מדבר על "העדות 

והחוקים והמשפטים", הוא מוסיף "אשר צוה ה' אלוקינו אתכם". 

כשהחכם מוסיף אמירה זו ניתן לראות שהוא מודה שזוהי מצווה 

סר מרע. בנוסף, אלוהית מאת הקב"ה ולפיכך הוא ירא אלקים ו

כשהחכם אומר "אלוקינו" הוא אינו מוציא עצמו מן הכלל והוא 

אפילו מכניס עצמו בכלל ישראל ומקבל על עצמו עול מלכות 

שמים. לכן,אפשר להבין את החכמים שמתייחסים בצורה כזו 

לרשע, שכן שאלתו )או בעצם אמירתו( לא באה מתוך מקום של 

קנטר ולהתריס. אפשר לחשוב רצון ללמוד ולהשכיל, אלא רצון ל
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יוון שהבן הרשע אינו מתייחס בכבוד הראוי למצוות הפסח, שמכ

לא צריך להתייחס אליו. אבל התורה מדריכה כיצד להתייחס גם 

אליו. הרי גם הוא יהודי, ועצם זה שבא לטעון מוכיח שהוא 

מבקש שנתייחס אליו, ואולי הדברים יכנסו לאוזניו. "ואמרתם 

ה', אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו זבח פסח הוא ל

את מצרים ואת בתינו הציל". כלומר עונים לו באופן ענייני: זאת 

לא "עבודה" אלא קרבן פסח, שנצטווינו עליו לאחר שה' נגף את 

בכורי מצרים ואותנו, היינו את הנאמנים לו, הציל. וזה אכן 

עניינו  היסוד החשוב ביותר באמונה, מפני שעל ידו מתברר

   המיוחד של עם ישראל, שדרכו מתגלה ה' לעולם. 

ניתן ללמוד מההתייחסות של התורה אל שאלתו של הרשע על 

הייחוד והגדולה של העם היהודי. התורה לא ממהרת לפסול את 

הרשע ולהוציאו מן הכלל, היא מנסה לספק לו תשובה עניינית 

ישראל.  שיוכל להתחבר אליה ועל פיה להתייחס לדרך של עם

הרשע לא מהסס ואומר "מה העבודה הזאת לכם" ובכך הוא 

עושה בדיוק את אותו הדבר. כיום, המילה יהודי, יכולה להתפרש 

בצורות רבות, יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, אך חשוב 

מאוד לא לבטל אף דרך של אחר ולקבל ולהבין את יהדותו של 

שהוא מזלזל בדרכם של  כל אחד. חומרת המעשה של הרשע היא

חבריו ואדם שמזלזל לעולם לא יוכל להיות פתוח להקשיב, 

 ללמוד ולהבין. אנו פוגשים זאת היום פעמים רבות כאשר 
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אידיאולוגיות שונות מתנגשות ונאמרות אמירות שמעוררות זעם 

ובאות ממקום של חוסר כבוד. מדבר תורה זה אני מפיק מסקנה 

יות חכם, וגם אם פוגשים רשע, לבוא עיקרית: חשוב לדעת לה

בדרכי נועם, בדרכי הסברה ודרך ארץ וחס וחלילה לא להיכנע 

 לרשעותו. 

 רועי אשכנזי

 

 

 תם

 תם מה הוא אומר

 מה זאת: ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו יי ממצרים מבית עבדים

ההגדרה המילונית של תם היא: שלם; מושלם; מיושב; תמים, ישר; 

 )מילון השפה העברית( .פשוט

המילה "תם" מוגדרת כמשהו לא בהכרח רע ואפילו כמשהו טוב, 

אבל בהגדה השאלה של הבן התם היא שאלה פשוטה ותמימה: "מה 

זאת?"  התשובה לשאלתו היא סיכום של כל סיפור יציאת מצרים 

במשפט מתומצת. התם אינו יודע דבר. לכאורה המילה "תם" 

שלילית שקשורה לנאיביות ובורות. מכאן בהגדה מצטיירת כתכונה 

 עולה שאלה: האם תמימות היא תכונה חיובית או שלילית?

כל אחד הוא תם, בתחום כזה או אחר. ככל שנדע יותר כך 

התמימות שלנו תתפוגג. אסור לאדם להתיימר ולחשוב שהוא יודע 
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מספיק, בכל שלב בחיים על האדם להיות כמהה לידע, ולעסוק 

דה היא לאו דווקא אקדמית: קריאת ספר, צפייה בלמידה. למי

בסרט, טיול באזור חדש והיחשפות לחברות שונות הם גם צורות 

לימוד. כל עוד האדם ממשיך להיחשף למידע, מקומות ותחומים 

חדשים הוא מפחית את התמימות  שלו ונהפך לאדם יותר משכיל. 

ידע ככל שהאדם ישכיל חשוב שיישאר גם תם ושיכיר במגבלות ה

שלו, מתוך ענווה. גם החכם ביותר צריך לדעת מדי פעם לשאול 

 בפשטות   "מה זאת?".

 יהודה תור

 ''ושאינו יודע לשאול''
את פתח לו, ואמרת אליו: ''בחוזק יד הוציאנו יי ''ושאינו יודע לשאול 

 ממצרים, מבית עבדים''.

ציר ארבעת הבנים. בהיררכיית הבנים, הבן הרביעי נתפס ברגיל 

כאדם 'אילם', שאפילו לשאול אינו יודע. זו עולה, בקנה אחד עם 

'ירידת הדורות' מהבן החכם, דרך הבן הרשע והבן התם עד לבן 

שאינו יודע לשאול. ועדיין דומני שאם נתבונן בדבר נראה שיש  כאן 

ר להרהר שמא מי שאינו יודע בעיות לא מעטות. ראשית, אפש

לשאול עדיף על הרשע. אמת, התשובה הפשוטה והמידית תטען 

שלרשע יש עדיין סיכוי ללמוד מעצם העובדה שהוא מסוגל לשאול, 

מה שאין כן אצל מי ש]אפילו[ לשאול אינו יודע. ואולם הדגש 

במהלך זה של 'ירידת הדורות' אינו דווקא על עצם היכולת לשאול, 

תוכן השאלה, שאם לא כן מקומו של התם צריך היה להיות אלא על 
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במקום השני לפני הרשע. הבעיה השנייה פשוטה הרבה יותר: קשה 

 לדמיין אדם שאינו מסוגל לשאול אפילו את שאלת התם: 'מה זאת?'

הבן הרביעי שואל אף הוא, וכך יש מצב שמאחד את אחד הצירים 

לת לשאול  שכל ארבעת העיקריים בהגדה של פסח היא השאלה והיכו

 הבנים שואלים. 

הפועל 'לדעת', משמעותו משתנה עם שינוי מילות היחס המצטרפות 

לדעת ש..., או לדעת ל ... )+ שם הפועל(. יש  מי שיודע  -אליו 

מעלות, ומי שיודע שיש מנהיג  180שסכום הזוויות במשולש הוא 

מי שיודע לבירה, ולעומת זאת יש מי שיודע לבנות, לנגן, ו ... 

לשאול. מובנו השני של הפועל 'לדעת' הוא מיומנות, ובכל מיומנות 

ישנם גבולות. לשון אחר, יש לדעת כיצד להשתמש במיומנות. האדם 

המיומן להשתמש במשור, צריך לדעת לא רק כיצד להשתמש במשור 

במובן הטכני של המילה, כי אם במובנים רבים אחרים. עליו לדעת, 

 ם שבהם השימוש במשור אינו רלוונטי.למשל, את התחומי

גם היכולת לשאול היא מיומנות. השאלה היא כלי להוסיף דעת,  

אולם גם לשימוש בכלי זה דרושה ידיעה; יש לדעת כיצד לשאול. 

זו בדיוק בעייתו של הבן הרביעי. אין הוא אילם; הוא שואל, אבל 

הדרישה אין הוא יודע ]כיצד[ לשאול. הוא שואל, אבל לא כראוי. 

הראשונית מכל מי שעומד להשתמש בכלי היא הידיעה מה אי אפשר 

לעשות בכלי זה. כך גם כאשר עושים שימוש בכלי השאלה; לפני 

שמחליטים מה לשאול, יש לדעת מה אין לשאול, ובייחוד מתי אין 

 לשאול.

מתפתח כאן שאלה, האם עדיף אדם שואל אך אינו רוצה לדעת את 

לדעת הכל? או, אדם ששואל שאלה בשביל  התשובה מכיוון שחושב
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מהות השאלה ולא על מנת לקבל תשובה? לדעתי השאלה הראשונה 

זה ''הבן'' )כלומר עדיין ילד( הרביעי, אך כמתבגר מבין בעצם 

שהשאלה היא בעצם העיקר ולא התשובה. השאלה האמיתית היא 

בשביל מה אתה שואל? עצמך האגואיסטי? בשביל לדעת? או, בשביל 

 הכלל?

אם נחזור להגדה נראה שכל אחד משלושת הבנים הראשונים שואל 

שאלה. גם הבן הרביעי שואל, אך הוא אינו שואל שאלה אחת. הוא 

שואל ושואל, כי הוא 'אינו יודע לשאול'. וכאן הנקודה העיקרית: 

שאלותיו הן רק כדי להראות שהוא חכם. שלושת הבנים הראשונים 

אופיים, אולם לבן הרביעי כלל אין שאלותיהם הן בהתאם ל   -

אופי משלו הוא מתנהג כילד אשר חושב שיודע הכל כשבעצם אינו 

יודע דבר במיוחד 'לשאול. הכול תלוי ב'לדעת לשאול'. אין פלא 

אפוא שהתשובה לאותו 'שאינו יודע לשאול' היא לא לתת לו לשאול. 

התחיל התשובה לאותו 'שואל' היא 'ואת פתח לו', שכן מרגע שהוא 

לשאול אין כבר דרך חזרה. לבן הזה דווקא התשובה תאשר את 

תוארו כ'שואל'. למי 'שאינו יודע לשאול' אנו פותחים ואומרים: 

בעבור זה עשה ה' וכו'. אנו מלמדים אותו, אבל לא רק את תוכן 

-הדברים; אנו מלמדים אותו שכדי לשאול צריך קודם לדעת דבר

 מה, ובעיקר צריך לרצות לדעת.

בזמננו מעלים על נס את 'השואלים'. המראיינים למיניהם, שכל מה 

שיש להם באמתחתם היא השאלה, הם הנחשבים לידענים הגדולים. 

 -'את פתח לו'  -לעתים דומה שאפילו הפתרון של בעל ההגדה 

 כבר לא כל כך עוזר. הם הפותחים והם המסיימים. 
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ים שונות כדי ההגדה מעודדת את השאלה. היא מחפשת דרכים מדרכ

ידיעה היא מן  -לעורר את השאלות. היא יודעת שללא שאלות 

הנמנע. ואולם דווקא בשיאה של המערכה לעידוד השאלה אין היא 

שוכחת את 'הסטרא אחרא', את זה שיודע אך ורק לשאול מתוך 

גאווה. הבן הרביעי הוא בתחתית המדרגה. דווקא משום שכל 

, דווקא משום כך הוא הבן היחיד מומחיותו היא להתחזות בשאלותיו

שאיננו עונים לו. ב'את פתח לו' אנו מבהירים לו: לא נפלנו בפח; 

 . אינך יודע לשאול

 יאיר וילנר

 

 והיגדת לבנך
ה ה'  ה ָעש ָ ֲעבּור זֶׁ אמֹר: ּבַ ּיֹום ַההּוא לֵּ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ

ְצָרִים אִתי ִמּמִ צֵּ  :ִלי ּבְ

לכל עם יש מיתוס, סיפור המתאר אירועים שיש להם חשיבות 

יוצאת דופן עם משמעות עמוקה שמסמלת עקרון חשוב, המיתוס של 

מוצג כאנשים  מסויםעם ישראל הוא יציאת מצרים, סיפור שבו עם 

ֵצאִתי  ה ה' ִלי ּבְּ ֲעבּור ֶזה ָעש ָ עבדים, חלשים ללא זהות. וכתוב ּבַּ

ָרִים, המצב מתהפך צְּ והעם העברי הופך מאנשים עבדים ללא  ִמּמִ

זהות לעם עברי שזהותו מתחילה ברגעים אלו. לא סתם סיפור 

העבדות הוא המיתוס של העם היהודי, מיתוס זה מזכיר לנו את 

אחד העקרונות הבסיסים והחשובים שצריך להיות בבן אדם, בבן 

הזדהות עם הרגשות של האחר השונה,  -אדם מוסרי וטוב. אמפתיה

מר היכולת לפעול בחיים מתוך חשיבה על האחר ולזכור מאיפה כלו
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באנו ממקום קשה ונמוך ולכן עלינו להזדהות עם החלש ולא 

לאפשר לו להגיע למצב של עבדות והשפלה, ובנוסף מזכיר לנו 

לפעול בצניעות גם כאשר אנו נמצאים במעמד גבוהה או בעמדת 

 ו לרעה.כוח, כלומר לא לפעול מאגו ולנצל את הכוח שלנ

יפה לראות שבניגוד לתרבויות אחרות שלהם יש מיתוסים שמציגים 

את העם, כעליונים ושליטים, המיתוס של העם היהודי מציג את 

העם בראשית דרכו כעבדים מה שמראה על תהליך מסוים שכדי 

להגיע לאחדות, זהות, מקום טוב צריך לעבוד קשה ולעבור דברים 

 .שמור על אמונה חזקה וכוח רצוןקשים אך אסור להישבר וצריך ל

 אילה פרץ
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קֹום עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכש ָ   יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ

ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹהי  ל ּכָ ַע אֶּ ֻּ ר ְיהֹוש  ּנֱֶּאַמר, ַוּיֹאמֶּ ַלֲעבֹוָדתֹו, ש ֶּ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי  ם ֵמעֹוָלם, ּתֶּ בּו ֲאבֹוֵתיכֶּ ר ַהּנָָהר ָיש ְ ֵעבֶּ ָרֵאל, ּבְ ִיש ְ

ת אֲ  ח אֶּ ּקַ ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ָואֶּ ר ָנחֹור, ַוּיַ ת ַאְבָרָהם ֵמֵעבֶּ ם אֶּ ִביכֶּ

ת  ן לֹו אֶּ ּתֵ ת ַזְרעֹו, ָואֶּ ה אֶּ ָנַען, ָוַאְרּבֶּ ץ ּכְ רֶּ ָכל אֶּ ַהָנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ

ִעיר  ת ַהר ש ֵ ו אֶּ ן ְלֵעש ָ ּתֵ ו, ָואֶּ ת ֵעש ָ ת ַיֲעֹקב ְואֶּ ן ְלִיְצָחק אֶּ ּתֵ ִיְצָחק, ָואֶּ

ת אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצרָ  ש ֶּ :ִיםָלרֶּ  

 

  תחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינומ

אבותיו של אברהם ישבו באור  -עם ישראל בראשיתו היה עובד אלילים

כלומר אף אדם בעולם לא מצא את אלוהים ולא .כשדים ועבדו אלילים

היה מודע לו בכלל עד לאברהם. ניתן ללמוד מכך שהדברים הכי גדולים 

וייעודי החיים שלנו לא יהיו נגלים לעין לרוב, שאנחנו יכולים למצוא בחיינו 

בראשית דרכנו זה הגיוני שלא נדע מה תכליתנו ומה ייעודנו בחיים אבל 

כמו שעם ישראל מצא את ייעודו כך כל אחד מאתנו ידע מה הדרך הנכונה 

לו. כיום עבודת האלילים שלנו מתבטאת בהתעסקות היומיומית שלנו 

שנים יראו לנו מגוחכים במקום לחפש  בדברים תפלים שעוד כמה מאות

בעצמנו מהי תכליתנו בעולם ומה המעשים הטובים שאנו יכולים לחוות 

כיום. להבדיל מעובדי העבודה זרה של העבר לנו יש כתפי ענקים לעמוד 

עליהם על מנת לדעת מה הדבר שיהיה הכי טוב לחיים שלנו. הבחירה 

את האלוהים: הלא נראה, גם להמשיך לעבוד עבודה זרה או לעבוד  -בידנו

זוהי הפנימיות שלנו שראויה להתגלות,  -כשאף אחד לא מאמין בו מלבדך

.כמו שאברהם גילה את אלוהים  

 סיון משל
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רּוְך הּוא , ָרֵאל, ּבָ ֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיש ְ רּוְך הּוא   ש  דֹוש  ּבָ ַהּקָ ֶּ ש 

ין  ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶּ ָמה ש  ֹות ּכְ ת ַהֵקץ, ַלֲעש  ב אֶּ ַ ִחש ּ

ץ  רֶּ אֶּ ה ַזְרֲעָך ּבְ י ֵגר ִיְהיֶּ ַדע ּכִ ר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ּתֵ ּנֱֶּאַמר, ַוּיֹאמֶּ ָתִרים, ש ֶּ ַהּבְ

ע ֵמאוֹ  ם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרּבַ ר לֹא ָלהֶּ ֶּ ת ַהּגֹוי ֲאש  ָנה, ְוַגם אֶּ ת ש ָ

דֹול: ְרכּוש  ּגָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ  ַיֲעֹבדּו ּדָ

 
 .משל נחמד שמדבר על החשיבות של קיום הבטחות

שמים, שהיה עני -חיים היה אברך למדן גדול וירא-בישיבתו של החפץ

ולבקש ממנו על מצוקתו  מרוד. לעיתים קרובות נהג האברך לספר לרבו

להתפלל למענו כי הקב"ה ישלח לו את הברכה כדי שייחלץ מעוניו. "אם 

ירחיב לי, אקפיד הקפדה יתרה על קיום מצוות מעשר",  אזכה שהקב"ה

 .נהג להתחייב בכל פעם ששוחח בעניין עם רבו

 

חיים, בענווה האופיינית לו. "עליך -מי אני ומה אני?", היה משיב לו החפץ"

ולבקש את רחמיו, מעומק  ילותיך אל הקב"ה בעצמולהפנות את תפ

אם אמנם תזכה ותפילתך תיענה, יהיה עליך  –ליבך. אולם ראה הוזהרת 

פיך ולהקפיד בתכלית על קיום מצוות מעשר. 'אמירתו  לשמור את מוצא

  לגבוה כמסירתו להדיוט', ואוי לו לאדם המזלזל בדברים

 ."כגון אלה

 

ח את ידו במסחר, וה' שלח ברכה חלפו הימים, האברך החל לשלו

שנים הצליח לטפס  אט הרחיב את עסקיו, ובתוך כמה-במעשי ידיו. אט

בתחילה הקפיד  .במעלות ההצלחה עד שהיה לסוחר גדול ועשיר

כשעלה לגדולה ונתעשר, לא עמד  להפריש מעשר מהכנסותיו, אולם

נמנע בניסיון וכמו שכח את הבטחתו. ידיו נעשו קפוצות. לא זו בלבד ש 
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 .הוא אף נמנע בעקביות מהשתתפות בכל עניין של צדקה ,ממתן מעשר

 

-על-חיים שמע על השינוי שחל בתלמידו וליבו נחמץ בקרבו. אף-החפץ

זה היה בעת ביקור  .כושר כן בחר להחריש בינתיים ולהמתין לשעת-פי

חיים במוסקווה, שאליה נסע בענייני ישיבתו. כל נכבדי העיר -של החפץ

התארח, כדי לקבל את פניו ולהחליף עמו ברכת  סניה שבהבאו לאכ

שלום. בין המכובדים היה גם תלמידו לשעבר, הגביר הגדול, 

 .עושרו כן גודל קמצנותו שכגודל

 

שמח התלמיד לשעבר שמחה גדולה על ההזדמנות להיפגש עם רבו. גם 

הפנים נפנו המכובדים לדרכם  חיים האיר לו פנים. עם תום קבלת-החפץ

העשיר הקמצן נשאר בחדר. כשנותרו רק הוא ורבו, ביחידות, פרץ  אך

מורי ורבי, חולה אני במחלה קשה ואנושה ואינני יכול " .העשיר בבכי

 .לעזור לעצמי!", ייבב

 

 .חיים בדאגה עמוקה-מהי מחלתך הקשה?", שאל החפץ"

 

ידיי קפוצות, כאילו ננעלו במנעול, ואינני יכול לפותחן", ענה העשיר. "

מעשר מכל אשר יהיה לי,  אמנם זוכר אני היטב את התחייבותי להפריש"

אולם עתה, לאחר שזכיתי בממון רב, אינני מסוגל לקיים את מוצא פי. 

נתהרהר .השתלט עליי ואינו מניח לי לתת צדקה", אמר השטן כאילו

 :חיים דקה ארוכה ולבסוף פתח את פיו ואמר-החפץ

 

רי נסע פעם אחת בערב החג אל הקשב ואספר לך סיפור. יהודי כפ"

היה לקנות בה וביקש  העיר, לקנות את צורכי החג. נכנס לחנות שרגיל

מהחנווני קמח במשקל במחיר רובל כסף. אמר לו החנווני, 'הטרח עצמך 

ומלא בו קמח כפי הדרוש לך, ואני אניח משקולות  ידידי, פתח את שקך

שק  מלא בעצמו אתשמע הכפרי כי הלה מבקש ממנו ל " .'על המאזניים
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הקמח. נטל שק גדול ומילא אותו במידה גדושה. החנווני עשה את עצמו 

  כאינו רואה. עמד והמתין לכפרי עד

 .שיסיים את מלאכתו

 

משהגיע רגע התשלום, הוציא הכפרי רובל כסף אחד והושיטו לחנווני. "

השק, ומחירו חמישה רובלים;  אמר לו החנווני, 'הרי מילאת קמח מלוא

 .'?צד רצונך לשלם לי רק רובל אחדכי

 

השיב לו הכפרי בתמיהה משלו: 'הרי אני ביקשתיך בתחילה קמח "

את שקי. עמדתי אפוא  ברובל אחד, ואתה הוא שהצעת כי אמלא בעצמי

ומילאתי ואתה שתקת. הנה אפוא מה שלקחתי ברובל אחד, ומה לך כי 

בהשתאות ובתרעומת. הביט בו החנווני " .'?רובלים תדרוש עכשיו חמישה

  'סבור הייתי', ענה לכפרי, 'כי שינית את דעתך והחלטת לבסוף

כן החרשתי והוספתי עוד -לקחת יותר קמח משביקשת בתחילה, ועל

וכי סבור היית שאני אוסיף  ?משקל. אולם אתה, מה חשבת לך-ועוד אבני

משקל ואתה תמלא מן הקמח בלי מידה, והכול בתמורה לרובל -אבני

 .'!?אחד

 

-פי שתלמיד-על-הקשיב העשיר הקמצן לסיפור הנאה קשב רב, ואף

חיים במבט -בו החפץ חכם היה התקשה לרדת לסוף דעת רבו. הביט

 :רחום והחל מפרש

 

סיפור זה אינו אלא משל, והנמשל הוא אתה ומה שאירע לך. הנמשל "

  .לקמח הוא העושר הרב שהשפיעו לך משמים

הרע הניתן לאדם ככל שמתעצם ורב -המשקל הוא היצר-הנמשל לאבני

לעצמך: שמצד אחד ישפיעו  מה חשבת –עושרו. ועכשיו שואל אני אותך 

הרע שלך כפי שהיה בימי -לך רוב טובה וברכה ומצד שני יישאר היצר

בידך! לכל דבר יש מחיר, ועליך להתמודד איתו בגבורה.  עונייך?! טעות
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  מחולא, עלול החנווני חלילה לקחת ממך את שק הק

 ..."המלא

 

חדרו הדברים ללב העשיר. מאותו יום חזר בתשובה והחל לקיים את 

  להפריש לצדקה מעשר –התחייבותו הישנה 

 .מכל אשר לו

 דור סוויסא
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 נתיב:לפי פירוש מאיר  –והיא" "

 כנגד ששה סדרי משנה: תורה שבעל פה -"ו"

 חמישה חומשי תורה שבכתב -ה""

הדברות, הכוללים את יסודותיהם המוסריים עשרת  -"י"

 .של חיינו

 .הקב"ה -"א"

כאשר נקיים את האמור בתורה  –אומר בעל הפירוש כך 

שבכתב, על פי הנמסר לנו בתורה שבע"פ, כאשר עשרת 

אז לא יוכלו  –הדברות ינחו אותנו בכל מעשינו, ונדבק בה' 

 ."כל שונאינו להרע לנו, כי "ה' מצילנו מידם

 

 

 מכסה את המצות, מגביה את הכוס ואומר
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 כפי שאפשר לראות , למושג "והיא שעמדה" יש פירושים שונים עם תפיסות שונות.

לדעתי מי שעמד/ה לאבותינו ולנו הוא/היא העם לעצמו. לדעתי כוח העם הוא ששמר על 

העם. לדעתי אפשר לראות קשר ישיר בין הדברים שליהי לפיד אומרת לבין פירושו של 

ריך לקיים את התורה שבכתב, שבע"פ, את עשרת מאיר נתיב. כפי שמאיר נתיב אומר שצ

הדברות ואת ה' אז לו יוכלו שונאינו להרע לנו, גם ליהי לפיד רוצה שיהיה סדר ושלא הכלי 

פול על אדם אחד. העם שלנו ינצל לא רק כי אלוהים שומר עלינו, אלא הוא חייב לקחת 

יעשו לנו דברים אחריות בעצמו, להיות אקטיבי, להסתמך על החושים שלו כדי שלא 

רעים. ברגע שנהיה פסיביים, נחליט שמספיק שה' שומר עלינו אנחנו מוגנים, בעיני זאת 

טעות חמורה. אנחנו העם הנבחר כי אמרנו שנעשה ואז נשמע. זאת אומרת להיות 

 אקטיביים. זאת אומרת לקחת אחריות.

 וליבנה והגעילה והכשירה וצחצחה ושטפה וניקתה שעמדה והיא"

 אקונומיקה עם בגדיה והרסה קאוסטית בסודה בעורה ונכוותה

 סדר צלחות שש והכינה ואפתה וצלתה ובישלה

 .חג בגדי וגיהצה וכיבסה איש לשלושים שולחן וערכה

 הסעודה את ופינתה והגישה שעמדה והיא

 ."גדיא ו"חד "הלל" לשיר הספיקה לא חמתך" ב"שפוך שעמדה והיא

 הנביאה מרים אליה נגלתה ובחלומה ונרדמה... הראש את לרגע וכשהניחה

 !הדבר בידייך חירותך?! זמן הגיעה טרם בתי, - לה ואמרה מכוסה ללגום שבאה

 :סמכויות מאצילה היא - בעצמה הכל עושה לא טובה ומנהלת ת,הבי מנהלת את הרי

 ...בעלך את גם כולל זה כן, ויכולתו, גילו לפי אחד כל ביתך, לבני מטלות חלקי

 !שלך מהחירות חלק זה - מושלם ייצא הכל שלא לכך מוכנה היי

 ."מסובים "כולנו את לקיים שתוכלי כך האורחים את גם הפעילי

 ,חירותך זמן גם פסח יהיה ביתך את כך לנהל תשכילי אם

 ."גדיא "חד עד ערה תישארי - הבא בפסח ואולי,

 לפיד אליהי

 

 רק אז נוכל באמת לעמוד עלינו לכלותינו. אף אחד אחר לא יעשה זאת בשבילנו.   

 

 אסף וינר   

 

 

 ליהיא לפיד
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ְרֹעה   ּפַ ֶּ ֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו, ש  י ַלֲעש  ש  ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּקֵ ַמה ּבִ

ּנֱֶּאַמר: ת ַהּכֹל ש ֶּ ש  ַלֲעקֹור אֶּ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ א ַעל ַהזְּ ּלָ  לֹא ָגַזר אֶּ

י ֹאֵבד ָאִבי ַויֵּ  ם ְלגֹוי ֲאַרּמִ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ש ָ ם ּבִ ָגר ש ָ ד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ רֶּ

דֹול ָעצּום ָוָרב:  ּגָ

ד ִמְצַרְיָמה  רֶּ ּבּור: -ַוּיֵ י ַהּדִ  ָאנּוס ַעל ּפִ

ם  ר ש ָ א  -ַוָיּגָ ּלָ ִמְצַרִים אֶּ ַע ּבְ ּקֵ ּתַ ּלֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהש ְ ֶּ ד ש  ְמַלּמֵ

ּנֱֶּאַמר, ם, ש ֶּ ה  ָלגּור ש ָ י ֵאין ִמְרעֶּ אנּו ּכִ ץ ּבָ ָארֶּ ְרֹעה ָלגּור ּבָ ל ּפַ ַוּיֹאְמרּו אֶּ

יָך  בּו ָנא ֲעָבדֶּ ה ֵיש ְ ָנַען, ְוַעּתָ ץ ּכְ רֶּ אֶּ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ יָך ּכִ ר ַלֲעָבדֶּ ֶּ ַלּצֹאן ֲאש 

ן: ֶּ ץ ּגֹש  רֶּ אֶּ  ּבְ

ְמֵתי ְמָעט  י -ּבִ ש  ָיְרדּו ֲאבֹותֶּ ְבִעים נֶּפֶּ ש ִ ּנֱֶּאַמר, ּבְ ָמה ש ֶּ ָך ִמְצָרְיָמה ּכְ

ַמִים ָלרֹוב: ָ כֹוְכֵבי ַהש ּ יָך ּכְ ְמָך ה' ֱאלֹהֶּ ה ש ָ  ְוַעּתָ

ם ְלגֹוי  ם: -ַוְיִהי ש ָ ִנים ש ָ ּיָ ָרֵאל ְמצֻּ ָהיּו ִיש ְ ֶּ ד ש   ְמַלּמֵ

דֹול ָעצּום  ַעְצמּו  -ּגָ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ש ְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ּנֱֶּאַמר, ּוְבֵני ִיש ְ ָמה ש ֶּ ּכְ

ץ ֹאָתם:בִּ  ֵלא ָהָארֶּ ּמָ  ְמֹאד ְמֹאד ַוּתִ

ִלי  -ָוָרב  ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ יְך ַוּתִ ה ְנַתּתִ דֶּ ָ ַמח ַהש ּ צֶּ ּנֱֶּאַמר, ְרָבָבה ּכְ ָמה ש ֶּ ּכְ

ְרָיה: ַח ְוַאּתְ ֵערֹום ְועֶּ ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹונּו ּוש ְ ָ ֲעִדי ֲעָדִיים ש  בֹוִאי ּבַ  ַוּתָ

ְרֵאְך  ֱעבֹור ָעַלִיְך ָואֶּ ָדַמִיְך, ָואֶּ ת ּבְ סֶּ  ִמְתּבֹוסֶּ
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 "לעשות ליעקב אבינולמד מה ביקש לבן הארמי וצא "

תנו לעשות דבר שאנחנו מתבקשים ההגדה מבקשת כאן מא

צא ולמד. אתה - רבה במכינה )ע"י דוד נחמן, כן? (לעשות ה

עומד לקבל עכשיו מידע מסוים, אבל הוא לא מספיק כי 

קצרה היריעה. צא ולמד יותר, צא וחקור, צא מהקיבעון שבך 

ולמד, תעמיק, והקיבעון שבתשובה האחת שמוצגת לך כאן 

  ..חפש עוד, תגיע למעבר

 .אז ניסיתי לצאת וללמוד קצת יותר

על פי ההגדה, זהו כינוי למי הכוונה ב"ארמי אובד אבי"? 

עבד את יעקב ורימה אותו בניסיון להשמיד ולאבד ללבן, שש

  .את רוחו

"וירד  -אך פירוש זה יכול להיות בעייתי בגלל המשך הפסוק

תייחס ללבן שלא ירד מעולם מצריימה", שבהכרח לא מ

  למצרים

המילה "אבי" היא חלק מהכינוי השלם "ארמי אובד אבי", )

ולכן היא לא יכולה גם להתכוון לאחד מאבותינו שירדו 

 (למצרים

הרשב"ם רואה ב"ארמי אובד אבי" את אברהם, שכשחי בחרן 

היה ארמי, כשגלה משם היה אובד, כלומר תועה בדרך, 

אבי, כשהגיע לארץ והפך לאב הרוחני ובסופו של דבר הוא 

של אומה שלמה. הישות של אברהם מכילה את כל שלושת 

 .ההגדרות האלו
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גם אברהם בעצמו וגם זרעו אחריו בני  -וירד מצריימה""

יעקב יורדים למצרים כדי למלא צורך פיזי והישרדותי שנוצר 

בעקבות בצורת. הם גרים שם אך לא משתקעים שם, אין להם 

ונה לאבד שם את זהותם, אך בסופו של דבר, רק לאחר כו

שכנועים פנימיים וקשיים רבים, הם יודעים לצאת משם 

 .ולהיות ישות נפרדת

 .מצרים היא סמל לתרבות העולם באותה תקופה

כמו שצאצאי אברהם חיו בה בתחילה מתוך צורך פיזי ואחר 

ים כך מתוך תלות, כך גם אנחנו בתרבות העולם של היום, חי

בתוכה כבר כל כך הרבה שנים שהפכנו למעין עבדים לה, 

נטמעים בה עד כדי כך שמתחילה להיטשטש לנו הזהות 

הנפרדת. אבל כמו אברהם, עלינו ללמוד להכיל בתוכנו את 

ארמי, אובד, ואבי. לדעת לחיות בתוך  -שלושת ההגדרות

תרבות העולם אבל למצוא את הדרך חזרה למעלה, להיאבד 

מסוגלים לעלות, לא"י, לרוחניות, ליהדות,  אבל להיות

א"י, שניתן לעלות  -למחשבה. להקים לנו סולם כזה, מצרים

בו וגם לרדת כמה שלבים, אבל לדאוג תמיד לקיומו, כי הוא 

 .זה שמבדיל אותנו מכל המצריים שבעולם

 חגית אליהו
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י   ה ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶּ ָמה לֹו ּפֶּ ּנֱֶּאַמר, ָהָבה ִנְתַחּכְ ָמה ש ֶּ ּכְ

ץ: נּו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ ֹוְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ ם הּוא  ַעל ש  אּנָה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ  ִתְקרֶּ

ן   בֶּ ִסְבלֹוָתם ַוּיִ ים ְלַמַען ַעּנֹותֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ש ָ ש ִ ּנֱֶּאַמר, ַוּיָ ָמה ש ֶּ ּכְ

ת ַרַעְמֵסס: ֹתם ְואֶּ ת ּפִ נֹות ְלַפְרֹעה אֶּ  ָעֵרי ִמְסּכְ

ָרֵאל   ֵני ִיש ְ ת ּבְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ ּנֱֶּאַמר, ַוּיַ ָמה ש ֶּ ּכְ

ְך: ָפרֶּ  ּבְ

 

ים ָהֵהם  ִמים ָהַרּבִ ּנֱֶּאַמר, ַוְיִהי ַבּיָ ָמה ש ֶּ ּכְ

ל  ְוָעָתם אֶּ ַ ַעל ש  ְזָעקּו, ַוּתַ ָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוּיִ ְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיש ְ לֶּ ָמת מֶּ ַוּיָ

 ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדה:

ת ַמע ֱאלִֹהים אֶּ ש ְ ּנֱֶּאַמר, ַוּיִ ָמה ש ֶּ ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר  ּכְ

ת ַיֲעֹקב: ת ִיְצָחק ְואֶּ ת ַאְבָרָהם אֶּ ִריתֹו אֶּ ת ּבְ  ֱאלִֹהים אֶּ

ְרא ֱאלִֹהים   ּנֱֶּאַמר, ַוּיַ ָמה ש ֶּ ץ, ּכְ רֶּ ְך אֶּ רֶּ ּות ּדֶּ ִריש  ֵני זֹו ּפְ ת ּבְ אֶּ

ַדע ֱאלִֹהים: ָרֵאל ַוּיֵ  ִיש ְ

ִליכּוהּו   ש ְ לֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּנֱֶּאַמר, ּכָ ָמה ש ֶּ ִנים, ּכְ ֵאּלּו ַהּבָ

ַחיּון: ת ּתְ  ְוָכל ַהּבַ

ר ִמְצַרִים   ֶּ ַחץ ֲאש  ת ַהּלַ ּנֱֶּאַמר, ְוַגם ָרִאיִתי אֶּ ָמה ש ֶּ ַחק, ּכְ זֹו ַהּדְ

 לֹוֲחִצים אֹוָתם:
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 "וירעו אותנו" 

 עלינו עבודה קשה."וירעו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו 

ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו,  ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו, ונצעק ונצעק
 וישמע, וירא, את ענינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו..."

גאולת מצרים היא אבן דרך במסורת ישראל, סיפור 
השעבוד והמסע אל החרות האמיתי הוא מוטיב מרכזי 
ביהדות אשר מעצב חלק נכבד מערכי היסוד של הדת 

והתרבות של האומה הישראלית. מהי  אם כן הסיבה לכך 
שלאורך שנות דור ודור עמי הארצות ראו בעם ישראל 

 עלינו לכלותינו"?  סכנה, מדוע "בכל דור ודור עמדו

 ירעוהמצרים לא ראו אותנו, אלא  -"וירעו אותנו המצרים"
אותנו. ניתן לפרש שהמצרים היו רעים אלינו, אך אם כך 

 היה לכתוב "וירעו לנו המצרים". 

ופחד, המצרים יראה אלא שבמילה "וירעו" קיים נימה של 
י  ה, ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ אומרים שהם צריכים לטפל בישראלים "ּפֶ

נּו"  ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ
 כלומר המצרים פחדו שנרע להם ועל כן הם הרעו לנו. 

היא שהמצרים עשו  "וירעו אותנו המצרים"משמעות המילה 
המצרים ראו אותנו כאויבים, כסכנה, המצרים אותנו רעים, 

ראו עצמם כעליונים על כל העמים ועל כן הם ראו בנו 
הומניזציה והתיחסו -תתי אדם, עבדים. הם עשו לנו דה

ה"  י ָחיֹות ֵהּנָ ְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת, ּכִ ים ַהּמִ ִ ש  אלינו כחיות, "לֹא ַכּנָ
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קר. ועל כן הם הרעו לנו, לכן ראו דם עברי בתור הפ
המצרים אף הפכו אותנו לרעים בפועל, הם שמו עלינו 

נגשים ושוטרים מבני עמינו, מאחינו כדי לרדות בנו 
להעבידנו ולאבדנו. המנגנון הפסיכולוגי הזה נקרא בלשונו 

של פרויד התקה, התקה היא מנגנון פסיכולוגי שבאמצעותו 
מועבר מטען רגשי בצורת דחף או רגש מסוים, מהאובייקט 

תי שלו אל עבר גורם אחר. המצרים לקחו את רגשות האמי
הפחד והאימה שלהם מהתמותות האימפריה והסדר החברתי 
ופחדם ממצב שבו עם ישראל "נוסף על שונאינו" ועוזר 

לפירוק מצרים, ומפנים ומתעלים את הרגשות הללו אל מחוז 
 לנו.  והרעהאנטישמיות, שנאת העברים 

וק בין אומות העולם גלות מצרים מסמלת את שיא הנית
לבין עם ישראל, גלות מצרים הוא ההפך המוחלט של 

כל  ונברכו בךהברית עם אברהם שבו מתואר מצב ש"
 משפחות האדמה". 

תפקידו של עם ישראל הוא להתעלות מעל הגלות, מעל 
 השנאה, מעל הרוע, לתקן עולם שבור. 

משפחת להיות חלק מ" רקתפקידו של עם ישראל הוא לא 
" אלא להוביל ולקחת את כלל האנושות אל עולם העמים

 טוב יותר.

 תפקידו של עם ישראל הוא להיות "אור לגוים".
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ָרף, ְולֹא  - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ש ָ

ּנֶּ  ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ש ֶּ רּוְך הּוא  ּבִ דֹוש  ּבָ א ַהּקָ ּלָ ִליַח, אֶּ ָ  ֱאַמר,ַעל ְיֵדי ש 

 

 ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ  - 

ָרף -   ֲאִני ְולֹא ש ָ

ִליחַ  -  ָ  .ֲאִני ולֹא ַהש ּ

 .ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר - 

ה,  -  דֶּ ָ ש ּ ר ּבַ ֶּ ִמְקְנָך ֲאש  ּנֱֶּאַמר: ִהּנֵה ַיד ְיָי הֹוָיה ּבְ ֶּ ָמה ש  ר, ּכְ בֶּ זֹו ַהּדֶּ

ֵבד ְמֹאד ר ּכָ בֶּ ָקר ּוַבּצֹאן, דֶּ ּבָ ים, ּבַ ַמּלִ ּגְ ֲחֹמִרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ  .ּבַ

ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל  -  לּוָפה ּבְ ּנֱֶּאַמר: ְוַחְרּבֹו ש ְ ֶּ ָמה ש  ב, ּכְ רֶּ זֹו ַהחֶּ

 .ְירּוָשַלִים
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ה ֱאלִֹהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו  -  ּנֱֶּאַמר: אֹו ֲהִנּסָ ֶּ ָמה ש  ִכיָנה, ּכְ זֹו ִגּלּוי ש ְ

ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחמָ  ַמּסֹת ּבְ ב ּגֹוי ּבְ רֶּ ה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, גֹוי ִמקֶּ

ִמְצַרִים ְלֵעינֶּיךָ  ם ּבְ ם ְיָי ֱאלֵֹהיכֶּ ה ָלכֶּ ר ָעש ָ ֶּ ֹכל ֲאש  ֹדִלים, ּכְ  .ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

ר  -  ֶּ ָיְדָך, ֲאש  ח ּבְ ּקַ ה ּתִ ה ַהזֶּּ ּטֶּ ת ַהּמַ ּנֱֶּאַמר: ְואֶּ ֶּ ָמה ש  ה, ּכְ ּטֶּ ה ַהּמַ זֶּ

ת ָהֹאֹתת ה ּבֹו אֶּ ֲעש ֶּ  .ּתַ

ץ,  - ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ י מֹוְפִתים ּבַ ּנֱֶּאַמר, ְוָנַתּתִ ָמה ש ֶּ ם. ּכְ ה ַהּדָ זֶּ

 

 ממצרים 'ויוציאנו ה

 , מאות שניםבני ישראל עבדים במצרים 
דורות של עבדים נולדים במצרים בלי שהם מכירים  –עבדך בן אמתך" " 

 –מהבחינה החומרית  ,בני ישראל משועבדים מכל הבחינות .שום דבר אחר
 .עבודת פרך קשה כל חייהם

בני ישראל נולדים במצרים דורות לתוך מציאות של  –מהבחינה הרוחנית  
  .משועבדעבדות עם מנטליות מוחלטת של אדם 

בני ישראל עוברים תהליך ארוך, עשר מכות, קריאת ים סוף ועוד ניסים 
  .רבים שמשחררים אותם בפועל

אבל בעצם הרעיון שסיפור יציאת מצרים בא להעביר לנו הוא התהליך של 
השתחררות מהשיעבוד הפנימי של האדם, איך בני ישראל מגיעים מהמקום 

ן, אנשים שכל החיים שלהם שועבדו הנמוך ביותר, עבדות שאי אפשר להבי
למצרים, אותם אנשים מקבלים את התורה מגיעים למעמד הרוחני הגבוהה 

  .ביותר שידע העם היהודי
  ?מהו השיעבוד הפנימי

חוסר דעת, חוסר היכולת להפוך הבנה למעשה, משהו שאתה מאמין בו, 
  .יודע שהוא נכון ופשוט לא מסוגל לבצע ולקיים אותו

ימי הוא פשוט חוסר בחירה, הוא להיות מקובע, הוא להציב שיעבוד פנ
לעצמינו מגבלות ולהסביר לעצמינו למה זה נכון, שיעבוד פנימי הוא חוסר 
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  .בחירה כי אתה משלים עם המצב הקיים
המיצרים שלו, אותם דברים שהוא  –לכל אחד מאיתנו יש את המצרים שלו 

ווה, אם זה אוכל אם זה משועבד להם ולא מסוגל להלחם בהם, אם זה גא
אלא  -עצב ואם זה כל דבר שיש לכל אחד מאיתנו עכשיו בדיוק בראש 

בדיוק בני ישראל שמשועבדים במצרים. והם בעצם המעצורים שעוצרים 
על יציאת מצרים אמרו חז"ל, "בכל דור ודור חייב אדם  .אותנו מלהתקדם

  "לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
כל יום חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא ניצל למה? למה לא ב

כאילו הוא בעצמו קיבל את התורה במעמד הר סיני, ניצל  ,מהמבול
מהיוונים או לא יודע מה, לא חסר מאורעות בהיסטוריית העם היהודי 

  ?למה דווקא יציאת מצרים ,שכמעט הושמדנו לחלוטין
היציאה של כל אחד  יציאת מצרים כל כך משמעותית כי היא מסמלת את

  .מאיתנו מהשיעבוד הפנימי שלו
היא כל כך משמעותית כי היא מסמלת את פריצת הגבולות שלנו את 

התרוממות את הכוחות האדירים שיש בכל אחד מאיתנו שאנחנו פשוט לא 
  .משתמשים בהם, והם באמת קיימים שם בפנים

בו כולנו כבולים, האם בעולם ש :ולכן עלינו לשאול בכל דור ודור, בכל יום
משועבדים לחומר, ולאין ספור דברים, אנחנו דואגים לזכור את שביקשו 

  .יציאת מצרים –ממנו אבותינו 
האם אנחנו באמת מנצלים את הכח שלנו עד הסוף האם אנחנו בוחרים 

להתאמץ ולעבוד קשה כדי להיות באמת חופשיים עם עצמינו, כדי לצאת 
  .לחירות אמיתית

, איפה שאנחנו לא נמצאים ופותחים את ההגדה בחג, שנקבל נאחל לכולנו
 .כוחות ונצליח לצאת ממצרים, לחירות

נמצאות אדם נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיו, וודא שמחשבותייך "
 (.במקום בו אתה רוצה להיות" )רבי נחמן

חברה שיהיה חג שמח, תנו בראש, לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו,  
 .תהיו שמחים תחייכו הרבה,

 
 ליאור זיו 
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ָבר ַאֵחר, ִים,  ּדָ ּתַ ִים,  ש ְ ּתַ  -  ש ְ

ִים, ּתַ ִים, -  ש ְ ּתַ ִים: -  ש ְ ּתַ  ש ְ

ֵהִביא  ֶּ ר ַמּכֹות ש  ש ֶּ ִמְצַרִים. ְוֵאלּו ֵהן:ֵאלּו עֶּ ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא  ַעל ַהּמִ דֹוש  ּבָ  ַהּקָ

ים: ָמנִּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֶהם סִּ  ַרבִּ
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 לשם מה עשרת המכות? 

עשרת המכות הגיעו בשל סירובו של פרעה מלך מצריים להיענות 

לדרישתו של ה' על ידי שליחו משה, לשחרר את בני ישראל. המכות 

התחילו ברמת קושי יחסית נמוכה ועת עת עלו עד המכה האחרונה, 

 מצריים.מכת הבכורות שהובילה לשחרורם של בני ישראל וליציאת 

 קיימים מספר הסברים:

האחד הוא שחרור היהודים מעבדות, ע''י הטלת עונשים על -

אכזריותם של המצריים , ללמד את מצריים מיהו ה', להראות מה כוחו 

 ומה יכולותיו, לה' יש יד בהכל ויכולותיו הן בלתי מוגבלת.

על מנת שהמצריים יבינו זאת ה' מתערב בחייהם, הוא מונע מהם את 

 משך אורח חייהם התקין ובעצם כך המצריים מבינים שלה' כוח רב.ה

''וידעו מצריים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצריים הוצאתי את בני 

 ה'( -ישראל מתוכם''  )שמות ז' ג'

הסבר נוסף, בעימות הראשון בין פרעה למשה בנוגע להענקת חירות 

שר אשמע בקולו ליהודים "שלח את עמי", פרעה מנגד טען ''מי ה' א 

לשלח את ישראל; לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח''. 

ב'( יצירת הכרה אצל פרעה בה', רק לאחר שהכיר -)שמות ה' א'

 ביכולותיו של ה' שיחרר את בני ישראל. 

בנך את אשר התעללתי -הסבר אחרון, ''ולמען תספר באוזני בנך ובן

תם כי אני ה' '' המכות במצריים ואת אותותיי אשר שמתי בם; וידע

נועדו על מנת שבני ישראל יעבירו מדור לדור את יכולותיו של ה' 

 . וימשיכו להאמין בו
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 מעבדות לחירות? 

הפחד לעזוב מציאות מוכרת, מציאות יומיומית שלאו דווקא 

טובה עבורך אבל אתה נותר בה כי זה המקום המוכר והידוע. 

 עם התחלות חדשות, לבני האדם קשה

 האם אדם מפחד מהלא נודע יותר מאשר ממוות בטוח? 

סיפור זה של יציאת מצריים מלמד אותנו את הדרך הקשה 

של אדם וחברה אל החירות, בני ישראל אכן יוצאים מעבדות 

מצרית לחירות לאומית, לאמונה בבלתי מוחשי, הבלתי מושג, 

אל יוצאים חירותו של אדם. בני ישר –הבלתי מציאותי 

ממציאות מוכרת להם, מציאות יומיומית שהפכה לאורח 

חייהם, התודעה שלהם כבר הפכה להיות תודעה של עבד, אני 

קם כל בוקר , עושה את אותה עבודה, מקבל את השכר שלי 

וככה חוזר חלילה. ולפתע מגיע משה, מנהיג בעל רעיון אדיר, 

ת עולמו אך עם כמה שהרעיון האדיר הזה הוא גם מזעזע א

של העבד. מערער לו את העולם המוכר והידוע שלו, הכל כך 

מוכר לו. השינוי הזה הוא מהקשים ביותר שאדם יכול לעבור 

משום שהוא כל כך שקוע בתוך דבר ולא יודע שקיימת גם 

הוא מפחד מלנסות  אופציה נוספת שהיא טובה יותר עבורו.

כן כל דברים חדשים ופשוט מעדיף להישאר במקומו. על 

האמירות החוזרות ונשנות ברצון לשוב חזרה למצריים 

 מבטאות בדיוק ענין זה.

 

 

 

 אופל פרידמן
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ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ ִמְצַרִים ַרּבִ ְצִרים ּבְ קּו ַהּמִ ּלָ ֶּ ה אֹוֵמר ש  ִין ַאּתָ אֹוֵמר ִמּנַ

ִמְצַרִים ָמה הּוא  אֹוֵמר,  ים ַמּכֹות. ּבְ ם ָלקּו ֲחִמש ִ ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ש ֶּ עֶּ

ם ָמה הּוא   ע ֱאלִֹהים הּוא , ְוַעל ַהּיָ ְצּבַ ְרֹעה אֶּ ל ּפַ ים אֶּ ּמִ ַוֹיאְמרּו ַהַחְרטֻּ

יְראּו  ִמְצַרִים ַוּיִ ה ה' ּבְ ר ָעש ָ ֶּ דֹוָלה ֲאש  ד ַהּגְ ת ַהּיָ ָרֵאל אֶּ ְרא ִיש ְ אֹוֵמר, ַוּיַ

ְצבַּ  אֶּ ה ָלקּו ּבְ ּמָ ה ַעְבּדֹו, ּכַ ֶּ ה' ּוְבמש  ֲאִמינּו ּבַ ת ה' ַוּיַ ר ָהָעם אֶּ ש ֶּ ע עֶּ

ים  ִ ם ָלקּו ֲחִמש ּ ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ש ֶּ ִמְצַרִים ָלקּו עֶּ ה ּבְ ַמּכֹות, ֱאמֹור ֵמַעּתָ

 ַמּכֹות:

ר אֹוֵמר זֶּ י ֱאִליעֶּ רּוְך ַרּבִ דֹוש  ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ֶּ ה ש  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ֶּ ִין ש  , ִמּנַ

ע מַ  ל ַאְרּבַ ֶּ ִמְצַרִים ָהְיָתה ש  ְצִרים ּבְ ח הּוא  ַעל ַהּמִ ּלַ ַ ֱאַמר, ְיש  ּנֶּ ּכֹות. ש ֶּ

ְבָרה  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. עֶּ ְבָרה, ָוַזַעם, ְוָצָרה, ִמש ְ ם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶּ ּבָ

ע, ֱאמֹור  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרּבַ , ִמש ְ לֹש  ִים, ְוָצָרה ש ָ ּתַ ַאַחת, ָוַזַעם ש ְ

ִעים ַמּכֹות, ְוַעל  ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרּבָ ה ּבְ ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות:ֵמַעּתָ  ַהּיָ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר רּוְך ַרּבִ ֵהִביא ַהָקדֹוש  ּבָ ֶּ ה ש  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ֶּ ִין ש  , ִמּנַ

ח  ּלַ ַ ּנֱֶּאַמר, ְיש  ל ָחֵמש  ַמּכֹות. ש ֶּ ֶּ ִמְצַרִים ָהְיָתה ש  ְצִרים ּבְ הּוא  ַעל ַהּמִ

ְבָרה, ָוַזַעם, ְוָצָרה,  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, עֶּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו ּבָ ִמש ְ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  ע, ִמש ְ , ְוָצָרה ַאְרּבַ לֹש  ִים, ָוַזַעם ש ָ ּתַ ְבָרה ש ְ ַאַחת, עֶּ

ם ָלקּו  ים ַמּכֹות, ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמש ּ ה, ּבְ , ֱאמֹור ֵמַעּתָ ָחֵמש 

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות: ִ  ֲחִמש ּ
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אנו מסובים סביב שולחן הפסח, קוראים את ההגדה כל שנה 

עם בני משפחתנו ומכריזים בקול רם על עשר המכות שהכה 

 .אלוהים במצרים

 .האומנם רק עשר מכות? לא בטוח

מיד לאחר מניין המכות, ההגדה מביאה דיון מעניין בין שלושה 

  .חכמים, הטוענים כי מספר המכות גדול בהרבה

 50 -מכות ביבשה ו 10שהמצרים לקו  רבי יוסי הגלילי טוען

  מכות(. 60מכות על הים )סה"כ: 

מכות על הים  200 -מכות ביבשה ו 40רבי אליעזר טוען שלקו 

 מכות(. 240)סה"כ: 

מכות  250 -מכות על היבשה ו 50רבי עקיבא טוען שהם לקו 

 מכות( 300על הים )סה"כ: 

. מגמה בעצם אנחנו מזהים כאן מגמה של הגדלת מכות מצרים

  :זו מעלה תמיהות

מדוע אנו מציינים ושמחים על המכות שקיבלו המצרים?" ו"מה "

 "?הפרחת כמות המכות מעוררת אצלנו

מסכת - "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"

 דף ל"ט ע"ב סנהדרין

ידוע בנושא  הוא מסר עיקרי במאמר חז"ל

 .לאחר קריעת ים סוף המלאכים שירת

שטבעו המצרים בים התחילו המלאכים המדרש מספר שכ

 .לומר שירה על הניצחון ועל הנקמה

לא רק שהקב"ה אינו שמח במיתתם של המצרים הרשעים, 

המסכנים את ישראל ועומדים להיענש בטביעה )מידה כנגד 

מידה על הטבעת זכרי ישראל ביאור(, אלא הוא מצטער על 

, מכיוון אובדנם ואינו מתיר למלאכי השרת לומר לפניו שירה

  .שהמצרים הטובעים בים הם מעשה ידיו
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שירת ישראל, לאחר טביעת המצרים, מבטאת את הרצון 

האנושי הבסיסי לשמוח על מפלת האויב ולהודות לה' על כך, 

 .אך הקב"ה אינו שמח במפלתם של הרשעים

מה המדרש הזה מלמד אותנו? שהניצחון לעולם אינו מטרה. 

אפילו להרוג. ולא רק שצריך: נכון, לפעמים צריך להילחם ו

שנאת הרע והמלחמה בו היא חובה מוסרית בדיוק כמו 

  .השמירה על הטוב

אדם מודע לעצמו לעולם צריך לדעת שהניצחון בפני עצמו הוא 

חסר משמעות. ניצחת, מה עכשיו? אתה הכי חזק, אז מה? 

"בנפול אויבך אל תשמח" )משלי כד', יד( כותב שלמה המלך, 

אל תשמח בכישלון האויב שלך. אדם  -ותו רעיון ומבטא את א

מתוקן לא אמור להיות מעוניין בכישלון אויבו. במה הוא אמור 

 .להיות מעוניין? בזה שיהיה לו עצמו טוב

 אלינור ניסן

. 
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ָפִטים ם ש ְ ה ָבהֶּ ְצַרִים ְולֹא ָעש ָ  ., ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמּמִ

ם,  ה ֵבאלֵֹהיהֶּ ָפִטים, ְולֹא ָעש ָ ם ש ְ ה ָבהֶּ  .ִאּלּו ָעש ָ

ה ֵבאלֹ  ם, ִאּלּו ָעש ָ כֹוֵריהֶּ ת ּבְ ם, ְולֹא ָהַרג אֶּ  .ֵהיהֶּ

ת ָממֹוָנם,  ם ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ כֹוֵריהֶּ ת ּבְ  ִאּלּו ָהַרג אֶּ

ם,  ת ַהּיָ ת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו אֶּ  .ִאּלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ

ָחָרָבה,  ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶּ ם ְולֹא הֶּ ת ַהּיָ  .ִאּלּו ָקַרע ָלנּו אֶּ

ָחָרָבה ְולֹא ש ִ  ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶּ תֹוכֹו, ִאּלּו הֶּ ע ָצֵרנּו ּבְ  .ּקַ

ָנה,  ִעים ש ָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרּכֵ תֹוכֹו ְולֹא ִסּפֵ ע ָצֵרנּו ּבְ ּקַ  .ִאּלּו ש ִ

ן,  ת ַהּמָ ֱאִכיָלנּו אֶּ ָנה ולֹא הֶּ ִעים ש ָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרּכֵ  ִאּלּו ִסּפֵ

ת,  ּבָ ַ ת ַהש  ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ ת ַהּמָ ֱאִכיָלנּו אֶּ  .ִאּלּו הֶּ

ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ּבָ ַ ת ַהש   . ִאּלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ

ת ַהּתֹוָרה,   .ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ

ָרֵאל,  ץ ִיש ְ רֶּ ת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ  .ִאּלּו ָנַתן ָלנּו אֶּ

ִחיָרה,  ית ַהּבְ ת ּבֵ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו אֶּ ץ ִיש ְ רֶּ  .ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלאֶּ
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 דיינו

 סבבה, נסתדר, הכל בסדר, נסתפק בזה = ינודי

-בפיוט של דיינו יש את התמצית של כל "היהדות הגלותית"

הסתפקות במה שיש ותלות בה'. הפיוט חוזר על הדברים 

שאלוהים עשה לעם ישראל, מיציאת מצרים, דרך ההליכה במדבר 

לכל אורך הפיוט עם ישראל -שנה ועד הכניסה לארץ ישראל 40

אלא סביל לאלוהים, קרבנו, הכניסנו, שקע,  לא עושה דבר

 .האכילנו, נתן, הוציאנו וכו.

עובדים -שנה זו הייתה המציאות של העם היהודי 70עד לפני כ

פעם זה חוקי "מאי", "נירנברג" ועוד שאר -להםשנותנים רק במה 

כל פעם באמתלה  נרצחים ונשחטים חוקים לכל אורך ההיסטוריה.

עלילות דם, גניבת תעסוקה, השתלטות על העולם ופעם  -אחרת

  . מדי ארוך היהודי של בגלל שהאף

מה שמשותף לכל הדוגמאות האלו זה החוסר עצמאות של 

פעמים בודדות קמים היהודים –היהודים לקחת אחריות על עצמם 

להילחם בפורעים בהם. יוסף חיים ברנר שהיה אחד מהסופרים 

"הוא אמר -מתאר זאת במניפסט  העלייה השנייה ההוגים שלו

שם מסופר על צעיר יהודי בערב פוגרום המתווכח עם אמו  -לה"

-על רצונו ללכת להילחם באלה המבקשים לבוא ולטבוח בהם

הצעיר מזכיר לאמו שאביו נרצח על ידי פורעים והוא לא השיב 

הצעיר מלחמה אלא ניסה לברוח, "כי פחדן היה אבי" אומר 

 לאמו.

המפוחדת -האב בסיפור של ברנר מסמל את היהדות הגלותית

שלא מגיבה והיא סבילה למתרחש )ולבסוף נרצחת( ואילו הדמות 
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בעיטה בערכים של הדור -של הבן אצל ברנר היא הציונות

 הקודם, ותקומת העם היהודי ללא עול הגויים והדת.

שהיה לפניה הציונות פרצה דרך, היא החליטה לזרוק את כל מה 

ולא לפחד לקבוע עובדות בשטח, מיהודי גלותי שסביל לסביבה 

ונטבח העם היהודי החליט לתפוס אחריות עלה לארץ לייבש 

 ביצות והקים מדינה.

גם ליהדות וגם לציונות יש בסיס משותף, השורה השנייה בפיוט 

 "דיינו" היא:

 "אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו"

שנה במדבר, שלושה גלויות והמון  40עברנו -מצרים יצאנו כעםמ

בעם –תהפוכות בדרך כעם. הן היהדות והן הציונות יצאו ממצרים 

שנה ורק חיכה לכוח  2000היהודי שהיה מפוזר בגולה במשך 

שיוציא אותו מהגולה ויביא אותו לארץ המובטחת שאליה יצא 

 במסע ארוך.

 כך: השורה האחרונה של הפיוט אומרת

 "אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו"

ציונים יש שאלה אחת שעלינו -בסופו של דבר לנו כיהודים

יש לנו מדינה )גם  -לשאול ,כיום שכבר "הכניסנו לארץ ישראל"

אם עוד בשלבים אחרונים של הקמה( ואנחנו יושבים )יחסית( 

בית הבחירה" שלנו, מה " –לבטח בארצנו, אז עלינו לשאול מהו 

חברת מופת? בית מקדש?  -נדרש מאיתנו לעשות בשלב הבא

 שוויון? צדק?

 .באחריותי ,עליי, נשפר, נלמד-דיינו
 רועי שטרסברג
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קֹום ָעֵלינּו,   ת ַלּמָ לֶּ ּפֶּ פּוָלה ּוְמכֻּ טֹוָבה ּכְ

ם, ְוָהַרג  ה ֵבאלֵֹהיהֶּ ָפִטים, ְוָעש ָ ם ש ְ ה ָבהֶּ ְצַרִים, ְוָעש ָ הֹוִציָאנּו ִמּמִ ֶּ ש 

ת ָממֹוָנם ם, ְוָנַתן ָלנּו אֶּ כֹוֵריהֶּ ת ּבְ ֱעִביָרנּו אֶּ ם, ְוהֶּ ת ַהּיָ , ְוָקַרע ָלנּו אֶּ

ר  ְדּבָ ּמִ ק ָצְרֵכנּו ּבַ תֹוכֹו, ְוִסּפֵ ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ָחָרָבה, ְוש ִ תֹוכֹו ּבֶּ ּבְ

ת, ְוֵקְרָבנּו  ּבָ ַ ת ַהש ּ ן, ְוָנַתן ָלנּו אֶּ ת ַהּמָ ֱאִכיָלנּו אֶּ ָנה, ְוהֶּ ִעים ש ָ ַאְרּבָ

ת הַ  ָרֵאל, ִלְפֵני ַהר ִסיָני, ְוָנַתן ָלנּו אֶּ ץ ִיש ְ רֶּ ּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלאֶּ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו: ר ַעל ּכָ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ת ּבֵ  ּוָבָנה ָלנּו אֶּ

ל  ה -ָהָיה אֹוֵמר ּכָ לֹוש ָ ּלא ָאַמר ש ְ ֶּ ְדָבִרים ֵאלּו ש 

ַסח לא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוֵאּלּו ֵהן: ּפֶּ  ּבַ
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 ריזהר שֹלא להגביה אותה, ואומ, ומראה ביד על הזרוע

ּום   ם ַעל ש  ש  ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֶּ ְזַמן ש  ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ֶּ ש 

 ָמה? 

ּנֱֶּאַמר: ִמְצַרִים ש ֶּ י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא  ַעל ּבָ דֹוש  ּבָ ַסח ַהּקָ ּום שּפָ  ַעל ש 

ַבח  ם זֶּ ִמְצַרִים ַוֲאַמְרּתֶּ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיש ְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ֶּ ַסח הּוא  ַליֹהָוה ֲאש  ּפֶּ

ֲחוּו: ּתַ ש ְ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ת ּבָ ת ִמְצַרִים ְואֶּ ָנְגּפֹו אֶּ  ּבְ

 מגביה את המצות ואומר 

 

ּום ָמה?  ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ש  ֶּ   זּו ש 

ּלא ֶּ ּום ש  ם  ַעל ש  ְגָלה ֲעֵליהֶּ ּנִ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ ַעד ש ֶּ ֶּ ֵצָקם ש  יק ּבְ ִהְסּפִ

רוּ  דֹוש  ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְך ַמְלֵכי ַהּמְ לֶּ ּנֱֶּאַמר:מֶּ  ְך הּוא  ּוְגָאָלם ש ֶּ

ּו  י ֹגְרש  י לֹא ָחֵמץ ּכִ ֹגת ַמּצֹות ּכִ ְצַרִים עֻּ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֶּ ֵצק ֲאש  ת ַהּבָ ַוּיֹאפּו אֶּ

ם: ּו ָלהֶּ ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעש   ִמּמִ

 מגביה את המרור ואומר

 

ּום ָמה?   ָאנּו אֹוְכִלים ַעל ש  ֶּ ה ש   זֶּ

ִמְצַרִים  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ת ַחּיֵ ְצִרים אֶּ ְררּו ַהּמִ ּמֵ ּום שֶּ ּנֱֶּאַמר:ַעל ש   ש ֶּ

ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה בַּ  ֹחמֶּ ה ּבְ ֲעֹבָדה ָקש ָ ם ּבַ יהֶּ ת ַחּיֵ ה ַוְיָמֲררּו אֶּ דֶּ ָ ש ּ

ךְ  ָפרֶּ ם ּבְ ר ָעְבדּו ָבהֶּ ֶּ ל ֲעֹבָדָתם ֲאש   :ֵאת ּכָ
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קרבן הפסח מבטא את סגולת ישראל, המצה את החירות, והמרור 
 .השעבודאת משמעות 

הפסח מבטא את סגולת ישראל, שהבדיל ה' בין ישראל לעמים 

באופן ניסי, והכה בכורי מצרים ופסח על בתי ישראל. ואפשר 

בית המקדש חרב, אין סגולת ישראל מתגלה לעין לומר, שכל עוד 
כל, ולכן איננו יכולים להקריב 

 את קרבן הפסח.

אבל המצה שמבטאת את 
הגאולה ממצרים, מצוותה 

תמידית, מפני שמעלת החירות 

שקנינו ביציאתנו ממצרים 

נשארה לתמיד. שביציאת מצרים 
נתקשר עם ישראל לקב"ה 

בקשר מוחלט, וזוהי החירות 

שאין לך בן חורין , האמתית
אלא מי שעוסק בתורה. וגם כשאנו משועבדים בין העמים, רוחנו 

נשארת בת חורין, מפני שעל ידי התורה אנו יכולים להתעלות אל 
 מעבר לשעבוד החומר.

בזמן שאין מקריבים את הפסח מצוותו מדברי חכמים.  –והמרור 

 המרור רומז לצער ומרירות השעבוד, ואפשר לומר שכאשר אנו

זוכים להקריב את קרבן הפסח, אנו יכולים לעמוד על משמעותם 

יסורים שממרקים ומזככים, ולהבין בפועל איך מכל יהמלאה של ה
הצרות צמחו ישועות, ולכן מצוות אכילת המרור מהתורה. אבל 

כאשר בית המקדש חרב ואין אנו זוכים להקריב את הפסח, קשה 

ים, אלא רק מאמינים סורילנו לעמוד על משמעותם המלאה של הי
 שהם לטובה, ולכן מצוות המרור מדברי חכמים.

 יערה ברסון
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פסח נקרא על שם ה"פסיחה" )ה"דילוג"( של הקב"ה על ה"
המכה האחרונה מעשר  -בתי ישראל בזמן מכת בכורות 

ם  ככתוב:המכות, ערב יציאת בני ישראל ממצרים,  ּתֶ רְּ ֲאמַּ "וַּ
ִים,  רַּ ִמצְּ ָרֵאל ּבְּ ֵני ִיש ְּ י בְּ ּתֵ ל ּבָ ח עַּ סַּ ר ּפָ ֶ ה', ֲאש  ח הּוא לַּ סַּ ח ּפֶ ֶזבַּ

יל ינּו ִהּצִ ּתֵ ֶאת ּבָ ִים וְּ רַּ ּפֹו ֶאת ִמצְּ ָנגְּ  ."ּבְּ
כאשר משה מצטווה  מקורה של המצווה הוא בספר שמות , 

להודיע לבני ישראל בעודם במצרים, לקחת שה ולשחוט 
 . אותו

 .למצוות האכילה נוספו איסורים וציוויים מיוחדים
חז"ל הסבירו את שחיטת השה בכך שהשה היה אלוהותם של 
המצרים, ושחיטתו מהווה ניתוק מן העבודה הזרה. מריחת דם 

הקרבן היוותה, לפי זה, מעין סימן שבית זה מנותק מן 
 .התרבות האלילית המצרית ועל כן לא ראוי למכה

 "פסח דורות
גם על עשיית הפסח בשנים  רשה נפרדת, ציוותה התורה בפ

ישראל  נצטווושיבואו. המצווה לדורות היא זכר למצווה בה 
"פסח מצרים", ואשר סימלה את  -בזמן יציאת מצרים 

הברית בין עם ישראל לאלוהיו ואת התנתקותו של עם ישראל 
 ".מהעבודה הזרה של המצרים

 ( ויקיפדיה)   

 ת הקטע הזה אני שואלתאחרי שאני קוראת א
ים לפסיחה של אלוהים? להקריב שה יהאם אנחנו עדין ראו

זאת פחות אופציה , להוכיח במילים ומעשים זה כבר יותר 
 .אפשרי

אחד הדברים שהכי מעסיקים אותי ואולי את כולם פה, 
במכינה , קל מאוד להיות  שבבועה שאנחנו חיים בה  זה 
כורות, מוסרי וטוב פה. חה של אלוהים ממכת ביים לפסיואר

מדברים פה כל הזמן על חיי שליחות , על מנהיגות , על 
נתינה , על אהבה שבאה מעבודה קשה , על ערכים , על 

  . משמעות ועל מטרה

 פסח
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אבל כולנו יודעים שהמבחן האמתי שלנו הוא במציאות 
שמחכה לנו בחוץ, המבחן האמתי הוא להצליח להיות האנשים 

לא לכל מה שהכי קל להגיד כן , יגידו לא שיגידו לא , יגידו 
לכל מה שכולם אומרים כן, ירצו אחרת , יסחפו אחריהם , 

חה של ים באמת, אולי לא לפסייאמינו , יתנו , יהיו ראוי
מכת בכורות אבל לחברה טובה יותר , לעולם טוב יותר 

  .לחיות בו ולהתקדם בו

וצה , אבל איך עושים את זה ? איך מביאים את המכינה הח
 ?אותנו החוצה , אותי החוצה

 ? האיך מביאים מהלכה למעש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי שורפת

  עזה כמוות איומה כנדגלות

  הלילות הארוכים והבדידות והשנים

  והלב הזה שלא ידע מרגוע

  !השיבני-עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים

 

 ...לאן אלך, אנה אפנה

 אנה אפנה

  ארז לב ארי

 ארז לב ארי :מילים ולחן

 

  חוקיך, מחדאני רודף אחר 

  .מאידך תשוקתי אותי רודפת

  .בוש ונכנע אבוא בשעריך

  ,והלילות הארוכים והבדידות והשנים

  .והלב הזה שלא ידע מרגוע

  .עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים

 

לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות 

  בי

  ?איכה אברח, איך לא אפנה

  בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה

  .ים ההם לזמן הזהבין הימ

בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא 

  .לעולם הזה

 מיקה שטרנשיין

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6145&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6145&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6145&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=6145&lang=1
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ִאיּלּו הּוא  ָיָצא   ת ַעְצמֹו ּכְ ב ָאָדם ִלְראֹות אֶּ ַחּיָ

ְצָרִים ּנֱֶּאַמר: ִמּמִ  ש ֶּ

ֵצאִתי  ה ְיֹהָוה ִלי ּבְ ה ָעש ָ ֲעבּור זֶּ ּיֹום ַההּוא  ֵלאֹמר ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ

צְ   ָרִיםִמּמִ

א ַאף אֹוָתנּו  ּלָ רּוְך הּוא  אֶּ דֹוש  ּבָ ַאל ַהּקָ ְלַבד ָגְ ת ֲאבֹוֵתינּו ּבִ ַאל לֹא אֶּ ּגָ

ּנֱֶּאַמר: ם ש ֶּ הֶּ  ִעּמָ

ע  ּבַ ר ִנש ְ ֶּ ץ ֲאש  ת ָהָארֶּ ת ָלנּו אֶּ ם ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלתֶּ ָ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמש ּ

 ַלֲאֹבֵתינוּ 

 

 בכל דור ודור

 עצמו כאלו הוא יצא ממצרים?!  בכל דור ודור חיב אדם לראות את

בכל ליל סדר אנו נוהגים לומר בעת קריאת ההגדה "בכל דור 

ודור"... נשאלת השאלה האם דבר זה עוד רלוונטי לימים אלו או 

שדבר זה הוא מנהג או מסורת שמטרתם הזדהות עם בני ישראל 
שיצאו ממצרים? טענתי שמשפט זה רלוונטי גם לימים אלו. היום, 

אנו כפרטים, יהודים, חופשים בארצנו ועם חופשי החיי על אף ש

במדינה ריבונית חופשית ועצמאית. צריך לזכור שיש איומים וסכנות 

ושזה לא מובן מאילו החופש הזה וגם הוא יכול להיות בסכנה ואם 
לא מתאמצים לשמור על החופש, זה יכול מהר מאוד להשתנות. 

מאליו, היא דבר שעמלו  מדינת ישראל של ימינו היא לא דבר מובן

שנלחמו עליו והיא לא הגיעה לידנו על "מגש של כסף" אלה 

באחדות נחישות ודביקות במטרה. אנחנו בתור עם יהודי שרוצה 
שיהיה לו מדינה חופשית משלו צריכים תמיד להיות מאוחדים 

וחזקים מכל הבחינות. בעצם "בכל דור ודור" חייבים לזכור שאנחנו 

ל יותר מהמציאות העכשווית מהתרבות הגדולה שלנו חלק מסיפור גדו
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שעברה הרבה עליות ומורדות בדרך הארוכה ובעלת השנים הזאת 

דבר זה צריך להזכיר לנו שלמרות המחלוקות ולמרות השוני הגדול 
שיש בעמנו. אנחנו עם אחד חזק ותפקידנו תמיד להשתפר ולשמור 

 ים.על האחדות ועל החופש שלנו בתור עם ובתור פריט

 

 

 בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים?! 

בכל ליל סדר אומרים "בכל דור ודור", האם דבר זה עוד רלוונטי 

לימים האלה או שזה רק דבר מסורתי שאומרים בשביל להזדהות עם 
לימים  איך בני ישראל שיצאו ממצרים? לדעתי זה רלוונטי ועוד

שאנו פרטים יהודים חופשים בעולם מערבי מודרני אלה. גם כיום 

ובתור עם יהודי שיש לו מדינה ריבונית, חופשית ועצמאית משלו 

ושערך החופש הוא כל כך חזק בעולם, צריך לזכור שיש איומים 
וסכנות ושזה לא מובן מאילו החופש הזה וגם הוא יכול להיות 

מהר מאוד בסכנה ואם לא מתאמצים לשמור על החופש, זה יכול 

להשתנות. מדינת ישראל של ימינו היא לא דבר מובן מאליו, היא 

דבר שעמלו שנלחמו עליו והיא לא הגיעה לידנו על "מגש של כסף" 
אלה באחדות נחישות ודביקות במטרה. אנחנו בתור עם יהודי שרוצה 

שיהיה לו מדינה חופשית משלו צריכים תמיד להיות מאוחדים 

בעצם "בכל דור ודור" חייבים לזכור שאנחנו וחזקים מכל הבחינות. 

חלק מסיפור גדול יותר מהמציאות העכשווית מהתרבות הגדולה שלנו 
שעברה הרבה עליות ומורדות בדרך הארוכה ובעלת השנים הזאת 

דבר זה צריך להזכיר לנו שלמרות המחלוקות ולמרות השוני הגדול 

תפר ולשמור שיש בעמנו. אנחנו עם אחד חזק ותפקידנו תמיד להש
 על האחדות ועל החופש שלנו בתור עם ובתור פריטים.

 יונתן ברוך
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 מכסה את המצות, מגביה את הכוס ואומר בשמחה ובקול רם

 

ַח  ּבֵ ַ ל ְלש   ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ

ר   ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ

ס  ה ּוְלַקּלֵ  ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו  ָעש ָ  ְלִמי ש ֶּ

ים ָהֵאּלּו  ּסִ ל ַהּנִ ת ּכָ  אֶּ

 הֹוִציָאנּו 

 ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות 

ְמָחה  ֹגון ְלש ִ  ִמּיָ

ל ְליֹום טֹוב   ֵמֵאבֶּ

דֹול   ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ

ה  ְעּבּוד ִלְגאּוּלָ ִ  ּוִמש ּ

 

 

 



74 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 יש קשר ישיר בין תפיסות אלו .

רואים יש כאן ניגודיות אך בסופו של דבר של קטעים אלו כמו שאנו 
 שאמורים לסתור אחד את השני מגיעים לאותה מסקנה.

 הללויה." –"ונאמר לפניו שירה חדשה 
התנועה הקיבוצית מביאה לידי ביטוי את העשייה הלא פוסקת , עזרה 

 ללא הרף. ניתוק מוחלט מהגלותיות .
מוחלטת , אין פעולה , אין מעשה בהגדה המקורית אנו רואים גלותיות 

 אדם .
 ' .אך ורק ה

למרות שתי תפיסות עולם אלו אף אחד ואפילו לא לרגע לא שוכח 
 להודות.

למרות חילוקי הדעות , למרות התנערות מוחלטת של הקיבוצים שחיו 
והתחנכו בחינוך של היהודי הגלותי הם לא מוותרים על לעצור ופשוט 

 להגיד תודה.
וציא לא מלפני הרבה שנים שיר שמקשר אותי לשתי עידן רייכל ה

 קטעים מיוחדים אלו. 

ְלהודות, ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים 

ַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם,  ּבֵ ַ ְלַהֵלל, ְלש 

ס  ה ּוְלַקּלֵ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ְלַהּדֵ

ת  ה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו אֶּ ָעש ָ ֶּ ְלִמי ש 

ים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו  ל ַהִנּסִ ּכָ

ְמָחה,  גון ְלש ִ ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמּיָ

ל ְליום טוב, ּוֵמֲאֵפָלה  ּוֵמֵאבֶּ

דול, ּומִ  ה. ְלאור ּגָ ּלָ ְעּבּוד ִלְגאֻּ ִ ש ּ

ה:  יָרה ֲחָדש ָ ְונאַמר ְלָפָניו ש ִ

  .ַהְללּוָיהּ 

 

 לפיכך אנחנו חייבים

  להגן, לבנות

 לעבוד, לזרוע

 לנטוע , לעזור 

 לנטור

 לצאת מעבדות לחירות

לשמחה -מיגון  

לאור גדול-מאפלה  

 ומשעבוד לגאולה

ונאמר לפניו שירה חדשה 

.הללויה  
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  מכל הרגעים בזמן "
  למצוא אחד לאחוז בו

  להגיד שהגענו

  תמיד לזכור לרגע לעצור

 ולהודות על מה שיש
 " ומאיפה שבאנו 

 שתמיד נדע לרגע לעצור , להסתכל אחורה ולהגיד .
 הגענו . אנחנו כאן . תודה .

ידענו להגיד את זה אחרי שיצאנו ממצרים ואנחנו צריכים לדעת להגיד 
 שנות גלות .  2000את זה גם היום , אחרי 

 יציאה מעבדות לחירות , אנחנו מוכרחים להגיד תודה .
 ועל זה אף אחד לא מערער.

  חג חירות שמח !

 עומר תשובה
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 ראוי שיחזיק הכוס בידו בשירת ההלל
 

ם ְיֹהָוה:  ֵ ת ש   ַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוה. ַהְללּו אֶּ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיֹהָוה ְמבֹוָרְך. ֵמַעּתָ ֵ  ְיִהי ש 

ם ְיֹהָוה: ֵ ל ש  ּלָ ש  ַעד ְמבֹואֹו. ְמהֻּ מֶּ ֶּ ְזַרח ש   ִמּמִ

בֹודֹו:ָרם ַעל  ַמִים ּכְ ָ ל ּגֹוִים ְיהָֹוה. ַעל ַהש ּ  ּכָ

ת: בֶּ יִהי ָלש ָ ְגּבִ יֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ  ִמי ּכַ

ץ: ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ש ְ  ַהּמַ

ְביֹון: ּפֹת ָיִרים אֶּ ל. ֵמַאש ְ  ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ

יִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו:  ְלהֹוש ִ

ֵמָחה. ַהְללּוָיּה:מֹוש ִ  ִנים ש ְ ִית. ֵאם ַהּבָ ת ַהּבַ רֶּ  יִבי ֲעקֶּ

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם לֹוֵעז: ְצָרִים. ּבֵ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיש ְ  ּבְ

לֹוָתיו: ָרֵאל ַמְמש ְ ֹו ִיש ְ  ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדש 

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור: ְרּדֵ ֹנס. ַהּיַ ם ָרָאה ַוּיָ  ַהּיָ

ָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים.  ְבֵני ֹצאן:הֶּ ָבעֹות ּכִ  ּגְ

ּסֹב ְלָאחֹור: ן ּתִ ְרּדֵ י ָתנּוס. ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ  ַמה ּלְ

ְבֵני ֹצאן: ָבעֹות ּכִ ְרְקדּו ְכֵאיִלים. ּגְ ָהִרים ּתִ  הֶּ

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעֹקב: ץ. ִמּלִ ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָארֶּ  ִמּלִ

ִמיש  ְלַמְעְינֹו מָ   ִים:ַהֹהְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמִים. ַחּלָ
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 אוחז את הכוס ואומר

ְך ָהעֹוָלם  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ  ַאּתָ

ְצָרִים ינּו ִמּמִ ת ֲאבֹותֵּ ָאָלנּו ְוָגַאל אֶׁ ר ּגְ ֶׁ  ֲאש 

ה ּוָמרֹור  ֱאכֹל ּבֹו ַמּצָ ה לֶׁ ְיָלה ַהּזֶׁ  ְוִהִגיָענּו ַהּלַ

ינוּ  ן ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ינּו  ּכֵּ י ֲאבֹותֵּ  ְואלֹהֵּ

נּו  ִאים ִלְקָראתֵּ ִרים ַהּבָ נּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאחֵּ יעֵּ ַיּגִ

לֹום  ָ  ְלש 

ָך  ֲעבֹוָדתֶׁ ים ּבַ ש ִ ָך ְוש ָ ִבְנַין ִעירֶׁ ִחים ּבְ מֵּ  ש ְ

ָסִחים  ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהּזְ ָ  ְונֹאַכל ש 

ֲחָך ְלָר  ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ֶׁ  צֹון ֲאש 

נּו  ֵּ דּות ַנְפש  נּו ְוַעל ּפְ תֵּ ֻאּלָ יר ָחָדש  ַעל ּגְ ִ ָך ש  ה ּלְ  ְונֹודֶׁ

ל  ָראֵּ ַאל ִיש ְ ה ְיהָֹוה ּגָ  .ַאּתָ
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 נוטלים את הידיים לסעודה ומברכים על הנטילה

ר  ֶׁ ְך ָהעֹוָלם ֲאש  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָ ש   .ִקּדְ

 

 מוציא 

 נוטל בשתי ידיו את המצות ואומר:

ְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא   לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

ץ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  .לֶׁ

 

 מצה 

 אוחז בידיו את המצה העליונה והפרוסה ומברך

ר  ֶׁ ְך ָהעֹוָלם ֲאש  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

ה נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָ ש    .ִקּדְ

גרם( מן המצה  29נוטל לעצמו ונותן לכל אחד מן המסובים כזית )

העליונה וכזית מן הפרוסה )או שכל אחד ואחד לוקח לעצמו 

צה השמורה שלפניו( ואוכלים בהסבת שמאל כשני זיתים מן המ

בלי הפסקה כלל. יזהר שלא להפסיק בדיבור שאינו לצורך הסדר 

 משעה שנטל ידיו ועד שיגמור אכילת "כורך".
 

 

 רחצה
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נוטל כזית מרור לעצמו ולכל המסובים, טובלו בחרוסת ומנער 

 כדי שישאר טעם מרירותו.

נּו   ָ ש  ר ִקּדְ ֶׁ ְך ָהעֹוָלם ֲאש  לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַאּתָ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ  .ּבְ

 אוכלים בלי הסבה
 

  כורך

כזית בוצע את המצה התחתונה, ונוטל ממנה כזית וכורך עמה 

כפי המנהג(, -חזרת )טבול בחרוסת או אינו טבול-מן המרור

חזרת באמצע. וכך הּוא  -מצה למעלה ומצה למטה ומרור

מחלק למסובים )או שכל אחד מהם נוטל מן המצה השמורה 

 שלפניו וכורך(.

 אין מברכים על 'כורך' אלא אומרים: 

ית  -  ּבֵּ ֶׁ ְזַמן ש  ל ּבִ ה ִהּלֵּ ָ ן ָעש  ל ּכֵּ ִהּלֵּ ּכְ

ל  ה ּוָמרֹור ְואֹוכֵּ ַסח ַמּצָ ְך ּפֶׁ ְקָדש  ָהָיה ַקָיים ָהָיה ּכֹורֵּ ַהּמִ

ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו: ּנֶׁ ַיַחד ְלַקּיֵּם ַמה ש ֶׁ  ּבְ

 אוכלים בהסבת שמאל
 

 מרור
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 קודם שמתחילים בסעודה, נוהגים לאכול ביצה במי מלח

אוכלים ושותים כברכת ה' אשר נתן. ויזהר שלא ימלא כרסו 

 כך כזית אפיקומן לתאבון.-יותר מדי, כדי שיאכל אחר

 ראוי להזכיר בסעודה דברי תורה מענין היום.
 

 צפון 

בגמר הסעודה מוציא את פרוסת המצה שהצפין בתחילת 

הסדר לאפיקומן, נוטל כשני זיתים ונותן גם למסובים )או שהם 

 נוטלים מן המצה השמורה שלפניהם( ואוכלים בהסבת שמאל.
 

 אפיקומן

 המצה מחצית של המקורי לתפקידה באשר דעות כמה "יש

 ולהזכיר לסדר אותנו לקרוא שתפקידו ייתכן: הסדר לסוף שהושארה

 להישאר צריך, אחרים לפי. אבותינו של לחצם ואת עוניים את לנו

 האפיקומן שהטמנת האומרים יש. הסדר בסוף בפה מצה של טעם

 יש, זאת מה שישאלו כדי הילדים של סקרנותם את לעורר נועדה

ֲאֹרָתם"ל כזכר זאת המפרשים ְּ ֻרֹרת ִמש  לָֹתם צְּ מְּ ש ִ (, יד:לב שמות" ) ּבְּ

ל, "הפסוק המשך את גם ממחיזים שבהם עדות ויש ָמם עַּ כְּ ִ ", ש 

 לזה זה ומסבירים, לכתף מכתף העטוף האפיקומן את מעבירים

 ".מצרים מארץ יצאתי עתה זה"ש

 בסוף האפיקומן חיפוש בעצם או - האפיקומן אכילת הפכה בימינו

 בכליון לו מצפים שהילדים, הערב של המרכזי לחלק - הסדר

 של בסדר מדובר כן אם אלא. בשבילו רק ערים ונשארים עיניים

 שלחן עורך
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 הצלפה תוך" דיינו" שירת היא המרכזית האטרקציה שם, פרסים

 ".ירוקים בבצלים הדדית

 מאז ועד היום,

של  highlightהאפיקומן היה הגם אצלי כמו בכל בית,אני מניחה. 
הערב,ובתור בת זקונים השתרש אצלי ערך מציאת האפיקומן מגיל 

 קטן מאוד ,והוא בהחלט עדיין לא נעלם,

 

בכל פסח היה נוהג סבי להחביא את האפיקומן במקומות יצירתיים 

 ואני כמובן,

איכשהו מצאתי אותו,פעם אחת בחדר שלי מתחת לאיזה קופסא,פעם 

בווילון ופעם אחת בקומה למעלה,אני ממש זוכרת את אחת מוסווה 

רצף הניצחונות שלי לאורך השנים ,כי זה באמת היה משהו שסימל 

 את פסח בשבילי והפך אותו להרבה יותר מעניין.

 

כשגדלתי הבנתי יותר ויותר את משמעות החג,חשבתי על זה שאולי 

ביא יש בזה משהו פסול קצת עם כל מה שקורה כיום ,שכל הורה מ

לילד שלו מתנות מוגזמות ובומבסטיות במחיר,ולא  תמימות וצנועות 

כמו שהיה נהוג לתת,אולי המנהג הזה מעודד איזשהי ציפייה חומרית 

אצל הילדים?אולי זה קצת מוזיל את חג הפסח וגורם לילדים לא 

 להתעסק במשמעות האמיתית של החג?

ים זה בסדר לתת עכשיו,אני יכולה להגיד כי ילדים זה ילדים ולפעמ

להם להסתכל על הפן ה"חומרי" ולא להתעמק במשמעות האמיתית 

 של החג,

 כי זה כבר תפקידם של המבוגרים.
 גילי אלנבוגן
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 מוזגים כוס שלישי ונוטלים מים אחרונים.
שלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן. ונוהגים שבליל הסדר בעל 

 הבית מזמן אף אם יש אורח.
 

חְֹלִמים:  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ת ש ִ ּוב ְיהָֹוה אֶּ ש   ּבְ

ֹות ִעם  יל ְיֹהָוה ַלֲעש  ֹוֵננּו ִרּנָה. ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ינּו ּוְלש  חֹוק ּפִ ֵלא ש ְ ָאז ִיּמָ

ה:אֵ   ּלֶּ

ֵמִחים: נּו. ָהִיינּו ש ְ ֹות ִעּמָ יל ְיֹהָוה ַלֲעש   ִהְגּדִ

ב: ּנֶּגֶּ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ת ש ְ ּוָבה ְיהָֹוה אֶּ  ש 

ִרּנָה ִיְקצֹרּו: ִדְמָעה ּבְ  ַהזְֹּרִעים ּבְ

ּמָֹתיו: א ֲאלֻּ ַרע. ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָה. ֹנש ֵ ְך ַהזָּ ֶּ ש  א מֶּ  ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה ֹנש ֵ

 בין בזימון, וכך מזמנין:ישה שאכלו כאחד חישלו
 

  - המזמן אומר

ה ְוַעד עֹוָלם: - המסובים עונים ם ְיהָֹוה ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ֵ  ְיִהי ש 

 המזמן חוזר יהי שם וכו':
ּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרךְ  ְרש  ּלֹו:( ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה) ּבִ ֶּ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶּ  ש 

 ואומרים המסובים ואח"כ המברך:

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:( ֱאלֵֹהינוּ  בעשרה)  ֶּ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶּ  ש 

 והמזמן חוזרו:
 מי שלא אכל עונה:

 

 ברך

דּוְמבֹוָרךְ ( ֱאלֵֹהינוּ )  ִמיד ְלעֹוָלם ָועֶּ מֹו ּתָ  : ש ְ
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ה ְיהָֹוה אֱ   ֵחן ַאּתָ טּובֹו ּבְ ּלֹו. ּבְ ת ָהעֹוָלם ּכֻּ ן אֶּ ְך ָהעֹוָלם. ַהזָּ לֶּ לֵֹהינּו מֶּ

דֹול  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ש ָ ם ְלָכל ּבָ חֶּ ד ּוְבַרֲחִמים. הּוא  נֹוֵתן לֶּ סֶּ חֶּ ּבְ

מ ֲעבּור ש ְ ד. ּבַ ְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָועֶּ ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל יֶּ י ּתָ דֹול. ּכִ ֹו ַהּגָ

ָרא.  ר ּבָ ֶּ ִרּיֹוָתיו ֲאש  הּוא  ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבִ ָך ּוַמש ְ ת ָידֶּ ָאמּור. ּפֹוֵתַח אֶּ  ּכָ

ת ַהּכֹל: ן אֶּ ה ְיֹהָוה. ַהזָּ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ְמָדה טֹוָבה   ץ חֶּ רֶּ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו אֶּ ֶּ ָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ש  ּלְ

ית ֲעָבִדים ץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ רֶּ הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמאֶּ ֶּ . ּוְרָחָבה. ְוַעל ש 

נּו.  הֹוַדְעּתָ ֶּ יָך ש  ּקֶּ נּו. ְוַעל חֻּ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֶּ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ש  ְבש ָ ָחַתְמּתָ ּבִ ֶּ ִריְתָך ש  ְוַעל ּבְ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו  ַאּתָ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ש ָ חֹוַנְנּתָ ֶּ ד ש  סֶּ ים ֵחן ָוחֶּ ְוַעל ַחּיִ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבכָ  ִמיד. ּבְ ָעה:ּתָ  ל ש ָ

ְמָך   ַרְך ש ִ ַהּכֹל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

ָבעְ  תּוב. ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ ּכָ ד: ּכַ ִמיד ְלעֹוָלם ָועֶּ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ת ְיֹהָוה ּבְ ּתָ ּוֵבַרְכּתָ אֶּ

ר ָנַתן ָלְך: ֶּ ץ ַהּטָֹבה ֲאש  יָך ַעל ָהָארֶּ  ֱאלֹהֶּ

זֹון: ץ ְוַעל ַהּמָ ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָארֶּ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ָרֵאל ַעּמֶּ   ָך. ְוַעל ִצּיֹון ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיש ְ ַלִים ִעירֶּ ָך. ְוַעל ְירּוש ָ

דֹוש   דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ָך. ְוַעל ַהּבַ יחֶּ ִוד ְמש ִ ית ּדָ ָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ בֹודֶּ ן ּכְ ּכַ ִמש ְ

ְמָך ָעָליו: ְקָרא ש ִ ּנִ ֶּ  ש 

ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח ָלנּו ְיהָֹוה  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ . ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ

ַנת  ְצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמּתְ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
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י ִאם לְ  ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ ש ָ ה ּבָ דֹוש ָ תּוָחה. ַהּקְ ֵלָאה. ַהּפְ ָיְדָך ַהּמְ

ד: ֵלם ְלעֹוָלם ָועֶּ ּלֹא ֵנבֹוש  ְולֹא ִנּכָ ֶּ  ְוָהְרָחָבה. ש 

 בשבת אומרים:

ִביִעי ַהַשָבת  ֹּוָה ֱאֹלֵהינּו בְִּמצְֹּוֶתיָך ּובְִּמצְּוַת יֹום ַהשְּ ְּה ְַּהֲחלִיֵצנּו י ֵצה ו רְּ

 ֶ ְַּהָקדֹוׁש ַהזֶה ִכי יֹום ז ְּלָנּוַח ַהגָדֹול ו ָבת בֹו ו ְָּקדֹוׁש הּוא  לְָּפנֶיָך לִׁשְּ ה גָדֹול ו

ֵהא  ֹּוָה ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֹּלא תְּ ְּה צֹונְָּך ָהנִיַח לָנּו י צֹונֶָך ּוִברְּ בֹו בְַּאֲהָבה כְִּמצְּוַת רְּ

ֹּוָה ֱאֹלֵהינּו בְּנֶָחַמת ִציֹון  ְּה ֵאנּו י ְַּהרְּ נּוָחֵתנּו ו ְּיָגֹון וֲַאנָָחה בְּיֹום מְּ ִעיֶרָך ָצָרה ו

ְּׁשּועֹות ּוַבַעל  ֶׁשָך ִכי ַאָתה הּוא  ַבַעל ַהי ְּרּוָׁשלַיִם ִעיר ָקדְּ ְּיַן י ּובְִּבנ

 ַהנֶָחמֹות:

ֵקד  ַמע ְוִיּפָ ָ ה ְוִיש ּ ה ְוֵיָרצֶּ יַע ְוֵיָראֶּ ה ְוָיֹבא ְוַיּגִ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעלֶּ

ן  יַח ּבֶּ ְכרֹון ָמש ִ ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוזִּ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוזִּ ָך ְוִזְכרֹון ְוִיזָּ ִוד ַעְבדֶּ ּדָ

ָרֵאל ְלָפנֶּיָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן  ית ִיש ְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ֶּ ַלִים ִעיר ָקְדש  ְירּוש ָ

ה: צֹות ַהזֶּּ יֹום ַחג ַהּמַ לֹום ּבְ ים )טֹוִבים( ּוְלש ָ ד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ סֶּ  ּוְלחֶּ

ים   יֵענּו ּבֹו ְלַחּיִ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוש ִ

יָך  י ֵאלֶּ יֵענּו ּכִ ּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵנּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוש ִ טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיש 

י אֵ  ה:ֵעיֵנינּו ּכִ ְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ לֶּ  ל מֶּ

 

 

יֵרנּו.   נּו. ַאּדִ ְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל. ָאִבינּו. ַמְלּכֵ לֶּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו מֶּ ַאּתָ

ְך ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוצְ  לֶּ ָרֵאל. ַהּמֶּ נּו ְקדֹוש  ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיש ְ ֵ ֵרנּו. ְקדֹוש 

ָכל יֹום ָויֹום הּוא  ֵהִטיב הּוא  ֵמִטיב הּוא  ֵייִטיב  ּבְ ֶּ ִטיב ַלּכֹל. ש  ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ד ּוְלַרֲחִמי סֶּ ַוח. ָלנּו. הּוא  ְגָמָלנּו הּוא  גֹוְמֵלנּו הּוא  ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלחֶּ ם ּוְלרֶּ

ים  ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ּוָעה. נֶָּחָמה. ּפַ ָרָכה ִויש  ָלה ְוַהְצָלָחה. ּבְ ַהּצָ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ לֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמּכָ  ְוש ָ
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ד:הּוא  יִ  ַמִים הּוא  ִיתְ   ְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָועֶּ ָ ש ּ ַרְך ּבַ ּבָ

ץ: נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח   ּוָבָארֶּ ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ הּוא  ִיש ְ

נוּ  ר ּבָ ָכבֹוד:   ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:ְנָצִחים. ְוִיְתַהּדַ  הּוא  ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

ֵלנּו ֵמַעל ַצו  ּבֹר עֻּ  קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ֵכנוּ אֵרנּו ְוהּוא  יֹוִליוָּ הּוא  ִיש ְ

  ֻּ ה ְוַעל ש  ִית ַהזֶּּ ּבַ ה ּבַ ּבָ ָרָכה ְמרֻּ ַלח ָלנּו ּבְ ָאַכְלנּו הּוא  ִיש ְ ֶּ ה ש  ְלָחן זֶּ

ר ָלנּו   ָעָליו: ֶּ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבש ּ הּו ַהּנָ ת ֵאִלּיָ ַלח ָלנּו אֶּ הּוא  ִיש ְ

ֹורֹות ש  ּועֹות ְונֶָּחמֹות: ּבְ ַעל הּוא  ְיבָ   טֹובֹות ְיש  ת )ָאִבי מֹוִרי( ּבַ ֵרְך אֶּ

ת  יָתם ְואֶּ ת ּבֵ ה. אֹוָתם ְואֶּ ִית ַהזֶּּ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי( ּבַ ת )ִאּמִ ה ְואֶּ ִית ַהזֶּּ ַהּבַ

ם.  ר ָלהֶּ ֶּ ל ֲאש  ת ּכָ   )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:ַזְרָעם ְואֶּ

ר ִלי ֶּ ל ֲאש  ת ּכָ י ְוַזְרִעי ְואֶּ ּתִ י( ְוִאש ְ ת (הּוא  ְיָבֵרְך אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאּמִ , אֹוָתנּו ְואֶּ

ּכֹל. ִמּכֹל. ּכֹל.  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּבַ ְתּבָ ּנִ ֶּ מֹו ש  ר ָלנּו. ּכְ ֶּ ל ֲאש  ּכָ

נוּ  ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻּ ֵלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן:ּכֵ ְבָרָכה ש ְ   ַיַחד ּבִ

א ְבָרָכה  ָ לֹום. ְוִנש ּ ת ש ָ רֶּ מֶּ ֵהא ְלִמש ְ ּתְ ֶּ ם ְוָעֵלינּו ְזכּות ש  דּו ֲעֵליהֶּ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ל טֹוב ּבְ כֶּ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוש ֵ  ֵמֵאת ְיהָֹוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיש ְ

 אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:אם הּוא  

א.   ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהזֶּּ ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ּלֹא ֵיבֹוש  ּבַ ֶּ ש 

ָכל ְנָכָסיו. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. וְ  ַאל ְוִיְצַלח ְמֹאד ּבְ

ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא  ה ָיֵדינּו. ְוַאל ִיְזָדּקֵ ַמֲעש ֵ ה ָיָדיו ְולֹא ּבְ ַמֲעש ֵ ָטן לֹא ּבְ לֹוט ש ָ ִיש ְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעֹון ַמַעּתָ  ְלָפֵנינּו ש 

ת ּוְמנוּ  - לשבת ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻּ ֶּ י ָהעֹוָלִמים:ָהַרֲחָמן הּוא  ַיְנִחיֵלנּו יֹום ש   ָחה ְלַחּיֵ

ּלֹו טֹוב:  ּכֻּ ֶּ  הּוא  ַיְנִחיֵלנּו יֹום ש 
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ם ְונֱֶּהִנין  יהֶּ ֵ ָראש  ם ּבְ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיהֶּ יִקים יֹוש ְ ּדִ ּצַ ֶּ ּלֹו ָארּוְך ְליֹום ש  ּכֻּ ֶּ ְליֹום ש 

ם:ִמזִּ  הֶּ ְלֵקנּו ִעּמָ ִכיָנה ִויִהי חֶּ ְ  יו ַהש ּ

א:  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ נּו ִלימֹות ַהָמש ִ  הּוא  ְיַזּכֵ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְר   ד ִלְמש ִ סֶּ ה חֶּ ּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעש ֶּ  עֹו ַעד עֹוָלם:ְיש 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיש ְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ש ָ ְמרֹוָמיו הּוא  ַיֲעש ֶּ לֹום ּבִ ה ש ָ  ֹעש ֶּ

י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו:  יו ּכִ ת ְיהָֹוה ְקדֹוש ָ  אֶּ

י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ֵ ּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרש  ִפיִרים ָרש   ּכְ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִ  הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ָך ּוַמש ְ ת ָידֶּ  :ּפֹוֵתַח אֶּ

יֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו: ר ִיְבַטח ּבַ ֶּ ר ֲאש  בֶּ רּוְך ַהּגֶּ  ּבָ

ם: ש  ָלחֶּ יק נֱֶּעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ  ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ

ת ַעּמֹו  ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך אֶּ  ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
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ינוּ   ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ן ַאּתָ פֶׁ ִרי ַהּגָ א ּפְ ְך ָהעֹוָלם ּבֹורֵּ לֶׁ  מֶׁ

 .שותים בהסבת שמאל

פותחים את הדלת ואומרים )ויש שנוהגים  מוזגים כוסו של אליהו,

 לומר בעמידה(:

ר לֹא ְיָדעוּ   ֶּ ל ַהּגֹוִים ֲאש   ָך ֲחָמְתָך אֶּ

ְמָך לֹא ָקָראּו: ש ִ ר ּבְ ֶּ  ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאש 

ּמּו: ַ ת ָנֵוהּו ֵהש  ת ַיֲעֹקב ְואֶּ י ָאַכל אֶּ  ּכִ

יֵגם ָך ַיּשִֹ ָך ַוֲחרֹון ַאּפְ ם ַזְעמֶּ ָפְך ֲעֵליהֶּ  ש ְ

ֵמי ְיהֹ  ַחת ש ְ ִמיֵדם ִמּתַ ַאף ְוַתש ְ ְרּדֹף ּבְ  ּתִ

 
  .שפוך חמתך

 את כל זעמך אשר תחתך
  .ואתה התורן שפוך חמתך אל הגויים אשר לא שתפו את הכלים
  .לאחר ששתפת על הוא שנכנס לקרוואנך, עם נעליו מלאות בוץ

 2שפוך חמתך על הגויים שמכינים תה עם סוכר אחד במקום 
  .ועל מי שמדבר בזמן קריאת ההגדה

  ?פורקן זעם, האם זהו דבר נכון 
 חוטא, חולק על מתך על מי שמכעיס,האם צריך לשפוך ח

  ?דעה ואף מתנגד לעשות את המתווה המצווה עליו
תרבויות, נוף המולדת,   -הרי לכל אדם פרספקטיבה שונה. אין אפס

חינוך מההורים ואף פרמטרים אחרים קובעים את אישיותינו, אין פלא 
  .שכל אחד מיוחד במינו וזה יוצר פערים

  .תהבנת הצד השני, חשובה ומצריכה כוח וסובלנו
  ,שפוך חמתך על אחרים

  .לאחר ששפכת חמתך על עצמך

  .איתי דהן
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 הדרישה לצמיחה –כוס אליהו 

כנגד ארבע פעולות אנחנו מרימים לחיים )מתוך ספר שמות פרק 
 ו פס ו(

ם " ְתכֶׁ אִתי אֶׁ ל ֲאִני ְיהָוה ְוהֹוצֵּ ָראֵּ י ִיש ְ ן ֱאמֹר ִלְבנֵּ ָלכֵּ

ֲעבָֹדָתם ם מֵּ ְתכֶׁ י אֶׁ ְלּתִ ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהּצַ י  ִמּתַ ְוָגַאְלּתִ

דִֹלים ָפִטים ּגְ ְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבש  ם ּבִ ְתכֶׁ י  ז .אֶׁ ְוָלַקְחּתִ

ם ִלי ְלָעם  ְתכֶׁ אלִֹהיםאֶׁ ם לֵּ "ְוָהִייִתי ָלכֶׁ  

מתוך מקום של פסיביות באתי ועשיתי מעשה שמנתק  –הוצאתי 
 אתכם מהמקום הקודם בו הייתם.

גם אתם וגם אני ידענו יחד שהמקום הזה לא המקום  – הצלתי
 הנכון בשבילכם. 

הסבל היה כה רב עד שזה היה המעשה הנכון להתחיל  –גאלתי 
 משהו חדש

ת כולכם לכדי קבוצה חדשה שיכולה איגדתי א –לקחתי 
 להצמיח מעשה ייחודי

 

 

 ועל שום מה הכוס החמישית?

הרי אפשר לסיים את התהליך בארבעת הכוסות הנזכרות לעיל 
המציינות את התהליך של יציאה מעבדות לחירות. למה תיקנו 
)חלק( מחכמינו תקנה בדבר כוס חמישית, המופנית אל האיש 

 אליהו הנביא. –המביא את הגאולה 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95_%D7%96
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אליהו לא יגיע.  –אולם, כידוע לכל, וסליחה על ניפוץ החלום 
הוא כבר הגיע. והגאולה כבר כאן, בארץ ישראל. ביישוב עם 
ישראל בארצו, במעשה פלאי וניסי שלא האמינו שיתקיים. כה 

לא האמינו באותו מעשה, עד שרבים הם החכמים שהשאירו רק 
 עד לגאולה. –כוסות  4

 ר: הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתימעתה אמו

 הבאנו עצמנו אל ארץ ישראל""       -ו

כוס חמישית על שום שהצלחנו להגשים ולהקים בית לעם 
היהודי בארץ ישראל. הצלחנו, מתוך עבודה קשה ולא סבילה 

 ומתוך עשייה ומאמץ בדרך, להביא לכדי גאולה.

 לא אותות ומופתים אלא עבודה ויצירה.

 בועז זעירא
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 מוזגים כוס רביעי וגומרים עליו את ההלל
 

ָך:  ָך ַעל ֲאִמּתֶּ בֹוד. ַעל ַחְסּדְ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלש ִ  ָלנּו ְיֹהָוה לֹא ָלנּו. ּכִ

ם: ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים. ַאֵיה ָנא ֱאלֵֹהיהֶּ  ָלּמָ

ר ָחֵפץ ָעש ָ  ֶּ ָמִים. ּכֹל ֲאש  ָ  ה:ֵואלֵֹהינּו ַבש ּ

ה ְיֵדי ָאָדם: ף ְוָזָהב. ַמֲעש ֵ סֶּ ם ּכֶּ יהֶּ  ֲעַצּבֵ

ם ְולֹא ִיְראּו: רּו. ֵעיַנִים ָלהֶּ ם ְולֹא ְיַדּבֵ ה ָלהֶּ  ּפֶּ

ם ְולֹא ְיִריחּון: ָמעּו. ַאף ָלהֶּ ם ְולֹא ִיש ְ  ָאְזַנִים ָלהֶּ

ְגרֹוָנם: ְהּגּו ּבִ כּו. לֹא יֶּ ם ְולֹא ְיַהּלֵ ּון. ַרְגֵליהֶּ ם ְולֹא ְיִמיש   ְיֵדיהֶּ

ם: הֶּ ר ּבֵֹטַח ּבָ ֶּ ם. ּכֹל ֲאש  יהֶּ ם ִיְהיּו ֹעש ֵ מֹוהֶּ  ּכְ

ְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא : יֹהָוה. עֶּ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ  ִיש ְ

ְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא : יֹהָוה. עֶּ ְטחּו ּבַ ית ַאֲהֹרן ּבִ  ּבֵ

ְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא : יֹהָוה. עֶּ ְטחּו ּבַ  ִיְרֵאי ְיֹהָוה ּבִ

ית ַאֲהֹרן:ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיבָ  ת ּבֵ ָרֵאל. ְיָבֵרְך אֶּ ית ִיש ְ ת ּבֵ  ֵרְך. ְיָבֵרְך אֶּ

ֹדִלים: ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיֹהָוה. ַהּקְ

ם: ֵניכֶּ ם ְוַעל ּבְ ם. ֲעֵליכֶּ  ֹיֵסף ְיֹהָוה ֲעֵליכֶּ

ץ: ַמִים ָוָארֶּ ה ש ָ ם ַליֹהָוה. ֹעש ֵ רּוִכים ַאּתֶּ  ּבְ

 הלל
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ַמִים ַליֹהָוה. וְ  ַמִים ש ָ ָ ץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם:ַהש ּ  ָהָארֶּ

ל יֹוְרֵדי דּוָמה: ִתים ְיַהְללּו ָיּה. ְולֹא ּכָ  לֹא ַהּמֵ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה. ֵמַעּתָ

 

ַמע   י ִיש ְ ֲחנּוָני:ּכִ ת קֹוִלי ּתַ  ְיֹהָוה אֶּ

ְקָרא: ה ָאְזנֹו ִלי. ּוְבָיַמי אֶּ י ִהּטָ  ּכִ

ְמָצא: אֹול ְמָצאּוִני. ָצָרה ְוָיגֹון אֶּ ת. ּוְמָצֵרי ש ְ ְבֵלי ָמוֶּ  ֲאָפפּוִני חֶּ

י: ָטה ַנְפש ִ ְקָרא. ָאּנָה ְיֹהָוה ַמּלְ ם ְיֹהָוה אֶּ ֵ  ּוְבש 

יק. ֵואלֵֹהינּו מְ   ַרֵחם:ַחּנּון ְיֹהָוה ְוַצּדִ

יַע: ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוש ִ ָתאִים ְיֹהָוה. ּדַ ֵֹמר ּפְ  ש 

ַמל ָעָלְיִכי: י ְיֹהָוה ּגָ י ִלְמנּוָחְיִכי. ּכִ ּוִבי ַנְפש ִ  ש 

ִחי: ת ַרְגִלי ִמּדֶּ ְמָעה. אֶּ ת ֵעיִני ִמן ּדִ ת. אֶּ וֶּ י ִמּמָ ְצּתָ ַנְפש ִ י ִחּלַ  ּכִ

ַאְרצֹות ַהַחיִּ  ְתַהֵלְך ִלְפֵני ְיֹהָוה. ּבְ  ים:אֶּ

ר. ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: י ֲאַדּבֵ י ּכִ ֱאַמְנּתִ  הֶּ

ל ָהָאָדם ּכֵֹזב: י ְבָחְפִזי. ּכָ  ֲאִני ָאַמְרּתִ

ְגמּולֹוִהי ָעָלי: ל ּתַ יב ַליֹהָוה. ּכָ  ָמה ָאש ִ

ְקָרא: ם ְיֹהָוה אֶּ ֵ א. ּוְבש  ָ ש ּ ּועֹות אֶּ  ּכֹוס ְיש 
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ה ּנָא ְלָכל  ֵלם. נְֶּגּדָ ַ  ַעּמֹו:ְנָדַרי ַליֹהָוה ֲאש 

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ֵעיֵני ְיֹהָוה. ַהּמָ  ָיָקר ּבְ

ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי: ּתַ ָך ּפִ ן ֲאָמתֶּ ָך ּבֶּ ָך. ֲאִני ַעְבּדְ י ֲאִני ַעְבּדֶּ  ָאּנָה ְיֹהָוה ּכִ

ְקָרא: ם ְיֹהָוה אֶּ ֵ ַבח ּתֹוָדה. ּוְבש  ח זֶּ ְזּבַ  ְלָך אֶּ

ה ּנָא ְלָכל ַעמּ  ּדָ ּגְ ם. נֶּ ּלֵ ַ  ֹו:ְנָדַרי ַליֹהָוה ֲאש 

ָלִים. ַהְללּוָיּה: ָ תֹוֵכִכי ְירּוש  ית ְיֹהָוה. ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ  ּבְ

 

ים:  ּמִ ל ָהאֻּ חּוהּו ּכָ ּבְ ַ ל ּגֹוִים. ש  ת ְיֹהָוה ּכָ  אֶּ

ת ְיֹהָוה ֱאמֶּ י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. וֶּ  ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ּכִ

י טֹוב.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ  ּכִ

ָרֵאל. י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹיאַמר ָנא ִיש ְ  ּכִ

ית ַאֲהֹרן.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹיאְמרּו ָנא ּבֵ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיֹהָוה.   ּכִ

ְרַחב ָיּה:  ּמֶּ  ָעָנִני ּבַ

ה ִלי ָאָדם:  ְיֹהָוה ִלי לֹא ִאיָרא. ַמה ַיֲעש ֶּ

ְנָאי: ה ְבש  ְראֶּ עֹוְזָרי. ַוֲאִני אֶּ  ְיֹהָוה ִלי ּבְ

ָאָדם: ֹטַח ּבָ יֹהָוה. ִמּבְ  טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
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ְנִדיִבים:טוֹ  ֹטַח ּבִ יֹהָוה. ִמּבְ  ב ַלֲחסֹות ּבַ

י ֲאִמיַלם: ם ְיֹהָוה ּכִ ֵ ש  ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ּבְ  ּכָ

י ֲאִמיַלם: ם ְיֹהָוה ּכִ ֵ ש   ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני. ּבְ

י ֲאִמיַלם: ם ְיֹהָוה ּכִ ֵ ש  ֵאש  קֹוִצים. ּבְ  ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים. ּדֲֹעכּו ּכְ

ֹחה ְדִחיַתִני ל. ַויֹהָוה ֲעָזָרִני: ּדָ  ִלְנּפֹ

ּוָעה: י ְוִזְמָרת ָיּה. ַוְיִהי ִלי ִליש   ָעזִּ

ה ָחִיל: יִקים. ְיִמין ְיֹהָוה ֹעש ָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ּוָעה ּבְ  קֹול ִרּנָה ִויש 

ה ָחִיל:  ְיִמין ְיֹהָוה רֹוֵמָמה. ְיִמין ְיֹהָוה ֹעש ָ

י ָיהּ  ר ַמֲעש ֵ ה. ַוֲאַסּפֵ ְחיֶּ י אֶּ  :לֹא ָאמּות ּכִ

ת לֹא ְנָתָנִני: וֶּ י ָיּה. ְוַלּמָ ַרּנִ  ַיּסֹור ִיּסְ

ה ָיּה: ק. ָאֹבא ָבם אֹודֶּ דֶּ ֲעֵרי צֶּ ַ ְתחּו ִלי ש   ּפִ

יִקים ָיֹבאּו בֹו: ַער ַליֹהָוה. ַצּדִ ַ ה ַהש ּ  זֶּ

ּוָעה.  ִהי ִלי ִליש  י ֲעִניָתִני. ַוּתְ  ּכִ

ּוָעה. ִהי ִלי ִליש  י ֲעִניָתִני. ַוּתְ  אֹוְדָך ּכִ

ּנָה. ָמֲאס   ּו ַהּבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראש  ּפִ

ּנָה.  ן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראש  ּפִ בֶּ  אֶּ

ֵעיֵנינּו.    ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ֵעיֵנינּו.   ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת. ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
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ְמָחה בֹו:  ה ְיֹהָוה. ָנִגיָלה ְוִנש ְ  ַהּיֹום ָעש ָ

ְמָחה בֹו: ה ְיֹהָוה. ָנִגיָלה ְוִנש ְ ה ַהּיֹום ָעש ָ  זֶּ

ית ְיֹהָוה:  ם ִמּבֵ ַרְכנּוכֶּ ם ְיֹהָוה. ּבֵ ֵ ש  א ּבְ  ַהּבָ

ית ְיֹהָוה ם ִמּבֵ ַרְכנּוכֶּ ם ְיֹהָוה. ּבֵ ֵ ש  א ּבְ רּוְך ַהּבָ  :ּבָ

ַח:  ְזּבֵ ֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ אֶּ  ְיֹהָוה ַוּיָ

ַח: ְזּבֵ ֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ּבַ אֶּ  ֵאל ְיֹהָוה ַוּיָ

 : ּךָ . ֱאלַֹהי ֲארֹוְממֶּ ּךָ ה ְואֹודֶּ  ַאּתָ

: ּךָ . ֱאלַֹהי ֲארֹוְממֶּ ּךָ ה ְואֹודֶּ  ֵאִלי ַאּתָ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  י טֹוב. ּכִ  ַליֹהָוה ּכִ

י  י טֹוב. ּכִ  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ
 

י   יִקים עֹוש ֵ יָך ַצּדִ יָך. ַוֲחִסידֶּ ל ַמֲעש ֶּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ

ִרּנָה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויש ַ  ָרֵאל. ּבְ ית ִיש ְ ָך ּבֵ חּו ִויָפֲארּו ְרצֹונֶָּך. ְוָכל ַעּמְ ּבְ

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ת ש ִ ּו ְוַיְמִליכּו אֶּ יש  ֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ ִויש 

י ֵמעֹוָלם ְוַעד  ר. ּכִ ה ְלַזּמֵ ְמָך ּנָאֶּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלש ִ ִמיד. ּכִ ּתָ

ה ֵאל:   עֹוָלם ַאּתָ
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הרביעית לנוהגים לשתות חמש כוסות, שותים כעת את הכוס 

 ומוזגים את החמישית.
 

י טֹוב.    י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:כּ  ַליֹהָוה ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים.   ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחסְ  הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים.   ּדֹו:ּכִ

ֹדלֹות ְלַבּדֹו.  ה ִנְפָלאֹות ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעש ֵ  ּכִ

ְתבּוָנה.  ַמִים ּבִ ָ ה ַהש ּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעש ֵ  ּכִ

ִים.  ץ ַעל ַהּמָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלרֹוַקע ָהָארֶּ  ּכִ

ֹדִלים.  ה אֹוִרים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעש ֵ  ּכִ

ש  לְ  מֶּ ֶּ ת ַהש ּ ּיֹום. אֶּ ת ּבַ לֶּ ֶּ ְמש  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: מֶּ  ּכִ

ְיָלה.  ּלָ לֹות ּבַ ְמש ְ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלמֶּ ת ַהּיָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: אֶּ  ּכִ

ם.  ְבכֹוֵריהֶּ ה ִמְצַרִים ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמּכֵ  ּכִ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיֹוֵצא ִיש ְ  ּכִ

ָיד ֲחָזָקה י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.  ּבְ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים.   ּכִ

תֹוכֹו.  ָרֵאל ּבְ ֱעִביר ִיש ְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוהֶּ  ּכִ

ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִנֵער ּפַ  ּכִ
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ר.  ְדּבָ ּמִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ  ּכִ

ֹדִלים.  ה ְמָלִכים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמּכֵ  ּכִ

יִרים.  ֲהֹרג ְמָלִכים ַאּדִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיַ  ּכִ

ְך ָהֱאֹמִרי.  לֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלִסיחֹון מֶּ  ּכִ

ן.  ָ ש  ְך ַהּבָ לֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְלעֹוג מֶּ  ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה.   ּכִ

ָרֵאל ַעְבּדֹו.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַנֲחָלה ְלִיש ְ  ּכִ

ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו.  ש ִ ּבְ ֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ש   ּכִ

ֵרינּו.  ְפְרֵקנּו ִמּצָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיִ  ּכִ

ר.  ש ָ ם ְלָכל ּבָ חֶּ י  נֹוֵתן לֶּ  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:ּכִ

ָמִים.  ָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהש ּ  ּכִ
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ָפֵאר   ר ּתְ ש ָ ל ּבָ ְמָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו. ְורּוַח ּכָ ת ש ִ ָבֵרְך אֶּ ּתְ

ִמיד:ּוְתרֹוֵמם זִ  נּו ּתָ  ְכְרָך ַמְלּכֵ

יַע.  ְך ּגֹוֵאל ּומֹוש ִ לֶּ יָך ֵאין ָלנּו מֶּ ְלָעדֶּ ה ֵאל. ּוִמּבַ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ

ְך  לֶּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו מֶּ יל ּוְמַפְרֵנס ְועֹונֶּה ּוְמַרֵחם ּבְ ה ּוַמּצִ עֹוֵזר ּפֹודֶּ

ה: א ָאּתָ ּלָ  ְוסֹוֵמְך אֶּ

ל  ֱאלֵֹהי ּלָ הֻּ ל ּתֹוָלדֹות. ַהּמְ ִריֹות. ֲאדֹון ּכָ ל ּבְ ֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוּהַ ּכָ ָהִראש 

חֶּ  ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ חֹות. ַהּמְ ּבָ ש ְ רֹוב( ַהּתִ ָכל )ּבְ ַרֲחִמים:ּבְ ד ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ  סֶּ

ִנים. ְוהַ  ֵ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיש  ִמים. )ְמַחֵיה ַויֹהָוה ֵער. ִהּנֵה לֹא ָינּום ְולֹא ִייש ָ ִקיץ ִנְרּדָ ּמֵ

יר  ּתִ יַח ִאְלִמים. ְוַהּמַ ש ִ פּוִפים( ְוַהּמֵ ֵמִתים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּפֹוֵקַח ִעְוִרים ְוזֹוֵקף ּכְ

ַפֲעֵנַח נֱֶּעָלִמים. ּולְ  פּוִפים. ְוַהּמְ ָך ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְוַהזֹּוֵקף ּכְ ָך ְלַבּדְ

 ֲאַנְחנּו מֹוִדים:

ַבח וְ  ֶּ ְפתֹוֵתינּו ש  יו. ְוש ִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ֹוֵננּו ִרּנָה ּכַ ם. ּוְלש  ּיָ יָרה ּכַ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ש ִ

ָמִים.  ֵרי ש ָ ִנש ְ ֹות ּכְ ֵרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּוש  ש  ְוַכּיָ מֶּ ֶּ ש ּ ְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ מֶּ ּכְ

לֹות. ֵאין אֲ  ַאּיָ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ַנְחנּו ַמְסּפִ

י  ף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ לֶּ ף אֶּ נּו. ַעל ַאַחת ֵמָאלֶּ ְמָך ַמְלּכֵ ת ש ִ ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך אֶּ

ָעש ִ  ֶּ ים ְוִנְפָלאֹות ש  ָעִמים. ַהּטֹובֹות ִנּסִ נּו:ְרָבבֹות ּפְ  יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ

נּו. מִ  ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים ִמּמִ ּלְ

נּו.  ְטּתָ ר ִמּלַ בֶּ נּו. ּוִמּדֶּ ְלּתָ ב ִהּצַ רֶּ נּו. ֵמחֶּ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ ים ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרבִּ 4ּוְבש ָ

יָתנּו: ּלִ  ְונֱֶּאָמִנים ּדִ

ש ֵ  ַעד ֵהּנָה ּטְ יָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו. ְוַאל ּתִ יָך. ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסדֶּ נּו ְיֹהָוה ֲעָזרּונּו ַרֲחמֶּ

 ֱאלֵֹהינּו ָלנֶַּצח:

ְמּתָ  ר ש ַ ֶּ ֹון ֲאש  ינּו. ְוָלש  ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ֶּ ָמה ש  נּו. ְורּוַח ּוְנש ָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ֶּ ן ֵאָבִרים ש  ַעל ּכֵ

ִפינּו. ֵהן ֵהם. יֹודוּ  ֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ּבְ חּו ִויָפֲארּו ִויש  ּבְ ַ  ִויָבְרכּו ִויש 

ִמיד: נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ת ש ִ ּו ְוַיְמִליכּו אֶּ יש   ְוַיְקּדִ

ְך ְלָך  רֶּ ה. ְוָכל ּבֶּ ַצּפֶּ ַבע. ְוָכל ַעִין ְלָך ּתְ ָ ֹון ְלָך ִתש ּ ה. ְוָכל ָלש  ה ְלָך יֹודֶּ י ָכל ּפֶּ ּכִ

ב ּוְכָליֹות ִתְכַרע. ְוָכל קוֹ  רֶּ ָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל קֶּ ה. ְוָכל ַהּלְ ֲחוֶּ ּתַ ָמה ְלָפנֶּיָך ִתש ְ

יל ָעִני  ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך. ַמּצִ תּוב. ּכָ ּכָ ֶּ ָבר ש  ּדָ ָך. ּכַ מֶּ רּו ִלש ְ ְיַזּמְ
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ְוַעת ֲעִניִּ  ַ ְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ש  ּנּו. ְוָעִני ְואֶּ ַמע. ַצֲעַקתֵמָחָזק ִמּמֶּ ה ִתש ְ ל  ים ַאּתָ ַהּדַ

יַע: יב ְותֹוש ִ ְקש ִ  ּתַ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל  דֹול ַהּגִ ְך. ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵאל ַהּגָ ה ּלָ וֶּ ְך. ּוִמי ִיש ְ ה ּלָ ִמי ִיְדמֶּ

לְ  ץ:עֶּ ַמִים ָוָארֶּ  יֹון. קֹוֵנה ש ָ

ת ש ֵ  ְרָך ּוְנָבֵרְך אֶּ ֲחָך ּוְנָפאֶּ ּבֵ ַ ְלָך ּוְנש  י ְנַהּלֶּ ְרִכי ַנְפש ִ ָאמּור. ְלָדִוד. ּבָ ָך. ּכָ ֶּ ם ָקְדש 

ת ְיֹהָוה. וְ  ֹו:אֶּ ם ָקְדש  ֵ ת ש   ָכל ְקָרַבי אֶּ

דֹול ָך. ַהּגָ זֶּּ מֹות עֻּ ַתֲעצֻּ ָך.  ָהֵאל ּבְ מֶּ ְכבֹוד ש ְ  ּבִ

ּבֹור ָלנֶּצַ  יָך:ַהּגִ נֹוְראֹותֶּ  ח ְוַהּנֹוָרא ּבְ

ְך ַהּיוֹ  לֶּ א:ַהּמֶּ ָ א ָרם ְוִנש ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵ  ש 

מֹו. ֹוכֵ ש    ן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוש  ש ְ

ה.  ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָֹוה. ַלְיש ָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ  ְוָכתּוב ַרּנְ

ְתרֹוָמם.  ִרים ּתִ ִפי ְיש ָ  ּבְ

ַרְך. ּוְבש ִ  ְתּבָ יִקים ּתִ  ְפֵתי ַצּדִ

. ּוִבלְ  ש  ְתַקּדָ ֹון ֲחִסיִדים ּתִ  ש 

ל: ְתַהּלָ ים ּתִ ב ְקדֹוש ִ רֶּ  ּוְבקֶּ

ָכל ּדֹור ּוְבַמְק  נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ש ִ ִרּנָה ִיְתּפָ ָרֵאל. ּבְ ית ִיש ְ ָך ּבֵ ֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ

ל ַהְיצּוִרים. ְלָפנֶּיָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ְלהֹודֹות  ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ֶּ ָודֹור. ש 

ַח לְ  ר ּוְלַנּצֵ ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ ּבֵ ַ ל ְלש  ְבֵרי ְלַהּלֵ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ָבֵרְך ְלַעּלֵ

ָך: יחֶּ ָך ְמש ִ י ַעְבּדְ ַ ן ִיש  ִוד ּבֶּ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתש ְ  ש ִ

ץ.   ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ דֹוש  ּבַ דֹול ְוַהּקָ ְך ַהּגָ לֶּ נּו. ָהֵאל ַהּמֶּ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ש ִ ּבַ ּתַ ִיש ְ

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו: י ְלָך ָנאֶּ  ּכִ

ָבָחה. הַ  יר ּוש ְ ת. ש ִ רֶּ ה ְוִתְפאֶּ ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה. ּתְ ּלָ דֻּ ָלה. נֶַּצח ּגְ ְמש ָ ל ְוִזְמָרה. עֹוז ּומֶּ ּלֵ

ה ּוַמְלכּות: ָ ש ּ  ְקדֻּ

ה ֵאל: . ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ דֹוש  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלש ִ  ּבְ
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ה ְיֹהָוה.    ַאּתָ

חֹות.  ּבָ ש ְ ּתִ ל ּבַ ּלָ דֹול ּוְמהֻּ ְך ּגָ לֶּ  ֵאל מֶּ

ְפָלאֹות.   ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהּנִ

ים.  ֲעש ִ ל ַהּמַ מֹות. ִרּבֹון ּכָ ש ָ ל ַהּנְ  ּבֹוֵרא ּכָ

ירֵ  ש ִ  . י ִזְמָרהַהּבֹוֵחר ּבְ

 
 

 כוס רביעית או חמישית 
 

ן:  פֶׁ ִרי ַהּגָ א ּפְ ְך ָהעֹוָלם ּבֹורֵּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ  ַאּתָ

 שותים בהסבת שמאל
 

ְך ָהעֹוָלם   לֶׁ ינּו מֶׁ ה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ  ַעל:ַאּתָ

ן:ַעל  פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ן ְוַעל ּפְ פֶׁ  ַהּגֶׁ

ָרִציָת  ֶׁ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ש  ְמּדָ ץ חֶׁ רֶׁ ה ְוַעל אֶׁ דֶׁ ָ נּוַבת ַהש ּ ְוַעל ּתְ

ם )ָנא( ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹותֵּ  ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרחֵּ ְרָיּה ְוִלש ְ ֱאכֹל ִמּפִ ינּו לֶׁ

ָך ְוַעל ִצּיֹון  ַלִים ִעירֶׁ ָ ָך ְוַעל ְירּוש  ל ַעּמֶׁ ָראֵּ ינּו ַעל ִיש ְ ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ

ַלִים ִעיר  ָ ָך, ּוְבנֵּה ְירּוש  יָכלֶׁ ָך ְוַעל הֵּ חֶׁ ָך ְוַעל ִמְזּבְ בֹודֶׁ ן ּכְ ּכַ ְ ִמש 

יָ  ָרה ּבְ ְמהֵּ ש  ּבִ ִבְנָיָנּה ַהּקֹדֶׁ נּו ּבְ חֵּ ּמְ נּו ְלתֹוָכּה ְוש ַ ינּו ְוַהֲעלֵּ מֵּ

ה  ָ ְקֻדש ּ יָה ּבִ ְכָך ָעלֶׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָברֶׁ ּבַ ּה ְוִנש ְ ְרּיָ ְונֹאַכל ִמּפִ

 ּוְבָטֳהָרה:
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ה: - בשבת ת ַהּזֶׁ ּבָ ַ יֹום ַהש ּ נּו ּבְ ה ְוַהֲחִליצֵּ  ּוְרצֵּ

ה: צֹות ַהּזֶׁ יֹום ַחג ַהּמַ נּו ּבְ ְמחֵּ  ְוש ַ

י אַ  ִטיב ַלּכֹל ּכִ ה ְיהָֹוה טֹוב ּומֵּ  ּתָ

ן: פֶׁ ִרי ַהּגֶׁ ץ ְוַעל ּפְ ה ְלָך ַעל ָהָארֶׁ  ְונֹודֶׁ

ה ְיהָֹוה ַעל ָהָארֶׁ  רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנהּ ץ ְוַעל ּבָ  :ּפְ

 

 

 

 בחוץ לארץ נוהגים שבליל הסדר השני סופרים כאן ספירת העומר
 

תֹו. ּקָ טֹו ְוחֻּ ּפָ ָכל ִמש ְ  ּכְ

ר ָזִכינוּ  ֶּ ֲאש  ר אֹותֹו. ּכַ   ְלַסּדֵ

ֹותֹו. ה ַלֲעש  ן ִנְזּכֶּ  ּכֵ

ֹוֵכן ְמעֹוָנה.   ָזְך ש 

 קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.

ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָה.   ּבְ

ִרּנָה: דּוִים ְלִצּיֹון ּבְ  ּפְ

 

 נרצה
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 בחוץ לארץ אומרים פיוט זה רק בליל א'  

ְיָלה.  ּלַ ים ִהְפֵלאָת ּבַ  ָאז רֹוב ִנּסִ
ֹרא ְיָלה. ּבְ ה ַהּלַ ת זֶּ מֹורֶּ  ש  ַאש ְ

ק ִנצַּ  דֶּ ר צֶּ נֱֶּחַלק לֹו ַלְיָלה. ּגֵ  ְחּתֹו ּכְ
ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

ְנּתָ  ךְ ּדַ לֶּ ְיָלה. מֶּ ֲחלֹום ַהּלַ ָרר ּבַ   ּגְ
ש  ַלְיָלה. ִהְפַחְדתָּ  מֶּ אֶּ י ּבְ   ֲאַרּמִ

ָרֵאל ְלַמְלָאְך וַ  ר ִיש ְ  ּיּוַכל לֹו ַלְיָלה. ַוָיש ַ
ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

ְתרֹוס  כֹוֵרי ּפַ ַרע ּבְ ְיָלה. זֶּ ֲחִצי ַהּלַ  ָמַחְצּתָ ּבַ
קּוָמם בַּ ֵחיָלם לֹא  ְיָלה. ָמְצאּו ּבְ  ּלַ

ת ֶּ כֹוְכֵבי ַלְיָלה.  ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוש  יָת ּבְ  ִסּלִ
ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

ְיָלה. ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹובַ  ּלַ ָגָריו ּבַ ּתָ ּפְ  ש ְ
ל וּ  ַרע ּבֵ ֹון ַלְיָלה. ּכָ ִאיש  בֹו ּבְ  ַמּצָ

  ת ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה.ְלִאיש  ֲחמּודוֹ 

ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

ְכֵלי קֹ ר ּבִ ּכֵ ּתַ ְיָלה. ִמש ְ ּלַ ש  נֱֶּהַרג ּבֹו ּבַ  דֶּ
ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹותֵ  ֲעתּוֵתי ַלְיָלה. נֹוש ַ  ר ּבִ

ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְיָלה.  ש ִ ּלַ  ְוָכַתב ְסָפִרים ּבַ
ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ

ַנת ַלְיָלה. עֹוַרְרּתָ ִנְצֲחָך עָ  ד ש ְ נֶּדֶּ  ָליו ּבְ

ְיָלה. ּפּוָרה ִתְדר ֹוֵמר ַמה ִמּלַ  ֹוְך ְלש 
ר ְוַגם ַלְילָ  ח ָאָתא ֹבקֶּ ֹוֵמר ְוש ָ ש ּ  ה.ָצַרח ּכַ

ֲחִצי  ְיָלה:ַוְיִהי ּבַ  ַהּלַ

 

ר  הּוא  לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה.  ָקֵרב יֹום ֲאש ֶּ
י ְלךָ  ְיָלה. ָרם הֹוַדע ּכִ   ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהּלַ

ֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך  ל ַהּיֹום ְוָכל ש  ּכָ
ְיָלה.   ַהּלַ

ִאיר  ַכת ַלְיָלהּתָ ש ְ אֹור יֹום חֶּ  . ּכְ
ְיָלה:     ֲחִצי ַהּלַ  ַוְיִהי ּבַ
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יציאת מצרים עומדת ביסוד אמונת ישראל; כל התורה בנויה 

המקודשים אנו על הציר של יציאת מצרים, בכל הזמנים 
מציינים "זכר ליציאת מצרים", ובכל יום ויום עלינו להזכיר 

 את יציאת מצרים.

ניתן לומר שיציאת מצרים היא כל הסיפור הארוך, מהולדת 
סוף. -המכות ועד שיצאנו מבין גזרי ים-משה רבינו, דרך עשר

זכור אבל בתוך הסיפור הזה יש נקודת ציון מאוד מדוייקת "

עשר בניסן -חמשה –ר יצאתם ממצרים" אש את היום הזה

הוא יום היציאה, והזכרון מתמקד דוקא בו. כך גם הכריעו 
הפוסקים להלכה, שהחיוב להזכיר את יציאת מצרים בכל יום 

פירושו להזכיר דוקא את היום הזה )ולא די למשל, בהזכרת 
 קריעת ים סוף(.

אמנם בתאריך של ט"ו בניסן ישנם שני מוקדים, הלילה 

ם. בלילה אכלו ישראל את הפסח, מוכנים ליציאה, אך והיו

יתֹו  ח ּבֵ תַּ אּו ִאיש  ִמּפֶ ם לֹא ֵתצְּ ּתֶ אַּ רק בבוקר יצאו בפועל, "וְּ
ד ּבֶֹקר". וכך הגדירו זאת חז"ל: "כשנגאלו ישראל  עַּ

שנאמר 'הוציאך ה' אלהיך  לא נגאלו אלא בערב ממצרים
".לא יצאו אלא ביום ממצרים לילה'. וכשיצאו  

ה ביום היא ברורה כשמש, יוצאים! אך יש לעמוד על היציא

שקץ עניינה של הגאולה הלילית, וכמו שעולה מדברי חז"ל 

ה"  הגלות ּזֶ ָלה הַּ יְּ ּלַּ "הוא הלילה שאמר  –היה בלילה: "הּוא הַּ

בלילה הזה אני גואל את  הקב"ה לאברהם אבינו, אברהם
". ובספר ניך. וכשהגיע הקץ לא עכבן הקב"ה כהרף עיןב
והר נאמר כי 'עיקר גאולת ישראל לא היתה אלא בלילה'.הז   

כאשר קוראים את הקטע אי אפשר שלא לשאול את השאלה 
האם לזמן יש השפעה על המאורעות המתרחשים בו, או שמא 

 המאורעות הם המעצבים את אופיו של הזמן?

 נועם ברעם



103 

 

 בחוץ לארץ אומרים פיוט זה רק בליל ב' 

ב ץ ּגְ יָך הִ אֹומֶּ ַסח ּורֹותֶּ ּפֶּ אָת ּבַ  ְפלֶּ

ֹראש  כָּ  ַסח ּבְ אָת ּפֶּ ֵ  ל מֹוֲעדֹות ִנש ּ

ַסח  ְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ּפֶּ יָת ְלאֶּ ּלִ  ּגִ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

ַפְקּתָ כְּ  ָלָתיו ּדָ ַסח ּדְ ּפֶּ  חֹם ַהּיֹום ּבַ

ַסח ִהְסִעיר נֹוצְ  ּפֶּ  ִצים עּוגּות ַמּצֹות ּבַ

ֹור ר ְלש  ָקר ָרץ ֵזכֶּ ל ַהּבָ ַסח ְואֶּ ְך ּפֶּ  ֵערֶּ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

ַסח זֹוֲעמּו ְסדֹוִמי ּפֶּ ֵאש  ּבַ  ם ְולֹוֲהטּו ּבְ

ם ץ לֹוט ֵמהֶּ ַסח  חּוּלַ ֵקץ ּפֶּ  ּוַמּצֹות ָאָפה ּבְ

ַסח ּפֶּ ָעְבְרָך ּבַ  ִטאֵטאָת ַאְדַמת מֹוף ְונֹוף ּבְ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

ל אֹון ָמחַ  ֵליָיּה ֹראש  ּכָ ַסח ְצּתָ ּבְ ּמּור ּפֶּ  ל ש ִ

ן בְּ  יר ַעל ּבֵ ּבִ ַסח ּכַ ַסְחּתָ ְבַדם ּפֶּ  כֹור ּפָ

ַסח ּפֶּ ְפָתַחי ּבַ ִחית ָלבֹוא ּבִ ת ַמש ְ י ּתֵ  ְלִבְלּתִ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

רֶּ  ַסח ְמסּוּגֶּ ִעּתֹוֵתי ּפֶּ ָרה ּבְ ּגָ  ת סֻּ

ְמָדה ִמְדָין בּ  ַסח ִנש ְ ר ּפֶּ עֹוֵרי עֹומֶּ  ְצִליל ש ְ

ֹוָרפּו  ַסח ש  יַקד ְיקֹוד ּפֶּ ַמֵני ּפּול ְולּוד ּבִ  ַמש ְ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

נֹוב ַלעֲ  ַסח עֹוד ַהּיֹום ּבְ ָעה עֹוַנת ּפֶּ  מֹוד ַעד ּגָ

ְתָבה ְלַקֲעקֵ  ס ָיד ּכָ ַסח ּפַ  ַע צּול בּפֶּ

ַסח   ּפֶּ ְלָחן ּבַ ִפית ָערֹוְך ַהשֻּ  ָצֹפה ַהּצָ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ

ְנָסה ֲהדַ  ַסח  ָקָהל ּכִ ּפֶּ ש ּבַ ּלֵ ַ ה צֹום ְלש   ּסָ

ע ָמַחְצתָּ  ית ָרש ָ ַסח  ֹראש  ִמּבֵ ּפֶּ ים ּבַ ִ ֵעץ ֲחִמש ּ   ּבְ

גַ  ה רֶּ י ֵאּלֶּ ּתֵ ַסח  ש ְ ּפֶּ ִביא ְלעּוִצית ּבַ  ע ּתָ

ַסח  ש ַחג ּפֶּ ֵליל ִהְתַקּדֵ רּום ְיִמינֶָּך ּכְ עֹוז ָיְדָך ּתָ  ּתָ

ַסח  ַבח ּפֶּ ם זֶּ  ַוֲאַמְרּתֶּ
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ֲהָלָכה ְגדּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:  חּור ּכַ ְמלּוָכה ּבָ יר ּבִ  ַאּדִ

ְמָלָכה. ְלָך ּוְלךָ  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ  , ְלָך ּכִ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

ֲהָלָכה ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה ָהדּור ּכַ גּול ּבִ  ּדָ

ְמָלָכה.  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

אי בִּ  ֲהָלָכה ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ַזּכַ  ְמלּוָכה ָחִסין ּכַ

ְמָלָכה.  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

ֲהָלָכה ִלמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:  יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה ּכָ  ָיִחיד ּבִ

י ְלָך, ְלָך ַאף לְ  ְמָלָכה. ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ  ָך, ְלָך ה' ַהּמַ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

 

ֲהָלָכה ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה נֹוָרא ּכַ  ָמרֹום ּבִ

ְמָלָכה.  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

הכִּ  י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ  י לֹו ָנאֶּ

ֲהָלָכה ַצִדיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:  ה ּכַ ְמלּוָכה פֹודֶּ  ָעָניו ּבִ

ְמָלָכה. י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ   ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

ֲהָלָכה ִשְנַאָניו ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה ַרחּום ּכַ  ָקדֹוש ּבִ

י ְלָך, ְלָך  ְמָלָכה. ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ  ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ּתְ ְמלּוָכה תֹוֵמְך ּכַ ִקיף ּבִ  ּתָ

ְמָלָכה.  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ה' ַהּמַ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ה י לֹו ָיאֶּ ה ּכִ י לֹו ָנאֶּ  ּכִ

 

קָ  ָקרֹוב. ִיְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ  רֹוב, ּבִ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ֵאל ּבְ

גּול הּוא   דֹול הּוא  ּדָ חּור הּוא  ּגָ  ּבָ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ָקרֹוב, ּבִ  ִיְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ

ֵנה  ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ָקרֹוב.ֵאל ּבְ  ֵביְתָך ּבְ

אי הּוא    ָהדּור הּוא  ָוִתיק הּוא  ַזּכַ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ָקרֹוב, ּבִ  ִיְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ֵאל ּבְ

 ָחִסיד הּוא  ָטהֹור הּוא  ָיִחיד הּוא  

ְמהֵ  ָקרֹוב, ּבִ ָקרֹוב. ִיְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ  ָרה, ּבִ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ֵאל ּבְ
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ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש   :אֶּ

ַנִים ֲאִני יֹוֵדעַ   .ִמי יֹוֵדַע, ש ְ

ץש ְ  ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית. אֶּ חֹות ַהּבְ  :ֵני לֻּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ   לש ָ  .ִמי יֹוֵדַע, ש ְ

בַּ  ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ץש ְ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ  :ש ּ

ע ֲאִני יֹוֵדעַ    .ִמי יֹוֵדַע, ַאְרּבַ

ָחד ֱאלֵֹהינּו  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ ַאְרּבַ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ  :ש 

ה ֲאִני יֹוֵדעַ   ָ  .ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמש ּ

ִרית,  חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ָ ֲחִמש ּ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש   :אֶּ

ה ֲאִני יֹוֵדעַ   ָ ש ּ  .ִמי יֹוֵדַע, ש ִ

ה  לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ָנה, ֲחִמש ָ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ ש ִ

ָחד ֱאלֵֹהינוּ  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ץ ָאבֹות, ש ְ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ  :ש 

 

ְך הּוא   לֶּ יר הּוא  ָלמּוד הּוא  מֶּ ּבִ  ּכַ

ָקרֹוב. יִ  ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ָקרֹוב, ּבִ  ְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ

ֵנה  ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ָקרֹוב.ֵאל ּבְ  ֵביְתָך ּבְ

יק הּוא   ה הּוא  ַצּדִ יב הּוא  ִעזּּוז הּוא  ּפֹודֶּ  נֹוָרא הּוא  ַסּגִ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ָקרֹוב, ּבִ  ִיְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  .ֵאל ּבְ

י הּוא  תַּ  ּדַ יף הּוא  ָקדֹוש  הּוא  ַרחּום הּוא  ש ַ  ּקִ

ָקרֹוב. יִ  ָיֵמינּו, ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ָקרֹוב, ּבִ  ְבנֶּה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ  ֵאל ּבְ
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ְבָעה ֲאִני יֹוֵדעַ    .ִמי יֹוֵדַע, ש ִ

ע  י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ָנה, ֲחִמש ָ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  ש ִ

ל ַמִים ִאָמהֹות, ש ְ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ ש ָ

ץ  :ּוָבָארֶּ

מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדעַ    .ִמי יֹוֵדַע, ש ְ

א ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ש ִ ה ש ְ ָנה, ֲחִמש ָ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ , ש ִ

ָחד  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ חּוְמש 

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ  :ֱאלֵֹהינּו ש 

ָעה ֲאִני יֹוֵדעַ ִמי יֹודֵ   ש ְ  .ַע, ּתִ

ה ִסְדֵרי  ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ש ִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ש ְ ש ְ ּתִ

חֹות  ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ָנה, ֲחִמש ָ ִמש ְ

ַמִים וּ  ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית, אֶּ ץַהּבְ  :ָבָארֶּ

ָרה ֲאִני יֹוֵדעַ    .ִמי יֹוֵדַע, ֲעש ָ

ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ש ִ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ש ְ ש ְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ ֲעש ָ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ע ִאָמהֹות, ש  י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ֲחִמש ָ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ  :ש ְ

ר ֲאִני י .  .ֹוֵדעַ ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד ָעש ָ

מֹוָנה ְיֵמי  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ש ְ ש ְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ א, ֲעש ָ ר ּכֹוְכַבּיָ ַאַחד ָעש ָ

י תֹוָרה,  ֵ ה חּוְמש  ָנה, ֲחִמש ָ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  ִמיָלה, ש ִ

ָחד ֱאלֹ  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ ֵהינּו ַאְרּבַ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ  :ש 
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ר ֲאִני יֹוֵדעַ   ֵנים ָעש ָ  .ִמי יֹוֵדַע, ש ְ

ֵנים עָ  ָעה ַיְרֵחי ש ְ ש ְ ַרָיא, ּתִ ָרה ִדּבְ א, ֲעש ָ ר ּכֹוְכַבּיָ ְבַטָיא, ַאַחד ָעש ָ ר ש ִ ש ָ

ה  ָנה, ֲחִמש ָ ה ִסְדֵרי ִמש ְ ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ש ִ ֵלָדה, ש ְ

ִרית,  חֹות ַהּבְ ֵני לֻּ ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ָחד חּוְמש  אֶּ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ  :ֱאלֵֹהינּו ש 

 

ר ֲאִני יֹוֵדעַ   ה ָעש ָ לש ָ  .ִמי יֹוֵדַע, ש ְ

ָרה  א, ֲעש ָ ר ּכֹוְכַבּיָ ְבַטָיא, ַאַחד ָעש ָ ר ש ִ ֵנים ָעש ָ ָיא. ש ְ ר ִמּדַ ה ָעש ָ לש ָ ש ְ

מֹונָ  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ש ְ ש ְ ַרָיא, ּתִ ה ִדּבְ ָ ש ּ א, ש ִ ּתָ ּבַ ַ ְבָעה ְיֵמי ש  ה ְיֵמי ִמיָלה, ש ִ

ֵני  ה ָאבֹות, ש ְ לש ָ ע ִאָמהֹות, ש ְ י תֹוָרה, ַאְרּבַ ֵ ה חּוְמש  ָנה, ֲחִמש ָ ִסְדֵרי ִמש ְ

ץ ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ּבַ ֶּ ָחד ֱאלֵֹהינּו ש  ִרית, אֶּ חֹות ַהּבְ  .לֻּ

 דברים ש"מי לא יודע "?  13השיר מהווה איזשהו בסיס ל
שכל אדם שמתיימר להבין בתורה צריך לדעת ולהכיר  בסיס

  .בעל פה , לפחות אותו

אני חושבת שהסיבה שהוא מצוין במהגדה של פסח , 
מתכתבת עם היציאה מעבדות לחירות, זאת אומרת שאם החג 
בא להזכיר לנו שהיינו עבדים ואנחנו צריכים לדעת להעריך 

דים רק עב את החופש , ולא להיות עבדים שוב , אולי 
לחופש ולאושר עצמו, אז צריך תמיד לזכור את הבסיס , את 
הסיבה להכול , שיהיה משהו יציב שעליו נשענים שאין מצב 
ששוכחים אותו , קרקע לעמוד עליה , שלא ניהיה שיכורים 

  .מחופש ונשכח מאיפה באנו

אם אני מנסה לחשוב איזה בסיס יש לנו היום , במציאות 
ערכים מונחים המעשים שלנו , על העכשווית , על איזה 

איזה קרקע נסללת הדרך שלנו , אני ממש לא מוצאת 
 .תשובה
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אני חושבת שחזרנו להיות דור משועבד , לטכנולוגיה , 
לשטחיות, לחיצוניות , לסיפוק הרגעי , דור שחושב שהוא 

  . יודע הכול אבל בעצם לא יודע כלום

קרקע יציבה  ובסיס , אין בסיס בעולם של שיעבוד , אין
בעולם שאין בו תוכן שאין בו מטרה ומשמעות , הכול 

"חופשי וזורם" אבל בעצם הכי לא . אנחנו דור שמשיג מה 
שהוא רוצה אבל אם יש משהו שהוא לא יודע זה מה הוא 
רוצה , אז אחד מי יודע ? אני חושבת שאנחנו יודעים , 
וצים אנחנו מי שבחרנו לעשות שנה בשביל להבין מה אנחנו ר

ורק אחר כך להשיג אותו , אנחנו שרצינו שישאלנו אותנו מי 
 .יודע וניהיה אלו שיודעים

 גרסת המכינה –אחד מי יודע ? 

  אחד מי יודע?

  אחד אני יודע:

  אחד דוד נחמן.

  שניים מי יודע?

  שניים אני יודע:

  שתי יציאות קנה

 

  שלושה מי יודע?

  שלושה אני יודע:

 שלושה שמאלנים

 

  ארבע מי יודע?

  ארבע אני יודע:

 ארבע שעות שינה

 

  חמש מי יודע?

  חמש אני יודע:

  , שפועלות חמש
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  עשרה מי יודע?

  עשרה אני יודע:

 עשרה דתיים, 

 

  אחד עשר מי יודע?

  אחד עשר אני יודע:

 אחד עשר צמחונים, 

 

  שנים עשר מי יודע?

  שנים עשר אני יודע:

 שנים עשר מליאות בשבוע , 

 

  שלושה עשר מי יודע?

  שר אני יודע:שלושה ע

 .שלושה עשר פצועים

 מיקה שטרנשיין

  שש מי יודע?

  שש אני יודע:

 ועדות,  שש

 

  שבעה מי יודע?

  שבעה אני יודע:

 שבעה שנבים פלצניים, 

 

  שמונה מי יודע?

  שמונה אני יודע:

  שמונה אנשים בשיעור,

 

  דע?תשעה מי יו

  תשעה אני יודע:

 תשעה אחים של, 
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ְדָיא   ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ ְדָיא ּדִ  ַחד ּגַ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ ְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ֻּ  ְוָאָתא  ש 

א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ְוָאָתא  כַ  ְזַבן ַאּבָ ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ְנָרא ּדְ ֻּ א ְוָנַשְך לש  ְלּבָ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ  ּגַ

א  ְזַבן ַאּבָ ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך לש  א ּדְ ה לַכְלּבָ ְטָרא ְוִהּכָ ְוָאָתא  חֻּ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ  ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ְוָאָתא  נּורָ  ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך לש  א ּדְ ה לַכְלּבָ ִהּכָ ְטָרא ּדְ ַרף לחֻּ א ְוש ָ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ  ּדִ

ְנָרא  ֻּ ָנַשְך לש  א ּדְ ה לַכְלּבָ ִהּכָ ְטָרא ּדְ ַרף לחֻּ ש ָ ה לנּוָרא ּדְ א ְוִכּבָ ְוָאָתא  ַמּיָ

ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ  ְדָיא ּדְ ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ  ְזַבן ַאּבָ

א  ה לַכְלּבָ ִהּכָ ְטָרא ּדְ ַרף לחֻּ ש ָ ה לנּוָרא ּדְ ִכּבָ א ּדְ ָתה לַמּיָ ְוָאָתא  תֹוָרא ְוש ָ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך לש   ּדְ

כִ ְוָאָתא   א ּדְ ָתא לַמּיָ ש ָ ַחט לתֹוָרא ּדְ ְטָראשֹוֵחט ְוש ָ ַרף לחֻּ ש ָ ה לנּוָרא ּדְ  ּבָ

זְ  ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך לש  א ּדְ ה לַכְלּבָ ִהּכָ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחדּדְ  ַבן ַאּבָ

ְדָיא גַּ   ְדָיא ַחד ּגַ

ַחט ש ָ ֹוֵחט  ּדְ ַחט ַלש ּ ת ְוש ָ וֶּ א   ְוָאָתא  ַמְלַאְך ַהּמָ ָתא לַמּיָ ש ָ לתֹוָרא ּדְ

ָאְכָלה  ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך לש  א ּדְ ה לַכְלּבָ ִהּכָ ְטָרא ּדְ ַרף לחֻּ ש ָ ה לנּוָרא ּדְ ִכּבָ ּדְ

ְדָיא  ְדָיא ַחד ּגַ א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ  ְלַגְדָיא  ּדִ

חַ  ש ָ ת ּדְ וֶּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא  ְוש ָ דֹוש ּבָ ֹוֵחט  ְוָאָתא  ַהּקָ ט  ַלש ּ
ה  ִהּכָ ְטָרא ּדְ ַרף ְלחֻּ ש ָ ה ְלנּוָרא ּדְ ִכּבָ א ּדְ ָתא ְלַמּיָ ש ָ ַחט  ְלתֹוָרא ּדְ ש ָ ּדְ

ְדָיא  א ִבְתֵרי זּוֵזי ַחד ּגַ ְזַבן ַאּבָ ָאְכָלה ְלַגְדָיא  ּדִ ְנָרא ּדְ ֻּ ָנַשְך ְלש  א ּדְ ְלַכְלּבָ
ְדָיא  .ַחד ּגַ
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  חד גדיא

כולנו מכירים את השיר "חד גדיא" מליל הסדר. השיר אמנם 
כתוב בארמית, אבל בהרבה הגדות מובא התרגום שלו 

אבא קנה גדי, תמורת לעברית. תרגום שחושף עלילה מענינת: 

סכום של שני זוזים )סוג מטבע עתיק(. מיד אחרי שהגדי 

נקנה, הוא נטרף על ידי חתול. החתול גם הוא ננשך, על ידי 
כלב, שהוכה על ידי מקל. המקל לא יצא בזול מהמכה שלו, 

ונשרף באש, שכובתה באופן טבעי על ידי מים. את המים 

י השוחט. השוחט שתה השור, מה שהוביל לשחיטתו על יד

ניצב לפני לא פחות ממלאך המוות, ובסופו של השיר, נשחט 
 גם מלאך המוות על ידי הקדוש ברוך הוא.

ברור שיש פה משהו מעבר. ברור שאם עם ישראל נוהג 
במשך הדורות לומר מזמור זה, יש לכך סיבה. יש פה איזה 

מסר סודי: כל דמות או בעל חיים מסמל משהו, והמשהו הזה 

י קשור ליציאת מצרים, שהרי זו המצוה בלילה הזה. אבל ודא
 כתב החידה הזה נראה סתום ולא מובן.

עד שבא הגאון מוילנא וחידש את הפירוש הבא: כל בית 
 בשיר מספר על אדם או אירוע כלשהו בתולדות עם ישראל:

הגדי הוא זכות הבכורה, שמוזכרת בתורה )בראשית פרק כה(. 

אות מי נולד ראשון )שאם כך, אי בכורה אינה בירור המצי

אפשר היה למכור אותה...(, אלא היא הזכות לקבל שליחות 
מיוחדת מבורא העולם. השליחות הזו הועברה מאברהם אבינו 

ליצחק בנו, כדי להמשיך את משימתו ושליחותו של אברהם, 

ל אחד, של אהבה -לבנות עולם חסד וצדק, של אמונה בא
 התחרותי, הפאגני והאכזרי.בניגוד לעולם  –ושל שלום 
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ה"אבא" שמוזכר בחד גדיא מסמל את יעקב, שקנה את זכות 
 הבכורה מעשיו אחיו.

"שני הזוזים" הם הלחם ונזיד העדשים בהם שילם יעקב 
 לעשיו תמורת הבכורה.

"החתול" מייצג את קנאתם של בני יעקב באחיהם יוסף, 
 שהובילה אותם למכור אותו לעבדות במצרים.

מסמל את מצרים, אליה הגיע יוסף. הארץ אשר "הכלב" 

הפכה בהמשך למקום מגוריהם של כל בני ביתו של יעקב, 
 הארץ בה הם שועבדו, והארץ ממנה אף נגאלו.

"המקל" הוא מטהו המפורסם של משה, ששימש להביא מכות 

רבות על המצרים, ולקרוע את ים סוף, כדי שבני ישראל 
 יחצו אותו.

מאונם של בני ישראל לעבודה זרה. זה "האש" מייצגת את צי

יצר שלנו מאד קשה להבין, אבל בזמן שהוא היה פעיל 

בעולם, מהשנה בה עם ישראל יצא מצרים ועד לחורבנו של 
בית המקדש הראשון, זה היה יצר עז, לא פחות מיצר 

 התאווה.

"המים" מייצגים את חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, שהצליחו 
ודה זרה, וגרמו לעולם להשתדרג להכרית את היצר לעב

למציאות שבה כבר אין הלהט והתשוקה שהיו בעבר לעבודה 
 הזרה.

"השור" הוא מלכות רומי )צאצאי עשיו(, שהחריבה את בית 
 המקדש השני.
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"השוחט" הוא משיח בן יוסף, שעל פי המסורת, עתיד 

להילחם עם אויבנו לעתיד לבוא ולהחזיר לנו שליטה מלאה 
 ץ ישראל.על אר

את מלאך המוות לא צריכים להציג. בשיר הזה הוא 
 מייצג את מותו של משיח בן יוסף.

כמובן, גם את הקדוש ברוך הוא אין כל צורך להציג. 

כאן מדובר בהגעתו של משיח בן דוד.החזרתיות בכל 

אחד מבתי השיר מדגישה את הגאות והשפל 
לפעמים אנחנו למטה, אולם אז  –בהיסטוריה היהודית 

 אנחנו עולים. 

כשקראתי לראשונה את פירוש המזמור ישר עלה לי 

ק ביותר ינצח" , לראש "מעגל החיים" , "החז
 "מחזוריות" . 

יש קשר חזק מאוד בין המציאות שאנו חיים בה ברגע זה 

לבין העבר ההיסטורי העמוק של עם ישראל הרי אחרת לא 

היינו ממשיכים וקוראים בעקביות כל שנה את אותו המזמור , 

את אותן השורות ואת אותם הסיפורים ועדיין מרגישים חיבור 
ההגדה יחד עם בני המשפחה חזק כל כך כמו קריאת 

 שיושבים לצידנו . 

יש משהו יפה במעגל החיים הזה שבני ישראל חוו אז ושאנו 

חווים עכשיו , בהווה . תחשבו לרגע על החיים שלכם. החיים 

בנויים ממעגלים. כשאנחנו נולדים, מעגל המשפחה עוטף 

אותנו בחיבוק חם. יכולת התקשורת בינינו מתפתחת במעגל 
גן, אנחנו מתבגרים יחד בתיכון, נלחמים יחד כצוות החברים ב

או כמחלקה בצבא, יחד קורעים את העולם בטיול לחו"ל, 

שהופכת  –לומדים יחד באוניברסיטה, מקימים משפחה משלנו 

ונכנסים למעגל העבודה.  –עבורנו למעגל הקרוב ביותר 
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איכות החיים שלנו תלויה באיכות היחסים בינינו לבין חברינו 

גלים השונים בחיינו. כשבמעגלים שלנו יש חום, פרגון למע
ועזרה הדדית, אנחנו מכנים את זה בשמות כמו: ידידות, 

שותפות, חברות ואפילו אהבה, וכשהקשרים במעגלי חיינו 

מתרופפים ומתקררים, אנחנו סובלים. מאוד. גירושין, חוסר 

ביטחון פסיכולוגי, בדידות ואפילו מחלות הם רק דוגמאות 
 דות.אח

בעוד שמרבית השיר מביט לאחור ואולי אפילו מעט מפחיד 

או מערער את קיומינו כאשר מדגיש לנו שוב ושוב שהחזק 
שולט והגורל או אלוהים רק הם ייבחרו עבורינו את המשך 

התגלגלות חיינו והרי אנחנו כל כך קטנים ותוך שנייה יכולים 

יים להעלם ולהפוך לחסרי משמעות. ובכל זאת הוא מסת

במבט אופטימי אל העתיד, לפעמים נהיה חלשים מאוד , 
פגיעים וחוששים אך כמעט תמיד החיים ימשיכו הלאה ולנו 

לא תהיה ברירה אלא להעמד שוב על הרגליים ולהמשיך 

להילחם בכל אוייבנו שזה כבר בוודאות הוכח לנו , לא משנה 

מה , בני ישראל ימשיכו להתקיים גם עם כל שונאינו וזה 
 עניי הסיום המתאים והראוי ללילה מופלא שכזה, ליל הסדר.ב

 נעה שפר

 

 

 

 

 

 


