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 הקדמה
 

הגדה של פסח היא שיח דינמי של עם ישראל הנמשך אלפי שנה. הוא מתחיל ב"ארמי אובד אבי..." עם 

 יעקב אבינו, שיאו ביציאת מצרים שכוננה אותנו כעם, אך הסיפור הולך ונמשך עד היום.

 לא מספרים את הסיפור אלא חלק ממנו. אנחנו

ההגדה פותחת בהכרזה "הא לחמא עניא שאכלו אבותינו במצרים...השתא הכא )עכשיו כאן בגלות( ולשנה 

הגענו לשלב בסיפור שבו יש לשנות את הפתיחה : השתא הכא בארץ ישראל.  -הבאה בארץ ישראל..."  

אסף במסע הדורות וכעת עלינו לממש אותו כעת אנחנו בארץ ישראל ואנחנו אוספים את המשא שנ

 במציאות המתחדשת של עם ישראל בארצו.

"הגדה משלנו" היא הכרזה שזה הסיפור שלנו. אנחנו חלק ממנו וכעת אנחנו כותבים במעשינו את החוליה 

 הבאה בשרשרת הדורות.

היא מהותה של היכולת להיות מובילי מציאות ולכתוב את הסיפור ולא רק להיות סבילים ונפעלים 

החירות של חג החירות...היכולת לעבור ממציאות בה היינו נרדפים וחסרי יכולת לברוא מציאות חדשה, 

למציאות ישראלית בה אנחנו בוראים ויוצרים ומממשים מציאות ישראלית ויהודית מתחדשת היא היא 

 הגאולה המדוברת.

 זוהי ה"הגדה משלנו"

 באהבה גדולה

  ראש המדרשה. –אביה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ם גיאתנתן מזא"ה ות

 על יוזמת כתיבת ההגדהתלמידי השל"ב, 

 

 ,הימים רדופים ומלאי בדידות
 ,בית המדרש שומם ונטוש
 .אך הגחלת עודנה לוחשת

 
  בעצמותינו בוער הלימוד
 לחג החירות נתכונן ונגיע
 .כשפינו מלא שירה כמבוע

 
 הפירות נקטפים בימי ההסגר

 .נאספים לקראת ליל הסדרוהמדרשים 
 בני חורין שהולכים ועובדים בחקלאות

 
 נקהל במרחק ארבע אמות
  נעבוד ונלמד נאכל ונישן
 לא נתערה ולא נתערבב

 ארבע אמות בין הקבוצות
 

 בימים קוטפים הדרים
 בערבים תורה מרביצים

 ,ובלילות נמים שנת ישרים
 אלה חיי התלמידים בימים הרדופים

 
  בית המדרש שומם
 אך הרוח סוערת
 הרעיונות גועשים
 וההגדה לא נסגרת

 הגיע זמן קריאת שמע של שחרית
 

 פתחו המחשב מבודדי הקורונה
 עוד חבורת לימוד בפלטפורמת הזום

 מרקו הפנינים לטשו החידושים
 הוסיפו עוד בערה למדורה

 
 קומו לכם מבודדי הקורונה

 קולותינו מנגנים בבדידותכם לעת ליל
 בודדי הקורונההתענגו, אתם, מ

 על דברי טעם וריח בזה הסדר
 

  



 

 

 

 

 הגדה
 



  

 י בנו בחרת ואותנו כ -יש אומרים
 כל העמים עםקידשת 

 

 דש יוםק \נפתלי אופנהיימר 
 

 קדש יום אשר הוא לא יום
 ולא לילה

 יום נצח חצי חלום
 

 קדש יום אשר איש לבנו מליל
 על חצות נגף בו לאל פילל

 על חלום חירות בחשכת ליל
 

 קדש יום אומה וסודה
 על עמודי יסודה
  כי מעפר נוסדה

 
 קדש יום לא יבוא אל אחר

 הוא עצמו לא מלאך ולא מאחר
 בא לפדות את אשר בו בוחר

 
 קדש יום תורה מוצקה
 אשר מצרה ומצוקה

 בדמנו נוצקה
 

 קדש יום אשר על משקוף דם בכור
  ידענו פני אל ולא סגנו אחור

 שמוע שמענו כי לדורותינו נזכור
 

 קדש יום אביב
 ירח נוגהו מרהיב
 חביבמאיר הדרך לעם 

 
 קדש יום
 חדש יום
 קרב יום

 .אשר הוא לא יום ולא לילה
 

 קדש

י. ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבֹותַ 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך

 ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

 ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְךָברּוְך 

־ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל

ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכל־ָלשֹון 

ן ָלנּו ְוִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו. ַוִתתֶ 

ה' ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהָבה מֹוֲעִדים 

ְלִשְמָחה, ַחִגים ּוְזַמִנים 

ְלָששֹון ֶאת יֹום ַחג ַהַמּצֹות 

ֵחרּוֵתנּו, ִמְקָרא ַהֶזה ְזַמן 

ֹקֶדש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. 

ִכי ָבנּו ָבַחְרָת ְואֹוָתנּו 

ִקַדְשָת ִמָכל ָהַעִמים, 

ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך ְבִשְמָחה 

 ּוְבָששֹון ִהְנַחְלָתנּו. ָברּוְך

ַאָתה ה', מקדש ִיְשָרֵאל 

 ְוַהְזַמִנים.

 

גם אך למה , מובןבפסח זה 
בשבת אומרים "זכר ליציאת 

 מצרים" בקידוש?
 

מורה נבוכים, חלק ב, פרק 

 ל"א, תרגום שוורץ

 
בתורה מופיעים שני טעמים 
שונים, כי מסקנותיהם שתיים 
שונות. כי הוא אמר בתור טעם 
לכיבוד השבת בעשר הדברות 

ונים לאמור: כי ששת הראש
וינח כיום  ...ימים עשה ה'

ת יום כן ברך ה' א-על ,השביעי
; ואמר במשנה השבת ויקדשהו

וזכרת כי עבד היית  :ורהת
ויצאך ה' אלהיך בארץ מצרים 

משם ביד חזקה ובזרע נטויה[, 
על כן צוך ה' אלהיך לעשות את 

וזה  .יום השבת )דברים ה', ט"ו(
נכון, כי המסקנה של הדיבור 
הראשון היא קידוש היום 
וכיבודו ]...[ אך שהתורה 

אנו  ציוותה ופקדה עלינו
לשמור אותו, זאת היא מסקנה 
הנובעת מן הטעם שהיינו 
עבדים במצרים שבה לא 
שירתנו בבחירתנו ובשעה 
שחפצנו, ולא יכולנו לשבות. 
לכן ציווה עלינו בתורה לשבות 
ולנוח כדי שנצרף את שני 
הדברים, נאמין בדעה נכונה 
והיא חידוש העולם, המורה על 
מציאות האל בתחילת 

ל ביותר, המחשבה ועיון ק
נו וניזכר בחסדי האל עלי

שהניח לנו מתחת סבלות 
שמות ו', ז'( . זה מעין מצרים )

יונית נכונה חסד הכולל דעה ע
  .ותיקון המצב הגופני

 

 יון הר שפיס \תפילה 
 ְתִפָלה ִלְשֹלֹמה

ֶשֹּלא ֵאַדע ְלעֹוָלם 
 ְשָפָתן

ִרים ּוְבֵהמֹות  ֶשל ִצפֳּ
 ָנהֶשֹּלא ָאִבין ְגִעָיה ְכִקי

 ִכְתִפָלהְשִריָקה 
 ִציּוץ ְכִמְזמֹור ְתִהִלים
ֶאָלא ְיֵהא ִנגּונֹו ֶשל 

 עֹוָלם
 עֹוֵבר ְבִסְכלּוִתי

 ּוְמַמְלָאה ִשְמָחה.
 



  

 שחר אל עמי
 

 "אתה בחרתנו מכל עם ורוממתנו מכל לשון..."
 .כל כך הרבה מטען במשפט אחד

 
כיהודי ליברלי, כבר זמן מה שאני מנהל מערכת יחסים מורכבת עם רעיון "בחירת ישראל". השאלות שעולות בעקבות 

רבות אני בוחר לברוח מהבעיה. להסתפק בהחלפה ממולמלת קטנה מתחת לשפם  המשפט הזה גדולות מנשוא, ולעיתים
 שאין, ולהגיד עם כל העמים במקום מכל העמים. בטריק לשוני פשוט נפתרות רוב בעיותיי התיאולוגיות.

 
היותו אולם, כאשר מגיע ערב פסח, ברכה זו מופיעה לפתע באור שונה. לא בחירה, אלא עצמאות ולאום. חג הפסח, מלבד 

חג החירות, מהווה גם את האירוע המגבש של עם ישראל. בני ישראל חיים במצרים כעבדים ויוצאים ממצרים כעם 
חופשי. יציאת מצרים נהפכת לאבן הבסיס של הזיכרון הלאומי שלנו. הקשר הבסיסי של כל יהודי לעם ולתולדותיו. ביד 

ופתים במצרים. הוא מייצר אומה. הוא מרומם את בני ישראל חזקה וזרוע נטויה, אלוקים עושה משהו מעבר לאותות ומ
 הוא מייחד ומקדש אותם ומאחד אותם לעם חדש. -מהלשונות בהם הם חיו 

 
בימינו, לאחר לידתה השנייה של האומה העברית וקום מדינתה, פסח מקבל משמעות רבה ועמוקה הרבה יותר. איננו 

ו להיות בארץ. לקרוא את ההגדה לא רק כבני חורין, אלא גם בארעא שמחים רק בחירותנו מעבדות, אלא גם בחירותנ
ובוחר לראות  "בחירת ישראל"דישראל. אנו חוגגים את היותנו עם חופשי בארצנו. לכן, בערב פסח אני מניח בצד את 

 .פרטיקולרי, אלא כגאוות יחידה-לא כרעיון תיאולוגי "אתה בחרתנו"את 
 

 
 פרשה ד ,שיר השירים רבה )וילנא( 

 :רבי הונא בשם בר קפרא אמר
בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, ולא שינו את 

 לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא בהן אחד פרוץ בערוה. ]...[ 
, "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי"ולא שנו לשונם, להלן כתיב )בראשית י"ד( 

כי פי "ת מ"ה( , וכתיב )בראשי"אלהי העברים נקרא עלינו"וכאן כתיב )שמות ה'( 
 .בלשון הקדש -"המדבר אליכם

 



  
  

 -היידנהייםהרב טעבלה באנדי, הגדה בהוצאת מערכת 

ועוד יש טעם לרחיצה. לרמז זכר לחירות בזה הלילה. ואנו נוהגים כמלך שהוא 

הרחיצה ם כן מפונק ואיסטניס שלא אוכל שום דבר בלא רחיצה. ומטעם זה הוא ג

להראות שהוא כמלך ועבדיו משמשים אותו. ואל תתמה על  ,י אחר ולא בעצמו"ע

כי מראה בעצמו היפך מן  ,אותו אחר האיך הוא מתקן את רבו ואת עצמו לא תקן

הראוי שהוא כעבד ובאמת צריך גם להראות בעצמו נוהג כמלך כי כל ישראל 

 מחוייבין לעשות כסדר הזה:

  

ואחיו של הרב שמואל באנדי. ר טעבעלה באנדי, בן הרב משה יונה וביילא שייאר 

מערכת ". כתב פירוש להגדה של פסח שנקרא  19אחד מרבני פרנקפורט במאה ה

 ."היידנהיים

 

לא רק בליל תמיד, ו ערוךפי שולחן  לע

לפני  ליטול ידיים בלא ברכה , ישהסדר

 .אכילת ירקות ופירות שנטבלו

 מאחר והמקדש ,בפועל, לא נוהגים כך כיום

נהוגים.  כבר אינםודיני טומאה וטהרה  נחרב

 ?בליל הסדר כן עושים זאת אם כן, מדוע

 - ח"קנ חיים סימן חורא שולחן ערוך

משבעה  אם אוכל דבר שטיבולו באחד

מ ]דהיינו יין "ט ד"ד שח"משקין שסימנם י

דבש שמן חלב טל דם מים[ ולא נתנגב 

אין ידיו נוגעות במקום המשקה צריך ואפילו 

טבל רק נטילה בלא ברכה ]ואפילו אינו מ

יטול  כך(-, אפילו הכי )ראש הירק או הפרי

 [ית יוסףבלא ברכה[ ]ב

 

 עדן קלנר

, ובכך היא לבדה נראית חסרה, ומאידך קדש ורחץהיא הוראה מבותקת. מהצד האחד היא נמצאת כחלק מהצמד ורחץ ההוראה 

שמקדימה  קדשצמודה להוראת  ורחץ. למעשה זה מתמיהה מדוע הוראת כרפסמצידה התוכני הרי היא הכשרה לפעולה הבאה 

 . נבקש לפתוח את השאלות הללו.כרפסהיא פעולה המכינה אותנו לאכילת  ורחץאותה, והרי לכאורה 

הרחיצה. בתקופת חז"ל היו מחולקים ישראל לחברים ועמי ארצות, כאשר החברים קיבלו על טכני לפעולת -נקדים הסבר הלכתי

. אחת מהחומרות שקיבלו על עצמם חברים היא לאכול 1עצמם חומרות שונות בדיני טומאה וטהרה ובדיני תרומות ומעשרות

קבלת טומאה, שכן מאכלים שנטבלים חולין בטהרה. ואמנם, כאשר נטבול את הכרפס במי מלח או בחומץ, נכשיר את הכרפס ל

הרי שהמאכל יטמא. פילוג זה יצר מתח גדול בין  1, ומאחר שהידיים שלנו טמאות1במים לרצוננו מוכשרין לקבלת טומאה

. נוכל להסביר זאת 1. אמנם ברגלים מתח זה מופר לזמן קצר, שכן ברגל כל ישראל נחשבים חברים1החברים לבין עמי הארצות

ים שכל ישראל עולים לאכול קודשים, ומאליו הם מקפידים יותר על טומאה וטהרה, ואם יאכל את הכרפס בפשטות, שברגל

 מבלי ליטול ידיים יטמא ולא יוכל לאכול את הפסח. 

אמנם בזמננו נוהגים רוב העולם שלא להקפיד על נטילת ידיים קודם אכילת ירקות טבולים, שכן איננו מקפידים על טומאה 

לשאול מדוע נשמר דווקא מנהג זה. וכבר אפשר לדרוש שחלק מיסוד הפסח שנאכל בחבורה, וגם היום אנו  וטהרה, ואפשר

כולנו נוהגים כחברים ומשמרים את המנהג. ועוד קורבן הפסח הוא היחיד שקודם למעמד הר סיני ולציווי הקורבנות בספר 

. ניתן 1ורבן יחיד או קורבן ציבור, אלא קורבן של חבורהקורבן זה איננו ק –, והוא מסמל את החיבור של כלל ישראל 1ויקרא

לטעון שהעניין המרכזי של חומש שמות, חומש יציאת מצרים, הוא התגבשות כנסת ישראל, שמופיע בתמצתיות בפרשיית 

 ל"ּוְבֵני  -אל, הוא יעקב ִמְצָרְיָמה" ששם הכוונה לבניו של ישר ַהָבִאים ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמֹות הפתיחה לחומש: המעבר מ"ְוֵאֶלה

ִיְשְרצּו ָפרּו ִיְשָרֵאל ַעְצמּו ַוִיְרבּו ַוַֽ ם" שבו הכינוי בני ישראל כבר מקבל משמעות של אומה. מאוחר  ָהָאֶרץ ַוִתָמֵלא ְמֹאד ִבְמֹאד ַוַיַֽ ֹאָתַֽ

ומהווה למעשה נקודת מוצא לסיפור יותר המצרים קוראים להם לראשונה "עם". חיבור זה הוא חיבור שקודם ליציאת מצרים, 

השעבוד של בני ישראל במצרים. לעומת זאת, החיבור של כל ישראל חברים ברגל הוא חיבור שנמצא בסוף הסיפור: הגעה אל 

עניין החיבור איננו סתמי כלל, אלא הוא חלק מרכזי ממצוות  הארץ, בניית המקדש בירושלים, "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".

מה: החיבור השלישי, זה הנסתר בתוך סיפור ההגדה, הוא החיבור שלנו אל ההגדה, הגדת ההגדה, "חייב כל אדם ההגדה עצ

לראות עצמו כאילו יצא ממצרים". העיסוק בזיכרון יציאת מצרים מתחיל כבר במקרא כידוע, אך החיבור הממשי של כל דור 

 הם קצרים ולעיתים אף לקוניים, ומסתפקים בביאור טעם  ורחץל . בניגוד לחלקים אחרים בהגדה, הביאורים ע1ודור הוא שקוף
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נטילת הידיים, דין מעולם הטומאה והטהרה הרחוק מאיתנו. ברחבי ההגדה אנו מוצאים מנהגים שונים ומשונים שעניינם 

 הדין הוא מספיק בעצמו,לעורר את הקטנים לשאול "מה נשתנה הלילה הזה?", וזה עיקר מצוות ההגדה. ניתן לטעון שביאור 

מכיוון שעולם הטומאה והטהרה הוא כבר כה זר לנו שהוא מספיק בשביל לעורר אותנו לתהות "מה נשתנה". כל התנועה 

הנפשית שההגדה מנסה לעורר במעשים אלה הוא שימוש במנוכר על מנת להגיע אל חיבור; בשפה פשוטה זהו תהליך הלמידה 

שהיא ורחץ יפית בארבעת הבנים, תהליך של חיבור. ניתן לומר שעבור דורנו ההלכה של והסקרנות שמגולם בצורה הארכיט

בבחינת "ברגל כל ישראל חברים" היא דווקא מנוכרת, ואנו זקוקים לדיבור של ההגדה בבחינת כוונה שיצטרף למעשה של 

בקש להפוך את סיפור ההגדה, הרחיצה על מנת להגיע לקיום פשוט של "ברגל כל ישראל חברים". מבחינה זו כל הסדר מ

נפרד מנרטיב יציאת מצרים, ולכן אם הצלחתי בדיבור ההגדה אז אני מספר את -החיבור השלישי שלנו כאן ועכשיו, לחלק בלתי

 סיפור יציאת מצרים וזה הסיפור שלי ממש.

ירות אל לשון הרחיצה. בפסח מצרים, פסח דורות והגדת פסח, אבקש לפנות יש -אחרי שהסברנו את שלושת דרגות החיבור 

השימוש במילה רחיצה בעצמה היא מפתיעה. כיום אנו נוהגים לדבר על נטילת ידיים, כאשר למעשה המקור במשנה )מס' ידיים 

פ"ב( והכוונה היא לנטילת המים עבור פעולת הרחיצה, אלא שבמשנה במס' ידיים היא נקראת נתינת המים )ְבָכל ַהֵכִלים נֹוְתִנין 

ם(. למעשה כאשר אנו מחפשים את מקור לשון הרחיצה נמצא אותה לא במשנה כפי שהיינו מצפים, אלא במקרא ביחס ַלָיַדיִ 

ָליו ִמן לעבודת הכהנים "ְבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו־ַמִים" ובמשנה במסכ' תמיד בפ"א הרחיצה הזו נקראת קידוש )ִקֵדש ָיָדיו ְוַרגְ 

היא למעשה הראשונה שנעשית במקדש, והיא מכשירה את הכהן לעבודת התמיד. כן בפרשת שמיני אנו ַהִכיֹור(. פעולה זו 

ִים" ת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָבָניו ַוִיְרַחץ ֹאָתם ַבָמַֽ . פעולת מוצאים שקודם חנוכת המקדש משה רוחץ את הכהנים, שנאמר "ַוַיְקֵרב ֹמֶשה ֶאַֽ

 .קרבןשמאפשרת את ה קרבהההרחיצה היא הכשרה שנדרשת בשביל ליצר את 

ִזְבֵחיֶכם ֹיאַמר ְיהָוה, -ִלי ֹרב-ְיהָוה, ְקִציֵני ְסֹדם; ַהֲאִזינּו תֹוַרת ֱאֹלֵהינּו, ַעם ֲעֹמָרה.  ָלָמה-כך כותב גם הנביא ישעיה: "ִשְמעּו ְדַבר

ִבֵקש ֹזאת ִמֶיְדֶכם, ְרֹמס -ִמי--ים, ֹלא ָחָפְצִתי.  ִכי ָתֹבאּו, ֵלָראֹות ָפָניָשַבְעִתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים; ְוַדם ָפִרים ּוְכָבִשים ְוַעתּודִ 

אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה. ָחְדֵשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם -ְקֹטֶרת תֹוֵעָבה ִהיא, ִלי; ֹחֶדש ְוַשָבת ְקֹרא ִמְקָרא, ֹלא--ָשְוא-ֲחֵצָרי. ֹלא תֹוִסיפּו, ָהִביא ִמְנַחת

ַתְרבּו ְתִפָלה, ֵאיֶנִני ֹשֵמַע:  ְיֵדיֶכם, ָדִמים -ַגם ִכי--ה ַנְפִשי, ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח; ִנְלֵאיִתי, ְנֹשא.  ּוְבָפִרְשֶכם ַכֵפיֶכם, ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶכםָשְנָא

ך גם בהכשרה אל הקודש ָמֵלאּו". התשובה על כך היא למעשה גם חזרה למצב הקמאי, גם בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה א

ָיתֹום, ִריבּו  ָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם, ִמֶנֶגד ֵעיָני:  ִחְדלּו, ָהֵרַע. ִלְמדּו ֵהיֵטב ִדְרשּו ִמְשָפט, ַאְשרּו ָחמֹוץ; ִשְפטּו--, ִהַזכּוַרֲחצּועצמו: "

אלא מסמלת בצורה עמוקה את הצורך בהכשרת ַאְלָמָנה". הרחיצה איננה רק הפעולה הראשונית ביותר בעבודת הקורבנות, 

 האדם קודם המעשה, על מנת שהמעשה יתקבל. רק על ידי הכשרה זו ניתן לייצר קרבה וחיבור. 

הקשר בין הקורבן לקרבה מודגש על ידי הרמב"ן ששוזר את פרשת ויקרא, הפותחת את תורת הכהנים, יחד עם סוף ספר שמות 

ובמקום שיתקרב חדה ומדויקת "והנה רוב הספר הזה בקרבנות, בתורת הקרבן והמקריבים  שבו מוגבל הר סיני, וכותב בלשון

הכהנים שעוסק בקורבנות שעניינם קרבה נפתח ב"ויקרא -" ולא 'במקום שיורחק ממנו', שקרבן מלשון קרבה. וחומש תורתבו

, וכן הרמב"ן משווה את כל מעשה משה", דהיינו שד' קורא למשה שיתקרב אחרי שהורחק מאוהל מועד בסוף ספר שמות-אל

סמיכה כנגד המעשה שעשה, וידוי כנגד הדיבור שדיבר וכו' והכל "כדי שיחשוב אדם בעשותו כל  –הקורבנות להיבטים באדם 

אלה כי חטא לאלוהיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה 

חת דמו, נפש תחת נפש" דהיינו שהקרבן בא כנגד האדם ממש, והוא כותב עוד במפורש "וכל קרבן לשון קריבה שיהא דמו ת

 .1ואחדות"

ֶפַתח ֹאֶהל -ולעניות דעתי זהו עומק העניין: שכל עולם הקורבנות יסודו בעולם של רצון, אדם שמבקש קרבת אלוהים, "ֶאל

 ִלְפֵני ְיהָוה". וכן במשנה בערכין ה', ו': "ַחָיֵבי ֲעָרִכים, ְמַמְשְכִנין אֹוָתן. ַחָיֵבי ַחָטאֹות ַוֲאָשמֹות, ֵאין, ִלְרֹצנוֹ מֹוֵעד, ַיְקִריב ֹאתֹו, 

 ֶנֱאַמר )ויקרא א(, ִלְרצֹונֹו,ֶּצה, שֶ ְמַמְשְכִנין אֹוָתן. ַחָיֵבי עֹולֹות ּוְשָלִמים, ְמַמְשְכִנין אֹוָתן ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ִמְתַכֵפר לֹו ַעד ֶשִיְתרַ 

 

 



  

ִני". וכן בהגדה על מנת כֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶשֹיאַמר, רֹוֶצה ָאִני. ְוֵכן ַאָתה אֹוֵמר ְבִגֵטי ָנִשים, כֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶשֹיאַמר, רֹוֶצה ָא

ינת החרטה בקרבן, וצריך גם שיבין את שיראה עצמו כאילו יצא ממצרים, דהיינו צריך להבין את העבדות שלו וזה בח

החירות אליה הוא יוצא וזה בחינת הקירבה והשלמות. והעבד רצונו משועבד לרצון אדונו, וזה שאמר שמואל )פסחים 

קט"ז ע"א(: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח: מאי בגנות? ]...[ עבדים היינו". ולכן הן בפסח מצרים הן בפסח דורות צריכים 

 ון מחדש. לגלות את הרצ

, שקידוש היום זה שינויים בעולם ולא באדם, והם מקדימים אותו ומבשרים לו שבא מועד, קדשקשור בורחץ מצאנו ש

שמתייחס ורחץ זה שינוי והכשרה באדם, שמכשיר עצמו לרצון, ולכן לשון  ורחץ -והאדם כובשו ומקדש את היום בעצמו. ו

טילת המים ונתינתם, ולא האדם. וצריך כל כך הרבה הכשרה, מפני לאדם ישירות, שלא כמו נטילה או נתינה שהם נ

שאליבא דאמת יש משהו שמתחיל לפניו: בפסח מצרים גאולת ד', בפסח דורות ההגדה כולה מקדימה את פנינו, ובפסח 

שנכפה  שלנו מקדים האדם את עצמו, ואנו צריכים בכל דור ודור שיתעורר בנו רצון על מנת שנהיה חופשיים ולא כעבדים

 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני". –עלינו הר כגיגית, וזה "לרצונו 

ן ַאף ַעל ִפי זו ההופעה הראשונה של הרצון "ָכל ַמְשֶקה ֶשְתִחָלתֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין סֹופֹו ְלָרצֹון, אֹו ֶשּסֹופֹו ְלָרצוֹ  כרפסוה

ן. וצריך שיהיה כבר ֶשֵאין ְתִחָלתֹו ְלָרצֹון, ֲהֵרי ֶזה ְבִכי יַֻתן" )מכשירין א',א'(. ואפילו אם יש בו רק קצת רצון הרי הוא בכי יות

, שמיד עם הופעת הכורח שביום ורחץומיד קדש טהור עם הופעת הרצון, כי "ְטֵמִאים ְמַטְמִאין ְלָרצֹון ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון". ולכן 

 שמתקדש לרצונו ולא לרצונו מיד צריך להזדרז בהופעת הרצון, וזה שהכהנים זריזים הם.

 

______________________________________________________ 
מחלוקת אביי ורבא האם החומרות של חברים בתרומות ומעשרות הן "חומרות בעלמא" )רש"י שם(, או שעמי הארץ  1

 היו מקלים בהם ולכן חברים לא היו יכולים לסמוך עליהם. ר' מסכת שבת כ"ג, ע"א
פֹו ְלָרצֹון, אֹו ֶשּסֹופֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ְתִחָלתֹו ְלָרצֹון, ֲהֵרי ֶזה ְבִכי ָכל ַמְשֶקה ֶשְתִחָלתֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין סוֹ  2

 יַֻתן. מסכת ידיים א', א'
ַדִים יָ שחכמים גזרו על סתם ידיים שהן שניות לטומאה "ַאף ַעל ִפי ֶשָאַמר יֹוֵדַע ֲאִני ֶשֹּלא ִנְטְמאּו ָיָדי, ָיָדיו ְטֵמאֹות, ֶשהַ   3

 ַעְסָקִניֹות" )טהרות ז', ח'(, ור. שבת י"ד ע"א.
לדוגמה: "תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו  4

 רבי אמור ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם" מ"ט ע"ב
"ובשעת הרגל אף על התרומה: מנהני מילי אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא )שופטים כ, יא( ויאסף כל איש ישראל  5

אל העיר כאיש אחד חברים הכתוב עשאן כולן חברים" חגיגה כ"ו ע"א וכן "א"ר יהושע בן לוי )תהילים קכז( ירושלם 
 חברים"הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עיר שהיא עושה כל ישראל ל

 "קורבנות" קין והבל, נח, האבות וכו' קרויים עולות וזבחים 6
קצרה היריעה מלהאריך מלהאריך בראיות שקורבן הוא קורבן שעניינו אחדות ישראל, ואזכיר רק בראשי כותרות  7

כמה מהן: קורבן הפסח נאכל ברחבי ירושלים ולא במקדש, הוא איננו מכוון למעמד מסוים )כהנים, לוים או ישראל(, 
 חג פסח שני הוא ייחודי

והה לחידושים דרמטיים בזיכרון יציאת מצרים "אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי כבר אצל חז"ל אנו מוצאים מודעות גב 8
 אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות" וגו'.

 רמב"ן ויקרא א', ט' 9
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 יאיא טוביאסהרב 

הוא חלון לתפיסה עתיקה של חירותיות, של היות בחירות. אולי אפשר להקביל אותו לארוחת גורמה של היום, נגיד  –כרפס 

הכרפס הוא מזון המלכים, מזון בני החורין,   לעומת ה"הא לחמא עניא" –אנטיפסטי, או סלט אנדיב. הכרפס עומד מול לחם העוני 

האוכל של הקרובים לצלחת, של אלו שיש להם זמן למספר מנות בארוחה אחת. הפריווילגיה לאכול כרפס, בבחינת הפריווילגיה 

לשבת בבתי קפה. ככה אנחנו מיסבים לשולחן הפסח, ורואים בעצמנו בני חורין ללילה אחד, על פי כל גינוני החירות של אזרחי 

 .רומי

שהו, הוא מזכיר לנו את עוצמת הטבע עלינו, הירק היחיד שעומד כפי שהוא על קערת הפסח. לא היום הירק הזה מזכיר לנו עוד מ

מעובד, לא קצוץ לא מעורבב ברסק תמרים. פשוט עלה ירוק. טבעיות פשוטה, כמו עומדת מול שאר המרכיבים המעובדים, 

ע. הטבע שפרץ בדמות מגפה עולמית, החזיר התרבותיים. הכרפס פורץ עבורנו את הגבולות של הסדר התרבותי אל עבר סדר הטב

אותנו לגבולות ביתנו לחיק המשפחה הגרעינית, הצליח לעצור אותנו מריצת האמוק הקפיטליסטית. אולי השנה ניתן קצת יותר 

  .כבוד לכרפס, לנציג הטבע משולל אזיקי התרבות בצלחת הסדר שלנו. קצת כבוד לטבע

 

 
הרב מישאל ציון, מתוך "הלילה 

 הזה"

יחד עם זאת, אפשר למצוא גם טעם 

מהותי לאכילת המטבלים בסדר. 

התורה מספרת פעמיים על 

ב לה" בזיקה לסיפורי עבדות "הטַֽ

וחירות: כאשר בניו של יעקב מכרו 

את יוסף אחיהם לעבדות במצרים 

הם טבלו את כתונת הפסים שלו 

בדם של עז, על מנת לשכנע את 

 .יעקב אביהם כי בנו האהוב נטרף

בליל היציאה ממצרים הקב"ה 

מצווה את בני ישראל לטבול אגודת 

ענפי אזוב בדם כבש הפסח ולסמן 

באמצעותה את המזוזות 

 ם, כדי שהמלאך והמשקופי

 

 האיש וההגדה"  -שי צ'רקה, מתוך "בבא 

 חלק מהפרשנים קושרים בין שני מעשי הטבילה, ומסבירים .יפסח על בתיהם במכת הבכורות, שניחתה באותו לילה על מצריםהמשחית 

הטבלה,  שבני ישראל שועבדו במצרים כעונש על מכירת יוסף לעבדות והטעיית אביהם יעקב. כשם שהירידה למצרים החלה במעשה

את  אפילו -מאז, נפתחת במעשה של הטבלה, ובלקח שגם אנו עלולים לשעבד אחריםכך גם היציאה מעבדות, במצרים ובכל ליל סדר 

 .אחינו

 

 ַכַכְרַפס

 טֹוְבִלין ַכְרַפס ָפחֹות ִמְכַזִית ְבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין:

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה. ָברּוְך ַאָתה ְייָ 



 
 יחץ  

בציעת ַהַמָּצה 
 ָהֶאְמָצִעית ִלְשַתִים.

ַמְצִפינים ֶאת ַהֵחִצי 
 ַהָגדֹול ַלֲאִפיקֹוָמן.

 
 -פרי עץ החיים שער חג המצות פרק ו

שמורה, ותניח הכהן תקח הג' מצות מצה 

למעלה, והלוי למטה ממנו, והישראל למטה 

]חכמה בינה  חב"ד נותממנו, והם ג' בחי

 , )ס"א ג' מוחין( דאבא עלאה.דעת[

הרב טעבלה באנדי, הגדה בהוצאת מערכת 

 -היידנהיים

מרמז שנחלק ]האפיקומן וכמו כן ים סוף[ 

בחצות הלילה. לזה גם כן מחלקין המצה 

המה. בשביל שאמר משה לשתים ולא שוין 

"כחצות" שלא יאמרו המצרים משה בדאי 

הוא על כן מראין בזה שזהו רק בידו של 

הקב"ה הגדול לכוין האמצע כחוט השערה 

אבל בידי אדם אי אפשר לצמצם. והיא 

 גדולתו.

 הרב ברוך רוזנבלום  

למה לחתוך את המצה לשתיים? כי על כל 

העניין של ירידת מצרים, התבשרנו כבר 

בברית בין הבתרים. בשעה שאברהם אבינו 

חתך את שלושת הבהמות לחצי, ושם "איש 

 ."בתרו לקראת רעהו

 

 

 מאיר פרידמן

 

כאלו שאוהבים  -נהוג לומר שהעולם מחולק לשני סוגים של אנשים

דיכוטומיות וכאלה שלא. מי שלא אוהב דיכוטומיות יסביר את עצמו בדרך כלל 

בכך שהן מאולצות, לא משקפות מורכבות, לא מאפשרות גמישות ומייצרות 

 .קיצוניות שיש בה שני קצוות נוגדים

ובאמת איך אפשר לדעת לראות את הטוב בכל העולמות, איך אפשר למצוא 

איך אפשר להגשים מטרות  ,ור שפה אחת, לאפשר גיווןמכנה משותף, ליצ

כשנאלצים להפריד ולקרוא לכל דבר בשמו? כשמשתמשים  ומאחדות שכאל

 ?בדיכוטומיה

 

האימרה הקבלית ''לית אתר פנוי מיניה'' אומרת משהו מאחד כזה. אין מקום 

 .והות, אין עוד מלבדו. אמירה מאחדת במיוחדל-פנוי ממנו, הכל מלא בא

ה הזו מייצרת בתנועת החסידות את דרך העבודה המורכבת שנקראת האמיר

''עבודה בגשמיות", עבודה בצדדים הפיזיים, החומריים של החיים. הצדדים 

 .שאנשי רוח שונים בחרו לבוז להם ולהדחיק אותם; יצר, גוף, אוכל, מין, צחוק

ד אבל בכדי לעבוד בעבודה הזו נוצרה שיטה מאוד מדויקת שמיוחסת למייס

החסידות עצמו, הבעל שם טוב. שיטה בשלושה שלבים: הכנעה, הבדלה, 

 .המתקה

מי שרץ לראות מתוק בכל דבר, מסתכן במתיקות יתר, בקיטש שהוא לא יותר 

מאשליה מסוכנת. מי שמסתפק בהכנעה של דחפים עומד מול הדחקה שעשויה 

בדיל, להוביל להתפרצות לא בריאה. אבל מי שבין ההכנעה להמתקה יודע לה

 .לומר מה תפקידו של כל חלק ידע ליצור מערכת דינמית ומפרה

 

חצי מהמצה האמצעית הולך להיות לחם עוני והחצי השני אפיקומן הנאכל על 

השובע. סיבת החצייה היא יצירת לחם עוני חצוי, כמו חצאי לחמים של עניים, 

חתיכה  והחלק הגדול יותר עובר לסוף הערב ומסמן דווקא את השפע שבאכילת

 .גדולה של לחם בסוף האוכל, האפיקומן

בלילה אחד אנחנו עוברים מעבדות לחירות ויודעים אפילו לכרוך מצה ומרור 

אבל כל זה רק אחרי שנדע מה היא עבדות ומה היא חירות, מה לחם עוני ומה 

לחם שובע. יש המון מה ללמוד מהעוני והרבה מה להפיק מהשובע, אבל אי 

 .בלי ההבדלה בניהם, הדיכוטומיה, החצייהאפשר לעשות זאת מ

 

 * \ אריה סיון

 ָאָדם ִמְתעֹוֵרר ֹבֶקר ִמֵדי
 ַהָמָחר ַים ֶשל ְשָפתוֹ  ַעל

 ַעְצמֹו: ַלְחצֹות ְושֹוֵאל ֶאת 
 ֹּלא ַלְחצֹות אוֹ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 מגיד 

ְמַגֶלה ֶאת ַהַמּצֹות, ַמְגִביַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואֹוֵמר ְבקֹול 

 ָרם:

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא 

ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין 

ְוִיְפַסח. ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא 

 ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין.

 לחם עוני/ חוה פנחס כהן
 

 ִמִלים ֶזה ֹחֶמר ַלֲעִנִיים
  -ּוְכֶשַאְת שֹוֶאֶלת ַעְצֵמְך "ִמָמה ֲאִני ֲעשּוָיה 

 ִמְתנּוָעה, ַמֲחָשָבה, ִמְתמּוָנה אֹו ִמָלה"
 ֲאִני ֵמִביָנה ֶשָהֹעֶשר ָשמּור

 ַלֲאֵחִרים ְוִלי ֵאין
 ֶשִהיא ַאַאייייי EYEֶשהּוא  Iַרק 

 ּוֶבֶטן ְמֵלַאת ִחִטים ִכְמָחִטים
 ַהֵהֵהֵהד ְוָכל ַהְשָאר הּוא

 ִכי ִמִלים ֵהן ֹחֶמר ְלַעְבדוֹ 
 ּוְלַשְמרֹו ִלְקלֹוָשִרים ֶשִמְכלּום ָשִרים
 ִמִלים ֵהן ֹחֶמר ַמֲחָשָבה ֶשל ֲעִנִיים

 
 ְוֵאין ַלָשֵבַע ַבַעל ַהַתְלַתִלים ְרשּות

 ְלִהָכֵנס ַלֲעֹבד ָבֶהן ֵאין
 

 ַהִאם ַאְת ְמִביָנה
 ְמִשיָחהַעל ָמה ַאְת 

 ִאִתי ַעל ַמהההה
 

 ָהּה, ַבַחלֹוִני קֹול תֹוָרה
 ְמַקֶנֶנת ַבֲאָדִנית ִנְשֶקֶפת ְלִמְרֶפֶסת
 ַהְכִביָסה ֶשל ַמְלָכה ַהְשֵכָנה, ָהּה.

 הבשורה על פי יוחנן, פרק ו'

 ִויֵמי ַהֶפַסח ַחג ַהְיהּוִדים ָקְרבּו ָלבֹוא׃ 4

 ֶאת־ֵעיָניו ַוַיְרא ַעם־ַרב ָבא ֵאָליו ַוֹיאֶמר ֶאל־ִפיִלפֹוס ֵמַאִין ִנְקֶנה־ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאֹכל׃ַוִיָשא ֵישּוַע  5

 ְוַאְך ְלַנּסֹות ֹאתֹו ִדֶבר־ֹזאת ִכי הּוא ָיַדע ֶאת־ֲאֶשר ַיֲעֶשה׃ 6

 ]...[ ֶהם ִאיש ִאיש ְמָעט׃ַוַיַען ֹאתֹו ִפיִלפֹוס ֶלֶחם ְבָמאַתִים ִדיָנר ֹלא־ִיְמָצא ָלַקַחת לָ  7

 ֲאבֹוֵתיֶכם ָאְכלּו ֶאת־ַהָמן ַבִמְדָבר ַוָיֻמתּו׃ 49

 ֶזה הּוא ַהֶלֶחם ַהֹיֵרד ִמן־ַהָשָמִים ְלַמַען ֹיאַכל־ִאיש ִמֶמנּו ְוֹלא ָימּות׃ 50

ֶחם ַהֶזה ִיְחֶיה ְלעֹוָלם ְוַהֶלֶחם ֲאֶשר ָאֹנִכי ַהֶלֶחם ַהַחי ַהֹיֵרד ִמן־ַהָשַמִים ִאיש ִכי־ֹיאַכל ִמן־ַהלֶ  51
 ֶאְתֶננּו הּוא ְבָשִרי ֲאֶשר ֶאֵתן ְבַעד ַחֵיי ָהעֹוָלם׃

 ַוִיְתַוְכחּו ַהְיהּוִדים ִאיש ִעם־ֵרֵעהּו ֵלאֹמר ֵאיָכה יּוַכל ֶזה ָלֶתת־ָלנּו ֶאת־ְבָשרֹו ֶלֱאֹכל׃ 52

ן ָאֵמן ֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם ִאם־ֹלא ֹתאְכלּו ֶאת־ְבַשר ֶבן־ָהָאָדם ּוְשִתיֶתם ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָאמֵ  53
 ֶאת־ָדמֹו ֵאין־ָלֶכם ַחִיים ְבִקְרְבֶכם׃

 ָהֹאֵכל ֶאת־ְבָשִרי ְוַהֹשֶתה ֶאת־ָדִמי ֶיש־לֹו ַחֵיי עֹוָלם ַוֲאִני ֲאִקיֶמנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹון׃ 54

       ֶבֱאֶמת הּוא ֹאֶכל ְוָדִמי ֶבֱאֶמת הּוא ִשקּוי׃ִכי ְבָשִרי  55

 ָהֹאֵכל ֶאת־ְבָשִרי ְוֹשֶתה ֶאת־ָדִמי הּוא ָיִלין ִבי ַוֲאִני בֹו׃ 56

 ַכֲאֶשר ְשָלַחִני ָהָאב ַהַחי ְוָאֹנִכי ַחי ִבְגַלל ָאִבי ֵכן ָהֹאֵכל ֹאִתי ַגם־הּוא ִיְחֶיה ִבְגָלִלי׃ 57

ַהֶלֶחם ַהֹיֵרד ִמן־ַהָשָמִים ֹלא ַכֲאֶשר ָאְכלּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאת־ַהָמן ַוָיֻמתּו ָהֹאֵכל ֶאת־ַהֶלֶחם הּוא  58
 ַהֶזה ִיְחֶיה ְלעֹוָלם׃

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 ", אסף ענברי:חיי אירוסין"מתוך 

לא הייתה חתונה עם הארץ. חתונה היא האויבת הגדולה של התשוקה, והצלחתה של  הציונות

 הציונות הייתה תלויה בשימור התשוקה אל הארץ, ולא במימושה הממצה.

]...[ 

אלפיים שנות הגלות ִאפשרו ליהודים לעבוד את רחל ולא להתעורר בבוקר עם לאה. "לשנה 

ישראל היו דחיה מתמדת, כל שנה לשנה הבאה. -הבאה בירושלים הבנויה": הכיסופים אל ארץ

כמו מכתביו השוקקים של בטהובן "אל האהובה הרחוקה", היו תפילות היהודים אישוש מתמיד 

של המרחק ההכרחי לשימורה של התשוקה. כל אהובה היא רחוקה. על כן היא אהובה. היא 

'אז' בעתיד, 'בשנה הבאה', 'ָשם', לא כאן, היא 'אז' ולא עכשיו )'אז' בעבר, כשהתאהבת בה, ו

 כשהיא תיפול אל זרועותיך(.

]...[ 

ִציירת ציור, והוא גרוע בעיניך; קרע אותו וזרוק לפח: הוא שלך, מי יגיד לך לא. אתה נוהג 

במכוניתך, משאיר לכלוך, מעשן ומנהל שיחה של צעקות בדיבורית; לכלך, עֵשן וצעק: מכוניתך 

תמונות על הקירות הן באחריותך. עליך לשומרן מכל היא מבצרך. אבל אם יש לך גלריה, ה

משמר: הן לא שלך. באוטובוס תשמור על ניקיון ושקט, כי נכנסת ַלמרחב הציבורי )ואם לך יש 

אחריות, הרי שלנהג יש אחריות כבדה לאין ערוך, עליך ועל עוד שלושים כמוך. גורלכם בידו, לא 

ישראל כאל גלריה, כאל אוטובוס שבו לא -ארץ נכנס אל –ישראל -ולימים, עם –'שלו'(. אברם 

מעשנים, לא צועקים, לא משאירים קליפות על הרצפה. והוא נכנס בתור אוֵצר, לא כאחד 

הציירים; בתור נהג, לא כנוסע. הוא נכנס כדי לקחת אחריות על המקום, ולא כדי לקחת. כך 

 ישראל מרמּוסה לארוסה. -קידש את המקום. כך הפך את ארץ

 

 
 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען". )בראשית לז, ג(

בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לישב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אמר )השטן(: לא דיין  ,אחא מר רבי"א

 שהוא מתוקן להם לעולם הבא אלא שהם מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?

 ה פ"ד, סעיף ג'(תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו, שביקש לישב בשלוה בעולם הזה, נזדווג לו שטנו של יוסף". )בראשית רבה, פרש

 ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף...". )רש"י על הפסוק בעקבות המדרש( –"ועוד נדרש בו: וישב 

 

 ,יואל הופמן

Curiculum vitae 59  

 

ִהִגיַע ַהְזַמן ַגם לֹוַמר ַכָמה "

ָהֲאהּוָבה  ִמִלים ַעל ָהָאֶרץ

ַהֹזאת ֶשֲאַנְחנּו יֹוְצִאים 

ִמֶמָנה ְוחֹוְזִרים ֵאֶליָה ָכל 

ַאָתה רֹוֶאה ֻחְרָבה [ .... ]ַהְזַמן

ַבָגִליל ְוַאָתה ֵמִבין ַכָמה 

ָהַאְרמֹונֹות  ֲעלּוִבים

ֶשְבֵאירֹוָפה. ַהְשִכיָנה ְגלּוָיה 

ֶלֶחם. ָכל ָאָדם ְמַנֵגן  ְכמֹו ַפת

 ".ְבָחִליל

 

 שמות, טז

-הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל-ִכי  ִסיר ַהָבָשר, ְבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלֹשַבע:-ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְבִשְבֵתנּו ַעל ה'-ִיֵתן מּוֵתנּו ְבַיד-ג ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמי

-ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר ַהָשָמִים;-ֶֶֶחם ִמן ֹמֶשה, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ל-ֶאל ה'ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב.  }ס{  ד ַוֹיאֶמר -ָכל-ַהִמְדָבר ַהֶזה, ְלָהִמית ֶאת

ִיְלְקטּו יֹום יֹום.  ו -ָיִביאּו; ְוָהָיה ִמְשֶנה, ַעל ֲאֶשר-ה ְוָהָיה ַביֹום ַהִשִשי, ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶשר  ֹלא.-יֹום ְביֹומֹו, ְלַמַען ֲאַנֶּסנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם

-ְכבֹוד ְיהָוה, ְבָשְמעֹו ֶאת-הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ז ּוֹבֶקר, ּוְרִאיֶתם ֶאת ה'ִויַדְעֶתם, ִכי --ֵני ִיְשָרֵאל:  ֶעֶרבבְ -ָכל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל

ַדֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵבין ָהַעְרַבִים ֹתאְכלּו ָבָשר, --ְתלּוֹנת ְבֵני ִיְשָרֵאל-יב ָשַמְעִתי, ֶאת  ֹמֶשה ֵלאֹמר.-ֶאל ה',יא ַוְיַדֵבר ]…[  ;ה'-ְתֻלֹנֵתיֶכם, ַעל

ַהַמֲחֶנה; ּוַבֹבֶקר, ָהְיָתה ִשְכַבת ַהַטל, ָסִביב, -ַוַתַעל ַהְשָלו, ַוְתַכס ֶאת--יג ַוְיִהי ָבֶעֶרב  ָלֶחם; ִויַדְעֶתם, ִכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.-ּוַבֹבֶקר ִתְשְבעּו

ָאִחיו ָמן -ִיְשָרֵאל, ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל-טו ַוִיְראּו ְבֵני  ָהָאֶרץ.-ַדק ַכְכֹפר, ַעל--ְפֵני ַהִמְדָבר, ַדק ְמֻחְסָפס-יד ַוַתַעל, ִשְכַבת ַהָטל; ְוִהֵנה ַעל  ַלַמֲחֶנה.

, ִלְקטּו ִמֶמנּו, ִאיש ְלִפי ה'ָלֶכם ְלָאְכָלה.  טז ֶזה ַהָדָבר, ֲאֶשר ִצָּוה  ה'ר ָנַתן הּוא; ַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ֲאֵלֶהם, הּוא ַהֶלֶחם, ֲאשֶ -ִכי ֹלא ָיְדעּו, ַמה--הּוא

לֹו, ִתָקחּו.  יז ַוַיֲעשּו--ֹעֶמר ַלגְֻלֹגֶלת, ִמְסַפר ַנְפֹשֵתיֶכם  ָאְכלֹו: -ְוַהַמְמִעיט.  יח ַוָיֹמדּו ָבֹעֶמרֵכן, ְבֵני ִיְשָרֵאל; ַוִיְלְקטּו, ַהַמְרֶבה -ִאיש ַלֲאֶשר ְבָאהֳּ

 ֹבֶקר. -יֹוֵתר ִמֶמנּו ַעד-יט ַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ֲאֵלֶהם:  ִאיש, ַאל  ָאְכלֹו, ָלָקטּו.-ְוֹלא ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה, ְוַהַמְמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר:  ִאיש ְלִפי-

 



 

 

 
 

 

 הא לחמא עניא
 ואני נזכרת בטעמו של לחם העוני שאכלנו ברחובות רומא בקיץ שעבר.

לה ספנגה. ישבתי שם על הרצפה וחשבתי: יש פה בסך הכל אני נזכרת בטעם של שוקו עמיד ושל גרנולה ישראלית בפיאצה דה 

שיש היה פעם יפה, הרבה אנשים מזיעים, מסטיקים מעוכים על הרצפה, משקפי שמש על עיניים עייפות, וכל דכפין וסאפורה וגוצ'י 

 ומותגים ומערב.
 והרשע שבי רוצה לצעוק מה העבודה הזאת לכם
 הישנות האלה שאתם מאלילים אותן ככהאת מי אתם עובדים ומה עשו לכם המדרגות 

 ולמה כתוב בהגדה שרק מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו,
 אנחנו עדיין תקועים באותה תחילה ובאותו מקום.

 

 ומשום מקום מבליחות להן מילים בעברית. חבורה ישראלית מתפעלת.
 זה מפחיד,

ד עלינו לכלותנו ושבכל דור ודור וכו'. ובדור אחד הייתה רומא והיא רצתה להשמיד להרוג ולאבד, הרי ידוע שלא אחד בלבד עמ

 והחריבה מקדש והוציאה לגלות, ועוד הכתירה את העלק ניצחון שלה, ובנתה שערים ופסלים.
 ואני מסתכלת עליהם ומנסה להסביר בעיניים קצת כועסות, והם לא מבינים,

 ואני מנסה לצעוק
עושים כאן לכו לארץ תעבדו ותתלוננו אל תעבדו לטיטוס לאספסיאנוס לישו לבצק לקתדלה לשער ניצחון שהוא הניצחון  מה אתם

 עלינו עלינו עלינו זה הדם שלך מה ששפוך פה על הרצפה אל תתבלבלי גברתי.
יעני אומנותית, לחם עוני של אולי ממצרים יצאנו, אבל טעם בצק מנחם של פיצה תמיד נשאף. לחם עוני של שכחה, של התפעלות 

 "תרבות".
 העיניים של החבורה הישראלית מנסות להסביר לי שזה בסדר כי התרבות הזו מתה לפני אלף שנים הרי אז מה את מגזימה

 אני מסבירה לעצמי:
 הסדר הזהכרפס זה מגעיל זה לא טעים טובלים את זה במי מלח ובא לך למות יש לזה טעם של מה הקשר הזמנתי חירות בליל 

 אבל בעבור זה, בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפנייך
 והשוקו האמיד שלי טעים לי מאוד.

* 
 במתי מעט כמה שנאמר:

 בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה,
 ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמיים לרוב

נגים על פסטה וגלידה אני לא משלכם אני יותר טובה מכל זה אני נוגעת ואין גאה ממני לאכול לחם עוני כשסביבי תיירים מתע

 בכוכבים אני אוכלת מנה חמה שכתוב עליה בעברית בעברית בשפת הקודש שהעיר הזאת לא הצליחה להחריב אתם שומעים?
אלוהי מצרים אלוהי עלק אני לא עובדת את האלוהים שלכם אלוהי פסלים אלוהי גבינה אלוהי יורו אלוהי קולוסיאום אלוהי רצח 

 ניצחון אלוהי כל דכפין ייתי וייכול
* 

 עמית שמואליאן

 ברומא התנהג כיהודי.
 לא כרומאי,

  לא כרומאי יהודי,
 אין דבר כזה.

 כיהודי.



 הסתרת נפשך \זלדה   
 

 ִמֶמִניִהְסַתְרָת ֶאת ַנְפְשָך 
 

 ,ְוֹלא ָהָיה ִבי עֹוד קֹול ַהָנָהר ַהָמֵלא
 

 .ָהעֹוֶלה ַעל ְגדֹוָתיו
 
  

 
 נְֻתקּו ַחַיי ֵמַהֶזֶמר

 
 ָוֶאֱעֹמד ַבכּוְך ִנְכֶלֶמת

 
 ְבִלי ֶשֶמש

 
 ְבִלי ָיֵרחַ 

 
 .ּוְבִלי ֵנר

 
  

 
 ִהְסַתְרָת ֶאת ַנְפְשָך ִמֶמִני

 
 ַהֻשְלָחן ָיֵבשְוַהֶלֶחם ֶשַעל 

 
 .ַוְיִהי ִנקּוִדים

 

 נתן אלתרמן \המשתה 
 

 .ִהֵנה ַהֵנרֹות ְוַיִין
 .ְוִהֵנה ַהַפת ְלָבֵרְך

 ,ְוִהַבְטָת ֹכה ָוֹכה ְוִאיש ֵאין
 .ְוָיַדְעָת ִכי ֲאִני ָאְרֲחָך

 
 ,ָתבֹוא ַהִשְמָחה ֶאל ֻשְלָחן ֲעִנִיים

 .ְבֵליל ִהְתַקֵדש מֹוֵעד
 ,ֵנרֹות אֹור ַעל ְפֵני ֲעִנִיים-ִמְשַנִים

 .ּוְלָבָבם ִעם ָהאֹור מֹוֵעד
 

 ,ֶאל מּוִלי מּוָנחֹות ָיַדִיְך
 .ְלָבנֹות ְוֵאין ָצִמיד

 ,ַהִּסיָנר ַהָלָבן ִלְבָגַדִיְך
 .ּוִבְגִדי ְלָבִנים ָתִמיד

 
 ,ֲעִנִייםִתְשֶרה ַהִשְמָחה ַעל ֻשְלָחן 
 .ְוַעל ֵחן ַמָפָתם ּוֵמאֹוָרם

ִבִתי, ְשמֹות ִחָבה ָלְך, ְספּוִרים 
  ,ּוְמנּוִיים

 .ְוֵאין ַהִדֵבר ְלַאְמָרם
 
 

 87-88איטאלו קאלווינו, הערים הסמויות מן העין, עמוד 

 

 מכיר.״" ]...[ הפציע השחר כאשר אמר: ״מלכי, כבר שחתי לך על אודות כל הערים שאני 

 נותרה עוד אחת שעליה אינך מדבר לעולם.״

 .מרקו הרכין ראשו

 .״ונציה,״ אמר החאן

 מרקו חייך. ״על מה, אם כן, חשבת שעה שהייתי מספר באוזניך?״

שמה.״  ופולו:  הקיסר לא הניד עפעף. ״ובכל זאת מעולם לא שמעתי אותך מבטא את 

 ונציה.״״בכל פעם שאני מתאר עיר, אני אומר משהו על 

״כאשר אני שואל אותך על ערים אחרות, ברצוני לשמוע על אודותן. ועל ונציה, רוצה 

 לשמוע כאשר אני שואל אותך על ונציה.״

מוצא -״כדי שאוכל להבחין בטיבן המיוחד של הערים האחרות, נחוץ לי שאצא מנקודת

 דידי, עיר זו היא ונציה.״-של עיר הנשארת תמיד מובנה מאליה. לגבי

כן, לפתוח כל סיפור מסיפוריך מרגע היציאה, ולתאר את ונציה כפי -״צריך היית, אם

 שהיא, כל כולה, מבלי להחסיר דבר מכל מה שאתה זוכר ממנה.״

אדוות קליל; השתקפותו הנחושתית של -האגם מסתלסלים היו אותה שעה סלסול-מימי

צצים כמו עלים המלכות העתיק של שושלת סונג משתברת היתה לרסיסים נו-ארמון

 .צפים

היזכרון, כאשר קובעים אותם במילים, נמחקים,״ אמר פולו. ״אולי אני מפחד -״דימויי

אחת, אם אדבר עליה. או אולי, תוך כדי דיבור על ערים אחרות, -לאבד את ונציה בבת

 כבר איבדתי אותה טיפין טיפין.״

 

 

 שאלות למחשבה: 
 

מיהו הנצרך? כולנו חסרים משהו? מהו העוני? 
  )זמן, כסף, חברה, זוגיות, עבודה?(

בימי הקורונה, הסיטואציה לא פשוטה. כולנו 
צריכים להתמודד עם הרבה שינויים, ביניהם גם 

בדידות הנה גם חסר. את מי  .בידוד ובדידות
  ?הייתם רוצים לפגוש? ולמה

מהו לחם העוני שאנחנו אוכלים הערב? מה הוא 
  ?ל בשבילנומסמ

את מה )או מי( אנחנו עובדים? למי אנחנו 
 ?משועבדים

מה הצעד הראשון שאנחנו יכולים לעשות כדי 
  ?להתחיל יציאה לחירות

במה זכיתי שאיני חסר בו ורוצה להכיר עליו 
 ?תודה

מהם הנכסים )החומריים, הרוחניים, הנפשיים 
וכו( שאני יכול להעניק מהם לאחרים ואפילו די 

 ?בקלות
הצעה: בחרו דבר אחד ספציפי, וסמנו לעצכם 

 .לעשות זאת לאחר החג

 ִפֵתנּו ֵאיָנּה ִנְבַצְעתָ 
 .ּוְגִביֵענּו ֵאינֹו ִנְשָתה

 ,ַרק דֹוְפָקּה ְלִבְתָך ַהִנְפַצַעת
 .ַהְדמּוָעה ִמִשְמַחת ַהִמְשֶתה

 
ִכי ַעָזה ַהִשְמָחה ְבִמְשֶתה 

 ,ֲעִנִיים
 .ְבֵליל ִהְתַקֵדש מֹוֵעד

ְבִלי ִניַע ּוְצִליל זֹוֲהִרים 
 ,ַהְגִביִעים

 .ְוִזיו ַהֵנרֹות מֹוֵעד
 

 ָאז ָכִלים ַהֵנרֹות, ַרק ַהַיִין
 .שֹוֵקט ַכֲאֶשר ִנְמָזג

 ,ְטָת ֹכה ָוֹכה, ְוִאיש ֵאיןְוִהבַ 
 .ּוָבִכית: ָמה ָגדֹול ַהַחג

 
ְוָאַמְרָת: ָמה ָיָפה ֶאת, ִשְמַחת 

 ,ֲעִנִיים
 .ְלָבֵבנּו ֶשִאָתְך ֹלא נָֻּסה

 ,ַגם ַחֵיינּו ֶשָלנּו ֹלא ָלְך ֲעשּוִיים
 .ַגם ֵאל ָקַבר אֹוָתְך ֹלא ִנָשא

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלחן שאנו מכירים ואוהבים ל"מה 

נשתנה", מייצר משמעות קצת 

שונה לקטע הזה. אפשר לפסק 

אותו כמו במקור, וכך לראות את 

כל השאלות כשאלה אחת גדולה, 

 "מה נשתנה הלילה הזה מכל

הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים 

חמץ ומצה והלילה הזה כולו 

אשר התשובה אליה   מצה?" וכו',

היא: המגיד! אנו עושים את כל 

השינויים האלה הלילה כי "עבדים 

היינו לפרעה במצרים" ו"מצוה 

עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל 

המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי 

 זה משובח!"

 

 תלמוד בבלי, פסחים דף קטו עמוד ב':

שואלים: למה עוקרין את השולחן? 

אמרי דבי ]אומרים חכמי בית מדרשו[ 

ות בזרות של ר' ינאי: כדי שיכירו תינוק

שבדבר וישאלו "מה נשתנה הלילה 

הזה". מסופר: אביי הוה יתיב קמיה 

]היה יושב לפני[ רבה בעודו תינוק, חזא 

דקא מדלי תכא מקמיה ]ראה שעוקרים 

את השולחן מלפניו[, אמר להו ]להם[ 

לאלה שעשו זאת: עדיין לא קא אכלינן 

]אכלנו[, אתו קא מעקרי תכא מיקמן 

ולחן מלפנינו[?! ]ואתם נוטלים את הש

אמר ליה ]לו[ רבה: פטרתן ]פטרתנו[ 

מלומר "מה נשתנה" שהרי כבר שאלת 

 על השינוי שאתה רואה היום.

מוזגין לו מיד כוס שני כדי שישאלו 

התינוקות למה שותים כוס שני קודם 

סעודה ואם אין חכמה בבן אביו מלמדו 

אם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו 

אפילו תלמידי הוא שואל את עצמו ו

מים שואלים זה לזה מה נשתנה חכ

 .וכו'

 

ֵמִסיר ַהְקָעָרה ֵמַעל 
ַהֻשְלָחן, מֹוְזִגין כֹוס ֵשִני 
ְוַכאן ַהֵבן אֹו ֶאָחד ִמן 

 ַהְמֻסִבים שֹוֵאל:

ַמה ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהֶזה 
 ִמָכל ַהֵלילֹות?

ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו 
ּוַמָּצה,  אֹוְכִלין ָחֵמץ
 ֻכלֹו ַמָּצה! -ַהַלְיָלה ַהֶזה 

ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו 
 -אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות, 
 ַהַלְיָלה ַהֶזה ָמרֹור!

ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו 
ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם 

ַהַלְיָלה ַהֶזה ְשֵתי  -ֶאָחת, 
 ְפָעִמים!

ָאנּו ֶשְבָכל ַהֵלילֹות 
אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין 

ַהַלְיָלה ַהֶזה ֻכָלנּו  -ְמֻסִבין, 
 ְמֻסִבין! 

 

ריינר מריה רילקה, מתוך "מכתבים 

 אל משורר צעיר

"הייה סבלני כלפי מה שלא פתור 

בליבך ואהוב את השאלות עצמן, כמו 

חדרים נעולים וספרים שעתה נכתבים 

בשפה זרה מאוד. אל תחפש את 

התשובות, שאינן יכולות להינתן לך 

יכול לחיות אותן. בגלל שאתה לא 

והנקודה היא, לחיות כל דבר. חייה 

את השאלות עכשיו. אולי אתה לאחר 

מכן בהדרגה, בלי שתשים לב לכך 

 תחייה לתוך התשובה"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 כותאב/ אלמוג בהר 

 

 "מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו… וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו… קטן אביו חייב ללמדו תורה"

 'הרמב"ם, משנה תורה, היד החזקה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק א

 

* 

 .ֵהַקְמִתי כּוַתאב ָקָטן ִעם ְבִני ַבָּסלֹון 

 יֹום ִשִשי הּוא ָקם ִעִמי ֻמְקָדםִבְבָקִרים ֶשל 

 ִלְלֹמד, ַוֲאִני ַמְזִכיר לֹו ִכי ַבֶחֶדר ֵאין מֹוֶרה

 ְוֵאין ַתְלִמיד, ַרק תֹוָרה ְלָפֵנינּו, ַוֲאַנְחנּו ְמַשְנִנים ַיַחד

 .פסוקים בעברית וארמית וערבית

 יםֹלהִ -ֲאַנְחנּו ִנְזָהִרים ְבִמִלים ַרבֹות, ֵביֵניֶהן אֱ 

 ואללה ְוַהֵשמֹות ָהַרִבים, ּוְכֶשֲאִני רֹוֶאה ֵכיַצד

 ִיְרָאה ָקָשה ִמְתַלֶבֶשת ְבָפָניו, ֲאִני ַמְמִתיק לֹו אֹוִתיֹות

 ִבְדַבש, ְמַתְכֵנן ִעמֹו ֵכיַצד ַהכּוַתאב

 ִיְתַרֵחב ִעם ֶאָחיו ְוַאֲחיֹוָתיו, ְוַנְמִתיק ַגם ָלֶהם

 ,ִבְדַבש, ְוֹלא ִנְלַעג ַלִנְכָשִלים ֶאת ָהאֹוִתיֹות

 .ּוְנָבֵרְך ַיַחד ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ַהְפסּוִקים

 ,ַוֲאִני אֹוֵמר לֹו ְבָכל ֹבֶקר ְבֹתם ַהִלמּוד

 ָאב ַחָיב ְלַלֵמד ִלְבנֹו תֹוָרה, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַלְמדוֹ 

 ,ירֹו ְלַלְמדוֹ ַחָיב ִלְשֹכר ְמַלֵמד ִלְבנֹו ִמְבֵני עִ 

 ֲאָבל ַאָתה ְבִני, ָעֶליָך ִלְזֹכר ֶשַגם ָיבֹוא ַהיֹום

 ,ֶשִתְהֶיה ַחָיב ְלַהְרִגיש ְכִמי ֶשֹּלא ִלְמדֹו ָאִביו

 ְוָאז ִתְהֶיה ַחָיב ְלַלֵמד ַעְצְמָך ָכל ַהְפסּוִקים

 ,ֵביֵנינּוְוַהֵשמֹות ְוָהאֹוִתיֹות ְוַהָתִגים ֶשֹּלא ָחְלפּו 

 ְוָכל ֵאלּו ֶשָחְלפּו ְבִלי ֶשָאַמְרנּו ִמָלה ַאַחת

 .ַעל ְמקֹוָמם ְבַחֵיינּו

 



 

  

 מאיר גרסר

 היינו עבדים.
 ועכשיו אנחנו לא.

לא רק כבודדים, אלא כעם. תרבותנו ציוותה עלינו לזכור זאת. לא 
 שהזכרת זאת.לשכוח. אל תתן ליום לעבור מבלי 

מדוע? מה האובססיה של העם שלנו עם זה שהיינו עבדים? למה להזכיר 
את זה כל החיים שלנו, בבוקר ובערב, בקידוש בשבת, בחג הפסח ועוד? 

יותר נכון או מה אבותינו רוצים מאיתנו על ידי שימור תודעת העבדות? 
 ?תודעת היציאה מעבדותעל ידי 

העברים אשר קשורות ליציאת מצרים רבות מספור המצוות אשר נצטוו 
בשימור תודעת היציאה  -א בזכירת יציאת מצריםוואשר טעמן ה

הם של מעבדות. המצוות השונות קשורות לתחומים רבים ושונים בחיי
ן אדם למקום תפקידן )מלבד טעמן יבהעברים. המצוות השונות ש

ע הערכת השפ הילול אלוהים, זכירת הניסים, תפילות תודה, -הנפרד
העברי יזכור ויזכיר את יציאת מצרים. במצוות  ןוהחרות( הוא שבעשיית

ן אדם לחברו מלבד הזכרת יציאת מצרים ישנו פן שבו מורגש איך ישב
חווית האדם העברי כעבד משפיעה על השקפתו כלפי עולמו החברתי 

 של העם.

  הנה מספר מצוות כאלו לדוגמא:
ֹלא ַתֲעשּו ָעֶול ַבִמְשָפט : לותושמירה על מידות ומשק –לו -ויקרא יט לה

ַבִמָדה ַבִמְשָקל ּוַבְמשּוָרה: ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק 
 ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

מנצל את היותו רכוש  לעבד אין זכויות, אין מי שיגן ויוודא שאדונו לא
בו )בעיקר מאדישות( למטרותיו האישיות. בקישור מצוות  יעהלפג

 ,עשיית הצדק המשפטי )בו אדם נתון למרות השלטון( ליציאת מצרים
העם העברי מזכיר לשופטיו את חווית חוסר האונים של העבד מול 
משפט אדוניו, במטרה לשמש מצפן מוסרי לשופטים על ידי ראיית 

מבט של הנשפטים, מהמקום החלש הנתון לרחמי קבלת נקודת ה
 ההחלטות של אחרים.

ַאל ִתַקח ֵמִאתֹו ֶנֶשְך : איסור ריבית ומצוות צדקה –לח -ויקרא כה לו
ְוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָמְך: ֶאת ַכְסְפָך ֹלא ִתֵתן לֹו ְבֶנֶשְך 

ָאְכֶלָך: ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  ּוְבַמְרִבית ֹלא ִתֵתן
 ִמְצָרִים ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:

העבד נתון לניצול תמידי, הוא סובל ומתאמץ ומתייגע כאשר אינו       -
מרוויח דבר מלבד תנאי מחייה בסיסיים שכל מטרתם היא לאפשר את 

רת. מצוות איסור ריבית ונשך, אשר מונעים לתו לעבוד גם ביום למחויכ
אדם העברי המנחה את המצווה מוסרית  יאניצול של אדם במצוקה, ה

זה בהתבסס על זכירת להתנגד לניצול, בייחוד בזמניו הקשים של אדם. 
 יציאת מצרים, על זכרון חויית הניצול התמידי שהעבד נתון בה.

ְכָשִכיר ְכתֹוָשב ִיְהֶיה ִעָמְך ַעד : שחרור עבדים ביובל –מב -ויקרא כה מ
ְשַנת ַהֹיֵבל ַיֲעֹבד ִעָמְך: ְוָיָצא ֵמִעָמְך הּוא ּוָבָניו ִעמֹו ְוָשב ֶאל ִמְשַפְחתֹו ְוֶאל 
ֲאֻחַזת ֲאֹבָתיו ָישּוב: ִכי ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹלא 

 ָמְכרּו ִמְמֶכֶרת ָעֶבד:יִ 

העברית המושג עבדות הוא שונה. העבד אינו רכוש, אסור  בתרבות
 לאדונו לפגוע בו ואם עשה זאת ייענש על כך וזה אף עילה לשחרור 

 

 

ֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל 
ַהֻשְלָחן. ַהַמצֹות ִתְהֶייָנה 
ְמגֻלֹות ִבְשַעת ֲאִמיַרת 

 ַהַהָגָדה.

ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ֲעָבִדים          
ְבִמְצָרִים, ַויֹוִציֵאנּו ה' 

ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה 
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו ֹלא 
הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא 

ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי 
ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו 

 ְמֻשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה
ְבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻכָלנּו 

ֲחָכִמים, ֻכָלנּו ְנבֹוִנים, ֻכָלנּו 
ְזֵקִנים, ֻכָלנּו יֹוְדִעים ֶאת 

ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר 
ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל 

ַהַמְרֶבה ְלַסֵפר ִביִציַאת 
  ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָבח.

 

 ספר ה חינוך פרשת בא, מצוה כ"א

 

וענין המצוה, שיזכור הניסים והענינים שאירעו 

האל ביציאת מצרים, ואיך לקח  לאבותינו

ואפילו בינו לבין עצמו,  .יתברך נקמתינו מהן

הדברים בפיו,  אם אין שם אחרים, חייב להוציא

 .הלב כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדבור יתעורר

 



 
  

 "בגוף אני מבינה, "דוד גרוסמן

ִלְרצֹות ָלמּות; ְכמֹו ְוִלְפָעִמים ַגם ֵמֹרב ֶשַפע ִפְתאֹוִמי ֶאְפָשר ָלמּות, )...( אֹו ְלָפחֹות ֶאְפָשר "

 ְלָמָשל ֲאִני, ֲאִני חֹוֶשֶבת, ָכמֹוִני ְלָמָשל, ַבְתקּוָפה ָהִראשֹוָנה ִעם ְמָלאִני, ְוֲאִפלּו ַכיֹום, ִלְפָעִמים,

טֹוב ַהֶזה ִבְרָגִעים ֶשל ִהְתַפֲעמּות ֲאנּוָשה, ַמָמש ִלְרצֹות ָלמּות, ִכי ֵאיְך ֶאְפָשר ָלֵשאת ֶאת ָכל הַ 

  ַהֻמְפָרְך, ַשֲערּוִרַית ַהטֹוב ַהֶזה"

 

עברים העבדות היא עונש על גניבה/חוסר עמידה בחוב וזה מוגבל לזמן של עד שש שנים. עבד כנעני הוא בעל מעמד עבור העבד. 
של יהודי חלקי )עובר מילה ושומר שבת( ונחשב חלק מהבית. בתחילת הפסוקים הנ"ל כתוב "כשכיר ותושב יהיה עמך", שזהו 

כל כאדם, וכבן בית ובכבוד של שכיר. בתקופת העבדות של בנ"י עברים מצווה מוסרית על האדון העברי להתייחס על עבדו קודם 
רבים נולדו כעבדים ומתו כעבדים. מבלי לחוות דרך חיים אחרת. מצוות היובל מתרחשת כל חמישים שנה ובה כל העבדים 

לעבד לא התייחסו משתחררים, מה שמבטיח שאף עבד לא יחיה את כל חייו כעבד. גם זה מבוסס על זכרון חווית העבדות בו 
  כאדם אלא כרכוש.

 ַוֲאַהְבֶתם ֶאת ַהֵגר ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים:: אהבת הגר –דברים י יט 

חוו העברים בצורה עוצמתית בתקופתם במצרים, חסרי שייכות וחסרי  גרות תהתושבים הזרים בארץ, המיעוטים. חווי םה יםגר
על העברים לקבל את הזרים בארצם אלא אף לאהוב אותם. העברים נצטוו באהבה בשלשה  בית משלהם. במצווה זאת לא רק

 ת זאת בחשיבות יתירה.שם מצווה מוסריעניין זה הרע )חבר( ואהבת הצדק והמשפט. אהבת האל, אהבת  -מקרים אחרים
 כמעט תמיד בכל תרבות אנושית. החברה העברית בשם יציאת מצרים מצפה מעצמה ליותר. יתמיעוט קורהתנכלות ל

במסכת שבת בתלמוד הבבלי מסקנה זאת מתבטאת אופי המצוות האלו. מישנו דפוס התנהגות, מסקנה אשר יוצאת מאליה 
  במילים:

דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל ”הלל: השיב לו  "כאשר בא גר להלל הזקן וביקש שילמדֹו את כל התורה על רגל אחת,
כלומר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה, והשאר פרושה   -“התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

 הוא, לך ולמד.

אנו דואגים  התתנו הקשה כעבדים במצרים, אויחווימתגלה צורת החשיבה העברית כלפי מהות מצוות התורה. ב ובשורות אל
לנהוג אחרת, להתעלות מעל  ת עמנו ואת כל הדורות שיבואויום, אנו מצווים אתודעת היציאה מעבדות יום  ובשימור ,יזכרתש

היא  הכל מהות הב, רלחברת מופת ומוס ,. אנו מצווים לשמש כאור לעמיםלשתםשתרבויות אנושיות מייצרות בחומעגל הסבל 
 לו כאדם, כאור אינסוף.ראיית האחר, וכיבוד החוויה ש

 השנה נזכור את יציאת מצרים בצורה שאנו לא רגילים לה ושאיננו מכירים.

       חג שמח. השנה נזכור בשביל לראות את האדם.

 

 

 ֹבא / בלה שור
 

 ָבאִתי ֶאל ַפְרֹעה
 לוֹ ְוָאַמְרִתי 

 ַשְלֵחִני ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות
 הּוא ִהְסַתֵכל ִבי
 ָעָנה ִלי ְבֹקִשי

 ָמה ְרצֹוְנָך ִמֶמִני
 ְבָיְדָך ַהָדָבר
 ַלֲעשֹותוֹ 

 
 .אפשרת לנו להתמודד עם הטוב והשפעתודעת היציאה ממצרים כעם מ משמר את יציאת מצריםבסיפור  מחשבה:

 רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה ,פרק ז, הלכה א

 

 מצות עשה של תורה לסֵפר בנסים ונפלאות שנעשו

 חמשה עשר בניסן שנאמר 'זכורלאבותינו במצרים בליל 

 את היום הזה אשר יצאתם' [...] בכל דור ודור חייב אדם

 להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד

 מצרים שנאמר 'ואותנו הוציא משם', ועל דבר זה צווה

 הקב"ה בתורה 'וזכרת כי עבד היית' כלומר כאילו אתה

 .בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית

 

 1989נתן שרנסקי, "לא אירא רע", הוצאת ידיעות אחרונות 

 

 "אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך

 כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה

 .המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב

 אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם

  , אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיווןגופי יהיה משועבד

 שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן

 לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך

 .אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך

 ".רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה



 
 

לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס )...( 
 צפוף

 או ביציאה ממגרש עת אני דרוך ודחוף,
 חיכוך ושפשוף, לפעמים ברחוב מרוב

 מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף,
בגב, בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק 

 הזה...
 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

 הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה,)...(  
 ללא הגדרה וללא פשרה,
 איבדתי גובה וקצת הכרה,

 חשבתי אולי בכל זאת הגדרה,
 -שתתן תשובה חד משמעית וברורה 

 עתי על זה..נקר
 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

 ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש,
 ולמען האמת אני די אדיש.

 המצב אומנם ביש אך איני מרגיש,
 אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש.

ואני  -ושלטון העם שוב יורד אל הכביש 
 מתבזה...

 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
 )...( 
 
 

 

 

 

יֶעֶזר ַמֲעֶשה ְבַרִבי ֱאלִ    
ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִבי 

ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה ְוַרְבי 
ֲעִקיָבא ְוַרִבי ַטְרפֹון 

ֶשָהיּו ְמֻסִבין ִבְבֵני ְבַרק, 
ְוָהיּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת 
ִמְצַרִים ָכל אֹותֹו ַהַלְיָלה 
ַעד ֶשָבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם 
ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרבֹוֵתינּו, 

ִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע הִ 
 ֶשל ַשֲחִרית.

ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן 
ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן 

ִשְבִעים ָשָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי 
ֶשֵתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ַבֵלילֹות ַעד ֶשְדָרָשּה ֶבן 
זֹוָמא: ֶשֶנֱאַמר, ְלַמַען 
 ִתְזֹכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹכל ְיֵמי 

ַהָיִמים,  -ַחֶייָך, ְיֵמי ַחֶייָך 
ַהֵלילֹות.  -ָכל ְיֵמי ַחֶייָך 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי 
ָהעֹוָלם ַהֶזה, ֹכל  -ַחֶייָך 

ְלָהִביא  -ְיֵמי ַחֶייָך 
 ִלימֹות ַהָמִשיַח.

ָברּוְך ַהָמקֹום, ָברּוְך 
ַתן תֹוָרה הּוא. ָברּוְך ֶשנָ 

ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך 
 הּוא.

 

משהו בשני הקטעים האלו, 
התלמודיים, הלמדניים, ה"כבדים", 
מרגיש תלוש וכמעט לא קשור בתוך 

הקלילה, אשר כמעט  ההגדה הפשוטה,
תמיד פונה אל כל המשפחה ובפרט 

הילדים, מספרת את הסיפורים בצורה 
מונגשת ונהירה, ואפילו מייצרת 

קטעים ומנהגים "אינטרקטיביים" כדי 
 לייצר עניין ולשאול שאלות!

שאלנו את עצמנו מה מקומם של 
קטעים אלו כאן, בין שירת מה 

נשתנה, עבדים היינו וארבעת הבנים, 
צאנו שאולי, זו מעין הרחבה ומ

והנגשה של הסדר לקהל נוסף, שעלה 
בקטע הקודם: "ַוֲאִפילּו ֻכָלנּו ֲחָכִמים, 
ֻכָלנּו ְנבֹוִנים, ֻכָלנּו ְזֵקִנים, ֻכָלנּו יֹוְדִעים 
ֶאת ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת 
ִמְצַרִים". הקטעים הללו יכולים לתת 

ים והנשים שחווים את מקום לאנש
הסדר במובן מה כשייך לילדים, או 

הם חכמים ונבונים וכבר מרגישים שש
מכירים, ואינם צריכים לספר שוב 

גיש דלהקטע זה בא ביציאת מצרים. 
את החובה שלהם לספר בה בכל זאת. 

התלמודיים יכולים לתפוס  הקטעים
ולהוות את המקום הזה  את העין

ללמדנים, כמו ששירת מה נשתנה 
נותנת עניין לילדים. והרי התנאים 

שבים מסובים לספר בעצמם יו
ביציאת מצרים, דורשים ומחדשים בו 

 למה שלך לא יהיה בזה חלק?כדרכם. 

עברנו את פרעה נעבור גם  \מאיר אריאל 
 את זה

 מס הכנסה, הם עיקלו לי מגבר
 מס ערך מוסף, הם עיקלו לי משדר,

 חברת החשמל עיקלו לי מצבר,
 -מינהל המים סתמו לי באר 

ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי 
 הוזה...

 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
 

של מאיר אריאל על מתוך ראיון 

הוא בעצם שיר מודולרי. זאת " :השיר

שכל בית הוא בית בפני … אומרת

עצמו, הוא לא שייך לבית שאחריו 

ולא לבית שקדם לו. ]...[ מה 

ששומעים ברדיו זה בעצם חצי שיר. 

]...[ זה כל מיני דוגמאות שכל בן אדם 

בעצם יכול לכתוב על פיהן את 

ככה רק  הסיפור האישי שלו. ]...[ אני

גירדתי כמה מצוקות, אבל בטוח 

שאנשים במקומות שונים יכולים 

להוסיף את הגרסה שלהם לעסק. אני 

מאוד הייתי שמח. מי שישלח לי שיר, 

 "אני אכריז עליו כעבד משוחרר

 

 איה כורם ולאה שבת\מצרים
 כשיצאתי ממצרים
 זחלתי על גחוני

 ארבעים ימים ולילה
 אני לא ידעתי מי

 כשיצאתי ממצרים
 לא ידעתי עוד לאן

 המדבר הזה יקח אותי
 יקח אותי מכאן

 ומאז אני לא עוצמת עין
 הלילות כאן חשוכים

 ומאז אני לא עוצמת עין
 מהפחד שמצרים היא עדיין

 .בתוכי
 .עבדים היינו. היינו עבדים
 .עבדים עדיין. עדיין עבדים

 שם בחרבה הבנתי
 בין קירות ים גועשים

 ישנה מצרים לכל איש
 אף אחד הוא לא חופשי

 ויצאתי ממצרים
 וחציתי את הים

 ואולי גם זאת מצרים
 ואני נשארתי שם

 ומאז אני לא עוצמת עין...
 ,והגדתי בלחש
 וצעקתי אליכם

 אלוהים הזה שכח אותי
 והוא לא יציל אתכם
 והשארתי במצרים
 את ליבי ואת כבודי
 ויצאתי ממצרים

 לגמרי לבדי
 



  

ְכֶנֶגד ַאְרָבָעה ָבִנים 
ִדְבָרה תֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, 
ְוֶאָחד ָרָשע, ְוֶאָחד ָתם, 
ְוֶאָחד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע 

 ִלְשאֹול.

תכנית ב' כהלכה אפשרית מאפשרים 
שעת מתוך שינוי המציאות או וראויה, ולא 

הדחק, אלא בהכרה שהנפשות הפועלות 
 במקרה זה זקוקות לדרך אחרת?

"אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל . 3
בהמשך המשנה מובאות מילות  - הלילות..."

השיר המפורסמות שכולנו מכירות מהגן. גם 
כאן, במקרה שבו בבן "אין דעת לשאול", 

ותשובות.  נשמרת המתודה של שאלות
בימינו, הפכנו את הטקסט הזה למופע סולו 

של הבן או הבת הקטנים ביותר )גם זו 
נקודה מעניינת(, אך ייתכן והכתוב במשנה 

הוא תמלול דו שיח אפשרי בין ההורה 
לילדו, ובמילים אחרות: 'חכמים מלמדים 
הורים איך לעורר סקרנות בילדיהם'. האב 

שים לב שואל את בנו שאלות וכך מעוררו ל
למתרחש במרחב, להשוות אל המוכר לו 

מדוע  -לשאול עליו -"בכל הלילות", ולבסוף
זה כך?. אולי גם אנחנו נצליח לראות בשיר 
השגור על שפתי כל בן ובת כפתיח היכול 

דורי השם לב -לעורר סקרנות ודיון רב
לשונה ולייחודי )ברמה הפיזית ופי כמה 
 וכמה גם ברמה הערכית והסמלית( ולא

 וברח חד פעמי של הנכד התורן?-כמופע זמר
 

 איור: בר צזנה

 - "ולפי דעתיה של בן אביו מלמדו". 4
אחרי הדוגמא הנפלאה של "מה 

נשתנה", אומרת המשנה את החוק 
יש כאן דרישה  החינוכי המעניין הזה.
ראשית, דע מהי  -גבוהה מאד מן ההורה

לדעתי, יש  דעתו של בנך. נשמע בסיסי?
כאן תביעה להקשבה ולהכרות 

היושבים אל השולחן.עמוקה ולא 
פשוטה עם אותם בנות ובנים אחרי 

שתבין זאת )ועל אותו קשר מורכב בין 
הורים וילדים ופוטנציאל הדיאלוג 

הטמון בו כתבו רבים וטובות ממני(, 
מד. תבין אתה כיצד לגשת. איך לל

בשום מקרה, ולא משנה מה מצאת 
באותו חיפוש אחר דעת בתך, אל 

תוותר על הלימוד. על מה שיש לך לתת 
לבנך או בתך, רחוק ממך אשר יהא. ואל 

תוותר על הסיפור. תהיה יצירתי, 
ומעניין, ואולי בכך ייפתח פתח להבנה 

 וסקרנות הדדית עד לשנה הבאה.
כנגד ארבעה  -גמרא: שנה רבי חייה

רבי חייה מכריז כי  ם דיברה תורהבני
התורה מדברת על ארבעה בנים. ואכן, 
את הוכחותיו לדברי הבנים וכן את 

התשובות להם יביא מן התורה. מדוע 
דווקא ארבעה? וכי לא קיימים עוד 
ציטוטים בתורה? מדוע דווקא אלו 

הכותרות? )לא אציע כאן תשובות, אך 
שווה לחשוב על הדבר, או לשאול או 

 בסדר(.
בן חכם בן רשע בן טיפש בן שאינו יודע 

כאן הבן שאנו מכירות כבן  לשאול.
התם נקרא טיפש. מדוע נעשה בהגדה 
שינוי זה? האם כדי לעדן? האם מתוך 
אמירה של חכמים, שאינה מסכימה עם 
רבי חייה, שאין דבר כזה ילד טיפש? 

האם האנשים  -ונשאל את עצמנו
',  יהו בסביבתנו אותם נכנה 'תמימים
אלה השתקנים והמופנמים, או 

המבט, האם הם באמת  -הפשוטים וצרי
טיפשים? האם במוחנו קיימת הקבלה 

כזאת? )בשירותי הצבאי שירתתי 
כמפקדת בקורס נתיב, הגיור הצבאי. 
כמילת קוד בינינו לבין דייני בית הדין 

השתמשנו בכינוי 'חיילת פשוטה' 
 …(.לחיילת לא חכמה במיוחד

הו אומר ]דברים ו כ[ מה בן חכם מ
העדות והחקים והמשפטים אשר צוה 
יי' אלהינו אותנו אף אתה אמור לו 
]שמות יג יד[ בחזק יד הוציאנו ה' 

  ממצרים מבית עבדים.
שינויים גדולים יש כאן מהטקסט  2

 המוכר לנו בהגדה: 
כאן הציטוט המובא מספר  -הראשון

שמות שונה. במקור בתורה נכתב: "מה 
החקים והמשפטים אשר צוה העדות ו

 ", כמוכר לנו בהגדה. אתכםיי' אלהינו 

 עמית שמואליאן

מקור הרעיון לרעיון ארבע הבנים 
נמצא בתלמוד הירושלמי, 

ובשינויים קלים מהטקסט שאנו 
מכירות היום מההגדה. אמירות 

חינוכיות נעשות קביעות הלכתיות 
בטקסט הנפלא הזה, ומסופרים בו 

 להוריהם. קשרים עדינים בין ילדים

תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת 
 פסחים פרק י דף ע עמוד א:

משנה: מזגו לו כוס שני וכאן הבן 
שואל. אם אין דעת בבן לשאול 

אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה 
מכל הלילות... ולפי דעתיה של בן 

 …אביו מלמדו
ראשית, מצוטטת המשנה. כמה 

 דברים מעניינים יש כאן:
מוצגת  שואל"."כאן הבן . 1

 -המתודה כולה של ליל הסדר
שאלות ותשובות. לשאלת הבן 
מוקדשים זמן ומקום ספציפיים 
במהלך הלילה, אולי על מנת 
להבטיח את קיום השאלה, 

שחלילה לא תתפספס בשטף 
דיבורם של האם והאב. הבן הוא 
הפותח לכל הדיבור, הוא נקודת 
היציאה, ועל פיו מוכתבים מהלך 

ים. ניתן לומר כי הדברים הנאמר
זהו היפוך התפקידים המסורתי בו 
ההורים הם הדברנים, המחנכים, 

המרעיפים, ואילו הבן הוא המקבל 
הפאסיבי. יש כאן דרישה עצומה 

לב קודם כל, בש -מההורים
הראשוני, תהיו אתם בשקט. אינכם 

המוקד. תקשיבו. שנית, עליכם 
לגרום לבן ולבת מספיק עניין כדי 

בעצמם. כך  לפתוח ולשאול
התפתחו שלל מנהגים המשנים את 
הסדר הרגיל, ומטרתם לסקרן את 

הילדים )ליל הבלגן, ולא ליל 
בלשון הרמב"ם: "וצריך …(. הסדר

לעשות שינוי בלילה הזה כדי 
שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה 

נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד 
שישיב להם ויאמר להם כך וכך 

צד משנה? אירע וכך וכך היה. וכי
מחלק להם קליות ואגוזים, 

ועוקרים השולחן מלפניהם קודם 
שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה 

)הלכות …" וכיוצא בדברים האלו
 חמץ ומצה פרק ז(.

  - "אם אין דעת בבן לשאול,". 2
המשנה מכירה בכך שלא בכוחו של 
כל ילד לשאול, או שלא בכוחו של 

לשאול. על כל הורה לגרום לילדו 
תסריט , היא מציעה אפשרות כן

שנייה לבתים בהם הבן לא פתח 
כן אגב נשאל, הי-באמירת בדברים.

 בו חכמים  עוד ראינו מקום



רבי חייה מנסה באופן מובהק להראות את הבן החכם 
כנמצא ב'תוך העניינים', בלי שום ספקות שעלולות לצוץ 

אצל הקוראת, גם במחיר שינוי הפסוק. עורכי ההגדה 
החזירו את הציטוט לפסוק המקורי, וגם את התשובה 

התשובה  -השינוי הגדול השנישינו לחלוטין. זהו 
המובאת כאן לחכם היא התשובה שעורכי ההגדה 

'הדביקו' דווקא לתם! ואכן יש לתהות, מה מקום תשובה 
זו לשאלה זו? מחד, זו תשובה פשוטה ובהירה מאד, אולי 

בהירה מדיי בשביל הבן שהוגדר כחכם וכ'בעניינים', 
י היא כלל לא עונה לשאלה ששאל החכם! אול -ומאידך

יש כאן מעין דרישת 'אידך זיל גמור' מאותו בן חכם 
המגדירה את ידו  החזקה של ה' שהוציאנו ממצרים 

כבסיס לכל העדות החוקים והמשפטים. עוד על התשובה 
שנאמרה לבן החכם בהגדה, קראו את הנכתב על ידי 

 אלישע גזבר.

בן רשע מהו אומר ]שם יב כו[ מה העבודה הזאת לכם 
אתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה מה הטורח הזה ש

מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתה אמור לו ]שם 
לי עשה, לאותו האיש לא  -יג ח[ בעבור זה עשה ה' לי

עשה. אילו היה אותו האיש במצרים לא היה ראוי להגאל 
 משם לעולם.

מה הטורח  -יש כאן נאמר מעניין שנשמט מטקסט ההגדה
בכל שנה ושנה. הבן הרשע  הזה שאתם מטריחין עלינו

מפקפק בעצם הריטואל, בעיסוק החוזר ונשנה ביציאת 
מצרים במתודת הדיבור והשיח. אווירת ה"טורח" שהוא 
מייצר מדגישה את הטון העוקצני שלו שהופך אותו ללא 

חלק. עד כדי כך לא חלק, שסירובו לעסוק ביציאת 
 מצרים ממקם אותו מחוץ לגאולת מצרים עצמה!

אומר ]שמות יג יד[ מה זאת? אף את למדו  טיפש מה
הלכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא 

  יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת.
כאן, יש היפוך! התשובה המובאת לטיפש היא התשובה 
המושמת בפיו של החכם בהגדה המוכרת לנו! הבדל גדול 

עומד "שלא יהא  -הוא שכאן, מובא טעם אותה הלכה
מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת". הלכות הפסח הן, 

בנכתב כאן, הבסיס הפשוט ביותר, הניתן להבנה גם על 
ידי הבן הטיפש. החזרה לטכניקה, לפרקטיקה, יכולה 

להיות מובנת גם עבור מי שמתקשה בדיבור. גילוי הטעם 
אל תלך מעמנו, תישאר כאן,  -מדגיש בפני אותו הבן
את הקוראת לנכתב על ידי אלישע  בחבורה שלנו. אפנה

 גזבר בהמשך וכן למה שכתבנו סתיו פרז ואנוכי.

בן שאינו יודע לשאול את פתח לו תחילה א"ר יוסה 
ושוב מתניתא אמרה כן אם אין דעת בבן אביו מלמדו: 

חכמי התלמוד חוזרים לאותה נקודה, שהיא אחרית 
ללמד את הבן בדרכו.  -וראשית כל הנעשה בליל הסדר

זה שאינו מסוגל לקיים את המתודה אותה שמנו  גם
 כתשתית השיח.

כיצד נתגלגלו הדברים בצורה בה הטקסט הזה בתלמוד 
הירושלמי שונה והוחלף עד שהגיע למוכר לנו היום 

 בהגדה? האם בכוונה? האם במקרה? 
קרקעיות -ניסיתי לבחון מעט מן האמירות התת

ות על הנמצאות בכל משנה ובכל גמרא, קטונתי מלענ
שאלות אלו. מקווה שמעט מקושיות אלו ילוו את 

התודעה החינוכית שלנו בלילה זה, ילדים והורים, ואת 
ם, טיפשות מיהקשר המיוחד בינינו, חכמים, רשעות, תמי

 ושאינן יודעות לשאול.
 

  

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה 
ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים 
 ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? 

י ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִקים כִ  ,כ:דברים וחכם:  

ְוָאַמְרָת ְלִבְנָך  כא .ְוַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם

 ...ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים ַויֹוִציֵאנּו ה' ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה

 רגזבאלישע 

הבן החכם שואל: "מה העדות החוקים והמשפטים אשר 
ציווה ה' אלוקינו אתכם"? במקום לענות לו את התשובה 

שכתובה בתורה, ההגדה כותבת משפט מוזר:"ואף אתה אמור 
אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". זוהי  -לו כהלכות הפסח

תשובה נפלאה, אך מה שהפריע להרבה אנשים היה: מה 
כתוב תשובה ברורה וספציפית לשאלתו? הקשר? למה לא ל

 ננסה לפרק את התשובה לחלקים ולפרש: 
 ואתה תענה לו,  -''ואף אתה אמור לו"

כלומר צורת התשובה שלך תהיה כמו  -''כהלכות הפסח"
 הלכות הפסח, 

לא אמרו לנו לענות  -''אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן''
אפשר הלכות הפסח, כלומר מההלכה עצמה ואז בלחכם 

הלכות כלומר את ההלכה לבן החכם ולהמשיך הלאה, אלא 
 ההלכה הזאת כמאטפורה לדרך שבה נענה לחכם. -הפסח

ולצורך זה צריך לראות מה זו ההלכה הזאת. ההלכה הזאת 
אחרי שאוכלים  -מופיעה במשנה במסכת פסחים, ומשמעותה

 -תוציאו מן-קורבן פסח לא אוכלים קינוח )אפיקומן, אפיקו
(. למה לא לאכול משהו אחרי הקורבן? הפרשנות קינוח

המוכרת היא בשביל שיישאר הטעם של המצה, כי אם כן 
נוכל משו אחר הטעם של המצה )הפסח( ייטשטש. הגמרא 
מביאה טעם נוסף שהסיבה היא בשביל שאדם לא יתחיל 

במקום אחד לאכול קורבן פסח ואחר כך יילך לאכול במקום 
 אחר. 

כה הזו בצורה מטפורית ונמצא כמה בואו נסתכל על ההל
 תשובות נחמדות לשאלה מדוע דווקא זו נאמרה לחכם:

א. צריך ללמד את הבן החכם כמה שיותר עד שלא יישאר מה 
ללמוד, כמו שאת קורבן הפסח אוכלים עד ששבעים ואין 

 מקום אפילו לא לאפיקומן.
ב. להסביר לבן החכם שהסיבה לכל הדקדוקים ההלכתיים 

חוקים והמשפטים( היא שדווקא הם נותנים את )העדות ה
הטעם למצווה עצמה, כמו שאי אכילת אפיקומן משמרת את 

 הטעם של הקורבן.
ג. כמו שהסיבה לא לאכול אפיקומן, היא בשביל שלא יעברו 
מחבורה לחבורה, ככה התשובה צריכה להיות שהבן החכם 
לא ירגיש צורך ללכת לחפש תשובות במקום אחר, כי את 

 תוכל לומר לו.  הכל
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 עמית שמואליאן
  

 
  

כל אלו הן תשובות נחמדות, אני יותר מחבב 
 תשובה אחרת:

למה לא אוכלים אפיקומן אחרי הפסח? כי זה 
לא העיקר. האפיקומן הוא כמו קישוט, 

הסעודה זה היה במקום להתעסק בעיקר 
גורם לנו להתעסק בקינוח וזו גם התשובה 

עדות חוקים ומשפטים, זה טעים,  -לבן החכם
זה כמו אפיקומן, מי לא אוהב קינוח? ובכל 
זמן אחר היינו שמחים לענות לך, אבל אתה 

יודע מה העניין? כל העדות החוקים 
והמשפטים זה לא העיקר במקרה שלנו, 

שלנו ליל  העיקר הוא הפסח, או במקרה
הסדר, המסורתיות והסיפור, הדוד הזקן 

שמספר בדיחות גרועות, והאחות 
הטינאייג'רית שלא בקטע, זה העיקר. למעשה 
יש פה אמירה אל החכם, לפעמים מותר לא 
להתפלפל, לא להתחכם, פשוט לשבת ליד 

השולחן, לאכול דיקטים ולהנות עם 
 המשפחה.

 

 משתייך בליל הסדר?לאיזה חבורה אתה 

 חידושי הגר"ח מסכת פסחים דף קטז עמוד א:

הנה בכל לילה יש מצוה של זכירת יציאת מצרים, ואם כן מה 
נתוסף בליל פסח במצות סיפור יציאת מצרים שאין בזכירה של כל 
השנה? ונראה לומר, שיש ג' חילוקים בין המצוה של זכירת יציאת 

ים: א( לקיים מצות זכירה מצרים להמצוה של סיפור יציאת מצר
אין צריך אלא להזכיר לעצמו יציאת מצרים, אבל בסיפור יציאת 

כדכתיב "והיה ספר לאחר דרך שאלה ותשובה מצרים המצוה היא ל
כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו" וכדכתיב "והגדת לבנך וגו'". 

וההלכה ובהגדה הבן שואל מה נשתנה והאב משיב עבדים היינו, 
היא שאפילו אם אחד לבדו צריך לשאול לעצמו ולומר עבדים 

 היינו כדרך סיפור לאחר. 

זכירת יציאת מצרים  מה שונה דרך -חיים סולובייצ'יקרבי שואל 
ה'רגילה' בה נצטווינו )שאותה אנו מזכירות בתפילות, בברכות 

מדוע יש  -ובקידוש( ובין הזכירה הייחודית לפסח? ובמילים אחרות
חג שלם המוקדש לזכירת יציאת מצרים אם אנו זוכרים אותה )או 

 יום?-לפחות אמורים( יום
דרך שאלה  הסיפור לאחר -הבדלים הוא מוצא, והראשון בהם 3

והתשובה. ניתן לומר כי העניין בפסח הוא הדיאלוג. ההתאגדות 
בחבורה והאמירה בקול זה לזה היא היא קיום ליל הסדר כהלכתו, 
השיחה, הישיבה המשותפת והלימוד זה מדברי זה. בגמרא כתוב: 

 -אשתו שואלתו. ואם לאו  -שואלו, ואם אינו חכם  -"חכם בנו 
שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות  הוא שואל לעצמו. ואפילו

ללילה אחד כולם נעשים שואלים, כמעט   שואלין זה לזה." -הפסח 
ילדים, כולם תוהים יחד ומחפשים יחד. הבן יכול לענות ולספר 

 כמו אביו והאם יכולה לשאול ולתהות כמו ביתה.
בני ישראל בפסח מצרים נצטוו לקחת "שה לבית אבות שה לבית", 

עליהם להתאגד עם  -ית מועטים מכדי לסיים שה לבדםואם בני הב
משפחה נוספת. השאלה 'עם מי את עושה את ליל הסדר', מה 
החבורה עליה את נמנית, היא שאלה הלכתית ובסיסית בקיום 

  הפסח!

 :180’ ר/זמן של חירות עמ”הרב שג

החירות של חג הפסח שורשה בחברות, ובכך היא הפוכה “
שעיצבו ההוגים האקזיסטנציאליסטיים מהחירות המערבית 

ששורשה בבדידות. החירות המערבית מוצאת את המפגש עם 
… האחר ככלא המגביל את האני ולפיכך יש להשתחרר ממנו

חירות הפסח היהודית רואה במפגש עם האחר את סמל החירות 
בפסח. הזר הופך להיות בן בית. בעל הבית לא מרגיש שהאורח 

אלא מרחיב אותם. מי שנועל דלתות חצרו מצר את צעדיו בביתו 
 ” .בפני האחר איננו יכול לשמוח ולהיפדות

 
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט עמוד ב: "מאי אפיקומן? אמר 
רב: שלא יעקרו מחבורה לחבורה". מטרת האפיקומן היא לשמור 
על הסדר כך שייערך בצורת חבורה. ייתכן ובאמירת תשובה זו 

שובה שלך וגם השאלה שלך צריכות להישאר לחכם יש אמירה: הת
באזור שלנו, בחבורה שלנו. אל תעקור עצמך מן הכלל, זה שעונה 

 שותפייך העיקריים. -בני הבית -וזה ששואל, וראה בנו

תודה לר' דבורה עברון על שיעורה המרתק. הנכתב כאן הוא 
 בהשראתה ומדבריה.

 סתיו פרז ועמית שמואליאן -

 

ַאָתה ֱאָמר לֹו ְוַאף 
ְכִהְלכֹות ַהֶפַסח: ֵאין 
ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח 

 ֲאִפיקֹוָמן.
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ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת 
ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת  -ָלֶכם? ָלֶכם 

ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר. ְוַאף ַאָתה 
ָעָשה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור ֶזה 

ְוֹלא לֹו. ִאילּו  -ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי 
 .ָהָיה ָשם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל

ב: כו ְוָהָיה ִכי ֹיאְמרּו "שמות, י
ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת ֲאֵליֶכם ְבֵניֶכם 

ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא  כז .ָלֶכם
ַליהָוה ֲאֶשר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבֵני 
ַרִים ִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו ֶאת ִמצְ 
ְוֶאת ָבֵתינּו ִהִּציל ַוִיֹקד ָהָעם 

ַוֵיְלכּו ַוַיֲעשּו ְבֵני  כח .ַוִיְשַתֲחּוּו
ֶאת ֹמֶשה ֶשר ִצָּוה ְיהָוה ִיְשָרֵאל ַכאֲ 

 ...ְוַאֲהֹרן ֵכן ָעשּו

 אלישע גזבר

את הבן החכם, ששואל על העדות החוקים והמשפטים, נוכל לזהות כבן המתחכם שמוצא שאלה על כל דבר. אמנם החכם 

  .מסתכל מבחוץ, אבל הוא עוד איתנו

מה בעצם אתם עושים. בתלמוד בירושלמי הבן  -''מה העבודה הזאת לכם'' -הרשע מציג הסתכלות שונהלעומתו, הבן 

''כל -''מה הטרחה שאתם מטריחים עלינו'' ובהתאמה לקטע שמופיע לפני כן בהגדה -הרשע נשמע קצת כמו כולנו אני מניח

דיבורים האלה, מתי האוכל? מה העבודה המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'' אומר הבן הרשע: מה זה כל ה

 -"ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל" ,כלומר הוא מסתכל מבחוץ בצורה צינית -"לכם ולא לו" -הזאת לכם? מדייקת ההגדה

הוא  -עיקר הפסח, עיקר הסדר -"כפר בעיקר" ,כלומר כולם עושים את הסדר והוא מסתכל מבחוץ ושואל מה אתם עושים

 .הסיפור והמשפחה

''מה הקטע?!'' בניגוד לבן  -ההסתכלות החיצונית הזו היא כפירה בעיקר הפסח. הבן הרשע מסתכל מבחוץ בגישה צינית 

הוא באמת מנסה להבין  -החכם שאמנם מסתכל מבחוץ )אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם( ושואל ''מה הקטע?'' אבל ברצינות

לספר ביציאת מצרים, לא לחדש דברים,  -פשטות, בכמו שהואמה הדקדוקים של הסדר ולא מצליח להבין שהמדובר הוא ב

לא להקשות, לספר ביציאת מצרים גם אם אנחנו חכמים ונבונים ויודעים כבר מה יקרה בסוף ולכן גם הבן החכם הוא לא 

 ור(הבן הצדיק, אלא החכם, למרות שלכאורה אם הבן השני רשע, אז הפכו צריך להיות צדיק. בגלל שגם החכם מחוץ לסיפ

הקהה, מלשון קהה, כמו סכין עם להב קהה, לא חדה. לקחת את השאלה הנושכת  -''ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו''

 שלו ולהקהות את השיניים שלא יוכלו לנשוך, להוציא את העוקץ מהשאלה.

ור אחר דור את הסיפור בשביל זה, בשביל זה יצאנו. בשביל לספר ד -בעבור זה -"'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים''

 של עם ישראל יוצאים ממצרים.

אנחנו חוזרים לדבר בלשון נסתר על הבן הרשע, כלומר אנחנו לא אומרים לו,  -''לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל''

אם היית שם לא היית נגאל. המשפט הזה מובא כהערה לבעל הסדר: שים לב, הבן שלך כבר יוצא החוצה, אם הוא היה 

''מה  -שם הוא לא היה נגאל, אתה לא שם לב לזה? כלומר ההגדה רומזת לאבא, שים לב לבין השורות של השאלה 

הוא כבר לא חלק מהמשפחה, ולכן התשובה צריכה להוציא את העוקץ מהשאלה "בעבור זה עשה  -העבודה הזאת לכם?" 

הסיפור המשותף, אל תצא מבחוץ לנו.  זה הבסיס דווקא בגלל המשפחה יצאנו ממצרים, בגלל   ה' לי בצאתי ממצרים''.

להיות חלק, להצטרף, לבוא ולדבר, לא לשבת מהצד ולהעיר הערות ציניות. וממילא העוקץ יוצא משאלת הרשע,  -לגאולה

הוא שואל מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה כל הטרחה הזאת? והמשיב עונה: הטרחה הזאת היא כל מה שאנחנו 

יולד. זו הדרך היחידה, עזוב שלנו, שלך להיגאל. לא תוכל להתקדם אם כל מה שתעשה זה לעמוד  מקבלים, אדם לעמל

 מהצד ולהעיר. תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם.
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 :מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עין איה ברכות ס' אות שלו
כן אתה הסבר … פ הכוח המוגבל שלך"שאני הסברתי לך פנים ע "כשם
פנים לישראל להיות עכשיו הדברים מתלבשים על פי הכרתם. והחזר להם 

את האוהל למקומו, ואל תכריחם שיתעלו הם בהכרח לקבל דברים יותר 
כי חינוך הכללי של אומה שלימה צריך גם הוא להיות  .גדולים מערכם

 ..."בנחת והדרגה, ועל ידי התרגלות של הערך הראוי להם יוסיפו יתרון
 

 יעל כרמי

הגדה דוגמא לשיחה בין אב לארבעה בנים, שיחה זו מוגדת בליל הסדר בקריאה בהגדה.ב  
ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים...", מעמידה טיפוסים של  ההגדה מביאה את הציווי "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור

בנים ותרחיש של מפגש של כל אחד מהם עם תוכן ההגדה והמנהגים של ליל הסדר. בתרחיש זה הבנים מתעוררים 
באותו היום את לשאילת שאלות ואביהם משיב, חוץ מבן שאינו יודע לשאול והאב פותח לו עם ציטוט הציווי לקיים 

  ההגדה בין אב לבנו.
אפשר להבין שהציווי "והגדת לבנך..." לפי מקרה ארבעת הבנים צריך להתקיים כשהאב משיב לבניו, נכנס לתוך שיחה 

  שהם יוזמים או מעודד אותם ליזום.
  שאלות של מחנך, הורה על תפקידו כלפי בניו:

על שהם גדלים ומתחזקים? וכי זה, כשלעצמו, איננו פרס מספיק  תודה עולזת-"וכי לא די שאני חש תחושה של אסירות
על העבודה? וכי אין לי זכות להיות מעריץ חסר פניות של הטבע: שיוריקו השיחים. הנה פלג מלחש, שדה קמה, גן 

מרשרש בעליו. וכי עליי לשאול שאלות את גרעיני השיבולים המתנועעות, לשאול את הטיפות על תכליתן? לשם מה 
שישמור על סודותיו... לאן עליי להוליך אתכם? האם לקראת אידיאות גדולות, מעשים נעלים? או רק  –גנוב מן הטבע ל

להרגיל אתכם למילוי חובות הכרחיות, שבלעדיהן תשליך אתכם החברה לשוליים, לדאוג שתוכלו לשמור על כבודכם, ותו 
לי זכות לתבוע, לצוות, לרצות? אולי לכל אחד מכם דרכו  לא? האם בעבור מעט המזון והטיפול במשך שנים אחדות יש

 שלו, לכאורה הגרועה בדרכים, אבל היחידה הנכונה? ... 
(1929-1914)יאנוש קורצ'אק, איך לאהוב ילד, נכתב בין השנים   

האם יש מכריח גיוון בהתנסחויות.  ,ארבעה בנים שונים -ארבע 'סוגי תשובות' לארבע סוגי שאלות. הריבוי במציאות 
מסר אחיד מאחורי ההתנסחויות הרבות? מהו? "...לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". בהתאמת התשובה של 

 האב לכל בן אפשר למצוא ערך חינוכי כללי של מאמץ להתאים מסר אל המושא שלו.

כיצד יידע מה  -קת לסיוע בנים נזק  בהגדה רק האב נמצא כדי להשיב על שאלות הבנים, דמותו האחת 'כנגד' ארבעה
להשיב לכל שאלה שתעלה? על כן מספקת ההגדה גם ארבע מיני שאלות, מתוכן אפשר אולי לגזור את אופי כלל כל 

השאלות שיציפו הבנים לאורך ליל הסדר, וגם ארבע תשובות שמופנות אל מקור כל שאלה. במצב זה, בו מקרי היסוד 
 של תולדה, לא האב הוא זה שדובר אלא :"כנגד ארבעה דברים דיברה תורה".טופלו ומכאן כל מקרה יהיה איזה אופן 

... כבוד לסודות ולטלטלות של עבודת הגדילה הקשה. כבוד לשעה החולפת, ליום הזה. איך יידע מחר אם היום לא "
לא למהר, לא מניחים לו לחיות חיים מודעים ואחראיים? לא לרמוס, לא להתעמר, לא לשעבד ליום המחר, לא לכבות, 

להאיץ. כבוד לכל רגע לעצמו, כי יחלוף ולעולם לא יחזור; ותמיד ברצינות... אנחנו מחלקים בשלומיאליות את השנים 
לפחות בשלות וליותר בשלות; אין יום לא בשל, אין היררכיה של גיל, אין דרגות גבוהות יותר ונמוכות יותר של כאב 

 ושמחה, תקווה ואכזבה..."
 (1928-1929נכתב בין השנים  'אק, זכות הילד לכבוד,)יאנוש קורצ 

המצווה להגיד את נס יציאת מצרים ובעבור מה היתה היא מצווה שבזמן "ַבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִתי ֶאָלא ְבָשָעה ֶשֵיש ַמָּצה 
, תשובה של אב לבנו מודגשת ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפֶניָך." הזמן המקודש מרומם את השיחה סביב השולחן לשיחה של מצווה

בתור העברת מסר בין דורי, כששרשרת הדורות נמתחת ברקע עד לדור אבותינו היוצאים ממצרים. ככל שנשמר היחס בין 
האב כאב ומשיב והבן הוא השואל, לא מתואר חוסר שוויון ביניהם וגם לא ניסיון להשתוות, אלא שסך כל השיחה תוביל 

 ממצרים". לי בצאתיאדם "בעבור זה עשה ה' אל אמירה שמהדהדת פנימה ב

 

 
  

ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה ֹזאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו  יד :שמות פרק יג

ַוְיִהי ִכי ִהְקָשה ַפְרֹעה  טו .ִמֵבית ֲעָבִדים ִמִמְצַרִים ה'ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו 

ם ִמְבֹכר ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ְבֵהָמה ְלַשְלֵחנּו ַוַיֲהֹרג ְיֹהָוה ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַריִ 

ְוָהָיה  טז .ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם ַהְזָכִרים ְוָכל ְבכֹור ָבַני ֶאְפֶדה ה'ַעל ֵכן ֲאִני ֹזֵבַח לַ 

 .ִמִמְצָרִים ה'ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך ִכי ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו 

הּוא אֹוֵמר? ָתם ָמה 

ַמה ֹזאת? ְוָאַמְרָת 

ֵאָליו: ְבֹחֶזק ָיד 

הֹוִציָאנּו ה' ִמִמְצָרִים, 

 ִמֵבית ֲעָבִדים.

 

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%99%D7%92_%D7%99%D7%93
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%99%D7%92_%D7%99%D7%93
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%99%D7%92_%D7%98%D7%95
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%99%D7%92_%D7%98%D7%95
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%99%D7%92_%D7%98%D7%96
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%99%D7%92_%D7%98%D7%96


 
  

ַאְת ְפַתח לֹו,  -ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול 
ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, 
 ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים.

ֵמֹראש ֹחֶדש, ַתְלמּוד לֹוַמר ַביֹום ָיכֹול 
ַההּוא, ִאי ַביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְבעֹוד יֹום, 

ַבֲעבּור ֶזה ֹלא  -ַתְלמּוד לֹוַמר ַבֲעבּור ֶזה 
ָאַמְרִתי ֶאָלא ְבָשָעה ֶשֵיש ַמָּצה ּוָמרֹור 

 ֻמָנִחים ְלָפֶניָך.

 

 נעמי שמר -ארבעה אחים
 

 ביום בהיר ונהדר
 יצאו מתוך ההגדה

 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

 רוחותמיד מכל ארבע 
 פרחים הגיעו וברכות

 
 פגש חכם בחכמה

 אהב התם את התמימה
 והרשע בתור אישה
 תפס מרשעת איומה
 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?

 האחים?היכן ארבעת 
 בשיר שלנו ידידי

 אסור לשאול יותר מדי
 בשיר שלנו ידידי

 אסור לשאול יותר מדי.
 

 הרב אביה רוזן -פלורליזם וארבעת הבנים 

שיח זה מתחולל  ארבעת הבנים. –ההגדה מציירת לנו שיח בין דמויות שונות 
   מתוקף הצו של "והגדת לבנך".

   -הדבר מעלה מספר שאלות 
מיהם ארבעת הבנים הללו? האם אפשר לאפיין אותם כאבות טיפוס של אנשים 
בחברה? או כגישות שונות? או אולי בכלל מדובר על מגמות חשיבה שונות אצל 

כשיש כזה מגוון האם אפשר להגדיר מסורת ברורה של "והגדת לבנך"   אדם אחד?
גדול של דעות וכיוונים? הפסוקים מהם התורה גזרה את ארבעת הבנים באים 

חיוב  בהם נאמר "והגדת לבנך" )קרבן פסח אצל הרשע,  מארבעה ענינים שונים
ושמירת  , קדושת בכור אצל התם,ואיסור חמץ אצל שאינו יודע לשאולמצה 

ארבעה בנים שונים ? ומדוע  התורה כולה אצל החכם( ואם כן מניין שמדובר על
"בעבור זה עשה  -בעל ההגדה נותן לרשע תשובה מתוך פסוקי שאינו יודע לשאול

ה' לי בצאתי ממצרים"? ומהו הקשר לכך שבכל הפרשיות של "והגדת לבנך" נאמר 
 "כי תבואו אל הארץ"?

  נראה לומר בכדי לפתור את כל השאלות הללו את הדברים הבאים:
שדווקא מגוון הדעות הוא המאפיין של המסורת היהודית של ישנו כאן מסר 

טרית מאב לבן אלא יש כאן גם מ"והגדת לבנך". אין כאן העתקה אוטומטית, חד סי
את הבן המקבל ומאפיין את הדברים בדרכו. ישנה כאן מסורת וקבלה אך גם 

עצמאות, לקיחת אחריות והתלבטויות של הבן עם היכולת להבחין בין טוב לרע 
ובין חכם לרשע. מכאן נובעים הצדדים השונים של השיח עם הבן . עקרון זה חל 
בכל דור , עם כל הבנים , ועל כל הנושאים .ומכאן נובע שהדיון עם בנים השונים 

מכנה את   מאפיין את הגישות השונות לכל הנושאים כולם , ועל כן בעל המדרש
 ארבעת דיוני התורה השונים בשם ארבעה בנים.

בוב שבין תשובות הבנים והשינויים שמכניס בעל ההגדה לעומת הפסוקים הער
ניות של המסורת היהודית ואת הקשר גו-אקראיים, הם מאפיינים את הרב אינם

ולכן הרשע אינו כל כך רשע אלא מקבל את  שלא ינתק בין כל מקבלי המסורת.
  :יף מה'הרב קוק בארות התחיה סעתשובת התורה לשאינו יודע לשאול. כדברי 

וכשם  כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים,
כך הרצון הגס של הרשעים גורם  שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו,

של כל הבינוניים והצדיקים. כשהשמרים  קיום ועמדה לשפעת החיים כולם,
וסוף המהלך … וחימוץמתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול 

 הנמכת הכוחות הרשעיות בתהום החיים, הוא: שקוע השמרים בתחתית החבית,
 ואז מתבטל מהם כל תוכנם המכאיב והמזעזע.

הגרסאות הרבות לפירוש ארבעת הבנים אינו מבלבלות אלא מעידות על עוצמת 
 הדילמות והשאלות עדיין ישנו חוט המסורת היהודית שלמרות הגוונים הרבים,

זוהי אופיה של העברה בה המקבל שותף אקטיבי וזוהי  חזק המקשר דור לדור.
 בעצם מהותה של קבלת נועם עול מצוות.

 

 אגי משעול \משוררים
 

 ְבִסְפרֹו ֶשל אֹולׇב הׇאּוֶגהֲאִני קֹוֵראת 
 .)ַחָייו ֵהם ְכָבר ַמקׇף קׇטׇןֵבין ְשֵני ַתֲאִריִכים(
  -״תֹוָפָעה ְמיֶֻחֶדת״, כׇתּוב ַעל ַגב ָהֲעִטיָפה 

 ״ַגָנן ֶשנֹוָלד, ַחי ּוֵמת ְבַחּוׇה ְמֻבֶדֶדת
ַרב נֹוְרֶבְגָיה״.  ַהּצֹופׇה ֶאל ַהְפיֹוְרִדים ֶשל ַמְעַ

 
 ִמָשה ַקֵּוי ֹרַחב ַמְפִריִדים ֵביֵנינּוחֲ 

 ַוֲאַנְחנּו ָחִלים ַעל נֹוִפים ֲאֵחִרים:
 ֲעֵקבֹות ְבֶשֶלג, ַמָלִחים ְטבּוִעים ְוַאשּוִחים

 ֵהם ְמַנת ֶחְלקּו,
 ֶאְצִלי ְתֵאִנים, ֶשֶלף ּוַמָטֵעי ָהֲאַפְרֵסק.
 ףֲאָבל ַגם ֵאם ַמָבֵטינּו ַמְעִתיִקים ֶאל ַהדַ 

 ַמְראֹות ֹכה שֹוִנים,
 ֲאַנְחנּו ֲעשּוִיים ֵמאֹותֹו ָהֶעֶצב

 ֶשל הְׇרִאיׇה,
 ָכל ֶאחׇד שֹוֵקד ַעל ְצפׇנׇיו,
 ָכל ֶאָחד ְוָהֲעבֹוָדה ֶשלו,

 ֶזה ַהִּסדּור.



 
 
  

ִמְתִחָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשיו 

ֵקְרָבנּו ַהָמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו, 
ֶשֶנֱאַמר: ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל 
ָכל ָהָעם, ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי 
ִיְשָרֵאל: ְבֵעֶבר ַהָנָהר ָיְשבּו 
ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶתַרח 

ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור,  ֲאִבי
ַוַיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. 
ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת 

ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֵלְך 
אֹותֹו ְבָכל ֶאֶרץ ְכָנַען, 

ָוַאְרֶבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתן לֹו 
ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתן ְלִיְצָחק ֶאת 

ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשו. ָוֶאֵתן 
ֵעָשו ֶאת ַהר ֵשִעיר ָלֶרֶשת לְ 

ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו 
 .ִמְצָרִים

 מייא הררי

 

״מתחילה עובדי ההגדה דואגת לציין בפנינו בתחילת המגיד ש
  עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבדתו״.

אבקש להתייחס לאלמנט הבחירה בפתיחה זו. שהרי הוא חוזר 
הפעם הראשונה כאשר אבותינו בחרו לעבוד עבודה  -פעמיים

מקרבם לעבודתו ובכך  -זרה, ובפעם השניה כאשר המקום, השם
״מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים  -בוחר בשבילם. והרי

עצם  -שובה. משמע, מה שיש לבעלי תגמורין יכולין לעמוד בו״
הבחירה בהלכה ובתשובה, לא תהיה לעולם למי שנולד לעולם 
ההלכה גם אם יהיה צדיק גמור. בעצם הפתיחה הזאת נותנת 

ההגדה חשיבות גדולה למושג הבחירה. היא מזכירה לנו שממקום 
של בחירה בחטא באנו, וגם שאין לנו בחירה חופשית. לא 

דעת אבקש של מבחירה חופשית להגבלה מו -בתהליך הזה
לעסוק, אם כי בחשיבות שמקבל מושג הבחירה בפתיחת המגיד. 

  רולאן בארת ופרידריך ניטשה. -לשם כך אעזר בשני הוגים
המוות עומד במרכז התזה של שניהם. רולאן בארת מבשר לנו את 

… "לאן פנה האלוהיםבשורת מות המחבר, ואילו ניטשה מכריז 
  אנחנו הרגנוהו אתם ואני!...".

 -ן בארת מסכם את הבשורה שלו במילים הבאותרולא
"הנה כך נחשפת ההוויה הכוללת של הכתיבה: טקסט נעשה  

אך יש מקום אחד … מכתיבות מרובות, הבאות מתרבויות שונות
בו ריבוי זה נאסף, והמקום הזה איננו המחבר, כפי שטענו עד כה, 

האחדות של הטקסט אינה במקור, אלא ביעד … אלא הקורא
בל היעד הזה אינו יכול להיות יותר אישי: הקורא הוא שלו, א

אדם חסר היסטוריה, חסר ביוגרפיה, חסר פסיכולוגיה; הוא פשוט 
אותו מישהו האוסף יחד בתוך מרחב אחד את כל העקבות 

כדי להחזיר לכתיבה את עתידה, צריך … שהכתיבה מורכבת מהם
 להפוך את המיתוס: הולדתו של הקורא דורשת את מותו של

  המחבר״.
החשיפה הזאת של בארת פותחת אותנו לעידן חדש, שבו עומדת 

מה הטקסט מבקש  -בפני הקורא החירות המוחלטת להחליט
להגיד? מה כוונתו? הדיאלוג שהוא מנהל הוא מול מילים 

זאת אומרת, יחליט לכאן או  -מודפסות בדיו דומם על דף דומם
 האחרונה.הוא הקובע. הוא יאמר את המילה  -לשם
אפשר להרוג גם את  -ניטשה שולל את הערכים הטרנסצנדנטיים בעולמנו, ובכך יוצר עולם שבו במילותיו של דוסטויבסקי 

האדם. אבל כמו שאנחנו כבר יודעים, בשורת החירות המוחלטת של . זאת אומרת, במות האלוהים הוא מבשר את הזקנה
עם חירות גדולה באה אחריות גדולה, וניטשה מבקש מהאדם החדש, החופשי, לקחת אחריות מלאה על מעשיו מתוך 

על ,אין יום דין או גאולה טרנסצנדנטית. על האדם לקחת אחריות על עצמו -"העולם העל חושי נטול כוח השפעה"הבנה ש
אלוהים והמחבר מקבלים מעמד זהה, מתים,  -מכאן ההשוואה ברורה המחליט, הוא הקובע. בחירותיו ועל מעשיו. הוא

 ומשאירים את האדם תוהה ומבולבל, או שמא שיכור מכוח.
מה קורה לחברה  -יותר רחבבאופן השאלה הראשונה שאני מבקשת להעלות היא מה קורה לאדם במקום הזה. או 

שיעצבו את אופן מחשבתה, מבשרים שכעת הכל פתוח. אתם מחליטים. מה  שההוגים החשובים בזמנה, מבשרי הבשורות
קורה לבני נוער שיודעים ידיעה מוחלטת בעלת סימוכין שהם, הם יחליטו מה הטקסט אומר, למה התכוון ולמה הוא 

האדם  "הגיע" אליהם דווקא בנקודת הזמן הזאת. מה קורה כשמפנימים את רעיון מות האלוהים? החירויות הופכות את
לאלוהים של עצמו. מהמקום הזה רלוונטי מאוד לעסוק בסוגיית פתיחת המגיד והרלוונטיות של העיסוק במושג הבחירה 

לעם היהודי. מה קורה לחברה ששנה אחרי שנה עוסקת בצורה אינטנסיבית כל כך במושג הבחירה, במסגרת מצווה 
חילונית הפנים )או -על כל הקשת הדתית -שכלל העם היהודי מצוות ״והגדת לבנך״? אין בכוונתי לומר -משמעותית כל כך

מקבל( את רעיון מות האלוהים. אני רוצה להציע קריאה ששמה את רעיון מות האלוהים ואת פתיחת המגיד במקום 
 מקום שמקדש את הבחירה. -דומה

בר ומות האלוהים. אנחנו אני מאמינה שאנחנו חיים בדור שבוחר בחירות לפי הערכים המנחים שמשרישים בו מות המח
מקדשים את האפשרויות האינסופיות. לא ניתן לאף אחד להגביל אותנו. לא כשמדובר במשמעות ולא כשמדובר בקבלת 

החלטות. ומשכבר החלטנו מה תהיה המשמעות, מה יהיה הצעד הבא, אנחנו מקדשים את הבחירה שבחרנו. אף אחד אחר 
של עצמינו. מושג הבחירה נהיה משמעותי כל כך, שקל לנו לחשוב שבימים  אינו רלוונטי, מכיוון שאנחנו האלוהים

לשבור את החלון בבית החולים בו הוא מאושפז ע״מ  -135טרופים אלה לגיטימי להפר בידוד או כמו חולה קורונה מספר 
 כי הוא רוצה. כי הוא בוחר.  -לברוח

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ְמַכֶּסה ֶאת ַהַמּצֹות ּוַמְגִביַה ֶאת ַהכֹוס.
  להציג את הרכוש הגדול, מסתיר את העוני ומראה את העושר.על מנת 

 

 מתחדשתעבודה זרה  -לירון צור

"מתחילה עובדי עבודה זרה היו 
      אבותינו"

  והיום

 עובדים

 מעבדים

  מאבדים

 את עצמנו מרוב

 עבודה זרה
 

  היום

  מציבים

 לעצמנו

 מטרות ויעדים שעליהם עובדים

  עובדים על עצמנו

 ועובדים את המטרות,

 עבודה זרה
 

 ואחרי שהיו עובדי עבודה זרה,

  היו אבותינו

 עובדים את ה'

 באמת, באמונה.

היום הפכנו את דיקדוקי אולי 
 ,המצוות לעיקר העבודה

  ?עבודה זרה
 

  כל שנותר לי הוא

 לפעול, להתפלל, לייחל

 למען חיים רוויי תוכן

 מוכר

 .למהות
 
  
 

ניקח לדוגמא את משנתו של אם  -שימת הדגש על הבחירה יכולה להיות דבר חיובי
זו  -ישעיהו ליבוביץ׳ לפיה על האדם הדתי לבחור לקבל על עצמו עול מלכות שמיים

  תהיה המוסריות הדתית שלו לכאורה.

 

אני חושבת שאנחנו נמצאים בצומת דרכים. נסענו המון שנים על  -מטאפורית
שלנו הכביש שהוביל אותנו להאמין שהבחירה שלנו בתוכנה ועצם האפשרות 

האם נלך להפקרות מוחלטת,  -לבחור הן החשובות ביותר, וכעת עלינו להחליט
במסגרתה שום דבר ואף אחד מלבד היכולת שלי לבחור והבחירה שלי אינן 

שבאה מתוך חשיבה עמוקה על כלל  -רלוונטיות לי? או שמא נפנה לבחירה שכולה
יעה היא קריאה המשתנים במשוואת ההשפעה של הבחירה שלי? הקריאה שאני מצ

סולידרית. קריאה לסולידריות. מבחינתי, כלל המשתנים הם האנשים סביבי. עלינו 
להיות מסוגלים לקבל החלטות ולבחור בחירות שיצרו רשת הרמונית. אריג 

כאשר אף אחד אינו פורם  -שדוגמתו תושפע מהבחירות של כל אחד ואחת מאיתנו
 רות ריאלית.את החוט שהשני אורג. אני מאמינה שזו אפש

 

אנצל את הבמה שניתנה לי בעיסוק נוסף בקשר שאני מוצאת בין מצוות ״והגדת 
לבנך״ לבין החיבור מות המחבר מאת רולאן בארת. רולאן בארת פורש בפנינו 

בור, הקורא הוא הקובע בחיבור זה משנה לפיה אין המחבר רלוונטי למשמעות החי
 ות.את המשמע

 

 

ָברּוְך שֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא. 
ֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִחַשב ֶאת ַהֵקץ, 
ַלֲעשֹות ְכַמה ֶשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוֹיאֶמר 
ְבֶאֶרץ ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך 

ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות 
ָשָנה. ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי 

   ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרֻכש ָגדֹול.
 

ָיֹדע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה. 

לא תתעב מצרי כי " :ספר דברים פרק כ"ג פסוק ח'מצווה התורה ב למרות העינויים,

 . גר היית בארצו"

צר הנקמנות אפשר ללמוד מכאן על הצורך לזכור את חווית הגרות ולוותר על י

 הטבעי במצרים. הצדק יעשה, אבל אין צורך לתעב כל מצרי.

 עידן וולקן-

 למחשבה ולעיון: שאלות 
 

וך העבודה זרה מדוע התחילה ההגדה להזכיר בסיפור יציאת מצרים מת
 אשר עבדו אבותינו?

 מה עניין הנהר? מה הוא בא לסמל?
 ?בירידה למצריםים לעם ישראל החלה האם הברית בין אלוה
 האדם אם הכל מחושב מראש עד הקץ? מה מקום הבחירה של

 ?מהו קץ זה במציאות מחזורית של גאולה וחורבן



הגאולה שבה וחוזרת בכל דור ודור. כך היה וכך יהיה. הכליה שבת 
וחוזרת בכל דור ודור. כך היה וכך יהיה. אנו רואים שהמצב הסטטי 
של ישיבת נחת בארץ המובטחת לא מצליח להתקיים. בעיניי 
הסטטיות אינה המצב הרצוי בעיני האל. רעיו זה, של שימור 
הדינמיות במצב העם עולה גם מהפסקה הקודמת "ואולך אותו 

הם שם וכן ב"קום בארץ" שכן אין בכוונת האלוה להושיב את אבר
והתהלך". ציווי הלך לך אינו נגמר. ההתהוות החוזרת ונשנית בכל 
עת ללא מנוחה וללא הפסק, רצף הרגעים המתהווים וכלים הוא 
דרך החיים היחידה. עם של עבדים שיוצא לחירות, מתהווה ממצב 
למצב, מחולשה לעוצמה שאינה נשארת. מכאן הדאגה לחלש, 

 יסוד המוסר ביהדות.מכאן ראיית האחר מכאן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִהיא ֶשָעְמָדה 
ֶשֹּלא ֶאָחד ִבְלָבד  .ְוָלנּו

ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ֶאָלא 
ֶשְבָכל דֹור ָודֹור עֹוְמִדים 
ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָקדֹוש 
 ָברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָיָדם.

 ַיִניַח ַהכֹוס ִמָידֹו ִויַגֶלה ֶאת ַהַמּצֹות. 
 המוטיבים של גלות וגאולה חוזרים גם גילוי וכיסוי, ואולי גם רק מבחינה פרקטית.

 

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבֵקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשַפְרֹעה 
ֹלא ָגַזר ֶאָלא ַעל ַהְזָכִרים ְוָלָבן ִבֵקש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכל, ֶשֶנֱאַמר: 
ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשם 

   י ָגדֹול, ָעצּום ָוָרב.ְלגוֹ 

 ָאנּוס ַעל ִפי ַהִדבּור. -ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה 

ְמַלֵמד ֶשֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְשַתֵקַע ְבִמְצַרִים ֶאָלא  -ַוָיָגר ָשם 
ָלגּור ָשם, ֶשֶנֱאַמר: ַוֹיאְמרּו ֶאל ַפְרֹעה, ָלגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו, ִכי ֵאין 
ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך, ִכי ָכֵבד ָהָרָעב ְבֶאֶרץ ְכָנַען. ְוַעָתה ֵיְשבּו 

 ָנא ֲעָבֶדיָך ְבֶאֶרץ ֹגֶשן.

 



 

ֶנֱאַמר: ְבִשְבִעים ֶנֶפש ְכַמה שֶ  -ִבְמֵתי ְמָעט 
ְיָי  ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתה ָשְמָך

 יָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ָלֹרב.ֱאֹלהֶ 

ָהיּו ִיְשָרֵאל ְמַלֵמד שֶ  -ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי 
 ְמֻצָיִנים ָשם.

ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְכמה ֶשנֶ  -ָגדֹול, ָעצּום 
ְמֹאד ְמֹאד, ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו בִ 

 ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם.

 

ם ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ֱאֹלִהים, ַוֹיאֶמר ָלהֶ  כח
ָהָאֶרץ, -ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת

ף ְוִכְבֻשָה; ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָים, ּוְבעוֹ 
-ֶמֶשת ַעלַחָיה, ָהרֹ -ַהָשַמִים, ּוְבָכל

ֹלִהים, ִהֵנה ָנַתִתי ֹיאֶמר אֱ וַ  כט  ָהָאֶרץ.
- ֶזַרע ֲאֶשר ַעלֵעֶשב ֹזֵרעַ -ָכל-ָלֶכם ֶאת
ֹו ב-ָהֵעץ ֲאֶשר-ָכל-תָהָאֶרץ, ְואֶ -ְפֵני ָכל
ֶכם ִיְהֶיה, לָ   ַרע:זָ ֵעץ, ֹזֵרַע -ְפִרי

-ץ ּוְלָכלַחַית ָהָארֶ -ּוְלָכל לְלָאְכָלה.  
ָהָאֶרץ, -עֹוף ַהָשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמש ַעל

, ֶיֶרק ֵעֶשב-ָכל-ָיה, ֶאתחַ בֹו ֶנֶפש -ֲאֶשר
ַוַיְרא ֱאֹלִהים  לא  ן.כֵ -ְלָאְכָלה; ַוְיִהי

טֹוב ְמֹאד; -ה, ְוִהֵנהֲאֶשר ָעשָ -ָכל-ֶאת
 ִשי.ֶקר, יֹום ַהִש בֹ -ֶרב ַוְיִהיעֶ -ַוְיִהי

 )בראשית א, כח(

מדוע מתוך קיום הציווי בבראשית 
 נגזר על העם שעבוד?

 

ֶנֱאַמר: ְרָבָבה ְכֶצַמח ַהָשֶדה ְכַמה שֶ  -ָוָרב 
י ַבֲעִדי ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי ַוָתֹבאִ  ְנַתִתיְך,

ְוַאְת  ֲעָדִיים, ָשַדִים ָנֹכנּו ּוְשָעֵרְך ִצֵמַח,
ֵעֹרם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 

ְך ֲחִיי, ְבָדַמיִ  ִמְתבֹוֶסֶסת ְבָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלְך
 ָוֹאַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי. 

 

 עידן וולקן

 -מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו
בעיניי יש שתי גישות במסורת לגבי בחירת 
עם ישראל. גישה אחת רואה בבחירה 
סגולה, עליונות, בעוד הגישה השנייה רואה 
בבחירה בחירה של עם לעבוד את 
האלוהים, ובחירה זאת היא מה שמייחד 
אותו מעמים אחרים, לא שוני לאומי, גזעי 

שה השנייה רווחת מאוד או גנטי. הגי
בנביאים, בנבואות המשיחיות 
האונברסליות על שלום כולל. כשעם 
ישראל חוטא, מזכיר לו הנביא יחזקאל 

ְיהָוה, -בפרק ט"ז, שמובא כאן: "ַוְיִהי ְדַבר
ם -ָאָדם, הֹוַדע ֶאת-ב ֶבן  ֵאַלי ֵלאֹמר. ְירּוָשַלִ

ָני ְיהִוה, ָאַמר ֲאדֹ -תֹוֲעֹבֶתיָה. ג ְוָאַמְרָת ֹכה-ֶאת
ם, ְמֹכֹרַתִיְך ּוֹמְלֹדַתִיְך, ֵמֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני;  ִלירּוָשַלִ
 ָאִביְך ָהֱאֹמִרי, ְוִאֵמְך ִחִתית." )יחזקאל ט"ז(. 

 

 
 

ְשֹמאוֵלְך; ַוֲאחֹוֵתְך -בהמשך משווה הנביא את ירושלים לסדום ולשומרון "ַוֲאחֹוֵתְך ַהְגדֹוָלה  ֹשְמרֹון ִהיא ּוְבנֹוֶתיָה, ַהיֹוֶשֶבת ַעל
   ְסֹדם, ּוְבנֹוֶתיָה." ומה הוא חטאה של סדום לפי הנביא?--ַהְקַטָנה ִמֵמְך, ַהיֹוֶשֶבת ִמיִמיֵנְך

כלומר )ע"פ  ”ָעִני ְוֶאְביֹון, ֹלא ֶהֱחִזיָקה-ְוַיד ֶלֶחם ְוַשְלַות ַהְשֵקט, ָהָיה ָלּה ְוִלְבנֹוֶתיָה,-ֶזה ָהָיה, ֲעוֺן ְסֹדם ֲאחֹוֵתְך:  ָגאֹון ִשְבַעת-ִהֵנה"
. זהו החטא בו פירוש המלב"ים( למרות שהיה לה שקט ושלווה ושפע, היא לא עזרה לעניים, חטאה בחטאים שבין אדם לחברו

. הוא במוסר, בבחירה לקיים ואבותינו. הייחוד של ישראל הוא לא במוצאו, לא בגזע חטאו אנשי סדום, זה החטא בו חטאו גם
חברה אחרת, מוסרית יותר, צודקת יותר, שוחרת שלום. כשירושלים מתנהגת כמו סדום ושומרון )ויותר גרוע מהן לפי הנביא( 

ָתן; יבנה מחדש, גם הן יבנו "ַוֲאחֹוַתִיְך, ְסֹדם ּוְבנֹוֶתיָה ָתֹשְבןָ ְלַקְדָמָתן, ְוֹשְמרֹון ּוְבנֹוֶתיָה, ָתֹשְבןָ ְלַקְדמָ היא תחרב כמוהן, וכשהיא ת
 ְוַאְת, ּוְבנֹוַתִיְך, ְתֻשֶביָנה, ְלַקְדַמְתֶכן"

ולגויים כאחד. לרוב, ההגדה לוקחת את בעבור הנביא ואלוהים, יהודים חוטאים וגויים חוטאים, והגאולה היא ליהודים 
הגישה הראשונה שציינתי, שרואה את עם ישראל כנבחר ועליון. את המשפט, "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו" אני 

חזרנו, ואנו עוד עלולים לחזור, ולמשימתנו   רואה כתזכורת למוצאנו המשותף עם שאר העמים, לחטאינו הקודמים שאליהם
יחודנו, הייחוד שקיבלנו/לקחנו על עצמנו, להתנהג אחרת מאבותינו, להוות לעמים האחרים, לאחינו בני אותם לממש את י

 ת.ברים יכולים וצריכים להראות אחראבות, דוגמה לאיך ד
 



 

נּו, ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים ַוְיַענּו
 ַוִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה.

ְכָמה  -ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמְצִרים 
ֶשֶנֱאַמר: ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפן 

ָמה ִיְרֶבה, ְוָהָיה ִכי ִתְקֶראָנה ִמְלחָ 
ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְנֵאינּו 

 , ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. ְוִנְלַחם ָבנּו

ֱאַמר: ַוָיִשימּו ְכָמה ֶשנֶ  -ַוְיַענּונּו 
ָעָליו ָשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹנתֹו 
 ְבִסְבֹלָתם. ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות
 ְלַפְרֹעה. ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. 

ְכָמה  -ַוִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה 
ֵני ִבדּו ִמְצַרִים ֶאת בְ ֶשֶנֱאַמר: ַוַיעֲ 
 . ִיְשָרֵאל ְבָפֶרְך

 

 נתן מזא"ה

גורם הגאולה, השעבוד. עבודת הפרך גררה הזעקה וזו את ההיזכרות 

בברית שהביאה את הגאולה. עבודת הפרך היא השורש של יציאת 

מצרים. יציאת מצרים היא המאורע המכונן של העם היהודי. עבודת 

הפרך היא השורש של העם היהודי. כשם שאנו מצווים להזכיר 

אנו מצווים להזכיר את ששורש עמנו מעובדי עבודה זרה, כך 

השעבוד שחווינו. במקום שחוזרים בתשובה עומדים אין צדיקים 

גמורים עומדים. נדמה שרעיון זה מדויק גם לעניין חירות. במקום 

שמשתחררים עומדים אין חופשיים עומדים. ההגדה מכילה בתוכה 

סיפור של יציאה לחירות. רק יוצאים לחירות מסוגלים להגיע 

 ת מלאה. רק חוזרים בתשובה מסוגלים לעלות אל לחוויית חירו

עבודת הפרך בימינו  הדרגות העליונות בסולם ההתקרבות להוויה.

עודנה נמשכת, כשם שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו וכשם 

שבכל דור ודור אנו מוצלים מידם, כך בכל דור ודור ישנם אומות 

ערי מסכנות. היום שפורות ורבות במאוד מאוד ומשועבדות לבניית 

לא קשה לראות שאלה אנשי מדינות העולם השלישי שכל עולמם 

הוא לספק את צריכהם הגרגרניים של אנשי מדינות העולם 

הראשון. שלנו. התפלגות התגמול, השכר ההון המשכורות לא 

תואמות את התרומה הטהורה והגולמית למערך האנושי. יותר מדי 

או שמחושבות בחינם. כלכך  עלויות מתבטלות ואינן מחושבות

הרבה עמל שלא מתוגמל. חיים שלמים של כלכך הרבה אנשים 

 שמושלכים לריק ואין בהם ערך למערך השוק החופשי. 

 

 

הבשורה של ליל הסדר היא אולי שאין סדר, או שיש סדר אך הוא אינו קבוע ולרוב בלתי ניתן לצפייה. על כך המנהגים המשונים 

עתה בני חורין, ולשנה הבאה בירושלים הבנויה. אנו  והדגש החוזר על המחזוריות שבשעבוד והמחזוריות שבגאולה. עבדים היינו,

מקווים שישמע אלוהים את קולינו אבל מבינים ששמיעתו את תפילתנו תלויה בדברים שאינם לנו כגון ברית אבותינו. עד כמה נוכל 

האחריות לייסד  האם אין עלינו מוטלת להיתלות בהם? והאם לא הגענו לנקודה בה אפשר לאמר שהם היו דור שנמלא חמס וגזל?

ברית או להתקומם לצאת לחופשי, להיות מוכנים לקבל על עצמנו בנעשה ונשמע את ההוראות לכינונה של חברת מופת, אך כאן 

טמון האבסורד, אין הוראות שכאלה, עלינו ההוראה להורות. ואבינו שבשמים הוא אותו אב שמצא אותנו מתבוססים בדמנו ביום 

ל ונהפוך לאישה ראויה אותה הוא יוכל לשאת לאישה, אותה אישה שתצא מביתו ותלך ותזנה על כל הולדתנו ומאז מחכה שנבשי

  עובר, וכך נגזר עלינו.

אנחנו עם שלא יכול לגדול בביתו. אנחנו עם של ממלכת עבדים וגוי קדוש שנודדים בעולם בין שפל לשיא. לא עוצרים לרגע רק 

שאנחנו נאחזים בלימוד התורה כאילו הייתה המשענת עליה תלוי ועומד עולמנו אך אולי  ממשיכים עוד לנוע ולנפול. כבר המון זמן

הגיע הזמן לשחרר מאחיזתנו אותה ולצאת לעבר יציאה מעבדות. כינון חברת מופת. שמירה על החלש כי אנחנו היינו חלשים. רק 

לח לחזק, לחזק החוצה את כל העולם עד שימלאו החוזר בתשובה, רק החלש שהתחזק יכול להסתכל לחלש בעיניים. ובתור עם שנש

מים לים דברי ה' חובה עלינו להיות גם כן חלשים, חובה עלינו לצאת ולזנות מבית אבינו, דודנו, מאהבנו. חובה עלינו לזנות ברחובות 

 וחובה עלינו שירושלים תחרב לנגד עינינו. לא נוכל להמשיך לחזק את החלש אם נפסיק להיות החלשים.

 

 



 

ַוִנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי 
ֲאֹבֵתינּו, ַוִיְשַמע ְיָי 
ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַיְרא 
ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת 
ֲעָמֵלנּו ְוֶאת 

 ַלֲחֵצנּו.

 

ַוִנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי 
ְכָמה  -ֲאֹבֵתינּו 

ֶשֶנֱאַמר: ַוְיִהי 
ַבָיִמים ָהַרִבים 
ָהֵהם ַוָיָמת ֶמֶלְך 
ִמְצַרִים, ַוֵיָאְנחּו 
ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמן 
ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקּו, 
ַוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל 
ָהֱאֹלִהים ִמן 

 ָהֲעֹבָדה. 

 

ֵלנּו ַוִיְשַמע ְיָי ֶאת קֹ 
ְכָמה ֶשֶנֱאַמר:  -

ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת 
ַנֲאָקָתם, ַוִיְזכֹור 
ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו 
ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת 
 ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב. 

 

 ארז שחרור

ה של האבות העלה בי את זאזכור 
המחשבה על מושג רצח האב של 

 פרויד.

רצח האב משמעותו דחף של 
אדם לרצוח את אביו, גם רוחנית 
וגם פיזית, ובכך לתפוס את 
מקומו בתור המוביל והשולט 
במשפחה. הערכים של האב 
מוחלפים באלה של הבן והקביעה 
בבית עוברת אליו. פרויד ראה את 
הרצון לזה כשלב חיוני בכינון 

  העצמי של האדם ועצמאותו.

אז עולה השאלה, מה היחסים בין 
הדחף לרצח האב ובין המסורת 

 דת לבנך"?גשל "וה

 

 ִנְכֹתב/ ְמַהְבֵאד ֲח'ִליל )רֹוֵדי ֵג'ָאן(

 

ָכל עֹוד ְמִביִנים ָאנּו ֶאת ַמְשָמעּוָתּה 
 ֶשל ַהְכִתיָבה

ְבִדְבֵרי ַהָיִמים ַעל ְתבּוָסָתם ִנְכֹתב 
 ְוֹעל ְבִגיָדָתם.

 ִנְכֹתב

 ְבֻקְלמֹוֵסינּו ַהְפצּוִעים

 ִנְכֹתב ְבָדם ֲחָלֵלינּו ּוִבְדָמעֹות ַהָשכּול

 ְדיֹו ֻקְלמֹוֵסינּו ֹלא ִייַבש

 ָכל עֹוד ָאנּו ַחָלִשים

 ְוַאֵין ְבֶעְזָרֵתנּו זּוַלת ֱאֹלִהים.

  ֶאת ִכְבִלי ִדכּוֵינּו ִנְשֹבר

 ִנְכֹתב

 ִבְבתּוָליו ֶשל ָהָהר

 ַעל ָהָאסֹון ֶשל ֶשִיְנֹגֵאל

 ַעל ָהעֹוֵלל ַהיֹוֵנק

 ַהִמְזַדֶכה ַעל ִפְקדֹון ַחָייו

 ִמְתַעֵטף ְבִצלֹו ֶשל ֵעץ

ְבִצלֹו ֶשל ֲעַנן ַהְמַפֵלַח ֶאת ָשָמיו 
 ַהִנְרָחִבים ֶשל ָהֵאל

 ָאֶנה ָוָאָנה

  ְוִנְסַפר ִליָלֵדינּו

 ֶאת ִספּוָרּה ֶשל מֹוֶלֶדת

  ֶשָבֶניָה ִמְכרֹונוֹ 

 ֶוֱאֹלִהים ִעְדנּו.

 

זֹו  -ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינּו 
ְפִרישּות ֶדֶרְך ֶאֶרץ, 

ֶשֶנֱאַמר: ַוַיְרא  ְכָמה 
ֱאֹלִהים ֶאת ְבני 
 ִיְשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים. 

 

 



 

 

 

 

 

ק, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ַהְדחַ  -ְוֶאת ַלֲחֵצנּו 
 ַהַלַחץ ֲאֶשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם. 

 

 

ֹוד ִנים. ְכָמה ֶשֶנֱאַמר: ָכל ַהֵבן ַהִילֵאלּו ַהבָ  -ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 
 ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהּו ְוָכל ַהַבת ְתַחיּון. 

 אריאל פלג: ציור של

 



 

ַויֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְבָיד 
ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא 
ָגֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. 

 )דברים כו ח(

 

ֹלא  -ַויֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים 
ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי 
ָשָרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִליַח, 
ֶאָלא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא 

ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשֶנֱאַמר: 
ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ַבַלְיָלה ַהֶזה, ְוִהֵכיִתי ָכל 

ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם 
ְוַעד ְבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי 
ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים. 

 יב(ֲאִני ְיָי. )שמות יב 

 

 ִשיְרת מרים \ ֲאִריֵאל פֵלג

 

  ְוָיָצאִתי

 ַעל ֲאדמת ֲחלֹומֹוַתי ִלְפֹסעַ 

 בין ָהֲעָנִנים בין

 ָגֵלי ַהָים ָהָאֹדם ְכָדִמי

 ְכִנָּצִני ִלִבי

 ְוִעְקבֹוַתי ָנְשאּו קֹול

 ַדק ְכִשירת מרים

 ְכִשירת יִקירי ְסִביב ַהֻשְלָחן

 ְוֹעֶפרַוֲעמּוֵדי ָעָשן 

 ּוגלי ָנְפִשי, ֵאין סֹוף

 ֵאל אמת ַחַיי ִנְכֶסֶפת

 ּוְכֵאב מְּסעֹוַתי ַיֲחֹלף

 

עמ' , "אני אתה", מרטין בובר

50 – 51 

גדולה מידת אישיותו של 

אדם ככל שגדלה וחזקה 

בדופרצופיות של האני מידת 

 אתה.-ר אניהדיב-אב

לפי  -לפי אמירת האני שלו 

הכוונה שהוא מתכוון 

 -שהוא אומר 'אני' באמירה 

מוכרע והולך הדבר, למי 

ולמה הוא שייך ולאן מובילה 

דרכו. המילה 'אני' היא 

השיבולת האמיתית של 

האנושות. תהא אוזנכם 

 פתוחה לכך!

מה צרימה צורמת את האוזן 

אמירת האני של האיש 

לעצמו? יכול שתעורר רחמים 

רבים בלבנו כשהיא נסחטת 

מפה טראגי, שהיה כובש 

את הסתירה של  ומשתיק

עצמו. יכול שתטיל בעתה 

בלב כשהיא יוצאת מפה 

פרוע, שאינו חש ואינו מקפיד 

באותה סתירה ומטיח אותה 

בפראות. כשהיא יוצאת מפה 

הבלן ומחליק, הרי היא 

 מצערת או מבחילה.

מי שהוגה את האני המפורש 

באל"ף רבתי, מגלה את קלונו 

של רוח העולם, שהושפל 

 ונעשה רוחניות.

 

 -ַהֶזה  ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה
 ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך

ֲאִני  - ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים
 ְוֹלא ָשָרף

 -ים ֶאֱעֶשה ְשָפטִ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים 
 ֲאִני וֹלא ַהָשִליַח.

 ִני הּוא וֹלא ַאֵחר.אֲ  -ֲאִני ְיָי 

 



 
 

  

זֹו ַהֶדֶבר, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר: ִהֵנה  -ְבָיד ֲחָזָקה 
ַיד ְיָי הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבָשֶדה, ַבּסּוִסים, 
ַבֲחֹמִרים, ַבְגַמִלים, ַבָבָקר ּוַבֹּצאן, ֶדֶבר 

 ָכֵבד ְמֹאד.

זֹו ַהֶחֶרב, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר:  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 
 ְשלּוָפה ְבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.ְוַחְרבֹו 

זֹו ִגלּוי ְשִכיָנה, ְכָמה  -ּוְבֹמָרא ָגֹדל 
ֶשֶנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו 
גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי ְבַמֹּסת ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, 
ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, 

ְבמֹוָרִאים ְגֹדִלים, ְכֹכל ֲאֶשר ָעָשה ָלֶכם ּו
 ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.

ֶזה ַהַמֶטה, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר: ְוֶאת  -ּוְבֹאתֹות 
ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְבָיְדָך, ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו 

 ֶאת ָהֹאֹתת.

ַבֲאִמיַרת נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטָפה ִמן ַהכֹוס 
'ָדם', 'ָוֵאש', 'ותימרות עשן', ֶעֶשר 

ַהַמכֹות, 'ְדַצ"ְך', 'ַעַד"ש', 'ְבַאַח"ב', ְבַיַחד 
 ט"ו ַפַעם.

ֶזה ַהָדם, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר:  -ּוְבֹמְפִתים 
ְוָנַתִתי מֹוְפִתים ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ, ָדם ָוֵאש 

 ְוִתיְמרֹות ָעָשן.

 

 יאיר מלאך

החלוקה של עשרת המכות מקבילה 

לארבעת פרשי האפוקליפסה בנצרות, 

כאשר המגפה מקבילה לדבר, המלחמה 

לחרב, המוות למופתים )כאשר 

המופתים הם הדם(, והרעב לאותות. 

הרעיון של כוחות שזורעים אימה וחורבן 

ברחבי הארץ ומשאירים אחריהם דם 

ואש ותמרות עשן. תוך כדי ההשוואה, 

כך שמנהיגם, במקום השטן נשים לב ל

גילויי  -)אנטיכריסט( הוא אלוהים עצמו 

שכינה שמגולם במורא גדול. מתוך כך 

נשים לב לכך שבמכות מצריים מדובר 

בעקירה של גוי מקרב גוי, ולא של מהלך 

דיאלקטי של העולם כולו. ישראל 

נפרדים ממילא ממצרים והם לא פזורים 

בהם כמו צדיקים וחטאים בעולם. אם 

כך, נראה שבכל מקרה ההפרדה תשאיר 

אחריה הרס וחורבן, אבל כאשר בני 

ישראל יוצאים ממצריים הם לא נאלצים 

להתמודד איתו. הנגאלים באחרים 

הימים צריכים להקים עולם חדש 

במקום זה שהחריב להם השטן, אבל בני 

ישראל הולכים לארץ חדשה ישנה, בה 

יהיו בתים שלא הם בנו ושדות שלא הם 

שו, בעקבות האל שהחריב עבורם את חר

ארץ מצריים, אותה הם חרשו ועיבדו 

 ובנו אך לא זכו לקטוף את הפירות.

 



ֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים 
 ְבִמְצַרִים, ְוֵאלּו ֵהן:

 

 ָדם

 ְצַפְרֵדעַ 

 ִכִנים

 ָערֹוב

 ֶדֶבר

 ְשִחין

 ָבָרד

 ַאְרֶבה

 ֹחֶשְך

 ַמַכת ְבכֹורֹות.

 ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֶהם ִסָמִנים: ְדַצ"ְך ַעַד"ש ְבַאַח"ב.

 יחזקאל פרק ט ביחס למשלחת מלאכי רעים:

 

ַוִיְקָרא ְבָאְזַני, קֹול ָגדֹול ֵלאֹמר, ָקְרבּו, ְפֻקדֹות ָהִעיר; ְוִאיש ְכִלי ַמְשֵחתֹו, 

ַשַער ָהֶעְליֹון ֲאֶשר ָמְפֶנה ָצפֹוָנה, -ְוִהֵנה ִשָשה ֲאָנִשים ָבִאים ִמֶדֶרְךב   ְבָידֹו.

ֶאָחד ְבתֹוָכם ָלֻבש ַבִדים, ְוֶקֶסת ַהֹּסֵפר ְבָמְתָניו; -ְוִאיש ְכִלי ַמָפצֹו ְבָידֹו, ְוִאיש

בֹוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ַנֲעָלה ֵמַעל ַהְכרּוב ג ּוכְ   ַוָיֹבאּו, ַוַיַעְמדּו, ֵאֶצל, ִמְזַבח ַהְנֹחֶשת.

ָהִאיש ַהָלֻבש ַהַבִדים, ֲאֶשר ֶקֶסת -ֲאֶשר ָהָיה ָעָליו, ֶאל, ִמְפַתן ַהָבִית; ַוִיְקָרא, ֶאל

 ַהֹּסֵפר, ְבָמְתָניו.  }פ{

ם; וְ  ִמְצחֹות -ִהְתִויָת ָתו ַעלד ַוֹיאֶמר ְיהָוה, ֵאָלו, ֲעֹבר ְבתֹוְך ָהִעיר, ְבתֹוְך ְירּוָשָלִ

ה ּוְלֵאֶלה   ַהתֹוֵעבֹות, ַהַנֲעשֹות ְבתֹוָכּה.-ָהֲאָנִשים, ַהֶנֱאָנִחים ְוַהֶנֱאָנִקים, ַעל ָכל

-( ָתֹחס עיניכם )ֵעיְנֶכם(, ְוַאל-)ַאל -ָאַמר ְבָאְזַני, ִעְברּו ָבִעיר ַאֲחָריו ְוַהכּו:  על

-ִאיש ֲאֶשר-ָכל-ר ּוְבתּוָלה ְוַטף ְוָנִשים ַתַהְרגּו ְלַמְשִחית, ְוַעלַתְחֹמלּו.  ו ָזֵקן ָבחּו

ִתַגשּו, ּוִמִמְקָדִשי, ָתֵחלּו; ַוָיֵחלּו ָבֲאָנִשים ַהְזֵקִנים, ֲאֶשר ִלְפֵני -ָעָליו ַהָתו ַאל

ֵצאּו; --ַהֲחֵצרֹות ֲחָלִלים-תַהַבִית, ּוַמְלאּו אֶ -ז ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ַטְמאּו ֶאת  ַהָבִית.

ָפַני ָוֶאְזַעק, -ְוָיְצאּו, ְוִהכּו ָבִעיר.  ח ַוְיִהי, ְכַהכֹוָתם, ְוֵנאְשַאר, ָאִני; ָוֶאְפָלה ַעל

-ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל, ְבָשְפְכָך ֶאת-ָוֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה, ֲהַמְשִחית ַאָתה ֵאת ָכל

ם.  ט ַוֹיאֶמר ֵאַלי, ֲעו ְֹירּושָ -ֲחָמְתָך ַעל , ְמֹאד ִבְמֹאד ָגדֹול ִויהּוָדה ִיְשָרֵאל-ֵבית ןָלִ

ָהָאֶרץ, ְוֵאין -רּו, ָעַזב ְיהָוה ֶאתָאמְ  ִכי  :ֻמֶטה ָמְלָאה ְוָהִעיר, ָדִמים ָהָאֶרץ ַוִתָמֵלא

ַדְרָכם, ְבֹראָשם ָנָתִתי.  יא ָתחֹוס ֵעיִני, ְוֹלא ֶאְחֹמל; -ֹלא--ֲאִני-ְיהָוה, ֹרֶאה.  י ְוַגם

ְוִהֵנה ָהִאיש ְלֻבש ַהַבִדים, ֲאֶשר ַהֶקֶסת ְבָמְתָניו, ֵמִשיב ָדָבר, ֵלאֹמר:  ָעִשיִתי, 

 כאשר )ְכֹכל ֲאֶשר( ִצִּויָתִני.

 עבודת השם על  \ איתי סטרשנוב

בשניהם יש הרג וסימון של האנשים עליהם יש לחוס. שני הסיפורים ישנו דמיון בין סיפור מכת בכורות לבין נבואת יחזקאל, 
הללו מתרחשים בעת רגעי מפתח בתולדות עם ישראל. האחד רגע לפני יציאת מצרים רגע לפני שעם ישראל הופכים לעם 

ם יש והשני לאחר חורבן הבית כשבפעם הראשונה העם מתפרק ונשלח לגלות. אני חושב שצורת הסימון של האנשים עליה
לחוס מסמלת את הדרך בה יש לעבוד את ה'. הדם מסמל את הקורבנות שבאמצעותם עובד עם ישראל את ה' ועליהם מפורט 
קרוב מאוד ליציאת מצרים. ואילו הסימון ביחזקאל שנעשה בדיו מסמל את המאיסה בעבודת הקורבנות, הנמצאת גם אצל 

לימוד והכתיבה. כמו שעבודת הקורבנות מתפתחת מיציאת מצרים נביאים אחרים באותה תקופה, ומעבר לעבודת ה' דרך ה
לבית המקדש, כך גם העבודה דרך הלימוד מתפתחת ומגיעה לשיאה בכתיבת הגמרא. אני חושב שאנו נמצאים בתקופה בה 

יהודיים צורת העבודה עומדת להשתנות בשנית ולשים דגש על העבודה שבלב, ניתנים לראות ניצנים לשינוי זה אצל ההוגים ה
 המודרניים בדגש על הרב קוק. מעניין אם גם בימינו יצטרך להתקיים טיהור ואם כן, כיצד יסומנו הניצלים.

 

 



  

 ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר:
ִמַנִין ַאָתה אֹוֵמר ֶשָלקּו 
ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ֶעֶשר 

ָלקּו ַמכֹות ְוַעל ַהָים 
ֲחִמִשים ַמכֹות? ְבִמְצַרִים 
ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוֹיאְמרּו 
ַהַחְרֻטִמים ֶאל ַפְרֹעה: 

ֶאְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל 
ַהָים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוַיְרא 
ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגֹדָלה 
ֲאֶשר ָעָשה ְיָי ְבִמְצַרִים, 
ַוִייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, 

ְבדֹו. ֲאִמינּו ַבְיָי ּוְבמֶשה עַ ַויַ 
ַכָמה ָלקּו ְבֶאְצַבע? ֶעֶשר 
ַמכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתה: 

 ְבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשר ַמכֹות
ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים 

 ַמכֹות.

 

 'ד ',סח ,בראשית רבה

ב ַרִבי ְיהּוָדה ַבר ִסימֹון ָפַתח )תהלים סח, ז(: ֱאֹלִהים מֹוִשי

ָרה לֹו ְלַכָמה ְיִחיִדים ַבְיָתה, ַמְטרֹוָנה ָשֲאָלה יֹוֵסי ַבר ֲחַלְפָתא ָאמְ 

ֶשת ָיִמים, עֹוָלמֹו, ָאַמר ָלּה ְלשֵ ָיִמים ָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת 

ִים ְוֶאת ְכִדְכִתיב )שמות כ, יא(: ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ה' ֶאת ַהָשמַ 

ו, ָאַמר ָהָאֶרץ. ָאְמָרה לֹו ַמה הּוא עֹוֶשה ֵמאֹוָתּה ָשָעה ְוַעד ַעְכשָ 

 ֶשל ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני, ִבתוֹ ָלּה, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יֹוֵשב ּוְמַזֵּוג ִזּוּוִגים, 

ִני. ָאְמָרה ֵליּה, ִאְשתֹו ֶשל ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני, ָממֹונֹו ֶשל ְפלֹוִני ִלְפלוֹ 

ה ֲעָבִדים ַכָמה ְוָדא הּוא ֻאָמנּוֵתיּה, ַאף ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעשֹות ֵכן, ַכמָ 

ר ָלּה, ִאם ַקָלה ָלה ְלַזְּוָגן. ָאמַ ְשָפחֹות ֵיש ִלי, ְלָשָעה ַקָלה ֲאִני ְיכוֹ 

ְקִריַעת ַים סּוף. ִהיא ְבֵעיַנִיְך, ָקָשה ִהיא ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא כִ 

ף ֲעָבִדים ְוֶאֶלף ָהַלְך לֹו ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחַלְפָתא, ֶמה ָעְשָתה ָנְטָלה ֶאלֶ 

ב ִלְפלֹוִנית ת, ָאְמָרה ְפַלן ִיּסַ ְשָפחֹות ְוֶהֱעִמיָדה אֹוָתן שּורֹות שּורוֹ 

ֹון ְלָמָחר ֲאת ּוְפלֹוִנית ִתַּסב ִלְפלֹוִני, ְוִזְּוָגה אֹוָתן ְבַלְיָלה ַאַחת.

ְגֵליּה ְתִביָרא. ְלַגָבּה ֵדין מֹוֵחיּה ְפִציָעא, ֵדין ֵעינֹו ְשִמיָטא, ֵדין רַ 

ֵדין ֲאַמר וְ ָנא ָבֵעי ְלֵדין, ָאְמָרה ְלהֹון ַמה ְלכֹון, ָדא ֲאָמָרה ֵלית אֲ 

י ַבר ֵלית ֲאָנא ָבֵעי ְלָדא. ִמָיד ָשְלָחה ְוֵהִביָאה ֶאת ַרִבי יֹוסֵ 

ַרְתכֹון ָנָאה ֲחַלְפָתא, ָאְמָרה לֹו ֵלית ֱאלֹוַּה ֶכֱאָלֲהכֹון, ֱאֶמת ִהיא תוֹ 

ָלה ִהיא קַ  ּוְמֻשַבַחת ָיֶפה ָאַמְרָת. ָאַמר ֹלא ָכְך ָאַמְרִתי ָלְך, ִאם

ת ַים סּוף, ְבֵעיַנִיְך ָקָשה ִהיא ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִכְקִריעַ 

ן ֶשֹלא ְבטֹוָבָתן, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָמה עֹוֶשה ָלֶהן ְמַזְּוָגן ְבַעל ָכְרחָ 

ים ִסיִר ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ֱאֹלִהים מֹוִשיב ְיִחיִדים ַבְיָתה מֹוִציא אֲ 

ֵעי אֹוֵמר ִשיָרה ַבכֹוָשרֹות, ַמהּו ַבכֹוָשרֹות, ְבִכי ְוִשירֹות, ַמאן ִדבְ 

  ּוַמאן ְדָלא ְבֵעי ָבֵכי.

 
 

 ערבה ענבר

ההשוואה בין קריעת ים סוף לבין זיווג זיווגים חזקה מאוד בעיניי. לכאורה אלה שני מעשים מנוגדים בתכלית, כאן החיבור 

  הקריעה, עד שהצבתם זה כנגד זה עשויה להיראות תמוהה, אך לתחושתי דווקא שם טמון הסוד שבבסיס ההשוואה.וכאן 

 קשה להפוך שניים לאחד ממש כפי שקשה לבקוע לשניים דבר מה כה מוחלט באחדותו.

בין חלקיה, אין הים הוא האחדות בהתגלמותה, זרימה אינסופית ורציפה שלא ניתן להצביע על כל נקודת תפר וחיבור 

  להבדיל בין מים למים.

האדם, מעצם היותו סובייקט, מכיל במהותו את הבדידות, היחידאיות והנבדלות, שבגינן נותר הוא כשלעצמו גם בהיותו 

  חלק מחברה.

ביצירת זיווגים יש שבירה מסוימת של אותה נבדלות, כאשר מבקש המזווג לקשור אדם באדם, ובכך לטשטש את הנפרדות 

להפוך שניים לאחד. כאשר קורע אלהים את הים הופך הוא את האחד המוחלט לשניים. באמירה כי קשה זיווג זיווגים ו

כקריעת ים סוף ישנה הבנה של הכח שבאותו חיבור, שמתבטא הן ביצירתו והן בנסיון לשבור אותו. וכאשר נוצר חיבור 

 שה גם פרידתם כקריעת ים סוף...אמתי וחזק בין אנשים, כאשר באמת הופכים השניים לאחד, ק

 .על הכעס והרגשות המורכבים בחיינו - עברה וזעם, חרון, אף, משלחת מלאכי רעים
הייתם פוגשים את אחד ממושאי הכעס ויכולתם אם  ?איך הייתם סופרים אותם בחיים שלכם? כמה מקום יש להם בחיינו

 ?האם יש אחד מהרגשות הללו, שהייתם רוצים להעיף מלבכם ?לומר לו את מה שעל לבכם, מה הייתם אומרים
 



 בלבולי ספירה \ן סמי וורטמ

בשני הטקסטים שלפנינו יש מספר פעמים שבהם סופרים פרטים והספירה 
היא לא הכי הגיונית. אנחנו סופרים: "דם, אש, ותימרות עשן, עשר מכות, 
דצ"ך, עד"ש, באח"ב ביחד ט"ו פעמים." אבל אם סופרים בקפידה: דם, אש, 
ותימרות עשן זה שלוש, עשר מכות זה עשר, דצ"ך, עד"ש, באח"ב זה שלוש 

 ביחד ט"ז פעמים. איך עורך ההגדה הגיע לספירה ט"ו? 

כאשר הם ספרו את דם פעמים הם הורידו את הוא שהפתרון שהגענו אליו 
ְשַתִים,  -הכפילות וכך הגיעו לט"ו. פעם שנייה שבה סופרים היא: "ְבָיד ֲחָזָקה 

 -ְבֹמְפִתים ּוְשַתִים,  -ְבֹאתֹות ּוְשַתִים,  -ְבֹמָרא ָגֹדל ּוְשַתִים,  -ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 
למה הכפילו את כל אחת מהפעולות האלה? כל ּו ֶעֶשר ַמכֹות". ֵאל -ְשַתִים. 

אחת מהפעולות האלה הן יחידות ולכן הספירה אמורה להיות חמש. פעם 
שלישית היא כשמדברים כמה מכות לקו על הים: "ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, 

ַתִים, ְש  -ָרה ַאַחת, ֶעבְ  -ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאפוֹ 
 ֵמש." חָ  -ְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַא -ָצָרה ָשֹלש, וְ  -ָוַזַעם 

האמירה המוזרה של רבי אליעזר שלא סופר את חרון אפו  נהיש ראשית,
אפילו שמקריאה פשוטה זה ברור שזה חלק מהספירה. הדבר השני המוזר 

רים וגם בפעם הוא שבשני מקרים גם בפעם הראשונה שאנחנו סופ
השלישית אנחנו סופרים את הפרטים ואת הכלל שלהם יחד. אנחנו סופרים 

את עשר המכות יחד עם הסימנים של רבי יהודה ומשלחת מלאכי רעים 
נספרת יחד עם המלאכים במשלחת. אנו רואים שבטקסטים שלפנינו יש 
 בלבולי ספירה רבים וזה מעלה את השאלה למה זה כך, כי אנחנו יודעים

שהעורכים היו שמים לב לבלבול והיו דואגים לתקנו. כשדנו בזה עלו מספר 
פתרונות אפשריים לבעיה. הדבר הראשון הוא שלכל חלק יש משמעות בפני 
עצמו אבל יחדיו יש להם שווי גדול יותר ושונה. אפשר להסתכל על זה כמו 

 ארבע עמודים שמחזיקים גג ואם אחד מהם עוזב הכל קורס.

ות היא שהם רצו להגיע למספרים האלה והם ידעו שהם צריכים עוד אפשר 
להשתמש בפרטים שהזכרנו לעיל כדי להגיע למספרים האלה ולכן התאימו 
אותם בהתאם. הפתרונות האלה לא מספקים בעיני, יש בהם יותר מידי 

מקום לבלבול וספקות. אני מאמין שיש חשיבות ואפילו גדולה לכך 
ך, יש היגיון בתוך כל הבלבול, כמו העין באמצע שהמספרים והספירות הם כ

הסערה. לפני מעט זמן חגגנו את פורים ושם יש חשיבות לבלבול סדר ואי 
הבדלה לבין טוב ובין רע. מדברים על זה כעל ערך עליון שחשוב שיהיה 
לפחות פעם בשנה בלוח שנה העברי. כאן יש גם חשיבות לבלבול אבל 

נה ובסיסי. אנחנו מתארים פה את הניסים ממקום שונה, ממקום יותר מוב
ולי שניים רק לקריעת ים סוף עשר המכות א -הכי גדולים שקרו לעם ישראל 

אבל בבסיס שניהם יש משהו לא טהור שעושה טעם רע, כל פעם מחדש 
 אלוהים מקשה את לב פרעה ורק כך יש לגיטימציה למכה הבאה לקרות.

ולגיטימי באיך שהדברים במבט ראשון לא חשדני נראה שהכל סבבה 
נה הכל בספירה ראשו -מתנהלים וממבט שני רואים שזה לא כך, כך גם כאן 

נראה נכון וממבט שני מבינים שהכל מבולבל. במכות מצרים הפרשנות 
המקובלת למה זה נעשה כך היא כדי להראות לכל העמים את כוחו 

חנו אמורים ותפארתו של אלוהים כאן זה כך לדעתי כדי שנדע שלא הכל אנ
לדעת ונסתרות דרכי אלוהים. אני יודע שהפתרון שהצגתי הוא מסורבל והוא 
טיפה חמקני אבל לא הצלחתי למצוא תשובה מספקת לתהיה הכללית שלי, 

הצלחתי לענות על חלק מהבעיות בספירה אבל לא למה יש אותם 
 מלכתחילה.

 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנִין 
ּוַמָכה ֶשֵהִביא ֶשָכל ַמָכה 

ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל 
ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ָהְיָתה 

ֶשל ַאְרַבע ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: 
ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְבָרה 

ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת 
 -ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה 

ְשַתִים, ְוָצָרה  -ַאַחת, ָוַזַעם 
ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי  ָשלש, -

ַאְרַבע. ֱאמֹור  -ָרִעים 
ֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו 

ַאְרָבִעים ַמכֹות ְוַעל ַהָים 
 ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות.

 

ַרִבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנִין 
ֶשָכל ַמָכה ּוַמָכה ֶשֵהִביא 
ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל 

ָהְיָתה ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים 
ֶשל ָחֵמש ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: 
ְיַשַלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְבָרה 

ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת 
 -ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאפוֹ 

ְשַתִים,  -ַאַחת, ֶעְבָרה 
 -ָשֹלש, ְוָצָרה  -ָוַזַעם 

ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי 
ָחֵמש. ֱאמֹור  -ָרִעים 
ָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו ֵמעַ 

ֲחִמִשים ַמכֹות ְוַעל ַהָים 
ָלקּו ֲחִמִשים ּוָמאַתִים 

 ַמכֹות.

 



המשותף למזמור זה ול׳דיינו׳ נמצא בהצגה הכרונולוגית של סיפור יציאת מצרים ובמענה החוזר 

  על עצמו.

  השוני הוא בתגובת העם לשפע.

הודאה על החסד האינסופי שממלא את כל העולם ובא לידי ביטוי  -במזמור ׳כי לעולם חסדו׳

  חסד אינסופי.באותם ניסים והתגלויות של אותו 

ב׳דיינו׳, התגובה היא מנקודת המבט של העם, שלא מסוגל להכיל את אותו חסד אינסופי 

  אנחנו יכולים להמשיך מכאן. -ומבקש ׳די׳, קיבלנו מספיק טוב אלוהי

מעגל החסד שהולך ומתרחב מכניס את העם, עם של עבדים, לתלות הולכת וגדלה באדון החדש 

ר מביאה אותם לחטוא בחטא העגל )ביטוי של חוסר האונים שלהם שלהם, שאולי בסופו של דב

  ברגע שנעלם המנהיג(.

בסוף המזמור נאמר: ׳ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.׳. סוף כל רצף האירועים, 

 -על כל העוונותשבו דבר מוביל לדבר והכל מכוון מלמעלה, מסתיים בבניית בית הבחירה לכפר 

הפנייה לאלוהים אחרים )בגלל התלות והפחד מתושבי ארץ ישראל  -העוונות של עמ"י במדבר

 וממציאות בה אלוהים לא מלווה את העם בכל צעד(.

 

  

 

  

 אהרון מרכס

יש משהו מדויק בתזמון של הקורונה. היא 

מעניקה לנו הזדמנות להגיד דיינו לחיים 

הבזבזנים והשטחים שהורגלנו להנות 

מהם. התרגלנו לא לחשוב על כמה יכול 

להיות נחמד לחיות בצורה יותר אורגנית 

ולנשום בין יום ליום ובין רגע לרגע. 

שנלמד להנות מהדברים הקטנים שאולי 

לולא הקורונה לא היינו מבחינים בהם 

 בכלל.

 אליסף-אמיר כהן

דע כי טרם שנאצלו הנאצלים "

ונבראו הנבראים היה אור עליון 

פשוט ממלא את כל המציאות 

פנוי בבחינת ולא היה מקום 

אוויר ריקני וחלל, אלא הכול 

היה ממולא מן האור הפשוט 

...והנה אז צמצם את ההוא

בנקודה  סוף-עצמו אין

האמצעית אשר בו באמצע 

ממש... ואז נשאר מקום פנוי 

ואוויר וחלל ריקני... ובמקום 

החלל הוא האציל וברא ויצר 

  ועשה את כל העולמות כולם"

, ר' )עץ החיים, חלק א, פרק א 

  .חיים ויטאל(

בקריאה הקלאסית שלנו נראה 

שבני ישראל אומרים לקב''ה 

דיינו ומתכוונים ל''היינו 

מסתדרים בלי אבל תודה 

שעשית...'' אבל אפשר לקרוא 

את זה כקריאה אמיתית 

להפסיק את הטוב. כמו 

 שאלוהים אמר לעצמו. 

רעיון הצמצום של הקבלה 

אומר שכשאלוהים, שהוא כולו 

רצה לברוא את העולם טוב, 

הוא היה צריך לצמצם את 

עצמו, זאת אומרת להגביל את 

הטוב שהוא כדי שיהיה מקום 

לדברים אחרים. אולי גם פה 

ישראל אומרים לקב''ה שיפסיק 

את הטוב כדי שיוכלו להתקדם 

כעם. אולי אם יש כל כך הרבה 

טוב וניסים יש רק את אלוהים 

ואין מקום לעם ישראל 

 גר כעם לבד.להתפתח ולהתב

 

ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות 

 ַלָמקֹום ָעֵלינּו!

ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים 

ְוֹלא ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, 

 ַדֵיינּו.

ִאלּו ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, 

ְוֹלא ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 

 ַדֵיינּו.

ִאלּו ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 

ֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְבכֹוֵרי

 ַדֵיינּו.

 

 אודיה איסרלס

 מתוך פרק קלו בתהילים:

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.  ה ִמְצַרִים, ִבְבכֹוֵריֶהם:י. ְלַמכֵ 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.   ִיְשָרֵאל, ִמתֹוָכם:יֹוֵצא וַ   יא

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֲחָזָקה, ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה:ְבָיד   יב

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.    סּוף, ִלְגָזִרים:-ְלֹגֵזר ַים  יג

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.    ְוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ְבתֹוכֹו:  יד

ִכי ְלעֹוָלם  סּוף:-ֹעה ְוֵחילֹו ְבַיםַפְר ְוִנֵער   טו
 ַחְסדֹו.

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.    ְלמֹוִליְך ַעמֹו, ַבִמְדָבר:  טז

 



  

 ןפרידמ אודיה

  -מלאכי ג, י׳

ַמֲעֵשֵׂ֜ר ֶאל־ֵבֵּ֣ית ָהאֹוָצָ֗ר ִויִהִ֥י ֶטֶֶ֙רףֶ֙ ְבֵביִתִ֔י ּוְבָחנּ֤וִני ָנאֶ֙ ָבֹזִ֔את ָאַמַ֖ר ְיֹהָוֵּ֣ה  ְצָבאֹ֑ות ִאם־ֹלֹ֧א ֶאְפַתֵּ֣ח ָלֶכָ֗ם ֵאֵ֚ת ָהִבִ֨יאּו ֶאת־כׇל־ַהַֽ

י׃ֲאֻרבֵֹּ֣ות   ַהָשַמִִ֔ים ַוֲהִריֹקִתִ֥י ָלֶכֶ֛ם ְבָרָכַ֖ה ַעד־ְבִלי־ָדַֽ

המתח בין ״די״ בתור הפסקת השפע לבין ״די״ כסיפוק השפע מתבטא בצורה המתגלגלת של דיינו ואף של מזמור 

״והריקותי לכם ברכה״. ״די״ היא ברכה בפני עצמה. כאשר אנו יודעים מתי ״די״, המשמעות היא שאנו מזהים את 

מהו  -מנו ואת קווי המתאר בהם אנחנו מצויים. בהיווצרות של העם שלב אחר שלב יש התפתחות של הזיהוי הזהעצ

 ע.די? מתי הגענו לסוף? ההיווצרות המתגלגלת מהאל מרחיבה אותנו ובונה את אמות הסיפים שלנו דרך השפ

 שאלות לדיון:

 דיינו" האישי של כל אחד מאיתנו?מה ה" 

 מה, השנה, למרות שהוא אחר ושונה, דיינו ואנחנו שמחים בקיים? 

 ְבכֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדֵיינּו.ִאלּו ָהַרג ֶאת 

 ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים, ַדֵיינּו.

 ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה, ַדֵיינּו.

 א ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו, ַדֵיינּו.ִאלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ְוֹל

 



 

  

 שחר מלט

"אפשר רק להיאחז בסתירות 

שבתיאור המקראי של משה. לעיתים 

קרובות הוא מתואר כמתנשא, מהיר 

חמה ואפילו אלים, ועם זאת נאמר 

עליו שהיה העניו והסבלני באדם. 

ברור שתכונות אלה לא היה בהן כדי 

להועיל הרבה למשה המצרי, שהיו לו 

תוכניות קשות ואדירות כל כך לגבי 

עמו, אפשר שהיו שייכות לאחר, 

למדייני. סבורני שאנו רשאים שוב 

ני האנשים זה מזה להפריד את ש

ולהניח כי משה המצרי מעולם לא 

היה בקדש ומעולם לא שמע את השם 

יהוה, ואילו כף רגלו של משה המדייני 

מעולם לא דרכה במצרים והוא לא 

 ידע דבר על אתון"

פרויד בספרו "משה האיש והדת 

המונותאיסטית" מפריד בין שתי 

משה של יציאת  -דמויות של משה

לת התורה. משה מצרים ומשה של קב

מהיר החמה, השאפתן ואפילו מעט 

 אלים ומשה הסבלן והעניו. 

גם ב"דיינו" יש הפרדה מסוימת בין 

מצרים והמדבר. בין האלימות 

והכוחנות במצרים לבין השפע הטוב 

 שהיה במדבר.

לבסוף ההיסטוריה והמסורת מאחדות 

בין שני האישים, ואולי גם אנחנו 

כוחנות צריכים ליצור סינטזה בין ה

 לבין הסבלנות והסלחנות בחיינו.

 

ִאלּו ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ְוֹלא 

ִסֵפק ָצְרֵכנּו ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים 

 ָשָנה, ַדֵיינּו.

ִאלּו ִסֵפק ָצְרֵכנּו ַבִמְדָבר 

ַאְרָבִעים ָשָנה וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו 

 ֶאת ַהָמן, ַדֵיינּו.

ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן ְוֹלא ָנַתן ִאלּו 

 ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ַדֵיינּו.

ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְוֹלא 

 ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדֵיינּו.

ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא 

 ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה, ַדֵיינּו.

ַהתֹוָרה ְוֹלא ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת 

 ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַדֵיינּו.

ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוֹלא 

ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה, 

 ַדֵיינּו.

 

 נעמה אנדבלד

אפשר לקרוא את הטקסט כטקסט 

שמשקף לנו תהליך מסוים 

שעוברים בני ישראל. המעגל של 

כולים להסתפק", "במה היינו י

 הולך ומתרחב.

בתחילה, היינו מסתפקים רק 

בהוצאתנו ממצרים, ולא היינו 

זקוקים לכך שה' "יעשה בהם 

שפטים". עשיית השפטים היא 

חלק מהמותרות שלנו. אחר כך, 

השפטים שאלוהים עשה באויבנו 

"עוברים צד" ונכנסים לרשימה של 

הדברים שאנו זקוקים להם ושלא 

היינו יכולים להגיד "דיינו" 

 בלעדיהם. 

לקבל את החסד שה' עשה  במקום

עמנו כחסד וכפרווילגיה ולהמשיך 

להסתכל עליו ככזה, לאחר שאנו 

חיים אותו הוא כבר הופך בעיננו 

 להכרחי ואט אט לפחות מוערך. 

ברגע שאנו מסתגלים לצורת חיים 

חדשה שחורגת לחיוב מצורת 

החיים הקודמת והדלה יותר 

שהייתה לנו, אנו כבר לא יכולים 

חיים לולא לדמיין את ה

הפרוויליגיה שנכנסה לחיינו. 

 הפרוויליגיה הופכת להכרח.

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ַעל ַאַחת, ַכָמה ְוַכָמה, טֹוָבה 

ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפֶלת ַלָמקֹום ָעֵלינּו: 

ֶשהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים, ְוָעָשה 

ָבֶהם ְשָפִטים, ְוָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 

ְוָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו 

ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים, 

כֹו ֶבָחָרָבה, ְוִשַקע ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתוֹ 

ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו, ְוִסֵפק ָצְרֵכנּו 

ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה, 

ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן, ְוָנַתן ָלנּו 

ֶאת ַהַשָבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 

ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה, 

ה ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ּוָבנָ 

ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה ְלַכֵפר ַעל 

 ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.

הוא תמונת מראה  -הקטע, שהינו שיר בפני עצמו 

של מזמור דיינו; ניסוח המכיל את הטוב המרובה 

כמעין תשובה. כמה מעלות  -של המקום עלינו

טובה  על אחת כמה וכמה -טובות למקום עלינו

 כפולה ומכופלת.

 אליסף-אמיר כהן

''מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם 

  )ישעיהו ס''ג;י''ב( לעשות לו שם עולם''

אנו קוראים את הקטע על פסח מצה ומרור ופתאום 

הפסח נהפך לזרוע, מה גם שאסור להגביה, בניגוד 

למצה ולמרור אותם צריך להראות לכל המסובים 

 בשולחן.

מה מיוחד בזרוע? הסיפור במקרא ובהגדה אומר לנו 

שיד אלוהים הורידה את המכות וקרעה את ים סוף. 

בקריאה של תיאור זה נזכרתי בספירת גבורה, הזרוע 

השמאלית של הקב''ה לפי הקבלה. הגבורה מייצגת 

הנענשים. לעומת את מידת הדין, שמכה את המצרים 

זאת, בפסוק בישעיהו כתוב "מוליך לימין משה", 

 מידת החסד.

מה המתח שקיים בין הדין לבין החסד בזרועו של 

אלוהים? אולי קריעת ים סוף נעשתה ביד ימין 

 והמכות ביד שמאל.

אציע כי איננו מגביהים את הזרוע, את הפסח, כיוון 

רם שבכך הדבר מהדהד את הקרבת הקרבן, )כאשר ט

הגענו לשלב זה(. בנוסף, נצטרך לשאול עצמנו האם 

תפקידנו אנו הוא בין היתר להרים את זרוענו? אולי 

אל לנו להרים את הזרוע שלנו מעל לזרוע הקב''ה. 

מאידך, הזרוע מזכירה לנו שגם לנו יש זרוע בדמות 

זרועו של הקב''ה, ומביעה משאלה להרים את זרוע 

 החסד ולא את זרוע הדין.

 

 ה"באור התכלת העז"עמוס עוז, מתוך 

עוד: לחיות יהודי, משמעו כמעט תמיד לקיים יחס נפשי אל עברם ו
של היהודים. ויהי יחס של גאווה, או של מועקה, או של גאווה עם 

  מועקה, ויהי בושה ויהי מרי, ויהי גאווה או געגועים

תמיד לקיים יחס אל ההווה ועוד: להיות יהודי, משמעו כמעט 
היהודי: ויהי היחס הזה חרדה או בטחון, ויהי גאווה על הישגיהם 

של יהודים או בושה על מעלליהם או רצון עז להטות אותם מדרכם 
 .או צורך נפשי להיצמד אל דרכם

ואחרון: להיות יהודי, פירושו לחוש כי במקום שבו רודפים יהודי 
יךמתכוונים אל –על היותו יהודי  . 

 



 

  

 :ַמְרֶאה ֶאת ַהַמּצֹות ַלְמֻסִבים ְואֹוֵמר

ַמָּצה זֹו ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשֹלא ִהְסִפיק 

ְבֵצָקם ֶשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי 

הּוא, ּוְגָאָלם, ֶשֶנֱאַמר: ַוֹיאפּו ֶאת  ַהְמָלִכים, ַהָקדֹוש ָברּוְך

ַהָבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִכי ֹלא ָחֵמץ, ִכי 

 .ֹגְרשּו ִמִמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעשו ָלֶהם

 :ַמְרֶאה ֶאת ַהָמרֹור ַלְמֻסִבים ְואֹוֵמר

ה ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ָמרֹור זֶ 

ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים, ֶשֶנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת 

ַחֵייֶהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה, ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבָשֶדה ֶאת 

 ָפֶרְך.ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם בְ 

 הראי"ה קוק, מתוך ההקדמה לפירוש ההגדה של פסח

 שהאחד הוא משועבד והשני בלתי משועבד. אנו יכולים ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק הבדל מעמדי,

 (המהותית) חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החרות הצביונית בן -למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות, ולהפך

שלו, לתכונה  בכלל, מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם

מגמתיים, שהם  ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים להים אשר בקרבו,-הנפשית של צלם א

בתכונתו הנפשית  הרגשתו מעוריםשל העבדות, שלעולם אין תוכן חייו ו שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח

רשמית בין שהיא  אצל האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא, בין שהיא העצמית, כי אם במה שהוא יפה וטוב

 וטוב... במה שהאחר מוצא שהוא יפה -מוסרית



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

בכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם 

ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא 

ָיָצא ִמִמְצַרִים, ֶשֶנֱאַמר: 

ִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא וְ 

ֵלאֹמר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי 

 ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. 

 סירה ודיווח:", על משפה לנאמניםמאיר בוזגלו, "

 מסירה"ברצוני להציע הבחנה בין מסירה לדיווח: 

היא ההעברה מדור לדור, כמו המסירה של 

מישהו מתאר  דיווחהמורשת היהודית, ואילו ב

שלא כמו … לאחר משהו שהוא מחשיב כאמיתי

דיווח, המסירה מחייבת קשר אינטימי בין המוסר 

לבין הנמען שלו: הנמען מסור למי שמסר לו; הוא 

קבלת המורשת … נאמן לו ולא רק מאמין לו

דוגמת האמון שאנו רוחשים  מהורינו איננה אמון

למי שמספר לנו סיפורים על שראה בארץ רחוקה. 

אנו נאמנים להם: אנו מקשיבים להם בדרך 

 …"ייחודית

 בר צזנה

 בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו

 כאילו הוא עלה ממצרים.

 גם אם השורשים שלו נעוצים עמוק

 בארץ ישראל ובירושלים.

 בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים,כי 

 שאמשיך להגיד את הסיפור

 גם לבני ולבנותיי.

 

 יובל ברכיה

, ובחלוף הזיכרון האובקטייבי, הברור, החד. מטרתו להישאר כזה

נו, תמיד נפגם, מתבלבל, נשכח, פורח מזכרונהוא מיטשטש,  הזמן

זכרון  עוצמתי וברור. ,כי המטרה היא לאחוז בו חזק -בעל כורחנו

 .ברור של חוויה בלתי נשכחת לדורות

רצון  -עם הזמן התחושה המתקבלת היא כמו משחק טלפון שבור

להעביר את המילה בדיוק, ולשמוע אותה ללא כל רעשי רקע 

לנקות את הלכלוך מסביב, ולהישאר עם הדיבור הראשון,  נוספים.

  הישן "והנכון".

 סיפור, כמעט כמו משחק דמיון, תפקידים, מבוכים ודרקונים. -מנגד

כשמספרים סיפור חושבים על מי ששומע, איך הוא יחווה את 

הסיפור, איך לסקרן, לעניין ולהצחיק אותו, כל המתודות מקדשות 

  ן באוזני השומעים.לייצר עניי -את המטרה

בתוך קווי המתאר של הסיפור יש מלא מקום לך, לאתה, לחוויה 

שלך, לתחושה שלך. לתיאור האישי הסובייקטיבי המרגש המתרגש 

החושב והשוקל איך כדאי לספר את הסיפור כדי שהשומע יוכל 

 להרגיש. כדי שהסיפור יחלחל.

ים את התחושה הרצון לתת לילד -של ו"הגדת לבנך" וגדולת הואולי ז

גדה ישנם הב .ל מהחשיבות בדקדוק ובפרטי הסיפורשהם חלק גדו

חלקים שעניינם הוא לסקרן ולעורר את הילדים ולהוסיף להווי 

י מהסיפור. יכול להיות ממשהמשפחתי, למרות שאולי אינם חלק 

במהלך שזה גם עניין האפיקומן, או לפחות מה שנעשה מהאפיקומן 

   השנים.

זכירת  -שאנחנו מכיריםניגוד למצוות אחרות שעוסקות בזיכרון ב

ם, זכירת עמלק )ששניהם בקבוצת שבעה זכירות שאדם יציאת מצרי

נתנו לנו הדרכה מדויקת איך ומה לזכור.  ןצריך לזכור בכל יום( שבה

 פסוקים ברורים אותם קוראים ובכך זוכרים.

 .ינו ואימותינו..בואו נספר לכם סיפור אגדה, היו היה פעם לאבות

אתכם שם... השאיפה לחיבור, בכל דור דור, בכל גיל  תדמיינו לכם

וגיל. היא הייחודיות של ליל הסדר, של מצוות "והגדת לבנך". היא 

 סיפור ההגדה.

 

 

 

 עמית שמואליאן

תוך כדי יציאת מצרים נאמר: זכור את היום הזה! בעיצומו של יום הוא כבר היסטורי. זכרי את היום הזה! את 

וכשתגיעו אל אותה הארץ, עבוד את העבודה הזאת, ולא חוזק היד, את שאינכם עבדים. זכרו, היום אתם יוצאים! 

תאכל חמץ, ועשה כך וכך, וזכור את היום הזה, וספר לבניך מה קרה ביום ההוא, כלומר היום, כי הוא קורה בשביל 

  .שיספרו אותו

 

 



  

 ל העולם במה, וכולנו שחקניםכ \אביטל אנגל 

בראייה חוץ "הכל חייבין  הדיון הפותח במשנה במסכת חגיגה דן במצוות הראיה ובפטורים ממנה:
  מחרש שוטה וקטן.. ועבדים שאינם משוחררים... והסומא...".

שלוש פעמים להיראות למצוות הראיה שתי פנים כפי שיתברר בהמשך, אך מלכתחילה מדובר במצווה 
   )שמות כג יח(. כל זכורך"יראה "שלוש פעמים בשנה בשנה, בשלושת הרגלים שנאמר 

בוחרת לעסוק במקרים הגבוליים, הלא ברורים, כמו מי שחציו הגמרא כשהיא באה לפרש את הסוגיה, 
בן חורין וחציו עבד, או סומא )עיוור( בעינו האחת, אך רואה באחרת, ולשאול האם גם הם חייבים 
במצוות הראייה? הירידה הטרחנית במקצת לפרטים קטנים אלה מבהירה את הצד השני של מצוות 

  הראייה:
פטור מן הראייה, שנאמר: 'יראה' 'יראה'. כדרך שבא לראות, כך בא  "דתניא.. סומא באחת מעיניו

   ליראות. מה לראות ליראות בשתי עיניו, אף ליראות בשתי עיניו".
יכול להיקרא גם כלראות וגם כלהראות, ובכך קושרת בין הראייה שלי ובין  'יראה'טענת הגמרא היא ש

 אה כמו שאני נראית.ההיראות שלי. אני נראית כמו שאני רואה, ואני רו
בהמשך דנה הגמרא ב"חרש שוטה וקטן". שלישיה זו פטורה מכל המצוות שבתורה מאחר שאין בהם 
דעת. הדיון הפעם הוא במקרה הגבולי של חרש ש"מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר". הדיון בחצי 

צוות הקהל שבה נאמר חירש מוביל אותנו לקשור בין ראיה ובין דעת. אנו לומדים בגזירה שווה ממ
"בבוא ישראל ליראות" כמו שבהקהל המצווה היא "למען ישמעו ולמען ילמדו", כך גם מצוות הראייה 

 בשלושת הרגלים קשורה בדעת, ועל כן פוטרת את החרש השוטה והקטן. 
ולכן  -מעניין לראות שהדיון מתגלגל אל הקביעה שלמרות שאילם יכול ללמוד הוא אינו יכול ללמד

  ר מן הראייה )"ילמדו" יכול להיקרא כללמוד או כללמד(.פטו
דיון זה מקשר אותנו ואת מצוות הראיה אל ההעברה מדור לדור, כלומר אל מצוות "והגדת לבנך". לא 
מספיק לראות, חשוב שתוכל גם להראות. מצוות והיגדת לבנך מבנה את התלות של המספר האב, 

אותו מה נשתנה הלילה הזה, בכדי שהאב יוכל לספר את בבנו, שכן האב צריך לחכות שהבן ישאל 
"צריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי  סיפור יציאת מצריים. ולכן כותב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה:

הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך שיראו 
  אירע כך וכך היה..." )הלכה ג'(.

  צריך לשנות משהו בנראות שלו ושל הבית. הצד השני של מצווה זו, היא המצווה ש:האב 
הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר כאילו את עצמו להראות "בכל דור ודור חייב אדם 

אתה כאילו ואותנו הוציא משם וגו'. ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר 
  צאת לחירות ונפדית" )שם, הלכה ו'(.בעצמך היית עבד וי

והרי הוא לא יצא? ומה משמעות העמדת הפנים   יצא ממצרים,כאילו איך יכול אדם לראות את עצמו 
יצא ממצרים? ההלכה מעצבת את שולחן החג כבמה שבה כולנו שחקנים. התפאורה כוללת כאילו 

, ולקחת מן הצדקה כדי בכאילוהסבה, ארבע כוסות כדרך המלכים, ואפילו העני מחוייב לשחק 
  בן חורין.להיראות 

"לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות. וכל אחד ואחד בין 
אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין. אין פוחתין לו מהם. ואפילו עני 

  ת." )שם, הלכה ז'(.המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסו
של סארטר,  "המבט"הצגה זו נועדה למבטו של האחר. האחר שמביט בי מכונן את היותי. כמו ב

האחר משקף לי את מי שהנני בעיניו, ומראה לי כמו מראה, את  ."בכל רגע האחר מביט בי"שכותב כי 
מחזיר לי מבט מי ומה שאני. בהקשר של פסח כשאני מראה עצמי כאילו יצאתי ממצרים, האחר 

המשקף שאכן, אני היא זו שיצאה ממצרים, כי כך אני מציגה עצמי למבטו. הדרך שמציע ליל הסדר 
לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים היא לא )רק( ממקום של חיבור אישי לסיפור יציאת מצרים, 

 .בלהראות כאילואלא 
 

ָגַאל  ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלָבד ָגַאל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶאָלא ַאף אֹוָתנּו

ִעָמֶהם, ֶשֶנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו 

 ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתנּו.

 



 

 
  

 נתן מזא"ה

מוטיב האב והבן חוזר פעמים רבות לאורכה של ההגדה. מוטיב זה מצביע על עומק חשיבות המסורת בסיפור יציאת מצרים. למדנו 
נזכרים בתחילתו הם שני אזכורים יסודיים במגיד, )קטע זה יחדיו כחבורה, וראינו עניין הזה. "מי שעשה לאבותינו" וכן "והגדת לבנך" 

 גדה עניין זה חוזר ונשנה. ובסופו( ואכן לכל אורך הה

עניין המסורתיות אוצר בתוכו עניין עמוק של קשר בין אב לבן ובהקשר פסיכואנליטי של רצח האב הדבר מעלה תהיות רבות. כמו 
 כן, כדי להתחבר אל עניין גדול ועמוק של מסורתיות הנישאת בין כתפי הדורות ישנו צורך במספר אלמנטים. 

הראשון והראשוני, שיהיה מובן. שיהיה אפשר לו לבן להבין את דברי האב. אכן אנו רואים כי בהגדה עונה האב לבן בלשונו לשאלתו, 
מלאכת ההסברה יכולה להתבצע ואכן אנחנו רואים כי ישנם המון מעשים בלתי  -לכל בן ובן כלשונו וכשפתו. דרך שאילת שאלות

דר אשר מטרתם להעלות שאלות. מטרה נוספת היא להנהיר ולחבר את הטקסט יותר אל האדם מובנים ומשונים הנעשים בליל הס
 הפרטי, המנסה לבוא ולעלות בקנה אחד עם האחידות הכללית של החברה והמסורת. 

 נוסף על כן ראינו שישנו צורך באחריות שתבוא מהאדם הפרטי על האחידות הכללית ומתוך כך תצמח האחידות הכללית ותתחזק.
דווקא לעיתים ריחוק מאפשר לימוד מעמיק יותר הנובע מתוך חוסר הבנה ורצון להתקרבות ומכאן התנועה החוזרת רצוא ושוב 
לאורך הדורות והשנים. בנרטיב פוסט מודרני התופס את המחבר כמת, קשה לתפוס ולהבין כיצד צריך להתבטל אל מול קדימות 

 כרונולוגית זו.

ה עניין של מה בכך ואכן אנו רואים כי דור יוצאי מצרים לא זוכים להיכנס לארץ תחת חירותה היציאה מעבדות לחירות אינ
 וגאולתה. הדבר נותר לדור ילדיהם.

 

 סתיו פרז 

 הלכה ו' -רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז' 

"בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר )דברים ו'( "ואותנו הוציא 

משם וגו'", ועל דבר זה ציווה הקב"ה בתורה )דברים ה'( "וזכרת כי עבד היית", כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת 

 לחירות ונפדית"

ויש משהו בחווית ההזדהות עם הסיפור של יציאת מצרים  -ות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים""בכל דור ודור חייב אדם לרא

שהוא אישי, שיש לו השפעה עלי, על כל אדם בכל דור באופן אישי. הציווי היה יכול להיות אינטנסיבי, כי הוא ישיר וטוטלי וכל 

אבל "כאילו", כי בסוף לא באמת יצאנו ממצרים, אבל בסוף אדם חייב ומחויב בחווית הזדהות שבדרך כלל נובעת ממקום רגשי, 

 הסיפור הזה גם נוגע לנו באופן אישי, ולא רק היסטורי.

גם במעמד הר סיני כולנו מצווים להזדהות עם הנוכחים ואף יש שאומרים שכל איש ואישה מהעם היהודי נכחו בהר סיני בעת 

, בקבלת לוחות הברית ָהָעם, ֲאֶשר ַבַמֲחֶנה"-"ַוֶיֱחַרד ָכל, ב ַמְמֶלֶכת ֹכֲהִנים, ְוגֹוי ָקדֹוש" ִלי-" ְוַאֶתם ִתְהיּוקבלת מתן תורה. ומשהו ב

ובקבלת עול תורה ומצוות מכל העם, הופך את המעמד הזה לאירוע מכונן, עממי, ציבורי, קהילתי, כלל אנושי. מעמד הר סיני 

 המסר העיקרי בו הוא ההשתייכות לעם היהודי.הוא סיפור לאומי, שעלינו להזדהות עמו משום ש

לעומתו, ההזדהות עם יציאת מצרים מלמדת אותנו להתכנס ולזכור את החוויה האישית שלנו, את השחרור מהעבדות לחירות 

    האישית שלנו.

 

 

 

  ינאי צימט

רוזנצווייג כותב על המאפיין בתרבות שלנו 
של החיבור בין הסתכלות לעבר והסתכלות 
לעתיד. להבנתי, הוא טוען שהראייה הזאת, 
האחדות שלנו עם אבותינו ועם צאצאינו, 

שבמעשינו אנחנו חיים בהקבלה לחיי 
אבותינו וצאצאינו יחיו בהקבלה אלינו, 

הראייה הזאת היא הנותנת את המשמעות 
לחיינו. מעשינו ודיבורנו אינם נעלמים, כמו 
שמעשי אבותינו לא נעלמו. הם נבנים מחדש 

כל דור ודור כאשר אנחנו רואים את עצמנו ב
 .כאילו אנחנו יצאנו ממצרים

 

 

 



 

  

 

 סתיו פרז

 דברים פרק כט

ְוֵגְרָך, ֲאֶשר --י ַטְפֶכם ְנֵשיֶכם  ָראֵשיֶכם ִשְבֵטיֶכם, ִזְקֵניֶכם ְוֹשְטֵריֶכם, ֹכל, ִאיש ִיְשָרֵאל.  ֱאֹלֵהיֶכם: ה'ט ַאֶתם ִנָּצִבים ַהיֹום ֻכְלֶכם, ִלְפֵני 

יב ְלַמַען   ֹלֶהיָך, ֹכֵרת ִעְמָך ַהיֹום.אֱ  ה'ּוְבָאָלתֹו:  ֲאֶשר --יא ְלָעְבְרָך, ִבְבִרית ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך  ְבֶקֶרב ַמֲחֶניָך:  ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך, ַעד ֹשֵאב ֵמיֶמיָך.

יג ְוֹלא ִאְתֶכם,   ָלְך; ְוַכֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.-ַכֲאֶשר, ִדֶבר--ְלָך ֵלאֹלִהים-ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלָעם, ְוהּוא ִיְהֶיה-ָהִקים

ֱאֹלֵהינּו; ְוֵאת ֲאֶשר  ה'ֲאֶשר ֶיְשנֹו ֹפה, ִעָמנּו ֹעֵמד ַהיֹום, ִלְפֵני, -יד ִכי ֶאת ָהָאָלה, ַהֹזאת. -ַהְבִרית ַהֹזאת, ְוֶאת-ָאֹנִכי, ֹכֵרת ֶאת--ְלַבְדֶכם

  ֵאיֶננּו ֹפה, ִעָמנּו ַהיֹום.
  

היינו בהר סיני? מה זה הניסיון הזה מה זאת אומרת שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? מה הכוונה שכולנו 

ליצירת סולידריות החוצה גבולות של זמן ומתמקד רק ברעיון של המרחב, מרחב שמשותף לדורות על גבי דורות, רשות של 

 רבים שחלקם חיים כיום, חלקם חיו בעבר וחלקם יחיו אחרינו?

 ויקרא פרק כה

ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ִכי ָתבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני נֵתן ָלֶכם ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ א ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה ְבַהר ִסיַני ֵלאמר. ב 

ַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשָבת ְשִביִעת שַ ַשָבת ַלה'. ג ֵשש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְוֵשש ָשִנים ִתְזמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה. ד ּוַבָשָנה הַ 

  לה' ָשְדָך לא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לא ִתְזמר.
במצוות שמיטה אנו מצווים לשמוט את האדמה. מפרשים רבים מציינים כי טעם המצווה הוא שימור וטיוב האדמה לטובת 

 הדורות הבאים:

 בעמדה שמוטה.ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק : רמב"ם, מורה נבוכים ג,לט

מצווה זו יכולה לתת לנו את התשובה לשאלת מהות יצירת הקשר בין הדורות. אנו לומדים על המחויבות של האדם לקרקע, 

למרחב, שנובעת מתוך המחויבות של האדם לדורות שאחריו. אנחנו, כלל בני האדם שחיים ברגעים אלו, עלולים לטעות 

דה שכולנו מתקיימים באותו הזמן, הוא האלמנט החשוב ביותר ביצירת חברה צודקת ולחשוב שהמכנה המשותף בין כולנו, העוב

ומתוקנת המאפשרת קיום משותף בעולם. אולם מצוות שמיטה מזכירה לנו את מחויבויותנו לדורות הבאים, ומאליה גם את 

ד לרעהו הוא השטח, המקום, הקשר שלנו לדורות הקודמים. מצוות שמיטה מזכירה לנו שהקשר החזק והמשמעותי בין דור אח

 המרחב.

כי אם לעם ישראל יש זיקה להיסטוריה של  -זה הסיפור של "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

עצמו, חייבת להיות לו זיקה למרחבים המשמעותיים שעיצבו אותו כעם, ליציאה ממצרים, להר סיני, ובסוף התהליך גם לארץ 

  ישראל.

 

 

 עמית שמואליאן 

שירים רבים יכול אדם לקחת ולעשותם שלו. והשירה 

הגדולה של יציאת מצרים לא תוכל להיקרא עוד שירה אם 

לא תועבר ותסופר ותהפוך להיות שלך ושל בנך ושל אמך. 

סבתא, בלחם -לילה, בסיפורי-שחקי בו ושחקי אותו, בדיוני

הסיפור במה והבת שלך היא כל  -עוני, בכריכות מצה

השחקנית הראשית. קחי את השיר הזה ועשי אותו שלך כי 

הרבה לפני  -רב בו המושך את הלב וכי מרגע שנכתב 

  א.שלך הו -לידתך 

 

 

 

 

 אלמוג בהר



 

  

  

ִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחיָ 

ְלִמי ֶשָעָשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכל ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס 

 ַהִנִּסים ָהֵאלּו:

מטרתו של ההלל היא להלל את אלוהים ואת מעשיו. 

כששואלים אותי אם אני מאמין באלוהים אני אומר שכן. 

כששואלים אותי מה זה אומר אני לרוב עונה שזה מסובך. 

אני משתייך למסורת ארוכה של יהודים נבוכים שמתקשים 

לדבר על אלוהים, בוודאי בתארים חיוביים )מה הוא עושה 

ני עומד במידה מסוימת של מבוכה מול הדרישה וכו'(. לכן, א

להודות, להלל, לשבח לפאר... בדף ל"ג במסכת מסופר סיפור, 

שבעיניי מתקשר לבעיה שנוצרת אצלי בבואי לדבר על 

 אלוהים:

ַההּוא ִדְנֵחית ַקֵמיּה ְדַרִבי ֲחִניָנא, ֲאַמר ״ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור 

ִעזּוז ְוַהָיראּוי, ֶהָחָזק ְוָהַאִמיץ ְוַהַּוַדאי ְוַהנֹוָרא ְוָהַאִדיר ְוהָ 

 ְוַהִנְכָבד״. 

 

 חצי הלל:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות, 

ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, 

ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ְלִמי 

ֶאת ָכל ֶשָעָשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו 

ַהִנִּסים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו 

ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָיגֹון 

ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, 

ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגדֹול, ּוִמִשְעבּוד 

ִלְגֻאָלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו )יש שאין 

אומרים ִשיָרה ֲחָדָשה(: 

 ַהְללּוָיּה.

 עידן וולקן

 ספר ה חינוך פרשת בא, מצוה כ"א

 וענין המצוה, שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו

 ביציאת מצרים, ואיך לקח האל יתברך נקמתינו מהן.

 אין שם אחרים, חייב להוציא ואפילו בינו לבין עצמו, אם

 הדברים בפיו, כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדבור יתעורר

 הלב.

ַהאי? ֲאַנן, ָהֵני ְתָלת ְדָאְמִריַנן ִאי ָלאו ִהְמִתין לֹו ַעד ְדַסֵיים. ִכי ַסֵיים ֲאַמר ֵליּה: ַסֵייְמִתיְנהּו ְלכּוְלהּו ִשְבֵחי ְדָמָרְך?! ְלָמה ִלי כּוֵלי 

ָלא ֲהֵויַנן ְלֵמיַמר ְלהּו, ְוַאְת ָאְמַרְת כּוֵלי ַהאי  —ָלה ְוַתְקִניְנהּו ִבְתִפָלה ְדַאְמִריְנהּו ֹמֶשה ַרֵבנּו ְבאֹוָרְייָתא, ַוֲאתֹו ַאְנֵשי ְכֶנֶסת ַהְגדוֹ 

 ֶסף. ַוֲהֹלא ְגַנאי הּוא לֹו! ְוָאְזַלְת! ָמָשל ְלֶמֶלְך ָבָשר ָוָדם ֶשָהיּו לֹו ֶאֶלף ֲאָלִפים ִדיְנֵרי ָזָהב, ְוָהיּו ְמַקְלִסין אֹותֹו ְבֶשל כֶ 

לאלה מאיתנו שפחות בקיאים בארמית, מסופר על אדם שעבר לפני התיבה )שליח ציבור( בנוכחות רבי חנינא והאריך 

בתארי אלוהים, הוסיף ל"הגדול הגיבור והנורא" תארים משלו, "והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד" 

ונו, הסביר שאלמלא משה וכנסת גדולה תקנו את הנוסח כשסיים שאל אותו רבי חנינא אם הוא סיים את כל שבחי אד

"הגדול הגיבור והנורא" גם זה היה יותר מדי, ומסיים במשל שמשווה את מעשיו של אותו האיש למי שמשבח מלך שיש לו 

הרבה זהב כל הכסף שלו )כלומר, על הזוטות, למעשה הדבר הוא גנאי(. הגמרא נוגעת בבעיה שלי יש עם ההלל ועם 

ה. מי אני, בשר ודם, שאתחיל בכלל לדבר על מה שאיני יכול לנסות להבין? ולמעשה, מה ההבדל בין הארכת התפיל

התארים של אותו שליח ציבור למה שאנחנו עושים בהלל? האם אין הגזמה פראית גם בהלל, בדרישה שמותירה את מי 

, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס" איך נוכל לעשות שקורא אותה ללא הפסקה בלי אוויר, "ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלַשֵבחַ 

 את כל זה?

 



  

ככוונה להלל אני מציע חלק מתוך את אחת התפילות האהובות עליי, שמזכירה גם את חוסר יכולתנו לברך את אלוהים 

 באופן שיחל להיות מספק, וגם את החובה שלנו לברך את אלוהים למרות זאת:

ינּו ְמִאירֹות ַכֶשֶמש ְוַכָיֵרַח. ְוָיֵדינּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָים. ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ַכֲהמֹון ַגָליו. ְוִשְפתֹוֵתינּו ְשָבח ְכֶמְרֲחֵבי ָהָרִקיַע. ְוֵעינֵ ִאלּו 

י ֱאֹלֵהינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו. ַעל ַאַחת ”ְסִפיִקין ְלהֹודֹות ְלָך יְפרּושֹות ְכִנְשֵרי ָשָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקלֹות ָכַאָילֹות. ֵאין ָאנּו מַ 

י ֱאֹלֵהינּו. ”ְצַרִים ְגַאְלָתנּו יֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרֵבי ְרָבבֹות ְפָעִמים. ַהטֹובֹות ֶשָעִשיָת ִעָמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו: ִמְלָפִנים ִממִ 

ָלִאים ָרִעים ַרִבים ִדִליָתנּו ית ֲעָבִדים ְפִדיָתנּו. ְבָרָעב ַזְנָתנּו. ּוְבָשָבע ִכְלַכְלָתנּו. ּוֵמֶחֶרב ִהַּצְלָתנּו. ּוִמֶדֶבר ִמַלְטָתנּוִמבֵ  . ּוֵמחֳּ

 ַמְלֵכנּו.

ַעל ֵכן ֵאָבִרים ֶשִפַלְגָת ָבנּו. ְורּוַח ּוְנָשָמה ֶשָנַפְחָת ְבַאֵפינּו. ְוָלשֹון  י ֱאֹלֵהינּו ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך.”ְוַעד ֵהָנה ֲעָזרּונו ַרֲחֶמיָך י

ְלָך  ֶפה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלשֹון ֲאֶשר ַשְמָת ְבתֹוְך ִפינּו. ֵהן ֶהן יֹודּו ְלָך ִויָבְרכּו ֶאת ִשְמָך ה' ֱאֹלֵהינּו ַעל רֹוב ִנֵּסי ְפָלֶאיָך. ִכי ָכל

ִייָראּוָך ְוַהְקָרִבים ְוַהְכָליֹות ְיַזְמרּו  ְתַשֵבַח. ְוָכל ַעִין ֵאֶליָך ְתַצֶפה. ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשַתֲחֶוה. ְוָכל ַהְלָבבֹות

 ִלְשֶמָך. 

ת )ולהבנתי ומדרשי, גם לדבר על( לאלוהים. התפילה מזכירה לי, שלא משנה מה לא הייתה ולא תהיה לי יכולת להודו

הפער בין הבשר ודם להוויה גדול מדי. ולמרות זאת, אולי דווקא בגלל זה, הבשר והדם, האיברים והלשון, עם הרוח 

והנשמה, הם אלה שעליהם להודות ולפאר את אלוהים. לא נוכל להבין את אלוהים באמת, אולם חלה עלינו החובה 

 כולים במגבלות שלנו, למען הבנתנו אותו, למען יכולתינו לחיות את חיינו לנוכח אלוהים.לעשות מה שאנחנו י

 

 



 
א ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו ֶאת ֵשם  

ְיהָוה. ב ְיִהי ֵשם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד 

עֹוָלם. ג ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלל 

ְיהָוה. ד ָרם ַעל ָכל גֹוִים ְיהָוה ַעל ֵשם 

ַהָשַמִים ְכבֹודֹו. ה ִמי ַכיהָוה ֱאֹלֵהינּו 

ַהַמְגִביִהי ָלָשֶבת. ו ַהַמְשִפיִלי ִלְראֹות 

ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ז ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל 

ֵמַאְשֹפת ָיִרים ֶאְביֹון. ח ְלהֹוִשיִבי ִעם 

יֵבי ַעמֹו. ט מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ְנִדיִבים ִעם ְנדִ 

ַהַבִית ֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה ַהְללּו ָיּה. )תהלים 

 קיג,(

א ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם 

ֹלֵעז. ב ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו ִיְשָרֵאל 

ַמְמְשלֹוָתיו. ג ַהָים ָרָאה ַוָיֹנס ַהַיְרֵדן ִיֹּסב 

ְלָאחֹור. ד ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְגָבעֹות 

ִכְבֵני ֹצאן. ה ַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס ַהַיְרֵדן 

ִתֹּסב ְלָאחֹור. ו ֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים 

ְגָבעֹות ִכְבֵני ֹצאן. ז ִמִלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ 

ַהּצּור ֲאַגם ִמִלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב. ח ַהֹהְפִכי 

 ָמִים ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמִים. )תהלים קיד,(

 ַמְגִביִהים ֶאת ַהכֹוס ַעד ָגַאל ִיְשָרֵאל.

נתן שרנסקי, "לא אירא 

רע", הוצאת ידיעות 

 1989אחרונות 

 

"אתה אדוני השופט חושב 

שהנך חופשי! אתה חושב 

 כך

כיוון שלאחר שייגמר 

המשפט תלך לביתך ואילו 

 אני אהיה

המשועבד, כיוון שאלך 

 לכלא לזמן רב.

אך דע לך שמבין שנינו, אני 

הוא בן החורין האמיתי! 

 אמנם

גופי יהיה משועבד, אבל 

רוחי, היא תישאר חופשית, 

 כיוון 

שארגיש שלא נכנעתי 

 לגזרותיכם ונשארתי נאמן

לאמונתי. אך לך השופט 

 קבעו מראש מה לומר! גופך

 אמנם משוחרר, אבל אינך

 חופשי להכריע לפי אמונתך.

רוחך משועבדת וזה חמור 

 ".פי כמה



  

ְך ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ 

 ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ְגָאָלנּו ְוָגַאל

ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים, 

ָכל ְוִהִגיָענּו ַלַלְיָלה ַהֶזה ֶלאֱ 

בֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵכן ְיָי 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

 ִליםַיִגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָ 

ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלְקָראֵתנּו 

ֶרָך ְלָשלֹום, ְשֵמִחים ְבִבְנַין ִעי

 ְוָשִשים ַבֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל

ָשם ִמן ַהְזָבִחים ּוִמן 

ל עַ ַהְפָסִחים ֲאֶשר ַיִגיַע ָדָמם 

ְלָך  ִקיר ִמְזַבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה

 ִשיר ָחָדש ַעל ְגֻאָלֵתנּו ְוַעל

ְיָי  ְפדּות ַנְפֵשנּו. ָברּוְך ַאָתה

 ָגַאל ִיְשָרֵאל.

ְך ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ 

 ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

שֹוִתין ֶאת ַהכֹוס ְבַהָסַבת 

 .ְשֹמאל

 

 פרושים ימי בפני האל

 יודע הוא דרכי

 וכל שירי כמו תפילות

 שולחו למרחקים.

 וכשיגיע סוף התוואי

 אנעל בשקט את חיי

 ושיר חדש צעיר וחי

 יושר הללויה.

 

 הללויה וזה השיר

 עוד יעלה בכל העיר

 והוא חדש והוא צעיר וחי

 ושר הללויה.

 יענקלה גלפז הללויה/

 

 אדם חוזר וקציר יומו

 צנוע הוא ודל,

 ועל גבו צרות החול

 עומסות לו כמגדל.

 ולפניו רואה פתאום

 את שתי עיניה של ביתו

 והוא אז שר, והן איתו

 שרות הללויה.

 

 הללויה, וזה השיר

 עולה מכל פינות העיר

 כשהאדם ושתי עיני בתו

 שרים הללויה.

 

 בונה אדם את בנייניו

 מהבל וקלפים,

 יום יום טורח ועמל

 יום יום הם נטרפים.

 אבל אל מול חורבן קלפיו

 עולה השמש מעליו

 והוא אוסף אותם אליו

 ושר הללויה.

 

 הללויה וזה השיר

 עולה מכל פינות העיר

 כשהאדם אוסף את כל

 קלפיו

 ושר הללויה.

 



 ַרְחָצה  

 נֹוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים

ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו 
 .ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים

 מֹוִציא ַמָּצה

יקח המצות בסדר שהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, יאחז 
שלשתן בידו ויברך "המוציא" בכוונה ַעל העליונה, ו"על אכילת 

ָּצה" בכוונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כזית מן העליונה מַ 
השלמה וכזית שני מן הפרוסה, ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה 
 שני הזיתים:

 ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

נּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדשָ 
 ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

 שחר פישר

הדמיון בין "מוציא" ו"מצה" אינו נובע משורש משותף אלא ממקריות מורפולוגית שנוצלה היטב. שכן מהרגע שכך הוצבו 

-צה!, מו-ציא מ-זו בצד זו, הולחמו יחד כביטוי אחד, הן יכולות בקלות להפוך למנטרה אם רק נאפשר להן להתגלגל: "מו

יוצא במצה, מה מצוי ומה ממוצה בה, מה נמצה ונמצא במצה? מצה צה!". המצלול הקצבי מוביל אותנו לשאול מה -ציא מ

היא הרי הלחם הבסיסי ביותר, היסודי ביותר, קודם לכל תוסף ותהליך. ואולי היא נועדה לסמל גם חיים כאלו, קיום יסודי, 

ביביים של לידה ראשוני ועירום בהגיחנו קצרי נשימה מתוך תעלת הלידה של ים סוף. אם נותרו בריטואל פסח סממנים א

 מיצויו של הלחם, של אדם, לדרגתו המהותית לבדה. -מחדש אולי הם מצויים בצמצומו

 ברוכים הבאים לחירות, יש לה טעם של קלקר



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 ָמרֹור

לֹוֵקַח ָכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבים 
ְכַזִית ָמרֹור ּוַמְטִבלֹו ַבֲחרֹוֶסת, 

חֹוֵזר ּוְמַנֵער, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל 
 ְבִלי ַהָסָבה.

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ה' ָברּוְך ַאָתה
ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו 

ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת 
 ָמרֹור.

 

 נעה אייזנברג \מרור 
 

 אברך, בלי להסב

  כאילו בכל יום אני מברכת על מרירות חיי.

מכירה ומקבלת ומודה על הטוב כמו על הרע. על 
 המר.

  אכלנו סלט חסה,

  העלים היו מרים, אבל דודה שלי אמרה לי:

 "תאכלי, למרות שזה מר, מה שמר בריא לבטן."

  ואכלתי, כי אני לא מתווכחת עם דודה שלי.

  ואז העברתי את התורה הזאת הלאה,

  כלתי עם אחותי ואמרתי לה:א

  "תאכלי, למרות שזה מר, מה שמר בריא לבטן."

 ולי זה כבר היה טעים.

"ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה ְצִלי ֵאש ּוַמּצֹות ַעל 
 ְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו" )שמות, י"ב,ח'(

  אכלי חסה מרה, כפשוטה, מרור.

לפנייך, שתהיה זכרי את מרירות החיים שהייתה 
  אחרייך ושלעיתים יש בחייך.

  תני לה את מלוא המקום.

עכשיו, קחי את הקורבן העסיסי, העשיר, את 
  החרוסת המתוקה.

שימי על מצה ותרגישי את מתיקות וקשיות ורכות 
 ומרירות האיזון.

 -וטוב ממני אמרה נעמי

 על הדבש ועל העוקץ

 על המר והמתוק

 הטוב על ביתנו התינוקת שמור אלי

 על האש המבוערת

 על המים הזכים

 על האיש השב הביתה מן המרחקים

 על כל אלה, על כל אלה

 שמור נא לי אלי הטוב

 על הדבש ועל העוקץ

 על המר והמתוק

 אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

 שמור אלי על זה הבית

 על הגן על החומה

 וממלחמהמיגון מפחד פתע 

 שמור על המעט שיש לי

 על האור ועל הטף

 על הפרי שלא הבשיל עוד וכבר נאסף

 על כל אלה

 על כל אלה

 שמור נא לי אלי הטוב

 על הדבש ועל העוקץ

 על המר והמתוק

 אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

 

 

 מרשרש אילן ברוח

 מרחוק נושק כוכב

 ליבי בחושך נרשמות עכשיומשאלות 

 אנא שמור לי על כל אלה

 ועל אהובי נפשי

 על השקט על בכי ועל זה השיר

 על כל אלה

 על כל אלה

 שמור נא לי אלי הטוב

 על הדבש ועל העוקץ

 על המר והמתוק

 אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה

 השיבני ואשובה אל הארץ הטובה

 ּוְמַמְלָאה ִשְמָחה.

 



 
 חני קליין

 

ְוֵאלּו ְיָרקֹות ֶשָאָדם יֹוֵצא ָבֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ַבֶפַסח: ַבֲחֶזֶרת )=חסה( ּוָבֻעְלִשין )צ'יקוריה(  - המשנה בפסחים ב,ו אומרת

כן, בזני עלים מרירים. על כך מעירה ּוַבַתְמָכא ּוַבַחְרֲחִביָנא )=אלו השמות עד היום( ּוַבָמרֹור )כוסברה(." מדובר, אם 

כלל דורשים המשנה: "יֹוְצִאין ָבֶהן ֵבין ַלִחין ֵבין ְיֵבִשין, ֲאָבל ֹלא ְכבּוִשין ְוֹלא ְשלּוִקין ְוֹלא ְמֻבָשִלין." ירקות בדרך 

כך נכתב התעסקות לשימור, ואילו כאן יש דרישה לטריות. אף ההיתר לייבש אותם לא לגמרי התקבל להלכה. ו

יוצאים בין לחים בין יבשים" כלומר, קלח  -אין יוצאים אלא אם כן הם לחים, ובקלחים  -בשולחן ערוך תעג,ה: "בעלין 

, היה 17-שבאופן טבעי הוא יבש יכול להיות יבש. עוד החמרה מופיעה בפירוש "חוק יעקב" )ר' יעקב ריישר בן המאה ה

אפילו אינם יבישים לגמרי, )אלא( רק כמושין, אין  -ענייני פסח(: "משמעדיין בפראג ורב של מץ, מגדולי הפוסקים ב

יוצאין בה כיון שאינם לחים". הכיוון הזה בהלכה הוא מפתיע, כי בדרך כלל עם השנים היתה התחשבות ביכולת 

דרישת הציבור להשיג עלים לחים, במיוחד בחג הסוכות ,באשכנז, כשלא היו ארבעת המינים, היה ויתור רציני על 

הפוסק האשכנזי שבשולחן ערוך  –הטריות. לעומת זאת, כאן, רואים אפילו החמרה עם השנים. בפרט מעניין שהרמ"א 

 ."מעדיף פתרון אחר על פני פגיעה בטריות: "אם אין לו אחד מאלו הירקות יקח לענה או שאר ירק מר –

 

ירק למרות הקושי, מוסיף ה"חוק יעקב" עוד אם לא די בזה כדי לבסס תפיסה שרצוננו להשקיע במיוחד בטריות ה

שעות, הוי  24הערה על המניעה לאכול ירק כבוש: "קיימא לן, )=ההלכה המקובלת היא( דדבר השרוי במים, במשך 

כבוש, לכן כתבו )=הרבה פוסקים כתבו( דיש למחות באותן הנוהגין לשרות המרור ... )משום( דאין יוצאין בה )=זה לא 

וא ממשיך ומביא את דעתו: "לעניות דעתי נראה, דמנהג של ישראל תורה היא ששורין אותו כדי נחשב למרור(. ה

שיהא העלין לחים ולא כמושין..." כלומר, לדעתו, בניגוד לאחרים, ההשריה של המרור היא כשרה, ולא זו בלבד, יש 

ההשרייה  -כלליים, כי כאן ערך בעצם ההשרייה שעושה את הירק יותר מוכן למצוה. וזה שונה מדיני הכשרות ה

 .מכוונת לשמירה על הטריות

 

נראה, לדעתי, כי ההלכה באה ללמד שיעור חשוב: המטרה של אכילת מרור היא לא רק זכירה פסיבית של הצרות אלא 

לימוד להיות אקטיביים, ולמנוע את הצרות הבאות. כל זה מתוך הנסיון שנלמד והשימור והזכירה של מה שהיה. לכן, 

שיהיה טעים יותר. גישה  –השקיע במרור. אבל לא רק להשקיע במרור, אלא לשמור על הטריות שלו יש ל

 .אקטיביסטית יכולה להמתיק את הבעיות; אם לא למנוע, לפחות להקטין

 

ר' יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, חיבר גם את ה"בית יוסף" ושם הוא מרחיב ואומר שמצווה לבחור דווקא 

היא מתוקה ואין בה הרבה מרירות. אם עד כאן למדנו שכאשר האדם אקטיבי הוא יכול לנהל את להשתמש בחסה, ש

הסיכונים, כעת אנחנו לומדים, שחשוב לבחור בין חלופות שונות את זו שהכי נכונה. האויב של הטוב הוא הטוב 

 .חשוב לבחור את המרור הכי מתוק -ביותר, וכשמר 

גישה כזו. חשוב להשקיע בחירות, להתפנק על המרור הכי טרי והכי טעים. רק מי רק מי שהוא בן חורין יכול לשבת ב

שהוא בן חורין אמיתי יכול לבחור ולזכור, ולעשות זאת בשולחן חג יפה, בירק הכי יפה והכי משובח. חשוב לזכור את 

רקות שדורשים טריות. מקומו של המרור בתוך היותנו בני חורין. אנחנו, משקיעים ב"צרות" שלנו, במר, בוחרים בי

השקעה היא רובד של חירות וחופש. זו לא הזכרות מהבויעדם, זה לא אדם במסכנות, שמנסה ללמוד מצרות העבר 

  .שלו תוך כדי שנוחתות עליו )לא עלינו( צרות חדשות

 

לשמור על ומכאן התפתח מנהג אהוב ביותר ,המופיע בהערת הרמ"א על דיני מרור. המנהג נועד, כפי שראינו, 

"וחרוסת יעשה עב זכר לטיט ואחר כך נותנין בו מעט חומץ או יין אדום זכר לדם. ועושין החרוסת   המתיקות.:

מפירות שנמשלו בהם ישראל כגון תפוחים תאנים אגוזים רימונים שקדים ונותנין עליו תבלין כגון קנמון וזנגביל 

 ".הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט

 



  

במציאות בה איננו מקריבים את קרבן הפסח, עדיין 
ישנה טקסיות בה אנו יכולים לקחת חלק, "סביב" 

 .הקרבן

 

 פסחים צא עמוד א

מה בין פסח הראשון לשני אמתני' 
אסור בבל יראה ובל הראשון 

ימצא והשני חמץ ומצה עמו בבית 
הראשון טעון הלל באכילתו והשני 
אינו טעון הלל באכילתו זה וזה 
טעון הלל בעשייתן ונאכלין צלי 
על מצה ומרורים ודוחין את 

 השבת:
ככל  )במדבר ט', י"ב(  ר"גמ' ת

חוקת הפסח יעשו אותו במצוה 
שבגופו הכתוב מדבר מצוה שעל 

על  )במדבר ט', י"א(  ל"מנין תגופו 
מצות ומרורים יאכלוהו יכול 
 ל"אפילו מצות שלא על גופו ת

ועצם לא ישברו    )במדבר ט', י"ב(
בו מה שבירת העצם מיוחד מצוה 

 .שבגופו אף כל מצוה שבגופו

 כֹוֵרְך

ָכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבים לֹוֵקַח 
ְכַזִית ִמן ַהַמָּצה ַהְשִליִשית 

ְכַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכים ַיַחד, ִעם 
אֹוְכִלים ְבַהָסָבה ּוְבִלי ְבָרָכה. 

ִלְפֵני ָאְכלֹו אֹוֵמר. ֵזֶכר 
ְלִמְקָדש ְכִהֵלל. ֵכן ָעָשה ִהֵלל 
ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה 
ַקָים: ָהָיה כֹוֵרְך פסח ַמָּצה 
ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבַיַחד, ְלַקֵים 
ַמה ֶשֶנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות 

 ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.

 

 יא ,מדבר טספרי על ב

כה. בחדש השני בארבעה עשר יום 

הוסיף בו הכתוב שתי מצות חוץ 

ממצוה האמורה בגופו. ואי זה 

ועצם לא תשברו בו, במצוה 

שבגופו הכתוב מדבר. אתה אומר 

במצות שבגופו הכתוב מדבר או 

אינו מדבר אלא במצות שעל גופו. 

כשהוא אומר ככל חקותיו וככל 

מצות משפטיו יעשו אותו, הרי 

ל ככל ”שעל גופו אמור. הא מה ת

)חקותיו( ]חקת הפסח יעשו אותו[ 

במצות שבגופו הכתוב מדבר. או 

אף לשבעה למצה ולבעור חמץ ת"ל 

ועצם לא תשברו בו. עצם היה 

בכלל יצא מוצא מן הכלל. מה עצם 

במצוה שבגופו הכתוב מדבר, אף 

כשהוא אומר ככל )חקותיו( ]חקת 

וב הפסח[ במצוה שבגופו הכת

מדבר. איסי בן )עקביא( ]יהודה[ 

אומר חוקה האמורה בפסח אינה 

 אלא בגופו.

 

 בבלי, זבחים, עט עמוד א'

דאמר רבי אלעזר כשם שאין 
מצות מבטלות זו את זו כך אין 

מבטלין זו את זו מאן איסורין 
שמעת ליה דאמר אין מצות 
מבטלות זו את זו הלל היא דתניא 
אמרו עליו על הלל הזקן שהיה 
כורכן בבת אחת ואוכלן משום 

( על מצות במדבר ט, יאשנאמר )
 .דומרורים יאכלוהו

 

אנו רואים אופייה הפיזי של המצווה 
 ."והגדת"מול המצווה הרוחנית של 

 

 אודיה איסרלס
 
פסח מצה ומרור הם לא סתם שלושת המושגים שאנחנו מחוייבים לציין בליל הסדר. מושגים שהבנה שלהם, על ידי הסברים  

שאנחנו מחוייבים לספר. סיפור העבדות והחירות שדרכם וסימנים ויזואליים ואכילים על השולחן, היא תמצית כל הסיפור 
  .מתהווה עם ישראל

  .שלושת המושגים האלה גם מקבילים לשלושת שמות החג: חג הפסח, חג המצות וחג החירות
האקט האנושי של הקרבת הקורבן שאיפשר את הפסיחה האלוהית על בתי העברים. הם מקיימים את הציווי על הקרבת  -פסח

הקב׳ה בתגובה מבחין בניהם לבין המצרים שעליהם הוא מביא את המכה הכואבת מכולןהקורבן ו .  
 

בין הפסח שמסמל את הגאולה למרור שמסמל את העבדות נמצאת המצה, שהיא מוטיב ככ משמעותי בחווית הפסח שלנו.  -מצה
ונה המצה היא לחם עוני. בתחילת מעבר לחיפזון של עם ישראל לצאת ממצרים שאולי מסמל זריזות ואולי דווקא קטנות אמ
המצה היא מה שאוכל העבד. שזמנו  -ההגדה כתוב: ״הא לחמא עניא...השתא הכא עבדי. לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין"

הפשוטה   ימים בשנה את תקופת העבדות ואחריה את הנאמנות 7דקות. אנחנו זוכרים  18נתון לאדון ובקושי יש לו קמח ומים ו
שאנו עבדיו והוא אדוננו -שלנו לה׳ והמוחלטת .  

׳בזיעת אפך תאכל לחם׳, השיעבוד המתמיד שלנו בשביל הלחם. אנחנו צריכים לעבוד  -הלחם מסמל את האדם העצמאי העובד
האוכל של  -קשה ולהזיע כדיי להשיג את הלחם שלנו. הלחם החמץ הוא הלחם של החירות הקשה של החיים בארץ ישראל. המן

מדבר בעודו בהתהוות, במצב ביניים של תלות מוחלטת באדון, אבל אדון אוהב ומסור, שדואג לספק אוכל כל בוקר, עם ישראל ב
  .בדיוק במידה המספיקה ואפילו פעמיים בשבת

היא לחם של עבדים, שבקושי מוצאים זמן להשקיע באוכל לעצמם, ובו אנחנו נזכרים-המצה .  
 

את הקושי, את הכאב והסבל. הם נקודת ההתחלה, פרעה זיהה אותנו כעם ומתוך כך גזר  בשלב האחרון אנחנו מצווים לזכר-מרור
עלינו את הסבל. הוא משמעותי ל׳לעולם לא עוד׳ שיחזיק אותנו כעם שנאמן לעצמו ולמושיע שלו וגם מחייב אותנו לנהוג בהבנה 

 .לאלמנה, ליתום ולגר מתוך החוויה המכוננת של הסבל שחווינו על בשרנו.
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%98#fn_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%98#fn_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%90
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 עריכת שולחן מעבדות לחירות

 , ב'מדרש משלי ט'

ּה׃ ְרָכִ֥ה ֻשְלָחָנַֽ  ָטְבָחֵּ֣ה ִטְִ֭בָחּה ָמְסָכֵּ֣ה ֵייָנּ֑ה ַא ָ֗ף ָעַֽ

בעולם הזה זו התורה, שעורכת שולחן למי שעוסקים בה  -ד"א "אף ערכה שולחנה" ...
וידבר אליי זה השולחן אשר לפני ה'". ד"א " :(יחזקאל מא כב) ובעולם הבא, שנאמר
מעשה ברבי עקיבה שהיה חבוש בבית האסורים, ורבי יהושע  -"אף ערכה שולחנה" 

אליהו ועמד על  הגרסי תלמידו היה משמשו, ערב יום טוב נפטר ממנו והלך לביתו, בא
פתח ביתו, אמר לו 'שלום עליך רבי!', אמר לו 'שלום עליך רבי ומורי!', אמר לו 'כלום 

אתה צריך?', אמר לו 'כהן אני, ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים', מייד 
הלכו שניהם לבית האסורים ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח ושר בית הסוהר 

יו בבית האסורים היו ישנים, והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ישן, וכל העם שה
ויצאו, מייד נטפל אליהו זכור לטוב ונטלו על כתפיו, וכשראה רבי יהושע הגרסי כך, 
אמר לאליהו 'רבי, הלא אמרת לי אני אליהו כהן, וכהן אסור לטמא במת!', אמר לו 

ואף לא בתלמידיהם', והיו  'דייך רבי יהושע בני, חס ושלום, שאין טומאה בצדיקים,
מוליכין אותו כל הלילה, עד שהגיעו לטרפילון של קסרין, כיוון שהגיעו לשם, עלו 
שלוש מעלות וירדו ירידות, ונפתח המערה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן 
ומנורה, והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו, וכיוון שיצאו נסתמה המערה, 

נורה, וכשראה אליהו כך פתח ואמר 'אשריכם צדיקים, ואשריכם ודלקה הנר על המ
עמלי תורה, ואשריכם יראי אלהים, שגנוז וטמור לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן 

לעתיד לבוא! אשריך רבי עקיבא שנמצא לך מלון ערב בשעת מיתתך!'. לכך נאמר "אף 
 ."ערכה שולחנה

 

זמן שולחן עורך הינו זמן של "טקסט חופשי", 
 אפשר לנצל אותו לקיום סבבים סביב השולחן. 

 ממה אתם מרגישים שיצאתם לחירות?  .1
 ?מאיזה שעבוד אתם צריכים לצאת .2

 

 שולחן עורך
 

 

"אתה אדוני השופט חושב שהנך 
כיוון שלאחר  חופשי! אתה חושב כך

שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני 
המשועבד, כיוון שאלך לכלא  אהיה

 .לזמן רב
אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן 

גופי יהיה  החורין האמיתי! אמנם
משועבד, אבל רוחי, היא תישאר 

שארגיש שלא נכנעתי  חופשית, כיוון
. לאמונתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן

אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! 
אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי  גופך

 .להכריע לפי אמונתך
 ".רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה

נתן שרנסקי, "לא אירא רע", הוצאת 
 1989ידיעות אחרונות 
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 ָצפּון   

ַאַחר ְגַמר ַהְּסֻעָדה לֹוֵקַח ָכל ֶאָחד 
ֵמַהְמֻסִבים ְכַזִית ֵמַהַמָּצה ֶשָהְיָתה 

ָנה ַלֲאִפיקֹוָמן ְואֹוֵכל ִמֶמָנה ַכַזִית ְצפּו
ְבַהִּסָבה. ְוָצִריְך ְלָאְכָלּה ֹקֶדם ֲחצֹות 

 ַהַלְיָלה.

לפני האכילה יאמר: זכר לקרבן פסח 
 הנאכל על השובע.

 .חלקם של הנושאים והנותנים במלאכת האפיקומן 

הסברתי לחברותי שהשיחו במתנות האפיקומן שקיבלו בעורמה )"הוא פגש את אבל אבא שלי, ידעתי, יצא באמת ממצרים וכך 

  .הן שאלו פעורות עיניים( -פרעה?"

  :אנחנו הילדים היינו אוחזים בשק האפיקומן עם המצות כבתרמיל ומחקים בערבית את אבא

 מצרים –מן ג'ייה )מאיפה באת?( 

 ירושלים -פן רייח? )לאן אתה נוסע?(

 .מצה -ה באמתחתך?( אש פיז'ואטק? )מ

 .כך בדיוק הם נראו כשעלו על האונייה באשמורת לילה, חשבתי, גורשו ממצרים, נקרע עבורם הים

 

 .מדי סדר ניסינו שוב את מזלינו, מתפלפלים כאחרוני בעלי התוספות, בונים אוקימתות ומחריבים

  ."ואבא בשלו, "לא נהגנו

  .צבר. דור שני בארץ. סודקת בקע ראשוןעד שהגיע האחיינית הראשונה, תינוקת של בית 

  .לא גנבה, רק החביאה. ברשות מוחלטת

 .בין כך ובין כך כבר הובטחו לה אופניים

 

  ,ניצחתני נכדתי -ואבא חייך

  וכל חכמי מצרים מהנהנים, סומכים ידיהם

 - ומספרים שוב ביציאת מצרים

 .לזו שאינה יודעת לשאול

 

 הדס סבתו

 

אצלינו בבית לא גונבים", הרעים קולו "

 ,של אבא מדי ליל סדר

 ,ולא הועילו לנו כל תחנוניו

שמפניו ניבטו עיניו הפסקניות של סבא 

דוד, בבואה של חמיו חכם אהרון, 

והנהוניהם של דורות יוצאי מצרים 

וחלב אשר לא ידעו מנהג גניבת 

  .האפיקומן מהו

 ."לא נהגנו"

אל מול עינינו חלפו משאלות 

האופניים, הליגו, המדבקות הצבעוניות 

 ושאר חלומות מנצנצים שהיו מנת 

 

 אפיקומן \ הודיה היין

 

  .בליל הסדר ישנם מוטיבים ומסרים רבים הבאים ללמדנו על העבר כמו גם על ההווה והעתיד

  ?בעת ההתבוננות בסימן האפיקומן יש לשאול מה הוא מסמל ומה תפקידו? כיצד הוא משתלב בתוכנית ליל החירות של העם היהודי

המסורת סוברת שהמילה היא ממקור ארמי שחיבר בין המילים 'אפיקו' קודם כל, חוקרים נחלקים לגבי מקור המילה אפיקומן. 

שפירושה 'הוציאו' יחד עם המילה 'מן' שפירושה 'מזון'. זאת משום שהאפיקומן הינו זכר לקרבן הפסח שהיו אוכלים בסוף ליל הסדר 

ה מגיעה מהמילה היוונית שפירושה ולאחר אכילתו היה אסור לאכול דבר. לעומת זאת, הגישה הבלשנית המקובלת היום היא שהמיל

  .קינוח או סעודה

 



אם נחבר בין שתי הגישות, ישנה מחלוקת מהותית שעל פיה יש לחלק את תפקידו של קרבן הפסח לשניים. על פי הגישה   

לם אכלו הראשונה ניתן לטעון כי הקינוח, שעל פי הקונוטציה של היום, הוא האכילה הזניחה כמעט, כאשר כבר שבעים, כשכו

היטב בסעודה העיקרית וכעת תורו של דבר מתיקה לסיום, הוא קרבן הפסח. לחלופין, על פי הגישה השנייה הסעודה העיקרית, 

  .הדגש הגדול, עיקרו של ליל הסדר הוא קרבן הפסח

  .על מנת להכריע בין שתי הגישות השונות יש לנסות להבין לעומק את קרבן הפסח

פסח מצרים ופסח לדורות. קרבן פסח מצרים מובא בספר שמות, לפני מכת בכורות, משה מצווה את עם ישנם שני קרבנות פסח, 

 .ישראל לקחת להם, לכל משפחה, שה בי' בניסן ולאכול אותו בי"ד בניסן

ִיְשָרֵאל ֵבין ָהַעְרָבִים... ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה, ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהֶזה ְוָשֲחטּו ֹאתֹו ֹכל ְקַהל ֲעַדת "

 "ְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו-ֵאש ּוַמּצֹות ַעל-ְצִלי

נראה שמלכתחילה על כל משפחה לעמול על מצווה זו באופן אינדיבידואלי. עליהם לשמור ולטפח את השה לפחות ארבעה ימים, 

ו. לאחר מכן, בי"ד ניסן יש לצלות אותו באש, לאכול אותו יחד עם מצה ומרור ואת דם הקרבן יש לאמץ אותו, לדאוג לכל צרכי

 .למרוח על המשקופים

ישנן עוד הלכות המובאות. כגון, אכילתו עד הבוקר, איסור שבירת עצם , וכן לאכול ממנו בחיפזון; "ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים, ַנֲעֵליֶכם 

 "ֶיְדֶכםְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם בְ 

  .נראה שההלכות מדגישות את עניין הדחיפות של הקרבן ומביאות את האווירה והאנרגיה הכללית ששררו באותו לילה

צלייה באש כצורת הבישול הכי מהירה. איסור שבירת העצם כך שלא יהיה בזבוז זמן על אכילת הלשד וכמובן אופן האכילה 

זות והמהירות, בקרבן פסח מצרים כנראה הייתה טבעית, הרי בסוף אותו הלילה החפוז יחד עם סוף זמן האכילה הקרוב. הזרי

 .הייתה היציאה מארץ עבדותם אל המדבר והחירות

הציפייה להיגאל, המשיכה בבטן והפחד שמא אלוקים לא יפסח על הבית שלך, לא יבחר בך כעמו, יתנכר לך. רגשות אלה ועוד 

  .ת לצאת לחופשימלווים כל משפחה ששועבדה לפרעה ומשווע

  .אפס וודאות ואמונה גדולה קושרים את כל האנשים היושבים יחד בבתיהם ומחכים לישועה

על פי חז"ל, השה מסמל את עבודת האלילים של המצרים. הנכונות של עמ''י לשחוט אותו, כל משפחה, מוכיחה את עזיבת 

הוא הדם שעל המשקוף שתפקידו לנופף בדגל ולהכריז, אנחנו התרבות המצרית ועקירת העבודה הזרה מהלב. סימן חיצוני לכך 

  .כבר לא משייכים את עצמנו לעם בתוכו אנו גרים

 .'הצעקה של אדם שנכנס לזירת פשע על לא עוול בכפיו, 'אני לא שייך לכאן, לא מגיע לי אותו הדין

  .פחתך ועל עמך סבל וכאבהניסיון לנתק את הכבלים מהעם בעל הכח, מהשלטון האנושי שכפה עלייך, על מש

הפסח השני, פסח דורות, הינו אחד משתי מצוות עשה, יחד עם ברית מילה, שהעבירה על עשייתן גוררת עמה עונש כרת. קרבן זה 

מעט שונה מקרבן פסח מצרים המקורי, אך עיקרון החיפזון עוד נוכח. הפסח מהווה יחד עם המצה והמרור את היסודות של ליל 

  ;הסדר בכלל

 )פסחים קט''ז א'( רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור

 'פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר )שמות יב, כז( ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח וגו

על רבן גמליאל מחלק את "פסח מצה ומרור" כך שהפסח מסמל את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל בעת פסיחתו על 

 .בתיהם במכת בכורות

נראה שקרבן הפסח הוא העיקר, הבחירה של אלוקים בעמו והברית הנכרתת ביניהם שבאים לידי ביטוי בשמירתו על בכורותיהם 

  .ביאות לכך שהיום רק זוכרים את השיעבוד ולא נתונים בתוכוהן הכח המניע את הגאולה המ

כדאי לשים לב בכלל למשחק בהגדה הנע בין פסח מצרים לפסח דורות. הזכירה לעומת ההוויה, הלימוד מהעבר לנגד השהייה 

 .וההתבוננות בהווה

ההלכות המאוחרות יותר, המשמעותיות החיפזון המלווה גם את פסח דורות מלכתחילה נראה מיותר, הרי פסח דורות על פי אחת 

בהקשר זה, נמצאת בספר דברים. שם נקבע שיש לזבוח במקום אחד. אין לזבוח את הפסח אלא "במקום אשר יבחר ה'" דהיינו, 

  .בירושלים, לאחר שזו נבחרה. ירושלים, בית המקדש

  .כלומר, קרבן פסח לדורות מצווה בתקופה של גאולה

  ?יש גאולה? בית מקדשמה עניין הזריזות כאשר 

 

 

 



  
מצרים, אכילת קרבן הפסח מזכירה לנו את אותה חרדה שהזכרנו לעיל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מ

  .את אותו הפחד המשתק שחלילה הקדוש ברוך הוא לא יבחר בנו, לא יפסח מעל בתינו

 ?קינוח או סעודה? עיקר או תפל  .נתבונן במיקום האפיקומן בסדר

  .ההלל, גמירת השבח והתודה. רגע לפני הסוףרגע לפני ברכת המזון, ההודיה על האוכל והשפע. רגע לפני אמירת 

 .זמן לחשבון נפש

אין לנו קרבן, לא משפחתי, הנעשה בחיפזון תוך כדי ציפייה להיגאל. גם אין עליה לרגל, קרבן חירות המוקרב בבית הבחירה ונאכל 

ון לחדש את הקשר בכל דור בחיפזון ובאינטימיות החבורות המתקבצות לספר את האתוס העממי בציווי אלוקים תוך כדי ניסי

  .ואמונה כי ימשיך לבחור בנו

היום כל שנותר מהפסח, מסמל הברית, האמונה והקשר בין עם ישראל לאלוקיו, הוא האפיקומן, חתיכת מצה אשר לצורך כך יש 

רשת כבושה לקחת חצי מהמצה האמצעית משלוש המצות המונחות על שולחן הסדר, ולהצניעה עד סוף הסדר. הצנעה שבעיני מתפ

  .שמצה זו תפקידה לשמש תחליף לקרבן הפסח

תזכורת כואבת, סטירת לחי אפילו, לעם בגלות. עם שהוא עוד לא בן חורין, עם שמחכה ביראה ובפחד שאלוקיו יפסח עליו גם 

 .הפעם בגזירותיו, עם שמחכה לגאולה שלמה

 
 אפיקומן  \רון פרידמן 

אפיקומן היא מילה ביוונית שמשמעותה קינוח, המאכלים שאוכלים בסוף הסעודה. בסעודות רגילות לאורך ההיסטוריה היה מקובל 

מופיע לראשונה שבסוף הארוחה מוצאים פירות ומאכלים מתוקים כמלווה ליין כאות לסיום הסעודה. האפיקומן בהקשר היהודי 

אין  -"ואין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". במילים אחרות -במשנה בפסחים, לאחר שמדובר על מהלך הסדר וארבעת כוסות היין נאמר

מסיימים את הסעודה עם קינוח לאחר אכילת הפסח. כיום כאשר אין אנו מקריבים קורבן פסח, אנו משתמשים בשלב של, צפון, בתור 

קורבן הפסח. במסורות מסוימות אף אומרים "זכר לקורבן הפסח" בעת אכילת המצה. אך ההתייחסות שלנו מעוותת  הזיכרון שלנו את

את כוונת המשנה שהרי אנו מתייחסים לאכילת המצה בתור האפיקומן כלומר הקינוח בשונה מההתייחסות הרצויה של המצה כזיכרון 

"אין  -קורבן הפסח, אם היינו מתרגמים את האמרה לימינו המשנה הייתה פוסקת לקורבן. הרי על פי המשנה אין לאכול אפיקומן לאחר

מפטירין אחר המצה אפיקומן". המצה נועדה להוות תחליף לקורבן ולא לשמש כקינוח לארוחה. כאשר אנו מתייחסים למצה בתור 

ייצג את קורבן הפסח הרי שכבר קיים האפיקומן אנחנו משנים את המטרה שלה בסעודה, לייצג את קורבן הפסח. אם הרצון הוא ל

מייצג לקורבן הפסח בשולחן, הזרוע. מדוע צריך להוסיף עוד מייצג לקורבן הפסח אם כבר קיים מייצג, שיכול לשמש כתחליף לקורבן 

ד הפסח גם בהקשר של סיום הסעודה. אם הרצון הוא לשמש כקינוח/אפיקומן, מדוע להזכיר את קורבן הפסח בעת האכילה. בייחו

שהמשנה אוסרת על אכילת אפיקומן לאחר הקורבן. הבעיה זו מתחזקת בהתייחסות כאשר אנו מייחסים למצה ייצוג נוסף, המצה 

מסמלת עבורנו גם את לחם העוני והיציאה ממצרים. לאורך כל הסדר אנו מתייחסים למצה בתור מייצג של לחם העוני ומזכירים זאת 

ו משנים את המשמעות שלה. ההתייחסות הראשונה מובנת, לחם דל וטפל שמייצג לחם דל שוב ושוב, ופתאום בסיום הסעודה אנ

 -יחץ ל -וטפל, ההתייחסות המשנית לא מובנת בייחוד כשיש זרוע מונחת על השולחן שאמורה לייצג את אותו הדבר. המהלך שנעשה מ

שסבלנו במצרים, אנו מחביאים חצי מהמצה, כדי לשמור צפון, הגיוני בהתייחסות למצה כמייצגת לחם עוני. על מנת לחוש את העוני 

אותה ליותר מאוחר, כדרכם של עניים ששומרים חצי ממנתם בצד לכל צרה שלא תבוא. לפי הפירוש הזה גם הגיוני השם, "צפון". 

וכלים אותה בסוף אנחנו מצפינים את המצה, כעניים שמחביים אוכל, אז מוצאים אותה בסוף הסעודה כדי להזכיר לנו את העוני. א

הסעודה כעניים שצריכים את האוכל שהחבאנו, למרות שאכלנו סעודה שלמה. הסבר נוסף שאפשר להסביר את מהלך האפיקומן 

מן. התרגום של אפיקו זה הוציאו, אפשר לפרש את "צפון" בתור מהלך -במהלך הסדר, הוא ייצוג של תקופת המדבר ואכילת המן, אפיקו

דת המן במדבר. המצות שאנו מחביאים את חצי המצה ביניהם הם ה"לחם המשנה", זכר למן. במדבר היו בני שמטרתו לייצג את הור

ישראל אוספים ביום שישי מנה כפולה, אחת לשישי ואחת לשבת. ביום רגיל היה אסור להם לאסוף יותר מצרכם לאותו יום. "מתחיל 

מן, אוכלים כזית בהסיבה, -יים אך בסופו אנו מוציאים את המן, אפיקובתחילת הסדר אנו מרגישים כמו ענ -בגנות ומסיים בשבח" 

-וחוזרים לשפע שהיה לנו במדבר, ולמידת הביטחון בה' שרכשנו שם, שגם מחר ייתן לנו את צורכנו. כל הקישורים האלה של המצה ב

את זיכרון הקורבן. כשם שאין אוכלים "צפון" באים יחדיו בפירושו של אברבנאל שמסביר איך המצה מסמלת גם את לחם העוני וגם 

אחר קורבן הפסח, כדי שישאר טעמו בפה, כך תהיה תשובתך לבנך, שתשאר זמן רב )חידושי הר"ים(. כמו שטעמו של קרבן הפסח צריך 

ו לנצח, ידי אכילת מאכלים מתוקים, כך גם זכר יציאת מצרים צריך להישאר בליבנ-להישאר בליבנו אחר הסעודה, ואין לבטל אותו על

ואין לשכוח אותה גם בימינו, כשהחיים שלנו נעימים ומתוקים, ולכאורה אין בהם כל זכר לעבדות. לפיכך אנחנו צריכים לכוון בלבנו 

    שהמצה תייצג את זיכרון לחם העוני כשם שהטעם קורבן הפסח צריך להישאר בפינו.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ֵרְך  בָּ

ְרִכין ִבְרּכ   זֹוןמֹוְזִגין ּכֹוס שִליִשי ּוְמבָּ מָּ  ת ה 

 אסיף טורפז 

הרוגי ביתר הרומיים לא הרשו להביא את בזמן מרד בר כוכבא, השלטונות הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר )

דאמר רב מתנא אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב  לקבורה במשך שלוש שנים לאחר נפילת ביתר.(

 )תלמוד בבלי מסכת ברכות מ"ח ע"ב(.  :שניתנו לקבורה -שלא הסריחו, והמטיב -והמטיב: הטוב

אחר "בונה ירושלים"  )היה עונה אמןאביי עני ליה בקלא, כי היכי דלישמעו  :כמה דפים לפני ביאור טעמי הברכות מסופר

, ולכן הפועלים יכולים אינה מן התורהלאו דאורייתא ) הטוב והמטיב""הפועלים וליקומו לעבודתם,  בקול, כדי שישמעו(

 )מ"ה ע"ב( ."הטוב והמטיב"ו ביזלזל לאדכי היכי  (בלחישה אמןלוותר עליה.( רב אשי עני ליה בלחישא )היה עונה 

בנושא ענית "אמן" לאחר ברכה של עצמך. אין סיבה להתעכב  לכאורה זו סתם חוליה הגיונית במהלך התלמודי שמובאת

עליה, לא מדובר במדרש או אמרת חכמים מעניינת לחג. אבל משהו בסיטואציה צורם. בני הבית והפועלים אוכלים ומברכים 

: "תדע ביחד, ולאחר ה"אמן" הרמיזה מובנת והפועלים חוזרים לעבוד. האשליה נשברת וההיררכיה חוזרת. בדף הבא כתוב

 איזה תיאור!(. -עוקריםשהרי פועלים עוקרים אותה" ) -דהטוב והמיטיב לאו דאורייתא

הפועלים נדרשים לעשות את המינימום של המצווה, בלי אף תוספת. התעכבות של דקה מהעבודה היא בזבוז, אפילו 

חייבים בו, ומפרגנים לפועלים )או לנשים שמדובר במצווה. מוזר לראות ברכות ותפילות, ובכלל את המצוות, כעול שאנחנו 

ועבדים( בכך שאנחנו פוטרים אותם. אותה הילת חשיבות סביב העבודה מזכירה יותר את הסיפורים הרבים על הפחד 

שבביטול אפילו דקה של תורה, ולא להפך, בעבודה על חשבון התורה )מקור שבכל זאת מראה רב שלא מבזבז דקה של 

דף כ"ג ע"ב, שבו אבא חלקיה לא משיב לחכמים השואלים אותו לשלומו, מחשש שיתמהמה  עבודה הוא מסכת תענית

 בשיחה ויבטל זמן מעבודתו(.

בחג שבו זוכרים שאנחנו היינו פעם הפועלים, ובתקופה שבה פרודקטיביות טורדנית חוגגת ומולטיטאסקינג הוא בגדר 

 ברירת מחדל, חשוב לראות כמה הקטע הזה צורם.

 

 

 

 נגה גולדשטיין

בסימן ברך, מברכים את ברכת המזון, שנפתחת במזמור התהילים, שיר המעלות. בהגדה של פסח של הרב שטיינזלץ הוא כותב 

 פירוש לשיר המעלות:

נבין היינו כחולמים, נגלה שעד עכשיו  -כאשר נחזור למציאות אמיתית ובלתי מעוותת  -שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון "

 שכל חיינו במציאות של הגלות לא היו אלא חלום" )הגדה של פסח עם פירוש הרב שטיינזלץ, ברך(.

אפשר לקרוא את זה כמתייחס להסתכלות שלנו על הגלות כעל חלום ביחס לחיים היהודיים האמיתיים של הציונות, או כאמירה 

עולם הבא, של איזושהי אוטופיה, שבה החיים האלו ייראו לנו כחלום. כמו  כללית יותר, שאומרת שיש מציאות של גאולה, של

 שנה, שאז חשבנו שהוא סרט מצויין ועכשיו האנימציה נראית כל כך מגוחכת.  20לראות סרט מצוייר מלפני 

 "אומרים שלא רחוק מחדרה

 בין הים ובין החולות

 יש מקום שבו זורחת השמש בלילות.

 זורחתרק אצלנו לא תמיד היא 

 



 

 נתן אלתרמן\לילו של אליהו הנביא
 סדר של פסח ביחידה קרבית בתש"ח

 הּוא ַיִגיַע, ַהָּסב, ְכָעְברֹו ִמָתִמיד
 –ַעל ָבֵתי ִיְשָרֵאל, ְבֵאזֹור־ְוַאֶדֶרת 

 הּוא ָיבֹוא ֶאל ֻשְלַחן ַהְיִחיָדה ָהִעְבִרית
 ַהלֹוֶבֶשת ָעָשן

 ְוָעָפר
 ְועֹוֶפֶרת.

 ַהָיד הּוא יֹוִשיט ֶאל כֹוסֹו ַכִמְנָהג.ֶאת 
 ֹדם ָתקּום ְלָפָניו ַהְפֻלָגה. ּוַבֶפַתח
 ְכִדְמָעה ַאִדיָרה ֶשל ָזָהב ְוֶשל ָחג

 ַהָיֵרַח ִיְבַער 
 ְבָרִקיַע ֶשל ֶפַסח.

 ְבָרִקיַע ָגֹבַּה ֶשל ֵליל ִמְלָחָמה
 ִין.ַהָיֵרַח ִיְבַער. ְוָאְדָמה ֵעין ַהיָ 

 ְוַהָּסב ֶשִהְזִקין ִעם ִזְקַנת ָהֻאָמה
 ִיָמֵצא ְכעֹוֵמד ַעל ַעְרָשּה ֶזה־ַהָלִיל.

 ַיֲעֹמד ִלְבִלי נֹוַע. ַיִביט ְוִיֹדם.
 ֹלא ָדָבר ְיַדֵבר. 

 ַרק ַיְרִעיד ִשְפתֹוַתִים.
 ַאף ַעל ִפי ֶשאּוַלי ַהְמַפֵקד־ַבָמקֹום

 ַמר ִמִלים־ְשַתִים.ֹלא ָהָיה ִמְתַנֵגד לּו ָא
 –ְוַהָּסב ָאז ִיְרֶאה ַעל ֻשְלָחן ַהָגָדה, 

 ֵאיְך ַיִכיֶרָנה?… ְקָצת ֶשֹלא ַכָמֹסֶרת ִהיא
 ַאְך ַהֵהד ָהַעִתיק ָהעֹוֶנה ְלֵהָדּה

 הּוא ָחָזק ַכֲאֶשר ֹלא ָהָיה ַעד ֵהָנה.
 …ְוַהֵהד ִמֶמְרָחק ִיְתַגְלֵגל, ִיְתַגְלֵגל

 ָּסב ֶאל ְקבּוַצת ַהְנָעִרים ָהמּוֶאֶרתְוהַ 
 ִיְתבֹוֵנן ְוֵיַדע: ֹלא ִיְשַכח ִיְשָרֵאל

 ֶאת ַהֵּסֶדר ַהֶזה
 ֶהָעטּור כֹוְבֵעי ֶגֶרב.

 ְוִיְלַחש ָאז ַהָּסב: ֵבין ֵמם־ֵמם ּוֵמם־ָכף
 …ְשאּו ְלַקְדמֹון ֶשָכמֹוִני… ֹלא ַאְבִחיָנה

 ם־ָאב ְלָבָניו,ֲאָבל צּור ִיְשָרֵאל, ַהמֵ 
 ְיָבֵרְך ֶאת ַחְגֶכם ֲעֵלי ֶלֶחם ָהֹעִני.
 ְיָבֵרְך ֶאת ֻשְלַחן ַהְּסֻעָדה ַהַתָמה,

 ְיָבֵרְך ָכל ְפֻלָגה, ִאם חֹוָנה אֹו ַנֶיֶדת,
 ְיָבֵרְך ֶאת ַהֹכַח ַהָקם ָלֻאָמה,

 ֶשִעם ַחג ֵראִשיָתּה
 ַבֵשִנית ִהיא נֹוֶלֶדת.

 ל דּוִמָיה, ְוָינּוַע ַהָּסבָאז ִתפֹ  –
 ְוָיָצא ְוָחַמק ֶאל ֵמֵעֶבר ַלָּוִדי,

 ְוַאט ַאט ַאֲחָריו… מּול ָיֵרַח בֹוֵער
 ֶאת ַהַשַער ִיְסֹגר ַהֵמם ָצִדי.

 

 

 רק אצלנו משום מה אור חסום

 יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה

 )אבסורד, שלמה ארצי(איזה אבסורד"  

השיר הזה מתחבר לי לחוויה של דימוי עולם טוב יותר, בהיר יותר )אפשר 

להסתכל על השמש כמסמלת טוב לעומת חושך שמסמל רע, או שהיא 

ה של המציאות, לעומת חושך נהירות, הבנה ברור -מסמלת יכולת לראות 

 שמסמל טשטוש, עיוורון וחוסר הבנה(, והכרה של העולם

שלנו כעולם חלקי, חסום. אם השמש מסמלת הבנה של העולם והתכלית 

שלו, האור החסום של העולם הזה יכול להתכתב עם משל המערה, העולם 

העולם האמיתי. ואכן, שלנו הוא כזה שבו אנחנו רואים רק את הצללים של 

הסתכלות על העולם הזה כחלום, כמו בשיר המעלות, מתייחסת לחלום 

כאל צל של המציאות, מעין מציאות מטושטשת שיש בה אנקדוטות 

 מהחיים האמיתיים. 

גם החלום עצמו הוא מעין אנקדוטה בחיים שלנו, השיקוף שלו את החיים 

בנת נקודות בחיים שלנו, לפעמים מעניין, או אפילו בעל ערך מוסף של ה

אבל הוא תמיד שיקוף, משני ושולי כל כך לחוויה שלנו את המציאות 

 הערה. עד כדי כך שאנחנו בדרך כלל פשוט שוכחים אותו. 

השיר של שלמה ארצי גם קורא לדיסוננס בין העולם שלנו לעולם האוטופי 

החיים  עלה קונוטציות אקזיסטנציאליסטיות. חוויתאבסורד. זה כמובן מ -

שלנו כאבסורד היא חוויה של חוסר תכלית, של סתמיות ושל דיסוננס בין 

החוויה היום יומית של התקדמות, פעולה, אם זה הימים שמתקדמים, מיום 

ראשון לשני לשלישי, הגיל שמתקדם, הגוף שמתבגר, הידיעות שמצטברות, 

הופכת לבין ההבנה שאין אף יעד, אף סיבה, אף היגיון להתקדמות הזו, ש

 מהתקדמות לאנשהו לתנועה אקראית או מעגלית.

)מסכת אבות ָלם ַהָבא" "ַרִבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ַהֶזה דֹוֶמה ַלְפרֹוְזדֹור ִבְפֵני ָהעוֹ 

. לפי המודל הזה, אמנם העולם שלנו הוא משני לעולם פרק ד משנה כא(

ועדים בפרוזדור לעבר האוטופי, אבל הדרך שלנו בו היא ליניארית, אנחנו צ

העולם הבא, יש תכלית להיותנו בעולם הזה, כי הרי, כמו שממשיכה 

 ההתקדמות של -המשנה, "ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבְפרֹוְזדֹור, ְכֵדי ֶשִתָכֵנס ַלְטַרְקִלין"

החיים האלו לעבר העולם הבא הכרחית בשביל שיהיה לנו עולם הבא. 

סיזיפוס", שגם הוא נותן מעין תכלית לעומתו, אלבר קאמי ב"מיתוס של 

לחיים בעולם הזה, לא מציב שום עולם אוטופי שלעברו מתקדמים, מלבד 

 השמחה בעולם הזה, שנוצרת מהפעולה הסיזיפית, המעגלית, שלנו בעולם.

איך מתמודדים עם אמירה שכל החיים שלנו, כל מה שאנחנו מכירים, הוא 

 שולי ביחס לעולם האמיתי? 

על שהוצאתנו ה' אלהינו מארץ מצרים ופדיתנו … ה' אלהינו"נודה לך 

ועל חיים חן וחסד שחוננתנו ועל אכילת מזון שאתה זן … מבית עבדים

 ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה".

התשובה של ברכת המזון לשיר המעלות היא הודיה על החיים האלו, כי בין 

ם הם פרוזדור לעולם הבא, יש בהם אם יש בהם משמעות אימננטית ובין א

 חן וחסד וחירות, בכל יום, בכל עת ובכל שעה.

 

 

 למדני אלוהי / לאה גולדברג
 

 ֱאֹלַהי, ָבֵרך ְוִהְתַפֵלל ,ַלְמֵדִני
 ,ְפִרי ָבֵשלַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה 

 ,ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת: ִלְראֹות, ָלחּוש, ִלְנֹשם
 .ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָכֵשל

 
 תֹוַתי ְבָרָכה ְוִשיר ַהֵללֶאת ִשפְ  ַלֵמד

 ,ְבִהְתַחֵדש ְזַמְנָך ִעם ֹבֶקר ְוִעם ֵליל
 .ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהיֹום ִכְתמֹול ִשְלשֹום

 .ה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵגלְלַבל ִיְהיֶ 



 הלל

ָאַהְבִתי ִכי ִיְשַמע ה' ֶאת קֹוִלי ַתֲחנּוָני. ִכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני 
ֶאְמָצא. ּוְבֵשם ה' ֶאְקָרא: ָאָנא ה' ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון 

ַמְלָטה ַנְפִשי. ַחנּון ה' ְוַצִדיק, ֵוֱאֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹשֵמר ְפָתִאים ה', ַדלֹוִתי ְוִלי 
ְיהוִשיַע. שּוִבי ַנְפִשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִכי ה' ָגַמל ָעָלְיִכי. ִכי ִחַלְצָת ַנְפִשי ִמָמֶות, ֶאת 

ִמן ִדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ה' ְבַאְרצֹות ַהַחִיים. ֶהֱאַמְנִתי ִכי ֵעיִני 
 ֲאַדֵבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחְפִזי ָכל ָהָאָדם כֹזֵב.

ה' ֶאְקָרא. ְנָדַרי  ָמה ָאִשיב ַליי ֹכל ַתְגמּולֹוִהי ָעָלי. כֹוס ְישּועֹות ֶאָשא ּוְבֵשם
ַליי ֲאַשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ָיָקר ְבֵעיֵני ה' ַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנה ה' ִכי ֲאִני 
ַעְבֶדָך, ֲאִני ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמֶתָך, ִפַתְחָת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבח ֶזַבח תֹוָדה ּוְבֵשם ה' 

ַשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבַחְצרֹות ֵבית ה', ְבתֹוֵכִכי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי אֲ 
 ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.

ַהְללּו ֶאת ה' ָכל גֹוִים, ַשְבחּוהּו ָכל ָהֻאִמים. ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת ה' 
ְסדֹו. ֹיאַמר ָנא ִיְשָרֵאל ִכי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה. הֹודּו ַליי ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם חַ 

ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה' ִכי 
 ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.

ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם,  –ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבֶמְרַחב ָיּה. ה' ִלי, ֹלא ִאיָרא 
ִלי ְבֹעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַביי ִמְבֹטַח ָבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ה' 

ַביי ִמְבֹטַח ִבְנִדיִבים. ָכל גֹוִים ְסָבבּוִני, ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם. ַסבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, 
ֲעכּו ְכֵאש קֹוִצים, ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם. ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם. ַסבּוִני ִכְדֹבִרים, דֹ 

ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹפל, ַויי ֲעָזָרִני. ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה. קֹול ִרָנה 
ֵלי ַצִדיִקים: ְיִמין ה' ֹעָשה ָחִיל, ְיִמין ה' רֹוֵמָמה, ְיִמין ה' ֹעָשה  ִוישּוָעה ְבָאהֳּ

א ָאמּות ִכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִני ָיּה, ְוַלָמֶות ֹלא ְנָתָנִני. ָחִיל. ֹל
 ִפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשַער ַליי, ַצִדיִקים ָיֹבאּו בֹו.

י ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. ֶאֶבן אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. אֹוְדָך כִ 
ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלראש ִפָנה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלראש ִפָנה. ֵמֵאת 
ה' ָהְיָתה ֹזאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ֹזאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו. 

 ה ה'. ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו. ֶזה ַהיֹום ָעָשה ה'. ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.ֶזה ַהיֹום ָעשָ 

ָאָנא ה', הֹוִשיָעה ָנא. ָאָנא ה', הֹוִשיָעה ָנא. ָאָנא ה', ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנא ה', 
 ַהְצִליָחה ָנא.

ָבא ְבֵשם ה', ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ה', ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ה'. ָברּוְך הַ 
ה'. ֵאל ה' ַוָיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח. ֵאל ה' ַוָיֶאר ָלנּו. 

ֲארֹוְמֶמָך.  –ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח. ֵאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך, ֱאֹלַהי 



ֲארֹוְמֶמָך. הֹודּו ַליי ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. הֹודּו  –ֹוֶדָך, ֱאֹלַהי ֵאִלי ַאָתה ְוא
 ַליי ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.

ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵהינּו ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עֹוֵשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבית 

ִויָבְרכּו, ִויַשְבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדישּו ִיְשָרֵאל ְבִרָנה יֹודּו 
ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך, ַמְלֵכנּו. ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודוֹת ּוְלִשְמָך ָנֶאה ְלַזֵמר, ִכי ֵמעֹוָלם 

 ְוַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל.

טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. הֹודּו ֵלאלֵהי ָהֱאלִהים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. הֹודּו הֹודּו ַליי ִכי 
ָלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלֹעֵשה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבדֹו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. 

ע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים ִכי ְלעֹוָלם ְלֹעֵשה ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלרֹוקַ 
ַחְסדֹו. ְלֹעֵשה אֹוִרים ְגֹדִלים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֶאת ַהֶשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַביֹום ִכי 
ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֶאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשלֹות ַבַלְיָלה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלַמֵכה 

ְבכֹוֵריֶהם ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ַויֹוֵצא ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְבָיד ִמְצַרִים בִ 
ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. 

. ְוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִכי ְלעֹוָלם ְוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ְבתֹוכֹו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ 
ַחְסדֹו. ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַבִמְדָבר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלַמֵכה ְמָלִכים ְגֹדִלים ִכי ְלעֹוָלם 

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ַוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי כִ 
ַחְסדֹו. ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. 
ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעְבדּו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֶשְבִשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. 

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. הֹודּו ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו כִ 
 ְלֵאל ַהָשַמִים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.

 

 אילה ליבנה
 

מתוך כבוד ואהבה למסורת שלנו, בענווה ובאהבה אנחנו מסובין לקרוא את ההגדה ולחגוג את ליל הסדר. ההגדה 
ממשיכה את המסורת ומחדשת לה חידושים. אנחנו  -י הדיברות של עמיחי תמכבדת את שחדשה הזאת -הישנה

 .משמרים את הראוי לשימור ומנסים להעניק משמעויות חדשות לטקסטים ישנים
 

 אבי היה אלוהים / יהודה עמיחי
 

 ָאִבי ָהָיה ֱאלִהים ְולא ָיַדע. הּוא ָנַתן ִלי
 ְולא ְבַזַעם, לא ָבֵאש ְולא ָבָעָנן ֶאת ֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות לא ְבַרַעם

 ,ֶאָלא ְבַרכּות ּוְבַאֲהָבה. ְוהֹוִסיף ִלטּוִפים ְוהֹוִסיף ִמִלים טֹובֹות
 ְוהֹוִסיף "ָאָנא" ְוהֹוִסיף "ְבַבָקָשה". ְוִזֵמר ָזכֹור ְוָשמֹור

 ,ְלִדֵברְבִנגּון ֶאָחד ְוִהְתַחֵנן ּוָבָכה ְבֶשֶקט ֵבין ִדֵבר 
 ,לא ִתָשא ֵשם ֱאלֹוֶהיָך ַלָשְוא, לא ִתָשא, לא ַלָשְוא

 ,ָאָנא, ַאל ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר. ְוִחֵבק אֹוִתי ָחָזק ְוָלַחש ְבָאְזִני
 לא ִתְגנֹוב, לא ִתְנַאף, לא ִתְרַצח. ְוָשם ֶאת ַכפֹות ָיָדיו ַהְפתּוחּות

 ִבְרַכת יֹום ִכפּור. ַכֵבד, ֱאַהב, ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָךַעל ראִשי בְ 
 .ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ְכמֹו ְשַער ראשוֹ 

 ָכך ִהְפָנה ֶאת ָפָניו ֵאַלי ַבַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה-ַאַחר
 ְלהֹוִסיףְכמֹו ַביֹום ֶשבֹו ֵמת ִבְזרֹועֹוַתי ְוָאַמר: ֲאִני רֹוֶצה 

 :ְשַנִים ַלֲעֶשֶרת ַהִדְברֹות
 "ָעָשר, "לא ִתְשַתֶנה-ַהִדֵבר ָהַאַחד
 "ָעָשר, "ִהְשַתֵנה, ִתְשַתֶנה-ְוַהִדֵבר ַהְשֵנים

 ָכְך ָאַמר ָאִבי ּוָפָנה ִמֶמִני ְוָהַלְך
 .ְוֶנְעַלם ְבֶמְרַחָקיו ַהמּוָזִרים

 



 

יענקלה גלפז /הללויה  
 

 אדם חוזר וקציר יומו
 הוא ודל, צנוע

 ועל גבו צרות החול
 עומסות לו כמגדל.
 ולפניו רואה פתאום

 את שתי עיניה של ביתו
 והוא אז שר, והן איתו

 שרות הללויה.
 

 הללויה, וזה השיר
 עולה מכל פינות העיר

 כשהאדם ושתי עיני ביתו
 שרים הללויה.

 
 בונה אדם את בנייניו

 מהבל וקלפים,
 יום יום טורח ועמל

 רפים.יום יום הם נט
אבל אל מול חורבן 

 קלפיו
 עולה השמש מעליו

 והוא אוסף אותם אליו
 ושר הללויה.

 
 הללויה וזה השיר

 עולה מכל פינות העיר
כשהאדם אוסף את כל 

 קלפיו
 ושר הללויה.

 
 פרושים ימי בפני האל

 יודע הוא דרכי
 וכל שירי כמו תפילות

 שולחו למרחקים.
 וכשיגיע סוף התוואי
 אנעל בשקט את חיי
 ושיר חדש צעיר וחי

 יושר הללויה.
 

 הללויה וזה השיר
 עוד יעלה בכל העיר

והוא חדש והוא צעיר 
 וחי

 ושר הללויה.

 
 

 
 

 

 
  

 

ִנְשַמת ָכל ַחי ְתַבֵרְך ֶאת ִשְמָך, ה' ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָכל ָבָשר ְתָפֵאר 
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתה ֵאל, ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלֵכנּו, ָתִמיד. ִמן 

ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך גֹוֵאל ּומֹוִשיַע, פֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס 
ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ַאָתה. ֱאלֵהי 

דון ָכל תֹוָלדֹות, ָהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָכל ְבִריֹות, אֲ 
ַהְמֻהָלל ְבֹרב ַהִתְשָבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד ּוְבִריֹוָתיו ְבַרֲחִמים. 

ַהְמעֹוֵרר ְיֵשִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים,  –ַויי ֹלא ָינּום ְולא ִייָשן 
ִלים ְוַהזֹוֵקף ְוַהֵמִשיַח ִאְלִמים ְוַהַמִתיר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹופְ 

 ְכפּוִפים. ְלָך ְלַבְדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.

ִאלּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָים, ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ֲכַהמֹון ַגָליו, ְוִשְפתֹוֵתינּו 
ֶשַבח ְכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכֶשֶמש ְוַכָיֵרַח, ְוָיֵדינּו 

ֵאין ֲאַנְחנּו  –ְכִנְשֵרי ָשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקלֹות ָכַאָילֹות ְפרּושות 
ַמְסִפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ה' ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 

ִשְמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבי ְרָבבֹות ְפָעִמים ַהטֹובֹות 
ֵתינּו ְוִעָמנּו. ִמִמְצַרים ְגַאְלָתנּו, ה' ֱאלֵהינּו, ּוִמֵבית ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבוֹ 

ֲעָבִדים ְפִדיָתנּו, ְבָרָעב ַזְנָתנּו ּוְבָשָבע ִכְלַכְלָתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָתנּו 
 ּוִמֶדֶבר ִמַלְטָתנּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנּו.

ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל ִתְטֵשנּו, ה'  ַעד ֵהָנה ֲעָזרּונּו
ֱאלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵכן ֵאָבִרים ֶשִפַלְגָת ָבנּו ְורּוַח ּוְנָשָמה ֶשָנַפְחָת 

ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְבחּו  –ְבַאֵפינּו ְוָלשֹון ֲאֶשר ַשְמָת ְבִפינּו 
ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו. ִכי ָכל ִויָפֲארּו 

ֶפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלשֹון ְלָך ִתָשַבע, ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה 
ֵמרּו ְלָפֶניָך ִתְשַתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיזַ 

ִלְשֶמָך. ַכָדָבר ֶשָכתּוב, ָכל ַעְצֹמַתי ֹתאַמְרָנה, ה' ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני 
ֵמָחָזק ִמֶמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמגְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ָלְך ּוִמי ִיְשֶוה ָלְך ּוִמי 

, קֵנה ָשַמִים ָוָאֶרץ. ַיֲעֹרְך ָלְך ָהֵאל ַהָגדֹול, ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון
ְנַהֶלְלָך ּוְנַשֵבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶשָך, ָכָאמּור: ְלָדִוד, ָבְרִכי 

ַנְפִשי ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשם ָקְדשֹו. ָהֵאל ְבַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָך, 
 ֹוָרא ְבנֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ִבְכבֹוד ְשֶמָך, ַהִגבֹור ָלֶנַצח ְוַהנ

א. שֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוש ְשמֹו. ְוָכתּוב: ַרְננּו ַצִדיִקים ַביי,   ַהיוֵשב ַעל ִכֵּסא ָרם ְוִנֹשִ
שֹון ַלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָלה. ְבִפי ְיָשִרים ִתְתַהָלל, ּוְבִדְבֵרי ַצִדיִקים ִתְתָבַרְך, ּוִבלְ 

 ֲחִסיִדים ִתְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדוִשים ִתְתַקָדש.

ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְבִרָנה ִיְתָפֵאר ִשְמָך, ַמְלֵכנּו, ְבָכל דֹור ָודֹור, 
ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח, ֶשֵכן חֹוַבת ָכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ה' ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 

ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ַעל ָכל ִדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות דִוד ֶבן 
 ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך.

 



בפסוקים מתהילים שאנחנו אומרים בתפילת נשמת כל חי אנחנו מבטאים את חוסר יכולתנו להודות על הטובה והשפע 
 האלוקי, בכלים המוגבלים שברשותנו.

התחושה היא שגם אם היו ברשותנו כלים אינסופיים, יכולות גופניות ושפתיות בלתי מוגבלות, עדיין לא נוכל לבטא את 
 כירים ומוקירים כלפי שמיים.מלוא התודה שאנחנו מ

אם איננו יכולים להודות לה' גם אם היו באפשרותנו כלים אינסופיים, כיצד אנחנו כן מברכים ומודים לו בסוף? מה 
 הפתרון שנמצא?

 על כך ישנו משל של המגיד מדובנה:

 וקרב אותו,  מסופר על מלך אחד שהיה לו שר שאהב מאוד

להנמיך את ערכו בעיני המלך. הוא פנה אליו והעליל על השר שכל מה שמעניין אותו המשנה למלך התקנא בשר וניסה 
 הוא כספו של המלך וכי הוא כלל אינו נאמן לו.

המלך ציווה לעשות ניסיון כדי לבדוק את אמיתות העניין, הוא ביקש מהשר לערוך לו ארוחה גדולה. ביום הארוחה הגיעו 
ם בשפע וכל טוב. אז הפנה המשנה לשר את המלך להביט בפניו של השר: "ראה, הפמליה אל ביתו של השר וגילו מאכלי

 אומנם הוא הכין לך ארוחה גדולה ומשופעת אך הפנים של נפולות, הוא מצטער על כל הכסף שבזבז עלייך"

 ואכן, השר היה עם פנים נפולות והביט לכל עבר בדאגה.

לו שוב ארוחה, אך הפעם המלך הוא זה שיביא את כל המצרכים  המלך החליט לבחון אותו שוב: הוא ביקש ממנו לערוך
 והמזון הנדרש וכך ייראה האם השר פשוט חס על כספו שלו ולא מעוניין להשקיע במלך.

 בארוחה זו השר היה עם פנים שמחות וטובות.

 מיד ציווה המלך לערוף את ראשו.

יך לדאוג לכל הארוחה, הייתי מלא בחששות שמא לא ביקש השר להסביר את עצמו: בארוחה הראשונה, כשהייתי אני צר
קניתי מספיק, לא הכנתי מספיק. איך אפשר בכלל להכין ארוחה שתבטא את כל ההוקרה למלך? כל הארוחה לא פסקה 

 דאגה מליבי שמא לא השקעתי מספיק.

 הייתי רגוע,  בארוחה השנייה

 המלך הביא לי את כל המצרכים ואני עשיתי כמיטב יכולתי,

 תר מזה לא יכולתי. השתמשתי במה שהמלך נתן לי בעצמו."יו

 עדיין אין ביכולתנו להודות על כל הטוב. -כלומר, אם היו בידינו אפשרויות אינסופיות

 הם אלו שמודים. -לכן, האיברים שקיבלנו מאלוקים, הנשמה שהוא שם בנו

 לו, יותר מזה אנחנו לא יכולים. אנחנו משתמשים בכלים שקיבלנו מאלוקים כדי לעשות את המיטב ולהודות

 וזוהי בעצם הציפייה ממנו, לעבוד את ה' בכלים שניתנו לנו בעולם הזה.

 לפעול בעולם עם הכוחות שיש בנו:

 כמו מה שנאמר

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא: לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו 
וישמיענו אותה ונעשנה: ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל מעבר הים ויקחה לנו וישמיענו השמימה ויקחה לנו 

 י"ג( -)דברים, ל'; י"א  " כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותואותה ונעשנה:

 

  

ִיְשַתַבח ִשְמָך לַעד ַמְלֵכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכי ְלָך 
ָנֶאה, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִשיר ּוְשָבָחה, ַהֵלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָשָלה, 

ָרה, ְתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשה ּוַמְלכּות, ְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֶנַצח, ְגֻדָלה ּוְגבּו
ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ָברּוְך ַאָתה ה', ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול ַבִתְשָבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, 

 ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

 



 

  

 כוס רביעית

ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך 
 ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

 ְושותה בהסיבת שמאל.

 ברכת "מעין שלוש"

 

 אש / גיא רזניק

  הוא מתקיים לשווא.

  יושב על אחוריו.

  האש שלו כבתה מזמן,

  הוא לא שייך לכאן.

 

  לא נגרש את המסכן,

  נעזור לו, נתקן.

  הוא רק צריך ניצוץ,

  צריך לקום, לקפוץ!

 

  אין דבר, -"אני שמן!" 

  נגמר,זה לא  -"אני עצלן!" 

  "אני חלש!" כולם נופלים,

  הזדקף, קום ותחלים.

 

  שאף עמוק, אוויר מתוק,

  הבער את הגחל.

  כשהאש שְבָך תנשום לרווחה,

 ְסִביְבָך והקרח הכפור ָמסּוויִ 

 ורגליך יהיו קלות וזריזות

  העיניים בורקות, השפתיים עזות,

  שוב תהיה אחד מאיתנו,

 אדם

 קייםשחי, שמרגיש, שלא רק 

 ִנְרָצה

ֲחַסל ִסדּור ֶפַסח ְכִהְלָכתֹו, 
ְכָכל ִמְשָפטֹו ְוֻחָקתֹו. 

ַכֲאֶשר ָזִכינּו ְלַסֵדר אֹותֹו ֵכן 
ִנְזֶכה ַלֲעשֹותֹו. ָזְך שֹוֵכן 
ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת 
ִמי ָמָנה. ְבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי 

 ְבִרָנה.ַכָנה ְפדּוִים ְלִציֹון 

ְלָשָנה ַהָבָאה ִבירּוָשָלִים 
 ַהְבנּוָיה.

 



 

 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ִים ִמי יֹוֵדַע? ְשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ְשנַ 
 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשֹלָשה ִמי יֹוֵדַע? ְשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֹלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד 
 ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

י יֹוֵדַע? ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַאְרַבע מִ 
 ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ֲחִמָשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, 
 ֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.ְשלָשה ָאבֹות, שְ 

ִשָשה ִמי יֹוֵדַע? ִשָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, 
ַמִים ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשֹלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָ 

 ּוָבָאֶרץ.

ִשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, 
ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, 

 ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ְשמ
ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, 

 ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִתְשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, תִ 
ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע 

 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִאָמהֹות, ְשֹלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו

ָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעֹשָ ֲעֹשָ
ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי 

בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָא
 ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.  

 למה שיר ילדים צריך להיות אכזרי כל כך?

לפי ברונו בטלהיים* אין טעם לרכך את הדמות האכזרית בסיפורי הילדים, מכיוון שהילד מכיר אותה מקרוב. 
עצמו, בכוחות האפלים שבנפש שלו. את המפלצת שנמצאת מתחת למיטה, היא אותה המפלצת שהוא מזהה בתוך 

 הרוע שבעולם אי אפשר לחסוך מהילד, שכן הרוע שוכן בו. אם כך, איך נוכל בכל זאת להועיל לילד?

 באמצעות הסיפור )או השיר, במקרה שלנו(, נוכל להראות לילד שיש בכוחו ובכוח הטוב שבו להביס את הרע.

 ד ידע שהוא יכול לה, והידיעה הזאת תאפשר לו להירדם בשלווה.המפלצת שמתחת למיטה אמנם לא תיעלם, אך היל

אמריקאי, מחבר הספר "קסמן של אגדות ותרומתן להתפתחותו הנפשית -*פסיכואנליטיקאי ופסיכולוג ילדים יהודי
 של הילד"

 



  

 חנה סגרה

 

רקדנים ישובים  22( של אוהד נהרין הוא קטע ידוע של להקת המחול בת שבע. במהלך היצירה 2000״אחד מי יודע״ מתוך דקל׳ה )
הפיוט אחד מי יודע בלחן  שר את מילות-על כסאות בחצי מעגל על הבמה. את רצף התנועות האינטנסיבי מלווה פס קול המצווה

העממי המוכר לכל. הקטע בנוי על ריפטטביות אינטנסיבית עם קצב מתעצם, הרקדנים לבושים בחליפות שחורות ובכובעים 
 שאותם הם פושטים אט אט. רק אחד, הרקדן הימני, נשאר לבוש, הוא חוזר ונופל במילים ״אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ״.
קטע המחול גדוש בפרטים ובמשמעויות, אתייחס לכמה מהם ואנסה לפרשם. נענוע הגוף, הקימה והישיבה מיוחסים לבית 

הכנסת, מקום התפילה והזעקה. העמידה בשישה סדרי משנה מראה את עליונות המסורת והשקפתה על הכלל, האופן שבו היא 
י הלבוש הנזרקים באוויר שנופלים ונערמים על הרצפה מזכירים חלק אינטגרלי מחיינו ועליונה. ההתפשטות מהבגדים, חלק

תמונות עבר מן השואה. ההתפרקות ופיזור האיברים שמתבטאים בתנועות הגוף מציגים את מלחמת ההישרדות של העם, 
קדנים לחימה שבה מיטב כוחותינו המעוטים מגויסים. המאמץ העולה, התזזיתי והאינטנסיבי המיוצג על ידי התנשפויות הר

 ומעת לעת  -וקצב המוזיקה המתגבר מציג את קשיי העם היהודי. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו 
 נראה שהם רק מתעצמים ואנו נדרשים להתעצם איתם. הרקדן היחיד שנופל מזכיר את קורבנות המלחמה 

 יצירה מוכרת לנו בחיי הנ״ל, מלחמה נצחית בה נאבד את יקירינו. תשישות הרקדן שנראית בעיקר בסוף ה
 ההישרדות. החזרתיות, שבולטת הן בשיר והן בריקוד, מעלה נקודות למחשבה, על השתלשלות המסורת, 

 היצירה ״אחד מי יודע זכתה זעקת הכלל ״שבשמיים ובארץ״ וכיצד החזרה משפיעה על מעשינו ואמונותינו.
  בקטע ולמצוא בו נקודות משלכם. ביקורתיות, זועמות ותומכות. מוזמנים לצפות -לשלל תגובות 

 

ַאַחד ָעָשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, 
ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, 

חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֲחִמָשה 
 ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשֵנים ָעָשר ִמי יֹוֵדַע? ְשֵנים ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵנים ָעָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ָעָשר 
, ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא

ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה 
 ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

י יֹוֵדַע? ְשלָשה ָעָשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשלָשה ָעָשר ִמַדָיא. ְשֵנים ָעָשר ְשלָשה ֶעָשר מִ 
ִשְבַטָיא, ַאַחד ָעָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי 

חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע  ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה
 ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 

 

 נעם אפק

כבר שעת לילה מאוחרת, המשפחה ישובה בהסבה סביב שולחן עמוס בצלחות ריקות מתבשילים ומאכלים. ילדים והורים 
בצידה השמאלי של האגדה הולכת כאחד פיתחו כרס בריאה שעובר אורח היה מתאר כהריון מתקדם. ערימת הדפים 

ומצטמצמת לערימת דפים דקה. לשמחתם של הילדים, שירי האגדה הולכים וקרבים, כך יוכלו להראות להוריהם כיצד זכרו 
  בעל פה את "אחד מי יודע" ואיך אומרים את המילים המסובכות של "חד גדיא".

עה כוסות, שובע וחום של משפחה. בשיר הכתוב כמעשייה, בענן מבושם מארב  בקריאה אישית של "חד גדיא" עולים רגשות
מתואר אבא שקונה לעצמו גדי בתרי זוזי. את הגדי אוכל חתול, את החתול נושך הכלב וכו'. בסופו של השיר מגיע הקדוש ברוך 

ל דמות הוא ומעניש את מלאך המוות שמופיע בסופה של רשימה ארוכה שמתסיימת בגדי של אבא שנאכל על ידי החתול. כ
חדשה המופיעה בשיר נוקמת בקודמתה אך אבא לעולם אינו מקבל את הגדי שקנה בחזרה. אפילו הקדוש ברוך הוא, המגיע 

  אחרון בשיר, אינו מחזיר לאבא את רכושו אלא נוקם למענו בכל הדמויות שהגיעו לפניו.

רעה נעשית לעם ישראל והוא קם בכל פעם  שנה. 2000חד גדיא מייצג את הבעיה היהודית הגלותית המלווה את עם ישראל 
לשרוד מחדש. בכל פעם ופעם חיכה עם ישראל לישועה אלוהית שתחלץ אותו מצרתו וישיב לו את ביטחונו האישי. ישועה 

איחרה לבוא, ומצא העם את נחמתו בשורדים בודדים מפוגרומים קשים וכואבים. בדומה לעם ישראל בגלות, הקב"ה לא הציל 
  אבא ומנע מהחתול לאכול אותו אלא בוחר בנקמה. את הגדי של

 



 

  

ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד 
 ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא שּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי 
 זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא ַכְלָבא ְוָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין 
 ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, 
א ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאבָ 

 ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך 
ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. 

 ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְטָרא, ְדִהָכה ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּו
ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין 

 ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף 
ְכָלה ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָא

 ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא ַהשֹוֵחט ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה 
ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך 

ִבְתֵרי זּוֵזי.  ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא
 ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמֶות ְוָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט 
ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף 

ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדָאְכָלה 
 ֵרי זּוֵזי. ַחד ַגְדָיא, ַחד ַגְדָיא.ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבתְ 

ְוָאָתא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות, 
ְדָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, 

  הגמרא במסכת חגיגה )ט:( מצטטת שיחה בין בר הי הי והלל: 
"א"ל בר הי הי להלל מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו היינו צדיק היינו עובד אלהים 

היינו אשר לא עבדו א"ל עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו  היינו רשע
מאה ואחד א"ל ומשום חד זימנא קרי ליה לא עבדו א"ל אין צא ולמד משוק של חמרין עשרה פרסי בזוזא חד עשר פרסי בתרי 

  זוזי".
לל, מה פירושו של הכתוב "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא )ביאור שטיינזלץ: "אמר לו בר הי הי לה

  זהו אשר לא עבדו! –זהו עובד אלהים, זהו רשע  –עבדו"? זהו צדיק 
אמר לו )הלל(: זה שעבדו וזה שלא עבדו, שניהם צדיקים גמורים הם, ובכ"ז יש הבדל ביניהם, כי אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים 

  ה פרקו מאה ואחת.לשונ
 אמר לו )בר הי הי(: ומשום פעם אחת שלא שנה קורא לו "לא עבדו"?

מקבלים משכרם זוז,  –אמר לו )הלל(: כן. צא ולמד משוק של מובילי חמורים כיצד קובעים הם מחירים: עד מרחק עשר פרסות 
 בשני זוזים.( –ואילו ממי שרוצה לשכור אחת עשרה פרסות 

 י זוזי" בפיוט, צירוף נדיר למדי בתלמוד, קורא לנו להעמיק בקשר בין הפיוט לגמרא זו.נראה שהשימוש ב"תר
משל זה, שתפקידו הוא הדגשת אינסופיות המשמעות של ההלכה )או בראייה כללית יותר, הטקסט בכלל(, אפשר שהוא הסצנה 

 אליה מבקש כותב הפיוט "חד גדיא" להחזיר אותנו.
הגמור שעובד את ה' לבין הצדיק הגמור שלא עבדו, הוא המוכנות ִלשנות את אותה ההלכה שוב אף הלל טוען שההבדל בין הצדיק 

כשכביכול נחשפו בה כל התכנים והיא מוצתה. וכן בפיוטנו: רק לאחר שחזרנו על השורה הפותחת אותו כמה וכמה פעמים, אחרי 
 . "ָקרֹוב ה' ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת".שנאותנו להפוך בה ולהפוך בה, הקדוש ברוך הוא מוכן לגלות את פניו

האם בכל דקלום של השורות שכבר נאמרו מבטנו על הגדי השתנה? האם בכל פעם ממאה ואחת הפעמים ששִנינו נתגלו לנו 
 מטענים חבויים? אם עבדנו קשה ובורכנו באוזן טובה, זה אפשרי, אך מעטים הם הזוכים לכך.

שני הזוזים בהם קנה אבא את הגדי הם שני הזוזים אותם אדם נדרש לשלם כדי לצאת למסע: המוכנות להתמיד בלימוד גם בעיניי, 
כשהוא נראה סתום מכל צדדיו. אחריה תגיע, בע"ה, ההבנה שאף פעם לא סיימתי להקשיב לטקסט שמולי, והסבלנות לשמוע את 

 מים.הקול הדק שעולה ממנו גם )ואולי רק( אחרי מאה פע
 
 

השאלה:"איפה היה אלוהים בשואה?" מלווה את עם ישראל מסוף המלחמה. יש הטוענים כי תקומתה של מדינה יהודית בארץ 
פשעיהם של הנאצים וכהוכחה לכך שקיימת משמעות לכל פשע ופוגרום שנעשה כלפי העם היהודי.  ישראל מהווה כנקמה על

  לא מחייה שישה מליון יהודים או את הגדי.  אולם נקמתו של אלוהים לאחר המלחמה או לאחר אכילתו של הגדי של אבא

כת היה עם ישראל נשאר במציאות של מרחץ האם נקמה היא הדרך בה צריך ללכת עם ישראל? הרי אם זוהי הדרך בה עלינו לל
דמים שאינו נגמר. בעיני זוהי אינה הדרך לנקוט אלא דרכו של האל. הנקמה האנושית היא נפיצה. האדם הוא יצור אלים וחסר 
של  מעצורים, לכן עליו אסורה דרך זו ועליה להגיע מלמעלה. יש שיקראו לזה "קארמה" או "צחוק הגורל". זוהי חירותו האמיתית

  העם היהודי. האל משחרר אותנו מעול הנקמה ונותן לנו חופש פעולה בידיעה שגמולו של רשע יבוא.
 

 

 

 

  
 שיר ערש 
 יהודה עמיחימילים: 

 
 תן לילד שיר ערש, שיר לו שיישן:

 אבא הלך לעבודה, אבא הלך למלחמה
 אבל תישן.

 הזאב מיילל, האויב בשער, אבל תישן,
 הבית מתמוטט, עולם עולה באש.

 תישן. אבל תישן, אבל
 

 אל תספר לו על מלאכי שמיים,
 אל תספר לו על פרפר
 ולא על ציפורי זהב.

 שיר את הדברים הנוראים בקול מתוק,
 גם דבר וחרב ורעב
 הם קצב מרגיע.

 
 קח מילד שיר ערש,

 הוא בכל זאת יירדם, הוא בכל זאת יגדל,
 קח משיר ערש את הילד

 והשיר ימשיך לבדו בעולם
 ובסוף ישיג אותו

 וירדים אותו לתמיד.
 
 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=458&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=458&lang=1


 

 נספחים

 הגדת הפסח של דוד בן גוריון .1

 חברים וידידים יקרים,

 ברכה אביבית לחג הפסח חג האביב.

 . 1955גוריון עבור חברי קיבוץ שדה בוקר ב -אנו שמחים לשלוח לכם את 'הגדת ימינו' שכתב דוד בן

 ההדים שעוררה ההגדה.בעזרתו של ידידנו,הד"ר מרדכי נאור,איתרנו מעט פרטים על 

 גוריו כשר הביטחון.-ההגדה נכתבה עבור סדר פסח הקיבוצי שערכו חברי שדה בוקר.באותם ימים כיהן בן

 טקסט ההגדה מבקש לייצור משוואה היסטורית בין משמעות יציאת מצרים למשמעות הקמת

 . 1948-מדינת ישראל ב

 ה שרת מעיד ביומניו כי:תוכן ההגדה עלה לדיון בישיבת הממשלה וראש הממשלה מש

 "בישיבת הממשלה האחרונה התעורר בינינו ויכוח על מקומו של האו"ם בהקמת המדינה".

 בן גוריון ביטל את חלקו של האו"ם ואילו שרת טען בתוקף כי בזכות החלטת האו"ם הוקמה המדינה.

 גוריון מסכים עם דעתו.וכך כתב:-בטקסט ההגדה מצא שרת עדות לכך שבן

 מלאכת מחשבת של סיפור יציאת-גוריון בשביל הסדר של שדה בוקר-לידי הגדה שחיבר בן"הגיעה 

 ובה פנינה כזו: "ותאמר העצרת לבווין לך לך מארצך זו כי צדקו בני ישראל,ותקום מדינת-מצרים

 היהודים".הפסוק המחושב והתמציתי הזה הוא הקובע את האמת ההיסטורית ולא דיבורים שאתה

 לא הייתה 1947-דריתחא על או"ם שמום.אלמלא החלטת העצרת ב מחליט באידנא 

 " 1948-קמה המדינה ב 

 בטקסט ההגדה שכתב בן גוריון יש משום השוואה ישירה בין יציאת מצרים לתקומת מדינת ישראל.סביב

 שולחן הסדר יסבו ילדים,בני נוער וצעירים שתולדות המפעל הציוני אינם שגורים על לשונם ומוכרים

 .נזכור את יציאת מצרים ונזכיר את נס הקמת המדינה היהודית בארץ ישראל.להם

 חג שמח

 דורית ויואל רפל

 

 סדר פסח ,שדה בוקר

 1955באפריל  6-תשט"ו 

 

 הגדת ימינו

 

 ויקם צ'מברלין אשר לא ידע את –א"י  –כפופים היינו לממשלת המנדט בפלשתינה 

 -מתרבים בארץ, ואין זה לרצון בני הנה בני ישראל  -בלפור ויאמר לחבריו: -הצהרת

 ישמעאל על–ישמעאל ידידינו האצילים. הבה נתחכמה, פן תקרה מלחמה ונוספו בני 

 אויבינו, ומה יהיה על הנפט בבבל ועל היאור במצרים המקשר אותנו עם האימפריה מעבר

 ר עללים? נצא ונלמד מלבן הארמי ,אשר רימה את יעקב עשרת מונים ,ניתן ספר לבן ונגזו

 הליה, ויעש כן. וירעו אותנו הבריטים ויענונו, וכל אוניה שבאה לחוף המולדת תפסו ושלחו

 לקפריסין וגם ציוו לשוטרים ולנוגשים לגזול הנשק מידנו ולחפש בכל הישובים.

 וה"הגנה" היא שעמדה לנו, כמו שנאמר : במסות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובאניות



 בהפצצת ראדארים ובפיצוץ גשרים ובמירור חיי השליטים, כמהמעפילים ובהעברת נשק ו

 –שנאמר 

 עשן -דם ואש ותמרות

 ותקץ נפש בווין בבני ישראל וילך לעצרת האו"ם ויאמר לה: מה ייעשה לסוררים ומוררים

 אלה. ותאמר העצרת לבויין :לך לך מארץ זו, כי צדקו בני ישראל , ותקום מדינת היהודים.

 מצרים ומלך בבל ומלך עמון ונשיאי –ישמעאל  -גדול וירק חניכיו מבניויכעס בויין כעס 

 ארם הלבנון, ויתן הנשק בידם ויאמר להם :שלחו צבאותיכם הגיבורים לארץ פלשתינה

 ועשו כלה בבני ישראל והייתה לכם ארץ. ויעשו כן. ויבואו צבאות מצרים ובבל ועמון

 ם ישראל את המטה, ומחיק ה"הגנה"וארם והלבנון ועמם ערב רב להלחם בישראל, ויר

 זינק צבא הגנה לישראל; בתחילה במתי מעט ובנשק קל, אבל מיום ליום הלך צה"ל וגדל

 ויהי לכוח גדול ואדיר והרביץ עשר מכות במצרים ובבני בריתם ויגרש אותם מהארץ וגם

 נוותיכון המלוכה בישראל , במה שנאמר :בכל דור ודור עומדים עלי –רב ברחו -הערב

 לכלותינו , וקשי עורפנו וכוחנו מצילנו מידם.

 וכמה מעלות טובות לצה"ל עלינו. הוא הכה באויבנו ועשה בהם שפטים והציל עצמאותנו

 והטביע אניית האויב בים ושיקע צרינו בתוכו, והקים נח"ל מתוכו ובנה ישובי ספר.

 

 יצא ידי חובתו, ובן חלוצאי היה אומר :כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא

 ואלו הם: בטחון העם , ישוב השממה וקיבוץ גלויות.

 והנוער בישראל קיים וקיבל על עצמו לעשות כדבר הזה ותהי התשועה לישראל.

 לפיכך אנחנו חייבים להודות ,להלל ולפאר ,לרומם ולהדר ולברך ,לעלה ולקלס הלוחמים

 לשמחה ,משיעבוד לגאולה ,ונאמר שירהוהחלוצים אשר הוציאונו מעבדות לחירות , מיגון 

 חדשה.

 

 .386מתוך:דוד בן גוריון עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רון פרידמן \קינוח פסח 

 אפיקומן משמעו קינוח ביוונית, לאור זאת הינה לכם מתכונים לכמה מהקינוחים הכשרים לפסח הטובים ביותר. 

 

 עוגת שוקולד של הבייקרי )הבייקרי( חכם:

 המצרכים :

 ס"מ: 26לתבנית קפיצית בקוטר 

 גרם חמאה )ועוד קצת לשימון התבנית( 250

 גרם שוקולד מריר קצוץ 500

 ביצים, מופרדות 12

 גרם )חצי כוס( סוכר 100

 גרם )שליש כוס( קורנפלור 40

 לגנאש:

 גרם שוקולד מריר 100

 גרם שמנת מתוקה 100

 אופן ההכנה:

1 

 תחתית התבנית בעיגול נייר אפייה ומשמנים את הדפנות בחמאה.מעלות. מרפדים את  150-מחממים תנור ל

2 

 מניחים חמאה ושוקולד בקערה גדולה וממיסים במיקרוגל. מערבבים למרקם אחיד.

3 

בקערה נקייה מקציפים את החלמונים עם מחצית מכמות הסוכר לתערובת תפוחה ובהירה. מנפים פנימה קורנפלור 
 ולד ומערבבים.ומערבבים. מוסיפים לתערובת השוק

4 

שפיצים" “מקציפים את החלבונים עם הסוכר שנותר לקצף במרקם פסגות רכות )כשמרימים את המטרפה, נוצרים 
 שנופלים בעדינות(. מקפלים לתוך תערובת השוקולד.

5 

הצינון(.  דקות, עד שהעוגה תפוחה ורכה )היא נראית לא אפויה דיה, אך תתייצב עם 30יוצקים את הבלילה לתבנית ואופים 
 מצננים להתייצבות.

6 

 מכינים גנאש: ממיסים במיקרו את השמנת והשוקולד, מערבבים לקבלת תערובת אחידה ושופכים על העוגה.

7 

 מגישים בטמפרטורת החדר.

 

 עוגת בראוני וקרם שני שוקולדים )ענבל לביא( רשע:

 המצרכים :

 לבראוני:

 גרם חמאה 180

 גרם )שלושת רבעי כוס( סוכר 150

 כפית תמצית וניל



 כפיות קפה נמס 2

 ביצים גדולות 3

 גרם )שלושת רבעי כוס( קקאו, מנופה 100

 גרם קורנפלור או קמח תפוחי אדמה 35

 גרם שקדים טחונים 35

 שליש כפית אבקת אפייה

 שליש כפית מלח

 לקרם שני שוקולדים:

 גביעים( שמנת מתוקה 4מ"ל ) 1,000

 גרם שוקולד מריר, קצוץ 200

 מלחקורט 

 כף קפה נמס

 גרם שוקולד לבן, קצוץ 250

 כפיות תמצית וניל 2

 כף אבקת סוכר

 תלתלי שוקולד או שוקולד מגורר, לעיטור

 אופן ההכנה:

1) 

מעלות. ממיסים במיקרוגל חמאה בקערה גדולה, ומערבבים פנימה סוכר ותמצית וניל.  180-לבראוני קקאו: מחממים תנור ל
ומערבבים פנימה. מוסיפים ביצים, אחת בכל פעם, וטורפים לתערובת אחידה לאחר כל ממיסים קפה בכף מים רותחים 

הוספה. מוסיפים קקאו מנופה וטורפים נמרצות לבלילה סמיכה ומבריקה. לסיום מוסיפים קורנפלור או קמח תפוחי אדמה, 
 שקדים טחונים, אבקת אפייה ומלח וטורפים לתערובת חלקה.

2) 

דקות, עד שהבראוניז תפוחים ויציבים למראה  15-18ס"מ מרופדת בנייר אפייה, ואופים  24-26ת יוצקים את הבלילה לתבני
 אך עדיין מעט רכים במרכז. מצננים היטב.

3) 

מ"ל( שמנת מתוקה עם שוקולד מריר קצוץ, קורט מלח וקפה נמס ומערבבים  180מחממים במיקרוגל שלושת רבעי כוס )
 שעות. 4-לתערובת חלקה. מעבירים לקירור ל

4) 

מ"ל( של שמנת מתוקה עם שוקולד לבן, קורט מלח ותמצית  180מחממים במיקרוגל בקערה נפרדת עוד שלושת רבעי כוס )
 שעות. 4-וניל ומערבבים לתערובת חלקה. מעבירים לקירור ל

5) 

ר לקרם יציב מ"ל( שמנת מתוקה וכף אבקת סוכ 320מקציפים במיקסר את קרם השוקולד המריר הקר עם גביע ורבע )
 ומשטחים על שכבת הבראוני. מקפידים שלא להקציף יתר על המידה, כדי לא לקבל קרם נוקשה.

6) 

מ"ל( השמנת המתוקה  320שוטפים את הקערה והמקצף ומקציפים את קרם השוקולד הלבן הקר עם יתרת גביע ורבע )
 ילה. מעטרים בתלתלי שוקולד.לקרם יציב. משטחים על שכבת השוקולד המריר ומעבירים לקירור למשך הל

 

 כדורי שוקולד לוז בסגנון פררו רושה )אביגיל מייזליק( תם:

 מנות(: 20המצרכים )

 גרם אגוזי לוז 200

 כפות קקאו 3



 תמרים מזן מג'הול, מגולענים 6

 כפות סילאן טבעי 3-4

 אופן ההכנה:

1 

דקות, עד שהקליפה  4-5בינונית וקולים בתנור למשך מעלות. מפזרים את האגוזים על תבנית  180מחממים תנור לחום של 
החומה שלהם נסדקת וריח אגוזי עדין נישא באוויר. מוציאים את האגוזים, מצננים מעט ומשפשפים אותם בין כפות 

 הידיים עד שרוב הקליפה החומה נושרת.

2 

בירים את האגוזים הנותרים למעבד אגוזים למילוי הממתק; שומרים בצד עוד שליש מהכמות לציפוי. מע 20שומרים בצד 
מזון או לבלנדר וטוחנים. מוסיפים את הקקאו והתמרים וטוחנים עוד דקה או שתיים. מוסיפים את הסילאן וטוחנים 

 לממרח אחיד.

3 

 ס"מ. שמים במרכז כל כדור אגוז ומשלימים את הכדור. 2יוצרים מהתערובת כדורים בקוטר 

4 

 ומגלגלים בהם את כדורי הממתק. מעבירים לצלחת ושומרים במקרר עד להגשה.קוצצים את האגוזים ששמרנו בצד 

 

 

 

 לי ליפא(-עוגיות קוקוס ללא גלוטן )שי שאינו יודע לשאול:

 המצרכים :

 עוגיות: 15-לכ

 גרם( קוקוס טחון 200כוסות ושני שליש ) 2

 גרם( סוכר 200כוס ) 1

 חלבונים מביצים גדולות 2

 כפית תמצית וניל אמיתית 1

 אופן ההכנה:

1) 

 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה. 170-מחממים את התנור ל

2) 

מערבבים בקערה גדולה את כל החומרים ולשים את העיסה בידיים עד שכל הקוקוס דביק. זה נראה כאילו העיסה לא 
מסדרים בתבנית )העוגיות וחצי ס"מ.  3מתאחדת לבצק, אבל זה בסדר. בידיים מעט רטובות יוצרים כדורים דחוסים בקוטר 

 לא תופחות במהלך האפייה אז לא צריך רווחים גדולים מדי(.

3) 

 דקות, עד שהעוגיות זהובות. 20-15אופים בתנור החם 

4) 

 שומרים בכלי אטום מחוץ למקרר עד שבועיים.

 

 

 

 

 



 נפתלי אופנהיימר

 .חברתי-ההיגיון הכלכלי –מצוות אכילת מצה ואיסורי חמץ ושאור 

 

 .המצות הוא חוק הגנה על החלש והמדוכא פשוטו כמשמעו ואסביר למהחג 

הוא לחם חיטה טפוח וטעים שהוספו לעיסתו שמרים. מצה היא לחם שלא טפח כלומר  –חמץ  –לחם 
לחם עוני. יש שני סוגי מצה. א. מצת חיטה, בצק מחיטה בלי שמרים. ב.  –שהוא פחות טעים ופחות יקר 

  .בכל מקרה לא טופח היטב כבצק החיטה בצק השעורה –מצת שעורה 

מצאנו ששעורה זולה מחיטה וגם נחשבה לפחות מזינה, פחות טעימה ויותר קשה לעיכול. השעורה הייתה 
 .לחם העניים ומצות החיטה ללא שמרים היו לחם נוודים מכיוון שהן לא מתקלקלות

שמרים  –ימים  7להרקיב בערך  מפרישים חלק מהבצק ונותנים לו –איך עושים שמרים בעולם העתיק? 
 .השאור שבעיסה הוא שמטפיח אותה –אלו נקראים "שאור" 

שלב הבשלת השעורה נקרא "אביב" והוא  קודם להבשלת החיטה  –דבר אחרון שנתן עליו את הדעת 
 .בערך בחודש

 

לסוף מה קורה בפסח? קוצרים את הדגנים בתקפות הפסח ואוכלים אותם לאורך כל השנה, ככל שנתקרב 
השנה המחיר יעלה ולעניים לא יהיה מה לאכול. לעשירים שמחזיקים מחסני תבואה בסוף השנה יש 

 .ההזדמנות להעלות מחירים ולעשוק את מי שאין לו מה לאכול

כלומר אי אפשר לצאת לשוק  –התורה מצווה שאסור לקצור את התבואה של השנה החדשה לפני פסח 
יתחילו יחד באותו יום מיד לאחר הפסח. ביום תחילת הקציר כל  כולם –מוקדם ולמכור תבואה חדשה 

התבואה של השנה הקודמת תאבד את ערכה מה שמעודד את העשירים להיפטר מהתבואה הישנה ולמכור 
 .בזול

 –אין שאור ביום הראשון ולוקח שבעה ימים להכין חדש  –התורה מצווה להשבית שאור ביום הראשון 
ן בפסח לחם החיטה לא חמץ, משמע הוא מצה, משמע הוא לא טעים ומחירו כל הפסח אין לחם חמץ לכ

 .ירד

כלומר היו עניים שכל השנה לא יכלו להרשות לעצמם  –מצת חיטה  –התורה מצווה על אכילת מצה 
לקנות חיטה ורק בפסח בזכות מחירת החיסול בחסות התורה יוכלו להנות מסעודה אחת טעימה יותר של 

 .עורהמצה מחיטה ולא מש

 

כי היינו עבדים  –שהן לחם עוני  –יוצא שבליל הסדר יושב העשיר עם בנו ומסביר לו שהם אוכלים מצות 
ויצאנו ממצרים ולכן אלוהים ציווה אותנו לדאוג לעניים. לא רק שלא לנצל את סוף השנה לעשוק אותם 

 .בדים ולענייםאלוהי העבריים דואג לע –במחירים מופקעים אלא למכור בזול או לחלק צדקה 

כי היינו עבדים  –שהיא לחם חירות  –העני יושב בליל הסדר עם בנו ומסביר לו שהם אוכלים מצת חיטה 
במצרים ואלוהי העבדים דואג לחלשים והעניים והוא דואג גם לנו וציווה שיהיה לנו מה לאכול בסוף 

חירות הוא אפילו נתן לנו מצת השנה ולא נמכור את עצמנו לעבדות בשביל אוכל. לא רק שהוא נתן לנו 
 .אלוהי העבריים דואג לחירות ושובע –חיטה יקרה וטעימה 


