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 הערב כולנו מסובין למפגש שהוא מעין מסע עם האנשים היקרים לנו ביותר –
בני משפחה וחברים – ואולי גם עם אורחים נוספים שאנחנו פחות מכירים והתמזל 

מזלנו לפגוש הערב. 
הערב כולנו מסובין, כולנו מתכנסים סביב ההגדה, כמו סביב מדורת השבט. 

הערב נרחיק אל תולדות משפחתנו ועמנו עד אבותינו ואמותינו במצרים, ונספר את 
סיפור יציאתם משם. 

במסע הזה הכול צועדים יחד, גדולים וקטנים כאחד, מתלבטים, שואלים, מאירים 
מקומות שלא ראינו במסעות הקודמים, ולעתים מושכים את כל המשתתפים לבחון מסלולים חדשים. כולנו מסובין 

סביב הגדה המשמיעה את קולותיהם של המשתתפים בסדר, בתערובת עדינה של מסורת וסקרנות, ידע ותהייה, ניסיון 
חיים ובוסריות, וכל הקולות האלה משתלבים זה בזה ונארגים לשירה אחת – שירתה של ההגדה המשפחתית. 

אז מה יש בה, בהגדה "כולנו מסובין"?

מפגש משפחתי וחברתי כבר אמרנו? אמרנו. זכר ליציאת מצרים אמרנו? אמרנו. 
בכל שנה אנו נהנים לפגוש את המילים המוכרות של ההגדה המסורתית: להקשיב בסבלנות לשירת "מה נשתנה", 

לקרוא על ארבעת הבנים, לשיר במלוא גרון את השירים שבסוף ההגדה ועוד. 
ואם נוסח ההגדה המסורתי הוא המנה העיקרית, בהגדה כולנו מסובין הוספנו לה תבלינים ותוספות: תבלינים עתיקים 

וקדומים ותוספות חדשות, תוספות המיועדות למבוגרים, תוספות המיועדות לצעירים ותוספות המיועדות לכולם יחד. 
כל אלה עשויים לעורר שיחה, להעלות שאלות, להאיר את הקטעים המסורתיים מזווית קצת אחרת ולמצוא בהם 

סוגיות הקשורות לימינו.

נּו  ּלָ ּכֻ
ין ְמֻסּבִ

ביני לבין עצמי

כדאי לזכור, התוספות והתבלינים עוטפים את נוסח ההגדה המסורתי ומוסיפים לו טעמים וניחוחות. אך כמו תבלינים של 
ממש, מוטב שלא להשתמש בכולם יחד. כדאי לבחור רק בכמה מהם בכל פעם, ואת כל השאר להשאיר לשנים הבאות.

פירושים
למילים 

ולמושגים 
מתוך ההגדה. 

יש נוהגים
מנהגים ישנים וגם חדשים 
של עדות, של קהילות ושל 

זרמים בעם היהודי. 

מידע
 קטעי מידע

על נושאים העולים 
מתוך ההגדה.

הגיג
רעיון שנכתב 

בהשראת 
נוסח ההגדה. 

מבט אחר
מקורות מגוונים 

המאירים את 
ההגדה באור אחר. 

מדברים על זה
הזמנה לשיחה בנושא 

העולה מן ההגדה 
וקשור גם לחיינו היום. 

ביני לבין עצמי
שאלות שנועדו לעורר את 

המחשבה ולקשור בין ההגדה 
לבין עולמנו האישי והרגשי.

שירים
שירים 

שאפשר 
וכדאי לשיר. 

בראש פתוח
הצעות לפעילויות 

יצירתיות וחווייתיות. 

מדברים על זה

התוספות והתבלינים
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מי עוד מסובים ִאתנו? 

בקומיקס שלאורך ההגדה מככבים ארבעה אחים – שני בנים ושתי בנות – ולעתים מצטרפים אליהם בני משפחתם והכלב צוק! 
וממש לא במקרה, ארבעת האחים הם הגרסה שלנו לארבעת הבנים מההגדה.

שאינה יודעת לשאולתםמרדניתחכם

שיר -
האחות המרדנית. 

היא המקבילה 
לרשע שבהגדה, 
אבל אצלנו אין 

רשעים... שיר היא 
ילדה ערנית ובעלת 
לשון חריפה. היא 
מביעה את דעתה 
בכל נושא, ובדרך 
כלל היא מתנגדת 
לכל מי ולכל מה 

שבסביבתה. למה? 
למה לא?! 

לקראת ליל הסדר 

אפשר וכדאי לשתף את הילדים בתוכני הסדר ובהכנות לקראתו. למשל, אפשר לבקש 
מהילדים לבחור מראש קטע מההגדה שיקראו בקול, ישירו או יציגו, ואפשר לשתף אותם 

בהכנות לאחת הפעילויות שתרצו לערוך במהלך הסדר )למשל, להכין שלטים ועליהם 
שמותיהם של סימני הסדר(. 

כמו כן, אפשר לקשט את החדר ואת שולחן הסדר בירוק לכבוד האביב או בכחול בהשראת 
חציית הים, ולהוסיף פרחים, פירמידות קטנות מנייר או דמויות מפלסטלינה, כיד הדמיון 

הטובה עליכם.  

ר ֵסֶדר משפחתי נעים, משמעותי ושמח!  אנו מקווים שתזכו ְלַסּדֵ

דור -
האח הבכור 

והחכם. תמיד 
יש לו הברקה או 

תובנה כלשהי, ולא 
פעם הוא מוצא 

קשרים בין הכתוב 
בהגדה לחיים 

שלנו היום. 

מאיה -
הצעירה שבחבורה, 

עוד לא יודעת 
לשאול שאלות, 
ובכלל עוד לא 

מדברת ממש. אנו 
יכולים רק לקרוא 

את המחשבות 
שלה, ולא פעם 
חושבים שחבל 

מאוד שהיא 
שותקת. 

אּורי -
כמו הבן התם 

בהגדה, אורי מתבונן 
בעולם בעיניים 

תמימות. הוא תמיד 
חיובי ותמיד מנסה 

להבין את המתרחש 
מסביבו.
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לפני כניסת חג הפסח עורכים שני טקסים 
חשובים - בדיקת חמץ וביעור חמץ.

בדיקת חמץ היא מעין סיכום של ניקיון הבית 
לקראת חג הפסח. בבדיקה זו אנו מאשרים 

שהבית אכן נקי מחמץ. הבדיקה נערכת בחושך, 
לאור הנר, בערב שלפני ערב פסח. נוהגים 
להסתיר בבית כמה חתיכות של חמץ כדי 

שהילדים ימצאו אותן במהלך הבדיקה.
למחרת, בבוקר שלפני ליל הסדר, עורכים 

ביעור חמץ, כלומר שורפים את שאריות החמץ 
שנשארו בבית.

ההכרזה על ביטול החמץ כתובה בארמית, שפת הדיבור של רוב היהודים בתקופה שבה היא נכתבה. אולם, מכיוון 
שחשוב במיוחד שהמכריז יבין את הדברים שהוא אומר ויתכוון לביטול, יש לומר את ההכרזה בשפה שהמכריז מבין – 

בעברית או בכל שפה אחרת.

 בבוקר שלפני ליל הסדר שורפים את החתיכות שנמצאו בבדיקה ואת שאריות החמץ שנשארו בבית.
לאחר השרפה מבטלים את החמץ, כפי שעשינו בערב הקודם.

א ִבְרׁשּוִתי,  ִאּכָ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ּדְ ּכָ
ּה,  ּה ּוְדָלא ֲחִמּתֵ ֲחִמּתֵ ּדַ

ּה, ּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ִבַעְרּתֵ ּדְ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ

ביעור חמץ 

כל חמץ ושאור שיש ברשותי,

שראיתיו ושלא ראיתיו, 

שביערתיו ושלא ביערתיו,

יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

לפני הבדיקה מברכים: 

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
עּור ָחֵמץ. נּו ַעל ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ שנותר בבית ולא מצאנו - מכריזים שהחמץ בטל ואינו נחשב 
בעינינו, כמו עפר. 

א ִבְרׁשּוִתי, ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ ּכָ
ּה,  ּה, ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ְדָלא ֲחִמּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ

בדיקת חמץ

כל חמץ ושאור שיש ברשותי, 

שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו, 

יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.
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מהו חמץ?
על פי ההלכה, חמץ הוא מאכל שהוכן מקמח 

שנעשה מאחד הגידולים האלה: חיטה, 
שעורה, שיבולת שועל, שיפון או כוסמת, 

וָתפח )או שעשוי לתפוח(. כל מוצר שיש בו 
אפילו מעט מאוד חמץ – נחשב כולו חמץ.

בעבר היו מעט מאוד מוצרים כשרים לפסח, 
ואילו היום אפשר למצוא כמעט כל מוצר 

ב"גרסה" כשרה לפסח, אפילו פיצות, עוגות 
ולחמניות המבורגר!

נוהגים לבדוק את החמץ בבית בעזרת
נר ונוצה, זכר למנהג קדום. משתמשים

בנר ולא בפנס מכיוון שמקור המנהג
בתקופה שעוד לא היו פנסים.

מדוע אין בודקים את החמץ באור מלא 
אלא לאור נר? מתברר שאור הנר יוצר צל 
גדול סביב כל פירור, וכך קל יותר למצוא 

את הפירורים. והנוצה? הנוצה נועדה 
לטיטוא פירורי החמץ ולאיסופם. פירורים 

אלו יישרפו למחרת בשרפת חמץ. 
לפני הבדיקה נוהגים להסתיר בכמה 

מקומות בבית עשר חתיכות קטנות של 
לחם, ואם המחפשים הצליחו למצוא את 

כולן, אפשר להניח שבדקו כראוי. יש 
נוהגים להניח כל חתיכה בשקית ניילון, 

כדי שלא יתפזרו ממנה פירורים. 
נהוג לשתף את הילדים בהסתרת חתיכות 

הלחם ובחיפוש החמץ לאור הנר. 

הטבק והחמץ
פעם אחת, בערב פסח, פנה רבי לוי יצחק 

מברדיצ'ב )המכונה "סניגורם של ישראל"( אל 
שניים מתלמידיו והטיל על כל אחד מהם משימה: 
לתלמיד הראשון הורה לעבור מבית לבית, לספר 

שברצונו לעזור לחולה שחייב לאכול חמץ ולנסות 
למצוא בשבילו חמץ, ואילו לתלמיד השני הורה 

לאסוף בשביל החולה טבק טורקי )באותה תקופה 
נאסר ייבוא של מוצרים מהאימפריה העות'מאנית 

לרוסיה, בגלל המלחמה בין המעצמות(. אחרי שעה 
קלה חזר התלמיד הראשון בידיים ריקות והתנצל 

על שלא הצליח להשיג חמץ – הכול נשרף 
לקראת פסח. כמה שעות אחר כך חזר התלמיד 

השני ואחריו תהלוכה ארוכה של אנשים, כל 
אחד מהם אוחז בידו שק של טבק טורקי. רבי לוי 
יצחק מברדיצ'ב הביט בשני תלמידיו, נשא מבטו 

כלפי מעלה ואמר: "ריבונו של עולם! ראה כמה 
בני ישראל אוהבים אותך. הצאר פיזר שוטרים 

בכל הממלכה כדי לוודא שנתיניו לא יסחרו בטבק 
מטורקיה, ובכל זאת ַלּכול יש טבק בלי סוף; ולך 
אין אפילו שוטר אחד שישגיח שלא יהיה חמץ 
בבתי היהודים, והנה כל הבתים נקיים ממנו".  

)סיפור חסידי(
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> הגדת הזהב, ברצלונה המאה ה־14.

 אם ובת עסוקות בניקיון הבית לקראת
 חג הפסח. לצדן נראים אבי המשפחה

ובן עורכים בדיקת חמץ.
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קערת    הפסח
במסע שלנו הערב ילוו 

אותנו המאכלים המיוחדים 
המונחים על קערת הפסח, 
והם יהיו מעין צידה לדרך. 
המאכלים האלה מסמלים 

רעיונות ואירועים הקשורים 
לסיפור יציאת מצרים ולחג 
הפסח. כמו סמלים אחרים, 

לאורך השנים קיבלו 
המאכלים שעל קערת 
הסדר משמעויות רבות 

ומגוונות, לפניכם כמה מהן:

חלק מיוצאי תימן 
אינם נוהגים להניח את 

המאכלים האלה בקערה 
אחת במרכז השולחן, 

אלא לפזר אותם לאורך 
שולחן הסדר. 

זרוע
שוק כבש צלויה, או שוק או כנף עוף צלויות, לזכר הבשר הצלוי שאכלו 

בני ישראל בלילה האחרון במצרים, ולזכר בשר הקורבן )עז או כבש( 
שהיו מקריבים בחג הפסח בבית המקדש בירושלים. את קורבן הפסח 

היו צולים ואוכלים בליל הסדר. הזרוע מזכירה לנו גם שאלוהים 
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה“ )דברים ה, יד(.  הוציא את בני ישראל ממצרים “ּבְ
יש צמחונים הנוהגים לשים בקערת הסדר פטרייה )שגם לה יש 

"זרוע"(, סלק )המוזכר בתלמוד(, ירק צלוי או תחליף אחר.

מצות
המצות מזכירות לנו הן את העבדות הן את החירות:

מצד אחד, המצות הן ״לחם עוני״, והן מסמלות
את חיי העוני של בני ישראל בהיותם עבדים.

מצד אחר, הן מזכירות לנו את היציאה ממצרים
ואת היציאה מעבדות לחירות – בני ישראל יצאו ממצרים 

בחיפזון, והבצק שהכינו לא הספיק לתפוח. 

חרוסת
תערובת מתוקה של 

רות, אגוזים, תבלינים  ּפֵ
ויין. החרוסת נועדה להזכיר 

 את הטיט ששימש את
בני ישראל בעבודת הפרך. 

יש נוהגים

חזרת
החזרת הנזכרת במשנה היא חסה ערבית. 
בימי הביניים באשכנז התחילו להשתמש 

בשורש של צמח חריף, הוא החזרת של ימינו.
החזרת מסמלת את חייהם המרים של בני ישראל במצרים. 
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קערת    הפסח
ביצה

ביצה קשה )בכמה קהילות – שרופה בקצָה(. הביצה נועדה 
להזכיר את ״קורבן החגיגה״ שהקריבו בבית המקדש בכל חג.

יש הרואים בביצה סמל לאביב או לחיים החדשים ולהתחדשות 
שביציאת בני ישראל ממצרים. 

מרור
ירק שטעמו מר. רבים משתמשים בחסה ערבית. המרור נועד 

להזכיר את מרירות חייהם של בני ישראל במצרים, כפי שכתוב:
ה  ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ָפֶרְך. ַוְיָמַררּו ֶאת ַחּיֵ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ “ַוּיַ

חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים“ )שמות א, יג-יד(. ּבְ

כרפס
הכרפס מסמל את בוא האביב. 
נהוג להשתמש בסלרי, בפטרוזיליה, 
בתפוח אדמה, בצנון או בירקות אחרים. 
טובלים את הכרפס במי מלח או בחומץ, 
לזכר דמעותיהם של בני ישראל במצרים.

מאכל המזכיר לי אירוע   •
או תקופה בחיים שלי...

מאכל הקשור למסורת   •
משפחתית או לזיכרון 

משפחתי שרק בני 
המשפחה מבינים...

ביני לבין עצמי



הגדה
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סימני הסדר
  יש הפותחים את הסדר בשירת סימני הסדר. 

אם ליל הסדר הוא מעין מסע 
לחירות, סימני הסדר הם אבני 

הדרך, התחנות שנעבור בהן 
במהלך המסע. בכמה מהתחנות 

נשהה זמן קצר מאוד, בכמה מהן 
נבלה זמן ממושך, בכמה מהן 

נשוחח, בכמה מהן נשיר ובכמה 
מהן נשתה או נאכל. 

לפני שנצא לדרך, נכיר את שלבי 
הסדר, את המסלול, כדי שנדע מה 

עומד לפנינו ולאן פנינו מועדות.

שׁ      ַקּדֵ

וְּרַחץ   

ס    ְרּפַ ּכַ

ַיַחץ  

יד   ַמּגִ

ַרְחָצה  

מֹוִציא
ה     ּּ ַמּצָ

ָמרֹור 

ּכֹוֵרְך 

נתחיל את המסע שלנו בקידוש על היין. נשתה את כוס היין הראשונה 
מארבע הכוסות שנשתה הערב. כפי שאומרים: "וזוהי רק ההתחלה..."

אחרי הקידוש ניטֹול ידיים בלי ברכה.

בשלב זה נאכל ירק טבול במי מלח. 

בשלב זה יצטרכו הילדים לפקוח עיניים! נחצה את המצה האמצעית 
 לשניים. את החלק הקטן נחזיר לקערת הפסח, ואילו את החלק הגדול –

את האפיקומן – נחביא! 

זהו החלק המרכזי של הערב, ובו נספר את סיפור יציאת מצרים. 

בשלב זה ניטֹול שוב ידיים, והפעם גם נברך. זמן הארוחה מתקרב! 

 חשבתם שמתחילים בארוחה? רק רגע! לפני כן נברך שתי ברכות: "המוציא"
ו"על אכילת מצה" ונאכל את המצה.

ו... הגענו למרור, כאן אוכלים ירק מר. 

נכין כריך של מצה ומרור )וגם קצת חרוסת להמתקה(.
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ֻשְׁלָחן
עֹוֵרך   

ָצפוּן   

ֵרך    ּבָ

ל   ַהּלֵ

ִנְרָצה  

התאימו לסימני הסדר מנגינה מוכרת, למשל, את לחנו של השיר ״יש לנו תיש״.   •
אם הילדים הכינו שלטים ועליהם סימני הסדר )ראו בהכנות לליל הסדר, עמ’ 9(, זה הזמן   •

להציג אותם לפני המשתתפים. בכל פעם שתגיעו לשלב חדש במהלך הסדר, הציעו לילדים 
להציג את השלט המתאים מול כולם. 

יש נוהגים לשיר 
בכל שלב של הסדר 

את סימני הסדר 
מההתחלה ועד לסימן 

שהגיעו אליו. כך 
מרגישים את התקדמות 

הסדר על כל שלביו.

<  בראש פתוח  >

< 
ם 

גי
וה

ש נ
  י

>
למה יש לסדר סימנים? 

 סימני הסדר, שמקורם ככל הנראה במאה ה־11,
 נכתבו בחרוזים וחוברו להם מנגינות קליטות,

כדי שהמשתתפים יוכלו לשיר אותם וכך לזכור מה 
עושים בסדר פסח ובאיזה סדר.

לסימנים הייתה חשיבות רבה בתקופה שבה ההגדות 
נכתבו ביד ולא לכל המשתתפים היו הגדות לעיין בהן. 

כן, סוף־סוף אוכלים ממש, בתיאבון!

נמצא את האפיקומן שהוצפן ונאכל ממנו. 

נברך את ברכת המזון על האוכל המצוין שאכלנו.

נודה על יציאת מצרים ועל הדברים הטובים שבחיינו. 

נסיים את הסדר בשירה נמרצת, אולי גם הנרדמים יתעוררו ויצטרפו!
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אחד ההורים או שניהם אומרים את הברכה. יש נוהגים להניח ידיים על ראש הבן או הבת:

ברכת
הבנים 
והבנות 

לפני תחילת הסדר יש נוהגים לברך 
את הילדים בברכת הבנים והבנות, 

כפי שנהוג לעשות בשבתות ובחגים 
אחרים. המנהג לברך את הילדים הוא 

מנהג חדש למדיי, העדויות הראשונות 
לקיומו הן מן המאה ה־17. 

המשפט הראשון בברכת הבנים לקוח 
מברכת יעקב לבניו. המשפט הראשון 

בברכת הבנות מקביל לו, ויש האומרים 
שהוא חובר בהשראת פסוק ממגילת 
רות )רות ד, יא(. החלק השני של הברכה 
הוא ברכת כוהנים, שמקורה בתורה. 

יש נוהגים להוסיף לברכה זו גם ברכה 
אישית.

ָניו ֵאֶליךָ < ינהג בך בחיבה וברחמים. ׂא יי ָפּ ִויֻחֶנׇּך < יתן לך חן.    ִיָשּ

ְמֶרָך, ְיָבֶרְכָך יי ְוִיְשׁ
ָך, ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ ָיֵאר יי ָפּ

לֹום. ם ְלָך ָשׁ ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂ א יי ָפּ ׂ ִיָשּ
)במדבר ו, כד-כו(

לבן:

יְמָך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ
ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ

)בראשית מח, כ(

לבת:

יֵמְך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ
ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה.  ָשׂ ְכּ



ַמִגּיד
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שׁ ַקֵדּ

כמו בכל ערב שבת וערב חג )מהתורה(, גם בערב חג הפסח מקדשים על היין. 
כוס היין הזאת היא הכוס הראשונה מארבע הכוסות ששותים במהלך סדר פסח. 
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הקידוש הוא ברכה,
בדרך כלל ברכה על יין.

באמירת הקידוש אנו
מקדשים את היום –
עושים אותו לקדוש,

למיוחד, ומבדילים
אותו מימי החול.

מוזגים כוס ראשונה לכל המסובין ומקדשים.
כאשר ליל הסדר חל בערב שבת מתחילים כאן:

י, ִ ּשׁ ִ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהּשׁ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ַוְיֻכּלּו ַהָשּׁ

ה.  ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ה. ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמָכּ יֹום ַהׁשְ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ׁש אֹותֹו, ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֵרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות.    )בראשית א, לא; ב, א-ג( ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמָכּ י בֹו ׁשָ ּכִ

ביום חול מתחילים כאן:

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמְצֹוָתיו, נּו ּבְ ׁשָ ל ָלׁשֹון ְוִקּדְ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ְמָחה,  תֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלׂשִ ּבָ ַאֲהָבה )ׁשַ ן ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ה, ּצֹות ַהּזֶ ה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהּמַ ת ַהּזֶ ּבָ ׂשֹון ֶאת יֹום )ַהַשּׁ ים ְלָשׂ ים ּוְזַמּנִ ַחּגִ

ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ּבְ
ָך ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשְ ּבָ ים, )ְוׁשַ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ּכִ

נּו, ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבָשׂ ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ )ּבְ

ים. ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש )ַהּשׁ ה יי, ְמַקּדֵ רּוְך ַאָתּ ּבָ

שׁ ַקֵדּ ַמִגּיד
 אצל הספרדים וברבות מעדות המזרח נהוג להעביר את קערת הפסח מעל ראשיהם

של כל המשתתפים בסדר ואף לנגוע בראשיהם ולשיר:

ְצַרִים. ְבִהילּו ָיָצאנּו ִמּמִ ּבִ
 ויש האומרים את המשפטים האלה )שהם, למעשה, תרגום של משפטים מתוך

"הא לחמא עניא"( במקום המשפט הקודם, או נוסף עליו.

ֵני חֹוִרין. ֶאְתמֹול ָהִיינּו ֲעָבִדים, ַהּיֹום ּבְ
ֵני חֹוִרין.  ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ אן, ְלׁשָ ַהּיֹום ּכָ

הגדה
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ברכת שהחיינו 
בסוף הקידוש מברכים "ברכת שהחיינו". בברכה 
הזאת אנו מודים על שזכינו להגיע לזמן מיוחד, 

אנו מביעים הערכה לעצם החיים ומכירים 
בחשיבות שבציון אירועים לאורך חיינו. אנו 
מבטאים את הרעיון שהחיים אינם מובנים 

מאליהם, ושהאפשרות להשתתף באירועים 
משמחים ובעלי משמעות היא זכות, מתנה

שיש להודות עליה.

נביט סביב שולחן הסדר בפניהם של כל 
המשתתפים, ונודה שאנחנו יחד בערב הזה.

על קדושת הזמן כתב הוגה הדעות
הרב אברהם יהושע השל: 

היהדות מצווה עלינו להידבק בקדושה 
שבתוך הזמן, להידבק בקדושת המאורע,

ללמוד איך לחנוך מקדשים הצפים ועולים
מתוך הזרם האדיר השוטף בכל ימות השנה.

)הרב אברהם יהושע השל(

מה לארבע כוסות ולסדר פסח? 
לא ברור מהו מקור המנהג לשתות ארבע כוסות 

יין בסדר פסח. מכל מקום, חז"ל קישרו בין ארבע 
הכוסות ל"ארבע לשונות הגאולה", כלומר, כנגד 

ארבעת השלבים בגאולת בני ישראל ממצרים 
המפורטים בספר שמות: 

ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים  ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ
י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם,  ְלּתִ ְוִהּצַ

דִֹלים.  ָפִטים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוִבׁשְ י ֶאְתֶכם ּבִ ְוָגַאְלּתִ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ְוָלַקְחּתִ

י ֲאִני יי ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ם ּכִ  ִויַדְעּתֶ

ַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים. )שמות ו, ו-ז( ִמּתַ

הפסוק הבא מזכיר עוד שלב בגאולה: 

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ... )שמות ו, ח(
בימינו יש נוהגים לשתות גם כוס חמישית, כנגד 

הפועל "והבאתי", לציון התחדשות החיים היהודיים 
בארץ ישראל והקמת מדינת ישראל.

לפי המנהג הזה, שותים כוס רביעית לפני "הודו" 
)בעמ' 117( וכוס חמישית בסוף "הלל" )בעמ' 120(.

< 
ר 

אח
ט 

מב
  >

<  הגיג  >

אופס...

לא נורא, אימא,
יש עוד שלוש כוסות...

אוי!

רגע של קדושה שאני זוכר/ת במיוחד... 

ביני לבין עצמי

 החגים מתרוממים מעל המישור של
ימי החול, כמו ההרים המתרוממים 

מעל המישור של האדמה.
 >)ח״נ ביאליק(

ר 
אח

ט 
מב

  >
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ֶהֱחָינוּ  <  ברכת שהחיינו נאמרת, בין היתר, בערבי חגים, על אכילת פרי בפעם הראשונה בעונה,  ברכת ׁשֶ
על קיום מצווה בפעם הראשונה בשנה )כמו הדלקת נר חנוכה( ועל עניין טוב שקרה לאדם. 

כאשר ליל הסדר חל במוצאי שבת מוסיפים הבדלה לאחר הקידוש: 

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין קֶֹדׁש ְלחֹול, יל ּבֵ ְבּדִ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה, ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ין יֹום ַהׁשְ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ֶ ין אֹור ְלחשֹׁ ּבֵ
, ְלָתּ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ת ִלְקֻדַשּׁ ּבָ ת ַשׁ ַ ין ְקֻדּשׁ ּבֵ

, ָתּ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ ְוֶאת יֹום ַהּשׁ
ֶתָך. ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלָתּ ְוִקּדַ ִהְבּדַ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. יל ּבֵ ה יי ַהַמְבּדִ רּוְך ַאּתָ ָבּ

מברכים ברכת שהחיינו:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ה )בהישענות( לצד שמאל. שותים כוס ראשונה בֲהִסיּבָ

הסיָּבה היא הטיית הגוף, הישענות, ובליל הסדר היא מסמלת חירות )וראו 
בהרחבה בעמ’ 23(. נשענים לצד שמאל דווקא, משום שרוב בני האדם 

אוכלים ביד ימין, ובתלמוד נשמעת גם הדעה שהסיבה לימין עלולה לגרום 
לחנק )תלמוד בבלי, פסחים קח ע״א(. ה ֲהִסיּבָ

ה נ ו ש א ר ס  ו כ



לקראת אכילת הכרפס נוטלים ידיים. אמנם לנטילת הידיים יש סיבה הלכתית )הדרישה ליטול ידיים לפני אכילת מאכלים טבולים ורטובים(, אך אפשר 
לראות בנטילת הידיים גם התכוונּות לקראת האכילה. נטילת הידיים מגבירה את הערכתנו למזון וגורמת לנו שלא לקבל אותו כמובן מאליו. 

אחרי נטילת הידיים אוכלים את הכרפס – ירק המשמש מתאבן. טובלים את הכרפס במי מלח או בחומץ, כדי לסמל את הדמעות
שהזילו בני ישראל בגלל קשיי העבדות במצרים. 
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ּוְרַחץ 
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הגדה

 נוטלים ידיים לקראת אכילת הכרפס ואין מברכים.

על פי אחד המנהגים, רק עורך הסדר או עורכת הסדר נוטלים ידיים, ואילו 
על פי מנהג אחר, כל המשתתפים נוטלים ידיים. כך או כך, רבים נוהגים 
ליטול ידיים ליד השולחן )ולא ליד הכיור( ומעבירים קערת מים, נטלה 

ומגבת בין המשתתפים. מנהג זה, שבו הכול מרגישים שהם "אדונים נכבדים", 
ממחיש שהערב כולנו בני חורין.

כדי להגביר תחושה זו, כל משתתף יכול ליטול את ידיו של היושב לצדו. 
לחלופין, אחד המשתתפים יכול לקום וליטול את ידיהם של כל המשתתפים, 

ולבסוף ייטול אחד מהם את ידיו שלו.

ּוְרַחץ

ס ְרּפַ ּכַ
טובלים את הכרפס במי מלח או בחומץ ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה.  ּבֹוֵרא ּפְ

יש נוהגים

הכרפס הוא ירק שמברכים עליו
"בורא פרי האדמה".  יש נוהגים

להשתמש בירק ירוק )בסלרי,
המכונה בעדות רבות כרפס, או

בפטרוזיליה( כדי לסמל את האביב –
העונה שבה יצאו בני ישראל ממצרים

ושמסמלת התחלה חדשה והתחדשות.
אחרים משתמשים בירקות אחרים,

כמו תפוח אדמה או צנון. נראה
שירקות אלו שימשו בעיקר ָבּארצות
הקרות שבהן לא היו ירקות טריים 

אחרים בעונה זו.
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 נחמד לשבת בנוח ולטבול ירקות...
אבל למה בסדר פסח? 

< 
ם 

גי
וה

ש נ
  י

> 

< 
יג

הג
 >

יש נוהגים להגיש 
לשולחן הסדר ירקות 

חתוכים רבים וגם כמה 
וכמה מטבלים, ולאחר 

אכילת הכרפס להמשיך 
"לנשנש" ירקות. מנהג 

זה יכול לעזור לכל 
המשתתפים ליהנות 
מהמשך הסדר בלי 

קרקורי בטן. 

אביב הגיע, פסח בא 

הכרפס מסמל את האביב – העונה שבה יצאו בני ישראל 
חֶֹדׁש ָהָאִביב )שמות יג, ד(. ם יְֹצִאים ְבּ ממצרים: ַהּיֹום ַאֶתּ

הקשר בין חג הפסח לעונת האביב מהותי כל כך, עד שבכל 
כמה שנים מוסיפים חודש לפני חג הפסח )חודש אדר ב' 

בשנה מעוברת( כדי להבטיח שחג הפסח ייחגג באביב. 
כפי שיציאת מצרים ושחרורם של בני ישראל מכבלי 

העבדות מציינים את ראשית התגבשותו של העם 
היהודי, האביב הוא עונת הלבלוב וההתחדשות בעולם 

הצומח ובעולם החי, וגם בחיי האדם – בחורף הקר אנחנו 
מתכסים בבגדים ובשמיכות ונוטים להסתגר בבתים 

 המחוממים, ואילו באביב חשים תחושה של שחרור ומוכנים
להתחלות חדשות. 

הקשר בין עונת האביב לחג הפסח ניכר ומורגש בארץ 
ישראל ובארצות הקרובות לה. לעומת זאת, בארצות 
שבחצי הדרומי של כדור הארץ )למשל, באוסטרליה 

ובדרום אמריקה( חג הפסח חל בעונת הסתיו, ולכן קשה 
יותר לחוש בקשר בין החג לבין רעיון ההתחדשות.

כמה מהמנהגים של סדר פסח מבוססים על מנהגים שנהגו במשתה 
היווני־הרומי הקלאסי – הסימפוזיון. בעיני החכמים ביטא המשתה 
הזה את רעיון החירות, את היותנו בני חורין. במשתה היו האזרחים 

החופשיים של יוון ורומא )ורק הם, ולא, למשל, נשים ועבדים( מסובין, 
כלומר יושבים בניחותא על ספות נמוכות או על כריות, נשענים לצד 

שמאל ואוכלים ושותים ביד ימין. המשתה נפתח במתאבנים – בירקות 
ובמטבלים – והיין נמזג בנדיבות, ובמהלכו היו המשתתפים דנים 

בשאלות פילוסופיות, למשל, במהות החיים ובתכלית האדם. 
גם בסדר פסח שעיצבו החכמים אנו יושבים מסובין )בעבר היו שנהגו 

לשבת על מזרנים, ויש נוהגים כך גם היום(, אוכלים ירקות טבולים, 
שותים יין ודנים בנושא חשוב – בעבדות ובחירות.

ואולם, שלא כמו במשתה היווני־רומי, שבו היו עבדים משרתים את 
אדוניהם, בסדר פסח כולנו בני חורין. כמה מהמנהגים היווניים־רומיים 

קיבלו בסדר פסח משמעות אחרת. למשל, הדיון עוסק ביציאת מצרים, 
בעבדות ובחירות, וארבע כוסות היין מבטאות את שמחתנו על 

השחרור מהשעבוד ועל הגאולה.

ניצנים נראו בארץ 
מילים: מתוך שיר השירים

לחן: נחום היימן 

ָאֶרץ ִניָצִנים ִנְראּו, ִנְראּו ּבָ
יַע, ֵעת ָזִמיר. ֵעת ָזִמיר ִהּגִ
ָאֶרץ ִניָצִנים ִנְראּו, ִנְראּו ּבָ

יַע, ֵעת ָזִמיר. ֵעת ָזִמיר ִהּגִ

ה, ְסָתו ָעַבר, ְסָתו ָחַלף־ָהַלְך לֹו י ִהּנֵ ּכִ
ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנּו, ָנְתנּו ֵריָחם. ַהּגְ

ה, ְסָתו ָעַבר, ְסָתו ָחַלף־ָהַלְך לֹו י ִהּנֵ ּכִ
ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנּו, ָנְתנּו ֵריָחם. ַהּגְ
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פסח בא  
 מילים: בלהה יפה

לחן: ידידיה אדמון 

ה! ְמָחה ַרּבָ ה, ׂשִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ
א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהּגִ

יִסים ֶגד ִעם ּכִ ְפרּו ִלי ּבֶ ּתָ
ֱאגֹוִזים! אּו ִכיַסי ּבֶ ִמּלְ

יֹות ע ֻקׁשְ ַאל ַאְרּבַ אֹול ֶאׁשְ ׁשָ
ע ּכֹוסֹות ה ַאְרּבַ ּתֶ תֹה ֶאׁשְ ׁשָ

ִביא י ּתָ דֹוָלה ִאּמִ ְוכֹוס ּגְ
ִביא. הּו ַהּנָ ְלֵאִלּיָ

ַהְלַואי ָיבֹוא, ַהְלַואי ָיסּור
ְך ָהדּור! ל ּכָ ִיְרֶאה אֹוִתי ּכָ

ה! ְמָחה ַרּבָ ה, ׂשִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ
א! ַסח ּבָ יַע, ּפֶ ָאִביב ִהּגִ

אל גינת אגוז 
 מילים: מתוך שיר השירים

לחן: שרה לוי־תנאי

ילדים

איך יודעים שבא אביב? 
מילים ולחן: דתיה בן דור

א ָאִביב? ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ
ִלים ָסִביב ָסִביב, ִמְסַתּכְ

ִביִלים, ְ ׁשּ ֵאין עֹוד ּבֹוץ ּבַ ְוִאם רֹוִאים ׁשֶ
ִעיִלים, ֶנֶעְלמּו ַהּמְ ְוִאם רֹוִאים ׁשֶ

ָרג ְוַגם ַחְרִצית ְוִאם ּפָ
טּו ַאְרִצי. ְ ִלְכבֹוד ֶהָחג ִקׁשּ

ָאז יֹוְדִעים, ָאז יֹוְדִעים 
א ָאִביב, ּבָ א ָאִביב, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ
א ָאִביב. ּבָ ָאז יֹוְדִעים ׁשֶ

א ָאִביב? ּבָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ
ִלים ָסִביב ָסִביב, ִמְסַתּכְ

ְוִאם רֹוִאים ֲהמֹון ָיַדִים ָחרּוצֹות,
ֵבִדים ִעם ַיִין ּוַמּצֹות, ים ּכְ נֹוְשֹאֹות ַסּלִ

ה  ִרים "ִשְֹמָחה ַרּבָ ְוִאם ׁשָ
א", ַסח ּבָ יַע ּפֶ ָאִביב ִהּגִ
ָאז יֹוְדִעים, ָאז יֹוְדִעים 

א ָאִביב, ּבָ א ָאִביב, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ
א ָאִביב. ּבָ ָאז יֹוְדִעים ׁשֶ

י ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ֶאל ּגִ
ַחל; י ַהּנָ ִאּבֵ ִלְראֹות ּבְ

ֶפן, ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶ
ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים.

ֶדה, ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהּשָׂ
ָפִרים, ּכְ ָנִליָנה ּבַ

ָרִמים. יָמה ַלּכְ ּכִ ַנׁשְ
ֶפן, ְרָחה ַהּגֶ ִנְרֶאה ִאם ּפָ

ָמַדר. ח ַהּסְ ּתַ ּפִ

עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן,
ָמיו; לּו ְבׂשָ י ִיּזְ ָהִפיִחי ַגּנִ

ָיבֹא דֹוִדי ְלַגּנֹו
ִרי ְמָגָדיו. ְויֹאַכל ּפְ
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ַיַחץ

 שלוש המצות שעל שולחן הסדר מסמלות את שלוש הקבוצות בעם ישראל - הכוהנים, הלויים וישראל - ויחד הן מסמלות את עם ישראל כולו.
 ואכן, בליל הסדר חשוב שכל אחד ואחד מהמשתתפים ירגיש שהוא חלק מסיפור שעבוד בני ישראל במצרים ויציאתם ממנה. בשלב הזה - "יחץ" -

חוצים את המצה האמצעית לשני חלקים.  



הגדה
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ַיַחץ
לוקחים את המצה האמצעית מתוך עֵרמת שלוש המצות ושוברים אותה לשני חלקים: את החלק 
הקטן מחזירים לערמת המצות שבקערת הסדר. את החלק הגדול – האפיקומן – עוטפים במפית 

ומחביאים כדי שלא ייאכל בטעות במהלך הסעודה, שכן הוא אמור להיות הדבר האחרון שאוכלים 
בה. במשך הדורות התפתח מנהג "לגנוב" את האפיקומן, מנהג היוצר אתגר לילדים ומעודד אותם 

להישאר ערים עד סוף הסדר.

יהודים יוצאי תוניסיה נוהגים 
ללוות את פעולת חציית המצה 

באמירה דרמטית בערבית־יהודית 
או בצרפתית: "כך קרע אלוהים 
את הים ל־12 חלקים כשיצאו 

בני ישראל ממצרים". אמירה זו 
 מבוססת על המדרש, שלפיו

 פילס אלוהים 12 שבילים בתוך
 ים סוף, כנגד 12 השבטים

)פרקי דרבי אליעזר, מב(.

מנהגים שונים 
לאפיקומן 

במשפחות רבות המבוגרים 
מחביאים את האפיקומן 
ועל הילדים למצוא אותו.
במשפחות אחרות נהוג 
שהילדים מחביאים את 
האפיקומן, ועורך הסדר 

או עורכת הסדר נדרשים 
לחפש אותו.

הגיםיש נוהגים
ש נו

י

 גם אנחנו החבאנו את האפיקומן –
בתוך ההגדה עצמה! 

דפדפו לעמ' 103 וחפשו את האפיקומנים. 

ילדים
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אחרי שהתכוננו למסע לחירות והצטיידנו היטב, הגיע הזמן להפוך דף ולצלול לתוך החלק המרכזי והחשוב ביותר בליל הסדר – "מגיד", החלק שבו 
אנו מספרים את סיפור יציאת מצרים. 

ַמִגּיד



הגדה

יד ַמִגּ
 אצל הספרדים וברבות מעדות המזרח נהוג להעביר את קערת הפסח מעל ראשיהם

של כל המשתתפים בסדר ואף לנגוע בראשיהם ולשיר:

ְצַרִים. ְבִהילּו ָיָצאנּו ִמּמִ ּבִ
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בכמה עדות נהוג לפתוח
את "מגיד" בשירה המכניסה

אותנו לאווירת הסיפור.

 ויש האומרים את המשפטים האלה )שהם, למעשה, תרגום של משפטים מתוך
"הא לחמא עניא"( במקום המשפט הקודם, או נוסף עליו.

ֵני חֹוִרין. ֶאְתמֹול ָהִיינּו ֲעָבִדים, ַהּיֹום ּבְ
ֵני חֹוִרין.  ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ אן, ְלׁשָ ַהּיֹום ּכָ

הגדת ברצלונה, המאה ה־14. באיור נראה המנהג לשים את קערת הסדר  <

על ראשיהם של המשתתפים בסדר.



המנהג להעביר את קערת הפסח מעל ראשיהם 
של משתתפי הסדר הוא מנהג רווח אצל 

הספרדים ובחלק מעדות המזרח. יש המניחים 
את הקערה לרגע על כל ראש וראש )לפעמים 

 בטפיחה קלה(, יש נוהגים לעשות שלושה
 סבבים כאלה, ויש שאצלם אחד הילדים עולה

על השולחן ומעביר את הקערה מעל ראשיהם 
של כל המשתתפים. 

יש אומרים שמנהג זה רומז לענני הכבוד שהגנו 
על בני ישראל במדבר ולהשגחת האל, ויש 

אומרים שהוא מבטא את הרעיון שכל אחד ואחד 
ממשתתפי הסדר צריך להרגיש חלק מסיפור 

יציאת מצרים. 

בקהילות אחדות נהוג לפתוח
את "מגיד" בהצגה קצרה.

הילדים מתחפשים לבני ישראל במדבר
ומנהלים דו־שיח עם משתתפי הסדר

המבוגרים.

המבוגרים שואלים: מי אתם?
הילדים עונים: בני ישראל.

המבוגרים מוסיפים: מאין באתם?
הילדים עונים: מארץ מצרים.

המבוגרים: ומה הייתם במצרים?
הילדים: עבדים.

המבוגרים: ומה אתם עכשיו?
הילדים: בני חורין.

המבוגרים: ומי הוציא אתכם ממצרים?
הילדים: הקדוש ברוך הוא.

המבוגרים: ולאן אתם הולכים?
הילדים: לירושלים.

המבוגרים: ומה תאכלו בדרך?
הילדים: ָמן.

המבוגרים: ומה תעשו ּפֹה?
הילדים: נספר לכם על יציאת מצרים.

< 
ם 

גי
וה

ש נ
  י

>

<  יש נוהגים  >
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ילדים

 ברוח המנהג, הכינו הצגה קצרה
של יציאת מצרים.

היעזרו בדו־שיח שלמעלה, בתחפושות 
ובאביזרים למיניהם.

כדאי להתחיל את ההצגה בכניסה 
דרמטית לחדר שהסדר נערך בו.



ַלְחָמא ַעְנָיא < לחם העוני, מצות, לחם של עניים.
ִיְפַסח < יחגוג את הפסח )במקור נאמר על הקרבת קורבן הפסח(. 

זה לחם העוני
שאכלו אבותינו בארץ מצרים.

כל רעב יבוא ויאכל,

 כל צריך יבוא ויפסח.

השנה ]אנחנו[ כאן,

לשנה הבאה  בארץ ישראל.

השנה ]אנחנו[ עבדים,

לשנה הבאה בני חורין.

אנו פותחים את "מגיד" 
בהזמנה לכל מי שאינו 
יכול לקיים את הסדר 
בביתו, להצטרף אלינו 

לסדר.

 מסירים את הכיסוי מעל המצות, מגביהים את הקערה
ואומרים או שרים:

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא
ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. י ֲאָכלּו ֲאָבָהַתָנא ּבְ ּדִ

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵיֻכל,  ל ּדִ ּכָ
ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.  ל ּדִ ּכָ

א ָהָכא,  ּתָ ָהׁשַ
ָרֵאל.  ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ַלָּׂשָנה ַהּבָ

י, א ַעְבּדֵ ּתָ ָהׁשַ
ֵני חֹוִרין. ָאה ּבְ ַלָּׂשָנה ַהּבָ

למה בארמית? 
ארמית הייתה השפה הנפוצה בקרב היהודים בתקופה שבה נכתב "הא לחמא עניא". הבחירה לכתוב את הקטע 

הזה בשפה המוכרת לכול מעידה על חשיבותו – מי שכתב אותו וצירף אותו להגדה רצה שהכול יוכלו להבינו! 
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< 
יג

הג
 >

ב"הא לחמא עניא" אנו נעים על ציר הזמן: אנו יושבים לשולחן הסדר בהווה ומזמינים אחרים לאכול ולחגוג 
עמנו; אנו מציגים את המצות – הסמל העיקרי של החג – המזכירות את העבר, את תקופת העבדות במצרים 
ותקופות אחרות של גלות וקושי; ומביעים את תקוותנו לעתיד – את התקווה להגיע לארץ ישראל )תקוותם 

של היהודים בגלות( ואת התקווה להיות חופשיים. 
קטע זה מחבר בין תקופות וקצוות ומגלם את סיפור החג כולו.

המהר"ל מפראג )המאה ה־16( סיכם 
פירושים של פרשנים אחרים וכתב 
שהמצה נקראת "לחם עוני" מפני 
שמכינים אותה מבצק שלא 
החמיץ ולא תפח, ועל כן היא 
דקה ונראית דלה ו"מסכנה", 
ובכך היא מזכירה את העני שהוא 
נמוך ושפוף.

על פי רש"י, המילה "עוני" 
בביטוי זה מקורה במילה "עינוי". 
המצה היא לחם המזכיר את 
העינויים שעונו בני ישראל 
במצרים. 

בתלמוד נאמר בשם רבי עקיבא 
שיש לקרוא "לחם ָעִני", כלומר 

לחם עני בטעמים, ומכאן שאסור 
שהעיסה שממנה מכינים את 

המצות תהיה רבת טעמים ואסור 
להעשירה בדבש, ביין או בשמן. 

רק בעזרת מצה יבשה וחסרת 
טעם נוכל לטעום את טעם 

העוני של בני ישראל במצרים, ואת 
טעמו של כל עוני שהוא.

בתלמוד נאמר בשם החכם שמואל, 
ש"לחם עוני" הוא לחם שעונים עליו 

)מספרים עליו( הרבה דברים. 

מצה היא לחם עוני.
למה "עוני"?

חשוב מאוד לדאוג 
לנזקקים, וגם 

לאנשים בודדים 
שאין להם עם מי 
לעשות את הסדר, 
אבל דבר אחד בכל 

זאת מפריע לי...

בקטע הזה מזמינים 
את כל מי שרעב לבוא 

ולאכול אתנו.

אם אנחנו 
מזמינים 

אורחים, למה 
אנחנו מגישים 
להם לחם עוני?!



צל ומי באר
מילים: יורם טהרלב

לחן: לוי שער

אִדי ְדרֹון ֵמַעל ַהּוָ ּמִ ּבַ
ה ּפֹוֵרַח, ֵקִדּיָ ֵעץ ַהׁשְּ

ים. ֲאִויר ִניחֹוַח ַהַדּסִ ּבָ
ִיץ, ַמן ִלְפֵני ַהּקַ ֶזה ַהּזְ

ב ּפֹוֵתַח ָעָריו ַהֵלּ ׁשְ
ְכָנִסים. רּוִכים ַהּנִ ְוָתִמיד ּבְ

ה ֵאּלֶ ר ּכָ ָיִמים ֲאׁשֶ ּבְ
ִיל, ים ַעד ּבֹוא ַהּלַ ְמַחּכִ

ים ִלְצָעִדים ְקֵרִבים. ְמַחּכִ
ִריַח, לֹא סֹוְגִרים ֶאת ַהּבְ

לֹא עֹוְצִמים ֶאת ָהֵעיַנִים,
יִבים. ֵאֶלה ַמְקׁשִ ָיִמים ּכָ ּבְ

יורם טהרלב כתב את 
השיר הזה בעקבות 

מקרה שחווה בילדותו. 
בתקופת המנדט 

הבריטי בארץ ישראל 
הגיעה ליָגור, קיבוצו 
של טהרלב, קבוצת 

מעפילים. כדי להערים 
על השוטרים הבריטים 

שבאו לחפש אַחר 
המעפילים, התערבבו 

חברי הקיבוץ בין העולים 
והסתירו אותם בחדרי 
המגורים. המעפילים 

הסתתרו בקיבוץ במשך 
חודש. 

השיר מעיד על ֲהַלך 
הרוח שאפיין את אנשי 

היישוב היהודי בארץ 
ישראל בימים ההם, 
ועל נכונותם לפתוח 

את בתיהם ולסייע 
למעפילים.

למי קל לנו יותר לעזור 
ולתרום - לאנשים קרובים 

לנו, לאנשים שאיננו 
מכירים היטב, או לאנשים 

שאיננו מכירים כלל?

ל ֶלֶחם, ת ׁשֶ ָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ּפַ ִמי ׁשֶ
ֵאר, ָעֵיף ִיְמָצא ּפֹה ֵצל ּוֵמי ּבְ ִמי ׁשֶ

תֹו נֹוֶפֶלת ּכָ ּסֻ ִמי ׁשֶ
ֶלת, ּדֶ ֵנס ּבַ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ֵאר. ָ ֵנס ְוַעד עֹוָלם יּוַכל ְלִהּשׁ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ל ֶלֶחם, ת ׁשֶ ָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ּפַ ִמי ׁשֶ
ֵאר, ָעֵיף ִיְמָצא ּפֹה ֵצל ּוֵמי ּבְ ִמי ׁשֶ

תֹו נֹוֶפֶלת ּכָ ּסֻ ִמי ׁשֶ
ֶלת, ּדֶ ֵנס ּבַ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ֵאר. ָ ְוָתִמיד יּוַכל ְלִהּשׁ

ִנינּו, ּבָ ִית ׁשֶ ֶזה ַהּבַ
ַטְענּו, ּנָ ֶזה ָהאֶֹרן ׁשֶ

ֵאר. ִביל ְוזֹוִהי ַהּבְ ֶזה ַהּשְׁ
א ְלפֹה ָאִחינּו, ּבָ ִמי ׁשֶ
נּו, א ָיֵסב ִעּמָ ּבָ ִמי ׁשֶ

ֵגר. ַער ׁשּוב לֹא ִיּסָ ַ ְוַהּשׁ

ל ֶלֶחם... ת ׁשֶ ָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ּפַ ִמי ׁשֶ

ביני לבין עצמי

כל אחד מִאתנו חש מדי פעם בפעם "רעב" וזקוק ל"צל 
ומי באר". בהזדמנויות האלה אנו זוכים לפעמים להכיר 

ִמים לב לצרכים שלנו  אנשים קשובים ומבינים, אנשים השָׂ
ופותחים לפנינו את לבם.

ספרו על הזדמנויות שבהן הזמינו אתכם 
להצטרף, להיות חלק, או דאגו לצרכים שלכם.

לראות את 
האחר 
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מדברים על זה



ֶלֶחם הוא המזון הבסיסי 
והנפוץ ביותר ברוב חלקי העולם. 

בעבר וגם כיום מסמל הלחם 
רווחה, שפע, מזל טוב וחיים. 

בתנ"ך נזכר הלחם מאות פעמים, 
לעתים הוא אף מילה נרדפת 
למזון. בשל חשיבותו יוחדה 
ללחם ברכה אחרת משאר 

המזונות – ברכת "המוציא לחם 
מן הארץ". הלחם עשוי מחומרים 

פשוטים ובסיסיים, קמח ומים, 
ולכן אפשר להכין אותו בקלות, 

והוא מזון זמין וזול. בתרבויות 
רבות וגם ביהדות מחסור בלחם 

הוא סמל לרעב, לעוני ולמצוקה. 
המצות הן סוג של לחם, אולם 
הן "לחם עוני", לחם שהוא עני, 

דל. בניגוד ללחם המסמל שפע, 
המצות מסמלות מצוקה ומחסור. 

המצות מסמלות את מצבם של 
בני ישראל בעת יציאת מצרים – 

צמצום, דלות ויציאה בחיפזון. 

< 
יג

הג
 >

קו העוני
 רוני סומק

יו ָהעִֹני. ְחּתָ ר ִלְמתַֹח ַקו ְולֹוַמר: ִמּתַ ִאּלּו ֶאְפׁשָ ּכְ
ִצְבֵעי ִאּפּור זֹוִלים ּבְ ֶחם ׁשֶ ה ַהּלֶ ִהּנֵ

חֹר ִנְהָיה ׁשָ
ה ַחת ְקַטּנָ ַצּלַ יִתים ּבְ ְוַהּזֵ

ְלָחן. ֻ ת ַהּשׁ ַעל ַמּפַ
ָעה ְמַטס ַהְצּדָ ֲאִויר, ָעפּו יֹוִנים ּבִ ּבָ

ה, ֲעָגָלה ָהֲאֻדּמָ ְפט ּבָ ַיד מֹוֵכר ַהּנֵ ּבְ ֲעמֹון ׁשֶ ִלְצִליֵלי ַהּפַ
ית. ּצִ ֲאָדָמה ַהּבֻ ֵפי ַהּגּוִמי ּבָ ל ַמּגְ ִחיָתה ׁשֶ ם קֹול ַהּנְ ְוָהָיה ּגַ

ְראּו לֹו ְצִריף, ּקָ ִית ׁשֶ ּבַ ָהִייִתי ֶיֶלד, ּבַ
ָרה. ָאְמרּו ָעֶליָה ַמְעּבָ כּוָנה ׁשֶ ְ ּשׁ ּבַ

יו ַהּכֹל ִנְרָאה ְחּתָ ָרִאיִתי ָהָיה ַקו ָהאֶֹפק ּוִמּתַ ִחיד ׁשֶ ו ַהּיָ ַהּקַ
עִֹני.

> ז'אן פרנסואה מילה, המלקטות, 1857

שתפו זה את זה:
איזה מאכל מסמל בעיניכם שפע?

איזה מאכל הוא סמל למחסור?
הסבירו מדוע.

 <
ר 

אח
ט 

מב
 >

ַמִגּיד  | 33 |  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

מדברים על זה



הגדה

ָנה ַתּ ַמִגּיד  | 34 |  ַמה ִנְּשּׁ

מוזגים לכולם כוס שנייה ומכסים את המצות. יש הנוהגים להוריד את 
הקערה מן השולחן. נהוג שצעיר המשתתפים בסדר שר את "מה נשתנה".

ְיָלה ַהֶזּה ָנה ַהַלּ ַתּ ְשּׁ  ַמה ִנּ
ילֹות? ל ַהּלֵ ִמּכָ

ה, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ה. ּלֹו ַמּצָ ְיָלה ַהֶזּה – ּכֻ ַהַלּ

ָאר ְיָרקֹות, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ְיָלה ַהֶזּה – ָמרֹור. ַהַלּ

ַעם ֶאָחת, יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים. ּתֵ ְיָלה ַהֶזּה – ׁשְ ַהַלּ

ין, ין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ין. ָלנּו ְמֻסּבִ ְיָלה ַהֶזּה – ּכֻ ַהַלּ

"מה נשתנה" מזכיר מאכלים 
ומנהגים המיוחדים לסדר 

 פסח,  ובעזרתם מעלה
את השאלה המהותית לערב 

הזה: במה שונה הלילה 
הזה מכל הלילות האחרים 

בשנה? אפשר לראות 
בשאלה זו הזמנה לשאול 

שאלות משלנו הקשורות לחג 
הפסח ולסיפור יציאת מצרים, 

כמו – מהי עבדות? מהי 
חירות? האם סדר הפסח חשוב 

לנו – לעם, למשפחה, לכל 
 משתתף ומשתתפת?

ואם כן, מה חשיבותו? האם יש 
שינויים שהיינו רוצים לעשות 

בדרך שבה אנו חוגגים את 
החג? ועוד ועוד.

י ְפָעִמים < בתקופה שבה נכתב נוסח זה של ההגדה לא  ֵתּ ַעם ֶאָחת, ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְשׁ ֵאין ָאנוּ ַמְטִבּיִלין ֲאִפילוּ ַפּ
נהגו לטבול את המאכלים, אבל בליל הסדר טבלו פעמיים: פעם אחת את הכרפס במי מלח, ופעם שנייה את 
המרור בחרוסת. בימינו נהוג דווקא לטבול כמה מאכלים ברוטב או במטבל, למשל, טובלים פיתה בחומוס )או 

ין < בכל הלילות יושבים לאכול באיזו תנוחה שרוצים: בישיבה זקופה,  ִבין וֵּבין ְמֻסּבִ ֵבּין יֹוׁשְ בלשוננו, "מנגבים"(. 
ין < הלילה הזה יושבים לאכול בישיבה נינוחה )למשל, יש נוהגים  בישיבה נינוחה וכו'.  ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ּכָֻלנוּ ְמֻסּבִ

 לרפד את המושבים בכריות(. הישיבה הנינוחה וטבילת הירקות מזכירים את דרך הישיבה
בסימפוזיון היווני־רומי )ראו בעמ' 23( ואת היותנו בני חורין.
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הסתכלו סביבכם וחשבו: במה שונה 
הלילה הזה מכל הלילות?

על כל משתתף או משתתפת בסדר לציין 
 הבדל אחד. כמה הבדלים תוכלו

למנות יחד?

 למה
להפסיק? 

תשאל, נכדי, 
 תשאל.
 אם לא

תשאל, איך 
תדע?

 ספרו ליתר המשתתפים בסדר
על שינוי שחל בחיים שלכם בשנה האחרונה – 

 עיסוק חדש, משהו חדש
שלמדתם וכדומה.

ילדים

מה נשתנה
חגית בנזימן         

ה" ּנָ ּתַ ׁשְ י ֶאת "ַמה ּנִ ְקַלְמּתִ ּדִ
ָעִמים. ָאה ּפְ יֹוֵתר ִמּמֵ

י ֲאִפּלּו לֹוַמר: ָזַכְרּתִ
ין". ִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ "ּבֵ
ָנה, ֵ ֶעֶרב, ִלְפֵני ַהּשׁ ֲאִפּלּו ּבָ

ה". ּנָ ּתַ ׁשְ ב ֶאת "ַמה ּנִ ּלֵ י ּבַ ְקַלְמּתִ ּדִ

ָהל, ל ַהּקָ "ֵסֶדר", מּול ּכָ ְוַדְוָקא ּבַ
ַאל," ׁשְ א ָאַמר ִלי: "יּוָבִלי, ּתִ ּבָ ּסַ ׁשֶ ּכְ

א ָלַחׁש ִלי: "ְלַאט!" ְוַאּבָ
קֹול!" א ָאְמָרה ִלי: "ּבְ ְוִאּמָ

ְך  ל־ּכָ י ּכָ ְלּתִ ְלּבַ ְתאֹם ִהְתּבַ ּפִ
ְמַעט ֶאת ַהּכֹל. י ּכִ ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

< 
ח 

תו
 פ

ש
רא

 ב
 >

"מה נשתנה" 
מלמד אותנו 

שחשוב לשאול 
שאלות, אבל 
למה דווקא 

הילדים 
שואלים את 
ה"קושיות"? 

זה משום 
ש... טוב, 

למען האמת, 
אני לא יודע.

ולמה קוראים 
להן "קושיות" 

ולא פשוט 
"שאלות"?

למען האמת, 
אני לא 

בטוח מה 
התשובה...

ואולי עוד 
שאלה אחת: 
למה שואלים 
ארבע שאלות 

דווקא, ולא חמש 
או שש?

מעולם לא 
חשבתי על 
כך... באמת 

מעניין 
למה.

טוב, סבא, 
אני לא רוצה 

להקשות 
עליך, 

אולי עדיף 
שאפסיק 
לשאול. 

מדברים על זה
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בין שאלות לחירות
פתיחת הסדר בשאלות מתאימה מאוד לחג 
החירות, משום שאחד המאפיינים של אדם 

חופשי הוא החופש שלו לשאול שאלות, 
לחשוב חשיבה עצמאית ולהסיק מסקנות 

הנוגעות לחייו ולעולם שהוא חי בו. 

יש לשפוט אדם לפי השאלות שלו, 
לא לפי התשובות שלו.

)וולטיר(

לפעמים לא קל לשאול. לא קל לנו לשאול 
את עצמנו שאלות העלולות לערער או 

לאתגר את התפיסות שלנו, את האמונות 
שלנו ואת ההתנהגות שלנו. כמו כן, לא קל 
לנו לשאול אחרים שאלות שעלולות לעורר 
מבוכה, שאלות שאנו חוששים מהתשובות 
עליהן או שאלות הדורשות פתיחות וכנות. 

ועם זאת, יש שאלות שחשוב לשאול.

שאלה חשובה שאני מקווה להעז 
ולשאול את עצמי...

שאלה חשובה שאני מקווה להעז 
ולשאול אדם קרוב )בזהירות, 

כמובן(...

 השאלות הפשוטות ביותר
 הן גם העמוקות ביותר.

 היכן נולדת? היכן ביתך?
 לאן מועדות פניך? מה מעשיך?
חשוב על כל אלה מפעם לפעם, 
וראה כיצד משתנות תשובותיך.

)ריצ'רד באך, תעתועים(
< 

חר
 א

ט
מב

  >
< 

יג 
הג

  >

<  מבט אחר >

> אוגוסט רודן, האדם החושב, 

סוף המאה ה־19

ביני לבין עצמי
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ּבֹון, ֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחׁשְ ֵאָלה ּבְ ֲאִני זֹוֵכר ׁשְ
ֶבת ַאֶחֶרת קֹום ֶאָחד ְוַרּכֶ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ֶבת ׁשֶ ַעל ַרּכֶ

ְגׁשּו? קֹום ַאֵחר. ָמַתי ִיּפָ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ׁשֶ
ְגׁשּו, ר ִיּפָ ֲאׁשֶ ַאל ָמה ִיְקֶרה ּכַ ְוַאף ֶאָחד לֹא ׁשָ

ׁשּו. ה ְואּוַלי ִיְתַנּגְ ִנּיָ ְ ֵני ַהּשׁ ִאם ַיַעְצרּו אֹו ַיַעְברּו ַאַחת ַעל ּפְ
קֹום ֶאָחד ּיֹוֵצא ִמּמָ ֵאָלה ַעל ִאיׁש ׁשֶ ְולֹא ָהְיָתה ׁשְ

ְגׁשּו קֹום ַאֵחר. ָמַתי ִיּפָ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ה ׁשֶ ָ ְוִאּשׁ
ְגׁשּו? ה ְזַמן ִיּפָ ְגׁשּו ּוְלַכּמָ ְכָלל ִיּפָ ְוַהִאם ּבִ

י ְעּתִ ו ִהּגַ ּבֹון. ַעְכׁשָ ּוִבְדַבר ֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחׁשְ
ְתרֹונֹות. יַמת ַהּפִ ֶהם ְרׁשִ ּבָ ֶאל ָהַעּמּוִדים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ

ֶהם. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֶהם ּוְלִהׁשְ ל ּבָ ּכֵ ְוָאז ָהָיה ָאסּור ְלִהְסּתַ
ו ֲאִני ּבֹוֵדק ר. ַעְכׁשָ ו ֻמּתָ ַעְכׁשָ

ה ָטִעיִתי י ּוַבּמֶ ה ָצַדְקּתִ ּמֶ ּבַ
יִתי. ָאֵמן. יִתי ָנכֹון ּוָמה לֹא ָעׂשִ ְויֹוֵדַע ֶמה ָעׂשִ

)יהודה עמיחי, שיר 10 – מתוך המחזור "טיול ישראלי, האחרות היא הכול, 
האחרות היא האהבה"(

שתפו זה את זה בשאלות מעניינות או מצחיקות
ששאלו אתכם הילדים שלכם או ילדים אחרים.

< 
ר 

אח
ט 

מב
  >

מה שואלים ילדים?
 מחקרים מראים שילדים קטנים

)עד כיתה א'( שואלים כמאה 
שאלות ביום, ושמספר השאלות 

יורד ככל שהם גדלים. ממצאים אלו 
מעלים, כמובן, את השאלה איך 
אפשר לשמור על הסקרנות גם 

כאשר מתבגרים.

לפניכם כמה מהשאלות שילדים 
קטנים שואלים:

מדברים על זה
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מחזירים את הקערה לשולחן ומגלים את המצות.

ֲעָבִדים ָהִיינּו
ִמְצָרִים, ְלַפְרעֹה ּבְ

ם  ָ ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאלֵֹהינּו ִמּשׁ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ
ְצַרִים, ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו
ִמְצָרִים. ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ְעּבָ ְמׁשֻ

וִּבְזרֹוַע ְנטוָּיה < בכוח גדול, כמו גיבור המטה ידו על מי שָקם להכותו.

 למעשה, כאן מתחיל סיפור
יציאת מצרים, הסיפור שאנו 

 נדרשים לספר כדי לקיים
 את המצווה "והגדת לבנך".

לאחר שהילדים שאלו "מה 
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" 

מתחילות התשובות לשאלות. 
הקטע הזה מבוסס על פסוק 

 מהתורה: "ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך:
ִמְצָרִים,  ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

ָיד ֲחָזָקה" ְצַרִים ּבְ  ַוּיִֹציֵאנּו ה' ִמּמִ
)דברים ו, כא(. 
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 ַדמיינו את סדר היום
 של עבדים, מהבוקר

 ועד הערב.
על כל אחד מהמשתתפים 

 לומר מה, לדעתו,
היה הכי קשה בשבילו 

בחיי עבדות.

אנחנו שהיינו במחנות ריכוז, זוכרים את האנשים אשר היו עוברים 
מצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת 

לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח, כי אפשר 
ליטול מן האדם את הכול חוץ מדבר אחד: את האחרונה שבחירויות 
אנוש – לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבֹור את דרכו. 

ותמיד היו הזדמנויות לבחירה. יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך 
הכרעות, הכרעות שקבעו, אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות שאיימו 

לשלול ממך את עצם ישותך, את חירותך הפנימית; שקבעו אם תהיה 
או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר על חירותך ועל 

הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי.

)ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות(

עבדים היינו
מילים: מן ההגדה

לחן: שלום פוסטולסקי

ֲעָבִדים ָהִיינּו, ָהִיינּו,
ֵני חֹוִרין. ֵני חֹוִרין, ּבְ ה ּבְ ַעּתָ

ֲעָבִדים ָהִיינּו,
ֵני חֹוִרין, ה, ּבְ ה, ַעּתָ  ַעּתָ

ֵני חֹוִרין. ּבְ

< מבט אחר > 

"עבדים 
היינו לפרעה 

במצרים..."

אני לא הייתי עבד 
של אף אחד,

ובטח לא של פרעה!

הכוונה היא 
שאנחנו מזדהים 

עם אבותינו 
שהיו עבדים 

במצרים.

הבנתי, אם מזדהים 
עם מישהו, לפעמים 

אפשר להרגיש כאילו 
עוברים ִאתו את 

אותן החוויות.

אם ככה, נראה שאת מזדהה אתי 
ממש, כי בכל פעם שאני מסדר 

את החדר את אומרת לאימא שאת 
סידרת אותו... 

>  יוסי שטרן, הגדת הזהב של ירושלים, 1989

מדברים על זה



ּ ַמִגּיד  | 40 |  ֲעָבִדים ָהִיינו

שחרורם של בני ישראל מעבדות מצרים שימש השראה למאבקם של העבדים האפרו־אמריקנים 
בצפון אמריקה במאה ה־19. בשירי ה"ספיריטואל" שהתפתחו בקרב קהילות העבדים, היה מקום של כבוד 

לסיפור יציאת בני ישראל ממצרים ולציפייה ל"משה" שיושיע אותם. גם השיר הזה נכתב ברוח זו:

שלח את עמי
נוסח עברי: אפרים דרור )טרוכה(

ְרעֹה: ה, ַצו ֶאת ּפַ ַמֵהר, מֹׁשֶ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

ִמְצַות ָהֵאל ֱאמֹר ָנא לֹו:
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

קּוָמה, ֵלְך ָנא
ב ָהַרע, ַבד ַהּלֵ ֶאל ּכְ

ִמי: ׁשְ ַצו לֹו ּבִ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

י ּדַ ַבר ׁשַ ה, ֶאת ּדְ ְמסֹר, מֹׁשֶ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ
ַמּכֹוַתי ָך ּבְ ָולֹא, ַאּכֶ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

ַמע ָנא, זֹאת ִהיא ׁשְ
ִמְצַות ָהֵאל

ַלח ָנא ָהָבה, ׁשְ
ָרֵאל. ֶאת ִיׂשְ

ם ָרֵאל ַלּיָ יַע ִיׂשְ ִהּגִ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

ם ָטְבעּו ִמְצַרִים ִעם ִרְכּבָ
י! ַלח ָנא ֶאת ַעּמִ ׁשְ

ֶזה הּוא
ב ַההּוא. ַבד ַהּלֵ ּכְ

ן ָכה ּכֵ ּכָ
ִמיד יֹאְבדּו. ּתָ

Go Down, Moses
African American spiritual

When Israel was in Egypt's land,
Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand,
Let my people go!

Go down, Moses,
Way down in Egypt's land.
Tell old Pharaoh:
To let my people go!

Thus spoke the Lord, bold Moses said:
Let my people go!
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go!

Go down, Moses…

As Israel stood by the water side,
Let my people go!
At God's command it did divide,
Let my people go!

Go down, Moses…
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מיהם העבדים בימינו? 
על פי ההערכה, עשרות מיליוני בני אדם חיים היום בתנאי עבדות. בחברות רבות בני הקבוצות הפגיעות ביותר בחברה 

נעשים עבדים, למשל, נשים, ילדים, בני מיעוטים ומהגרים. במדינות רבות הממשלות עצמן הן המעבידות, או שהן תומכות 
בסוחרי העבדים. 

אמנם העבדות היום אינה דומה לעבדות בני ישראל במצרים, וגם לא לעבדות השחורים במטעי הסוכר בארצות הברית, אך 
יש לה פנים מכוערות חדשות. למשל, בכמה מדינות נשים ונערות נחטפות ונמכרות לתעשיית המין; במדינות אחרות ילדים 

נחטפים ומשמשים כוח עבודה זול; ויש גם "עבדי חוב" – אנשים הממשכנים את עצמם לכל חייהם לבעלי החוב שלהם. 

רות העבדות. העבדות מספקת מוצרים זולים, ואנו קונים את  אולי קשה לנו להכיר בכך, אבל כמעט כולנו נהנים מּפֵ
המוצרים האלה בלי לתת את דעתנו לשאלות מיהם האנשים שייצרו אותם ובאילו תנאים הם עובדים.

חומר למחשבה...

מי אינו חופשי בימינו ומדוע?
ַהזכירו יחידים וקבוצות 

שחירויותיהם נשללות בארץ 
וברחבי העולם.

תבליט המתאר את פרעה רעמסס השני מוביל לשעבוד 
קבוצה של שבויים חיתיים. יש הטוענים שרעמסס השני 

>  הוא הפרעה שהחל בשעבוד בני ישראל במצרים.

> הבאת העבדים הראשונים מאפריקה

לצפון אמריקה במאה ה־17.   
ילדות נפאליות מועסקות <

בתעשיית הלבנים, 2010.  

עבדות 
לאורך 
הדורות

מדברים על זה
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נּו ֲחָכִמים,  ָלּ ַוֲאִפילּו ֻכּ
נּו ְזֵקִנים,  ָלּ נּו ְנבֹוִנים, ֻכּ ָלּ ֻכּ

נּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה,  ָלּ ֻכּ
יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ִבּ ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפּ

ח.  ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ר ִבּ ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ְוָכל ַהַמּ

בכמה מקומות לאורך ההגדה 
מודגשת החשיבות שבסיפור יציאת 

מצרים. כאן שוב נזכר העניין, והפעם 
בהדגשת הּכוִּליוּת של המצווה –  על 

כולנו, ללא הבדל גיל, רמת ידע ומידת 
היכרותנו עם הסיפור, לספר את 

הסיפור בכל שנה, שוב ושוב.
הגדה
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סיפור יציאת מצרים אינו משתנה, 
אבל אנחנו משתנים. בכל שנה 

אנחנו מגיעים לספר ביציאת מצרים 
מצוידים במטען אחר, בחוויות אחרות, 
בדברים אחרים המעסיקים אותנו. כל 

אלו עשויים להאיר את סיפורם של 
אבותינו ואמותינו במצרים באור חדש, 

ולכן בכל שנה אנחנו יכולים למצוא 
בו פנים חדשות ולגלות בו היבטים, 
מסרים ולקחים שלא היינו מודעים 

להם עד כה. 

כדי להכיר אותי צריך, בין היתר, להכיר את הסיפור
שלי, והסיפור שלי הוא גם הסיפור של משפחתי,

הסיפור של ַעמי וסיפורה של כל קבוצה שאני
מרגישה שייכת אליה. בכל שנה בליל הסדר אנו

מספרים זה לזה, כל אחד לעצמו וכל אחת
לעצמה, את הסיפור המכונן שלנו, וכך אנו זוכרים
שכולנו חלק מאותו הסיפור. העבר שלנו משותף,

וממנו יוצא כל אחד מִאתנו ופונה לדרך משלו.
בכל שנה אנו זוכים להוסיף עוד פרק לסיפור.

)שרה ברנשטיין(

< 
יג

הג
 >

< מבט אחר >

אם רוצים להחיות את הסיפור ולמצוא בו משמעיות נוספות, אפשר לספר אותו בעוד כמה דרכים: 

לספר מן המקורות                                                                                                                     
במהלך הסדר אפשר לקרוא 

קטעים נבחרים מפרקים א'-ט"ו 
בספר שמות, שם מובא סיפור 

יציאת מצרים במלואו. 

לראיין דמויות מהסיפור 
כיצד היו מספרים את הסיפור מי שהיו שם? 

חלקו לכמה משתתפים תפקידים, למשל, 
משה, פרעה, המטה של משה, צפרדע ממכת 

צפרדע, עבד עברי, אחת המיילדות שהצילו 
תינוקות עבריים וכדומה, ובקשו ממשתתפים 
אחרים לראיין אותם כדי שהכול יוכלו להבין 

מה עברו, איך הרגישו וכו'.     

רק רגע! 
תנו לאחד המשתתפים התחלה של משפט. 

על המשתתף להשלים את המשפט ולהמשיך 
לדבר על הנושא במשך דקה שלמה, בלי להסס, 
בלי לחזור על מילים שכבר נאמרו ובלי לסטות 

לנושאים אחרים. 

כמה התחלות אפשריות: 
<   גם אני הייתי עבד במצרים... 

<   כאשר ראיתי את משה בפעם הראשונה... 
<   יום אחד הפכו מי היאור לדם... 
<   באמצע הלילה ברחנו ממצרים...

אם הדובר היסס או סטה מהנושא, התור עובר 
למשתתף אחר.

לספר סיפור בהמשכים
אחד המשתתפים בסדר 

מתחיל לספר את סיפור יציאת 
מצרים, לדוגמה: "החיים שלנו, 
העבדים העבריים במצרים, היו 

קשים מנשוא. אני זוכר איך 
היינו צריכים לקום בכל בוקר 
עוד לפני זריחת השמש כדי 
להספיק להגיע בזמן לאתר 

הבנייה, אחרת היינו חוטפים 
מכות..." משתתף שני ממשיך 
את הסיפור, אפשר להגיע עד 

מעמד הר סיני! 

ר  ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ְוָכל ַהַמּ
יִציַאת ִמְצַרִים  ִבּ
ח.  ָבּ ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ
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ֲחִרית < הגיעה השעה לומר את תפילת הבוקר. ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ין < שכבו על הספות.  ִהגִּ  ְמֻסּבִ
תפילות היומיֹות. המדרש הזה  ן ֲעַזְרָיה < יציאת מצרים מוזכרת לא רק בהגדה של פסח אלא גם ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ

 מהִמשָנה מסביר לנו מדוע מזכירים את יציאת מצרים לא רק בתפילת שחרית, אלא גם בתפילת ערבית.
ּלֵילֹות < עד עכשיו לא הצלחתי להוכיח לחכמים שיש להזכיר את יציאת מצרים  ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ לֹא ָזִכיִתי ׁשֶ

ן זֹוָמא < עד שפירש החכם בן זומא את הפסוק.  ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ  גם בתפילת ערבית.   ַעד ׁשֶ
"ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ" < לפי בן זומא, המילה "כל" באה ללמד שעלינו להזכיר את יציאת מצרים לא רק בימים אלא גם בלילות, 

ואילו חכמים אחרים טוענים שהמילה "כל" מלמדת שנצטרך להזכיר את יציאת מצרים גם בימות המשיח.

י ֱאִליֶעֶזר, ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
י ַטְרפֹון י ֲעִקיָבא, ְוַרּבִ ן ֲעַזְרָיה, ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע, ְוַרּבִ י ְיהֹוֻשׁ ְוַרּבִ

ְבֵני ְבָרק, ין ּבִ ָהיּו ְמֻסּבִ ׁשֶ
ל אֹותֹו ַהַלְיָלה, יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ְוָהיּו ְמַסּפְ

אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ּבָ ַעד ׁשֶ
ֲחִרית. ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ

ן ֲעַזְרָיה: י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
ָנה ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ  ֲהֵרי ֲאִני ּכְ

ילֹות ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ  ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ן זֹוָמא, ׁשֶ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ  ַעד ׁשֶ

יָך" )דברים טז, ג(.  ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ "ְלַמַען ּתִ
ילֹות. יָך" – ַהּלֵ ִמים, "ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ יָך" – ַהּיָ "ְיֵמי ַחּיֶ

ה, יָך" – ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, "ְיֵמי ַחּיֶ
יַח. ׁשִ יָך" – ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ "ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

מדי שנה בשנה, כבר אלפיים 
ר העם היהודי את  שנה, מסּפֵ
סיפור יציאתו ממצרים. וכפי 

שקראנו זה עתה, מצווה זו 
מחייבת את כולם, גם את מי 
שיודעים את הסיפור היטב. 

שני הסיפורים הבאים מעידים 
שגם החכמים הגדולים הרבו 

לספר ביציאת מצרים.

הגדה
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מתי ולמה נפגשו חמשת החכמים בבני ברק? 
רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון התכנסו בבני ברק לאחר חורבן בית המקדש 

השני ולפני מרד בר כוכבא, בתחילת המאה השנייה לספירה. החכמים האלה היו עדים ַלחורבן וַלָגלות וסבלו 
פגישה הזאת תכננו החכמים את המרד ברומים, אך נרֶאה  ִמְגזרות השלטון הרומי בארץ ישראל. היו שהציעו שּבַ

שאין זו אמת היסטורית. 

"ֶמחלף מסובים" הוא צומת כבישים שנבנה ליד 
המקום שבו עמדה העיר בני ברק בתקופת הִמשָנה. 

הֶמחלף קיבל את שמו מן הסיפור שבהגדה. 

לספר גם בלילה
לעתים התקופות הקשות בחיים משולות ללילה. 

אנו תוהים: איך אפשר לצלוח אותן, להתמודד עם 
הקושי עד שיעבור, עד שיאיר הבוקר?

אפשר להיזכר בכל הפעמים שבהן הצלחנו להתגבר 
על הקשיים, להיזכר בתהליכים הלא־פשוטים 

שעברנו והובילו אותנו למקום טוב יותר.
זיכרון כזה נותן לנו כוח להתמודד גם עם הקשיים 

העכשוויים, עד עלות השחר. 

ספרו זה לזה על האנשים, המחשבות 
"לילה",  והמעשים שמעודדים אתכם ּבַ

תקופות קשות ואפלות.  ּבִ

מגניב, הרבנים עשו 
"לילה לבן"!

גם לנו מותר?

בסדר, בסדר!
 ידעתי שכולם יירדמו לי...יש!!!

אין עם מי לדבר...

מדברים על זה
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רּוְך הּוא. קֹום, ָבּ רּוְך ַהָמּ ָבּ
רּוְך הּוא. ָרֵאל, ָבּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ רּוְך ֶשׁ ָבּ

ָרה ּתֹוָרה:  ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ֶנֶגד ַאְרָבּ ְכּ
אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ם ְוֶאָחד ֶשׁ ע ְוֶאָחד ָתּ ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרָשׁ

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? 
ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם?" )דברים ו, כ( ר ִצָוּ ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ים ְוַהִמְשׁ "ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ

ַסח:  ִהְלכֹות ַהֶפּ ה ֱאמֹר לֹו ְכּ  ְוַאף ַאָתּ
ַסח ֲאִפיקֹוָמן". )משנה, פסחים י, ח( "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ

ע ָמה הּוא אֹוֵמר?  ָרָשׁ
"ָמה ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת ָלֶכם"? )שמות יב, כו( 

"ָלֶכם" – ְולֹא לֹו. 
ר. ִעָקּ ַפר ּבָ ָלל –  ָכּ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכּ ּוְלִפי ֶשׁ

יו ֶוֱאמֹר לֹו:  ה ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּ ְוַאף ַאָתּ
ְצָרִים" )שמות יג, ח( ֵצאִתי ִמִמּ ה יי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ "ַבּ

"ִלי" – ְולֹא לֹו.
ם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. ִאיּלּו ָהָיה ָשׁ

לפנינו שיחה עם ארבעה בנים  –
שלושה מהם שואלים שאלות 

על סדר פסח, ואת הרביעי,
"שאינו יודע לשאול", מלמדים 

בלי שישאל. ההגדה יצרה 
ארבעה סוגים של בנים על סמך 

פסוקים מן התורה.
כיוון שעיקרו של הערב הזה 

הוא סיפור יציאת מצרים
והעברת המסורת לדור הבא, 

קטע זה הוא מעין הדגמה כיצד
אפשר להתאים את סיפור 

יציאת מצרים לכל בן ולכל בת, 
לפי אופיים והבנתם.

ההגדה מזכירה רק בנים, ולכן
בימינו, עם עליית המודעות

לשוויון בין המינים, יש הגדות
המוסיפות גם ארבע בנות. 

לאורך ההגדה שלנו )בקומיקס(
בחרנו להציג משפחה "שוויונית",

ובה שני בנים )החכם והתם( 
ושתי בנות )המרדנית ושאינה 

יודעת לשאול(.

ַסח ֲאִפיקֹוָמן < זו אחת מהלכות הפסח: לאחר אכילת קורבן הפסח אין עושים "אפיקומן" -  ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפּ
מנהג יווני, שבו הלכו מבית לבית והמשיכו לשתות ולאכול לאחר המשתה )היום נוהגים שלא לאכול דבר אחרי 
אכילת האפיקומן(. ומכיוון שזו ההלכה האחרונה במשנה הנוגעת לפסח, יש הלומדים מכך שמלמדים את החכם 

את כל הלכות הפסח, עד ההלכה האחרונה.   ָהֲעבָֹדה < ההכנות להקרבת קורבן הפסח שהיו מקריבים בחג בימי 
ר < הביע חוסר אמונה באלוהים.  ִעָקּ  בית המקדש.   ָכַּפר ּבָ

ַהְקֵהה ֶאת ִשָנּיו < השב לו בחריפות.   ַבֲּעבוּר ֶזה < בזכות זה, כנראה בזכות קורבן הפסח.

הגדה
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מיהם ארבעת הבנים?

החכם מתעניין, הוא רוצה לדעת את כל החוקים על כל 
פרטיהם. ואכן, בתשובה לשאלתו מתחילים ללמד אותו את כל 

הלכות הפסח ומסיימים בהלכה הנוגעת לסוף הסדר.

הרשע אומר ש"ָהֲעבָֹדה" )"עבודת אלוהים", קיום מצוות( היא 
"ָלֶכם" – כלומר, הוא אינו מרגיש חלק מהציבור. לאורך הדורות 

ה יי  ר ִצָוּ הקשו חכמים בנקודה זו וטענו שגם החכם אומר "ֲאֶשׁ
ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם". אחת התשובות לטענה זו היא שהחכם אומר 

בדבריו "ֱאלֵֹהינּו" ובכך מצהיר שהאל הוא גם "האל שלו", ואילו 
הרשע אינו מזכיר את האל כלל. נראה שהרשע אינו שואל 
מתוך עניין אמתי ולכן הוא אינו נענה בתשובה אלא בגערה.

התם רואה שמתרחש משהו שאינו כרגיל, אך שאלתו כללית 
ואינה מתמקדת בפרט מסוים מענייני הפסח, ולכן עונים לו 

תשובה מפורטת פחות מהתשובה שעונים לחכם.

וזה שאינו יודע לשאול אינו יודע כיצד לבטא את עצמו 
ולהתחיל לשאול, וייתכן שאפילו אינו מבין שמתרחשים 

אירועים המזמינים שאלות. לכן אנו פותחים ומספרים לו את 
סיפור יציאת מצרים, גם בלי שישאל.

באיור זה ארבעת הבנים 
מיוצגים בעזרת ארבעה 

ספרים. 

לדעתכם, איזה ספר 
מייצג איזה בן?

בחרו חפץ אחר 
והציעו כיצד אפשר 

לסמל בעזרתו ארבעה 
 טיפוסים של

בני אדם. 

< 
יג

הג
 >

< 
ח 

תו
 פ

ש
רא

 ב
 >

> דוד וַנדר, ארבעת הבנים,
הגדה של פסח לזכר השואה, 1984  

 מה פתאום? מהיכן 
הרעיון הזה?

 זה ברור לגמרי: אני החכם,
אורי - התם, ומאיה - זה ברור - 

היא כמעט שלא מדברת.

מדליק! רגע, ומה 
ִאתי? מי הבן הרביעי? 

תן לי את ההגדה!

איזה יופי, תראו, 
אנחנו ממש 

כמו ארבעת הבנים!
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ם ָמה הּוא אֹוֵמר?  ָתּ
"ַמה זֹּאת?" )שמות יג, יד( 

ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו:
ית ֲעָבִדים". )שמות יג, יד( ְצָרִים, ִמֵבּ חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמּ "ְבּ

אֹול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ְוֶשׁ
ַתח לֹו, ַאְתּ ְפּ

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ֱאַמר: "ְוִהַגּ ֶנּ ֶשׁ
ְצָרִים".  )שמות יג, ח(  ֵצאִתי ִמִמּ ה יי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ ַבּ

ְדָתּ ְלִבְנָך" – ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש?  "ְוִהַגּ
יֹום ַההּוא",  ְלמּוד לֹוַמר "ַבּ ַתּ

עֹוד יֹום?  יֹום ַההּוא", ָיכֹול ִמְבּ ִאי "ּבַ
ֲעבּור ֶזה" –  ְלמּוד לֹוַמר "ַבּ ַתּ

י,  ֲעבּור ֶזה" – לֹא ָאַמְרִתּ "ַבּ
ִחים ְלָפֶניָך. ה ּוָמרֹור ֻמָנּ ֵיּׁש ַמָצּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ֶאָלא ְבּ

סוגיית "ארבעת הבנים"
עוסקת בשאלה איך נספר
את סיפור יציאת מצרים 

כדי שיתאים לאופיו המיוחד
של כל בן.

הקטע שאחריה, "והגדת לבנך",
עוסק בשאלה אחרת - מתי 

נספר את הסיפור, והוא מסתמך 
בתשובתו על הפסוק:

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר,  ָתּ ְלִבְנך ּבַ "ְוִהַגּדְ
ֵצאִתי  ה יי ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּבַ

ְצָרִים" )שמות יג, ח(. ִמִמּ

ְצָרִים < אפשר  ַתח לֹו < פתח אתה בהסבר, בלי לחכות לשאלת הבן.  ַבֲּעבוּר ֶזה ָעָשׂה יי ִלי ְבֵּצאִתי ִמִמּ ַאְתּ ְפּ
לפרש: אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים כדי שיקיימו את מצוותיו )למשל, את מצוות הפסח(.

ְדּתָ ְלִבְנךָ" –  ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדש? < האם אפשר להתחיל לספר את סיפור יציאת מצרים כבר מראש חודש ניסן?   "ְוִהגַּ

יֹום ַההוּא", כלומר בפסח עצמו.  יֹום ַההוּא" < התשובה לשאלה היא "לא", משום שבפסוק כתוב "ּבַ ְלמוּד לֹוַמר "ּבַ ַתּ
ְלמוּד  יֹום ַההוּא", אולי אפשר לספר את הסיפור כבר מבוקר ליל הסדר?   ַתּ ִאי... ָיכֹול ִמְבּעֹוד יֹום? < אם כתוב "ּבַ
לֹוַמר... ֻמָנִּחים ְלָפֶניךָ < גם התשובה לשאלה זו שלילית, משום שיש לספר את סיפור יציאת מצרים רק כשאפשר 

ֲעבוּר ֶזה", כלומר רק בליל הסדר עצמו.  להצביע על מצה ומרור ולומר עליהם "ַבּ
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הקטע העוסק בארבעת הבנים מראה שלבני 
האדם תכונות מגוונות והם מחזיקים בכל מיני 

השקפות עולם. אם ננסה להבחין בייחוד שבכל 
אדם ולקבל אותו, ִנראה שכמו לארבעת הבנים,

לכולם יש מקום סביב השולחן.

"מתחת לתלבושת האחידה דופקים
מאה לבבות שונים, ובכל אחד מהם:

קושי אחר, עבודה אחרת, דאגה וחשש
אחרים. מאה ילדים, מאה אנשים אשר לא 

 'אי פעם', לא 'עדיין לא', לא 'מחר',
אלא כבר... עכשיו... היום – אנשים הם". 

)יאנוש קורצ'ק, עם הילד(

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים שונים. 
אולם החיים הם דינמיים, ובמהלכם אדם אחד 
עלול להכיל בתוכו כל אחת מארבע הדמויות 

הללו. עם זאת, המעברים בין הזהויות השונות 
יכולים להיות מבלבלים ומתסכלים, במיוחד 
כאשר מדובר במעבר בין הזדהות עם דמות 

"חיובית" לדמות הנתפשת כ"שלילית". לפיכך, 
חשוב להכיר בכך שארבע הדמויות המוזכרות 

בהגדה משקפות שלבים שונים של חיפוש 
רוחני, ולפעמים האדם חייב לעבור דרך כל אחת 

מהן. הכרת הדינמיקה שבין השלבים יכולה 
לעזור לאדם לכוון את מסע החיים. 

)הרב יעקב נגן(  

<  מבט אחר >

<  מבט אחר >

< 
חר

 א
ט

מב
  >

שיחה
דן פגיס

ָעה ׂשֹוֲחחּו ַעל ָהאֶֹרן. ֶאָחד  ַאְרּבָ
ן.  ין ְוַהּזָ ִהְגִדיר אֹותֹו ְלִפי ַהּסּוג, ַהּמִ
ת  ּיַ ַתֲעׂשִ ֶאָחד ָעַמד ַעל ִמְגְרעֹוָתיו ּבְ

יִרים ַעל  ט ׁשִ ים. ֶאָחד ִצּטֵ ָרׁשִ ַהּקְ
ה  פֹות. ֶאָחד ִהּכָ ָכל ִמיֵני ׂשָ ֳאָרִנים ּבְ

ֵרׁש. יט ֲעָנִפים ְוִרׁשְ ׁשֶֹרׁש, הֹוׁשִ

אפשר לטעון שאין בן "חכם", בן "רשע", בן "תם"
ובן "שאינו יודע לשאול", אלא שבכל אחד מאתנו 

נמצאים כל הטיפוסים האלה.
בכל מצב בחיים אנו מתנהגים אחרת, בדרך הנראית לנו 

מתאימה לאותו מצב, בכל פעם כמו טיפוס אחר.

מצב שבו פעלתי או הרגשתי כמו "חכם", "רשע", 
"תם", או כמו מי "שאינו יודע לשאול"...

תראו, אנחנו באמת 
דומים לארבעת 

הבנים בהגדה, אבל 
לא לגמרי... 

נכון. למשל, ההגדה 
מתארת כל דמות רק 
בתכונה אחת, ואנחנו 
לא כאלה. אני, למשל, 

די חכם, אבל גם 
שחיין מצוין!

ואני... אני מודה 
שלפעמים אני 
מעצבנת, כמו 

הרשע, אבל אני 
לא פחות חכמה 
ממך, אולי אפילו 

יותר!

ונכון שאני קצת תמים 
ומאמין כמעט לכל 

מה שאומרים לי, אבל 
אני גם הראשון לעזור 

לאחרים!

ואני כמו הבן שאינו יודע לשאול? 
אני לא מוכנה לתפקיד "תהיי יפה 
ותשתקי"! איפה הפמיניזם? איפה 

ההעצמה הנשית?!

ביני לבין עצמי
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ה ִחּלָ ִמּתְ
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו,  

ֱאַמר: ּנֶ קֹום ַלֲעבָֹדתֹו, ׁשֶ יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ְוַעְכׁשָ
ל ָהָעם: "ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ
ָרֵאל –  ּכֹה ָאַמר יי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם,  ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ּבְ
ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור,  ּתֶ

ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים.  ַוּיַ
ָהר  ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ָנַען,  ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ
ן לֹו ֶאת ִיְצָחק,  ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ָוַאְרּבֶ

ו.  ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעׂשָ ָוֶאּתֵ
ת אֹתֹו,  ִעיר ָלֶרׁשֶ ו ֶאת ַהר ׂשֵ ן ְלֵעׂשָ ָוֶאּתֵ

ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים". )יהושע כד, ב-ד(

כל סיפור אפשר לספר בכמה 
ר צריך  וכמה דרכים. כל מסּפֵ

להחליט במה להתחיל, מה 
להדגיש וכדומה. חכמים

קבעו שיש לספר את סיפור
יציאת מצרים על פי העיקרון 

ְגנּות ומסיים בשבח",  "מתחיל ּבִ
כלומר, שיש להתחיל בתיאור 

האירועים הקשים ולסיים בתיאור
האירועים המשמחים )שהם 
לשבחו של האל(. עם זאת, 

הייתה מחלוקת  בין חכמינו – 
האם להתחיל בסיפור השעבוד 

במצרים או בסיפור מהפכת 
האמונה של אברהם אבינו? 
כפי שראינו, לבסוף הוחלט 

 להתחיל ב"עבדים היינו"
)ראו עמ' 38( ולהמשיך ב"מתחילה".

נֱֶּאַמר: "ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָל  קֹום ַלֲעבָֹדתוֹ < עכשיו קירב אותנו האל אל עבודתו.  ׁשֶ יו ֵקְרָבנוּ ַהּמָ  ְוַעְכׁשָ
ָהָעם..." < כאן מתחילה ההגדה לצטט מנאום הפֵרדה של יהושע בן נון מעם ישראל לפני מותו. בדבריו מקשר יהושע 

בין שני מעברים שעבר העם: המעברים הגאוגרפיים מארץ לארץ - מארם נהריים לכנען ומכנען למצרים, והמעבר 
הֱאמוני מעבודת אלילים לאמונה באל אחד. 

הגדה
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כאן מתחילה ההגדה לספר את סיפור 
יציאת מצרים בתולדות הדורות שקדמו לה, 

בתרח, אביו של אברהם אבינו, ומוסיפה 
ומזכירה את הדורות שבאו אחריו. אלו הם 
החרוזים הראשונים במחרוזת הדורות של 

העם היהודי. 
הזכרת הדורות הקודמים מדגישה

את החשיבות שאנו רואים ברצף הדורות 
ובכל דור ודור. כל אלו הם חלק מהזהות 
שלנו – ממי שהיינו בעבר וממי שאנחנו 

עכשיו. 

ֵבית ָסבֹו. ה ּבְ ּכָ ָאָדם ְיהּוִדי זֹוֵכר ֶאת ַהּסֻ
ְמקֹומֹו ה זֹוֶכֶרת ּבִ ּכָ ְוַהּסֻ

ּזֹוֶכֶרת ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֶאת ַהֲהִליָכה ּבַ
ִרית עּוִרים ְוֶאת ַאְבֵני לּוחֹות ַהּבְ ֶאת ֶחֶסד ַהּנְ

ָמא ְוָהָרָעב ָהב ְוֶאת ַהּצָ ְוֶאת ְזַהב ֵעֶגל ַהּזָ
ּזֹוְכִרים ֶאת ִמְצַרִים. ׁשֶ

)יהודה עמיחי, מתוך "היהודים"( 

עם שאינו יודע את עברו, 
ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל.

)יגאל אלון, מסך של חול(

< 
יג

הג
 >

< 
חר

 א
ט

מב
  >

<  מבט אחר >

"זה התחיל בשני הורים..." 
ספרו על אירוע חשוב בעברם 

של הוריכם או של סביכם. כיצד 
השפיע האירוע הזה )ואולי עדיין 
משפיע( על חייהם של הדורות 

הבאים במשפחה?

חשוב לזכור את 
העבר, הוא חלק ממי 

שאנחנו היום!

אם ככה, סבא, 
לדור שלנו יש 

בעיה... 

למה? אתה 
חושב שאנחנו 
בדורנו זוכרים 

פחות?

בגלל הטכנולוגיה, 
היום מכשירים זוכרים 
בשבילנו כל מיני דברים.

בעיניי זאת לא בעיה. 
אפשר לרשום תזכורת 

בטלפון הנייד שפעם היינו 
עובדי עבודה זרה.

מדברים על זה
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ָרֵאל רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ ּבָ
רּוְך הּוא.  ּבָ

ץ,  ב ֶאת ַהּקֵ ַ רּוְך הּוא ִחּשׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶ מֹו ּשׁ  ַלֲעׂשֹות ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָתִרים, ׁשֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ּבִ
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם,  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַאְבָרם: ָידֹע ּתֵ "ַוּיֹאֶמר ְלְ

ָנה.  ע ֵמאֹות ׁשָ ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרּבַ
ן ָאנִֹכי, ר ַיֲעבֹדּו ּדָ ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ

דֹול".  )בראשית טו, יג-יד( ְרֻכׁש ּגָ ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ

מרימים את הכוס השנייה.

ָעְמָדה ְוִהיא ׁשֶ
ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו,

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,  ּלֹא ֶאָחד ּבִ ׁשֶ
ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,  ּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ָדם.  יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

מניחים את הכוס.

בברית בין הבתרים הודיע אלוהים 
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם".  לאברהם שצאצאיו יגורו "ּבְ

וכפי שקראנו זה עתה, כך אכן קרה – 
"ַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים". 

באותו מעמד, בברית בין הבתרים, הובטח 
לאברהם שאחרי 400 שנה ייגאלו צאצאיו, 
ועל כך אנו מודים כאן, בפיוט "ברוך שומר 
הבטחתו לישראל". ַלהודיה הזאת ההגדה 

מצמידה את הפיוט "והיא שעמדה",
כדי לומר שההבטחה לשמור על עם 

ישראל ולהצילו לא הסתיימה ביציאת 
מצרים ואף לא בכניסה לארץ ישראל, 
 אלא מוסיפה להתקיים בכל דור ודור,

עד היום הזה.

דֹול < לפי הפשט, רכוש זה הוא  ְרֻכׁש גָּ ץ < את מועד הגאולה )כאן – את מועד היציאה ממצרים(.    ֵיְצאוּ ּבִ ֶאת ַהּקֵ
כלי הזהב והכסף שלקחו בני ישראל ִאתם בצאתם ממצרים. יש המסבירים שרכוש זה היה פיצוי על עבודת הכפייה 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינוּ ְוָלנוּ < ההבטחה שתבוא הגאולה  שעבדו במצרים בלי לקבל שכר.   ְוִהיא ׁשֶ
)והמודעוּת להבטחה זו( היא שהגנה על אבותינו ומגנה עלינו.  

הגדה
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לאורך ההיסטוריה ידע העם היהודי שעות חשוכות רבות, הוא נתקל בניסיונות לפגוע בגופו ובנפשו,
ברדיפות ובגזרות שביקשו לנתקו מעושרו התרבותי והרוחני. האמונה האיתנה שיצליח "לעבור את

הסופה" ושאחריה יבואו זמנים טובים יותר, סייעה לעמנו להתמודד עם הקשיים שניצבו לפניו 
וחיזקה את כושר ההישרדות שלו. האופטימיות היסודית הזאת היא שעודדה את עמנו בכל הדורות

לייחל לקיבוץ הגלויות בארץ ישראל ובדורות האחרונים – לצעוד לקראת עצמאות:
ַאְרֵצנו..." י ּבְ ִים, ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ְקוָה ּבַ ְקוֵָתנוּ, ַהּתִ "עֹוד לֹא ָאְבָדה ּתִ

 המחר לא חייב להיות
כפי שהוא היום

יציאת מצרים מבקשת לנטוע 
בנו תקווה מהפכנית, למרות 

תנֵאי ההיסטוריה. המחאה נגד 
תנֵאי הקיום אפשרית מכיוון 

שליהודים יש מאגר של זיכרונות 
המעצב את מה שנראה לנו 

כאפשרי. היציאה ממצרים חיונית 
שכן היא מתירה לנו לקוות. הסדר 

בקוסמוס אינו בלתי ניתן לשינוי. 
 המחר לא חייב להיות כפי

שהוא היום. 

)הרב דוד הרטמן( 

אנתוני דובובסקי הוא אמן אמריקני 
בן־זמננו. הציור "אברהם" צויר בצבעים 

עשירים וחזקים. בציור שני חלקים: מימין 
אברהם, בעל זקן כהה, מביט שמאלה, 

אל העתיד, אל החלק השני – נוף מדברי 
קורן אור ורחב הנפתח מתחת לשמים 

אדומים, סוערים, ובהם כתם שחור ולא 
מוגדר המוסיף לאווירה המאיימת. אפשר 

לראות ביצירה זו גם  רמז לברית בין 
הבתרים )בראשית ט"ו(, הברית שבה גילה 

אלוהים לאברהם את עתיד צאצאיו, את 
שעבודם האכזרי במצרים ואת יציאתם 

למדבר, אל החירות.

< 
יג

הג
 >

<  מבט אחר >

מה עוזר לנו –
לכל אחד מִאתנו, לעם או למדינה –
לעמוד בקשיים הניצבים לפנינו?

>  אנתוני דובובסקי, אברהם, 1982

מדברים על זה
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דרך זו של פירוק הפסוק למילים ולימוד רעיונות מכל מילה מילה היא תהליך ה"מדרש", שיטה שפיתחו החכמים לפני יותר 
י אֵֹבד ָאִבי  < לפי המדרש הזה, מילים אלו רומזות לניסיון של לבן )הארמי( לפגוע )לאבד( בחתנו,  מאלפיים שנה.  ֲאַרּמִ

ּבוּר  < יעקב נאלץ לרדת למצרים, כפי שנאמר בנבואת  י ַהּדִ ָאנוּס ַעל ּפִ ביעקב )אבינו(.  ַויֵֶרד ִמְצַרְיָמה  < הכוונה ליעקב.
ָנה" )בראשית טו, יג(. ע ֵמאֹות ָשׁ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדוּם ְוִענּוּ אָֹתם ַאְרַבּ י ֵגר ִיְהיֶה ַזְרֲעךָ ְבּ ַדע ִכּ  אלוהים לאברהם: "יָדַֹע ֵתּ

ְמֵתי ְמָעט  < אנשים מעטים.  גֹוי  < ַעם.  ְמֻציִָּנים  < מיוחדים, נבדלים מהאוכלוסייה  נֱֶּאַמר  < כמו שנאמר.  ּבִ ָמה ׁשֶ ּכְ
יךָ... < ההגדה מביאה פסוק מספר יחזקאל המשווה את עם  ֶדה ְנַתּתִ ֶצַמח ַהּשָׂ ְרצוּ  < ִהְתַרּבוּ ְרָבָבה ּכְ רוּ ַוִיׁשְ המקומית. ּפָ

ישראל במצרים לצמח השדה המתרבה במהירות ולנערה מתבגרת העונדת תכשיטים יפים - ֲעִדי ֲעָדִיים.

ֵצא ּוְלַמד
ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו: ּקֵ ַמה ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ׁשֶ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ א ַעל ַהּזְ ְרעֹה לֹא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ ׁשֶ

ְמֵתי ְמָעט,  ם ּבִ ָגר ׁשָ י אֵֹבד ָאִבי ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ֲאַרּמִ
דֹול, ָעצּום ָוָרב. )דברים כו, ה( ם ְלגֹוי ּגָ ַוְיִהי ׁשָ

ּבּור.  י ַהּדִ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ּפִ
ם.  א ָלגּור ׁשָ ִמְצַרִים ֶאּלָ ֵקַע ּבְ ּתַ לֹא ָיַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלִהׁשְ ד ׁשֶ ם ְמַלּמֵ ָגר ׁשָ  ַוּיָ

י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן אנּו,  ּכִ ָאֶרץ ּבָ ְרעֹה, ָלגּור ּבָ ֱאַמר )בראשית מז, ד(: "ַויֹאְמרּו ֶאל ּפַ ּנֶ  ׁשֶ
ֶאֶרץ ּגֶֹשן".  בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ ָנַען.  ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ר ַלֲעָבֶדיָך, ּכִ ֲאׁשֶ

ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצַרְיָמה, ׁשִ ֱאַמר )דברים י, כב(: "ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ְמֵתי ְמָעט ּכְ  ּבִ
ַמִים ָלרֹב". ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ְמָך יי ֱאלֶֹהיָך ּכְ ה ׂשָ ְוַעּתָ

ם.  ִנים ׁשָ ָרֵאל ְמֻצּיָ ָהיּו ִיׂשְ ם ְלגֹוי ְמַלֵמד ׁשֶ ַוְיִהי ׁשָ
ְמאֹד ְמאֹד,  ְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ רּו ַוִיׁשְ ָרֵאל ּפָ ֱאַמר )שמות א, ז(: "ּוְבֵני ִיׂשְ ּנֶ ָמה ׁשֶ דֹול, ָעצּום ּכְ ּגָ

ֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם".  ּמָ ַוּתִ

ֲעִדי ֲעָדִיים,  בִֹאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ יָך, ַוּתִ ֶדה ְנַתּתִ ֶצַמח ַהּשָׂ ֱאַמר )יחזקאל טז, ו-ז(: "ְרָבָבה ּכְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ָוָרב ּכְ
ַח, ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה. ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ  ׁשָ

עד כה דיברנו על החשיבות 
שבסיפור יציאת מצרים, 

והנה, סוף־סוף הגענו לסיפור 
עצמו. מתוך הפסוקים הרבים 

המתארים את העבדות 
במצרים ואת היציאה לחירות, 
בחרו עורכי ההגדה להתמקד 
כאן בארבעה פסוקים בלבד – 

 ארבעה פסוקים שהם
תמצית הסיפור )דברים כו, 

ה-ח(. 
בעמוד זה מובא הפסוק 

הראשון )בצבע( ופירושי 
החכמים עליו. בעמודים 
הבאים יובאו הפסוקים 

האחרים.

ָדַמִיְך ֲחִיי". ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלך: ּבְ ָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלך: ּבְ ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ אשכנזים מוסיפים:
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   מה יש לנו כאן?
ארבעת הפסוקים שהחכמים דורשים בקטע זה היו חלק מ"מקרא ביכורים" – עולי הרגל שהיו מביאים 

לבית המקדש בירושלים סלים מיבולם היו מדקלמים אותם כדי להודות לאל על היבול. משערים שעורכי 
ההגדה בחרו לכלול אותם בהגדה משום שהם מציגים את סיפור יציאת מצרים בקצרה.

החכמים קראו את הפסוקים בעיון, חילקו אותם לחלקים ופירשו כל חלק בפני עצמו. לפעמים הם הביאו 
פסוק נוסף כדי לחזק את דעתם, לעתים הוסיפו לפירוש הפשוט משמעות חדשה, ולפעמים למדו מהמילים 

ומהביטויים מסרים כלליים החורגים מפירוש הפסוקים עצמם. ברוח זו מוזמן כל אחד מאתנו לדרוש את 
הפסוקים ולהעניק להם משמעויות חדשות.

ואלו ארבעת הפסוקים מהתורה שהחכמים דרשו אותם כאן:

דֹול ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ּגָ ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי ַוּיֵ ֲאַרּמִ  
ה. נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ּתְ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוּיִ ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ ַוּיָ  

ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.  ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו ַוּיַ ׁשְ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוּיִ ַוּנִ  
דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ ְצַרִים ּבְ ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמּמִ  

 )דברים כו, ה-ח(

ם" הסיקו חכמים שיעקב ובניו התכוונו לשבת במצרים תקופה קצרה בלבד, רק עד שיסתיים  מהמילים "וַיָָּגר ׁשָ
הרעב בכנען. ואולם, כידוע, הם נשארו שם מאות שנים. 

 ספרו על מקרה שבו תכננתם לשהות במקום מסוים, לעבוד במקום עבודה מסוים,
או להמשיך בדפוס חיים מסוים לתקופה מוגבלת בלבד, אך התקופה התארכה... 

האם התארכות הזמן במקרה הזה הייתה לטובה או לרעה? 

כמה פרשנויות 
ורעיונות הוציאו 

החכמים 
מפסוק אחד. 

לא נסחפו 
קצת?

 זה מה שיפה אצל 
החכמים. הם הצליחו 
למצוא בפסוקים גם 

מה שקשה לראות בהם 
במבט ראשון. 

 אז אולי גם 
אני אציע 
פרשנות 
משלי?

לא נראה לי... 
הפרשנויות שלך יצירתיות 
מדי! את זוכרת מה קרה 
אתמול כשביקשנו ממך 

לסדר את החדר?

ביקשתם שאעשה 
סדר בחדר אז אני ועדי 

עשינו "סדר"...

מדברים על זה



ְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ  ַוּיָ
ה. )דברים כו, ו(  נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ַוִיּתְ

ְצִרים  ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ ַוּיָ
ה, ן ִיְרּבֶ ֱאַמר )שמות א, י(: "ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ּפֶ ּנֶ ָמה ׁשֶ  ּכְ

י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה – ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו  ְוָהָיה ּכִ
נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ".  ְוִנְלַחם ּבָ

ַוְיַעּנּונּו 
ִסְבלָֹתם.  ים ְלַמַען ַענֹתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ֱאַמר )שמות א, יא(: "ַוּיָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס".  נֹות ְלַפְרעֹה: ֶאת ּפִ ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ

ה נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ ַוִיּתְ
ָפֶרְך". ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֱאַמר )שמות א, יג(: "ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ַויֵָּרעוּ < לפי ההבנה הפשוטה של הפסוק, המצרים עשו רע לבני ישראל. ואולם, החכמים פירשו את 
המילה פירוש אחר, ולפיו המצרים ייחסו לבני ישראל תכונות רעות בכך שחשדו בהם שיתקוממו נגדם 

תֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס <  פיתום ורעמסס היו מאגרים ענקיים של  נֹות... ֶאת ּפִ וילחמו בהם.  ָעֵרי ִמְסּכְ
ָפֶרְך < מילה יחידאית בתורה. יש המפרשים מלשון לפרוך, לפורר,  תבואה שנראו כמו ערים.  ּבְ

לשבור. עבודת הפרך שברה את גופם של בני ישראל וגם את נפשם.

בעמוד זה מובא 
הפסוק השני מארבעת 

הפסוקים )בצבע( 
ומדרשי חז"ל עליו.
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ה" – מה ההבדל בין עבודה לעבדות, בין עובדים לעבדים? נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ "ַוִיּתְ
בעזרת המקורות אפשר לנסות להגדיר כמה מההבדלים: 

לפי הפסוקים בתורה ומדרש החכמים עליהם, המצרים חששו מבני ישראל הזרים שהגיעו לארצם. 
החשש הזה גרם למצרים להניח שאם תפרוץ מלחמה, יצטרפו בני ישראל לאויביהם, ולכן העבידו את 

בני ישראל בפרך.

 הפחד מהזר ומהלא־מוכר גורם לנו לעתים לייחס לו תכונות של "ַרע", של מזיק ושל פוגע
)בלשון ההגדה "וַיֵָּרעוּ"(. התהליך הזה עלול להוביל לחוסר סובלנות כלפי האחר ואף לשנאה. 

שתפו זה את זה בדוגמאות למקרים של אי־צדק, של אפליה ושל התעללות בעולמנו, 
 בעבר ובהווה, שמקורם בפחד ובחשש מהאחר.

כיצד אפשר להמעיט את התופעות האלה?

עבדים אינם שולטים 
בזמן שלהם ואינם 
 יודעים מתי ייגמר

יום העבודה שלהם: 
"לאחר שהיו עושין מלאכתן 

בטיט ובלבנים ובאים לנוח 
לערב לבתיהן בא מצרי 

ט לי ירק  ואומר לו: צא ַלּקֵ
ַקע לי את העץ  מן הגינה, ּבְ

הזה, מלא לי חבית זו מן 
המים" )תנחומא, ויצא ט(.

"ואיזו היא עבודת פרך? 
זו עבודה שאין לה 

ה )זמן קצוב(" )רמב"ם,  ִקצּבָ
משנה תורה, הלכות עבדים א, ו(.

על עבדים מטילים גם 
משימות שאינן מתאימות 

לאופיים ולכישוריהם:
"אמר רבי שמואל בר נחמני 
אמר ר' יוחנן: שהיו מחליפין 

מלאכת אנשים לנשים 
ומלאכת נשים לאנשים"

)תלמוד בבלי, סוטה יא ע"ב(.

עבדים עובדים בכפייה, 
והמעבידים מתעללים בהם: 
"היו רודים בהם לדחוק אותם 

שלא ינוחו ומכים ומקללים 
אותם"

)רמב"ן על 
שמות א, 

יא(.
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מדברים על זה



ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו,  ׁשְ ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו, ַוּיִ ַוּנִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.  )דברים כו, ז(  ַוּיַ

ְצַעק ֶאל יי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו  ַוּנִ
ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרים. ים ָהֵהם ַוּיָ ֱאַמר )שמות ב, כג(: "ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעבָֹדה".  ַעל ׁשַ ְזָעקּו,  ַוּתַ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ַוֵיָאְנחּו ּבְ

ַמע יי ֶאת קֵֹלנּו  ׁשְ ַוּיִ
ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם,  ׁשְ ֱאַמר )שמות ב, כד(: "ַוּיִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב".  ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַוּיִ

ְרא ֶאת ָעְנֵינּו  ַוּיַ
ֶרְך ֶאֶרץ,  ִריׁשּות ּדֶ זֹו ּפְ

ַדע ֱאלִֹהים".  ָרֵאל, ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ֱאַמר )שמות ב, כה(: "ַוַיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 
ִנים.  ֵאלּו ַהּבָ

ַחּיּון".  ת ּתְ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיאָֹרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר )שמות א, כב(: "ּכָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

ְוֶאת ַלֲחֵצנּו 
ֶזה ַהּדַֹחק,

ר ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם". ַחץ ֲאׁשֶ ֱאַמר )שמות ג, ט(: "ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ּכְ

בעמוד זה מובא הפסוק 
השלישי מארבעת 
הפסוקים )בצבע( 

ומדרשי חז"ל עליו.

ֶרְך ֶאֶרץ < הימנעות מיחסי אישות. בכמה מקורות  ִריׁשוּת ּדֶ ְוָעָתם < זעקתם.  ַנֲאָקָתם < האנחות שלהם.  ּפְ ׁשַ
כתוב שהמצרים מנעו מבני ישראל קיום יחסי אישות ויש גם מסורת שבני ישראל נמנעו מכך בעצמם בגלל הגזרות 

על הבנים.  ּדַֹחק < לחץ, מצוקה. 
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לבקש עזרה
בני ישראל סבלו מאוד ולכן צעקו לאלוהים. 
אפשר לטעון שצעקה לאלוהים היא תגובה 

 סבילה וכנועה, שאין בה פעולה אִמתית,
אבל אפשר לראות בה גם עשייה ממש – 

 הודאה בקושי ובקשה לעזרה ולשינוי.
 לאנשים רבים לא קל לבקש עזרה. כדי
 לבקש עזרה ותמיכה אדם צריך להודות

 שהוא אינו כל־יכול ושהוא זקוק לאחרים,
והוא גם נדרש לחשוף את עצמו ואת קשייו 
לפני אחרים. נוסף על כך, כדי לבקש עזרה 

 אדם צריך להאמין שהוא ראוי לה –
וכל אלה אינם דברים פשוטים!

האם אני יודע/ת לבקש עזרה כאשר אני זקוק/ה לה? אם קשה לי לבקש עזרה, מה הקושי?

ֲעלֹות יר ַלּמַ ׁשִ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי?  ֶאּשָׂ

ַמִים ָוָאֶרץ. ה ׁשָ  ֶעְזִרי ֵמִעם יי, עֹׂשֵ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך.  ַאל ִיּתֵ

ָרֵאל. ן, ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ  ִהּנֵ
ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך.  יי ׁשְֹמֶרָך, יי ִצּלְ

ְיָלה. ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ  יֹוָמם ַהּשׁ
ָך. מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע, ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ  יי ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ יי ִיׁשְ

)תהלים קכא(
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תראה, אבא, בני 
ישראל צעקו, 

ואלוהים הציל 
אותם. אז למה 

אתם אומרים 
לי תמיד לא 

לצעוק?

טוב, זה לא בדיוק 
אותו דבר. בקטע 
הזה הצעקה היא 

בקשה לעזרה. 
הפסוקים מלמדים 

אותנו כמה חשוב 
לדעת לבקש עזרה. 

לבקש עזרה אני 
דווקא יודעת.

אין ספק, תלמידה 
מצטיינת... 

ביני לבין עצמי



ם ָוֵאׁש  ּדָ
ן". ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ

ָקר  ּבָ ַמִלים, ּבַ ּגְ ֲחמִֹרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ ֶדה, ּבַ ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ֱאַמר )שמות ט, ג(: "ִהֵנה ַיד יי הֹוָיה ּבְ ּנֶ ָמה ׁשֶ ֶבר, ּכְ זֹו ַהּדֶ ָיד ֲחָזָקה  ּבְ
ֵבד ְמאֹד".  ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ּכָ

ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים".  לּוָפה ּבְ ֱאַמר )דברי הימים א' כא, טז(: "ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּנֶ ָמה ׁשֶ זֹו ַהֶחֶרב, ּכְ ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה 
אֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים  ַמּסֹת ּבְ ה ֱאלִֹהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ּגֹוי ּבְ ֱאַמר )דברים ד, לד(: "אֹו ֲהִנּסָ ּנֶ ָמה ׁשֶ ִכיָנה, ּכְ זֹו ִגּלּוי ׁשְ דֹל  ּוְבמָֹרא ּגָ

ִמְצַרים ְלֵעיֶניָך".  ה ָלֶכם יי ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ כֹל ֲאׁשֶ דִֹלים, ּכְ ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

ה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת".  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָיְדָך, ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ ה ּתִ ה ַהּזֶ ּטֶ ֱאַמר )שמות ד, יז(: "ְוֶאת ַהּמַ ּנֶ ָמה ׁשֶ ֶטה, ּכְ ֶזה ַהּמַ ּוְבאֹתֹות 
ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ י מֹוְפִתים ּבַ ֱאַמר )יואל ג, ג(: "ְוָנַתּתִ ּנֶ ָמה ׁשֶ ם, ּכְ ֶזה ַהּדָ ּוְבמְֹפִתים 

בעמוד זה מובא הפסוק הרביעי 
מארבעת הפסוקים. בין הפסוק השלישי 

לפסוק הרביעי חלה תפנית בסיפור – רק 
לאחר שבני ישראל התחננו לעזרה, כלומר, רק 

לאחר שאמרו שאינם מוכנים לשאת עוד את 
הסבל מגיעה הגאולה. 

נוהגים להביא לשולחן 
קערת מים ועורך הסדר 
שופך בה יין מכוסו שלוש 

ירת המילים: פעמים בעת ֲאִמּ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים ּבְ
דֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. )דברים כו, ח( ּוְבמָֹרא ּגָ
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ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרִים 
ִליַח,  ָרף,  ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ

ֱאַמר  ּנֶ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ
יִתי ָכל  ה, ְוִהּכֵ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ּבַ )שמות יב, יב(: "ְוָעַבְרּתִ

ֵהָמה, ֶאֶרץ ִמְצַרים  ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ כֹור ּבְ ּבְ
ָפִטים. ֲאִני יי".  ה ׁשְ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעׂשֶ

ה" – ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך.  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ּבַ "ְוָעַבְרּתִ
ָרף.  ֶאֶרץ ִמְצַרים" – ֲאִני ְולֹא ׂשָ כֹור ּבְ יִתי ָכל ְבּ "ְוִהּכֵ

ִליַח.  ָ ָפִטים" – ֲאִני ולֹא ַהּשׁ ה ׁשְ "ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרים ֶאֱעׂשֶ
"ֲאִני יי" – ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר.

בכמה מקהילות הספרדים ועדות המזרח מוסיפים 
אחרי הקטע שמימין: 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:
ִמְצַרִים ָיְרדּו ִעּמֹו  ים ּבְ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ָיַרד ַהּקָ ֶ ּשׁ ּכְ

ַעת ֲאָלִפים ְרָבבֹות: ׁשְ ּתִ
ֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ֵאׁש, ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ָבָרד, ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ִזיַע, ּוֵמֶהם 

ַמְלֲאֵכי ֶרֶתת, ּוֵמֶהם ַמְלֲאֵכי ַחְלָחָלה. ְוֶרֶתת ְוַחְלָחָלה אֹוֶחֶזת ְלִמי 
ל עֹוָלם, ַוֲהלֹא ֶמֶלְך  הּוא רֹוֶאה אֹוָתם. ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ

ְכבֹודֹו.  יִפין ּבִ ָריו ַוֲעָבָדיו ַמּקִ ְלָחָמה ׂשָ הּוא יֹוֵרד ַלּמִ ׁשֶ ר ָוָדם ּכְ ׂשָ ּבָ
ֲאַנְחנּו  ן ֲעֵלינּו, ׁשֶ רּוְך הּוא ַדּיָ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ה ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְוַאּתָ

ם ִמְלָחָמה.  ה ִעּמָ ִריֶתָך, ֵנֵרד ְוַנֲעׂשֶ ֵני ּבְ ֲעָבֶדיָך, ְוֵהם ּבְ
ֵאֵרד ֲאִני ְבַעְצִמי, ֲאִני  י ִמְתָקֶרֶרת ַעד ׁשֶ ְעּתִ ָאַמר ָלֶהם: ֵאין ּדַ

ִתי, "ֲאִני יי" – ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר. ְקֻדׁשָ ִתי, ֲאִני ּבִ ְגֻדּלָ ְכבֹוִדי, ֲאִני ּבִ ּבִ

נזים
שכ

א ספרדים

ירת המילים  בעת ֲאִמּ
נוהגים להטיף יין ִמן 

הּכֹוס שלוש פעמים. 

ִים. ּתַ ִים, "ּוְבמְֹפִתים" – ׁשְ ּתַ ִים, "ּוְבאֹתֹות" – ׁשְ ּתַ דֹל" – ׁשְ ִים, "ּוְבמָֹרא ּגָ ּתַ ִים, "ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה" – ׁשְ ּתַ ָיד ֲחָזָקה" – ׁשְ ָבר ַאֵחר: "ּבְ  ּדָ



<  מבט אחר >

יש שתי דרכים לחיות: לחיות כאילו שום דבר 
אינו נס; לחיות כאילו הכול נס. 

)אלברט איינשטיין(

נסים
יהודה עמיחי

ָבר ִנְרֶאה ֵנס ל ָדּ ֵמָרחֹוק ָכּ
ְך רֹוב ַגם ֵנס לֹא ִנְרֶאה ָכּ ֲאָבל ִמָקּ

ְבִקיַעת ַהָיּם ַים־סּוף ִבּ ֲאִפילּו ִמי ֶשָעַבר ְבּ
ִזיַע ב ַהֵמּ ָרָאה ַרק ֶאת ַהַגּ

ֶשל ַההֹוֵלך ְלָפָניו
דֹולֹות, ְוֶאת נֹוַע ְיֵרָכיו ַהּגְ

ד, ט ָחטּוף ַלּצַ ַמּבָ ּוְלָכל ַהּיֹוֵתר, ּבְ
ִים, תֹוְך חֹוַמת ַהּמַ ַלל ְצָבִעים ּבְ ׁשְ ִגים ּבִ ּדָ

י ֵמֲאחֹוֵרי ִקירֹות ְזכּוִכית. ה ַיּמִ ִמְצּפֶ מֹו ּבְ ּכְ

ָיד ֲחָזָקה... ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים". "ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים ּבְ
פסוק זה מזכיר שאלוהים הוציא את בני ישראל 

ממצרים בעזרת נסים.

שתפו זה את זה:
 מהו נס, לדעתכם? האם יש נסים בחיינו?

האם חוויתם נס?
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בשבילי נס הוא 
משהו על־טבעי כמו 

קריעת ים סוף.

לדעתי, כשהשמש זורחת 
וגם יורד גשם ובשמים 
נראית קשת - זה נס.

נס - זה כשאני מצליחה 
לפתור שאלה בחשבון.

זה שאתם יושבים כבר 
 שעתיים בלי לריב -
זה נס! 

  מי מביא את הגאולה?  
על פי ההגדה, אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים בעצמו ולא על ידי מלאכים ושליחים. שמו של משה, המנהיג 

החשוב, מוזכר בהגדה רק פעם אחת. הדעה הרווחת היא שעורכי ההגדה חששו שיתפתח פולחן אישיות סביב 
דמותו של משה, ולכן הדגישו שאלוהים פעל לבדו. 

עם חידוש היישוב היהודי הציוני בארץ ישראל, ביקשו החלוצים להציע מסר אחר: הכוח הפועל והמשפיע בעולם 
הוא כוחם של בני האדם ולא כוחו של האל. משום כך הוסיפו החלוצים להגדות שערכו פסוקים על משה. החלוצים 

האמינו שהגאולה בימיהם היא העלייה לארץ, ההתיישבות ועבודת האדמה, ולכן הרבו להזכיר אותן בהגדותיהם. 
למשל, בהגדה של "קבוצת החוגים" )1929( כתבו כך:

"עבדים היינו להרגלי הדורות ויוציאנו רצוננו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה..."

מדברים על זה



ִנים < דרך לזכור את שמות המכות ואת סדרן. במקרה זה, יצירת משפט   ָערֹוב < ערב רב של חיות טרף.  ִסָמּ
המורכב משלוש מילים שהן ראשי התיבות של שמות המכות.
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מלווים את קריאת עשר המכות בפעולה סמלית – עורך הסדר שופך מעט יין מהכוס לתוך 
 קערת מים, או מטפטף באצבע, באמירת שמה של כל מכה, וכן באמירת הסימנים.

יש נוהגים לרוקן את כוס היין כולה. 

ר ַמּכֹות ֵאּלּו ֶעֶשׂ
ִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן: ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ֶשׁ

ם ָדּ
ָערֹוב
ָרד ָבּ

ַע  ְצַפְרֵדּ
ֶבר ֶדּ

ה ַאְרֶבּ
כֹורֹות. ת ְבּ ַמַכּ

ים  ִנּ ִכּ
ִחין  ְשׁ
ְך  ֹחֶשׁ

•

•

•

•

•

•

ִנים:  ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ׁש ְבּ ְדּ

הגדה



תמיד חשבתי שזה היה כיף – 
הילדים המצרים בנו בובות ברד. 

עכשיו הבנתי שלא כך היה... 

אמרתי לכם, תמיד צריך 
שתהיה בבית קולה!

 קצת מזכיר ספארי, לא? 
אבל הרבה יותר מפחיד!!!

ם ּדָ

ָערֹוב

ָרד ּבָ

לפחות הם לא היו צריכים 
להתלבט מה ללבוש...

 זאת מכה שאפילו אני הוכיתי בה
כבר פעם. בעצם, בערך עשר פעמים...

מעכשיו לא אתלונן על החצ’קון 
היחיד שיש לי על המצח...

ְשִׁחין

ים ּנִ ּכִ

חֶֹשְׁך

זה באמת הדבר הכי נורא שיכול 
 לקרות. לא פלא שמיד אחר כך 

הסכים פרעה לשלח את בני ישראל.

נראה לי שקוראים למכה הזאת 
ארבה כי היו מהם הרבה...

אני דווקא אוהבת צפרדעים... 
בעצם, לא במיטה שלי.

האם גם אני הייתי עלול למות מֶדבר? 
אימא’לה! מזל שיצאנו  ממצרים.

ֶבר ּדֶ

ה ַאְרּבֶ

כֹורֹות ת ּבְ ַמּכַ

ַע ְצַפְרּדֵ
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ילדים



המכות מייצגות פחדים וסכנות שכולנו חוששים 
מהם: פגיעה בבריאות, פגיעה בביטחון האישי, 

קשיי פרנסה, פגיעה בחיי היקרים לנו ועוד. פחדים 
אלו הפחידו בני אדם בכל התקופות, ובכל זאת, עם 

שינויי הזמנים משתנים לפעמים גם האיומים. 

 נסו לחשוב אילו מכות יכולות לייצג
את התקופה שלנו. 

כמעט בכל הגדה אפשר 
למצוא איורים של עשר 
המכות. השוו בין הגדות 

אחרות סביב השולחן. 
כיצד מוצגת כל מכה? < 

ח 
תו

 פ
ש

רא
 ב

 >

המהר"ל מפראג ניסה להסביר את סדר 
המכות ואת החלוקה של רבי יהודה 

לסימנים. 

לפי פירושו, סדר המכות הוא מהקלה אל 
הכבדה )מבחינת חומרת הפגיעה( וגם 

מן הנמוכה אל הגבוהה )מבחינת מקום 
התרחשותן בחלל העולם(:

שלוש המכות הראשונות –  התרחשו 
בתחתית הארץ: הדם והצפרדע – במים, 

והכינים נוצרו מעפר הארץ.

שלוש המכות האמצעיות – ערוב, דבר 
ושחין – התרחשו ב"חלל העולם": הן פגעו 

בבעלי החיים ובבני האדם.

שלוש המכות האחרונות – התרחשו 
בשמים: הברד ירד משמים, הארבה עף 

בשמים והחושך היה ליקוי של המאורות 
שבשמים. 

ומכת הבכורות – הייתה מעל לכל המכות, 
משום שהיא קשורה לנשמת האדם הנעלה 

מעל השמים.

)על פי המהר"ל מפראג, גבורות ה', נז(

< 
חר

 א
ט

מב
 >

 מי יכול לשבת ערב שלם
על הכיסא? 

קומו וחפשו בבית חפצים היכולים לייצג   •
את עשר המכות )למשל, תחבושת למכת 

דם, מסרק למכת כינים וכדומה(, ובקשו 
משאר המשתתפים לנחש איזה חפץ 

רומז לאיזו מכה.

הציעו לצעירים שבחבורה משימות   •
הקשורות למכות: לקפוץ כמו צפרדעים, 

לחקות חיות טורפות וכן הלאה. 

< 
ח 

תו
 פ

ש
רא

 ב
 >
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מדברים על זה



64

עשר מכות

Plate 15

65

Plagues

Plate 16

"בנפול אויבך אל תשמח" היא דרישה לא פשוטה, הרי טבעי שאדם ישמח בנפילת אויבו.

אני מנסה להיזכר ב"מפלה" של אדם שהתחרה בי, או שלא אהבתי. 
איך הרגשתי? איך הגבתי? האם תגובתי הייתה ראויה? אם לא, איך צריך להגיב?

אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים...

באותה שעה ]לאחר קריעת ים סוף[, 

ביקשו מלאכי השרת לומר שירה ]כדי לשבח את האל[. 

אמר ]להם[ הקדוש ברוך הוא: 

מעשה ידיי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניי?

 >)תלמוד בבלי, סנהדרין לט ע"ב(
ר 

אח
ט 

מב
  >

כאשר מזכירים את עשר המכות 
ממעטים מהיין שבכוס, ויש אף 

ששופכים את כולו. אחד ההסברים 
למנהג זה הוא שהוא מבטא את 
ָמח" ְשׂ ְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִתּ  הרעיון "ִבּ

)משלי כד, יז(, כלומר, כאשר בני אדם 

מתים - אפילו הם מן האויב - לא ראוי 
לשמוח שמחה שלמה.

< 
ים

הג
נו

ש 
<י
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בציור זה חמישים פסים, על פי תפיסתו של 
רבי עקיבא, שלפיה כל מכה מעשר המכות 

הייתה, למעשה, חמש מכות )ראו את דבריו 
בעמ' 66(. הצבעים בציור מבטאים את 

טיבה של כל מכה: גוונים של אדום למכת 
דם, גוונים של ירוק למכת צפרדע, צבעים 

חיוורים לכינים, מגוון צבעים לערוב, גוונים 
של חום לֶדבר, צהוב לגווניו לשחין וגוונים 

של כחול לברד. פסים אפורים הולכים 
ומתכהים מייצגים את הארבה שכיסה את 
השמים בהדרגה, חום ושחור מייצגים את 

מכת חושך, ולבסוף, שוב אדומים למכת 
בכורות. האמן נמנע מתיאור ראליסטי של 
המכות כדי שלא להביע שמחה על סבלם 
של המצרים, ובדרך רגישה זו צמצם את 
מקומן של המכות בסיפור יציאת מצרים.  >  הרב מאט ברקוביץ, עשר המכות, הגדת לובל, 2008

ביני לבין עצמי
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ִליִלי אֹוֵמר:  י יֹוֵסי ַהְגּ ַרִבּ
ים ַמּכֹות? ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ִמְצַרִים ֶעֶשׂ ְצִרים ְבּ קּו ַהִמּ ָלּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ִין ַאָתּ ִמַנּ

ע ֱאלִֹהים ִהוא" )שמות ח, טו(,  ְרעֹה: ֶאְצַבּ ים ֶאל ַפּ ִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַויֹּאְמרּו ַהַחְרֻטִמּ ְבּ
ִמְצַרִים,  ה יי ְבּ ר ָעָשׂ דָֹלה ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגּ ְוַעל ַהָיּם ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַוַיְּרא ִיְשׂ

ה ַעְבדֹו" )שמות יד, לא(.  יי ּוְבמֶשׁ ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת יי, ַוַיֲּאִמינּו ַבּ
ר ַמּכֹות.  ע? ֶעֶשׂ ה ָלקּו ְבֶאְצַבּ ָמּ ַכּ

ים ַמּכֹות. ר ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂ ה: ְבּ ֱאמֹור ֵמַעָתּ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:  ַרִבּ
ע ַמּכֹות?  ל ַאְרַבּ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ ִמַנּ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" )תהלים עח, מט(.  ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: "ְיַשׁ ֶנּ ֶשׁ
ע.  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" – ַאְרַבּ לׁש, "ִמְשׁ ִים, "ְוָצָרה" – ָשׁ ַתּ "ֶעְבָרה" – ַאַחת, "ָוַזַעם" – ְשׁ

ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָבּ ה: ְבּ ֱאמֹור ֵמַעָתּ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ַרִבּ
ל ָחֵמׁש ַמּכֹות?  ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְצִרים ְבּ רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ ִמַנּ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" )תהלים עח, מט(. ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: "ְיַשׁ ֶנּ ֶשׁ
ע,  לֹׁש, "ְוָצָרה" – ַאְרַבּ ִים, "ָוַזַעם" – ָשׁ ַתּ "ֲחרֹון ַאּפֹו" – ַאַחת, "ֶעְבָרה" – ְשׁ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" – ָחֵמׁש.  "ִמְשׁ
ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּׁ ה: ְבּ ֱאמֹור ֵמַעָתּ

בקטע הזה דנים שלושה 
חכמים במכות שִהכה אלוהים 
את מצַרִים, ובטביעת המצִרים 

 שרדפו אחרי בני ישראל
 בים סוף. החכמים דורשים
פסוקים מהתנ"ך ולומדים 

מהם, שבמצַרִים ועל הים לקו 
המצִרים במספר מכות רב 

יותר ממה שהורגלנו לחשוב. 
בכך הם מדגישים את 
הממדים האדירים של 

האירועים האלה.

ֶאְצּבַע ֱאלִֹהים < אלוהים הביא על המצרים את עשר המכות באצבע אחת. ַהָיד ַהְגּדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה יי < בים סוף 
הכה אלוהים במצרים בכל היד, ומשום שביד חמש אצבעות, הסיק רבי יוסי שעוצמת המכה על הים הייתה

מצרים.  ָהְיָתה ֶשל ַאְרּבַע ַמּכֹות < למעשה, היו בה ארבע מכות. ָהְיָתה ֶשל ָחֵמש  פי חמישה מעוצמת המכות ּבְ
ם ֲחרֹון ַאּפוֹ ֶעְבָרה  ַלּח ָבּ ַמּכֹות < למעשה, היו בה חמש מכות. רבי אליעזר ורבי עקיבא דורשים פסוק מתהלים: "ְיַשׁ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים" )עח, מט(. לדעתם של שני החכמים, הפסוק מתאר כל מכה שהמצרים הוכו,  ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשׁ
הן במצרים הן בים. רבי אליעזר רואה ב"ֲחרֹון ַאּפֹו" שם כולל לכעסו של האל, וטוען שבכעס הזה היו ארבעה סוגים של 
מכות: עברה, זעם, צרה ומשלחת מלאכי רעים. כך הוא מונה ארבעים מכות במצרים ומאתיים על הים. רבי עקיבא רואה

ב"ֲחרֹון ַאּפֹו" מכה נפרדת, ולכן הוא מונה חמישים מכות במצרים ומאתיים וחמישים מכות על הים.

הגדה
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ארבעים מכות, חמישים מכות, מאתיים מכות, מאתיים וחמישים 
מכות! כך מונים רבי יוסי, רבי אליעזר ורבי עקיבא את המכות 
מצִרים. יש הרואים בדבריהם לשון גוזמה שמטרתה  שפגעו ּבַ
לעורר את דמיוננו ולהדגיש את עוצמת ההתערבות של האל 

בהצלת בני ישראל. 

בספרו "יציאת מצרים" ניתח הוגה הדעות היהודי־צרפתי, פרופ' רפאל דריי, את מכות מצרים והסביר שהיו להן 
השלכות רבות: פיזיות, כלכליות, תאולוגיות, ריטואליות ופסיכולוגיות.

בעקבות דריי, אפשר להשוות בין מכות מצרים לגלגל שיניים בִממסרה. כפי שבִממסרה תנועתו של גלגל 
שיניים אחד גורמת לגלגלים אחרים להסתובב, כך כל מכה שהמצרים הוכו בה גרמה

ל"אירועי לוואי" בכל מיני תחומים: למשל, מכת דם פגעה בבריאותם של המצרים )בעקבות המחסור במי 
שתייה ובמים לרחצה(, בכלכלתם )בשל המחסור במים להשקיה( ובאמונתם הדתית )משום שֵאל היאור 

המצרי לא הצליח להגן על מי הנהר(. קרוב לוודאי שפגיעה זו באמונתם גרמה למצִרים משבר תאולוגי עמוק 
ונטעה בהם פחד גדול.

אם כך, אפשר לראות בהכפלת מניין המכות בפיהם של רבי אליעזר ורבי עקיבא רמז לשרשרת האירועים 
הדרמטיים שפקדו את מצַרִים בעקבות כל מכה ומכה. 

< 
יג

הג
 >

מעשה שעשיתי או 
אירוע שאירע לי והוביל 

לשרשרת אירועים 
אחרים... 

שתפו זה את זה: האם 
גם אתם מפריזים 
לפעמים כאשר 

אתם מתארים אירוע 
כלשהו?

האם תוכלו לומר מתי 
זה קורה לכם ומה גורם 
לכם להפריז בתיאור? 

< 
יג

הג
 >

מדברים על זה

ביני לבין עצמי
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ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ָמּ  ַכּ
קֹום ָעֵלינּו: ַלָמּ

ֵיּנּו. ָפִטים, ַדּ ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ
ֵיּנּו. ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ַדּ ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ ִאּלּו ָעָשׂ

ֵיּנּו. כֹוֵריֶהם, ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבּ ִאּלּו ָעָשׂ
ֵיּנּו. כֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדּ ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ
ֵינּו. ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ַדּ

ֵיּנּו. ָחָרָבה, ַדּ ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ
ֵיּנּו. תֹוכֹו, ַדּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה ְולֹא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ֵיּנּו. ָנה, ַדּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְולֹא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ

ֵיּנּו. ן, ַדּ ָנה ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ
ֵיּנּו. ת, ַדּ ָבּ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ֵיּנּו. ת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ַדּ ָבּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ
ֵיּנּו. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדּ

ֵיּנּו. ָרֵאל, ַדּ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵיּנּו. ִחיָרה, ַדּ ית ַהְבּ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ָפִטים < עונשים.  ְולֹא ָעָשׂה  קֹום ָעֵלינוּ < כמה דרגות של חסד עשה ִאתנו אלוהים.  ְשׁ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ַכָּמּ
ע ָצֵרנוּ ְבּתֹוכֹו < הטביע את אויבינו בתוכו.  ַקּ ֵבאלֵֹהיֶהם < ולא העניש את אלוהיהם.  ֶבָּחָרָבה < ביבשה.  ִשׁ

בפיוט "דיינו" אנו מודים 
לאלוהים על שורה ארוכה 

של "מעלות טובות", חסדים 
שעשה אלוהים לעם ישראל 

מיציאת מצרים ועד בניית בית 
המקדש. על כל טובה וטובה 

אנחנו אומרים: "ַדּיֵּנוּ" )די לנו, 
מספיק לנו(. כלומר, הטובה 

הזאת בלבד הייתה מספיקה 
לנו, ולא היינו מבקשים עוד. 
אורכו של הפיוט הוא חלק 

מהמסר שלו – עלינו להודות 
על הרבה מאוד טובות! 

הגדה
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< מבט אחר >

יהודים יוצאי פרס וכורדיסטן )וכמה ארצות נוספות( נוהגים להכות זה את זה בבצל ירוק בעת ששרים
את הפיוט "דיינו". סיבה אחת לכך היא שכאשר אכלו בני ישראל את המן במדבר, הם הביעו את מורת רוחם 

ונזכרו בשפע שהיה מנת חלקם במצרים: 

ָצִלים..." )במדבר יא, ה(.  ִאים... ְוֶאת ַהְבּ ֻשּׁ ם, ֵאת ַהִקּ ִמְצַרִים ִחָנּ ר נֹאַכל ְבּ ָגה ֲאֶשׁ "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדּ
ומה הקשר ְלמכות? ייתכן שמנהג זה מזכיר לנו גם שבני ישראל במצרים אכלו את הקישואים ואת הבצלים 

תחת מטר ההצלפות של המשעבדים המצִרים, ושהיציאה ממצרים הצילה את בני ישראל מהסבל הזה. 
אם כך, אפשר לראות במנהג זה הבעת חרטה על כפיות הטובה של אבותינו ואמותינו.

באיזה מובן "די לנו" בכל שלב בגאולה? הפיוט "דיינו" מעיד 
על קבלה עמוקה, על הודיה ועל הערכה של כל שלב ושלב. 

בהצהרה "דיינו" אנו מתוודעים למשמעותו המיוחדת של 
כל מעשה של גאולה ודאגה – חציית הים, הובלתנו בתוכו, 

הדאגה לצרכינו במדבר. אנו מקבלים כל שלב באהבה, 
וקבלה זו מאפשרת לנו לעבור אל השלב הבא. אם אנחנו 

תנאים, בביקורת ובציפיות – "טוב, זה לא  ְמַקדמים כל רגע ּבִ
בדיוק המקום שאנחנו צריכים להיות בו", או "רק רגע, זה 
לא מה שהבטיחו לנו", או "ומה הלאה?" – הציפיות שלנו 

משאירות אותנו במתח. איננו חופשיים, איננו פנויים לקבל 
את השלב הבא. הפנטזיות שלנו על אודות העבר והרצון 

שלנו לשלוט בעתיד מנתקים אותנו מהפלא שבשלב הזה. 
"דיינו" הוא משחרר נפלא, הוא דוחף אותנו אל ההתפעלות, 

אל החמלה, אל תשומת הלב ואל החירות.
יָלה פלץ ויינברג( )הרב ׁשִ

בעצם, מזכירים פה את כל הטובות 
שאלוהים עשה לנו, ועל כל אחת ואחת 

אומרים: "דיינו - זה היה מספיק".
לא הגזימו?! לא היה אפשר להגיד "תודה

על הכול" וזהו?
למה? בעיניי זו דרך 

יפה להגיד תודה.

תודה לאבא על 
הבישולים, תודה 

לאימא שקישטה את 
השולחן, תודה לסבא 

שהגיע מירושלים, תודה 
לדודה שולה...

באמת כל הכבוד! אבל יש עוד 
הרבה להספיק, אז

די! דייייייייינו!!!

ביני לבין עצמי

באיזו מידה אני מצליח/ה 
להעריך את הרגע,  את ההווה,

בלי תנאים, בלי ביקורת
ובלי ציפיות?



ה, ה ְוַכָמּ ָמּ  ַעל ַאַחת ַכּ
ֶלת  טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ

קֹום ָעֵלינּו: ַלָמּ
ָפִטים, ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים, ְוָעָשׂ הֹוִציָאנּו ִמִמּ ֶשׁ

כֹוֵריֶהם, ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְבּ ְוָעָשׂ

ָחָרָבה,  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ָנה, ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְוִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ְוִשׁ

ת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ  ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ָרֵאל,  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ר ַעל ָכּ ִחיָרה ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ
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ִחשבו על דברים טובים שקרו לעם ישראל, ליישוב שלכם, למשפחה שלכם או לכם, 
 בשנים האחרונות, וראוי להודות עליהם. שירו אותם בניסוחה של ההגדה:

אילו... ולא... דיינו!

תודה 
 מלים: עוזי חיטמן 

לחן: עממי יווני

ָראָת, ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
, י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ַעל אֹור ֵעיַנִים,
ַנִים, ָחֵבר אֹו ׁשְ

עֹוָלם. ׁש ִלי ּבָ ּיֵ ַעל ָמה ׁשֶ
יר קֹוֵלַח ַעל ׁשִ

ְוֵלב סֹוֵלַח,
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת, ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
, י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ל ֶיֶלד ַעל ְצחֹוק ׁשֶ
ֵכֶלת, ֵמי ַהּתְ ּוׁשְ

ַעל ֲאָדָמה ּוַבִית ַחם,
ֶבת, ָנה ָלׁשֶ ּפִ

ה אֹוֶהֶבת, ָ ִאּשׁ
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת, ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
, י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ר, ל אֹׁשֶ ַעל יֹום ׁשֶ
ר, ִמימֹות ְויֹׁשֶ ּתְ

ֱעַלם, ּנֶ ַעל יֹום ָעצּוב ׁשֶ
ִים ׁשּואֹות ַאְלּפַ ּתְ

ִים, ְוַכּפַ
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ
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ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר:  ן ַגּ ַרָבּ
ַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָשׁ א ָאַמר ְשׁ לֹּ ל ֶשׁ ָכּ

ְוֵאּלּו ֵהן:

ה  •  ּוָמרֹור  •     ַסח  •  ַמָצּ •  ֶפּ

ׁש ָהָיה ַקָיּם, ַעל ׁשּום ָמה?  ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבּ ַסח ֶשׁ ֶפּ
ִמְצַרִים,  י ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ֵתּ רּוְך הּוא ַעל ָבּ דֹוׁש ָבּ ַסח ַהָקּ ָפּ ַעל ׁשּום ֶשׁ

ִמְצַרִים  ָרֵאל ְבּ י ְבֵני ִיְשׂ ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ר ָפּ ַסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁ ם ֶזַבח ֶפּ ֱאַמר: "ַוֲאַמְרֶתּ ֶנּ ֶשׁ
ֲחוּו" )שמות יב, כז(. ַתּ ד ָהָעם ַוִיּׁשְ יל, ַוִיּקֹּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ ְבּ

ַבח  ֱאמּוִנים ִעְרכּו ׁשֶ
ם ֶזַבח ַוֲאַמְרּתֶ

יִרים  ָהִרימּו קֹול ׁשִ
ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים

 ִראׁשֹון ְלָכל ִראׁשֹוִנים
ים ל ְמַעּנִ ד ּכָ ִמּיַ

י י ֵאל ָזַכְרּתִ  ִנּסֵ
י ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ

ה ְוֶאְפַרִים.  ֶ ְמַנּשׁ ַמִים  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ּכְ
ל ִצְבאֹות יי:  ּכָ ְצַרִים  ָיְצאּו ִמּמִ

ְלַעּמֹו ַוֲעָדתֹו.  ִהְנִחיל ּתֹוָרתוֹ 
יי:  ע ּבַ ַעם נֹוׁשַ ׁשֹוְמֵרי ִמְצָותוֹ 

יָך.  ַוֲעצּוִמים ִנּסֶ יךָ  ִנְפָלִאים ַמֲעּשֶׂ
יי: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ל חֹוֶסיךָ  יֹאְמרּו ּכָ

ַסח < קורבן הפסח.  לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו < לא קיים את המצווה המוטלת עליו.  ֶפּ

עד כה סיפרנו את סיפור 
יציאת מצרים לפרטיו, 

ועתה רבן גמליאל מסכם 
את עיקריו.

 ָלֵאל ְוִטְבחּו ֶטַבח. 
ַסח הּוא ַליי:  ּפֶ

מּוִרים.  ְמחּו ְבֵליל ׁשִ  ׂשִ
תּו ֵייָני:  ִאְכלּו ּוׁשְ

 ַעל ַיד ִציר ֱאמּוִנים. 
ל ֲהמֹוָני:  יל ּכָ ִהּצִ

י ְרּתִ  ַוֲחָסָדיו ִסּפַ
י ָגדֹול יי:  ּכִ

 בכמה עדות נוהגים לשיר את הפיוט "אמונים ערכו שבח". הפיוט מזכיר את קורבן הפסח שהקריבו ישראל
בבית המקדש, ואת המצוות לאכול מצה ומרור, כלומר את המצוות שציין רבן גמליאל, וכן מצוות מרכזיות 

אחרות בחג הפסח – שתיית היין וסיפור יציאת מצרים. הפיוט מסתיים בהזכרת מתן תורה ובשבח לאל.
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 כיצד השפיע חורבן 
 בית המקדש על חגיגת 

חג הפסח?
חורבן בית המקדש השני הציב בפני 

היהודים אתגר גדול: כיצד להבטיח את 
המשכיותה של היהדות בלי בית המקדש 

שעמד עד כה במרכזה? 
בפסח, למשל, הייתה אכילת קורבן 

הפסח "ַעל ַמּצֹות וְּמרִֹרים" תוך כדי סיפור 
היציאה ממצרים, עיקרו של החג. ולכן 

עלתה שאלה נוקבת: מה יעשו עתה, 
משבטלו הקורבנות?

אחד הפתרונות של עורכי ההגדה היה 
לנצל את כוח הדיבור ולהנציח את 

היסודות שעמדו בעבר במוקד החג – את 
קורבן הפסח, את המצה ואת המרור – 

באמירה. פתרון זה בא לידי ביטוי בדברי 
רבן גמליאל שבליל הסדר חובה לומר 

ַסח, ַמָצּה וָּמרֹור", והוא  ה ְדָּבִרים... ֶפּ לָשׁ "ְשׁ
דוגמה לשמירת המסורת היהודית מתוך 

התאמתה למציאות חדשה.

ַסח – להעז לפעול ֶפּ

לקראת יציאתם ממצרים ֻצווּ 
ה )הוא קורבן  בני ישראל להקריב שֶׂ

הפסח(, לצבוע בדמו את מזוזות בתיהם, לצלות 
אותו ולאכול ממנו. מכיוון שבמצרים העתיקה 

נחשב הכבש אל, מעשים אלו היו עלולים 
לעורר את זעמם של המצרים, וגם לא היה 

אפשר להסתיר אותם: דם הקורבן סימן כל בית 
שהוקרב בו שה וריח הצלייה מילא את האוויר.

עם זאת, בני ישראל הוזהרו שרק מי שיעז 
ויעשה את המעשים האלה יֵצא ממצרים. 
אפשר לראות בתנאי זה תביעה להשתתף 

השתתפות פעילה ביציאה ממצרים ולהפגין 
ֵחירות. נכונות להסתכן כדי לזכות ּבְ

< 
יג

הג
 >

ספרו למשתתפים האחרים על 
מקרה שבו הסתכנתם

או החלטתם החלטה נועזת. 

המורה, הנה 
העבודה בנושא 
"חופשת הפסח 

שלי".

למדתי מרבן גמליאל, 
שלפעמים חשוב לתמצת 
את הדברים, כפי שהוא 

ִתְמֵצת את כל סיפור 
ההגדה בשלוש מילים – 

פסח, מצה ומרור. 

אבל ביקשתי שלושה 
 עמודים שלמים, 

מה זה?!

מדברים על זה
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מרימים את המצות ואומרים:

ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה?  ה זֹו ֶשׁ ַמָצּ
ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ  ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ לֹא ִהְסִפּ ַעל ׁשּום ֶשׁ

רּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, דֹוׁש ָבּ ָלִכים, ַהָקּ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִנּ ַעד ֶשׁ
ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות, ר הֹוִציאּו ִמִמּ ֵצק ֲאֶשׁ ֱאַמר: "ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבּ ֶנּ ֶשׁ

 , ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ י גְֹרׁשּו ִמִמּ י לֹא ָחֵמץ, ִכּ ִכּ
ם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם" )שמות יב, לט(. ְוַגּ

"הגדת ראשי הציפורים" היא כתב יד 
של ההגדה משנת 1300 בערך ומקורה 
בגרמניה. כמה הסברים ניתנו לציורים 

האלה: יש אומרים שבהגדה הזאת צוירו 
ליהודים ראשי נשרים משום שהאמן פעל 

על פי התפיסה שיש איסור לצייר פנים של 
בני אדם, ולא רק איסור להציג ייצוג מוחשי 
של אלוהים; ויש אומרים שההשראה לכך 

ְנֵפי  א ֶאְתֶכם ַעל ַכּ ׂ באה מן הפסוק "ָוֶאָשּ
ִרים" )שמות יט, ד(, פסוק שבו נמשלו בני  ְנָשׁ
ישראל לגוזלי נשר שאביהם נושא אותם 

על כנפיו. 
באיור נראית הכנת מצות, מלישת הבצק 

ועד לאפייה. ראשי הנשים מכוסים 
במטפחות, ואילו הגברים חובשים את 

הכובעים המחודדים שהיהודים בגרמניה 
חויבו לחבוש באותה התקופה כדי שיהיה 

קל להבחין בהם. ראשה של הדמות הקטנה 
ביותר באיור גלוי, ומשערים שזהו ילד.   
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כמו בני ישראל, גם "ביתא ישראל" )קהילת היהודים מאתיופיה( 
יצאו מארץ עוינת. בני ישראל חצו את מדבר סיני בדרכם

לארץ ישראל, ובני גלי העלייה הראשונים מאתיופיה חצו את 
המדבר האתיופי עד שהגיעו לסודן, תחנתם הראשונה, ומשם הועלו 

לישראל. אלו ואלו חצו את המדבר במסע רגלי מפרך
ועל גבם רק "שק האוכל הדל". 

מצה – לחם החיפזון 
במובנים רבים מצה היא לחם החיפזון. בליל מכת הבכורות 

תכפו האירועים, שהרי לפעמים ההיסטוריה מאיצה את קצבה.
המצרים חששו מפני מכות נוספות ולכן דחקו בעבדים העברים,

שחיכו זמן רב כל כך לגאולתם, לצאת מארצם. ואז נפתח פתח, 
שכמו הבצק, היה אסור להחמיץ אותו! מיד החליטו בני ישראל
שלא להתמהמה, הם נשאו על שכמם את בצקם, שלא הספיק

לתפוח, "ְוַגּם ֵצָדה לֹא ָעשׂוּ ָלֶהם", ו"בבהילו" יצאו ממצרים,
מחוזקים באמונה היהודית העקשנית ש"יהיה טוב".

< 
יג

הג
 >

ספרו על מקרה שבו 
נאלצתם לפעול בחיפזון. 

 מה היו הנסיבות? 
כיצד הרגשתם?

המסע לארץ ישראל 
 מילים: חיים אידיסיס

לחן: שלמה גרוניך

יַח ֵמַעל, ּגִ ֵרַח ַמׁשְ ַהּיָ
ל. ק ָהאֶֹכל ַהּדַ י ׂשַ ּבִ ַעל ּגַ

י, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים, ְחּתַ ר ִמּתַ ְדּבָ ַהּמִ
ים. ַטּנִ י ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהּקְ ְוִאּמִ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים
ַלִים. ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוׁשָ

אֹור ָיֵרַח, ַהְחֵזק ַמֲעָמד,
נּו ָאַבד. ּלָ ק ָהאֶֹכל ׁשֶ ׂשַ

ים, ּנִ ל ּתַ ר לֹא ִנְגָמר, ְיָללֹות ׁשֶ ְדּבָ ַהּמִ
ים. ַטּנִ יָעה ֶאת ַאַחי ַהּקְ י ַמְרּגִ ְוִאּמִ

ֵאל. ָקרֹוב ִנּגָ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ּבְ
ָרֵאל. לֹא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְקפּו ׁשֹוְדִדים, ְיָלה ּתָ ּוַבּלַ
ה. ֶחֶרב ַחּדָ ם ּבְ ין, ּגַ ַסּכִ ּבְ

ֵרַח ֵעִדי, י, ַהּיָ ם ִאּמִ ר ּדַ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ים. ַטּנִ ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהּקְ

ם ַהֲחלֹום, ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל. יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

< 
חר

 א
ט

מב
 >

ם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם" – "ְוַגּ
בחן של ישראל, שלא  מגיד ׁשִ
אמרו: היאך נצא למדבר ללא 

צידה? אלא האמינו והלכו.
)רש"י על שמות יב, לט(

י, ל ִאּמִ מּוָתּה ׁשֶ ֵרַח ּדְ ּיָ ּבַ
ָעְלִמי. א, ַאל ּתֵ י, ִאּמָ יָטה ּבִ ַמּבִ

י, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה לּו ָהְיָתה ְלִצּדִ
ֲאִני ְיהּוִדי. ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ְלׁשַ

ם ַהֲחלֹום ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל.   יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

>  המסע 
מאתיופיה 

 לירושלים,
מדליה רשמית, 

תשס"ה )2005(

מדברים על זה
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מרימים את המרור ואומרים:

ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה?  ָמרֹור ֶזה ֶשׁ
ִמְצַרִים,  ְצִרים ֶאת ַחֵיּי ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ְררּו ַהִמּ ֵמּ ַעל ׁשּום ֶשׁ

ה, ֲעבָֹדה ָקׁשָ ֱאַמר: "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵיּיֶהם ַבּ ֶנּ ֶשׁ
ֶדה, ׂ ָשּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַבּ ְבּ

ָפֶרְך" )שמות א, יד(. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעבָֹדָתם ֲאֶשׁ ֶאת ָכּ

ָפֶרְך < בעבודה קשה המתישה את הגוף ושוברת אותו.  ְבּחֶֹמר וִּבְלֵבִנים < בעבודות הבנייה ּבְ
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עבודה מרה – "ְלַמַען ַעּנֹתֹו" 
במצרים עבדו בני ישראל עבודת פרך, ולאחר 

שביקשו לזבוח לאלוהיהם מחוץ לגבולות 
מצרים, הוסיף פרעה למרר את חייהם והפסיק 

לספק להם תבן לעשיית הלבנים.

ואולם לשם איזה צורך מסרב פרעה לספק 
לעברים את התבן, שבלעדיו אין ביכולתם 

לייצר את הלבנים, מה שמכריח את העברים 
עצמם לחפש את התבן, ולא עוד אלא שהוא 

דורש מהם כי יספקו בסופו של כל יום את 
מכסת הלבנים כמקודם? רעיון העבודה מאבד 

כאן את משמעותו התועלתית; שוב לא ניתן 
להחזיר את הזמן ההולך לאיבוד בחיפוש 

חומר גלם וממילא חל עיכוב בביצוע תכנית 
הבנייה. בעקבות צעד זה סובלת הכלכלה 

הלאומית. מה אכפת! ההרגשה היא כי 
השיקול חורג מעבר לתחום היגיון־התפיסה 

של המשטר. עבודה זו, הכפויה לשמה, 
נועדה – בעצם ּכוֹבדה ובלי שיובא בחשבון כוח 
פריונה – לדכא את האנשים המספקים אותה, 
או ליתר דיוק, לפי עצם הביטוי שבספר שמות 

)א, יא( – "ְלַמַען ַענֹּתֹו". 

)אנדרה נהר, משה וייעודו של עם ישראל( 

הְגֵזרה המרה מכול הייתה ציוויו
של פרעה להשליך ַלְיאור

את התינוקות העברים הזכרים. 
פרעה פקד על המיילדות בממלכתו 

להמית את התינוקות עם היוולדם, אך 
שתיים מהן סירבו למלא את הפקודה 

ולא המיתו את התינוקות. 
דֹות ָהִעְבִרּיֹות".  ַיּלְ בתורה הן נקראות "ַהּמְ
יש אומרים שהיו אלו מיילדות מצריות 

שיילדו את הנשים העבריות. ואם כך,
כמו הלא־יהודים שהצילו יהודים 

בתקופת השואה, הן היו יכולות להימנות 
עם "חסידי אומות העולם".

גם בת פרעה הצילה תינוק עברי נטוש 
לכאורה – את משה רבנו – ולכן שיבחו 

 אותה חז"ל וכינו אותה "בת־יה" – 
לא פחות!  

< 
ר 

אח
ט 

מב
  >

 דברים המעוררים בי תחושה מרה 
או טעם מר

)מאכלים וגם דברים אחרים(.

< 
יג 

הג
  >

ילדים

משה בתיבה 
מילים: קדיש יהודה סילמן

לחן: עממי

ה  ָבה ְקַטּנָ ָטה ּתֵ ּדּוָמם ׁשָ
ְך,  אֹור ַהּזַ ַעל ַהּיְ

ָטן,  ה ַהּקָ ָבה מֹׁשֶ ּוַבּתֵ
ֶיֶלד ָיֶפה ָוַרְך. 

ֹוָבִבים,  ים ַהּשׁ ּלִ ַהס, ַהּגַ
ט.  ָטן ּפֹה ׁשָ ה ַהּקָ מֹׁשֶ
ע, ָחיֹה ִיְחֶיה,  לֹא ִיְטּבַ

ט. ֶיֶלד ֶזה ַהּקָ

ביני לבין עצמי
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ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ְבּ
ֱאַמר:  ּנֶ ְצַרִים, ׁשֶ ִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ְכּ

יֹום ַההּוא ֵלאמֹר,  ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ "ְוִהַגּ
ְצָרִים". )שמות יג, ח( ֵצאִתי ִמִמּ ה יי ִלי ְבּ ֲעבּור ֶזה ָעָשׂ ַבּ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְלָבד ָגּ לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבּ

ֱאַמר:  ֶנּ ֶהם, ֶשׁ ַאל ִעָמּ א ַאף אֹוָתנּו ָגּ ֶאָלּ
ם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו,  "ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁ

ע ַלֲאבֵֹתנּו". )דברים ו, כג(  ַבּ ר ִנְשׁ ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

קטע זה הוא אחד הקטעים 
החשובים בהגדה. בקטע הזה 
נקרא כל אחד ואחת מאתנו 
ְלַדמֹות לעצמו את העבדות 
במצרים, את היציאה ממנה 

ואת הגאולה בארץ המובטחת, 
כאילו הוא חווה אותן בעצמו. 

הגדה
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מיהו, אם כן, האדם החופשי? 
האדם היוצר אשר אינו נסחף בזרם ההכרח, 

אשר אינו כבול בשלשלאות התהליכים, 
אשר אינו משועבד לנסיבות. 

אנו בני חורין ברגעים יקרי מציאות. 
רוב הזמן אנו מונעים מכוחו של תהליך, 

אנו נכנעים לתכונות אופי שיָרשנו או 
לעוצמת השפעתן של נסיבות חיצוניות. 
החירות אינה מצב מתמיד של האדם... 

כולנו ניחנו בפוטנציאל לחירות. 
אך למעשה אנו פועלים מתוך חירות רק ברגעים 

נדירים של יצירתיות... 
)הרב אברהם יהושע השל, אלוהים מבקש את האדם(

הרמב"ם פירש: "בכל דור ודור חייב אדם 
להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". פירוש 
זה הוא אחד המקורות למנהג להמחיז את סיפור 

יציאת מצרים ולהציגו לפני משתתפי הסדר.
בקהילת יהודי קווקז, למשל, כאשר מגיעים 

לחלק הזה בהגדה, נעמד אחד הבחורים, לוקח 
מצה כרוכה במטפחת, מראה אותה לשאר 

המשתתפים ואומר: "כך יצאו אבותינו ממצרים 
ובצקם על שכמם". 

)עוד על המחזת יציאת מצרים, ראו בעמ' 29(

האם אני יצאתי ממצרים?
בפירוש לקטע הזה אפשר לדבר על שני רבדים: הרובד ההיסטורי והרובד האישי. שני הרבדים יכולים להשתלב 

זה בזה וגם לעמוד זה לצד זה.
הדרישה מכל אחד ואחד מִאתנו להרגיש כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, גורמת לנו להזדהות עם אבותינו ועם 

אמותינו שיצאו מעבדות לחירות לפני אלפי שנים. יתר על כן, לאורך ההיסטוריה של עם ישראל היו עוד תקופות 
קשות של גלות ומצוקה, וגם מהן קיוו יהודים לצאת לזמנים טובים יותר, ולעתים אף הצליחו. בחג הפסח אנו 

נזכרים בתקופות האלה ובשאיפה התמידית לגאולה, לחירות ולזמנים טובים.
ואולם, ההזדהות האישית לא נועדה רק לעזור לנו לזכור את מאבקם של אבותינו לחירות, אלא גם לסייע לכל 
אדם בכל דור ובכל עת לגבש תודעת חירות אישית. על פי תפיסה זו, יציאת מצרים טבועה בביוגרפיה של כל 

יהודי כדי לעזור לו להתמודד עם קשייו שלו. 

< 
יג 

הג
  >

< 
ר 

אח
ט 

מב
  > < 

ם 
גי

וה
ש נ

  י
>

יש לי רעיון יותר פשוט -מה אתה עושה?
אקרא בהגדה ואפעיל את הדמיון שלי!

בהגדה כתוב שבכל דור 
צריכים להרגיש כמו בני 

ישראל - שיצאו מעבדות 
לחירות. אז אני בונה מכונת 

זמן כדי להצטרף אליהם!



כל אחד צריך מצרים
אמנון ריבק

ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

ה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה ִלְהיֹות מֶֹשׁ
ָיד ֲחָזָקה, ְבּ

ִים. ַנּ ֲחִריַקת ִשׁ אֹו ַבּ

דֹוָלה, ָכה ְגּ ל ָאָדם ָצִריְך ֵאיָמה ַוֲחֵשׁ ָכּ
ָלה, ְוֶנָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָצּ

ַמִים. את ֵעיָניו ֶאל ַהָשּׁ ֵיַּדע ָלֵשׂ ֶשׁ
ה  ִפָלּ ל ָאָדם ָצִריְך ְתּ ָכּ

ַאַחת,
ָפַתִים. ׂ גּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשּ ֵהא ְשׁ ֵתּ ְשׁ
ַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף –  ָאָדם ָצִריְך ַפּ

ֵתף. ל ָאָדם ָצִריְך ָכּ ָכּ

ְהֶיה לֹו  ִתּ ל ָאָדם ָצִריְך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

ית ֲעָבִדים, ָנה ִמֵבּ מֹו ִמֶמּ ִלְגאֹל ַעְצּ
ָחִדים, ר ַהְפּ ִיל ֶאל ִמְדַבּ ֲחִצי ַהַלּ ָלֵצאת ַבּ

ִים, ר ֶאל ּתֹוך ַהַמּ ִלְצעֹד ַהְיֵשׁ
ָדִדים. ָניו ַלְצּ ִחים ִמָפּ ִלְראֹוָתם ִנְפָתּ

ֵתף,  ל ָאָדם ָצִריְך ָכּ ָכּ
את ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף, ָלֵשׂ

ף. ֵקּ ל ָאָדם ָצִריְך ְלִהְזַדּ ָכּ

ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריְך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים.

ַלִים, ִוירּוָשׁ
ע ָארֹוְך ֱאָחד, ּוַמָסּ

ר אֹותֹו ָלַעד ִלְזֹכּ
ַכּפֹות ָהַרְגַלִים. ְבּ

כל משתתף יציג בפנטומימה דבר אחד שהיה 
רוצה להשתחרר ממנו השנה. לדוגמה, שיעורי 
בית, הצקות של אח גדול, חוסר ביטחון, הצורך 

בוודאות, הצורך בכבוד, התמכרות לטלפון 
חכם )סמרטפון(, לסדרת טלוויזיה מסוימת, 
לסיגריות וכדומה, ושאר המשתתפים ינסו 

לזהות מהו הדבר.

פירוש מוכר קושר בין "ִמְצַרִים" ל"ֵמַצר" ולמקום 
צר בכלל. 

המשורר טוען שהקשיים שאנו נתקלים בהם 
במהלך החיים וההתגברות עליהם – ה"ְמָצִרים" 

שאנחנו נתקעים בהם ו"יציאת מצרים" – יכולים 
להיות גם מקור לצמיחה ולשינוי לטובה.

"יציאת מצרים" שחוויתי...
משהו שהרווחתי מהתהליך הזה...

ה"מֹשה" שלי בתהליך הזה...
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ִמצאו בבית חפץ המייצג 
בשבילכם חירות, חופש. הציגו 

אותו לפני האחרים והסבירו 
את משמעותו בשבילכם. 

אפשר גם לחשוב על חפץ 
מסוים ולספר עליו. 

עבדים 
מילים ולחן: ברי סחרוף

ְבנּו  יִרין ָיׁשַ ַעל ְנַהר ַאְסּפִ
ִרים,  ּכָ קֹומֹות ַהּמֻ ּמְ ּבַ

לֹא ׁשֹוְמִעים, לֹא רֹוִאים, 
ִאּלּו ֲאַנְחנּו ֲאִויר.  ּכְ

ֶרט,  ֵמר ַהּסֶ עֹוד ְמַעט ִיּגָ
ִציאּות,  ָקרֹוב ַהּמְ ּבְ

ת  ֶטׁשֶ מּוָנה ְמֻטׁשְ ַהּתְ
רּור. ִליל לֹא ּבָ ְוַהּצְ

נּו ֲעָבִדים, ֲאִפּלּו  ּלָ י ּכֻ ּכִ
ִאּלּו,  ֶזה ּכְ ׁש ָלנּו ּכָ ּיֵ ׁשֶ

דֹול  ה ּגָ ּפֹוְתִחים ּפֶ
א.  ים ָלעֶֹנג ַהּבָ ּוְמַחּכִ

הּו  ל ִמיׁשֶ נּו ְמכּוִרים ׁשֶ ּלָ ּכֻ
יׁשּו",  ְרּגִ ו ּתַ ׁש: "ַעְכׁשָ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ

דֹול  ה ּגָ ּפֹוְתִחים ּפֶ
ָאה. ָנה ַהּבָ ים ַלּמָ ּוְמַחּכִ

מה "הִמְצַרִים" של הדור שלנו, 
של החברה שלנו?

> זנוס פרודאקיס, חירות, 2000

הפסל מבטא תחושה מוכרת לרבים מאתנו - כוח כלשהו פנימי או חיצוני כובל אותנו ועלינו להתאמץ להשתחרר ממנו.
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ַחּלֹונֹות ַרֲאָוה ָיִפים ּפֹה, 
ֶזה ַהּכֹל ִלְמִכיָרה, 
לּוִיים  ם ֲאַנְחנּו ּתְ ּגַ

ְתֵקי ַהְחָלָפה.  ִעם ּפִ
ה?  ַעס ַהּזֶ ה ִעם ַהּכַ ָאז ַמה ַנֲעׂשֶ

ְנָאה?  ְהֶיה ִעם ַהּקִ ַמה ּיִ
ים,  ּיִ ם רֹוִצים ִלְהיֹות ָחְפׁשִ ּלָ ּכֻ

ה? ה, ֱאלִֹהים, ִמּמָ ֲאָבל ִמּמָ

נּו ֲעָבִדים, ֲאִפּלּו... ּלָ ּכֻ
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יעקב ובניו הגיעו למצרים בגלל רעב ומצוקה כלכלית בארץ כנען. הם ביקשו מקלט במצרים העשירה,
אף על פי שבוודאי היו מעדיפים להישאר בארצם.

היום חיים במדינת ישראל אלפי אנשים שהגיעו אליה בגלל רעב, מצוקה כלכלית, רדיפות או מלחמה בארצותיהם, 
והם מחפשים בה מקלט והקלה למצוקתם. בין שאנחנו תומכים בהגעתם לישראל בין שאנו מתנגדים לה, הימצאותם 

בקרבנו מעמידה את החברה שלנו באתגרים לא פשוטים, ונראה שאין פתרונות קלים. מציאות זו מציבה בפנינו 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות כב, כ(. י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ יום־יום את השאלה אם הפנמנו את הצו המקראי "ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו, ִכּ

ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו, 
ֶאֶרץ  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ּכִ

ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום  ִמְצָרִים. ּכָ
לֹא  ְתַעּנּון. )שמות כב, כ-כא( 

פסוקים נוספים הקוראים לנו לנהוג 
בהגינות כלפי הזרים החיים בקרבנו 

מופיעים עשרות פעמים במקרא. 
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על כל דור ודור להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, כדי שיוכל לעצב חברה שבה 
מובטחים חירות ויחס הוגן לכל אדם באשר הוא. 

כל אסונכם במצרים היה זה, שהייתם "ֵגרים" שם, ובתור 
שכאלה לא הייתם זכאים, לפי השקפת העמים, לאדמה, 

למולדת, לקיום, ומותר היה לעשות בכם ככל העולה על רוחם. 
בתור ֵגרים הייתם משוללי זכויות במצרים, וזה היה שורש 

העבדות והעינוי שהוטלו עליכם. 
על כן הישמרו לכם – זה לשון אזהרה – פן תעמידו את זכויות 

האדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר האנושיות הטהורה, 
שהיא שוכנת בלב כל אדם באשר הוא אדם. 

כל קיפוח של זכויות האדם יפתח שער לשרירות ולהתעללות 
באדם – הוא שורש כל תועבת מצרים.

)רש"ר הירש, פירוש לשמות כב, כ-כא(

"צעדת החופש" - צעדת מחאה של מבקשי המקלט בישראל, 2013 <
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עיניו
יהושע יוסף

ב ָהרּוַח  ַ ּוַמּשׁ
ִמיִדי  ַהּתְ

לֹא ַיְצִליַח 
ְלָקֵרר

ֶאת 
ִית.  ַהּבַ

ִהי ַוּתְ
ָרה  ַהּצָ

קֹום – ּמָ ּבַ
ַהחֹם 
ְך ְמַהּלֵ

ֵאיִמים. 
ַוַיֲחִליטּו

ִרים ַהּגֵ
ְך ְלִהְתַהּלֵ

ִעם 
ֵאָנה  ֲעֵלה ּתְ

ְלגּוָפם.

ה ַוְיַחּכֶ
ִאיש־ִאיׁש 

ִפיָנתֹו ּבְ
ָרה  ַהּצָ
ְלבֹוא 

ִביָרה.  ְ ַהּשׁ

ר  ְוַהּגֵ
ֵעיָניו 

י,  ִיְנַעץ ּבִ
ַוִיְדקֹר 

ֶאת 
י.  ַנְפׁשִ

ְתעֹוֵרר  ַוּתִ
ְבַער. ַוּתִ

ֵבר, ָ ַוֶאּשׁ
י  ַוֵאַדע ּכִ

ָאנִֹכי הּוא 
ְך  ְתַהּלֵ ַהּמִ

ֵעירֹם. ּבְ
ְוֵעיַני ֲעצּומֹות

ְראֹות  ִמּלִ
ֶאת ַמָצָבם. 

זמן רב לא ביקרתי בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. זה לא כבר עשיתי 
בה כמה שעות. אם יש את נפשך לדעת את ישראל האחרת, לך לך שמה. 

לעיניי חלפו ללא הרף תועפות רומנים וטורקים ופורטוגלים וניגרים וגנאים 
וסינים ותאילנדים, בוני פיתום ורעמסס שלנו וכן שרתי וגורפי ביביה של העיר 

העברית הראשונה.
רבבות גברים עריריים. עדה גדולה של מבקשי "לחם ועבודה". הם באו לשבור 

שבר בישראל.
אנשי העבודה השחורה, עובדי הכפיים, הלא ראויה בעיני הישראלים. 

"גדוד העבודה" שלנו. רבים מהם בונים את ארצנו ומשרתים אותה בתנֵאי ניצול 
מחפירים, מתגוררים בצפיפות סרדינית.

אולי אין הם דומים בדיוק לאבותינו העבדים בשעבוד מצרים. נותנים להם תבן 
ללבן לבנים ואין הם מוכים בשוט. אך הם "העבדים הזרים" החיים בינינו ולידנו 
באזור דרומה של העיר, לא בצפונה. ומהם אבות לילדי גן, דוברי עברית. כיצד 

ומתי יעקרו וישולחו מכאן. תל אביב היא גם הם. כה קרובים. כה רחוקים.
ערב פסח. כמה מקרב המעבידים יזמינו, לשם שינוי, בחג החירות, בשם אהבת 
הגר, את אחד האלמונים האלה להסב עם בני ביתו אל השולחן? יש לשער כי 

כולם יישארו הלילה הזה בחדריהם הדחוסים, אומרים את הגדת הפסח שלהם.
)חיים גורי, ערב פסח תשנ"ז, 1997(

מתוך מסע הסברה של א.ס.ף להגברת המודעות  <

למצוקתם של מבקשי המקלט

אז איך אפשר לעזור?

בשנים האחרונות הקימו אזרחים ישראלים ארגונים, מיזמים ויוזמות שנועדו 
לסייע למהגרי העבודה ולמבקשי המקלט בישראל. אחד הארגונים האלה הוא 
ארגון א.ס.ף )ארגון סיוע לפליטים(, שמטרתו לסייע למבקשי המקלט בישראל 
לממש את זכותם לחיות בכבוד. הארגון פועל לחיזוק קהילות הפליטים ומסייע 

לחבריהן למצוא את תעצומות הנפש להתמודד עם טראומות העבר ועם הקשיים 
העומדים לפניהם בהווה, בדרכם החדשה בישראל. בכל יום מתנדבי א.ס.ף מלווים 
משפחות ויחידים הזקוקים לייעוץ ולתמיכה, ומפעילים מועדון נוער המעניק לבני 

הנוער מסגרת ביתית חמה.
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מגביהים את הכוס ואומרים: 

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים
ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ֵבּ ל, ְלַשׁ ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ

ס ה ּוְלַקֵלּ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ ְלַהֵדּ
ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ָעָשׂ ְלִמי ֶשׁ

ים ָהֵאלּו: ל ַהִנִסּ ֶאת ָכּ
הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות,

ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ִמָיּגֹון ְלִשׂ
ה. ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ דֹול, ּוִמִשּׁ ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָגּ

ה: יָרה ֲחָדָשׁ ְונֹאַמר ְלָפָניו ִשׁ

ַהְללּוָיּה.
מניחים את הכוס. יש הממשיכים להחזיק את הכוס עד סוף ברכת הגאולה )עמ' 88(.

ם יי. ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי יי, ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ם יי ְמבָֹרְך, ֵמַעָתּ ְיִהי ֵשׁ

ם יי.  ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו, ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ִמִמּ
בֹודֹו.  ַמִים ְכּ ל ּגֹוִים יי, ַעל ַהָשּׁ ָרם ַעל ָכּ

ֶבת, יִהי ָלָשׁ ְגִבּ יי ֱאלֵֹהינּו? ַהַמּ ִמי ַכּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָשּׁ יִלי ִלְראֹות ַבּ ִפּ ְשׁ ַהַמּ

ת ָיִרים ֶאְביֹון, פֹּ ל, ֵמַאְשׁ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּ
יִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו.  ְלהֹוִשׁ

ֵמָחה. ַהְללּוָיּה.  ִנים ְשׂ ִית, ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ מֹוִשׁ
)תהלים קיג(

לאחר שסיפרנו על תלאות 
העבדות ועל היציאה ממצרים, 

אנו מסיימים את ה"מגיד" 
בדברי שבח והודיה על החירות 

ועל הגאולה. שני המזמורים, 
"הללויה" )בתחתית העמוד הזה( 
ו"בצאת ישראל" )בעמוד הבא(, 

הם חלק מה"הלל", סדרה של 
מזמורי תהלים הנאמרים בחגים 

ובמועדים מסוימים.
הקטע המתחיל ב"לפיכך" הוא 

הקדמה למזמורים האלה.

הגדה
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אני רוצה תמיד עיניים
נתן זך        

ֵדי ִלְראֹות ִמיד ֵעיַנִים ְכּ ֲאִני רֹוֶצה ָתּ
ל ֶאת ַהֹיִּפי ֶאת ְיִפי ָהעֹוָלם ּוְלַהֵלּ

ל ִפי ּוְלַהֵלּ ֵאין ּבֹו ֹדּ ְפָלא ַהֶזּה ֶשׁ ַהֻמּ
ל ה אֹותֹו ָיֶפה ְלַהֵלּ ָעָשׂ ֶאת ִמי ֶשׁ

ְך ָמֵלא, יִֹפי. ל ָכּ ּוָמֵלא, ָכּ

ר ִליִפי י רֹוֶצה ְלעֹוָלם ִלְהיֹות ִעֵוּ ְוֵאיֶנִנּ
ר ל עֹוד ֲאִני ַחי. ֲאִני ֲאַוֵתּ ָהעֹוָלם ָכּ

י ָבִרים ֲאֵחִרים ֲאָבל לֹא אַֹמר ַדּ ַעל ְדּ
ּבֹו ֲאִני ַחי ִלְראֹות ֶאת ַהֹיִּפי ַהֶזּה ֶשׁ

בֹות מֹו ֳאִנּיֹות ְוחֹוְשׁ כֹות ְכּ ּבֹו ָיַדי ְמַהְלּ ְוֶשׁ
חֹות אֶֹמץ, ְולֹא ָפּ ְועֹוׂשֹות ֶאת ַחַיּי ְבּ

י. ִלי ַדּ ַסְבָלנּות, ַסְבָלנּות ְבּ ן, ְבּ ִמֵכּ

ל. ל לֹא ֶאְחַדּ ן, ְלַהֵלּ ל. ֵכּ ל ֵמַהֵלּ ְולֹא ֶאְחַדּ
א יֹאְמרּו ֹלּ ל עֹוד ָאקּום – ְולּו ַרק ְלֶרַגע – ֶשׁ ֶאֹפּ ּוְכֶשׁ

ל א הּוא ָקם עֹוד ְלֶרַגע ְלַהֵלּ הּוא ָנַפל. ֶאָלּ
ֵעיַנִים ַאֲחרֹונֹות ְבּ

ל. ל לֹא ֶיְחַדּ ַהֵלּ ְלּ ֶאת ֶשׁ

הצטרפו גם אתם להלל ולשבח והודו
 על הטובות שבחייכם – מא' ועד ת'.

הזמינו כל אחד ממשתתפי הסדר )בסבב( 
לומר משהו שהוא רוצה להודות עליו לפי סדר 

 האל"ף־בי"ת. לדוגמה, על אהבה, על בריאות
וכן הלאה.

הללויה
 מילים: שמרית אור

לחן: קובי אושרת

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם, 
ם.  ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
ה ַאַחת ּבֹוֵדָדה  ִמּלָ ּבְ

ֲהמֹון ּתֹוָדה  ב ָמֵלא ּבַ ַהּלֵ
ם הּוא – ֵאיֶזה עֹוָלם ִנְפָלא.  ְוהֹוֵלם ּגַ

יר,  ִ ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשׁ
ִאיר,  ּמֵ ַהְללּוָיּה ַעל יֹום ׁשֶ

ָהָיה,  ַהְללּוָיּה ַעל ָמה ׁשֶ
עֹוד לֹא ָהָיה –  ּוָמה ׁשֶ

ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם, 
ם,  ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
דֹוִלים  ִלים ַהּגְ ְוָהִעְנּבָ

ֲהמֹון ְצִליִלים  ְיַהְדֲהדּו ּבַ
נּו ֵהם יֹאְמרּו, ַהְללּוָיּה.  ְוִאּתָ

יר...  ִ ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשׁ

ַהְללּוָיּה ַעל ַהּכֹל, 
לּו ַעל ָמָחר ְוֶאְתמֹול.  ַהּלָ

ד  ּיָ ַהְללּוָיּה, ּוְתנּו ָיד ּבַ
ב ֶאָחד – ירּו ִמּלֵ ְוׁשִ

ַהְללּוָיּה.

 כל התפילות לעתיד לבוא בטלות,
והודיה אינה בטלה.

)מדרש שוחר טוב, נ"ו(
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ְצָרִים  ָרֵאל ִמִמּ ֵצאת ִיְשׂ ְבּ
ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז, ֵבּ

לֹוָתיו.  ָרֵאל ַמְמְשׁ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, ִיְשׂ

ב ְלָאחֹור.  ן ִיסֹּ ְרֵדּ ַהָיּם ָרָאה ַוָיּנֹס, ַהַיּ
ְבֵני צֹאן.  ָבעֹות ִכּ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגּ

ב ְלָאחֹור,  סֹּ ן ִתּ י ָתנּוס, ַהַיְּרֵדּ ָך ַהָיּם ִכּ ַמה ְלּ
ְבֵני צֹאן?  ָבעֹות – ִכּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגּ ֶהָהִרים ִתּ

ְפֵני ֱאלֹוַהּ ַיֲעקֹב, ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִלּ ִמִלּ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָלּ

)תהלים קיד( 

המזמור "בצאת ישראל ממצרים" 
מתאר את תגובת הטבע 

ליציאת מצרים. הממד הקוסמי 
של האירוע וחשיבותו מתבטאים 

גם בשינויים בטבע ובשינוי 
סדרי בראשית. המזמור מתאר 

תופעות פלאיות שאירעו 
לבני ישראל מיציאת מצרים 

דרך הנדודים במדבר ועד הכניסה 
לארץ, ומוזכרים בו קריעת ים סוף, 

המים שיצאו מהסלע במדבר, 
הירדן שנסוג כאשר בני ישראל 

חצו אותו ועוד. 

ַחד( או ִרקדי )מלשון מחול – ריקוד(. ֲחִדי )מלשון ִחיל – ּפַ ר שפה זרה )לועזית(.  חוִּלי < ּפַ  לֵֹעז < ְמַדּבֵ
 ַחָלִּמיש < סלע קשה.
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המזמור "בצאת ישראל ממצרים" והנסים 
המוזכרים בו משקפים את הרעיון שכאשר 

אנחנו נחושים, חדורי אמונה ויודעים 
לאן מועדות פנינו, כפי שהיו בני ישראל 
בצאתם ממצרים, הכול אפשרי, ואפילו 

הים נסוג לאחור!

על פי המזמור "בצאת ישראל ממצרים", 
גם הטבע השתתף ביציאת מצרים. 

מראות ונופים, איתני הטבע ומזג האוויר 
מלווים אותנו ולעתים משפיעים עלינו 

ומקנים משמעות מיוחדת לאירועים 
בחיינו. 

ספרו על חוויה שחוויתם שהיה בה 
מקום מיוחד לאיתני הטבע, לנוף 

מסוים או למזג אוויר מיוחד.
תפיסה רווחת גורסת שיציאת מצרים,
חציית ים סוף וההליכה במדבר ביטאו
לא רק שינוי במקומם של בני ישראל

)ממצרים למדבר ולארץ ישראל(
ושינוי במעמדם )מעבדים לבני חורין(,

אלא גם שינוי בתודעתם ובזהותם.
יש הרואים באירועים אלו את לידתו

של העם ממש.
תיאורי הטבע במזמור "בצאת ישראל

ממצרים" מבטאים, בין היתר, את עוצמת
השינוי ואת התהליך שעברו בני ישראל.

< 
יג 

הג
  >

<  הגיג  >

איזה יופי, המזמור 
הזה מרגש ממש, 
כאילו כל איתני 
הטבע השתתפו 
ביציאת מצרים.

מה? מתי בפעם 
האחרונה ראית 
הרים רוקדים? 

וממתי הים יכול 
לראות?

 היא חושבת שהאנשה זה 
לשלוח אותי למנהלת...

אויש, לא הבנת 
כלום, זאת האנשה, 

כלומר ייחוס של  
תכונות אנושיות למי 

שאינו אדם.

אוי, חבל שהמורה שלי  
לא שמעה על זה.

מה זאת 
אומרת?

מדברים על זה
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מרימים את הכוס ומברכים: 

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְצַרִים,   ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ָאָלנּו ְוּגָ ר ּגְ ֲאׁשֶ
ה ּוָמרֹור. ה ֶלֱאכֹל ּבֹו ַמּצָ ְיָלה ַהּזֶ יָענּו ַלּלַ ְוִהּגִ

ן יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּכֵ
יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַיּגִ

לֹום,  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ַהּבָ
ֲעבֹוָדֶתָך. ים ּבַ ׂשִ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ ׂשְ

ָסִחים  ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהּזְ ְונֹאַכל ׁשָ
ֲחָך ְלָרצֹון, ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ

נּו. דּות ַנְפׁשֵ ֵתנּו וַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדש ַעל ּגְ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ
ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ה יי, ּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

שותים את היין בהסיבה לצד שמאל. 

 חותמים את "מגיד"
בשתיית כוס היין השנייה 

 וב"ברכת הגאולה".
 בברכת הגאולה אנו מודים

 על הגאולה ממצרים
ועל הזכות לחגוג אותה בימינו. 

 בברכה זו אנו גם מביעים
 את תקוותנו שנזכה

לחגוג את חגינו גם בעתיד, לפי 
ההגדה - בבית המקדש.

ה י י נ ש ס  ו כ

הגדה



כוס מרים
בשנים האחרונות החלו כמה משפחות וקהילות 

לאמץ מנהג חדש בליל הסדר – להקדיש כוס 
מיוחדת למרים, כוס מלאה במים. המנהג עוד לא 

 התקבע לגמרי, ולכן יש כל מיני מנהגים:
יש הממלאים את כוסה של מרים בתחילת הסדר, 

ויש נוהגים שכל ילדה, נערה ואישה מן המסובין 
מוזגת מעט מים למילוי הכוס; יש השותים את 

המים בשלב הזה, לאחר שתיית כוס היין השנייה, 
ואילו אחרים מזכירים את כוסה של מרים עם 

כוס אליהו, לקראת סוף הסדר. המנהג החדש הזה 
הוא עוד ביטוי ליצירתיות של עם ישראל, לרצונו 

להעשיר את מסורתו ולחירותו לעשות כן.

על כוס מרים אפשר לומר:

ים. ַמִים ַחּיִ ִביָאה, ּכֹוס ְמֵלָאה ּבְ זֹו ּכֹוס ִמְרָים ַהּנְ
ינּו ץ ְלַחּיֵ ה ְלַאּמֵ ְזּכֶ ּנִ  ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ל ִמְרָים:  כּונֹוֶתיָה ׁשֶ ֶאת ּתְ
ְמִסירּות ְוטּוב ֵלב, רְֹך ְוֶחְמָלה,

מַֹח ִטיִמית ִויכֶֹלת ַלְחּגֹג ְוִלׂשְ רּוַח אֹוּפְ
ים. ל ַהַחּיִ ִפים ׁשֶ ְרָגִעים ַהּיָ ּבָ

ים, ְהֶיה ָמקֹור ַלַחּיִ ּנִ ִים, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּוְכמֹו ַהּמַ
ׁשּות ַמְתֶמֶדת. ְלִחּיּוִנּיּות ּוְלִהְתַחּדְ
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מה למרים הנביאה 
ולמים?

מרים, אחותו של משה, איננה מוזכרת 
בהגדה המסורתית, אבל היא דמות חשובה מאוד 

 בסיפור יציאת מצרים בתורה.
כמה וכמה פעמים בסיפור נקשרת דמותה של 

מרים למים – בהיותה ילדה שמרה מרים על אחיה 
התינוק משה בעת שָשט בתיבה על היאור, ומיד 
לאחר קריעת ים סוף פרצה מרים בשירת הודיה 

 לאל וסחפה ִאתה את כל הנשים.
חכמים לימדו שבזכותה של מרים הופיעה באר מים 

 ליד מחנה ישראל לאורך כל מסעם במדבר.
 הם למדו זאת מסמיכות הפסוקים:

ם ִמְרָים" )במדבר כ, א(, ומיד אחר כך: "ְולֹא  ָמת ׁשָ "ַוּתָ
 ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה" )שם, ב(.

כלומר, כל עוד מרים חיה, זכו בני ישראל במדבר 
 למים חיים, ורק אחרי שֵמתה החלו לסבול

ממחסור במים. 

שרגא וייל, מרים, 1975 <



ֶצאןָ   ָיָדּה, ַוּתֵ ִביָאה... ֶאת ַהּתֹף ּבְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ "ַוּתִ
ים ּוִבְמחֹלֹת" )שמות טו, כ( ֻתּפִ ים ַאֲחֶריָה ּבְ ׁשִ ָכל ַהּנָ

חכמינו תהו מאין היו למרים כלי נגינה במדבר, 
הרי כאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם מיהרו 

והיו עסוקים בהישרדות:

"וכי מניין היו לה תופים ומחולות במדבר?
אלא, הצדיקים היו מובטחים ויודעים 

שהקדוש־ברוך־הוא עושה להם נסים וגבורות עת 
שיוצאין ממצרים – ]ולכן[ התקינו )הכינו( להם 

תופים ומחולות".
)מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח, מסכתא דשירה, פרשה י'(

כלומר, בני ישראל האמינו שהאל יוסיף 
להשגיח עליהם בעתות מצוקה גם לאחר שיצאו 

ממצרים, ולכן הכינו מבעוד מועד כלי נגינה 
שילוו את שירת ההודיה שישירו אז.

ואפשר לראות בהצטיידות בכלי נגינה גם הבנה 
ש"לא על הלחם לבדו יחיה האדם".  

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור 
נגאלו ישראל ממצרים.

)תלמוד בבלי, סוטה יא ע"ב(

דמותה של מרים מסמלת 
חמלה, דאגה, אופטימיות, 

חיוניות ושמחה. בהשראתה 
ַהזמינו כל אחד ואחת 
מהמשתתפים להיזכר 

באישה שדואגת לו )או 
דאגה לו בעבר(, שומרת 
עליו או מלהיבה אחרים 
בשמחתה; אישה, שכמו 
המים היא מקור לחיים, 

לחיוניות ולהתחדשות.
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מדברים על זה
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ַרְחָצה

ה מֹוִציא ַמּצָּ

בשלב זה ניטול ידיים לקראת הסעודה. נטילה זו מלווה בברכה. לאחר מכן נברך גם על המצה ונאכל אותה.
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ַרְחָצה
נוטלים ידיים לסעודה ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

ה  ּ מֹוִציא ַמּצָ
מגביהים את שלוש המצות ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 

מניחים את המצה התחתונה, אוחזים את המצה העליונה ואת המצה האמצעית החצויה 
ומברכים:  

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

כל אחד מהמסובים מקבל מעט מהמצה העליונה ומעט מן המצה האמצעית, ואוכלים 
בהסיבה לצד שמאל.

הנה היא מגיעה... 
סעודת החג! 

פותחים את הסעודה 
בנטילת ידיים 
ובאכילת מצה.

הגדה



ָפֶרְך.  ָרֵאל ּבְ נֵי ִישְׂ בשלב זה אוכלים את המרור, ירק שטעמו מר, כדי להיזכר במרירות של חיי בני ישראל במצרים, כפי שכתוב: "ַויֲַּעִבדוּ ִמְצַרִים ֶאת ּבְ
חֶֹמר וִּבְלֵבִנים" )שמות א, יג-יד(. לאחר מכן מכינים "כריך" ממצה וממרור ומוסיפים לו גם חרוסת.  ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ ַוְיָמְררוּ ֶאת ַחיֵּיֶהם ּבַ
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ָמרֹור 
לוקחים כזית מרור, טובלים אותו בחרוסת ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

אוכלים את המרור בלי הסיבה, משום שהמרור הוא סמל לעבדות והסיבה מסמלת חירות.

כדי להיזכר במרירותה
של העבדות במצרים בוחרים
ירק שטעמו מר. יש הנוהגים 

לאכול חזרת, ויש הנוהגים 
 לאכול חסה ערבית, 

שהיא החזרת שבמשנה.

ּכֹוֵרְך
כורכים יחד חלק מהמצה התחתונה, מרור וחרוסת ואומרים:

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ָרָכה. לֹא ּבְ ה ּוָמרֹור ּבְ ַמּצָ

ׁש. ָיֵמינּו ְיֻחּדַ ׁש, ּבְ ְקּדָ ֵזֶכר ַלּמִ

ָהָיה ּכֹוְרָכן ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ ִהֵלּ ּכְ

ַבת ַאַחת, ְואֹוְכָלן ּבְ

ֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )במדבר ט, יא(. ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ְלַקּיֵ

אוכלים בהסיבה לצד שמאל.

נוסח אשכנז

ל.  ִהֵלּ ְקָדׁש ּכְ ֵזֶכר ַלּמִ
ל  ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ּכֵ

ְקָדׁש ָהָיה ַקָיּם: ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה ּוָמרֹור  ַסח, ַמּצָ ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ

ַיַחד, ְואֹוֵכל ּבְ

הגדה
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בכמה מקהילות צפון אפריקה אוכלים חסה בתור 
מרור, ולאחר שהכול סיימו לאכול את מנת המרור 
שלהם, נוהגים לזרוק מהחלון את העלים שנותרו 

בקערת הפסח. נראה שהמנהג הזה מסמל את 
הרצון להרחיק את המרירות מחיינו. 

כדי לקיים את רוח המנהג בלי לפגוע בניקיון 
הסביבה, אפשר לזרוק את המרור שנותר על 

הרצפה ואחר כך לאסוף אותו, או להשליכו היישר 
אל פח הזבל או אל הְדשֹונֶת )קומפוסט(. 

יהודי פרס )איראן( נהגו להכין חרוסת 
מארבעים רכיבים, כנגד ארבעים שנות 

הנדודים של בני ישראל במדבר.    
האם תוכלו לחשוב על ארבעים מינים

רות ואגוזים? נראה לכם הרבה מדי? של ּפֵ
האם תוכלו למנות עשרים מינים לפחות? 

ְלֵבָנה במקום חרוסת 
בשנת 1862, בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית, הייתה 

באחד הגדודים קבוצת חיילים יהודים. בהגיע ליל הסדר החליטו 
החיילים לנסות ולקיים את הסדר כהלכתו, למרות המרחק מכל 
קהילה יהודית. ואכן, הלא ייאמן קרה: החיילים הצליחו להשיג 
מצות והגדות. בסביבתם גילו עשב שלפי תיאור אחד החיילים, 
ג'ואל ג'וזף, "היה מר יותר מהמרירות שהייתה מנת חלקם של 

אבותינו", ובכך נפתר גם עניין המרור. בשר כבש, עוף וביצים היו 
להם, והדבר היחיד שלא הצליחו להשיג היו מצרכים להכנת 

רות המתאימים  חרוסת. ככל שחיפשו לא יכלו למצוא את הּפֵ
להכנת המאכל דמוי הטיט שנועד להזכיר את השעבוד "בחומר 

ובלבנים". בסופו של דבר מצאו החיילים פתרון יצירתי: הם הניחו 
על צלחת הסדר לבנת בניין: "אמנם הלבנה הייתה קשה לעיכול", 

סיפר ג'וזף, "אך ההתבוננות בה הזכירה לנו את מטרתה".
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כפי שב"כורך" כורכים
 את המרור והחרוסת יחד,

גם בחיים שלנו המר 
והמתוק כרוכים זה בזה 

לפעמים. 

אני נזכר/ת במצב 
שבו פגשתי את 

המר ואת המתוק 
"בחבילה אחת"…

מה זה? 
הלל הזקן 

המציא 
סנדוויץ' 
לפסח???

רק הכריך? יש רשת בתי 
קפה שלמה על שמו!

כן , ממש כך, לפני יותר מאלף שנים 
פיתח חכם כריך, ועד היום הכריך על שמו. 

ביני לבין עצמי
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למה חרוסת?
משתה היווני־רומי. בסדר פסח קיבל המאכל משמעות  החרוסת הייתה אחד המתאבנים השכיחים ּבַ

סמלית – מרֵאה החרוסת והמרקם שלה מזכירים את הטיט שממנו הכינו העבדים העברים במצרים לֵבנים. 
הקשר בין חרוסת לטיט ניכר גם בשורש המילה "חרוסת": "ֶחֶרס" הוא חומר קשה ושביר הנוצר מטיט – 

מחומר רך שהתקשה בתנור. 
רות, מאגוזים, מיין ומתבלינים למיניהם. החכמים לא פירטו מאילו רכיבים יש להכין את  חרוסת עשויה מּפֵ

החרוסת, וכך התפתחו סוגים רבים ושונים. 

אפשר "לטייל" בכמה מקהילות ישראל דרך החרוסת שלהן: 

1 כוס תפוחי עץ מגוררים דק
½ כוס אגוזים קצוצים דק

½ כוס צימוקים קצוצים
1 כפית קינמון

2 כפות קמח מצה 
½ כוס יין אדום מתוק 

שכנז 
סח יהודי א

נו
סח יהודי מרוקו

נו

{
{
{

אופן ההכנה
מערבבים היטב את כל המצרכים חוץ מהיין.
כאשר התערובת אחידה מוסיפים את היין 

בהדרגה.

250 גרם תמרים מגולענים
1 כוס אגוזים

½ כוס שקדים
½ כוס צימוקים
¼ כוס יין מתוק

מעט ציפורן
מעט קינמון

אופן ההכנה
טוחנים את התמרים במעבד מזון, 

מוסיפים את שאר המצרכים וממשיכים לטחון 
עד לקבלת מחית סמיכה.

אפשר ליצור מהתערובת כדורי חרוסת.

½1 כוס מחית ערמונים
300 גרם תמרים מגולענים קצוצים 

300 גרם דבלים קצוצות
2 כפות זרעוני פרג

½ כוס אגוזי מלך קצוצים גס
½ כוס שברי שקדים

½ כוס צנוברים

קליפה מגורדת מתפוז אחד
½ כוס צימוקים צהובים

½ כוס משמשים מיובשים קצוצים
½ כוס ברנדי

דבש לפי הצורך

אופן ההכנה
 מערבבים את כל המצרכים יחד,

ומוסיפים דבש עד שנוצרת עיסה אחידה.

סח יהודי ונציה
נו



כמו ברוב חגי ישראל, גם בחג הפסח נוהגים לאכול סעודה חגיגית. באמצעו של ליל הסדר אוכלים את סעודת החג ומגישים בה מאכלים חגיגיים 
וטעימים במיוחד. בהרבה עדות וקהילות, וגם במשפחות רבות, התפתחו מסורות לאכול בליל הסדר מאכלים מיוחדים, ונהוג להכין את אותם המאכלים 

בכל שנה ושנה.
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ֻשְׁלָחן 
עֹוֵרְך



ֻשְׁלָחן עֹוֵרְך

  משום שבפסח רבים אינם אוכלים 
חמץ, בשבוע שלפני החג ובחול 

המועד עולה צריכת תפוחי האדמה בישראל 
בכ־15 אחוזים.

הצריכה בשבועיים 
האלה נאמדת 

 בכ־10,000 טונות,
והן נמכרות בכ־35 

מיליון שקלים )נכון 
לתחילת שנות 

האלפיים(.

 סדר פסח הוא אירוע בעל אופי משפחתי 
מובהק. ממחקרים עולה שברוב הסדרים 
בישראל משתתפים בני שלושה דורות, ובדרך כלל 

 בעיקר בני משפחה ולא חברים.
בעבר היו הסדרים 

 גדולים יותר -
30  משתתפים 
בממוצע, ואילו 

בימינו מסתפקים 
בכמחצית. 

סדר פסח, הגדת יואל 
בן שמעון אשכנזי, 

המאה ה־15

 סדר פסח בקיבוץ נען, 1950. 
לסדר הזה הסבו כ־1,500 איש
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הגדה



רק בליל הסדר מותר להכניס   
אצבעות לכוס ולטפטף על המפה 

ולא להיחשב פרא אדם.

רק בפסח כל הזמן רעבים  
ובכל זאת משמינים.

רק בשבועיים שלפני פסח   
עוגיות, ופלים, שקיות גדולות 

של שקדי מרק ושש פיתות 
ביום נעשים רכיבים חיוניים 

להתפתחותו התקינה של הילד.

משפחה תימנית חוגגת את ליל הסדר בביתה  בתל אביב, 1946  

סדר בבית הלבן, וושינגטון, ארצות הברית, 2009

חיילי האגודה הציונית “צבא ציון“ 

מארחים בליל הסדר חיילים עבריים 

המשרתים בצבא הצאר הרוסי, 1902
 במצה אחת יש
 כ-130 קלוריות

)כמו בשתי פרוסות לחם 
רגיל, או בארבע פרוסות 

של לחם קל(.

נסו לנחש כמה חורים 
בממוצע יש במצה 

רגילה?
)התשובה בעמ' 67(
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הוסיפו עוד כמה משפטים שאומרים אצלכם!

מנו את המאכלים 
הקבועים המוגשים 

בארוחת הסדר שלכם 
בכל שנה ושנה.

ספרו על מאכל 
מיוחד או יוצא דופן 
שאכלתם בליל סדר 

 >כלשהו.
ח 

תו
 פ

ש
רא

 ב
 >
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נחזיר את האפיקומן לשולחן ונברך את ברכת המזון.

ָצפּון

ֵרְך ּבָ

ֵרְך ָצפּון  | 101 |  ּבָ



הגיג

ָצפּון  | 102 |  ָצפּון

אוכלים מהאפיקומן בהסיבה לצד שמאל.

יש האומרים:

ַֹבע. ֱאָכל ַעל ַהּשׂ ַסח ַהּנֶ ן ּפֶ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ

ָצפּון

בתחילת הסדר )ב"יחץ"( חצינו 
את המצה האמצעית לשניים, 

ואת החלק הגדול – האפיקומן – 
נוּ, ומכאן שם הסימן שאנו  ִהצּפַ

נמצאים בו כעת – "צפון". עכשיו, 
בתום הסעודה, אנו מחזירים את 
האפיקומן מהמקום שהוחבא בו 

לשולחן הסדר, וכולם אוכלים 
ממנו. אכילת האפיקומן היא זכר 

לקורבן הפסח שהיו מקריבים 
בימי בית המקדש. מהקורבן הזה 

היו חייבים לאכול לפחות כזית 
)כשליש ממצה רגילה( בסוף 
סעודת החג. האפיקומן הוא 

הדבר האחרון שנֹאכל הערב, ויש 
המפרשים שהסיבה לכך היא 

הרצון להשאיר בפינו את טעם 
המצה, את טעם החירות.

על פי הנוהג, מצפינים את האפיקומן במהלך הסדר ועל הילדים למצוא אותו ו"לגנוב" אותו. לאחר שהילדים 
מוצאים את האפיקומן, עורך הסדר "פודה" אותו מהם במתנות. במשפחות אחרות נהוג שהילדים "גונבים" 
את האפיקומן ועל המבוגרים למצוא אותו, ומשהם אינם מוצאים אותו, הם נאלצים לפדות אותו מהילדים. 

כך או כך, לאחר משא ומתן מקבל כל אחד את מבוקשו: לילדים מובטחות מתנות, והמבוגרים – שבלי לאכול 
מהאפיקומן אינם יכולים להמשיך בסדר – יכולים כעת להמשיך בסדר ולסיימו. 

הצורך בהשתתפותם הפעילה של הילדים כדי לסיים את הסדר, הוא ביטוי סמלי לחשיבות שאנו מייחסים 
לדור הצעיר בדרכנו אל החירות; מעורבותם של הילדים, של הדור הבא, נחוצה לנו בדרכנו לשם.

בציור מוצפנים 14 "אפיקומנים". ִמצאו אותם!

ילדים

הגדה



ׁש  | 103 |  ַקֵדּׁש ַקֵדּ
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ֵרְך ּבָ
מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון )ולאחר ברכת המזון מברכים על הכוס, ראו עמ' 107(.

ברכת המזון היא הודיה על הסעודה
שזה עתה אכלנו. המצווה לברך
את ברכת המזון מקורה בפסוק:

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלְך" ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

)דברים ח, י(. 

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ָמע,  ל ִנְשׁ ָבר ַהכֹּ ִפי. סֹוף ָדּ תֹו ְבּ ִהָלּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת, ָתּ ֲאָבְרָכה ֶאת יי ְבּ
ל ָהָאָדם. י ֶזה ָכּ מֹור, ִכּ ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁ

ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י, ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת יי ְיַדֶבּ ִהַלּ ְתּ
ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָתּ

ר ִלְפֵני יי. ְלָחן ֲאֶשׁ ר ֵאַלי, ֶזה ַהֻשּׁ ַוְיַדֵבּ

אם סעדו יותר משלושה סועדים מקדימים לברכת המזון 
"זימון" – הזמנה למסובים לברך יחד. 

אם סעדו עשרה סועדים )מניין( או יותר, מוסיפים את המילה 
"אלוהינו".

א.  יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ המזמן אומר: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ּבִ

ַמִים.  המסובים משיבים: ׁשָ

א ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ המזמן אומר: ּבִ

ּלֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ּוִבְרׁשּוְתֶכם, ְנָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ
ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים משיבים: ּבָ

ברכת הזן

ּלֹו  ן אֹוָתנּו וֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
י ְלעֹוָלם  ר, ּכִ ׂשָ ים, נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֵחן ּבְ טּובֹו, ּבְ ּבְ

ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם  דֹול ּתָ ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ
ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל, ְוִהְתִקין ִמְחָיה  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוׁשֻ ָוֶעד, ּכִ

ָאמּור: ַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו, ּכָ ָרא ּבְ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּוָמזֹון ְלָכל ּבְ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.  ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ן ֶאת ַהּכֹל.  ה יי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכת הארץ

ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך, יי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ׁשֶ נֹוֶדה ּלְ
הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ים ּוָמזֹון, ַעל ׁשֶ ִרית ְותֹוָרה, ַחּיִ ּוְרָחָבה, ּבְ

ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך  ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ה ָזן  ַאּתָ ים ּוָמזֹון ׁשָ נּו, ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ

ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. 

ָמְך,  ְוַעל ַהּכֹל, יי ֱאלֵֹהינּו, ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ
ַבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ָאמּור: ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ

זֹון.  ה יי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך.  ּבָ ֲאׁשֶ

ברכת בונה ירושלים

ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ַרֵחם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ
ִית  ִביָרְך, ְוַעל ַהּבַ בֹוָדְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך ְוַעל ְמעֹוָנְך ְוַעל ּדְ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ

ְרְנֵסנּו,  ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ּפַ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
ְצִריֵכנּו,  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֵלנּו, ַהְרִויֵחנּו, ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ַכְלּכְ

א ְלָיְדָך  ר ָוָדם, ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ֶאּלָ ׂשָ ַנת ּבָ יי ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמּתְ
עֹוָלם  ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ תּוָחה. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ יָרה ְוַהּפְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה, ָהֲעׁשִ ַהּמְ

ה  ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ א, ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִנּכָ ַהּזֶ
ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ִלְמקֹוָמּה, ּבִ

בשבת מוסיפים: 

דֹוׁש  דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצוֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ִמְצַות ג ּבֹו ּכְ ּבֹת ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְלָפֶניָך. ִנׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ה, ּכִ ַהּזֶ

ה  י ַאּתָ ָיֵמינּו, ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבְ יֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו ּבְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ֻחֵקי ְרצֹוֶנָך. ְוַאל ּתְ

ָחמֹות.  ַעל ַהּנֶ הּוא ּבַ

הגדה
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ֵקד  ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ְוַיּגִ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוׁשָ ְוִיּזָ
ָרֵאל, ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַעְבּדָ

יֹום טֹוב ִמְקָרא  ּצֹות ַהֶזּה, ּבְ יֹום ַחג ַהַמּ לֹום ְבּ ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיּים טֹוִבים ּוְלָשׁ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו יי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו  ה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִ קֶׁדׁש ַהּזֶ
נּו  ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ ים טֹוִבים. ִבּ יֵענּו ּבֹו ְלַחּיִ ּבֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, יֵענּו, ּכִ  ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ
ה. י ֵאל ֶמֶלך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ּכִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ַלִים ִעיָרְך ִבּ ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ
ָלִים. ָאֵמן. ה יי, ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ברכת הטוב והמטיב

יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  נּו, ַאּדִ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶלְך ַהּטֹוב  ָרֵאל, ַהּמֶ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ

ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו, הּוא ֵמִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ְוַהּמֵ
ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח 

ָלה ְוָכל טֹוב.  ְוַהּצָ

בקשות נוספות

בֹודֹו. א ּכְ ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ח ּבַ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים. ח ּבָ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים.
נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים. ַאר ּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ

ר ְולֹא ְבִאּסּור, ֶהּתֵ ִבּזּוי, ּבְ ָכבֹוד ְולֹא ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
ִצְמצּום.  ֶרַוח ְולֹא ּבְ ַער, ּבְ ַנַחת ְולֹא ְבּצַ ּבְ

יֵנינּו. לֹום ּבֵ ן ׁשָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ
ה ָיֵדינּו. ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה, ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ
אֵרנּו. לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ּבׁר עֹל ּגָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַרּפְ

ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ
ְרכּו  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה( ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב )ְוִאּמֹוֵתינּו ׂשָ
ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן.  ָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ל, ּכֵ ל כֹּ ּכֹל ִמכֹּ ּבַ

לֹומֹו. ת ׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ

יש המוסיפים:

ֵתנּו.  ֻאּלָ ָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ּגְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָרֵאל, ְוָיֵגן ֲעֵליֶהם. ֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחּיָ

ָצָרה, ְויֹוִציֵאם ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ָרֵאל ַהְנתּוִנים ּבְ ית ִיְשׂ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֲאֵחינּו ּבֵ

חֹוֵתיֶהם. ּפְ ְמֵהָרה ְלֵחיק ִמׁשְ ֱעָדִרים, ְוַיְחִזיֵרם ּבִ בּוִיים ְוַהּנֶ ְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ

ָמֵעאל. ין ֶזַרע ִיְצָחק ְלֶזַרע ִיׁשְ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ָהַרֲחָמן הּוא ַיׁשְ

בשבת מוסיפים:

ת ְמנּוָחה ְלַחֵיּי ָהעֹוָלִמים.  ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

ה.  יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶ ה ּבְ ּצֹות ַהּזֶ יֹום ַחג ַהּמַ ֵחנּו ּבְ ּמְ ַהָרֲחָמן הּוא ְיׂשַ
ֵנינּו נּו, ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפָ ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ

ָמִים.  ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ י ֶנְחָטא, ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ ְלִבְלּתִ

האורחים מברכים: 

י  ל ַמֲעַדּנֵ ר ּבֹו ּכָ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסּדֵ ה ׁשֶ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ
ּנּו יֹאַכל ְוָכל ָצֵמא  ל ָרֵעב ִמּמֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּכָ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ עֹוָלם, ְוִיְהֶיה ּכְ

ל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ּנּו ּכָ ה, ְוַאל ֶיְחַסר ִמּמֶ ּתֶ ּנּו ִיׁשְ ִמּמֶ
עּוָדה ַהּזֹאת, ה ּוַבֲעֵלי ַהּסְ ִית ַהּזֶ ַעֵלי ַהּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ

ְרּבּו.  ּיִ ְחיּו ּוִבְנָכִסים ׁשֶ ּיִ ָבִנים ּוְבָבנֹות ׁשֶ ר ָלֶהם, ּבְ ל ֲאׁשֶ ם ְוּכָ ְחּתָ ּפַ ֵהם ּוִמׁשְ
ְרֶצה. ְוִיְהיּו ִנְכֵסיֶהם ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים  ֵרְך יי ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ּתִ ּבָ

ָבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון. קּו ִלְפֵניֶהם ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ּדָ ּקְ ָלִעיר, ְוַאל ִיְזּדַ
ה ְוַעד עֹוָלם. ר ְוָכבֹוד, ֵמַעּתָ עֹׁשֶ ִמים, ּבְ ל ַהּיָ ֵמִחים ּכָ ים ּוׂשְ ׂשִ ְוִיְהיּו ׂשָ
ן ִיְהֶיה ָרצֹון. א, ָאֵמן ּכֵ ְלמּו ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהּזֶ לֹא ֵיבֹוׁשּו ּבָ

דֹוׁש ן ָלנּו ַהּקָ ה, ְוִיּתֵ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ּשׁ ים ּבַ ֻסּבִ ל ַהּמְ ָהַרְחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ
נּו ְלטֹוָבה. ֲאלֹות ִלּבֵ ְ רּוְך הּוא ִמּשׁ ּבָ

ׁש ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵיּינּו ִויַזֵכּ
א. ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָבּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֹׂשֶ
י, י יי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ַנַער ָהִייִתי, ַגם ָזַקְנּתִ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודֹוְרׁשֵ ּכְ
ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ְוַזְרעֹו  ׁש ָלֶחם. ּכָ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ
ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה  ָ ּשׁ ֶ ְבָעה, ּוַמה ּשׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָשׂ ֶ ִלְבָרָכה. ַמה ּשׁ

ְדַבר יי.  ן  ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ּכִ ּתֵ ִדְכִתיב: ַוּיִ הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ּכְ ֶ ּשׁ
יי ְוָהָיה יי  ֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ּבַ רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ. ּבָ ה ׁשָ ם ַליי, עֹׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ּבְ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום. עֹוׂשֶ ן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשָּ ִמְבַטחֹו. יי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּבְ



נוסח אשכנז

חֹוק  ֵלא ְשׂ חְֹלִמים. ָאז ִיָמּ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְכּ ׁשּוב יי ֶאת ִשׁ ֲעלֹות ְבּ יר ַהַמּ ִשׁ
יל  ה, ִהְגִדּ יל יי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים: ִהְגִדּ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ ִפּ
ֶגב.  ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ ֵמִחים. ׁשּוָבה יי ֶאת ְשׁ נּו, ָהִיינּו ְשׂ יי ַלֲעׂשֹות ִעָמּ

ְך ַהָזַּרע, א ֶמֶשׁ ה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂ ִרָנּ ִדְמָעה, ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ָתיו. א ֲאֻלמֹּ ה נֵֹשׂ א ָיבֹוא ְבִרָנּ בֹּ

)תהלים קכו(

אם סעדו יותר משלושה סועדים מקדימים לברכת המזון "זימון" – 
הזמנה למסובים לברך יחד. 

אם סעדו עשרה סועדים או יותר, מוסיפים את המילה "אלוהינו". 
המזמן אומר: ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך. 

ה ְוַעד עֹוָלם. ם יי ְמבָֹרְך ֵמַעָתּ המסובים משיבים: ְיִהי ֵשׁ

לֹו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ים, ְנָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ל ַהְמסּוּבִ ְרׁשּות ּכָ המזמן אומר: ִבּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המסובים משיבים: ָבּ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן אומר: ָבּ

מֹו.  רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ

ברכת הזן

טּובֹו ּלֹו ְבּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ר, ִכּ ָשׂ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ ֵחן ְבּ ְבּ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, דֹול ָתּ ּוְבטּובֹו ַהָגּ

ל  ל, ּוֵמִטיב ַלכֹּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ דֹול, ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ַבּ
ָאמּור: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ָרא )ּכָ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְבּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון(. ּבִ ּוַמׂשְ
ל. ה יי ַהָזּן ֶאת ַהכֹּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ברכת הארץ

ה טֹוָבה ּוְרָחָבה,  ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ָך יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ נֹוֶדה ְלּ
ית ֲעָבִדים,  הֹוֵצאָתנּו יי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ְוַעל ֶשׁ

יָך  נּו, ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ְוַעל ְבּ
ה ַאָתּ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשֶ חֹוַנְנָתּ נּו, ְוַעל ַחִיּים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁ הֹוַדְעָתּ ֶשׁ

ָעה. ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד, ְבּ ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ

ְמָך  ַרְך ִשׁ ל יי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבּ ְוַעל ַהכֹּ
, ַבְעָתּ תּוב: ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכּ ל ַחי ָתּ ִפי ָכּ ְבּ
ר ָנַתן ָלְך.  ּוֵבַרְכָתּ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשּׁ

זֹון. ה יי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ברכת בונה ירושלים

ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון  ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ַרֵחם־ָנא יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ
ִית ַהָגדֹול  יֶחָך ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִמְשׁ

ְרְנֵסנּו  ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ּפַ ְקָרא ִשׁ ִנּ דֹוׁש ֶשׁ ְוַהּקָ
ל ָצרֹוֵתינּו. ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו יי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ ְוַכְלְכּ

ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי  ָשׂ ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו, יי ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְתּ ְוָנא ַאל ַתּ
ה ְוָהְרָחָבה, דּוׁשָ תּוָחה ַהּגְ ֵלָאה ַהְפּ י ִאם ְלָיְדָך ַהְמּ ַהְלָוָאָתם, ִכּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. לֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ ֶשׁ

בשבת מוסיפים:

דֹול ְוַהָקדֹוׁש  ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשׁ ְ ִמְצוֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יי ֱאלֵֹהינּו ְבּ

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך.  ַאֲהָבה ְכּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ י יֹום ֶזה ָגּ ַהֶזּה, ִכּ

יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו  א ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ לֹּ ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו, יי ֱאלֵֹהינּו, ֶשׁ

ָך, ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ יי ֱאלֵֹהינּו ְבּ

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ִכּ

ַמע  יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ְוַיִגּ
יַח ֵקד ְוִיָזֵּכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ְוִיָפּ

ית  ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָך, ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ ֶבּ
ים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ ִיְשׂ

ּצֹות ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו בֹו ְלטֹוָבה, יֹום ַחג ַהַמּ לֹום ְבּ ּוְלָשׁ
יֵענּו בֹו ְלַחִיּים ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ ּופ 

י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, יֵענּו, ִכּ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ חּוס ְוָחֵנּ
ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ִכּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ִבּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ַלִים. ָאֵמן. ה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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ברכת הטוב והמטיב

נּו, ַאִדיֵרנּו,  ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלֵכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָרֵאל,  נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשׂ ֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ ּבֹוְרֵאנּו, גֹּ

ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב,  ְבּ ל, ֶשׁ ִטיב ַלכֹּ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ַהֶמּ
הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד,

ָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה  ָלה ְוַהְצָלָחה, ְבּ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצּ
ל טּוב ְלעֹוָלם  לֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמָכּ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָשׁ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ַפּ

ֵרנּו.  ַאל ְיַחְסּ

בקשות נוספות

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ

נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ַאר ּבָ ח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ר ּבָ ְוִיְתַהּדַ

ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות  נּו ֵמַעל ַצּוָ ּבֹר ֻעּלֵ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ְלַאְרֵצנּו.
ְלָחן ֶזה ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ָאַכְלנּו ָעָליו. ׁשֶ
ר ָלנּו ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבּשֶׂ הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ׁשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ּבְ
י  ה ְוֶאת )ִאּמִ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ּבַ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ מֹוָרִתי( ּבַ

ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאׁשֶ ר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה(, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב )ְוִאּמֹוֵתינּו ׂשָ

ֵלָמה, ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ל, ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ַבּ
ְונֹאַמר ָאֵמן.

לֹום, ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
ֶכל טֹוב  ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ א ְבָרָכה ֵמֵאת יי ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוִנּשָׂ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם.  ּבְ

יש המוסיפים: 

ֵתנּו.  ֻאּלָ ָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ּגְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָרֵאל, ְוָיֵגן ֲעֵליֶהם. ֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחּיָ

ָצָרה, ְויֹוִציֵאם ָרֵאל ַהְנתּוִנים ּבְ ית ִיְשׂ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֲאֵחינּו ּבֵ

ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה.

חֹוֵתיֶהם. ּפְ ְמֵהָרה ְלֵחיק ִמׁשְ ֱעָדִרים, ְוַיְחִזיֵרם ּבִ בּוִיים ְוַהּנֶ ְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ

ָמֵעאל. ין ֶזַרע ִיְצָחק ְלֶזַרע ִיׁשְ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ ָהַרֲחָמן הּוא ַיׁשְ

בשבת מוסיפים:

ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּי ָהעֹוָלִמים. ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

לֹו טֹוב. ֻכּ ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ
א. יַח ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָבּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשׂ
ָרֵאל. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֶֹשׂ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.
ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכּ יו, ִכּ ְיראּו ֶאת יי ְקֹדָשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ י יי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליי ִכּ ְודְֹרֵשׁ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ִבּ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂ
י, יי, ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתּ ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

ׁש ָלֶחם. יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ
לֹום. ן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשׁ יי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ

בסוף ברכת המזון יש נוהגים לברך על היין, ובליל הסדר על הכוס השלישית:

ֶפן. ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

שותים כוס שלישית בהסיבה לצד שמאל.

ת י ש י ל ש ס  ו כ
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אליהו הנביא
מוזגים יין לכוס מיוחדת המיועדת לאליהו הנביא ופותחים את הדלת. 

א!"  רוּךְ ַהּבָ בזמן פתיחת הדלת לאליהו הנביא יש נוהגים לברך: "ּבָ
רבים נוהגים לשיר שירים על אליהו ועל הגאולה.

ִביא,  הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
י,  ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ֵאִלּיָ
ְלָעִדי. הּו ַהּגִ ֵאִלּיָ

ִוד. ן ּדָ יַח ּבֶ ְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִעם ָמׁשִ ּבִ

יַח.  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ְתַמְהֵמּהַ ּיִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ
ה לֹו,  ל ֶזה ֲאַחּכֶ ִעם ּכָ

בֹוא. ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ה לֹו ּבְ ֲאַחּכֶ

שיר

שיר

סדר פסח אנו  ָשלב הזה ּבְ ּבַ
מזמינים את אליהו הנביא 
להצטרף לסדר שלנו. על 

פי המסורת, אליהו הנביא 
הוא שיבשר על הגאולה 
האמורה להתרחש בחג 

הפסח. פתיחת הדלת 
לאליהו הנביא מבטאת 

אופטימיות ותקווה לעתיד 
טוב יותר.

הגדה
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חחחח....
עבדתי 
עלייך!

איפה? 
איפה?

אני מקווה שהשנה אצליח לראות 
את אליהו ענבים. 

קוראים לו אליהו הנביא, והוא 
לא מגיע בכלל, זו סתם אגדה.

אני ואתה
 מילים: אריק איינשטיין

לחן: מיקי גבריאלוב

ה ֶאת ָהעֹוָלם,  ּנֶ ה ְנׁשַ ֲאִני ְוַאּתָ
ם,  ּלָ ָבר ּכֻ ה, ָאז ָיבֹואּו ּכְ ֲאִני ְוַאּתָ

ָאְמרּו ֶאת ֶזה קֹוֵדם ְלָפַני, 
ה ֶאת ָהעֹוָלם. ּנֶ ה ְנׁשַ ה – ֲאִני ְוַאּתָ ּנֶ לֹא ְמׁשַ

ה ֵמַהְתָחָלה,  ה ְנַנּסֶ ֲאִני ְוַאּתָ
ָבר, ֶזה לֹא נֹוָרא,  ִיְהֶיה ָלנּו ַרע, ֵאין ּדָ

ָאְמרּו ֶאת ֶזה קֶֹדם ְלָפַני, 
ֶנה ֶאת ָהעֹוָלם. ה ִנׁשְ ה – ֲאִני ְוַאּתָ ּנֶ ֶזה לֹא ְמׁשַ

 כולנו משתתפים
בהבאת הגאולה 

על פי מנהג חסידי, בתחילת סדר פסח כל 
משתתף מוזג מכוסו מעט יין לכוסו של 
אליהו. מנהג זה הוא ביטוי סמלי לרעיון 

שלכולנו יש חלק בהבאת הגאולה – כל אחד 
ואחת מאתנו צריך לתרום את חלקו לבניית 

חברה טובה יותר.

< 
ים

הג
נו

ש 
< י

מדברים על זה

התקווה לגאולה, התקווה לפתרון הבעיות המטרידות 
אותנו היום ולעתיד טוב יותר, נוגעת במישורים רבים 
בחיינו. לכל אחד ואחת מאתנו יש דברים המטרידים 

אותו ואותה ותקוות ל"גאולות" אחרות. הצעד הראשון 
בדרך לגאולה הוא להגדיר אותה. 

הזמינו כל אחד ממשתתפי הסדר להגדיר 
מהי גאולה בשבילו. אפשר להתמקד בתחום 

אחד או בכמה תחומים. למשל, מהי גאולה 
בשבילי בתחום שביני לבין עצמי, בתחום 

המשפחה, בעם ובמדינה, בעולם...

באמת? אז מי 
האיש הנחמד הזה 
שעומד מאחורייך?

רגע, היה שם 
 משהו,

או מישהו, לא?!



 מיהו אליהו הנביא שמוזגים בשבילו כוס יין מיוחדת,
פותחים לכבודו את הדלת ומחכים לבואו? 

ה לכעוס על בני העם על החטאים שחטאו והטיף להם לחזור לדרך  בתנ"ך אליהו הוא נביא זעם. אליהו ִהרּבָ
הטובה. ואולם, במהלך הדורות השתנתה דמותו של אליהו, והוא נהיה לקשיש חביב המופיע לפתע פתאום 

ומושיט עזרה לנזקקים, מעין גיבור־על יהודי מסורתי.
סיפורים רבים סופרו על אליהו הנביא, ובהם הסיפור הזה:

לפני שנים רבות חיו בבגדד איש ואשתו. הם היו שמחים בחלקם, אך דבר אחד העיב על אושרם – הם לא 
זכו לילדים. הגיע ליל הסדר ובני הזוג הסבו לשולחן, קראו בהגדה וסיפרו ביציאת מצרים, אך כשקראו את 

המילים "והגדת לבנך", התעצבו שניהם. 
עוד הם מדברים ומנחמים זה את זו, נשמעה דפיקה בדלת ובפתח הופיע אורח זקן וביקש להסב עמם 

לשולחן. השניים קיבלו את פניו בשמחה ובנדיבות והמשיכו בסדר. בסוף הסדר, במקום להודות למארחיו, 
 אמר להם האורח: "מבקש אני מאת ה' יתברך, שאבוא אליכם גם בליל פסח הבא, ושולחנכם יהיה אז

בלי סדר". 
ֵרדה מוזרה! בני הזוג לא הבינו כלל למה התכוון האורח.  איזו ְפּ

חלפו הימים ועברו, והאורח נשכח מלבם לגמרי. כשלושה חודשים לפני חג הפסח הבא נולד לבני הזוג בן. 
בליל הסדר היו בני הזוג מסובים לשולחן, והתינוק גם הוא היה אתם. לפתע משך התינוק 

את מפת השולחן, הכוסות נפלו, היין נשפך, בקבוק היין נשבר, הצלחות נפלו 
ארצה ברוב רעש והמצות היו לפירורים. ואולם, ההורים הביטו בבנם 
בסלחנות ובאהבה – הלוא לילד הזה התפללו כל הימים! וכשהגיעו 

ל"והגדת לבנך" נסוך חיוך גדול של אושר על פניהם. לפתע 
נשמעה דפיקה בדלת ובפתח ניצב 

האורח הזקן מהשנה שעברה. 
רק עכשיו הבינו בני הזוג את 

ֵרדה של האורח בשנה  דברי ַהּפְ
שעברה, שהיו, למעשה, דברי 

ברכה. רק אז הבינו שהאורח לא 
היה אלא אליהו הנביא זכור לטוב.

)סיפור עממי(

ילדים
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על כפיו יביא
 מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר רוזנבלום

ר ְרחֹוֵבנּו ַהּצַ ּבִ
ר ֶאָחד מּוָזר, ר ַנּגָ ּגָ
ְצִריפֹו ב ּבִ הּוא יֹוׁשֵ

ָבר. ה ּדָ ְולֹא עֹוׂשֶ
א ִלְקנֹות, ִאיׁש ֵאינֹו ּבָ

ר, ְוֵאין ִאיׁש ְמַבּקֵ
הּוא ָנַתִים ׁשֶ ּוׁשְ
ר. ָבר ֵאינֹו ְמַנּגֵ ּכְ

ְלָבבֹו, א עֹוד ּבִ ְוהּוא ֲחלֹום ֶאָחד נֹוׂשֵ
בֹוא, ּיָ הּו ׁשֶ א ְלֵאִלּיָ ּסֵ ִלְבנֹות ּכִ

יו אֹותֹו ָיִביא, ּפָ ַעל ּכַ
ִביא. הּו ַהּנָ ְלֵאִלּיָ

ה לֹו ב ּוְמַחּכֶ ְוהּוא יֹוׁשֵ
ה לֹו, ְזּכֶ ּיִ ִנים חֹוֵלם הּוא ׁשֶ ָבר ׁשָ ּכְ

ה לֹו, ַעל סֹודֹו ׁשֹוֵמר ּוְמַחּכֶ
יַע ַהּיֹום. ָבר ַיּגִ ָמַתי ּכְ

ר ְרחֹוֵבנּו ַהּצַ ּבִ
ָלר ֶאָחד מּוָזר, ר ַסְנּדְ ּגָ

ְצִריפֹו ב ּבִ הּוא יֹוׁשֵ
ָבר. ה ּדָ ְולֹא עֹוׂשֶ
ָפיו ָהֵריִקים ַמּדָ
ָאָבק, ים ּבְ ְמֻכּסִ

ח ָנַתִים ֻמּנָ ָבר ׁשְ ּכְ
ק. ּשַׂ ְרֵצַע ּבַ ַהּמַ

י ַנֲעַלִים הּוא ּתֹוֵפר, ְוהּוא חֹוֵלם ּכִ
ר. ַבּשֵׂ ן ַעל ָהִרים ִיְנוּו ַרְגֵלי ַהּמְ ּבָ

יו אֹוָתן ָיִביא, ּפָ ַעל ּכַ
ִביא. הּו ַהּנָ ְלֵאִלּיָ

ב... ְוהּוא יֹוׁשֵ

נֹו ַלִים ֶיׁשְ ירּוׁשָ  ּבִ
ִאיׁש ְלַגְמֵרי לֹא ָצִעיר,

ים ּתִ ה ּבָ ָנה ַהְרּבֵ ּבָ ׁשֶ
ּנֹות ָהִעיר. ָכל ּפִ ּבְ

ל ִסְמָטה, יר ּכָ הּוא ַמּכִ
כּוָנה, ל ְרחֹוב ּוׁשְ ּכָ

הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ָהִעיר
ָנה. ְבִעים ׁשָ ָבר ׁשִ ּכְ

ָנה, ֶאת ָהִעיר ּבָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ְוהּוא חֹוֵלם ּכִ
ה. ּנָ ׁש ֶאת ֶאֶבן ַהּפִ ְקּדָ ָיִניַח ַלּמִ

יו אֹוָתּה ָיִביא ּפָ ַעל ּכַ
ִביא. הּו ַהּנָ ְלֵאִלּיָ

ב... ְוהּוא יֹוׁשֵ
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משאירים את הדלת פתוחה ואומרים: 

פְֹך ֲחָמְתָך ׁשְ
ר לֹא ְיָדעּוָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

ְמָך לֹא ָקָראּו. ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ
ּמּו. )תהלים עט, ו-ז( י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ּכִ

יֵגם. )תהלים סט, כה( ָך ָיׂשִ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאּפְ ׁשְ
ֵמי יי. )איכה ג, סו( ַחת ׁשְ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתׁשְ ְרּדֹף ּבְ ּתִ

יש נוהגים לקרוא קטע אחר, נוסף על "שפוך חמתך":

ים ִעם ֶזַרע ַיֲעקֹב. ֵהם עֹוׂשִ ְגַלל ֲחָסִדים ׁשֶ ְמָך קֹוְרִאים / ּבִ ׁשִ ר ּבְ ר ְיָדעּוָך / ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ פְֹך ַאֲהָבְתָך ַעל ַהּגֹוִיים ֲאׁשֶ ׁשְ
ְמַחת ּגֹוֶייָך. ׂשִ מַֹח ּבְ ִחיֶריָך / ְוִלׂשְ ת ּבְ ֻסּכַ ֵני אֹוְכֵליֶהם.  / ִיְזּכּו ִלְראֹות ּבְ ָרֵאל ִמּפְ ָך ִיׂשְ ים ַעל ַעּמְ ּוְמִגּנִ

*  בעבר סברו שפיוט זה נכתב במאה ה־16, אך לפי מחקרים חדשים, כתב אותו ר' חיים בלוך באמצע המאה ה־20.
סוגרים את הדלת. 

ּמוּ < ואת בית  י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב < משום שניסו להשמיד את עם ישראל.  ְוֶאת ָנֵוהוּ ֵהַשׁ ֲחָמְתךָ < הכעס שלך.  ּכִ
ִחיֶריךָ < לראות את בית מקדשך  ֻסּכַת ּבְ ַאף < בכעס.  ִלְראֹות ּבְ ךָ < הכעס שלך.  ּבְ מקדשו הרסו.  ֲחרֹון ַאּפְ

בנוי מחדש.  גֹּוֶייךָ < עמך ישראל. 

"שפוך חמתך" הוא מחרוזת 
פסוקים מהמקרא, ובהם 
בקשה מאלוהים שיפגע 

בגויים שפגעו בעם ישראל.
קטע זה נמצא בפעם 

הראשונה בהגדות שנכתבו 
במערב אירופה במאה ה־12, 

בתקופה שבה במקומות 
רבים באירופה רדפו 

נוצרים את היהודים. על 
רקע זה אפשר להבין מדוע 
בחרו יהודים להוסיף לסדר 
פסח תפילה לאל שיעניש 
את רודפיהם כפי שהעניש 
את המצִרים בעשר המכות. 

בליל הסדר, ערב שבו המטרה העיקרית היא "והגדת לבנך", כלומר העברת המסורת והערכים לדור הבא, 
מתעוררת התלבטות אמתית: איך אפשר לקרוא את "שפוך חמתך" ובו בזמן לחנך לפתיחות ולכיבוד האחר? 

במקרה הזה עומדות לפנינו כמה אפשרויות. למשל, אפשר לקרוא את הקטע ולהסביר את ההקשר ההיסטורי 
שהוא נכתב בו; אפשר לקרוא את הקטע ולשתף זה את זה ברגשות שלנו במצבים שבהם חששנו, או הרגשנו 

חסרי אונים או מאוימים, ולשוחח על הדרכים להתמודד עם פחד ועם כעס; ואפשר לקרוא או לשיר קטע המציע 
מסר אחר. כל משפחה והדרך המתאימה לה.

הגיג
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טרם הגענו לשירים שבסוף ההגדה, אך מעתה לא נפסיק לשיר... 
נתחיל בשירת מזמורי תהלים לשבחו של האל. 

ל  ַהּלֵ
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ל  ַהּלֵ
מוזגים כוס רביעית וגומרים עליה את ההלל.

ברבים מחגי ישראל נהוג לשיר את 
 ה"הלל" )מזמורי תהלים קי"ג-קי"ח(

 בבית הכנסת בתפילת הבוקר. ואולם,
בליל הסדר נוהגים אחרת: בליל הסדר 

שרים את ה"הלל" גם בבית הכנסת 
וגם בבית ובשעות הלילה. את שני 
המזמורים הראשונים שרים לפני 

סעודת החג, ואת הארבעה האחרים – 
אחרי הסעודה. כמו כן, מוסיפים ושרים 

מזמור שביעי )מזמור קל"ו(, המכונה 
"הלל הגדול". ובכן, ה"הלל" בליל הסדר 
מיוחד במינו, ואפשר לטעון שייחוד זה 

מצביע על ייחודו של ליל הסדר. ה"הלל" 
המיוחד מדגיש גם את ייחודה של 

יציאת מצרים, שלא הייתה אלא ְקדימֹון 
לגאולה השלמה, שגם היא בוא תבוא.

ָך.  ָך, ַעל ֲאִמֶתּ בֹוד, ַעל ַחְסְדּ ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ לֹא ָלנּו, יי לֹא ָלנּו, ִכּ
ה.  ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ָמִים, כֹּ ה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאֵיּה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם? ֵואלֵֹהינּו ַבָשּׁ ָלָמּ

רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו.  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ֶסף ְוָזָהב, ַמֲעֵשׂ יֶהם ֶכּ ֲעַצֵבּ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון.  ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְשׁ

ְגרֹוָנם.  כּו, לֹא ֶיְהּגּו ִבּ ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלּ
ֶהם.  ֵטַח ָבּ ר בֹּ ל ֲאֶשׁ יֶהם, כֹּ מֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂ ְכּ

ם הּוא.  יי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ִיְשׂ
ם הּוא.  יי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהרֹן ִבּ ֵבּ

ם הּוא.  יי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ִיְרֵאי יי ִבּ

ית ַאֲהרֹן.  ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ ית ִיְשׂ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
דִֹלים.  ַטִנים ִעם ַהְגּ ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי, ַהְקּ

ֵניֶכם.  יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ
ַמִים ָוָאֶרץ.  ה ָשׁ ם ַליי, עֵֹשׂ רּוִכים ַאֶתּ ְבּ

ַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.  ַמִים ָשׁ ַהָשּׁ
ל יְֹרֵדי דּוָמה.  ִתים ְיַהְללּו-ָיּה ְולֹא ָכּ לֹא ַהֵמּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ
)תהלים קטו(
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ה ָאְזנֹו ִלי, ּוְבָיַמי ֶאְקָרא.  י ִהָטּ ֲחנּוָני. ִכּ ַמע יי ֶאת קֹוִלי, ַתּ י ִיְשׁ י ִכּ ָאַהְבִתּ
אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ּוְמָצֵרי ְשׁ

י! ָטה ַנְפִשׁ א יי ַמְלּ ם יי ֶאְקָרא: ָאָנּ ּוְבֵשׁ
יק, ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. ַחּנּון יי ְוַצּדִ

יַע.  ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁ ָתִאים יי, ּדַ ֵמר ְפּ שֹׁ
ַמל ָעָלְיִכי.  י יי ָגּ י ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּ ׁשּוִבי ַנְפִשׁ

ִחי.  ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדּ י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ִכּ
ַאְרצֹות ַהַחִיּים.  ְך ִלְפֵני יי ְבּ ֶאְתַהֵלּ

ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. י ֲאַדֵבּ י ִכּ ֶהֱאַמְנִתּ
ֵזב. ל ָהָאָדם כֹּ י ְבָחְפִזי, ָכּ ֲאִני ָאַמְרִתּ

ם יי ֶאְקָרא.  א ּוְבֵשׁ ׂ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ ל ַתּ יב ַליי, ָכּ ָמה ָאִשׁ
ְוָתה ַלֲחִסיָדיו.  ֵעיֵני יי ַהָמּ א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְבּ ם ֶנְגָדה ָנּ ֵלּ ְנָדַרי ַליי ֲאַשׁ

ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי.  ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ָך, ֲאִני ַעְבְדּ י ֲאִני ַעְבֶדּ א יי ִכּ ָאָנּ
ֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעּמֹו.  ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאַשׁ ח ֶזַבח ּתֹוָדה, ּוְבֵשׁ ְלָך ֶאְזַבּ

ָלִים. ַהְללּוָיּה. תֹוֵכִכי ְירּוָשׁ ית יי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ְבּ
)תהלים קטז(

ים.  ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת יי ָכּ
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת יי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה. ִכּ

)תהלים קיז(

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ י טֹוב   הֹודּו ַליי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ ָרֵאל   יֹאַמר ָנא ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי  
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ְרָחב ָיּה.  ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבֶמּ ִמן ַהֵמּ
ׂשְֹנָאי.  עְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבּ ה ִלי ָאָדם. יי ִלי ְבּ יי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ַיֲּעֶשׂ

ְנִדיִבים.  טַֹח ִבּ יי ִמְבּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ טַֹח ָבּ יי ִמְבּ טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ
י ֲאִמיַלם.  ם יי ִכּ ֵשׁ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ ָכּ

י ֲאִמיַלם.  ם יי ִכּ ֵשׁ ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְבּ
י ֲאִמיַלם.  ם יי ִכּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ ַסּבּוִני ִכְדבִֹרים, דֹּ

ל, ַויי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה.  חֹה ְדִחיַתִני ִלְנפֹּ ָדּ
ה ָחִיל.  יִקים, ְיִמין יי עֹׂשָ ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ קֹול ִרָנּ

ה ָחִיל.  ְיִמין יי רֹוֵמָמה, ְיִמין יי עֹׂשָ
ֶות לֹא ְנָתָנִני.  י ָיּּה, ְוַלָמּ ַרּנִ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיסֹּ ר ַמֲעֵשׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ לֹא ָאמּות ִכּ

יִקים ָיבֹאּו בֹו.  ַער ַליי, ַצִדּ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשּׁ ְתחּו ִלי ַשׁ ִפּ

מכאן ואילך נוהגים לומר כל פסוק פעמיים. 

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.    י ֲעִניָתִני, ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ה.   ָנּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ

ֵעיֵנינּו.   ֵמֵאת יי ָהְיָתה זֹאת, ִהיא ִנְפָלאת ְבּ
ְמָחה בֹו.   ה יי, ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

א. א יי, הֹוִשיָעה ָנּ א.    ָאָנּ א יי, הֹוִשיָעה ָנּ ָאָנּ

א יי, ַהְצִליָחה ָנא. א יי, ַהְצִליָחה ָנא.   ָאָנּ ָאָנּ

ית יי.  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם יי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ

ַח.  ְזֵבּ ֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ֵאל יי ַוָיֶּאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַבּ
   . , ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ ֵאִלי ַאָתּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.   י טֹוב, ִכּ הֹודּו ַליי ִכּ
)תהלים קיח(



י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ י טֹוב  הֹודּו ַליי ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ּכִ דֹלֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְתבּוָנה  ַמִים ּבִ ָ ה ַהּשׁ ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ִים  ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ דִֹלים  ה אֹוִרים ּגְ ְלעֹׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ּיֹום  ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ ֶאת ַהּשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ְיָלה  ּלָ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ ֶאת ַהּיָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְבכֹוֵריֶהם  ה ִמְצַרִים ּבִ ְלַמּכֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם  ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  ּבְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ תֹוכוֹ  ָרֵאל ּבְ ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  ְוִנֵער ּפַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ר  ְדּבָ ּמִ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ דִֹלים  ה ְמָלִכים ּגְ ְלַמּכֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ יִרים  ֲהרֹג ְמָלִכים ַאּדִ ַוּיַ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ן  ׁשָ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ָרֵאל ַעְבּדוֹ  ַנֲחָלה ְלִיׂשְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ  ׁשִ ּבְ ׁשֶ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ֵרינוּ  ְפְרֵקנּו ִמּצָ ַוּיִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ּכִ ר  ׂשָ נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּכִ ָמִים  ָ הֹודּו ְלֵאל ַהּשׁ

)תהלים קלו(

י ְרצֹוֶנָך,  יִקים עֹוֵשׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ אשכנזים מוסיפים: ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו ָכּ

נּו. ְמָך, ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדּ ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ְוָכל ַעְמָך ֵבּ
ה ֵאל. י ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ְמָך ָנֶאה ְלַזֵמר, ִכּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ ִכּ

)מי שנוהגים לשתות חמש כוסות, שותים את הכוס הרביעית כאן ומוזגים את הכוס החמישית(
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ל ַחי ַמת ָכּ ִנְשׁ
ִמיד.  נּו, ָתּ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלֵכּ ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך, יי ֱאלֵֹהינּו, ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ְתּ

יל  יַע, ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ ה ֵאל, ּוִמּבִ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ
ה. א ָאָתּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְבּ

ל ּתֹוָלדֹות, ִרּיֹות, ֲאדֹון ָכּ ל ְבּ  ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַהּ ָכּ
ַרֲחִמים. ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבּ ַנֵהג עֹוָלמֹו ְבּ חֹות, ַהְמּ ָבּ ְשׁ רֹב ַהִתּ ל ְבּ ֻהָלּ ַהְמּ

יַח ִאְלִמים ִשׂ ִמים, ְוַהֵמּ ִקיץ ִנְרָדּ ִנים ְוַהֵמּ ן, ַהְמעֹוֵרר ְיֵשׁ  ַויי לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשׁ
ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  פּוִפים. ְלָך ְלַבְדּ יר ֲאסּוִרים, ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְכּ ִתּ ְוַהַמּ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע,  ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ יו, ְוִשׂ ָלּ ֲהמֹון ַגּ ה ַכּ ָיּם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ יָרה ַכּ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
ַאָיּלֹות –  ָמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָכּ ֵרי ָשׁ ִנְשׁ ֶמׁש ְוַכָיֵּרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ ֶשּׁ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכּ

ְמָך  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך, יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפּ
נּו.  יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּ ָעִשׂ ָעִמים ַהּטֹובֹות ֶשׁ י ְרָבבֹות ְפּ ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּ

נּו;  ְלָתּ ְלַכּ ָבע ִכּ נּו, ּוְבָשׂ ָרָעב ַזְנָתּ ִדיָתנּו, ְבּ ית ֲעָבִדים ְפּ נּו יי ֱאלֵֹהינּו ּוִמֵבּ ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ ִמִמּ
יָתנּו.  ִלּ נּו, ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדּ ְטָתּ ֶבר ִמַלּ נּו, ּוִמֶדּ ְלָתּ ֵמֶחֶרב ִהַצּ

נּו, יי ֱאלֵֹהינּו, ָלֶנַצח.  ֵשׁ ְטּ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל ִתּ ַעד ֵהָנּ
ִפינּו,  ְמָתּ ְבּ ר ַשׂ ינּו, ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ נּו, ְורּוַח ּוְנָשׁ ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ַעל ֵכּ

נּו.  ֶמָך, ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשְ חּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדּ ְבּ ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ
ֲחֶוה,  ַתּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ ַבע, ְוָכל ֶבּ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָשּׁ י ָכל ֶפּ ִכּ

תּוב: ָכּ ָבר ֶשׁ ָדּ ֶמָך ַכּ רּו ִלְשׁ ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְמּ
ּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו".  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ אַמְרָנה: יי, ִמי ָכמֹוָך, ַמִצּ ל ַעְצמֹוַתי תֹּ "ָכּ

אחרי אמירת ההלל מוסיפים לשבח את האל ואומרים את תפילת "נשמת כל חי".
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נוסח אשכנז

ְך, ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך,  ֶוה ָלּ ְך, ּוִמי ִיְשׁ ִמי ִיְדֶמה ָלּ
ַמִים ָוָאֶרץ,  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָשׁ דֹול ַהִגּ ָהֵאל ַהָגּ
ָאמּור:  ָך, ָכּ ם ָקְדֶשׁ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ ֵבּ ְלָך ּוְנַשׁ ְנַהֶלּ

ם ָקְדׁשֹו". י ֶאת יי, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁ ְרִכי ַנְפִשׁ "ְלָדִוד, ָבּ
ּבֹור ָלֶנַצח ֶמָך, ַהִגּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול ִבּ ַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָּך, ַהָגּ ָהֵאל ְבּ
א.  ׂ א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֶלְך ַהּיֹוֵשׁ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶמּ ְוַהּנֹוָרא ְבּ

מֹו.  ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְשׁ

ה".  ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ יי, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ ְוָכתּוב: "ַרְנּ
ל, ְתַהָלּ ִרים ִתּ ִפי ְיָשׁ  ְבּ

ַרְך,  ְתָבּ יִקים ִתּ ּוְבִדְבֵרי ַצִדּ
ְתרֹוָמם, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ
ׁש.  ְתַקָדּ ים ִתּ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ

ֵאר  ה ִיְתָפּ ִרָנּ ָרֵאל, ְבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ
ל ַהְיצּוִרים  ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָכל ּדֹור ָודֹור, ֶשׁ נּו, ְבּ ְמָך, ַמְלֵכּ ִשׁ

ל,  ְלָפֶניָך, יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ
ס ַעל  ה ּוְלַקֵלּ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּ ֵבּ ְלַשׁ
יֶחָך. ָך, ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ְבּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ָכּ

דֹוׁש  דֹול ְוַהָקּ ֶלְך ַהָגּ נּו, ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ִיְשׁ
י ְלָך ָנֶאה, יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּ ָשּׁ ַבּ

ה  ֻדָלּ ָלה, ֶנַצח, ְגּ ל ְוִזְמָרה, עֹוז ּוֶמְמָשׁ ָבָחה, ַהֵלּ יר ּוְשׁ ִשׁ
ה ּוַמְלכּות,  ה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשּׁ ִהָלּ ּוְגבּוָרה, ְתּ

ה ְוַעד עֹוָלם.  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָתּ ְבּ

חֹות, ָבּ ְשׁ ִתּ דֹול ַבּ ה יי, ֵאל ֶמֶלְך ָגּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ

יֵרי ִזְמָרה, ִשׁ  ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְבּ
ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ַמע,  ְשׁ ה ִתּ ְוַעת ֲעִנִיּים ַאָתּ ַשׁ
יַע.  יב ְותֹוִשׁ ְקִשׁ ל ַתּ ַצֲעַקת ַהַדּ

ִרים יי, ַלְיָשׁ יִקים ּבַ נּו ַצִדּ  ְוָכתּוב: "ַרְנּ
ְתרֹוָמם, ִרים ִתּ ִפי ְיָשׁ ה". ְבּ ָנאָוה ְתִהָלּ

ַרְך,  ְתָבּ יִקים ִתּ ְפֵתי ַצִדּ ּוְבִשׂ
ׁש,  ְתַקָדּ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ

ל. ְתַהָלּ ים ִתּ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ

ָרֵאל,  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ּבְ
ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ֶשׁ

ַח, ְלָפֵאר,  ֵבּ ל, ְלַשׁ ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ
ירֹות  ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ַח ַעל ָכּ ר, ּוְלַנֵצּ ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּ

יֶחָך. ָך, ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ָבּ ְוִתְשׁ

ֶלְך  נּו, ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ּוְבֵכן ִיְשׁ
י ְלָך ָנֶאה,  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּ ָשּׁ דֹוׁש, ַבּ דֹול ְוַהָקּ ַהָגּ
יר  יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִשׁ

ָלה, ֶנַצח,  ל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָשׁ ָבָחה, ַהֵלּ ּוְשׁ
ה  ָ ה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדׁשּ ִהָלּ בּוָרה, ְתּ דּוָלה, ְגּ ְגּ
דֹול  ְמָך ַהָגּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ּוַמְלכּות, ְבּ

ה ֵאל.  דֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ְוַהָקּ

יִקים  יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ ְיַהְללּוָך יי ֱאלֵֹהינּו ָכּ
ה יֹודּו  ִרָנּ ם ְבּ ּלָ ָרֵאל, ּכֻ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ י ְרצֹוֶנָך, ְוַעְמּ עֹוֵשׂ
י ְלָך  בֹוֶדָך, ִכּ ם ּכְ חּו ִויָפֲארּו, ֶאת ׁשֵ ְבּ ִויָבְרכּו ִויַשׁ
ְמָך ָנִעים ְלַזֵמר, ֵמעֹוָלם ְוַעד  טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ

ה ֵאל. עֹוָלם ַאָתּ

חֹות. ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ה יי, ֶמֶלְך ְמֻהָלּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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מידע

מה מקורה של הכוס החמישית? 

חז"ל קשרו בין שתיית ארבע כוסות היין בליל הסדר לבין ארבע לשונות הגאולה בספר שמות:
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם..." )שמות ו, ו-ז(.  י ֶאְתֶכם... ְוָלַקְחּתִ י ֶאְתֶכם... ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ "ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם... ְוִהּצַ

ואולם, בפסוק הבא נאמרת לשון גאולה חמישית: "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ" )שמות ו, ח(, ויש נוהגים לשתות 
כוס חמישית כנגדה, כדי להודות על חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ועל קיבוץ הגלויות. 
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כוס רביעית )או כוס חמישית למי ששותים חמש כוסות(

ספרדים ובני עדות המזרח נוהגים שלא לברך על הכוס הזאת.
אשכנזים מברכים: 

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

שותים כוס רביעית בהסיבה לצד שמאל ואומרים ברכה אחרונה:

ֶפן,  ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶגּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו,  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶשׁ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְוַעל ְתּ

ַע ִמּטּוָבּה.  בֹּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ֶלֱאכֹל ִמִפּ
ַלִים ִעיֶרָך  ָך, ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ַרֶחם ָנא יי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ

ֲחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, בֹוֶדָך, ְוַעל ִמְזּבַ ן ְכּ ַכּ ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו,  ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ

ע ִמּטּוָבּה,  ַבּ ְרָיּה ְוִנְשׂ ִבְנָיָנּה, ְונֹאַכל ִמִפּ ֵחנּו ְבּ ּמְ ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ
ת ַהֶזּה(  ָבּ יֹום ַהַשׁ ה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ ְקֻדָשּׁ ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ

ל, ה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ י ַאָתּ ּצֹות ַהֶזּה, ִכּ יֹום ַחג ַהַמּ ֵחנּו ְבּ ּמְ  ְוַשׂ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ְונֹוֶדה ְלּ

ֶפן(. ִרי ַהּגָ ְפָנה )על יין מחו"ל אומרים:  ְפּ ִרי ּגַ ה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ּבָ

ת י ע י ב ר ס  ו כ



 המסע הארוך שלנו עומד להסתיים. עברנו הערב כברת דרך ארוכה, ואנו מקווים שסדר פסח שערכנו "ִנְרָצה", כלומר, היה רצוי ומקובל על אלוהים.
נאגור כוחות ונסיים את המסע בחגיגיות – בשירה.

הפיוטים שבחלק זה של ההגדה נוספו בתקופה מאוחרת, ככל הנראה, בין המאה ה־12 למאה ה־15. 
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ִנְרָצה
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 בפיוט ״חסל סידור פסח״
אנו מכריזים על סיום הסדר. 

 אנו מודיעים שמילאנו
את חובתנו לזכור את סיפור 
יציאת מצרים ולספר אותו, 

ומבטינו כבר נשואים קדימה – 
אנו מביעים את תקוותנו לחגוג 
את חג הפסח גם בשנה הבאה, 

וגם את תקוותנו לעתיד טוב 
יותר ולגאולה.

 ַזךְ  <  טהור, כינוי לאלוהים    ְמעֹוָנה  <  השמים    קֹוֵמם  <  הֵקם, הֵרם    ְקַהל ִמי ָמָנה  <  עם ישראל

דוִּים  <  משוחררים ַנֵהל  <  הובל    ִנְטֵעי ַכָנּה  <  גפן נטועה, כינוי לעם ישראל    ְפּ

נּוָיה! ָלִים ַהּבְ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ָ ַלׁשּ
ָלִים! ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ בחו"ל אומרים: ַלּשׁ

ִהְלָכתֹו,  ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ
תֹו.  טֹו ְוֻחּקָ ָפּ ָכל ִמְשׁ ְכּ

ר אֹותֹו,  ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ
ה ַלֲעׂשֹותֹו.  ן ִנְזֶכּ ֵכּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, 
קֹוֵמם ְקַהל ִמי ָמָנה. 
ה, ָקֵרב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ
ה. ִרָנּ דּוִים ְלִצּיֹון ְבּ ְפּ

הגדה
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פעמיים בשנה אנו מסיימים בהכרזת "לשנה הבאה 
בירושלים". פעם אחת בסופה של תפילת נעילה 

שביום הכיפורים ופעם אחת בסוף ליל הסדר.
יום הכיפורים הוא יום בו אנו עורכים חשבון נפש 

 פרטי, חג הפסח הוא חג השחרור הלאומי. כשם
שאי אפשר לוותר על מקומו של היחיד, כך אי אפשר 

למעט מכוחו וערכו של הכלל.
 רק צירופם של הפרט והכלל ליחידה אחת יוביל

לגאולה השלמה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".

)הרב שי פירון(

חסידי חב"ד אינם מסיימים את 
הסדר לעולם....

חסידי חב"ד אינם נוהגים לומר את הפיוט "חסל 
סידור פסח", משום שעל פי אמונתם חג הפסח אינו 

מסתיים לעולם! סיפור החג ממשיך ללוות אותנו 
בכל ימות השנה. 

משהו שהסתיים בשבילי השנה... 
כיצד התמודדתי עם "הסוף" הזה...

<  מבט אחר  >

< 
ם 

גי
וה

ש נ
  י

>

ילדים

סוף זה תמיד התחלה 
לאה נאור

הּו ַאֵחר.  ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוף ֶזה ּתָ
טֹוב יֹוֵתר? ַרע יֹוֵתר? 

הּו ַאֵחר.  ֶ לֹא יֹוַדַעת ָמה יֹוֵתר. ַמּשׁ
ִביל,  ֶרְך ִנְגֶמֶרת ַמְתִחיל ֵאיֶזה ׁשְ ַהּדֶ ׁשֶ ּכְ

ְיָלה ִנְגָמר ָאז ַהּבֶֹקר ַמְתִחיל,  ַהּלַ ׁשֶ ּכְ
יָעה,  ָעה ַמּגִ ָעה, עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִגיָאה. ְ ִדיָעה ַמְתִחיָלה ַהּשׁ סֹוף ַהּיְ ַרק ּבְ
הּו ַאֵחר.  ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ

עֹוֵבר, ִמיד יֹום ָמָחר ְלָכל יֹום ׁשֶ ֵיׁש ּתָ
ַאֵחר. ׁש ַמְחִליִפים ּבְ ּמָ ל ֲחלֹום ְמׁשֻ ּכָ

ָנה ַמְתִחיָלה, ָנה - עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֵאָלה.  סֹוף ׁשְ ׁשּוָבה ַמְתִחיָלה ַרק ּבְ ל ּתְ ּכָ

הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ
ים ַמְתִחיִלים, ֶרט ִנְגָמר ַהַחּיִ ַהּסֶ ׁשֶ ּכְ

ים. ָבר ִמּלִ ֵאין ּכְ ׁשֶ ִליִלים ַמְתִחיִלים ּכְ ַהּצְ
ִליל ָאז ַנְתִחיל ְצִליל ַאֵחר. ְגמֹר ֶאת ַהּצְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ר. יר ָאז ַנְתִחיל ְלַדּבֵ ִ ְגמֹר ֶאת ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ
הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ

טֹוב יֹוֵתר? ַרע יֹוֵתר?
הּו ַאֵחר. ֶ לֹא יֹוַדַעת ָמה יֹוֵתר. ַמּשׁ

מוזר, בקושי הגענו 
לסוף הסדר 

וכבר מדברים על 
הפסח הבא.

באמת, מה 
הלחץ? אי אפשר 

לדבר על זה 
בשנה הבאה?

זה קורה לי הרבה – משהו מסתיים, 
למשל, טורניר כדורגל, ומיד אני 
חושב הלאה, על הטורניר הבא 

ועל הלקחים שאני יכול "לקחת" 
מהטורניר שהיה... 

אני כבר יודעת 
מה אקח אתי 

לסדר הבא.
באמת? 

מה?

את האופניים 
החדשים שהבטיחו 

לי תמורת 
האפיקומן...

ביני לבין עצמי



נּוָיה ירּוָשָׁלִים ַהּבְ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ָ ַלׁשּ
השאיפה לבניין ירושלים מבטאת את התקווה של עם ישראל לגאולה. 

המסע של עם ישראל לעתיד טוב יותר ֵהֵחל בשחרור מהשעבוד 
במצרים והוא עדיין נמשך – בכל שנה אנו מביעים את שאיפתנו 

לחגוג את סדר פסח הבא במציאות טובה יותר. אפשר לראות באמירה 
הזאת גם הזמנה להציע מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את 

הטעון תיקון בעולמנו, ואף הזמנה להתחיל ולפעול לשם כך.
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ְיָלה ֲחִצי ַהַלּ ּוְבֵכן ַוְיִהי ַבּ
ְיָלה, ַלּ ים ִהְפֵלאָת ַבּ  ָאז רֹב ִנִסּ

ְיָלה, מּורֹות ֶזה ַהַלּ רֹאׁש ַאׁשְ  ְבּ
ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ְחּתֹו ְכּ ֵגר ֶצֶדק ִנַצּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחלֹום ַהַלּ ָרר ַבּ ְנָתּ ֶמֶלְך ְגּ  ַדּ
ֶאֶמׁש ַלְיָלה,  ִהְפַחְדָתּ ֲאַרִמי ְבּ

ְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ָרֵאל ַלּמַ ר ִיְשׂ ַוָיַּשׂ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחִצי ַהַלּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבּ  ֶזַרע ְבּ
ְיָלה, ַלּ קּוָמם ַבּ  ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְבּ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ת ִסִליָת ְבּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ָתּ ְפָגָריו ַבּ  ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְשׁ
ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ל ּוַמָצבֹו ְבּ ַרע ֵבּ  ָכּ

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ָחזּות ַלְיָלה,

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַבּ ר ִבּ ֵכּ ַתּ  ִמְשׁ
ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִבּ  נֹוַשׁ

ְיָלה, ַלּ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַבּ ִשׂ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ַנת ַלְיָלה, ֶנֶדד ְשׁ  עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ָעָליו ְבּ
ַלְיָלה,  ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמּ

ֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ח ָאָתא בֹּ ׁשֹוֵמר ְוָשׂ ָצַרח ַכּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה, ָקֵרב יֹום ֲאׁשֶ
י ְלָך יֹום ַאף ְלָך ַלְיָלה, ָרם הֹוַדע ּכִ

ְיָלה, ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכָ
ַכת ַלְיָלה, אֹור יֹום ֶחׁשְ ִאיר ּכְ ּתָ

ְיָלה. ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ַסח ם ֶזַבח ֶפּ ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶתּ
ַסח, ֶפּ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַבּ אֶֹמץ ְגּ

ַסח, אָת ֶפּ ׂ ל מֹוֲעדֹות ִנֵשּ רֹאׁש ָכּ ְבּ
ַסח, ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶפּ ִגּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ חֹם ַהיֹום ַבּ ַפְקָתּ ְכּ ָלָתיו ָדּ ְדּ
ַסח, ֶפּ ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַבּ

ַסח, ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ֶפּ ְוֵאל ַהָבּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ ֵאׁש ַבּ זֲֹעמּו ְסדֹוִמים ְולֲֹהטּו ָבּ
ַסח, ֵקץ ֶפּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְבּ ֻחַלּ
ַסח, ֶפּ ָעְבְרָך ַבּ ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף ְונֹף ְבּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ּמּור ֶפּ ֵליל ִשׁ ל אֹון ָמַחְצָתּ ְבּ ָיּה רֹאׁש ָכּ
ַסח, ַדם ֶפּ ַסְחָתּ ְבּ כֹור ָפּ ן ְבּ יר, ַעל ֵבּ ִבּ ַכּ

ַסח, ֶפּ ְפָתַחי ַבּ ִחית ָלבֹא ִבּ ת ַמְשׁ י ֵתּ ְלִבְלִתּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ִעּתֹוֵתי ֶפּ ָרה ְבּ ֶרת ֻסָגּ ְמֻסֶגּ
ַסח, עֹוֵרי עֶֹמר ֶפּ ְצִליל ְשׂ ְמָדה ִמְדָין ִבּ ִנְשׁ

ַסח, יַקד ְיקֹוד ֶפּ ַמֵני ּפּול ְולּוד ִבּ ׂשֹוָרפּו ַמְשׁ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ָעה עֹוַנת ֶפּ נֹב ַלֲעמֹוד ַעד ָגּ עֹוד ַהּיֹום ְבּ
ַסח, ֶפּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַבּ ס ַיד ָכּ  ַפּ

ַסח, ֶפּ ְלָחן ַבּ רֹוְך ַהֻשּׁ ִפית ִעָ ָצפֹה ַהָצּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ ׁש צֹום ַבּ ֵלּ ה ְלַשׁ ָסה ֲהַדָסּ ְנּ ָקָהל ִכּ
ַסח, ֶפּ ים ַבּ ֵעץ ֲחִמִשּׁ ע ָמַחְצָתּ ְבּ ית ָרָשׁ רֹאׁש ִמֵבּ

ַסח, ֶפּ ִביא ְלעּוִצית ַבּ ה ֶרַגע ָתּ י ֵאֶלּ ֵתּ  ְשׁ
ַסח, ׁש ַחג ֶפּ ֵליל ִהְתַקֵדּ רּום ְיִמיֶנָך ְכּ עֹז ָיְדָך ְוָתּ ָתּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ
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ְמלּוָכה( יר ּבִ י לֹו ָנֶאה )ַאּדִ ּכִ
דּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ּגְ חּור ּכַ ְמלּוָכה, ּבָ יר ּבִ ַאּדִ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָהדּור ּכַ גּול ּבִ ּדָ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה, ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָחִסין ּכַ אי ּבִ ַזּכַ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה, ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: יר ּכַ ּבִ ְמלּוָכה, ּכַ ָיִחיד ּבִ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ֲהָלָכה, ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, נֹוָרא ּכַ ָמרֹום ּבִ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

יָקיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ַצּדִ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ּכַ ָעָניו ּבִ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

יו יֹאְמרּו לֹו: ְנַאּנָ ֲהָלָכה, ׁשִ ְמלּוָכה, ַרחּום ּכַ ָקדֹוׁש ּבִ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ

ִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ּתְ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ּכַ יף ּבִ ּקִ ּתַ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ּכִ ְמָלָכה, ּכִ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהּמַ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ּכִ
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יר הּוא ַאִדּ
ָקרֹוב. יר הּוא, ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ ַאּדִ

ָקרֹוב. ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ּבִ
ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

גּול הּוא, דֹול הּוא, ּדָ חּור הּוא, ּגָ ּבָ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

אי הּוא, ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזּכַ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא,
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא, ּבִ ּכַ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

יב הּוא, ִעּזּוז הּוא, ָנאֹור הּוא, ַסּגִ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

יק הּוא, ָקדֹוׁש הּוא, ּפֹוֶדה הּוא, ַצּדִ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

יף הּוא, ּקִ י הּוא, ּתַ ּדַ ַרחּום הּוא, ׁשַ
ָקרֹוב. ִיְבֶנה ֵביתֹו ּבְ

ָקרֹוב ָיֵמינּו ּבְ ְמֵהָרה, ּבְ ְמֵהָרה, ּבִ ּבִ
ָקרֹוב. ֵנה ֵביְתָך ּבְ ֵנה, ּבְ ֵנה, ֵאל ּבְ ֵאל ּבְ

ִנְרָצה  | 127 |  ַאִדּיר הוּא



הגדה

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָשּׁ
י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָשּׁ ֲחִמָשּׁ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? ָשּׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ָשּׁ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ּ ֲחִמָשׁ
הֹות, ע ִאָמּ ַאְרַבּ

ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

בשיר "אחד מי יודע" הוצמד לכל ִמספר 
מושג במסורת היהודית. הפעם הראשונה 

הגדה הייתה, שהשיר הזה נדפס ּבְ
ָראג" )1590(, לצד כנראה, ב"ַהָגַדת ּפְ

השיר "חד גדיא". שני השירים האלה
לא נכתבו לחג הפסח ואינם קשורים

אליו במהותם. הם היו שירים עממיים
אהובים על מבוגרים ועל ילדים, 

וככל הנראה, הוכנסו לסוף ההגדה
כדי לעזור לילדים )ואולי גם למבוגרים( 

להישאר ֵערים.

ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? לֹוׁשָ ׁשְ
ה ָאבֹות, לֹוׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבּ
הֹות,  ע ִאָמּ ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַבּ ַאְרַבּ

ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

הֹות < שרה, רבקה, רחל ולאה. ה ָאבֹות < אבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב.  ַאְרַבּע ִאָמּ לֹוׁשָ ׁשְ
ָנה < ששת החלקים של  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ י תֹוָרה < בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים.  ִשׁ ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ

המשנה  )הכוללת את דברי התנאים שחיו בארץ ישראל, בעיקר בשנים 70-200 לספירה(.
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כל משתתף בסדר מתבקש לחשוב 
על תנועה מתאימה לאחד המושגים 

)הִמספרים( בשיר. כאשר שרים
את השיר, כל משתתף בתורו 

מראה את התנועה שחשב עליה, 
ושאר הסועדים, כמובן, מצטרפים 

אליו. לדוגמה, מי שקיבל את "שלושה 
אבות" מצביע על שלושה אבות 

היושבים מסביב לשולחן. 

ַחּברו "אחד מי יודע" מיוחד לליל הסדר שלכם. ִחשבו 
איזה "מושג" יכול להתאים לכל מספר: למשל, כמה 

ילדים משתתפים בסדר? כמה סבתות?
כמה משתתפים מרכיבים משקפיים? כמה ישתתפו 

ברחיצת הכלים? כמה קניידלך היו במרק? וכדומה.

ִנְרָצה  | 129 |  ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע

ספירת מלאי 
 מילים: יוסי בנאי

לחן: נעמי שמר

ֲעַמִים ָים  ְמִדיָנה ַאַחת, ּפַ
ם, ַחת ּגַ ַוֲאַגם ֶאָחד ְוַקּדַ

ה, ֶמׁש ַאַחת ֲעֻגּלָ ׁשֶ
ה, ַעם ֶאָחד ָחָכם, ָמֵלא ְסֻגּלָ

לּולֹות  לֹוׁש ּגְ ֵאב רֹאׁש ֶאָחד ְוׁשָ ּכְ
ְבָעה ֵלילֹות. ה ָיִמים ְוׁשִ ָ ּשׁ ְוׁשִ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

נֹות ּגֹוָלה, ִים ׁשְ דֹוָלה ֵמַאְלּפַ ה ּגְ ֲעִלּיָ
ָנִתּיֹות ְוַאַחת ְרִגיָלה.  י ֻחְפׁשֹות ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ָלה, ל ַמּפָ חֹון, יֹום ׁשֶ ל ִנּצָ יֹום ׁשֶ
ים ְיֵמי ַמֲחָלה.  לֹוׁשִ חֹון, ׁשְ ּטָ ֶרַגע ּבִ

ִליל ְוקֹוְנֶצ'ְרטֹו ְלָחִליל  ּגָ ְלדֹור ּבַ ְטרּוְמּפֶ
ִמיל'. ֵריַסר ַאּלּוִפים ּבְ ַוֲחִצי ּתְ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו 
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ



מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה < שמונת הימים מהולדת בן ועד לברית המילה.   ָתא < שבעת ימות השבוע.  ְשׁ ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה < תשעת חודשי ההיריון.    ֲעָשָׂרה ִדְבַּרָיא < עשרת הדיברות.    ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַבָיּא <  ְשׁ ִתּ

הכוכבים שראה יוסף בחלומו )וסימלו את אחיו שהשתחוו לו(.

ְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ
ָתא,   ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ִשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ
י תֹוָרה, ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות, לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ְשׁ

ָתא,  ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ
הֹות, ע ִאָמּ ַאְרַבּ

ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ָעה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ִתּ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִתּ ְשׁ ִתּ

מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
ָתא, ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ
י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ּ ֲחִמָשׁ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשׂ
ַרָיּא,  ָרה ִדְבּ ָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעָשׂ ֲעָשׂ

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
ָתא, ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ
י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות, לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשׂ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשׂ ַאַחד ָעָשׂ

א,  ַרּיָ ָרה ִדּבְ ֲעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ְשׁ

ָתא, ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ָׁ ֲחִמׁשּ
הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ
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ר ִמי יֹוֵדַע? ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ְבַטָיּא,  ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ

ר ּכֹוְכַבָיּא,  ַאַחד ָעָשׂ
ַרָיּא,  ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ְשׁ
ָתא, ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ
י תֹוָרה, ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות, לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ר ִמי יֹוֵדַע? ה ָעָשׂ לֹוׁשָ ׁשְ
ָיּא,  ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ר ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ה ָעָשׂ לֹוׁשָ ׁשְ

ְבַטָיּא,  ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ַאַחד ָעָשׂ

א,  ַרּיָ ָרה ִדּבְ ֲעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,  ְשׁ ִתּ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ְשׁ

ָתא, ּבְ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ

י תֹוָרה, ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ
הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ִרית,  ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות,  ְשׁ לֹוׁשָ ׁשְ

שיר

ה ָעָשׂר ִמַדָּיא < שלוש עשרה המידות  לֹוׁשָ ְבַטָיא < שנים עשר שבטי ישראל.  ׁשְ ֵנים ָעָשׂר ִשׁ  ְשׁ
)התכונות( של אלוהים. 
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מספרים
מילים ולחן: הדג נחש

ם  ן ַלּיָ ְרּדֵ ִדינֹות ֵמַהּיַ ר ַהּמְ ֶאָחד* הּוא ִמְסּפַ
אן. ּיֹום ֶאָחד ִיְהיּו ּכָ ִדינֹות ׁשֶ ר ַהּמְ ִים – ִמְסּפַ ּתַ ׁשְ

ַמן ים הּוא ַהּזְ ע* ֳחָדׁשִ ִנים ְוַאְרּבַ לֹוׁש ׁשָ  ׁשָ
י ְלַצַה"ל,  ַתּתִ ּנָ ׁשֶ

ַח"ל.  ּנַ ֶקַבע, ָהִייִתי ּבַ לֹא ָהִייִתי ּבְ
אֹוטֹוּבּוס ִעירֹוִני, ָקִלים עֹוָלה ְנִסיָעה ּבְ ה ׁשְ ָ ֲחִמּשׁ

ִעים,  ׁשְ ע ּתִ ֶעֶצם, ַאְרּבַ ּבְ
ים.  ה ֳחָדׁשִ ּמָ יְסק ֵיֵצא נֹוְתרּו עֹוד ּכַ ַהּדִ ֲאָבל ַעד ׁשֶ

א ָלָאֶרץ, אַדאת ּבָ ּסַ ׁשֶ ׁש ּכְ ן ׁשֵ ָהִייִתי ּבֶ
ִמים. ֵהם ָחְתמּו ַעל ַהֶהְסּכֵ ׁשֶ ַבע ּכְ ן ׁשֶ ּבֶ

ל אּוִרי ַמְלִמיְלָיאן, ר ׁשֶ ְסּפָ מֹוֶנה הּוא ַהּמִ ׁשְ
ּבֹור ַיְלדּוִתי.  ִלי ׁשּום ָסֵפק ּגִ הּוא ּבְ ׁשֶ

י ְלִפּגּוַע, ָעִמים ָהִייִתי ָקרֹוב ִמּדַ ע ּפְ ׁשַ ּתֵ
ו. ְלָפחֹות – ָנכֹון ְלַעְכׁשָ

ְרֵאִלית  ׁשּוָבה ֲהִכי ִיׂשְ ר – ַהּתְ ֶעׂשֶ
ב? ּצָ ֵאָלה – ָמה ַהּמַ ְ ַלּשׁ

* כך במקור



השיר "חד גדיא" כתוב ברובו 
בארמית, והוא מספר על אב 
שקנה גדי קטן ועל שרשרת 
האירועים שקרו לאחר מכן. 

בכל אחד מהבתים בשיר 
מתווסף פרט נוסף לעלילה.

ְדָיא   )גדי אחד( ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ
ְתֵרי זּוֵזי, )שאבא קנה בשני זוזים( א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ

ְדָיא,  ְנָרא )ובא חתול(, ְוָאַכל ְלּגַ ַוֲאָתא ׁשֻ
ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ּדִ

ְנָרא,  ְך ְלׁשֻ א )ובא כלב(, ְוָנׁשַ ַוֲאָתא ַכְלּבָ
ְדָיא, ָאַכל  ְלּגַ ּדְ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ּדִ

א,  ה ְלַכְלּבָ ַוֲאָתא חּוְטָרא )ובא מקל(, ְוִהּכָ
ְדָיא,  ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ ּדְ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ּדִ

ַרף ְלחּוְטָרא,  ַוֲאָתא נּוָרא )ובא אש(, ְוׂשָ
ְדָיא, ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ּדְ

ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ
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הגדה



התאימו לכל בית בשיר קול, 
צליל או תנועה, ושלבו אותו 

בשיר. למשל, ל"ואתא נורא" – 
קול של אש ותנועה של ידיים 
המכבות אש, ל"ואתא מיא" – 

צליל של מים זורמים. 

כיצד נקשר השיר על הגדי לסדר פסח?
ִדי רמז לעם ישראל – אלוהים־האב בחר בו, אויבים  ּגְ יש שראו ּבַ

רבים רדפו אחריו )הראשונים היו המצרים(, ובסופו של דבר 
)בבית האחרון( הציל אותו אלוהים. אחרים ראו בשיר ביטוי 

למעגל הדמים המאפיין את עולמנו, וטענו שהשיר מבטא את 
הרעיון שבסופו של דבר יגּבר הכוח הטוב. אפשר גם לראות 
ה, לקורבן הפסח שהקריבו בני  בגדי שבשיר רמז לקורבן השֶׂ

ישראל ערב צאתם ממצרים. 
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<  בראש פתוח  >



א )ובא מים(, ְוָכָבה ְלנּוָרא,  ַוֲאָתא ַמּיָ
ְדָיא, ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ּדְ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ּדִ

א,  ָתה ְלַמּיָ ַוֲאָתא תֹוָרא )ובא שור(, ְוׁשָ
ְדָיא,  ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ ּדְ

ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ

ַחט ְלתֹוָרא,  ֹוֵחט )ובא השוחט(, ְוׁשָ ַוֲאָתא ַהּשׁ
ְנָרא,  ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ א, ּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ּדְ

ְדָיא,  ָאַכל ְלּגַ ּדְ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ

ַחט ְלׁשֹוֵחט,  ֶות )ובא מלאך המוות(, ְוׁשָ ַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהּמָ
א,  ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ א, ּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ַחט ְלתֹוָרא, ּדְ ׁשָ ּדְ

ְדָיא,  ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ ּדְ
ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ

ֶות, ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ רּוְך הּוא )ובא הקדוש ברוך הוא(, ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ַוֲאָתא ַהּקָ
ַרף ְלחּוְטָרא,  ׂשָ ָכָבה ְלנּוָרא, ּדְ א, ּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ַחט ְלתֹוָרא, ּדְ ׁשָ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ּדְ ׁשָ ּדְ

ְדָיא,  ָאַכל ְלּגַ ְנָרא, ּדְ ְך ְלׁשֻ ָנׁשַ א, ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ּדְ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ א ּבִ ְזַבן ַאּבָ ִדּ
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 כמה משוררים וכותבים התבססו על התבנית של השיר "חד גדיא" וכתבו לו גרסאות משלהם. יש שכתבו שירים אופטימיים,
כמו שירה של נעמי שמר המציג מעין אידיליה – הגדי מסתובב להנאתו, בלי חשש ובלי איום ואינו נפגע כלל; ואילו אחרים, כמו חווה 

אלברשטיין, בחרו להדגיש את רצף האירועים האלימים שהשיר מתאר כדי להציג ביקורת על המציאות בימינו.

חד גדיא
 מילים: חווה אלברשטיין

לחן: עממי

ְתֵרי זּוִזי, א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ
ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ

ֵני זּוִזים,  ׁשְ ִדי ּבִ ָקָנה ָאִבינּו ּגְ
ָדה. ֶרת ַהַהּגָ ְך ְמַסּפֶ ּכָ

 
ִדי,  א ֶהָחתּול ְוָטַרף ֶאת ַהּגְ ּבָ

ִדי ָלָבן. ִדי ָקָטן, ּגְ ּגְ
ְך ֶלָחתּול  ֶלב ְוָנׁשַ ּוָבא ַהּכֶ

ָאִבינּו ֵהִביא.  ִדי ׁשֶ ַרף ֶאת ַהּגְ ּטָ ׁשֶ
ְתֵרי זּוִזי, א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ  ּדְ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ
 

דֹול,  ל ּגָ ה הֹוִפיַע ַמּקֵ ְוֵאי ִמּזֶ
קֹול, ַבח ּבְ ּנָ ֶלב ׁשֶ ּכֶ ָחַבט ּבַ ׁשֶ
ְך ֶאת ֶהָחתּול  ׁשַ ּנָ ֶלב ׁשֶ ַהּכֶ

ָאִבינּו ֵהִביא. ִדי ׁשֶ ַרף ֶאת ַהּגְ ּטָ ׁשֶ
 

ל,  ּקֵ ְרָפה ֶאת ַהּמַ ְרָצה ָהֵאׁש ְוׂשָ ְוָאז ּפָ
ְך ֶלָחתּול  ׁשַ ּנָ ּתֹוֵלל, ׁשֶ ׁשְ ֶלב ַהּמִ ּכֶ ָחַבט ּבַ ׁשֶ

ָאִבינּו ֵהִביא. ִדי ׁשֶ ַרף ֶאת ַהּגְ ּטָ ׁשֶ
 

ִים ְוִכּבּו ֶאת ָהֵאׁש,  ּוָבאּו ַהּמַ
ל... ּקֵ ְרָפה ֶאת ַהּמַ ּשָׂ ׁשֶ

ִים... ָתה ֶאת ַהּמַ ֹור ְוׁשָ ּוָבא ַהּשׁ
ֹור... ַחט ֶאת ַהּשׁ ֹוֵחט ְוׁשָ ּוָבא ַהּשׁ

ֹוֵחט...  ֶות ְוָהַרג ֶאת ַהּשׁ ּוָבא ַמְלַאְך ַהּמָ
 

ְדָיא, ָרה ַחד ּגַ ְתאֹום ַאּתְ ׁשָ ּוַמה ּפִ
א?  יַע ּוֶפַסח לֹא ּבָ ָאִביב עֹוד לֹא ִהּגִ

ה?  ּנָ ּתַ ה ָלְך, ַמה ִהׁשְ ּנָ ּתַ ּוַמה ִהׁשְ
ָנה.  ָ יִתי ִלי ַהּשׁ ּנֵ ּתַ ֲאִני ִהׁשְ

ילֹות,  ָכל ַהּלֵ ילֹות, ּבְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
יֹות,  ע ֻקׁשְ י ַרק ַאְרּבַ ַאְלּתִ ׁשָ

ֵאָלה:  ה ֵיׁש ִלי עֹוד ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ל ָהֵאיָמה?  ְך ַמְעּגַ ׁשֵ ַעד ָמַתי ִיּמָ

ה, ה ּוֻמּכֶ ף, ַמּכֶ רֹוֵדף ְוִנְרּדָ
ה?  רּוף ַהּזֶ ֵמר ַהּטֵ ָמַתי ִיּגָ

ה?  ּנָ ּתַ ה ָלְך, ַמה ִהׁשְ ּנָ ּתַ ּוַמה ִהׁשְ
ָנה.  ָ יִתי ִלי ַהּשׁ ּנֵ ּתַ ֲאִני ִהׁשְ

ֵלו,  ֶבׁש ּוְגִדי ׁשָ ַעם ּכֶ ָהִייִתי ּפַ
ַהּיֹום ֲאִני ָנֵמר ּוְזֵאב טֹוֵרף. 

ָבר יֹוָנה ְוָהִייִתי ְצִבי,  ָהִייִתי ּכְ
ַהּיֹום ֵאיִני יֹוַדַעת ִמי ֲאִני. 

 
ְתֵרי זּוִזי, א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ
ְדָיא.  ְדָיא, ַחד ּגַ ַחד ּגַ

ֵני זּוִזים,  ׁשְ ִדי ּבִ ָקָנה ָאִבינּו ּגְ
ׁשּוב ַמְתִחיִלים ֵמַהְתָחָלה.

גדי אחד
 מילים: נעמי שמר

לחן: עממי

א ִלי ָקָנה. ִדי ֶאָחד, ַאּבָ ִדי ֶאָחד, ּגְ ּגְ
ָנה. מֹו ִלְפֵני ׁשָ ִדּיּוק ֶעֶרב ַחג, ּכְ ּבְ

 
ע ָחִציר. ב ַרְך, לֹא ַעל ַמּצַ ר ֵעׂשֶ לֹא ַעל ּכַ
ֶאְמַצע ָהִעיר.  ר ֵאַלי ּבְ ׁשּוט ִנְקׁשַ הּוא ּפָ

  
ְך.  ַגע ּבֹו, ׁשּום ָחתּול לֹא ָנׁשַ ׁשּום ָחתּול לֹא ּפָ

ַגע ּבֹו ָהָיה ָעָנף ָירֹק ְוַרְך. ּפָ ל ׁשֶ ּקֵ ַהּמַ

לֹום.  ׁשָ ִים ָעַבר הּוא ּבְ ּמַ ֵאׁש ְוַגם ּבַ ם ּבָ ּגַ
ּלֹו. ְוׁשֹור ְיֵפה ַקְרַנִים ָהָיה ָחֵבר ׁשֶ

 
ַחט, ְולֹא ֵהִמית ַמְלָאְך.  א ׁשֹוֵחט ְולֹא ׁשָ לֹא ּבָ

ְך. ל ּכָ ִדי ָיֶפה ּכָ ִדי ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ּגְ ּגְ
ְבּתֹו ָרָאה אֹותֹו ְוָסח  קֹום ׁשִ ָהֵאל ַהּטֹוב ִמּמְ

ֶזה ֻמְצָלח. ִדי ּכָ ים ֶאְצֵלנּו ּגְ ל יֹום ּפֹוְגׁשִ ּלֹא ּכָ ׁשֶ
ִדי ֶאָחד – לּו ְיִהי ָרצֹון ִדי ֶאָחד, ּגְ ּגְ

ל ַהּצֹאן.  ֵגן ָעֵלינּו – ְוַעל ּכָ כּותֹו ּתָ ּזְ ׁשֶ

ְדָיא ִנְרָצה | 135 |  ַחד ּגַ



  | 136 |  

כל הזכויות על הקטעים הכתובים, התצלומים ויצירות האמנות 
בהגדה כולנו מסובין שייכות למחבריהם וליוצריהם, אלא אם 

כן צוין אחרת. הזכויות על השירים שייכות למחבריהם ולאקו"ם, 
אלא אם כן צוין אחרת.

קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על 
הקטעים ועל היצירות ולקבל את הסכמתם להביאם בהגדה. 

בעלי הזכויות שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי 
להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

 אם נפלה טעות באחד הציטוטים או הכיתובים, אנו מתנצלים
על כך ונשמח לתקנה.

10  •  בדיקת חמץ וביעור חמץ
• התמונה – ביעור חמץ וניקיון הבית לקראת הפסח, מתוך: הגדת 

http://www.bl.uk הזהב, באדיבות הספרייה הבריטית

17  •  קדש
• חיים נחמן ביאליק, "קרן הקימת וחג המכבים", נאמר באספת 
היובל של הקרן הקיימת בירושלים, במלאות 25 שנה להיווסדה, 

חנוכה תרפ"ז 

21  •  ורחץ – כרפס
• ניצנים נראו בארץ, מילים: מתוך שיר השירים, לחן: נחום היימן

• שמחה רבה, מילים: בלהה יפה, לחן: ידידיה אדמון. באדיבות 
משפחת המחברת 

• איך יודעים שבא אביב? מילים ולחן: דתיה בן דור
• אל גינת אגוז, מילים: מתוך שיר השירים, לחן: שרה לוי־תנאי

25  •  מגיד 
 • התמונה – העברת קערת הסדר מעל ראשי המשתתפים, 

British Library Board Add 14761, 28v ©,מתוך: הגדת ברצלונה

30  •  הא לחמא
• צל ומי באר, מילים: יורם טהרלב, לחן: לוי שער

 • רוני סומק, קו העוני, בתוך: גן עדן לאורז, הוצאת זמורה־ביתן, 
תל אביב 2006, עמ' 76

• התמונה – המלקטות, ז'אן פרנסואה מילה, 1857, מקור: 
ויקימדיה 

34  •  מה נשתנה
• חגית בנזימן, מה נשתנה, בתוך למה לאמא מותר, הוצאת כתר, 

1979, באדיבות המחברת 

• התמונה – האדם החושב, אוגוסט רודן, מקור: ויקימדיה
• ריצ'רד באך, בתוך: תעתועים, מאנגלית: נורית יהודאי, הוצאת 

כנרת, תל אביב 1983
• יהודה עמיחי, שיר מס' 10, מתוך המחזור: טיול ישראלי, האחרות 

היא הכול האחרות היא אהבה, בתוך: פתוח סגור פתוח, הוצאת 
שוקן, תל אביב וירושלים 1998, עמ' 72-71 © כל הזכויות שמורות 

להוצאת שוקן 

38  •  עבדים היינו
• התמונה – עבדים היינו, יוסי שטרן, מתוך: הגדת הזהב של 

ירושלים, באדיבות קשתות אמנויות, ראשון לציון
 • ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, הוצאת כנרת/דביר,

תל אביב 1970, עמ' 86-85 
• שלח את עמי, נוסח עברי: אפרים דרור

BasPhoto/Shutterstock.com ,התמונה – רעמסס השני •
• התמונה – הבאת העבדים הראשונים מאפריקה לאמריקה, 

המאה ה־17, מקור: ויקימדיה
• התמונה – ילדות נפאליות מועסקות בתעשיית הלבנים, מקור: 

ויקימדיה 

42  •  ואפילו כולנו חכמים
• שרה ברנשטיין, באדיבות המחברת 

46  •  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה
• התמונה – ארבעת הבנים, דוד וַנדר 

 David Wander, Four Sons, 1984, From The Wolloch
Haggadah In Memory of The Holocaust

• יאנוש קורצ'אק, מתוך: עם הילד, הוצאת בית לוחמי הגטאות, 
1974, עמ' 291-290 

• דן פגיס, שיחה, בתוך: כל השירים, הקיבוץ המאוחד ומוסד 
ביאליק, ירושלים 1991, עמ' 307

• הרב יעקב נגן, באדיבות המחבר

50  •  מתחילה עובדי עבודה זרה
• יהודה עמיחי, היהודים, בתוך: גם אגרוף היה פעם יד פתוחה 

ואצבעות, הוצאת שוקן, תל אביב וירושלים 1989, עמ' 136 © כל 
הזכויות שמורות להוצאת שוקן

 • יגאל אלון, מתוך: מסך של חול, הוצאת הקיבוץ המאוחד

 רשימת יצירות,
הפניות וזכויות יוצרים
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52  •  ברוך שומר הבטחתו, והיא שעמדה 
• התמונה – אברהם, אנתוני דובובסקי, 1982, באדיבות האמן.

"Avraham" was published in a catalogue by the 
Jewish Community Museum San Francisco in 1990, 
as part of the First Annual Adler Award Exhibition, 

"Anthony Dubovsky: Imagined Memories" 
• הרב פרופסור דוד הרטמן )ז"ל(, מייסד מכון שלום הרטמן, 
המחר לא חייב להיות כמו שהוא היום, באדיבות המשפחה 

54  •  צא ולמד
• יהודה עמיחי, נסים, בתוך: שעת חסד, הוצאת שוקן, תל אביב 

וירושלים 1982, עמ' 96 © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
• הגדה לפסח, קבוצת החוגים חדרה, מתוך: מוקי צור ואח' 

)עורכים(, כאן על פני האדמה, הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים, 
תל אביב תשמ"א, עמ' 319, באדיבות מוקי צור

62  •  אלו עשר המכות
 • התמונה – עשר המכות, הרב מאט ברקוביץ, 2008, מתוך:

 The Schechter Institute of Jewish Studies ,הגדת לובל
and Nirtzah Edition, LLC Jerusalem, Israel

באדיבות האמן

68  •  כמה מעלות טובות )דיינו( 
• הרב שילה פלץ ויינברג, באדיבות המחברת

• תודה, מילים: עוזי חיטמן, לחן: עממי יווני

72  •  רבן גמליאל היה אומר
• התמונה – אפיית מצות, מתוך: הגדת ראשי הציפורים, באדיבות 

מוזיאון ישראל
• המסע לארץ ישראל, מילים: חיים אידיסיס לחן: שלמה גרוניך

• התמונה – מאתיופיה לירושלים, מדליית ארד, באדיבות החברה 
הישראלית למדליות ומטבעות

• אנדרה נֶֶהר, עבודה מרה – "למען ענותו", מתוך: משה וייעודו של 
עם ישראל, מצרפתית: יוסף נדבה, מסדה, רמת גן 1973, עמ' 102 

• משה בתיבה, מילים: קדיש יהודה סילמן, לחן: עממי 

78  •  בכל דור ודור
• הרב אברהם יהושע השל, בתוך: אלוהים מבקש את האדם – 

פילוסופיה של היהדות, מאנגלית: עזן מאיר לוי, הוצאת מאגנס, 
2003, עמ' 323 

• אמנון ריבק, כל אחד צריך מצרים, באדיבות המחבר
 Freedom, )c( 2000, ,2000 ,התמונה – חירות, זנוס פרודאקיס

 Zenos Frudakis, sculptor
• עבדים, מילים ולחן: ברי סחרוף 

• רש"ר הירש, פירוש לחמישה חומשי תורה – ספר שמות, 
ירושלים תשל"ד, עמ' רס"ה

• חיים גורי, באדיבות המחבר 

• התמונה – "צעדת החופש" – צעדת מחאה של מבקשי המקלט 
בישראל, צילום: אורן זיו 

• יהושע יוסף, עיניו, באדיבות המחבר
• התמונה – עובדים זרים, צילום: נינו הרמן, באדיבות הצלם

84  •  לפיכך
 • נתן זך, אני רוצה תמיד עיניים, בתוך: כל החלב והדבש: שירים,

עם עובד, תל אביב 1966, עמ' 20
• הללויה, מילים: שמרית אור, לחן: קובי אושרת

88  •  ברכת הגאולה 
• התמונה – מרים, שרגא וייל – ליטוגרפיה מאת הצייר שרגא 

וייל, באדיבות גלריה ספראי ירושלים © 

93  •  מרור – כורך
,Moment magazine :לבנה במקום חרוסת, מתוך • 

מרץ-אפריל 2009, על סמך עדותו של ג'וזף יואל בשבועון, 
Jewish Messenger 1866

87  •  שולחן עורך
• התמונה – חברי האגודה הציונית "צבא ציון" מארחים בליל 
הסדר חיילים עבריים המשרתים בצבא הצאר בקארס, 1902, 

PHG\101896 באדיבות הארכיון הציוני המרכזי
 ,COHEN FRITZ :התמונה – ליל סדר בקיבוץ נען, 1971, צילום •

באדיבות אוסף התצלומים הלאומי
• התמונה – משפחת עולים מתימן חוגגת סדר פסח מסורתי 
 ,KLUGER ZOLTAN :בתל אביב, תאריך: 01/04/1946, צילום

באדיבות אוסף התצלומים הלאומי
• התמונה – סדר פסח, מתוך: הגדת לונדון, המאה ה־15, באדיבות 

 /http://www.bl.uk הספרייה הבריטית
• התמונה – ליל סדר בבית הלבן, 2009, מקור: ויקימדיה

108  •  אליהו הנביא
• אני ואתה, מילים: אריק אינשטיין, לחן: מיקי גבריאלוב
• על כפיו יביא, מילים: יורם טהרלב, לחן: יאיר רוזנבלום

121  •  נרצה 
 • לאה נאור, סוף זה תמיד התחלה, בתוך: קרוסלה, הוצאת 

מסדה-פרס, תל אביב 1978
• הרב שי פירון, באדיבות המחבר 

128  •  אחד מי יודע
• ספירת מלאי, מילים: יוסי בנאי, לחן: נעמי שמר

• מספרים, מילים ולחן: הדג נחש

132  •  חד גדיא
• גדי אחד, מילים: נעמי שמר, לחן: עממי

• חד גדיא, מילים: חוה אלברשטיין, לחן: עממי 







ין נוּ ְמֻסּבִ ּלָ ּכֻ
הגדה לכל המשפחה

 איך לערוך בכל שנה סדר פסח מעניין ושמח? איך לשתף בסדר את כל בני המשפחה והחברים המסובים?
איך יכולה ההגדה המסורתית לעורר בנו שאלות על־זמניות, שאלות אישיות ושאלות הקשורות לחיינו היום? 

ין מציעה לכל משפחה וקהילה לעצב סדר מהנה ובעל משמעות, נוּ ְמֻסּבִ ּלָ ההגדה ּכֻ
 ומעודדת כל אחד ואחת מאתנו – קרובים ורחוקים, קטנים וגדולים – להביא את קולו ואת קולה

 אל שולחן הסדר, ללמוד בו דברים חדשים, והעיקר – ליהנות מליל הסדר.

ין תוכלו למצוא –  נוּ ְמֻסּבִ ּלָ מלבד נוסח ההגדה המסורתי, בהגדה ּכֻ

   פירושים למילים ולמושגים מתוך ההגדה 
   הסברים למנהגים ישנים וחדשים 

   קטעי הגות וספרות המאירים את ההגדה המסורתית באור אחר
   שאלות לשיחה ושאלות להתבוננות אישית 

   שירים והצעות לפעילויות ולמשחקים 
   קטעי קומיקס בכיכובם של ארבעה בנים ובנות 

ין מצורפת חפיסת קלפים, ובה ארבעה סוגי קלפים: קלפי טריוויה, קלפי הזמנה לשיחה, נוּ ְמֻסּבִ ּלָ  להגדה ּכֻ
קלפי פעילות וקלפים לקטנטנים, וגם הם מוסיפים פן חווייתי ומיוחד לליל הסדר.
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