כתב וערך :מולי רובין
פסח תשע"ט

הקדמה
ההגדה של פסח הנה אחת מיצירת הפאר של חז"ל .היא מופיעה לראשונה בנוסח
הבוסרי שלה במשנה בפרק האחרון של מסכת פסחים .בתקופת הבית הראשון
והשני נהגו לחגוג שני חגים -חג הפסח נחגג יום אחד בלבד ע"י הקרבת קורבן פסח
במקדש ואחריו חגגו במשך שבעה ימים את חג המצותּ" :ובַ ח ֶֹדׁש הָ ִראׁשֹון
בְּ ַא ְּרבָ עָ ה עָ שָ ר יֹום לַ חֹדֶ ׁש ֶפ ַסח לַיהוָהּ .ובַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יֹום ַלח ֶֹדׁש ַהזֶה ָחג ִׁש ְּבעַ ת י ִָמים
מַ ּצֹות י ֵָאכֵל( ".ויקרא כ"ג).
לאחר חורבן בית שני בשנת  70ניצב העם היהודי בפני משבר קיומי .בהלכה
הקיימת אי אפשר היה להתקיים ללא המקדש .אי אפשר היה לאכול ,להביא
חג את החגים ולעבוד את האלהים .בפני העם וההנהגה עמדו שלוש
ילדים ,ל ֹ
אפשרויות :להתבולל ,להיכחד או לבצע התאמות ושינויים .חז"ל ,בתושייה
גדולה ,בחרו באופציה השלישית ויצרו מערכת מחודשת של הלכות וריטואלים
שאפשרו את המשך הקיום במציאות משתנה וענו על הצרכים החדשים שעלו
כתוצאה מאובדן המקדש והיציאה לגלות .פסח הוא דוגמא בולטת להתחדשות
היהודית של חז"ל ולמענה על צרכים קיומיים חדשים.
הצרכים היו רבים .ללא המקדש לא היה ניתן לחגוג את הפסח ולעבוד את
האלהים באותו אופן שבו נהגו לפני החורבן .בנוסף ,במציאות של גלות ,כשהעם
מפוזר ומפורד ,אין מקום התכנסות ציבורי אחד שבו ניתן לחגוג את החג (החגים
בתקופת המקדש היו קולקטיביים ולאומיים ולא אישים או משפחתיים) .אך
הצורך הבולט ביותר שעמד בפני חז"ל היה הבטחת הישרדות העם במציאות
הגלותית ,מניעת ההתבוללות וחיזוק תחושת הזהות הלאומית.
אחד הפתרונות המרכזיים של חז"ל היה יצירת נרטיב מאחד ומכונן שיכול לאחד
קהילות מופרדות ורחוקות ללא מרכז לאומי .הנרטיב שנבחר היה נרטיב של
שותפות גורל .וכאן ההגדה משחקת תפקיד מרכזי .בהגדה בחרו חז"ל לספר את
סיפור יציאת מצרים לא מספר שמות ,שם הוא מופיע ,אלא דווקא מספר דברים
בסיפור "אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ָא ִבי" (פרק כ"ו) .בחירה תמוהה זו אינה מקרית והיא נועדה
לשרת את הצורך המרכזי של כותבי ההגדה ,והוא ליצור סיפור מכונן המושתת
על תחושת הקורבן הנצחי ועל שותפות גורל לפיה בכל דור ודור קמים עלינו
לכלותנו .כשהעם מפורד ומפוזר בגלות ,סכנת ההתבוללות היא אמיתית ועמה
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סכנת העלמות העם היהודי .תחושת ההזדהות הלאומית המופשטת יכולה
להתבצע רק על ידי תחושת שותפות עמוקה לפיה כולנו נגזרנו לגורל אחד של
שמד ,לא משנה איפה אנו חיים וגם אם חיינו טובים ונטולי סכנה (בצפון אפריקה
ובאירופה חיו היהודים חיי שפע וביטחון תקופות ארוכות) .שותפות גורל זו,
המתבטאת לא רק בהגדה של פסח אלא לאורך כל הנרטיב של לוח השנה העברי,
הייתה אחד הגורמים שהצילו את עם ישראל מהתבוללות בגלות ושמרה על
אחדותו .נרטיב זה תרם רבות גם להקמת המדינה והתנועה הציונית עשתה בו
שימוש נרחב.
הבחירה לקרוא את ההגדה בפורום משפחתי גם היא נובעת מתוך המציאות
המשתנה .ללא מרכז לאומי יציב ,המשפחה הפכה להיות היחידה האורגנית
הבטוחה והיציבה ביותר .הפיכת הפסח (וחגים אחרים) מלאומיים למשפחתיים
ואישיים אפשרה את המשך קיומם והבטיחה את העברת הנרטיב מדור לדור.
צורך קיומי נוסף שעלה הוא העדר תקווה .חורבן הבית והאסון שהמית מרד בר-
כוכבא (אמצע המאה השנייה) הבהירו לעם ולמנהיגיו שהגאולה לא תגיע בזמן
הנראה לעין וכי הגלות כאן להישאר למאות שנים .במציאות כזו ,כשהתקווה
לישועת האדם נגוזה ,עלה הצורך להיאחז בנס ובישועת אלהים .לכן בחרו חז"ל
להעלים בחנוכה את ישועת המכבים (יצרו את נס פח השמן) ואילו בפסח דאגו
להעלי ם את משה כשליח ולהעמיד את אלהים כמושיע היחידי .האמונה בישועת
אלהים הפיחה תקוה והחזיקה את העם בגלות הממושכת .בנוסף ,עמדה מול
חז"ל סכנה ממשית של שליח גואל אחר שרבים החלו לנהור אחריו – ישוע .ביטול
השליח בהגדה ובנרטיב הלאומי היה אלמנט אחד ששמר על היהודים מפני
הנצרות שהחלה פושטת במרחב.
כיום ,כשאנחנו ריבוניים ובעלי הכוח ,אין צורך יותר בנרטיב הקורבני .מדינת
ישראל היא מדינה חזקה ,בעלת כוח צבאי בלתי מעורער ,כלכלתה איתנה ואינה
נתונה לאיום קיומי (ישנם איומים ויש צורך להיערך מולם ,אך כיום אין איום
קיומי ,למעט אולי הנרטיב הקורבני) .ליכוד החברה צריך להיעשות על ידי נרטיב
של ייעוד ותקווה ולא נרטיב של הישרדות ופחד .חברה ריבונית לא יכולה לבנות
עצמה מתוך פחד ,זהו כלי שאינו בן-קיימא וסופו לפגוע בלכידות החברתית
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ולמוטט את החברה (יוצר פלגנות ,כוחניות ,חשד וניכור) .בנוסף ,השארת הנרטיב
הקורבני מסוכנת מאוד ערכית ומוסרית! לקורבן מותר ואף רצוי לבצע דברים
קשים כחלק מההתגוננות שלו ,דברים שלריבון ובעל הכוח אסור לבצע בתכלית.
כשמדינה ריבונית ובעלת כוח מסתובבת עם תחושת קורבן חזקה היא עלול לבצע
דברים נוראיים .חברה כזו נמצאת במצב פוסט-טראומתי .מצב זה מצמצם את
זווית הראיה ,מעוות את המציאות ויוצר שיקול-דעת מוסרי וערכי שאינו תואם
את המציאות .כשחברה חיה בתחושת נרדפות וקורבן היא מפרשת את האירועים
כולם כניסיון רדיפה ,מפחדת מ'האחר' ומגבשת סולם ערכי מעוות ומסוכן.
אי לכך ,ישנו צורך דחוף בהתאמת הסיפור המכונן לימינו .הגדה זו בחרה בנרטיב
של חמלה וריבונות .הפיכת הקורבנות לחמלה מבוססת על הנרטיב של "מעמד
סיני" ,לפיו הלקח המרכזי של היותנו משועבדים היה לקח מוסרי של דאגה לחלש
ולזר ואידיאל של יצירת חברת מופת ,כדברי הרב פרופ' דוד הרטמן" :מעולם לא
התמקדנו בסבל במנותק מהשלכותיו המוסריות .הסבל היהודי לא הוליד רחמים
עצמיים אלא רגישות מוסרית" (מתוך" :אושוויץ או סיני").
נרטיב הריבונות מעלה על נס את הבחירה והאחריות האנושית ליצירת חברת
מופת .הנרטיב מעביר את האחריות מ'הנס' לאדם ומעמיס על החברה הישראלית
את האחריות לבחור ולפעול למען חברה בת חורין ,ערכית ומוסרית .הוא מעביר
את התקווה מהנס לאדם .האדם היוצר הוא התקווה לגאולה ולקוממיות.
נרטיבים וסיפורים מכוננים מייצרים עולם ערכי וגוזרים מעשים .שינוי התרבות,
הנורמות הערכיות וכיוון המעשים למקומות של תיקון עולם ורגישות מוסרית
יכול ים להתקיים על ידי שינוי המיתוס ,הסיפור ,הנרטיב .זו אולי תרומתה
החשובה ביותר של הגדה זו לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של עמנו.
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ַקדֵּ ׁש
מֹוזְ גִ ין כֹוס ראשונה

הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה מארבע כוסות.
ְב ַׁשבָּ ת ַׁמ ְת ִח ִילין

ֹלהים
וַי ְִהי עֶ ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִש ִשיַ .ו ְיכֻּלּו ַה ָׁׁש ַמיִם וְ ָׁה ָׁא ֶרץ וְ כָׁ ל ְצבָׁ ָׁאם .וַיְכַ ל אֱ ִ
ִׁשבֹת בַ יֹום ַה ְש ִביעִ י ִמכָׁל ְמלַאכְ ּתֹו אֲ ֶׁשר עָׁ שָׁ ה.
בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ְמלַאכְ ּתֹו אֲ ׁשֶ ר עָׁ ָׁשה ַוי ְ
ֹלהים ֶאת יֹום הַ ְש ִבי עִ י ַוי ְַק ֵּדׁש אֹותֹו כִ י בֹו ָׁׁשבַ ת ִמכָׁל ְמלַאכְ ּתֹו אֲ ׁשֶ ר בָׁ ָׁרא
ַויְבָׁ ֶרְך אֱ ִ
ֹלהים ַלעֲשֹות.
אֱ ִ
בַׁ חֹול ַׁמ ְת ִח ִילין:

בֹותי
סַ בְ ִרי מָׁ ָׁרנָׁן וְ ַרבָׁ נָׁן וְ ַר ַ
בֹורא פְ ִרי ַה ָׁג ֶפן.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ֵּ
רֹומ ָׁמנּו ִמכָׁל לָׁׁשֹון
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹל הֵּ ינּו ֶמלֶ ְך ָׁהעֹו ָׁלם ,אֲ ֶׁשר בָׁ ַחר בָׁ נּו ִמכָׁל עָׁ ם וְ ְ
לִמנּוחָׁ ה
(ב ַׁשבָׁ תַׁ :שבָׁ תֹות ְ
ֹלהינּו ְב ַאהֲ בָׁ ה ְ
ֹותיו .ו ִַּת ֶּתן לָׁנּו ְיהֹוָׁה אֱ ֵּ
וְ ִק ְדׁשָׁ נּו בְ ִמצְ ָׁ
(ה ַשבָׁ ת ַהזֶה וְ ֶאת יֹום) חַ ג
ְששֹוןֶ ,את יֹום ַ
ְש ְמחָׁ ה ,חַ גִ ים ּוזְ ַמנִים ל ָׁ
ּו)מֹוע ֲִדים ל ִ
יאת ִמ ְצ ָׁריִ ם( .וְ ׁשַ בָׁ ת)
יצ ַ
(ב ַאהֲ בָׁ ה)ִ ,מ ְק ָׁרא ק ֶֹדׁשֵּ ,זכֶר לִ ִ
רּותנּו ְ
הַ מַ ּצֹות הַ ֶזה ,זְ מַ ן חֵּ ֵּ
לְּתנּו .בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה יְ הֹוָׁה,
ּוב ָׁששֹון ִהנ ְַח ָׁ
ּוב ָׁרצֹוןְ ),ב ִש ְמ ָׁחה ְ
ּומֹועֲדֵּ י ָׁק ְדשֶ ָך (בְ ַאהֲ בָׁ ה ְ
ִש ָׁר ֵּאל וְ ַהזְ ַמנִים.
ְמ ַקדֵּ ׁש (הַ שַ בָׁ ת וְ )י ְ
יפין:
מֹוס ִ
ְבמֹוצָּ אֵ י ַׁשבָּ ת ִ

אֹורי ָׁה ֵּאׁש.
בֹורא ְמ ֵּ
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו ֶמלֶ ְך ָׁהעֹו ָׁלםֵּ ,
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בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ַה ַמ ְב ִדיל בֵּ ין
קֹדֶ ׁש ְלחֹל ,בֵּ ין אֹור לְחׁשֶ ְך ( ,)1בֵּ ין יֹום ַה ְש ִביעִ י
ֻשת ַׁשבָׁ ת ל ְִק ֻד ַשת
לְׁשֵּ ׁשֶ ת יְ מֵּ י הַ מַ עֲשֶ ה .בֵּ ין ְקד ַ
יֹום טֹוב ִהבְ דַ ל ְָּׁת ,וְ ֶאת יֹום ַה ְש ִביעִ י ִמ ֵּש ֶׁשת י ְֵּמי
ִש ָׁר ֵּאל
הַ מַ עֲשֶ ה ִקדַ ְׁש ָּׁתִ .הבְ דַ ל ְָּׁת וְ ִק ַד ְׁש ָּׁת ֶאת עַ ְמָך י ְ
בִ ְקדֻשָׁ ֶתָך .בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיה ָֹׁוה ַה ַמ ְב ִדיל בֵּ ין ק ֶֹדׁש
ְלקֹדֶ ׁש.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו ֶמלְֶך ָׁהעֹו ָׁלםֶׁ ,ש ֶהחֱ יָׁנּו
וְ ִקיְמָׁ נּו וְ ִהגִ יעָׁ נּו לַזְ מַ ן ַהזֶה.
שֹותים רֹב ּכֹוס ַׁה ַׁייִן ְבהַׁ סָּ בָּ ה.

ְּורחַ ץ
נֹוט ִלין אֶ ת הַׁ י ַָּׁדיִם וְאֵ ין ְמבָּ ְרכִ ין "עַׁ ל נְ ִטילַׁ ת י ַָּׁדיִם".
ְ

ַכ ְרפַס
ּומבָּ ְרכִ ין:
טֹוב ִלין ּכ ְַׁרפַׁ ס פָּ חֹות ִמּכְ ַׁזיִת ְב ֵמי ֶמלַׁ חְ ,
ְ

בֹורא פְ ִרי
ּ ָּבר ּוךְ ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו ֶמלֶ ְך ָׁהעֹו ָׁלםֵּ ,
הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה.

יַחַ ץ
ּומצְ ִפינים
בַׁ עַׁ לי הַׁ בַׁ יִת י ְִבצעו אֶ ת ַׁה ַׁמצָּ ה הָּ אֶ ְמצָּ ִעית ִל ְש ַׁתיִם ַׁ
יקֹומן.
אֶ ת הַׁ חֵ צִ י ַׁהגָּדֹול לַׁ אֲ ִפ ָּ

מַ גִ יד
ְמגַׁלֶ ים אֶ ת הַׁ ַׁמצֹותַׁ ,מגְ ִביהים אֶ ת הַׁ ְקעָּ ָּרה וְאֹומרים ְבקֹול
ָּרם:
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בהגדה המסורתית כתוב:
בֵ ין אֹור לְּחׁשֶ ְך ,בֵ ין י ְִּש ָר ֵאל
לָעַ ִמים  -משמע ישראל
משולים לאור והעמים
לחושך .השוואה זו
נחסכה על ידי השמטת
ההבדל בין ישראל לעמים.

אְעניָּא ִדי אֲ כָׁלּו ַא ְב ָׁה ָׁתנָׁא ְב ַא ְרעָׁ א
הָּ אְלַ ח ָּמ ַ
ֵּיתי
ֵּיתי וְ יֵּיכֹל ,כָׁל ִד ְצ ִריְך י ֵּ
ְד ִמצְ ָׁר ִים .כָׁל ִדכְ פִ ין י ֵּ
ִש ָׁר ֵּאל ,לְ ָׁׁשנָׁה
וְ ִיפְ סַ ח .הָׁ ׁשַ ָּׁתא הָׁ כָׁא ְב ַא ְרעָׁ א ְדי ְ
ירּוׁש ָׁל ִים
ָׁ
הַ בָׁ ָׁאה בִ ירּוׁשָׁ ָׁליִם הַ בְ נּויָׁה([ ,)1ואין
בְ נּויָׁה אלא ירושלים של צדק ,שלום ומופת].
חֹורין.
הָׁ ׁשַ ָּׁתא עַ בְ דֵּ יְ ,ל ָׁׁשנָׁה הַ בָׁ ָׁאה ְבנֵּי ִ
ֵמ ִסירים הַׁ ְקעָּ ָּרה ֵמעַׁ ל הַׁ שֻּׁ ְל ָּחן ,מֹוזְ גִ ין כֹוס ֵשנִ י ְוכַׁאן
הַׁ בֵ ן/ת אֹו אֶ ָּחד ִמן הַׁ ְמסֻּׁ ִבים שֹואֵ ל(:)2

ֶּהְמ ּ ָּכלְ
הְנ ּש ּ ַתנָּהְהַ ּ ַלילָּ הְהַ זּ ִּ
ַמ ִּּ
הַ ּ ֵּלילוֹ ת -
ּומּצָׁ ה ,הַ ַּל ְילָׁה
ׁשֶ בְ כָׁל הַ ֵּּלילֹות ָׁאנּו אֹוכְ לִין ָׁח ֵּמץ ַ
הַ זֶה כֻּלֹו מַ ּצָׁ ה.
ׁשֶ בְ כָׁל הַ ֵּּלילֹות ָׁאנּו אֹוכְ לִין ְׁש ָׁאר י ְָׁרקֹות,
הַ ַּל ְילָׁה הַ זֶה מָׁ רֹור.
ׁשֶ בְ כָׁל הַ ֵּּלילֹות ֵּאין ָׁאנּו מַ ְט ִבילִין אֲ פִ ילּו פַעַ ם

ֶאחָׁ ת ,הַ ַּל ְילָׁה הַ זֶה ְׁש ֵּּתי פְ עָׁ ִמים.
יֹוׁש ִבין ּובֵּ ין
ׁשֶ בְ כָׁל הַ ֵּּלילֹות ָׁאנּו אֹוכְ לִין בֵּ ין ְ

ְמסֻ בִ ין ,הַ ַּל ְילָׁה הַ זֶה ֻכּלָׁנּו ְמסֻ בִ ין.
ֵמנִ יחים אֶ ת הַׁ ְקעָּ ָּרה עַׁ ל הַׁ ֻּׁש ְלחָּ ן .הַׁ ַׁמצֹות ִת ְהיֶינָּה
ְמגֻּּׁלֹות ִב ְשעַׁ ת אֲ ִמ ַׁירת ַׁההַׁ ג ָָּּדה.

יאנּו
ַיֹוצ ֵּ
עֲ בָּ ִּדיםְהָּ יִּ ינ ּוְלפַ רע ֹהְבּ ִּמצ ָּריִּ ם ,ו ִ
ּובזְ רֹועַ ְנטּויָׁה.
ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו ִמשָׁ ם בְ יָׁד חֲ זָׁ ָׁקה ִ
בֹותינּו
וְ ִאּלּו ל ֹא הֹוצִ יא הַ ָׁקדֹוׁש בָׁ רּוְך הּוא ֶאת אֲ ֵּ
ּובנֵּי בָׁ נֵּינּו ְמׁשֻ עְ בָׁ ִדים
ִמ ִמצְ ָׁר ִים ,הֲ ֵּרי ָׁאנּו ּובָׁ נֵּינּו ְ
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בהגדה מסורתית כתוב:
הָ ׁשַ ָתא הָ כָא ,לְּׁשָ נָה הַ בָ ָאה
בְּ ַא ְּרעָ א ְּדי ְִּש ָר ֵאל – סימן
לכתיבת ההגדה בגלות.
בימינו אין טעם לציין
זאת ,אך יש טעם לציין
את הכמיהה לתיקון
עולם.
 2במשנה ,פסחים כתוב:
וכאן הבן שואל .אם אין
דעת בבן--אביו מלמדו,
הלילה
נשתנה
מה
הזה...לפי דעתו של בן,
מתחיל
אביו מלמדו.
בגנות ,ומסיים בשבח– .
מלמד שעיקר ההתנהלות
בערב הפסח הוא לעורר
את השאלה והסקרנות
כדי לספר את הסיפור
המכונן מתוך רצון ועניין
ולא מתוך אונס .ולכן
מסירים את הקערה (את
השולחן של ימי חז"ל) כדי
לעורר עניין וסקרנות.
ראה התייחסות בארבעת
הבנים.

הָׁ יִינּו ְלפ ְַרעֹה בְ ִמצְ ָׁר ִים .וַאֲ פִ ילּו ֻכּלָׁנּו חֲ כָׁ ִמים,
יֹודעִ ים ֶאת
ֻכּלָׁנּו ְנבֹונִיםֻ ,כלָׁנּו זְ ֵּקנִיםֻ ,כלָׁנּו ְ
יאת ִמ ְצ ַר ִים .וְ כָׁל
יצ ַ
ּתֹורהִ ,מצְ וָׁה עָׁ לֵּינּו לְסַ פֵּר ִב ִ
הַ ָׁ
יאת ִמצְ ַריִ ם הֲ ֵּרי זֶה ְמׁשֻ בָׁ ח.
הַ מַ ְרבֶ ה לְסַ פֵּר בִ יצִ ַ
שה בְ ַרבִ י אֱ לִיעֶ ֶזר וְ ַרבִ י יְ הֹושֻ עַ וְ ַר ִבי ֶאלְעָׁ ָׁזר
ַמעֲ ֶּ
בֶ ן ֲעז ְַריָׁה וְ ַרבְ י ע ֲִקיבָׁ א וְ ַרבִ י ַט ְרפֹון ֶש ָׁהיּו ְמסֻ ִבין
יאת ִמ ְצ ַריִם כָׁ ל
יצ ַ
בִ בְ נֵּי בְ ַרק ,וְ הָׁ יּו ְמסַ פְ ִרים ִב ִ
יהם וְ ָׁא ְמרּו ל ֶָׁהם:
יד ֶ
אֹותֹו הַ ַּל ְי ָׁלה עַ ד ׁשֶ בָׁ אּו ַתלְ ִמ ֵּ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁשחֲ ִרית(.)1
בֹותינּוִ ,הגִ יעַ זְ מַ ן ְק ִר ַ
ַר ֵּ
זָּרְבןְעֲ זַריָּה :הֲ ֵּרי אֲ נִי כְ בֶ ן
רְר ִּּביְאֶּ ל ָּע ּ ֶּ
אָּ ַמ ַ
יאת
יתי ֶׁש ֵּּת ָׁא ֵּמר י ְִצ ַ
ִׁשבְ עִ ים ׁשָׁ נָׁה ,וְ ל ֹא זָׁכִ ִ
זֹומאֶׁ :שנֶאֱ ַמר,
ִמצְ ַריִם בַ ּלֵּילֹו ת עַ ד ׁשֶ ְד ָׁרׁשָׁ ּה בֶ ן ָׁ
אתָך ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כֹל י ְֵּמי
לְמַ עַ ן ִּתזְ כֹר ֶאת יֹום צֵּ ְ
חַ יֶיָך ,יְמֵּ י חַ יֶיָך  -הַ י ִָׁמים ,כָׁל יְ ֵּמי ַחיֶיָך -
הַ ּלֵּילֹות.
הְתוֹ ָּרהֶ .א ָׁחד
ּכנֶּגֶּ דְאַ ר ּ ָּב ָּעהְבָּ נִּ
יםְדבּ ָּר ּ
ִּ ּ
יֹודעַ
חָׁ ָׁכם ,וְ ֶאחָׁ ד ָׁרׁשָׁ ע ,וְ ֶאחָׁ ד ָּׁתם ,וְ ֶא ָׁחד ֶׁש ֵּאינֹו ֵּ
ִׁשאֹול.
ל ְ
חָּ כָּ ם מָׁ ה הּוא אֹומֵּ ר? ַמה ָׁהעֵּ דֹות וְ ַהחֻ ִקים
ֹלהינּו ֶא ְתכֶם?
וְ הַ ִמ ְׁשפ ִָׁטים אֲ ׁשֶ ר צִ ּוָׁה ְיהֹוָׁה אֱ ֵּ
וְ ַאף ַא ָּׁתה אֱ מָׁ ר לֹו :וְ ָׁאהַ בְ ָּׁת ְל ֵּרעֲָך כָׁמֹוָך(.)2
ָּר ָּשע מָׁ ה הּוא אֹומֵּ ר? מָׁ ה ָׁה ֲעב ָֹׁדה ַהז ֹאת ָׁלכֶם?
ָׁלכֶם  -וְ ל ֹא לֹוּ .ו ְלפִ י ׁשֶ הֹוצִ יא ֶאת עַ ְצמֹו ִמן ַהכְ ָׁלל
ָׁכפַר בְ עִ ָׁקר ,אך יש ורשע הופך חכם(ַ )3כ ְמ ַיּלְדֹות
הָׁ עִ בְ ִריֹות שביטלו גזירת הכלל ובחרו בחמלה.
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מסופר לראשונה
כאן
ובבלעדיות (אין מקור אחר
למפגש זה) על הלילה בו כתבו
החכמים את ההגדה של פסח.
עד מועד זה (תחילת המאה
השנייה) לא קיימו את "סדר
פסח" (ראה פירוט בהקדמה).
זהו אירוע מכונן המתאר את
הרגע בו יצרו חז"ל את אחד
הנרטיבים שעיצבו את עתידו
של עם ישראל.
במקביל מסופר לנו על
התכנסות נגדית שלא צלחה,
בה ניסה רבן גמליאל לבסס
את הריטואל החדש של פסח
על הלכה ולא על מיתוס
מכונן :מעשה ברבן גמליאל
וזקנים שהיו מסובין בבית
ביתוס בן זונין בלוד והיו
עסוקין בהלכות הפסח כל
הלילה עד קרות הגבר.
הגביהו מלפניהן ונועדו והלכו
להן לבית המדרש( .תוספתא
פסחים פרק י הלכה יב)
 2נראה ראוי ונכון יותר
להעמיד בראש החוקים
והמשפים את "וְּ ָאהַ בְּ ָת ל ְֵּרעֲָך
כָמֹוָך" ולא את " ֵאין מַ פְּ ִט ִירין
ַאחַ ר הַ פֶסַ ח אֲ פִ יקֹומָ ן".
 3על העמדה הזו הרואה במי
שבוחר לעמוד מול הזרם
ולפעול ברגעי שפל מוסרי
וערכי כנגד הנורמה ,בחמלה
הטוב
בעשיית
יתרה,
והמטיב ,בהצלת נפשות
וביצירת חיים כאדם שאינו
רשע ,אלא חסיד אומות עולם
– ראה בהמשך.

ָׁׁשים הַ ִמ ְצ ִריֹת ָׁהעִ ְב ִריֹת כִ י
ׁשֶ נֶאֱ מַ ר :כִ י ל ֹא ַכנ ִ
חָׁ יֹות הֵּ נָׁה בְ טֶ ֶרם ָּׁתבֹוא אֲ ל ֵֶּהן ַה ְמ ַיּל ֶֶדת וְ ָׁי ָׁלדּו.
ּ ָּתם מָׁ ה הּוא אֹומֵּ ר? מַ ה ז ֹאת? וְ ָׁא ַמ ְר ָּׁת ֵּאלָׁיו:
צִ ְד ַקת ָּׁת ִמים ְּתיַשֵּ ר דַ ְרכֹו(.)1
שאֵּ ינוֹ ְיוֹ ֵּד ַע ְלִּ שאוֹ ל ַ -א ְּת פְ ַתח לֹו,
ו ֶּ
ׁשֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ִהג ְַד ָּׁת לְבִ נְָך בַ יֹום ַההּוא לֵּאמֹר
שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ,ויוציא
דבר מדבר ,וידמה דבר לדבר ,ויבין במידות,
וֶאֱ מֹר לֹוִ :איּלּו הָׁ יָׁה ׁשָׁ ם ,ל ֹא ָׁהיָׁה נִגְ ָׁאל(.)2
)3(...

יַׁנִ יחו ַׁהּכֹוס ִמיָּדיהם וִיגַׁלו אֶ ת ַׁה ַׁמצֹות.
מד()4
צֵּ א ְול ַ

ּ

מַ ה בִ ֵּקשה בת פרעה לעשות

למשה .שמשה לא חמל אלא על עמו ובת
פרעה חמלה על אויביהֶׁ ,שנֶאֱ ַמר:

וַ ִּּתפ ּ ַתחְוַ ִּּתראֵּ ה ּוְאֶּ תְהַ ּיֶּלֶּ דְ
ֹלְעלָּ יוְ
רְבֹכֶּ הְוַ ּ ַתחמ ָּ
ו ִּה ּנֵּהְנ ַַע ּ
רְמ ּיַל ֵּדיְהָּ ִּעב ִּריםְזֶּהְ .
ֹאמ ִּ
וַ ּת ֶּ
 וַ ִּּתפ ּ ַתחְוַ ִּּתראֵּ ה ּו ְאֶּ ת ְהַ ּיֶּלֶּ ד –מלמד
שכל הרואה אינו יכול להתעלם ,שנאמר :ל ֹא
ִת ְר ֶאה וְ ִה ְתעַ ּל ְַמ ָּׁת מֵּ הֶ ם ,ל ֹא תּוכַל ל ְִה ְתעַ ּלֵּם(.)5
ְבֹכֶּ ה – שנאמר( :)6מיום
ְ ו ִּה ּנֵּה ְנ ַַער ּ
שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ואף
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תמימות מלשון אדם מוסרי,
ערכי וישר.
 2הגאולה והיציאה לחירות
מחייבות אקטיביות ובחירה.
כדי לבחור יש לדעת לשאול.
בחברה הדמוקרטית האידיאל
הוא האדם הריבוני ,אדם
ביקורתי ,שואל ,אדם הבוחר
לקיים ולא הולך בעיניים
עצומות כמריונטה אחר
הקיים .בעולם של גאולה אדם
שאינו יודע לשאול לא יכול
להיגאל אלא להמשיך ולהיות
משועבד לקיים.
 3בהגדה המקורית כתוב כאן:
בֹותינּו וְּ לָנּו!
וְּ ִהיא ׁשֶ עָ ְּמדָ ה לַאֲ ֵ
ׁשֶ ל ֹא ֶאחָ ד בִ לְּבָ ד עָ מַ ד עָ לֵינּו
לֹותנּוֶ ,אלָא ׁשֶ בְּ כָל ּדֹור וָדֹור
ְּל ַכ ֵ
ַלֹותנּו,
ְּלכ ֵ
עָ לֵינּו
עֹומ ִדים
ְּ
וְּ הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא מַ ּצִ ילֵנּו
ִמיָדָ ם – .נרטיב קורבני זה
התאים מאוד לזמן כתיבת
ההגדה ,אך בימינו הוא בעייתי
מאוד ולכן הושמט בהגדה זו.
 4זו ליבת ההגדה וכאן נבחרו
שני סיפורים מכוננים של
יציאת מצרים – סיפור בת
פרעה וסיפור חציית הים .שני
סיפורים אלה מבטאים עולם
ערכי שעליו ראוי ונכון להשתית
חברה ריבונית חזקה ובת-
קיימא.
 5בפרשת השבת אבידה ,דברים
כב ,כתוב :ל ֹא ִת ְּר ֶאה ֶאת ׁשֹור
ָא ִחיָך אֹו ֶאת שֵ יֹו נִּדָ ִחים
וְּ ִה ְּתעַ ל ְַּמ ָת מֵ הֶ ם הָ ׁשֵ ב ְּת ִׁשיבֵ ם
ל ְָּא ִחיָך...וְּ כֵן ַתעֲשֶ ה ְּלכָל אֲ בֵ דַ ת
ָא ִחיָך אֲ ׁשֶ ר ת ֹאבַ ד ִממֶ ּנּו
אתּה ל ֹא תּוכַל ל ְִּה ְּתעַ לֵם.
ּומצָ ָ
ְּ
ראיית העוול מטילה בהכרח
אחריות על הרואה בין אם הוא
רוצה ובין אם לאו ומוטלת עליו
החובה לפעול למיגורו .אדם
שאינו פועל הופך בעצם למשתף
פעולה בהמשך קיומו של
העוול .ראה גם סוגיית "לא
תעמוד על דם רעך".
 6תלמוד בבלי ,ברכות ל"ב ע"ב.

על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה
לא ננעלו .הסבל והדמעה פותחים את
הלב ואת שערי השמיים ומולידים את
הרעות.


ְעלָּ יו – ללמדך שפני
ְוַ ּ ַתחמֹל ָּ
חמלה()1

משה וסבלו הולידו
שנאמרַ :וי ְִהי ָׁלּה לְבֵּ ן.

ותיקון,

רְמ ּיַל ֵּדיְהָּ ִּעב ִּריםְזֶּה –
ֹאמ ִּ
ְוַ ּת ֶּ
להראות גדולתו של עם הנולד מחמלה
ופועל בחמלה כלפי האחרים(.)2
מרימים את הכוס ואומרים:

וַ י ַד ּ ֵּבר יְהֹוָׁה ֶאל מׁשֶ ה ּלֵּאמֹר:
ִש ָׁר ֵּאל וְ יָׁׁשֻ בּו וְ יַחֲ נּו
דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְ
לִפְ נֵּי פִ י הַ ִחירֹת בֵּ ין ִמגְ דֹל ּובֵּ ין
הַ יָׁםַ .וי ְֶאסֹר פרעה ֶאת ִרכְ בֹו וְ ֶאת
עַ מֹו ל ַָׁקח עִ מֹוַ :וי ִַקח ׁשֵּ ׁש מֵּ אֹות
ֶרכֶב בָׁ חּור וְ כֹל ֶרכֶב ִמצְ ָׁר ִים
ִׁשם עַ ל כֻּלֹוּ .ופ ְַרעֹה ִה ְק ִריב
וְ ׁשָׁ ל ִ
ִש ָׁר ֵּאל ֶאת עֵּ ינֵּיהֶ ם
ִשאּו בְ נֵּי י ְ
ַוי ְ
וְ ִהנֵּה ִמצְ ַריִם נֹסֵּ עַ ַאחֲ ֵּריהֶ ם
ֹאמרּו ֶאל מׁשֶ ה
ִיראּו ְמאֹד :וַי ְ
ַוי ְ
הֲ ִמבְ לִי ֵּאין ְקבָׁ ִרים בְ ִמצְ ַריִם
ל ְַק ְח ָּׁתנּו לָׁמּות בַ ִמ ְדבָׁ ר מַ ה ז ֹאת
יאנּו ִמ ִמצְ ָׁריִם :כִ י
ית ּלָׁנּו לְהֹוצִ ָׁ
עָׁ ִש ָׁ
טֹוב לָׁנּו ֲעבֹד ֶאת ִמצְ ַריִם ִממֻ ֵּתנּו
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החמלה זהו רגש עילאי ,ביטוי של טוב
לב מיוחד כלפי הסובל במטרה להקל את
סבלו .החמלה נובעת ממפגש עם הסבל
וחוסר יכולת להתעלם ממנו .הסבל
מוליד אצל החומל אמפתיה בה החומל
קולט ומבין במידה מסויימת את מצבו
הנפשי של הסובל ,אך לא מזדהה עמו,
אלא נשאר במקומו .השלב האחרון
בחמלה הוא שלב המעשה .החומל נוקט
אמצעים מעשיים על מנת להיטיב עם
הסובל ולהקל על סבלו .בת פרעה
מבצעת את המעשה האולטימטיבי בכך
שהופכת את משה לבנה.
 2לפי סיפור מדהים ומרעיש זה ,עם
ישראל נולד מתוך חמלה של גדולת
האויבים והצוררים .בת פרעה גדלה
בתוך ארמון וסביבה שבה להרוג
תינוקות יהודיים זו מצווה ומעשה
מוסרי ממעלה ראשונה ,הרי כל בן יהודי
הוא מחבל פוטנציאלי ומאיים על
מצרים ,כדברי פרעה" :וַ י ֹאמֶ ר ֶאל עַ מֹו
ִהּנֵה עַ ם בְּ נֵי יִ ְּש ָר ֵאל ַרב וְּ עָ צּום ִממֶ ּנּו .הָ בָ ה
נִ ְּתחַ כְּ מָ ה לֹו פֶן ְּיִרבֶ ה וְּ הָ יָה כִ י ִת ְּק ֶראנָה
ֹנְּאינּו וְּ נִ לְּחַ ם
ִמלְּ חָ מָ ה וְּ נֹוסַ ף גַם הּוא עַ ל ש ֵ
בָ נּו וְּ עָ לָה ִמן הָ ָא ֶרץ" .בת פרעה נולדה
לתוך מציאות זו ואם הייתה מטביעה
את משה או פשוט זונחת אותו זה היה
נראה טבעי לגמרי .אך ראו זה פלא ,בת
המלך ,לא אדם פשוט מהישוב ,בת
המלך בכבודה ובעצמה לא הייתה יכולה
להתעלם ממראו ומהדמעה של תינוק
קטן .היא ראתה בו אדם ככל האדם.
רגש החמלה של בת למשפחת גדולי
הצוררים הציל את גואל העם .בזכות
החמלה של האויבת שלנו עם ישראל זכה
להיגאל.
סיפור מכונן זה ,שמשום מה נשכח,
בתולדות עמנו מחייב אותנו לנהוג
בדמותה של בת פרעה .כעם שזה סיפור
תחייתו מחויב לנהוג כך כלפי כל מי
שעתיד להיות במגע עמו .החמלה ,ולא
הקורבניות ,היא זו שצריכה להדריך
אותנו בבואנו להקים את הריבונות
השלישית של עם ישראל .החמלה מגיעה
ממקום של עוצמה ,של כוח פיסי ומוסרי
כאחד .בניגוד לקורבנות הנובעת מפחד,
חולשה ובשילוב עם כוח פיסי מולידה
אכזריות ,רואה בכל 'אחר' אויב ומפגע,
ממש כמו שפרעה ראה בעיניו הטועות
את עם ישראל .קורבנות מולידה את
ההפך מחמלה .נטישת הנרטיב הקורבני
לטובת נרטיב של חמלה יחד עם הסיפור
הריבוני (בהמשך) יכולה להוביל לשינוי
ולתיקון עולם.

יראּו
בַ ִמ ְדבָׁ ר :וַי ֹאמֶ ר מׁשֶ ה ֶאל הָׁ עָׁ ם ַאל ִּת ָׁ
ִה ְתיַּצְ בּו ְּוראּו ֶאת יְׁשּועַ ת יְהֹוָׁה .יְהֹוָׁה
ִיּלָׁחֵּ ם ָׁלכֶם וְ ַא ֶּתם ַּתחֲ ִרׁשּון :וַי ֹאמֶ ר יְהֹוָׁה
ֶאל מׁשֶ ה מַ ה ִּתצְ עַ ק ֵּאלָׁי ,דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי
ִש ָׁר ֵּאל וְ יִסָׁ עּו:
י ְ
לְבנֵּיְיִּ ש ָּראֵּ ל – ָׁאנּוסים עַ ל פִ י
ּ ַ ְ ד ּ ֵּברְאֶּ ּ
הַ ִדבּור.

ְביןְ
ְפי ְהַ ִּחירֹת ּ ֵּ
ָּשב ּו ְו ַיחֲנ ּו ְלִּ פנֵּי ּ ִּ
ְ וי ֻׁ
ִּמג ּדֹלְ ּובֵּ יןְהַ ּיָּם – אל תקרא פִ י ַה ִחירֹת אלא
פִ י הַ חֵּ ירּות ,ללמדך שעמדו בני ישראל על פי
החירות ,בין הים ובין מצרים.

ְבח ּור ְוכֹלְ
ְרכֶּ ב ּ ָּ
ְמאוֹ ת ֶּ
ְשש ֵּ
ְ וַ ִּ ּי ַ ּקח ֵּ
לְכ ּלוְֹ ְ– מלמד
םְע ּ ֻׁ
בְמצ ָּריִּ םְו ָּשלִּ ִּש ַ
ֶּרכֶּ ִּ
שהיה צבא מצרים קטן( )1לעומת בני ישראל
ִש ָׁר ֵּאל
העצומים ,שנאמרַ :ו ִי ְסעּו ְבנֵּי י ְ
מֵּ ַרעְ ְמסֵּ ס סֻ כ ָֹׁתה כְ ׁשֵּ ׁש ֵּמאֹות ֶאלֶף ַרגְ ִלי
הַ גְ בָׁ ִרים לְבַ ד ִמטָׁ ף.

תְעינֵּיהֶּ םְו ִּה ּנֵּהְ
ְוַ ִּ ּישא ּוְבנֵּיְיִּ ש ָּראֵּ לְאֶּ ֵּ
ִּמצ ַריִּ םְנֹסֵּ ַע ְאַ ח ֲֵּריהֶּ ם – ִמ ְצ ַריִם נ ֵֹּסעַ כתוב
ואין כתוב ִמצְ ִרים נ ְֹסעִ ים ,ללמדך שראו בני
ישראל את מצרים כגוף אחד מאיים בשל
העבדות בליבם.


ְוַ ִּ ּיירא ּו ְמאֹד – מלמד שלא ידעו בני

ישראל על כוחם וגודלם.
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בפשט הכתוב נראה
שמדובר בשש מאות
רכבים ,כל רכב מצרים,
ושלושה לוחמים על כל
רכב ,כלומר  1500לוחמים
נבחרים .כדברי 'כלי יקר'
(הוא פירוש על חמישה
חומשי תורה שנכתב על ידי
אפרים
שלמה
רבי
מלונטשיץ במאה ה.17-
הספר התקבל כאחד
מעמודי התווך של פרשנות
המקרא)" :איך מלאו לבו
לילך עם שש מאות רכב על
ששים ריבוא? ואע"פ
שנאמר וכל רכב מצרים
ודאי לא מכל ארץ מצרים
קבץ לפי שעה שלא היה לו
שהות זמן כל כך אלא
מעיר אחת לקח והיא
מצרים עצמה ,ואפילו
מעיר זו לא לקח כי אם מן
הירא את דבר ה' והמה
המיעוט".



ְב ִּמצ ַריִּ םְ
ְהֲ ִּמ ּבלִּ י ְאֵּ ין ְקבָּ ִּרים ּ

יתְ
ֹאתְע ִּש ָּ
ָּ
תְב ִּּמד ּ ָּב ַ
ל ַקח ּ ָּתנ ּוְלָּ מ ּו ּ ַ
רְמהְזּ
ְמ ּ ִּמצ ָּריִּ ם –מלמד שפחדו
ּ ָּלנ ּו ְלהוֹ ִּציאָּ נ ּו ִּ
בני ישראל מהחירות והייתה כמוות בעיניהם.

םְמ ּ ֻׁמ ֵּתנ ּוְ
תְמצ ַריִּ ִּ
ִּּ ְכיְטוֹ בְלָּ נ ּוְעֲ בֹדְאֶּ ִּ
ּ ַב ִּּמד ּ ָּבר – שנאמר :סומא אין לו בושת.
נהפכה מצרים בעיני ישראל הסומות מעושק
וממית לארץ מבטחים.

ירא ּוְ
ְת ָּ
ְמשה ְאֶּ ל ְהָּ ָּעם ְאַ ל ִּּ
ֶּ
ֹאמר
ְ וַ ּי ֶּ
צב ּוְ ּורא ּוְאֶּ תְישְּו ַעתְיהֹוָּ ה – ללמדך
ִּהת ַי ּ
שבדעת משה וישראל להעמיד את הישועה
בידי האלהים להעבירם מעבדים בנפש לבני
חורין.
ְתח ֲִּרש ּון –
ְ יהֹוָּ ה ְיִּ ּ ָּלחֵּ ם ְלָּ כֶּ ם ְואַ ּ ֶּתם ּ ַ
לומר שאין לאדם חלק פעיל במעשה החירות.

ְתצ ַעקְ
ְמשה ְ ַמה ִּּ
ֶּ
ֹאמר ְיהֹוָּ ה ְאֶּ ל
ְ וַ ּי ֶּ
ְבנֵּי ְיִּ ש ָּראֵּ ל ְויִּ ּ ָּסעְּו –
ְד ּ ֵּבר ְאֶּ ל ּ
אֵּ לָּ י ַ ּ
ללמדך שאין בידי האלהים להוציא את עמו
מעבדות לחירות .יכול להעמידם על פי
החירות אך פעולת היציאה היא על יסוד
הבחירה והמעשה בלבד .כאן אין מקום
לאלהים אלא לאדם(.)1
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ההבנה העמוקה של
התורה לפיה רק האדם
יכול להוציא עצמו ממצב
של עבדות לחירות מלמדת
אותנו פרק חשוב בימינו.
כדי להיות בני חורין ,עלינו
להבין שהקמת מדינה
כשלעצמה אינה מספיקה.
עלינו ליצור חברה הבוחרת
יום יום ,שעה שעה ,לצאת
לחופשי .חברה כזו חייבת
הבחירה
את
לקדש
והמעשה של האדם כיצור
ריבוני .אל לה להישען על
כוחות חיצוניים לה  -אם
זה אויב משותף (אותה
תחושת קורבנות) או
לחלופין אלהים והנס ,כפי
שתורה אומרת בשם
אלהים "מַ ה ִתצְּ עַ ק ֵאלָי ּדַ בֵ ר
ֶאל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל וְּ יִסָ עּו".
נרטיב זה מטיל את כובד
האחריות על החברה ותובע
ערנית
להיות
ממנה
ומודעת .עליה לעשות
חשבון נפש תמידי ביחס
למידת היותה בת חורין,
ערכית ומוסרית.

ל ִּפיכָּ ךְ ,בְ כָׁל דֹור וָׁדֹור חַ ָׁיב ָׁאדָׁ ם ל ְִראֹות
ֶאת עַ צְ מֹו כְ ִאּלּו הּוא יָׁצָׁ א ִמ ִמצְ ַריִם,

בהגדה המסורתית מופיע
יותר מאוחר ,אך נראה
שכאן זה המקום הנכון
להעמידו.

ׁשֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ִהג ְַד ָּׁת לְבִ ְנָך בַ יֹום ַההּוא לֵּאמֹר ,בַ עֲבּור
אתי ִמ ִמ ְצ ָׁריִם .ל ֹא ֶאת
זֶה עָׁ שָׁ ה ְיהֹוָׁה לִ י בְ צֵּ ִ
בֹותינּו בִ לְבָׁ ד ג ַָׁאל ַה ָׁקדֹוׁש בָׁ רּוְך הּואֶ ,א ָּׁלא ַאף
אֲ ֵּ
הֹוציא
ִ
אֹותנּו
אֹותנּו ג ַָׁאל עִ מָׁ הֶ םׁ ,שֶ נֶאֱ ַמר :וְ ָׁ
ָׁ
ִמׁשָׁ ם(.)1
רְמ ּכוֹ ת ׁשֶ הֵּ בִ יא ַה ָׁקדֹוׁש בָׁ רּוְך הּוא
ְע ֶּש ַ
אֵּ ּל ּו ֶּ
עַ ל הַ ִמצְ ִרים בְ ִמצְ ַריִם ,וְ ֵּאּלּו ֵּהן:

דָׁ ם ,צְ פַ ְרדֵּ עַ  ,כִ נִ ים ,עָׁ רֹוב ,דֶ בֶ רְׁ ,ש ִחין ,בָׁ ָׁרד,
ַא ְרבֶ ה ,חֹׁשֶ ְך ,מַ כַ ת בְ כֹורֹות
נֹותן בָׁ הֶ ם ִס ָׁמנִיםְ :דצַ "ְך
ַר ִּּבי ְיה ּו ָּדה הָׁ יָׁה ֵּ
עַ דַ "ׁש בְ ַאחַ "ב.

ואֵּ יךְ הָׁ יָׁה ְמבַ ֵּקׁש מֵּ פ ְַרעֹה לְׁשַ ּלְחָׁ ם ,וְ הּוא
מֻ כְ ָׁרח ׁשֶ ּל ֹא לְׁשַ לְחָׁ

ם?()2

שנאמר :וְ ִחז ְַק ִּתי

ָׁׁשם ַא ַחר ָׁכְך בָׁ ָׁמכֹות
ֶאת לֵּב פ ְַרעֹה .וְ ֵּאיְך ֲענ ָׁ
כַאֲ ׁשֶ ר ל ֹא ִׁשּלְחָׁ ם?
ללמדךׁ ,שֶ בִ ְרׁשּות הָׁ ָׁא ָׁדם ִהיא ַה ִמ ְצוָׁה
יהןַ :מה ֶשי ְִרצֶ ה
ֻּלֹות ֶ
וְ הָׁ עֲבֵּ ָׁרה ,וְ הּוא הַ בֹוחֵּ ר בִ פְ ע ֵּ
ַלעֲשֹותֹו ַ -יעֲשֶ ה; ּומַ ה שֶ ּל ֹא י ְִרצֶ ה ַלעֲשֹותֹו  -ל ֹא
ַיעֲשֶ ה; ַרק ִאם עשיית הרע תהפוך לטבעו של
אדם וכך תתבטל בחירתו ,וזה :וְ ִחז ְַק ִּתי ֶאת ֵּלב
פ ְַרעֹה ,שהתמכר לעשות הרע ולא היה יכול
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 2לקוח מתוך :הרמב"ם,
שמונה פרקים ,פרק ח'
(הקדמה למסכת אבות).
הרמב"ם כופר ברעיון
ההשגחה הפרטית וקובע
שלאדם חופש הבחירה
המלא .הסברו לסיפור
פרעה מלמד שאדם הבוחר
לעשות דברים רעים
"מתמכר" לרע עד כדי כך
שאינו יכול לבחור בטוב
כלל .אדם המתמכר לרע
משכנע עצמו כי מעשיו
הרעים טובים המה וכי יש
לו הצידוק המוסרי לעשות
את מעשיו .הוא הופך עיוור
למצבו הנפשי ולכן אינו בן
חורין יותר .הרמב"ם מציע
לנו ללמד את נפשנו מעלות
טובות על מנת להמנע
ממצב זה של התמכרות
לרע ואיבוד יכולת הבחירה
בפועל.

ּומפְ נֵּי זֶה  -צָׁ ִריְך לֹו לאדם
לבחור בטובִ .
ִׁש ַּת ֵּדל לִ ְקנֹות ְלנַפְ ׁשֹו הַ ַמעֲלֹות הטובות ,וְ הּוא
ֶׁשי ְ
ָׁא ְמ ָׁרםִ :אם ֵּאין אֲ נִ י לִי ִ -מי לִי?
ְגמלִּ יאֵּ ל ְהָּ יָּה ְאוֹ ֵּמר :כָׁל ֶׁשּל ֹא ָׁא ַמר
ַר ּ ָּבן ַּ
ְׁשלׁשָׁ ה ְדבָׁ ִרים ֵּאּלּו בַ פֶסַ ח ,ל ֹא יָׁצָׁ א י ְֵּדי חֹובָׁ תֹו,
וְ ֵּאּלּו הֵּ ן:

רור ְ
חְ,מצָּ הּ ְ,ו ָּמ ֹ
ַ
ּ ֶּפ ַס
בֹותינּו אֹוכְ לִים ִבזְ ַמן ֶׁשבֵּ ית
ּ ֶּפ ַסח ׁשֶ הָׁ יּו אֲ ֵּ
הַ ִמ ְקדָׁ ׁש הָׁ יָׁה ַקיָׁם ,עַ ל ׁשּום ָׁמה? עַ ל ׁשּום
בֹותינּו
ׁשֶ פָׁסַ ח הַ ָׁקדֹוׁש בָׁ רּוְך הּוא עַ ל בָׁ ֵּּתי אֲ ֵּ
ֶסח הּוא
בְ ִמצְ ַריִם(ׁ ,)1שֶ נֶאֱ מַ ר :וַאֲ מַ ְר ֶּתם זֶבַ ח פ ַ
ִש ָׁר ֵּאל ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ַל ְיהֹוָׁה ,אֲ ׁשֶ ר פָׁסַ ח עַ ל בָׁ ֵּּתי ְבנֵּי י ְ
בְ נָׁגְ פֹו ֶאת ִמ ְצ ַר ִים ,וְ ֶאת בָׁ ֵּּתינּו ִה ִּציל ,וַיִ קֹד ָׁהעָׁ ם
ִש ַּתחֲ וּו.
ַוי ְ
ַׁמ ְראים אֶ ת הַׁ ַׁמצֹות לַׁ ְמסֻּׁ ִבים וְאֹומרים:

ַמ ָּּצה זֹו ׁשֶ ָׁאנּו אֹוכְ לִים ,עַ ל ׁשּום ָׁמה? עַ ל ׁשּום
בֹותינּו ל ְַהחֲ ִמיץ עַ ד
ׁשֶ ל ֹא ִה ְספִ יק בְ צֵּ ָׁקם ׁשֶ ל אֲ ֵּ
ׁשֶ נִגְ לָׁה עֲלֵּ יהֶ ם מֶ לְֶך ַמ ְלכֵּי ַה ְמלָׁכִ יםַ ,ה ָׁקדֹוׁש
בָׁ רּוְך הּואּ ,וגְ ָׁא ָׁלםֶׁ ,שנֶאֱ מַ ר :וַי ֹאפּו ֶאת ַהבָׁ צֵּ ק
אֲ ׁשֶ ר הֹוצִ יאּו ִמ ִמצְ ַריִם ֻעגֹת ַמּצֹות ,כִ י ל ֹא ָׁח ֵּמץ,
כִ י ג ְֹרׁשּו ִמ ִמצְ ַריִם וְ ל ֹא יָׁכְ לּו ל ְִה ְת ַמ ְה ֵּמ ַּה ,וְ גַם
צֵּ דָׁ ה ל ֹא עָׁ שו לָׁהֶ ם.
ַׁמ ְראים אֶ ת הַׁ ָּמרֹור לַׁ ְמסֻּׁ ִבים וְאֹומרים:
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המילה "פָסַ ח" המקראית
משמעותה 'שמר' 'הגן',
כדברי הנביא ישעיה:
"כְּ צִ פ ֳִּרים עָ פֹות כֵן ָיגֵן יְּהוָה
צְּ בָ אֹות עַ ל יְּרּוׁשָ ָל ִם גָנֹון
וְּ ִה ְּמלִיט".
ָפסֹחַ
וְּ ִהּצִ יל
כלומר אלהים שמר על בתי
היהודים מפני כוח שנקרא
משחיתּ" :ופָסַ ח יְּהוָה עַל
הַ פ ֶַתח וְּ ל ֹא י ִֵתן הַ מַ ְּׁש ִחית
לָב ֹא ֶאל בָ ֵתיכֶם ִל ְּנגֹף" (כאן
ניתן למצוא רמז לכוחות
אלוהיים שונים במקרא).
השמירה נעשתה על ידי הדם
של השה התמים שהוקרב
ונאכל כולו בליל היציאה.
לכן ,קורבן פסח נקרא
"פסח" ועל שמו נקרא חג
בית
בתקופת
הפסח
המקדש .המשמעות הנפוצה
של דילג לקוחה מהמילה
"פִ סֵ חַ ".

ָּמרוֹ ר זֶה ׁשֶ ָׁאנּו אֹוכְ לִים ,עַ ל ׁשּום ָׁמה? עַ ל ׁשּום
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַר ִים,
ׁשֶ מֵּ ְררּו הַ ִמצְ ִרים ֶאת חַ יֵּי אֲ ֵּ
ֵּיהם בַ ֲעב ָֹׁדה ָׁק ָׁשה,
ׁשֶ נֶאֱ מַ רַ :ויְמָׁ רֲ רּו ֶאת חַ י ֶ
בְ חֹמֶ ר ּובִ לְבֵּ נִים ּובְ כָׁל ֲעב ָֹׁדה בַ ָׁש ֶדה ֶאת ָׁכל
ֲעבֹדָׁ ָׁתם אֲ ׁשֶ ר עָׁ בְ דּו בָׁ הֶ ם ְבפ ֶָׁרְך .ולכן ,מצווים
ישראל לנהוג בכל העשוקים ,הסובלים,
הזרים ובכל אדם חמלה יתרה( ,)1שנאמר:
ִיתם ְב ֶא ֶרץ
ְוַ אֲ הַ ב ּ ֶּתם ֶאת הַ גֵּר כִ י ג ִֵּרים הֱ י ֶ
ִמצְ ָׁריִם.
חְמ ּ ֶּכם י ְִהיֶה ָׁלכֶם ַהגֵּר ַהגָׁר ִא ְּתכֶם
ּ ְכאֶּ ז ָּר ִּ
יתם ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָׁריִם
וְ ָׁאהַ בְ ָּׁת לֹו כָׁמֹוָך כִ י ג ִֵּרים הֱ יִ ֶ
אֲ נִי ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ יכֶם.
ֹאְתעֲ שֹק שָׁ כִ יר עָׁ נִי וְ ֶא ְביֹון ֵּמ ַא ֶחיָך אֹו
 ְל ַ
ִמג ְֵּרָך אֲ ׁשֶ ר בְ ַא ְרצְ ָך בִ ְׁשעָׁ ֶריָך :ל ֹא ַת ֶטה ִמ ְׁשפַט
גֵּר יָׁתֹום וְ ל ֹא ַתחֲ בֹל בֶ גֶד ַא ְל ָׁמנָׁה :וְ ָׁזכ ְַר ָּׁת כִ י
ֹלהיָך ִמ ָׁשם
יִית בְ ִמצְ ַריִ ם ַו ִיפְ ְדָך יְ הֹוָׁה אֱ ֶ
עֶ בֶ ד הָׁ ָׁ
עַ ל ֵּכן ָׁאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲשֹות ֶאת ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶה.
יְתקצֹרְ ְקצִ ְירָך בְ שָׁ ֶדָך וְ ָׁׁשכ ְַח ָּׁת ע ֶֹמר
ִּּ ְכ ִּ
בַ שָׁ דֶ ה ל ֹא ָׁתׁשּוב ל ְַק ְחּתֹו ַלגֵּר ַליָׁתֹום וְ ל ַָׁאל ְָׁמנָׁה
ֲשה
ֹלהיָך ְבכֹל ַמע ֵּ
י ְִהיֶה לְמַ עַ ן יְבָׁ ֶרכְ ָך ְיהֹוָׁה אֱ ֶ
ית ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָׁריִם עַ ל ֵּכן
יָׁדֶ יָך :וְ ָׁזכ ְַר ָּׁת כִ י עֶ בֶ ד הָׁ יִ ָׁ
ָׁאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲשֹות ֶאת הַ דָׁ בָׁ ר ַהזֶה.
ֹלהיָך ל ֹא
יעי ׁשַ בָׁ ת ַל ְיהֹוָׁה אֱ ֶ
ְויוֹ םְהַ ּש ִּב ִּ
ּוב ֶּתָך וְ עַ ְב ְדָך
ַתעֲשֶ ה כָׁל ְמלָׁ אכָׁה ַא ָּׁתה ּובִ ְנָך ִ
ׁשֹורָך וַחֲ מ ְֹרָך וְ כָׁל ְב ֶה ְמ ֶּתָך וְ ג ְֵּרָך אֲ ֶׁשר
וַאֲ מָׁ ֶתָך וְ ְ
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המרור שלנו מהווה ציווי
מוסרי עבורנו למנוע מרור
מכל עשוק ,זר' ,אחר' ,עני,
מוחלש ,משועבד ובעצם
מכל אחד .ולא רק זאת אלא
אף לאהוב .זוהי משימתו
של העם היהודי בבחינת עם
סגולה (ברוח פירושו של
א.ד .גורדון) – להיות אור
של ערכיות ,מוסר ואהבת
האדם בכלל והמדוכא
בפרט .כדברי בן גוריון:
"העולם כולו צמא לחזון
חיים חדשים ,לחזון חברה
חדשה .מאיתנו לא ייבצר
הדר לבנותו .לא נתחרה
בעמים אחרים ולא נשתווה
אליהם בעושר ,בכוח,
במספר .בכל אלה הוגבלנו
וצומצמנו בגזירת ההשגחה
ההיסטורית ,אין בידינו
לקרוע רוע הגזירה .בדבר
אחד אנו מסוגלים לעלות על
כל עם אחר :בעיצוב חברה
חדשה( ".חזון ודרך ,כרך
ה').

בִ ְׁשעָׁ ֶריָך לְמַ עַ ן יָׁנּוחַ עַ בְ ְדָך ַואֲ ָׁמ ְתָך כָׁמֹוָך :וְ ָׁזכ ְַר ָּׁת
ִית ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ַוי ִֹצאֲ ָך ְיהֹוָׁה
כִ י עֶ בֶ ד הָׁ י ָׁ
אֱ ֹלהֶ יָך ִמשָׁ ם ְביָׁד חֲ ָׁז ָׁקה ּובִ זְ רֹעַ ְנטּויָׁה עַ ל ֵּכן
צִ ּוְ ָך ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֶ יָך ַלעֲשֹות ֶאת יֹום ַה ַשבָׁ ת

יהים אֶ ת הַׁ ּכֹוס
ַׁמגְ ִב ִ

ְׁשבֵּ ַח,
ל ִּפיכָּ ךְ אֲ נ ְַחנּו חַ יָׁבִ ים לְהֹודֹות ,ל ְַהּלֵּל ,ל ַ
ְלפ ֵָּׁארְ ,לרֹומֵּ ם ,לְהַ דֵּ ר ,לְבָׁ ֵּרְך ,לְעַ ּלֵּה ּולְ ַקּלֵּס את
בֹותינּו ֶאת כָׁל ַהדברים ָׁה ֵּאלּו(:)1
ׁשֶ עָׁ שו אֲ ֵּ
ּומ ֵּאבֶ ל
ְש ְמ ָׁחהֵּ ,
יאנּו מֵּ עַ בְ דּות לְחֵּ רּות ִמיָׁגֹון ל ִ
הֹוצִ ָׁ
ּומ ִשעְ בּוד
לְיֹום טֹובּ ,ומֵּ אֲ ֵּפלָׁה לְאֹור גָׁדֹולִ ,
ירה חֲ דָׁ ָׁׁשהַ :הלְלּויָּׁה.
לִגְ אֻ ּלָׁה .וְ נ ֹאמַ ר ִׁש ָׁ
ִש ָׁר ֵּאל ִמ ִמצְ ָׁר ִים בֵּ ית ַי ֲעקֹב ֵּמעַ ם ֹלעֵּ ז.
ּבצֵּ את י ְ
לֹותיוַ .היָׁם
ִש ָׁר ֵּאל ַמ ְמ ְׁש ָׁ
הָׁ י ְָׁתה יְהּודָׁ ה ל ְָׁק ְדׁשֹו י ְ
סב ל ְָׁאחֹורֶ .ה ָׁה ִרים ָׁר ְקדּו
ָׁר ָׁאה ַו ָׁינֹס הַ י ְַרדֵּ ן ִי ֹ
כְ ֵּאילִים גְ בָׁ עֹות כִ ְבנֵּי צ ֹאןַ .מה ּלְָך ַהיָׁם כִ י ָׁתנּוס
הַ י ְַרדֵּ ן ִּתסֹב ל ְָׁאחֹור .הֶ הָׁ ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵּאי ִלים
גְ בָׁ עֹות כִ בְ נֵּי צ ֹאןִ .מ ִּלפְ נֵּי ָׁאדֹון חּולִי ָׁא ֶרץ ִמ ִּלפְ נֵּי
אֱ לֹוּהַ ַי ֲעקֹב .הַ הֹפְ כִ י הַ ּצּור אֲ גַם ָׁמיִם ַחּל ִָׁמיׁש
לְמַ עְ יְנֹו מָׁ יִם.
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בהגדה המסורתית כתוב:
בֹותינּו וְּ לָנּו
"ל ְִּמי ׁשֶ עָ שָ ה לַאֲ ֵ
ֶאת ָכל הַ נ ִִסים הָ ֵאלּו:
מֵ עַ בְּ דּות
יאנּו
הֹוצִ ָ
לְּחֵ רּות – "...והרי למדנו
כאן שהיציאה מעבדות
לחירות זהו מעשה של
האדם הריבוני ,אי לכך
אותו יש לשבח ולקלס.
מסיבה זו מופיע השיר "אני
מאמין" של טשרניחובסקי
מיד לאחר אמירה זו.

אני מאמין

יָחּוׁש א ֶֹׁשר ,י ִָבין כְּ ֵאב.
ַאאֲ ִמינָה גַם בֶ עָ ִתיד,
ַאף ִאם י ְִּר ַחק זֶ ה ַהיֹום,
ַאְך בֹוא יָבֹוא – יִ ְּשאּו ָׁשלֹום
ּוב ָרכָה לְּ אֹם ִמלְּ אֹם.
ָאז ְּ

שַ חֲ ִקי ,שַ חֲ ִקי עַ ל הַ חֲ לֹומֹות,
זּו אֲ ִני הַ חֹולֵם ָֹשח.
שַ חֲ ִקי כִ י בָ ָאדָ ם ַאאֲ ִמין,
עֹודּנִי מַ אֲ ִמין בָ ְך.
כִ י ֶ

ָיׁשּוב יִ פְּ ַרח ָאז גַם עַ ִמי,
ּובָ ָא ֶרץ יָקּום ּדֹור,
יּוסר ֶמּנּו,
בַ ְּרזֶל-כְּ בָ ָליו ַ
עַ יִןְּ -בעַ יִ ן י ְִּר ֶאה אֹור.
י ְִּחיֶה ,יֶאֱ ַהב ,יִפְּ עַ ל ,יָעַ ש,
ּדֹור בָ ָא ֶרץ ָא ְּמנָם ָחי
ל ֹא בֶ עָ ִתיד – בַ ָש ַמיִ ם,
רּוח לֹו ֵאין ָדי.
ַחיֵיַ -

ׁשֹוא ֶפת
ֶ
כִ י עֹוד נַפְּ ִׁשי ְּּדרֹור
ל ֹא ְּמכ ְַּר ִתיהָ לְּעֵ גֶל-פָז,
כִ י עֹוד ַאאֲ ִמין גַם בָ ָאדָ ם,
גַם בְּ רּוחֹו ,רּוחַ עָ ז.
רּוחֹו י ְַּׁשלִיְך כַבְּ לֵי-הֶ בֶ ל,
ְּרֹומ ֶמּנּו בָ מֳּ ֵתי-עָ ל;
י ְּ
ל ֹא בָ ָרעָ ב יָמּות עֹבֵ ד,
ְּּדרֹור – ַל ֶּנפֶׁש ,פַת – לַּדָ ל.

ׁשֹורר,
ָאז ִׁשיר ָח ָדׁש י ִָׁשיר ְּמ ֵ
ְּליֹפִ י וְּ נ ְִּשגָב לִבֹו עֵ ר;
לֹוַ ,לּצָ עִ ירֵ ,מעַ ל ִק ְּב ִרי
פְּ ָר ִחים ִיל ְְּּקטּו לַזֵר.

שַ חֲ ִקי כִ י גַם בְּ ֵרעּות ַאאֲ ִמין,
ַאאֲ ִמין ,כִ י עֹוד ֶא ְּמצָ א לֵב,
ֹותיו,
ֹותי גַם ִת ְּק ָ
לֵב ִת ְּק ַ

יהים אֶ ת הַׁ ּכֹוס.
ַׁמגְ ִב ִ

בֹורא פְ ִרי ַה ָׁג ֶפן.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ֵּ
שֹותין אֶ ת הַׁ ּכֹוס ְבהַׁ סָּ בַׁ ת ְשמ ֹאל.
ִ

ַרחַ ץ
ּומבָּ ְרכִ ים
נֹוט ִלים אֶ ת ַׁהי ַָּׁדיִם ְ
ְ

ֹותיו וְ ִצּוָׁ נּו עַ ל נְ ִטילַת יָׁדָׁ יִ ם.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ לְֶך ָׁהעֹו ָׁלם ,אֲ ֶׁשר ִק ְד ָׁׁשנּו ְב ִמ ְצ ָׁ
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מֹוצִ יא ,מַ ּצָׁ ה
מֹוציא ל ֶֶחם ִמן ָׁה ָׁא ֶרץ.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ַה ִ
ֹותיו וְ ִצּוָׁ נּו עַ ל אֲ כִ ילַת מַ ּצָׁ ה.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ לְֶך ָׁהעֹו ָׁלם ,אֲ ֶׁשר ִק ְד ָׁשנּו ְב ִמ ְצ ָׁ

מָׁ רֹור
ּומנַׁעֵ ר הַׁ חֲ רֹוסֶ תְ ,מבָּ ֵרְך וְאֹוכֵל
לֹוקחַׁ ּכְ ַׁזיִת ָּמרֹור ּו ַׁמ ְט ִבלֹו בַׁ חֲ רֹוסֶ ת ,חֹוזֵר ְ
ּכָּל אֶ חָּ ד ֵמהַׁ ְמסֻּׁ ִבים ֵ
ְב ִלי הַׁ סָּ בָּ ה.

ֹותיו וְ ִצּוָׁ נּו עַ ל אֲ כִ ילַת מָׁ רֹור.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹו ָׁלם ,אֲ ֶׁשר ִק ְד ָׁשנּו ְב ִמ ְצ ָׁ

כֹורְך ּומָׁ ְטבִ יל
ֵּ
ְכֹורכִ ים יַׁחַׁ ד ,אֹוכְ ִלים
ישית ִעם ּכְ ַׁזיִת ָּמרֹור ו ְ
לֹוקחַׁ ּכְ ַׁזיִת ִמן הַׁ ַׁמצָּ ה הַׁ ְש ִל ִ
ּכָּל אֶ חָּ ד ֵמהַׁ ְמסֻּׁ ִבים ֵ
מב ָּרכָּים:
ְבהַׁ סָּ בָּ ה ּו ְ

המוציא מחושך לאור ,מעבדות לחירות ומעוול למעשים טובים.

עֹורְך
ׁשֻ ְלחָׁ ן ֵּ
יֹותר ִמ ֵדי,
עּודה ָּהעֲרּוכָּה וְנֹוהֲ גִ ים לֶ אֱ כֹול ְת ִחּלָּ ה בֵ יצִ ים ְמבֻּׁ ָּשלֹות .ול ֹא י ֹאכלו ֵ
ְשֹותים הַׁ ְס ָּ
אֹוכְ ִלים ו ִ
יקֹומן אֲ כִ ילָּ ה גַׁסָּ ה.
של ֹא ִת ְהיֶה עָּ ליהם אֲ כִ ילַׁ ת אֲ ִפ ָּ

צָׁ פּון
יקֹומן וְאֹוכֵל
ְתה צְ פּונָּה לַׁ אֲ ִפ ָּ
לֹוקחַׁ ּכָּל אֶ חָּ ד ֵמהַׁ ְמסֻּׁ ִבים ּכְ ַׁזיִת ֵמהַׁ ַׁמצָּ ה ֶש ָּהי ָּ
אַׁ חַׁ ר גְ ַׁמר הַׁ ְסעֻּׁ ָּדה ֵ
ִמ ֶמנָּה כַׁזַׁ יִת ְבהַׁ ִסבָּ ה .וְצָּ ִריְך ְלאָּ כְ לָּ ּה קֹ ֶדם חֲ צֹות הַׁ ּלַׁ יְלָּ ה.

בָׁ ֵּרְך
ּומבָּ ְרכִ ין.
ישי ְ
של ִ
מֹוזְ גִ ין ּכֹוס ִ

יִמלֵּא ְשחֹוק פִ ינּו
חל ְִמיםָׁ .אז ָׁ
ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות בְ ׁשּוב ְיהֹוָׁה ֶאת ִׁשיבַ ת ִציֹון ָׁהיִינּו כְ ֹ
ֹאמרּו בַ גֹויִ ם ִהגְ ִדיל ְיהֹוָׁה ַלעֲשֹות עִ ם ֵּאּלֶ הִ .הגְ ִדיל יְ הֹוָׁ ה לַ עֲשֹות
ּולְׁשֹונֵּנּו ִרנָׁה ָׁאז י ְ
יקים בַ ֶנגֶבַ .הז ְֹרעִ ים בְ ִד ְמעָׁ ה
יתנּו כַאֲ פִ ִ
עִ מָׁ נּו הָׁ יִינּו ְשמֵּ ִחיםׁ .שּובָׁ ה ְיהֹוָׁה ֶאת ְׁש ִב ֵּ
ֹשא אֲ ֻלמ ָֹׁתיו.
ֹשא ֶמ ֶׁשְך ַהז ַָׁרע ב ֹא יָׁבֹוא ְב ִרנָׁה נ ֵּ
בְ ִרנָׁה י ְִקצֹרּו .הָׁ לֹוְך ֵּילְֵּך ּובָׁ כֹה נ ֵּ
[]18

ִישי
ּומזֻמָׁ ן ל ְַקיֵּם ִמ ְצוַת כֹוס ְשל ִ
ִה ְנ ִני מּו ָׁכן ְ
בֹורא פְ ִרי
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ֵּ
הַ ָׁג ֶפן.
שֹותין בַׁ הֲ סָּ בַׁ ת ְשמ ֹאל.
ִ
נוהגים לפתוח הדלת ,למזוג כוס (לכבודו של אליהו
הנביא) ולהכריז(:)1
ך()2
שפֹךְאַ הֲ בָּ ת ְָּ

עַ ל הַ גֹויִים אֲ ֶׁשר י ְָׁדעּוָך וְ עַ ל

קֹור ִאיםִ ,בגְ לַל חֲ ָׁס ִדים
בׁש ְמָך ְ
מַ ְמ ָׁלכֹות אֲ ׁשֶ ר ִ
ּומגִ נִים עַ ל
ׁשֶ הֵּ ם עֹו ִֹשים עִ ם ז ֶַרע אדם הראשון ְ
יריָך
עַ ְמָך ִי ְֹש ָׁר ֵּאל .יִזְ כּו ל ְִראֹות ְבסֻ כַת ְב ִח ֶ
וְ ִל ְֹשמֹחַ בְ ִֹש ְמחַ ת גֹויֶיָך

הַ ֵּּלל

בהגדה המסורתית כתוב:
" ְּׁשפְֹך חֲ מָ ְּתָך ֶאל הַ גֹויִם אֲ ׁשֶ ר
ל ֹא יְּדָ עּוָך וְּ עַ ל מַ ְּמלָכֹות אֲ ׁשֶ ר
בְּ ִׁש ְּמָך ל ֹא ָק ָראּו .כִ י ָאכַל ֶאת
ַי ֲעקֹב וְּ ֶאת ָנוֵהּו הֵ ׁשַ מּוְּׁ .שפְֹך
ֲעלֵיהֶ ם זַעְּ מֶ ָך וַחֲ רֹון ַאפְּ ָך
י ִַשיגֵםִ .ת ְּרּדֹף בְּ ַאף וְּ ַת ְּׁש ִמידֵ ם
ִמ ַתחַ ת ְּׁשמֵ י יהוה" .בקשת
נקמה זו שייכת לנרטיב
הקורבני המבקש נקמה בכל
אלה המקשים להשמידנו.
בגלות בקשה זו הייתה ללא
יכולת ממשית לביצוע
והיוותה מקור לסוג של
נחמה .כיום שביכולתנו
להפעיל כוח רב ,לבקשה זו
יש פוטנציאל מסוכן מאוד
ולכן יש לשנותה!
 2נוסח שנמצא בכתב יד של
מ1521-
לפסח
הגדה
המיוחסת לנכד רש״י.

מוזגים כוס רביעי ואומרים עליו את ההלל:

הוֹ דְּו ַל ְיהֹוָׁה כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָׁ ם ַח ְסדֹו.
ִש ָׁר ֵּאל כִ י ְלעֹולָׁם ַח ְסדֹו.
י ֹאמַ ר נָׁא י ְ
ֹאמרּו נָׁא בֵּ ית ַאהֲ רֹן כִ י ְלעֹולָׁ ם ַח ְסדֹו.
י ְ
ֹאמרּו נָׁא ִי ְר ֵּאי ְיהֹוָׁה כִ י ְלעֹולָׁ ם ַח ְסדֹו.
י ְ
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הללויה
הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא  -איזה עולם נפלא.

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו ,הללויה.
הללויה עם השיר...

הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה -
הללויה.

הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה

הַ לְלּו-יָּׁה
הַ לְּלּו-יָּה בְּ צִ לְּצְּ לֵיׁ-שָ מַ ע
הַ לְּלּו-יָה בְּ צִ לְּצְּ לֵי ְּתרּועָ ה.
כֹל הַ ּנְּׁשָ מָ הְּ ,תהַ לֵל יָּה ,הַ לְּלּו-יָּה

ּומזֻמָׁ ן ל ְַקיֵּם ִמ ְצוַת כֹוס ְר ִביעִ י
ִה ְננִי מּוכָׁן ְ
בֹורא פְ ִרי ַה ָׁג ֶפן.
בָׁ רּוְך ַא ָּׁתה ְיהֹוָׁה אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך ָׁהעֹולָׁם ֵּ
ְשֹותה בַׁ הֲ סָּ בַׁ ת ְשמ ֹאל
ו ֶ

ִנ ְרצָׁ ה
זְָׁך ׁשֹו ֵּכן ְמעֹונָׁה,
קֹומם ְק ַהל ע ֲַדת ִמי ָׁמנָׁה.
ֵּ
נִטעֵּ י כַ נָׁה,
ְב ָׁקרֹוב נ ֵַּהל ְ
פְ דּויִם ל ְִציֹון ְב ִרנָׁה.
ירּוׁשלָׁיִם ַהראּויָׁה.
ָׁ
ְׁש ָׁנה ַהבָׁ ָׁאה ִב
ל ָׁ

חֲ סַ ל ִסדּור פֶסַ ח כְ ִה ְלכָׁתֹו,
כְ כָׁל ִמ ְׁש ָׁפטֹו וְ חֻ ָׁקתֹו.
כַאֲ ׁשֶ ר זָׁכִ ינּו לְסַ דֵּ ר אֹותֹו,
כֵּן נִזְ כֶה ַלעֲשֹותֹו.
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כִ י לֹו נ ֶָׁאה ,כִ י לֹו י ֶָׁאה [כ ֶֶתר ְמלּוכָׁה]
ֹאמרּו לֹו :לְּ ָך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּהֹוָה הַ ַמ ְּמ ָלכָה ,כִ י
דּודיו י ְּ
ַא ִדיר ִב ְּמלּוכָה ,בָ חּור כַהֲ ָלכָה ,גְּ ָ
לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְָּך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּ הֹוָה ַהמַ ְּמ ָלכָה ,כִ י
יקיו י ְּ
ּדָ גּול בִ ְּמלּוכָה ,הָ דּור כַהֲ ָלכָהָ ,ו ִת ָ
לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְָּך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּךְּ ,לָך ַאף לְָּך ,לְּ ָך ְּיהֹוָה ַהמַ ְּמ ָלכָה,
ַזכַאי ִב ְּמלּוכָה ,חָ ִסין כַהֲ ָלכָ ה טַ פְּ ְּס ָריו י ְּ
כִ י לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹוְּ :לָך ּולְָּךְּ ,לָך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּהֹוָה הַ מַ ְּמ ָלכָ ה ,כִ י
י ִָחיד בִ ְּמלּוכָ ה ,כַבִ יר כַהֲ ָל ָכה לִמּודָ יו י ְּ
לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְָּך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּהֹוָה ַהמַ ְּמ ָלכָה ,כִ י
נֹורא כַהֲ ָלכָה ְּסבִ יבָ יו י ְּ
מֹוׁשֵ ל בִ ְּמלּוכָהָ ,
לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְָּך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּהֹוָה הַ ַמ ְּמ ָלכָה ,כִ י
יקיו י ְּ
עָ נָיו ִב ְּמלּוכָה ,פֹודֶ ה כַהֲ ָלכָה ,צַ ִּד ָ
לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְּ ָך ּולְּ ָך ,לְָּך כִ י לְּ ָךְּ ,לָך ַאף לְָּךְּ ,לָך יְּה ָֹוה ַהמַ ְּמ ָלכָה,
ָקדֹוׁש ִב ְּמלּוכָהַ ,רחּום כַהֲ ָל ָכה ִׁשנ ְַּאנָיו י ְּ
כִ י לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ֹאמרּו לֹו :לְָּך ּולְָּך ,לְָּך כִ י לְָּך ,לְָּך ַאף לְָּך ,לְָּך יְּה ָֹוה הַ ַמ ְּמ ָלכָה,
תֹומְך כַהֲ ָל ָכה ְּת ִמימָ יו י ְּ
ֵ
ַת ִקיף בִ ְּמלּוכָה,
כִ י לֹו נ ֶָאה ,כִ י לֹו י ֶָאה [כ ֶֶתר ְּמלּוכָה].

ַא ִדיר הּוא יִ בְ נֶה בֵּ יתֹו בְ ָׁקרֹוב.
יתָך ְּב ָקרֹוב.
בִ ְּמהֵ ָרה  ,בִ ְּמהֵ ָרה ,בְּ י ֵָמינּו בְּ ָקרֹובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה בֵ ְּ
בָ חּור הּוא ,גָדֹול הּואּ ,דָ גּול הּוא י ְִּבנֶה בֵ יתֹו ְּב ָקרֹובִ .ב ְּמ ֵה ָרהִ ,ב ְּמ ֵה ָרהְּ ,בי ֵָמינּו בְּ ָקרֹוב.
יתָך ְּב ָקרֹוב.
ֵאל בְּ נֵהֵ ,אל בְּ נֵה ,בְּ נֵה בֵ ְּ
הָ דּור הּוא ,ו ִָתיק הּואַ ,זכַאי הּואָ ,ח ִסיד הּוא י ְִּבנֶה בֵ יתֹו ְּב ָקרֹובִ .ב ְּמ ֵה ָרה ,בִ ְּמהֵ ָרה,
יתָך ְּב ָקרֹוב.
בְּ יָמֵ ינּו בְּ ָקרֹובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה בֵ ְּ
טָ הֹור הּוא ,י ִָחיד הּואַ ,כ ִביר הּואָ ,למּוד הּואֶ ,מלְֶך הּוא ִי ְּבנֶה בֵ יתֹו ְּב ָקרֹוב .בִ ְּמהֵ ָרה,
יתָך ְּב ָקרֹוב.
בִ ְּמהֵ ָרה ,בְּ י ֵָמינּו בְּ ָקרֹובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה בֵ ְּ
פֹודה הּוא ,צַ ִדיק הּוא י ְִּבנֶה בֵ יתֹו ְּב ָקרֹוב .בִ ְּמהֵ ָרה,
נֹורא הּוא ,סַ גִ יב הּוא ,עִ זּוז הּואֶ ,
ָ
יתָך ְּב ָקרֹוב.
בִ ְּמהֵ ָרה ,בְּ י ֵָמינּו בְּ ָקרֹובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה בֵ ְּ
ָקדֹוׁש הּואַ ,רחּום הּואׁ ,שַ ַּדי הּואַ ,ת ִקיף הּוא י ְִּבנֶה בֵ יתֹו ְּב ָקרֹובִ .ב ְּמ ֵה ָרה ,בִ ְּמהֵ ָרה,
יתָך ְּב ָקרֹוב.
בְּ יָמֵ ינּו בְּ ָקרֹובֵ .אל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה בֵ ְּ
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ֶאחָׁ ד ִמי יֹודֵּ עַ ֶ ,אחָׁ ד אֲ נִ י יֹודֵּ עַ ..
ֹלהינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
ֶאחָ ד אֱ ֵ
יֹודעַ ְּׁ .שנֵי לֻחֹות ַה ְּב ִריתֶ .אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
ְׁש ַניִם ִמי יֹודֵ עַ ְּׁ ,ש ַניִם אֲ נִי ֵ
לׁשה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו
יֹודעַ ְּׁ .ש ָ
לׁשה אֲ ִני ֵ
ְׁשלׁשָׁ ה ִמי יֹודֵ עַ ְּׁ ,ש ָ
ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
יֹודעַ ַ .א ְּרבַ ע ִא ָמהֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד
ַא ְרבַ ע ִמי יֹודֵ עַ ַ ,א ְּרבַ ע אֲ נִ י ֵ
אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹות,
חּומ ֵׁשי ָ
יֹודעַ  .חֲ ִמ ָשה ְּ
חֲ ִמשָׁ ה ִמי יֹודֵ עַ  ,חֲ ִמשָ ה אֲ ִני ֵ
ְּׁשנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
חּומׁשֵ י
יֹודעַ ִׁ .ש ָשה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה [או ֵׁשׁש ִא ָמהֹות] ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
ִׁששָׁ ה ִמי יֹודֵ עַ ִׁ ,ששָ ה אֲ ִני ֵ
תֹורהַ ,א ְּר בַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
ָ
חּומׁשֵ י
ְּמי ַׁשבַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
יֹודעַ ִׁ .ש ְּבעָ ה י ֵ
ִׁשבְ עָׁ ה ִמי יֹודֵ עַ ִׁ ,שבְּ עָ ה אֲ נִי ֵ
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
ָ
יֹודעַ ְּׁ .שמֹונָה ְּי ֵמי ִמילָהִׁ ,שבְּ עָ ה יְּמֵ י ׁשַ בַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי
יֹודעַ ְּׁ ,שמֹונָה אֲ נִי ֵ
ְׁשמֹונָׁה ִמי ֵ
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו
חּומׁשֵ י ָ
ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
יֹודעַ ִ .ת ְּׁשעָ ה י ְַּר ֵחי ל ֵָדהְּׁ ,שמֹונָה יְּמֵ י ִמילָהִׁ ,שבְּ עָ ה יְּמֵ י
יֹודעַ ִ ,ת ְּׁשעָ ה אֲ נִ י ֵ
ִּת ְׁשעָׁ ה ִמי ֵ
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות
חּומׁשֵ י ָ
ׁשַ בַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
יֹודעַ  .ע ֲָש ָרה ִד ְּב ַריָאִ ,ת ְּׁשעָ ה י ְַּרחֵ י לֵדָ הְּׁ ,שמֹונָה יְּמֵ י ִמילָה,
עֲשָׁ ָׁרה ִמי יֹודֵ עַ  ,עֲשָ ָרה אֲ נִ י ֵ
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹות,
חּומׁשֵ י ָ
ִׁשבְּ עָ ה יְּמֵ י ׁשַ בַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
ְּׁשנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
יֹודעַ ַ .א ַחד עָ ָשר כֹוכְּ בַ יָא ,עֲשָ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,ת ְּׁשעָ ה י ְַּרחֵ י
ַאחַ ד עָׁ שָׁ ר ִמי יֹודֵ עַ ַ ,אחַ ד עָ ָשר אֲ נִי ֵ
תֹורהַ ,א ְּרבַע
חּומׁשֵ י ָ
לֵדָ הְּׁ ,שמֹונָה יְּמֵ י ִמילָהִׁ ,שבְּ עָ ה יְּמֵ י ׁשַ בַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִ ם ּובָ ָא ֶרץ:
יֹודעַ ְּׁ .שנֵים עָ ָשר ִׁש ְּב ַטיָאַ ,אחַ ד עָ שָ ר כֹוכְּ בַ יָא,
ְׁשנֵּים עָׁ שָׁ ר ִמי יֹודֵ עַ ְּׁ ,שנֵים עָ ָשר אֲ ִני ֵ
עֲשָ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,ת ְּׁשעָ ה י ְַּרחֵ י לֵדָ הְּׁ ,שמֹונָה יְּמֵ י ִמ ילָהִׁ ,שבְּ עָ ה יְּמֵ י ׁשַ בַ ָתאִׁ ,ששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה,
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִריתֶ ,אחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו
ָ
חּומׁשֵ י
ְּ
חֲ ִמׁשָ ה
ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:
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לׁשה עָ ָשר ִמ ַּדיָאְּׁ .שנֵים עָ שָ ר ִׁשבְּ טַ יָא,
יֹודעַ ְּׁ .ש ָ
לׁשה עָ ָשר אֲ נִ י ֵ
ְׁשלׁשָׁ ה עָׁ שָׁ ר ִמי יֹודֵ עַ ְּׁ ,ש ָ
ַאחַ ד עָ שָ ר כֹוכְּ בַ יָא ,עֲשָ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,ת ְּׁשעָ ה י ְַּרחֵ י לֵדָ הְּׁ ,שמֹונָה יְּמֵ י ִמילָהִׁ ,שבְּ עָ ה יְּמֵ י ׁשַ בַ ָתא,
תֹורהַ ,א ְּרבַ ע ִאמָ הֹותְּׁ ,שלׁשָ ה ָאבֹותְּׁ ,שנֵי לֻחֹות הַ בְּ ִרית,
חּומׁשֵ י ָ
ִׁששָ ה ִס ְּד ֵרי ִמ ְּׁשנָה ,חֲ ִמׁשָ ה ְּ
ֶאחָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ׁשֶ בַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ:

שמחה רבה
מילאו כיסי באגוזים.
שמחה רבה....

שמחה רבה שמחה רבה
אביב הגיע פסח בא.
שמחה רבה שמחה רבה
אביב הגיע פסח בא.

שאול אשאל
שאול אשאל ארבע קושיות
שתה אשתה
שתה אשתה ארבע כוסות
שמחה רבה...

תפרו  ,תפרו
תפרו לי בגד עם כיסים
מילאו מילאו

חַ ד ג ְַדיָׁא
ְּּדזַבִ ין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵ י ,חַ ד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
וְּ ָא ָתא ׁשּונ ְָּרא וְּ ָאכְּ לָה לְּ ג ְַּדיָאְּּ ,דז ִַבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
וְּ ָא ָתא ַכלְּבָ א וְּ נָׁשַ ְך לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ לָה ְּלג ְַּדיָאְּּ ,דז ִַבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵיַ ,חד ג ְַּדיָא ,חַ ד
ג ְַּדיָא.
זַבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵי,
חּוט ָרא וְּ ִהכָ ה ְּל ַכ ְּל בָ אְּּ ,דנ ַָׁשְך לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ ָלה ְּלג ְַּדיָאְּּ ,ד ִ
וְּ ָא ָתא ְּ
חַ ד ג ְַּדיָא ,חַ ד ג ְַּדיָא..
חּוט ָראְּּ ,ד ִהכָה ְּלכַ לְּבָ אְּּ ,דנ ַָׁשְך לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ לָה לְּ ג ְַּדיָאְּּ ,דזַבִ ין
נּורא וְּ שָ ַרף לְּ ְּ
וְּ ָא ָתא ָ
ַאבָ א בִ ְּת ֵרי זּוזֵ י ,חַ ד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
ְּחּוט ָראְּּ ,ד ִהכָה ְּלכַ לְּבָ אְּּ ,דנ ַָׁשְך לְּ ׁשּונְּ ָראְּּ ,ד ָאכְּ לָ ה
ְּנּוראְּּ ,ד ָש ַרף ל ְּ
וְּ ָא ָתא מַ יָא וְּ כָבָ ה ל ָ
ְּלג ְַּדיָאְּּ ,ד ַז ִבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵיַ ,חד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
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חּוט ָראְּּ ,ד ִהכָה לְּכַלְּבָ אְּּ ,דנָׁשַ ְך
נּוראְּּ ,ד ָש ַרף ְּל ְּ
תֹורא וְּ ׁשָ ָתה לְּמַ יָאְּּ ,דכָבָ ה ְּל ָ
וְּ ָא ָתא ָ
לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ לָה לְּ ג ְַּדיָאְּּ ,ד ַז ִבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵיַ ,חד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
לְּחּוט ָראְּּ ,ד ִהכָ ה
ְּ
ְּנּוראְּּ ,ד ָש ַרף
תֹוראְּּ ,ד ָש ָתה לְּ ַמיָאְּּ ,דכָ בָ ה ל ָ
וְּ ָא ָתא הַ ׁשֹוחֵ ט וְּ ׁשָ חַ ט ְּל ָ
ְּל ַכלְּבָ אְּּ ,דנָׁשַ ְך לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ לָ ה ְּלג ְַּדיָאְּּ ,דז ִַבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵיַ ,חד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
נּורא,
תֹוראְּּ ,ד ָש ָתה לְּ ַמיָאְּּ ,דכָבָ ה לְּ ָ
ׁשֹוחטְּּ ,ד ָׁש ַחט ְּל ָ
וְּ ָא ָתא ַמל ְָּאְך ַהמָ ֶות וְּ ׁשָ חַ ט לְּ ֵ
זַבין ַאבָ א בִ ְּת ֵרי
ְּחּוט ָראְּּ ,ד ִהכָה ְּל ַכ ְּלבָ אְּּ ,דנ ַָׁשְך לְּׁשּונ ְָּראְּּ ,ד ָאכְּ לָ ה ְּלג ְַּדיָאְּּ ,ד ִ
ְּּדשָ ַרף ל ְּ
זּוזֵי ,חַ ד ג ְַּדיָא ,חַ ד ג ְַּדיָא.
תֹורא,
ׁשֹוחטְּּ ,ד ָׁש ַחט לְּ ָ
וְּ ָא ָתא הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא וְּ ָׁש ַחט ְּל ַמל ְַּאְך ַה ָמוֶתְּּ ,ד ָׁש ַחט לְּ ֵ
ׁשּונְּראְּּ ,ד ָאכְּ לָ ה
ָ
ְּחּוט ָראְּּ ,ד ִהכָה ְּלכַ לְּבָ אְּּ ,דנ ַָׁשְך לְּ
נּוראְּּ ,ד ָש ַרף ל ְּ
ְּּדשָ ָתה לְּמַ יָאְּּ ,דכָבָ ה לְּ ָ
ְּלג ְַּדיָאְּּ ,ד ַז ִבין ַאבָ א ִב ְּת ֵרי זּוזֵיַ ,חד ג ְַּדיָאַ ,חד ג ְַּדיָא.
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חד גדיא
זבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
קנה אבינו גדי בשני זוזים
כך מספרת ההגדה

שטרף את הגדי שאבינו
הביא
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

בא החתול וטרף את הגדי
גדי קטן גדי לבן
ובא הכלב ונשך לחתול
שטרף את הגדי
שאבינו הביא
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ובא השור ששתה את
המים
שכיבו את האש
ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך החתול
שטרף את הגדי שאבינו
הביא

ואי מזה הופיע מקל גדול
שחבט בכלב שנבח בקול
הכלב שנשך את החתול
שטרף את הגדי שאבינו
הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

דזבין אבא...
ואז פרצה האש
ושרפה את המקל
שחבט בכלב המשתולל
שנשך לחתול
שטרף את הגדי
שאבינו הביא
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
ובאו המים וכיבו את האש
ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך החתול

ובא השוחט ששחט את
השור
ששתה את המים
שכיבו את האש
ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך החתול
שטרף את הגדי שאבינו
הביא
ובא מלאך המוות והרג את
השוחט
ששחט את השור
ששתה את המים
שכיבו את האש
ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך החתול
שטרף את הגדי שאבינו
הביא
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דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
ומה פתאום את שרה חד
גדיא?
אביב עוד לא הגיע ופסח
לא בא.
ומה השתנה לך מה
השתנה?
אני השתניתי לי השנה
ובכל הלילות בכל הלילות
שאלתי רק ארבע קושיות
הלילה הזה יש לי עוד
שאלה
עד מתי יימשך מעגל
האימה
רודף הוא נרדף מכה הוא
מוכה
מתי ייגמר הטירוף הזה
ומה השתנה לך מה
השתנה?
אני השתניתי לי השנה
הייתי פעם כבש וגדי שליו
היום אני נמר וזאב טורף
הייתי כבר יונה והייתי צבי
היום איני יודעת מי אני
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
קנה אבינו גדי בשני זוזים
ושוב מתחילים מהתחלה.

סוסים
בא האביב
שמש חביב
יפיץ אור וחום
משחקים אנו
משחקים כולנו
בסוסים כל היום.
סוסים רצים
סוסים נעים
כל עוד בם נשמה
מושכות קח
ברגל הך תרעד האדמה!

ניצנים נראו בארץ
ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
ניצנים נראו ,נראו בארץ
עת זמיר הגיע ,עת זמיר.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.
כי הנה סתיו עבר ,סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו ,נתנו ריחם.

ְְ
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