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הקדמה
התכנסנו הלילה ,כמו אנשים רבים ברחבי העולם בזמן זה של
השנה ,על מנת לחגוג אירוע שהפך לסמל לשאיפה האנושית לצדק
וחירות – שחרורם של בני ישראל מעבדות במצרים לפני למעלה
מ 3,000-שנה.
הלילה הזה מיועד לדיבורים ולדיון .ההגדה שלפניכם היא אך כלי-
עזר לעריכת ערב פסח כמפגש פוליטי ,רוחני ומזמין .כולם מוזמנים
לפרש ,לשאול שאלות ,לטעון טענות ולהשתתף .הסדר בא אל
סיומו רק כשהדיון מסתיים.
את הלילה הזה עורכים בנינוחות .בלילה הזה אין כל דחיפות לעסוק
בדברים אחרים ,ואין בו דבר חשוב יותר מאשר לספר את סיפור
יציאת מצרים ,ולחלוק את מחשבותינו ורגשותינו על הסבל האנושי
והשחרור .טקס הסדר עוזר לנו לקבל פרספקטיבה ,ולראות את
מאבקנו כחלק קטן במאבקים שהחלו הרבה לפנינו וימשיכו הרבה
אחרי שנעלם.
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ֵס ֶדר לֵ יל ֶפ ַסח
ַק ֵדש | ו ְר ַחץ | ַכ ְר ַפס | י ַַחץ
מו ִּציאַ ,מ ָצה
ַמ ִּגיד | ָר ְח ָצה | ֹ
עו ֵרךְ
שלְ ָחן ֹ
רור | כ ֹו ֵר ְך | ֻׁ
ָמ ֹ
ָצפון | ָב ֵר ְך | ַה ֵלל | נִּ ְר ָצה
קדש:

קידוש

ורחץ:

נטילת ידיים

כרפס:

אכילת ירק

יחץ:

חציית המצה האמצעית

מגיד:

סיפור ההגדה

רחצה:

נטילת ידיים

מוציא:

ברכת "המוציא"

מצה:

ברכת המצה

מרור:

אכילת מרור

כורך:

אכילת מרור עם מצה

שולחן עורך:

סעודת החג

צפון:

אכילת האפיקומן

ברך:

אמירת ברכה

הלל:

אמירת הלל

נרצה:

נעילת הסדר
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קודם לעידן הדפוס ותפוצת האוריינות ,הייתה חריזה מסייעת לשינון
– ובמקרה זה – של סדר הערב .זוהי סיבה אפשרית נוספת לחידת
מקומו של הכרפס בסדר ה"סדר" ,שכן הוא אינו חלק מהארוחה ,ואף
מופיע לפני הגדת הסיפור.
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אם נופל הסדר על ליל שבת ,מדליקים שני נרות; ח"י דקות לפני השקיעה,
ואומרים (בדרך כלל בעלת הבית תאמר) את הברכה הבאה .בימים אחרים החליפו
את המילה "שבת" במילה "יום טוב".

ותיו
שר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצֹ ָּ
עולָּ ם אֲ ֶ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
וְ ִצ ָּ ּונ ּו לְ ַה ְדלִ יק נֵר ֶשל ַש ּ ָּבת.
הקהל משיב:

אמן!
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הנרות מסמלים אור ,אושר והכרת תודה (ובשבת :את הבריאה) .אמנם
הדלקת נר אחד בכול בית מספיקה ,אך למרות שלא חייבים להדליק
נרות נוספים ,רוב האנשים מדליקים שניים כדי להדגיש את ייחודיות
ההדלקה .בעוד שמטרת ההדלקה של נר אחד יכולה להיות להאיר את
החדר ,הרי שברור יותר שהדלקה של שני נרות נושאת משמעות
מיוחדת.

תפקיד הברכה המלווה כל פעולה בעלת ערך דתי ביהדות הוא כפול:
לבדל את החולין היומיומי מהרוחני ,ולהכיר תודה על כל דבר ,קטן
כגדול ,שאנו נהנים ממנו ,ובכך גם להיות יותר מודעים ,רוחניים
וחיוביים ,ולהעריך ולהוקיר את מה שיש לנו.
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ַק ֵדש
קידוש והקדשת הערב
ארבע פעמים במהלך הסדר אנו מתכבדים ביין ,סמל האושר וההודיה.
לפי המסורת ,ארבע הכוסות מייצגות את ארבע ההבטחות של
האלוהים לעם ישראל במצרים ,בנבואת משה:
ו

אתי אֶ ְתכֶם ִמ ַּתחַּ ת ִס ְבלֹת
הוצֵ ִ
לָ כֵן ֱאמֹר ִל ְבנֵי־יִ ְש ָראֵ ל ,אֲנִי יְ הוָ ה ,וְ ֹ

ִמ ְצ ַּריִ ם ,וְ הִ ַּצלְ ִתי אֶ ְתכֶם מֵ ֲעב ָֹד ָתם; וְ גָ אַּ ְל ִתי אֶ ְתכֶם ִבזְרוֹ עַּ נְ טויָה,
ו ִב ְשפָ ִטים ְגד ִֹלים.

ז

יתי לָ כֶם לֵ אלֹהִ ים;
וְ לָ קַּ חְ ִתי אֶ ְתכֶם ִלי ְלעָ ם ,וְ הָ יִ ִ

ידעְ ֶתםִ ,כי אֲנִ י יְ הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶם ,הַּ מ ֹו ִציא אֶ ְתכֶםִ ,מ ַּתחַּ ת ִס ְבלוֹ ת ִמ ְצ ָריִ ם.
וִ ַּ
(ספר שמות ו)
יש לשים לב ,שבשונה מהעברית הדבורה כיום ,הפעלים שלעיל הם
בלשון עתיד (אולי עתיד מושלם) ,כלומר :אוציא אתכם ,אציל אתכם,
אגאל אתכם ,אקח אתכם ,ותדעו.
הבה נמלא את הכוסות ונרים כוס ראשונה מבין ארבע כוסות היין
המסורתיות.
נמלא גם כוס מיוחדת עבור אליהו הנביא.
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מלאו את הכוס ביין ,החזיקו אותה ביד ימין ,וברכו( .עוד לא שותים!)

בשבת

התחילו את הסדר כאן.

בשקט:

וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר
בקול:

ֹיום ַה ּ ִש ּ ִשי .וַ יְ כֻ לּ ּו ַה ָּש ַמיִ ם וְ ָּה ָּא ֶרץ וְ ָּכל ְצ ָּב ָּאם.
שר ָּע ָּשה
אכ ּת ֹו אֲ ֶ
יעי ְמלַ ְ
וַ יְ ַכל אֱ ל ִֹהים ּ ַב ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
שר ָּע ָּשה.
אכ ּת ֹו אֲ ֶ
יעי ִמ ָּּכל ְמלַ ְ
וַ ִּי ְש ּבֹת ּ ַב ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
תו
או ֹ
יעי וַ יְ ַק ֵּדש ֹ
וַ יְ ָּב ֶר ְך אֱ ל ִֹהים ֶאת ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
שר ּ ָּב ָּרא אֱ ל ִֹהים לַ עֲ ש ֹות.
אכ ּת ֹו אֲ ֶ
בו ָּש ַבת ִמ ָּּכל ְמלַ ְ
ִ ּכי ֹ
בימות השבוע

התחילו את הסדר כאן.
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כוס ראשונה
המברך:

ירו ַתי וְ ַר ּב ֹו ַתי!
ַס ְב ִרי ָּמ ָּרנָּן וְ ַר ּ ָּבנָּן ,גְ ִב ֹ
הקהל משיב:

לְ ַח ִּיים!
המברך:

עולָּ ם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָּ ֶפן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ

הקהל משיב:

אמן!
המברך (את המילים בסוגריים מוסיפים רק בערב שבת):

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ּ ָּב ַחר ּ ָּבנ ּו ִמ ָּּכל ָּעם
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
רו ְמ ָּמנ ּו ִמ ָּּכל לָּ ש ֹון וְ ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו .וַ ִּת ּ ֶתן לָּ נ ּו יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו
וְ ֹ
מועֲ ִדים לְ ִש ְמ ָּחהַ ,ח ִ ּגים
תות לִ ְמנ ּו ָּחה ּו) ֹ
(ב ַש ּ ָּבתַ :ש ּ ָּב ֹ
ְּב ַאהֲ ָּבה ְּ
(ה ּ ַש ּ ָּבת ַהזֶה וְ ֶאת ֹיום) ַחג ַה ּ ַמצ ֹּות
ּוזְ ַמ ִ ּנים לְ ָּשש ֹוןֶ ,את ֹיום ַ
יאת
יצ ַ
ֵכר לִ ִ
(ב ַאהֲ ָּבה)ִ ,מ ְק ָּרא ק ֶֹדש ,ז ֶ
ַה ּזֶה ,זְ ַמן ֵחר ּו ֵתנ ּו ְּ
או ָּתנ ּו ִק ַּד ְש ּ ָּת ִמ ָּּכל ָּה ַע ִּמים( ,וְ ַש ּ ָּבת)
ִמ ְצ ָּריִ םּ ִ .כי ָּבנ ּו ָּב ַח ְר ּ ָּת וְ ֹ
צוןְּ ),ב ִש ְמ ָּחה ּו ְב ָּשש ֹון
(ב ַאהֲ ָּבה ּו ְב ָּר ֹ
מועֲ ֵדי ָּק ְד ֶש ָּך ְּ
ּו ֹ
ִהנְ ַחלְ ּ ָּתנ ּו.
(ה ּ ַש ּ ָּבת וְ )יִ ְש ָּר ֵאל וְ ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ יְָּ ,מ ַק ֵּדש ַ

הקהל משיב:

אמן!
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בשבת בלבד מוסיף המברך:
ְ
או ֵרי ָּה ֵאש.
עולָּ םּ ,ב ֹו ֵרא ְמ ֹ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ך ָּה ֹ

עולָּ ם ַה ּ ַמ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין ק ֶֹדש לְ חֹל,
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
יעי לְ ֵש ֶשת
חש ְךֵ ּ ,בין יִ ְש ָּר ֵאל לָּ ַע ִּמיםֵ ּ ,בין ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
אור לְ ֶ
ּ ֵבין ֹ
טוב ִה ְב ַּדלְ ּ ָּת,
שהֵ ּ .בין ְק ֻד ּ ַשת ַש ּ ָּבת לִ ְק ֻד ּ ַשת ֹיום ֹ
יְ ֵמי ַה ּ ַמעֲ ֶ
שה ִק ַּד ְש ּ ָּתִ .ה ְב ַּדלְ ּ ָּת
יעי ִמ ּ ֵש ֶשת יְ ֵמי ַה ּ ַמעֲ ֶ
וְ ֶאת ֹיום ַה ּ ְש ִב ִ
ְ
ָּ
וְ ִק ַּד ְש ּ ָּת ֶאת ַע ְּמ ָּך יִ ְש ָּר ֵאל ִּב ְק ֻד ּ ָּש ֶתךָּ ּ .בר ּוך ַא ּ ָּתה יְ ָּי ַה ּ ַמ ְב ִדיל
ּ ֵבין ק ֶֹדש לְ ק ֶֹדש.
והקהל משיב:

אמן!
גם בשבת וגם ביום־חול
יענ ּו
ש ֶהחֱ יָּנ ּו וְ ִק ְּי ָּמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָּ
עולָּ םֶ ,
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
חותם המברך בברכה:

לַ ְ ּז ַמן ַהזֶה.
שותים כוס ראשונה תוך שמתרווחים לשמאל .ההישענות מסמלת את החירות
ָל ֶׁשבֶׁ ת בנינוחות כפי שנהגה האצולה בעבר.

בברכה זאת הודנו בין היתר על החובות והציוויים החלים עלינו ,בנוסף
לאלה של העמים האחרים .כשאנו אומרים שהאל קידשנו על־ידי
הוראותיו ,אנחנו בהכרח לא־אומרים שהבחירה בנו נותנת לנו זכויות־
יתר ,או מתירה לנו לתבוע לעצמנו זכויות ,אלא שייחודנו נובע מהזכות
האדירה לשאת ציוויים נוספים ויותר אחריות.
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ו ְר ַחץ
נטילת ידיים
טקס הסדר נפתח מעט אחרת מ ֶי ֶתר הארוחות החגיגיות ביהדות .אנחנו
מתחילים אותו ב"קידוש" כמו בכל ארוחה חגיגית ,אבל אז נוטלים
את הידיים בלי לברך ,ובוצעים את הלחם בלי לאכול אותו .נדמה,
אפוא ,שהסדר לא ממש מתחיל ,שזה רק נראה כאילו עומדים לאכול,
אלא שאז אנחנו מבינים שעדיין אי־אפשר לאכול את הארוחה הזאת
עד שנבין את ִפ ְש ָרה .עד שנספר את סיפור יציאת מצרים .לכן ,אנחנו
קוטעים את ההכנות לארוחה עם ה"מגיד" ,עם הגדת הסיפור .רק
אחרי שהגדנו את העלילה ודנו במשמעותה ,נוכל לקדש שוב ,לשטוף
שוב את הידיים (והפעם גם לברך) ,ואז לבצוע את הלחם וסוף־סוף
גם לאכול אותו .כי ,על מנת ליהנות באמת ִמ ַּטעֲמָ ה של הארוחה הזאת,
עלינו קודם־כל לעמוד על טעמו המתוק של חגה.

שורש המילה "ורחץ" בעברית קשור בשטיפה וניקיון ,אך בארמית
פירושו גם לבטוח .זהו ביטוי מטאפורי :כאשר אנו שוטפים זה את ידיו
של זה ,אנו חוגגים את האמון ההדדי ,וחושבים על מקור התקווה
והביטחון שאנו רוצים להביא זה לזה ולאחרים.

העבירו קערת מים ושטפו בה את הידיים.
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ַכ ְר ַפס
הכרפס ,או כל סוג של עלים אכילים ,הוא סמל האביב והתקווה .מי
המלח מסמלים את טעם הדמעות והכאב של בני עמנו.

טובלים כרפס במי מלח ומנהל/ת הסדר אומר/ת:

עולָּ םּ ,ב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ָּהאֲ ָּד ָּמה.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ

הקהל משיב:

אמן!
אוכלים את הכרפס וטועמים את טעם התקווה והדמעות.
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י ַַחץ
חציית המצה
קחו את המצה האמצעית וחצו אותה לשניים ,כאשר אחד החלקים גדול מהשני .את
החלק הגדול שימו בצד כאפיקומן .את הקטן השיבו אל בין שתי המצות הנותרות.

האפיקומן ישמש כקינוח האחרון של הארוחה .נהוג שהילדים מוצאים
את האפיקומן בסוף הטקס ,אחרי שהתמקחו על שי תמורת השבתו,
כי בלי האפיקומן ,הערב לא יכול להגיע לסיומו .המשחק ,בו
המבוגרים מפצים את הילדים על תעלול ,נועד לערב את הילדים
ולהפוך את האירוע החשוב למהנה יותר עבורם ,ועבור כולם.
לפי המסורת ,המינימום שצריך לאכול מהאפיקומן בסוף הערב הוא
"כזית" ,מידה שעוד נשתמש בה בהמשך הערב .מפני שחכמים לאורך
הדורות לא היו בטוחים מהי מידת הנפח הזאת ,ובגלל שחששו
שחלילה לא יאכלו מספיק כדי לקיים את המצווה ,הם קיבלו את
הסברה המחמירה שהזיתים פעם היו ענקיים ,וקבעו ש"כזית" פירושו
בערך גודל של ביצה כיום .אגב ,יחידת הנפח "כביצה" נחשבת כפולה
לה .ככלל ,הגיון פרשני זה של "הרחקת הגדר" הוא יסוד נפוץ
בפסיקה היהודית ,המניחה שיש לחסל כל ספק של חטא .לצורך
השוואה ,הגיון יסוד מוסלמי קובע שכל מה שהאל ברא מותר לאדם,
למעט המעט שנאסר מפורשות ,ומכאן שאיסור המותר הוא חטא שווה־
ערך להתרת איסור ,וזאת על־מנת שאיסורים שקבעו בני־אדם לא
יגברו על הוראות האל.

15

על מקורה היווני של המילה אפיקומן מסכימים התלמוד והבלשנים
המודרניים .הם מקבלים חיזוק לכך מהופעתם של מנהגים יוונים אחרים
בסדר הפסח ,כגון השילוב בין ארוחה ודיון ,ואכילה בהסבה ,מעין
שכיבה על צד שמאל ,עם שמיכות מתחת לבית השחי ,ואכילה ביד
ימין ממגש שעליו היו המשרתים מגישים אוכל לנכבדים הפרסים,
היוונים והרומאים .אך בעוד שהתלמוד הבבלי גורס שפירושה היווני
של המילה היה קינוח ,התלמוד הירושלמי והאטימולוגים מצביעים על
קומיוס" ,הבידור שלאחר") .מנהיגי
התהלוכה של אחרי המשתה (אֶ ִפיֹ -
הדת היהודים אסרו "להמשיך אחרי [הערב אל] האפיקומן" ,וקבעו
שיש להמשיך לדון בצוותא בענייני הפסח ,ולפי הסברה ,משם נדד
הביטוי לתאר את המצה החצויה כקינוח הארוחה .גם בחלק מתהלוכות
הפסחא ,אגב ,היו ילדים נוהגים לתבוע מתנות תמורת מטעמים שגנבו,
מנהג שדומה במשהו לחיפושי הביצים והשוקולד המוכרים כיום,
ובמידה פחותה לממתק-או-תעלול.
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ַמ ִּגיד
הגדת יציאת מצרים
בקבלה הספרדית (המיסטיקה היהודית) המגיד היה דמות מעולם אחר
הנגלית לצדיק חי ומגלה לו דברי תורה (במאות
ה־ 16-18בעיקר) .אך ביהדות אשכנז( ,במיוחד מן המאה ה־ ,)18המגיד
(או מגיד מישרים) היה דרשן ומספר סיפורים.

סיפור על סיפור סיפורים
כל אימת שהבעל שם טוב ,מייסד החסידות המודרנית ,היה רואה
שפורענות מאיימת על היהודים ,הוא היה נוהג לצאת ולהתבודד ביער.
שם ,היה מבעיר מדורה מיוחדת ,נושא תפילה מיוחדת ,והצרה הייתה
יט ְש ,הייתה סיבה דומה
ממז ְִר ְ
נמנעת .לימים ,כשלתלמידו ,הרב המגיד ֶ
להשתדל אצל שמים ,היה גם הוא הולך לאותו המקום ביער ואומר:
"שמע ,אדון עולם! אינני יכול להבעיר את האש ,אך מכיר אני את
מקומה ויכול אני לומר את תפילתה" .אחר כך ,היה ר' משה לייב
סוב ,מנהיג דור החסידות השלישי ,הולך ליער כדי להציל את העם
מסַּ ֹ
היהודי ואומר" :אינני יכול להדליק את האש ,ואת התפילה אני לא
מכיר ,אך אני יודע מהו המקום" .ואחריו ,נפל הדבר על ר' ישראל
מרוזִ'ין לגבור על אסונות .בעודו ישוב בביתו ,עם ראשו בין ידיו,
דיבר אל האלוהים" :אינני יכול להדליק את האש ,ואת התפילה אינני
יודע ,ואף את המקום ביער אין אני מכיר .כל שביכולתי לעשותו זה
לספר את הסיפור ,ומוכרח שיהיה זה מספיק" .וזה הספיק.
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כאות לקבלת אורחים ,פותחים עתה את הדלת ,ומנהיג/ת הסדר ְמגַלּ ה ומגביה/ה את
הַ מצות ואומר/ת:

ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָא ִּדי אֲ ָכלו ַא ְב ָה ָתנָ א ְב ַא ְר ָעא ְד ִּמ ְצ ָריִּ ם.
ֵיתי וְ יֵיכֹלָ ,כל ִּד ְצ ִּר ְ
ֵיתי וְ יִּ ְפ ַסחָ .ה ַש ָתא
יך י ֵ
ָכל ִּד ְכ ִּפין י ֵ
ָה ָכא ,לְ ָשנָה ַה ָב ָאה ְב ַא ְר ָעא ְדיִּ ְש ָר ֵאלָ .ה ַש ָתא ַע ְב ֵדי,
חו ִּרין.
ְל ָשנָה ַה ָב ָאה ְבנֵי ֹ
בעברית מודרנית" :זהו לחם העוני שאבותינו אכלו בארץ מצרים .כל
הרעבים מוזמנים לאכול ,וכל הנזקקים מוזמנים לעשות פסח .השנה
אנו מייחלים לחגוג את השנה הבאה בארץ ישראל .אנו עבדים השנה,
ונקווה להיות בני חירות בשנה הבאה".
התקווה להיות "בשנה הבאה בארץ ישראל" ,איננה תקווה למקום
לבוא המשיח ,שבלעדיו אין עולים לארץ ישראל .כלומר,
אחר ,אלא ֹ
זוהי תקווה לזמן אחר ,זמן של חירות וגאולה .הציפייה העל־זמנית היא
מושג מרכזי ביהדות ,ויש שמפרשים את ההמתנה והאמונה בבוא
המשיח כמצב נצחי .מכאן שכל משיח ש"מגיע" ,כמו ישו(ע) ,הוא
לעולם משיח שקר.

סוגרים את הדלת ומזיזים הצידה את מגש המצות.
מוזגים כוס שניה ,אך לא שותים.
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ארבע הקושיות
ערב הסדר שונה מהסעודות של החגים האחרים .הסעודה עצמה היא
סמלית :למאכלים ולאופן אכילתם יש משמעויות ייחודיות .כדי לדעת
מהן ,עלינו להתחיל קודם־כל להקשות בשאילת השאלות המסורתיות
(הקושיות ,מלשון קושי) שעוזרות לזכור את ייחודו של ערב פסח.
אחד או כל המסובין (נהוג שזהו/י הילד/ה הצעיר/ה ביותר) שואלים או שרים:

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
ש[הרי] ְּבכָ ל הַ ּ ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין חָ מֵּ ץ וּמַ ָּצה,
[ואילו] הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זּה ֻּ ּ -כלּ וֹ מַ ָּצה?
ש[הרי] ְּבכָ ל הַ ּ ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין ְש ָאר יְ ָרקוֹ ת,
[ואילו] הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זּה ָמרוֹ ר?
ש[הרי] ְּבכָ ל הַ ּ ֵּלילוֹ ת ֵּאין ָאנ ּו מַ ְט ִּבילִ ין [מאכלים במטבל] אֲ ִפיל ּו ּ ַפעַ ם אחָ ת,
[ואילו] הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זּה ְש ּ ֵּתי ְפעָ ִמים?
ש[הרי] ְּבכָ ל הַ ּ ֵּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכלִ יןֵּ ּ ,בין [אם] יוֹ ְש ִבין וּבֵּ ין [אם] ְמסֻּ ִּבין,
[ואילו] הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זּה ּ ֻּכ ּ ָלנ ּו ְמסֻּ ִּבין?
משיבים את קערת המצות ומגלים את המצות.

על השאלות האלו משיבים באמירת ההגדה.
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יאנו יְ ָי אֱ ל ֵֹהינו ִּמ ָשם
עֲ ָב ִּדים ָהיִּ ינו לְ ַפ ְרעֹה ְב ִּמ ְצ ָריִּ ם ,וַ י ֹו ִּצ ֵ
דוש ָברוךְ
הו ִּציא ַה ָק ֹ
רו ַע נְ טויָה .וְ ִּאלו ל ֹא ֹ
ְביָד חֲ זָ ָקה ו ִּבזְ ֹ
בו ֵתינו ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם ,הֲ ֵרי ָאנו ו ָבנֵינו ו ְבנֵי ָבנֵינו
הוא ֶאת אֲ ֹ
ש ְע ָב ִּדים ָהיִּ ינו לְ ַפ ְרעֹה ְב ִּמ ְצ ָריִּ ם .וַ אֲ ִּפילו [=אף אילו ,גם
ְמ ֻׁ
בונִּ יםֻׁ ,כלָ נו זְ ֵקנִּ יםֻׁ ,כלָ נו
אם] ֻׁכ ָלנו חֲ ָכ ִּמיםֻׁ ,כ ָלנו נְ ֹ
יאת
יצ ַ
ֹיו ְד ִּעים ֶאת ַהת ֹו ָרה[ ,עדיין] ִּמ ְצוָ ה ָעלֵ ינו לְ ַס ֵפר ִּב ִּ
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם הֲ ֵרי זֶה
יצ ַ
ִּמ ְצ ַריִּ ם .וְ ָכל ַה ַמ ְר ֶבה לְ ַס ֵפר ִּב ִּ
ש ָבח.
ְמ ֻׁ

החובה לספר על יציאת מצרים לא פוסחת על איש ,ואף גדולי הרבנים
והידענים דנים בה כל שנה ,ופעם אחת ,אף דנו בה משך כל הלילה,
כפי שמספר הסיפור הבא.
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ש ַע וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶבן
הו ֻׁ
יעזֶר וְ ַר ִּבי יְ ֹ
ַמעֲ ֶשה ְב ַר ִּבי אֱ לִּ ֶ
פון ֶש ָהיו ְמ ֻׁס ִּבין ִּב ְבנֵי
יבא וְ ַר ִּבי ַט ְר ֹ
עֲ ז ְַריָה וְ ַר ְבי עֲ ִּק ָ
תו ַה ַליְ לָ ה
או ֹ
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם ָכל ֹ
יצ ַ
ְב ַרק ,וְ ָהיו ְמ ַס ְפ ִּרים ִּב ִּ
יע זְ ַמן
יהם וְ ָא ְמרו לָ ֶהםַ :רב ֹו ֵתינוִּ ,ה ִּג ַ
יד ֶ
ַעד ֶש ָבאו ַת ְל ִּמ ֵ
יאת ְש ַמע ֶשל ַשחֲ ִּרית [תפילת השחר ,הנאמרת עם
ְק ִּר ַ
הזריחה]ָ .א ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר ֶבן עֲ ז ְַריָה" :הֲ ֵרי אֲ נִּ י ְכ ֶבן
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם
יתי ֶש ֵת ָא ֵמר יְ ִּצ ַ
ִּש ְב ִּעים ָשנָה ,וְ ל ֹא ז ִָּכ ִּ
ילות"ַ ,עד ֶש[קטע אותו ו] ְד ָר ָשה ֶבן ֹזו ָמא[" :כמו]
ַב ֵל ֹ
אתךָ
ֶשנֶאֱ ַמר [בספר דברים טז]" :לְ ַמ ַען ִּתזְ כֹר ֶאת ֹיום צֵ ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם כֹל יְ ֵמי ַחי ָ
ֶיך"[ .בן זומא הסביר ,שאילו היה
נאמר רק] יְ ֵמי ַחי ָ
ֶיך – [הכוונה הייתה] ַהי ִָּמים[ ,זאת אומרת,
הימים ולא הלילות; לעומת זאת ,כאשר כתוב] ָכל יְ ֵמי ַחי ָ
ֶיך –
[הכוונה היא לימים שלמים ,במובן של יממות ,כלומר ,כולל]
או ְמ ִּרים[ :אילו היה נכתב] יְ ֵמי
ילות .וַ חֲ ָכ ִּמים [אחרים] ֹ
ַה ֵל ֹ
עולָ ם ַהזֶה[ ,אבל] כֹל יְ ֵמי ַחי ָ
ַחי ָ
ֶיך
ֶיך – [משמעותם הייתה] ָה ֹ
ימות
– [פירושם כל ימי חייך כעם ,שיהיה בכוחם] ְל ָה ִּביא לִּ ֹ
יח.
ַה ָמ ִּש ַ
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פילולוגיה כזאת ,שמבארת את הטקסט העתיק באמצעות מתן משמעות
לדקדוקי הלשון של המקור ,היא מסורת רבת דורות ביהדות )וגם
באסלאם( ,אבל היא ממחישה אפילו סוגיות מודרניות באפיסטמולוגיה
של היחסים שבין טקסט ומשמעותו .למרות שהחכמים היהודים
מחפשים את המשמעות בטקסט (או בכוונת הדובר) ,יוצא
שדוגמאותיהם ממחישות עד כמה ייתכן – ולעיתים אף צריך – להבין
ולפרש אותו בצורה שונה .המשמעות של טקסט משתנה לפי ההקשר
של הקוראים המפרשים אותו ,ולכן ,כפי שנראה להלן ,את אותו
הטקסט הקדוש פרשו חכמים שונים בצורות שונות זה מזה.

קוםָּ ּ ,בר ּו ְך ה ּואָּ ּ .בר ּו ְך ֶש ּנ ַָּתן ּת ֹו ָּרה לְ ַע ּמ ֹו יִ ְש ָּר ֵאל,
ּ ָּבר ּו ְך ַה ּ ָּמ ֹ
ּ ָּבר ּו ְך ה ּוא.
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ְכ ֶנגֶד [=על] ַא ְר ָב ָעה [טיפוסי] ָבנִּ ים [ובנות] ִּד ְב ָרה ת ֹו ָרה:
ינו ֹיו ֵד ַע
ֶא ָחד ָח ָכם ,וְ ֶא ָחד ָר ָשע ,וְ ֶא ָחד ָתם ,וְ ֶא ָחד ֶש ֵא ֹ
אול [=זה שבכלל לא שואל].
לִּ ְש ֹ
או ֵמר?
ָח ָכם ָ -מה הוא ֹ
דות וְ ַהחֻׁ ִּקים וְ ַה ִּמ ְש ָפ ִּטים אֲ ֶשר ִּצ ָוה יְ ָי אֱ ל ֵֹהינו
" ַמה ָה ֵע ֹ
ֶא ְת ֶכם?" (דברים ו [ )20בן-ישראל מהסוג הזה מבקש ללמוד],
כות ַה ֶפ ַסח[ ,עד
לו ְכ ִּה ְל ֹ
וְ [לכן] ַאף [=גם] ַא ָתה אֱ ָמר ֹ
יקו ָמן.
האחרונה ,שהיא] ֵאין ַמ ְפ ִּט ִּירין ַא ַחר ַה ֶפ ַסח אֲ ִּפ ֹ
או ֵמר?
ָר ָשע ָ -מה הוא ֹ
[ביהירותָ ]:מה ָהעֲ בֹו ָדה ַהז ֹאת לָ ֶכם? (שמות יב )26
הו ִּציא ֶאת
לו .ולְ ִּפי [זה] ֶש ֹ
[שימו לב שאמר] לָ ֶכם  -וְ ל ֹא ֹ
מו ִּמן ַה ְכלָ ל [הרי ש] ָכ ַפר ְב ִּע ָקר .וְ ַאף ַא ָתה ַה ְק ֵהה
ַע ְצ ֹ
לוַ " :בעֲ בור זֶה [ש] ָע ָשה יְ ָי
ֶאת ִּשנָיו [=בייש אותו] וֶ אֱ מֹור ֹ
לִּ י ְבצֵ א ִּתי [אני] ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם" (שמות יג [ .)8כשתאמר לו ]:לִּ י -
לו [תרמוז ש] ִּאילו ָהיָה ָשם ,ל ֹא ָהיָה נִּ גְ ָאל.
וְ ל ֹא ֹ
האמנם הקב"ה אכזרי עד כדי כך שהיה משאיר אנשים בעבדות פרך
לדורות רק בשל זלזולם היהיר ,או בגלל שלא ניאותו להעריך את
חירותם ,או להכיר עליה תודה? לא היה פשוט ומידתי ורחום יותר
לחנך אותם?
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הואיל ואיננו יכולים לקבל שהאל הוא רשע יותר מה"רשעים" ,יש
להסיק שהכוונה כאן היא שיש להקניטם ,במובן זה ש"לא היה מגיע
להם" להיגאל .או ,לחילופין ,שגאולתם אינה שלימה בגלל שאינם
יודעים להעריך את חירותם .מה דעתכם?

או ֵמר?
ָתם ָמה הוא ֹ
[טיפוס זה פשוט שואלַ ]:מה ז ֹאת?
יאנו יְ ָי ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ םִּ ,מ ֵבית
הו ִּצ ָ
וְ ָא ַמ ְר ָת ֵאלָ יוְ " :בחֹזֶק יָד ֹ
עֲ ָב ִּדים" (שמות יג .)14
אול,
ינו ֹיו ֵד ַע לִּ ְש ֹ
וְ [באשר הטיפוס הביישן או הצעיר מדי] ֶש ֵא ֹ
לו[ .כמו] ֶשנֶאֱ ַמר:
ַאת[ה] ְפ ַתח [את הדיון ביוזמתך ואמור] ֹ
"וְ ִּה ַג ְד ָת לְ ִּבנְ ָך ַב ֹיום ַההוא לֵ אמֹרַ ,בעֲ בור זֶה ָע ָשה יְ ָי לִּ י
אתי ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם" (שמות יג .)8
ְבצֵ ִּ
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בו ָדה ָז ָרה ָהיו
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
[סיפורנו מתחיל כאשר] ִּמ ְת ִּח ָלה ֹ
תו.
קום [=אלוהים] לַ עֲ ב ָֹד ֹ
בו ֵתינו ,וְ ַע ְכ ָשיו ֵק ְר ָבנו ַה ָמ ֹ
אֲ ֹ
ש ַע ֶאל ָכל ָה ָעם ,כֹה ָא ַמר יְ ָי
הו ֻׁ
ֹאמר יְ ֹ
ֶשנֶאֱ ַמר" :וַ י ֶ
עולָ ם,
יכם ֵמ ֹ
בו ֵת ֶ
ָשבו אֲ ֹ
ָהר י ְ
אֱ ל ֵֹהי יִּ ְש ָר ֵאלְ :ב ֵע ֶבר ַהנ ָ
ָחור ,וַ י ַַע ְבדו אֱ ל ִֹּהים אֲ ֵח ִּרים.
ֶת ַרח אֲ ִּבי ַא ְב ָר ָהם וַ אֲ ִּבי נ ֹ
אולֵ ךְ
ָהר וָ ֹ
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנ ָ
וָ ֶא ַקח ֶאת אֲ ִּב ֶ
לו ֶאת
עו וָ ֶא ֵתן ֹ
תו ְב ָכל ֶא ֶרץ ְכ ָנ ַען ,וָ ַא ְר ֶבה ֶאת ז ְַר ֹ
או ֹ
ֹ
יִּ ְצ ָחק ,וָ ֶא ֵתן לְ יִּ ְצ ָחק ֶאת יַעֲ קֹב וְ ֶאת ֵע ָשו .וָ ֶא ֵתן לְ ֵע ָשו
ֹתו [כיום מזוהה עם הרכס שבין ים
ֶאת ַהר ֵש ִּעיר לָ ֶר ֶשת א ֹ
המלח לעקבה] ,וְ יַעֲ קֹב ו ָב ָניו י ְָרדו ִּמ ְצ ָריִּ ם"( .יהושע כד )2-4
תו לְ יִּ ְש ָר ֵאלָ ,ברו ְך הואֶ .ש[כן]
ָברו ְך ש ֹו ֵמר ַה ְב ָט ָח ֹ
דוש ָברו ְך [לא שכח את הבטחתו לאורך כל תקופת
ַה ָק ֹ
העבדות ,אלא] הוא ִּח ַשב ֶאת ַה ֵקץ [של העבדות] ,לַ עֲ ש ֹות
ְכ ַמה ֶש ָא ַמר [עוד הרבה קודם] ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִּבינו ִּב ְב ִּרית
ֹאמר ְל ַא ְב ָרםָ ,ידֹע ֵת ַדע ִּכי
ֵבין ַה ְב ָת ִּריםֶ .שנֶאֱ ַמר" :וַ י ֶ
גֵר יִּ ְהיֶה ז ְַרעֲ ָך ְב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם ,וַ עֲ ָבדום וְ ִּענו א ָֹתם
אות ָשנָה .וְ ַגם ֶאת ַהג ֹוי אֲ ֶשר יַעֲ בֹדו ָדן ָאנ ִֹּכי
ַא ְר ַבע ֵמ ֹ
דול" (בראשית טו .)13-14
וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן י ְֵצאו ִּב ְר ֻׁכש ָג ֹ
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לפי הסבר זה ,הן העבדות והן החירות היו נגזרו מראש הרבה קודם
לכן .לפיכך ,הכול היה מתוכנן ,ולא הייתה הרשות נתונה ,זאת אומרת,
העבדות לא הייתה עונש על מעשה רע שעשו בני־ישראל (או
המצרים) מרצונם החופשי .הבעיה התיאולוגית העולה מכך היא
שהאלוהים איננו הוגן :הוא מעניש בחומרה הן דורות של בני ישראל,
והן את המצרים ,על מעשים שלא היה בכוחם לעשות אחרת .מה
דעתכם?
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ההגדה מזכירה שהדיכוי המצרי איננו יחיד ,אלא הוא חלק מסדרה של
מעשי נבלה שגברנו עליהם .נרים כוס (אבל לא נשתה עדיין) כדי
להודות על הזכות שעמדה לנו להיות חופשיים.
יש לכסות את המצות ,ומנהל/ת הסדר מגביה/ה את הכוס ואומר/ת:

בו ֵתינ ּו וְ לָּ נ ּו! ֶשלּ ֹא ֶא ָּחד ִּבלְ ָּבד ָּע ַמד ָּעלֵ ינ ּו
ש ָּע ְמ ָּדה לַ אֲ ֹ
וְ ִהיא ֶ
עו ְמ ִדים ָּעלֵ ינ ּו לְ ַכלּ ֹו ֵתנ ּו,
דור ֹ
לְ ַכלּ ֹו ֵתנ ּוֶ ,א ּ ָּלא ֶש ְּב ָּכל ּד ֹור וָּ ֹ
דוש ּ ָּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִּצילֵ נ ּו ִמ ּי ָָּּדם.
וְ ַה ָּ ּק ֹ
הניחו בחזרה את הכוס וגלו את המצות.

צֵ א ולְ ַמד ַמה ִּב ֵקש לָ ָבן ָהאֲ ַר ִּמי לַ עֲ ש ֹות לְ יַעֲ קֹב ָא ִּבינו.
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נצא ונלמד ,אך לסיפור הזה יש להקדים הקשר .לָ בָ ן הארמי היה אחיה
של רבקה ואביהן של לאה ורחל .מכאן שיעקב התחתן עם בנות
דודותיו ,ורבים מבני־ישראל הם אפוא בניהן של רחל ולאה (או של
שפחותיהן שאולצו ללדת עבורו) ,כלומר ,הם גם בני־לָ בן .לכל שלושת
אבותינו הפטריארכים (נשים היו מעין רכוש) לא הייתה כל בעיה
לשאת ארמיות ,ואימהות מעמים אחרים לא רק שקדמו לאומה
הישראליות ,אלא נכנסו בה לאורך הדורות ,כך שהגבלות אתניות לא
תואמות את ההיסטוריה הישראלית .רות המואביה ,סבתא־רבא של
המלך דוד ,הוכנסה אל העם חרף איסור מפורש לשאת מואביות,
ובאמצעות התקדים ה"רפורמי" והפרוגרסיבי שלה ,סללה את הדרך
לנשים נוכריות רבות מספור ,אשר השתלבו בעם־ישראל והפכו
לאימהותינו לאורך הדורות.
מכל מקום ,לפי הסיפור המקראי ומסורת חז"ל ,לָ בָ ן הארמי הוא נוכל,
חמדן ורמאי שעינו קלטה בחמדנות כבר מהרגע הראשון את עושרו
של אברהם ,ומשום כך פעל להשיא את אחותו ,רבקה ,לבנו של
אברהם ,יצחק .דור אחר כך ,כשיעקב רימה את אביו הגוסס ,יצחק,
ע ָשו ,הוא נמלט בעצת אימו ,רבקה,
וגנב את ברכת הבכור מאחיוֵ ,
אל אחיה ,דודו ,לָ בָ ן .לבן הפך למעסיק נצלן ,וניצל את ההזדמנות
להעסיק את אחיינו יעקב בשכר נמוך ,ואחר כך גם להפר את הסכם
ההעסקה ,ובמקום רחל ,השיא לו את בכורתו לאה ,ובכך אילץ את
יעקב לעבוד עבורו כפליים (שיש שיאמרו שזה גונב מגנב פטור ,כי
גם יעקב רימה את אביו ואחיו).

לפי ההגדה ,לבן הוא דוגמה לכך שנוכלים ומדכאים יש בכל הדורות,
ופרעֹה לא היה הגרוע מכולם.
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ֶש[הרי] ַפ ְרעֹה ל ֹא גָ זַר [מוות] ֶא ָלא ַעל ַה ְז ָכ ִּרים וְ [אילו]
קור ֶאת ַהכֹל
לָ ָבן ִּב ֵקש לַ עֲ ֹ
בשלב זה יש להבהיר שלבן לא הורה לרצוח את צאצאיו שלו ,הלוא
הם בני חתנו יעקב ,אלא הפר הסכם העסקה נוסף עימו ,הנוגע לצאן
שהיה אמור יעקב לקבל כשעזב שנים של עבודה במשק של לָ בָ ן ,כדי
שיוכל להתחיל חיים עצמאיים .השניים הסכימו על צעירי העזים
והכבשים שיעקב יוכל לקחת ,אולם ביום הפרידה ,לבן לא השאיר
את פרטי הצאן שהבטיח ,שהיו מאפשרים ליעקב להרבות אותם.
אפשר שכך ניסה לבן למנוע בעד יעקב מלשגשג ולהפוך לעם גדול,
שכן הפרת הסכם ההעסקה איימה על הקיימות של משק יעקב לאורך
זמן .נציין שיש קשרים הדדיים בין מספר הילדים והחיות והצמחייה
המבויתים ,אשר יחד מהווים את אמצעי הייצור של המשק החקלאי.
למרבה המזל ,יעקב – שיזוהה מיד כארמי – הצליח לרבות את הצאן
בכל זאת ,ושגשג מאוד.
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ֶשנֶאֱ ַמר" :אֲ ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִּבי ,וַ י ֵֶרד ִּמ ְצ ַריְ ָמה וַ יָגָ ר ָשם
דולָ ,עצום וָ ָרב" (דברים כו .)5
ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ,וַ יְ ִּהי ָשם לְ ֹגוי ָג ֹ
ואת חלקי הפסוק הזה פרשו כך:
ַויֵּרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה

[יעקב היה] ָאנוּס [לעשות זאת] עַ ל ּ ִפי הַ דִּ ּבוּר [כלומר,
לפי הנבואה שכך הוא ייעשה].

ַו ָ ּי ָגר ָשם

ְמלַ ּ ֵּמד שלֹא י ַָרד ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו לְ ִה ְש ּ ַת ֵּּקעַ ְּב ִמ ְצ ַריִ ם א ּ ָלא
ֹאמר ּו אל ּ ַפ ְרעֹה,
לָ גוּר ָשם [באופן זמני] .שנּ אֱ מַ ר :וַ ּי ְ
לָ גוּר [זמנית] ּ ָב ָארץ [שלך] ּ ָבאנוִּּ ,כי ֵּאין ִמ ְרעה ל[האכיל
את ה] ּצֹאן אֲ שר לַ עֲבָ ד ָ
יךִּ ,כי כָ בֵּ ד הָ ָרעָ ב [=בצורת]
ְּבארץ ְּכנָעַ ן [כרגע] .וְ עַ ּ ָתה י ְֵּשב ּו נָא עֲבָ ד ָ
יך ְּבארץ ּגֹשן
[כלומר ,בפריפריה המצרית] (בראשית מז .)4

ִּב ְמ ֵּתי ְמעָ ט

ְּכמַ ה ּשנּ אֱ מַ רְּ " :ב ִש ְב ִעים נפש י ְָרד ּו אֲ בוֹ ת ָ
יך ִמ ְצ ָריְ מָ ה,
וְ עַ ּ ָתה ָש ְמ ָך יְ ָי אֱ לֹה ָ
יך ְּככוֹ ְכבֵּ י הַ ּ ָשמַ יִ ם לָ רֹב"
(דברים י .)22

וַיְ ִהי ָשם לְ גוֹ י

ְמלַ ּ ֵּמד שהָ י ּו יִ ְש ָר ֵּאל ְמצֻּ ּיָנִ ים ָשם
[כלומר ,בעלי זהות וייחוד].

ּגָדוֹ ל ,עָ צוּם

ְּכמה ּשנּ אֱ מַ ר" :ו ְּבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ּ ָפר ּו ַו ִ ּי ְש ְרצ ּו וַ ִ ּי ְר ּב ּו ַו ּיַעַ ְצמ ּו
ִּב ְמאֹד ְמאֹדַ ,ו ִּת ּ ָמלֵּ א הָ ָארץ א ָֹתם" (שמות א .)7

וָ ָרב

ְּכמַ ה ּשנּ אֱ מַ רְ " :רבָ בָ ה ְּכצמַ ח הַ ּ ָשדה נְ ַת ִּת ְ
יךַ ,ו ִּת ְר ִּבי
ַו ִּתגְ דְּ לִ י ַו ּ ָתב ִֹאי ּ ַבע ֲִדי ע ֲָדיִ יםָ ,ש ַדיִ ם ָנכֹנ ּו ו ְּשעָ ֵּר ְך ִצ ּ ֵּמחַ ,
וְ ַא ְּת עֵּ רֹם וְ ע ְריָה .וָ א ֱעבֹר עָ לַ יִ ְך וָ א ְר ֵּא ְך ִמ ְת ּבוֹ ססת
חיִ י"
חיִ י ,וָ אֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך ֲ
ְּב ָדמָ יִ ְך ,וָ אֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך ֲ
(יחזקאל טז .)6 ,7
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וַ י ֵָרעו א ָֹתנו ַה ִּמ ְצ ִּרים וַ יְ ַענונו ,וַ יִּ ְתנו ָעלֵ ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָשה.
ומפרשים:
ַו ּי ֵָּרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ִּמ ְצ ִרים

ְּכמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :הָ בָ ה נִ ְתחַ ְכמָ ה לוֹ ּפן יִ ְר ּבה,
וְ הָ יָה ִּכי ִת ְקראנָה ִמלְ חָ מָ ה וְ נוֹ סַ ף גַם הוּא עַ ל
שנְ ֵּאינ ּו וְ נִ לְ חַ ם ּ ָבנוּ ,וְ עָ לָ ה ִמן הָ ָארץ"
(שמות א )19

המצרים דיכאו את הישראלים וראו בהם איום דמוגרפי .הם חששו
שבני ישראל עלולים להצטרף לאויביהם של המצרים בשעת מלחמה,
למשל לארמים או לכנענים שמהם באו הישראלים ,ויהוו אויב מבפנים.
האם נוכל ללמוד את הלקח ההיסטורי?
וַיְ עַ נּ וּנ ּו

ָשימ ּו עָ לָ יו ָש ֵּרי ִמ ִּסים לְ מַ עַ ן
ְּכמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וַ ּי ִ
עַ ּנֹתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתםַ .ו ִ ּיבן עָ ֵּרי ִמ ְס ְּכנוֹ ת [=מחסני
תבואה] לְ פַ ְרעֹה .את ּ ִפתֹם [פי אתום ,בית אל־
השמש אתום] וְ את ַרעַ ְמסֵּ ס" (שמות א .)11

וַיִ ְּתנ ּו עָ לֵּ ינ ּו ֲעב ָֹדה ָק ָשה
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ְּכמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וַ ַיע ֲִבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם את ְּבנֵּי
יִ ְש ָר ֵּאל ְּבפָ ר ְך" (שמות א )13

וַ ִּנ ְצ ַעק ֶאל יְ ָי אֱ ל ֵֹהי אֲ ב ֵֹתינו ,וַ ִּי ְש ַמע יְ ָי ֶאת קֹלֵ נו ,וַ י ְַרא
ֶאת ָענְ יֵנו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נו וְ ֶאת לַ חֲ ֵצנו.
ומפרשים:
ו ִַּנ ְצעַ ק אל יְ ָי אֱ לֹהֵּ י אֲ ב ֵֹּתינ ּו ְּכמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וַ יְ ִהי בַ ּי ִָמים הָ ַר ִּבים הָ הֵּ ם
ַו ּיָמָ ת מל ְך ִמ ְצ ַריִ םַ ,ו ּי ֵָּאנְ ח ּו ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ִמן
שוְ עָ ָתם אל הָ אֱ ל ִֹהים
הָ עֲבוֹ ָדה ַו ִ ּיזְעָ קוַּ ,ו ּ ַתעַ ל ַ
בו ָדה" (שמות ב .)23
ִמן הָ ֲע ֹ
ַו ִ ּי ְשמַ ע יְ ָי את קֹלֵּ נ ּו

ְּכמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וַ ִ ּי ְשמַ ע אֱ ל ִֹהים את נַאֲ ָק ָתם,
ַו ִ ּיז ְּכוֹ ר אֱ ל ִֹהים את ְּב ִריתוֹ את ַא ְב ָרהָ ם ,את
יִ ְצחָ ק וְ את ַי ֲעקֹב (שמות ב .)24

ַו ּי ְַרא את עָ נְ יֵּנ ּו

זוֹ ּ ְפ ִרישוּת דּ ר ְך ארץ (כלומר ,הפרדת גברים
ונשים שמנעה מהם מלהתרבות)ְּ .כמָ ה
שנּ אֱ מַ רַ " :ו ּי ְַרא אֱ ל ִֹהים את ְּבני יִ ְש ָר ֵּאל ַו ּי ֵַּדע
אֱ ל ִֹהים (שמות ב .)25

וְ את עֲמָ לֵּ נ ּו

ֵּאלּ ּו הַ ּ ָבנִ ים [שעבורם עומל האדם]ְּ .כמָ ה
או ָרה ּ ַת ְשלִ יכֻּ ה ּו,
שנּ אֱ מַ רָ ּ :כל הַ ּ ֵּבן הַ ִ ּילּ וֹ ד הַ יְ ֹ
וְ כָ ל הַ ּ ַבת ְּתחַ ּיוּן (שמות א .)22

וְ את לַ חֲצֵּ נ ּו

זה הַ דְּ חַ ק [שיטות הדיכוי ,או הצפיפות]ְּ .כמָ ה
יתי את הַ ּ ַלחַ ץ אֲ שר ִמ ְצ ַריִ ם
שנּ אֱ מַ ר" :וְ גַם ָר ִא ִ
לֹח ֲִצים א ָֹתם (שמות ג .)9
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וַ י ֹו ִּצ ֵאנו יְ ָי ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְ ר ַֹע נְ טויָה ,ו ְבמ ָֹרא
ֹתות ו ְבמ ְֹפ ִּתים (דברים כו .)8
ָגדֹל ,ו ְבא ֹ
ַויּוֹ ִצ ֵּאנ ּו יְ ָי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא עַ ל יְ ֵּדי מַ לְ ָא ְך ,וְ לֹא עַ ל יְ ֵּדי ָש ָרף ,וְ לֹא עַ ל יְ ֵּדי
ָשלִ יחַ  ,א ּ ָלא הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא ִּב ְכבוֹ דוֹ ו ְּבעַ ְצמוֹ ! שנּ אֱ מַ ר" :וְ עָ בַ ְר ִּתי ְבארץ
יתי ּ ָכל ְּבכוֹ ר ְּבארץ ִמ ְצ ַריִ ם מֵּ ָא ָדם וְ עַ ד ְּבהֵּ מָ ה,
ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הַ זּה ,וְ ִה ּ ֵּכ ִ
ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵּ י ִמ ְצ ַריִ ם אעֱשה ְשפָ ִטים [=עונשי משפט צדק] .אֲ נִ י יְ ָי"
(שמות יב .)12

וְ עָ בַ ְר ִּתי ְבארץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הַ זּה

אֲ נִ י וְ לֹא מַ לְ ָא ְך

יתי ּ ָכל ְבכוֹ ר ְּבארץ ִמ ְצ ַריִ ם
וְ ִה ּ ֵּכ ִ

אֲ נִ י וְ לֹא ָש ָרף

ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵּ י ִמ ְצ ַריִ ם אעֱשה ְשפָ ִטים

אֲ נִ י ולֹא הַ ּ ָשלִ יחַ

אֲ נִ י יְ ָי

אֲ נִ י הוּא ולֹא ַאחֵּ ר.

חז ָָקה
ְּביָד ֲ

זוֹ

הַ דּ ברְּ .כמָ ה שנּ אֱ מַ רִ " :ה ּנֵּה יַד

יְ ָי הוֹ יָה ְּב ִמ ְקנְ ָך

מו ִריםַ ּ ,ב ְּגמַ ִּליםַ ּ ,ב ּ ָב ָקר
ח ֹ
אֲ שר ּ ַב ּ ָשדהַ ּ ,ב ּסו ִּסיםַ ּ ,ב ֲ
וּבַ ּצֹאן ,דבר ּ ָכבֵּ ד ְמאֹד" (שמות ט .)3
ו ִּב ְזרֹעַ נְ ט ּויָה

זוֹ הַ חרבְּ .כמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וְ חַ ְר ּבוֹ

ְשלוּפָ ה ְּביָדוֹ  ,נְ ט ּויָה

ּשלַ יִ ם" (דברי הימים א' כא .)16
עַ ל יְ רו ָ
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ו ְּבמ ָֹרא ּ ָגדֹל

[כי ְש ַאל נָא ,לְ [מן
זוֹ גִ לּ וּי ְש ִכינָהְּ .כמָ ה שנּ אֱ מַ רִּ " :
ה]י ִָמים [ה] ִראשֹנִ ים אֲ שר הָ י ּו לְ פָ נ ָ
יך לְ ִמן הַ יּוֹ ם אֲ שר
ּ ָב ָרא אֱ ל ִֹהים ָא ָדם עַ ל הָ ָארץ וּלְ ִמ ְקצֵּ ה הַ ּ ָשמַ יִ ם וְ עַ ד
ְקצֵּ ה הַ ּ ָש ָמיִ ם הֲנִ ְהיָה ּ ַכדָּ בָ ר הַ ּגָדוֹ ל הַ זּה אוֹ הֲנִ ְשמַ ע
ֲשמַ ע עָ ם קוֹ ל אֱ ל ִֹהים ְמ ַד ּ ֵּבר ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵּאש
ּ ָכמֹה ּו :ה ָ
ּ ַכאֲ שר ָשמַ ְע ּ ָת ַא ּ ָתה ,וַ ּי ִחי?!] אוֹ  ,הֲנִ י ּ ָסה אֱ ל ִֹהים
[כלשהו אי פעם] לָ בֹא לָ ַקחַ ת לוֹ גוֹ י [=עם ישראל]
תות ו ְּבמוֹ ְפ ִתים,
א ֹ
סות ְּב ֹ
ִמקרב גּ וֹ י [=המצרים] ְּבמַ ּ ֹ

ו ְּב ִמלְ חָ מָ ה ו ְּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְרוֹ עַ נְ ט ּויָה ,ו ְּבמוֹ ָר ִאים
ְּגדֹלִ ים ְּ ,ככֹל אֲ שר עָ ָשה לָ כם יְ ָי אֱ לֹהֵּ יכם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
לְ עֵּ ינ ָ
יך" (דברים ד .)32-34
אותוֹ ת
ו ְּב ֹ

זה הַ ּ ַמ ּטהְּ .כמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וְ את הַ ּ ַמ ּטה הַ זּה ִּתי ַּקח
תות" (שמות ד .)16
או ֹ
ְּבי ְָד ָך ,אֲ שר ּ ַתעֲשה ּבוֹ את הָ ֹ

מו ְפ ִתים
ו ְּב ֹ

זה הַ דָּ םְּ .כמָ ה שנּ אֱ מַ ר" :וְ נ ַָת ִּתי מוֹ ְפ ִתים

ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם

וּבָ ָארץ –
את המילים הבאות אומרים יחד ושופכים מעט מכוס היין שלוש פעמים:

ימרוֹ ת
וָא ׁש וְ ִת ְ
דָּ ם ֵ

שן" (יואל ג .)3
עָ ׁ ָ
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דבר אחר [=הסבר ַאחֵ ר לדרוש את הפסוק ,קשור במסורת המספרים הנפוצה
בפילולוגיה היהודית ,שבה סופרים מילים או מציעים פעולות חשבון ,כדי
ליצור הגיון מספרי (לכאורה)]:
חז ָָקה" = ְש ּ ַתיִ ם
"ביָד ֲ
ְּ
"ו ִּב ְזרֹעַ נְ ט ּויָה" = ְש ּ ַתיִ ם
"ו ְּבמ ָֹרא ּ ָגדֹל" = ְש ּ ַתיִ ם
"ו ְּבאֹתוֹ ת" = ְש ּ ַתיִ ם
"ו ְּבמ ְֹפ ִתים" = ְש ּ ַתיִ ם.
ְ
ֵּאלּ ּו [=סכומן] עשר מַ ּכוֹ ת שהֵּ ִביא הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברוּך הוּא עַ ל הַ ִּמ ְצ ִרים
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם; וְ ֵּאל ּו הֵּ ן:
המסובין מטפטפים טיפה של יין מכוסם עם האצבע ,עם אמירת שמה של כל מכה.

ִּכנִּ ים
ְצ ֵפ ְר ֵד ַע
ָדם
ְש ִּחין
ֶד ֶבר
רוב
ָע ֹ
חשךְ
ֶ
ַא ְר ֶבה
ָברד
רות
כו ֹ
ַמ ַכת ְב ֹ
[כדי לסייע בשינון המכות] ַר ִּבי יְ הו ָּדה הָ יָה נוֹ ֵּתן ּ ָבהם ִס ּ ָמנִ ים (=ר"ת):
דְּ צַ ְ
"ך עַ ַד"ש ְּב ַאחַ "ב.
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חשוב לחדד שזאת איננה חגיגה של ענישת המצרים ,אלא של עוצמת
המאבק .התלמוד מלמד שאפילו בשעת תבוסתם הסופית ,כאשר חיילי
המצרים טבעו בים והחירות הובטחה ,אלוהים זעם על מלאכיו שפצחו
ברון ,ושאל בכאב ובכעס רטוריים" :מעשה ידי טובעים בים ואתם
אומרים שירה?!" להזכירנו ,שאפילו המלאכים (ישות או הוויה או מצב
מטאפיזיים שמהותם ביהדות ,מעבר לכך שהם שלוחה של האל ,איננה
ברורה) צריכים להתבייש אם הם מאושרים ממותו של המדכא .שכן,
על־אף אנחת הרווחה על קיצו של דיכוי ממושך ומאבק שהיה מלא
אכזבות עד החירות ,ולמרות האלימות ההכרחית נגד המדכאים ,המידה
הראויה היא שאסור ששמחת הניצחון תעלה על עצמת הכאב על
אובדן חיים .והרי אפילו המלאכים כשלו במידה הזאת .לכן ,אברבנאל
הציע שהיין שגרענו מהכוס הוא העצב ,וזה שנותר בכוס הוא לשמחה.
וכיוון שאנו עוסקים במועדים לשמחה וחוגגים את השחרור ,נהוג
שממלאים שוב את הכוס.
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רבנים אחרים היללו את מעשה הגאולה ועוצמת האלוהים על ידי
חישובים (לכאורה) של עצמת המכות:
ַר ִּבי יוֹ סֵּ י הַ ְּגלִ ילִ י אוֹ מֵּ ר:
ִמ ּנַיִ ן ַא ּ ָתה אוֹ מֵּ ר [=איך אנחנו יודעים] שלָ ק ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם עשר מַ ּכוֹ ת
ֹאמר ּו הַ חַ ְרטֻּ ִּמים
ח ִמ ּ ִשים מַ ּכוֹ ת? ְּב ִמ ְצ ַריִ ם מָ ה הוּא אוֹ מֵּ ר? " ַוי ְ
וְ עַ ל הַ יָם לָ ק ּו ֲ
בע אֱ ל ִֹהים ִהוא" (שמות ח  ;)15וְ עַ ל הַ ּיָם מָ ה הוּא אוֹ מֵּ ר?
אל ּ ַפ ְרעֹהֶ :א ְצ ּ ַ
" ַו ּי ְַרא יִ ְש ָר ֵּאל את הַ יָד הַ ְּגדֹלָ ה אֲ שר עָ ָשה יְ ָי ְּב ִמ ְצ ַריִ םַ ,ו ִ ּי ְירא ּו הָ עָ ם את יְ יָ,
ַו ּיַאֲ ִמינ ּו ּ ַביְ ָי ו ְּבמשה עַ ְבדוֹ " (שמות יד לא)ַ ּ .כמָ ה לָ ק ּו ְבא ְצ ּ ַבע? עשר מַ ּכוֹ ת.
ח ִמ ּ ִשים מַ ּכוֹ ת[ .זאת
אֱ מוֹ ר מֵּ עַ ּ ָתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו עשר מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ּיָם לָ ק ּו ֲ
אומרת ,אם לוקחים את ההאנשה באופן מילולי וכמותי ,אפשר לטעון שאם
אצבע אחת של האלוהים מכה בעוצמה של עשר מכות ,הרי שהיד שהכתה
כולה בסגירת-הים הייתה בעלת חמש אצבעות ,ומכאן שכוחה גדול פי חמש,
ועוצמתה כמו חמישים מכות].
ַר ִּבי אֱ לִ יעזר אוֹ מֵּ ר:
ְ
ִמ ּנַיִ ן ש ּ ָכל מַ ּ ָכה וּמַ ּ ָכה שהֵּ ִביא הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברוּך הוּא עַ ל הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
ש ּ ַלח ּ ָבם חֲרוֹ ן ַא ּפוֹ  ,ע ְב ָרה
הָ יְ ָתה [בעוצמה] של ַא ְר ּ ַבע מַ ּכוֹ ת? שנּ אֱ מַ ר" :יְ ַ
וָ זַעַ ם וְ צָ ָרהִ ,מ ְשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵּ י ָר ִעים" (תהלים עח [ .)49כי כל מכה היא
מרובעת ,מורכבת מארבע יחידות" ]:ע ְב ָרה" ַ -אחַ ת" ,וָ זַעַ ם" ְ -ש ּ ַתיִ ם,
"מ ְשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵּ י ָר ִעים" ַ -א ְר ּ ַבע .אֱ מוֹ ר מֵּ עַ ּ ָתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם
"וְ צָ ָרה" ָ -שלשִ ,
אתיִ ם
לָ ק ּו ַא ְר ּ ָב ִעים מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ּיָם לָ ק ּו [כאמור ,פי חמש ,זאת אומרת] ָמ ַ
מַ ּכוֹ ת.
ַר ִּבי ע ֲִקיבא אוֹ מֵּ ר:
ִמ ּנַיִ ן ש ּ ָכל מַ ּ ָכה וּמַ ּ ָכה שהֵּ ִביא הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
חרוֹ ן ַא ּפוֹ  ,ע ְב ָרה וָ זַעַ ם וְ צָ ָרה,
ש ּ ַלח ּ ָבם ֲ
הָ יְ ָתה של חָ מֵּ ש מַ ּכוֹ ת? שנּ אֱ מַ ר" :יְ ַ
חרוֹ ן ַא ּפוֹ " ַ -אחַ ת" ,ע ְב ָרה" ְ -ש ּ ַתיִ ם" ,וָ זַעַ ם" -
ִמ ְשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵּ י ָר ִעים"ֲ " .
"מ ְשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵּ י ָר ִעים"  -חָ מֵּ ש .אֱ מוֹ ר מֵּ עַ ּ ָתה:
ָשלֹש" ,וְ צָ ָרה" ַ -א ְר ּ ַבעִ ,
אתיִ ם מַ ּכוֹ ת( .מש"ל)
ח ִמ ּ ִשים ו ָּמ ַ
ח ִמ ּ ִשים מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ּיָם לָ ק ּו ֲ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו ֲ
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כמובן שאין כאן כל תובנה חשבונית .גם אילו נקבל את הטענה
שעוצמת המכה בים באמת הייתה גדולה פי חמש מעשר המכות גם
יחד ,עדיין לא תהיה כל משמעות להבחנה בין גודל ה"יחידות"
שאליהן נחלק כל מכה לצורך מדידתן ,זולת השימוש המילולי
במספרים גדולים יותר ,כשיטה של האדרה .לכן גם טענת הגר"א
שהסיבה לפלפולים אלו היא מניעת אותן המכות מישראל (על סמך
הפסוק" :כל המחלה אשר שמתי במצרים ,לא אשים עליך" ,שמות טו
 )26אינה משנה דבר ,אלא רק מצדיקה את המנהג והסוגה.
עם זאת ,ההתעכבות על שפע הסיבות לחגנו וחגיגתנו ,וריבוי ההלל
על ההילולה ,אכן ראויים ,ובחלק הבא אנו עושים זאת על ידי הוקרה
פרטנית במיוחד של הטוב שנעשה לנו.
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קום ָעלֵ ינו!
בות לַ ָמ ֹ
טו ֹ
לות ֹ
ַכ ָמה ַמעֲ ֹ
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא עָ ָשה בָ הם ְשפָ ִטים ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו הוֹ ִצ ָ
ִאלּ ּו עָ ָשה [שפטים] בָ הם ְשפָ ִטים ,וְ לֹא עָ ָשה [שפטים] בֵּ אלֹהֵּ יהם ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו עָ ָשה [שפטים] בֵּ אלֹהֵּ יהם ,וְ לֹא הָ ַרג את ְּבכוֹ ֵּריהם ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו הָ ַרג את ְּבכוֹ ֵּריהם וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו את מָ מוֹ נָם ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו את מָ מוֹ נָם וְ לֹא ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם וְ לֹא הע ֱִב ָירנ ּו ְבתוֹ כוֹ ּבחָ ָרבָ ה [=אדמה יבשה] ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו הע ֱִב ָירנ ּו ְבתוֹ כוֹ ּבחָ ָרבָ ה וְ לֹא ִש ַּקע צָ ֵּרנ ּו ְּבתוֹ כוֹ  ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו ִש ַּקע צָ ֵּרנ ּו ְּבתוֹ כוֹ וְ לֹא ִס ּ ֵּפק צָ ְר ּ ֵּכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים ָשנָה ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו ִס ּ ֵּפק צָ ְר ּ ֵּכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים ָשנָה ולֹא האֱ ִכילָ נ ּו את הַ ּ ָמן ,דַּ ּיֵּינוּ.
ש ּ ָבת ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו האֱ ִכילָ נ ּו את הַ ּ ָמן וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו את הַ ַ
ּ
ש ּ ָבת ,וְ לֹא ֵּק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵּי הַ ר ִסינַי ,דַּ יֵּינוּ.
ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו את הַ ַ
ִאלּ ּו ֵּק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵּי הַ ר ִסינַי ,וְ לֹא ָנ ַתן לָ נ ּו את הַ ּתוֹ ָרה ,דַּ ּיֵּינוּ.
ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו את הַ ּתוֹ ָרה וְ לֹא ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ארץ יִ ְש ָר ֵּאל ,דַּ יֵּינוּ.
ִאלּ ּו ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ארץ יִ ְש ָר ֵּאל וְ לֹא בָ נָה לָ נ ּו את ּ ֵּבית הַ ְּב ִח ָירה ,דַּ ּיֵּינוּ.
יאנ ּו
עַ ל ַאחַ תַ ּ ,כ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ,טוֹ בָ ה ְכפוּלָ ה ו ְּמכֻּ ּפלת לַ ּ ָמקוֹ ם עָ לֵּ ינוּ :שהוֹ ִצ ָ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ עָ ָשה בָ הם ְשפָ ִטים ,וְ עָ ָשה בֵּ אלֹהֵּ יהם ,וְ הָ ַרג את ְּבכוֹ ֵּריהם ,וְ נ ַָתן
לָ נ ּו את מָ מוֹ נָם ,וְ ָק ַרע לָ נ ּו את הַ ּיָם ,וְ הע ֱִב ָירנ ּו ְבתוֹ כוֹ ּבחָ ָרבָ ה ,וְ ִש ַּקע צָ ֵּרנ ּו
ְּבתוֹ כוֹ  ,וְ ִס ּ ֵּפק צָ ְר ּ ֵּכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים ָשנָה ,וְ האֱ ִכילָ נ ּו את הַ ּ ָמן ,וְ נ ַָתן לָ נ ּו
ש ּ ָבת ,וְ ֵּק ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵּי הַ ר ִסינַי ,וְ נ ַָתן לָ נ ּו את הַ ּתוֹ ָרה ,וְ ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ארץ
את הַ ַ
יִ ְש ָר ֵּאל ,וּבָ נָה לָ נ ּו את ּ ֵּבית הַ ְּב ִח ָירה לְ כַ ּ ֵּפר עַ ל ּ ָכל עֲוֹ נוֹ ֵּתינוּ.
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זולת פרשנות ההלל המוכרת ,אפשר להבין את השיר גם כביקורת,
או לפחות כהזמנה לדיון .זאת אומרת ,שהיה זה דיינו אילו הוציאנו
מעבדות לחירות ,ולא היינו צריכים שיהרגו בכוריהם ובעלי חיים ,או
שייגזל רכושם כשלל ,או שיטובעו כל חייליהם ,וכו' .די סיבות היו
לנו להלל ולהודות על המעלות הרבות גם בלי זה .לפי פרשנות זאת,
כשהשיר אומר שהיה זה דיינו אילו [רק] שיקע צרנו בים ,או אילו
[רק] הרג בכוריהם ,איננו מודים רטורית על שכן קרה כך בסוף ,אלא
אנו מתעקשים לנתק את הבחירות השונות שנעשו לאורך הדרך
מההכרח לסיים את הדיכוי ,ומראים שאפשר היה לעצור בכל שלב.
אם כל המרבה לדון ביציאת מצרים הרי זה משובח ,כך גם בביקורת
וקושיות .לכן נזכיר ולא נבוש גם את נשכחי ההגדה .אין הכוונה רק
לשליח משה ,ולכל הנשים שנעדרו ממנה ,אלא גם לבריות האחרות
בסיפור .נזכור את הילדים המצרים התמימים שנרצחו ,ואת סבלם
הנורא של בעלי החיים (הצפרדעים ,הבהמות וכו') ,בידי בוראם .אפשר
לתהות גם ,כלום לא נענשו המצרים על דיכוי שבעצמו גזר עליהם
האלוהים ,ושאת סיומו מנע מהם שוב ושוב (בהקשחת לב־פרעה,
בהנחה שאין מדובר במטבע לשון)? ולסיום ,מותר לתהות ,אם היה
הטרור על פרעה הכרחי ,החל מהאיום שאלמלא יקיים את תביעותיהם
הפוליטיות אזי מצרים חפים מפשע ישלמו מחיר כבד מנשוא ,ועד
האלימות? ומה הייתם אתם עושים אילו הייתם פרעה?
ואכן ,לפחות חכם אחד טען שחמש עשרה המעלות האלו אינן חיוניות
בחג:
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לשה ְד ָב ִּרים
או ֵמרָ :כל ֶשל ֹא ָא ַמר ְש ָ
יאל ָהיָה ֹ
ַר ָבן ג ְַמלִּ ֵ
תו ,וְ ֵאלו ֵהן:
חו ָב ֹ
ֵאלו ַב ֶפ ַסח ,ל ֹא י ָָצא יְ ֵדי ֹ
רור.
ֶפ ַסחַ ,מ ָצה ,ו ָמ ֹ
מנהל/ת הסדר מצביע/ה על הזרוע בצלחת הפסח ,ואומר/ת:

פסַ ח [קרבן ,זבח צאן או בקר; ובמטונימיה שהשתרשה :טלה] שהָ י ּו
ֶּ
אֲ בוֹ ֵּתינ ּו אוֹ ְכלִ ים ִּבזְמַ ן ש ּ ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ש הָ יָה ַק ּיָם [למרבה מזלן של החיות,
מאז חרבן המקדש אין מקריבים קרבנות] .עַ ל שוּם מָ ה? עַ ל שוּם ש ּ ָפסַ ח
הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל ּ ָב ּ ֵּתי אֲ בוֹ ֵּתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם .שנּ אֱ מַ ר" :וַ אֲ מַ ְר ּתם זבַ ח
ּפסַ ח הוּא לַ יי ,אֲ שר ּ ָפסַ ח עַ ל ּ ָב ּ ֵּתי ְבנֵּי יִ ְש ָר ֵּאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבנָגְ ּפוֹ את ִמ ְצ ַריִ ם,
וְ את ּ ָב ּ ֵּתינ ּו ִה ִּצילַ ,ו ִ ּי ּקֹד הָ עָ ם וַ ִ ּי ּ ְש ּ ַתחֲו ּו" (שמות יב .)27
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מנהל/ת הסדר מראה את המצות למסובין ,ואומר/ת:

צה זוֹ ש ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ים ,עַ ל שוּם מָ ה? עַ ל שוּם שלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְּבצֵּ ָקם של
מַ ָ ּ
ְ
ח ִמיץ עַ ד ש[במהירות] ִּנגְ לָ ה עֲלֵּ יהם מלך מַ לְ כֵּ י הַ ְּמלָ ִכים,
אֲ בוֹ ֵּתינ ּו לְ הַ ֲ

הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא ,וּגְ ָאלָ ם ,שנּ אֱ מַ ר" :וַ ּיֹאפ ּו את הַ ּ ָבצֵּ ק אֲ שר הוֹ ִציא ּו
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם עֻּ ֹגת מַ צּוֹ תִּ ,כי לֹא חָ מֵּ ץִּ ,כי ֹג ְרש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא י ְָכל ּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵּ ּ ַה,
וְ ּגַם צֵּ ָדה לֹא עָ שו לָ הם" (שמות יב .)39

ומכאן ,שכאשר מגיעה ההזדמנות לחירות וצדק ,עלינו לקחת אותה
מיד ,גם אם זה נראה לנו שאנו לא מוכנים .אם נחכה עד שנהיה
מוכנים ,אנו עלולים לא לפעול כלל.

מנהל/ת הסדר מראה את המרור למסובין ,ואומר/ת:

מָ רוֹ ר זה ש ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ים ,עַ ל שוּם מָ ה? עַ ל שוּם ש ּ ֵּמ ְרר ּו הַ ִּמ ְצ ִרים את חַ ּיֵּי
אֲ בוֹ ֵּתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם .שנּ אֱ מַ ר" :וַיְ ָמ ֲרר ּו את חַ ּיֵּיהם ּ ַב ֲעב ָֹדה ָק ָשהְּ ,בחֹמר
ו ִּבלְ בֵּ נִ ים ו ְּבכָ ל ֲעב ָֹדה ּ ַב ּ ָשדה את ּ ָכל ֲעב ָֹד ָתם אֲ שר עָ ְבד ּו בָ הם ְּבפָ ר ְך"
(שמות א .)14

אכילת מרור ביום שמחה מסמלת שרק מי שלא נכנעים לטעם
המרורים של הדיכוי ,זוכים להגיע גם לחירות.
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מו ְכ ִּאלו הוא
אות ֶאת ַע ְצ ֹ
דור ַחיָב ָא ָדם לִּ ְר ֹ
ְב ָכל ד ֹור וָ ֹ
ָ
י ָָצא ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ םֶ .שנֶאֱ ַמר" :וְ ִּה ַג ְד ָת ְל ִּבנְ ך ַב ֹיום ַההוא

לֵ אמֹרַ ,בעֲ בור זֶה ָע ָשה יְ ָי לִּ י

אתי ִּמ ִּמ ְצ ָריִּ ם" (שמות יג
ְבצֵ ִּ

דוש ָברו ְך הוא,
בו ֵתינו ִּב ְל ָבד ָג ַאל ַה ָק ֹ
 .)8ל ֹא ֶאת אֲ ֹ

הו ִּציא
או ָתנו ֹ
או ָתנו ָג ַאל ִּע ָמ ֶהםֶ .שנֶאֱ ַמר" :וְ ֹ
ֶא ָלא ַאף ֹ
ִּמ ָשם ,לְ ַמ ַען ָה ִּביא א ָֹתנו ,לָ ֶתת לָ נו ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר
בע לַ אֲ ב ֵֹתנו" (דברים ו .)23
נִּ ְש ַ
כסו את המצות והגביהו את כוס היין.

דותְ ,ל ַה ֵללְ ,ל ַש ֵב ַח ,לְ ָפ ֵאר,
הו ֹ
יכ ְך אֲ נ ְַחנו ַחי ִָּבים לְ ֹ
לְ ִּפ ָ
רו ֵמם ,לְ ַה ֵדר ,לְ ָב ֵר ְך ,לְ ַע ֵלה ולְ ַק ֵלס לְ ִּמי ֶש ָע ָשה
לְ ֹ
יאנו ֵמ ַע ְבדות
הו ִּצ ָ
בו ֵתינו וְ לָ נו ֶאת ָכל ַהנִּ ִּסים ָה ֵאלוֹ :
לַ אֲ ֹ
טוב ,ו ֵמאֲ ֵפלָ ה
ָגון לְ ִּש ְמ ָחה ,ו ֵמ ֵא ֶבל לְ ֹיום ֹ
לְ ֵחרות ִּמי ֹ
ֹאמר לְ ָפנָ יו ִּש ָירה
דול ,ו ִּמ ִּש ְעבוד לִּ גְ אֻׁ ָלה .וְ נ ַ
אור ָג ֹ
לְ ֹ
חֲ ָד ָשהַ :הלְ לויָה.
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אפשר להניח את הכוס ,אך יש הממשיכים להגביהה.

שם יְ הוָה.
א הַ לְ ל ּו י ָּה ,הַ לְ ל ּו עַ ְב ֵּדי יְ הוָה ,הַ לְ ל ּו את ֵּ

ב

שם יְ הוָה ְמב ָֹר ְך מֵּ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם .ג ִמ ִּמז ְַרח שמש
יְ ִהי ֵּ
שם יְ הוָה .ד ָרם עַ ל ּ ָכל גּ וֹ יִ ם יְ הוָה עַ ל
עַ ד ְמבוֹ אוֹ ְמהֻּ ּ ָלל ֵּ
יהי לָ ָשבת.
הַ ּ ָשמַ יִ ם ְּכבוֹ דוֹ  .ה ִמי ּ ַכיהוָה אֱ לֹהֵּ ינ ּו הַ ּ ַמגְ ִּב ִ

ו

ימי מֵּ עָ פָ ר דָּ ל,
הַ ּ ַמ ְש ּ ִפילִ י לִ ְראוֹ ת ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ .ז ְמ ִק ִ
יבים ,עִ ם
יבי עִ ם נְ ִד ִ
מֵּ ַא ְש ּפֹת י ִָרים א ְביוֹ ן .ח לְ הוֹ ִש ִ
יבי עֲקרת הַ ּ ַביִ תֵּ ,אם הַ ּ ָבנִ ים
נְ ִדיבֵּ י עַ ּמוֹ  .ט מוֹ ִש ִ
ְשמֵּ חָ ה ,הַ לְ ל ּו י ָּה( .תהלים קיג)
א ְּבצֵּ את יִ ְש ָר ֵּאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֵּ ּ ,בית ַי ֲעקֹב מֵּ עַ ם לֹעֵּ ז.

ב

הָ יְ ָתה יְ הו ָּדה לְ ָק ְדשוֹ  ,יִ ְש ָר ֵּאל מַ ְמ ְשלוֹ ָתיו .ג הַ ּיָם ָר ָאה
ַו ָ ּינֹס ,הַ ּי ְַרדֵּּ ן יִ ּסֹב לְ ָאחוֹ ר .ד ההָ ִרים ָר ְקד ּו ְכ ֵּאילִ ים,
ְּגבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵּי צֹאן .ה מַ ה ְּל ָך הַ ּיָם ִּכי ָתנוּס ,הַ ּי ְַרדֵּּ ן ִּת ּסֹב
לְ ָאחוֹ ר .ו ההָ ִרים ִּת ְר ְקד ּו ְכ ֵּאילִ יםְּ ,גבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵּי צֹאן.

ז

ִמ ִּל ְפנֵּי ָאדוֹ ן חוּלִ י ָארץִ ,מ ִּל ְפנֵּי אֱ לוֹ ּ ַה ַי ֲעקֹב .ח הַ ה ְֹפ ִכי
הַ ּצוּר אֲ גַם מָ יִ ם ,חַ ּ ָל ִמיש לְ מַ עְ יְ נוֹ מָ יִ ם( .תהלים קיד)
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כוס שניה
הגביהו את הכוס שוב עם הנחתם אותה.

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ְ ּג ָּאלָּ נ ּו וְ ָּ ּג ַאל ֶאת
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
יענ ּו לַ ּ ַליְ לָּ ה ַה ּזֶה לֶ אֱ ָּכל ּב ֹו ַמ ָּּצה
בו ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִה ִ ּג ָּ
אֲ ֹ
מועֲ ִדים
יענ ּו לְ ֹ
בו ֵתינ ּו ַי ִ ּג ֵ
רורֵ ּ .כן יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי אֲ ֹ
ּו ָּמ ֹ

לוםְ ,ש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַן
אתנ ּו לְ ָּש ֹ
וְ לִ ְרגָּ לִ ים אֲ ֵח ִרים ַה ּ ָּב ִאים לִ ְק ָּר ֵ
ֹאכל ָּשם ִמן ַה ְ ּז ָּב ִחים ּו ִמן
בו ָּד ֶת ָּך .וְ נ ַ
ִע ֶיר ָּך וְ ָּש ִשים ּ ַבעֲ ֹ

צון ,וְ ֹנו ֶדה לְ ָּך
יע ָּ ּד ָּמם ַעל ִקיר ִמזְ ּ ַבחֲ ָּך לְ ָּר ֹ
שר ַי ִ ּג ַ
ַה ּ ְפ ָּס ִחים אֲ ֶ
ִשיר ָּח ָּדש ַעל ְ ּגאֻ ּ ָּל ֵתנ ּו וְ ַעל ּ ְפד ּות נ ְַפ ֵשנ ּוָּ ּ .בר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ יָּּ ָּ ,ג ַאל
יִ ְש ָּר ֵאל.
עולָּ ם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָּ ֶפן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
ש ֹו ִתין ֶׁאת ַהכּ ֹוס ְּ ּב ַה ָס ַּבת ְּשמֹאל.

45

רור ,כ ֹו ֵר ְך
מו ִּציאַ ,מ ָצהָ ,מ ֹ
ָר ְח ָצהֹ ,
ֹנו ְּט ִלים ֶׁאת ַהיָ ַדיִ ים אחרי שמברכים:

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל נְ ִטילַ ת י ָָּּדיִ ם.

מות,
מנהל/ת הסדר לוקח/ת את המצות בסדר שהונחו קודםַ :ה ּ ְּפרו ָּסה ֵּּבין ְּש ּ ֵּתי ַה ּ ְּשלֵּ ֹ
דו ומברך/ת:
וְּ יֹאחַ ז ְּש ָל ְּש ּ ָתן ְּ ּביָ ֹ

עולָּ ם ַה ּמ ֹו ִציא לֶ ֶחם ִמן ָּה ָּא ֶרץ.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ

יש להניח את המצה התחתונה ולברך על השלמה והפרוסה:

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַ ת ַמ ָּּצה.

יש לבצוע ְּ ּכזַ יִ ת מהמצה העליונה (השלמה) וְּ כַ ַזּיִ ת מזאת החצויה ,לטבול את שתיהן
במלח ולאכול אותן בהסבה.
כל המסבין לוקחים ְּ ּכזַ יִ ת מרור .טובלים אותו בחרוסת ,מנערים ומברכים:

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
רור.
וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל אֲ ִכילַ ת ָּמ ֹ

כולם אוכלים את המרור שעליו ברכו ,ואוכלים בלי הסבה.
לסיום ,כולם לוקחים ְּ ּכזַ יִ ת מהמצה השלישית ,עם ְּ ּכזַ יִ ת מרור ,כורכים אותם יחד
לכריך דיאלקטי ואוכלים (ויש האומרים :זֵּכֶׁ ר ְּל ִמ ְּקדָּ ש ְּ ּכ ִה ֵּ ּללֵּּ .כן ָע ָשה ִה ֵּ ּלל ִ ּבזְּ ַמן
אוכֵּ ל ְּ ּביַ חַ דְּ ,ל ַק ּיֵּם ַמה ֶׁש ּנֶׁאֱ ַמר:
רור וְּ ֹ
ֶׁש ֵּּבית ַה ִּמ ְּקדָּ ש ָהיָ ה ַק ָ ּיםָ :היָ ה כּ ֹו ֵּר ְּך ּ ֶׁפ ַסח ַמ ָ ּצה ו ָּמ ֹ
ֹאכלה ּו).
ַעל ַמ ּצ ֹות ו ְּּמר ִֹרים י ְּ
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עו ֵר ְך
ש ְל ָחן ֹ
ֻׁ
סוף־כל־סוף ,אנו זוכים לאכול את סעודת החג .בתאבון!

רבים פותחים את הארוחה בביצים מבושלות.
הביצה מסמלת שלושה דברים.
הראשון הוא אביב ופריון (כמו בפסחא) ,והיא מזכירה לנו את
המיילדות האמיצות שסירבו לפקודת רצח התינוקות הזכרים .אנו
טובלים את הביצה במי מלח וטועמים את הדמעות המלוות את הלידה
והמוות ,העבדות והחירות.
סמליותה השנייה היא שביצה ,ככל שטובלים אותה ברותחין ,רק
נעשית קשה יותר ויותר ,כמו עם המצוי תחת דיכוי מתמשך ,שבדיעבד
נראה שרק נהפך עיקש יותר במאבק על חירותו.
שלישית ,המנהג לשרוף את הביצה שעל צלחת הסדר הינו זכר לזבחים
שהעלו בבית־המקדש ולזיכרון חורבנו.

זכרו לשוב להגדה אחרי האוכל לברכות ולאפיקומן.
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ָצפון
אכילת האפיקומן

כיום נהוג שהאפיקומן הוא זכר למנת הפסח האחרונה ,שהוא קינוח
שאין אוכלים עוד אחריו .יש שמקפידים לאוכלה לפני חצות.

כל הסועדים אוכלים ְּ ּכזַ יִ ת מהמצה שהוצפנה ,ואוכלים אותה בהסבה.
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ָב ֵר ְך
ברכת המזון (גרסה חדשה)

טו ָּבה.
ְּב ֹיום ַחג ַה ּ ַמצ ֹּות ַה ּזֶה ,ז ְָּכ ֵרנ ּו יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ּב ֹו לְ ֹ
בו לִ ְב ָּר ָּכה.
ְּב ַחג ַה ֵחר ּות ַה ּזֶהָּ ,פ ְק ֵדנ ּו ֹ
(טו ִבים).
בו לְ ַח ִּיים ֹ
יענ ּו ֹ
הו ִש ֵ
ְּב ַחג ַה ּ ֶפ ַסח ַה ּזֶהֹ ,
ְ
ִ ּכי ֵאלֶ ָּ
יך ֵעינֵינ ּוּ ִ ,כי ֵאל ֶמלֶ ך ַחנ ּון וְ ַרח ּום ָּא ּ ָּתה.
עולָּ ם ֶש ּ ֶט ֶרם ּ ָּבא.
עֲ ָּש ֹנו ְרא ּויִ ים לַ ַה ְב ָּט ָּחה ַעל ֹ
ה ּוא ִש ְב ְר ָּך ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם יִ ְצ ָּחק וְ יַעֲ קֹבָּ ,ש ָּר ּהִ ,ר ְב ָּקהָּ ,ר ֵחל
שלְ ָּחן ַה ּזֶה וְ ֶאת
וְ לֵ ָּאה ,הוא יְ ָּב ֵר ְך ֶאת ַה ּ ַביִ ת ַה ּזֶהֶ ,את ַה ּ ֻ
שא ְכל ּו ָּעלָּ יו ,וַ ּ ָּתבֹא ְּב ֵר ָּכה ּגַם ַעל ָּּכל י ִַּק ֵירינ ּו.
ָּ
לום ָּעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּּכל
שה ָּש ֹ
רו ָּמיו ,ה ּוא יַעֲ ֶ
לום ִּב ְמ ֹ
ֹשה ָּש ֹ
ע ֶ
יִ ְש ָּר ַאל וְ ַהאֱ ֹנוש ּות ,וְ ִא ְמר ּוָּ :א ֵמן.

כוס שלישית
ישי שהוּא ְּכנגד ְּבש ַורת הַ יְ שוּעָ ה
ִהנְ נִ י מוּכָ ן ו ְּמז ּ ָֻּמן לְ ַקיֵּם ִמ ְצ ַות ּכוֹ ס ְשלִ ִ
[השלישית] ,ש ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא לְ יִ ְש ָר ֵּאל" :וְ גָ ַאלְ ִּתי א ְתכם ִּבזְרוֹ עַ
נְ ט ּויָה ו ִּב ְשפָ ִטים ְּגדֹלִ ים" (שמות ו ו).

עולָּ םּ ,ב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַהגָּ ֶפן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
שותים את הכוס בהסבה לשמאל ,וממלאים את הרביעית.
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אליהו
לפני כשלושת־אלפים שנה קם במזרח־התיכון חקלאי שיצא נגד
המעמדות השולטים .בנאומיו הנלהבים למען האדם הפשוט ,התחיל
הנביא אליהו תנועה ,ויצר אגדה שנתנה השראה לדורות אחריו .אליהו
הצהיר שהוא עתיד לשוב מדי דור במסווה של חלכאי או נדכא,
ולפקוד את דלתות העם כדי לראות איך ינהגו בו ,על־מנת לבחון אם
בשלה האנושות לשחר עידן הגאולה .אומרים שהוא מבקר בכל שולחן
סדר ,וטועם מהיין שבכוסו.

פתחו את הדלת לנביא אליהו והזמינוהו בשיר:

ֵאלִ ּיָּה ּו ַה ָּ ּנ ִביא; ֵאלִ ּיָּה ּו ַה ִּת ְש ִּבי; ֵאלִ ּיָּה ּו ַה ִ ּגלְ ָּע ִדי;
יח ּ ֶבן ָּ ּדוִ ד.
ָּבוא ֵאלֵ ינ ּו; ִעם ָּמ ִש ַ
ִּב ְמ ֵה ָּרה ְּבימינ ּו י ֹ
סגרו את הדלת.
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ַה ֵלל
גרסה קצרצרה

בו.
זֶה ַהי ֹּום ָּע ָּשה יְ ָּי נָּגִ ילָּ ה וְ נִ ְש ְמ ָּחה ֹ

כוס רביעית
יעי שהוּא ְּכנגד ְּבשוֹ ַרת הַ יְ שוּעָ ה
ִהנְ נִ י מוּכָ ן ו ְּמז ֻּמָ ן לְ ַקיֵּם ִמ ְצ ַות ּכוֹ ס ְר ִב ִ
[הרביעית] ,ש ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך הוּא לְ יִ ְש ָר ֵּאל "וְ לָ ַק ְח ִּתי א ְתכם לִ י לְ עָ ם

יתי לָ כם לֵּ אֱ ל ִֹהים"( .שמות ו )7
וְ הָ יִ ִ
מברכים בהסבה לשמאל:

עולָּ ם ּב ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָּ ּג ֶפן.
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ

שותים בהסבה לשמאל.

יד ָּ
לו ֵהינ ּו ָּּכל ַמעֲ ֶש ָּ
יקים
יך ַצ ִ ּד ִ
יך [=ברואיך] ,וַ חֲ ִס ֶ
יְ ַהלֲל ּו ָּך יְ ָּי אֱ ֹ
ְּב ִר ּנָּה ֹיוד ּו וַ יְ ָּב ְרכ ּו וְ יְ ַש ְּבח ּו וַ ּי ְַמלִ יכ ּו ֶאת ִש ְמ ָּך ַמלְ ּ ֵכנ ּו,
עולָּ ם וְ ַעד
ַמרּ ִ ,כי ֵמ ֹ
ָּאה לְ ז ּ ֵ
דות וְ לִ ְש ֵמ ְך נ ֶ
הו ֹ
טוב לְ ֹ
ִ ּכי לְ ָּך ֹ
עולָּ ם ַא ּ ָּתה ֶאל.
ֹ
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נִּ ְר ָצה
תפילת ִהתרצות מהפולחן

הערב הכרנו בעברם של אבותינו .לא ניתן לסיפוריהם ,חוויותיהם
וחוכמתם לדעוך .אלו הם המורשת שלנו ,ואותה נִ ְלמַּ ד ונְ לַּ ֵמד לחברינו
ולילדינו .דרכנו לגאולה רוחנית עוד ארוכה ,אך חובה על כולנו לפעול
למען תיקון עולם ,כפי שקובע התלמוד "לֹא עָ לֶ ָ
מור,
יך הַּ ְמלָ אכָ ה ִלגְ ֹ
חו ִרין ִל ָבטֵ ל ִמ ֶמנָה" (אבות ב )16
וְ לֹא אַּ ָתה בֶ ן ֹ

חסַ ל ִסדּ וּר ּפסַ ח ְּכ ִהלְ כָ תוֹ ְּ ,ככָ ל ִמ ְש ּ ָפטוֹ וְ חֻּ ָקתוֹ .
ֲ
ּ ַכאֲ שר ז ִָכינ ּו לְ סַ דֵּּ ר אוֹ תוֹ [ ,הלוואי ש] ּ ֵּכן נִ ז ְּכה לַ עֲשוֹ תוֹ .
[אלוהים] ז ְָך שוֹ כֵּ ן ְמעוֹ נָה [=בשמים] ,קוֹ מֵּ ם ְקהַ ל ע ֲַדת ִמי מָ נָה [=עם ישראל
הרב עד אינספור].
ָקרב [את המועד ו]נַהֵּ ל נִ ְטעֵּ י כַ ּנָה [=גפן נטועה (כינוי לישראל)]ְ ּ ,פדוּיִ ם
[=משוחררים] לְ ִציוֹ ן ְּב ִר ּנָה.

לְ ָשנָה ַה ָב ָאה ִּבירו ָשלָ יִּ ם!
(כלומר ,הלוואי שניגאל כבר השנה)
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ספירת הע ֶֹמר
עומר פירושו אלומה ויחידת מידה .בתקופת בית המקדש ,נהוג היה
להביא ִמנחות קציר שלוש פעמים בשנה ,בסוכות ,בפסח ובשבועות,
ואומרים שזהו מקורה של ספירת העומר .אנו סופרים שבעה שבועות
בין זריעת השעורה וקצירתה ,ואז מעניקים אלומה ממנה בהודיה
למקור הבורא המקיים והמכלכל אותנו.
עתה ,משמעטים מביננו מגדלים שעורה ,ואף הם לא יכולים עוד
להעלות מנחות אל המקדש ,מנהגים כמו ספירת העומר מוכרחים
ללבוש משמעות חדשה כדי לא להסתכן בהפיכה לשמירת מצוות
מיושנת ויבשה .היום אנו מתמקדים פחות בקציר של שבועות ,ויותר
ברלוונטיות הנמשכת של שבועות כחג מתן תורה .אחד המדרשים
גורס שכולנו נכחנו באופן מיסטי במעמד הר סיני ,וכרתנו ברית עם
האלוהים ,מהות־העולם .לכן ,זהו מועד שראוי להנציח ,ונכון לצפות
לו בקוצר־רוח ,כמו שלפעמים סופרים את הימים עד לחופשה או ליום־
ההולדת המתקרבים .הלילה אנו חוגגים את שחרורנו מעבדות ,ובעוד
חמישים ימים נחגוג את שחרורנו הרוחני והמוסרי ,הקבלה של התורה
ודיני הצדק .ספירת העומר מזכירה לנו שאנחנו לא רק חופשיים מן
העבר ,אלא גם לקראת העתיד .פסח ושבועות הם שלבים שלובים
במסע הקולקטיבי שלנו לבגרות ,לחשיבה ,ולמעורבות כיהודים.
החופש הוא תנאי הכרחי לכך שנוכל לקבל את האושר שבאחריות
של ההתחברות עם האלוהים ,ותיקון העולם.
יך ַה ָּ ּד ָּבר ְמאֹד ְּבפ ָּ
רוב ֵאלֶ ָּ
ֹתו.
יך ּו ִבלְ ָּב ְב ָּך לַ עֲ ש ֹ
ִ ּכי ָּק ֹ
ִ
(דברים ל )14
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יש הנוהגים ,במיוחד מחוץ לישראל ,לא לספור את העומר בליל הראשון (ליל
הסדר)

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹוו ָּתיו
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
וְ ִצוָּ נ ּו ַעל ְס ִפ ַירת ָּהע ֶֹמר.
ַה ֹיום ֹיום ֶא ָּחד ּ ָּבע ֶֹמר.
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שירים
אחָ ד ִמי יוֹ ֵּדעַ  ,א ָחד אֲ נִ י יוֹ ֵּדע.

ִש ּ ָשה ִמי יוֹ ֵּדעַ ִ ,ש ּ ָשה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .

אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:

שי
ִש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָה ,חֲ ִמ ָשה חו ְּמ ֵּ

ְשנַיִ ם ִמי יוֹ ֵּדעַ ְ ,שנַיִ ם אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
ְשנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית .אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו
ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:
לשה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
לשה ִמי יוֹ ֵּדעַ ְ ,ש ָ
ְש ָ
לשה ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית,
ְש ָ
אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:
ַא ְר ּ ַבע ִמי יוֹ ֵּדעַ ַ ,א ְר ּ ַבע אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
לשה ָאבוֹ ת,
ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ
ְשנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,א ָחד אֱ לֹהֵּ ינ ּו
ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:

לשה
תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ
ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,אחָ ד
אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:
ִש ְבעָ ה ִמי יוֹ ֵּדעַ ִ ,ש ְבעָ ה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי
ִש ְבעָ ה יְ מֵּ י ַ
שי תוֹ ָרה,
ח ִמ ָשה חו ְּמ ֵּ
ִמ ְשנָהֲ ,
לשה ָאבוֹ ת,
ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ
ְשנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,א ָחד אֱ לֹהֵּ ינ ּו
ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:
ְשמוֹ נָה ִמי יוֹ ֵּדעַ ְ ,שמוֹ נָה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
ְשמוֹ נָה יְ מֵּ י ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י

ח ֲִמ ּ ָשה ִמי יוֹ ֵּדעַ  ,ח ֲִמ ּ ָשה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .

ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָה,
ַ

שי תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע
ח ֲִמ ּ ָשה חו ְּמ ֵּ

שי תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע
ח ֲִמ ָשה חו ְּמ ֵּ

לשה ָאבוֹ תְ ,ש ֵּני לֻּחוֹ ת
ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ

לשה ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת
ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ

הַ ְּב ִרית ,אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם

הַ ְּב ִרית ,אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם

וּבָ ָארץ:

וּבָ ָארץ:

שתי גרסאות של השיר שנמצאו בגניזה הקהירית הכילו רק
תריסר בתים ,מה שמלמד שהבית השלושה־עשר של השיר הוא
כנראה תוספת מאוחרת.
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ִּת ְשעָ ה ִמי יוֹ ֵּדעַ ִּ ,ת ְשעָ ה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .

ְשנֵּים עָ ָשר ִמי יוֹ ֵּדעַ ְ ,שנֵּים עָ ָשר

ִּת ְשעָ ה י ְַרחֵּ י לֵּ ָדהְ ,שמוֹ נָה יְ מֵּ י
ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה
ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י ַ

אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ ְ .שנֵּים עָ ָשר ִש ְבטַ יָא,
ֲש ָרה
ַאחַ ד עָ ָשר ּכוֹ ְכבַ ּיָא ,ע ָ

שי
ח ִמ ָשה חו ְּמ ֵּ
ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָהֲ ,

ִד ְּב ַריָאִּ ,ת ְשעָ ה י ְַרחֵּ י לֵּ ָדהְ ,שמוֹ ָנה

לשה
תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ

ש ּ ַב ּ ָתא,
יְ מֵּ י ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י ַ

ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,אחָ ד

שי
ִש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָה ,חֲ ִמ ָשה חו ְּמ ֵּ

אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:

לשה
תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ

ֲש ָרה אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ .
ֲש ָרה ִמי יוֹ ֵּדעַ  ,ע ָ
ע ָ
ֲש ָרה ִד ְּב ַריָאִּ ,ת ְשעָ ה י ְַרחֵּ י לֵּ ָדה,
ע ָ

ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,אחָ ד
אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:

ְשמוֹ נָה יְ מֵּ י ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י

לשה
לשה עָ ָשר ִמי יוֹ ֵּדעַ ְ ,ש ָ
ְש ָ

ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָה,
ַ

לשה עָ ָשר
עָ ָשר אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ ְ .ש ָ

שי תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע
ח ֲִמ ָשה חו ְּמ ֵּ
לשה ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת
ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ

ִמדַּ יָאְ .שנֵּים עָ ָשר ִש ְבטַ יָאַ ,אחַ ד
ֲש ָרה ִד ְּב ַריָא,
עָ ָשר ּכוֹ ְכבַ ּיָא ,ע ָ

הַ ְּב ִרית ,אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם

ִּת ְשעָ ה י ְַרחֵּ י לֵּ ָדהְ ,שמוֹ נָה יְ מֵּ י

וּבָ ָארץ:

ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה
ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י ַ

ַאחַ ד עָ ָשר ִמי יוֹ ֵּדעַ ַ ,אחַ ד עָ ָשר
אֲ נִ י יוֹ ֵּדעַ ַ .אחַ ד עָ ָשר ּכוֹ ְכבַ ּיָא,
ֲש ָרה ִד ְּב ַריָאִּ ,ת ְשעָ ה י ְַרחֵּ י לֵּ ָדה,
ע ָ
ְשמוֹ נָה יְ מֵּ י ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ מֵּ י

שי
ח ִמ ָשה חו ְּמ ֵּ
ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָהֲ ,
לשה
תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ
ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת הַ ְּב ִרית ,אחָ ד
אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם וּבָ ָארץ:

ש ּ ַב ּ ָתאִ ,ש ּ ָשה ִס ְד ֵּרי ִמ ְשנָה,
ַ
שי תוֹ ָרהַ ,א ְר ּ ַבע
ח ֲִמ ָשה חו ְּמ ֵּ
לשה ָאבוֹ תְ ,שנֵּי לֻּחוֹ ת
ִאמָ הוֹ תְ ,ש ָ
הַ ְּב ִרית ,אחָ ד אֱ לֹהֵּ ינ ּו ש ּ ַב ּ ָשמַ יִ ם
וּבָ ָארץ:
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חַ ד ּג ְַדיָא ,חַ ד ּג ְַדיָא,
דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵּרי
ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא ,חַ ד

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

חַ ד ּג ְַדיָא.

חַ ד ּג ְַדיָא.

וַאֲ ָתא מַ ּיָא ,וְ כָ בָ א

וַאֲ ָתא מַ לְ ַא ְך הַ ּ ָמות,

לְ נו ָּרא ,דְּ ָש ַרף

וְ ָשחַ ט לְ שוֹ חֵּ ט,

וְ ָא ְכלָ א לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין

לְ חו ְּט ָרא ,דְּ ִה ּ ָכה
ָש ְך
לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ

דְּ ָשחַ ט לְ תוֹ ָרא,
דְּ ָש ָתה לְ מַ ּיָא ,דְּ כָ בָ א

ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד

לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א

לְ נו ָּרא ,דְּ ָש ַרף

ּג ְַדיָא ,חַ ד ּג ְַדיָא.

לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

ָש ְך
וַאֲ ָתא כַ לְ ּ ָבא ,וְ נ ַ

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

לְ חו ְּט ָרא ,דְּ ִה ּ ָכה
ָש ְך
לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ

חַ ד ּג ְַדיָא.

לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א

ּג ְַדיָא.
וַאֲ ָתא שוּנְ ָרא,

לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א
לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

וַאֲ ָתא תוֹ ָרא ,וְ ָש ָתה

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

לְ מַ ּיָא ,דְּ כָ בָ א לְ נו ָּרא,

חַ ד ּג ְַדיָא.

דְּ ָש ַרף לְ חו ְּט ָרא,
ָשךְ
דְּ ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ

וַאֲ ָתא חו ְּט ָרא ,וְ ִה ּ ָכה
ָש ְך
לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ
לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א
לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא
ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א

וַאֲ ָתא הַ ָּקדוֹ ש ּ ָברו ְּך
הוּא ,וְ ָשחַ ט לְ מַ לְ ָא ְך

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

לְ שוֹ חֵּ ט ,דְּ ָשחַ ט

חַ ד ּג ְַדיָא.

לְ תוֹ ָרא ,דְּ ָש ָתה
לְ מַ ּיָא ,דְּ כָ בָ א לְ נו ָּרא,

וַאֲ ָתא נו ָּרא ,וְ ָש ַרף

לְ תוֹ ָרא ,דְּ ָש ָתה
לְ מַ ּיָא ,דְּ כָ בָ א לְ נו ָּרא,

לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

חַ ד ּג ְַדיָא.

לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

חַ ד ּג ְַדיָא.

לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א

ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,

הַ ּ ָמות ,דְּ ָשחַ ט

וַאֲ ָתא שוֹ חֵּ ט ,וְ ָשחַ ט

לְ חו ְּט ָרא ,דְּ ִה ּ ָכה
ָש ְך
לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ

לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

דְּ ָש ַרף לְ חו ְּט ָרא,

ָש ְך
דְּ ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ
לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א
לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא

דְּ ָש ַרף לְ חו ְּט ָרא,

ָש ְך
דְּ ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא ,דְּ נ ַ
לְ שוּנְ ָרא ,דְּ ָא ְכלָ א
לְ ג ְַדיָא ,דְּ ז ִַּבין ַא ּ ָבא
ִּב ְת ֵּרי ז ּוזֵּי ,חַ ד ּג ְַדיָא,
חַ ד ּג ְַדיָא.
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