הגדה
לעם
ישראל

ליל הסדר

שתי מילים שעושות לך משהו בלב ומחברות אותך לעצמך ,למשפחה שלך,
לעם שלך .לעם שלנו.
לא סתם אנחנו מתחברים למשהו שהוא אמיתי בעבורנו בליל הסדר; ליל
הסדר הוא יום ההולדת שלנו  של עם ישראל.
תחושה זו של שייכות קיימת אצלנו בפנים .עמוק ,עמוק בתוך ה'יחד' שלנו,
כי שם ,לפני אלפי שנים ,נולד עם .העם שלנו .עם ישראל.
יציאת מצרים איננה רק משהו שקרה לנו בעבר ,אלא לידה של תנועה
היסטורית אדירה ,מציאות ממשית ,תוססת וחיה ,הממשיכה כל הזמן
לצאת ממצרים לחירות תמידית .ביציאת מצרים גם נולדה השאיפה של
העולם כולו לצאת לחופשי מכל המְצ ָרים שבעולם.
השאיפה לחופש ולחירות טבועה בנו משחר לידתנו והיא אפילו באה לידי
ביטוי בהמנון של מדינת ישראל ,בתקוותנו "להיות עם חופשי בארצנו ,ארץ
ציון וירושלים".
לא פשוט לצאת לחופשי ,לא לאדם הפרטי ולא כל שכן לעם.
בליל הסדר אנחנו מקבלים הזדמנות לצאת לחופשי ,או לפחות לראות את
עצמנו ,כאילו אנחנו יוצאים ממצרים .החוויה האמיתית של כל מהלך הסדר
עוזרת לנו להרגיש כך גם בחיי היוםיום שלנו.
עם ישראל התחיל את דרכו המעשית מאדם אחד שהפך למשפחה ,שהפכה
 תוך כדי עבדות לעם אחר  לעם שלם .גם התהליך שאנו עוברים בליל
הסדר מתחיל מן האדם הפרטי  ממני וממך .ההבנות והשינויים ,שאנחנו
עוברים בליל הסדר ,משפיעות עלינו ועל סביבתנו הקרובה .אוסף כל
התהליכים העוברים על כל אחד ואחת מאיתנו ,הוא חלק מתהליך אחד
גדול ,שבו עם ישראל מתקדם שלב אחר שלב ,בדרך למימושו העצמי.
הדרך הטובה ביותר להתגבר על המשברים והמכשולים היא לַדבֵּר .זו,
למעשה ,אחת מן המשמעויות של חג הפסח  פֶּה סַח )פה מדבר( .הפה
הוא מרכיב חשוב בתהליך  מדבר ואוכל  מוציא דיבור ומכניס אוכל.
באמצעות הדיבור אנחנו מעבירים את המידע ואת הרגשות מתוכנו החוצה ,מן
הדור הקודם לדור הבא ,ממני אליך וממך אליי ואל כל שאר המסובים.
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הדיבור הוא לא רק שלי ושלך .הדיבור בליל הסדר הוא בעיקר הדיבור של
העם ,של עם ישראל ,לכל אורך ההיסטוריה .העם שלנו מדבר אלינו.
הדיבור מחייב גם הקשבה .ההקשבה עוזרת לנו להבין וללמוד דברים חדשים,
גם על עצמנו.
לפיכך עלינו להקשיב לעצמנו ולעצמיותנו ,להקשיב למסובים ויחד להקשיב
לדבר ההגדה  לתהליך ,לעם ,להיסטוריה ,למהות ,לנ ֶצח.
ננסה כולנו לחוות את ליל הסדר ולראות את כל הערב כמשהו שבא לעשות
אצלנו סדר .יש כאן תהליך.
נשים לב יחד לדברים שאנחנו מכניסים לפה ובעיקר לדברים שאנחנו
מוציאים מן הפה.
בסדר אפשר להבחין בשני צדדים :הצד המחשבתי ,הרעיוני ,שהוא הדיבור
והצד המעשי ,המתבטא בעיקר באוכל ובשתייה .ננסה יחד לנצל את הכלים
הרוחניים והמחשבתיים בשילוב עם הכלים המעשיים שההגדה מספקת לנו.
כך נוכל להתקדם ממצב שבו אנחנו חושבים מתוך השפעה של האוכל
והעשייה ,עד המצב של האכילה והעשייה מתוך מחשבה ,ואף למעלה מזה.
ננסה להתקדם יחד ולהבין ,בעזרת ההגדה שבידינו ,בעזרת הגדות אחרות
ובעזרת כל המסובים ליד השולחן ,לאורך כל הסדר ,בלי לדלג על שום שלב,
מן ההתחלה  'ַקדֵּשׁ' ועד השלב הסופי  'נ ְִרצ ָה'.
תפקיד הרעיונות לאורך ההגדה הוא לעורר אותנו למחשבה ערכית לאומית
אידאלית .אין הכוונה לתת תשובות אלא בעיקר לעורר את השאלות ,מתוך
תקווה ,שנתחיל לפעול יחד לחיבור הדעות לאידאל אחד משותף שאותו
נוכל להוציא אל הפועל בחיי המעשה ,כל אחד ואחת מאיתנו ,על פי הבנתנו
האמיתית והשלמה ,מתוך בחירה חופשית באמת .את הרעיונות בדקו ובחנו
אנשי רוח ואנשי מעשה בעלי השקפות שונות בעם ישראל.
כל הרעיונות נוסחו מתוך אתגר להוציא לאור הסבר מרומם ומאחד שיתאים
לכל חלקי העם.
הלילה הזה נבין את משמעות הסדר כתהליך לכל אחד ואחת מאיתנו
ובעיקר לכולנו ביחד  לעם ישראל כולו.
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קדש ורחץ  - ...זו למעשה תוכנית הערב .בניגוד לקורס
רגיל בו אנחנו מקבלים ידע ,בליל הסדר אנחנו עוברים
תהליך .תוך כדי התהליך ,אנחנו מרגישים את השינוי,
את החיבור לעם שלנו ,לעם ישראל .כדי שבאמת יצא
לנו משהו אמיתי מליל הסדר ,אנחנו צריכים לעבור את
כל התהליך ולהתמיד לאורך תוכנית הערב כולה .אם
משהו לא ברור ,במיוחד הלילה הזה ,אסור להתבייש
– צריך לשאול .בהצלחה לכולנו בדרך!

ַקדֵּשׁ
כְַּרפַּס
ַמגּ ִיד
מוֹצִיא
מָרוֹר
שׁלְחָן
ֻ
צָפוּן
ַהלֵּל

וְּרחַץ
יַחַץ
ַר ְחצָה
ַמצָּה
כּוֵֹר
עוֵֹר
בֵָּר
נ ְִרצָה

קדש ורחץ - ...תיאור מקוצר זה
הוא למעשה מעין תוכן של ההגדה,
בתחום המעשי ,המחשבתי ,הרעיוני
והרוחני.
כאשר אנחנו ניגשים לבחון את
היציאה שלנו מעבדות לחרות ,אנחנו
מסמנים קודם כל את אבני הדרך
שמכינות אותנו לעתיד .אבני הדרך
גם משמשות סימנים וקיצורים שיש
בכוחם לאפשר לנו לזכור את התהליך
גם לאחר סיומו בפועל ,לצורך לימוד,
מחשבה והפקת לקחים.
מחברי ההגדה בנו אותה כך מתוך
כוונה ,שעם ישראל ,לאורך אלפי
שנים ,יוכל להתחבר לרעיון ולהשתמש
בהגדה כדי להתקדם ולהגיע ,אישית
ולאומית ,לחירות הנכספת.
התשובות לרוב השאלות שנשאל
את עצמנו לאורך הלילה הזה,
נמצאות בהגדה.
אפשר לראות בהגדה מבנה מסודר
של תהליך המורכב ביסודו מחמישה
עשר שלַבּים )'שלחן עורך' הוא יחידה
אחת( .השלבּים האלה מובילים
אותנו מן המצב ההתחלתי ,שבו
אנחנו עדיין לא מודעים ליכולות
שלנו ,בתור בני אדם פרטיים ובתור
עם ,עד השלב האחרון ,שבו אנחנו
מַגיעים לחירות -כל אחד ואחת לפי
השקעתנו ,בכל אחד מן השלַבּים
של התהליך כולו .תרומתנו הצנועה
שׁמִן ההתקדמות
לעם ישראל היא ֶ
שלי ושלך ושל כל המסובים בכל
מקום שבו נערך סדר על פני כדור
הארץ ,יעלה עם ישראל כולו שלב
אחד נוסף בדרך למימושו העצמי.

3

קַדֵּשׁ  -לשון ההגדה היא "קדש" ולא
"קידוש" .יש כאן ציווי ולא תיאור מצב.
לשון הציווי אומר לאדם ולעם לצאת מן
הפסיביות ולעבור לאקטיביות .אנחנו רגילים
לקטר על המצב ולהאשים את הכול בבעיות
 את ההורים ,את המשפחה ,את המנהליםבעבודה ,את ההנהגה הציבורית ,את הממסד,
את המדינה ,את העולם ,את בורא עולם - ...
את כולם ,חוץ מאשר את עצמנו.
עלינו לקבל אחריות!  -אישית וציבורית.
הכול תלוי בי ובך ובנו! יש לנו פוטנציאל! יש
לנו כוחות!
אם נרצה ונאמין  -נצליח להשתנות ולשַנּות!
העתיד תלוי בנו! ו ...כן ,זה אפשרי!
עלינו להתחיל לחשוב ,להסיק מסקנות
ולקבל החלטות ,איך אנחנו פועלים מתוכנו
לשיפור המצב.
לעומת הגאולה המתוארת בהגדה המקורית,
שהייתה ניסית  -על טבעית ,יציאה מן
המשברים בימינו תלויה בעשייה שלנו.
עלינו לזכור ש"הפסיביות  -מנציחה,
האקטיביות  -מנצחת".
מהלך ההגדה  -מ"ַקדֵּשׁ" ועד "נ ְִרצָה" מלמד
אותנו ,לאורך כל הסדר ,כיצד נוכל לנצל
את הזמן המיוחד הזה שבו כל העם מתחבר
לרגע הולדתו ,מתוך מטרה ,שנוכל לצאת מן
ה‘סדר' חופשיים באמת.
יין  -היין הוא משקה הזורם באברינו
ומשפיע גם על מצב התודעה שלנו.
היין ממלא תפקיד חשוב בליל הסדר בגלל
הסמליות שבו ,שהרי כוונתנו האמיתית היא
שתוכן הערב הזה ,ככל שיתקדם אל שיאו,
יתפשט בתוכנו ,ישחרר אותנו מן ה ְמּצָרים
הפרטיים והלאומיים ויסייע לנו לצאת
לחופש אמיתי מתוך שמחה גדולה.
היין עובר תהליך מן השלב הטבעי הגולמי
שלו ,הענבים ,ועד למיצוי הפוטנציאל
שלו בתור יין .גם אנחנו ,בלילה הזה ,עוברים
תהליך דומה  -ארבע הכוסות מסמלות את
ארבעת השלַבִּים בטיפוס שלנו מחיים
של שעבוד לעולם המעשי ,המונהג על
ידי ההרגל ומשפיע על המחשבה הנקייה,
עד לשלב של חיים בריאים ,חופשיים
ומאושרים ,שבהם המחשבה והטבע
מכוונים את עולם המעשה.
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קדש – בשלב הראשון אומרת ההגדה
לכל אחד ואחת מאיתנו ולעם כולו –
'קדש' – בלשון ציווי .כאשר פוקדים עלינו
לעשות משהו ,זה מראה שאנחנו יכולים
– יש לנו את היכולת להגיע לסיום של
התהליך .ההגדה מעודדת אותי – הכל
תלוי בעשיה שלך ,בעשיה שלנו – של עם
ישראל כולו .לכל אחד ואחת מאיתנו יש
אחריות אישית על מצבו של העם.

ַקֵדּשׁ
מוֹזְ גִ ים כּוֹס ִראשׁוֹנָ ה ְל ָכל ַה ְמּ ֻס ִבּים.
ְבּ ַשׁ ָבּת ַמ ְת ִח ִילים:

שּׁשִּׁי.
ה ִ
וַיְהִי עֶֶרב וַיְהִי בֶֹקר יוֹם ַ
שּׁמַי ִם וְהָאֶָרץ וְכ ָל צְבָאָם.
ה ָ
ו ַיְכֻלּוּ ַ
אשֶׁר עָשָׂה
מל ַאכ ְתּוֹ ֲ
שׁב ִיעִי ְ
וַיְכ ַל אֱ–ֹלהִים בַּיוֹם הַ ּ ְ
שׁב ִיעִי
שׁבֹּת בַּיוֹם הַ ּ ְ
וַי ּ ִ ְ
אשֶׁר עָשָׂה.
מל ַאכ ְתּוֹ ֲ
מכָּל ְ
ִ
שׁב ִיעִי וַיְַקֵדּשׁ אוֹתוֹ
וַיְב ֶָר' אֱ–ֹלהִים אֶת יוֹם הַ ּ ְ
מל ַאכ ְתּוֹ
מכָּל ְ
שׁבַת ִ
כִּי בוֹ ָ
אשֶׁר בָָּרא אֱ–ֹלהִים לַעֲשׂוֹת.
ֲ
בוּע ַמ ְת ִח ִילים:
ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ָשּׁ ַ
ְבּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ַרח ַמ ְת ִח ִילים ִמ ָכּאן:

אשֶר תְִּקְראוּ אוֹתָם
אֵלּ ֶה מוֹעֲֵדי אדני מְִקָראֵי ֹקֶדש ֲ
בְּמוֹעֲדָם .וַיְַדבּ ֵר מֹשֶׁה אֶת מוֹעֲֵדי אדני אֶל בְּנ ֵי יִשְָראֵל.
סבְֵרי מָָרנ ָן וְעוֹנִ ים :לְחַיִּים
ַ
סבְִרי מָָרנ ָן וְַרבָּנ ָן וְַרבּוֹתַי
ַ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם
בּוֵֹרא ּ ְפִרי ַהגָפֶן.
מל ֶ' הָעוֹל ָם,
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
בָּרוּ' ַ
מכָּל עָם
אשֶׁר ּב ָחַר בָּנוּ ִ
ֲ
מצ ְוֹתָיו.
מכָּל ל ָשׁוֹן ו ְִק ְּדשָׁנוּ ּבְ ִ
ממָנוּ ִ
ו ְרוֹ ְ

אהֲב ָה
תּן ל ָנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ּבְ ַ
ת ֶ
ו ַ ִּ
שׁ ָבּתוֹת לִמְנוּחָה וּ(
שׁ ָבּתַ :
) ְּב ּ ַ

מחָה,
שׂ ְ
מוֹעֲִדים ל ְ ִ
חַגִּים וּזְמַנ ִּים לְשָׂשׂוֹן ,אֶת יוֹם
מּצּוֹת הַז ֶּה,
) ַה ּ ַשׁ ָבּת ַהז ֶּה וְאֶת יוֹם( חַג הַ ַ
זְמַן חֵרוּתֵנוּ ) ְּב ַא ֲהבָה( ,מְִקָרא ֹקֶדשׁ,
מצ ְָרי ִם.
זֵכ ֶר ל ִיצ ִיאַת ִ
ת
כִּי ב ָנוּ בָחְַר ּ ָ
מּים,
מכָּל הָעַ ִ
ת ִ
שׁ ָּ
ו ְאוֹתָנוּ ִק ַּד ְ
)ו ְ ּ ַשׁ ָבּת( וּמוֹעֲֵדי ָקְדשֶG
) ְּב ַא ֲהבָה וּבְָרצוֹן(,

תּנוּ.
מחָה וּבְשָׂשׂוֹן הִנְחַל ְ ָ
שׂ ְ
ּבְ ִ
ָבּרוּ ַא ָתּה אדני,
מְַקֵדּשׁ ) ַה ּ ַשׁ ָבּת ו ְ(יִשְָׂראֵל ו ְ ַהז ְּ ַמנ ִּים.
מוֹס ִיפים:
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת ִ
ְבּ ָ

קידוש  -אנחנו מכנים במילה 'קדוש' את
כל מה שאנחנו מבדילים מאיתנו ומקשרים
אותו לערכים נצחיים.
ה'קידוש' הוא ,למעשה ,אמירה שלנו
שמציינת את ייחודו של הזמן שאליו אנחנו
מתייחסים.
באמירה זו יש ביכולתנו להתחבר למהות של
הזמן ,לתוכן שהוא מבטא וליכולת ההשפעה
החיובית של הזמן המיוחד הזה עליי ועל
העם כולו ,לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
שבת  -עליה נאמר "סוף מעשה ,במחשבה
תחילה"  -בעצם טבע הבריאה גם נמצאת
השאיפה האידאלית של כולנו לעתיד טוב
יותר .השבת ממוקמת לאחר שישה ימי
מעשה ומבטאת את המנוחה האידאלית
לאחר סיום העשייה .בשבת ניתנת לכל אחד
ואחת מאיתנו ,ולעם כולו ,ההזדמנות ,יום
אחד בכל שבוע ,להרגיש משהו מן העולם
האידאלי העתידי ולהתייחד עם השאיפה
לטוב בלי השפעות עולם המעשה .כל זה כדי
שנוכל לבנות את עתידנו בצורה נקייה יותר.
העתיד תלוי בנו .כפי שנבנה אותו ונתייחס
אליו ,כך הוא ייראה.

מל ֶ' הָעוֹל ָם,
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
בָּרוּ' ַ
בּוֵֹרא מְאוֵֹרי הָאֵשׁ.
מל ֶ' הָעוֹל ָם
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
בָּרוּ' ַ
מבְִדיל בֵּין ֹקֶדשׁ לְחֹל ,בֵּין אוֹר ל ְחשֶׁ',
הַ ּ ַ
מּים,
בֵּין יִשְָׂראֵל לָעַ ִ
מעֲשֶׂה.
שׁשֶׁת יְמֵי הַ ּ ַ
שׁב ִיעִי ל ְ ֵ
בֵּין יוֹם הַ ּ ְ
תּ,
שׁבָּת ל ְִקֻדשַּׁת יוֹם טוֹב הִבְ ַּדל ְ ָ
בֵּין ְקֻדשַּׁת ַ
תּ.
שׁ ָ
מעֲשֶׂה ִק ַּד ְ
שּׂשֶׁת יְמֵי הַ ּ ַ
מ ֵ
שׁב ִיעִי ִ
וְאֶת יוֹם הַ ּ ְ
שׁתֶ.G
מּ Gיִשְָׂראֵל בְִּקֻד ּ ָ
ת אֶת עַ ְ
שׁ ָּ
ת וְִק ַּד ְ
הִבְ ַּדל ְ ּ ָ
ָבּרוּ ַא ָתּה אדני ַה ַּמבְִדיל ֵבּין ֹקֶדשׁ לְֹקֶדשׁ.

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
שׁ ֶהחֱי ָנוּ ו ְִקי ְּמָנוּ ו ְ ִהגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַז ֶ ּה.
ֶ
שׁוֹתים ֶאת כּוֹס ַהיַּ יִ ן ַבּ ֲה ַס ָבּה ְל ַצד ְשׂמֹאל
ִ

כוס ראשונה  -את הכוס הראשונה
מתוך ארבע הכוסות אנחנו שותים מתוך
שמחה על התחלת המהלך ומתוך תקווה
גדולה להרגשת השינוי והיציאה הפרטית
והלאומית מעבדות לחירות .לחיים!
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ורחץ  -עדיין אנחנו בתחילת הדרך .נטילת
הידיים היא פעולה שנעשית לצורך הכנה
לקראת אכילה .נטילת ידיים דורשת קימה
מן השולחן ועשיית פעולה המסמלת ניקיון
 אנחנו מתכוננים בפועל לקראת משהוומכירים בערכו .בְּשֶׁל העובדה שעדיין איננ3
יודעים מה קורה ,עדיין אין לנו על מה לברך.
לכן ,נטילת הידיים  -ההכנה  -היא בינתיים,
בלא ברכה.
כאשר אנחנו נמצאים לפני פגישה חשובה או
מאורע חשוב בחיינו ,אנחנו משתדלים להכין
את עצמנו היטב; להיות נקיים ,מסודרים,
רגועים ,בטוחים ומאמינים בהצלחתנו .עלינו
להכין את עצמנו גם לניקיון הפנימי  -לשים
לב שאנחנו נקיים מאינטרסים ומפניות
אישיות .כאשר אנחנו בונים את העם
שלנו ,יש חשיבות גדולה לניקיון ,לא רק
מאינטרסים אישיים אלא גם מאינטרסים
סקטוריאליים  -עלינו לשים את טובת העם
כולו לנגד עינינו.
לעתים ,אנחנו מרגישים ,כי אנחנו לפני
אירוע או פגישה חשובה ,אבל עדיין איננו
יודעים להסביר לעצמנו בדיוק למה .לא
תמיד אנחנו יודעים ,מה יֵצֵא לנו מזה .גם
במקרים של ספק ,אנחנו נדע להתכונן,
מתוך איזו ודאות פנימית ,שכנראה נבין
את המהלך תוך כדי תנועה  -נעשה ונשמע
 תוך כדי העשייה ,נבין מה קורה ונרגיש אתההתקדמות האמיתית שלנו.
עלינו לזכור ,שאת ה"נעשה ונשמע" לא
אמרו בודדים .העם היה במצב שהוא האמין
בתהליך ,אף על פי שהוא היה עוד לפניו.
גם לקראת מהלך הסדר ,אנחנו מאמינים,
שיבוא שינוי .אנחנו מכינים את עצמנו אליו
ויודעים שהעשייה עצמה בונה את השינוי.
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ורחץ – אחרי שהבנו שאנחנו יכולים לשנות
ולשפר והאחריות על השינוי מוטלת על כל
אחד ואחת מאיתנו ,אנחנו צריכים להתנקות
– להיות נקיים מאינטרסים .להבין שאין לנו
כאן רצונות פרטיים .השיפור של כל אחד
ואחת הוא למען הכלל – לטובת עם ישראל
והעולם כולו.

וְּרחַץ

נוֹט ִלים יַ ַדיִ ם ִל ְפנֵ י ֲא ִכ ַילת ַה ַכּ ְר ַפּס
ְ
"על נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם".
וְ ֵאין ְמ ָב ְר ִכים ַ

כרפס – בדקנו את עצמנו ועברנו הכנה.
עכשיו אנחנו רעבים ,אבל במקום אוכל
נותנים לנו ירק – משהו קטן שרק פותח את
התאבון .המעשים הקטנים שלי לטובת העם,
נותנים תאבון למעשים גדולים יותר .ההצלחות
הקטנות של כל אחד ואחת מאיתנו מובילות
להצלחות גדולות של עם ישראל כולו.

כְַּר ַפּס
טוֹב ִלים ַכּ ְר ַפּס ָפּחוֹת ִמ ְכּזַ יִ ת ְבּ ֵמי ֶמ ַלחְ ,וּמ ָב ְר ִכים
ְ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני
אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
בּוֵֹרא ְפִּרי ָה ֲא ָדמָה.

יחץ – אחרי גירוי התאבון ,חלק ממני מרגיש
שהוא רעב וכל העסק הזה לא מתאים לו,
וחלק ממני מרגיש שקורה כאן משהו מיוחד
ולא שגרתי .אנחנו מבינים את שני החלקים
ויודעים שצריך לתת משהו לשניהם .פרס
קטן משאירים לזמן הקרוב ואת הפרס הגדול
שומרים לסוף .את ההרגשה הטובה על
המאמצים הראשונים המשותפים שלנו נוכל
להרגיש תוך כדי התהליך ,אבל את ההנאה
הגדולה המשותפת של העם כולו נרגיש רק
בשלבים המתקדמים יותר.

יַחַץ
בּוֹצ ַע ֶאת ַה ַמּ ָצּה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ִל ְשׁ ַתּיִ ם
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ֵ
ֵ
יקוֹמן.
ַוּמ ְצ ְפּין ֶאת ַה ֵח ֶלק ַהגָּ דוֹל ָל ֲא ִפ ָ
ַה ֵח ֶלק ַה ָקּ ָטן נִ ְש ָאר ֵבּין ְשׁ ֵתּי ַה ַמּצּוֹת ַה ְשּ ֵלמוֹת.

כרפס " -עם האוכל בא התיאבון"  .אנחנו
אמנם רעבים ,אבל זוכרים את המטרה -
עלינו להגיע למצב שהמחשבה ,הרעיונות
והאידאלים מכוונים את העשייה ולא
נגררים אחריה.
שלָב הזה ,לאחר ההכנה שעשינו בניקיון
ב ָ
העצמי ,אנחנו טועמים משהו ,אבל טעימה
זו רק מעוררת בנו את התיאבון  -מעוררת
את הרצון לפעילות ,לעשייה אמיתית  -לא
מתוך תחושות בטן ותאוות האוכל ,אלא
מתוך התחלה של הנהגה מחשבתית וההבנה,
שההנאה מן האכילה מתוך בחירה תהיה
גדולה הרבה יותר מן ההנאה מתוך שעבוד
לתאוות.
בתור חברה ובתור עם ,עלינו להתחיל לפעול,
לא מתוך תחושת הייאוש והאין-בֵררה ,אלא
מתוך השמחה ,התקווה והאמונה ביכולתנו
ובצדקת דרכנו המשותפת.
הפעולות הראשונות ,אמורות להיות פעולות,
שיעוררו את התיאבון שלנו לפעולות גדולות
יותר ואמיתיות יותר ,שיחברו את הרצון
הפנימי ואת האידאלים שלנו לעשייה
אמיתית ונקייה.

יחץ  -בשלב הזה אנחנו מרגישים חצויים
בין התיאבון המיידי שלנו לבין האידאלים
והרעיונות שאנחנו עוסקים בהם.
הפתְרון הוא לתת לתיאבון ,מתוך התחושה
ש"מוכרחים לאכול" ,את החלק שלו ,אבל גם
לשמור "משהו לסוף"  -לזמן שבו נוכל לאכול
מתוך האידאל ומתוך הבנת הרעיון הכללי.
העם מרגיש ,שחייבים לעשות משהו -
אין זמן לעסוק ברעיונות .המצב דורש
שינוי עכשיו.
מתוך ההבנה הזאת אנחנו ממשיכים לפעול
ולעשות ,וה'יחד' נותן לנו כוח להמשך הדרך.
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מגיד  -סיימנו את שלב ההכנות הראשון.
הרצון לאכילה כבר מבוסס ,אבל קודם
שניגשים לחלק המרכזי של העשייה ,לא
נוכל להתחמק מן הבירור  -למה אנחנו כאן
עכשיו?
השאלה איננה מופנית ממני אליך ,אלא
ממני אל עצמי ומאיתנו אל עצמנו.
עלינו להכיר בעובדות ולברר את הטעון בירור.
הרי לא באנו בשביל לאכול  -אם זה היה רק
האוכל ,מה רע בארוחת ערב רגילה? אם זה
בשביל המפגש המשפחתי ,מה הקשר של
המשפחה ל"ליל הסדר" ולהגדה?
אם לא נברר לפני האוכל את הסיבה לאוכל,
יעבור הערב הזה כמו עוד הרבה ערבים
אחרים.
מטרתנו העיקרית היא הבירור והמחשבה.
בלי התהליך הזה לא נוכל לצאת לחופשי
ונישאר משועבדים לצרכים הפרטיים שלנו.
עיקר הבירור בנוי על כוח הדיבור האנושי.
תחילת הבירור  -בשאלות .הלילה הזה
שואלים שאלות על המהות ,שאלות על
החיים .מבררים למה אנחנו כאן עכשיו?  -אם
לא נברר זאת  ,אין משמעות לערב הזה ואולי
אנחנו אמורים להיות עכשיו במקום אחר ...
הבירור הוא אצל כל אחד ואחד מאיתנו,
וכמובן  -אצל כולנו בתור עם:
מי הוא עם ישראל?
מאיפה הוא מתחיל?
מי הגה את הרעיון של העם?
בשביל מה נוצר העם?
מה השייכות שלי לתשובות האלה בחיי
היום-יום שלי?
מה אני יכול לעשות בשביל להבין יותר את
מהותו של העם?
איך נַקדֵּם יחד את העם למילוי תפקידו
בעולם?
ועוד ...
כדי לתת ביטוי לאידאלים בתוך חיינו
המעשיים ,על כל אחד ואחת מאיתנו לענות
על שאלות אלה ואחרות ולחפש יחד את
המכנה המשותף הגבוה השייך לכולנו.
הא לחמא עניא  -תרגום  -זה לחם
העוני ,שאכלו אבותינו בארץ מצרים .כל
מי שרעב יבוא ויאכל .כל מי שצריך ,יבוא
וישתתף בפסח .השנה כאן .לשנה הבאה
בארץ ישראל .השנה עבדים .לשנה הבאה
חופשיים.
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מגיד – עד עכשיו עברנו הכנות .הגיע הזמן שסוף סוף
מישהו יסביר לנו מה אנחנו עושים כאן? בשביל מה באנו?
מה הרעיון פה? מה זה "עם ישראל" הזה?  ...ועוד הרבה
שאלות שקשורות אלינו ,לעם ישראל ,ולמעשה לכל אחד
ואחת מאיתנו .רוב התשובות נמצאות בהגדה עצמה .כל
התשובות נמצאות אצלנו – בפנים .אם נדבר על השאלות
יחד ליד שולחן הסדר וננסה להבין יחד את הנאמר
בהגדה עצמה ,יש סיכוי סביר שנמצא את התשובות.
לאורך שלב ה"מגיד" אנחנו עוברים תהליך משותף של
הבנה :מי אנחנו ,מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.

ַמגּ ִיד
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ְמגַ ֶלּה ֶאת ַה ַמּצּוֹת,
ֵ
ַמגְ ִבּ ַיהּ ֶאת ַה ְקּ ָע ָרה
אוֹמר ְבּקוֹל ָרם
וְ ֵ

הָא לַ ְחמָא ַענ ְי ָא
ִדּי ֲאכָלוּ ַא ְב ָה ָתנ ָא ְּבאְַרעָא ְד ִמצְָרי ִם.
ָכּל ִּד ְכפִין י ֵיתֵי ו ְי ֵכוֹל,
ָכּל ִדצְִרי י ֵיתֵי ו ְי ִ ְפסַח.
שּׁ ָתּא ָהכָא,
ַה ַ
לַ ָ
שּׁנ ָה ַה ָּבאָה ְּבאְַרעָא ְדיִשְָׂראֵל.
שׁ ָתּא ַעבְֵדי,
ַה ַּ
שּׁנ ָה ַה ָּבאָה ְּבנ ֵי חוִֹרין.
לַ ָ
מה נשתנה – צריך לשאול? השאלה היא חלק
מהתשובה .אסור לפחד לשאול – לא את עצמי ולא את
אחרים .כאשר מוותרים על השאלות ,נשארים באותו
מצב .כאשר שואלים – מבינים ומתקדמים טוב יותר.

עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ַמ ְר ִחיק ֶאת ַה ְקּ ָע ָרה ִמן ַה ֻשׁ ְל ָחן.
ֵ
מוֹזְ גיִ ם כּוֹס ְשׁנִ יָּ ה
שׁוֹאל:
וְ ַה ֵבּן אוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ְמּ ֻס ִבּים ֵ

שׁ ַּתנ ָּה ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ִמ ָכּל ַהלֵּילוֹת?
מַה נ ִּ ְ
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
אָנוּ אוֹ ְכלִין ָחמֵץ וּ ַמצָּה,
ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה כּ ֻלּוֹ ַמצָּה.
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
שׁאָר י ְָרקוֹת,
אָנוּ אוֹ ְכלִין ְ
ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה מָרוֹר.
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
אֵין אָנוּ ַמ ְט ִבּילִין ֲאפִלּוּ ַּפעַם ֶאחָת,
שׁ ֵתּי ְפ ָעמִים.
ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ְ
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
שׁבִין וּבֵין ְמסֻ ִבּין,
אָנוּ אוֹ ְכלִין ֵבּין יוֹ ְ
ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ּכ ֻלָּנו ְמסֻ ִבּין.
נוֹסח ְבּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח:
ַ

שּׁ ַּתנ ָּה ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ִמ ָכּל ַהלֵּילוֹת?
מַה נ ִּ ְ
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
אֵין ֲאנַחְנוּ ְמ ַט ְבּלִין ֲאפִלּוּ ַּפעַם ֶאחָת,
שׁ ֵתּי ְפ ָעמִים.
ו ְ ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ְ
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
ֲאנַחְנוּ אוֹ ְכלִין ָחמֵץ אוֹ ַמצָּה,
ו ְ ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה כּ ֻלּוֹ ַמצָּה.
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
שׁאָר י ְָרקוֹת,
ֲאנַחְנוּ אוֹ ְכלִין ְ
ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה  Eמָרוֹר.
שׁ ְּבכָל ַהלֵּילוֹת
ֶ
שׁבִין וּבֵין
ֲאנַחְנוּ אוֹ ְכלִין ו ְשוֹתִין ֵבּין יוֹ ְ
ְמסֻ ִבּין ,ו ְ ַהלַּיְלָה ַהז ֶ ּה ּכ ֻלָנו ְמסֻ ִבּין.

הא לחמא עניא  -זה לחם העוני  -לחם
העוני הוא המצה .נקראת בשם זה לַרמז כי
זה הלחם שבאמצעותו עונים על השאלות.
לחם זה גם נראה עני  -קשיח ודק  -פשוט
קמח ומים ,בלי תפיחה ,בצק מרודד באפייה
מהירה  -עני בתבלינים ,עני בהשקעה ,עני
בזמן אפייה .למרות המאפיינים האלה -
המצה היא "כוכב" הערב .דווקא הכלום שבה
מֵעיד על המשמעות העמוקה המסתתרת
מאחוריה .גם עם ישראל לכאורה שרוב
שנותיו בהיסטוריה העולמית לא תפקד
כעם ריבוני ,ונחשב בעיני העולם עם עני
במשאבּים שהולך ונעלם מן העולם ,דווקא
הוא זה שמנצח את ההיסטוריה ומֵעיד על
עצמו  -הנה אני כאן! בינתיים ֶעבֶד ,אבל
שואף ופועל להיות עם חופשי בארצו.
שלָב
מוזגים כוס שנייה  -עברנו את ה ָ
הראשון בדרך לחופש .אנחנו מבינים שזה
לא יהיה פשוט .יש כאן בירור .צריך לחשוב.
אבל  ...אנחנו בדרך .עלִינו קומה .אפשר
למזוג את כוס היין הבאה.
מה נשתנה  -נהוג שהבן שואל את
השאלות ,אך למעשה השאלות אמורות
להיות בתוך כל אחד ואחת מאיתנו .משהו
שונה בלילה הזה .לא בלילה ההוא ,אלא כאן
ועכשיו  -האווירה ,התוכן ,ההתייחסות .מה
קורה כאן?
השאלות כתובות ,בעיקר ,כי חובת השאלה
מוטלת עלינו ,גם אם אנחנו חושבים,
שאנחנו חכמים וגם אם אנחנו בין מי שאינם
יודעים לשאול.
השאלה מעמידה את האדם מול האמת .עם
ישראל הוא עם שואל ,עַם שהאמת טבועה
בתוכו והוא מחפש לחשוף אותה ,עם ששואף
להתקדם .אנחנו יודעים ,שאין התקדמות
בלי שאלות .לא אצל האדם הפרטי ,ובוודאי
לא אצל עם שלם.
מה נשתנה  -את הקושיות שואל בדרך
כלל הבן הצעיר .יתרונו ,שאינו שבוי בדעות
קדומות ,וברוב המקרים רואה את המציאות
בראייה תמימה .הוא מבחין בשוני ות ֵמ ַהּ עליו.
שאלותיו אמיתיות והוא דורש הסבר הגיוני
לשינויים .השאלות מכריחות את עורך הסדר
ואת שאר המסובים להיות מוכנים להשיב
תשובות ,שאת רובן סיפקו עורכי ההגדה
בתוך הטקסט.
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עבדים היינו  -העבדות היא למעשה
שעבוד או סוג של תלות או נשלטות על-
ידי גוף שאינו נותן לאדם להיות חופשי
ולפעול על פי שכלו ורצונו האמיתי .עבדים
הם בני אדם משועבדים  -עבדים להרגלים,
לקונספציות ולסטיגמות .הדבר מתבטא
בפרט ,בעם ובעולם כולו .חופש המחשבה
והרצון ,יציאה מן השעבוד והתלות וחתירה
לאמת הפנימית ,הם שלַבּים הכֵרחיים בדרך
של הפרט ,של העם ושל העולם כולו ליציאה
לחירות אמיתית.
העובדה שעם ישראל נולד מתוך מצב של
עבדות ,מראה לנו ,שיש ,אולי ,הכֵר ַח בעבדות
המחברת אותנו לחירות ולחופש .העבדות
יוצרת אצלנו יחס של מחויבות למשהו גדול
מאיתנו  -אנחנו בונים אצלנו את המחויבות
לאמת ,למציאות החיים ,לאידאל העליון,
לתהליך ההיסטורי המחבר אותנו ,למהותנו
הפנימית כעם ,לזהותנו ולעצם החיים
האנושיים הטבעיים ,הבריאים והשמחים.
ביד חזקה ובזרוע נטויה  -היד
החזקה מסמלת פעולה נקודתית ַהנ ַעשית
בעוצמה .הזרוע הנטויה מראה זרוע המורמת
לאורך זמן בפעולה מתמשכת ,שעדיין לא
הסתיימה.
היציאה ממצרים היא ארוע נקודתי בעברנו
שהתוכן שלו הוא הפעולה העוצמתית של
יציאתנו ממצרים והולדתנו כעם .ליציאה
ממצרים יש גם צד מתמשך לאורך כל
ההיסטוריה ,המסמל את העובדה ,שאנחנו
עדיין בתהליך היציאה מה ְמּצָרים האישיים,
הלאומיים והעולמיים שלנו.
כל עוד התהליך נמשך ,מוטלת עלינו החובה,
גם אם אנחנו חושבים שאנחנו חכמים
ונבונים ויודעים הכול ,להבין שאנחנו עדיין
בדרך ועלינו להבין שיש לנו עוד מה ללמוד
על עצמנו.
מעשה ב - ...בליל הסדר מצווה לספר
ביציאת מצרים אבל צריך לזכור ,שהסיפור
אמור להיות המניע ולא המטרה .פעמים
רבות קורה שהאמצעים הופכים למטרה ,גם
בראייה אישית וגם בראייה הציבורית .גם
במקרים שבהם יש לעסוק באינטנסיביות
באמצעים ,המטרה חייבת תמיד להיות מול
העיניים.
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עבדים היינו – התשובות שאנחנו מקבלים צריכות
להתאים לנו ,באמת .בהתחלת הדרך ,היינו עבדים
לשליט זר בארץ זרה .גם היום יוצא לנו להרגיש שאנחנו
האנוכיים
זרים לעצמנו .לפעמים אנחנו עבדים לרצונות ָ
שלנו ,לתאוות שלנו ל"מה יחשבו עלינו?" .אם אני מנסה
למצוא חן בעיני מישהו אחר על חשבון ההרגשה שלי ,יש
לי פגיעה בחופש האישי שלי ובאמת שלי .תשובות לא
אמיתיות ,יגרמו לנו להחטיא את המטרה.

עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ַמנִּ ַיח ֶאת ַה ְקּ ָע ָרה ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן.
ֵ
אוֹמר:
ְמגַ ֶלּה ֶאת ַה ַמּצוֹֹת וְ ֵ

עבִָדים הָי ִינוּ לְפְַרעֹה ְּב ִמצְַרי ִם ,ו ַיּוֹצִיאֵנוּ
ֲ
שׁם ְבּי ָד ֲחז ָָקה וּ ִבז ְרוֹ ַע
אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ִמ ָּ
נ ְטוּי ָה .וְאִלּוּ ֹלא הוֹצִיא ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
אֶת אֲבוֹתֵינוּ ִמ ִּמצְַרי ִם ,הֲֵרי אָנוּ וּ ָבנ ֵינוּ וּ ְבנ ֵי
שׁ ְע ָבִּדים הָי ִינוּ לְפְַרעֹה ְּב ִמצְָרי ִם.
ָבנ ֵינוּ ְמ ֻ
ו ַ ֲאפִלּוּ ּכ ֻלָּנוּ ֲח ָכמִיםּ ,כ ֻלָּנוּ נ ְבוֹנ ִיםּ ,כ ֻלָּנוּ
ז ְֵקנ ִיםּ ,כ ֻלָּנוּ יוְֹדעִים אֶת הַתּוָֹרהִ ,מצְו ָה
ָעלֵינוּ לְ ַס ֵפּר ִבּיצִיאַת ִמצְַרי ִם.
וְכָל ַהמְַרבֶּה לְ ַס ֵפּר ִבּיצִיאַת ִמצְַרי ִם
שׁ ָבּח.
הֲֵרי ז ֶה ְמ ֻ
ואפילו כולנו חכמים – השאלות והתשובות צריכות
להיות אמיתיות .אין בחינה בסוף .למרות שאנחנו עוברים
על כל ההגדה ומתחברים יחד לתהליך ,אותו עובר עם
ישראל כבר דורות רבים .החוכמה היא לא רק לקרוא,
אלא ביחוד להבין .ההבנה והחוויה המשותפת מקשרים
אותנו ,את כל עם ישראל ,כל שנה ,לעצמנו .לכן ,כולנו
שייכים ללילה הזה ,ללא הבדל ברמת ההשכלה ,בהבנה
בפועל ,בגיל ,במין או בהשקפה.

ַמ ֲעשֶׂה

אלְעָז ָר
שעַ וְַרבִּי ֶ
בְַּרבִּי אֱל ִיעֶז ֶר וְַרבִּי י ְהוֹ ֻ
שהָיוּ
בֶּן עֲזְַרי ָה וְַרבְּי עֲִקיב ָא וְַרבִּי טְַרפוֹן ֶ
ספְִּרים בִּיצ ִיאַת
מ ַ
סבִּין ּב ִבְנ ֵי בְַרק ,וְהָיוּ ְ
מ ֻ
ְ
שׁבָּאוּ
מצ ְַרי ִם כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְל ָה עַד ֶ
ִ
תלְמִיֵדיהֶם וְאָמְרוּ לָהֶםַ :רבּוֹתֵינוּ ,הִגִּיעַ
ַ
שׁחֲִרית.
שׁמַע שֶׁל ַ
זְמַן ְקִריאַת ְ

ָאמַר רַבִּי ֶאלְ ָעז ָר בֶּן ֲעז ְַרי ָה :הֲֵרי ֲאנ ִי ְּכבֶן
שׁ ֵּת ָאמֵר יְצִיאַת
שׁנ ָה ,ו ְֹלא זָכִיתִי ֶ
שׁ ְבעִים ָ
ִ
שְׁדָּרשָׁהּ בֶּן זוֹמָא:
ִמצְַרים ַּבלֵּילוֹת עַד ֶ
שׁנ ּ ֶאֱמַר ,לְ ַמעַן ִּתזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְO
ֶ
ֵמאֶֶרץ ִמצְרי ִם ָכּל יְמֵי חַיֶּי :Oיְמֵי חַיֶּיE O
הַי ָּמִיםָ ,כּל יְמֵי חַיֶּיַ E Oהלֵּילוֹת .ו ַ ֲח ָכמִים
אוֹמְִרים :יְמֵי חַיֶּי E Oהָעוֹלָם ַהז ֶ ּהָ ,כּל יְמֵי
חַיֶּי E Oלְ ָהבִיא לִימוֹת ַה ָּמשִׁיחַ.
ָבּרוּ ַה ָמּקוֹםָ ,בּרוּ הוּא.
שׁנ ָּתַן תּוָֹרה לְעַמּוֹ יִשְָׂראֵל,
ָבּרוּ ֶ
ָבּרוּ הוּא.
כנגד ארבעה בנים – כולם שייכים לליל הסדר.
החכם שמבין ,יודע ומכיר את האמת ורוצה ועושה הכל
כדי שיהיה טוב לו ,לעם ישראל ולעולם כולו .הרשע
שלכאורה מתנגד ומורד ,נמצא גם הוא ליד השולחן
ומראה בכך שגם הוא שייך .התם שאיננו יודע ואיננו
מבין ,אבל יש לו רצון טבעי ופשוט לדעת .הוא מוכן
ורוצה ללמוד ולהבין .מחפש את האמת .הרביעי ,שאינו
יודע לשאול  -התפקיד שלנו בחברה הוא לסייע ולשאול
ולתת לאלה שרחוקים מההבנה את הכלים להתפתח
בעצמם ובכוחם להבנה שההתקדמות תלויה גם בהם.

ְּכנֶג ֶד

אְַר ָּבעָה ָבנ ִים ִּד ְבָּרה תּוָֹרה.
ֶאחָד ָחכָם ,ו ְ ֶאחָד ָרשָׁע ,ו ְ ֶאחָד ָתּם,
שׁאֵינוֹ יוֵֹד ַע לִשְׁאוֹל.
ו ְ ֶאחָד ֶ
חכָם מָה הוּא אוֹמֵר?
ָ
שׁ ּפָטִים
מ ְ
מָה הָעֵדוֹת וְהַ ֻחִקּים וְהַ ּ ִ
תכ ֶם?
א ְ
אשֶׁר צ ִו ָּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֲ
תּה אֱמָר לוֹ ּכ ְהִל ְכוֹת הַ ּפֶסַח:
א ָ
וְאַף ַ
אפִיקוֹמָן.
אחַר הַ ּפֶסַח ֲ
מפְטִיִרין ַ
אֵין ַ

יציאת מצרים בלילות  -החיים שלנו
כוללים מצבים בהם הכל נראה ברור כשמש,
החיים זורמים ואנחנו מרגישים כבאור יום.
מנגד ,ישנם מצבים בהם הכל לא ברור,
המציאות חשוכה  -לילה .עלינו לזכור שגם
במצבים הקשים ,שבהם ,לעיתים ,היאוש
חודר ללבבות ,עלינו לעסוק ביציאת מצרים
 לדעת שיש תקווה ,לעם ישנה דרך .יש לומשימה .אנחנו בתהליך ומודעים לכך ש"בדרך
מתל-אביב לירושלים יש גם ירידות".

העולם הזה  -העולם העכשווי .כאן ועכשיו.
העולם הבא  -העולם העתידי אותו אנחנו
בונים כאן ועכשיו .העולם שיהיה כאן בזכותנו,
אם נשקיע גם בעתיד ולא רק בהווה.
ימות המשיח  -שלב עתידי בהתפתחות
המציאות האידאלית.

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

 אנחנו מבחינים כי המציאות הרעיוניתשממנה נוצר העם מדברת אל כל החלקים
בעם ומודעת לעובדה שהאנשים שונים זה
מזה בראיית המציאות ,בבירור ,בהשקפות,
בדעות ובמעשים .עלינו להכיר בעובדה
שהשוני בחברה מסייע לחברה להתפתח
ולברר את עצמה.
זווית ראיה נוספת יכולה להבחין בארבעת
ה"בנים" בתוך כל אחד ואחת מאיתנו.

חכם  -בקיא ברעיון היציאה ממצרים,
מחובר לאמת ומבין את מהות העם ,את
תפקידו ואת התהליך הכללי שכולנו
שותפים לו .לפיכך ,התשובה לחכם נכנסת
איתו לפרטי ההלכות והמהלכים הנובעים
מהרעיון של יציאת מצרים.
שאר הבנים רואים נקודה זו או אחרת אבל
במהותם אינם מחוברים לתהליך ולאידאלים.
עיקר התשובה לשאר הבנים נוגעת בהבנה
שעם ישראל הוצא ממצרים ולא יצא משם
 המציאות ,בהשפעת האידאלים העליונים,מובילה אותנו בדרך הנכונה.
כאשר נבין שאנחנו חלק מתהליך גדול וארוך,
בדרך למציאות אידאלית ,נפסיק לנסות
להוביל את המציאות על פי הדמיון שלנו
ונשאף להגיע למדרגת החכם .עלינו להשקיע
מאמצים משותפים להכרת הזהות הישראלית
המשותפת שלנו ולחשוף אותה בתוכנו .כך
נוכל להשפיע נכון על התהליך הגדול שכולנו
עוברים ,מתוך ידיעה שאנחנו חלק ממציאות
גדולה ומתהליך גדול ,המוביל אותנו לחופש
ולחרות פרטית ,לאומית ועולמית.
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רשע  -מצטייר לכאורה כדמות שלילית,
הבאה לכפור במציאות .הרשע הוא זה שלא
מחובר לכלל ,מפריד עצמו מהמאמץ הכללי
המשותף ליצור מציאות טובה יותר יחד.
בליל הסדר אנחנו אומרים למעשה לרשע
שהוציא את עצמו מהכלל ,שעצם ישיבתו
בסדר מוכיחה שהוא חלק מהעם" .אילו היה
שם ,לא היה נגאל" ומכאן נובע שזה שהוא
כאן ,עם כל התנגדותו וכפירתו ,זה אומר
בהכרח שהוא היה גם שם .גם הוא חלק
בלתי נפרד מהעם .גם אם ישתדל להוציא
עצמו מהכלל ,הוא יישאר חלק ממנו.
עבודה זרה  -העבודה הזרה מתחילה
אצלנו מרגשות אמיתיים ותחושות בריאות
אותם אנחנו מתרגמים בחיים ,לעיתים
באופן שלילי ,לפי שכלנו האנושי ודמיונותינו
הפרטיים והנמוכים .אנחנו מוצאים את
עצמנו מתמכרים לאחד הכוחות הפועלים
עלינו במציאות ומתוך כך שוכחים את
המטרה הכללית ומתנתקים מהאידאלים.
במקום לנסות לקדם את רק את עצמנו או
את הסקטור אליו אנחנו מרגישים שייכים,
עלינו לנסות לברר יחד את האידאל הכללי
הרחב והגבוה המחייה את עמנו ואת העולם
כולו ולהשאר מחוברים אליו כל חיינו.
כאשר האידאל והרעיונות היוצאים ממנו
הם אלה שינחו אותנו ,נרגיש יחד ולחוד
שגם כל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי
מתקדמים בחיים.
במבט רחב על המציאות ועל ההיסטוריה
אנחנו יכולים להבחין שיש רעיון שמוביל את
העם שלנו .ההתקדמות של העם מורגשת
ביותר כאשר אלה ממנהיגיו ,הפועלים לאור
האידאל העליון המחבר ,מצליחים לבטא
את הרעיון במעשים.
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול -
השאיפות והאידאלים שלנו אינם מתבטאים
רק ברוח ובמעשה אלא גם בחומר.
אין זה אומר שהחומריות מובילה את
האידאל ,אבל מצד שני ,בשאיפתנו
למציאות האידאלית ,לא נוותר גם על
האידאליות החומרית ,לאדם הפרטי ,לעם
ולעולם כולו .התקדמותו של עם ישראל
אמורה להתבטא ברוח ובתרבות ,אך לא
פחות מכך בשגשוג כלכלי.
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ָרשָׁע מַה הוּא אוֹמֵר?
מָה הָעֲבֹדָה הַזֹ ּאת לָכֶם? לָכ ֶם  Vוְֹלא לוֹ.
וּלְפִי שֶׁהוֹצ ִיא אֶת עַצ ְמוֹ מִן הַ ּכ ְל ָל ּכ ָפַר
תּה הְַקהֵה אֶת שִנ ָּיו וֶאֱמֹר לוֹ:
א ָ
בָּעִָקּר .וְאַף ַ
מצ ְָרי ִם.
מ ִּ
ּבַעֲבוּר ז ֶה עָשָׂה אדני ל ִי ּבְצ ֵאתִי ִ
ל ִי  Vוְֹלא לוֹ .אִלּוּ הָי ָה שָׁםֹ ,לא הָי ָה נִגְאָל.
תּם מָה הוּא אוֹמֵר?
ָ
ת אֵל ָיוּ :בְחֹז ֶק י ָד
מַה זֹ ּאת? וְאָמְַר ּ ָ
מבֵּית עֲב ִָדים.
מּצ ְַרי ִםִ ,
מ ִ
הוֹצ ִיאָנוּ אדני ִ

שׁאֵינוֹ יוֵֹד ַע לִשְׁאוֹל
וְ ֶ

ת לְב ִנ ְG
ת ּפְתַח לוֹ ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וְהִגְַּד ּ ָ
א ְּ
ַ
בַּיוֹם הַהוּא ל ֵאמֹרּ ,בַעֲבוּר ז ֶה עָשָׂה
מצ ְָרי ִם.
מ ִּ
אדני ל ִי ּבְצ ֵאתִי ִ
י ָכוֹל מֵֹראשׁ חֶֹדשַּׁ ,תלְמוּד לוֹמַר ַבּיוֹם
הַהוּא ,אִי ַבּיוֹם הַהוּא י ָכוֹל ִמ ְבּעוֹד יוֹם,
ַּתלְמוּד לוֹמַר ַּבעֲבוּר ז ֶה ַּ Eבעֲבוּר ז ֶה ֹלא
שׁעָה שֶׁי ֵשׁ ַמצָּה וּמָרוֹר
ָאמְַר ִתּי ֶאלָא ְּב ָ
מנ ָּחִים לְ ָפנ ֶי.O
ֻ
חלָּה עוֹבְֵדי עֲבוֹדָה זָָרה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ,
ִמ ְּת ִ
מּקוֹם לַעֲבֹדָתוֹ ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
וְעַכְשָׁיו ֵקְרב ָנוּ הַ ָ
שעַ אֶל כָּל הָעָם ,כֹּה אָמַר
וַיֹאמֶר י ְהוֹ ֻ
אדני אֱ–ֹלהֵי יִשְָׂראֵלּ :בְעֵבֶר הַנ ּ ָהָר יָשְׁבוּ
אב ִי
אבְָרהָם ו ַ ֲ
אב ִי ַ
תַּרח ֲ
אֲבוֹתֵיכ ֶם מֵעוֹל ָםֶ ,
אחִֵרים .וָאֶַקח אֶת
נ ָחוֹר ,וַי ּ ַעַבְדוּ אֱ–ֹלהִים ֲ

מעֵבֶר הַנ ּ ָהָר ו ָאוֹל ֵ'
אבְָרהָםֵ ,
אב ִיכ ֶם ,אֶת ַ
ֲ
אוֹתוֹ ּבְכ ָל אֶֶרץ כְּנָעַן ,וָאְַרבֶּה אֶת זְַרעוֹ
תּן ל ְיִצְחָק אֶת יַעֲֹקב
א ֵ
תּן לוֹ אֶת יִצְחָק ,ו ָ ֶ
א ֵ
וָ ֶ
שּׂעִיר
תּן לְעֵשָׂו אֶת הַר ֵ
א ֵ
וְאֶת עֵשָׂיו .ו ָ ֶ
מצ ְָרי ִם.
ל ֶָרשֶׁת אֹתוֹ ,וְיַעֲֹקב וּב ָנ ָיו יְָרדוּ ִ
ָבּרוּ שׁוֹמֵר ַה ְב ָטחָתוֹ לְיִשְָׂראֵלָ ,בּרוּ
שׁ ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִחשַּׁב אֶת ַהֵקּץ,
הוּאֶ .
שּׁ ָאמַר לְ ַאבְָרהָם ָאבִינוּ ִּבבְִרית
לַעֲשׂוֹת ְכּמוֹ ֶ
שׁנ ּ ֶאֱמַר :וַיֹ ּאמֶר לְ ַאבְָרם ,י ָֹדע
ֵבּין ַה ְּבתִָריםֶ ,
ֵתַּדע ִכּי ג ֵר יִהְי ֶה ז ְַרעְֲּ Oבאֶֶרץ ֹלא לָהֶם,
שׁנ ָה .וְג ַם
ו ַ ֲעבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אְַר ַבּע מֵאוֹת ָ
אֶת הַגּוֹי ֲאשֶׁר י ַ ֲעבֹדוּ ָדּן ָאנֹכִי ו ְ ַאחֲֵרי כֵן
יֵצְאוּ ִבְּרכ ֻשׁ גָּדוֹל.
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ְמ ַכ ֶסּה ֶאת ַה ַמּצּוֹת.
ֵ
ַמגְ ִבּ ִיהים ֶאת כּוֹס ַהיַּ יִ ן.

שׁ ָע ְמדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ,
וְהִיא ֶ
שֶֹּׁלא ֶאחָד ִּבלְבָד ָעמַד ָעלֵינוּ
שׁ ְּבכָל דּוֹר ו ָדוֹר
לְכַלּוֹתֵנוֶּ ,אלָּא ֶ
עוֹמְִדים ָעלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ,
ו ְ ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמצִּילֵנוּ מִי ָּדָם.

מכסים את המצות ומגביהים את

כוס היין  -כאשר אנחנו מנסים למצות את
הבירור ,אנחנו מגלים את המצות .כאשר אנחנו
מרגישים שהתקדמנו בהבנות שמחלחלות
בתוכנו ,אנחנו מציינים זאת בהרמת כוס היין.
והיא שעמדה  -עצם הקיום של עם
ישראל כולל בתוכו הבטחה פנימית להמשך
הקיום והפעילות של העם שלנו למילוי תפקידו
בעולם .הוצאת הפוטנציאל שלנו אל הפועל
תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו.

שבכל דור ודור עומדים עלינו
לכלותנו  -לעם ישראל היו מספיק סיבות

להעלם מנוף ההיסטוריה האנושית .לאחר
אלפי שנים של ניתוק בין חלקי העם לארצו,
אנחנו זוכים ויושבים הערב יחד בליל הסדר.
אנחנו חלק מעם ישראל שזכה להיות ריבוני
בארצו ולהחיות את שפת התנ"ך להיות שפתו
המדוברת .עובדה זו מטילה על כתפי כל אחד
ואחת מאיתנו ,ביחד ולחוד ,אחריות כבדה  -יש
לנו את היכולת ואת התכונות הנדרשות .עלינו
להוציא אותן אל הפועל.
הערה לסדר  -אנחנו נמצאים באמצע שלב
ה"מגיד" .כל אחד ואחת לפי הרגשה והשקפה
שונה .עלינו לזכור שהבירור שאנחנו עוסקים בו
הוא רק אמצעי למטרה הגדולה .בחיים אנחנו
שוקעים הרבה פעמים בעיסוק באמצעים
ושוכחים להתרכז במטרה .רבים מאיתנו מוצאים
את עצמם 'חיים בשביל לעבוד' ושוכחים שאנחנו
'עובדים בשביל לחיות' .גם מחשבה זו איננה
מספיקה עדיין ,שהרי עיקר העיסוק המחשבתי
צריך להיות במטרת החיים עצמם.
ברמה האישית אנחנו יכולים להרגיש פחות קשורים
לבירור מטרת החיים הפרטית .יתכן והעיסוק
בשאלה "מהי מטרת חיי?" לא מתאים לי בשלב זה
של החיים .אך האם נוכל להזניח את שאלת מטרת
קיומנו כאשר הדבר נוגע לעם שלם?
מהי מטרתו של עם ישראל?
מי קובע את המטרה?
האם היא נקבעת על ידי או על ידך?
האם קובעת אותה ההנהגה המתחלפת?
אולי הוגה רעיון העם קבע אותה?
מי המציא את רעיון העם?
האם הוגדרו מטרות?
משאלות אלה ואחרות לא נוכל להתחמק .לא
מדובר באדם פרטי שיכול להחליט לחיות את
חייו ללא מטרה ערכית ברורה .יש לנו אחריות
כלפי העם ,כלפי עצמנו ,כלפי הדור הנוכחי
והדורות הבאים.
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צא ולמד  -אנחנו בתהליך של למידה
בלתי פוסקת .אין זו למידה של חומר חיצוני.
אנחנו לומדים על עצמנו .זהו לימוד שמביא
שינוי  -שינוי חיובי של כל אחד ואחת מאיתנו
ומתוך כך שינוי חיובי של עם ישראל כולו.
הלימוד האמיתי דורש יציאה מהשבלונות
המוכרות ,מהמסגרות והמצרים בתוכם
אנחנו חיים.
לפעמים אנחנו מפחדים  -מפחדים לחשוב,
מפחדים להשתנות .הפחד הוא בדרך כלל
תוצאה של הסתגרות פרטית מסוימת
וחוסר חיבור לאידאלים המחיים אותנו.
עלינו לצאת כדי ללמוד .לצאת מהחיים
הקטנוניים הפרטיים האנוכיים ,וללמוד על
חיינו המשותפים ,על האידאלים ,על החופש,
על החרות.
אנוס על פי הדיבור  -ההבטחה
לאברהם על העבדות של ראשית העם
בארץ זרה ,יצרה למעשה את המציאות.
עלינו להקשיב לדבר המציאות .הדמיונות
שלנו ,ברורים וחזקים ככל שיהיו ,אינם
יכולים להתחרות בחוזק של המציאות.
המציאות אונסת אותנו להכיר בעובדות
החיים.
לדור שלנו יש את יתרון הפרספקטיבה על
ההיסטוריה כולה.
אנחנו יכולים להביט בעם שלנו ,ללמוד את
מאפייניו ,את כשרונותינו ,את החוזקות שלנו
ואת חסרונותינו.
חוץ מפלא הקיום שלנו ,ניכר בהסטוריה
העולמית כשרוננו הרוחני ומתוך כך גם
השפעתנו הערכית והמוסרית על העולם
כולו ,בעיקר מתוך הערכים הנובעים המלווים
אותנו מאז נהיינו לעם.
חשוב לציין שהכשרון איננו אישי  -אין
הכוונה להבדלים בין אנשים כאלה או
אחרים ,שהרי ברמה הפרטית כל בני האדם
שווים הם .המאפיינים יוצאי הדופן הם של
העם ישראל כולו ,כתופעה לאומית בין
האומות לכל אורך ההיסטוריה.
התכונות והמאפיינים של עם ישראל
נמצאים למעשה בנו ויכולים להופיע ולצאת
אל הפועל בכל דור ודור.
אנחנו המפתח של הדור הזה ועלינו מוטלת
האחריות לסלילת הדרך לדורות הבאים!
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עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ְמגַ ֶלּה ֶאת ַה ַמּצּוֹת.
ַמנִּ ִיחים ֶאת ַהכּוֹסֵ .

מּי לַעֲשׂוֹת ל ְיַעֲֹקב
צ ֵא וּלְמַד מַה ּב ִֵקּשׁ לָב ָן הָאֲַר ִ
אלָּא עַל הַז ּ ְכ ִָרים וְלָב ָן
שׁפְַּרעֹה ֹלא גּ ָז ַר ֶ
אָב ִינוֶּ .
ּב ִֵקּשׁ לַעֲקוֹר אֶת הַכֹּל ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
אֲַר ִמּי אֹבֵד ָאבִי ,וַּי ֵֶרד ִמצְַריְמָה וַּי ָּג ָר שָׁם ִּב ְמתֵי
ְמעַט ,וַיְהִי שָׁם לְגוֹי גָּדוֹל ,עָצוּם ו ָָרב.
ו ַיֵֶּרד ִמצְַריְמָה  Vאָנוּס עַל פִּי הִַדּבּוּר.
מל ַ ֵ
ו ַי ָּג ָר שָׁם ְ V
ת ֵּקעַ
שׁ ַּ
מּד שֶֹׁלא יַָרד יַעֲֹקב אָב ִינוּ לְהִ ְ
אלָּא ל ָגוּר שָׁם ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וַיֹאמְרוּ אֶלV
מצ ְַרי ִם ֶ
ּבְ ִ
פְַּרעֹה ,ל ָגוּר ּב ָאֶָרץ בָּאנוּ כִּיVאֵין מְִרעֶה לַצֹּאן
ֲ
אשֶׁר לַעֲב ֶָדי ,GכִּיVכָב ֵד הָָרעָב ּבְאֶֶרץ כְּנָעַן.
תּה יֵשְׁבוּVנ ָא עֲב ֶָדיּ Gבְאֶֶרץ ּגֹשֶן.
וְעַ ָ
שׁבְעִים נֶפֶשׁ יְָרדוּ
ִּב ְמתֵי ְמעַט ּ Eכ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַרּ :בְ ִ
תּה ָ
מצ ְָריְמָה ,וְעַ ָ
אבֹתֶיִ G
ֲ
שׂמְ Gאדני אֱ–ֹלהֶיG
שׁמַי ִם ל ָֹרב.
כְּכוֹכְב ֵי הַ ּ ָ
מצֻי ָּנִים שָׁם.
שׁהָיוּ יִשְָׂראֵל ְ
מלַמֵד ֶ
וַיְהִי שָׁם לְגוֹי ְ V
מהֹ שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וּבְנֵי יִשְָׂראֵל פָּרוּ וַיִשְְׁרצוּ
גָּדוֹל עָצוּם  Vכּ ְ ָ
מל ֵא הָאֶָרץ אֹתָם.
ת ָּ
מאֹד ,ו ַ ּ ִ
מאֹד ְ
וַיְִרבּוּ וַיַעַצ ְמוּ ּב ִ ְ
תתִּי',
ו ָָרב ּ Vכ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַרְ :רבָב ָה ּכ ְצֶמַח הַשֶָּׂדה נ ְ ַ
תבֹאִי ּבַעֲִדי עֲדָיִים ,שַָׁדי ִם נָכֹנוּ
תג ְ ְּדל ִי ו ַ ּ ָ
תְּרבִּי ו ַ ּ ִ
וַ ִ
א ְּ
מחַ ,ו ְ ַ
שׂעֵָר' צ ִ ּ ֵ
וּ ְ
אעֱבֹר עָל ַי ִ'
ת עֵֹרם וְעְֶרי ָה .ו ָ ֶ
ססֶת בְּדָמַי ִ' ,וָאֹמַר ל ָך ּבְדָמַי ִ'
מתְבּוֹ ֶ
וָאְֶראֵ' ִ
חֲיִי ,וָאֹמַר ל ָך ּבְדָמַי ִ' חֲיִי.
וַי ֵָּרעוּ אֹתָנוּ ַה ִּמצְִרים ו ַיְעַנּוּנוּ,
שׁה.
ו ַי ִ ּ ְתּנוּ ָעלֵינוּ ֲעבֹדָה ָק ָ
מהֹ שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :הָב ָה
וַיּ ֵָרעוּ אֹתָנוּ ַה ִּמצְִרים  Vכּ ְ ָ
תחַ ּכ ְמָה לוֹ פֶּןVיְִרבֶּה ,וְהָי ָה כִּיVתְִקֶראנ ָה
נִ ְ
מלְחָמָה ו ְנוֹסַף גַּםVהוּא עַלVשׂנְאֵינוּ ו ְנִלְחַםVבָּנוּ,
ִ
וְעָל ָה מִן Vהָאֶָרץ.
סּים
מ ִ
וַיְּעַנּוּנוּ ּ Vכ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וַי ּ ָשִׂימוּ עָל ָיו שֵָׂרי ִ

סכְּנוֹת לְפְַרעֹה.
מ ְ
סבְֹלתָם .וַי ּ ִבֶן עֵָרי ִ
מעַן עַנֹּתוֹ ּבְ ִ
לְ ַ
מסֵס.
אֶתּ Vפִתֹם וְאֶתַVרעַ ְ
וַי ִּ ְתּנוּ ָעלֵינוּ ֲעבֹדָה ָקשָׁה  Vכְּמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וַי ַּעֲב ִידוּ
מצ ְַרים אֶתVבְּנ ֵי יִשְָׂראֵל ּבְפֶָר'.
ִ
שׁמַע אדני אֶת
וַנ ִּצְעַק אֶל אדני אֱ–ֹלהֵי ֲאבֹתֵינוּ ,וַי ִּ ְ
ֹקלֵנוּ ,וַיּ ְַּרא אֶת ָענ ְי ֵנוּ וְאֶת ֲע ָמלֵנוּ וְאֶת לַ ֲחצֵנוּ.
וַנ ִּצְעַק אֶל אדני אֱ–ֹלהֵי ֲאבֹתֵינוּ ּ Vכ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
מצ ְַרים,
מל ֶ' ִ
וַיְהִי בַיָמִים הַָרבִּים הָהֵם וַי ָּמָת ֶ
תעַל
וַי ֵּאָנ ְחוּ בְנֵיVיִשְָׂראֵל מִןVהָעֲבוֹדָה וַי ִּזְעָקוּ ,ו ַ ּ ַ
שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱ–ֹלהִים מִן הָעֲבֹדָה.
שׁמַע
שׁמַע אדני אֶת ֹקלֵנוּ ּ Vכ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וַי ִּ ְ
וַי ִּ ְ
אֱ–ֹלהִים אֶתVנַאֲָקתָם ,וַי ִּז ְכּוֹר אֱ–ֹלהִים אֶתV
אבְָרהָם ,אֶתVיִצְחָק ואֶתVיַעֲֹקב.
בְִּריתוֹ אֶתַ V
וַי ְַּרא אֶת ָענ ְי ֵנוּ  Vזוֹ פְִּרישׁוּת ֶדֶּר' אֶֶרץּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
וַי ְַּרא אֱ–ֹלהִים אֶתVבְּני יִשְָׂראֵל וַי ֵַּדע אֱ–ֹלהִים.
וְאֶת ֲע ָמלֵנוּ  Vאֵלּוּ הַבָּנ ִיםּ .כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :כָּלVהַבֵּן
תחַיּוּן.
שׁל ִיכֻהוּ וְכ ָלVהַבַּת ּ ְ
ת ְ
הַיִּלּוֹד הַיְאָֹרה ּ ַ
וְאֶת לַ ַחצֵנוּ  Vז ֶה הַ ְּדחַקּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וְג ַםV
מצ ְַרים ֹלחֲצ ִים אֹתָם.
אשֶׁר ִ
ָראִיתִי אֶתVהַ ּל ַחַץ ֲ
וַיּוֹצִאֵנוּ אדני ִמ ִמצְַרים ְבּי ָד ֲחז ָָקה וּ ִבז ְֹר ַע נ ְטוּי ָה,
וּ ְבמָֹרא גָֹּדל ,וּ ְבאֹתוֹת וּ ְבמֹ ְפתִים.
ולא על ידי שליח – לפעמים אנחנו מחכים לעזרה,
למישהו שיוציא אותנו מהבוץ .למעשה ,כאשר אנחנו
עושים בעצמנו למען עצמנו ,אנחנו מגלים שאנחנו באמת
יכולים להשפיע ,והפעולה עוזרת לנו לרצות להמשיך.
כאשר מישהו אחר עוזר לנו ,אנחנו מתרגלים לסמוך על
אחרים ונולדת אצלנו העצלנות .עלינו להאמין בעצמנו,
בכל אחד ואחת מאיתנו ,כחלק מעם ישראל כולו.

מלְאָ' ,וְֹלא
וַיּוֹצִאֵנוּ אדני ִמ ִּמצְַרים ֹ Vלא עַל יְֵדי ַ
אלָּא הַָקּדוֹשׁ
שׁל ִיחֶַ ,
עַל יְֵדי שָָׂרף ,וְֹלא עַל יְֵדי ָ
בָּרוּ' הוּא ּב ִכ ְבוֹדוֹ וּבְעַצ ְמוֹ ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :ו ְ ָעבְַר ִתּי

וירעו אותנו המצרים  -כאשר אנחנו
נמצאים בתוך ה ְמּצָרים האישיים והכלליים,
אנחנו מחפשים את הדרך לצאת מהצרות
ואיננו יכולים לחיות בחופשיות ובשמחה.
מצב זה גורם שיהיה בנו גם קצת רע .זו
הייתה התוצאה של "וירעו לנו"  -לא רק
שעשו לנו רע ,אלא גרמו לנו שיכנס קצת
מהרע גם בתוכנו .ההתדרדרות הזאת גרמה
לנו לשכוח את מהותנו ואת תפקידנו ,ברמה
האישית והלאומית.
ונצעק  -הצעקה לא תמיד מתבטאת
בהשמעת קול .צעקת הציבור מורגשת בדרך
כלל באווירה הציבורית הכללית  -ישנה
הרגשה שאי אפשר לסבול יותר .המצב הגיע
לשפל נורא ואין שום הנהגה באופק שיכולה
להוציא אותנו מהבוץ .הרגשה זו היא צעקה
לחלל המציאות מתוך יאוש גדול מהמצב.
עלינו להבין שדווקא הצעקה הזאת מראה
על תקווה גדולה ועל אמונה שהצעקה
בסופו של דבר תישמע ,ומן המציאות
הגדולה והיצירתית הרבה יותר מהדמיון
שלנו ,יגיע השינוי.
גם התכונה הזאת של חוסר ההשלמה עם
המצב העכשווי מחד והאמונה ביכולת
ההתגברות הכללית שלנו מאידך ,היא
חלק מהתכונות של העם ומתוך כך שלנו,
הפרטים.
וישמע  ...וירא  - ...הצעקה והיאוש
ביחד עם ההשתדלות שלנו ,כפי מיטב
יכולתנו ,משדרגים את מצבנו.
למעשה ,גם במצבים הקשים ,מתוך הבנת
הפוטנציאל הטמון בנו ,נולדת בנו ההבנה
שמשפיעה בסופו של דבר על כל המציאות
מסביב.
השינוי שמתחולל מתרחש למעשה בתוכנו.
בעקבות השינוי אנחנו מתחברים לעצמנו,
למהות שלנו ,לזהות שלנו ומתוך כך אנחנו
יוצאים מהמצב הלא נעים בו היינו למצב
חדש ,בדרך לחופש המלא.
אחת המסקנות מכך היא שהקושי הוא
חלק מהדרך ,אבל גם בזמנים קשים עלינו
להאמין בכח המשותף שלנו ,להבין את
השייכות ולפעול על פי מיטב הבנתנו.
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גילוי שכינה  -המילה שכינה באה
מהשרש 'שכן' .אנחנו מבחינים שמישהו גר
)=שוכן( בבית מסוים על פי סימנים )אור
בבית ,תנועת אנשים ,וכד'( .כאשר אדם או
קבוצה פועלים על פי אידאלים מבחינים
בכך בפעולותיהם.
כאשר עם ישראל מגיע למצב שהאידאלים
שבו פועלים עליו ,הם נראים כאילו הם
"שוכנים" בתוכו.
מטרתנו המשותפת היא להשוות את
רצונותינו הפרטיים עם השאיפות הגדולות
של העם הנמצאות בתוכנו.
אם נגיע למצב שבו אנחנו חיים את
האידאלים שלנו ,יורגש הדבר על-ידינו ועל
ידי העולם כולו.

נוהגים להטיף טיפה מן הכוס ...

 כזכור ,היין מסמל עבורנו את השמחה ואתההתקדמות.
לאור העובדה שאנחנו עם מוסרי בבסיסנו,
ללא שאיפות נקמה אישיות ,הרי ששמחתנו
ביציאת מצרים נפגמת בגלל המכות שניחתו
על המצרים.
עבור כל ציון של מכה ,או סימן למכה ,נוהג
עם ישראל בכל הדורות להפחית טיפה
מכוס היין.
גם ברמה האישית ,עלינו לזכור שמטרתנו
היא להיות עם חופשי בארצנו .איננו
מחפשים רק את החופש הפרטי .יותר מכך,
השאיפה לחרות הלאומית היא שלב בדרך
ליציאת העולם כולו ממיצריו.
כל עוד ישנן מכות בעולם ,איננו יכולים להרשות
לעצמנו לשתות את כוס היין שלנו בשלמותה,
גם אם אנחנו מרגישים את ההתקדמות.
דם ,צפרדע - ... ,לפעמים נדמה לנו
שאפשר לשנות את המצב ולצאת מהמצרים
הפרטיים והלאומיים בבת אחת .ההיסטוריה
מראה לנו שהמציאות מתקדמת בקצב שלה,
בהדרגה .הרצון שלנו שמשהו יקרה 'עכשיו'
בדרך כלל לא משפיע על המציאות עצמה.
עלינו לזכור שהמציאות לא "עובדת אצלנו",
אלא אנחנו פועלים בתוך המציאות המורכבת.
גם יציאתנו מהמצרים מתרחשת בהדרגה.
אנחנו עבדים לגורמים רבים המשפיעים
עלינו במציאות .גורמים אלה מבוטאים
במכות השונות המתרחשות בסביבתו של
האדם הפרטי ,במחלות שפוגעות בו וברכושו,
בפגעי טבע ובפגיעה בעצם החיים עצמם.
שיא הפגיעה הוא המוות שהוא ניתוק ממקור
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ְבאֶֶרץ– ִמצְַרים ַּבלַּיְלָה ַהז ֶה ,ו ְ ִה ֵכּיתִי כָלְ Eבּכוֹר
ְּבאֶֶרץ ִמצְַרים ֵמ ָאדָם וְעַדְּ Eב ֵהמָה ,וּ ְבכָלEאֱ–ֹלהֵי
שׁ ָפטִיםֲ .אנ ִי אדני.
ִמצְַרים ֶאעֱשֶׂה ְ
מלְאָ'
ו ְ ָעבְַר ִתּי ְבאֶֶרץִ Eמצְַרים ַּבלַּיְלָה ַהז ֶה  Vאֲנִי וְֹלא ַ
ו ְ ִה ֵכּיתִי ָכּלEבְכוֹר ְּבאֶֶרץ ִמצְַרים  Vאֲנ ִי וְֹלא שָָׂרף.
שׁל ִיחַ.
וּ ְבכָלEאֱ–ֹלהֵי ִמצְַרים ֶאעֱשֶׂה ְשׁ ָפטִים ֲ Vאנִי וֹלא הַ ּ ָ
אחֵר.
אֲנ ִי אדני  Vאֲנ ִי הוּא וֹלא ַ
ְּבי ָד ֲחז ָָקה  Vזוֹ הַ ֶּדבֶרּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :הִנ ֵּה י ַדVאדני
אשֶׁר ּבַשֶָּׂדה ,בַּסּוּסִיםּ ,בַחֲמִֹרים,
הוֹי ָה ּבְמְִקנ ְֲ G
מאֹד.
מלִּיםּ ,בַבָָּקר וּבַצֹּאןֶּ ,דבֶר ּכ ָב ֵד ְ
ּבַ ּג ְ ַ
וּ ִבז ְֹר ַע נ ְטוּי ָה  Vזוֹ הַחֶֶרבּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וְחְַרבּוֹ
שׁל ִָ ִם
שְׁלוּפָה בְּי ָדוֹ ,נ ְטוּי ָה עַל Vי ְרוּ ָ
שׁכ ִינ ָהּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :אוֹ
וּ ְבמָֹרא גָֹּדל  Vזוֹ גִּלּוּי ְ
מֶקֶּרב גּוֹי
הֲנִסָּה אֱ–ֹלהִים ל ָבוֹא ל ַָקחַת לוֹ גוֹי ִ
מלְחָמָה וּבְי ָד חֲזָָקה
מסֹּת ּבְאֹתֹת וּבְמוֹפְתִים ,וּבְ ִ
ּבְ ַ
אשֶׁרV
וּב ִז ְרוֹעַ נ ְטוּי ָה ,וּבְמוָֹראִים גְֹּדל ִיםּ ,כ ְכֹל ֲ
מצ ְַרים לְעֵינ ֶי.G
עָשָׂה לָכ ֶם אדני אֱ–ֹלהֵיכ ֶם ּבְ ִ
מטֶּה
מטֶּהּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וְאֶתVהַ ּ ַ
וּ ְבאֹתוֹת  Vז ֶה הַ ּ ַ
תעֲשֶׂהVבּוֹ אֶתVהָאֹתֹת.
אשֶׁר ּ ַ
תַקּח בְּיְָדֲ ,G
הַז ֶה ּ ִ
נוֹהגִ ים ְל ַה ִטּיף ִט ָפּה ִמן ַהכּוֹס ַבּ ֲא ִמ ַירת ָדּם וָ ֵאשׁ וְ ִת ֲימרוֹת
ֲ
ָע ָשׁן ,וְ ֶע ֶשׂר ַהמּכּוֹת ְד ַצ"ְך ַע ַד"שׁ ְבּ ַא ַח"ב – ְבּ ַסְך ַהכֹּל ֵשׁשׁ
ֶע ְשׂ ֵרה ִטפּוֹת.

תּי מוֹפְתִים
ת ִ
וּ ְבמֹ ְפתִים  Vז ֶה הַדָּםּ ,כ ְמָה שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :ו ְנ ָ ַ
שׁמַי ִם וּבָאֶָרץ ,דָּם וָאֵשׁ וְתִימֲרוֹת עָשָׁן.
ּבַ ּ ָ
אלו עשר מכות – המכות שארעו למצרים פעלו בעיקר על
עם ישראל ,שהרגיש עד אז שהוא בורג קטן ולא חשוב במערכת
המצרית .העם הבין שהוא שונה .כל מכה פגעה במצרים בצד אחר
שקשור לחיים – באוכל ובשתיה )דם( ,בשלוות החיים )צפרדע(,
בהרגשות הגוף )כינים( ,בחיי החברה )ערוב( ,בפרנסה )דבר(,
בבריאות הכללית )שחין( ,בטבע )ברד ,ארבה( ,בקשר עם המציאות
)חושך( ובחיים עצמם )מכת בכורות( .עם ישראל נשאר שלם ולא
נפגע .לאורך כל ההיסטוריה אנחנו רואים את העמים השונים
נוצרים ונעלמים .אנחנו מסתכלים על עצמנו ומבינים שאנחנו
שייכים למשהו שונה – עם ישראל חי!

תּי ִם,
שׁ ַ
תּי ִם ,וּבִזְֹרעַ נ ְטוּי ָה ְ V
שׁ ַ
אחֵר :בְּי ָד חֲזָָקה ְ V
ּדָב ָר ַ
תּי ִם ,וּבְמֹפְתִים
שׁ ַ
תּי ִם ,וּבְאֹתוֹת ְ V
שׁ ַ
וּבְמָֹרא גָֹּדל ְ V
שׁ ַ
ְ V
שׁהֵבִיא הַָקּדוֹשׁ בָּרוּ'
תּי ִם .אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת ֶ
מצ ְַרי ִם ,וְאֵלוּ הֵן:
מצ ְִרים ּבְ ִ
הוּא עַל הַ ּ ִ

ָדּם צְפְֵר ֵּד ַע ִּכנ ִּים
שׁחִין
עָרוֹב ֶּדבֶר ְ
ָבָּרד אְַרבֶּה חשֶׁ ַמכַּת ְבּכוֹרוֹת
מּנ ִים
ס ָ
ַרבִּי י ְהוּדָה הָי ָה נוֹתֵן ּב ָהֶם ִ

ְּדצַ" עֲַד"שׁ ְּב ַאחַ"ב
שׁלָּקוּ
תּה אוֹמֵר ֶ
א ָ
ַרבִּי יוֹסֵי הַ ּג ְל ִיל ִי אוֹמֵר :מִנ ַּיִן ַ
מצ ְַרי ִם עֶשֶׂר מַכּוֹת וְעַל הַי ָם ל ָקוּ
מצ ְִרים ּבְ ִ
הַ ּ ִ
מצ ְַרי ִם מַה הוּא אוֹמֵר? וַיֹאמְרוּ
משִּׁים מַכּוֹת? ּבְ ִ
חֲ ִ
מּים אֶל פְַּרעֹהֶ :
הַחְַר ֻט ִ
אצְבַּע אֱ–ֹלהִים הִוא ,וְעַל
הַי ָּם מַה הוּא אוֹמֵר? וַי ְַּרא יִשְָׂראֵל אֶת הַי ָד הַגְֹּדל ָה
מצ ְַרי ִם ,וַי ִּיְראוּ הָעָם אֶת אדני,
אשֶׁר עָשָׂה אדני ּבְ ִ
ֲ
אמִינוּ בַּאדני וּבְמשֶׁה עַבְדּוֹּ .כ ַ ָ
וַי ּ ַ ֲ
אצְבַּע?
מּה ל ָקוּ ּבְ ֶ
מצ ְַרי ִם ל ָקוּ עֶשֶׂר
תּהּ :בְ ִ
מעַ ָ
עֶשֶׂר מַכּוֹת .אֱמוֹר ֵ
משִּׁים מַכּוֹת.
מַכּוֹת וְעַל הַי ָּם ל ָקוּ חֲ ִ
ַרבִּי אֱל ִיעֶז ֲר אוֹמֵר :מִנ ַּיִן ֶ
שׁהֵב ִיא
מכָּה ֶ
מכָּה וּ ַ
שׁכָּל ַ
מצ ְַרי ִם הָיְתָה
מצ ְִרים ּבְ ִ
הַָקּדוֹשׁ בָּרוּ' הוּא עַל הַ ּ ִ
שׁלַּח בָּם חֲרוֹן
שֶׁל אְַרבַּע מַכּוֹת? שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :י ְ ַ
מ ְ
אַפּוֹ ,עֶבְָרה וָזַעַם וְצ ָָרהִ ,
אכ ֵי ָרעִים.
מל ְ ֲ
שׁלַחַת ַ
תּי ִם ,וְצ ָָרה  Vשָׁלשׁ,
שׁ ַ
אחַת ,וָזַעַם ְ V
עֶבְָרה ַ V
תּה:
מעַ ָ
אכ ֵי ָרעִים  Vאְַרבַּע .אֱמוֹר ֵ
מל ְ ֲ
שׁלַחַת ַ
מ ְ
ִ
ּבְ ִ
מצ ְַרים ל ָקוּ אְַר ּב ָעִים מַכּוֹת וְעַל הַי ָּם ל ָקוּ
מָאתַי ִם מַכּוֹת.

החיים ,כאשר לא תמיד הכוונה למוות פיזי .מול
התהליכים העולמיים של עלייתם ושקיעתם
של עמים שלמים ,עומדת עובדת קיומו של עם
ישראל המראה לנו לאורך כל ההיסטוריה ש"נצח
ישראל לא ישקר" -עם ישראל חי! העם קיים
בעולם ,בעיקר לאור העובדה שמה שמחייה אותו,
גם במצבים הקשים ,הן השאיפות והתקווה .אדם
שחי ללא אידאלים וללא תקווה פנימית איננו
משדר חיים לסביבה .יציאתנו מהמצָרים כוללת
את ההבנה שהמציאות משתנה בשלבים .השינוי
לוקח זמן ולעיתים נמשך שנים רבות .במצבים
אלה ,התקווה והשאיפות הן אלה שמחזיקות
אותנו מחוברים לתהליך ולחיים.
דצ"ך עד"ש באח"ב  -התבוננות
מעמיקה יכולה להבחין בחלוקה של המכות
לקבוצות .בשלב הראשון פרעה כלל לא שם
לב לעם השואף לצאת ממצרים .בשלב השני
הוא שם לב שיש כאן עם ששואף לצאת
לחפשי ובשלב האחרון כאשר הוא מרגיש
את המציאות של הטבע כולו הוא מבין שעם
ישראל הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות כולה
ולא איזו התארגנות מקומית.
כאשר אנחנו לומדים להתבונן על המציאות
כתהליך ולא כאוסף של מקרים שאינם קשורים
זה לזה ,אנחנו יכולים לראות איך קבוצות של
ארועים מסוימים בונים רצף תהליכי אחד.
לפעמים אנחנו קוראים לזה "צרופי מקרים",
אולם כאשר מתבוננים היטב ,אפשר לראות
שהצרופים האלה מראים לנו שיטה מסודרת
הנמצאת בכל המציאות כולה .לא רק הטבע
הפיזי מסודר ומאורגן .קיימת חוקיות גם ברובד
הרוחני  ,הרעיוני וההיסטורי .עם ישראל מבטא
בעצם קיומו חלק מהחוקיות הזאת.
מאתים מכות  -עם ישראל מביט במכות
שנעשו למצרים ומחשיב אותן מבחינתו,
כניסים.
המציאות למעשה היא אחת  -קיימים בה
הטבע והנס יחד .ישנם אנשים שבשבילם
כל הטבע הוא נס אחד גדול וישנם כאלה
שבשבילם כל נס הוא טבעי ומקרי.
הנס הוא למעשה התבוננות גבוהה יותר על
הטבע .כאשר מתרחש נס הוא קורה בפועל
במציאות הטבעית .הרמת )=ניסוס( המבט
עוזרת לנו להבין שהמציאות מורכבת יותר
ואולי אפילו מתוחכמת יותר ממה שחשבנו.
היכולת שלנו להבחין בניסים מלמדת על
הערך הגדול שאנחנו נותנים למציאות בתוכה
אנחנו חיים.
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רבי עקיבא אומר  -הדעות השונות
על מספר המכות ,נובעות מזוויות ראיה
שונות של התבוננות במציאות.
עלינו להבין שהמחלוקות בינינו אינן על
המציאות עצמה ,אלא על הפרשנות שכל
אחד ואחת מאיתנו נותנים למציאות .אם
נפנים את ההבנה הזאת ,נדע להקשיב לדעות
השונות ולחפש בתוכן את השורש האמיתי
שנמצא ,בדרך כלל ,גם בדעה שלנו .שורש
העניין הוא הגורם המאחד את כל הדעות.
קיים רעיון מרכזי נפלא ומיוחד ,המאחד את
כולנו .לרעיון הזה קוראים עם ישראל .עלינו
להבין שכל אחד ואחת מאיתנו מסתכלים
על הרעיון באופן שונה שנראה נכון מזוויות
הראיה השונות.
הבנתנו שהרעיון עצמו גדול הרבה יותר
מסכום כל ההבנות שלנו ,תוביל אותנו
מדרגה נוספת בדרך לחיבור המשותף בינינו.
כמה מעלות טובות  -האנושות מכירה
את המושג הכרת הטוב .הכרת הטוב פירושה
להחזיק טובה לגורם המשפיע על "חצי הכוס
המלאה" .אנשים רבים רגילים לראות את "חצי
הכוס הריקה" ומתוך ראייה זו מלאים טענות
שמופנות כלפי הסובבים אותם .עלינו להבין
ולהפנים שהמציאות בדרך-כלל היא טובה
וחיובית ואם מסתכלים בעיניים מפוקחות,
הכוס יותר מלאה מאשר ריקה.
הסתכלות שלילית מביאה להרגשה לא
נעימה ,לאפּתי3ת ולחוסר חשק .הסתכלות
חיובית מדרבנת לעשייה ומביאה
לאכפתיות ולמעורבות .עלינו ללמוד לדון
את הסובבים אותנו ואת המציאות כולה
לכף זכות" .כף" זכות זו ,היא שהופכת
אותנו מאפתיים לאכפתיים.
דיינו  -למרות התקדמותנו בשלבים
המתוארים מיציאת מצרים ועד לבניין בית
הבחירה ,היינו מוכנים להסתפק ולומר 'דיינו'
גם אם לא היינו מגיעים לשלב האחרון.
ישנו שלב אחד שנדרש בכל מקרה  -השלב
הראשון ,אם לא היינו יוצאים ממצרים ,פשוט
לא היינו  -לא היה מי שיאמר "דיינו".
האדם אמור ללמוד איך להודות על גורלו.
להיות מודע למהותו ולהתקדמותו בחיים.
הקנאה ,התאווה והכבוד גורמים לאדם
להיות עסוק בסביבתו החיצונית ,במקום
להביט אל תוכו ולנסות להיות הוא עצמו.
לעיתים קרובות אנחנו עסוקים ב"למצוא
חן" בעיני אחרים .המחיר ברמה האישית ,הוא
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מכָּה שהֵבי ִא
מכָּה ו ַ
שׁכָּל ַ
ַרבִּי עֲִקיבֶא אוֹמֵר :מִנ ַּיִן ֶ
מצ ְַרים הָיְתָה
מצ ְִרים ּבְ ִ
הַָקּדוֹשׁ בָּרוּ' הוּא על הַ ּ ִ
שׁלַּחVבָּם חֲרוֹן אַפּוֹ,
שֶׁל חָמֵשׁ מַכּוֹת? שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :י ְ ַ
מל ְ ֲ
שׁלַחַת ַ
מ ְ
עֶבְָרה וָזַעַם וְצ ָָרהִ ,
אכ ֵי ָרעִים .חֲרוֹן
תּי ִם ,וָזַעַם  Vשָׁלושׁ ,וְצ ָָרה
שׁ ַ
אחַת ,עֶבְָרה ְ V
אַפּוַֹ V
אכ ֵי ָרעִים  Vחָמֵשׁ .אֱמוֹר
מל ְ ֲ
שׁלַחַת ַ
מ ְ
 Vאְַרבַּעִ ,
מצ ְַרים ל ָקוּ חֲ ִ
תּהּ :בְ ִ
מעַ ָ
ֵ
משִּׁים מַכּוֹת וְעַל הַי ָּם
משִּׁים וּמָאתַי ִם מַכּוֹת.
ל ָקוּ חֲ ִ

ּכַ ָמּה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת לַ ָמּקוֹם ָעלֵינוּ:
אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ ִמ ִּמצְַרי ִם
דַּיּ ֵנוּ.
שׁ ָפטִים,
ו ְֹלא ָעשָׂה ָּבהֶם ְ
שׁ ָפטִים,
אִלּוּ ָעשָׂה ָּבהֶם ְ
דַּיּ ֵנוּ.
ו ְֹלא ָעשָׂה בֵאֹלהֵיהֶם,
אִלּוּ ָעשָׂה בֵאֹלהֵיהֶם,
דַּיּ ֵנוּ.
ו ְֹלא הַָרג אֶת ְבּכוֵֹריהֶם,
אִלּוּ הַָרג אֶת ְבּכוֵֹריהֶם
דַּיּ ֵנוּ.
ו ְֹלא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנ ָם,
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנ ָם
דַּיּ ֵנוּ.
ו ְֹלא ָקַרע לָנוּ אֶת הַי ָּם,
מוֹס ִיפים:
ְבּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח ִ

וּמִנ ַיִן שֶׁנ ּ ָתַן ל ָנוּ אֶת מָמוֹנ ָם?
מצ ְַרי ִם .עֲשָאוּהָ כִּמְצוּל ָה,
שֶׁנֶּאֱמַר וַיּ ִנָּצ ְלוּ אֶת ִ
אחֵר :עֲשָׂאוּ ָה כּ ִמצוּדָה,
שׁאֵין בּ ָהּ דָּג ִים .דָּב ָר ַ
ֶ
מחַבּ ֵב הַכּ ָתוּב אֶת בּ ִזּ ַת הַיּ ָם
שׁאֵין בּ ָהּ דָּג ָן .לָמָּה ְ
ֶ
תּים נָטְלוּ
שׁהָי ָה בַּבּ ָ ִ
אלּ ָא מַה ֶ
מצ ְַרי ִםֶ .
מבּ ִזּ ַת ִ
יוֹתֵר ִ
שׁהָי ָה ּבְבָתֵּי תְּשׁוָּראוֹת נָטְלוּ עַל
מצ ְַרי ִם ,וּמַה ֶ
ּבְ ִ
הַיּ ָם .וְכ ֵן הוּא אוֹמֵר :כּ ַנְפֵי יוֹנ ָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף ,זוֹ
אבְרוֹתֶיהָ בּ ִיַרְקַרק חָרוּץ ,זוֹ בּ ִזּ ַת
מצ ְַרי ִם .ו ְ ֶ
בּ ִזּ ַת ִ
מצ ְַרי ִם .בַּעֲִדי
תּבֹאִי,זוֹ בּ ִזּ ַת ִ
תגְדְּל ִי ו ַ ָ
הַיּ ָם .וַתְִּרבּ ִי ו ַ ּ ִ
עֲדָיִים,זוֹ בּ ִזּ ַת הַיּ ָם .תּוֵֹרי זָהָב נַעֲשֶׂהVל ָ' ,זוֹ בּ ִזּ ַת
מצ ְַרי ִם .עִם נ ְֻקדּוֹת הַכָּסֶף ,זוֹ בּ ִזּ ַת הַיּם.
ִ

אִלּוּ ָקַרע לָנוּ אֶת הַי ָּם
ו ְֹלא ֶהעֱבִיָרנוּ ְבּתוֹכוֹ ּבֶחָָרבָה ,דַּיּ ֵנוּ.
אִלּוּ ֶהעֱבִיָרנוּ ְבּתוֹכוֹ ּבֶחָָרבָה
דַּיּ ֵנוּ.
שַׁקּע צֵָרינוּ ְבּתוֹכוֹ,
ו ְֹלא ִ
שַׁקּע צֵָרינוּ ְבּתוֹכוֹ
אִלּוּ ִ
ו ְֹלא ִס ֵפּק צְָר ֵכּנוּ ַבּ ִמְּד ָבּר
דַּיּ ֵנוּ.
שׁנ ָה,
אְַר ָּבעִים ָ
שׁנ ָה
אִלּוּ ִס ֵפּק צְָר ֵכּנוּ ַבּמְִּד ָבּר אְַר ָּבעִים ָ
דַּיּ ֵנוּ.
וֹלא ֶהאֱכִילָנוּ אֶת ַה ָמּן,
אִלּוּ ֶהאֱכִילָנוּ אֶת ַה ָמּן
דַּיּ ֵנוּ.
שׁ ָבּת,
ו ְֹלא נָתַן לָנוּ אֶת ַה ַ
שׁ ָבּת,
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת ַה ַ
ו ְֹלא ֵקְרבָנוּ לִ ְפנ ֵי הַר סִינ ַי ,דַּיּ ֵנוּ.
אִלּוּ ֵקְרבָנוּ לִ ְפנ ֵי הַר סִינ ַי,
דַּיּ ֵנוּ.
ו ְֹלא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוָֹרה,
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוָֹרה
ו ְֹלא ִה ְכנ ִיסָנוּ לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל ,דַּיּ ֵנוּ.
אִלוּ ִה ְכנ ִיסָנוּ לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל
וְֹלא ָבנ ָה לָנוּ אֶת ֵבּית ַה ְּבחִיָרה ,דַּיּ ֵנוּ.

פגיעה באישיות הפרטית .ברמה הלאומית,
אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים על כך
מחיר כבד.
על עבדות לדעות חיצוניות והשפעות
חיצוניות המנתקות אותנו מהאידאל
הפנימי שלנו איננו יכולים לומר "דיינו".
היציאה לחרות לאומית ואישית היא החובה
הבסיסית שלנו לעצמנו.
בית הבחירה  -בית הבחירה לא יכול
להיות בית שייבנה על ידי אנשים פרטיים או
סקטור כזה או אחר בתוך העם .השם 'בית
הבחירה' מציין את העובדה שיש בית פיזי
שייבנה רק כאשר העם כולו יבחר לבנותו
מרצונו החופשי.
עצם הרעיון שהעם שלנו ימצא את עצמו
שואף יחד לעשיה רעיונית משותפת
המוסכמת על כולם ,מהווה פסגה חשובה
במעבר שלנו מהשעבוד לפרטיות האנוכית,
לחיבור לחופש הכללי.

מכֻ ּפֶל ֶת
מּה וְכַמָּה טוֹב ָה כ ְפוּל ָה וּ ְ
אחַתּ ,כ ַ ָ
עַל ַ
מצ ְַרי ִם ,וְעָשָׂה
מ ִ
מּקוֹם עָל ֵינוּ :שֶׁהוֹצ ִיאָנוּ ִ
לַ ָ
שׁפָטִים ,וְעָשָׂה ב ֵאֹלהֵיהֶם ,וְהַָרג אֶת
בָהֶם ְ
בְּכוֵֹריהֶם ,ו ְנָתַן ל ָנוּ אֶת מָמוֹנ ָם ,ו ְָקַרע ל ָנוּ אֶת
שַׁקּע צ ֵָרינוּ
הַי ָּם ,וְהֶעֱב ִיָרנוּ בְּתוֹכוֹ ּבֶחָָרב ָה ,ו ְ ִ
ספֵּק צ ְָרכֵּנוּ בַּמְִּדבָּר אְַר ּב ָעִים שָׁנ ָה,
בְּתוֹכוֹ ,ו ְ ִ
וְהֶאֱכ ִיל ָנוּ אֶת הַ ָ
שׁבָּת,
מּן ,ו ְנָתַן ל ָנוּ אֶת הַ ַ
ו ְֵקְרב ָנוּ לִפְנ ֵי הַר סִינ ַי ,ו ְנָתַן ל ָנוּ אֶת הַתּוָֹרה,
וְהִכ ְנ ִיסָנוּ לְאֶֶרץ יִשְָׂראֵל ,וּב ָנ ָה ל ָנוּ אֶת בֵּית
הַ ּבְחִיָרה לְכַפֵּר עַל כּ ָל עֲוֹנוֹתֵינוּ.
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כל שלא אמר שלושה דברים
אלו בפסח לא יצא ידי חובתו
 -האמירה מוציאה לפועל את המחשבות

ואת התוכן הפנימי של האדם.
דיבור מסודר ושפה נקיה מעידים על
המחשבות ועולמו הפנימי של האדם המדבר.
הבנת מהות הפסח בכלל וליל הסדר
בפרט ,אמורה להתבטא באמירה ,בהגדה,
שלנו לעצמנו ולסובבים אותנו ולמעשה
לעולם כולו.
פסח  -מרמז על הבנת האידאל וכיוון
החיים.
מצה  -מרמז על היחס אל האידאל מתוך
החיים העכשוויים מלאי החסרונות.
מרור  -מרמז על העבודה הקשה שמוטלת
עלינו עד שנגיע למצב שבו אנחנו מצליחים
לחיות את האידאל.
אומרים אנחנו לעצמנו בהגדה שאדם ועם
שאינם מודעים למרכיבים האלה של החיים,
אינם ממלאים את חובתם הבסיסית לעצמם
בפרט ,ולמציאות הכוללת בכלל.
פסח  -מקורו של שם החג מגיע מהפסיחה
על הבתים של עם ישראל במצרים.
לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו "פוסחים
על שתי הסעיפים"  -מנסים להשיג הכל
ובעצם לא משיגים דבר .זה קורה לנו בעיקר
כאשר אין לנו עמדה מוצקה ,כאשר המטרה
והחזון אינם ברורים לנו.
כאשר האידאל ברור לנו ואנחנו חיים אותו,
המציאות מתבררת ומתוך כך ,גם ההבנה שלנו
לגבי העשייה הפרטית והכללית .מכאן ,שהפסיחה
איננה הקפיצה מעל משהו אלא הדריכה עליו.
ביציאת מצרים הופיע האידאל בתוך המציאות
של עם ישראל ובבת אחת התבררה לעם דרכו
ומתוך זה הבין העם וידע מה עליו לעשות.
מהות החג והיסוד לשחרור מהעבדות של
הפרט והעם הוא החיבור לאידאל הכללי
ויישומו בחיים עצמם.
מצה  -המצה היא התוצאה הבסיסית
של הרכבת קמח ומים ללא תבלינים ואפיה
במשך זמן מינימלי.
המצה מרמזת לנו על מיצוי החיים ,מיצוי
הפוטנציאל האישי והלאומי ועל מיצוי הזמן.
החמץ ,מנגד ,מרמז על ההשקעה בהתפחת
הרעיון ,בטעמיו ,במראהו החיצוני .לפעמים
ההשקעה במרכיבים שאינם עצם העניין,
מובילים להחמצת הרעיון.
היחס שלו למטרות החיים האישיות
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ַר ָבּן גַּ ְמלִיאֵל הָי ָה אוֹמֵר:
ָכּל שֶֹּׁלא ָאמַר שְׁלשָׁה ְּדבִָרים אֵלּוּ ַּב ּ ֶפסַח,
ֹלא יָצָא י ְֵדי חוֹבָתוֹ ,וְאֵלוּ הֵן:

ּפֶסַח
מצָּה
ַ
וּמָרוֹר
רוֹע
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ַמ ְר ֶאה ַבּיָּ ד ַעל ַהזְּ ַ
ֵ
אוֹתהּ.
וְ יִ זָּ ֵהר ֶשֹּׁלא ְל ַהגְ ִבּ ַיהּ ָ

ּ ֶפסַח

מְּקדָּשׁ הָי ָה
שׁבֵּית הַ ִ
שׁהָיוּ אֲבוֹתֵינוּ אוֹכְל ִים בִּזְמַן ֶ
ֶ
שׁ ּפָסַח הַָקּדוֹשׁ
ַקי ָּם ,עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם ֶ
מצ ְַרי ִם ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
תּי אֲבוֹתֵינוּ ּבְ ִ
בָּרוּ' הוּא עַל ּב ָ ֵ
תּם זֶבַחּ Vפֶסַח הוּא ל ַאדניֲ ,
אמְַר ֶ
וַ ֲ
אשֶׁר ּפָסַח עַלV
מצ ְַרי ִם,
מצ ְַרי ִם בְּנָג ְפּוֹ אֶת ִ
תּי בְּנ ֵיVיִשְָׂראֵל ּבְ ִ
ּב ָ ֵ
תחֲווּ.
שׁ ַּ
תּינוּ הִצִּיל וַיִֹּקּד הָעָם וַי ִּ ּ ְ
וְאֶת ּב ָ ֵ
אוֹמר:
עוֹרְך ַה ִסּ ֶדר ַמ ְר ֶאה ֶאת ַה ַמּצּוֹת ַל ְמּ ֻס ִבּים וְ ֵ
ֵ

ַמצָּה

שׁאָנוּ אוֹכְל ִים ,עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם שֶֹּׁלא
זוֹ ֶ
ספִּיק ּבְצ ֵָקם שֶׁל אֲבוֹתֵינוּ לְהַחֲמִיץ עַד שֶׁנ ּ ִגְל ָה
הִ ְ
מלָכ ִים ,הַָקּדוֹשׁ בָּרוּ' הוּא,
מלְכ ֵי הַ ּ ְ
מל ֶ' ַ
עֲל ֵיהֶם ֶ
אשֶׁר הוֹצ ִיאוּ
וּגְאָל ָם ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וַי ֹ ּאפוּ אֶתVהַ ּב ָצ ֵק ֲ
מצ ְַרי ִם ֻעגֹת מַצּוֹת ,כִּי ֹלא חָמֵץ ,כִּיVגְֹרשׁוּ
מ ִּ
ִ
מהַּ ,וְג ַםVצֵדָה ֹלאV
מהְ ֵ
ת ַ
מצ ְַרי ִם וְֹלא יָכ ְלוּ לְהִ ְ
מ ִּ
ִ
עָשׂוּ לָהֶם.
אוֹמר:
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ַמ ְר ֶאה ֶאת ַה ָמּרוֹר ַל ְמּ ֻס ִבּים וְ ֵ
ֵ

מָרוֹר

מְּררוּ
שׁ ֵ
שׁאָנוּ אוֹכְל ִים ,עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם ֶ
ז ֶה ֶ
מצ ְַרי ִם ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר:
מצ ְִרים אֶת חַי ֵּי אֲבוֹתֵינוּ ּבְ ִ
הַ ּ ִ
וַיְמְָררוּ אֶתVחַי ֵּיהם ּבַעֲבֹדָה ָקשָהּ ,בְחֹמֶר
וּבִלְב ֵנ ִים וּבְכ ָלVעֲבֹדָה ּבַשֶָּׂדה אֶת כָּלVעֲבֹדָתָם
אשֶׁרVעָבְדוּ בָהֶם ּבְפֶָר'.
ֲ

ְּבכָל דּוֹר ו ָדוֹר חַי ָּב ָאדָם לְִראוֹת אֶת
מצְַרי ִם,
ַעצְמוֹ ְּכאִלּוּ הוּא יָצָא ִמ ִּ

ת לְב ִנ ְ Gבַּיוֹם הַהוּא ל ֵאמֹר,
שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :וְהִגְַּד ּ ָ
מצ ְָרי ִםֹ .לא
מ ִּ
ּבַעֲבוּר ז ֶה עָשָׂה אדני ל ִי ּבְצ ֵאתִי ִ
אֶת אֲבוֹתֵינוּ ּב ִלְב ָד ּג ָאַל הַָקּדוֹשׁ בָּרוּ' הוּא,
אלָּא אַף אוֹתָנוּ ּג ָאַל עִ ּ ָ
ֶ
מהֶם ,שֶׁנ ּ ֶאֱמַר :ו ְאוֹתָנוּ
מעַן הָב ִיא אֹתָנוּ ,לָתֶת ל ָנוּ אֶתV
משָּׁם ,ל ְ ַ
הוֹצ ִיא ִ
אבֹתֵנוּ.
שׁבַּע ל ַ ֲ
אשֶׁר נ ִ ְ
הָאֶָרץ ֲ
ַמגְ ִבּ ִיהים ֶאת הכּוֹס ַעד ַה ְללוּיָ הּ.

שׁ ּב ֵחַ,
אנַחְנוּ חַי ּ ָבִים ל ְהוֹדוֹת ,לְהַלֵּל ,ל ְ ַ
לְפִיכ ָ' ֲ
לְפָאֵר ,ל ְרוֹמֵם ,לְהֵַדּר ,לְב ֵָר' ,לְעַלֵּה וּל ְַקלֵּס
לְמִי ֶ
סּים הָאֵלוּ:
שׁעָשָׂה לַאֲבוֹתֵינוּ וְל ָנוּ אֶת כָּל הַנּ ִ ִ
מאֵבֶל
מחָה ,וּ ֵ
שׂ ְ
מעַבְדוּת לְחֵרוּת מִי ָּגוֹן ל ְ ִ
הוֹצ ִיאָנוּ ֵ
שּׁעְבּוּד לִג ְ ֻאלָּה.
מ ִ
אפֵל ָה ל ְאוֹר גָּדוֹל ,וּ ִ
מ ֲ
ל ְיוֹם טוֹב ,וּ ֵ
וְנֹאמַר לְ ָפנ ָיו שִׁיָרה ֲח ָדשָׁהַ :הלְלוּי ָהּ.
הַל ְלוּי ָהּ הַל ְלוּ עַבְֵדי אדני ,הַל ְלוּ אֶת שֵׁם אדני.
מּזְַרח
מ ִ
תּה וְעַד עוֹל ָםִ .
מעַ ָ
מבָֹר' ֵ
יְהִי שֵׁם אדני ְ
ֶ
מ ֻהלָּל שֵׁם אדניָ .רם עַל כָּל
שׁמֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ ְ
שׁמַי ִם כְּבוֹדוֹ .מִי כַּאדני אֱ–ֹלהֵינוּ
גּוֹיִים אדני ,עַל הַ ּ ָ
שׁמַי ִם
שׁפִּיל ִי ל ְִראוֹת ּבַ ּ ָ
מ ְ
שׁבֶת ,הַ ּ ַ
מגְבִּיהִי ל ָ ָ
הַ ּ ַ
אבְיוֹן,
שׁפֹּת יִָרים ֶ
א ְ
מ ַ
מעָפָר דָּלֵ ,
וּבָאֶָרץ? מְִקימִי ֵ
ל ְהוֹשִׁיב ִי עִםVנ ְִדיב ִים ,עִם נ ְִדיב ֵי עַמּוֹ .מוֹשִׁיב ִי
מחָה .הַל ְלוּי ָהּ.
שׂ ֵ
עֲֶקֶרת הַבַּי ִת ,אֵםVהַבָּנִים ְ

והלאומיות אמור להיות מתוך רצון למצות
את הפוטנציאל הטמון בנו ולא להתמכר רק
ליצירת התפאורה החיצונית.
ההנחה היא שהשקעה ברעיון הערכי תביא
לשיפור בעשייה עצמה ובתוצרים הממשיים
והרוחניים.
האחריות המוטלת עלינו היא למצות את
הפוטנציאל הרעיוני והמעשי הנמצא בכל אחד
ואחת מאיתנו וכמובן  -בעם ישראל כולו.
מרור  -עלינו לזכור שלמרות שאנחנו
עוסקים באידאלים ורעיונות נפלאים
שאליהם אנחנו שואפים ,המציאות הנוכחית
עדיין רחוקה מהחזון.
העיסוק ברעיונות משפיע על המציאות
העכשווית ,אבל ישנם קשיים גדולים בדרך.
מנגד ,כאשר אנחנו פוגשים בקושי או
בתופעה שלילית בחיים הפרטיים או
הלאומיים ,עלינו להבין שהוא חלק בלתי
נפרד מהדרך ומהתהליך כולו .הבנה זו תסייע
לנו להמשיך להחזיק באידאל ובערכים גם
במצבים קשים ומתוך כך להמשיך הלאה.

בכל דור ודור חייב אדם לראות

את עצמו  -ההסתכלות של האדם ושל
העם צריכה להיות פנימה  -אל עצמו.
קיימת אצלנו נטייה להשוות את עצמנו
לאחרים .מתוך נטייה זו אנשים ,בדרך כלל,
לא מתפנים לעסוק בשאיפות וברצונות
האמיתיים שלהם.
בנקודות מסוימות בחיים מתעוררים לפתע
ומגלים שעד עתה כל השאיפות הסתכמו
בלהיות כמו מישהו אחר.
בחלק מן המקרים מגלים שחלק
מההזדמנויות לא יחזרו.
עלינו להסתכל פנימה ,לחפש ולגלות את
הנטיות ,השאיפות ,האידאלים והערכים
המניעים אותנו .הסתכלות על האחר לא
תביא אותנו להיות כמוהו ובמקביל ,תרחיק
אותנו מעצמנו.
ברמה האישית ,אני יכול לפספס מקסימום
את עצמי .ייתכן ותהיה לכך השפעה גם על
הסובבים עלי.
ברמה הלאומית ,אנחנו פוגעים בעם שלנו
ולמעשה בעולם כולו.
מכאן נובעת האחריות האישית המוטלת על
כל אחד ואחת מאיתנו  -לא לברוח מעצמנו.
להתמודד עם השאלות .להתמודד עם
התשובות .להתמודד עם החיים .רק מתוך
ההתמודדות העצמית ַהכֵּנ ָה נוכל להתקדם.
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מגביהים את הכוס  -אם עקבנו
אחרי כל המהלך בהגדה עצמה ,בהסברים
הרעיוניים הכתובים ובדיונים שניהלנו סביב
לשולחן ,הגענו להבנה הערכית של שייכותנו
לעם שמונע על ידי רעיונות גבוהים וחזון
לאומי-אוניברסלי ,המכוונים את עם ישראל
ואת העולם כולו למציאות עתידית חופשית
אידאלית.
התרוממות רוח זו מקרבת אותנו לאכילה
שהיא השלב המעשי של הסדר ,אבל כעת
לא רק מתוך רעבתנות ,אלא מתוך הבנה
שהאוכל בפרט והעשייה בכלל ,הם חלק
מאידאל וחזון גדול.
השמחה על ההתקדמות שלנו בהבנת
המהות מזכה אותנו בכוס יין .לחיים!

מעַם ֹלעֵז,
מצ ְָרים ,בֵּית יַעֲֹקב ֵ
מ ִּ
ּבְצ ֵאת יִשְָׂראֵל ִ
משְׁלוֹתָיו .הַי ָּם
מ ְ
הָיְתָה י ְהוּדָּה ל ְָקְדשׁוֹ ,יִשְָׂראֵל ַ
ָראָה וַי ּ ָנֹס ,הַיְַרֵדּן יִסֹּב לְאָחוֹר .הֶהִָרים ָרְקדוּ
כְאֵיל ִיםּ ,ג ְב ָעוֹת – ּכ ִבְנ ֵיVצֹאן .מַהVלְּ Gהַי ָּם כִּי
תְּרְקדוּ
תסֹּב לְאָחוֹר ,הֶהִָרים ִ
תָנוּס ,הַי ְַּרֵדּן ּ ִ
מ ּל ְפְנ ֵי אָדוֹן חוּל ִי
כְאֵיל ִיםּ ,ג ְב ָעוֹת ּכ ִבְנ ֵיVצֹאןִ .
אֶָרץִ ,
אג ַםV
מ ּל ְפְנ ֵי אֱ–לוֹ ּהַ יַעֲֹקב .הַהֹפְכ ִי הַצּוּר ֲ
מעְי ְנו Vמָי ִם.
מָי ִם ,חַ ּל ָמִיש ל ְ ַ
ַמגְ ִבּ ִיהים ֶאת ַהכּוֹס ַעד גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל

אשֶׁר
מל ֶ' העוֹל ָםֲ ,
אתָּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
בָּרוּ' ַ
מצ ְַרי ִם ,וְהִגִּיעָנוּ
מ ִּ
ּג ְאָל ָנוּ ו ְ ּג ָאַל אֶת אֲבוֹתֵינוּ ִ
מצָּה וּמָרוֹר .כֵּן אדני אֱ–ֹלהֵינוּ
לַלַּיְל ָה הַז ֶה לֶאֱכ ָל בּוֹ ַ
אחִֵרים
ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַגִּיעֵנוּ ל ְמוֹעֲִדים וְל ְִרגָל ִים ֲ
מחִים ּבְב ִנְיַן עִיֶרG
שׂ ֵ
הַ ּב ָאִים ל ְִקָראתֵנוּ לְשָׁלוֹםְ ,
שׂשִׂים ּבַעֲבוֹדָתֶ .Gוְנֹאכ ַל שָׁם מִן הַז ּ ְבָחִים וּמִן
וְ ָ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת :מִן ַה ְּפ ָסחִים וּמִן ַהז ְּ ָבחִים( ֲ
פְסָחִים ) ְבּ ָ
הַ ּ
אשֶׁר
יַגִּיעַ ּדָמָם עַל ִקיר מִזְבַּחֲ Gל ְָרצוֹן ,ו ְנוֶֹדה ל ְ Gשִׁיר
תּה
א ָ
א ּל ָתֵנוּ ועַל פְּדוּת נַפְשֵׁנוּ .בָּרוּ' ַ
חָדָש עַל ּג ְ ֻ
אדני ּג ָאַל יִשְָׂראֵל.
)בּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח ֵאינָ ם ְמ ָב ְר ִכים ַעל כּוֹס זוֹ(
ְ

רחצה  -אחרי הבירור הרעיוני המרכזי,
אנחנו יכולים להתכונן לשלב המעשי
העיקרי ,שבליל הסדר מתבטא באכילה.
כמו בשלב השני )'ורחץ'( נטילת הידים
מסמלת לנו את העובדה שאנחנו מבצעים
פעולת הכנה הקשורה לנקיון .זוהי מעין
הצהרת כוונות על נקיון המעש ,על נקיון
המחשבה ,על נקיון מאינטרסים אישיים ,על
"נקיון כפיים" ועל המודעות שלנו לעובדה
שגם האמצעים שלנו מחוברים לחזון
ולערכים.
הפעם לנטילת הידים מצטרפת ברכה
המחברת אותנו ,מתוך הבנה ,לאידאל.
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ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם
בּוֵֹרא ְפִּרי ַהגָּפֶן.
שׁוֹתים ִמן ַהכּוֹס ְבּ ַה ָס ַבּת ְשׂמֹאל.
ִ

ַר ְחצָה
רחצה – עד עכשיו עסקנו בתאוריה .לא קשה
ולפעמים אפילו משעמם קצת .אחרי עיקר ההגדה

)שלב ה"מגיד"( ,אנחנו מבינים יותר איך הגענו לכאן
ובשביל מה אנחנו כאן .אנחנו מבינים שלא באנו רק
בשביל לאכול – לעשות ולבלות ,אלא יש כאן תהליך
שלם שאנחנו חלק ממנו .חוץ מהדיבורים ומההבנה
התאורטית ,צריך לעשות .העשייה דורשת "נקיון כפיים"
ונקיון מאינטרסים פרטיים ברמה שונה לגמרי מאשר
בשלב הקודם.
אנחנו מתחילים להבין שהאחריות המוטלת עלינו היא
אחריות שמובילה לעשייה ולא רק לכותרות חיצוניות.

נוֹט ִלים ַ יָ ַדיִ ם וּּ ְמ ָב ְר ִכים
ְ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
ֲאשֶׁר ִקְדּשָׁנוּ ְּב ִמצְוֹתָיו וְצִו ָּנוּ
עַל נְטִילַת י ַָדי ִם.

מוֹצִיא
מוציא – אחרי ההכנה וההבנה שאנחנו עומדים בפני
עשייה ממשית ,אנחנו צריכים לפעול – להבין יותר,
לשנות ואולי גם להשתנות .ליצור משהו חדש – לא
רק בשביל עצמי אלא ,בעיקר ,בשביל עם ישראל כולו.
אנחנו מגלים בעצמנו יכולת שהייתה בנו תמיד ולא
יצאה אל הפועל.

רוּסה ֵבּין
לוֹק ַח ֶאת ַה ַמּצּוֹת ַבּ ֵסּ ֶדר ֶש ִהנִּ ָיחןַ ,ה ְפּ ָ
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר ֵ
ֵ
אוֹחז ֶאת ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן ְבּיָ דוָֹ .כּל ֶא ָחד ִמן ַה ְמּ ֻס ִבּים
ְשׁ ֵתּי ַה ְשּ ֵלמוֹת ,וְ ֵ
מּוֹציא"
"ה ִ
עוֹרְך ַה ֵסּ ֶדר וְ ַה ְמּ ֻס ִבּים ְמ ָב ְר ִכים ַ
ַמ ֲחזִ יק ַמ ָצּה ְבּיָ דוֵֹ .
"על ֲא ִכ ַילת ַמ ָצּה" ִמ ְת ַכּוִ נים -
ִוּמ ְת ַכּוְּ נִ ים ַל ַמּ ָצּה ָה ֶע ְליוֹנָ ה ְוּב ַ
בּוֹצ ִעים ַכּזַּ יִ ת ִמן ָה ֶע ְליוֹנָ הַ ,ה ְשּׁ ֵל ָמה ,וְ ַכזַּ יִ ת
רוּסהַ .א ַחר ָכְּך ְ
ַל ְפּ ָ
אוֹכ ִלים ַבּ ֲה ַס ָבּה.
טוֹב ִלים את ְשׁ ֵתּ ֶיהן ְבּ ֶמ ַלח וְ ְ
רוּסה וְ ְ
ִמן ַה ְפּ ָ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם
הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן ָהאֶָרץ.

מוציא  -הלחם מורכב מחומרים בסיסיים
יותר הנמצאים בטבע .למעשה תהליך יצירת
הלחם גם הוא חלק מהטבע ,המאפשר
לקיחת חלקים טבעיים שיש להם פוטנציאל
להיות לחם ,ולהפוך אותם למשהו שונה
מהם לגמרי.
לחלק ממרכיבי הלחם אין כמעט ערך בפני
עצמם ,אולם ערכם מתגלה כאשר הלחם
מוכן.
הלחם הוא המזון הבסיסי של העולם כולו
והוא מזין הרבה יותר ממרכיביו )קמח ,מים,
שמרים ,מלח.(... ,
ניתן למצוא זהות רעיונית בין הלחם לעם
ישראל.
עם ישראל נוצר מתוך האנושות הכללית ,אך
לאחר שנוצר יש לו מאפיינים שיש בכוחם
להזין רעיונית את העולם כולו.
עצם מציאותם של האידאלים של העם
שלנו יכולה לתת משמעות ערכית ותקווה
לעולם כולו.
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מצה  -המצה נוצרה מתוך אפיה מהירה,
בחיפזון.
בתהליך ארוך טווח יכולים להכנס מרכיבים
שונים שמשפיעים לרעה על התהליך.
החיפזון של יציאתנו ממצרים הועיל לכך,
שכמו שבמצה ישנו מיצוי של התהליך,
ללא טעם כלשהו ,כך גם עם ישראל יצא
ממצרים ללא כל השפעה מִצרית מֵיצרית
תרבותית זרה.
אנחנו מוכנים כעת להתייחס לחלק החצוי
של המצה המיועד לאכילה ,ולאכול אותו
מתוך הבנת הקשרו לתהליך ולא רק מתוך
תחושת הרעב שאיתה הגענו לסדר .העשייה
הולכת ונקשרת לרעיונות ולאידאלים.

מצה – יש לנו כבר את הרצון לעשות ולפעול .אנחנו
מבינים שכמו המצה שהיא לחם פשוט ,בלי תוספות,
נצליח יותר אם נהיה פשוטים ואמיתיים ,מרוכזים במטרה.
העיסוק בקישוטים ובנסיון למצוא חן בעיני האחרים,
במקום להתרכז במשימות ,משפיע לרעה על ההצלחה.

ַמצָ ּה
ִמיָּ ד ַא ֲח ֵרי ַה ְבּ ָר ָכהִ ,ל ְפנֵ י ָה ֲא ִכ ָילהְ ,מ ָב ְר ִכים ַעל ֲא ִכ ַילת ַמ ָצּה:

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
ֲאשֶׁר ִק ְּדשָנוּ ְּב ִמצְוֹתָיו וְּצִו ָּנוּ
עַל ֲאכִילַת ַמצָּּה.

מרור  -המאכל הבסיסי בפסח בכלל וליל
הסדר בפרט הוא המצה המסמלת לנו את
החירות ,את מיצוי הפוטנציאל הנסתר של
החיים הטבעיים ללא השפעות חיצוניות
זרות.
למרות שאנחנו הולכים ומבינים את הרעיון
לאורך הסדר ,אנחנו מבינים שעם כל
האידאלים המרוממים ,עדיין יש בנו הרגשות
ומחשבות שאינן נותנות לטבע הישראלי
הנקי לצאת אל הפועל.
חלק מההרגשות האלה מסייעות גם הן
לתהליך ובאות ללמד אותנו שגם למרירות
יש תפקיד .יש צד חיובי בעבדות .את
הרגשת העבדות עלינו להפנות לאידאלים
הגבוהים  -להיות עבדי האמת ,עבדי השלום,
עבדי החיים הטבעיים הנקיים ,עבדי החרות
 עבדי האידאל.ההבנה שהמרור שבחיים הוא חלק מהתהליך,
תאפשר לנו להפנות גם את ההשפעות
השליליות ולתעל אותן לטובת ההתקדמות
אל החרות המחשבתית והמעשית.

24

מרור – בשביל להיות אנחנו ולפעול על פי המטרות
המשותפות שלנו ,אנחנו צריכים להשקיע מאמצים .להשקיע
זה קשה ולפעמים לא נוח .אנחנו יודעים שבמקום שקשה,
שם צריך להשקיע .במסגרת העשייה האמיתית ,אנחנו
מודעים יותר לקשיים ולאתגרים העומדים בפנינו – הקושי
בהתמודדות עם החיים מורכב הרבה יותר מהקשיים בשלב
הלימודים התאורטיים.

מָרוֹר
לוֹק ַח ָמרוֹר ַכּזַּ יִ ת ַוּמ ְט ִבּילוֹ ַבּ ֲחר ֶֹסת,
ָכּל ֶא ָחד ִמן ֵ ַה ְמ ֻס ִבּים ֵ
אוֹכל ְבּ ִלי ֲה ַס ָבּה.
חוֹזֵ ר ְוּמנַ ֵער ַה ֲחר ֶֹסתְ .מ ָב ֵרְך וְ ֵ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם,
ֲאשֶׁר ִק ְּדשָנוּ ְּב ִמצְוֹתָיו
וְּצִו ָּנוּ עַל ֲאכִילַת מָרוֹר.

כורך – ההבנה שהקושי הוא חלק מהדרך מתחברת
יחד עם הרצון להצליח .לומדים להוציא את הטוב גם
מהמצבים הקשים ,תוך כדי עשייה.

כּוֵֹר
ישׁית וְ ַכזַּ יִ ת
לוֹק ַח ַכּזַּ יִ ת ִמן ַה ַמּ ָצּה ַה ְשּׁ ִל ִ
ָכּל ֶא ָחד ִמן ַה ְמּ ֻס ִבּים ֵ
אוֹכל ַבּ ֲה ַס ָבּה ְבּ ִלי ְבּ ָר ָכה.
כוֹר ִכם יַ ַחדֵ ,
ִמן ַה ָמּרוֹר וְ ְ
אוֹמרים:
ִל ְפנֵ י ָה ֲא ִכ ָילה ֵ

זֵכֶר לַמְִּק ָדּשׁ ְּכ ִהלֵּל.

מְּקדָּשׁ הָי ָה ַקיּ ָם:
שׁבֵּית הַ ִ
כֵּן עָשָׂה הִלֵּל בִּזְמַן ֶ
מצָּה וּמָרוֹר ו ְאוֹכ ֵל בְּיַחַד ,ל ְַקיּ ֵם מַה
הָי ָה כּוֵֹר' ַ
שׁנ ּ ֶאֱמַר :עַלVמַצּוֹת וּמְֹרִרים יֹאכְלֻהוּ.
ֶּ
אוֹמ ִרים:
ְבּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח ְ

מצּ ָה וּמָרוֹר בְֹּלא בְָּרכ ָה .זֵכֶר לַמְִּקדָש .בְּיָמֵינוּ
ַ
שהָי ָה כּוְֹרכ ָן ו ְאוֹכְל ָן בְּבַת ֶאחַת.
י ְ ֻחדָּש .כְּהִלֵּל הַזּ ֵָקן ֶ
שנ ּ ֶאֱמַר עַל מַצּוֹת וּמְֹרִרים יֹאכְלֻהוּ.
ל ְָקי ֵּם מַה ֶ
שולחן עורך – אחרי ההכנה המעשית והחינוך שקיבלנו
בדרך ,אנחנו מבינים שהאכילה והעשייה הן חלק מתהליך
רחב יותר .האכילה מקבלת משמעות .בתאבון!

שׁלְחָן עוֵֹר
ֻ
נוֹהגִ ים ֶל ֱאכֹל ְתּ ִח ָלּה ֵב ִיצים
עוּדת ַה ֵסּ ֶדרֲ .
שׁוֹתים ִבּ ְס ַ
אוֹכ ִלים וְ ִ
ְ
נּוּכל ְל ַה ְשׁ ִאיר מקוֹם
יוֹתר ִמ ַדּיְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַ
ְמ ֻב ָשּׁלוֹתֵ .אין ֶל ֱאכֹל ֵ
יקוֹמן ְבּ ִשׂ ְמ ָחה...
ַל ֲא ִכ ַילת ָה ֲא ִפ ָ

כורך  -בשלב זה אנחנו מגיעים להבנה
מרכזית בתהליך  -הבנת החיבור.
המציאות כוללת כוחות שונים שלכל אחד
חשיבות בפני עצמו ,לבניית המציאות
האידאלית .המצה מסמלת את החרות והמרור
את העבדות .כל תכונה מכשירה את החיים
לעוצמות שונות ,הצריכות לצאת אל הפועל
בסופו של דבר .שילוב הכוחות מוליד כח
משולב חדש המעצים את החיים .בהבנה
המתקדמת יותר ,עלינו להבין שהיתרון הגדול
של העוצמות הוא כאשר הן כרוכות יחד ,כאשר
מתוך השילוב כל אחת תורמת משלה לטובת
ההצלחה המשותפת.
כח החירות נותן לאדם עוצמות המאפשרות
לו להתגבר על המרירות והעבדות שבחיים.
עצם ההתגברות מוסיפה עוצמה רבה
להרגשת החירות.
גם החברה ,כמו האדם ,מורכבת מכוחות שונים.
בדרך כלל הכוחות מתווכחים ביניהם וכל כח
מנסה להשפיע על המציאות לפעול בדרכו.
באופן ברור ניתן להבחין בכל חברה בכלל ובעם
ישראל בפרט בכח הדתי ,בכח הלאומי ובכח
האוניברסלי ,כאשר כל אדם וכל סקטור מורכב
מאחוזים מסוימים של שלושת הכוחות האלה.
למעשה ,עובדת קיומם של שלושת הכוחות
האלה בעם שלנו ,מראה לנו שהעם כולל את
שלושתם ומן הסתם צריך את שלושתם.
השינוי שעלינו לקוות אליו ולפעול למימושו הוא
שבמקום שכל אחד ואחת מאיתנו ינסה לשכנע
את השאר שיהיו כמוהו ,עלינו לנסות ולראות
כיצד אנחנו תורמים יחד לכח המאחד והמשותף.
העבר משותף לכולנו וכך גם העתיד .האחריות
על העתיד היא משותפת והעובדה שכולנו
מסובים הלילה הזה ,מוכיחה לנו שגם האידאל
שכולנו באופן טבעי שואפים אליו ,הוא אחד.
שולחן עורך  -ההכנות הרעיוניות הובילו
אותנו למצב בו אנחנו מוכנים לאכילה מתוך
עונג.
במקום להיות עבדים לתחושות הגוף ,אנחנו
יכולים לתעל אותן ולהתחבר לאידאלים
הגבוהים.
במצב זה ,מעבר לטעם ,אנחנו מתפנים להנות
גם מהאסתטיקה והנעימות שבסדר.
כאשר אנחנו מתקדמים לעבר החרות
הנכספת ,אנחנו לומדים לכוון את עוצמות
החיים והשאיפות החומריות לשיפור המציאות
הכללית ,לא רק מצד התכנים ,אלא גם מצד
המסגרת והיופי החיצוני ,השייכים ומרכיבים גם
הם ,בסופו של דבר ,את המציאות האידאלית.
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צפון  -בחיבור נכון של השכל והרגש האדם
בונה את אושרו .לאור העובדה שהשכל יודע
לברר מה טוב לנו באמת ,הוא יכול לכוון את
הרגש .השכל ,במובן זה ,נמצא אצל האדם
מעל הרגש ויודע להגיד לנו מתי אנחנו
נסחפים אחרי הרגשות ומתי הם מובילים
אותנו לכיוון הרצוי לנו על פי מטרותינו.
כל זה נכון בשלבים הראשונים של
ההתפתחות הרעיונית שלנו .כאשר הגענו
למצב של אכילה מתוך הבנת הרעיון ולמיזוג
נכון בין המחשבה למעשה ,הרגש כבר מכוון
לאמת הפנימית  -האמת שהיא מעל השכל,
שאותה השכל לא יכול להבין  -המצפון
מוביל גם את השכל.
כאשר מוביל אותנו המצפון הצפון הפנימי,
אנחנו מרגישים שיש כאן משהו אמיתי
שעלינו לעשות ,גם אם אין לנו תועלת
אישית מהעשייה .אחרי שחשפנו את נקודת
החיבור הפנימית של המצפון ,אנחנו מגלים
שהרעיון איננו גורם חיצוני המאלץ אותנו
לפעול ,ופעולותינו אינן מונעות מאינטרסים
חיצוניים של חומרנות ,תאוות או כבוד.
בשלב הצפון אנחנו אוכלים את חצי המצה
ששמרנו מהשלבים הראשונים של המהלך.
אנחנו מגיעים לחלק השני של המיצוי של
ההבנה שלנו ,המתבטא באכילה במצב של
שובע ,ללא לחץ פנימי או כורח המציאות.
גם כעם ,אנחנו מגלים את החיבור העמוק
הפנימי של אכפתיות ,והרגשת שייכות
למרכיב פנימי המחבר אותנו למחויבות
הלאומית שלנו .אנחנו מגלים שחיבור זה
נמצא למעשה במרכז חיינו ולא שייך רק
לארוע חד-פעמי כמו ליל הסדר הזה .עלינו
לשאול את עצמנו ,כל אחד ואחת מאיתנו
ועם ישראל כולו ,כיצד נוכל להוציא לפועל
את הרגש הפנימי הזה ולפעול כל הזמן
לטובת העם ,נקיים מכל אינטרס זר.
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צפון – סיימנו את הפרויקט המעשי .מה עושים עכשיו?
אם אין לנו תוכנית רחבה ,אנחנו מרגישים תקועים.
אנחנו בתהליך ארוך .הגיע הזמן להוציא את המצה
ששמרנו לסוף – המצה הצפונה והמוסתרת .זה הזמן
גם לבקש את המשאלות הצפונות ,בשבילנו ובשביל עם
ישראל כולו .לבקש ,ואולי גם לקבל ...

צָפוּן
לוֹק ַח ָכּל ֶא ָחד ִמן ַה ְמּ ֻס ִבּים ַכּזַּ יִ ת ִמן
ַא ַחר ִסיּוּם ַה ְסּ ֻע ָדּה ֵ
אוֹכל ִמ ֶמּנָּ ה ַכּזַּ יִ ת ַבּ ֲה ַס ָבּה.
יקוֹמן וְ ֵ
ַה ַמּ ָצּה ֶשׁ ָהיְ ָתה ְצפוּנָ ה ַל ֲא ִפ ָ
ָצ ִריך ְל ָא ְכ ָלהּ ק ֶֹדם ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה.

ברך – אחרי שנהנים ממשהו צריך להגיד תודה .קיבלנו
מעם ישראל ומהנצח את החוויה של ליל הסדר .זה
הזמן לברך ולהודות על הכל.

ָבֵּר
ישׁית ְוּמ ָב ְר ִכים ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן
של ִ
מוֹזְ גִ ים כּוֹס ִ

מעֲלוֹת ,בְּשׁוּב אדני אֶתVשִׁיבַת צ ִיּוֹן הָיִינוּ ּכ ְחֹלְמִים.
שִׁיר הַ ּ ַ
מל ֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּל ְשׁוֹנ ֵנוּ ִרנ ָּה .אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹי ִם:
אָז י ִ ּ ָ
הִגְִדּיל אדני לַעֲשׂוֹת עִםVאֵלֶּה .הִגְִדּיל אדני לַעֲשׂוֹת
מחִים .שׁוּב ָה אדני אֶתְ V
שׂ ֵ
מּנוּ ,הָיִינוּ ְ
עִ ָ
אפִיִקים
שׁב ִיתֵנוּ ּכ ַ ֲ
מעָה ,בְִּרנ ָּה יְִקצֹרוּ .הָלוֹ' יֵל ֵ' וּבָכֹה
בַּנ ּ ֶג ֶב .הַזְֹּרעִים בְִּד ְ
אלֻ ּמֹתָיו.
משֶ'Vהַזַָּרע ,בֹּאVי ָבוֹא בְִרנ ָּה נֹשֵׂא ֲ
נֹשֵׂא ֶ

ר-מ ְצוָ ה ְמזַ ְמּנִ ים.
לשׁה גְּ ָב ִרים ֵמ ַעל גִּ יל ַבּ ִ
ִאם יֵ שׁ ְשׁ ָ
ַרבּוֹתַי ,נְב ֵָר'
פּוֹת ַח:
ַה ְמּזַ ֵמּן ֵ
תּה
מעַ ָ
מבָֹר' ֵ
יְהִי שֵׁם אדני ְ
ַה ְמּ ֻס ִבּים עוֹנִ ים:
בְִּרשׁוּת מָָרנ ַן וְַרבָּנ ַן וְַרבּוֹתַי,
אוֹמר:
ַה ְמּזַ ֵמן ֵ
ַה ְמּ ֻס ִבּים עוֹנִ ים:
אוֹמר:
ַה ְמּזַ ֵמן חוֹזֵ ר וְ ֵ

וְעַד עוֹל ָם.

משֶּׁלּוֹ.
שׁאָכַל ְנוּ ִ
נְב ֵָר' )אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
משֶּׁלוֹ וּבְטוּבוֹ חָיִינוּ
שׁאָכַל ְנוּ ִ
בָּרוּ' )אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
משֶּׁלוֹ וּבְטוּבוֹ חָיִינוּ
שׁאָכַל ְנוּ ִ
בָּרוּ' )אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
אוֹמ ִרים:
ֻכּ ָלּם ְ

בָּרוּ'

מל ֶ' הָעוֹל ָם הַז ָּן אֶת
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
ַ
הָעוֹל ָם כֻּלּוֹ בְּטוּבוֹ ּבְחֵן ּבְחֶסֶד וּבְַרחֲמִים
הוּא נוֹתֵן לֶחֶם לְכ ָל ּב ָשָׂר כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדוֹ .וּבְטוּבוֹ
הַגָּדוֹל ּ ָ
תמִיד ֹלא חָסַר ל ָנוּ ,וְאַל יֶחְסַר ל ָנוּ מָזוֹן ל ְעוֹל ָם
מפְַרנ ֵס לַכֹּל
וָעֶדּ .בַעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל ,כִּי הוּא אֵ–ל זָן וּ ְ
אשֶׁר בָָּרא.
מכ ִין מָזוֹן לְכ ָל בְִּריּוֹתָיו ֲ
וּמֵיטִיב לַכֹּל ,וּ ֵ
ּכ ָאָמוּר :פּוֹ ֵ
שבּ ִיעַ לְכ ָל חַי ָרצוֹן .בָּרוּ'
מ ְ
תחַ אֶת יֶָדךָ וּ ַ
תּה אדני הַז ָּן אֶת הַכֹּל.
א ָ
ַ

נוֶֹדה

ת לַאֲבוֹתֵינוּ
שׁהִנְחַל ְ ּ ָ
ל ְ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ עַל ֶ
מדָה טוֹב ָה וְּרחָב ָה ,וְעַל שֶׁהוֹצ ֵאתָנוּ
אֶֶרץ חֶ ְ
מבֵּית עֲב ִָדים,
מצ ְַרי ִם ,וּפְִדיתָנוּ ִ
מאֶֶרץ ִ
אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֵ
מ ָּ
ת ְ
שׁחָ ַ
וְעַל בְִּריתְֶ G
תּנוּ,
מְּד ָ
שׁ ּל ִ ַ
ת בִּבְשֵָׂרנוּ ,וְעַל תּוָֹרתְֶ G
תּנוּ,
תּנוּ ,וְעַל חַי ִּים חֵן וָחֶסֶד שֶׁחוֹנ ַנ ְ ָ
וְעַל ֻחֶקּי Gשֶׁהוַֹדעְ ָ
תמִידּ ,בְכ ָל
מפְַרנ ֵס אוֹתָנוּ ּ ָ
תּה זָן וּ ְ
א ָ
שׁ ַ
אכ ִיל ַת מָזוֹן ָ
וְעַל ֲ
שׁעָה:
יוֹם וּבְכ ָל עֵת וּבְכ ָל ָ

וְעַל

מב ְָרכ ִים
הַכֹּל אדני אֱ–ֹלהֵינוּ אֲנַחְנוּ מוִֹדים ל ָ' וּ ְ
תמִיד ל ְעוֹל ָם
שׁמְּ Gבְפִי כָּל חַי ּ ָ
תבַָּר' ִ
אוֹתָ' ,י ִ ְ
ת אֶת אדני אֱ–ֹלהֵיG
ת וּב ֵַרכ ְ ּ ָ
שׂבַעְ ּ ָ
ת וְ ָ
וָעֶדּ :כ ַכָּתוּב ,וְאָכַל ְ ּ ָ
תּה אדני עַל
א ָ
אשֶּׁר נָתַן ל ָ' .בָּרוּ' ַ
עַל הָאֶָרץ הַטּוֹב ָה ֲ
הָאֶָרץ וְעַל הַמָזוֹן:

ברך  -האדם והחברה האנושית עוברים
לפעמים חוויות שמשפיעות על חיינו.
לעיתים אנחנו נפגשים עם רעיונות חיוביים
שבעקבותיהם משתנה השקפת חיינו או
המציאות הסובבת אותנו .התחושה לעיתים
היא טובה עד כדי כך שאנחנו מוצאים את
עצמנו נשארים במצב החדש ומפסיקים
להתקדם.
חיבור אמיתי לאידאלים גבוהים מסייע לנו
להמשיך בתנועה תמידית ,גם כאשר אנחנו
מגיעים לפסגות בחיינו.
למרות שבשלב זה אנחנו מרגישים הבנה
טבעית ,מצפונית כללית בריאה ,הנמצאת
מעל הדעות והשאיפות הפרטיות שלנו,
קיימת אפשרות של שביעות רצון שעלולה
לגרום לשקיעה במצב זה.
אנחנו זוכרים שהאכילה מסמלת לנו הערב
את הצד המעשי של החיים .הברכה על
המזון מחברת אותנו שכלית לצד הרעיוני
ולאידאלים העומדים מעל המצב המעשי
אליו הגענו ,כדי להזכיר לנו שאנחנו עדיין
בדרך ,למרות שהתקדמנו.
ועל בריתך שחתמת בבשרנו -
הברית היא הפעולה שמבצע עם ישראל על
מנת לחבר בפועל מרגע הלידה את האיש
הישראלי לאידאל העליון המחיה אותו ,את
העם ואת העולם כולו.
ברית זאת נחתמת בבשר עצמו כדי שתהיה
קבועה בעצמיותנו הבסיסית המוחשת
והקבועה ולא נזדקק לשום זירוז ,שכנוע
או גירוי חיצוני לחיבור הפנימי שלנו
לאידאל העליון.

ַרחֵם

מּ Gוְעַל
נ ָא אדני אֱ–ֹלהֵינוּ עַל יִשְָׂראַל עַ ֶ
שׁכַּן כְּבוֶֹד Gוְעַל
מ ְ
שׁל ַי ִם עִיֶר Gוְעַל צ ִיּוֹן ִ
י ְרוּ ָ
משִׁיחֶ Gוְעַל הַבַּי ִת הַגָּדוֹל וְהַָקּדוֹשׁ
מל ְכוּת בֵּית דָּו ִד ְ
ַ
שֶׁנ ְִּקָרא ִ
שׁמְ Gעָל ָיו :אֱ–ֹלהֵינוּ אָב ִינוְּ ,רעֵנוּ זוּנ ֵנוּ פְַּרנְסֵנוּ
מהֵָרה
וְכַל ְ ּכ ְל ֵנוּ וְהְַרוִיחֵנוּ ,וְהְַרו ַח ל ָנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ְ
תצ ְִריכ ֵנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוֹּ ,לא
מכָּל צ ָרוֹתֵינוּ .ו ְנ ָא אַל ּ ַ
ִ
תּנ ַת ּב ָשָׂר וָדָם וְֹלא ל ִיֵדי הַל ְו ָא ַ
מ ְ
ל ִיֵדי ַ
תָם ,כִּי אִם ל ְיְָדG
מלֵאָה הַפְּתוּחָה הְַקּדוֹשָׁה וְהְָרחָב ָה ,שֶֹּׁלא נ ֵבוֹשׁ וְֹלא
הַ ּ ְ
נ ִ ּכ ָל ֵם ל ְעוֹל ָם וָעֶד.
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מוֹס ִיפים:
ְבּ ַשׁ ָבּת ִ

מצ ְו ַת יוֹם
מצ ְוֹתֶי Gוּבְ ִ
ְרצ ֵה וְהַחֲל ִיצ ֵנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ּבְ ִ
שׁבָּת הַגָּדוֹל וְהַָקֹּדושׁ הַז ֶּה .כִּי יוֹם ז ֶה גָּדוֹל
שׁב ִיעִי הַ ַ
הַ ּ ְ
מצ ְו ַת
אהֲב ָה ּכ ְ ִ
שׁבָּת בּוֹ וְל ָנוּחַ בּוֹ ּבְ ַ
ו ְָקדוֹשׁ הוּא לְפָנ ֶי Gל ִ ְ
תהֵא צ ָָרה
ְרצוֹנ ֶ .Gוּב ְִרצוֹנ ְ Gהָנ ִיחַ ל ָנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ שֶֹּׁלא ְ
וְי ָגוֹן וַאֲנָחָה בְּיוֹם מְנוּחָתֵנוְּ .והְַראֵנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ בְּנֶחָמַת
צ ִיּוֹן עִיֶר Gוּבְב ִנ ְיַן י ְרוּ ָ
תּה הוּא ּבַעַל
א ָ
שׁל ַי ִם עִיר ָקְדשֶׁ Gכִּי ַ
הַיּ ְשׁוּעוֹת וּבַעַל הַנ ּ ֶחָמוֹת.

אֱ–ֹלהֵינוּ

ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ ,יַעֲל ֶה וְיָבֹוא וְיַגִּיעַ
שׁמַע וְיִפֵָּקד וְיִז ּ ָכ ֵר
וְיֵָראֶה וְיֵָרצ ֶה וְי ִ ּ ָ
משִׁיחַ בֶּן דָּו ִד
זִכ ְרוֹנ ֵנוּ וּפְִקדּוֹנ ֵנוּ ,וְזִכ ְרוֹן אֲבוֹתֵינוּ ,וְזִכ ְרוֹן ָ
מּ Gבֵּית
שׁל ַי ִם עִיר ָקְדשֶׁ ,Gוְזִכ ְרוֹן כָּל עַ ְ
עַבְֶדּ ,Gוְזִכ ְרוֹן י ְרוּ ָ
יִשְָׂראַל לְפָנ ֶי ,Gלִפְלֵטָה ל ְטוֹב ָה לְחֵן וּלְחֶסֶד וּל ְַרחֲמִים,
מּצּוֹת הַז ֶה זָכ ְֵרנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ
לְחַי ִּים וּלְשָׁלוֹם בְּיוֹם חַג הַ ַ
בּוֹ ל ְטוֹב ָה וּפְָקֵדנוּ בוֹ לִבְָרכ ָה ו ְהושִׁיעֵנוּ בוֹ לְחַי ִּים .וּב ְִדבַר
י ְשׁוּעָה וְַרחֲמִים חוּס וְחָנ ֵּנוּ וְַרחֵם עָל ֵינוּ ו ְהושִׁיעֵנוּ ,כִּי
תּה.
מל ֶ' חַנּוּן וְַרחוּם אָ ָ
אֵל ֶי Gעֵינ ֵינוּ,כִּי אֵ–ל ֶ

שׁלַי ִם עִיר ַהֹקֶּדשׁ ִּב ְמהֵָרה בְיָמֵינוּ.
וּ ְבנ ֵה י ְרוּ ָ
ָבּרוּ ַא ָתּה אדני
שׁלַי ִםָ .אמֵן.
בּוֹנ ֶה בְַר ֲחמָיו י ְרוּ ָ

בָּרוּ'

מל ֶ' הָעוֹל ָם ,הָאֵ–ל
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
ַ
אל ֵנוּ יוֹצ ְֵרנוּ
אִדּיֵרנוּ בּוְֹראֵנוּ ּגֹ ֲ
מלְכֵּנוּ ַ
אָב ִינוּ ַ
מל ֶ' הַטּוֹב
ְקדוֹשֵׁנוּ ְקדוֹשׁ יַעֲֹקב רוֹעֵנוּ רוֹעֵה יִשְָׂראַל הַ ּ ֶ
שׁ ּבְכ ָל יוֹם וָיוֹם הוּא הֵיטִיב ,הוּא מֵיטִיב,
מּיטִיב לַכֹּל ֶ
וְהַ ֵ
מל ֵנוּ
מל ֵנוּ הוּא יִג ְ ְ
מל ָנוּ הוּא גּוֹ ְ
הוּא יֵיטִיב ל ָנוּ .הוּא ּג ְ ַ
לָעַד ,לְחֵן וּלְחֶסֶד וּל ְַרחֲמִים וּל ְֶרו ַח הַ ּצ ָל ָה וְהַצְלָחָה,
בְָּרכ ָה וִישׁוּעָה נֶחָמָה פְַּרנָסָה וְכַל ְ ּכ ָל ָה וְַרחֲמִים וְחַי ִּים
סֵּרנוּ.
מכָּל טוּב ל ְעוֹל ָם אַל יְחַ ְ
וְשָׁלוֹם וְכ ָל טוֹב ,וּ ִ

הַָרחֲמָן

הוּא יִמְלוֹ' עָל ֵינוּ ל ְעוֹל ָם וָעֶד .הַָרחֲמָן
שׁמַי ִם וּבָאֶָרץ .הַָרחֲמָן
תבַָּר' ּבַ ּ ָ
הוּא י ִ ְ
ת ּפָאַר בָּנוּ לָעַד וּל ְנֵצ ַח
תבַּח ל ְדוֹר דּוִֹרים ,וְי ִ ְ
שׁ ַּ
הוּא י ִ ְ
נְצָחִים ,וְי ִ ְ
תהַַדּר בָּנוּ לָעַד וּל ְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים .הַָרחֲמָן הוּא
מעַל צ ַו ָּאֵרנוּ,
יְפְַרנְסֵנוּ ּבְכ ָבוֹד .הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁבּוֹר ֻעלֵּנוּ ֵ
שׁל ַח ל ָנוּ
ממִיּוּת לְאְַרצ ֵנוּ .הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
ו ְהוּא יוֹל ִיכ ֵנוּ קוֹ ְ
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שׁאָכַל ְנוּ עָל ָיו.
שׁלְחָן ז ֶה ֶ
בְָּרכ ָה מְֻרבָּה ּבַבַּי ִת הַז ֶה ,וְעַל ֻ
שׁל ַח ל ָנוּ אֶת אֵל ִי ָּהוּ הַנ ּ ָב ִיא ז ָכוּר ל ַטּוֹב,
הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
שר ל ָנוּ בְּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת י ְשׁוּעוֹת ו ְנֶחָמוֹת.
וִיבַ ּ ֶ

הַָרחֲמָן

הוּא יְב ֵָר' אֶת )אָב ִי מוִֹרי( ּבַעַל הַבַּי ִת
מּי מוָֹרתִי( ּבַעֲל ַת הַבַּי ִת
הַז ֶה .וְאֶת )אִ ִ
אשֶׁר לָהֶם
הַז ֶה ,אוֹתָם וְאֶת בֵּיתָם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת כָּל ֲ
אשֶר ל ִי( ,אוֹתָנוּ
שתִּי וְאֶת זְַרעִי וְאֶת כּ ָל ֲ
)אוֹתִי וְאֶת אִ ְ
אבְָרהָם
תבְָּרכוּ אֲבוֹתֵינוּ ַ
אשֶׁר ל ָנוּ ,כְּמוֹ שֶׁנ ּ ִ ְ
וְאֶת כָּל ֲ
מכֹּל כֹּל ,כֵּן יְב ֵָר' אוֹתָנוּ ּכֻלָּנוּ יַחַד
יִצְחָק וְיַעֲֹקב ּבַכֹּל ִ
שׁלֵמָה ,וְנֹאמַר ,אָמֵן.
ּב ִבְָרכ ָה ְ

מּרוֹם
ּבַ ָ

תהֵא
שׁ ְּ
מּדוּ עֲל ֵיהֶם וְעָל ֵינוּ ז ְכוּת ֶ
יְל ַ ְ
מאֵת
שׂא בְָרכ ָה ֵ
שׁמֶֶרת שָׁלוֹם .ו ְנ ִ ּ ָ
מ ְ
לְ ִ
שׂכ ֶל טוֹב
מצ ָא חֵן ו ְ ֵ
שׁעֵנוּ ,ו ְנ ִ ְ
אדני ,וּצְדָָקה מֵא–ֹלהֵי י ִ ְ
ּבְעֵינ ֵי אֱ–ֹלהִים וְאָדָם.
שׁבָּת וּמְנוּחָה לְחַי ֵּי הָעוֹלָמִים.
שׁכֻּלּוֹ ַ
ְבּ ַשׁ ָבּת :הַָרחֲמָן הוּא י ַנְחִיל ֵנוּ יוֹם ֶ

שׁכֻּלּוֹ אָֹר'.
שׁכֻּלּוֹ טוֹב) .יוֹם ֶ
הַָרחֲמָן הוּא י ַנְחִיל ֵנוּ יוֹם ֶ
שׁב ִים וְעַטְרוֹתֵיהֶם בְָּראשֵׁיהֶם ו ְנֶהֱנ ִים
שׁ ּצ ִַדּיִקים יוֹ ְ
יוֹם ֶ
מהֶם(.
שׁכ ִינ ָה וִיהִי חֶל ְֵקנוּ עִ ּ ָ
מִז ִּיו הַ ּ ְ
הַָרחֲמָן הוּא י ְזַכֵּנוּ ל ִימוֹת הַ ּ ָ
משִׁיחַ וּלְחַי ֵּי הָעוֹל ָם הַבָּא.

מג ְדּוֹל
ִ

משִׁיחוֹ לְדָו ִד
מל ְכּוֹ וְעֹשֶׂה חֶסֶד ל ִ ְ
יְשׁוּעוֹת ַ
וּל ְזְַרעוֹ עַד עוֹל ָם .עֹשֶׂה שָׁלוֹם ּב ִמְרוֹמָיו,
הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָל ֵינוּ וְעַל כָּל יִשְָׂראַל וְאִמְרוּ ,אָמֵן.

י ְראוּ

מחְסוֹר ל ִיֵראָיו.
אֶת אדני ְקדשָׁיו ,כִּי אֵין ַ
ּכ ְפִיִרים ָרשׁוּ וְָרעֵבוּ ,וְֹדְרשֵׁי אדני ֹלא יַחְסְרוּ
תחַ
כ ָל טוֹב .הוֹדוּ ל ַאדני כִּי טוֹב כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ .פּוֹ ֵ
אשֶׁר
שׂבִּיעַ לְכ ָל חַי ָרצוֹן .בָּרוּ' הַ ּג ֶבֶר ֲ
מ ְ
אֶת יֶָד ,Gוּ ַ
תּי,
מבְטַחוֹ .נַעַר הָיִיתִי גַּם ז ַָקנ ְ ִ
יִבְטַח בַּאדני ,וְהָי ָה אדני ִ
מבֶַקּשׁ לָחֶם .אדני עֹז
וְֹלא ָראִיתִי צִַדּיק נֶעֱז ָב ,ו ְזְַרעוֹ ְ
תּן ,אדני יְב ֵָר' אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם.
לְעַמּוֹ י ִ ֵ
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ִפּזְ מוֹן ִל ְפנֵ י ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן:

משֶּׁלּוֹ אָכַל ְנוּ ,בּ ְָרכוּ אֱמוּנ ַי.
צוּר ִ
שׂבַעְנוּ ו ְהוֹתְַרנוּ ,כּ ְִדבַר אדני:
ָ
הַזָּן אֶת עוֹל ָמוֹ ,רוֹעֵנוּ אָב ִינוּ .אָכַל ְנוּ
שׁתִינוּ .עַל כּ ֵן נוֶֹדה
מלַּחְמוֹ ,וּמִיֵּינוֹ ָ
ִ
לִשְׁמוֹ ,וּנְהַלּ ְלוֹ בְּפִינוּ .אָמְַרנוּ וְעָנ ִינוּ,
אֵין ָקדוֹשׁ כּ ַאדני:
בְּשִׁיר ו ְקוֹל תּוֹדָה ,נְב ֵָר' ל ֵא–ֹלהֵינוּ.
שׁהִנְחִיל
מדָּה טוֹב ָהֶ ,
עַל אֶֶרץ חֶ ְ
שׂבּ ִיעַ ל ְנַפְשֵׁנוּ.
לַאֲבוֹתֵינוּ .וּמָזוֹן וְצֵדָה ,הִ ְ
חַסְדּוֹ גָבַר עָל ֵינוּ ,וֶאֱמֶת אדני:
סדֶּ ,Gעַל עַמְּ Gצוֵּרנוּ .עַל
ַרחֵם בְּחַ ְ
תּפְאְַרתֵּנוּ.
שׁכּ ַן כּ ְבוֶֹד ,Gז ְבוּל בּ ֵית ִ
מ ְ
צ ִיּוֹן ִ
אפֵּנוּ
וּבֶן דָּו ִד עַבְדֶּ ,Gיָבֹא וְיִגְאָל ֵנוּ .רוּחַ ַ
משִׁיחַ אדני:
ְ
מלּ ֵא .וְשָׁם
תּ ַ
יִבּ ָנ ֶה הַמְִּקדָּשׁ ,עִיר צ ִיּוֹן ְ
נָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ ,וּב ְִרנ ָנ ָה שָׁם נַעֲל ֶה.
תעַלּ ֶה .עַל
תבּ ַָר' וְי ִ ְ
הַָרחְמָן הַנּ ְִקדָּשׁ ,י ִ ְ
מל ֵא .כְּב ְִרכּ ַת אדני:
כּוֹס יַיִן ָ
לוֹמר
נוֹהגִ ים ַ
"מיִ ם ַא ֲחרוֹנִ ים" ֲ
ִל ְפנֵ י ַ
"ל ֵשׁם יִ חוּד" זֶ ה:
ְ

לְשֵׁם

שׁכ ִינְתֵּיהּ,
י ִחוּד קוְּדשָׁא בְִּרי' הוּא וּ ְ
בְִּדחִילוּ וְּרחִימוּ ,וְּרחִימוּ וְּדחִילוּ ,ל ְיַחֲדָא שֵׁם
אוֹת י' ו ְאוֹת ה' בְּשֵׁם אוֹת ו' ו ְאוֹת ה' בְּי ִחוּדָא
שׁל ִים בְּשֵׁם כּ ָל יִשְָׂראֵל .הֲֵרי ֲאנַחְנוּ בָּאִים
ְ
ל ְַקיּ ֵם ִמצ ְו ַת עֲשֵׂה דְּאוַֹריְתָא ,לְב ֵָר' בְִּרכַּת
הַמָּזוֹן ,כַּכּ ָתוּב בַּתּוָֹרה :וְאָכַל ְ ָתּ ו ְ ָ
שׂבָעְתָּ ,וּבֵַרכְ ָתּ
אֶת אדני אֱ–ֹלהֶי ,Gל ְ ַתקֵּן שֶֹׁרשׁ ִמצ ְו ָה זוֹ בְּמָקוֹם
עֶל ְיוֹן .וִיהִי ָרצוֹן ִמלְּפָנֶי Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ ו ֵא–ֹלהֵי
שׁ ִתּהְי ֶה חֲשׁוּב ָה וּמְֻקבֶּל ֶת וְּרצוּי ָה
אֲבוֹתֵינוֶּ ,
שׁנִיּ ָה וּבְָרכ ָה
לְפָנֶי Gבְָּרכ ָה ִראשׁוֹנ ָה וּבְָרכ ָה ְ
שׁל ִישִׁיתֲ ,אשֶׁר נְב ֵָר' עַתָּה עַל הַמָּזוֹן ,ו ְ ִתתֵּן
ְ
ל ָנוּ כֹּחַ וִיכֹל ֶת וְעֵז ֶר וְסִיּוּעַ לְהַעֲלוֹת מַיִּין נוְּקבִין
וּלְהַ ְמשִׁי' אְַרבָּעָה הַמּוֹחִין ל ְיִשְָׂראֵל וְָרחֵל
)הַגּ ְדוֹל ָה( ,וְג ַם ִתּהְי ֶה חֲשׁוּב ָה וּמְֻקבֶּל ֶת וְּרצוּי ָה
לְפָנֶי Gבְָּרכ ָה ְרבִיעִיתֲ ,אשֶׁר נְב ֵָר' עַתָּה,ו ְ ִתתֵּן
ל ָנוּ כֹּחַ וִיכֹל ֶת וְעֵז ֶר וְסִיּוּעַ לְהַעֲלוֹת מַיִּין נוְּקבִין,
וּלְהַ ְמשִׁי' אְַרבָּעָה מוֹחִין ל ְיַעֲֹקב וְָרחֵל .וְיַעֲל ֶה
לְפָנֶי Gכְּאִלּוּ כּ ִוּ ַנּוּ בְּכ ָל הַכַּוּ ָנוֹת הְָראוּיוֹת לְכַוֵּן
בְּאְַרבַּע בְָּרכוֹת אֵלּוּ שֶׁל הַמָּזוֹן .וִיהִי נֹעַם אדני
אֱ–ֹלהֵינוּ עָל ֵינוּ .וּ ַמעֲשֵׂה יֵָדינוּ כּוֹנְנ ָה עָל ֵינוּ.
וּ ַמעֲשֵׂה יֵָדינוּ כּוֹנְנ ֵהוּ:
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נוֹסַח ְבּנ ֵי עֲדוֹת ַה ִמּז ְָרח:
יאמר:
בּעוֹתיו וִ ינַ גֵּ ֵבם ,וַ ַ
אח"כ יִ טּוֹל ַמיִ ם ַא ֲחרוֹנִ ים ַעל ֶא ְצ ָ

לַמְנַצֵּחַ

בּ ִנְגִנֹת מִז ְמוֹר שִׁיר :אֱ–ֹלהִים יְחָנּ ֵנוּ וִיב ְָרכ ֵנוּ.
סל ָה :ל ַָדעַת בָּאֶָרץ דְַּרכּ ֶ .Gבְּכ ָלVגּוֹי ִם
יָאֵר פָּנ ָיו אִתָּנוּ ֶ
שׂמְחוּ
י ְשׁוּעָתֶ :Gיוֹדוּ Gעַמִּים אֱ–ֹלהִים .יוֹדוּ Gעַמִּים כֻּלּ ָם :י ִ ְ
אמִּים בָּאֶָרץ
שׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר וּל ְ ֻ
ת ְ
אמִּים כּ ִיִ V
וִיַרנּ ְנוּ ל ְ ֻ
תַּנְחֵם ֶ
סל ָה :יוֹדוּ Gעַמִּים אֱ–ֹלהִים .יוֹדוּ Gעַמִּים כֻּלּ ָם:
אֶֶרץ נָתְנ ָה י ְבוּל ָהּ .יְב ְָרכ ֵנוּ אֱ–ֹלהִים אֱ–ֹלהֵינוּ :יְב ְָרכ ֵנוּ
אפְסֵי אֶֶרץ:
אֱ–ֹלהִים .וְיִיְראוּ אֹתוֹ כּ ָלַ V

אב ְָרכ ָה
ֲ

תּהִלּ ָתוֹ בְּפִי :סוֹף
תּמִיד ְ
אֶתVאדני בְּכ ָלVעֵתָ .
מצ ְוֹתָיו שְׁמוֹר,
שׁמָע .אֶת הָאֱ–ֹלהִים יְָרא וְאֶת ִ
דָּב ָר הַכֹּל נ ִ ְ
תּהִלּ ַת אדני יְַדבֶּר פִּי .וִיב ֵָר' כּ ָל בָּשָׂר
כּ ִי ז ֶה כּ ָל הָאָדָםְ :
מעַתָּה וְעַד עוֹל ָם
שֵׁם ָקְדשׁוֹ ל ְעוֹל ָם וָעֶד :וַאֲנַחְנוּ נְב ֵָר' י ָהּ ֵ
אשֶׁר לִפְנ ֵי אדני:
שּׁלְחָן ֲ
הַל ְלוּי ָהּ :וַיְַדבּ ֵר אֵל ַי ,ז ֶה הַ ֻ

אוֹמר:
לשׁהַ ,ה ְמּזַ ֵמּן ֵ
ִאם ֵהם ְשׁ ָ
ַה ְמּ ֻס ִבּים עוֹנִ ים:
אוֹמר:
ַה ְמּזַ ֵמּן ֵ
מוֹסיף:
ְבּ ַשׁ ָבּת ִ
ְבּיוֹם טוֹב:

וְ ַה ְמּ ֻס ִבּים עוֹנִ ים:
וְ ַה ְמּזַ ֵמּן חוֹזֵ ר:

בּ ָרוּ'

מלְכּ ָא עִלָּאָה ַקדִּישָׁא.
הַב ל ָן ו ְנִבְִרי' ל ְ ַ
שׁמַי ִם.
ָ
מלְכּ ָא עִלָּאָה ַקדִּישָׁא,
בּ ְִרשׁוּת ַ
מלְכְּתָא.
שׁבּ ָת ַ
וּב ְִרשׁוּת ַ
שׁפִּיז ָא ַקדִּישָׁא(
א ְ
וּב ְִרשׁוּת יוֹמָא טָב ָא ֻ
תכ ֶם,
וּב ְִרשׁוּת מוַֹרי וְַרבּוֹתַי ,וּב ְִרשׁוּ ְ
נְב ֵָר' )בַּעֲשָָׁרה הַמְּזַמֵּן מוֹסִיף:
משֶּׁלּוֹ:
שׁאָכַל ְנוּ ִ
אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
שׁאָכַל ְנוּ
בּ ָרוּ' )בַּעֲשָָׂרה :אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
משֶּׁלּוֹ וּבְטוּבוֹ חָיִינוּ:
ִ
שׁאָכַל ְנוּ
בּ ָרוּ' )בַּעֲשָָׂרה :אֱ–ֹלהֵינוּ( ֶ
משֶּׁלּוֹ וּבְטוּבוֹ חָיִינוּ:
ִ

מל ֶ' הָעוֹל ָם ,הָאֵ–ל
אתָּה אדני ,אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ַ
הַזָּן אוֹתָנוּ וְאֶת הָעוֹל ָם כֻּלּוֹ בְּטוּבוֹ בְּחֵן
בְּחֶסֶד בְֶּרו ַח וּבְַרחֲמִים ַרבִּים .נֹתֵן לֶחֶם לְכ ָל בָּשָׂר .כּ ִי
תּמִיד ֹלא חָסַר ל ָנוּ וְאַל
ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ :וּבְטוּבוֹ הַגּ ָדוֹל ָ
מפְַרנ ֵס
תּמִיד ל ְעוֹל ָם וָעֶד .כּ ִי הוּא אֵ–ל זָן וּ ְ
יֶחְסַר ל ָנוּ מָזוֹן ָ
מחְי ָה וּמָזוֹן לְכ ָל בְִּריּוֹתָיו
שׁלְחָנוֹ עָרוּ' לַכֹּל וְהִתְִקין ִ
לַכֹּל ו ְ ֻ
תחַ אֶת יֶָד.G
אשֶׁר בּ ָָרא בְַרחֲמָיו וּבְרוֹב חֲסָדָיו כָּאָמוּר .פּוֹ ֵ
ֲ
אתָּה אדני ,הַזָּן אֶת הַכֹּל:
שׂבִּיעַ לְכ ָל חַי ָרצוֹן :בּ ָרוּ' ַ
מ ְ
וּ ַ

נוֶֹדה

תּ לַאֲבוֹתֵינוּ
שׁהִנְחַל ְ ָ
ל ְ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ עַל ֶ
מדָּה טוֹב ָה וְּרחָב ָה בְִּרית ו ְתוָֹרה חַיִּים
אֶֶרץ חֶ ְ
מבּ ֵית
מצ ְַרי ִם וּפְִדיתָנוּ ִ
מאֶֶרץ ִ
וּמָזוֹן .עַל שֶׁהוֹצ ֵאתָנוּ ֵ
תּ בִּבְשֵָׂרנוּ .וְעַל תּוָֹרתְG
מ ָ
ת ְ
שׁחָ ַ
עֲב ִָדים .וְעַל בְִּריתְֶ G
שׁלִּמְַּדתָּנוּ .וְעַל ֻחקֵּי ְרצוֹנ ָ' שֶׁהוַֹדעְתָּנוּ .וְעַל חַיִּים וּמָזוֹן
ֶ
מפְַרנ ֵס אוֹתָנוּ:
אתָּה זָן וּ ְ
שׁ ַ
ֶ

וְעַל

הַכֹּל אדני אֱ–ֹלהֵינוּ אֲנַחְנוּ מוִֹדים ל ָ'
שׂבָעְתָּ.
תּ וְ ָ
שׁמָ' כָּאָמוּר וְאָכַל ְ ָ
מב ְָרכ ִים אֶת ְ
וּ ְ
תּ )כְּשֶׁאוֹמֵר "אֶת" מוֹז ֵג ל ַכּוס( אֶת אדני אֱ–ֹלהֶיG
וּב ֵַרכ ְ ָ
אתָּה אדני ,עַל
אשֶׁר נָתַן ל ָ' :בּ ָרוּ' ַ
עַל הָאֶָרץ הַטּוֹב ָה ֲ
הָאֶָרץ וְעַל הַמָּזוֹן:

ַרחֵם

אדני אֱ–ֹלהֵינוּ עָל ֵינוּ וְעַל יִשְָׂראֵל עַמָּ' .וְעַל
שׁכּ ַן כּ ְבוֹדָ'.
מ ְ
שׁל ַי ִם עִיָר' .וְעַל הַר צ ִיּוֹן ִ
י ְרוּ ָ
וְעַל הֵיכָל ָ' .וְעַל מְעוֹנ ָ' .וְעַל דְּב ִיָר' .וְעַל הַבַּי ִת הַגּ ָדוֹל
שׁמְ Gעָל ָיו .אָב ִינוּ ְרעֵנוּ זוּנ ֵנוּ .פְַּרנְסֵנוּ.
וְהַקָּדוֹשׁ שֶׁנּ ְִקָרא ִ
מכּ ָל צ ָרוֹתֵינוּ .ו ְנ ָא
מהֵָרה ִ
כַּלְכְּל ֵנוּ .הְַרוִיחֵנוּ הְַרו ַח ל ָנוּ ְ
מתְּנוֹת בָּשָׂר וָדָם .וְֹלא
תּצ ְִריכ ֵנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ל ִיֵדי ַ
אַל ַ
מּלֵאָה וְהְָרחָב ָה .הָעֲשִׁיָרה
אלּ ָא ל ְיְָד Gהַ ְ
ל ִיֵדי הַל ְוָאָתָםֶ .
וְהַפְּתוּחָה .יְהִי ָרצוֹן שֶֹּׁלא נ ֵבוֹשׁ בּ ָעוֹל ָם הַזּ ֶה .וְֹלא נִכָּל ֵם
תּחֲזִיֶרנּ ָה
משִׁיחָ' ַ
מל ְכוּת בּ ֵית דָּו ִד ְ
ל ְעוֹל ָם הַבּ ָא .וּ ַ
מהֵָרה בְיָמֵינוּ:
לִמְקוֹמָהּ בּ ִ ְ
אוֹמ ִרים:
ְבּ ַשׁ ָבּת ְ

מצ ְו ַת יוֹם
מצ ְוֹתֶי Gוּבְ ִ
ְרצ ֵה וְהַחֲל ִיצ ֵנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ בְּ ִ
שּׁבּ ָת הַגּ ָדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ הַזּ ֶה .כּ ִי יוֹם גּ ָדוֹל
שּׁב ִיעִי .הַ ַ
הַ ְ
תעַנּ ֵג בּוֹ
שבֹּת בּוֹ ו ְנ ָנוּחַ בּוֹ ו ְנ ִ ְ
מלְּפָנ ֶי .Gנ ִ ְ
ו ְָקדוֹשׁ הוּא ִ
תּהִי צ ָָרה וְי ָגוֹן בְּיוֹם מְנוּחָתֵנוּ.
מצ ְו ַת ֻחקֵּי ְרצוֹנ ָ' .וְאַל ְ
כְּ ִ
אתָּה הוּא בַּעַל
מהֵָרה בְיָמֵינוּ .כּ ִי ַ
וְהְַראֵנוּ בְּנֶחָמַת צ ִיּוֹן בּ ִ ְ
שׁתִינוּ חְָרבַּן בּ ֵיתְ Gהַגּ ָדוֹל
שׁאָכַל ְנוּ ו ְ ָ
הַנֶּחָמוֹת .וַהֲג ַם ֶ
שׁכָּחֵנוּ ל ָנֶצ ַח וְאַל תִּז ְנָחֵנוּ
תּ ְ
שׁכַחְנוּ .אַל ִ
וְהַקָּדוֹשׁ ֹלא ָ
מל ֶ' גּ ָדוֹל ו ְָקדוֹשׁ אָתָּה:
לָעַד כּ ִי אֵ–ל ֶ
אוֹמ ִרים "יַ ֲע ֶלה וְ יָ בוֹא",
מּוֹעד ְ
ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשְ ,בּיוֹם טוֹֹב ְוּבחוֹל ַה ֵ
וְ ִאם ֹלא ָא ְמרוֵּ ,אינוֹ חוֹזר ,חוּץ ִמ ֵלּיל א' ֶשׁל ֶפּ ַסח וְ ֵליל א'
ֶשׁל ֻסכּוֹתֶ ,שׁ ִאם ָשׁ ְכחוּ חוֹזְ ִרים ַל ַה ְת ָח ָלה ֶשׁל ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן:
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אֱ–ֹלהֵינוּ

ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ יַעֲל ֶה וְיָבֹא וְיַגּ ִיעַ
שּׁמַע וְיִפֵָּקד וְיִזָּכ ֵר
וְיֵָראֶה וְיֵָרצ ֶה וְי ִ ָ
שׁל ַי ִם עִיָר' .ו ְזִכ ְרוֹן
זִכ ְרוֹנ ֵנוּ ו ְזִכ ְרוֹן אֲבוֹתֵינוּ .זִכ ְרוֹן י ְרוּ ָ
משִׁיחַ בֶּן דָּו ִד עַבְדָּ' .ו ְזִכ ְרוֹן כּ ָל עַמְּ Gבּ ֵית יִשְָׂראֵל
ָ
לְפָנ ֶי Gלִפְלֵטָה ל ְטוֹב ָה .לְחֵן לְחֶסֶד וּל ְַרחֲמִים .לְחַיִּים
טוֹב ִים וּלְשָׁלוֹם .בְּיוֹםַ :בּ ֶפּ ַסח  -חַג הַמַּצּוֹת הַזּ ֶה ,בְּיוֹם
אוֹמר  Vטוֹב( מְִקָרא ֹקֶדשׁ הַזּ ֶה :ל ְַרחֵם בּוֹ עָל ֵינוּ
) ְבּיוֹם טוֹב ֵ
וּל ְהוֹשִׁיעֵנוּ .זָכ ְֵרנוּ אדני אֱ–ֹלהֵינוּ בּוֹ ל ְטוֹב ָה .וּפְָקֵדנוּ
בוֹ לִבְָרכ ָה .ו ְהוֹשִׁיעֵנוּ בוֹ לְחַיִּים טוֹב ִים .בּ ְִדבַר י ְשׁוּעָה
וְַרחֲמִים .חוּס וְחָנּ ֵנוּ וַחֲמוֹל וְַרחֵם עָל ֵינוּ .ו ְהוֹשִׁיעֵנוּ כּ ִי
מל ֶ' חַנּוּן וְַרחוּם אָתָּה:
אֵל ֶי Gעֵינ ֵינוּ .כּ ִי אֵ–ל ֶ

שׁלַי ִם עִיָר ִבּ ְמהֵָרה בְיָמֵינוּ:
ו ְ ִת ְבנ ֶה י ְרוּ ָ
שׁלַי ִם.
בָּרוּ ַאתָּה אדני ,בּוֹנ ֵה י ְרוּ ָ

בּ ָרוּ'

וְאוֹמר ְבּ ַל ַחשָׁ :אמֵן(:
) ֵ

מל ֶ' הָעוֹל ָם .לָעַד
אתָּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ַ
אדִּיֵרנוּ .בּוְֹראֵנוּ.
מלְכּ ֵנוּ ַ
הָאֵ–ל אָב ִינוּ ַ
אל ֵנוְּ .קדוֹשֵׁנוְּ .קדוֹשׁ יַעֲֹקב .רוֹעֵנוּ רוֹעֵה יִשְָׂראֵל.
גּוֹ ֲ
שׁבְּכ ָל יוֹם וָיוֹם הוּא הֵיטִיב
מּל ֶ' הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב לַכֹּלֶ .
הַ ֶ
מל ָנוּ .הוּא
ל ָנוּ .הוּא מֵיטִיב ל ָנוּ .הוּא יֵיטִיב ל ָנוּ .הוּא ג ְ ָ
מל ֵנוּ לָעַד חֵן וָחֶסֶד וְַרחֲמִים וְֶרו ַח וְהַצָּל ָה
מל ֵנוּ .הוּא יִג ְ ְ
גוֹ ְ
תּבַּח עַל כִּסֵּא כ ְבוֹדוֹ :הַָרחֲמָן
שׁ ַ
וְכ ָל טוֹב :הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
תּבַּח בַּ ָ
שׁ ַ
הוּא י ִ ְ
תּבַּח בּ ָנוּ
שׁ ַ
שּׁמַי ִם וּבָאֶָרץ :הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
ל ְדוֹר דּוִֹרים :הַָרחֲמָן הוּא ֶקֶרן לְעַמּוֹ יִָרים :הַָרחֲמָן
תפָּאַר בּ ָנוּ ל ָנֶצ ַח נְצָחִים :הַָרחֲמָן הוּא יְפְַרנְסֵנוּ
הוּא י ִ ְ
בְּכ ָבוֹד וְֹלא בְב ִזּוּי בְּהֶתֵּר וְֹלא בְאִסּוּר ,בְּנַחַת וְֹלא בְצַעַר:
שׁל ַח בְָּרכ ָה
הַָרחֲמָן הוּא יִתֵּן שָׁלוֹם בּ ֵינ ֵינוּ :הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
מעֲשֵׂה יֵָדינוּ :הַָרחֲמָן הוּא יַצְל ִיחַ
ְרוָחָה וְהַצְלָחָה בְּכ ָל ַ
שבֹּר עוֹל גּ ָלוּת ְ
אֶת דְָּרכ ֵינוּ :הַָרחֲמָן הוּא י ִ ְ
מעַל
מהֵָרה ֵ
ממִיּוּת בְּאְַרצ ֵנוּ:
מהֵָרה קוֹ ְ
צ ַוּ ָאֵרנוּ :הַָרחֲמָן הוּא יוֹל ִיכ ֵנוּ ְ
שׁלֵמָהְ ,רפוּאַת הַנֶּפֶשׁ
הַָרחֲמָן הוּא יְִרפָּאֵנוּ ְרפוּאָה ְ
וְּרפוּאַת הַגּוּף :הַָרחֲמָן הוּא יִפְתַּח ל ָנוּ אֶת י ָדוֹ הְָרחָב ָה:
ממֶּנּוּ בִּשְׁמוֹ הַגּ ָדוֹל
אחָד ִ
אחָד ו ְ ֶ
הַָרחֲמָן הוּא יְב ֵָר' כּ ָל ֶ
מכֹּל
אבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲֹקב בַּכֹּל ִ
תבּ ְָרכוּ אֲבוֹתֵינוּ ַ
כּ ְמוֹ שֶׁנּ ִ ְ
שׁלֵמָה .וְכ ֵן יְהִי ָרצוֹן
כֹּל .כּ ֵן יְב ֵָר' אוֹתָנוּ יַחַד בְָּרכ ָה ְ
סכּ ַת שְׁלוֹמוֹ:
וְנֹאמַר אָמֵן :הַָרחֲמָן הוּא יִפְֹרשׂ עָל ֵינוּ ֻ
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שׁבּ ָת וּמְנוּחָה
שׁכֻּלּוֹ ַ
ְבּ ַשׁ ָבּת :הַָרחֲמָן הוּא י ַנְחִיל ֵנוּ עוֹל ָם ֶ
לְחַיֵּי הָעוֹלָמִים:
שׁכֻּלּוֹ טוֹב:
בְּיוֹם טוֹב :הַָרחֲמָן הוּא י ַנְחִיל ֵנוּ ל ְיוֹם ֶ
אחִֵרים הַבָּאִים
בַמּוָעֲִדים :הַָרחֲמָן הוּא יַגּ ִיעֵנוּ ל ְמוֹעֲִדים ֲ
ל ְִקָראתֵנוּ לְשָׁלוֹם:
תהְי ֶה
אהֲב ָתוֹ בְּלִבּ ֵנוּ ו ְ ִ
הַָרחֲמָן הוּא יִטַּע תּוָֹרתוֹ ו ְ ַ
מעֲשֵׂינוּ
יְִראָתוֹ עַל פָּנ ֵינוּ לְבִלְתִּי נֶחֱטָא .וְיִהְיוּ כ ָל ַ
שׁמָי ִם:
לְשֵׁם ָ
שׁאָכַל ְנוּ עָל ָיו
שּׁלְחָן הַזּ ֶה ֶ
אוֹר ַח :הַָרחֲמָן הוּא יְב ֵָר' אֶת הַ ֻ
ִבּ ְר ַכּת ָה ֵ
אבְָרהָם אָב ִינוּ כּ ָל
שׁלְחָנוֹ שֶׁל ַ
מעֲַדנּ ֵי עוֹל ָם וְיִהְי ֶה כּ ְ ֻ
סדֵּר בּוֹ כּ ָל ַ
וִי ַ
ממֶּנּוּ כּ ָל טוּב
שׁתֶּה .וְאַל יֶחְסַר ִ
ממֶּנּוּ י ִ ְ
ממֶּנּוּ יֹאכ ַל וְכ ָל צָמֵא ִ
ָרעֵב ִ
לָעַד וּל ְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אָמֵן:
סּ ֻעדָּה הַזֹּאת .הוּא וּב ָנ ָיו
הַָרחֲמָן הוּא יְב ֵָר' בַּעַל הַבַּי ִת הַזּ ֶה וּבַעַל הַ ְ
אשֶׁר לוֹ .בְּב ָנ ִים שֶׁיִּחְיוּ .וּבִנְכָסִים שֶׁיְִּרבּוּ .בּ ֵָר' אדני חֵילוֹ
וְאִשְׁתּוֹ וְכ ָל ֲ
וּפֹעַל יָדָיו תְִּרצ ֶה .וְיִהְיוּ נְכָסָיו וּנְכָסֵינוּ ֻמצְלָחִים וְּקרוֹבִים לָעִיר .וְאַל
מחַ
שׂ ֵ
יִזְדַּקֵּק לְפָנ ָיו וְֹלא לְפָנ ֵינוּ שׁוּם דְּבַר חֵטְא וְהְִרהוּר עָוֹן .שָׂשׂ ו ְ ָ
מעַתָּה וְעַד עוֹל ָםֹ .לא י ֵבוֹשׁ בּ ָעוֹל ָם הַזּ ֶה
כּ ָל הַיָּמִים בְּעֹשֶׁר וְכ ָבוֹד ֵ
וְֹלא יִכָּל ֵם ל ְעוֹל ָם הַבּ ָא .אָמֵן כּ ֵן יְהִי ָרצוֹן:

שּׁלְחָן הַזּ ֶה,
סבּ ִים בַּ ֻ
מ ֻ
מוֹס ִיפים :הַָרחֲמָן הוּא יְב ֵָר' אֶת כּ ָל הַ ּ ְ
יֵשׁ ִ
שׁאֲלוֹת לִבּ ֵנוּ ל ְטוֹב ָה:
מ ְ
וְיִתֵּן ל ָנוּ הַקָּדוֹשׁ בּ ָרוּ' הוּא ִ
מּשִׁיחַ וּלְב ִנ ְיַן
הַָרחֲמָן הוּא יְחַיֵּינוּ וִיזַכּ ֵנוּ וִיָקְרב ֵנוּ ל ִימוֹת הַ ָ
בּ ֵית הַמְִּקדָּשׁ וּלְחַיֵּי הָעוֹל ָם הַבּ ָא.
ְ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת
מוּסף ְוּב ָ
ָ
מ ג ְדּ ִיל ) ַבּיּוֹם ֶשׁ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ַ
מג ְדּוֹל(
אוֹמ ִריםִ :
משִׁיחוֹ לְדָו ִד וּל ְז ְַרעוֹ
מל ְכּוֹ .וְעֹשֶׂה חֶסֶד ל ִ ְ
י ְשׁוּעוֹת ַ
עַד עוֹל ָם:
כְּפִיִרים ָרשׁוּ וְָרעֵבוּ .וְֹדְרשֵׁי אדני ֹלא יַחְסְרוּ כ ָל טוֹב:
נַעַר הָיִיתִי גּ ַם ז ַָקנְתִּי וְֹלא ָראִיתִי צַדִּיק נֶעֱז ָב .ו ְזְַרעוֹ
מל ְו ֶה .ו ְזְַרעוֹ לִבְָרכ ָה :מַה
מבַקֶּשׁ לָחֶם :כּ ָל הַיּוֹם חוֹנ ֵן וּ ַ
ְ
שּׁתִינוּ יִהְי ֶה ל ְִרפוּאָה.
שׁ ָ
שׂבְעָה .וּמַה ֶ
שׁאָכַל ְנוּ יִהְי ֶה ל ְ ָ
ֶּ
שׁהוֹתְַרנוּ יִהְי ֶה לִבְָרכ ָה כּ ְִדכְתִיב וַיִּתֵּן לִפְנ ֵיהֶם
וּמַה ּ ֶ
אתֶּם ל ַאדני.
וַיֹּאכ ְלוּ וַיּוֹתִירוּ כּ ְִדבַר אדני :בְּרוּכ ִים ַ
אשֶׁר יִבְטַח בַּאדני.
שׁמַי ִם וָאֶָרץ :בּ ָרוּ' הַגֶּבֶר ֲ
עוֹשֵׂה ָ
מבְטַחוֹ :אדני עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן .אדני יְב ֵָר' אֶת
וְהָי ָה אדני ִ
עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם:

שפוך חמתך  -אנחנו שואפים להתחבר
אל הרעיון העליון המאחד את האידאלים
הפרטיים ,האידאלים של עם ישראל ואת
האידאלים של המציאות כולה .האידאל
העליון חייב להשפיע ולרומם את כלל
המציאות המעשית והרוחנית ,אחרת יסתבר
שהוא אידאל רק של חלק מהמציאות ואז
הוא לא אידאל עליון.
ההתקדמות הרעיונית יכולה להשפיע על
האדם וכל שכן על עם שלם לראות עצמם
מעל שאר החברה.
הרגשת עליונות גורמת לנסיון להשפיע או
לכופף את אלה שחושבים שונה .הכעס על
השונה מבטא למעשה חוסר חיבור לאידאל
המשותף .הרגשת התנשאות כזאת עלולה
לפגוע בתהליך בו אנו נמצאים ולהחזיר
אותנו לרגשות אנוכיים המרחיקים אותנו
מהחופש והחרות.
בשלב זה של התהליך אנחנו מנסים
להבין את יחסנו לשונה ,למי שלא מחובר
לאידאלים האוניברסליים המחיים אותנו
ואת העולם .עלינו להבין שמי שמנתק עצמו
מהאידאל העליון ,האידאל לא פועל עליו,
לא מחיה אותו  -כאשר אדם או קבוצה
אינם מ3נעים מתוך שאיפות אידאליות
סופם להחלש ולהעלם.
הפניה שלנו לאידאל העליון שלא יפעל
על אלה שאינם מחוברים אליו ,מזכירה לנו
שלמעשה לא אנחנו פועלים במציאות ,אלא
הרעיונות והאידאלים.
אנחנו מחזירים את האחריות לטבע
האידאלי של המציאות ומוכנים להמשיך
בתהליך החיובי.
עיסוק בנושא זה בשלב מוקדם יותר היה
פוגש אותנו עם חוסר מוכנות רעיונית,
בשלב בו הרגשות ותחושות הבטן משפיעים
על המחשבות ולא מתמזגים איתן .במצב
כזה היינו מתמלאים ,חס וחלילה ,בכעס
ושנאה לחלק מהאנשים ומהעמים ,במקום
באהבה ואכפתיות .החיבור שלנו כעת
לאידאל העליון ממלא אותנו באהבת האדם
ובשאיפה כוללת לשלום מתוך שלמות
ואחווה אמיתית.

עוֹשֶׂה שָׁלוֹם ִבּמְרוֹמָיו הוּא בְַר ֲחמָיו י ַ ֲעשֶׂה שָׁלוֹם
ָעלֵינוּ וְעַל כָּל עַמּוֹ יִשְָׂראֵל ו ְ ִאמְרוּ ָאמֵן:
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כוס שלישית  -הגענו לסוף השלב
השלישי בהבנה שהחיבור והאיזון בין
האידאלים לחיי המעשה מסייע לנו לחשוף
את הטבע הפנימי הצפון שלנו המעורר
אצלנו כוחות מעשיים חדשים.
בעצם הברכה גילינו את הבנתנו שיש מניע
טבעי אידאלי עליון שנמצא גם מעל הכוחות
הפרטיים הטבעיים הטובים שאליהם הגענו.
השאיפה שלנו היא להיות מושפעים עד כמה
שנוכל מהאידאל העליון המשותף הזה.
מתוך השמחה הגדולה על ההתקדמות ועל
ההבנות הפנימיות ומתוך ציפיה להמשך,
אנחנו זוכים לכוס שלישית .לחיים!
כוס של אליהו הנביא– כוס זו הינה
כוס סמלית אותה איננו שותים .אליהו הנביא
הוא למעשה הדאגה הכללית לטובת הכלל.
לקראת אמירת "שפוך חמתך" )ראו הסבר
בעמוד הקודם( ,אנחנו מציינים באופן מעשי
שאין מדובר כאן בכעס פרטי או בתחושת
עליונות ,אלא בהבנת פעילות האידאלים
על המציאות ועל העובדה שאנחנו עדיין
בתהליך שלמרות הבעיות בדרך הוא חיובי.
עצם התהליך פועל על עצמו.
הכוס של אליהו מחכה וממתינה לנו לזמן
שבו נגיע יחד לחיבור העתידי ולחרות
המוחלטת העליונה.
הלל – אנחנו מגיעים בשלב זה למצב
תודעתי שאיננו מכירים ואיננו פוגשים
בכל יום .מצב זה מוציא מתוכנו הלל
ושירה המופיעים מתוכנו  -לא מנקודה
אישית שכלית בלבד אלא ממעמקי השירה
האישית והלאומית איתה נפגש עם ישראל
במאורעות המרוממים אותו בחגיו ובמועדיו.
הרגשת ההתעלות ורוממות הרוח מניעים
אותנו להכין את הכוס הרביעית לקראת
השלב האחרון בדרכנו לחרות.
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מוֹס ִיפים:
ְבּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח ִ

אשָּׂא .וּבְשֵׁם אדני אְֶקָרא:
כּוֹס י ְשׁוּעוֹת ֶ

סבְִרי מָָרנ ָן
ַ
ישׁית
כּוֹס ְשׁ ִל ִ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם
בּוֵֹרא ְפִּרי ַהגָּפֶן.
שׁוֹתים ַבּ ֲה ַס ַבּת ְשׂמֹאל.
ִ
נוֹס ֶפת ַהנִּ ְק ֵראת "כּוֹס ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ ַהנָּ ִביא".
מוֹזְ גִ ים כּוֹס ֶ
לוֹמר:
יסה וְ ַ
נוֹהגִ ים ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ֶדּ ֶלת ַה ְכּנִ ָ
ֲ

אשֶׁר ֹלא יְדָעוּ Gוְעַל
מתְ Gאֶל הַגּוֹי ִם ֲ
שׁפֹ' חֲ ָ
ְ
שׁמְֹ Gלא ָקָראוּ .כִּי אָכ ַל אֶת
אשֶׁר ּבְ ִ
מל ָכוֹת ֲ
מ ְ
ַ
שׁפֹ' עֲל ֵיהֶם זַעְמֶG
יַעֲֹקב וְאֶת נ ָו ֵהוּ הֵשַׁמּוְּ .
שׂיג ֵםִ .
אפְּ Gי ַ ּ ִ
וַחֲרוֹן ַ
שׁמִיֵדם
ת ְ
תְּרדֹּף ּבְאַף ו ְ ַ
שׁמֵי אדני.
תחַת ְ
מ ַּ
ִ
הלל – אחרי שאמרנו תודה על המתנה הנפלאה
שקיבלנו ,יש לנו חשק לספר על כך לאחרים .החשק
הזה מתבטא בשיר שמשמח אותנו יותר מהברכה .עם
ישראל בליל הסדר מודה על המתנה ומשבח את מי
שנתן אותה.

ַהלֵּל
מוֹזְ גִ ים כּוֹס ְר ִב ִיעית

תּן כָּבוֹד ,עַל חַ ְסְדּ,G
שׁמְֵ G
ֹלא ל ָנוּ ,אדניֹ ,לא ל ָנוּ ,כִּי ל ְ ִ
מּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִים :אַי ֵּה נ ָא אֱ–ֹלהֵיהֶם?
תּ .Gל ָ ָ
עַל ֲא ִמ ֶ
שׁמַי ִם ,כּ ָל ֲאשֶׁר חָפֵץ עָשָׂה .עֲצַבֵּיהֶם
וֶאֱ–ֹלהֵינוּ ּבַ ּ ָ
ּכֶסֶף וְזָהָב ַמעֲשֵׂה יְֵדי אָדָם .פֶּה לָהֶם וְֹלא יְַדבֵּרוּ,
שׁמָעוּ ,אַף
עֵינַי ִם לָהֶם וְֹלא יְִראוּ .אָז ְנָי ִם לָהֶם וְֹלא י ִ ְ
לָהֶם וְֹלא יְִריחוּן .יְֵדיהֶם וְֹלא יְמִישׁוּןַ ,רגְל ֵיהֶם וְֹלא
יְהַלֵּכוֹּ ,לא יֶהְגּוּ ּבִג ְרוֹנ ָם .כְּמוֹהֶם יִהְיוּ עֹשֵׂיהֶם ,כּ ָל
מג ִנ ָּם
ֲאשֶׁר ּבֹטֵחַ ּב ָהֶם .יִשְָׂראֵל ּבְטַח בַּאדני ,עֶזְָרם וּ ָ
מג ִנ ָּם הוּא .יְִראֵי
הוּא .בֵּית ַאהֲֹרן בִּטְחוּ בַאדני ,עֶזְָרם וּ ָ
מג ִנ ָּם הוּא.
אדני ּבִטְחוּ בַאדני ,עֶזְָרם וּ ָ

אדני זְכ ָָרנוּ יְב ֵָר' .יְב ֵָר' אֶת בֵּית יִשְָׂראֵל ,יְב ֵָר'
אהֲֹרן ,יְב ֵָר' יְִראֵי אדני ,הַ ְּקטַנִּים עִם
אֶת בֵּית ַ
הַגְֹּדל ִים .יֹסֵף אדני עֲל ֵיכ ֶם ,עֲל ֵיכ ֶם וְעַל בְּנֵיכ ֶם.
תּם ל ַאדני ,עֹשֶה ָ
א ֶ
בְּרוּכ ִים ַ
שׁמַי ִם
שׁמַי ִם וָאֶָרץ .הַ ּ ָ
מתִים
שׁמַי ִם ל ַאדני וְהָאֶָרץ נָתַן לִבְנֵי אָדָםֹ .לא הַ ּ ֵ
ָ
יְהַל ְלוּ י ָVהּ וְֹלא כָּל יֹרֵדי דוּמָה .וַאֲנַחְנוּ נְב ֵָר' י ָ–הּ
מעַ ָ
ֵ
תּה וְעַד עוֹל ָם .הַל ְלוּי ָהּ.
תחֲנוּנַי .כִּי הִטָּה
שׁמַע אדני אֶת קוֹל ִיַ ּ ,
תּי כִּי י ִ ְ
אָהַבְ ִ
מצ ֵָרי
אפָפוּנִי חֶבְל ֵי מָו ֶת וּ ְ
אָז ְנוֹ ל ִי וּבְיָמַי אְֶקָראֲ .
מצ ָא .וּבְשֵׁם אדני אְֶקָרא:
א ְ
מצ ָאוּנִי ,צ ָָרה וְי ָגוֹן ֶ
שְׁאוֹל ְ
אָנ ָּא אדני ַ
מ ּל ְטָה נַפְשִׁי! חַנּוּן אדני וְצִַדּיק ,וֵאֱ–ֹלהֵינוּ
מְַרחֵם .שֹ מֵר ּפְתָאי ִם אדניַ ,דֹּּלתִי וְל ִי י ְהוֹשִׁיעַ .שׁוּב ִי
ת נַפְשִׁי
נַפְשִׁי לִמְנוּחָיְכ ִי ,כִּי אדני ּג ָמַל עָל ָיְכ ִי .כִּי חִ ּל ַצ ְ ּ ָ
תהַלֵּ'
א ְ
מ ֶּדחִיֶ .
מעָה ,אֶת ַרגְל ִי ִ
מּו ֶת ,אֶת עֵינִי מִן ִּד ְ
מ ָ
ִ
תּי כִּי אֲַדבֵּר ,אֲנִי
לִפְנֵי אדני ּבְאְַרצוֹת הַחַי ּ ִים .הֶאֱמַנ ְ ִ
תּי בְחָפְזִי :כָּל הָאָדָם כֹּז ֵב.
מאֹד .אֲנִי אָמְַר ִ
עָנִיתִי ְ
תג ְמוּלוֹהִי עָל ַי .כּוֹס
מָה אָשִׁיב ל ַאדני כֹּל ּ ַ
אשָּׂא וּבְשֵׁם אדני אְֶקָרא .נְדַָרי ל ַאדני
י ְשׁוּעוֹת ֶ
שׁלֵּם נֶגְדָה נ ָּא לְכ ָל עַמּוֹ .יָָקר ּבְעֵינ ֵי אדני
א ַ
ֲ
הַ ָ
מּוְתָה לַחֲסִידָיו .אָנ ָּא אדני כִּי אֲנ ִי עַבְֶדּ ,Gאֲנ ִי
ת ל ְמוֹסֵָרי .ל ְ Gאֶזְבַּח
תחְ ּ ָ
מתֶּ ,Gפִ ּ ַ
א ָ
עַבְְדּ Gבֶּן ֲ
זֶבַח תּוֹדָה וּבְשֵׁם אדני אְֶקָרא .נְדַָרי ל ַאדני
ֲ
שׁלֵּם נֶגְדָה נ ָא לְכ ָל עַמּוֹּ .בְחַצ ְרוֹת בֵּית אדני,
א ַ
של ַי ִם .הַל ְלוּי ָהּ.
בְּתוֹכֵכ ִי י ְרוּ ָ

 ...והארץ נתן לבני אדם  -החיים
שלנו מורכבים מהצד האידאלי ,הרוחני,
והצד החומרי המעשי.
לעיתים קרובות אנחנו נוטים לערבב ביניהם,
כאשר הביטוי העיקרי לכך הוא שאנשים
מעשיים מנסים להשפיע על האידאלים
ומנגד ,אנשי הרוח החזון ,שתפקידם לעורר
את אנשי המעשה ,פונים לחיי עשייה ,כאשר
לא תמיד אנחנו שמים לב להפרדה.
בלבול זה גורם לנו חוסר באנשי מעשה
המונעים מאידאלים עליונים המחברים את
כולנו מצד אחד ,וחוסר באנשי רוח שאמורים
להפיח את הרוח האידאלית המחברת
והמרוממת באנשי המעשה .בנוסף לכך ,חסר
לנו החיבור הנכון של הערכה הדדית והבנה
אמיתית בין שני הצדדים האלה.
בשלב זה של ההגדה אנחנו מגיעים גם
להבנה שכמו האדם הפרטי ,כך החברה ,עם
ישראל והעולם כולו ,מורכבים משני חלקים
 שמים והארץ  -האידאליים העליוניםוחיי המעשה  -שלכל אחד מהם תפקיד
שונה במציאות האחת האידאלית שאותה
אנחנו משתדלים לחיות .על כל אחד ואחת
מאיתנו לנסות להבין את מקומנו במערכת
הכללית הזאת ולפעול על פי כישורינו
במרחב הרעיוני ,במישור המעשי ,או בחיבור
ביניהם .עלינו לדעת שהעיסוק בחיבור בין
אנשי הרוח והחזון לאנשי המעשה מחייב
ענווה גדולה והבנה עמוקה בשתי מערכות
החיים האלה.

ַהלְלוּ אֶת אדני ָכּל גּוֹי ִם,
שׁ ְבּחוּהוּ ָכּל ָהאֻ ִמּיםִ .כּי גָבַר ָעלֵינוּ ַחסְדּוֹ,
ַ
וֶאֱמֶת אדני לְעוֹלָםַ .הלְלוּי ָהּ.
הוֹדוּ ל ַאדני כִּי טוֹב
יֹאמַר נ ָא יִשְָׂראֵל
אהֲֹרן
יֹאמְרוּ נ ָא ב ֵית ַ
יֹאמְרוּ נ ָא יְִראֵי אדני

כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
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מן המצר  -כאשר הגענו לשלב ההלל
אנחנו מבינים כבר שכל הרגשתנו את
ה ֵמצָרים בהם אנחנו נמצאים ,היא הרגשה
אישית ,סובייקטיבית .למעשה ,כל אחד
ואחת מאיתנו ועם ישראל כולו ,שייכים
ויכולים להרגיש את המרחב החופשי,
הרעיוני והמעשי.
כאשר אנחנו קוראים וזועקים מתוך
הצרות והמועקות שלנו )מן המצר קראתי:
י-ה!( ,מוחזרת לנו הקריאה  -אתם במרחב
)ענני :במרחב!  ,י-ה(  -הכל תלוי בנו ובזווית
הראיה שלנו את המציאות.
כאשר אנחנו בתוך הצרה ,התשובה הזאת
נראית לנו דמיונית ,אבל החיבור שלנו
לאידאלים העליונים המחיים כל אחד
ואחת מאיתנו ,את עם ישראל ואת העולם
כולו ,מסייעים לנו להבין את החופש הגדול
שאנחנו באמת חיים בתוכו.

מְּרחַב י ָ–הּ .אדני ל ִי,
מצ ַר ָקָראתִי י ָּ–הּ ,עָנ ָנ ִי בַ ֶ
מִןVהַ ּ ֵ
ֹלא אִיָרא מַהVי ּ ַעֲשֶׂה ל ִי אָדָם? אדני ל ִי ּבְעֹזְָרי וַאֲנ ִי
מ ּבְטֹחַ ּב ָאָדָם.
אְֶראֶה בְּשׂנְאָי .טוֹב לַחֲסוֹת בַּאדני ִ
מ ּבְטֹחַ בִּנ ְִדיב ִים .כָּלVגּוֹי ִם
טוֹב לַחֲסוֹת בַּאדני ִ
סב ָבוּנ ִי,
אמִיל ַם .סַבּוּנ ִי ג ַםְ V
סב ָבוּנ ִיּ ,בְשֵׁם אדני כִּי ֲ
ְ
אמִיל ַם .סַבּוּנ ִי כ ִ ְּדבִֹריםֹּ ,דעֲכוּ ּכ ְאֵשׁ
ּבְשֵׁם אדני כִּי ֲ
אמִיל ַם .דַּחֹה ְּדחִיתַנ ִי ל ִנְפֹּל,
קוֹצ ִיםּ ,בְשֵׁם אדני כִּי ֲ
ו ַאדני עֲזָָרנ ִי .עָז ִּי וְזִמְָרת י ָ–הּ וַיְהִיVל ִי ל ִישׁוּעָה .קוֹל
שָה חָי ִל,
ִרנ ָּה וִישׁוּעָה ּבְאָהֳל ֵי צִַדּיִקים :יְמִין אדני עֹ ֵ
שָה חָי ִלֹ .לאVאָמוּת
ממָה ,יְמִין אדני עֹ ֵ
יְמִין אדני רוֹ ֵ
מּו ֶת
סַּרנּ ִי י ָּ–הּ ,וְל ַ ָ
מעֲשֵׂי י– ָהּ .יַסֹּר י ִ ְ
ספֵּר ַ
א ַ
אחְי ֶה ,ו ַ ֲ
כִּיֶ V
שׁעֲֵריVצ ֶֶדק ,אָבֹאVב ָם ,אוֶֹדה
ֹלא נְתָנ ָנ ִיּ .פִתְחוּVל ִי ַ
שּׁעַר ל ַאדני ,צִַדּיִקים יָבֹאוּ בוֹ.
י ָ–הּ .ז ֶהVהַ ַ

תהִיVל ִי ל ִישׁוּעָה.
אוְֹד Gכִּי עֲנ ִיתָנ ִי ו ַ ּ ְ
תהִיVל ִי ל ִישׁוּעָה.
אוְֹד Gכִּי עֲנ ִיתָנ ִי ו ַ ּ ְ

מאֲסוּ הַבּוֹנ ִים הָיְתָה ל ְֹראשׁ פִּנ ָּה.
אבֶן ָ
ֶ
מאֲסוּ הַבּוֹנ ִים הָיְתָה ל ְֹראשׁ פִּנ ָּה
אבֶן ָ
ֶ

מאֵת אדני הָיְתָה זֹ ּאת הִיא נִפְל ָאת ּבְעֵינ ֵינוּ.
ֵ
מאֵת אדני הָיְתָה זֹ ּאת הִיא נִפְל ָאת ּבְעֵינ ֵינוּ.
ֵ

מחָה בוֹ.
שׂ ְ
ז ֶהVהַיֹּום עָשָׂה אדני נָג ִיל ָה ו ְנ ִ ְ
מחָה בוֹ.
שׂ ְ
ז ֶהVהַיֹּום עָשָׂה אדני נָג ִיל ָה ו ְנ ִ ְ

ָאנ ָּא אדני ,הוֹשִיעָה נ ָּא.
ָאנ ָּא אדני ,הוֹשִיעָה נ ָּא.
ָאנ ָּא אדניַ ,הצְלִיחָה נ ָא.
ָאנ ָּא אדניַ ,הצְלִיחָה נ ָא.

מבֵּית אדני.
בָּרוּ' הַבָּא ּבְשֵׁם אדני ,בֵַּרכ ְנוּכ ֶם ִ
מבֵּית אדני.
בָּרוּ' הַבָּא ּבְשֵׁם אדני ,בֵַּרכ ְנוּכ ֶם ִ

אֵ–ל אדני וַי ּ ָאֶר ל ָנוּ אִסְרוּ חַג
מּז ְ ּב ֵחַ.
ּבַעֲבֹתִים עַד ַקְרנוֹת הַ ִ

מּז ְ ּב ֵחַ.
אֵ–ל אדני וַי ּ ָאֶר ל ָנוּ .אִסְרוּ Vחַג ּבַעֲבֹתִים עַדַVקְרנוֹת הַ ִ

מ.ּG
מ ֶ
תּה ו ְאוֶֹד ,ּGאֱ–ֹלהַי אֲרוֹ ְ
א ָ
אֵ–ל ִי ַ
מ.ּG
מ ֶ
תּה ו ְאוֶֹד ,ּGאֱ–ֹלהַי אֲרוֹ ְ
א ָ
אֵ–ל ִי ַ

הוֹדוּ ל ַאדני כִּיVטוֹב ,כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
הוֹדוּ ל ַאדני כִּיVטוֹב ,כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
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נוסח אשכנז:

מעֲשֶׂי ,Gוַחֲסִיֶדי ,Gצִַדּיִקים
יְהַל ְלוּ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ כָּל ַ
מּ Gבֵּית יִשְָׂראֵל ,בְִּרנ ָּה יוֹדוּ וִיב ְָרכוּ
עוֹשֵׂי ְרצוֹנ ֶ ,Gוְכ ָל עַ ְ
מל ִיכוּ
שׁבְּחוּ וִיפָאֲרוּ ,וִירוֹמְמוּ וְיַעֲִריצוּ ,וְיְַקִדּישׁוּ וְי ַ ְ
וִי ַ
שׁמְ Gנָאֶה
מלְכֵּנוּ .כִּי ל ְ Gטוֹב ל ְהוֹדוֹת וּל ְ ִ
שׁמְַ ,G
אֶת ִ
תּה אֵ–ל.
א ָ
ל ְזַמֵּר ,כִּי מֵעוֹל ָם וְעַד עוֹל ָם ַ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
הוֹדוּ ל ַאדני כִּי טוֹב
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
הוֹדוּ ל ֵא–ֹלהֵי הָאֱ–ֹלהִים
הוֹדוּ לָאֲֹדנ ֵי הָאֲֹדנ ִים
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
לְעֹשֶׂה נִפְל ָאוֹת גְֹּדלוֹת לְבַדּו
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
שׁמַי ִם ּב ִתְבוּנ ָה
לעֹשֶׂה הַ ּ ָ
ל ְרוַֹקע הָאֶָרץ עַל הַ ַ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מּי ִם
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
לְעֹשֶׂה אוִֹרים גְֹּדל ִים
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
שׁל ֶת בַּיוֹם
מ ֶ
מ ְ
שּׁמֶשׁ ל ְ ֶ
אֶת הַ ֶ
משְׁלוֹת ּבַלַּיְל ָה
מ ְ
אֶת הַי ֵָּרחַ ו ְכוֹכָב ִים ל ְ ֶ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מצ ְַרים ּב ִבְכוֵֹריהֶם
מכֵּה ִ
לְ ַ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
וַיוֹצ ֵא יִשְָׂראֵל מִתּוֹכ ָם
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
בְּי ָד חֲזָָקה וּב ִז ְרוֹעַ נ ְטוּי ָה
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
לְגֹז ֵר י ַם סוּף לִג ְזִָרים
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
וְהֶעֱב ִיר יִשְָׂראֵל בְּתוֹכו
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
ו ְנִעֵר פְַּרעֹה וְחֵילוֹ בְי ַם סוּף
מְּדבָּר
ל ְמוֹל ִי' עַמּוֹ ּבַ ִ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מלָכ ִים גְֹּדל ִים
מכּ ֶה ְ
לְ ַ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
אִדּיִרים
מלָכ ִים ַ
וַי ּ ָהֲֹרג ְ
לְסִיחוֹן ֶ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מל ֶ' הָאֱמִֹרי
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מל ֶ' הַ ּב ָשָׁן
וּל ְעוֹג ֶ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
ו ָנָתַן אְַרצ ָם ל ְנַחֲל ָה
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
נַחֲל ָה ל ְיִשְָׂראֵל עַבְדוֹ
שׁפְל ֵנוּ זָכ ַר ל ָנוּ
שׁ ּבְ ִ
ֶ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
מצֵָּרינוּ
וַיִּפְְרֵקנוּ ִ
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
נֹתֵן לֶחֶם לְכ ָל ּב ָשָׂר
כִּי ל ְעוֹל ָם חַסְדּוֹ.
שׁמַי ִם
הוֹדוּ לְאֵ–ל הַ ּ ָ
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נשמת כל חי  -אנחנו מתקרבים לסוף
ההלל .הנפש מרגישה שמחה ומשוחררת
)אולי גם קצת כבדה מהיין( ,הרוח הכללית
מרוממת ואנחנו מבינים שיש משהו פנימי
יותר שמחיה אותנו  -את כל אחד ואחת
מאיתנו ,את עם ישראל ואת המציאות
כולה .אנחנו מתחילים להרגיש את הרעיון
הגבוה שפועל עלינו מתוכנו ומחבר אותנו,
לעצמנו ,למסובים האחרים ,לתוכן ההגדה,
לעם ישראל ,למציאות כולה .האידאל
העליון הזה מרים אותנו בשעותינו הקשות,
הפרטיות והכלליות ,מחבר אותנו ,וגורם לנו
להרגיש שיש תקווה גדולה בהמשך ,בדרך
אל החופש והחרות האידאלית.
אנחנו מגיעים להבנה שכנראה שמדובר
ברעיון כה גדול ,עד שאין ביכולת האדם
האנושי לתפוס אותו בשכלו .אבל ,אף
על פי כן ,אנחנו מרגישים מחוברים אליו,
לחוד ויחד.
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שׁמַת ָכּל חַי
נִ ְ

תּפָאֵר
שׁמְ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ ,ו ְרוּחַ כּ ָל בָּשָׂר ְ
תּב ֵָר' אֶת ִ
ְ
תּמִיד .מִן הָעוֹל ָם וְעַד הָעוֹל ָם
מלְכּ ֵנוּ ָ
וּתְרוֹמֵם זִכ ְְרַ G
מל ֶ' גּוֹאֵל וּמוֹשִׁיעַ ,פּוֶֹדה
מבַּלְעֶָדי Gאֵין ל ָנוּ ֶ
אתָּה אֵ–ל ,וּ ִ
ַ
מפְַרנ ֵס ו ְעוֹנ ֶה וּמְַרחֵם בְּכ ָל עֵת צ ָָרה ו ְצוָּקה .אֵין
מצּ ִיל וּ ְ
וּ ַ
אלּ ָא אָתָּה .אֱ–ֹלהֵי הִָראשׁוֹנִים
מל ֶ' עוֹז ֵר ו ְסוֹמֵ' ֶ
ל ָנוּ ֶ
אחֲרוֹנִים ,אֱ–לוֹהַּ כּ ָל בְִּריוֹת ,אֲדוֹן כּ ָל תּוֹל ָדוֹת,
וְהָ ַ
שׁבּ ָחוֹת ,הַמְּנַהֵג עוֹל ָמוֹ בְּחֶסֶד וּבְִריּוֹתָיו
תּ ְ
מּ ֻהלּ ָל בְֹּרב הַ ִ
הַ ְ
בְַּרחֲמִים .ו ַאדני עֵר .הִנּ ֵה ֹלא י ָנוּם וְֹלא יִישָׁן  Vהַמְעוֵֹרר
מתִים ו ְרוֹפֵא חוֹל ִים
מחַי ֵה ֵ
יְשֵׁנִים .וְהַמִֵּקיץ נְִרדָּמִיםְ ) .
מּתִּיר
מּשִׂיחַ אִלְמִים .וְהַ ַ
פּוֵֹקחַ עִוְִרים וְזוֵֹקף כּ ְפוּפִים( וְהַ ֵ
מּפַעֲנֵחַ
אֲסוִּרים .וְהַסּוֹמֵ' נוֹפְל ִים .וְהַזּוֵֹקף כּ ְפוּפִים .וְהַ ְ
מל ֵא
נֶעֱלָמִים .וּל ְ Gלְבַדְּ Gאֲנַחְנוּ מוִֹדים .וְאִלּוּ פִינוּ ָ
שׁבַח
שׂפְתוֹתֵינוּ ֶ
שִׁיָרה כּ ַיּ ָם ,וּל ְשׁוֹנ ֵנוּ ִרנּ ָה כַּהֲמוֹן גַּלּ ָיו ,ו ְ ִ
שּׁמֶשׁ וְכ ַיֵָּרחַ ,וְיֵָדינוּ
מאִירוֹת כּ ַ ֶ
כְּמְֶרחֲב ֵי ָרִקיעַ ,וְעֵינֵינוּ ְ
שׁמָי ִם ,וְַרגְל ֵינוּ ַקלּוֹת כָּאַיּ ָלוֹת ,אֵין אֲנַחְנוּ
פְרוּשׂוֹת כּ ְנִשְֵׁרי ָ
ספִּיִקים ל ְהוֹדוֹת ל ְ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ.
מ ְ
ַ
אלְפֵי
אל ֶף ַ
מאָל ֶף ֶ
אחַת ֵ
מלְכּ ֵנוּ ,עַל ַ
שׁמְַ G
וּלְב ֵָר' אֶת ִ
אלָפִים וְִרבּ ֵי ְרב ָבוֹת פְּעָמִים הַטּוֹבוֹת נִסִּים ו ְנִפְל ָאוֹת
ֲ
אלְתָּנוּ
מּצ ְַרי ִם גּ ְ ַ
מ ִ
מלְּפָנִים ִ
ת עִם אֲבוֹתֵינוּ וְעִמָּנוִּ .
שׁעָשִׂי ָ
ֶ
מבּ ֵית עֲב ִָדים פְִּדיתָנוּ ,בְָּרעָב ז ַנְתָּנוּ,
אדני אֱ–ֹלהֵינוּ .וּ ִ
מלַּטְתָּנוּ,
מדֶּבֶר ִ
מחֶֶרב הִצַּלְתָּנוּ ,וּ ִ
שׂב ָע כִּלְכַּלְתָּנוֵּ ,
וּבְ ָ
מחֳל ָי ִם ָרעִים וְַרבּ ִים ו ְנֶאֱמָנִים דִּלּ ִיתָנוּ .עַד הֵנּ ָה עֲז ָרוּנוּ
וּ ֵ
תּטְּשֵׁנוּ
ַרחֲמֶי ,Gוְֹלא עֲז ָבוּנוּ חֲסֶָדי Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ ,וְאַל ִ
תּ בּ ָנוּ ,ו ְרוּחַ
שׁפִּלַּג ְ ָ
אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ל ָנֶצ ַח .עַל כּ ֵן אֵב ִָרים ֶ
תּ בְּפִינוּ  Vהֵן
מ ָ
שׂ ְ
אשֶׁר ַ
אפֵּינוּ ,וְל ָשׁוֹן ֲ
תּ בְּ ַ
שׁמָה שֶׁנָּפַחְ ָ
וּנ ְ ָ
שׁבְּחוּ וִיפָאֲרוּ וִישׁוְֹררוּ וִירוֹמְמוּ וְיַעֲִריצוּ
הֵם יוֹדוּ וִיב ְָרכוּ וִי ַ
תּמִיד .כּ ִי כ ָל פֶּה ל ְG
מלְכּ ֵנוּ ָ
שׁמְַ G
מל ִיכוּ אֶת ִ
וְיְַקדִּישׁוּ וְי ַ ְ
תּצַפֶּה ,וְכ ָל בֶֶּר'
שּׁבַע ,וְכ ָל עַיִן ל ְְ G
ת ָ
יוֶֹדה ,וְכ ָל ל ָשׁוֹן ל ְִ G
תּחֲו ֶה ,וְכ ָל הַלְּב ָבוֹת
שׁ ַ
ת ְ
תכ ְַרע ,וְכ ָל קוֹמָה לְפָנֶיִ G
ל ְִ G
שׁכּ ָתוּב:
שׁמֶ .Gכַּדָּב ָר ֶ
יִיָראוּ ,Gוְכ ָל ֶקֶרב וּכְל ָיוֹת יְזַמְּרוּ ל ִ ְ
מחָז ָק
מצּ ִיל עָנִי ֵ
כּ ָל עַצ ְמוֹתַי תֹּאמְַרנ ָה אדני מִי כ ָמוַֹ .G
שׁמַע,
ת ְ
אתָּה ִ
אבְיוֹן מִגּוֹז ְלוֹ .שַׁוְעַת עֲנִיִּים ַ
ממֶּנּוּ ,וְעָנִי ו ְ ֶ
ִ
צַעֲַקת הַדַּל תְַּקשִׁיב ו ְתוֹשִׁיעַ .מִי יְִדמֶה לּ ָ' ,וּמִי יִשְׁו ֶה
לּ ָ' ,וּמִי יַעֲָר' ל ָ'  Vהָאֵ–ל הַגּ ָדוֹל ,הַגּ ִבּוֹר וְהַנּוָֹרא ,אֵ–ל

שׁבֵּחֲ GוּנְפָאְֶרG
שׁמַי ִם וָאֶָרץ .נְהַלֶּל ְ Gוּנ ְ ַ
עֶל ְיוֹן ,קוֹנ ֵה ָ
וּנְב ֵָר' אֶת שֵׁם ָקְדשֶׁ .Gכָּאָמוּר :לְדָו ִד ,בּ ְָרכ ִי נַפְשִׁי אֶת
אדני ,וְכ ָל ְקָרבַי אֶת שֵׁם ָקְדשׁוֹ.
שׁמֶ ,Gהַגּ ִבּוֹר
תעֲצֻמוֹת עֻזּ ֶ ,Gהַגּ ָדוֹל בִּכ ְבוֹד ְ
הָאֵ–ל בְּ ַ
מּל ֶ' הַיּוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא ָרם
ל ָנֶצ ַח וְהַנּוָֹרא בְּנוְֹראוֹתֶי ,Gהַ ֶ
ו ְנִשָּׂא .שׁוֹכ ֵן עַד מָרוֹם וְָקדוֹשׁ שְׁמוֹ .וְכ ָתוּבַ :רנּ ְנוּ צַדִּיִקים
תּתְרוֹמָם,
תהִלּ ָה .בְּפִי יְשִָׁרים ִ
בַּאדני ,ל ַיְשִָׁרים נ ָאו ָה ְ
תּתְַקדָּשׁ,
תבּ ַָר' ,וּבִל ְשׁוֹן חֲסִיִדים ִ
תּ ְ
שׂפְתֵי צַדִּיִקים ִ
וּבְ ִ
תהַלּ ָל.
תּ ְ
וּבְֶקֶרב ְקדוֹשִׁים ִ
שׁמְG
תפָּאֵר ִ
וּבְמְַקהֲלוֹת ִרבְבוֹת עַמְּ Gבּ ֵית יִשְָׂראֵל .בְִּרנּ ָה י ִ ְ
שׁכּ ֵן חוֹבַת כּ ָל הַי ְצוִּרים .לְפָנֶיG
מלְכּ ֵנוּ בְּכ ָל דּוֹר ו ָדוֹרֶ .
ַ
שׁבֵּחַ
אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ .ל ְהוֹדוֹת לְהַלּ ֵל ל ְ ַ
לְפָאֵר ל ְרוֹמֵם לְהַדֵּר וּל ְנַצֵּחַ לְב ֵָר' לְעַלּ ֵה וּל ְַקלּ ֵס .עַל כּ ָל
משִׁיחֶ.G
שׁבְּחוֹת דָּו ִד בֶּן יִשַׁי עַבְדְְּ G
ת ְ
דִּבְֵרי שִׁירוֹת ו ְ ִ
מּל ֶ' הַגּ ָדוֹל
מלְכּ ֵנוּ .הָאֵ–ל הַ ֶ
שׁמְ Gלָעַד ַ
תּבַּח ִ
שׁ ַ
וּבְכ ֵן י ִ ְ
שּׁמַי ִם וּבָאֶָרץ .כּ ִי ל ְ Gנָאֶה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ
וְהַקָּדוֹשׁ בַּ ָ
שׁל ָה,
מ ָ
מ ְ
שׁבָחָה .הַלּ ֵל וְזִמְָרה ,עוֹז וּ ֶ
ו ֵא–ֹלהֵי אֲבוֹתֵינוּ ,שִׁיר וּ ְ
מל ְכוּת.
תפְאֶֶרתְ ,קֻדשָּׁה וּ ַ
תּהִלּ ָה ו ְ ִ
נֶצ ַח ,גּ ְֻדלּ ָה וּג ְבוָּרהְ ,
שׁמְ Gהַגּ ָדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּמֵעוֹל ָם וְעַד
בְָּרכוֹת ו ְהוֹדָאוֹת ל ְ ִ
אתָּה אֵ–ל.
עוֹל ָם ַ
)נוֹסח ַא ְשׁ ְכּנַ ז ִ -בּ ְמקוֹם "יְ ַה ְללוָּך:"...
ַ

שׁבּ ָחוֹת,
תּ ְ
מל ֶ' גּ ָדוֹל בַּ ִ
אתָּה אדני ,אֵ–ל ֶ
בּ ָרוּ' ַ
אֵ–ל הַהוֹדָאוֹת ,אֲדוֹן הַנִּפְל ָאוֹת ,הַבּוֹחֵר בְּשִׁיֵרי זִמְָרה,
מל ֶ' אֵ–ל חֵי הָעוֹלָמִים(.
ֶ
מעֲשֶׂי ,Gוַחֲסִיֶדי ,Gצִַדּיִקים
יְהַל ְלוּ Gאדני אֱ–ֹלהֵינוּ כָּל ַ
מּ Gבֵּית יִשְָׂראֵל ,בְִּרנ ָּה יוֹדוּ וִיב ְָרכוּ
עוֹשֵׂי ְרצוֹנ ֶ ,Gוְכ ָל עַ ְ
מל ִיכוּ אֶת
שׁבְּחוּ וִיפָאֲרוּ ,וִירוֹמְמוּ וְיַעֲִריצוּ וְיְַקִדּישׁוּ וְי ַ ְ
וִי ַ
שׁמְ Gנָאֶה ל ְזַמֵּר,
מלְכֵּנוּ .כִּי ל ְ Gטוֹב ל ְהוֹדוֹת וּל ְ ִ
שׁמְַ ,G
ִ
תּה אֵ–ל.
א ָ
כִּי מֵעוֹל ָם וְעַד עוֹל ָם ַ
שׁבּ ָחוֹת.
תּ ְ
מ ֻהלּ ָל בַּ ִ
מל ֶ' ְ
אתָּה אדני ֶ
בּ ָרוּ' ַ
כּוֹס ְר ִב ִיעית
)בּנֵ י ֲעדוֹת ַה ִמּזְ ָרח ֵאינָ ם ְמ ָב ְר ִכים ַעל כּוֹס זוֹ(
ְ

ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ הָעוֹלָם
בּוֵֹרא ְפִּרי ַהגָּפֶן.
שׁוֹתים ַבּ ֲה ַס ַבּת ְשׂמֹאל
ִ

כוס רביעית  -אנחנו מתקרבים לסוף
התהליך .מבינים את גודל האידאלים
והרעיונות הפועלים עלינו ,מחברים אותנו,
ומקדמים אותנו יחד לעתיד טוב יותר.
ההבנה מגיעה אלינו עמוק מעבר להכרה
השכלית וליכולת ההבעה של ההרגשה.
השמחה ורוממות הרוח מביאים אותנו
לשתות יחד כוס רביעית ואחרונה של ארבע
כוסות .לחיים!
מתוך הבנת השפעת שתיית היין המעשית
על חיבורנו לרעיונות ולאידאלים ,יוצאת
מפינו הברכה על היין ועל המציאות כולה,
הנוכחית והאידאלית.
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ְמ ָב ְר ִכים ְבּ ָר ָכה ַא ֲחרוֹנָ ה ַעל ַהיַּ יִ ן:

נרצה  -הגענו לפסגה! התחלנו את
הסדר כאשר אנחנו רעבים ומחכים לאוכל
 הגוף וההרגשות משפיעים על העשייה,ללא מחשבה כמעט על ענייני הרוח ועל
אידאלים.
לאחר הדרך שעשינו לאורך כל מהלך הסדר,
הגענו למצב בו הרצון שלנו לא משועבד
להרגשות החושניות הפרטיות שלנו ,אלא
לאידאלים העליונים האינסופיים המחיים
אותנו  -כל אחת ואחד מאיתנו ,את עם
ישראל ואת העולם כולו .הרצון שלנו מותאם
לרצון האידאלי של המציאות )נרצה= הרצון
נפעל( לשאוף ,לתקן ,להשתפר ,ליצור,
להתקדם.
אנחנו מרגישים את החיבור של כולנו למהות
האחת האידאלית ,שפועלת עלינו מרגע
לידתנו ביציאת מצרים ,לאורך כל שנות
ההיסטוריה הלאומית והעולמית ,וממשיכה
לקדם אותנו הלאה ולתת לנו כח לעשות
חיל מתוך חופש וחרות אמיתית ,בדרכנו
להיות עם חופשי בארצנו ,מחוברים באהבה
ובשלום עם האנושות כולה.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

 אחד הביטויים שלנו להרגשה של החיבורלאידאלים ,הוא התקווה שלנו ,לאורך כל
ההיסטוריה ,למימוש האידאלים הגדולים
בעולמנו המעשי ובחיים הציבוריים ,מתוך
בחירה משותפת וחיים לאומיים חופשיים
בארצנו ,ארץ ציון וירושלים.
תקווה זו ליוותה ומלווה את עם ישראל
לאורך אלפי שנים ונותנת לעם כולו ולכל
אחד ואחת מאיתנו ,בעצם אמירתה ,את
החיבור לרעיון ואת הכח להמשיך הלאה.
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ָבּרוּ ַא ָתּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶמלֶ העוֹלָם,
תּנוּבַת הַשֶָּׂדה וְעַל
עַל הַ ּג ֶפֶן וְעַל פְִּרי הַ ּג ֶפֶן ,עַל ְ
ת לַאֲבוֹתֵינוּ
ת וְהִנְחַל ְ ּ ָ
מדָּה טוֹב ָה וְּרחָב ָה שֶָׁרצ ִי ָ
אֶֶרץ חֶ ְ
מפְִּרי ָהּ וְל ִ ְ
לֶאֱכֹל ִ
שׂ ּבֹעַ מִטּוּב ָהּ ַרחֶם נ ָא אדני אֱ–ֹלהֵינוּ
שׁכַּן
מ ְ
שׁל ַי ִם עִיֶר Gוְעַל צ ִיּוֹן ִ
מּ Gוְעַל י ְרוּ ָ
עַל יִשְָׂראֵל עַ ֶ
שׁל ַי ִם עִיר
כְּבוֶֹד Gוְעַל מִזְבָּחֶ Gוְעַל הֵיכָל ֶ .Gוּבְנ ֵה י ְרוּ ָ
מחֵנוּ ּבְב ִנ ְי ָנ ָהּ
שׂ ְּ
מהֵָרה בְּיָמֵינוּ וְהַעֲל ֵנוּ ל ְתוֹכ ָהּ ו ְ ַ
הַֹקֶּדשׁ ּב ִ ְ
וְנֹאכ ַל ִ
שׂבַּע מִטּוּב ָהּ וּנְב ֶָרכ ְ Gעָל ֶיהָ בְִּקֻדשָּׁה
מפְִּרי ָהּ ו ְנ ִ ְ
מחֵנוּ
שׂ ְ
וּבְטָהֳָרה )בשבת :וְּרצ ֵה וְהַחֲל ִיצ ֵנוּ בְּיוֹם הַ ַשׁבָּת הַז ֶה( ו ְ ַ
תּה אדני טוֹב וּמֵיטִיב לַכֹּל
א ָ
מּצּוֹת הַז ֶה ,כִּי ַ
בְּיוֹם חַג הַ ַ
ו ְנוֶֹדה לְּ Gעַל הָאֶָרץ וְעַל פְִּרי הַ ּג ֶפֶן.
ָבּרוּ ַא ָתּה אדני עַל ָהאֶָרץ וְעַל ְפִּרי ג ַּ ְפנ ָה.
נרצה – סוף הסדר .הגענו לחלק האחרון .סיימנו לומר
תודה ולספר לעולם כולו .עשינו גם קצת סדר בתוך
כל אי-הסדר שהיה לנו כשבאנו .רוצים להמשיך .דווקא
כשהתחיל להיות שמח ,צריכים לסיים .לפעמים בסוף
הארוע רוצים להשאר ואין מה לעשות ,או שכל אחד
מושך לכיוון אחר .ההגדה פותרת לנו את הבעיה – יש
תוכנית להמשך – שרים ומדברים על יציאת מצרים אז
והיום ,אל תוך הלילה  – ...ליל הסדר!

נ ְִרצָה

ֲחסַל סִדּוּר ּ ֶפסַח ְּכ ִהלְכָתוֹ,
שׁ ָפּטוֹ וְחָֻקּתוֹ.
ְּככָל ִמ ְ
ּכַ ֲאשֶׁר זָכִינוּ לְ ַסֵדּר אוֹתוֹ
ֵכּן נִזְכֶּה לַעֲשׂוֹתוֹ.
ז ָ שׁוֹכֵן מְעוֹנ ָה,
קוֹמֵם ְקהַל עֲַדת מִי ָמנ ָה.
ְבָּקרוֹב נַהֵל נ ִ ְטעֵי כַנ ָּה
ְפּדוּי ִים לְצִיוֹן ְבִּרנ ָּה.

שׁלַי ִם ַה ְבּנוּי ָה
שׁנ ָה ַה ָּבאָה ִבּירוּ ָ
ְל ָ

נוֹהגִ ים ִל ְספֹּר ָכּאן ֶאת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר:
ְבּחוּץ ָל ָא ֶרץְ ,בּ ֵליל ֵשׁנִ י ֶשּׁל ֶפּ ַסח ,יֵ שׁ ֲ

אשֶׁר ִקדְּשָׁנוּ
מל ֶ' העוֹל ָםֲ ,
תּה אדני אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
א ָ
בָּרוּ' ַ
אחָד ּב ָעֹמֶר.
ספִיַרת הָעֹמֶר .הַיוֹם יוֹם ֶ
מצ ְווֹתָיו וְצ ִוּ ָנוּ עַל ְ
ּבְ ִ
אוֹמ ִרים:
ַבּ ַלּיְ ָלה ָה ִראשוֹן ְ

וּבְכ ֵן
וַיְהִי ּבַחֲצ ִי הַלַּיְל ָה.

ת
סּים הִפְל ֵא ָ
אז רוֹב נ ִ ִ
ָ
אשְׁמוֶֹרת ז ֶה
בֹראשׁ ַ
ְּ
גֵּר צ ֶֶדק נ ִ ּצ ַחְתּוֹ כְּנֶחֱל ַק לוֹ
ו ַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

ּבַלַּיְל ָה,
הַלַּיְל ָה,
ל ַיְל ָה,

מל ֶ' גְַּרר ּבַחֲלוֹם
ת ֶ
ַדנ ְ ּ ָ
ּ
אמֶשׁ
ת אֲַרמִּי ּבְ ֶ
הפְחְַד ּ ָ
ִ
מּלְאָ' וַיוּכ ַל לו
ו ַי ּ ָשַׂר יִשְָׂראֵל ל ַ ַ
ו ַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

הַלַּיְל ָה,
ל ַיְל ָה,
ל ַיְל ָה,

ת ּבַחֲצ ִי
מחַצ ְ ּ ָ
ז ֶַרע בְּכוֵֹרי פַתְרוֹס ָ
מצ ְאוּ בְּקוּמָם
חיל ָם ֹלא ָ
ֵ
ת בְּכוֹכְב ֵי
סלּ ִי ָ
טיסַת נְג ִיד חֲרשֶׁת ִ
ִ
ו ַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

הַלַּיְל ָה,
ּבַלַּיְל ָה,
ל ַיְל ָה,

ויהי בחצי הלילה  -השירים בחלק
האחרון של הסדר באים לבטא את הרעיונות
שהפנמנו במשך הערב ,לסיום התהליך מתוך
שמחה של שירה.
חצי הלילה הוא הזמן הרחוק ביותר מהאור.
אנחנו מכירים בעובדה שיציאת מצרים
היא תהליך מתמשך ובמצבים החשוכים
ביותר של העם ,זכינו להתחבר לאידאלים
של המציאות שפעלו וסייעו לנו להתקדם,
גם אם תוך כדי מאבק ,לכיוון איילת השחר,
ולכיוון האור החדש ההולך וזורח עלינו
מכיוון העתיד האידאלי.

ת ּפְג ָָריו ּבַלַּיְל ָה,
שׁ ָּ
מחֵָרף ל ְנוֹפֵף אִוּוּי ,הוֹבַ ְ
י ָעַץ ְ
ל ַיְל ָה,
מצָּבוֹ ּבְאִישׁוֹן
כַרע בֵּל וּ ַ
ָּ
ל ַיְל ָה,
לְאִישׁ חֲמוּדוֹת נִגְל ָה ָרז חָזוּת
ו ַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

ִ
תכֵּר ּב ִכְל ֵי ֹקֶדשׁ נֶהֱַרג בּוֹ
שׁ ַּ
מ ְ
נוֹשַׁע מִבּוֹר אֲָריוֹת פּוֹתֵר ּב ִעֲתוּתֵי
ספִָרים
אגָג ִי וְכָתַב ְ
שׂנְאָה נָטַר ֲ
ִ
וַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

ּבַלַּיְל ָה,
ל ַיְל ָה,
ּבַלַּיְל ָה,

ת נִצְחֲ Gעָל ָיו בְּנ ֶֶדד שְׁנ ַת
עוַֹרְר ּ ָ
פּוָּרה תְִּדֹר' ל ְשׁוֹמֵר מַה
צַָרח כַּשׁוֹּמֵר וְשָׂח אָתָא בֶֹּקר וְג ַם
וַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.

ל ַיְל ָה,
מל ַיְל ָה,
ִ
ל ַיְל ָה,
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ל ַיְל ָה,
אשֶׁר הוּא ֹלא יוֹם וְֹלא
ָקֵרב יוֹם ֲ
הַלַּיְל ָה,
ָרם הוַֹדע כִּי ל ְ Gהַיּוֹם אַף ל ְG
שׁוֹמְִרים הַפְֵקד לְעִיְר Gכָּל הַיּוֹם וְכ ָל הַלַּיְל ָה,
ל ַיְל ָה,
שׁכ ַת
תאִיר כְּאוֹר יוֹם חֶ ְ
ָּ
ו ַיְהִי ַּב ֲחצִי ַהלַּיְלָה.
אוֹמ ִרים:
ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ֵשּׁנִ י )בחו"ל( ְ

תּם זֶבַח ּפֶסַח
אמְַר ֶ
וּבְכ ֵן ו ַ ֲ
ת ּבַ ּפֶסַח,
אֹמֶץ גְּבוּרוֹתֶי Gהִפְל ֵא ָ
ת ּפֶסַח,
ְבֹּראשׁ כָּל מוֹעֲדוֹת נִשֵּׂא ָ
ת לְאֶזְָרחִי חֲצוֹת ל ֵיל ּפֶסַח,
גִּלִּי ָ
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
ת ּכ ְחֹם הַיוֹם ּבַ ּפֶסַח,
ְּדלָתָיו ּדָפְַק ּ ָ
סעִיד נוֹצְצ ִים עֻגּוֹת מַצּוֹת ּבַ ּפֶסַח,
ִה ְ
ו ְאֵל הַבָָּקר ָרץ זֵכ ֶר ל ְשׁוֹר עֵֶר' ּפֶסַח,
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
זוֹעֲמוּ סְדוֹמִים ו ְלוֹהֲטוּ ּב ָאֵשׁ ּבַ ּפֶסַח,
מהֶם וּמַצּוֹת אָפָה בְֵּקץ ּפֶסַח,
חֻלַּץ לוֹט ֵ
ת אְַדמַת מֹף וְנֹף ּבְעָבְְרּ Gבַ ּפֶסַח,
טִאטֵא ָ
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
ת ּבְל ֵיל שִׁמּוּר ּפֶסַח,
מחַצ ְ ּ ָ
י ָ–הּ ֹראשׁ כָּל אוֹן ָ
ת בְַּדם ּפֶסַח,
סחְ ּ ָ
ּכַבִּיר ,עַל בֵּן בְּכוֹר ּפָ ַ
תחַי ּבַ ּפֶסַח,
שׁחִית לָבֹא ּב ִפְ ָ
מ ְ
תּת ַ
תּי ֵ
לְבִל ְ ִ
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
סגָָּרה ּבְעִתּוֹתֵי ּפֶסַח,
סגֶֶּרת ֻ
ְמ ֻ
מדָה מְִדיָן ּב ִצְל ִיל שְׂעוֵֹרי עֹמֶר ּפֶסַח,
שׁ ְ
נִ ְ
שׁמַנ ֵּי פּוּל ו ְלוּד בִּיַקד י ְקוֹד ּפֶסַח,
מ ְ
שׂוְֹרפוּ ִ
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
עוֹד הַיּוֹם ּבְנֹב לַעֲמוֹד עַד ּג ָעָה עוֹנ ַת ּפֶסַח,
תב ָה ל ְַקעֲֵקעַ צוּל ּבַ ּפֶסַח,
ַפּס י ַד ּכ ָ ְ
שלְחָן ּבַ ּפֶסַח,
צָפֹה הַ ּצ ָפִית עִָרוֹ' הַ ּ ֻ
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
שׁלֵּשׁ צוֹם ּבַ ּפֶסַח,
ָקהָל כִּנ ּ ְסָה הֲַדסָּה ל ְ ַ
משִּׁים ּבַ ּפֶסַח,
ת ּבְעֵץ חֲ ִ
מחַצ ְ ּ ָ
מבֵּית ָרשָׁע ָ
ֹראשׁ ִ
תב ִיא ל ְעוּצ ִית ּבַ ּפֶסַח,
תּי אֵלֶּה ֶרג ַע ּ ָ
שׁ ֵ
ְ
ָּתעֹז יְָד Gוְתָרוּם יְמִינ ְּ Gכ ְל ֵיל הִתְַקֵדּשׁ חַג ּפֶסַח,
ו ַ ֲאמְַר ֶתּם זֶבַח ּ ֶפסַח.
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כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
בחוּר ּכ ַהֲלָכ ָה ,גּ ְדוּדָיו יֹאמְרוּ
ַאִדּיר ּבִמְלוּכָהָּ ,
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ

הדוּר ּכ ַהֲלָכ ָה ,וָתִיָקיו יֹאמְרוּ
ָּדגוּל ּבִמְלוּכָהָ ,
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ
טפְסְָריו יֹאמְרוּ
ז ַכַּאי ּבִמְלוּכָהָ ,חסִין ּכַהֲלָכָה ַ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ

י ָחִיד ּבִמְלוּכָהּ ,
כַבִּיר ּכ ַהֲלָכ ָה לִמּוּדָיו יֹאמְרוּ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ

לך ...הממלכה  -הבנה נוספת שהגענו אליה
הערב היא שכולנו מרכיבים מציאות אחת  -כל
האנשים וכל העמים .יש אנשים ועמים שיש
להם תפקיד מרכזי יותר וישנם כאלה שיש להם
תפקיד פחות מרכזי ,אבל חשוב לא פחות .כל
המציאות נדרשת כדי לממש את עצמה ולהפוך
למציאות של חופש וחרות אידאלית.
הממלכה איננה ביד אדם זה או אחר .היא
שייכת לעצם הרעיון המחיה את המציאות
כולה ,את עם ישראל בכלל ואת כל אחת ואחד
מאיתנו בפרט.
תפקיד ההנהגה האנושית במציאות האידאלית
איננו לקבוע מה עושים ,אלא לסייע לכל
הכוחות למלא את תפקידם ,למימוש עצמי של
הפרט והכלל.

סב ִיב ָיו יֹאמְרוּ
מוֹשֵׁל ּבִמְלוּכָה ,נוָֹרא ּכַהֲלָכָה ְ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ
ענ ָו ּב ִמְלוּכ ָה ,פּוֶֹדה ּכ ַהֲלָכ ָה ,צִַדּיָקיו יֹאמְרוּ
ָ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ

ָקדוֹשׁ ּבִמְלוּכָהַ ,רחוּם ּכַהֲלָכָה ִ
שׁנְאַנ ָיו יֹאמְרוּ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ
תמִימָיו יֹאמְרוּ
ַּתִקיף ּבִמְלוּכָה ,תּוֹמֵ' ּכַהֲלָכָה ְּ
לוֹ :ל ְ Gוּל ְ ,Gל ְ Gכִּי ל ְ ,Gל ְ Gאַף ל ְ ,Gל ְ Gאדני
מלָכ ָה ,כִּי לוֹ נָאֶה ,כִּי לוֹ יָאֶה.
מ ְ
הַ ּ ַ
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יבנה ביתו בקרוב  -אנחנו מבינים
שלא אדם או סקטור יבנה את הבניין
המאחד .רק במצב שבו כולנו נהיה
מאוחדים בשאיפה משותפת לחיות את
האידאל ,תתבטא השאיפה הזאת בבניין
המציאות בפועל.

אִדּיר הוּא
ַ
יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ בְָּקרוֹב.
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
ּב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
דגוּל הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
ָּבחוּר הוּא ,גָּדוֹל הוּאָּ ,
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
הדוּר הוּאָ ,ותִיק הוּא ,ז ַכַּאי הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
ָ
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
טהוֹר הוּא ,י ָחִיד הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
ָחסִיד הוּאָ ,
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
מל ֶ' הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
ּכַבִּיר הוּא ,לָמוּד הוּאֶ ,
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
עזּוּז הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
נוָֹרא הוּאַ ,סגִּיב הוּאִ ,
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
פּוֶֹדה הוּא ,צִַדּיק הוּאָ ,קדוֹשׁ הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
תִקּיף הוּא יִבְנ ֶה בֵּיתוֹ
שַׁדּי הוּאַּ ,
ַרחוּם הוּאַ ,
מהֵָרה ,בְּיָמֵינוּ בְָּקרוֹב.
מהֵָרהּ ,ב ִ ְ
בְָּקרוֹבּ .ב ִ ְ
אֵ–ל בְּנ ֵה ,אֵ–ל בְּנ ֵה ,בְּנ ֵה בֵּיתְ Gבְָּקרוֹב.
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אחָד מִי יוֵֹדעַ?
ֶ
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
אחָד אֲנ ִי יוֵֹדעֶַ :
ֶ
שׁנ ַי ִם מִי יוֵֹדעַ?
ְ
שְׁנ ַי ִם אֲנ ִי יוֵֹדעַ :שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְִּרית.
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
שְׁלשָׁה מִי יוֵֹדעַ?
שְׁלשָׁה אֲנ ִי יוֵֹדעַ :שְׁלשָׁה אָבוֹת,
שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ

אחד מי יודע  -בשיר זה אנחנו מבטאים
את הבנתנו שהמספרים היסודיים מאחד
ועד אח"ד )א+ח+ד =  = 13א+ה+ב+ה( ,קשורים
גם הם ליסודות האידאליים המחיים את עם
ישראל לאורך ההיסטוריה האנושית .השיר
מפרט את יסודות החיים ,האומה ,האידאלים
הכתובים ,האידאלים המועברים בעל-פה,
הזמן ,הברית ,יצירת החיים ,הקוסמוס ,ואבות
כללי ההתנהגות והיושר האידאלי.

אְַר ַ
בּע מִי יוֵֹדעַ?
מּהוֹת,
אְַרבַּע אֲנ ִי יוֵֹדעַ :אְַרבַּע אִ ָ
שְׁלשָׁה אָבוֹת ,שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
ֲח ִמ ָ
שּׁה מִי יוֵֹדעַ?
משֵׁי תּוָֹרה,
משָּׁה ֻח ְ
שׁה אֲנ ִי יוֵֹדעַ :חֲ ִ
מ ָּ
חֲ ִ
מּהוֹת ,שְׁלשָׁה אָבוֹת,
אְַרבַּע אִ ָ
שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
שׁ ָ
ִ
שּׁה מִי יוֵֹדעַ?
משְׁנ ָה,
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
שה אֲנ ִי יוֵֹדעִַ :
שׁ ּ ִָ
ִ
מּהוֹת,
משֵׁי תּוָֹרה ,אְַרבַּע אִ ָ
משָּׁה ֻח ְ
חֲ ִ
שְׁלשָׁה אָבוֹת ,שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
שׁ ְ
ִ
בעָה מִי יוֵֹדעַ?
שׁ ּב ָתָא,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
שׁבְעָה אֲנ ִי יוֵֹדעִַ :
ִ
משֵׁי תוָֹרה,
משָׁה חוּ ְ
משְׁנ ָה ,חֲ ִ
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
ִ
אְַרבַּע אִמָהוֹת ,שְׁלשָׁה אָבוֹת,
שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
ֶ
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
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שְׁמוֹנ ָה מִי יוֵֹדעַ?
שְׁמוֹנ ָה אֲנ ִי יוֵֹדעַ :שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָה,
משְׁנ ָה,
שּׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָ
שׁבַתָּאִ ,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
ִ
מּהוֹת,
משֵׁי תּוָֹרה ,אְַרבַּע אִ ָ
משָּׁה ֻח ְ
חֲ ִ
שְׁלשָׁה אָבוֹת ,שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁעָה מִי יוֵֹדעַ?
ִּת ְ
שׁעָה יְַרחֵי לֵדָה,
ת ְ
שׁעָה אֲנ ִי יוֵֹדעִַ ּ :
ת ְ
ִּ
שׁבַּתָּא,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָהִ ,
משֵׁי תּוָֹרה,
משָּׁה ֻח ְ
משְׁנ ָה ,חֲ ִ
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
ִ
מּהוֹת ,שְׁלשָׁה אָבוֹת,
אְַרבַּע אִ ָ
שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ
עשָָׂרה מִי יוֵֹדעַ?
ֲ
עֲשָָׂרה אֲנ ִי יוֵֹדעַ :עֲשָָׂרה ִדבְַּרי ּ ָּא,
שׁעָה יְַרחֵי לֵדָה ,שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָה,
ת ְ
ִּ
משְׁנ ָה,
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
שׁבַּתָּאִ ,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
ִ
מּהוֹת,
משֵׁי תּוָֹרה ,אְַרבַּע אִ ָ
משָּׁה ֻח ְ
חֲ ִ
שְׁלשָׁה אָבוֹת ,שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ

ַאחַד ָ
עשָׂר מִי יוֵֹדעַ?
אחַד עָשָׂר כּוֹכְבַי ּ ָּא,
אחַד עָשָׂר אֲנ ִי יוֵֹדעַַ :
ַ
שׁעָה יְַרחֵי לֵדָה,
ת ְ
עֲשָָׂרה ִּדבְַּרי ּ ָּאִ ּ ,
שׁבַּתָּא,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָהִ ,
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
ִ
משֵׁי תּוָֹרה,
משָּׁה ֻח ְ
משְׁנ ָה ,חֲ ִ
מּהוֹת ,שְׁלשָׁה אָבוֹת,
אְַרבַּע אִ ָ
שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּ ָבאֶָרץ.
שׁ ַּב ָּ
ֶאחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
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עשָׂר מִי יודע?
שׁנ ֵים ָ
ְ
שׁבְטַי ּ ָּא,
שנים עָשָׂר אֲנ ִי יוֵֹדעַ :שְׁנ ֵים עָשָׂר ִ
אחַד עָשָׂר כּוֹכְבַי ּ ָּא ,עֲשָָׂרה ִדבְַּרי ּ ָּא,
ַ
שׁעָה יְַרחֵי לֵדָה ,שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָה,
ת ְ
ִּ
שׁבְעָה יְמֵי ַ
ִ
משְׁנ ָה,
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
שׁבַּתָּאִ ,
מּהוֹת,
משֵׁי תּוָֹרה ,אְַרבַּע אִ ָ
שׁה ֻח ְ
מ ָּ
חֲ ִ
שְׁלשָׁה אָבוֹת ,שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ

שְׁלשָׁה ָ
עשָׂר מִי יוֵֹדעַ?
מַדּי ּ ָּא.
שְׁלשָׁה עָשָׂר אֲנ ִי יוֵֹדעַ :שְׁלשָׁה עָשָׂר ִ
אחַד עָשָׂר כּוֹכְבַי ּ ָּא,
שׁבְטַי ּ ָּאַ ,
שְׁנ ֵים עָשָׂר ִ
שׁעָה יְַרחֵי לֵדָה,
ת ְ
עֲשָָׂרה ִּדבְַּרי ּ ָּאִ ּ ,
שְׁמוֹנ ָה יְמֵי מִיל ָהִ ,
שׁבַּתָּא,
שׁבְעָה יְמֵי ַ
משֵׁי תּוָֹרה,
משָּׁה ֻח ְ
משְׁנ ָה ,חֲ ִ
שׁה סְִדֵרי ִ
שׁ ָּ
ִ
מּהוֹת ,שְׁלשָׁה אָבוֹת,
אְַרבַּע אִ ָ
שְׁנ ֵי לֻחוֹת הַבְִּרית,
שׁמַים וּבָאֶָרץ.
שׁ ּבַ ּ ָ
אחָד אֱ–ֹלהֵינוּ ֶ
ֶ

חַד גְַּדי ָא,

חַד גְַּדי ָא ְּדז ַ ִבּין ַא ָבּא ִּבתְֵרי זוּז ֵי,
חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.

ו ְ ָאתָא שׁוּנ ְָרא ו ְ ָא ְכלָה לְג ְַדי ָא,

אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ
וְאָתָא ּכ ַלְבָּא ו ְנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ

ו ְ ָאתָא חוּטְָרא ו ִה ָכּה לְכַלְ ָבּא,

ְדּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ
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חד גדיא  -חתימת ההגדה היא בשיר
המבטא את הבנת המציאות המאוחדת
והמקושרת  -מחיי המעשה הפשוטים
ועד האידאלים העליונים המחיים אותנו.
אנחנו מבינים שאם היינו נשארים עם
הרצונות הפרטיים שלנו בלבד ,האישיים או
החברתיים ,היינו יכולים להפגש עם הרבה
אכזבות בחיי המעשה והרוח.
השיר מראה על העובדה שהרצון הפרטי
שלנו להוסיף ולקנות קניינים חומריים
)קניית הגדי( ,יכול להתקל בכוחות מפריעים
טבעיים של המציאות המתבטאים במציאות
היומיומית השגרתית )החתול( הפוגעת
לפעמים ברכושנו .גם לכוחות אלה ישנם
כוחות טבעיים חזקים יותר הפועלים עליהם
)כלב( ומשבשים את תוכניותינו הפרטיות.
יד המקרה )המקל( יכולה להשפיע על
המציאות נגד רצוננו וכוחות הטבע החזקים
יותר )האש  -שמובערת בידי אדם והמים
 השוטפים מכח המציאות הגדולה( גםהם מפריעים לעיתים לרצונותינו הפרטיים,
האישיים והחברתיים ,להתממש.
כוחות גדולים יותר במציאות )השור(
המתבטאים בעמים המופעים לאורך
ההיסטוריה ובידע המדעי המשתכלל ומסייע
לכאורה להתגבר על הטבע ,יכולים לחשוב
שהם בעלי השפעה על המציאות ,אבל גם
כנגדם מופיעים תהליכים במציאות הרחבה
יותר )השוחט( וגם אותם עמים נעלמים
בין דפי ההיסטוריה והתאוריות המדעיות
מתחלפות להן.
בהתבוננות רחבה מעל ההיסטוריה העולמית
לבחינת התהליכים העמים והאומות ,המדע
והרעיונות ,האמונות והדעות ,ניכר שגם
התהליכים והמאורעות שהניעו עמים
שלמים ותהפוכות מדעיות נעלמו וגוועו
)מלאך המוות(.
מתוך כל המבט הרחב על המציאות
הנצחית ,עולה ומתבררת ההבנה שרק
הקישור לאידאל העליון ,מעלה אותנו
מעל כל המקרים אל ההבנה שהכל נצרך
לטובת העתיד .הביטוי במציאות הממשית
לאידאל מופיע באמצעות העובדה,
שלמרות כל המכשולים וההפרעות
שבדרך ,עם ישראל חי!
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ו ְ ָאתָא נוָּרא וְשַָׂרף לְחוּטְָרא,

ְּדהִכָּה לְכַלְבָּאְ ,דּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָרא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי,
ְּדאָכְל ָה לְג ְַדי ָאְ ,דּזַבִּין ַ
חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.

ו ְ ָאתָא מַי ָּא ו ְ ָכבָה לְנוָּרא,

ְּדשַָׂרף ל ְחוּטְָראְּ ,דהִכָּה לְכַלְבָּא,
ְדּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ

שׁתָה לְמַי ָ ּא,
ו ְ ָאתָא תּוָֹרא ו ְ ָ

ְּדכָב ָה ל ְנוָּראְּ ,דשַָׂרף ל ְחוּטְָראְּ ,דהִכָּה לְכַלְבָּא,
ְדּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ

שׁחַט לְתוָֹרא,
ו ְ ָאתָא הַשׁוֹחֵט ו ְ ָ

שׁתָה לְמַי ָּאְּ ,דכָב ָה ל ְנוָּראְּ ,דשַָׂרף ל ְחוּטְָרא,
ְּד ּ ָ
ְּדהִכָּה לְכַלְבָּאְ ,דּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
ְדּזַבִּין ַ

שׁחַט לְשׁוֹחֵט,
ְו ָאתָא ַמלְאָ ַה ָמּו ֶת ו ְ ָ

שׁתָה לְמַי ָּאְּ ,דכָב ָה ל ְנוָּרא,
שׁחַט ל ְתוָֹראְּ ,ד ּ ָ
ְּד ָ
ְּדשַָׂרף ל ְחוּטְָראְּ ,דהִכָּה לְכַלְבָּא,
ְדּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
ְדּזַבִּין ַ
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי ,חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.

ו ְ ָאתָא ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
שׁחַט לְ ַמלְאַ ַה ָמּו ֶת,
וְ ָ

שׁחַט ל ְתוָֹרא,
שׁחַט ל ְשׁוֹחֵטְּ ,ד ָ
ְּד ָ
שׁתָה לְמַי ָּאְּ ,דכָב ָה ל ְנוָּרא,
ְּד ָ
ְּדשַָׂרף ל ְחוּטְָראְּ ,דהִכָּה לְכַלְבָּא,
ְדּנָשַׁ' ל ְשׁוּנ ְָראְּ ,דאָכְל ָה לְג ְַדי ָא,
ְדּזַבִּין ַ
אבָּא ּב ִתְֵרי זוּזֵי,
חַד גְַּדי ָא ,חַד גְַּדי ָא.
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