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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.

תנועה  של  לידה  אלא  בעבר,  לנו  שקרה  משהו  רק  איננה  מצרים  יציאת 
הזמן  כל  הממשיכה  וחיה,  תוססת  ממשית,  מציאות  אדירה,  היסטורית 
של  השאיפה  נולדה  גם  מצרים  ביציאת  תמידית.  לחירות  ממצרים  לצאת 

העולם כולו לצאת לחופשי מכל הְמצָרים 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 היום�יום 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 
כל  אוסף  הקרובה.  סביבתנו  ועל  עלינו  משפיעות  הסדר,  בליל  עוברים 
התהליכים העוברים על כל אחד ואחת מאיתנו, הוא חלק מתהליך אחד 

גדול, שבו עם ישראל מתקדם שלב אחר שלב, בדרך למימושו העצמי.
זו,  לַדֵּבר.  היא  והמכשולים  המשברים  על  להתגבר  ביותר  הטובה  הדרך 
למעשה, אחת מן המשמעויות של חג הפסח � ּפֶה ַסח (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. 

ליל הסדר 
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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, לנֶצח. 

ננסה כולנו לחוות את ליל הסדר ולראות את כל הערב כמשהו שבא לעשות 
אצלנו סדר. יש כאן תהליך. 

שאנחנו  לדברים  ובעיקר  לפה  מכניסים  שאנחנו  לדברים  יחד  לב  נשים 
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. 
האוכל  של  השפעה  מתוך  חושבים  אנחנו  שבו  ממצב  להתקדם  נוכל  כך 
והעשייה, עד המצב של האכילה והעשייה מתוך מחשבה, ואף למעלה מזה. 

ולהבין, בעזרת ההגדה שבידינו, בעזרת הגדות אחרות  יחד  ננסה להתקדם 
ובעזרת כל המסובים ליד השולחן, לאורך כל הסדר, בלי לדלג על שום שלב, 

מן ההתחלה � 'ַקּדֵׁש' ועד השלב הסופי � 'נְִרצָה'. 
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. 

מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  כתהליך  הסדר  משמעות  את  נבין  הזה  הלילה 
ובעיקר לכולנו ביחד � לעם ישראל כולו. 
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קדש ורחץ... - תיאור מקוצר זה 
הוא למעשה מעין תוכן של ההגדה, 
הרעיוני  המחשבתי,  המעשי,  בתחום 

והרוחני. 
את  לבחון  ניגשים  אנחנו  כאשר 
היציאה שלנו מעבדות לחרות, אנחנו 
הדרך  אבני  את  כל  קודם  מסמנים 
הדרך  אבני  לעתיד.  אותנו  שמכינות 
גם משמשות סימנים וקיצורים שיש 
בכוחם לאפשר לנו לזכור את התהליך 
גם לאחר סיומו בפועל, לצורך לימוד, 

מחשבה והפקת לקחים.
מתוך  כך  אותה  בנו  ההגדה  מחברי 
אלפי  לאורך  ישראל,  שעם  כוונה, 
שנים, יוכל להתחבר לרעיון ולהשתמש 
בהגדה כדי להתקדם ולהגיע, אישית 

ולאומית, לחירות הנכספת.
שנשאל  השאלות  לרוב  התשובות 
הזה,  הלילה  לאורך  עצמנו  את 

נמצאות בהגדה.
אפשר לראות בהגדה מבנה מסודר 
של תהליך המורכב ביסודו מחמישה 
עשר שלַבּים ('שלחן עורך' הוא יחידה 
מובילים  האלה  השלבּים  אחת). 
שבו  ההתחלתי,  המצב  מן  אותנו 
ליכולות  מודעים  לא  עדיין  אנחנו 
שלנו, בתור בני אדם פרטיים ובתור 
אנחנו  שבו  האחרון,  השלב  עד  עם, 
ַמגיעים לחירות- כל אחד ואחת לפי 
השלַבּים  מן  אחד  בכל  השקעתנו, 
של התהליך כולו. תרומתנו הצנועה 
ההתקדמות  ֶׁשִמן  היא  ישראל  לעם 
בכל  המסובים  כל  ושל  ושלך  שלי 
מקום שבו נערך סדר על פני כדור 
שלב  כולו  ישראל  עם  יעלה  הארץ, 

אחד נוסף בדרך למימושו העצמי.

ַקֵּדׁש    ּוְרַחץ
יַַחץ ּכְַרַּפס    
ַמּגִיד    ַרְחצָה
מֹוצִיא    ַמּצָה
�ָמרֹור    ּכֹוֵר
�ֻׁשלְָחן    עֹוֵר
�ּבֵָר צָפּון     
נְִרצָה ַהּלֵל    

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 
להתבייש  אסור  הזה,  הלילה  במיוחד  ברור,  לא  משהו 

– צריך לשאול. בהצלחה לכולנו בדרך!
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ולא  "קדש"  היא  ההגדה  לשון   - קַדֵּׁש 
מצב.  תיאור  ולא  ציווי  כאן  יש  "קידוש". 
מן  לצאת  ולעם  לאדם  אומר  הציווי  לשון 
הפסיביות ולעבור לאקטיביות. אנחנו רגילים 
לקטר על המצב ולהאשים את הכול בבעיות 
- את ההורים, את המשפחה, את המנהלים 
בעבודה, 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 ולַשּנות!
העתיד תלוי בנו! ו... כן, זה אפשרי! 

מסקנות  להסיק  לחשוב,  להתחיל  עלינו 
ולקבל החלטות, איך אנחנו פועלים מתוכנו 

לשיפור המצב.
לעומת הגאולה המתוארת בהגדה המקורית, 
מן  יציאה  טבעית,  על   - ניסית  שהייתה 

המשברים בימינו תלויה בעשייה שלנו.
מנציחה,   - ש"הפסיביות  לזכור  עלינו 

האקטיביות - מנצחת".
 

מהלך ההגדה - מ"ַקּדֵׁש" ועד "נְִרָצה" מלמד 
לנצל  נוכל  כיצד  הסדר,  כל  לאורך  אותנו, 
את הזמן המיוחד הזה שבו כל העם מתחבר 
לרגע הולדתו, מתוך מטרה, שנוכל לצאת מן 

ה‘סדר' חופשיים באמת.

באברינו  הזורם  משקה  הוא  היין   - יין 
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, 
הְּמָצרים  מן  אותנו  ישחרר  בתוכנו,  יתפשט 
לצאת  לנו  ויסייע  והלאומיים  הפרטיים 

לחופש אמיתי מתוך שמחה גדולה.
היין עובר תהליך מן השלב הטבעי הגולמי 
הפוטנציאל  למיצוי  ועד  הענבים,  שלו, 
שלו בתור יין. גם אנחנו, בלילה הזה, עוברים 
תהליך דומה - ארבע הכוסות מסמלות את 
מחיים  שלנו  בטיפוס  השלַּבִים  ארבעת 
על  המונהג  המעשי,  לעולם  שעבוד  של 
ידי ההרגל ומשפיע על המחשבה הנקייה, 
חופשיים  בריאים,  חיים  של  לשלב  עד 
והטבע  המחשבה  שבהם  ומאושרים, 

מכוונים את עולם המעשה.

ַקֵּדׁש
מֹוְזִגים ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ְלָכל ַהְּמֻסִּבים.

ְּבַׁשָּבת ַמְתִחיִלים:

וַיְהִי עֶֶרב וַיְהִי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי. 
וַיְכֻּלּו ַהָּׁשַמיִם וְהָאֶָרץ וְכָל צְבָאָם. 

בִיעִי ְמלַאכְּתֹו אֲֶׁשר עָָׂשה וַיְכַל אֱ–ֹלהִים בַּיֹום הְַׁשּ
בִיעִי  וַיְִּׁשבֹּת בַּיֹום הְַׁשּ

מִכָּל ְמלַאכְּתֹו אֲֶׁשר עָָׂשה. 
בִיעִי וַיְַקֵּדׁש אֹותֹו  וַיְבֶָר' אֱ–ֹלהִים אֶת יֹום הְַׁשּ

כִּי בֹו ָׁשבַת מִכָּל ְמלַאכְּתֹו 
אֲֶׁשר בָָּרא אֱ–ֹלהִים לַעֲׂשֹות.

ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע ַמְתִחיִלים:

ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזַרח ַמְתִחיִלים ִמָּכאן:

אֵּלֶה מֹועֲֵדי אדני מְִקָראֵי ֹקֶדש אֲֶשר ִּתְקְראּו אֹוָתם 
ּבְמֹועֲדָם. וַיְַדּבֵר מֶֹׁשה אֶת מֹועֲֵדי אדני אֶל ּבְנֵי יְִשָראֵל.

סַבְֵרי מָָרנָן ְועֹוִנים: לְחַּיִים

סַבְִרי מָָרנָן וְַרבָּנָן וְַרּבֹוַתי

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם  ָבּרּו� ַאָתּ
ִרי ַהגֶָפן. ּבֹוֵרא ְפּ

ה אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶמלֶ' הָעֹולָם,  בָּרּו' ַאָתּ
ֲאֶׁשר בָּחַר בָּנּו ִמכָּל עָם 

וְרֹוְמָמנּו ִמכָּל לָׁשֹון וְִקְּדָׁשנּו בְִּמצְֹוָתיו.

ההגדה  אומרת  הראשון  בשלב   – קדש 
 – כולו  ולעם  מאיתנו  ואחת  אחד  לכל 
'קדש' – בלשון ציווי. כאשר פוקדים עלינו 
לעשות משהו, זה מראה שאנחנו יכולים 
של  לסיום  להגיע  היכולת  את  לנו  יש   –
הכל   – אותי  מעודדת  ההגדה  התהליך. 
תלוי בעשיה שלך, בעשיה שלנו – של עם 
ישראל כולו. לכל אחד ואחת מאיתנו יש 

אחריות אישית על מצבו של העם.
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קידוש - אנחנו מכנים במילה 'קדוש' את 
כל מה שאנחנו מבדילים מאיתנו ומקשרים 

אותו לערכים נצחיים.
שלנו  אמירה  למעשה,  הוא,  ה'קידוש' 
שמציינת את ייחודו של הזמן שאליו אנחנו 

מתייחסים. 
באמירה זו יש ביכולתנו להתחבר למהות של 
הזמן, לתוכן שהוא מבטא וליכולת ההשפעה 
ועל  עליי  הזה  המיוחד  הזמן  של  החיובית 

העם כולו, לאורך כל ההיסטוריה האנושית. 

שבת - עליה נאמר "סוף מעשה, במחשבה 
נמצאת  גם  הבריאה  טבע  בעצם   - תחילה" 
טוב  לעתיד  כולנו  של  האידאלית  השאיפה 
ימי  שישה  לאחר  ממוקמת  השבת  יותר. 
האידאלית  המנוחה  את  ומבטאת  מעשה 
לאחר סיום העשייה. בשבת ניתנת לכל אחד 
יום  ההזדמנות,  כולו,  ולעם  מאיתנו,  ואחת 
העולם  מן  משהו  להרגיש  שבוע,  בכל  אחד 
השאיפה  עם  ולהתייחד  העתידי  האידאלי 
לטוב בלי השפעות עולם המעשה. כל זה כדי 
שנוכל לבנות את עתידנו בצורה נקייה יותר. 
ונתייחס  בנו. כפי שנבנה אותו  העתיד תלוי 

אליו, כך הוא ייראה.

הראשונה  הכוס  את   - ראשונה  כוס 
מתוך  שותים  אנחנו  הכוסות  ארבע  מתוך 
תקווה  ומתוך  המהלך  התחלת  על  שמחה 
הפרטית  והיציאה  השינוי  להרגשת  גדולה 

והלאומית מעבדות לחירות. לחיים!

ן לָנּו אדני אֱ–ֹלהֵינּו בְַּאהֲבָה ֶתּ וִַתּ
ָבּת: ַׁשָבּתֹות לְִמנּוָחה ּו) (ְבַּׁשּ

מֹועֲִדים לְִׂשְמחָה, 
ִּים ּוזְַמנִּים לְָׂשׂשֹון, ֶאת יֹום  חַג

ּצֹות הַזֶּה, ָבּת ַהזֶּה וְֶאת יֹום) חַג הַַמּ (ַהַׁשּ

זְַמן חֵרּוֵתנּו (ְבַּאֲהָבה), ִמְקָרא ֹקֶדׁש, 
זֵכֶר לִיצִיַאת ִמצְָריִם. 

כִּי בָנּו בָחְַרָתּ 
ים,  וְאֹוָתנּו ִקַּדְׁשָתּ ִמכָּל הָעִַמּ

 Gָבּת) ּומֹועֲֵדי ָקְדֶש (וְַׁשּ

(ְבַּאֲהָבה ּוְבָרצֹון,) 

נּו.  בְִּׂשְמחָה ּובְָׂשׂשֹון הִנְחַלְָתּ
ה אדני,  ָבּרּו� ַאָתּ

ָבּת וְ)יְִׂשָרֵאל וְַהזְַּמנִּים. ְמַקֵּדׁש (ַהַׁשּ
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מֹוִסיִפים:

ה אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶמלֶ' הָעֹולָם,  בָּרּו' אַָתּ
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי הָאֵׁש. 

ה אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶמלֶ' הָעֹולָם  בָּרּו' אַָתּ
בְִדיל בֵּין ֹקֶדׁש לְחֹל, בֵּין אֹור לְחֶׁש',  הַַמּ

ים,  בֵּין יְִׂשָראֵל לָעִַמּ
עֲֶׂשה.  בִיעִי לְֵׁשֶׁשת יְמֵי הַַמּ בֵּין יֹום הְַׁשּ

 , בֵּין ְקֻדַּׁשת ַׁשבָּת לְִקֻדַּׁשת יֹום טֹוב הִבְַּדלְָתּ
 . עֲֶׂשה ִקַּדְׁשָתּ בִיעִי מִֵּׂשֶׁשת יְמֵי הַַמּ וְאֶת יֹום הְַׁשּ
 .Gֶת G יְִׂשָראֵל בְִּקֻדָׁשּ הִבְַּדלְָתּ וְִקַּדְׁשָתּ אֶת עְַמּ

בְִדיל ֵבּין ֹקֶדׁש לְֹקֶדׁש. ה אדני ַהַמּ ָבּרּו� ַאָתּ

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם,  ָבּרּו� ַאָתּ
ֶׁשֶהחֱיָנּו וְִקיְָּּמנּו וְִהגִּיָענּו לַזְַּמן ַהזֶּה.

ׁשֹוִתים ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין ַּבֲהַסָּבה ְלַצד ְׂשמֹאל
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ּוְרַחץ
נֹוְטִלים ַיַדִים ִלְפֵני ֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס
 ְוֵאין ְמָבְרִכים "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים".

ורחץ - עדיין אנחנו בתחילת הדרך. נטילת 
הכנה  לצורך  שנעשית  פעולה  היא  הידיים 
ידיים דורשת קימה  נטילת  לקראת אכילה. 
מן השולחן ועשיית פעולה המסמלת ניקיון 
משהו  לקראת  בפועל  מתכוננים  אנחנו   -
ומכירים בערכו. ּבְֶׁשל 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 
מסודרים,  נקיים,  להיות  היטב;  עצמנו  את 
רגועים, בטוחים ומאמינים בהצלחתנו. עלינו 
להכין את עצמנו גם לניקיון הפנימי - לשים 
ומפניות  מאינטרסים  נקיים  שאנחנו  לב 
העם  את  בונים  אנחנו  כאשר  אישיות. 
רק  לא  לניקיון,  גדולה  חשיבות  יש  שלנו, 
מאינטרסים  גם  אלא  אישיים  מאינטרסים 
סקטוריאליים - עלינו לשים את טובת העם 

כולו לנגד עינינו. 

לפני  אנחנו  כי  מרגישים,  אנחנו  לעתים, 
איננו  עדיין  אבל  חשובה,  פגישה  או  אירוע 
לא  למה.  בדיוק  לעצמנו  להסביר  יודעים 
גם  מזה.  לנו  יֵֵצא  מה  יודעים,  אנחנו  תמיד 
להתכונן,  נדע  אנחנו  ספק,  של  במקרים 
נבין  שכנראה  פנימית,  ודאות  איזו  מתוך 
את המהלך תוך כדי תנועה - נעשה ונשמע 
- תוך כדי העשייה, נבין מה קורה ונרגיש את 

ההתקדמות האמיתית שלנו.
לא  ונשמע"  ה"נעשה  שאת  לזכור,  עלינו 
אמרו בודדים. העם היה במצב שהוא האמין 

בתהליך, אף על פי שהוא היה עוד לפניו.
מאמינים,  אנחנו  הסדר,  מהלך  לקראת  גם 
שיבוא שינוי. אנחנו מכינים את עצמנו אליו 

ויודעים שהעשייה עצמה בונה את השינוי.

 ורחץ – אחרי שהבנו שאנחנו יכולים לשנות 
כל  על  מוטלת  השינוי  על  והאחריות  ולשפר 
אחד ואחת מאיתנו, אנחנו צריכים להתנקות 
לנו  שאין  להבין  מאינטרסים.  נקיים  להיות   –
אחד  כל  של  השיפור  פרטיים.  רצונות  כאן 
ואחת הוא למען הכלל – לטובת עם ישראל 

והעולם כולו.

הכנה.  ועברנו  עצמנו  את  בדקנו   – כרפס 
אוכל  במקום  אבל  רעבים,  אנחנו  עכשיו 
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.
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כְַּרַפּס
טֹוְבִלים ַּכְרַּפס ָּפחֹות ִמְּכַזִית ְּבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכים

ה אדני  ָבּרּו� ַאָתּ
אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם, 

ִרי ָהֲאָדָמה. ּבֹוֵרא ְפּ

יַַחץ
עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ּבֹוֵצַע ֶאת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשַּתִים 

ּוַמְצְּפין ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן. 
ַהֵחֶלק ַהָּקָטן ִנְשָאר ֵּבין ְׁשֵּתי ַהַּמּצֹות ַהְּשֵלמֹות.

כרפס - "עם האוכל בא התיאבון" . אנחנו 
 - המטרה  את  זוכרים  אבל  רעבים,  אמנם 
הרעיונות  שהמחשבה,  למצב  להגיע  עלינו 
ולא  העשייה  את  מכוונים  והאידאלים 

נגררים אחריה.
בניקיון  שעשינו  ההכנה  לאחר  הזה,  בָשלָב 
העצמי, אנחנו טועמים משהו, אבל טעימה 
- מעוררת  התיאבון  בנו את  רק מעוררת  זו 
את הרצון לפעילות, לעשייה אמיתית - לא 
אלא  האוכל,  ותאוות  בטן  תחושות  מתוך 
מתוך התחלה של הנהגה מחשבתית וההבנה, 
תהיה  בחירה  מתוך  האכילה  מן  שההנאה 
גדולה הרבה יותר מן ההנאה מתוך שעבוד 

לתאוות. 
בתור חברה ובתור עם, עלינו להתחיל לפעול, 
לא מתוך תחושת הייאוש והאין-בֵררה, אלא 
ביכולתנו  והאמונה  התקווה  השמחה,  מתוך 

ובצדקת דרכנו המשותפת. 
הפעולות הראשונות, אמורות להיות פעולות, 
שיעוררו את התיאבון שלנו לפעולות גדולות 
הרצון  את  שיחברו  יותר,  ואמיתיות  יותר 
לעשייה  שלנו  האידאלים  ואת  הפנימי 

אמיתית ונקייה.

יחץ - בשלב הזה אנחנו מרגישים חצויים 
האידאלים  לבין  שלנו  המיידי  התיאבון  בין 

והרעיונות שאנחנו עוסקים בהם. 
התחושה  מתוך  לתיאבון,  לתת  הוא  הפְתרון 
ש"מוכרחים לאכול", את החלק שלו, אבל גם 
לשמור "משהו לסוף" - לזמן שבו נוכל לאכול 

מתוך האידאל ומתוך הבנת הרעיון הכללי.
 - משהו  לעשות  שחייבים  מרגיש,  העם 
דורש  המצב  ברעיונות.  לעסוק  זמן  אין 

שינוי עכשיו.
מתוך ההבנה הזאת אנחנו ממשיכים לפעול 
ולעשות, וה'יחד' נותן לנו כוח להמשך הדרך.

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

בשלבים המתקדמים יותר.
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ַמּגִיד
עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ְמַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות,

ַמְגִּביַּה ֶאת ַהְּקָעָרה
ְואֹוֵמר ְּבקֹול ָרם

ָהא לְַחָמא ַענְיָא 
ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתנָא ְבַּאְרָעא ְדִמצְָריִם. 

ָכּל ִּדְכִפין יֵיֵתי וְיֵכֹול, 
ָכּל ִדצְִרי� יֵיֵתי וְיְִפַסח. 

א ָהָכא,  ַהַּׁשָתּ
לַָּׁשנָה ַהָבָּאה ְבַּאְרָעא ְדיְִׂשָרֵאל.

א ַעְבֵדי,  ָתּ  ַהַׁשּ
לַָּׁשנָה ַהָבָּאה ְבּנֵי חֹוִרין.

עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ַמְרִחיק ֶאת ַהְּקָעָרה ִמן ַהֻׁשְלָחן. 
מֹוְזגִים ּכֹוס ְׁשִנָּיה 

ְוַהֵּבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְּמֻסִּבים ׁשֹוֵאל:

מגיד - סיימנו את שלב ההכנות הראשון. 
קודם  אבל  מבוסס,  כבר  לאכילה  הרצון 
לא  העשייה,  של  המרכזי  לחלק  שניגשים 
נוכל להתחמק מן הבירור - למה אנחנו כאן 

עכשיו? 
אלא  אליך,  ממני  מופנית  איננה  השאלה 

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 
של  הקשר  מה  המשפחתי,  המפגש  בשביל 

המשפחה ל"ליל הסדר" ולהגדה?
אם לא נברר לפני האוכל את הסיבה לאוכל, 
ערבים  הרבה  עוד  כמו  הזה  הערב  יעבור 

אחרים.

והמחשבה.  הבירור  היא  העיקרית  מטרתנו 
לחופשי  לצאת  נוכל  לא  הזה  התהליך  בלי 
ונישאר משועבדים לצרכים הפרטיים שלנו.

האנושי.  הדיבור  כוח  על  בנוי  הבירור  עיקר 
הזה  הלילה  בשאלות.   - הבירור  תחילת 
על  שאלות  המהות,  על  שאלות  שואלים 
החיים. מבררים למה אנחנו כאן עכשיו? - אם 
לא נברר זאת , אין משמעות לערב הזה ואולי 

אנחנו אמורים להיות עכשיו במקום אחר ...
מאיתנו,  ואחד  אחד  כל  אצל  הוא  הבירור 

וכמובן - אצל כולנו בתור עם:
מי הוא עם ישראל?

מאיפה הוא מתחיל?
מי הגה את הרעיון של העם?

בשביל מה נוצר העם?
בחיי  האלה  לתשובות  שלי  השייכות  מה 

היום-יום שלי?
מה אני יכול לעשות בשביל להבין יותר את 

מהותו של העם?
תפקידו  למילוי  העם  את  יחד  נַקּדֵם  איך 

בעולם?
ועוד ...

חיינו  בתוך  לאידאלים  ביטוי  לתת  כדי 
המעשיים, על כל אחד ואחת מאיתנו לענות 
את  יחד  ולחפש  ואחרות  אלה  שאלות  על 

המכנה המשותף הגבוה השייך לכולנו.

לחם  זה   - תרגום   - עניא  הא לחמא 
כל  מצרים.  בארץ  אבותינו  שאכלו  העוני, 
יבוא  שצריך,  מי  כל  ויאכל.  יבוא  שרעב  מי 
הבאה  לשנה  כאן.  השנה  בפסח.  וישתתף 
הבאה  לשנה  עבדים.  השנה  ישראל.  בארץ 

חופשיים. 

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 
הנאמר  את  יחד  להבין  וננסה  הסדר  שולחן  ליד  יחד 
התשובות.  את  שנמצא  סביר  סיכוי  יש  עצמה,  בהגדה 
לאורך שלב ה"מגיד" אנחנו עוברים תהליך משותף של 

הבנה: מי אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.

חלק  היא  השאלה  לשאול?  צריך   – נשתנה  מה 
מהתשובה. אסור לפחד לשאול – לא את עצמי ולא את 
באותו  נשארים  על השאלות,  מוותרים  אחרים. כאשר 

מצב. כאשר שואלים – מבינים ומתקדמים טוב יותר.
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נָּה ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ִמָכּל ַהלֵּילֹות?  ַמה נְִּׁשַתּ
ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות

ָאנּו אֹוְכלִין ָחֵמץ ּוַמצָּה, 
ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ּכֻּלֹו ַמצָּה. 

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ָאנּו אֹוְכלִין ְׁשָאר יְָרקֹות,

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ָמרֹור. 

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ַעם ֶאָחת, ֵאין ָאנּו ַמְטִבּילִין ֲאִפּלּו ַפּ

י ְפָעִמים.  ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ְׁשֵתּ

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ָאנּו אֹוְכלִין ֵבּין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמסִֻבּין,

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה כֻּלָּנו ְמסִֻבּין.

נֹוַסח ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח:

נָּה ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ִמָכּל ַהלֵּילֹות?  ַמה נְִּּׁשַתּ

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ַעם ֶאָחת,  ֵאין ֲאנְַחנּו ְמַטְּבלִין ֲאִפּלּו ַפּ

י ְפָעִמים. וְַהלַּיְלָה ַהזֶּה ְׁשֵתּ

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ֲאנְַחנּו אֹוְכלִין ָחֵמץ אֹו ַמצָּה,

וְַהלַּיְלָה ַהזֶּה ּכֻּלֹו ַמצָּה.

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ֲאנְַחנּו אֹוְכלִין ְׁשָאר יְָרקֹות,

ַהלַּיְלָה ַהזֶּה E ָמרֹור.

ֶׁשְבָּכל ַהלֵּילֹות
ֲאנְַחנּו אֹוְכלִין וְשֹוִתין ֵבּין יֹוְׁשִבין ּוֵבין 

ְמסִֻבּין, וְַהלַּיְלָה ַהזֶּה כֻּלָנו ְמסִֻבּין.

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 
עני  בהשקעה,  עני  בתבלינים,  עני   - מהירה 
 - האלה  המאפיינים  למרות  אפייה.  בזמן 
המצה היא "כוכב" הערב. דווקא הכלום שבה 
המסתתרת  העמוקה  המשמעות  על  ֵמעיד 
שרוב  לכאורה  ישראל  עם  גם  מאחוריה. 
תפקד  לא  העולמית  בהיסטוריה  שנותיו 
עני  עם  העולם  בעיני  ונחשב  ריבוני,  כעם 
במשאּבים שהולך ונעלם מן העולם, דווקא 
וֵמעיד על  זה שמנצח את ההיסטוריה  הוא 
אבל  ֶעבֶד,  בינתיים  כאן!  אני  הנה   - עצמו 

שואף ופועל להיות עם חופשי בארצו.

מוזגים כוס שנייה - עברנו את הָשלָב 
שזה  מבינים  אנחנו  לחופש.  בדרך  הראשון 
לא יהיה פשוט. יש כאן בירור. צריך לחשוב. 
אפשר  קומה.  עלִינו  בדרך.  אנחנו   ... אבל 

למזוג את כוס היין הבאה. 

את  שואל  שהבן  נהוג   - נשתנה  מה 
אמורות  השאלות  למעשה  אך  השאלות, 
ואחת מאיתנו. משהו  כל אחד  בתוך  להיות 
שונה בלילה הזה. לא בלילה ההוא, אלא כאן 
מה  ההתייחסות.  התוכן,  האווירה,   - ועכשיו 

קורה כאן?
השאלות כתובות, בעיקר, כי חובת השאלה 
חושבים,  אנחנו  אם  גם  עלינו,  מוטלת 
שאנחנו חכמים וגם אם אנחנו בין מי שאינם 

יודעים לשאול.
השאלה מעמידה את האדם מול האמת. עם 
ישראל הוא עם שואל, ַעם שהאמת טבועה 
בתוכו והוא מחפש לחשוף אותה, עם ששואף 
התקדמות  שאין  יודעים,  אנחנו  להתקדם. 
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 ותֵמּהַ עליו. 
שאלותיו אמיתיות והוא דורש הסבר הגיוני 
לשינויים. השאלות מכריחות את עורך הסדר 
להשיב  מוכנים  להיות  המסובים  שאר  ואת 
ההגדה  עורכי  סיפקו  רובן  שאת  תשובות, 

בתוך הטקסט. 
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עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ַמִּניַח ֶאת ַהְּקָעָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן. 
ְמַגֶּלה ֶאת ַהַּמצֹוֹת ְואֹוֵמר:

ֲעָבִדים ָהיִינּו לְַפְרעֹה ְבִּמצְַריִם, וַּיֹוצִיֵאנּו 
ּוִבזְרֹוַע  ֲחזָָקה  ְבּיָד  ם  ִמָׁשּ אֱ–ֹלֵהינּו  אדני 
נְטּויָה. וְִאּלּו ֹלא הֹוצִיא ַהָּקדֹוׁש ָבּרּו� הּוא 
צְַריִם, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבנֵינּו ּוְבנֵי  ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ
ְבִּמצְָריִם.  לְַפְרעֹה  ָהיִינּו  ְמֻׁשְעָבִּדים  ָבנֵינּו 
כֻּלָּנּו  נְבֹונִים,  כֻּלָּנּו  ֲחָכִמים,  כֻּלָּנּו  וֲַאִפּלּו 
ִמצְוָה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  יֹוְדִעים  כֻּּלָנּו  זְֵקנִים, 

ר ִבּיצִיַאת ִמצְַריִם.  ָעלֵינּו לְַסֵפּ
ר ִבּיצִיַאת ִמצְַריִם  וְָכל ַהַמְרבֶּה לְַסֵפּ

ֲהֵרי זֶה ְמֻׁשָבּח.

ַמֲעֶׂשה
ֶאלְעָזָר  י  וְַרבִּ יְהֹוֻשעַ  י  וְַרבִּ אֱלִיעֶזֶר  בְַּרבִּי 
בֶּן עֲזְַריָה וְַרבְּי עֲִקיבָא וְַרבִּי טְַרפֹון ֶשהָיּו 
ִרים בִּיצִיַאת  ין בִּבְנֵי בְַרק, וְהָיּו ְמַספְּ ְמֻסבִּ
ֶׁשבָּאּו  עַד  הַלַּיְלָה  אֹותֹו  כָּל  ִמצְַריִם 
ִּיעַ  ַתלְִמיֵדיהֶם וְאְָמרּו לָהֶם: ַרּבֹוֵתינּו, הִג

זְַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשחֲִרית.

למעשה  היא  העבדות   - היינו  עבדים 
על- נשלטות  או  תלות  סוג של  או  שעבוד 

חופשי  להיות  לאדם  נותן  שאינו  גוף  ידי 
ולפעול על פי שכלו ורצונו האמיתי. עבדים 
הם בני אדם משועבדים - עבדים להרגלים, 
מתבטא  הדבר  ולסטיגמות.  לקונספציות 
המחשבה  חופש  כולו.  ובעולם  בעם  בפרט, 
והרצון, יציאה מן השעבוד והתלות וחתירה 
לאמת הפנימית, הם שלַּבים הכֵרחיים בדרך 
של הפרט, של העם ושל העולם כולו ליציאה 

לחירות אמיתית. 
העובדה שעם ישראל נולד מתוך מצב של 
עבדות, מראה לנו, שיש, אולי, הכֵרַח בעבדות 
העבדות  ולחופש.  לחירות  אותנו  המחברת 
יוצרת אצלנו יחס של מחויבות למשהו גדול 
מאיתנו - אנחנו בונים אצלנו את המחויבות 
העליון,  לאידאל  החיים,  למציאות  לאמת, 
למהותנו  אותנו,  ההיסטורי המחבר  לתהליך 
החיים  ולעצם  לזהותנו  כעם,  הפנימית 

האנושיים הטבעיים, הבריאים והשמחים.

היד   - נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד 
הַנַעשית  נקודתית  פעולה  מסמלת  החזקה 
בעוצמה. הזרוע הנטויה מראה זרוע המורמת 
לא  שעדיין  מתמשכת,  בפעולה  זמן  לאורך 

הסתיימה.
היציאה ממצרים היא ארוע נקודתי בעברנו 
של  העוצמתית  הפעולה  הוא  שלו  שהתוכן 
ליציאה  כעם.  והולדתנו  ממצרים  יציאתנו 
כל  לאורך  מתמשך  צד  גם  יש  ממצרים 
שאנחנו  העובדה,  את  המסמל  ההיסטוריה, 
עדיין בתהליך היציאה מהְּמָצרים האישיים, 

הלאומיים והעולמיים שלנו.
כל עוד התהליך נמשך, מוטלת עלינו החובה, 
חכמים  שאנחנו  חושבים  אנחנו  אם  גם 
ויודעים הכול, להבין שאנחנו עדיין  ונבונים 
בדרך ועלינו להבין שיש לנו עוד מה ללמוד 

על עצמנו.

מעשה ב... - בליל הסדר מצווה לספר 
ביציאת מצרים אבל צריך לזכור, שהסיפור 
פעמים  המטרה.  ולא  המניע  להיות  אמור 
רבות קורה שהאמצעים הופכים למטרה, גם 
גם  הציבורית.  בראייה  וגם  אישית  בראייה 
באינטנסיביות  לעסוק  יש  במקרים שבהם 
באמצעים, המטרה חייבת תמיד להיות מול 

העיניים.

צריכות  מקבלים  – התשובות שאנחנו  עבדים היינו 
עבדים  היינו  הדרך,  בהתחלת  באמת.  לנו,  להתאים 
לשליט זר בארץ זרה. גם היום יוצא לנו להרגיש שאנחנו 
זרים לעצמנו. לפעמים אנחנו עבדים לרצונות הָאנוכיים 
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. 

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.
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ָאַמר רַּבִי ֶאלְָעזָר בֶּן ֲעזְַריָה: ֲהֵרי ֲאנִי ְכּבֶן 
יְצִיַאת  ָאֵמר  ֶׁשֵתּ זִָכיִתי  וְֹלא  ָׁשנָה,  ִׁשְבִעים 
זֹוָמא:  בֶּן  ֶׁשְּדָרָׁשּה  ַעד  ַבּלֵּילֹות  ִמצְַרים 
 Oצֵאְת יֹום  ֶאת  זְכֹּר  ִתּ לְַמַען  ֶׁשנֶּאֱַמר, 
 E  Oַחיֶּי יְֵמי   :Oַחיֶּי יְֵמי  ָכּל  ִמצְריִם  ֵמֶאֶרץ 
וֲַחָכִמים  ַהלֵּילֹות.   E  Oַחיֶּי יְֵמי  ָכּל  ַהיִָּמים, 
אֹוְמִרים: יְֵמי ַחיֶּיE O ָהעֹולָם ַהזֶּה, ָכּל יְֵמי 

ִׁשיַח. ַחיֶּיE O לְָהִביא לִימֹות ַהָמּ
קֹום, ָבּרּו� הּוא.  ָבּרּו� ַהָמּ

ָבּרּו� ֶׁשנַָּתן ּתֹוָרה לְַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, 
ָבּרּו� הּוא. 

ְכּנֶגֶד
ַאְרָבָּעה ָבנִים ִּדְבָּרה ּתֹוָרה.

ם,   ֶאָחד ָחָכם, וְֶאָחד ָרָׁשע, וְֶאָחד ָתּ
וְֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע לְִׁשאֹול.

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? 
טִים  ְׁשפָּ ָמה הָעֵדֹות וְהַֻחִּקים וְהִַמּ
ֲאֶׁשר צִוָּה אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶאְתכֶם? 

ַסח:  ה אֱָמר לֹו כְּהִלְכֹות הַפֶּ וְַאף ַאָתּ
ַסח ֲאפִיקֹוָמן. אֵין ַמפְטִיִרין ַאחַר הַפֶּ

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

מתל-אביב לירושלים יש גם ירידות". 

העולם הזה - העולם העכשווי. כאן ועכשיו. 
העולם הבא - העולם העתידי אותו אנחנו 
בזכותנו,  כאן  העולם שיהיה  ועכשיו.  כאן  בונים 

אם נשקיע גם בעתיד ולא רק בהווה.

ימות המשיח - שלב עתידי בהתפתחות 
המציאות האידאלית.

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה 
הרעיונית  המציאות  כי  מבחינים  אנחנו   -
שממנה נוצר העם מדברת אל כל החלקים 
בעם ומודעת לעובדה שהאנשים שונים זה 
מזה בראיית המציאות, בבירור, בהשקפות, 
בעובדה  להכיר  עלינו  ובמעשים.  בדעות 
להתפתח  לחברה  מסייע  בחברה  שהשוני 

ולברר את עצמה.
בארבעת  להבחין  יכולה  נוספת  ראיה  זווית 

ה"בנים" בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. 

ממצרים,  היציאה  ברעיון  בקיא   - חכם 
את  העם,  מהות  את  ומבין  לאמת  מחובר 
שכולנו  הכללי  התהליך  ואת  תפקידו 
נכנסת  לחכם  לפיכך, התשובה  לו.  שותפים 
הנובעים  והמהלכים  ההלכות  לפרטי  איתו 

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, 
לנסות  נפסיק  אידאלית,  למציאות  בדרך 
שלנו  הדמיון  פי  על  המציאות  את  להוביל 
ונשאף להגיע למדרגת החכם. עלינו להשקיע 
מאמצים משותפים להכרת הזהות הישראלית 
כך  בתוכנו.  אותה  ולחשוף  שלנו  המשותפת 
נוכל להשפיע נכון על התהליך הגדול שכולנו 
עוברים, מתוך ידיעה שאנחנו חלק ממציאות 
גדולה ומתהליך גדול, המוביל אותנו לחופש 

ולחרות פרטית, לאומית ועולמית.

הסדר.  לליל  שייכים  כולם   – בנים  ארבעה  כנגד 
החכם שמבין, יודע ומכיר את האמת ורוצה ועושה הכל 
הרשע  כולו.  ולעולם  ישראל  לעם  לו,  טוב  שיהיה  כדי 
השולחן  ליד  הוא  גם  נמצא  ומורד,  מתנגד  שלכאורה 
ואיננו  יודע  ומראה בכך שגם הוא שייך. התם שאיננו 
מוכן  הוא  לדעת.  ופשוט  טבעי  רצון  לו  יש  אבל  מבין, 
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.
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ָרָׁשע ַמה הּוא אֹוֵמר? 
מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם? לָכֶם V וְֹלא לֹו. 
ּולְפִי ֶׁשהֹוצִיא אֶת עַצְמֹו מִן הַכְּלָל כָּפַר 

ה הְַקהֵה אֶת ִשנָּיו וֶאֱמֹר לֹו:  ּבָעִָּקר. וְאַף אַָתּ
צְָריִם.  בַּעֲבּור זֶה עָָׂשה אדני לִי בְּצֵאִתי מִִמּ
לִי V וְֹלא לֹו. אִּלּו הָיָה ָׁשם, ֹלא הָיָה נִגְאָל.

ָתּם ָמה הּוא אֹוֵמר? 
ַמה זֹּאת? וְאַָמְרָתּ אֵלָיו: בְּחֹזֶק יָד 

הֹוצִיאָנּו אדני ִמִּמצְַריִם, ִמבֵּית עֲבִָדים.

וְֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע לְִׁשאֹול
 Gְְַּדָתּ לְבִנ ַתח לֹו, ֶׁשנֶּאֱַמר: וְהִג ַאְתּ פְּ
בַּיֹום הַהּוא לֵאמֹר, בַּעֲבּור זֶה עָָׂשה 

צְָריִם. אדני לִי בְּצֵאִתי ִמִמּ

ַבּיֹום  לֹוַמר  לְמּוד  ַתּ חֶֹדׁש,  ֵמֹראׁש  יָכֹול 
יֹום,  ִמְבּעֹוד  יָכֹול  ַההּוא  ַבּיֹום  ִאי  ַההּוא, 
לְמּוד לֹוַמר ַבֲּעבּור זֶה E ַבֲּעבּור זֶה ֹלא  ַתּ
ּוָמרֹור  ַמצָּה  ֶׁשיֵׁש  ְבָּׁשָעה  ֶאלָא  י  ָאַמְרִתּ

.Oֻמנִָּחים לְָפנֶי

ִחלָּה עֹובְֵדי עֲבֹודָה זָָרה הָיּו אֲבֹוֵתינּו,  ִמְתּ
קֹום לַעֲבֹדָתֹו, ֶׁשנֶּאֱַמר:  וְעַכְָׁשיו ֵקְרבָנּו הַָמּ
אַָמר  כֹּה  הָעָם,  כָּל  אֶל  יְהֹוֻשעַ  וַיֹאֶמר 
יְָׁשבּו  הַנָּהָר  בְּעֵבֶר  יְִׂשָראֵל:  אֱ–ֹלהֵי  אדני 
ַרח אֲבִי אַבְָרהָם וַאֲבִי  אֲבֹוֵתיכֶם מֵעֹולָם, ֶתּ
נָחֹור, וַיַּעַבְדּו אֱ–ֹלהִים אֲחִֵרים. וָאֶַקח אֶת 

שלילית,  כדמות  לכאורה  מצטייר   - רשע 
הבאה לכפור במציאות. הרשע הוא זה שלא 
מחובר לכלל, מפריד עצמו מהמאמץ הכללי 

המשותף ליצור מציאות טובה יותר יחד. 
לרשע  למעשה  אומרים  אנחנו  הסדר  בליל 
ישיבתו  שעצם  מהכלל,  עצמו  את  שהוציא 
בסדר מוכיחה שהוא חלק מהעם. "אילו היה 
שם, לא היה נגאל" ומכאן נובע שזה שהוא 
אומר  זה  וכפירתו,  התנגדותו  כל  עם  כאן, 
חלק  הוא  גם  שם.  גם  היה  שהוא  בהכרח 
גם אם ישתדל להוציא  בלתי נפרד מהעם. 

עצמו מהכלל, הוא יישאר חלק ממנו.

מתחילה  הזרה  העבודה   - זרה  עבודה 
בריאות  ותחושות  אצלנו מרגשות אמיתיים 
לעיתים  בחיים,  מתרגמים  אנחנו  אותם 
באופן שלילי, לפי שכלנו האנושי ודמיונותינו 
את  מוצאים  אנחנו  והנמוכים.  הפרטיים 
הפועלים  הכוחות  לאחד  מתמכרים  עצמנו 
את  שוכחים  כך  ומתוך  במציאות  עלינו 

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.
ממנו  היוצאים  והרעיונות  האידאל  כאשר 
ולחוד  יחד  נרגיש  אותנו,  שינחו  אלה  הם 
אישי  באופן  מאיתנו  ואחד  אחת  כל  שגם 

מתקדמים בחיים.
ההיסטוריה  ועל  המציאות  על  רחב  במבט 
אנחנו יכולים להבחין שיש רעיון שמוביל את 
מורגשת  העם  של  ההתקדמות  שלנו.  העם 
ביותר כאשר אלה ממנהיגיו, הפועלים לאור 
לבטא  מצליחים  המחבר,  העליון  האידאל 

את הרעיון במעשים.

 - גדול  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי 
השאיפות והאידאלים שלנו אינם מתבטאים 

רק ברוח ובמעשה אלא גם בחומר.
את  מובילה  שהחומריות  אומר  זה  אין 
בשאיפתנו  שני,  מצד  אבל  האידאל, 
על  גם  נוותר  לא  האידאלית,  למציאות 
לעם  הפרטי,  לאדם  החומרית,  האידאליות 
ישראל  עם  של  התקדמותו  כולו.  ולעולם 
לא  אך  ובתרבות,  ברוח  להתבטא  אמורה 

פחות מכך בשגשוג כלכלי.
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אֲבִיכֶם, אֶת אַבְָרהָם, מֵעֵבֶר הַנָּהָר וָאֹולֵ' 
זְַרעֹו  אֶת  וָאְַרבֶּה  כְּנָעַן,  אֶֶרץ  בְּכָל  אֹותֹו 
ן לְיִצְחָק אֶת יַעֲֹקב  ן לֹו אֶת יִצְחָק, וָאֵֶתּ וָאֵֶתּ
ֵּׂשעִיר  הַר  אֶת  לְעֵָׂשו  ן  וָאֵֶתּ עֵָׂשיו.  וְאֶת 

לֶָרֶׁשת אֹתֹו, וְיַעֲֹקב ּובָנָיו יְָרדּו מִצְָריִם.

 �ָבּרּו לְיְִׂשָרֵאל,  ַהבְָטָחתֹו  ׁשֹוֵמר   �ָבּרּו
הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָבּרּו� הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵּקץ, 
לֲַעׂשֹות ְכּמֹו ֶּׁשָאַמר לְַאבְָרָהם ָאבִינּו ִבּבְִרית 
ֵבּין ַהְבָּתִרים, ֶׁשנֶּאֱַמר: וַיֹּאֶמר לְַאבְָרם, יָֹדע 
לֶָהם,  ֹלא  ְבֶּאֶרץ   Oזְַרֲע יְִהיֶה  גֵר  ִכּי  ַדע  ֵתּ
וֲַעבָדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַבּע ֵמאֹות ָׁשנָה. וְגַם 
כֵן  וְַאֲחֵרי  ָאנֹכִי  ָדּן  יֲַעבֹדּו  אֲֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת 

יֵצְאּו ִבְּרכֻׁש גָּדֹול.

עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ְמַכֶּסה ֶאת ַהַּמּצֹות. 
ַמְגִּביִהים ֶאת ּכֹוס ַהַּיִין.

וְִהיא ֶׁשָעְמָדה לַאֲבֹוֵתינּו וְלָנּו,
ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִבּלְָבד ָעַמד ָעלֵינּו 

לְכַּלֹוֵתנּו, ֶאלָּא ֶׁשְבָּכל ּדֹור וָדֹור 
עֹוְמִדים ָעלֵינּו לְכַּלֹוֵתנּו, 

וְַהָּקדֹוׁש ָבּרּו� הּוא ַמצִּילֵנּו ִמיָָּדם.

מכסים את המצות ומגביהים את 
כוס היין - כאשר אנחנו מנסים למצות את 
הבירור, אנחנו מגלים את המצות. כאשר אנחנו 
שמחלחלות  בהבנות  שהתקדמנו  מרגישים 

בתוכנו, אנחנו מציינים זאת בהרמת כוס היין. 

עם  של  הקיום  עצם   - שעמדה  והיא 
להמשך  פנימית  הבטחה  בתוכו  כולל  ישראל 
הקיום והפעילות של העם שלנו למילוי תפקידו 
הפועל  אל  שלנו  הפוטנציאל  הוצאת  בעולם. 

תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו.

עלינו  עומדים  ודור  דור  שבכל 
סיבות  מספיק  היו  ישראל  לעם   - לכלותנו 
לאחר  האנושית.  ההיסטוריה  מנוף  להעלם 
לארצו,  העם  חלקי  בין  ניתוק  של  שנים  אלפי 
הסדר.  בליל  יחד  הערב  ויושבים  זוכים  אנחנו 
ריבוני  להיות  שזכה  ישראל  מעם  חלק  אנחנו 
ולהחיות את שפת התנ"ך להיות שפתו  בארצו 
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 
והשקפה  הרגשה  לפי  ואחת  אחד  כל  ה"מגיד". 
שונה. עלינו לזכור שהבירור שאנחנו עוסקים בו 
אנחנו  בחיים  הגדולה.  למטרה  אמצעי  רק  הוא 
באמצעים  בעיסוק  פעמים  הרבה  שוקעים 
ושוכחים להתרכז במטרה. רבים מאיתנו מוצאים 
את עצמם 'חיים בשביל לעבוד' ושוכחים שאנחנו 
איננה  זו  מחשבה  גם  לחיות'.  בשביל  'עובדים 
מספיקה עדיין, שהרי עיקר העיסוק המחשבתי 

צריך להיות במטרת החיים עצמם. 
ברמה האישית אנחנו יכולים להרגיש פחות קשורים 
והעיסוק  יתכן  הפרטית.  החיים  מטרת  לבירור 
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?

לא  נוכל להתחמק.  לא  ואחרות  משאלות אלה 
מדובר באדם פרטי שיכול להחליט לחיות את 
חייו ללא מטרה ערכית ברורה. יש לנו אחריות 
הנוכחי  הדור  כלפי  עצמנו,  כלפי  העם,  כלפי 

והדורות הבאים.
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ַמִּניִחים ֶאת ַהּכֹוס. עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ְמַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות.

י לַעֲׂשֹות לְיַעֲֹקב  צֵא ּולְַמד ַמה בִֵּּקׁש לָבָן הָאֲַרִמּ
אָבִינּו. ֶׁשפְַּרעֹה ֹלא ּגָזַר אֶלָּא עַל הַזְּכִָרים וְלָבָן 

בִֵּּקׁש לַעֲקֹור אֶת הַכֹּל, ֶׁשנֶּאֱַמר: 
ִבְּמֵתי  ָׁשם  וַּיָּגָר  ִמצְַריְָמה  וַּיֵֶרד  ָאבִי,  אֹבֵד  י  אֲַרִמּ

ְמַעט, וַיְִהי ָׁשם לְגֹוי גָּדֹול, ָעצּום וָָרב.
י הִַּדּבּור. וַיֵֶּרד ִמצְַריְָמה V אָנּוס עַל פִּ

ֵּקעַ  ד ֶׁשֹלא יַָרד יַעֲֹקב אָבִינּו לְהְִׁשַתּ וַיָּּגָר ָׁשם V ְמלֵַמּ
 Vבְּמִצְַריִם אֶלָּא לָגּור ָׁשם, ֶׁשנֶּאֱַמר: וַיֹאְמרּו אֶל
לַצֹּאן  מְִרעֶה  כִּיVאֵין  בָּאנּו  בָּאֶָרץ  לָגּור  פְַּרעֹה, 
כְּנָעַן.  בְּאֶֶרץ  הָָרעָב  כִּיVכָבֵד   ,Gלַעֲבֶָדי אֲֶׁשר 

ה יְֵׁשבּוVנָא עֲבֶָדיG בְּאֶֶרץ גֶֹּשן. וְעַָתּ
ִבְּמֵתי ְמַעט E כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: בְִּׁשבְעִים נֶפֶׁש יְָרדּו 
 Gאֱ–ֹלהֶי אדני   Gָׂשְמ ה  וְעַָתּ מִצְָריְמָה,   Gאֲבֶֹתי

ַמיִם לָֹרב. כְּכֹוכְבֵי הַָׁשּ
וַיְִהי ָׁשם לְגֹוי V מְלַמֵד ֶׁשהָיּו יְִׂשָראֵל מְצֻיָּנִים ָׁשם.

גָּדֹול ָעצּום V ּכְמָהֹ ֶׁשנֶּאֱמַר: ּובְנֵי יְִׂשָראֵל פָּרּו וַיְִׁשְרצּו 
ָמּלֵא הָאֶָרץ אֹתָם. וַיְִרּבּו וַיַעַצְמּו בִּמְאֹד מְאֹד, וִַתּ

וָָרב V כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: ְרבָבָה כְּצֶַמח הַָּׂשֶדה נְַתִּתי', 
בֹאִי בַּעֲִדי עֲדָיִים, ָׁשַדיִם נָכֹנּו  גְְּדלִי וַָתּ ְרבִּי וִַתּ וִַתּ
עָלַיִ'  וָאֶעֱבֹר  וְעְֶריָה.  עֵֹרם  וְאְַתּ  חַ,  צִֵמּ ּוְׂשעֵָר' 
בְּדַָמיִ'  לָך  וָאַֹמר  ּבְדַָמיִ',  מְִתּבֹוסֶסֶת  וָאְֶראֵ' 

חֲיִי, וָאַֹמר לָך בְּדַָמיִ' חֲיִי.

צְִרים וַיְַעּנּונּו,  וַיֵָּּרעּו אָֹתנּו ַהִמּ
נּו ָעלֵינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה. וַיְִּתּ

הָבָה  ֶׁשנֶּאֱַמר:  ּכְמָהֹ   V ַהִמּצְִרים  אָֹתנּו  וַּיֵָרעּו 
כִּיVִתְקֶראנָה  וְהָיָה  ןVיְִרבֶּה,  פֶּ לֹו  נְִתחַכְּמָה 
מִלְחָמָה וְנֹוסַף גַּםVהּוא עַלVׂשנְאֵינּו וְנִלְחַםVבָּנּו, 

וְעָלָה מִןV הָאֶָרץ.
ים  וַיְַּעּנּונוּ V כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: וַיִָּׂשימּו עָלָיו ָׂשֵרי מִִסּ

למידה  של  בתהליך  אנחנו   - ולמד  צא 
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.
מהשבלונות  יציאה  דורש  האמיתי  הלימוד 
בתוכם  והמצרים  מהמסגרות  המוכרות, 

אנחנו חיים.
לפעמים אנחנו מפחדים - מפחדים לחשוב, 
כלל  בדרך  הוא  הפחד  להשתנות.  מפחדים 
מסוימת  פרטית  הסתגרות  של  תוצאה 
אותנו.  המחיים  לאידאלים  חיבור  וחוסר 
מהחיים  לצאת  ללמוד.  כדי  לצאת  עלינו 
על  וללמוד  האנוכיים,  הפרטיים  הקטנוניים 
חיינו המשותפים, על האידאלים, על החופש, 

על החרות.

ההבטחה   - הדיבור  פי  על  אנוס 
העם  ראשית  של  העבדות  על  לאברהם 

בארץ זרה, יצרה למעשה את המציאות. 
הדמיונות  המציאות.  לדבר  להקשיב  עלינו 
אינם  שיהיו,  ככל  וחזקים  ברורים  שלנו, 

יכולים להתחרות בחוזק של המציאות.
בעובדות  להכיר  אותנו  אונסת  המציאות 

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.
בהסטוריה  ניכר  שלנו,  הקיום  מפלא  חוץ 
גם  כך  ומתוך  הרוחני  כשרוננו  העולמית 
העולם  על  והמוסרית  הערכית  השפעתנו 
כולו, בעיקר מתוך הערכים הנובעים המלווים 

אותנו מאז נהיינו לעם.
אין   - אישי  איננו  שהכשרון  לציין  חשוב 
או  כאלה  אנשים  בין  להבדלים  הכוונה 
אחרים, שהרי ברמה הפרטית כל בני האדם 
שווים הם. המאפיינים יוצאי הדופן הם של 
בין  לאומית  כתופעה  כולו,  ישראל  העם 

האומות לכל אורך ההיסטוריה.
ישראל  עם  של  והמאפיינים  התכונות 
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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לְַמעַן עַנֹּתֹו בְּסִבְֹלָתם. וַיִּבֶן עֵָרי מִסְכְּנֹות לְפְַרעֹה. 
אֶתVפִּתֹם וְאֶתVַרעְַמסֵס.

נּו ָעלֵינּו עֲבָֹדה ָקָׁשה V ּכְמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: וַיַּעֲבִידּו  וַיְִּתּ
מִצְַרים אֶתVבְּנֵי יְִׂשָראֵל בְּפֶָר'.

וַנִּצְַעק אֶל אדני אֱ–ֹלֵהי אֲבֵֹתינּו, וַיְִִּּׁשַמע אדני אֶת 
ֹקלֵנּו, וַּיְַּרא אֶת ָענְיֵנּו וְאֶת עֲָמלֵנּו וְאֶת לֲַחצֵנּו.

ֶׁשנֶּאֱמַר:  כְּמָה   V אֲבֵֹתינּו  אֱ–ֹלֵהי  אֶל אדני  וַנִּצְַעק 
מִצְַרים,  מֶלֶ'  וַיָּמָת  הָהֵם  הַָרבִּים  בַיָמִים  וַיְהִי 
עַל  וַַתּ וַיִּזְעָקּו,  מִןVהָעֲבֹודָה  בְנֵיVיְִׂשָראֵל  וַיֵּאָנְחּו 

ַׁשוְעָתָם אֶל הָאֱ–ֹלהִים מִן הָעֲבֹדָה.
וַיְִִּּׁשַמע  ֶׁשנֶּאֱַמר:  כְּמָה   V ֹקלֵנּו  אֶת  אדני  וַיְִִּּׁשַמע 
 Vאֶת אֱ–ֹלהִים  וַיִִּּזְּכֹור  אֶתVנַאֲָקָתם,  אֱ–ֹלהִים 

בְִּריתֹו אֶתVאַבְָרהָם, אֶתVיִצְחָק ואֶתVיַעֲֹקב.
וַיְַּּרא אֶת ָענְיֵנּו V זֹו פְִּריׁשּות ֶּדֶר' אֶֶרץ, כְּמָה ֶׁשנֶּאֱמַר: 

וַיְַּרא אֱ–ֹלהִים אֶתVבְּני יְִׂשָראֵל וַיֵַּדע אֱ–ֹלהִים.
וְאֶת עֲָמלֵנּו V אֵּלּו הַבָּנִים. כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: כָּלVהַבֵּן 

חַּיּון. ְׁשלִיכֻהּו וְכָלVהַבַּת ְתּ הַיִּּלֹוד הַיְאָֹרה ַתּ
 Vוְגַם ֶׁשנֶּאֱַמר:  כְּמָה  הְַּדחַק,  זֶה   V לַַחצֵנּו  וְאֶת 

ָראִיִתי אֶתVהַלַּחַץ אֲֶׁשר מִצְַרים ֹלחֲצִים אָֹתם.

וַּיֹוצִֵאנּו אדני ִמִמצְַרים ְבּיָד ֲחזָָקה ּובִזְֹרַע נְטּויָה, 
ּובְמָֹרא גָֹּדל, ּובְאֹתֹות ּובְמְֹפִתים.

וַּיֹוצִֵאנּו אדני ִמִמּצְַרים V ֹלא עַל יְֵדי ַמלְאָ', וְֹלא 
עַל יְֵדי ָׂשָרף, וְֹלא עַל יְֵדי ָׁשלִיחַ, אֶלָּא הַָּקדֹוׁש 
י  וְָעבְַרִתּ ֶׁשנֶּאֱַמר:  ּובְעַצְמֹו,  בִּכְבֹודֹו  הּוא  בָּרּו' 

וירעו אותנו המצרים - כאשר אנחנו 
נמצאים בתוך הְּמָצרים האישיים והכלליים, 
מהצרות  לצאת  הדרך  את  מחפשים  אנחנו 

ואיננו יכולים לחיות בחופשיות ובשמחה.
זו  רע.  קצת  גם  בנו  שיהיה  גורם  זה  מצב 
רק  לא   - לנו"  "וירעו  של  התוצאה  הייתה 
שיכנס קצת  לנו  גרמו  אלא  רע,  לנו  שעשו 
מהרע גם בתוכנו. ההתדרדרות הזאת גרמה 
לנו לשכוח את מהותנו ואת תפקידנו, ברמה 

האישית והלאומית.

מתבטאת  תמיד  לא  הצעקה   - ונצעק 
בהשמעת קול. צעקת הציבור מורגשת בדרך 
ישנה   - הכללית  הציבורית  באווירה  כלל 
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 
שהצעקה  אמונה  ועל  גדולה  תקווה  על 
המציאות  ומן  תישמע,  דבר  של  בסופו 
מהדמיון  יותר  הרבה  והיצירתית  הגדולה 

שלנו, יגיע השינוי.
עם  ההשלמה  חוסר  של  הזאת  התכונה  גם 
ביכולת  והאמונה  מחד  העכשווי  המצב 
היא  מאידך,  שלנו  הכללית  ההתגברות 
שלנו,  כך  ומתוך  העם  של  מהתכונות  חלק 

הפרטים.

והיאוש  הצעקה   -  ... וירא   ... וישמע 
מיטב  כפי  שלנו,  ההשתדלות  עם  ביחד 

יכולתנו, משדרגים את מצבנו.
הבנת  מתוך  הקשים,  במצבים  גם  למעשה, 
ההבנה  בנו  נולדת  בנו,  הטמון  הפוטנציאל 
שמשפיעה בסופו של דבר על כל המציאות 

מסביב.
השינוי שמתחולל מתרחש למעשה בתוכנו. 
לעצמנו,  מתחברים  אנחנו  השינוי  בעקבות 
למהות שלנו, לזהות שלנו ומתוך כך אנחנו 
למצב  היינו  בו  נעים  הלא  מהמצב  יוצאים 

חדש, בדרך לחופש המלא.
הוא  שהקושי  היא  מכך  המסקנות  אחת 
חלק מהדרך, אבל גם בזמנים קשים עלינו 
את  להבין  שלנו,  המשותף  בכח  להאמין 

השייכות ולפעול על פי מיטב הבנתנו.

לעזרה,  מחכים  אנחנו  לפעמים   – ידי שליח  ולא על 
אנחנו  כאשר  למעשה,  מהבוץ.  אותנו  שיוציא  למישהו 
עושים בעצמנו למען עצמנו, אנחנו מגלים שאנחנו באמת 
להמשיך.  לרצות  לנו  עוזרת  והפעולה  להשפיע,  יכולים 
כאשר מישהו אחר עוזר לנו, אנחנו מתרגלים לסמוך על 
ונולדת אצלנו העצלנות. עלינו להאמין בעצמנו,  אחרים 

בכל אחד ואחת מאיתנו, כחלק מעם ישראל כולו.
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כָלEְבּכֹור  וְִהֵכּיִתי  ַהזֶה,  ַבּלַּיְלָה  בְֶאֶרץ–ִמצְַרים 
ּובְכָלEאֱ–ֹלֵהי  וְַעדEְבֵּהָמה,  ֵמָאָדם  ִמצְַרים  ְבֶּאֶרץ 

ִמצְַרים ֶאעֱֶׂשה ְׁשָפִטים. אֲנִי אדני.
י בְאֶֶרץEִמצְַרים ַבּלַּיְלָה ַהזֶה V אֲנִי וְֹלא מַלְאָ' וְָעבְַרִתּ
וְִהֵכּיִתי ָכּלEבְכֹור ְבּאֶֶרץ ִמצְַרים V אֲנִי וְֹלא ָׂשָרף.
לִיחַ. ּובְכָלEאֱ–ֹלהֵי ִמצְַרים אֶעֱֶׂשה ְׁשָפִטים V אֲנִי וֹלא הַָׁשּ

אֲנִי אדני V אֲנִי הּוא וֹלא אַחֵר.
ְבּיָד חֲזָָקה V זֹו הֶַּדבֶר, כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: הִנֵּה יַדVאדני 
הֹויָה בְּמְִקנGְ אֲֶׁשר בַָּּׂשֶדה, בַּּסּוסִים, בַּחֲמִֹרים, 

בַּגְַּמלִּים, בַּבָָּקר ּובַצֹּאן, ֶּדבֶר כָּבֵד ְמאֹד.
וְחְַרּבֹו  ֶׁשנֶּאֱַמר:  כְּמָה  הַחֶֶרב,  זֹו   V נְטּויָה  ּובִזְֹרַע 

ְׁשלּופָה בְּיָדֹו, נְטּויָה עַלV יְרּוָׁשלִָ ִם
ֶׁשנֶּאֱַמר: אֹו  כְּמָה  גִּּלּוי ְׁשכִינָה,  זֹו   V ּובְמָֹרא גָֹּדל 
ּגֹוי  מִֶּקֶרב  גֹוי  לֹו  לַָקחַת  לָבֹוא  אֱ–ֹלהִים  הֲנִסָּה 
בְַּמסֹּת בְּאֹתֹת ּובְמֹופְִתים, ּובְמִלְחָמָה ּובְיָד חֲזָָקה 
Vאֲֶׁשר כְּכֹל  גְֹּדלִים,  ּובְמֹוָראִים  נְטּויָה,  ּובִזְרֹועַ 

.Gעָָׂשה לָכֶם אדני אֱ–ֹלהֵיכֶם בְּמִצְַרים לְעֵינֶי
טֶּה  טֶּה, כְּמָה ֶׁשנֶּאֱַמר: וְאֶתVהַַמּ ּובְאֹתֹות V זֶה הַַמּ

עֲֶׂשהVּבֹו אֶתVהָאֹתֹת. ַּקח בְּיְָדG, אֲֶׁשר ַתּ הַזֶה ִתּ

נֹוֲהִגים ְלַהִּטיף ִטָּפה ִמן ַהּכֹוס ַּבֲאִמיַרת ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיֲמרֹות 
ָעָׁשן, ְוֶעֶׂשר ַהּמּכֹות ְדַצ"ְך ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב – ְּבַסְך ַהּכֹל ֵׁשׁש 

ֶעְׂשֵרה ִטּפֹות.

י מֹופְִתים  ּובְמְֹפִתים V זֶה הַדָּם, כְּמָה ֶׁשנֶּאֱמַר: וְנַָתִתּ
מַיִם ּובָאֶָרץ, דָּם וָאֵׁש וְִתימֲרֹות עָָׁשן. בַָּׁשּ

באה  שכינה  המילה   - שכינה  גילוי 
מהשרש 'שכן'. אנחנו מבחינים שמישהו גר 
(אור  סימנים  פי  על  מסוים  בבית  (=שוכן) 
וכד'). כאשר אדם או  בבית, תנועת אנשים, 
מבחינים  אידאלים  פי  על  פועלים  קבוצה 

בכך בפעולותיהם. 
כאשר עם ישראל מגיע למצב שהאידאלים 
הם  כאילו  נראים  הם  עליו,  פועלים  שבו 

"שוכנים" בתוכו.
את  להשוות  היא  המשותפת  מטרתנו 
רצונותינו הפרטיים עם השאיפות הגדולות 

של העם הנמצאות בתוכנו. 
את  חיים  אנחנו  שבו  למצב  נגיע  אם 
האידאלים שלנו, יורגש הדבר על-ידינו ועל 

ידי העולם כולו.

נוהגים להטיף טיפה מן הכוס ... 
- כזכור, היין מסמל עבורנו את השמחה ואת 

ההתקדמות.
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 
טיפה  להפחית  הדורות  בכל  ישראל  עם 

מכוס היין.
שמטרתנו  לזכור  עלינו  האישית,  ברמה  גם 
איננו  בארצנו.  חופשי  עם  להיות  היא 
מחפשים רק את החופש הפרטי. יותר מכך, 
בדרך  היא שלב  הלאומית  לחרות  השאיפה 

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.

לנו  נדמה  לפעמים   -  ... צפרדע,  דם, 
שאפשר לשנות את המצב ולצאת מהמצרים 
ההיסטוריה  אחת.  בבת  והלאומיים  הפרטיים 
מראה לנו שהמציאות מתקדמת בקצב שלה, 
'עכשיו'  יקרה  שמשהו  שלנו  הרצון  בהדרגה. 
עצמה.  המציאות  על  משפיע  לא  כלל  בדרך 
אצלנו",  "עובדת  לא  לזכור שהמציאות  עלינו 
אלא אנחנו פועלים בתוך המציאות המורכבת.

בהדרגה.  מתרחשת  מהמצרים  יציאתנו  גם 
המשפיעים  רבים  לגורמים  עבדים  אנחנו 
מבוטאים  אלה  גורמים  במציאות.  עלינו 
של  בסביבתו  המתרחשות  השונות  במכות 
האדם הפרטי, במחלות שפוגעות בו וברכושו, 
עצמם.  החיים  בעצם  ובפגיעה  טבע  בפגעי 
שיא הפגיעה הוא המוות שהוא ניתוק ממקור 

על  בעיקר  פעלו  למצרים  שארעו  המכות   – מכות  עשר  אלו 
עם ישראל, שהרגיש עד אז שהוא בורג קטן ולא חשוב במערכת 
המצרית. העם הבין שהוא שונה. כל מכה פגעה במצרים בצד אחר 
(צפרדע),  החיים  בשלוות  (דם),  ובשתיה  באוכל   – לחיים  שקשור 
(דבר),  בפרנסה  (ערוב),  החברה  בחיי  (כינים),  הגוף  בהרגשות 
בבריאות הכללית (שחין), בטבע (ברד, ארבה), בקשר עם המציאות 
(חושך) ובחיים עצמם (מכת בכורות). עם ישראל נשאר שלם ולא 
השונים  העמים  את  רואים  אנחנו  ההיסטוריה  כל  לאורך  נפגע. 
שאנחנו  ומבינים  עצמנו  על  מסתכלים  אנחנו  ונעלמים.  נוצרים 

שייכים למשהו שונה – עם ישראל חי!
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יִם,  יִם, ּובִזְֹרעַ נְטּויָה V ְׁשַתּ דָּבָר אַחֵר: בְּיָד חֲזָָקה V ְׁשַתּ
יִם, ּובְמֹפְִתים  יִם, ּובְאֹתֹות V ְׁשַתּ ּובְמָֹרא גָֹּדל V ְׁשַתּ
בָּרּו'  הַָּקדֹוׁש  ֶׁשהֵבִיא  מַּכֹות  עֶֶׂשר  אֵּלּו  יִם.  ְׁשַתּ  V

צְִרים בְּמִצְַריִם, וְאֵלּו הֵן: הּוא עַל הִַמּ

ָדּם צְֵפְרֵּדַע ִכּנִּים
ָערֹוב ֶּדבֶר ְׁשִחין

ָבָּרד ַאְרבֶּה חֶׁש�  ַמּכַת ְבּכֹורֹות

נִים ַרבִּי יְהּודָה הָיָה נֹוֵתן בָּהֶם סִָמּ

ְּדצַ"� ֲעַד"ׁש ְבַּאַח"ב

ֶׁשלָּקּו  ה אֹומֵר  יֹוסֵי הַגְּלִילִי אֹומֵר: מִנַּיִן אַָתּ ַרבִּי 
לָקּו  הַיָם  וְעַל  מַּכֹות  עֶֶׂשר  בְּמִצְַריִם  צְִרים  הִַמּ
חֲמִִּׁשים מַּכֹות? בְּמִצְַריִם מַה הּוא אֹומֵר? וַיֹאמְרּו 
ים אֶל פְַּרעֹה: אֶצְבַּע אֱ–ֹלהִים הִוא, וְעַל  הַחְַרטִֻמּ
הַיָּם מַה הּוא אֹומֵר? וַיְַּרא יְִׂשָראֵל אֶת הַיָד הַגְֹּדלָה 
אֲֶׁשר עָָׂשה אדני בְּמִצְַריִם, וַיִּיְראּו הָעָם אֶת אדני, 
וַיַּאֲמִינּו בַּאדני ּובְמֶׁשה עַבְּדֹו. כַָּמּה לָקּו בְּאֶצְבַּע? 
עֶֶׂשר  לָקּו  בְּמִצְַריִם  ה:  מֵעַָתּ אֱמֹור  מַּכֹות.  עֶֶׂשר 

מַּכֹות וְעַל הַיָּם לָקּו חֲמִִּׁשים מַּכֹות.

ַרבִּי אֱלִיעֶזֲר אֹומֵר: מִנַּיִן ֶׁשכָּל ַמכָּה ּוַמכָּה ֶׁשהֵבִיא 
צְִרים בְּמִצְַריִם הָיְָתה  הַָּקדֹוׁש בָּרּו' הּוא עַל הִַמּ
חֲרֹון  בָּם  יְַׁשלַּח  ֶׁשנֶּאֱַמר:  ַמּכֹות?  אְַרבַּע  ֶׁשל 
אַּפֹו, עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה, מְִׁשלַחַת ַמלְאֲכֵי ָרעִים. 
ָׁשלׁש,   V וְצָָרה  יִם,  ְׁשַתּ  V וָזַעַם  אַחַת,   V עֶבְָרה 
ה:  מְִׁשלַחַת ַמלְאֲכֵי ָרעִים V אְַרבַּע. אֱמֹור מֵעַָתּ
לָקּו  הַיָּם  וְעַל  ַמּכֹות  אְַרבָּעִים  לָקּו  בְּמִצְַרים 

מָאַתיִם ַמּכֹות.

החיים, כאשר לא תמיד הכוונה למוות פיזי. מול 
ושקיעתם  עלייתם  של  העולמיים  התהליכים 
של עמים שלמים, עומדת עובדת קיומו של עם 
ישראל המראה לנו לאורך כל ההיסטוריה ש"נצח 
קיים  העם  חי!  ישראל  עם  ישקר"-  לא  ישראל 
בעולם, בעיקר לאור העובדה שמה שמחייה אותו, 
גם במצבים הקשים, הן השאיפות והתקווה. אדם 
איננו  פנימית  וללא תקווה  שחי ללא אידאלים 
משדר חיים לסביבה. יציאתנו מהמָצרים כוללת 
את ההבנה שהמציאות משתנה בשלבים. השינוי 
לוקח זמן ולעיתים נמשך שנים רבות. במצבים 
שמחזיקות  אלה  הן  והשאיפות  התקווה  אלה, 

אותנו מחוברים לתהליך ולחיים.

התבוננות   - באח"ב  עד"ש  דצ"ך 
המכות  של  בחלוקה  להבחין  יכולה  מעמיקה 
לא שם  כלל  פרעה  הראשון  בשלב  לקבוצות. 
לב לעם השואף לצאת ממצרים. בשלב השני 
לצאת  ששואף  עם  כאן  שיש  לב  שם  הוא 
מרגיש  הוא  כאשר  האחרון  ובשלב  לחפשי 
את המציאות של הטבע כולו הוא מבין שעם 
ישראל הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות כולה 

ולא איזו התארגנות מקומית.
המציאות  על  להתבונן  לומדים  אנחנו  כאשר 
כתהליך ולא כאוסף של מקרים שאינם קשורים 
זה לזה, אנחנו יכולים לראות איך קבוצות של 
אחד.  תהליכי  רצף  בונים  מסוימים  ארועים 
מקרים",  "צרופי  לזה  קוראים  אנחנו  לפעמים 
לראות  אפשר  היטב,  מתבוננים  כאשר  אולם 
מסודרת  שיטה  לנו  מראים  האלה  שהצרופים 
הטבע  רק  לא  כולה.  המציאות  בכל  הנמצאת 
הפיזי מסודר ומאורגן. קיימת חוקיות גם ברובד 
הרוחני , הרעיוני וההיסטורי. עם ישראל מבטא 

בעצם קיומו חלק מהחוקיות הזאת.

מאתים מכות - עם ישראל מביט במכות 
מבחינתו,  אותן  ומחשיב  למצרים  שנעשו 

כניסים.
בה  קיימים   - אחת  היא  למעשה  המציאות 
שבשבילם  אנשים  ישנם  יחד.  והנס  הטבע 
כאלה  וישנם  גדול  אחד  נס  הוא  הטבע  כל 

שבשבילם כל נס הוא טבעי ומקרי.
על  יותר  גבוהה  התבוננות  למעשה  הוא  הנס 
בפועל  קורה  הוא  נס  מתרחש  כאשר  הטבע. 
המבט  (=ניסוס)  הרמת  הטבעית.  במציאות 
יותר  מורכבת  שהמציאות  להבין  לנו  עוזרת 

ואולי אפילו מתוחכמת יותר ממה שחשבנו.
על  מלמדת  בניסים  להבחין  שלנו  היכולת 
הערך הגדול שאנחנו נותנים למציאות בתוכה 

אנחנו חיים.
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ַרבִּי עֲִקיבֶא אֹומֵר: מִנַּיִן ֶׁשכָּל ַמכָּה וַמכָּה שהֵביִא 
צְִרים בְּמִצְַרים הָיְָתה  הַָּקדֹוׁש בָּרּו' הּוא על הִַמּ
ֶׁשל חָמֵׁש ַמּכֹות? ֶׁשנֶּאֱַמר: יְַׁשלַּחVבָּם חֲרֹון אַּפֹו, 
עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה, מְִׁשלַחַת ַמלְאֲכֵי ָרעִים. חֲרֹון 
יִם, וָזַעַם V ָׁשלוׁש, וְצָָרה  אַּפֹוV אַחַת, עֶבְָרה V ְׁשַתּ
V אְַרבַּע, מְִׁשלַחַת ַמלְאֲכֵי ָרעִים V חָמֵׁש. אֱמֹור 
הַיָּם  וְעַל  ַמּכֹות  חֲמִִּׁשים  לָקּו  בְּמִצְַרים  ה:  מֵעַָתּ

לָקּו חֲמִִּׁשים ּומָאַתיִם ַמּכֹות.

קֹום ָעלֵינּו: ה ַמֲעלֹות טֹובֹות לַָמּ כַָּמּ
צְַריִם  ִאּלּו הֹוצִיָאנּו ִמִמּ

וְֹלא ָעָׂשה ָבֶּהם ְׁשָפִטים,  ַּדּיֵנּו.  
ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶּהם ְׁשָפִטים, 

ַּדּיֵנּו.  וְֹלא ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,    
ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 

ַּדּיֵנּו. וְֹלא ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם,   
ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם 

וְֹלא נַָתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם,  ַּדּיֵנּו.  
ִאּלּו נַָתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם 

וְֹלא ָקַרע לָנּו ֶאת ַהיָּם,  ַּדּיֵנּו.  
ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח מֹוִסיִפים:

ּוִמנַיִן ֶׁשנַָּתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם?
ּכְִמצּולָה,  עֲָשאּוהָ  ִמצְַריִם.  ֶאת  וַּיִּנָצְלּו  ֶׁשּנֶאֱַמר 
ּכִמצּודָה,  עֲָׂשאּוָה  ַאחֵר:  ּדָבָר  ּדָגִים.  ּבָּה  ֶׁשאֵין 
הַּיָם  ּבִּזַת  ֶאת  הַּכָתּוב  ְמחַּבֵב  ּדָגָן. לָָּמה  ֶׁשאֵין ּבָּה 
ים נָטְלּו  יֹוֵתר ִמּבִּזַת ִמצְַריִם. ֶאּלָא ַמה ֶׁשהָיָה ּבַּבִָתּ
עַל  נָטְלּו  ְּתׁשּוָראֹות  בְּבֵָּתי  ֶׁשהָיָה  ּוַמה  ִמצְַריִם,  בְּ
זֹו  בַּכֶֶסף,  נֶחְּפָה  יֹונָה  ּכַנְפֵי  אֹוֵמר:  הּוא  וְכֵן  הַּיָם. 
ּבִּזַת  זֹו  חָרּוץ,  ּבִיַרְקַרק  וְֶאבְרֹוֶתיהָ  ִמצְַריִם.  ּבִּזַת 
ּבַעֲִדי  ִמצְַריִם.  ּבִּזַת  וַָּתבֹאִי,זֹו  גְּדְלִי  וִַתּ וִַּתְרּבִי  הַּיָם. 
ּבִּזַת  זֹו  נַעֲֶׂשהVלָ',  זָהָב  ּתֹוֵרי  הַּיָם.  ּבִּזַת  עֲדָיִים,זֹו 

ִמצְַריִם. עִם נְֻקּדֹות הַּכֶָסף, זֹו ּבִּזַת הַּים.

הדעות השונות   - רבי עקיבא אומר 
ראיה  מזוויות  נובעות  המכות,  מספר  על 

שונות של התבוננות במציאות.
על  אינן  בינינו  שהמחלוקות  להבין  עלינו 
שכל  הפרשנות  על  אלא  עצמה,  המציאות 
אם  למציאות.  נותנים  מאיתנו  ואחת  אחד 
נפנים את ההבנה הזאת, נדע להקשיב לדעות 
האמיתי  השורש  את  בתוכן  ולחפש  השונות 
שורש  שלנו.  בדעה  גם  כלל,  בדרך  שנמצא, 

העניין הוא הגורם המאחד את כל הדעות.
קיים רעיון מרכזי נפלא ומיוחד, המאחד את 
כולנו. לרעיון הזה קוראים עם ישראל. עלינו 
מסתכלים  מאיתנו  ואחת  אחד  שכל  להבין 
על הרעיון באופן שונה שנראה נכון מזוויות 

הראיה השונות. 
יותר  הרבה  גדול  עצמו  שהרעיון  הבנתנו 
אותנו  תוביל  שלנו,  ההבנות  כל  מסכום 
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 
טובה  היא  בדרך-כלל  שהמציאות  ולהפנים 
מפוקחות,  בעיניים  מסתכלים  ואם  וחיובית 

הכוס יותר מלאה מאשר ריקה.
לא  להרגשה  מביאה  שלילית  הסתכלות 
נעימה, לאּפתי3ת ולחוסר חשק. הסתכלות 
ומביאה  לעשייה  מדרבנת  חיובית 
לאכפתיות ולמעורבות. עלינו ללמוד לדון 
כולה  המציאות  ואת  אותנו  הסובבים  את 
שהופכת  היא  זו,  זכות  "כף"  זכות.  לכף 

אותנו מאפתיים לאכפתיים.

בשלבים  התקדמותנו  למרות   - דיינו 
המתוארים מיציאת מצרים ועד לבניין בית 
הבחירה, היינו מוכנים להסתפק ולומר 'דיינו' 
האחרון.  לשלב  מגיעים  היינו  לא  אם  גם 
ישנו שלב אחד שנדרש בכל מקרה - השלב 
הראשון, אם לא היינו יוצאים ממצרים, פשוט 

לא היינו - לא היה מי שיאמר "דיינו".
גורלו.  האדם אמור ללמוד איך להודות על 
בחיים.  ולהתקדמותו  למהותו  מודע  להיות 
לאדם  גורמים  והכבוד  התאווה  הקנאה, 
במקום  החיצונית,  בסביבתו  עסוק  להיות 
עצמו.  הוא  להיות  ולנסות  תוכו  אל  להביט 
ב"למצוא  עסוקים  אנחנו  קרובות  לעיתים 
חן" בעיני אחרים. המחיר ברמה האישית, הוא 
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ִאּלּו ָקַרע לָנּו ֶאת ַהיָּם 
ַּדּיֵנּו. וְֹלא ֶהעֱִביָרנּו ְבּתֹוכֹו בֶָּחָרָבה,   

ִאּלּו ֶהעֱִביָרנּו ְבּתֹוכֹו בֶָּחָרָבה 
ַּדּיֵנּו. וְֹלא ִׁשַּקע צֵָרינּו ְבּתֹוכֹו,   

ִאּלּו ִׁשַּקע צֵָרינּו ְבּתֹוכֹו 
ְדָבּר  וְֹלא ִסֵפּק צְָרֵכּנּו ַּבִמּ  

ַּדּיֵנּו. ַאְרָבִּעים ָׁשנָה,    
ִאּלּו ִסֵפּק צְָרֵכּנּו ַּבִּמְדָבּר ַאְרָבִּעים ָׁשנָה 

ַּדּיֵנּו. ן,  וֹלא ֶהאֱִכילָנּו ֶאת ַהָמּ  
ן  ִאּלּו ֶהאֱִכילָנּו ֶאת ַהָמּ

ַּדּיֵנּו. וְֹלא נַָתן לָנּו ֶאת ַהַׁשָבּת,    
ִאּלּו נַָתן לָנּו ֶאת ַהַׁשָבּת, 

ַּדּיֵנּו. וְֹלא ֵקְרָבנּו לְִפנֵי ַהר ִסינַי,   
ִאּלּו ֵקְרָבנּו לְִפנֵי ַהר ִסינַי, 

ַּדּיֵנּו.  וְֹלא נַָתן לָנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,   
ִאּלּו נַָתן לָנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 

ַּדּיֵנּו. וְֹלא ִהְכנִיָסנּו לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל,   
ִאלּו ִהְכנִיָסנּו לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל 

ּדַּיֵנּו. וְֹלא בָנָה לָנּו אֶת ֵבּית ַהְבִּחיָרה,   

לֶת  ה וְכַָּמה טֹובָה כְפּולָה ּוְמכֻפֶּ ָמּ עַל ַאחַת, כַּ
וְעָָׂשה  ִמִמצְַריִם,  ֶׁשהֹוצִיאָנּו  עָלֵינּו:  קֹום  לַָמּ
ֶאת  וְהַָרג  בֵאֹלהֵיהֶם,  וְעָָׂשה  ְׁשפָטִים,  בָהֶם 
בְּכֹוֵריהֶם, וְנַָתן לָנּו ֶאת ָממֹונָם, וְָקַרע לָנּו ֶאת 
צֵָרינּו  וְִׁשַּקע  בֶּחָָרבָה,  ּבְתֹוכֹו  וְהֶעֱבִיָרנּו  הַיָּם, 
ָׁשנָה,  ַאְרבָּעִים  ּבִַּמְדבָּר  נּו  צְָרכֵּ ק  וְִספֵּ בְּתֹוכֹו, 
הַַׁשבָּת,  ֶאת  לָנּו  וְנַָתן  ן,  הַָמּ ֶאת  וְהֶאֱכִילָנּו 
וְנַָתן לָנּו ֶאת הַּתֹוָרה,  ִסינַי,  וְֵקְרבָנּו לִפְנֵי הַר 
בֵּית  ֶאת  לָנּו  ּובָנָה  יְִׂשָראֵל,  לְֶאֶרץ  וְהִכְנִיסָנּו 

ר עַל ּכָל עֲֹונֹוֵתינּו. הַבְּחִיָרה לְכַפֵּ

הלאומית,  ברמה  הפרטית.  באישיות  פגיעה 
אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים על כך 

מחיר כבד.
והשפעות  חיצוניות  לדעות  עבדות  על 
מהאידאל  אותנו  המנתקות  חיצוניות 
"דיינו".  לומר  יכולים  איננו  שלנו  הפנימי 
היציאה לחרות לאומית ואישית היא החובה 

הבסיסית שלנו לעצמנו. 

יכול  לא  הבחירה  בית   - הבחירה  בית 
להיות בית שייבנה על ידי אנשים פרטיים או 
סקטור כזה או אחר בתוך העם. השם 'בית 
פיזי  בית  הבחירה' מציין את העובדה שיש 
לבנותו  יבחר  כולו  העם  כאשר  רק  שייבנה 

מרצונו החופשי.
עצמו  את  ימצא  שלנו  שהעם  הרעיון  עצם 
משותפת  רעיונית  לעשיה  יחד  שואף 
חשובה  פסגה  מהווה  כולם,  על  המוסכמת 
במעבר שלנו מהשעבוד לפרטיות האנוכית, 

לחיבור לחופש הכללי. 
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ַרָבּן גְַּמלִיֵאל ָהיָה אֹוֵמר: 
ַסח,  ָכּל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַבֶּפּ

ֹלא יָצָא יְֵדי חֹוָבתֹו, וְֵאלּו ֵהן:

ַסח פֶּ
ַמצָּה
ּוָמרֹור

עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ַמְרֶאה ַּבָּיד ַעל ַהְּזרֹוַע 
ְוִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַהְגִּביַּה אֹוָתּה.

ַסח ֶפּ
ְקדָּׁש הָיָה  ֶׁשהָיּו אֲבֹוֵתינּו אֹוכְלִים בִּזְַמן ֶׁשבֵּית הִַמּ
הַָּקדֹוׁש  ֶׁשפָּסַח  ׁשּום  עַל  מָה?  ׁשּום  עַל  ַקיָּם, 
י אֲבֹוֵתינּו בְּמִצְַריִם, ֶׁשנֶּאֱַמר:  בָּרּו' הּוא עַל בֵָּתּ
Vפֶּסַח הּוא לַאדני, אֲֶׁשר פָּסַח עַלVם זֶבַח וַאֲַמְרֶתּ
מִצְַריִם,  אֶת  בְּנָגְּפֹו  בְּמִצְַריִם  בְּנֵיVיְִׂשָראֵל  י  בֵָּתּ

חֲוּו. ַתּ ינּו הִצִּיל וַיִֹּּקד הָעָם וַיְִּׁשּ וְאֶת בֵָּתּ

עֹוֵרְך ַהִּסֶדר ַמְרֶאה ֶאת ַהַּמּצֹות ַלְּמֻסִּבים ְואֹוֵמר:

ַמצָּה
זֹו ֶׁשאָנּו אֹוכְלִים, עַל ׁשּום מָה? עַל ׁשּום ֶׁשֹּלא 
יק בְּצֵָקם ֶׁשל אֲבֹוֵתינּו לְהַחֲמִיץ עַד ֶׁשנִּגְלָה  הִסְפִּ
לָכִים, הַָּקדֹוׁש בָּרּו' הּוא,  עֲלֵיהֶם ֶמלֶ' ַמלְכֵי הְַמּ
ּוגְאָלָם, ֶׁשנֶּאֱַמר: וַיֹּאפּו אֶתVהַבָּצֵק אֲֶׁשר הֹוצִיאּו 
כִּיVגְֹרׁשּו  חָמֵץ,  ֹלא  כִּי  ַמּצֹות,  ֻעגֹת  צְַריִם  מִִמּ
 Vצֵדָה ֹלאVוְגַם  , יָכְלּו לְהְִתַמהְמֵהַּ צְַריִם וְֹלא  מִִמּ

עָׂשּו לָהֶם.

עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ַמְרֶאה ֶאת ַהָּמרֹור ַלְּמֻסִּבים ְואֹוֵמר:

דברים  שלושה  אמר  שלא  כל 
ידי חובתו  יצא  לא  אלו בפסח 
המחשבות  את  לפועל  מוציאה  האמירה   -

ואת התוכן הפנימי של האדם.
על  מעידים  נקיה  ושפה  מסודר  דיבור 
המחשבות ועולמו הפנימי של האדם המדבר.

הסדר  וליל  בכלל  הפסח  מהות  הבנת 
בפרט, אמורה להתבטא באמירה, בהגדה, 
ולמעשה  אותנו  ולסובבים  לעצמנו  שלנו 

לעולם כולו.
וכיוון  האידאל  הבנת  על  מרמז   - פסח 

החיים.
מתוך  האידאל  אל  היחס  על  מרמז   - מצה 

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 
הכל  להשיג  מנסים   - הסעיפים"  שתי  על 
ובעצם לא משיגים דבר. זה קורה לנו בעיקר 
כאשר אין לנו עמדה מוצקה, כאשר המטרה 

והחזון אינם ברורים לנו.
אותו,  חיים  ואנחנו  לנו  ברור  האידאל  כאשר 
ההבנה שלנו  גם  כך,  ומתוך  המציאות מתבררת 
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. 
של  מהעבדות  לשחרור  והיסוד  החג  מהות 
הכללי  לאידאל  החיבור  הוא  והעם  הפרט 

ויישומו בחיים עצמם.

הבסיסית  התוצאה  היא  המצה   - מצה 
של הרכבת קמח ומים ללא תבלינים ואפיה 

במשך זמן מינימלי.
מיצוי  החיים,  מיצוי  על  לנו  מרמזת  המצה 

הפוטנציאל האישי והלאומי ועל מיצוי הזמן.
החמץ, מנגד, מרמז על ההשקעה בהתפחת 
לפעמים  החיצוני.  במראהו  בטעמיו,  הרעיון, 
העניין,  עצם  שאינם  במרכיבים  ההשקעה 

מובילים להחמצת הרעיון.
האישיות  החיים  למטרות  שלו  היחס 
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ָמרֹור 
ְררּו  זֶה ֶׁשאָנּו אֹוכְלִים, עַל ׁשּום מָה? עַל ׁשּום ֶׁשֵמּ
ֶׁשנֶּאֱַמר:  בְּמִצְַריִם,  אֲבֹוֵתינּו  חַיֵּי  אֶת  צְִרים  הִַמּ
בְּחֶֹמר  ָקָשה,  בַּעֲבֹדָה  אֶתVחַיֵּיהם  וַיְמְָררּו 
כָּלVעֲבֹדָָתם  אֶת  בַָּּׂשֶדה  ּובְכָלVעֲבֹדָה  ּובִלְבֵנִים 

אֲֶׁשרVעָבְדּו בָהֶם בְּפֶָר'.

ְבּכָל ּדֹור וָדֹור ַחיָּב ָאָדם לְִראֹות ֶאת 
צְַריִם, ַעצְמֹו ְכִּאּלּו הּוא יָצָא ִמִמּ

לֵאמֹר,  הַהּוא  בַּיֹום   Gְלְבִנ וְהִגְַּדָתּ  ֶׁשנֶּאֱַמר: 
צְָריִם. ֹלא  בַּעֲבּור זֶה עָָׂשה אדני לִי בְּצֵאִתי מִִמּ
הּוא,  בָּרּו'  הַָּקדֹוׁש  גָּאַל  בִּלְבָד  אֲבֹוֵתינּו  אֶת 
וְאֹוָתנּו  ֶׁשנֶּאֱַמר:  הֶם,  עִָמּ גָּאַל  אֹוָתנּו  אַף  אֶלָּא 
Vהֹוצִיא מִָּׁשם, לְַמעַן הָבִיא אָֹתנּו, לֶָתת לָנּו אֶת

הָאֶָרץ אֲֶׁשר נְִׁשבַּע לַאֲבֵֹתנּו.

ַמְגִּביִהים ֶאת הּכֹוס ַעד ַהְללּוָיּה.

לְַׁשבֵּחַ,  לְהַלֵּל,  לְהֹודֹות,  חַיָּבִים  ֲאנַחְנּו  לְפִיכָ' 
ּולְַקלֵּס  לְעַלֵּה  לְבֵָר',  לְהֵַּדר,  לְרֹוֵמם,  לְפָאֵר, 
ים הָאֵלּו:  לְִמי ֶׁשעָָׂשה לֲַאבֹוֵתינּו וְלָנּו ֶאת כָּל הַּנִִסּ
הֹוצִיאָנּו ֵמעַבְדּות לְחֵרּות ִמיָּגֹון לְִׂשְמחָה, ּוֵמאֵבֶל 
לְיֹום טֹוב, ּומֵאֲפֵלָה לְאֹור גָּדֹול, ּומִִּׁשעְּבּוד לִגְֻאלָּה.

וְנֹאַמר לְָפנָיו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהלְלּויָּה.

הַלְלּויָּה הַלְלּו עַבְֵדי אדני, הַלְלּו אֶת ֵׁשם אדני. 
זְַרח  ה וְעַד עֹולָם. מִִמּ יְהִי ֵׁשם אדני מְבָֹר' מֵעַָתּ
כָּל  עַל  ָרם  ֵׁשם אדני.  מְֻהלָּל  מְבֹואֹו  עַד  ֶׁשמֶׁש 
מַיִם כְּבֹודֹו. מִי כַּאדני אֱ–ֹלהֵינּו  ּגֹויִים אדני, עַל הַָׁשּ
מַיִם  בַָּׁשּ לְִראֹות  ְׁשפִּילִי  הַַמּ לָָׁשבֶת,  גְבִּיהִי  הַַמּ
ּובָאֶָרץ? מְִקימִי מֵעָפָר דָּל, מֵאְַׁשפֹּת יִָרים אֶבְיֹון, 
מֹוִׁשיבִי  עַּמֹו.  נְִדיבֵי  עִם  עִםVנְִדיבִים,  לְהֹוִׁשיבִי 

עֲֶקֶרת הַבַּיִת, אֵםVהַבָּנִים ְׂשמֵחָה. הַלְלּויָּה.

למצות  רצון  מתוך  להיות  אמור  והלאומיות 
את הפוטנציאל הטמון בנו ולא להתמכר רק 

ליצירת התפאורה החיצונית.
ההנחה היא שהשקעה ברעיון הערכי תביא 
לשיפור בעשייה עצמה ובתוצרים הממשיים 

והרוחניים.
את  למצות  היא  עלינו  המוטלת  האחריות 
הפוטנציאל הרעיוני והמעשי הנמצא בכל אחד 

ואחת מאיתנו וכמובן - בעם ישראל כולו. 

שאנחנו  שלמרות  לזכור  עלינו   - מרור 
נפלאים  ורעיונות  באידאלים  עוסקים 
שאליהם אנחנו שואפים, המציאות הנוכחית 

עדיין רחוקה מהחזון.
המציאות  על  משפיע  ברעיונות  העיסוק 
העכשווית, אבל ישנם קשיים גדולים בדרך.

או  בקושי  פוגשים  אנחנו  כאשר  מנגד, 
או  הפרטיים  בחיים  שלילית  בתופעה 
בלתי  חלק  שהוא  להבין  עלינו  הלאומיים, 
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. 
עצמנו  את  להשוות  נטייה  אצלנו  קיימת 
לאחרים. מתוך נטייה זו אנשים, בדרך כלל, 
וברצונות  בשאיפות  לעסוק  מתפנים  לא 

האמיתיים שלהם. 
בנקודות מסוימות בחיים מתעוררים לפתע 
הסתכמו  השאיפות  כל  עתה  שעד  ומגלים 

בלהיות כמו מישהו אחר. 
שחלק  מגלים  המקרים  מן  בחלק 

מההזדמנויות לא יחזרו.
את  ולגלות  לחפש  פנימה,  להסתכל  עלינו 
והערכים  האידאלים  השאיפות,  הנטיות, 
לא  האחר  על  הסתכלות  אותנו.  המניעים 
תביא אותנו להיות כמוהו ובמקביל, תרחיק 

אותנו מעצמנו.
ברמה האישית, אני יכול לפספס מקסימום 
את עצמי. ייתכן ותהיה לכך השפעה גם על 

הסובבים עלי.
שלנו  בעם  פוגעים  אנחנו  הלאומית,  ברמה 

ולמעשה בעולם כולו.
מכאן נובעת האחריות האישית המוטלת על 
כל אחד ואחת מאיתנו - לא לברוח מעצמנו. 
עם  להתמודד  השאלות.  עם  להתמודד 
מתוך  רק  החיים.  עם  להתמודד  התשובות. 

ההתמודדות העצמית הַּכֵנָה נוכל להתקדם.
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צְָרים, בֵּית יַעֲֹקב מֵעַם ֹלעֵז,  בְּצֵאת יְִׂשָראֵל מִִמּ
יְהּודָּה לְָקְדׁשֹו, יְִׂשָראֵל ַמְמְׁשלֹוָתיו. הַיָּם  הָיְָתה 
ָרְקדּו  הֶהִָרים  לְאָחֹור.  ב  יִסֹּ הַיְַרֵּדן  וַיָּנֹס,  ָראָה 
כִּי  הַיָּם   GְּלVַמה כִּבְנֵיVצֹאן.   – גְּבָעֹות  כְאֵילִים, 
ְרְקדּו  ִתּ הֶהִָרים  לְאָחֹור,  ב  סֹּ ִתּ הַיְַּרֵּדן  ָתנּוס, 
חּולִי  אָדֹון  מִלְּפְנֵי  כִּבְנֵיVצֹאן.  גְּבָעֹות  כְאֵילִים, 
Vאֶָרץ, מִלְּפְנֵי אֱ–לֹוהַּ יַעֲֹקב. הַהֹפְכִי הַּצּור אֲגַם

מָיִם, חַלָּמִיש לְַמעְיְנוV מָיִם.

ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל

אֲֶׁשר  העֹולָם,  מֶלֶ'  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  אַּתָה  בָּרּו' 
וְהִגִּיעָנּו  צְַריִם,  מִִמּ אֲבֹוֵתינּו  אֶת  וְגָּאַל  גְּאָלָנּו 
לַלַּיְלָה הַזֶה לֶאֱכָל ּבֹו מַצָּה ּומָרֹור. כֵּן אדני אֱ–ֹלהֵינּו 
וֵא–ֹלהֵי אֲבֹוֵתינּו יַגִּיעֵנּו לְמֹועֲִדים וְלְִרגָלִים אֲחִֵרים 
 Gעִיֶר בְּבִנְיַן  ְׂשמֵחִים  לְָׁשלֹום,  לְִקָראתֵנּו  הַבָּאִים 
ּומִן  הַזְּבָחִים  מִן  ָׁשם  וְנֹאכַל   .Gבַּעֲבֹודֶָת וְָׂשִׂשים 
הַפְּסָחִים (ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת: ִמן ַהְפָּסִחים ּוִמן ַהזְּבִָחים) אֲֶׁשר 
יַגִּיעַ דָּמָם עַל ִקיר מִזְּבַחGֲ לְָרצֹון, וְנֹוֶדה לGְ ִׁשיר 
ה  חָדָש עַל גְֻּאלֵָּתנּו ועַל פְּדּות נַפְֵׁשנּו. בָּרּו' אַָתּ

אדני גָּאַל יְִׂשָראֵל.
(ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח ֵאיָנם ְמָבְרִכים ַעל ּכֹוס זֹו)

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם  ָבּרּו� ַאָתּ
ִרי ַהגֶָּפן. ּבֹוֵרא ְפּ

ׁשֹוִתים ִמן ַהּכֹוס ְּבַהָסַּבת ְׂשמֹאל.

ַרְחצָה

עקבנו  אם   - הכוס  את  מגביהים 
בהסברים  עצמה,  בהגדה  המהלך  כל  אחרי 
הרעיוניים הכתובים ובדיונים שניהלנו סביב 
לשולחן, הגענו להבנה הערכית של שייכותנו 
וחזון  גבוהים  רעיונות  ידי  על  שמונע  לעם 
לאומי-אוניברסלי, המכוונים את עם ישראל 
ואת העולם כולו למציאות עתידית חופשית 

אידאלית.
לאכילה  אותנו  מקרבת  זו  רוח  התרוממות 
שהיא השלב המעשי של הסדר, אבל כעת 
הבנה  מתוך  אלא  רעבתנות,  מתוך  רק  לא 
חלק  הם  בכלל,  והעשייה  בפרט  שהאוכל 

מאידאל וחזון גדול.
בהבנת  שלנו  ההתקדמות  על  השמחה 

המהות מזכה אותנו בכוס יין. לחיים!

המרכזי,  הרעיוני  הבירור  אחרי   - רחצה 
המעשי  לשלב  להתכונן  יכולים  אנחנו 

העיקרי, שבליל הסדר מתבטא באכילה.
הידים  נטילת  ('ורחץ')  השני  בשלב  כמו 
לנו את העובדה שאנחנו מבצעים  מסמלת 
מעין  זוהי  לנקיון.  הקשורה  הכנה  פעולת 
נקיון  על  המעש,  נקיון  על  כוונות  הצהרת 
המחשבה, על נקיון מאינטרסים אישיים, על 
לעובדה  שלנו  המודעות  ועל  כפיים"  "נקיון 
לחזון  מחוברים  שלנו  האמצעים  שגם 

ולערכים.
ברכה  מצטרפת  הידים  לנטילת  הפעם 

המחברת אותנו, מתוך הבנה, לאידאל. 

קשה  לא  בתאוריה.  עסקנו  עכשיו  עד   – רחצה 
ההגדה  עיקר  אחרי  קצת.  משעמם  אפילו  ולפעמים 
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נֹוְטִליםַ ָיַדִים ּּוְמָבְרִכים

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם,  ָבּרּו� ַאָתּ
ֲאֶׁשר ִקְדָּׁשנּו ְבִּמצְֹוָתיו וְצִוָּנּו

ַעל נְִטילַת יַָדיִם.

מֹוצִיא

 
עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר לֹוֵקַח ֶאת ַהַּמּצֹות ַּבֵּסֶדר ֶשִהִּניָחן, ַהְּפרּוָסה ֵּבין 

ְׁשֵּתי ַהְּשֵלמֹות, ְואֹוֵחז ֶאת ְׁשָלְׁשָּתן ְּבָידֹו. ָּכל ֶאָחד ִמן ַהְּמֻסִּבים 
ַמֲחִזיק ַמָּצה ְּבָידֹו. עֹוֵרְך ַהֵּסֶדר ְוַהְּמֻסִּבים ְמָבְרִכים "ַהּמֹוִציא" 
ּוִמְתַּכְּוִנים ַלַּמָּצה ָהֶעְליֹוָנה ּוְב"ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה" ִמְתַּכִונים - 

ַלְּפרּוָסה. ַאַחר ָּכְך ּבֹוְצִעים ַּכַּזִית ִמן ָהֶעְליֹוָנה, ַהְּׁשֵלָמה, ְוַכַּזִית 
ִמן ַהְּפרּוָסה ְוטֹוְבִלים את ְׁשֵּתיֶהן ְּבֶמַלח ְואֹוְכִלים ַּבֲהַסָּבה.

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם  ָבּרּו� ַאָתּ
ַהּמֹוצִיא לֶֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

מוציא - הלחם מורכב מחומרים בסיסיים 
יותר הנמצאים בטבע. למעשה תהליך יצירת 
המאפשר  מהטבע,  חלק  הוא  גם  הלחם 
לקיחת חלקים טבעיים שיש להם פוטנציאל 
שונה  למשהו  אותם  ולהפוך  לחם,  להיות 

מהם לגמרי.
לחלק ממרכיבי הלחם אין כמעט ערך בפני 
הלחם  כאשר  מתגלה  ערכם  אולם  עצמם, 

מוכן.
כולו  העולם  הבסיסי של  המזון  הוא  הלחם 
והוא מזין הרבה יותר ממרכיביו (קמח, מים, 

שמרים, מלח, ...).
לעם  הלחם  בין  רעיונית  זהות  למצוא  ניתן 

ישראל.
עם ישראל נוצר מתוך האנושות הכללית, אך 
לאחר שנוצר יש לו מאפיינים שיש בכוחם 

להזין רעיונית את העולם כולו.
העם  של  האידאלים  של  מציאותם  עצם 
ותקווה  ערכית  משמעות  לתת  יכולה  שלנו 

לעולם כולו.

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

יצאה אל הפועל.

לכאן  הגענו  איך  יותר  מבינים  אנחנו  ה"מגיד"),  (שלב 
רק  באנו  כאן. אנחנו מבינים שלא  ובשביל מה אנחנו 
יש כאן תהליך  ולבלות, אלא  – לעשות  בשביל לאכול 
ומההבנה  מהדיבורים  חוץ  ממנו.  חלק  שאנחנו  שלם 
התאורטית, צריך לעשות. העשייה דורשת "נקיון כפיים" 
מאשר  לגמרי  שונה  ברמה  פרטיים  מאינטרסים  ונקיון 

בשלב הקודם. 
אנחנו מתחילים להבין שהאחריות המוטלת עלינו היא 

אחריות שמובילה לעשייה ולא רק לכותרות חיצוניות.
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ַמצָּה
ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה, ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה, ְמָבְרִכים ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה:

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם,  ָבּרּו� ַאָתּ
ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְבִּמצְֹוָתיו וְּצִוָּנּו 

ּּה. ַעל ֲאִכילַת ַמצָ

ָמרֹור
ָּכל ֶאָחד ִמןֵ ַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ָמרֹור ַּכַּזִית ּוַמְטִּבילֹו ַּבֲחרֶֹסת, 

חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֶֹסת. ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל ְּבִלי ֲהַסָּבה.

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם,  ָבּרּו� ַאָתּ
ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְבִּמצְֹוָתיו 
וְּצִוָּנּו ַעל ֲאִכילַת ָמרֹור.

מהירה,  אפיה  מתוך  נוצרה  המצה   - מצה 
בחיפזון.

בתהליך ארוך טווח יכולים להכנס מרכיבים 
שונים שמשפיעים לרעה על התהליך. 

לכך,  הועיל  ממצרים  יציאתנו  של  החיפזון 
התהליך,  של  מיצוי  ישנו  שבמצה  שכמו 
יצא  ישראל  עם  גם  כך  כלשהו,  טעם  ללא 
ֵמיצרית  ִמצרית  השפעה  כל  ללא  ממצרים 

תרבותית זרה.
החצוי  לחלק  להתייחס  כעת  מוכנים  אנחנו 
אותו  ולאכול  לאכילה,  המיועד  המצה  של 
רק מתוך  ולא  מתוך הבנת הקשרו לתהליך 
תחושת הרעב שאיתה הגענו לסדר. העשייה 

הולכת ונקשרת לרעיונות ולאידאלים.

מרור - המאכל הבסיסי בפסח בכלל וליל 
לנו את  הסדר בפרט הוא המצה המסמלת 
הנסתר של  הפוטנציאל  מיצוי  את  החירות, 
חיצוניות  השפעות  ללא  הטבעיים  החיים 

זרות.
למרות שאנחנו הולכים ומבינים את הרעיון 
כל  שעם  מבינים  אנחנו  הסדר,  לאורך 
האידאלים המרוממים, עדיין יש בנו הרגשות 
הישראלי  לטבע  נותנות  שאינן  ומחשבות 

הנקי לצאת אל הפועל.
הן  גם  מסייעות  האלה  מההרגשות  חלק 
לתהליך ובאות ללמד אותנו שגם למרירות 
את  בעבדות.  חיובי  צד  יש  תפקיד.  יש 
לאידאלים  להפנות  עלינו  העבדות  הרגשת 
הגבוהים - להיות עבדי האמת, עבדי השלום, 
עבדי החיים הטבעיים הנקיים, עבדי החרות 

- עבדי האידאל.
ההבנה שהמרור שבחיים הוא חלק מהתהליך, 
ההשפעות  את  גם  להפנות  לנו  תאפשר 
השליליות ולתעל אותן לטובת ההתקדמות 

אל החרות המחשבתית והמעשית.

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

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

הלימודים התאורטיים.
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�ּכֹוֵר
ָּכל ֶאָחד ִמן ַהְּמֻסִּבים לֹוֵקַח ַּכַּזִית ִמן ַהַּמָּצה ַהְּׁשִליִׁשית ְוַכַּזִית 

ִמן ַהָּמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחד, אֹוֵכל ַּבֲהַסָּבה ְּבִלי ְּבָרָכה. 

ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה אֹוֵמרים: 

זֵכֶר לִַּמְקָדּׁש ְכִּהלֵּל. 
ְקדָּׁש הָיָה ַקּיָם:  זְַמן ֶׁשבֵּית הִַמּ כֵּן עָָׂשה הִלֵּל בִּ
יַחַד, לְַקּיֵם ַמה  הָיָה ּכֹוֵר' ַמצָּה ּוָמרֹור וְאֹוכֵל בְּ

נֶּאֱַמר: עַלVַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאכְלֻהּו. ֶׁשּ
ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח אֹוְמִרים:

ּבְיֵָמינּו  לִַּמְקדָש.  זֵכֶר  ּבְָרכָה.  ּבְֹלא  ּוָמרֹור  ַמּצָה 
יְֻחדָּש. ּכְהִלֵּל הַּזֵָקן ֶשהָיָה ּכֹוְרכָן וְאֹוכְלָן ּבְבַת ֶאחַת. 

לְָקיֵּם ַמה ֶשנֶּאֱַמר עַל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאכְלֻהּו.

�ֻׁשלְָחן עֹוֵר
אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִּבְסעּוַדת ַהֵּסֶדר. נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ְּתִחָּלה ֵביִצים 
ְמֻבָּׁשלֹות. ֵאין ֶלֱאכֹל יֹוֵתר ִמַּדי, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהְׁשִאיר מקֹום 

ַלֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ְּבִׂשְמָחה...

להבנה  מגיעים  אנחנו  זה  בשלב   - כורך 
מרכזית בתהליך - הבנת החיבור.

אחד  שלכל  שונים  כוחות  כוללת  המציאות 
המציאות  לבניית  עצמו,  בפני  חשיבות 
האידאלית. המצה מסמלת את החרות והמרור 
החיים  את  מכשירה  תכונה  כל  העבדות.  את 
הפועל  אל  לצאת  הצריכות  שונות,  לעוצמות 
כח  מוליד  הכוחות  שילוב  דבר.  של  בסופו 
בהבנה  החיים.  את  המעצים  חדש  משולב 
הגדול  שהיתרון  להבין  עלינו  יותר,  המתקדמת 
של העוצמות הוא כאשר הן כרוכות יחד, כאשר 
לטובת  תורמת משלה  כל אחת  השילוב  מתוך 

ההצלחה המשותפת.
נותן לאדם עוצמות המאפשרות  כח החירות 
שבחיים.  והעבדות  המרירות  על  להתגבר  לו 
רבה  עוצמה  מוסיפה  ההתגברות  עצם 

להרגשת החירות.
גם החברה, כמו האדם, מורכבת מכוחות שונים. 
כח  וכל  ביניהם  מתווכחים  הכוחות  כלל  בדרך 
בדרכו.  לפעול  המציאות  על  להשפיע  מנסה 
באופן ברור ניתן להבחין בכל חברה בכלל ובעם 
ובכח  הלאומי  בכח  הדתי,  בכח  בפרט  ישראל 
האוניברסלי, כאשר כל אדם וכל סקטור מורכב 

מאחוזים מסוימים של שלושת הכוחות האלה.
הכוחות  שלושת  של  קיומם  עובדת  למעשה, 
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 
שכולנו  והעובדה  משותפת  היא  העתיד  על 
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. 
אנחנו  הגוף,  לתחושות  עבדים  להיות  במקום 
לאידאלים  ולהתחבר  אותן  לתעל  יכולים 

הגבוהים.
במצב זה, מעבר לטעם, אנחנו מתפנים להנות 

גם מהאסתטיקה והנעימות שבסדר.
החרות  לעבר  מתקדמים  אנחנו  כאשר 
עוצמות  את  לכוון  לומדים  אנחנו  הנכספת, 
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. 

כורך – ההבנה שהקושי הוא חלק מהדרך מתחברת 
יחד עם הרצון להצליח. לומדים להוציא את הטוב גם 

מהמצבים הקשים, תוך כדי עשייה.

שולחן עורך – אחרי ההכנה המעשית והחינוך שקיבלנו 
בדרך, אנחנו מבינים שהאכילה והעשייה הן חלק מתהליך 

רחב יותר. האכילה מקבלת משמעות. בתאבון!
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צָפּון
ַאַחר ִסּיּום ַהְּסֻעָּדה לֹוֵקַח ָּכל ֶאָחד ִמן ַהְּמֻסִּבים ַּכַּזִית ִמן 

ַהַּמָּצה ֶׁשָהְיָתה ְצפּוָנה ַלֲאִפיקֹוָמן ְואֹוֵכל ִמֶּמָּנה ַּכַּזִית ַּבֲהַסָּבה. 
ָצִריך ְלָאְכָלּה קֶֹדם ֲחצֹות ַהַּלְיָלה.

�ָבֵּר
מֹוְזִגים ּכֹוס שִליִׁשית ּוְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

עֲלֹות, בְּׁשּוב אדני אֶתVִׁשיבַת צִּיֹון הָיִינּו כְּחֹלְמִים.  ִׁשיר הַַמּ
בַּגֹויִם:  יֹאְמרּו  אָז  ִרנָּה.  ּולְׁשֹונֵנּו  ינּו  פִּ ְׂשחֹוק  לֵא  יִָמּ אָז 
לַעֲׂשֹות  אדני  הִגְִּדיל  עִםVאֵלֶּה.  לַעֲׂשֹות  אדני  הִגְִּדיל 
נּו, הָיִינּו ְׂשמֵחִים. ׁשּובָה אדני אֶתVְׁשבִיֵתנּו כַּאֲפִיִקים  עִָמּ
בַּנֶּגֶב. הַּזְֹרעִים בְִּדְמעָה, בְִּרנָּה יְִקצֹרּו. הָלֹו' יֵלֵ' ּובָכֹה 

ָתיו. נֵֹׂשא ֶמֶש'Vהַזַָּרע, בֹּאVיָבֹוא בְִרנָּה נֵֹׂשא אֲלֻמֹּ

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 
אנחנו  מתי  לנו  להגיד  ויודע  הרגש  מעל 
מובילים  הם  ומתי  הרגשות  אחרי  נסחפים 

אותנו לכיוון הרצוי לנו על פי מטרותינו.
של  הראשונים  בשלבים  נכון  זה  כל 
הגענו  כאשר  שלנו.  הרעיונית  ההתפתחות 
למצב של אכילה מתוך הבנת הרעיון ולמיזוג 
נכון בין המחשבה למעשה, הרגש כבר מכוון 
לאמת הפנימית - האמת שהיא מעל השכל, 
המצפון   - להבין  יכול  לא  השכל  שאותה 

מוביל גם את השכל.
כאשר מוביל אותנו המצפון הצפון הפנימי, 
אמיתי  משהו  כאן  שיש  מרגישים  אנחנו 
תועלת  לנו  אין  אם  גם  לעשות,  שעלינו 
אישית מהעשייה. אחרי שחשפנו את נקודת 
החיבור הפנימית של המצפון, אנחנו מגלים 
אותנו  המאלץ  חיצוני  גורם  איננו  שהרעיון 
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. 
העמוק  החיבור  את  מגלים  אנחנו  כעם,  גם 
שייכות  והרגשת  אכפתיות,  של  הפנימי 
למחויבות  אותנו  המחבר  פנימי  למרכיב 
זה  שחיבור  מגלים  אנחנו  שלנו.  הלאומית 
רק  שייך  ולא  חיינו  במרכז  למעשה  נמצא 
לארוע חד-פעמי כמו ליל הסדר הזה. עלינו 
ואחת מאיתנו  כל אחד  לשאול את עצמנו, 
ועם ישראל כולו, כיצד נוכל להוציא לפועל 
הזמן  כל  ולפעול  הזה  הפנימי  הרגש  את 

לטובת העם, נקיים מכל אינטרס זר.

צפון – סיימנו את הפרויקט המעשי. מה עושים עכשיו? 
תקועים.  מרגישים  אנחנו  רחבה,  תוכנית  לנו  אין  אם 
המצה  את  להוציא  הזמן  הגיע  ארוך.  בתהליך  אנחנו 
ששמרנו לסוף – המצה הצפונה והמוסתרת. זה הזמן 
גם לבקש את המשאלות הצפונות, בשבילנו ובשביל עם 

ישראל כולו. לבקש, ואולי גם לקבל ...

ברך – אחרי שנהנים ממשהו צריך להגיד תודה. קיבלנו 
זה  הסדר.  ליל  של  החוויה  את  ומהנצח  ישראל  מעם 

הזמן לברך ולהודות על הכל. 
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ִאם ֵיׁש ְׁשלָׁשה ְּגָבִרים ֵמַעל ִּגיל ַּבר-ִמְצָוה ְמַזְּמִנים. 

ַרּבֹוַתי, נְבֵָר' ַהְּמַזֵּמן ּפֹוֵתַח:  

ה וְעַד עֹולָם. יְהִי ֵׁשם אדני ְמבָֹר' ֵמעַָתּ ַהְּמֻסִּבים עֹוִנים: 

נַן וְַרּבֹוַתי,  בְִּרׁשּות ָמָרנַן וְַרבָּ ַהְּמַזֵמן אֹוֵמר: 

נְבֵָר' (אֱ–ֹלהֵינּו) ֶׁשאָכַלְנּו ִמֶּׁשּלֹו.  
בָּרּו' (אֱ–ֹלהֵינּו) ֶׁשאָכַלְנּו ִמֶּׁשלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו ַהְּמֻסִּבים עֹוִנים: 

בָּרּו' (אֱ–ֹלהֵינּו) ֶׁשאָכַלְנּו ִמֶּׁשלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו ַהְּמַזֵמן חֹוֵזר ְואֹוֵמר: 
ֻּכָּלם אֹוְמִרים:

ֶמלֶ' הָעֹולָם הַזָּן ֶאת בָּרּו'  ה אדני אֱ–ֹלהֵינּו  ַאָתּ
ּובְַרחֲִמים  בְּחֶֶסד  בְּחֵן  בְּטּובֹו  כֻּּלֹו  הָעֹולָם 
ּובְטּובֹו  חְַסדֹו.  לְעֹולָם  כִּי  בָָּׂשר  לְכָל  לֶחֶם  נֹוֵתן  הּוא 
ִמיד ֹלא חַָסר לָנּו, וְַאל יֶחְַסר לָנּו ָמזֹון לְעֹולָם  ָּדֹול ָתּ הַג
ָּדֹול, כִּי הּוא אֵ–ל זָן ּוְמפְַרנֵס לַכֹּל  וָעֶד. בַּעֲבּור ְׁשמֹו הַג
בָָּרא.  ֲאֶׁשר  בְִּרּיֹוָתיו  לְכָל  ָמזֹון  ּוֵמכִין  לַכֹּל,  ּוֵמיטִיב 
בָּרּו'  ָרצֹון.  חַי  לְכָל  ּוַמְשּבִיעַ  יֶָדךָ  ֶאת  ּפֹוֵתחַ  כָּאָמּור: 

ה אדני הַזָּן ֶאת הַכֹּל. ַאָתּ

לֲַאבֹוֵתינּו נֹוֶדה  ֶׁשהִנְחַלְָתּ  עַל  אֱ–ֹלהֵינּו  לGְ אדני 
ֶאֶרץ חְֶמדָה טֹובָה ּוְרחָבָה, וְעַל ֶׁשהֹוצֵאָתנּו 
אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם, ּופְִדיָתנּו ִמבֵּית עֲבִָדים, 
נּו,  ְדָתּ וְעַל בְִּריְתG ֶׁשחַָתְמָתּ ּבִבְָׂשֵרנּו, וְעַל ּתֹוָרְתG ֶׁשלִַּמּ
נּו,  נּו, וְעַל חַיִּים חֵן וָחֶֶסד ֶׁשחֹונַנְָתּ וְעַל ֻחֶּקיG ֶׁשהֹוַדעְָתּ
ִמיד, בְּכָל  ה זָן ּוְמפְַרנֵס אֹוָתנּו ָתּ וְעַל ֲאכִילַת ָמזֹון ָׁשַאָתּ

יֹום ּובְכָל עֵת ּובְכָל ָׁשעָה: 

הַכֹּל אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֲאנַחְנּו מֹוִדים לָ' ּוְמבְָרכִים וְעַל 
ִמיד לְעֹולָם  אֹוָת', יְִתבַָּר' ִׁשְמG בְּפִי כָּל חַי ָתּ
 Gוָעֶד: כַּכָּתּוב, וְאָכַלְָתּ וְָׂשבַעְָתּ ּובֵַרכְָתּ ֶאת אדני אֱ–ֹלהֵי
ה אדני עַל  עַל הָאֶָרץ הַּטֹובָה ֲאֶּׁשר נַָתן לָ'. בָּרּו' ַאָתּ

הָאֶָרץ וְעַל הַָמזֹון:

וְעַל ַרחֵם   G עֶַמּ יְִׂשָרַאל  עַל  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  נָא 
יְרּוָׁשלַיִם עִיֶרG וְעַל צִּיֹון ִמְׁשכַּן כְּבֹוֶדG וְעַל 
וְהַָּקדֹוׁש  ָּדֹול  הַג הַבַּיִת  וְעַל   Gְֶמִׁשיח וִד  דָּ בֵּית  ַמלְכּות 
ְרנְֵסנּו  ֶׁשנְִּקָרא ִׁשְמG עָלָיו: אֱ–ֹלהֵינּו אָבִינּו, ְרעֵנּו זּונֵנּו פַּ
ְמהֵָרה  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  לָנּו  וְהְַרוַח  וְהְַרוִיחֵנּו,  וְכַלְכְּלֵנּו 
ֹלא  אֱ–ֹלהֵינּו,  אדני  צְִריכֵנּו  ַתּ ַאל  וְנָא  צָרֹוֵתינּו.  ִמכָּל 
 Gנַת בָָּׂשר וָדָם וְֹלא לִיֵדי הַלְוָאַתָם, כִּי אִם לְיְָד לִיֵדי ַמְתּ
לֵאָה הַפְּתּוחָה הְַּקדֹוָׁשה וְהְָרחָבָה, ֶׁשֹּלא נֵבֹוׁש וְֹלא  הְַמּ

נִכָּלֵם לְעֹולָם וָעֶד.

עוברים  האנושית  והחברה  האדם   - ברך 
לפעמים חוויות שמשפיעות על חיינו.

לעיתים אנחנו נפגשים עם רעיונות חיוביים 
או  חיינו  השקפת  משתנה  שבעקבותיהם 
המציאות הסובבת אותנו. התחושה לעיתים 
היא טובה עד כדי כך שאנחנו מוצאים את 
ומפסיקים  החדש  במצב  נשארים  עצמנו 

להתקדם.
חיבור אמיתי לאידאלים גבוהים מסייע לנו 
להמשיך בתנועה תמידית, גם כאשר אנחנו 

מגיעים לפסגות בחיינו.
הבנה  מרגישים  אנחנו  זה  שבשלב  למרות 
הנמצאת  בריאה,  כללית  מצפונית  טבעית, 
שלנו,  הפרטיות  והשאיפות  הדעות  מעל 
קיימת אפשרות של שביעות רצון שעלולה 

לגרום לשקיעה במצב זה.
אנחנו זוכרים שהאכילה מסמלת לנו הערב 
על  הברכה  החיים.  של  המעשי  הצד  את 
הרעיוני  לצד  שכלית  אותנו  מחברת  המזון 
המעשי  המצב  מעל  העומדים  ולאידאלים 
עדיין  לנו שאנחנו  להזכיר  כדי  הגענו,  אליו 

בדרך, למרות שהתקדמנו.
 

 - בבשרנו  בריתך שחתמת  ועל 
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 
המוחשת  הבסיסית  בעצמיותנו  קבועה 
שכנוע  זירוז,  לשום  נזדקק  ולא  והקבועה 
שלנו  הפנימי  לחיבור  חיצוני  גירוי  או 

לאידאל העליון.
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ְּבַׁשָּבת מֹוִסיִפים:

יֹום  ּובְִמצְוַת   Gִמצְֹוֶתי בְּ אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  וְהַחֲלִיצֵנּו  ְרצֵה 
גָּדֹול  זֶה  יֹום  י  כִּ הַזֶּה.  וְהַָּקֹדוׁש  הַגָּדֹול  הַַׁשבָּת  בִיעִי  הְַׁשּ
כְִּמצְוַת  ַאהֲבָה  בְּ ּבֹו  וְלָנּוחַ  ּבֹו  לְִׁשבָּת   Gלְפָנֶי הּוא  וְָקדֹוׁש 
ְרצֹונGֶ. ּובְִרצֹונGְ הָנִיחַ לָנּו אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשֹּלא ְתהֵא צָָרה 
נֶחַָמת  יֹום ְמנּוחֵָתנּו. ְוהְַראֵנּו אדני אֱ–ֹלהֵינּו בְּ וְיָגֹון וֲַאנָחָה בְּ
ה הּוא בַּעַל  י ַאָתּ צִּיֹון עִיֶרG ּובְבִנְיַן יְרּוָׁשלַיִם עִיר ָקְדֶׁשG כִּ

הַּיְׁשּועֹות ּובַעַל הַנֶּחָמֹות.

וֵא–ֹלהֵי אֲבֹוֵתינּו, יַעֲלֶה וְיָבֹוא וְיַגִּיעַ אֱ–ֹלהֵינּו 
וְיִזָּכֵר  וְיִפֵָּקד  ַמע  וְיִָׁשּ וְיֵָרצֶה  וְיֵָראֶה 
זִכְרֹונֵנּו ּופְִקּדֹונֵנּו, וְזִכְרֹון אֲבֹוֵתינּו, וְזִכְרֹון מִָׁשיחַ בֶּן דָּוִד 
G בֵּית  עַבְֶּדG, וְזִכְרֹון יְרּוָׁשלַיִם עִיר ָקְדֶׁשG, וְזִכְרֹון כָּל עְַמּ
יְִׂשָראַל לְפָנֶיG, לִפְלֵטָה לְטֹובָה לְחֵן ּולְחֶסֶד ּולְַרחֲמִים, 
ּצֹות הַזֶה זָכְֵרנּו אדני אֱ–ֹלהֵינּו  לְחַיִּים ּולְָׁשלֹום בְּיֹום חַג הַַמּ
ּבֹו לְטֹובָה ּופְָקֵדנּו בֹו לִבְָרכָה וְהוִׁשיעֵנּו בֹו לְחַיִּים. ּובְִדבַר 
כִּי  וְהוִׁשיעֵנּו,  עָלֵינּו  וְַרחֵם  וְחָנֵּנּו  חּוס  וְַרחֲמִים  יְׁשּועָה 

ה. אֵלֶיG עֵינֵינּו,כִּי אֵ–ל ֶמלֶ' חַּנּון וְַרחּום אָָתּ

ּובְנֵה יְרּוָׁשלַיִם ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִבְּמֵהָרה בְיֵָמינּו.
ה אדני  ָבּרּו� ַאָתּ

ּבֹונֶה ְבַרֲחָמיו יְרּוָׁשלַיִם. ָאֵמן.

הָאֵ–ל בָּרּו'  הָעֹולָם,  ֶמלֶ'  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  ה  ַאָתּ
אָבִינּו ַמלְכֵּנּו ַאִּדיֵרנּו ּבֹוְראֵנּו גֲֹּאלֵנּו יֹוצְֵרנּו 
לֶ' הַּטֹוב  ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש יַעֲֹקב רֹועֵנּו רֹועֵה יְִׂשָרַאל הֶַמּ
יטִיב לַכֹּל ֶׁשבְּכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵיטִיב, הּוא ֵמיטִיב,  וְהֵַמּ
יִגְְמלֵנּו  הּוא  ּגֹוְמלֵנּו  הּוא  גְַּמלָנּו  הּוא  לָנּו.  יֵיטִיב  הּוא 
וְהַצְלָחָה,  הַצָּלָה  ּולְֶרוַח  ּולְַרחֲִמים  ּולְחֶֶסד  לְחֵן  לָעַד, 
וְחַיִּים  וְַרחֲִמים  וְכַלְכָּלָה  ְרנָסָה  פַּ נֶחָָמה  וִיׁשּועָה  בְָּרכָה 

ֵרנּו. וְָׁשלֹום וְכָל טֹוב, ּוִמכָּל טּוב לְעֹולָם ַאל יְחְַסּ

הּוא יְִמלֹו' עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד. הַָרחֲָמן הַָרחֲמָן 
הַָרחֲָמן  ּובָאֶָרץ.  ַמיִם  ָׁשּ בַּ יְִתבַָּר'  הּוא 
ּולְנֵצַח  לָעַד  בָּנּו  ַאר  וְיְִתפָּ ּדֹוִרים,  לְדֹור  בַּח  יְִׁשַתּ הּוא 
נְצָחִים, וְיְִתהַַּדר בָּנּו לָעַד ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים. הַָרחֲָמן הּוא 
יְפְַרנְֵסנּו בְּכָבֹוד. הַָרחֲָמן הּוא יְִׁשּבֹור ֻעלֵּנּו ֵמעַל צַוָּאֵרנּו, 
וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹוְמִמּיּות לְַאְרצֵנּו. הַָרחֲָמן הּוא יְִׁשלַח לָנּו 
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בְָּרכָה ְמֻרבָּה בַּבַּיִת הַזֶה, וְעַל ֻׁשלְחָן זֶה ֶׁשאָכַלְנּו עָלָיו. 
הַָרחֲָמן הּוא יְִׁשלַח לָנּו ֶאת אֵלִיָּהּו הַנָּבִיא זָכּור לַּטֹוב, 

ר לָנּו בְּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶחָמֹות. וִיבֶַשּ

הּוא יְבֵָר' ֶאת (אָבִי מֹוִרי) בַּעַל הַבַּיִת הַָרחֲָמן 
י מֹוָרִתי) בַּעֲלַת הַבַּיִת  וְֶאת (אִִמּ הַזֶה. 
הַזֶה, אֹוָתם וְֶאת בֵּיָתם וְֶאת זְַרעָם וְֶאת כָּל ֲאֶׁשר לָהֶם 
(אֹוִתי וְֶאת אְִשִּתי וְֶאת זְַרעִי וְֶאת ּכָל ֲאֶשר לִי), אֹוָתנּו 
ַאבְָרהָם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשנְִּתבְָּרכּו  כְּמֹו  לָנּו,  ֲאֶׁשר  כָּל  וְֶאת 
יִצְחָק וְיַעֲֹקב בַּכֹּל ִמכֹּל כֹּל, כֵּן יְבֵָר' אֹוָתנּו כֻּלָּנּו יַחַד 

בִּבְָרכָה ְׁשלֵָמה, וְנֹאַמר, אֵָמן.

רֹום  ָמּ הֵא בַּ ֶׁשְתּ זְכּות  וְעָלֵינּו  עֲלֵיהֶם  דּו  יְלְַמּ
ֵמאֵת  בְָרכָה  א  וְנִָׂשּ ָׁשלֹום.  לְִמְׁשֶמֶרת 
טֹוב  וְֵׂשכֶל  חֵן  וְנְִמצָא  יְִׁשעֵנּו,  ֵמא–ֹלהֵי  ּוצְדָָקה  אדני, 

בְּעֵינֵי אֱ–ֹלהִים וְאָדָם.
ְּבַׁשָּבת: הַָרחֲמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ֶׁשכֻּּלֹו ַׁשבָּת ּוְמנּוחָה לְחַיֵּי הָעֹולָמִים.

הַָרחֲָמן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ֶׁשכֻּּלֹו טֹוב. (יֹום ֶׁשכֻּּלֹו אָֹר'. 
יֹום ֶׁשצִַּּדיִקים יֹוְׁשבִים וְעַטְרֹוֵתיהֶם בְָּראֵׁשיהֶם וְנֶהֱנִים 

הֶם). כִינָה וִיהִי חֶלְֵקנּו עִָמּ ִמזִּיו הְַׁשּ
ִׁשיחַ ּולְחַיֵּי הָעֹולָם הַבָּא. הַָרחֲָמן הּוא יְזַכֵּנּו לִימֹות הַָמּ

יְׁשּועֹות ַמלְּכֹו וְעֶֹׂשה חֶסֶד לְִמִׁשיחֹו לְדָוִד מִגְּדֹול 

ּולְזְַרעֹו עַד עֹולָם. עֶֹׂשה ָׁשלֹום בְִּמרֹומָיו, 
הּוא יַעֲֶׂשה ָׁשלֹום עָלֵינּו וְעַל כָּל יְִׂשָראַל וְאְִמרּו, אָמֵן.

לִיֵראָיו. יְראּו  ַמחְסֹור  אֵין  כִּי  ְקדָׁשיו,  אדני  ֶאת 
כְּפִיִרים ָרׁשּו וְָרעֵבּו, וְֹדְרֵׁשי אדני ֹלא יַחְְסרּו 
כִּי לְעֹולָם חְַסּדֹו. ּפֹוֵתחַ  כִּי טֹוב  כָל טֹוב. הֹודּו לַאדני 
ֲאֶׁשר  ֶּבֶר  הַג בָּרּו'  ָרצֹון.  חַי  לְכָל  ּוַמְׂשבִּיעַ   ,Gיֶָד ֶאת 
י,  יִבְטַח בַּאדני, וְהָיָה אדני ִמבְטַחֹו. נַעַר הָיִיִתי גַּם זַָקנְִתּ
עֹז  לָחֶם. אדני  ְמבֶַּקׁש  וְזְַרעֹו  נֶעֱזָב,  צִַּדיק  ָראִיִתי  וְֹלא 

ן, אדני יְבֵָר' ֶאת עַּמֹו בַָּׁשלֹום. לְעַּמֹו יִֵתּ
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ִּפְזמֹון ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון:

אֱמּונַי.  ּבְָרכּו  אָכַלְנּו,  מִֶּׁשּלֹו  צּור 
ָׂשבַעְנּו וְהֹוַתְרנּו, ּכְִדבַר אדני:

אָכַלְנּו  אָבִינּו.  רֹועֵנּו  עֹולָמֹו,  אֶת  הַּזָן 
נֹוֶדה  ּכֵן  עַל  ָׁשִתינּו.  ּומִּיֵינֹו  מִּלַחְמֹו, 
וְעָנִינּו,  אַָמְרנּו  ּבְפִינּו.  ּונְהַּלְלֹו  לְִׁשמֹו, 

אֵין ָקדֹוׁש ּכַאדני:
ּבְִׁשיר וְקֹול ּתֹודָה, נְבֵָר' לֵא–ֹלהֵינּו. 
ֶׁשהִנְחִיל  טֹובָה,  חְֶמּדָה  אֶֶרץ  עַל 
לַאֲבֹוֵתינּו. ּומָזֹון וְצֵדָה, הְִׂשּבִיעַ לְנַפְֵׁשנּו. 

חַסְּדֹו גָבַר עָלֵינּו, וֶאֱֶמת אדני:
ַרחֵם ּבְחַסְּדGֶ, עַל עְַּמG צּוֵרנּו. עַל 
צִּיֹון מְִׁשּכַן ּכְבֹוֶדG, זְבּול ּבֵית ִּתפְאְַרֵּתנּו. 
ּובֶן ּדָוִד עַבְּדGֶ, יָבֹא וְיִגְאָלֵנּו. רּוחַ אַּפֵנּו 

ְמִׁשיחַ אדני:
יִּבָנֶה הַּמְִקּדָׁש, עִיר צִּיֹון ְּתַמּלֵא. וְָׁשם 
נַעֲלֶה.  ָׁשם  ּובְִרנָנָה  חָדָׁש,  ִׁשיר  נִָׁשיר 
הַָרחְמָן הַּנְִקּדָׁש, יְִתּבַָר' וְיְִתעַּלֶה. עַל 

ּכֹוס יַיִן מָלֵא. ּכְבְִרּכַת אדני:

ִלְפֵני "ַמִים ַאֲחרֹוִנים" נֹוֲהִגים לֹוַמר
 "ְלֵׁשם ִיחּוד" ֶזה: 

ּוְׁשכִינְֵּתיּה,  הּוא  ּבְִרי'  קּוְדָׁשא  יִחּוד  לְֵׁשם 
ֵׁשם  לְיַחֲדָא  ּוְדחִילּו,  ּוְרחִימּו  ּוְרחִימּו,  ּבְִדחִילּו 
אֹות י' וְאֹות ה' ּבְֵׁשם אֹות ו' וְאֹות ה' ּבְיִחּודָא 
ּבָאִים  אֲנַחְנּו  הֲֵרי  יְִׂשָראֵל.  ּכָל  ּבְֵׁשם  ְׁשלִים 
ּבְִרּכַת  לְבֵָר'  ּדְאֹוַריְָתא,  עֲֵׂשה  מִצְוַת  לְַקּיֵם 
הַּמָזֹון, ּכַּכָתּוב ּבַּתֹוָרה: וְאָכַלְָּת וְָׂשבָעְָּת, ּובֵַרכְָּת 
אֶת אדני אֱ–ֹלהֶיG, לְַתּקֵן ׁשֶֹרׁש מִצְוָה זֹו ּבְמָקֹום 
עֶלְיֹון. וִיהִי ָרצֹון מִּלְפָנֶיG אדני אֱ–ֹלהֵינּו וֵא–ֹלהֵי 
ּוְרצּויָה  ּוְמֻקּבֶלֶת  חֲׁשּובָה  ֶׁשִּתהְיֶה  אֲבֹוֵתינּו, 
ּובְָרכָה  ְׁשנִּיָה  ּובְָרכָה  ִראׁשֹונָה  ּבְָרכָה   Gלְפָנֶי
וְִתֵּתן  הַּמָזֹון,  עַל  עַָּתה  נְבֵָר'  אֲֶׁשר  ְׁשלִיִׁשית, 
לָנּו ּכֹחַ וִיכֹלֶת וְעֵזֶר וְסִּיּועַ לְהַעֲלֹות ַמּיִין נּוְקבִין 
וְָרחֵל  לְיְִׂשָראֵל  הַּמֹוחִין  אְַרּבָעָה  ּולְהְַמִׁשי' 
(הַּגְדֹולָה), וְגַם ִּתהְיֶה חֲׁשּובָה ּוְמֻקּבֶלֶת ּוְרצּויָה 
לְפָנֶיG ּבְָרכָה ְרבִיעִית, אֲֶׁשר נְבֵָר' עַָּתה,וְִתֵּתן 
לָנּו ּכֹחַ וִיכֹלֶת וְעֵזֶר וְסִּיּועַ לְהַעֲלֹות ַמּיִין נּוְקבִין, 
ּולְהְַמִׁשי' אְַרּבָעָה מֹוחִין לְיַעֲֹקב וְָרחֵל. וְיַעֲלֶה 
לְפָנֶיG ּכְאִּלּו ּכִּוַּנּו ּבְכָל הַּכַּוָנֹות הְָראּויֹות לְכַּוֵן 
ּבְאְַרּבַע ּבְָרכֹות אֵּלּו ֶׁשל הַּמָזֹון. וִיהִי נֹעַם אדני 
עָלֵינּו.  ּכֹונְנָה  יֵָדינּו  ּוַמעֲֵׂשה  עָלֵינּו.  אֱ–ֹלהֵינּו 

ּוַמעֲֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו:

אח"כ ִיּטֹול ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַעל ֶאְצּבעֹוָתיו ִויַנֵּגֵבם, ַויאַמר:

לְַמנַּצֵחַ ּבִנְגִנֹת מִזְמֹור ִׁשיר:  אֱ–ֹלהִים יְחָּנֵנּו וִיבְָרכֵנּו. 
ּבְכָלVּגֹויִם   .Gֶּדְַרּכ ּבָאֶָרץ  לַָדעַת  סֶלָה:  אִָּתנּו  ּפָנָיו  יָאֵר 
יְׁשּועֶָתG: יֹודּוG עַּמִים אֱ–ֹלהִים. יֹודּוG עַּמִים ּכֻּלָם: יְִׂשְמחּו 
ּולְֻאּמִים ּבָאֶָרץ  וִיַרּנְנּו לְֻאּמִים ּכִיVִתְׁשּפֹט עַּמִים מִיׁשֹור 
ּכֻּלָם:  עַּמִים   Gיֹודּו אֱ–ֹלהִים.  עַּמִים   Gיֹודּו סֶלָה:  ַּתנְחֵם 
יְבְָרכֵנּו  אֱ–ֹלהֵינּו:  אֱ–ֹלהִים  יְבְָרכֵנּו  יְבּולָּה.  נְָתנָה  אֶֶרץ 

אֱ–ֹלהִים. וְיִיְראּו אֹתֹו ּכָלVאַפְסֵי אֶֶרץ:

אֲבְָרכָה אֶתVאדני ּבְכָלVעֵת. ָּתמִיד ְּתהִּלָתֹו ּבְפִי: סֹוף 
ּדָבָר הַּכֹל נְִׁשמָע. אֶת הָאֱ–ֹלהִים יְָרא וְאֶת מִצְֹוָתיו ְׁשמֹור, 
ּכִי זֶה ּכָל הָאָדָם: ְּתהִּלַת אדני יְַדּבֶר ּפִי. וִיבֵָר' ּכָל ּבָָׂשר 
ֵׁשם ָקְדׁשֹו לְעֹולָם וָעֶד: וַאֲנַחְנּו נְבֵָר' יָּה מֵעַָּתה וְעַד עֹולָם 

הַלְלּויָּה: וַיְַדּבֵר אֵלַי, זֶה הַֻּׁשלְחָן אֲֶׁשר לִפְנֵי אדני:

הַב לָן וְנִבְִרי' לְַמלְּכָא עִּלָאָה ַקּדִיָׁשא. ִאם ֵהם ְׁשלָׁשה, ַהְּמַזֵּמן אֹוֵמר: 

ַהְּמֻסִּבים עֹוִנים:        ָׁשַמיִם.

ַהְּמַזֵּמן אֹוֵמר:         ּבְִרׁשּות ַמלְּכָא עִּלָאָה ַקּדִיָׁשא, 

ְּבַׁשָּבת מֹוִסיף:         ּובְִרׁשּות ַׁשּבָת ַמלְּכְָתא.

ְּביֹום טֹוב:        ּובְִרׁשּות יֹוָמא טָבָא ֻאְׁשּפִיזָא ַקּדִיָׁשא) 

        ּובְִרׁשּות מֹוַרי וְַרּבֹוַתי, ּובְִרׁשּוְתכֶם, 
        נְבֵָר' (ּבַעֲָׁשָרה הְַּמזֵַּמן מֹוִסיף:

        אֱ–ֹלהֵינּו) ֶׁשאָכַלְנּו ִמֶּׁשּלֹו:
ְוַהְּמֻסִּבים עֹוִנים:         ּבָרּו' (ּבַעֲָׂשָרה: אֱ–ֹלהֵינּו)  ֶׁשאָכַלְנּו   

        ִמֶּׁשּלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו:
ְוַהְּמַזֵּמן חֹוֵזר:         ּבָרּו' (ּבַעֲָׂשָרה: אֱ–ֹלהֵינּו) ֶׁשאָכַלְנּו    

        ִמֶּׁשּלֹו ּובְטּובֹו חָיִינּו:

הָאֵ–ל ּבָרּו'  הָעֹולָם,  ֶמלֶ'  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני,  ַאָּתה 
ּבְחֵן  ּבְטּובֹו  ּכֻּלֹו  הָעֹולָם  וְֶאת  אֹוָתנּו  הַּזָן 
ּכִי  ּבָָׂשר.  לְכָל  לֶחֶם  נֵֹתן  ַרּבִים.  ּובְַרחֲִמים  ּבְֶרוַח  ּבְחֶֶסד 
וְַאל  לָנּו  חַָסר  ֹלא  ָּתִמיד  הַּגָדֹול  ּובְטּובֹו  חְַסּדֹו:  לְעֹולָם 
יֶחְַסר לָנּו ָמזֹון ָּתִמיד לְעֹולָם וָעֶד. ּכִי הּוא אֵ–ל זָן ּוְמפְַרנֵס 
לַּכֹל וְֻׁשלְחָנֹו עָרּו' לַּכֹל וְהְִתִקין ִמחְיָה ּוָמזֹון לְכָל ּבְִרּיֹוָתיו 
 .Gֲאֶׁשר ּבָָרא בְַרחֲָמיו ּובְרֹוב חֲסָדָיו ּכָאָמּור. ּפֹוֵתחַ ֶאת יֶָד

ּוַמְׂשּבִיעַ לְכָל חַי ָרצֹון: ּבָרּו' ַאָּתה אדני, הַּזָן ֶאת הַּכֹל:

נֹוַסח ְּבנֵי ֲעדֹות ַהִּמזְָרח:
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לֲַאבֹוֵתינּו נֹוֶדה  ֶׁשהִנְחַלְָּת  עַל  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני   Gְל
ֶאֶרץ חְֶמּדָה טֹובָה ּוְרחָבָה ּבְִרית וְתֹוָרה חַּיִים 
ִמּבֵית  ּופְִדיָתנּו  ִמצְַריִם  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוצֵאָתנּו  עַל  ּוָמזֹון. 
 Gּתֹוָרְת וְעַל  ּבִבְָׂשֵרנּו.  ֶׁשחַָתְמָּת   Gּבְִריְת וְעַל  עֲבִָדים. 
ֶׁשּלִַּמְדָּתנּו. וְעַל ֻחּקֵי ְרצֹונָ' ֶׁשהֹוַדעְָּתנּו. וְעַל חַּיִים ּוָמזֹון 

ֶׁשַאָּתה זָן ּוְמפְַרנֵס אֹוָתנּו:

לָ' וְעַל  מֹוִדים  ֲאנַחְנּו  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  הַּכֹל 
ּוְמבְָרכִים ֶאת ְׁשָמ' ּכָאָמּור וְאָכַלְָּת וְָׂשבָעְָּת. 
 Gּובֵַרכְָּת (ּכְֶׁשאֹוֵמר "ֶאת" מֹוזֵג לַּכוס) ֶאת אדני אֱ–ֹלהֶי
עַל הָאֶָרץ הַּטֹובָה ֲאֶׁשר נַָתן לָ': ּבָרּו' ַאָּתה אדני, עַל 

הָאֶָרץ וְעַל הַָּמזֹון:

אדני אֱ–ֹלהֵינּו עָלֵינּו וְעַל יְִׂשָראֵל עַָּמ'. וְעַל ַרחֵם 
יְרּוָׁשלַיִם עִיָר'. וְעַל הַר צִּיֹון ִמְׁשּכַן ּכְבֹודָ'. 
וְעַל הֵיכָלָ'. וְעַל ְמעֹונָ'. וְעַל ּדְבִיָר'. וְעַל הַּבַיִת הַּגָדֹול 
וְהַּקָדֹוׁש ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמG עָלָיו. אָבִינּו ְרעֵנּו זּונֵנּו. ּפְַרנְֵסנּו. 
וְנָא  ּכַלְּכְלֵנּו. הְַרוִיחֵנּו הְַרוַח לָנּו ְמהֵָרה ִמּכָל צָרֹוֵתינּו. 
ַאל ַּתצְִריכֵנּו אדני אֱ–ֹלהֵינּו לִיֵדי ַמְּתנֹות ּבָָׂשר וָדָם. וְֹלא 
לִיֵדי הַלְוָאָָתם. ֶאּלָא לְיְָדG הְַּמלֵאָה וְהְָרחָבָה. הָעֲִׁשיָרה 
וְהַּפְתּוחָה. יְהִי ָרצֹון ֶׁשֹּלא נֵבֹוׁש ּבָעֹולָם הַּזֶה. וְֹלא נִּכָלֵם 
ַּתחֲזִיֶרּנָה  ְמִׁשיחָ'  ּדָוִד  ּבֵית  ּוַמלְכּות  הַּבָא.  לְעֹולָם 

לְִמקֹוָמּה ּבְִמהֵָרה בְיֵָמינּו:
ְּבַׁשָּבת אֹוְמִרים:

יֹום  ּובְִמצְוַת   Gּבְִמצְֹוֶתי אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  וְהַחֲלִיצֵנּו  ְרצֵה 
ּגָדֹול  יֹום  ּכִי  הַּזֶה.  וְהַּקָדֹוׁש  הַּגָדֹול  הַַּׁשּבָת  הְַּׁשבִיעִי. 
ּבֹו  וְנְִתעַּנֵג  ּבֹו  וְנָנּוחַ  ּבֹו  נְִשּבֹת   .Gִמּלְפָנֶי הּוא  וְָקדֹוׁש 
ּכְִמצְוַת ֻחּקֵי ְרצֹונָ'. וְַאל ְּתהִי צָָרה וְיָגֹון ּבְיֹום ְמנּוחֵָתנּו. 
וְהְַראֵנּו ּבְנֶחַָמת צִּיֹון ּבְִמהֵָרה בְיֵָמינּו. ּכִי ַאָּתה הּוא ּבַעַל 
הַּגָדֹול   Gּבֵיְת חְָרּבַן  וְָׁשִתינּו  ֶׁשאָכַלְנּו  וַהֲגַם  הַּנֶחָמֹות. 
ִּתזְנָחֵנּו  וְַאל  לָנֶצַח  ִּתְׁשּכָחֵנּו  ַאל  ָׁשכַחְנּו.  ֹלא  וְהַּקָדֹוׁש 

לָעַד ּכִי אֵ–ל ֶמלֶ' ּגָדֹול וְָקדֹוׁש אָָּתה:

ְּברֹאׁש חֶֹדש, ְּביֹום טֹוֹב ּוְבחֹול ַהּמֹוֵעד אֹוְמִרים "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא", 
ְוִאם ֹלא  ָאְמרּו, ֵאינֹו חֹוזר, חּוץ ִמֵּליל א' ֶׁשל ֶּפַסח ְוֵליל א' 
ֶׁשל ֻסּכֹות, ֶׁשִאם ָׁשְכחּו חֹוְזִרים  ַלַהְתָחָלה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון:



32

וְיַּגִיעַ אֱ–ֹלהֵינּו  וְיָבֹא  יַעֲלֶה  ֲאבֹוֵתינּו  וֵא–ֹלהֵי 
וְיִּזָכֵר  וְיִּפֵָקד  וְיִָּׁשַמע  וְיֵָרצֶה  וְיֵָרֶאה 
וְזִכְרֹון  עִיָר'.  יְרּוָׁשלַיִם  זִכְרֹון  ֲאבֹוֵתינּו.  וְזִכְרֹון  זִכְרֹונֵנּו 
יְִׂשָראֵל  ּבֵית   Gעְַּמ ּכָל  וְזִכְרֹון  עַבְּדָ'.  ּדָוִד  ּבֶן  ָמִׁשיחַ 
לְפָנֶיG  לִפְלֵטָה לְטֹובָה. לְחֵן לְחֶֶסד ּולְַרחֲִמים. לְחַּיִים 
ַּבֶּפַסח - חַג הַַּמּצֹות הַּזֶה, ּבְיֹום  טֹובִים ּולְָׁשלֹום. ּבְיֹום: 
(ְּביֹום טֹוב אֹוֵמר V טֹוב) ִמְקָרא ֹקֶדׁש הַּזֶה: לְַרחֵם ּבֹו עָלֵינּו 
ּופְָקֵדנּו  לְטֹובָה.  ּבֹו  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  זָכְֵרנּו  ּולְהֹוִׁשיעֵנּו. 
יְׁשּועָה  לְחַּיִים טֹובִים. ּבְִדבַר  בֹו  וְהֹוִׁשיעֵנּו  לִבְָרכָה.  בֹו 
ּכִי  וְהֹוִׁשיעֵנּו  עָלֵינּו.  וְַרחֵם  וַחֲמֹול  וְחָּנֵנּו  חּוס  וְַרחֲִמים. 

אֵלֶיG עֵינֵינּו. ּכִי אֵ–ל ֶמלֶ' חַּנּון וְַרחּום אָָּתה:

בְיֵָמינּו:  ּבְִמֵהָרה   �ִעיָר יְרּוָׁשלַיִם  וְִתבְנֶה 
ּבָרּו� ַאָּתה אדני, ּבֹונֵה יְרּוָׁשלַיִם. 

(ְואֹוֵמר ְּבַלַחׁש: ָאֵמן):

ַאָּתה אדני אֱ–ֹלהֵינּו ֶמלֶ' הָעֹולָם. לָעַד ּבָרּו' 
ּבֹוְראֵנּו.  ַאּדִיֵרנּו.  ַמלְּכֵנּו  אָבִינּו  הָאֵ–ל 
יְִׂשָראֵל.  רֹועֵה  רֹועֵנּו  יַעֲֹקב.  ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו.  ּגֹוֲאלֵנּו. 
הֶַּמלֶ' הַּטֹוב וְהַּמֵיטִיב לַּכֹל. ֶׁשּבְכָל יֹום וָיֹום הּוא הֵיטִיב 
הּוא  גְמָלָנּו.  הּוא  לָנּו.  יֵיטִיב  הּוא  לָנּו.  מֵיטִיב  הּוא  לָנּו. 
גֹוְמלֵנּו. הּוא יִגְְמלֵנּו לָעַד חֵן וָחֶסֶד וְַרחֲמִים וְֶרוַח וְהַּצָלָה 
וְכָל טֹוב: הַָרחֲמָן הּוא יְִׁשַּתּבַח עַל ּכִּסֵא כְבֹודֹו: הַָרחֲמָן 
הּוא יְִׁשַּתּבַח ּבַָּׁשַמיִם ּובָאֶָרץ: הַָרחֲמָן הּוא יְִׁשַּתּבַח ּבָנּו 
הַָרחֲמָן  יִָרים:  לְעַּמֹו  ֶקֶרן  הּוא  הַָרחֲמָן  ּדֹוִרים:  לְדֹור 
יְפְַרנְסֵנּו  הּוא  הַָרחֲמָן  נְצָחִים:  לָנֶצַח  ּבָנּו  יְִתּפָאַר  הּוא 
ּבְכָבֹוד וְֹלא בְבִּזּוי ּבְהֵֶּתר וְֹלא בְאִּסּור, ּבְנַחַת וְֹלא בְצַעַר: 
הַָרחֲמָן הּוא יִֵּתן ָׁשלֹום ּבֵינֵינּו: הַָרחֲמָן הּוא יְִׁשלַח ּבְָרכָה 
יַצְלִיחַ  הּוא  הַָרחֲמָן  יֵָדינּו:  ַמעֲֵׂשה  ּבְכָל  וְהַצְלָחָה  ְרוָחָה 
אֶת ּדְָרכֵינּו: הַָרחֲמָן הּוא יְִשּבֹר עֹול ּגָלּות ְמהֵָרה מֵעַל 
צַּוָאֵרנּו: הַָרחֲמָן הּוא יֹולִיכֵנּו ְמהֵָרה קֹוְמִמּיּות ּבְַאְרצֵנּו: 
הַּנֶפֶׁש  ְרפּוַאת  ְׁשלֵָמה,  ְרפּואָה  יְִרּפָאֵנּו  הּוא  הַָרחֲָמן 
ּוְרפּוַאת הַּגּוף: הַָרחֲָמן הּוא יִפְַּתח לָנּו ֶאת יָדֹו הְָרחָבָה: 
הַָרחֲָמן הּוא יְבֵָר' ּכָל ֶאחָד וְֶאחָד ִמֶּמּנּו ּבְִׁשמֹו הַּגָדֹול 
ּכְמֹו ֶׁשּנְִתּבְָרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲֹקב ּבַּכֹל ִמּכֹל 
ָרצֹון  יְהִי  וְכֵן  ְׁשלֵָמה.  ּבְָרכָה  יַחַד  אֹוָתנּו  יְבֵָר'  ּכֵן  ּכֹל. 

וְנֹאַמר אֵָמן: הַָרחֲָמן הּוא יִפְֹרׂש עָלֵינּו ֻסּכַת ְׁשלֹומֹו:
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ּוְמנּוחָה  ַׁשּבָת  ֶׁשּכֻּלֹו  יַנְחִילֵנּו עֹולָם  הַָרחֲָמן הּוא  ְּבַׁשָּבת: 

לְחַּיֵי הָעֹולִָמים:
ּבְיֹום טֹוב: הַָרחֲָמן הּוא יַנְחִילֵנּו לְיֹום ֶׁשּכֻּלֹו טֹוב:

בַּמוָעֲִדים: הַָרחֲָמן הּוא יַּגִיעֵנּו לְמֹועֲִדים ֲאחִֵרים הַּבָאִים 
לְִקָראֵתנּו לְָׁשלֹום:

וְִתהְיֶה  ּבְלִּבֵנּו  וְַאהֲבָתֹו  ּתֹוָרתֹו  יִּטַע  הּוא  הַָרחֲָמן 
ַמעֲֵׂשינּו  כָל  וְיִהְיּו  נֶחֱטָא.  לְבִלְִּתי  ּפָנֵינּו  עַל  יְִראָתֹו 

לְֵׁשם ָׁשָמיִם:
יְבֵָר' ֶאת הַֻּׁשלְחָן הַּזֶה ֶׁשאָכַלְנּו עָלָיו  הַָרחֲָמן הּוא  ָהאֹוֵרַח:  ִּבְרַּכת 

וִיַסּדֵר ּבֹו ּכָל ַמעֲַדּנֵי עֹולָם וְיִהְיֶה ּכְֻׁשלְחָנֹו ֶׁשל ַאבְָרהָם אָבִינּו ּכָל 
ָרעֵב ִמֶּמּנּו יֹאכַל וְכָל צֵָמא ִמֶּמּנּו יְִׁשֶּתה. וְַאל יֶחְַסר ִמֶּמּנּו ּכָל טּוב 

לָעַד ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים אֵָמן:

הַָרחֲָמן הּוא יְבֵָר' ּבַעַל הַּבַיִת הַּזֶה ּובַעַל הְַּסֻעּדָה הַּזֹאת. הּוא ּובָנָיו 
וְאְִׁשּתֹו וְכָל ֲאֶׁשר לֹו. ּבְבָנִים ֶׁשּיִחְיּו. ּובִנְכִָסים ֶׁשּיְִרּבּו. ּבֵָר' אדני חֵילֹו 
ּופֹעַל יָדָיו ִּתְרצֶה. וְיִהְיּו נְכָסָיו ּונְכֵָסינּו ֻמצְלָחִים ּוְקרֹובִים לָעִיר. וְַאל 
יִזְּדַּקֵק לְפָנָיו וְֹלא לְפָנֵינּו ׁשּום ּדְבַר חֵטְא וְהְִרהּור עָֹון. ָׂשׂש וְָׂשֵמחַ 
ּכָל הַּיִָמים ּבְעֶֹׁשר וְכָבֹוד ֵמעַָּתה וְעַד עֹולָם. ֹלא יֵבֹוׁש ּבָעֹולָם הַּזֶה 

וְֹלא יִּכָלֵם לְעֹולָם הַּבָא. אֵָמן ּכֵן יְהִי ָרצֹון:

ֻסּבִים ּבַֻּׁשלְחָן הַּזֶה,  ֵיׁש מֹוִסיִפים: הַָרחֲמָן הּוא יְבֵָר' אֶת ּכָל הְַמּ

וְיִֵּתן לָנּו הַּקָדֹוׁש ּבָרּו' הּוא מְִׁשאֲלֹות לִּבֵנּו לְטֹובָה:
הַָרחֲָמן הּוא יְחַּיֵינּו וִיזַּכֵנּו וִיָקְרבֵנּו לִימֹות הַָּמִׁשיחַ ּולְבִנְיַן 

ּבֵית הִַּמְקּדָׁש ּולְחַּיֵי הָעֹולָם הַּבָא. 
ִמגְּדֹול)  אֹוְמִרים:  ַׁשָּבת  ּוְבמֹוָצֵאי  מּוָסף  ֶׁשִמְתַּפְּלִלים  (ַּבּיֹום  ַמגְּדִיל 
ּולְזְַרעֹו  לְדָוִד  לְִמִׁשיחֹו  חֶֶסד  וְעֶֹׂשה  ַמלְּכֹו.  יְׁשּועֹות 

עַד עֹולָם:

יַחְְסרּו כָל טֹוב:  וְֹדְרֵׁשי אדני ֹלא  וְָרעֵבּו.  ּכְפִיִרים ָרׁשּו 
וְזְַרעֹו  נֶעֱזָב.  צַּדִיק  ָראִיִתי  וְֹלא  זַָקנְִּתי  ּגַם  הָיִיִתי  נַעַר 
ְמבַּקֶׁש לָחֶם: ּכָל הַּיֹום חֹונֵן ּוַמלְוֶה. וְזְַרעֹו לִבְָרכָה: ַמה 
לְִרפּואָה.  יִהְיֶה  ֶׁשָּׁשִתינּו  ּוַמה  לְָׂשבְעָה.  יִהְיֶה  אָכַלְנּו  ֶׁשּ
לִפְנֵיהֶם  וַּיִֵּתן  ּכְִדכְִתיב  לִבְָרכָה  יִהְיֶה  הֹוַתְרנּו  ֶׁשּ ּוַמה 
לַאדני.  ַאֶּתם  ּבְרּוכִים  אדני:  ּכְִדבַר  וַּיֹוִתירּו  וַּיֹאכְלּו 
ּבַאדני.  יִבְטַח  ֲאֶׁשר  הַּגֶבֶר  ּבָרּו'  וָאֶָרץ:  ָׁשַמיִם  עֹוֵׂשה 
וְהָיָה אדני ִמבְטַחֹו: אדני עֹז לְעַּמֹו יִֵּתן. אדני יְבֵָר' ֶאת 

עַּמֹו בַָּׁשלֹום: 
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּבְִמרֹוָמיו הּוא בְַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום 

ָעלֵינּו וְַעל ּכָל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל וְִאְמרּו ָאֵמן:

שפוך חמתך - אנחנו שואפים להתחבר 
האידאלים  את  המאחד  העליון  הרעיון  אל 
ואת  ישראל  עם  של  האידאלים  הפרטיים, 
האידאל  כולה.  המציאות  של  האידאלים 
כלל  את  ולרומם  להשפיע  חייב  העליון 
המציאות המעשית והרוחנית, אחרת יסתבר 
ואז  שהוא אידאל רק של חלק מהמציאות 

הוא לא אידאל עליון.
על  להשפיע  יכולה  הרעיונית  ההתקדמות 
האדם וכל שכן על עם שלם לראות עצמם 

מעל שאר החברה. 
לנסיון להשפיע או  גורמת  הרגשת עליונות 
לכופף את אלה שחושבים שונה. הכעס על 
השונה מבטא למעשה חוסר חיבור לאידאל 
עלולה  כזאת  התנשאות  הרגשת  המשותף. 
ולהחזיר  נמצאים  אנו  בו  בתהליך  לפגוע 
אותנו  המרחיקים  אנוכיים  לרגשות  אותנו 

מהחופש והחרות.
מנסים  אנחנו  התהליך  של  זה  בשלב 
מחובר  שלא  למי  לשונה,  יחסנו  את  להבין 
אותנו  המחיים  האוניברסליים  לאידאלים 
ואת העולם. עלינו להבין שמי שמנתק עצמו 
עליו,  פועל  לא  האידאל  העליון,  מהאידאל 
קבוצה  או  אדם  כאשר   - אותו  מחיה  לא 
אידאליות  שאיפות  מתוך  מ3נעים  אינם 

סופם להחלש ולהעלם.
יפעל  שלא  העליון  לאידאל  שלנו  הפניה 
על אלה שאינם מחוברים אליו, מזכירה לנו 
שלמעשה לא אנחנו פועלים במציאות, אלא 

הרעיונות והאידאלים.
לטבע  האחריות  את  מחזירים  אנחנו 
להמשיך  ומוכנים  המציאות  של  האידאלי 

בתהליך החיובי. 
היה  יותר  מוקדם  בשלב  זה  בנושא  עיסוק 
רעיונית,  מוכנות  חוסר  עם  אותנו  פוגש 
בשלב בו הרגשות ותחושות הבטן משפיעים 
במצב  איתן.  מתמזגים  ולא  המחשבות  על 
בכעס  וחלילה,  חס  מתמלאים,  היינו  כזה 
במקום  ומהעמים,  מהאנשים  לחלק  ושנאה 
כעת  שלנו  החיבור  ואכפתיות.  באהבה 
לאידאל העליון ממלא אותנו באהבת האדם 
שלמות  מתוך  לשלום  כוללת  ובשאיפה 

ואחווה אמיתית.
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ּכֹוס ְׁשִליִׁשית

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם  ָבּרּו� ַאָתּ
ִרי ַהגֶָּפן. ּבֹוֵרא ְפּ
ׁשֹוִתים ַּבֲהַסַּבת ְׂשמֹאל.

מֹוְזִגים ּכֹוס נֹוֶסֶפת ַהִּנְקֵראת "ּכֹוס ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא". 
נֹוֲהִגים ִלְפּתַֹח ֶאת ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ְולֹוַמר:

וְעַל   Gיְדָעּו ֹלא  ֲאֶׁשר  הַּגֹויִם  ֶאל   Gחֲָמְת ְׁשפֹ' 
ַמְמלָכֹות ֲאֶׁשר בְִּׁשְמG ֹלא ָקָראּו. כִּי אָכַל ֶאת 
 Gזַעְֶמ עֲלֵיהֶם  ְׁשפֹ'  הֵַׁשּמּו.  נָוֵהּו  וְֶאת  יַעֲֹקב 
וְַתְׁשִמיֵדם  בְַּאף  ְרּדֹף  ִתּ יגֵם.  יִַׂשּ  G ַאפְּ וַחֲרֹון 

חַת ְׁשֵמי אדני. ִמַתּ

ַהּלֵל
מֹוְזִגים ּכֹוס ְרִביִעית

 ,Gן כָּבֹוד, עַל חַסְְּד ֹלא לָנּו, אדני, ֹלא לָנּו, כִּי לְִׁשמGְ ֵתּ
G. לָָמּה יֹאמְרּו הַּגֹויִים: אַיֵּה נָא אֱ–ֹלהֵיהֶם?  עַל אֲמִֶתּ
עֲצַבֵּיהֶם  עָָׂשה.  חָפֵץ  אֲֶׁשר  ּכָל  מַיִם,  בַָּׁשּ וֶאֱ–ֹלהֵינּו 
יְַדבֵּרּו,  וְֹלא  לָהֶם  פֶּה  אָדָם.  יְֵדי  מַעֲֵׂשה  וְזָהָב  כֶּסֶף 
עֵינַיִם לָהֶם וְֹלא יְִראּו. אָזְנָיִם לָהֶם וְֹלא יְִׁשמָעּו, אַף 
וְֹלא  ַרגְלֵיהֶם  יְמִיׁשּון,  וְֹלא  יְֵדיהֶם  יְִריחּון.  וְֹלא  לָהֶם 
ּכָל  עֵֹׂשיהֶם,  יִהְיּו  כְּמֹוהֶם  בִּגְרֹונָם.  יֶהְּגּו  ֹלא  יְהַלֵּכּו, 
אֲֶׁשר בֹּטֵחַ בָּהֶם. יְִׂשָראֵל בְּטַח בַּאדני, עֶזְָרם ּומָגִנָּם 
הּוא. בֵּית אַהֲֹרן ּבִטְחּו בַאדני, עֶזְָרם ּומָגִנָּם הּוא. יְִראֵי 

אדני בִּטְחּו בַאדני, עֶזְָרם ּומָגִנָּם הּוא.

השלב  לסוף  הגענו   - שלישית  כוס 
בין  והאיזון  שהחיבור  בהבנה  השלישי 
האידאלים לחיי המעשה מסייע לנו לחשוף 
המעורר  שלנו  הצפון  הפנימי  הטבע  את 

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 
להמשך,  ציפיה  ומתוך  הפנימיות  ההבנות 

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.
הסבר  (ראו  חמתך"  "שפוך  אמירת  לקראת 
בעמוד הקודם), אנחנו מציינים באופן מעשי 
שאין מדובר כאן בכעס פרטי או בתחושת 
האידאלים  פעילות  בהבנת  אלא  עליונות, 
עדיין  שאנחנו  העובדה  ועל  המציאות  על 
חיובי.  בתהליך שלמרות הבעיות בדרך הוא 

עצם התהליך פועל על עצמו.
לזמן  לנו  וממתינה  מחכה  אליהו  של  הכוס 
ולחרות  העתידי  לחיבור  יחד  נגיע  שבו 

המוחלטת העליונה. 

למצב  זה  בשלב  מגיעים  אנחנו   – הלל 
פוגשים  ואיננו  מכירים  שאיננו  תודעתי 
הלל  מתוכנו  מוציא  זה  מצב  יום.  בכל 
מנקודה  לא   - מתוכנו  המופיעים  ושירה 
אישית שכלית בלבד אלא ממעמקי השירה 
האישית והלאומית איתה נפגש עם ישראל 
במאורעות המרוממים אותו בחגיו ובמועדיו.

מניעים  הרוח  ורוממות  ההתעלות  הרגשת 
לקראת  הרביעית  הכוס  את  להכין  אותנו 

השלב האחרון בדרכנו לחרות.

הנפלאה  המתנה  על  תודה  שאמרנו  אחרי   – הלל 
שקיבלנו, יש לנו חשק לספר על כך לאחרים. החשק 
הזה מתבטא בשיר שמשמח אותנו יותר מהברכה. עם 
מי  ומשבח את  על המתנה  מודה  בליל הסדר  ישראל 

שנתן אותה.

ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח מֹוִסיִפים:

ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא. ּובְֵׁשם אדני ֶאְקָרא:

ַסבְִרי ָמָרנָן 



35

אדני זְכָָרנּו יְבֵָר'. יְבֵָר' אֶת בֵּית יְִׂשָראֵל, יְבֵָר' 
עִם  הְַּקטַּנִים  אדני,  יְִראֵי  יְבֵָר'  אַהֲֹרן,  בֵּית  אֶת 
הַגְֹּדלִים. יֹסֵף אדני עֲלֵיכֶם, עֲלֵיכֶם וְעַל בְּנֵיכֶם. 
מַיִם  ם לַאדני, עֶֹשה ָׁשמַיִם וָאֶָרץ. הַָׁשּ בְּרּוכִים אֶַתּ
ִתים  ָׁשמַיִם לַאדני וְהָאֶָרץ נַָתן לִבְנֵי אָדָם. ֹלא הֵַמּ
יְהַלְלּו יVָּה וְֹלא כָּל יֹרֵדי דּומָה. וַאֲנַחְנּו נְבֵָר' יָ–ּה 

ה וְעַד עֹולָם. הַלְלּויָּה. מֵעַָתּ

י כִּי יְִׁשמַע אדני אֶת קֹולִי, ַתּחֲנּונַי. כִּי הִטָּה  אָהַבְִתּ
ּומְצֵָרי  מָוֶת  חֶבְלֵי  אֲפָפּונִי  אְֶקָרא.  ּובְיָמַי  לִי  אָזְנֹו 
ְׁשאֹול מְצָאּונִי, צָָרה וְיָגֹון אֶמְצָא. ּובְֵׁשם אדני אְֶקָרא: 
אָנָּא אדני מַלְּטָה נַפְִׁשי! חַּנּון אדני וְצִַּדיק, וֵאֱ–ֹלהֵינּו 
מֵר פְּתָאיִם אדני, ַּדֹּלתִי וְלִי יְהֹוִׁשיעַ. ׁשּובִי  מְַרחֵם. שֹ
נַפְִׁשי לִמְנּוחָיְכִי, כִּי אדני גָּמַל עָלָיְכִי. כִּי חִלַּצְָתּ נַפְִׁשי 
מִָמּוֶת, אֶת עֵינִי מִן ִּדמְעָה, אֶת ַרגְלִי מִֶּדחִי. אֶתְהַלֵּ' 
י כִּי אֲַדבֵּר, אֲנִי  לִפְנֵי אדני בְּאְַרצֹות הַחַיִּים. הֶאֱמַנְִתּ

י בְחָפְזִי: כָּל הָאָדָם כֹּזֵב. עָנִיתִי מְאֹד. אֲנִי אָמְַרִתּ

ּכֹוס  עָלַי.  גְמּולֹוהִי  ַתּ כֹּל  לַאדני  אִָׁשיב  ָמה 
יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּובְֵׁשם אדני ֶאְקָרא. נְדַָרי לַאדני 
אדני  בְּעֵינֵי  יָָקר  עַּמֹו.  לְכָל  נָּא  נֶגְדָה  ֲאַׁשלֵּם 
וְָתה לַחֲִסידָיו. אָנָּא אדני כִּי ֲאנִי עַבְֶּדG, ֲאנִי  הַָמּ
ֶאזְבַּח   Gְל לְמֹוֵסָרי.  חְָתּ  ַתּ פִּ  ,Gֲאָמֶת ן  בֶּ  Gעַבְְּד
לַאדני  נְדַָרי  ֶאְקָרא.  אדני  ּובְֵׁשם  ּתֹודָה  זֶבַח 
ֲאַׁשלֵּם נֶגְדָה נָא לְכָל עַּמֹו. בְּחַצְרֹות בֵּית אדני, 

בְּתֹוכֵכִי יְרּוָשלַיִם. הַלְלּויָּה.

ַהלְלּו ֶאת אדני ָכּל ּגֹויִם, 
ים. ִכּי גַָבר ָעלֵינּו ַחְסּדֹו,  ַׁשְבּחּוהּו ָכּל ָהאִֻמּ

וֶאֱֶמת אדני לְעֹולָם. ַהלְלּויָּה.
כִּי לְעֹולָם חְַסּדֹו.  הֹודּו לַאדני כִּי טֹוב 
כִּי לְעֹולָם חְַסּדֹו.  יֹאַמר נָא יְִׂשָראֵל 
כִּי לְעֹולָם חְַסּדֹו.  יֹאְמרּו נָא בֵית ַאהֲֹרן 
כִּי לְעֹולָם חְַסּדֹו. יֹאְמרּו נָא יְִראֵי אדני 

החיים   - נתן לבני אדם  והארץ   ...
הרוחני,  האידאלי,  מהצד  מורכבים  שלנו 

והצד החומרי המעשי.
לעיתים קרובות אנחנו נוטים לערבב ביניהם, 
שאנשים  הוא  לכך  העיקרי  הביטוי  כאשר 
האידאלים  על  להשפיע  מנסים  מעשיים 
ומנגד, אנשי הרוח החזון, שתפקידם לעורר 
את אנשי המעשה, פונים לחיי עשייה, כאשר 

לא תמיד אנחנו שמים לב להפרדה.
מעשה  באנשי  חוסר  לנו  גורם  זה  בלבול 
המונעים מאידאלים עליונים המחברים את 
כולנו מצד אחד, וחוסר באנשי רוח שאמורים 
המחברת  האידאלית  הרוח  את  להפיח 
והמרוממת באנשי המעשה. בנוסף לכך, חסר 
לנו החיבור הנכון של הערכה הדדית והבנה 

אמיתית בין שני הצדדים האלה.
גם  מגיעים  אנחנו  ההגדה  של  זה  בשלב 
להבנה שכמו האדם הפרטי, כך החברה, עם 
ישראל והעולם כולו, מורכבים משני חלקים 
העליונים  האידאליים   - והארץ  שמים   -
תפקיד  מהם  אחד  שלכל   - המעשה  וחיי 
שונה במציאות האחת האידאלית שאותה 
אנחנו משתדלים לחיות. על כל אחד ואחת 
מאיתנו לנסות להבין את מקומנו במערכת 
כישורינו  פי  על  ולפעול  הזאת  הכללית 
במרחב הרעיוני, במישור המעשי, או בחיבור 
ביניהם. עלינו לדעת שהעיסוק בחיבור בין 
מחייב  המעשה  לאנשי  והחזון  הרוח  אנשי 
ענווה גדולה והבנה עמוקה בשתי מערכות 

החיים האלה. 
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ְרחַב יָ–ּה. אדני לִי,  צַר ָקָראִתי יָּ–ּה, עָנָנִי בֶַמּ מִןVהֵַמּ
ֹלא אִיָרא ַמהVיַּעֲֶׂשה לִי אָדָם? אדני לִי בְּעֹזְָרי וַאֲנִי 
בָּאָדָם.  מִבְּטֹחַ  בַּאדני  לַחֲסֹות  טֹוב  בְּׂשנְאָי.  אְֶראֶה 
כָּלVּגֹויִם  בִּנְִדיבִים.  מִבְּטֹחַ  בַּאדני  לַחֲסֹות  טֹוב 
סְבָבּונִי, בְֵּׁשם אדני כִּי אֲמִילַם. סַּבּונִי גַםV סְבָבּונִי, 
בְֵּׁשם אדני כִּי אֲמִילַם. סַּבּונִי כְִּדבִֹרים, ֹּדעֲכּו כְּאֵׁש 
קֹוצִים, בְֵּׁשם אדני כִּי אֲמִילַם. ּדַחֹה ְּדחִיַתנִי לִנְפֹּל, 
לִיׁשּועָה. קֹול  וַיְהִיVלִי  יָ–ּה  וְזְִמָרת  עָזִּי  עֲזָָרנִי.  וַאדני 
ִרנָּה וִיׁשּועָה בְּאָהֳלֵי צִַּדיִקים: יְמִין אדני עֵֹשָה חָיִל, 
יְמִין אדני רֹומֵמָה, יְמִין אדני עֵֹשָה חָיִל. ֹלאVאָמּות 
וֶת  ַרּנִי יָּ–ּה, וְלַָמּ ר יְִסּ כִּיVאֶחְיֶה, וַאֲסַפֵּר ַמעֲֵׂשי י–ָּה. יַסֹּ
אֹוֶדה  אָבֹאVבָם,  ַׁשעֲֵריVצֶֶדק,  ְתחּוVלִי  פִּ נְָתנָנִי.  ֹלא 

יָ–ּה. זֶהVהַַּׁשעַר לַאדני, צִַּדיִקים יָבֹאּו בֹו. 

הִיVלִי לִיׁשּועָה.  אֹוְדG כִּי עֲנִיָתנִי וְַתּ
הִיVלִי לִיׁשּועָה.  אֹוְדG כִּי עֲנִיָתנִי וְַתּ

נָּה.  אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים הָיְָתה לְֹראׁש פִּ
נָּה  אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים הָיְָתה לְֹראׁש פִּ

מֵאֵת אדני הָיְָתה זֹּאת הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינּו. 
מֵאֵת אדני הָיְָתה זֹּאת הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינּו.

זֶהVהַּיֹום עָָׂשה אדני נָגִילָה וְנְִׂשְמחָה בֹו.
זֶהVהַּיֹום עָָׂשה אדני נָגִילָה וְנְִׂשְמחָה בֹו.

ָאנָּא אדני, הֹוִשיָעה נָּא. 
ָאנָּא אדני, הֹוִשיָעה נָּא. 
ָאנָּא אדני, ַהצְלִיָחה נָא. 
ָאנָּא אדני, ַהצְלִיָחה נָא.

בָּרּו' הַבָּא בְֵּׁשם אדני, בֵַּרכְנּוכֶם מִבֵּית אדני. 
בָּרּו' הַבָּא בְֵּׁשם אדני, בֵַּרכְנּוכֶם מִבֵּית אדני. 

אֵ–ל אדני וַיָּאֶר לָנּו אִסְרּו חַג 
זְבֵּחַ.  בַּעֲבִֹתים עַד ַקְרנֹות הִַמּ

זְבֵּחַ.  אֵ–ל אדני וַיָּאֶר לָנּו. אִסְרּוV חַג בַּעֲבִֹתים עַדVַקְרנֹות הִַמּ

 .Gּאֱ–ֹלהַי אֲרֹוְמֶמ ,Gּה וְאֹוֶד אֵ–לִי אַָתּ
 .Gּאֱ–ֹלהַי אֲרֹוְמֶמ ,Gּה וְאֹוֶד אֵ–לִי אַָתּ

הֹודּו לַאדני כִּיVטֹוב, כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 
הֹודּו לַאדני כִּיVטֹוב, כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.

מן המצר - כאשר הגענו לשלב ההלל 
את  הרגשתנו  שכל  כבר  מבינים  אנחנו 
הֵמָצרים בהם אנחנו נמצאים, היא הרגשה 
אחד  כל  למעשה,  סובייקטיבית.  אישית, 
שייכים  כולו,  ישראל  ועם  מאיתנו  ואחת 
החופשי,  המרחב  את  להרגיש  ויכולים 

הרעיוני והמעשי.
מתוך  וזועקים  קוראים  אנחנו  כאשר 
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 
שלנו  החיבור  אבל  דמיונית,  לנו  נראית 
אחד  כל  המחיים  העליונים  לאידאלים 
ואחת מאיתנו, את עם ישראל ואת העולם 
כולו, מסייעים לנו להבין את החופש הגדול 

שאנחנו באמת חיים בתוכו.
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נוסח אשכנז:

יְהַלְלּוG אדני אֱ–ֹלהֵינּו כָּל ַמעֲֶׂשיG, וַחֲסִיֶדיG, צִַּדיִקים 
G בֵּית יְִׂשָראֵל, בְִּרנָּה יֹודּו וִיבְָרכּו  עֹוֵׂשי ְרצֹונGֶ, וְכָל עְַמּ
וְיְַמלִיכּו  וְיְַקִּדיׁשּו  וְיַעֲִריצּו,  וִירֹוְממּו  וִיפָאֲרּו,  וִיַׁשבְּחּו 
אֶת ִׁשְמG, ַמלְכֵּנּו. כִּי לGְ טֹוב לְהֹודֹות ּולְִׁשְמG נָאֶה 

ה אֵ–ל. לְזַּמֵר, כִּי מֵעֹולָם וְעַד עֹולָם אַָתּ

כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  הֹודּו לַאדני כִּי טֹוב  
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  הֹודּו לֵא–ֹלהֵי הָאֱ–ֹלהִים 
הֹודּו לָאֲֹדנֵי הָאֲֹדנִים  כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְעֶֹׂשה נִפְלָאֹות גְֹּדלֹות לְבַּדו 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  ַמיִם בְִּתבּונָה   לעֶֹׂשה הַָׁשּ
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  יִם    לְרֹוַקע הָאֶָרץ עַל הַַמּ
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְעֶֹׂשה אֹוִרים גְֹּדלִים   
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  אֶת הֶַּׁשֶמׁש לְֶמְמֶׁשלֶת בַּיֹום 

אֶת הַיֵָּרחַ וְכֹוכָבִים לְֶמְמְׁשלֹות בַּלַּיְלָה 
  כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְַמכֵּה מִצְַרים בִּבְכֹוֵריהֶם 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וַיֹוצֵא יְִׂשָראֵל מִּתֹוכָם 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  בְּיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה 
לְגֹזֵר יַם סּוף לִגְזִָרים   כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו. 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וְהֶעֱבִיר יְִׂשָראֵל בְּתֹוכו  
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וְנִעֵר פְַּרעֹה וְחֵילֹו בְיַם סּוף  
ְדבָּר   כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְמֹולִי' עַּמֹו בִַּמּ
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְַמּכֶה ְמלָכִים גְֹּדלִים 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וַיָּהֲֹרג ְמלָכִים אִַּדיִרים 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  לְסִיחֹון ֶמלֶ' הָאֱמִֹרי 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  ּולְעֹוג ֶמלֶ' הַבָָּׁשן  
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וָנַָתן אְַרצָם לְנַחֲלָה 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  נַחֲלָה לְיְִׂשָראֵל עַבְדֹו 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  ֶׁשבְִּׁשפְלֵנּו זָכַר לָנּו  
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  וַיִּפְְרֵקנּו מִצֵָּרינּו 
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו.  נֵֹתן לֶחֶם לְכָל בָָּׂשר  
כִּי לְעֹולָם חַסְּדֹו. ַמיִם   הֹודּו לְאֵ–ל הַָׁשּ
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נְִׁשַמת ָכּל ַחי
ְּתבֵָר' אֶת ִׁשמGְ אדני אֱ–ֹלהֵינּו, וְרּוחַ ּכָל ּבָָׂשר ְּתפָאֵר 
הָעֹולָם  וְעַד  הָעֹולָם  מִן  ּתָמִיד.  מַלְּכֵנּו   Gזִכְְר ּוְתרֹומֵם 
אַּתָה אֵ–ל, ּומִּבַלְעֶָדיG אֵין לָנּו מֶלֶ' ּגֹואֵל ּומֹוִׁשיעַ, ּפֹוֶדה 
ּומַּצִיל ּומְפְַרנֵס וְעֹונֶה ּומְַרחֵם ּבְכָל עֵת צָָרה וְצּוָקה. אֵין 
הִָראׁשֹונִים  אֱ–ֹלהֵי  אָּתָה.  אֶּלָא  וְסֹומֵ'  עֹוזֵר  מֶלֶ'  לָנּו 
ּתֹולָדֹות,  ּכָל  אֲדֹון  ּבְִריֹות,  ּכָל  אֱ–לֹוּהַ  וְהָאַחֲרֹונִים, 
הַּמְֻהּלָל ּבְֹרב הִַּתְׁשּבָחֹות, הַּמְנַהֵג עֹולָמֹו ּבְחֶסֶד ּובְִרּיֹותָיו 
ּבְַרחֲמִים. וַאדני עֵר. הִּנֵה ֹלא יָנּום וְֹלא יִיָׁשן V הַמְעֹוֵרר 
חֹולִים  וְרֹופֵא  מִֵתים  (מְחַיֵה  נְִרּדָמִים.  וְהַּמִֵקיץ  יְֵׁשנִים. 
ּפֹוֵקחַ עִוְִרים וְזֹוֵקף ּכְפּופִים) וְהַּמִֵׂשיחַ אִלְמִים. וְהַּמִַּתיר 
וְהַּמְפַעֲנֵחַ  ּכְפּופִים.  וְהַּזֹוֵקף  נֹופְלִים.  וְהַּסֹומֵ'  אֲסּוִרים. 
מָלֵא  פִינּו  וְאִּלּו  מֹוִדים.  אֲנַחְנּו   Gְלְבַּד  Gְּול נֶעֱלָמִים. 
ִׁשיָרה ּכַּיָם, ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה ּכַהֲמֹון ּגַּלָיו, וְִׂשפְתֹוֵתינּו ֶׁשבַח 
וְיֵָדינּו  וְכַּיֵָרחַ,  ּכֶַּׁשמֶׁש  מְאִירֹות  וְעֵינֵינּו  ָרִקיעַ,  ּכְמְֶרחֲבֵי 
פְרּוׂשֹות ּכְנְִׁשֵרי ָׁשמָיִם, וְַרגְלֵינּו ַקּלֹות ּכָאַּיָלֹות, אֵין אֲנַחְנּו 
וֵא–ֹלהֵי אֲבֹוֵתינּו.  מַסְּפִיִקים לְהֹודֹות לGְ אדני אֱ–ֹלהֵינּו 
ּולְבֵָר' אֶת ִׁשמGְ מַלְּכֵנּו, עַל אַחַת מֵאָלֶף אֶלֶף אַלְפֵי 
וְנִפְלָאֹות  נִּסִים  הַּטֹובֹות  ּפְעָמִים  ְרבָבֹות  וְִרּבֵי  אֲלָפִים 
ֶׁשעִָׂשיתָ עִם אֲבֹוֵתינּו וְעִּמָנּו. מִּלְפָנִים מִּמִצְַריִם ּגְאַלְּתָנּו 
זַנְּתָנּו,  ּבְָרעָב  ּפְִדיתָנּו,  עֲבִָדים  ּומִּבֵית  אֱ–ֹלהֵינּו.  אדני 
מִּלַטְּתָנּו,  ּומִּדֶבֶר  הִּצַלְּתָנּו,  מֵחֶֶרב  ּכִלְּכַלְּתָנּו,  ּובְָׂשבָע 
ּומֵחֳלָיִם ָרעִים וְַרּבִים וְנֶאֱמָנִים ּדִּלִיתָנּו. עַד הֵּנָה עֲזָרּונּו 
ַרחֲמֶיG, וְֹלא עֲזָבּונּו חֲסֶָדיG אדני אֱ–ֹלהֵינּו, וְאַל ִּתּטְֵׁשנּו 
אדני אֱ–ֹלהֵינּו לָנֶצַח. עַל ּכֵן אֵבִָרים ֶׁשּפִּלַגְּתָ ּבָנּו, וְרּוחַ 
ּונְָׁשמָה ֶׁשּנָפַחְּתָ ּבְאַּפֵינּו, וְלָׁשֹון אֲֶׁשר ַׂשמְּתָ ּבְפִינּו V הֵן 
הֵם יֹודּו וִיבְָרכּו וִיַׁשּבְחּו וִיפָאֲרּו וִיׁשֹוְררּו וִירֹומְמּו וְיַעֲִריצּו 
 Gְמַלְּכֵנּו ּתָמִיד. ּכִי כָל ּפֶה ל Gְוְיְַקּדִיׁשּו וְיַמְלִיכּו אֶת ִׁשמ
יֹוֶדה, וְכָל לָׁשֹון לGְ ִתָּׁשבַע, וְכָל עַיִן לGְ ְּתצַּפֶה, וְכָל ּבֶֶר' 
וְכָל הַּלְבָבֹות  וְכָל קֹומָה לְפָנֶיG ִתְׁשַּתחֲוֶה,  לGְ ִתכְַרע, 
יִיָראּוG, וְכָל ֶקֶרב ּוכְלָיֹות יְזַּמְרּו לְִׁשמGֶ. ּכַּדָבָר ֶׁשּכָתּוב: 
ּכָל עַצְמֹוַתי ּתֹאמְַרנָה אדני מִי כָמֹוG. מַּצִיל עָנִי מֵחָזָק 
ַׁשוְעַת עֲנִּיִים אַּתָה ִתְׁשמַע,  וְאֶבְיֹון מִּגֹוזְלֹו.  וְעָנִי  מִּמֶּנּו, 
יְִׁשוֶה  ּומִי  ּלָ',  יְִדמֶה  וְתֹוִׁשיעַ. מִי  ַּתְקִׁשיב  צַעֲַקת הַּדַל 
ּלָ', ּומִי יַעֲָר' לָ' V הָאֵ–ל הַּגָדֹול, הַּגִּבֹור וְהַּנֹוָרא, אֵ–ל 

נשמת כל חי - אנחנו מתקרבים לסוף 
ומשוחררת  שמחה  מרגישה  הנפש  ההלל. 
(אולי גם קצת כבדה מהיין), הרוח הכללית 
פנימי  משהו  שיש  מבינים  ואנחנו  מרוממת 
ואחת  אחד  כל  את   - אותנו  שמחיה  יותר 
המציאות  ואת  ישראל  עם  את  מאיתנו, 
הרעיון  את  להרגיש  מתחילים  אנחנו  כולה. 
אותנו,  ומחבר  מתוכנו  עלינו  שפועל  הגבוה 
ההגדה,  לתוכן  האחרים,  למסובים  לעצמנו, 
האידאל  כולה.  למציאות  ישראל,  לעם 
העליון הזה מרים אותנו בשעותינו הקשות, 
הפרטיות והכלליות, מחבר אותנו, וגורם לנו 
בדרך  בהמשך,  גדולה  תקווה  שיש  להרגיש 

אל החופש והחרות האידאלית.
שמדובר  שכנראה  להבנה  מגיעים  אנחנו 
ביכולת האדם  גדול, עד שאין  כה  ברעיון 
אף  אבל,  בשכלו.  אותו  לתפוס  האנושי 
על פי כן, אנחנו מרגישים מחוברים אליו, 

לחוד ויחד.



39

 Gּונְפָאְֶר  Gֲּונְַׁשּבֵח  Gְנְהַּלֶל וָאֶָרץ.  ָׁשמַיִם  קֹונֵה  עֶלְיֹון, 
ּונְבֵָר' אֶת ֵׁשם ָקְדֶׁשG. ּכָאָמּור: לְדָוִד, ּבְָרכִי נַפְִׁשי אֶת 

אדני, וְכָל ְקָרבַי אֶת ֵׁשם ָקְדׁשֹו.
הַּגִּבֹור   ,Gְֶׁשמ ּבִכְבֹוד  הַּגָדֹול   ,Gֶעֻּז ּבְַתעֲצֻמֹות  הָאֵ–ל 
לָנֶצַח וְהַּנֹוָרא ּבְנֹוְראֹוֶתיG, הַּמֶלֶ' הַּיֹוֵׁשב עַל ּכִּסֵא ָרם 
וְנִָּׂשא. ׁשֹוכֵן עַד מָרֹום וְָקדֹוׁש ְׁשמֹו. וְכָתּוב: ַרּנְנּו צַּדִיִקים 
ִּתְתרֹומָם,  יְָׁשִרים  ּבְפִי  ְתהִּלָה.  נָאוָה  לַיְָׁשִרים  ּבַאדני, 
ִּתְתַקּדָׁש,  חֲסִיִדים  ּובִלְׁשֹון  ִּתְתּבַָר',  צַּדִיִקים  ּובְִׂשפְתֵי 

ּובְֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתהַּלָל.
 Gְּבֵית יְִׂשָראֵל. ּבְִרּנָה יְִתּפָאֵר ִׁשמ Gְּובְמְַקהֲלֹות ִרבְבֹות עַּמ
 Gלְפָנֶי הַיְצּוִרים.  ּכָל  חֹובַת  ֶׁשּכֵן  וָדֹור.  ּדֹור  ּבְכָל  מַלְּכֵנּו 
לְַׁשּבֵחַ  לְהַּלֵל  לְהֹודֹות  אֲבֹוֵתינּו.  וֵא–ֹלהֵי  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני 
לְפָאֵר לְרֹומֵם לְהַּדֵר ּולְנַּצֵחַ לְבֵָר' לְעַּלֵה ּולְַקּלֵס. עַל ּכָל 

 .Gֶמְִׁשיח Gְּדִבְֵרי ִׁשירֹות וְִתְׁשּבְחֹות ּדָוִד ּבֶן יִַׁשי עַבְּד
הַּגָדֹול  הַּמֶלֶ'  הָאֵ–ל  מַלְּכֵנּו.  לָעַד   Gְִׁשמ יְִׁשַּתּבַח  ּובְכֵן 
אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  נָאֶה   Gְל ּכִי  ּובָאֶָרץ.  ּבַָּׁשמַיִם  וְהַּקָדֹוׁש 
וֵא–ֹלהֵי אֲבֹוֵתינּו, ִׁשיר ּוְׁשבָחָה. הַּלֵל וְזִמְָרה, עֹוז ּומֶמְָׁשלָה, 
נֶצַח, ּגְֻדּלָה ּוגְבּוָרה, ְּתהִּלָה וְִתפְאֶֶרת, ְקֻדָּׁשה ּומַלְכּות. 
וְעַד  ּומֵעֹולָם  וְהַּקָדֹוׁש  הַּגָדֹול   Gְוְהֹודָאֹות לְִׁשמ ּבְָרכֹות 

עֹולָם אַּתָה אֵ–ל. 
(נֹוַסח ַאְׁשְּכַנז - ִּבְמקֹום "ְיַהְללּוָך...":

ּבָרּו' אַָּתה אדני, אֵ–ל ֶמלֶ' ּגָדֹול ּבִַּתְׁשּבָחֹות,
אֵ–ל הַהֹודָאֹות, אֲדֹון הַּנִפְלָאֹות, הַּבֹוחֵר ּבְִׁשיֵרי זְִמָרה, 

ֶמלֶ' אֵ–ל חֵי הָעֹולָמִים.)
יְהַלְלּוG אדני אֱ–ֹלהֵינּו כָּל ַמעֲֶׂשיG, וַחֲסִיֶדיG, צִַּדיִקים 
G בֵּית יְִׂשָראֵל, בְִּרנָּה יֹודּו וִיבְָרכּו  עֹוֵׂשי ְרצֹונGֶ, וְכָל עְַמּ
וִיַׁשבְּחּו וִיפָאֲרּו, וִירֹוְממּו וְיַעֲִריצּו וְיְַקִּדיׁשּו וְיְַמלִיכּו אֶת 
ִׁשְמG, ַמלְכֵּנּו. כִּי לGְ טֹוב לְהֹודֹות ּולְִׁשְמG נָאֶה לְזַּמֵר, 

ה אֵ–ל. כִּי מֵעֹולָם וְעַד עֹולָם אַָתּ
ּבָרּו' אַָּתה אדני ֶמלֶ' ְמֻהּלָל ּבִַּתְׁשּבָחֹות.

ּכֹוס ְרִביִעית
(ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח ֵאיָנם ְמָבְרִכים ַעל ּכֹוס זֹו)

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� ָהעֹולָם  ָבּרּו� ַאָתּ
ִרי ַהגֶָּפן. ּבֹוֵרא ְפּ
ׁשֹוִתים ַּבֲהַסַּבת ְׂשמֹאל

לסוף  מתקרבים  אנחנו   - רביעית  כוס 
האידאלים  גודל  את  מבינים  התהליך. 
אותנו,  מחברים  עלינו,  הפועלים  והרעיונות 
יותר.  טוב  לעתיד  יחד  אותנו  ומקדמים 
להכרה  מעבר  עמוק  אלינו  מגיעה  ההבנה 
ההרגשה.  של  ההבעה  וליכולת  השכלית 
אותנו  מביאים  הרוח  ורוממות  השמחה 
לשתות יחד כוס רביעית ואחרונה של ארבע 

כוסות. לחיים!

המעשית  היין  שתיית  השפעת  הבנת  מתוך 
יוצאת  ולאידאלים,  לרעיונות  חיבורנו  על 
כולה,  המציאות  ועל  היין  על  הברכה  מפינו 

הנוכחית והאידאלית. 
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ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ַעל ַהַּיִין:

ה אדני אֱ–ֹלֵהינּו ֶמלֶ� העֹולָם,  ָבּרּו� ַאָתּ
וְעַל  הַָּׂשֶדה  נּובַת  ְתּ עַל  ֶּפֶן,  הַג ִרי  פְּ וְעַל  ֶּפֶן  הַג עַל 
וְהִנְחַלְָתּ לֲַאבֹוֵתינּו  ֶאֶרץ חְֶמדָּה טֹובָה ּוְרחָבָה ֶׁשָרצִיָת 
ְריָּה וְלְִׂשבֹּעַ ִמּטּובָּה ַרחֶם נָא אדני אֱ–ֹלהֵינּו  לֶאֱכֹל ִמפִּ
ִמְׁשכַּן  וְעַל צִּיֹון   Gיְרּוָׁשלַיִם עִיֶר וְעַל   G יְִׂשָראֵל עֶַמּ עַל 
עִיר  יְרּוָׁשלַיִם  ּובְנֵה   .Gֶהֵיכָל וְעַל   Gִֶמזְּבָח וְעַל   Gכְּבֹוֶד
חֵנּו בְּבִנְיָנָּה  יֵָמינּו וְהַעֲלֵנּו לְתֹוכָּה וְַׂשְמּ הַֹּקֶדׁש בְִּמהֵָרה בְּ
בְִּקֻדָּׁשה  ְריָּה וְנְִׂשבַּע ִמּטּובָּה ּונְבֶָרכGְ עָלֶיהָ  וְנֹאכַל ִמפִּ
ּובְטָהֳָרה (בשבת: ּוְרצֵה וְהַחֲלִיצֵנּו בְּיֹום הַַׁשבָּת הַזֶה) וְַׂשְמחֵנּו 
ה אדני טֹוב ּוֵמיטִיב לַכֹּל  ּצֹות הַזֶה, כִּי ַאָתּ בְּיֹום חַג הַַמּ

ֶּפֶן.  ִרי הַג וְנֹוֶדה לGְּ עַל הָאֶָרץ וְעַל פְּ
ִרי גְַּפנָה. ה אדני ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְפּ ָבּרּו� ַאָתּ

נְִרצָה
ַסח ְכִּהלְָכתֹו,  ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ

ְכָּכל ִמְׁשָפּטֹו וְחָֻּקתֹו. 
כֲַּאֶׁשר זִָכינּו לְַסֵּדר אֹותֹו 

ֵכּן נִזְכֶּה לֲַעׂשֹותֹו. 

זָ� ׁשֹוֵכן ְמעֹונָה, 
קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמנָה. 

ְבָּקרֹוב נֵַהל נְִטֵעי כַנָּה 
דּויִים לְצִיֹון ְבִּרנָּה. ְפּ

לְָׁשנָה הַָבָּאה ִבּירּוָׁשלַיִם הְַבּנּויָה

את  התחלנו  לפסגה!  הגענו   - נרצה 
לאוכל  ומחכים  רעבים  הסדר כאשר אנחנו 
העשייה,  על  משפיעים  וההרגשות  הגוף   -
ועל  הרוח  ענייני  על  כמעט  מחשבה  ללא 

אידאלים.
לאחר הדרך שעשינו לאורך כל מהלך הסדר, 
משועבד  לא  שלנו  הרצון  בו  למצב  הגענו 
אלא  שלנו,  הפרטיות  החושניות  להרגשות 
המחיים  האינסופיים  העליונים  לאידאלים 
עם  את  מאיתנו,  ואחד  אחת  כל   - אותנו 
ישראל ואת העולם כולו. הרצון שלנו מותאם 
לרצון האידאלי של המציאות (נרצה= הרצון 
ליצור,  להשתפר,  לתקן,  לשאוף,  נפעל) 

להתקדם.
אנחנו מרגישים את החיבור של כולנו למהות 
מרגע  עלינו  שפועלת  האידאלית,  האחת 
שנות  כל  לאורך  מצרים,  ביציאת  לידתנו 
וממשיכה  והעולמית,  הלאומית  ההיסטוריה 
לעשות  כח  לנו  ולתת  הלאה  אותנו  לקדם 
בדרכנו  אמיתית,  וחרות  חופש  מתוך  חיל 
להיות עם חופשי בארצנו, מחוברים באהבה 

ובשלום עם האנושות כולה.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה 
- אחד הביטויים שלנו להרגשה של החיבור 
כל  לאורך  שלנו,  התקווה  הוא  לאידאלים, 
הגדולים  האידאלים  למימוש  ההיסטוריה, 
מתוך  הציבוריים,  ובחיים  המעשי  בעולמנו 
חופשיים  לאומיים  וחיים  משותפת  בחירה 

בארצנו, ארץ ציון וירושלים.
ישראל  עם  את  ומלווה  ליוותה  זו  תקווה 
ולכל  כולו  לעם  ונותנת  שנים  אלפי  לאורך 
את  אמירתה,  בעצם  מאיתנו,  ואחת  אחד 

החיבור לרעיון ואת הכח להמשיך הלאה.

נרצה – סוף הסדר. הגענו לחלק האחרון. סיימנו לומר 
בתוך  סדר  קצת  גם  עשינו  כולו.  לעולם  ולספר  תודה 
כל אי-הסדר שהיה לנו כשבאנו. רוצים להמשיך. דווקא 
כשהתחיל להיות שמח, צריכים לסיים. לפעמים בסוף 
או שכל אחד  לעשות,  ואין מה  להשאר  רוצים  הארוע 
מושך לכיוון אחר. ההגדה פותרת לנו את הבעיה – יש 
תוכנית להמשך – שרים ומדברים על יציאת מצרים אז 

והיום, אל תוך הלילה ... – ליל הסדר!
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ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ְּבֵליל ֵׁשִני ֶּׁשל ֶּפַסח, ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְסּפֹר ָּכאן ֶאת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר:

ִקּדְָׁשנּו  ֲאֶׁשר  העֹולָם,  ֶמלֶ'  אֱ–ֹלהֵינּו  אדני  ה  ַאָתּ בָּרּו' 
הַיֹום יֹום ֶאחָד בָּעֶֹמר. בְִּמצְוֹוָתיו וְצִּוָנּו עַל ְספִיַרת הָעֶֹמר. 

ַּבַּלְיָלה ָהִראשֹון אֹוְמִרים:

ּובְכֵן 
וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה.

בַּלַּיְלָה,  ים הִפְלֵאתָ  ָאז רֹוב נִִסּ
הַלַּיְלָה,  ֹראׁש אְַׁשמֹוֶרת זֶה   ְבּ

לַיְלָה,  גֵּר צֶֶדק נִצַּחְּתֹו כְּנֶחֱלַק לֹו  
וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

הַלַּיְלָה,  ַּדנְָתּ ֶמלֶ' גְַּרר בַּחֲלֹום 
לַיְלָה,  ִהפְחְַדָתּ אֲַרּמִי בְּאֶֶמׁש  
לַיְלָה,  וַיַָּׂשר יְִׂשָראֵל לַַּמלְאָ' וַיּוכַל לו 

וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

הַלַּיְלָה,  זֶַרע בְּכֹוֵרי פְַתרֹוס מָחַצְָתּ בַּחֲצִי 
בַּלַּיְלָה,  ֵחילָם ֹלא מָצְאּו בְּקּומָם 
לַיְלָה,  ִטיסַת נְגִיד חֲרֶׁשת סִּלִיָת בְּכֹוכְבֵי 

וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

בַּלַּיְלָה,  יָעַץ מְחֵָרף לְנֹופֵף אִּוּוי, הֹובְַׁשָתּ פְּגָָריו 
לַיְלָה,  ַרע בֵּל ּוַמצָּבֹו בְּאִיׁשֹון  ָכּ
לַיְלָה, לְאִיׁש חֲמּודֹות נִגְלָה ָרז חָזּות 

וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

בַּלַּיְלָה,  כֵּר בִּכְלֵי ֹקֶדׁש נֶהֱַרג ּבֹו  ִמְׁשַתּ
לַיְלָה,  נֹוַׁשע מִּבֹור אֲָריֹות ּפֹוֵתר בִּעֲתּוֵתי 

בַּלַּיְלָה,  ִׂשנְאָה נָטַר אֲגָגִי וְכַָתב סְפִָרים 
וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

לַיְלָה,  עֹוַרְרָתּ נִצְחGֲ עָלָיו בְּנֶֶדד ְׁשנַת 
מִלַיְלָה,  ּפּוָרה ִּתְדֹר' לְׁשֹומֵר ַמה 

לַיְלָה,  צַָרח כַּׁשּוֹמֵר וְָׂשח אָָתא בֶֹּקר וְגַם 
וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה. 

בחלק  השירים   - הלילה  בחצי  ויהי 
האחרון של הסדר באים לבטא את הרעיונות 
שהפנמנו במשך הערב, לסיום התהליך מתוך 

שמחה של שירה.
חצי הלילה הוא הזמן הרחוק ביותר מהאור.

מצרים  שיציאת  בעובדה  מכירים  אנחנו 
החשוכים  ובמצבים  מתמשך  תהליך  היא 
לאידאלים  להתחבר  זכינו  העם,  של  ביותר 
לנו להתקדם,  וסייעו  של המציאות שפעלו 
גם אם תוך כדי מאבק, לכיוון איילת השחר, 
עלינו  וזורח  ההולך  החדש  האור  ולכיוון 

מכיוון העתיד האידאלי.
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לַיְלָה,  ָקֵרב יֹום אֲֶׁשר הּוא ֹלא יֹום וְֹלא  
הַלַּיְלָה,    Gְהַּיֹום אַף ל Gְָרם הֹוַדע כִּי ל
הַלַּיְלָה,  ׁשֹוְמִרים הַפְֵקד לְעִיְרG כָּל הַּיֹום וְכָל 

לַיְלָה,  אִיר כְּאֹור יֹום חְֶׁשכַת  ָתּ
וַיְִהי ַבֲּחצִי ַהלַּיְלָה.

ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני (בחו"ל) אֹוְמִרים:

ם זֶבַח פֶּסַח ּובְכֵן וַאֲַמְרֶתּ
אֶֹמץ גְּבּורֹוֶתיG הִפְלֵאָת בַּפֶּסַח, 
ֹראׁש כָּל מֹועֲדֹות נִֵּׂשאָת פֶּסַח,  ְבּ
ִּיָת לְאֶזְָרחִי חֲצֹות לֵיל פֶּסַח,  גִּל

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
ְּדלָָתיו דָּפְַקָתּ כְּחֹם הַיֹום בַּפֶּסַח, 

ִהסְעִיד נֹוצְצִים ֻעּגֹות ַמּצֹות בַּפֶּסַח, 
וְאֵל הַבָָּקר ָרץ זֵכֶר לְׁשֹור עֵֶר' פֶּסַח, 

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
זֹועֲמּו סְדֹומִים וְלֹוהֲטּו בָּאֵׁש בַּפֶּסַח, 

חֻלַּץ לֹוט מֵהֶם ּוַמּצֹות אָפָה בְֵּקץ פֶּסַח, 
ִטאטֵאָת אְַדַמת מֹף וְנֹף בְּעָבְְרG בַּפֶּסַח, 

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
יָ–ּה ֹראׁש כָּל אֹון מָחַצְָתּ בְּלֵיל ִׁשּמּור פֶּסַח, 

בִּיר, עַל בֵּן בְּכֹור פָּסַחְָתּ בְַּדם פֶּסַח,  כַּ
ת ַמְׁשחִית לָבֹא בִּפְָתחַי בַּפֶּסַח,  י ֵתּ לְבִלְִתּ

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
ְמֻסגֶֶּרת ֻסגָָּרה בְּעִּתֹוֵתי פֶּסַח, 

נְִׁשְמדָה מְִדיָן בִּצְלִיל ְׂשעֹוֵרי עֶֹמר פֶּסַח, 
ׂשֹוְרפּו מְִׁשַמנֵּי ּפּול וְלּוד בִּיַקד יְקֹוד פֶּסַח, 

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
עֹוד הַּיֹום בְּנֹב לַעֲמֹוד עַד גָּעָה עֹונַת פֶּסַח, 

ס יַד כְָּתבָה לְַקעֲֵקעַ צּול בַּפֶּסַח,  ַפּ
לְחָן בַּפֶּסַח,  צָפֹה הַצָּפִית עִָרֹו' הַֻשּ

ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
ָקהָל כִּנְּסָה הֲַדסָּה לְַׁשלֵּׁש צֹום בַּפֶּסַח, 

ֹראׁש מִבֵּית ָרָׁשע מָחַצְָתּ בְּעֵץ חֲמִִּׁשים בַּפֶּסַח, 
בִיא לְעּוצִית בַּפֶּסַח,  י אֵלֶּה ֶרגַע ָתּ ְׁשֵתּ

עֹז יְָדG וְָתרּום יְמִינGְ כְּלֵיל הְִתַקֵּדׁש חַג פֶּסַח,  ָתּ
ם זֶבַח ֶפַּסח. וַאֲַמְרֶתּ
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כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה.
חּור כַּהֲלָכָה, גְּדּודָיו יֹאְמרּו  ַאִּדיר בְִּמלּוכָה, ָבּ
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

גּול בְִּמלּוכָה, ָהדּור כַּהֲלָכָה, וִָתיָקיו יֹאְמרּו  ָדּ
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

זַכַּאי בְִּמלּוכָה, ָחסִין כַּהֲלָכָה ַטפְסְָריו יֹאְמרּו 
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

בִּיר כַּהֲלָכָה לִּמּודָיו יֹאְמרּו  יָחִיד בְִּמלּוכָה, כַּ
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

מֹוֵׁשל בְִּמלּוכָה, נֹוָרא כַּהֲלָכָה ְסבִיבָיו יֹאְמרּו 
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

ָענָו בְִּמלּוכָה, ּפֹוֶדה כַּהֲלָכָה, צִַּדיָקיו יֹאְמרּו 
לֹו: לGְ ּולGְ, לGְ כִּי לGְ, לGְ אַף לGְ, לGְ אדני 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

ָקדֹוׁש בְִּמלּוכָה, ַרחּום כַּהֲלָכָה ִׁשנְאַנָיו יֹאְמרּו 
לGְ אדני   ,Gְל לGְ אַף   ,Gְל כִּי   Gְל  ,Gְּול  Gְל לֹו: 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ
מִימָיו יֹאְמרּו  ִקיף בְִּמלּוכָה, ּתֹומֵ' כַּהֲלָכָה ְתּ ַתּ
לGְ אדני   ,Gְל לGְ אַף   ,Gְל כִּי   Gְל  ,Gְּול  Gְל לֹו: 

ְמלָכָה, כִּי לֹו נָאֶה, כִּי לֹו יָאֶה. הַַמּ

לך... הממלכה - הבנה נוספת שהגענו אליה 
הערב היא שכולנו מרכיבים מציאות אחת - כל 
שיש  ועמים  אנשים  יש  העמים.  וכל  האנשים 
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.
היא  אחר.  או  זה  אדם  ביד  איננה  הממלכה 
המציאות  את  המחיה  הרעיון  לעצם  שייכת 
כולה, את עם ישראל בכלל ואת כל אחת ואחד 

מאיתנו בפרט.
תפקיד ההנהגה האנושית במציאות האידאלית 
לכל  לסייע  אלא  עושים,  מה  לקבוע  איננו 
הכוחות למלא את תפקידם, למימוש עצמי של 

הפרט והכלל. 



44

ַאִּדיר הּוא 
יִבְנֶה בֵּיתֹו בְָּקרֹוב.

בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.
בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  גּול  ָדּ הּוא,  גָּדֹול  הּוא,  חּור  ָבּ

בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 
אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  זַכַּאי  הּוא,  וִָתיק  הּוא,  ָהדּור 
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  יָחִיד  הּוא,  ָטהֹור  הּוא,  ָחסִיד 
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  ֶמלֶ'  הּוא,  לָמּוד  הּוא,  בִּיר  כַּ
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב.
אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  ִעּזּוז  הּוא,  ַסגִּיב  הּוא,  נֹוָרא 
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

ּפֹוֶדה הּוא, צִַּדיק הּוא, ָקדֹוׁש הּוא יִבְנֶה בֵּיתֹו 
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

בֵּיתֹו  יִבְנֶה  הּוא  ִּקיף  ַתּ הּוא,  ַׁשַּדי  הּוא,  ַרחּום 
בְָּקרֹוב. בְִּמהֵָרה, בְִּמהֵָרה, בְּיָמֵינּו בְָּקרֹוב. 

אֵ–ל בְּנֵה, אֵ–ל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיְתG בְָּקרֹוב.

מבינים  אנחנו   - בקרוב  ביתו  יבנה 
הבניין  את  יבנה  סקטור  או  אדם  שלא 
נהיה  כולנו  שבו  במצב  רק  המאחד. 
את  לחיות  משותפת  בשאיפה  מאוחדים 
בבניין  הזאת  השאיפה  תתבטא  האידאל, 

המציאות בפועל. 
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ֶאָחד מִי יֹוֵדעַ? 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֲנִי יֹוֵדעַ: אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ְׁשנַיִם מִי יֹוֵדעַ? 
ְׁשנַיִם אֲנִי יֹוֵדעַ: ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית. 

מַים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ְׁשלָׁשה מִי יֹוֵדעַ? 
ְׁשלָׁשה אֲנִי יֹוֵדעַ: ְׁשלָׁשה אָבֹות, 

ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. ָׁשּ ֶאחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַּ

ַאְרַבּע מִי יֹוֵדעַ?
הֹות,   אְַרבַּע אֲנִי יֹוֵדעַ: אְַרבַּע אִָמּ
ְׁשלָׁשה אָבֹות, ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ה מִי יֹוֵדעַ?  ֲחִמָׁשּ
ה אֲנִי יֹוֵדעַ: חֲמִָּׁשה חֻמְֵׁשי ּתֹוָרה,  חֲמִָׁשּ

אְַרבַּע אִָמּהֹות, ְׁשלָׁשה אָבֹות, 
ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 

מַים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ה מִי יֹוֵדעַ?  ִׁשָׁשּ
ה סְִדֵרי מְִׁשנָה,  ה אֲנִי יֹוֵדעַ: ִׁשָׁשּ ִׁשִשָּ
הֹות,  חֲמִָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה, אְַרבַּע אִָמּ

ְׁשלָׁשה אָבֹות, ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ִׁשבְָעה מִי יֹוֵדעַ?
ִׁשבְעָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשבָָּתא, 

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה, חֲמִָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ִׁשָׁשּ
אְַרבַּע אִמָהֹות, ְׁשלָׁשה אָבֹות, 

ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

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

כללי ההתנהגות והיושר האידאלי.
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ְׁשמֹונָה מִי יֹוֵדעַ? 
ְׁשמֹונָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה, 

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה,  ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשבַּתָא, ִׁשָׁשּ
חֲמִָּׁשה חֻמְֵׁשי ּתֹוָרה, אְַרבַּע אִָמּהֹות, 

ְׁשלָׁשה אָבֹות, ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
מַים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ְׁשָעה מִי יֹוֵדעַ?  ִתּ
ְׁשעָה יְַרחֵי לֵדָה,  ְׁשעָה אֲנִי יֹוֵדעַ: ִתּ ִתּ
ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה, ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשּבַָּתא, 

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה, חֲמִָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה,  ִׁשָׁשּ
הֹות, ְׁשלָׁשה אָבֹות,  אְַרבַּע אִָמּ

ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ֲעָׂשָרה מִי יֹוֵדעַ? 
עֲָׂשָרה אֲנִי יֹוֵדעַ: עֲָׂשָרה ִדבְַּריָּּא, 

ְׁשעָה יְַרחֵי לֵדָה, ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה,  ִתּ
ה סְִדֵרי מְִׁשנָה,  ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשּבַָּתא, ִׁשָׁשּ
הֹות,  חֲמִָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה, אְַרבַּע אִָמּ

ְׁשלָׁשה אָבֹות, ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ַאַחד ָעָׂשר מִי יֹוֵדעַ? 
אַחַד עָָׂשר אֲנִי יֹוֵדעַ: אַחַד עָָׂשר ּכֹוכְבַיָּּא, 

ְׁשעָה יְַרחֵי לֵדָה,  עֲָׂשָרה ִּדבְַּריָּּא, ִתּ
ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה, ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשּבַָּתא, 

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה, חֲמִָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה,  ִׁשָׁשּ
הֹות, ְׁשלָׁשה אָבֹות,  אְַרבַּע אִָמּ

ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָָאֶרץ. ֶאָחד אֱ–ֹלֵהינּו ֶׁשַבָּׁשּ
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ְׁשנֵים ָעָׂשר מִי יודע? 
שנים עָָׂשר אֲנִי יֹוֵדעַ: ְׁשנֵים עָָׂשר ִׁשבְטַיָּּא, 

אַחַד עָָׂשר ּכֹוכְבַיָּּא, עֲָׂשָרה ִדבְַּריָּּא, 
ְׁשעָה יְַרחֵי לֵדָה, ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה,  ִתּ

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה,  ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשּבַָּתא, ִׁשָׁשּ
הֹות,  ה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה, אְַרבַּע אִָמּ חֲמִָׁשּ

ְׁשלָׁשה אָבֹות, ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ְׁשלָׁשה ָעָׂשר מִי יֹוֵדעַ? 
ְׁשלָׁשה עָָׂשר אֲנִי יֹוֵדעַ: ְׁשלָׁשה עָָׂשר מִַּדיָּּא.
ְׁשנֵים עָָׂשר ִׁשבְטַיָּּא, אַחַד עָָׂשר ּכֹוכְבַיָּּא, 

ְׁשעָה יְַרחֵי לֵדָה,  עֲָׂשָרה ִּדבְַּריָּּא, ִתּ
ְׁשמֹונָה יְמֵי מִילָה, ִׁשבְעָה יְמֵי ַׁשּבַָּתא, 

ה סְִדֵרי מְִׁשנָה, חֲמִָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה,  ִׁשָׁשּ
הֹות, ְׁשלָׁשה אָבֹות,  אְַרבַּע אִָמּ

ְׁשנֵי לֻחֹות הַבְִּרית, 
ַמים ּובָאֶָרץ. אֶחָד אֱ–ֹלהֵינּו ֶׁשבַָּׁשּ

ַחד גְַּדיָא, 
ַחד גְַּדיָא ְּדזִַבּין ַאָבּא ִבְּתֵרי זּוזֵי, 

חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא ׁשּונְָרא וְָאכְלָה לְגְַדיָא,
ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְאָָתא כַּלְבָּא וְנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 
ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא חּוְטָרא וִהָכּה לְכַלְָבּא,
ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא,

ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.
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וְָאָתא נּוָרא וְָׂשַרף לְחּוְטָרא,
ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, 

ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, 
חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא ַמיָּא וְכָבָה לְנּוָרא,
ְּדָׂשַרף לְחּוטְָרא, ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, 
ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 

ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא ּתֹוָרא וְָׁשָתה לְַמיָּא, 
ְּדכָבָה לְנּוָרא, ְּדָׂשַרף לְחּוטְָרא, ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, 

ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 
ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא ַהׁשֹוֵחט וְָׁשַחט לְתֹוָרא, 
ָתה לְַמיָּא, ְּדכָבָה לְנּוָרא, ְּדָׂשַרף לְחּוטְָרא,  ְּדָׁשּ

ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 
ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וֶת וְָׁשַחט לְׁשֹוֵחט,  וְָאָתא ַמלְָא� ַהָמּ
ָתה לְַמיָּא, ְּדכָבָה לְנּוָרא,  ְּדָׁשחַט לְתֹוָרא, ְּדָׁשּ

ְּדָׂשַרף לְחּוטְָרא, ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, 
ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 

ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

וְָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָבּרּו� הּוא 
וֶת, וְָׁשַחט לְַמלְַא� ַהָמּ

ְּדָׁשחַט לְׁשֹוחֵט, ְּדָׁשחַט לְתֹוָרא, 
ְּדָׁשָתה לְַמיָּא, ְּדכָבָה לְנּוָרא, 

ְּדָׂשַרף לְחּוטְָרא, ְּדהִכָּה לְכַלְבָּא, 
ְּדנַָׁש' לְׁשּונְָרא, ְּדאָכְלָה לְגְַדיָא, 

ְּדזַבִּין אַבָּא בְִּתֵרי זּוזֵי, 
חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

בשיר  היא  ההגדה  חתימת   - גדיא  חד 
המאוחדת  המציאות  הבנת  את  המבטא 
הפשוטים  המעשה  מחיי   - והמקושרת 
אותנו.  המחיים  העליונים  האידאלים  ועד 
עם  נשארים  היינו  שאם  מבינים  אנחנו 
הרצונות הפרטיים שלנו בלבד, האישיים או 
הרבה  עם  להפגש  יכולים  היינו  החברתיים, 

אכזבות בחיי המעשה והרוח.
הפרטי  שהרצון  העובדה  על  מראה  השיר 
חומריים  קניינים  ולקנות  להוסיף  שלנו 
(קניית הגדי), יכול להתקל בכוחות מפריעים 
טבעיים של המציאות המתבטאים במציאות 
הפוגעת  (החתול)  השגרתית  היומיומית 
ישנם  אלה  לכוחות  גם  ברכושנו.  לפעמים 
כוחות טבעיים חזקים יותר הפועלים עליהם 
הפרטיות.  תוכניותינו  את  ומשבשים  (כלב) 
על  להשפיע  יכולה  (המקל)  המקרה  יד 
המציאות נגד רצוננו וכוחות הטבע החזקים 
והמים  אדם  בידי  שמובערת   - (האש  יותר 
גם  הגדולה)  המציאות  מכח  השוטפים   -
הם מפריעים לעיתים לרצונותינו הפרטיים, 

האישיים והחברתיים, להתממש.
(השור)  במציאות  יותר  גדולים  כוחות 
לאורך  המופעים  בעמים  המתבטאים 
ההיסטוריה ובידע המדעי המשתכלל ומסייע 
לכאורה להתגבר על הטבע, יכולים לחשוב 
שהם בעלי השפעה על המציאות, אבל גם 
כנגדם מופיעים תהליכים במציאות הרחבה 
נעלמים  עמים  אותם  וגם  (השוחט)  יותר 
המדעיות  והתאוריות  ההיסטוריה  דפי  בין 

מתחלפות להן.
בהתבוננות רחבה מעל ההיסטוריה העולמית 
לבחינת התהליכים העמים והאומות, המדע 
שגם  ניכר  והדעות,  האמונות  והרעיונות, 
עמים  שהניעו  והמאורעות  התהליכים 
וגוועו  נעלמו  מדעיות  ותהפוכות  שלמים 

(מלאך המוות).
המציאות  על  הרחב  המבט  כל  מתוך 
שרק  ההבנה  ומתבררת  עולה  הנצחית, 
אותנו  מעלה  העליון,  לאידאל  הקישור 
מעל כל המקרים אל ההבנה שהכל נצרך 
לטובת העתיד. הביטוי במציאות הממשית 
העובדה,  באמצעות  מופיע  לאידאל 
וההפרעות  המכשולים  כל  שלמרות 

שבדרך, עם ישראל חי!   



Æכל הזכויות לרעיונות¨ לפירושים ולהסברים הנלווים להגדה של פסח¨ שמורות ל¢נס ציון¢ ולמחבר ©    
מותר להעתיק ולהפיץ לשימוש פרטי בלבדÆ לשימוש מסחרי או ציבורי ברעיונות 

info@amisraelÆorg או בחלק מהם¨ יש לפנות דרך

ייעוץ לשון∫ ד¢ר צפורה שפירא  ˇ  עיצוב גרפי∫ הסטודיו של נרי

∞μ∞≠∑∂∂≤∏π≤ ≠ להזמנות

www.amisrael.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 80
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 80
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'the Smallest File Size 72 dpi'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


