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אדמות  להשיב  נצטווינו  ביובל  החירות.  שנת  היא  החמישים  שנת 
ֶתּם  “וְִקַדְּשׁ ויקרא:  בספר  ככתוב  עבדים.  ולשחרר  לבעליהם  מופקעות 
השנה  בֶיָה”.  לְכׇל־יְֹשׁ בָָּאֶרץ  ְדּרוֹר  וְּקָראֶתם  נָה  ָשׁ ים  ַהֲחִמִשּׁ נַת  ְשׁ ֵאת 
על  ישראל  מדינת  לשליטת  החמישים  שנת  היא  התשע“ז,   הזאת, 

יהודה ושומרון ועל בני העם הפלסטיני. זו העת לחירות ולשלום.

אל  היובל  בשנת  בארץ  דרור  לקרוא  הציווי  את  מעמידה  היובל  הגדת 
מול חגיגת חג הפסח, הוא חג החירות. יוצרים והוגים מכל רחבי העולם 
פרשנויות  מוסרית,  בזעקה  בשיר,  במדרש,  והציעו,  יחד  חברו  היהודי 
של  אלא  שלנו,  רק  אינה  שהחירות  משום  ההגדה.  לקטעי  זמננו  בנות 
כל בני האדם. מחביבה פדיה ועד לאון ויזלטיר, ממיכאל מלכיאור ועד 
אנחנו  החמישים  בשנת  סילברמן,  שרה  ועד  עוז  מעמוס  גיליגן,  קרול 

קוראים דרור בארץ לכל יושביה.



וקראתם דרור בארץ לכל יושביה



עבדים היינו לפרעה במצרים, וכיום אנחנו בני חורין. לא רק חגיגת החירות 
בכל  לנו,  מצווים  ושניהם  השעבוד,  זיכרון  גם  אלא  בפסח,  לפנינו  עומדת 
ודור, את המאבק בעוול ואת הקריאה לצדק. המשנה מלמדת אותנו  דור 
שכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, ומכאן מובן שהמקיים עַם 
ותרבות כאילו קיים עולמות הרבה. את עולמנו קנינו עם כינונה המוצדק 
של מדינת ישראל, ואותו קו של צדק דורש מאתנו לאפשר לשכנינו לקיים 
ועל בני העם  יהודה ושומרון  את עולמם. בשנת החמישים לשליטתנו על 
הפלסטיני עלינו להרים את קולנו ולזעוק למען החופש. בשנת החמישים 
עלינו לקדש את הארץ הזו, ולאשרר את הזיקה שלה ושלנו לעקרונות הצדק 
והשלום. בשנת החמישים עלינו לצאת ולהוציא לחירות, לפדות אותנו ואת 
נָה  ים ָשׁ נַת ַהֲחִמִשּׁ ֶתּם ֵאת ְשׁ שכנינו מבית עבדים. ככתוב ]ויקרא כה, י[: “וְִקַדְּשׁ

בֶיָה”. וְּקָראֶתם ְדּרוֹר בָָּאֶרץ לְכׇל־יְֹשׁ
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אמר ג'ון רוזוב:   1

ט"ו תחנות זיכרון
יציאת עמנו לחירות

ט"ו סמלים מגלים
את מסענו בזמן

ט"ו שלבים מרוממים
מהאמירה אל הנאמר

ט"ו פעימות נושאות
מנמוך לגבוה

ט"ו נקודות זוהרות
מָגלּות אל הארץ המובטחת

ט"ו מפתחות פותחים
שערים לכל העמים

שערי צדק וכבוד הדדי
שערים לשתי מדינות לשני עמים

במהרה בימינו
השתא ובשנה הבאה

בישראל ובפלסטין

התגשמות חיים והיסטוריה
אמן!

1
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בדיקת חמץ

לפני הבדיקה יברך:

ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו ֲאדֹנָי  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
 ּ ּ בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו נו ר ִקְדָּשׁ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ

עַל בִּיעוּר ָחֵמץ.

לאחר הבדיקה יאמר:

כָּל ֲחִמיָרא וֲַחִמיעָא ְדִאיכָּא בְִרׁשוִּתי 
לִבֵָּטל  בִעְַרֵתּיּה  וְּדלָא  ֲחִמֵתּיּה  ְדלָא 

וְלֱֶהוֵי ֶהפְֵקר כְּעַפְָרא ְדַאְרעָא.

לאחר שריפת החמץ יאמר:

בְִרׁשוִּתי  ְדִּאכָּא  וֲַחִמיעָא  ֲחִמיָרא  כָּל 
ְדּבִעְַרֵתּּה  ּה  ֲחִמֵתּ וְּדלָא  ַדֲּחִמֵתּּה 
ֶהפְֵקר  וְלֱֶהוֵי  לִבֵָּטל  ּה  בִעְַרֵתּ וְּדלָא 

כְּעַפְָרא ְדַאְרעָא.
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מוזגים כוס ראשונה 

בשבת מתחילים כאן:

וְָהָאֶרץ  ַמיִם  ַהָשׁ  ּ וַיְכֻלּו י.  ִשּׁ ַהִשּׁ יוֹם  בֶֹקר  וַיְִהי  עֶֶרב  וַיְִהי 
ר  ֲאֶשׁ בִיעִי ְמלַאכְּתוֹ  וַיְכַל ֱאלִֹהים בַּיוֹם ַהְשּׁ וְכָל צְבָָאם. 
ר עָָשׂה.  ֲאֶשׁ בִיעִי ִמכָּל ְמלַאכְּתוֹ  ַהְשּׁ בֹּת בַּיוֹם  וַיְִּשׁ עָָשׂה 
בַת  בִיעִי וַיְַקֵדּׁש אוֹתוֹ כִּי בוֹ ָשׁ וַיְבֶָרךְ ֱאלִֹהים ֶאת יוֹם ַהְשּׁ

ר בָָּרא ֱאלִֹהים לַעֲשׂוֹת. ִמכָּל ְמלַאכְּתוֹ ֲאֶשׁ

בחול מתחילים כאן:

ַהגָפֶן.2 פְִּרי  בּוֵֹרא  ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 

ּ ִמכָּל  ר בַָּחר בָּנו ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ  בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
כָּל( עִם  האומרים:  )יש  ִמכָּל   ּ וְרוְֹמָמנו עָם  כָּל(  עִם  האומרים:  )יש 

בְַּאֲהבָה   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ   ּ לָנו ן  ֶתּ וִַתּ בְִּמצְוָֹתיו.   ּ נו וְִקְדָּשׁ לָׁשוֹן 
בָּתוֹת לְִמנוָּחה וּ(מוֹעֲִדים לְִשְׂמָחה, ַחגִּים וּזְַמנִּים  ת: ַשׁ ָבּ ַשׁ )ְבּ
צּוֹת  ַהַמּ ַחג  יוֹם(  וְֶאת  ַהזֶה  בָּת  )ַהַשּׁ יוֹם  ֶאת  לְָשׂשׂוֹן, 
ּ )בְַּאֲהבָה(, ִמְקָרא קֶֹדׁש, זֵכֶר לִיצִיַאת  ַהזֶּה, זְַמן ֵחרוֵּתנו
ָתּ ִמכָּל )יש האומרים: עִם  ּ ִקַדְּשׁ ּ בַָחְרָתּ וְאוָֹתנו ִמצְָריִם. כִּי בָנו
בָּת( וּמוֹעֲֵדי ָקְדֶשךָ )בְַּאֲהבָה וּבְָרצוֹן,(  ים, )וְַשׁ כָּל( ָהעִַמּ
ְמַקֵדּׁש  יְיָ,  ַאָתּה  בָּרוּךְ   .ּ נו ִהנְַחלְָתּ וּבְָשׂשׂוֹן  בְִּשְׂמָחה 

בָּת וְ(יְִשָׂרֵאל וְַהזְַּמנִּים. )ַהַשּׁ

כוס ראשונה אמר עמוס עוז:     2

לא נולדנו להיות עם של אדונים. "להיות עם חופשי" — נגזר 
עלינו שמישאלה זו תעורר הד בליבנו כל עוד לא איבדנו 

את צלמנו. אנו נידונים עתה לשלוט על אנשים שאינם 
רוצים בשלטוננו. נידונים — ולא עליזים ומתרוננים. ככל 

שיקצר הכיבוש, כן ייטב לנו. כי גם כיבוש בלית–ברירה הוא 
כיבוש משחית, וגם כיבוש ליבראלי והומאני ונאור הוא 

כיבוש. אני חרד לטיב הזרעים שנזרע בעתיד הקרוב בליבם 
של הנכבשים. יותר מכך אני חרד מפני הזרע שנטמן בלב 

הכובשים.

דבר, 22 באוגוסט, 1967 עיתון 
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נוטלים ידיים ללא ברכה

    

טובלים כרפס במי מלח ומברכים:

 ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
פְִּרי  בּוֵֹרא  ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ 

ָהֲאָדָמה.
    

בוצעים את המצה האמצעית לשניים 
ומצפינים את החלק הגדול יותר לאפיקומן

אמרה ענת הופמן:   3

ליל הסדר הוא קריאה לשינוי. עלינו 
לצאת מאזור הנוחות, להיחשף ללא 

המעטפת המגנה של שגרת יומנו, לחוש 
אי–נוחות ולהשתנות. ליל סדר בסימן 

חמישים שנות שליטה על עם אחר 
מחייב שינוי עמוק במיוחד. לא נוכל 
לרחוץ את ידינו ולומר ידינו לא עשו 

ועינינו לא ראו. הפעם נהפוך את נטילת 
הידיים להזדמנות להתבוננות. ניטול 
ידיים ללא ברכה, אבל עם מודעות — 
נשקול את שעשינו בשנה האחרונה 

למען חירותם של כל בני האדם. האם 
פעלנו כראוי? האם עשינו מספיק? 

והנה הצעה למהדרין: בנוסף לנטילת 
הידיים, נשטוף רגליים איש לרעהו. 
שטיפת הרגליים נכללה בימי קדם 

בטקס הכנסת האורחים, היא יוצרת 
חיבור מידי ואינטימי בין בני אדם. 

כפות רגלינו נמצאות במגע ישיר עם 
קרקע המציאות. לשקר אין רגליים, 

שכן החיבור אל האדמה הוא החיבור 
אל האמת. אלו שחפצים בשינוי חייבים 

להוביל אותו ברגל בוטחת ויציבה.

במוצאי שבת מוסיפים:

ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, בּוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש. בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
קֶֹדׁש  בֵּין  ַהַמּבְִדּיל  ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
בִיעִי  ים, בֵּין יוֹם ַהְשּׁ ְ, בֵּין יְִשָׂרֵאל לָעִַמּ ך לְחֹל, בֵּין אוֹר לְחֶשׁ
ת יוֹם טוֹב  בָּת לְִקֻדַשּׁ ת ַשׁ עֲֶשׂה. בֵּין ְקֻדַשּׁ ת יְֵמי ַהַמּ ֶשׁ לְֵשׁ
 . ָתּ עֲֶשׂה ִקַדְּשׁ ת יְֵמי ַהַמּ ֶשׁ בִיעִי ִמֵשּׁ , וְֶאת יוֹם ַהְשּׁ ִהבְַדּלְָתּ
ֶתךָ. בָּרוּךְ ַאָתּה  ךָ יְִשָׂרֵאל בְִּקֻדָשּׁ ָתּ ֶאת עְַמּ ִהבְַדּלְָתּ וְִקַדְּשׁ

יְיָ ַהַמּבְִדיל בֵּין קֶֹדׁש לְקֶֹדׁש.

 ּ וְִקיְָּמנו  ּ ֶהֱחיָנו ֶשׁ ָהעוֹלָם,  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
ּ לַזְַּמן ַהזֶה.  וְִהגִּיעָנו

 

3

שותים בהסבה



    

 

צְַריִםמקצת עדות המזרח אומרים: ִמִמּ  ּ יָצָאנו  ּ בִּבְִהילו

מגלים את המצות, מגביהים את הקערה ואומרים בקול:

ַאבְָהָתנָא   ּ ֲאכָלו ִדי  עַנְיָא 
כָּל  ְדִמצְָריִם.  בְַּאְרעָא 
ָתּא ָהכָא,  ִדכְפִין יֵיֵתי וְיֵיכֹל, כָּל ִדצְִריךְ יֵיֵתי וְיִפְסַח. ָהַשׁ
נָה  לְָשׁ עַבְֵדי,  ָתּא  ָהַשׁ ְדיְִשָׂרֵאל.  בְַּאְרעָא  ַהבָָּאה  נָה  לְָשׁ

ַהבָָּאה בְּנֵי חוִֹרין.4

ָהא לְַחָמא

אמר ג׳פרי סאקס:   4

עניינו של סיפור הפסח הוא בגאולה 
וחירות, אבל יהודים ידעו היטב שסיפור 

אחר בא בעקבותיו — סיפור על כיבוש 
וגלות. בסיפור הפסח בני ישראל 

משתחררים מעבדות מצרים ושבים 
אל הארץ המובטחת. אלא שמאוחר 
יותר בני ישראל שקעו בעוון — הם 
החלו עובדים את אלילי החמדנות, 

הכוח והרעב לאדמה — והוגלו לבבל. 
כדברי הנביאים, ממלכת יהודה נפלה 

בגין חטאיה, לא בשל כוחה של מעצמה 
חיצונית. 

אלו גם הסיכונים המאיימים על ישראל 
בימינו. המדינה רבת עוצמה צבאית, אך 
נוהגת בדרֵכי עוון בשכניה הפלסטינים, 

וחלקים גדולים מחייה הכלכליים 
והמדיניים מונעים על ידי תאוות בצע, 

ולא על ידי רדיפת צדק. עלינו, היהודים, 
ללמוד מההיסטוריה שלנו, מכולה, לא 

רק על הגאולה מעבדות אלא גם על 
הגלות שפקדה אותנו מאוחר יותר.
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מסירים את הקערה מהשולחן, מוזגים כוס שנייה ושואלים:

ּתַנָה ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ִמכָּל  נׁשְ
בְּכָל ַהלֵּילוֹת  ֶשׁ ַהלֵּילוֹת? 
ַהזֶּה  ַהלַּיְלָה  וַּמצָּה,  ָחֵמץ  ּ אוֹכְלִין  ָאנו

כֻּלּוֹ ַמצָּה?

אמר מייקל לרנר:   5

אנו נקראים על ידי המסורת שלנו 
להיות שותפים לריפוי ולשינוי העולם, 
לתקן עולם במלכות שדי. אנו נקראים 
לַזֵמן את האנרגיות הנקביות המזינות 

שתדרכנה אותנו בריפוי המציאות 
ובשינויה. אנו שומעים את קול אלוהים 

כקריאה לשחרור עולמי, ולא רק 
להטלאת רפורמה שולית זאת או אחרת 

במציאות עולמית דכאנית עמוקות 
והרסנית לסביבה.

 
זהו הלילה שבו איננו מסתפקים עוד 
באישור מחודש, באוזני משפחותינו 

ובאוזני העולם, שמחויבותנו המתמשכת 

לצדק חברתי נטועה באהבתנו לאלוהי 
העולם שבצלמו אנו נבראים, "יהוה" — 

כוח השינוי מ"מה שיש", הווה, למה 
שיכול וראוי להיות. זהו לילה שבו 

אנו מתחילים לפתח גם אסטרטגיות 
קונקרטיות לבניין עולם אחר. 

עלינו לצאת מתודעה צרה זו )מצרים(. 
להיות ׳מציאותי׳, לקבל את ׳מה שיש׳ 
כקריטריון ל׳מה שיכול להיות׳ — זאת 
היא תמצית עבודת האלילים. אמונה 

באלוהים היא אמתית רק במידה שאנו 
פועלים לריפוי ולשינוי העולם מן היסוד.

יציאת מצרים שלנו מתחילה בסיוע 
לאחינו ולאחיותינו הערבים בהקמת 
מדינה פלסטינית בת–קיימא כלכלית 

ופוליטית — הצעד הראשון לקיום מצוות 
'אהבת הֵגר'.

הלילה אנו מתחייבים להיות העם 
הידוע ברחבי העולם כולו באהבתו לכל 

החיים על פני כדור הארץ ובנדיבות 
רוחו כלפיהם. אהבה ונדיבות שיבואו 
לידי ביטוי בכך שניזום ׳תכנית מרשל׳ 
שתחסל אחת ולתמיד )ולא רק תביא 

להקלה( את העוני העולמי, את המחסור 
בבתים, את הרעב ואת הטיפול הרפואי 
הלקוי, ותביא לתיקון ההרס הסביבתי. 

נטילה אמתית של מחויבות זאת על 
עצמנו היא צעד ראשון במעלה בדרך 

להיותנו בפועל גילוי וגילום של אנרגיית 
האהבה האלוהית על פני כדור הארץ. 

 

ַמה
בְּכָל ַהלֵּילוֹת ֶשׁ   

יְָרקוֹת,  ָאר  ְשׁ אוֹכְלִין   ּ ָאנו
ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ָמרוֹר? 

בְּכָל ַהלֵּילוֹת  ֶשׁ   
 ּ ֲאפִילו ַמטְבִּילִין   ּ ָאנו ֵאין 
ַהזֶּה  ַהלַּיְלָה  ֶאָחת,  פַּעַם 

ֵתּי פְעִָמים?  ְשׁ
בְּכָל ַהלֵּילוֹת  ֶשׁ   
בִין  יוְֹשׁ בֵּין  אוֹכְלִין   ּ ָאנו
ַהזֶּה  ַהלַּיְלָה  ְמסֻבִּין,  וּבֵין 

ּ ְמסֻבִּין?5  כֻּלָּנו

מניחים את הקערה על השולחן
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 ּ וַיּוֹצִיֵאנו בְִּמצְָריִם,  לְפְַרעֹה   ּ ָהיִינו
וּבִזְרוֹעַ  ֲחזָָקה  בְּיָד  ם  ִמָשּׁ  ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ 
 ּ ּ לֹא הוֹצִיא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא ֶאת ֲאבוֵֹתינו נְטוּיָה. וְִאלּו
 ּ ָהיִינו עְבִָּדים  ְמֻשׁ  ּ בָנֵינו וּבְנֵי   ּ וּבָנֵינו  ּ ָאנו ֲהֵרי  צְָריִם,  ִמִמּ

לְפְַרעֹה בְִּמצְָריִם.6

 ּ כֻּלָנו זְֵקנִים,   ּ כֻּלָנו נְבוֹנִים,   ּ כֻּלָּנו ֲחכִָמים,   ּ כֻּלָּנו  ּ וֲַאפִילו
ּ לְסַפֵּר בִּיצִיַאת ִמצְַריִם.  יוְֹדעִים ֶאת ַהּתוָֹרה, ִמצְוָה עָלֵינו
בָּח. ְמֻשׁ זֶה  ֲהֵרי  ִמצְַריִם  בִּיצִיַאת  לְסַפֵּר  ְרבֶּה  ַהַמּ וְכָל 

עֲבִָדים

אמר רולי מטלון:   6

אב הטיפוס ליציאה מעבדות לחירות 
איננו חף משפיכות דמים. אף שידו 

החזקה של האל היא שחובלת במדכאים 
בשעה שבני ישראל אינם יותר מעדים 

פסיביים למתרחש, חלק זה של ההגדה 
מעורר אי–נוחות בקרב אלה מאתנו 
המסתייגים מאלימות, והמאמינים 

בתוקף שיציאה מדיכוי לחירות אמורה 
להתרחש באופן בלתי אלים. החירות 
היא חלק מהתכנון האלוהי, ואין דבר 

שיכול למנוע את השרשתה בקרב 
האנושות כולה. השחרור יגיע, במוקדם 

 או במאוחר. השאלה היא כיצד יגיע. 

האם יש תקווה ליציאה בלתי אלימה 
לחירות בזמננו?
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ַמעֲֶשׂה בְַּרבִּי ֱאלִיעֶזֶר וְַרבִּי יְהוֹֻשעַ וְַרבִּי ֶאלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה 
 ּ וְָהיו בִּבְנֵי בְַרק,  ְמסֻבִּין   ּ ֶשָהיו ַטְרפוֹן  וְַרבִּי  וְַרבְּי עֲִקיבָא 
 ּ בָּאו ֶשׁ עַד  ַהלַּיְלָה  אוֹתוֹ  כָּל  ִמצְַריִם  בִּיצִיַאת  ְמסַפְִּרים 
ְקִריַאת  זְַמן  ִהגִּיעַ   ,ּ ַרבּוֵֹתינו לֶָהם:   ּ וְָאְמרו ַתלְִמיֵדיֶהם 

ֲחִרית. ל ַשׁ ַמע ֶשׁ ְשׁ

נָה,  בְעִים ָשׁ ָאַמר ַרבִּי ֶאלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה: ֲהֵרי ֲאנִי כְּבֶן ִשׁ
ּה  ְדָּרָשׁ ֵתָּאֵמר יְצִיַאת ִמצְַריִם בַּלֵּילוֹת עַד ֶשׁ וְלֹא זָכִיִתי ֶשׁ
ֵמֶאֶרץ  צֵאְתךָ  יוֹם  ֶאת  ִתּזְכֹּר  לְַמעַן  נֱֶּאַמר,  ֶשׁ זוָֹמא.  בֶּן 
ִמצְַריִם כֹּל יְֵמי ַחיֶּיךָ. יְֵמי ַחיֶּיךָ—ַהיִָמים, כָּל יְֵמי ַחיֶּיךָ—
ַהלֵּילוֹת. וֲַחכִָמים אוְֹמִרים: יְֵמי ַחיֶּיךָ—ָהעוֹלָם ַהזֶּה. כֹּל 

יַח.7 יְֵמי ַחיֶּיךָ—לְָהבִיא לִימוֹת ַהָמִשׁ

קוֹם  בָּרוּךְ הוּא.   בָּרוּךְ ַהָמּ
נַָּתן ּתוָֹרה לְעַּמוֹ יְִשָׂרֵאל. בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ ֶשׁ

אמר ליאון ויזלטיר:   7

הפתיחות הרוחנית של הלילה: זהו הלקח 
של הרבנים האלה ושל פולמוסיהם. 

חוקרים הראו שמעשה הכינוס הרבני 
בבני ברק הינו מענה לסיפור דומה בדבר 
כינוס רבני בלוד. הרבנים בלוד, בהנהגת 
רבן גמליאל, כילו את הלילה בדיונים על 
הלכות הפסח, בעוד שהרבנים בבני ברק 

התעלמו מחלוף הזמן בעודם אחוזים 
בסיפורי יציאת מצרים. גרסת הסיפור 

בבני ברק הפכה לקאנון, משום שהחובה 
הדתית בסדר מורה על נרטיב, לא על 

אנליזה. אנחנו נקראים להפעיל את 
דמיוננו, ממנו עשויות לעלות תובנות 
מטאפיזיות ומוסריות. אחת מתובנות 
אלה היא ֶשאל להם למדוכאים להיות 

עיוורים, או חלילה אחראים, לדיכוי. 
אטימות מוסרית מגונה במיוחד בקרב 

קורבנות, כפרטים וכציבור, בעיקר אחרי 
שקורבנּותם חלפה.

את מעשה ליל השימורים מלווה 
פרשנותו של בן זומא, המתעקש 

שהמחויבות לזיכרון הפסח נמשכת 
מהימים אל הלילות — בן זומא האומלל, 

המיסטיקן שנפגע כשטייל בפרדס חכמת 
הנסתר. האור, לא החושך, הוא שהיה 

בעוכריו. יש אנשים שנולדים עבור הלילה. 
יש תובנות שניתן להשיג רק בחושך. 

את אותם הדברים ניתן לומר על העבר 
היהודי: יסדנו את התרבות שלנו כשֶשמש 

ההיסטוריה לא זרחה עלינו. מבחינה 
היסטורית, היינו ַעם ֵלילי בצורה מבריקה. 

אולם לא הרשינו ללילה להשחיר אותנו, 
ולא לשמש כתירוץ לרפיון הדרישות 

המוסריות שלנו מעצמנו.

הרבנים אינם מסכימים עם בן זומא, 
ומחזיקים שהיקפם הרחב של הפסוקים 

מתייחס לא ללילה, אלא למשיח — 
לשמש ההיסטוריה. אפילו הגאולה לא 

תפטור אותנו מזיכרון יציאת מצרים, הם 
טוענים. האם לעולם לא נמצא מנוח ממה 

שידוע לנו? ייתכן שלא. יש מה לקנא 
בחכמי בני ברק, שהתבסמו בחוויה בלתי–

יהודית מאוד של אבדן תחושת הזמן.
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כְּנֶגֶד ַאְרבָּעָה בָּנִים ִדּבְָּרה ּתוָֹרה: 

ע  וְֶאָחד ָרָשׁ  ֶאָחד ָחכָם 
וְֶאָחד ָתּם

אוֹל.8 ֵאינוֹ יוֵֹדעַ לְִשׁ וְֶאָחד ֶשׁ

אמרה אחינועם ניני:   8

כילדה שגדלה באווירה דתית, ושחונכה 
בישיבה של האורתודוקסיה המודרנית, 
לימדו אותי להתמקד ב"נעשה ונשמע". 

קודם עושים, אחר כך שואלים/מקשיבים. 
ארבעת הבנים מלמדים אותנו משהו 

שונה לחלוטין. החכם צמא לידע — אל לנו 
לבלום את פיו, אלא לחפש תשובה ראויה 

לסקרנותו. התם ממקד הכל במילה 
אחת: "מה?" כאן ההגדה אומרת לנו 

שדבר אינו יכול להיות מובן מאליו, טהור 
ופשוט יותר מלשאול. ובאשר לזה שאינו 

יודע לשאול, אנו מצווים "את פתח לו", 
ללמד אותו לשאול! 

אולם חשוב מכולם, לדעתי, הוא הבן 
שאותו מכנה ההגדה "רשע". הוא שואל: 

"מה העבודה הזאת לכם?" "לכם ולא לו", 
אומרת ההגדה, בעודו מוציא את עצמו 
מכלל המשפחה, השבט, העם וממעגל 

החיים. הבן הרשע מרוכז בעצמו ואנוכי. 
הוא ממקם את עצמו על אי, תחושת 

הזהות שלו אינה כוללת אחרים. ההגדה 
רואה זאת כרשעות.

המסר של הבן הרשע הוא דרכו של האל 
לומר לנו שאין דבר מקודש יותר מחיי 

אדם, ומסולידריות אנושית הנחוצה 
כדי לשמור ולהגן עליהם. הפגנת דאגה 

ואכפתיות היא עבודה, כפי שמצהיר הבן 
הרשע: "מה העבודה הזאת לכם?" 

תמיד קל יותר להפנות גב לאחר ולדאוג 
רק לעצמנו. סולידריות, קהילה, שיתוף, 

הפגנת דאגה ואכפתיות — זו עבודה 
קשה. אנו חייבים לדאוג זה לזה. עלינו 

לראות זה את זה בצלילות, לראות באמת 
זה את זה כשווים בפני האלוהים. על כל 

אחד מאתנו להכיר באנושיותו, בתקוותיו, 
בזכויותיו, ברגשותיו של האחר. בדרכנו 

אל החירות נשאלות שאלות רבות, אולם 
בסופו של יום, הדרך האחת להינצל בידי 

אלוהים מכל ׳מצרים׳ המשעבדת אותך 
היא "ואהבת לרעך כמוך".

 

ָמה הוּא אוֵֹמר?  ָחכָם 
 ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ר צִוָּה  פִָּטים ֲאֶשׁ וְַהִמְשׁ וְַהֻחִקּים  ַמה ָהעֵדֹת 
ֶאְתכֶם? וְַאף ַאָתּה ֱאָמר לוֹ כְִּהלְכוֹת ַהפֶּסַח: ֵאין ַמפְִטיִרין 

ַאַחר ַהפֶּסַח ֲאפִיקוָֹמן.
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ָמה הוּא אוֵֹמר?  ע   ָרָשׁ
הוֹצִיא  ֶשׁ וּלְפִי  לוֹ.  וְלֹא  לָכֶם  לָכֶם?  ַהזֹּאת  ָהעֲבָֹדה  ָמה 
ַאָתּה ַהְקֵהה ֶאת  ִמן ַהכְּלָל כָּפַר בְּעִָקּר, וְַאף  ֶאת עַצְמוֹ 
צְָריִם.  ִשנָּיו וֱֶאמֹר לוֹ: בַּעֲבוּר זֶה עָָשׂה יְיָ לִי בְּצֵאִתי ִמִמּ

ם לֹא ָהיָה נִגְָאל. ּ ָהיָה ָשׁ לִי—וְלֹא לוֹ. ִאילּו

ָמה הוּא אוֵֹמר?  ָתּם   
צְָריִם,  ּ יְיָ ִמִמּ ַמה זֹּאת. וְָאַמְרָתּ ֵאלָיו: בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיָאנו

ִמבֵּית עֲבִָדים.

אוֹל? יוֵֹדעַ לְִשׁ ֵאינוֹ   וְֶשׁ
נֱֶּאַמר: וְִהגְַּדָתּ לְבִנְךָ בַּיוֹם ַההוּא לֵאמֹר,  ַאְתּ פְַּתח לוֹ, ֶשׁ

צְָריִם.9 בַּעֲבוּר זֶה עָָשׂה יְיָ לִי בְּצֵאִתי ִמִמּ

אמרה קרול גיליגן:   9

אבל ישנה גם בת.
זו שחומלת.

החומלת, מה היא אומרת? "מהו אלוהים 
הנענה רק לסבלות העברים ואינו נענה 

לסבלות המצרים?"

אמרי לה: "ואמר רבי יוחנן: מאי דכתיב 
ל  )מהו שכתוב( ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

ְיָלה? ]שמות יד, כ[ — בקשו מלאכי השרת  ַהּלָ
לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא: 

מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים 
 שירה???" 

]תלמוד בבלי, מגילה י, ע"ב; מסכת סנהדרין לט, ע"ב[.

ִאי בַּיוֹם  ַתּלְמוּד לוַֹמר בַּיוֹם ַההוּא,  יָכוֹל ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, 
ַההוּא יָכוֹל ִמבְּעוֹד יוֹם. ַתּלְמוּד לוַֹמר בַּעֲבוּר זֶה. בַּעֲבוּר 
ֻמנִָּחים  וָּמרוֹר  ַמצָּה  יֵּׁש  ֶשׁ עָה  בְָּשׁ ֶאלָא  ָאַמְרִתּי  לֹא  זֶה 

לְפָנֶיךָ.
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 ,ּ ֲאבוֵֹתינו  ּ ָהיו זָָרה  עֲבוָֹדה  עוֹבְֵדי 
לַעֲבוָֹדתוֹ,  קוֹם  ַהָמּ  ּ ֵקְרבָנו יו  וְעַכְָשׁ
נֱֶּאַמר: וַיֹאֶמר יְהוֹֻשעַ ֶאל כָּל ָהעָם, כֹּה ָאַמר יְיָ ֱאלֵֹהי  ֶשׁ
ּ ֲאבוֵֹתיכֶם ֵמעוֹלָם, ֶתַּרח ֲאבִי  בו יְִשָׂרֵאל, בְּעֵבֶר ַהנָָּהר יְָשׁ
ּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. וֶָאַקּח ֶאת  ַאבְָרָהם וֲַאבִי נָחוֹר, וַיַּעַבְדו
ֲאבִיכֶם ֶאת ַאבְָרָהם ֵמעֵבֶר ַהנָָּהר וָאוֹלֵךְ אוֹתוֹ בְּכָל ֶאֶרץ 
ן לְיִצְָחק  ן לוֹ ֶאת יִצְָחק, וֶָאֵתּ כְּנָעַן, וַָאְרבֶּה ֶאת זְַרעוֹ וֶָאֵתּ
ת  ׂעִיר לֶָרֶשׁ ֵשּ ן לְעֵָשׂו ֶאת ַהר  וֶָאֵתּ ֶאת יַעֲקֹב וְֶאת עֵָשׂו. 

ּ ִמצְָריִם.10 אֹתוֹ, וְיַעֲקֹב וּבָנָיו יְָרדו

ִמְתִּחלָּה

אמר מיכאל מלכיאור:   10

במילים אלו מזכירה לנו ההגדה שארץ 
ישראל אינה מובטחת לנו בירושה או 

בזכות, שהרי אבותינו היו עובדי עבודה 
זרה בבבל. כנען אינה נחלת אבותינו, ואנו 
קשורים אל הארץ רק מתוקף הבטחת ה' 

לאברהם. עליו מעיד ה' שיצווה את בניו 
"לעשות צדקה ומשפט". זו אמנם ברית 

עולם, אך היא מותנית תמיד בהתנהגותנו 
המוסרית, כפי שהזהיר הנביא יחזקאל: 

"ודם תשפכו, והארץ תירשו?!"

עתה, כששבנו לארצנו בחסדי ה', ושוב 
זכינו ללכת בכל ארץ ישראל ולהתיישב 

בה, עלינו להגן על עצמנו ולשמור על 
ביטחוננו, אך לא לחיות על חרבנו. 

אין אנו נבחנים ביכולתנו לשלוט על עם 
אחר בַחִיל ובכוח, כי אם ביכולת לחיות 

כאן ב'רוחי'. דהיינו, לבנות חברת מופת. 
אם במצרים נעשינו גרים משוללי כל 

זכויות לקיום, לחירות ולאדמה, ובכך היה 
שורש השעבוד, לא נעשה לזולתנו מה 
ששנוא עלינו. גם העם הפלסטיני החי 
עמנו זקוק לאדמתו, לקיומו ולחירותו. 

אך לא מתוך שלום של חילון, המנתק 
את העם משורשיו, נגיע אל המנוחה ואל 
הנחלה; לא מתוך הפרד ומשול, הפחדה 

ושנאה נגיע לשלום. רק מתוך חיבור 
אמיץ בין כל בני אברהם, יושבי הארץ הזו, 

תתקיים בנו ברכת ה' לאברהם אבינו: 
"ונברכו בו כל גויי הארץ".
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אמר סטיבן מ. כהן:   11

מפסקה זו אנו למדים שאומה יכולה 
לשאת עשורים, אפילו מאות שנים, של 
דיכוי והשפלה. אולם למרות כל הסבל, 

יכולה אותה אומה לשגשג בדרכים 
מגוונות, לרבות מבחינה מספרית. והיא 
יכולה לפרוח ברוחה, כאשר היא נאחזת 
בתקווה ובביטחון שימיה ללא חירות — 

אישית ולאומית — הם ספורים. 

כיהודים, אנחנו נושאים את זיכרון 
הריחוק ממולדתנו, כשעזבנו אותה 

והפכנו לגרים בארץ לא לנו. אולם 
ַעם יכול גם להפוך לזר בארצו כאשר 
נשללות ממנו החירות וזכויות האדם 

הבסיסיות. 

וחשוב מכל, בדיוק כפי שאנחנו היינו 
גרים בארץ לא לנו, ישמור אותנו האל 

מהפיכת אחרים, על ידינו, לֵגרים 
בארצם.

אמר דוד ביגמן:   12

 "ואהבתם את הגר, כי גרים ֱהִייתם 
בארץ מצרים." ]דברים י, יט[

ההלכה המקובלת מפרשת את אהבת 
הגר כמחויבות לגר צדק שהצטרף 

לשורות האומה, "שבא ונכנס תחת כנפי 
השכינה", כלשון הרמב"ם. לעומת גישה 
זו, מסביר הרב יוסף אלבו: "ולא גר צדק 
בלבד, אלא אפילו על תושב שאינו עובד 
אלילים". ה'חפץ חיים' אף מפליג ומונה 

כמצַות עֵׂשה ממש לאהוב כל גוי הבא 
לעיר של יהודים, גם אם לא חדל לעבוד 

עבודה זרה. לאור פסיקת הרמב"ם, נראים 
דבריהם של הרב יוסף אלבו ושל ה'חפץ 

חיים' מרחיקי לכת. מה הביא אותם 
לנקוט עמדה זו?

התשובה עשויה להתגלות לנו מתוך 
בחינה מעמיקה של שאלת הזהות 

היהודית, אותה ניתן לברר דרך התבוננות 
במצַות הפסח, המהווה מרכיב הכרחי 

בזהות זו. הפסח הוא חובה מכוננת 
מבחינה חברתית. לגבי יהודי שלא חגג 

את הפסח ואין לו סיבה מוצדקת, התורה 
פסקה "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". 

הפסח אפוא הוא המצווה המגדירה את 
הזהות היהודית, וניתן להבין זאת מבירור 

שורשו של סיפור יציאת מצרים.

עיקרו של סיפור יציאת מצרים הוא 
היציאה מן השעבוד אל החירות. 

העוולה החמורה העולה מסיפור זה 
היא היחס המנוכר לזר. יחס זה הוביל 

לעבדות פיזית, לניצול ואף להריגת ילדי 
העברים. ההצהרה הגדולה של סיפור 
יציאת מצרים היא ההכרה בכבודו של 
האדם באשר הוא והדאגה לזר ולחלש. 
באופן פרדוקסלי, עמוק בתוך הזהות 

הפרטיקולרית היהודית טמונה ההזדהות 
עם האחר — עם כל באי עולם. כך מי 

שאינו מוכן לפתוח את ִלבו כאדם לאדם, 
לא יוכל להיכלל בכלל ישראל, "ונכרתה 

הנפש ההיא מעמיה". זהות זו היא 
שפיעמה בִלבם של הרב יוסף אלבו ושל 

ה'חפץ חיים', והיא שהביאה אותם לקבוע 
שגם גר תושב ראוי ליחס של אהבה, 

אפילו אם דתו שונה. 

בָּרוּךְ הוּא.  בָּרוּךְ ׁשוֵֹמר ַהבְָטָחתוֹ לְיְִשָׂרֵאל,  
ָאַמר  ב ֶאת ַהֵקּץ, לַעֲשׂוֹת כְָּמה ֶשּׁ ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא ִחַשּׁ ֶשׁ
נֱֶּאַמר:  ֶשׁ ּ בִּבְִרית בֵּין ַהבְָּתִרים,    לְַאבְָרָהם ָאבִינו
בְֶּאֶרץ  זְַרעֲךָ  יְִהיֶה  גֵר  כִּי  ֵתַּדע  יָדֹע  לְַאבְָרם,  וַיֹּאֶמר 
וְגַם  נָה.  ָשׁ ֵמאוֹת  ַאְרבַּע  אָֹתם   ּ וְעִנּו וַעֲָבדוּם  לֶָהם,  לֹא 
בְִּרכֻׁש   ּ יֵצְאו כֵן  וְַאֲחֵרי  ָאנֹכִי  ָדּן   ּ יַעֲבֹדו ר  ֲאֶשׁ ַהגּוֹי   ֶאת 

גָּדוֹל.11, 12
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מגביהים את הכוס השנייה

עְָמָדה  וְִהיא  ֶשׁ
לֹּא ֶאָחד בִּלְבָד עַָמד  ּ. ֶשׁ ּ וְלָנו לֲַאבוֵֹתינו
וָדוֹר  דּוֹר  בְּכָל  ֶשׁ ֶאלָּא   ,ּ לְכַלּוֵֹתנו  ּ עָלֵינו
ּ. וְַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ  ּ לְכַלּוֵֹתנו עוְֹמִדים עָלֵינו

ּ ִמיָָּדם.13 ,14 הוּא ַמצִּילֵנו
מניחים את הכוס

אמר דורון רבינוביץ:   13

השנאה עדיין עוקבת אחרינו לכל מקום. 
המבקשים להשמידנו ברחבי העולם 

עשויים להיות אפילו רבים מאתנו. אולם 
היום אנחנו מסוגלים להגן על אמונותינו. 

אנחנו מסוגלים להיאבק על זכויותינו. 
ומעל לכל, אנחנו מסוגלים להתאחד 

עם אנשים אחרים כדי להתגבר על 

שנאה ורדיפה. זוהי ההבטחה העתיקה 
לגאולה ולמחילה שהייתה להשראה כבר 

לאבותינו. זוהי הברית שמושיעה אותנו 
הן מגורל של מדוכאים, הן מגורל של 

מדכאים; שמגנה עלינו הן מהיות ֶשה, 
הן מהיות טורף. זוהי הברית שעוזרת לנו 

להיות בני אדם.

לָבָן ָהֲאַרִמי  ַמה בִֵּקּש 
פְַּרעֹה  ֶשׁ  .ּ ָאבִינו לְיַעֲקֹב  לַעֲשׂוֹת 
ַהכֹּל,  ֶאת  לַעֲקוֹר  בִֵּקּׁש  וְלָבָן  ַהזְּכִָרים  עַל  ֶאלָּא  גָזַר  לֹא 
ם בְִּמֵתי  י אֹבֵד ָאבִי, וַיֵֶּרד ִמצְַריְָמה וַיָּגָר ָשׁ נֱֶּאַמר: ֲאַרִמּ ֶשׁ
ם לְגוֹי גָּדוֹל, עָצוּם וָָרב.   וַיְִהי ָשׁ ְמעָט, 

אמר ס. דניאל אברהם:   14

והיא שעמדה לאבותינו ולנו, היא 
שלימדה אותנו — "סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב 

ׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו" ]תהילים לד, טו[. ּקֵ ּבַ
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מפני 

ים, ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ש"ְוִכּתְ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, ְולֹא  ְלַמְזֵמרֹות, לֹא ִיּשָׂ

ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" ]ישעיהו ב, ד[.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שהרי 

ְצָמח, ְוֶצֶדק  לימדתנו ש"ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ
ַמִים ִנְׁשָקף" ]תהילים פה, יב[. ָ ִמּשׁ

י  והיא שעמדה לאבותינו ולנו, "ִכּ
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע  ָפּ ִאם ֲעׂשֹות ִמְשׁ

ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך" ]מיכה ו, ח[.

והיא שעמדה לאבותינו ולנו, וציוותה 
ְחֶיה  ף ְלַמַען ִתּ ְרדֹּ עלינו "ֶצֶדק ֶצֶדק ִתּ

ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן  ָתּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְוָיַרְשׁ
ָלְך" ]דברים טז, כ[.

אז מי היא שעמדה לאבותינו ולנו? איזו 
זכות ואיזו ברית? איזו זיקה אל ההוויה 

ואל אחינו בני האדם? לא קיפוח החלש, 
לא כוח הזרוע, לא ניצול הגר. אלא צדק. 

חסד. שלום. והיא שעמדה לאבותינו 
ולנו, בכל דור ודור. והרי בכל דור ודור 

חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים. היא שליוותה אותנו לאורך 

הדורות מצווה אותנו לראות את כל בני 
האדם כזכאים לחירות.

צֵא וּלְַמד
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ם:  וַיָּגָר ָשׁ וַיֵֶרד ִמצְַריְָמה: ָאנוּס עַל פִּי ַהִדּבּוּר.  
ֶאלָּא  בְִּמצְַריִם  ַתֵּקּעַ  לְִהְשׁ  ּ ָאבִינו יַעֲקֹב  יַָרד  לֹא  ֶשׁ ד  ְמלֵַמּ
 ,ּ ּ ֶאל פְַּרעֹה, לָגוּר בָָּאֶרץ בָּאנו נֱֶּאַמר: וַיֹּאְמרו ם, ֶשׁ לָגוּר ָשׁ
ָ, כִּי כָבֵד ָהָרעָב בְֶּאֶרץ  ר לַעֲבֶָדיך כִּי ֵאין ִמְרעֶה לַצֹּאן ֲאֶשׁ
ְמעָט:  בְִּמֵתי  גֶֹּשן.  בְֶּאֶרץ  עֲבֶָדיךָ  נָא   ּ בו יְֵשׁ וְעַָתּה  כְּנָעַן, 
ּ ֲאבוֶֹתיךָ ִמצְָריְָמה, בְעִים נֶפֶשׁ יְָרדו בְִּשׁ נֱֶּאַמר:   כְָּמה ֶשּׁ

ַמיִם לָרֹב.  וְעַָתּה ָשְׂמךָ יְיָ ֱאלֶֹהיךָ כְּכוֹכְבֵי ַהָשּׁ
 

 ּ ָהיו ד ֶשׁ ְמלֵַמּ ם לְגוֹי:  וַיְִהי ָשׁ
וּבְנֵי  נֱֶּאַמר:  ֶשּׁ כְָּמה  עָצוּם:  גָּדוֹל,  ם.  ָשׁ ְמצֻיָּנִים  יְִשָׂרֵאל 
לֵא  ָמּ ּ בְִּמאֹד ְמאֹד, וִַתּ ּ וַיַּעַצְמו ּ וַיְִּרבּו ְרצו ּ וַיְִּשׁ יְִשָׂרֵאל פָּרו
ֶׂדה  נֱֶּאַמר: ְרבָבָה כְּצֶַמח ַהָשּ ָהָאֶרץ אָֹתם. וָָרב: כְָּמה ֶשּׁ
 ּ ַדיִם נָכֹנו גְְדּלִי וַָתּבִֹאי בַּעֲִדי עֲָדיִים, ָשׁ ְרבִּי וִַתּ ְ, וִַתּ נְַתִתּיך

ַח, וְַאְתּ עֵרֹם וְעְֶריָה. וְּשׂעֵָרךְ צִֵמּ

אשכנזים מוסיפים: 

לָךְ  וָאַֹמר  ֲחיִי,  בְָּדַמיִךְ  לָךְ  וָאַֹמר   ,ְ בְָּדָמיִך ִמְתבּוֹסֶסֶת  וֶָאְרֵאךְ  עָלַיִךְ  וֶָאעֱבֹר 
בְָּדַמיִךְ ֲחיִי.
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 ,ּ וַיְעַנּוּנו צְִרים   ּ ַהִמּ ּ אָֹתנו וַיֵָּרעו
ה.15 ּ עֲבָֹדה ָקָשׁ ּ עָלֵינו נו וַיְִתּ

נֱֶּאַמר:  כְָּמה ֶשׁ צְִרים:   ּ ַהִמּ ּ אָֹתנו  וַיֵָּרעו
ָהבָה נְִתַחכְָמה לוֹ פֶּן יְִרבֶּה, וְָהיָה כִּי ִתְקֶראנָה ִמלְָחָמה, 

ּ, וְעָלָה ִמן ָהָאֶרץ. ּ וְנִלְַחם בָּנו וְנוֹסַף גַם הוּא עַל שׂנְֵאינו

נֱֶּאַמר:  כְָּמה ֶשׁ  וַיְעַנּוּנוּ:  
ּ עָלָיו ָשֵׂרי ִמסִּים לְַמעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלָֹתם. וַיִּבֶן עֵָרי  וַיִָּשׂימו

ִמסְכְּנוֹת לְפְַרעֹה, ֶאת פִּתֹם וְֶאת ַרעְַמסֵס.

נֱֶּאַמר:  כְָּמה ֶשׁ ה:   ּ עֲבָֹדה ָקָשׁ ּ עָלֵינו נו  וַיְִתּ
ּ ִמצְַריִם ֶאת בְּנֵי יְִשָׂרֵאל בְּפֶָרךְ. וַיַעֲבִדו

 ,ּ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו  וַנִּצְעַק ֶאל יְיָ  
 ּ ּ, וַיְַּרא ֶאת עָנְיֵנו ַמע יְיָ ֶאת קֹלֵנו וַיְִּשׁ

 16.ּ ּ וְֶאת לֲַחצֵנו וְֶאת עֲָמלֵנו

נֱֶּאַמר:  כְָּמה ֶשׁ  וַנִּצְעַק ֶאל יְיָ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינוּ:  
 ּ וַיְִהי בַיִָּמים ָהַרבִּים ָהֵהם וַיָָּמת ֶמלֶךְ ִמצְַריִם, וַיֵָּאנְחו
וְעָָתם ֶאל  ּ, וַַתּעַל ַשׁ בְנֵי יְִשָׂרֵאל ִמן ָהעֲבוָֹדה וַיִּזְעָקו

ָהֱאלִֹהים ִמן ָהעֲבָֹדה.

אמר יונתן ).J.J( גולדברג:   15

להגדה המסורתית, לסיפור חג הפסח, 
יש שלוש התחלות נפרדות, שלכל אחת 

משמעות שונה: "עבדים היינו לפרעה 
במצרים"; וכן, "מתחילה עובדי עבודה 

זרה היו אבותינו"; וכן, "ארמי אובד אבי, 
וירד מצרימה". אלה מזכירים לנו את 

מגוון צורות השחרור הגלומות 

ביציאת מצרים: שחרור מעבדות 
ודיכוי, מבורות ואמונות תפלות ומחוסר 
בית ודיכוי. ומה עלינו להסיק מכל אלה? 

הסיפור מסכם: ש"בכל דור ודור חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים". סיפורים אלה אינם שיעורי 

היסטוריה אלא מדריך לימינו. 

אמרה סוזן טלווה:   16

ונצעק אל יהוה אלוהי אבותינו, וישמע 
יהוה את קולנו וירא את עוניינו ואת 

 עמלנו ואת לחצנו ]דברים כו, ז[. 

ונצעק אל יהוה אלוהי אבותינו: בשנת 
החמישים לכיבוש הגדה המערבית 

ורצועת עזה, הצעקות בוקעות מפיות 
היגעים ממלחמה. משפחות ישראליות 

ופלסטיניות קרועות לגזרים וזועקות 
בגלל חיים וחלומות אבודים. כולנו 

זועקים בגלל אלה שהוקרבו מפחד, לשם 
נקמה; בגלל עשורים של טראומה. 

וישמע יהוה את קולנו: כשם שהגר בכתה 
על בנה ישמעאל. למדנו שכאשר היינו 
מוכנים להקריב את חיי בנה של הגר, 

ה'אֵחר', נמצא שאנו מוכנים להקריב גם 
את בננו שלנו ]בראשית כא, כב[. 

וירא את עוניינו: הסבל שאנו גורמים עם 

כל הריסת בית, עם כל צמצום באספקת
מים, עם כל ניתוק משפחות מאדמתן, 

מעציהן, זו מזו. 
את עמלנו: המשא הכבד שהסבל 

המתמשך הנגרם על ידי הכיבוש מטיל על 
נשמת העם, שהצטווה להיות שוחר שלום 
ומבקש צדק, ולראות שהכל נבראו בצלם 
אלוהים ]תהלים לד; דברים טז, כ; בראשית א, כו[.

ואת לחצנו: אם אדם אחד אינו חופשי, 
איש אינו חופשי. הלוואי שנקדש את שנת 
החמישים בסיום כיבוש הגדה המערבית 

ורצועת עזה, ונכריז על החירות של 
העמים בישראל ובפלסטין לחיות בלא 

מורא ובשגשוג הדדי, כדי שהכל יזכו 
בברכות ובהבטחת השוויון והצדק של 

שנת היובל ]ויקרא כה, י[.
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ַמע ֱאלִֹהים נֱֶּאַמר: וַיְִּשׁ כְָּמה ֶשׁ ַמע יְיָ ֶאת קֹלֵנוּ:   וַיְִּשׁ
ֶאת נֲַאָקָתם, וַיִּזְכּוֹר ֱאלִֹהים ֶאת בְִּריתוֹ ֶאת ַאבְָרָהם, ֶאת 

יִצְָחק וְֶאת יַעֲקֹב.
נֱֶּאַמר:  זוֹ פְִּריׁשוּת ֶדֶּרךְ ֶאֶרץ, כְָּמה ֶשׁ וַיְַּרא ֶאת עָנְיֵנוּ:  

וַיְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת בְּני יְִשָׂרֵאל וַיֵַּדע ֱאלִֹהים.

נֱֶּאַמר: ּ ַהבָּנִים. כְָּמה ֶשׁ ֵאלּו  וְֶאת עֲָמלֵנוּ:  
ַחיּוּן. ּ וְכָל ַהבַּת ְתּ לִיכֻהו ְשׁ  כָּל ַהבֵּן ַהיִּלּוֹד ַהיְאָֹרה ַתּ

נֱֶּאַמר: וְגַם ָרִאיִתי  זֶה ַהדַֹּחק, כְָּמה ֶשׁ וְֶאת לֲַחצֵנוּ:  
ר ִמצְַריִם לֲֹחצִים אָֹתם. ֶאת ַהלַַּחץ ֲאֶשׁ

יְיָ   ּ וַיּוֹצִֵאנו
בְּיָד  ִמִמצְַריִם 
וּבִזְרֹעַ  ֲחזָָקה 
וּבְמָֹרא  נְטוּיָה, 
וּבְאֹתוֹת  גָּדֹל, 
וּבְמֹפְִתים  
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ְ ֲאנִי וְלֹא ַמלְָאך  וְעָבְַרִתּי בְֶאֶרץ ִמצְַריִם בַּלַּיְלָה ַהזֶּה:  

ֲאנִי וְלֹא ָשָׂרף  וְִהכֵּיִתי כָּל בְכוֹר בְֶּאֶרץ ִמצְַריִם:  
לִיַח. ֲאנִי ולֹא ַהָשּׁ פִָטים:   וּבְכָל ֱאלֵֹהי ִמצְַריִם ֶאעֱֶשׂה ְשׁ

ֲאנִי יְיָ: ֲאנִי הוּא ולֹא ַאֵחר.

נֱֶּאַמר:  זוֹ ַהֶדּבֶר, כְָּמה ֶשׁ  בְּיָד ֲחזָָקה: 
ֶׂדה, בַּּסוּסִים, בֲַּחמִֹרים,  ר בַָּשּ ִהנֵּה יַד יְיָ הוֹיָה בְִּמְקנְךָ ֲאֶשׁ

בַּגְַּמלִּים, בַּבָָּקר וּבַצֹּאן, ֶדבֶר כָּבֵד ְמאֹד.

נֱֶּאַמר:  זוֹ ַהֶחֶרב, כְָּמה ֶשׁ  וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה: 
לוּפָה בְּיָדוֹ, נְטוּיָה עַל יְרוָּשלַיִם. וְַחְרבּוֹ ְשׁ

נֱֶּאַמר:  כִינָה, כְָּמה ֶשׁ זוֹ גִלּוּי ְשׁ  וּבְמָֹרא גָּדֹל: 
ֹּת  בְַּמס גּוֹי  ִמֶקֶרב  גוֹי  לוֹ  לַָקַחת  לָבֹא  ֱאלִֹהים  ֲהנִסָּה  אוֹ 
בְּאֹתֹת וּבְמוֹפְִתים, וּבְִמלְָחָמה וּבְיָד ֲחזָָקה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה, 
ֱאלֵֹהיכֶם  יְיָ  לָכֶם  עָָשׂה  ר  ֲאֶשׁ כְּכֹל  גְּדֹלִים,  וּבְמוָֹרִאים 

בְִּמצְַריִם לְעֵינֶיךָ.

נֱֶּאַמר:  ֶטּה, כְָּמה ֶשׁ זֶה ַהַמּ  וּבְאֹתוֹת: 
ר ַתּעֲֶשׂה בּוֹ ֶאת ָהאֹתֹת. ָ, ֲאֶשׁ ֶטּה ַהזֶּה ִתַּקּח בְּיְָדך וְֶאת ַהַמּ

נֱֶּאַמר:  זֶה ַהָדּם, כְָּמה ֶשׁ  וּבְמֹפְִתים: 
ן. ַמיִם וּבָָאֶרץ, ָדּם וֵָאׁש וְִתיְמרוֹת עָָשׁ וְנַָתִתּי מוֹפְִתים בַָּשּׁ

ּ יְיָ ִמִמצְַריִם:  וַיּוֹצִֵאנו
לִיַח,  ְ, וְלֹא עַל יְֵדי ָשָׂרף, וְלֹא עַל יְֵדי ָשׁ לֹא עַל יְֵדי ַמלְָאך
נֱֶּאַמר:  ֶשׁ ֶאלָּא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא בִּכְבוֹדוֹ וּבְעַצְמוֹ.  
בְּכוֹר  כָּל  וְִהכֵּיִתי  ַהזֶּה,  בַּלַּיְלָה  ִמצְַריִם  בְֶאֶרץ  וְעָבְַרִתּי 
ִמצְַריִם  ֱאלֵֹהי  וּבְכָל  בְֵּהָמה,  וְעַד  ֵמָאָדם  ִמצְַריִם  בְֶּאֶרץ 

פִָטים. ֲאנִי יְיָ.17 ֶאעֱֶשׂה ְשׁ

אמרה רחל אליאור:   17

העם היהודי הוא קהילת זיכרון המצּוָוה 
לזכור, לספר ולהנחיל מדור לדור מושגים 

מופשטים נצחיים היוצרים מילון 
מקודש של דעת, אמת וצדק, אחווה, 

שוויון, שלום וחירות כגון: 'אלוהי צדק 
ואמת', 'דעת אמת וצדק', 'דרור', 'בני 

חורין', 'צדק צדק תרדוף', 'שבת קודש', 
'ברית עולם' ועוד. מושגי תשתית אלה, 

הקושרים בין שבועה וברית עולם, 
עדות וזיכרון לבין שבעת מועדי דרור 

ושבתות של חירות, ומבוססים על ברית 
בין האל לעמו )המקדשים שניהם את 
החירות( — מושגים אלה אינם תלויים 

בשום מרחב גשמי או בתנאים מקדמיים, 
אלא רק במרחב מופשט של מחויבות 

בלתי מתפשרת לחירות ושוויון, לאמת 
וצדק. בזיכרון העם היהודי מושגים אלה 

נשמעו לראשונה משַמים, מפי אל המציג 
עצמו חזור ושנה בתיאור "ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹהיָך 

ית  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבּ ֲאֶשׁ

ֲעָבִדים", התובע האזנה וקשב למצוותיו
בתוקף השחרור האלוהי מעבדות לחירות.

דברי האל על שבועת השביעיות של 
החירות, השוויון והצדק נכתבו בידי 
נביאים, כוהנים ולוויים שקידשו את 
מחזורי הזמן המקודש. אלה נודעים 

כמועדי דרור ומקראי קודש, וכוללים 
את השבת, השביתה והחירות מכל 

עמל, שעבוד ועבודה, את שבעת מועדי 
ה' בשבעת חודשי השנה הראשונים, 

ובראשם חג החירות, ואת זמן השמיטה 
והיובל. העם היהודי הוא העם היחיד 

בעולם שמתחיל את סיפורו ההיסטורי 
בסיפור העבדות כדי להבהיר באופן 

נחרץ שהחירות היא מתת אל נצחית 
ומקודשת, בלתי מותנית, המחויבת 

בשמירה מחזורית של מחזורי שביתה 
וחירות, ואילו כל שעבוד הוא זמני ודינו 

לחלוף מהעולם. 
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ָדּם 
צְפְַרֵדּעַ 

כִּנִּים 
עָרוֹב 

ֶדּבֶר 

ִחין  ְשׁ
בָָּרד 
ַאְרבֶּה 
ךְ  חֶֹשׁ
ַמכַּת בְּכוֹרוֹת

נִים: ַרבִּי יְהוָּדה ָהיָה נוֵֹתן בֶָּהם סִָמּ

בְַּאַח“ב עַַד“ׁש   ְדּצַ“ךְ   

 עדות ספרד 
 נוהגים להביא קערת מים ועורך הסדר 

 שופך בה יין מכוסו שלוש פעמים 
בעת אמירת המילים:

 עדות אשכנז 
נוהגים להטיף יין מן הכוס בעזרת האצבע 

שלוש פעמים בעת אמירת המילים:

ַתּיִם,  בְּיָד ֲחזָָקה ְשׁ  ָדבָר ַאֵחר:  
ַתּיִם,  וּבְמָֹרא גָּדֹל ְשׁ ַתּיִם,   וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה ְשׁ
ַתּיִם.  וּבְמֹפְִתים ְשׁ ַתּיִם,  וּבְאֹתוֹת ְשׁ

צְִרים  ֵהבִיא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא עַל ַהִמּ ּ עֶֶשׂר ַמכּוֹת ֶשׁ ֵאלּו
ּ ֵהן: בְִּמצְַריִם,18 וְֵאלּו

אמר מייקל וולצר:   18

מאז ומעולם הביכו עשר המכות יהודים 
ליברלים ואנשי שמאל. מדוע ִהְקָשה האל 
את לבו של פרעה כאשר היה יכול באותה 

מידה לרכך אותו, להתחיל את מסעם 
של בני ישראל מוקדם יותר ולחסוך את 

הסבל הנורא של המצרים? לכן אנחנו 
טובלים אצבע ומטיפים מהיין כדי 

להפחית מהנאתנו מסבל המצרים. אבל 
מוטב היה להתמקד בכאב ולחשוב על 

אפשרות אחרת של גאולה. ההיסטוריה 
אינה קבועה מראש. 

דמיינו אל שהיה מכיר את אמנת ז'נבה 
וממקד את מגפותיו רק נגד פרעה ונגד 

קציניו. דמיינו פרעה שִנשּבה בקסמו 
של בנו המאומץ משה. דמיינו שביתה 

כללית של בני ישראל יחד עם, אולי, 
התושבים האחרים של אותו "בית 

עבדים״. ישנן דרכים רבות להיחלץ ממצב 
רע. ישנן חלופות רבות לחשוב עליהן, הן 

למדוכאים והן למדכאים.

ן. ָדּם וֵָאׁש וְִתיְמרוֹת עָָשׁ
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 ּ לָּקו ִמנַּיִן ַאָתּה אוֵֹמר ֶשׁ ַרבִּי יוֹסֵי ַהגְּלִילִי אוֵֹמר:  
ים  ֲחִמִשּׁ  ּ לָקו ַהיָּם  וְעַל  ַמכּוֹת  עֶֶשׂר  בְִּמצְַריִם  צְִרים  ַהִמּ
ים ֶאל  ּ ַהַחְרֻטִמּ ַמכּוֹת? בְִּמצְַריִם ָמה הוּא אוֵֹמר: וַיֹּאְמרו
אוֵֹמר:  הוּא  ָמה  ַהיָּם  וְעַל  ִהוא.  ֱאלִֹהים  ֶאצְבַּע  פְַּרעֹה: 
בְִּמצְַריִם,  יְיָ  עָָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ַהגְּדֹלָה  ַהיָד  ֶאת  יְִשָׂרֵאל  וַיְַּרא 
 ּ ה עַבְדוֹ. כַָּמּה לָקו ּ בַּיְיָ וּבְמֶשׁ ּ ָהעָם ֶאת יְיָ, וַיֲַּאִמינו וַיִּיְראו
ּ עֶֶשׂר  בְֶאצְבַּע? עֶֶשׂר ַמכּוֹת. ֱאמוֹר ֵמעַָתּה: בְִּמצְַריִם לָקו

ים ַמכּוֹת. ּ ֲחִמִשּׁ ַמכּוֹת וְעַל ַהיָּם לָקו
כָּל ַמכָּה  ִמנַּיִן ֶשׁ ַרבִּי ֱאלִיעֶזֶר אוֵֹמר:  
צְִרים בְִּמצְַריִם  ֵהבִיא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא עַל ַהִמּ וַּמכָּה ֶשׁ
לַּח בָּם ֲחרוֹן ַאּפוֹ,  נֱֶּאַמר: יְַשׁ ל ַאְרבַּע ַמכּוֹת? ֶשׁ ָהיְָתה ֶשׁ
לַַחת ַמלְֲאכֵי ָרעִים. עֶבְָרה ַאַחת,  עֶבְָרה וָזַעַם וְצָָרה, ִמְשׁ
לַַחת ַמלְֲאכֵי ָרעִים ַאְרבַּע.  לׁש, ִמְשׁ ַתּיִם, וְצָָרה ָשׁ וָזַעַם ְשׁ
ַהיָּם  וְעַל  ַמכּוֹת  ַאְרבָּעִים   ּ לָקו בְִּמצְַריִם  ֵמעַָתּה:  ֱאמוֹר 

ּ ָמאַתיִם ַמכּוֹת. לָקו

אמר ברנרד אבישי:   19

ההגדה היא ספר שמצוי במתח פנימי 
תמידי ובלתי נמנע: מחויבת לעקרון 

החירות האוניברסלית — "כל דכפין..." — 
אולם נגועה במה שארתור קסטלר כינה 

'קלסטרופיליה': ציוויים שמחזקים נטייה 
להיבדלות ולעמדת מגננה מודחקת, 

המובילה לזעם שבטי. 

רבנים מצוטטים כשהם מתבסמים, 
בפאתוס חסר מודעות עצמית, מהמכות 

שהושתו על המצרים, מאדירים את 
סבלם של המדכאים כמו ילד פצוע 

המדמיין מה יעשה אביו לבריון. רבי 
אליעזר מספר שעשר המכות הן למעשה 

ארבעים, מפני שכל מכה הוטלה עם 
 כוונה ורגש: "ֶעברה" — אחת, 

"זעם" — שתיים, וכן הלאה. ארבעים 

 
מכות אלה, יחד עם מאתיים המכות 

שהוטלו כביכול בים סוף, הן מאתיים 
וארבעים. רבי עקיבא עולה על רבי 

אליעזר, וסבור שמספר המכות היה 
למעשה מאתיים וחמישים.

המתח — 'לעולם לא עוד' ו'לעולם לא עוד 
ליהודים' — היה חסר משמעות בגולה, 

שבה חוברה ההגדה ועבורה הייתה 
מיועדת. התקיימה שם הנחה מובלעת 
שהיהודים הם ֵגרים בלתי חמושים, כך 

שלפעול כדי למנוע מהם רדיפות, או 
כדי לקדם את תביעותיהם האזרחיות, 

היה גם לפעול למען סובלנות חברתית, 
ובאופן מקיף יותר — לבניין חברה 

אזרחית. 

מצב זה, לשמחתנו, אינו מצבם של 
היהודים היום, ולכן לא זה האופן שבו 
מובנת ההגדה על ידינו. לישראלים יש 
עוצמה צבאית ומוסדות פוליטיים; הם 

מגנים על עצמם מפני אחרים, אולם 
גם מכפיפים אחרים למרותם. איננו 

יכולים עוד ליהנות מההנחה המוקדמת 
שהאינטרסים של היהודים דומים לאלה 

של כל אדם שנמצא תחת דיכוי. עקרון 
ההישרדות שלנו אינו חופשי באופן 

מובנה משנאת האחר, והארץ ותושביה 
אינם רק שורות בשיר או דמויות 

מיתולוגיות. בפעם הבאה שמנהיג יהודי 
ידבר על עמלק, ִזכרו את הפנטזיות 

ההיסטריות של חכמינו. הן נוגעות ללב. 
הן יכולות להיות גם קטלניות.

כָּל ַמכָּה וַּמכָּה  ִמנַּיִן ֶשׁ ַרבִּי עֲִקיבֶא אוֵֹמר:  
צְִרים בְִּמצְַריִם ָהיְָתה  ֵהבִיא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא עַל ַהִמּ ֶשׁ
לַּח בָּם ֲחרוֹן ַאּפוֹ, עֶבְָרה  יְַשׁ נֱֶּאַמר:  ֶשׁ ל ָחֵמׁש ַמכּוֹת?  ֶשׁ
ַאַחת,  ַאּפוֹ  ֲחרוֹן  ָרעִים.  ַמלְֲאכֵי  לַַחת  ִמְשׁ וְצָָרה,  וָזַעַם 
לַַחת ַמלְֲאכֵי  לֹׁש, וְצָָרה ַאְרבַּע, ִמְשׁ ַתּיִם, וָזַעַם ָשׁ עֶבְָרה ְשׁ
ים ַמכּוֹת  ּ ֲחִמִשּׁ ָרעִים ָחֵמׁש. ֱאמוֹר ֵמעַָתּה: בְִּמצְַריִם לָקו

ים וָּמאַתיִם ַמכּוֹת.19 ּ ֲחִמִשּׁ וְעַל ַהיָּם לָקו
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עָָשׂה  וְלֹא  צְַריִם  ִמִמּ  ּ הוֹצִיָאנו  ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו פִָטים,  בֶָהם ְשׁ

עָָשׂה  וְלֹא  פִָטים,  ְשׁ בֶָהם  עָָשׂה   ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו בֵאלֵֹהיֶהם, 

ָהַרג ֶאת  וְלֹא  ּ עָָשׂה בֵאלֵֹהיֶהם,  ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו בְּכוֵֹריֶהם, 

 ּ ּ ָהַרג ֶאת בְּכוֵֹריֶהם וְלֹא נַָתן לָנו ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו ֶאת ָממוֹנָם, 

ָקַרע  וְלֹא  ָממוֹנָם  ֶאת   ּ לָנו נַָתן   ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו ּ ֶאת ַהיָּם,  לָנו

 ּ ּ ֶאת ַהיָּם וְלֹא ֶהעֱבִיָרנו ּ ָקַרע לָנו ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו בְתוֹכוֹ בֶָּחָרבָה,  

וְלֹא  בֶָּחָרבָה  בְתוֹכוֹ   ּ ֶהעֱבִיָרנו  ּ ִאלּו
.ּ ּ בְּתוֹכוֹ,  ַדּיֵּינו ַקּע צֵָרנו ִשׁ

סִפֵּק  וְלֹא  בְּתוֹכוֹ   ּ צֵָרנו ַקּע  ִשׁ  ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו נָה,  ְדבָּר ַאְרבָּעִים ָשׁ ּ בִַּמּ צְָרכֵּנו

ַאְרבָּעִים  ְדבָּר  בִַּמּ  ּ צְָרכֵּנו סִפֵּק   ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו ן,  ּ ֶאת ַהָמּ נָה ולֹא ֶהֱאכִילָנו ָשׁ

 ּ ן וְלֹא נַָתן לָנו ּ ֶאת ַהָמּ ּ ֶהֱאכִילָנו ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו בָּת,   ֶאת ַהַשׁ

 ּ בָּת, וְלֹא ֵקְרבָנו ּ ֶאת ַהַשׁ ּ נַָתן לָנו ִאלּו
.ּ לִפְנֵי ַהר סִינַי,  ַדּיֵּינו

נַָתן  וְלֹא  סִינַי,  ַהר  לִפְנֵי   ּ ֵקְרבָנו  ּ ִאלּו
.ּ ּ ֶאת ַהּתוָֹרה,  ַדּיֵּינו לָנו

וְלֹא  ַהּתוָֹרה  ֶאת   ּ לָנו נַָתן   ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵינו ּ לְֶאֶרץ יְִשָׂרֵאל,   ִהכְנִיסָנו

וְלֹא  יְִשָׂרֵאל  לְֶאֶרץ   ּ ִהכְנִיסָנו  ּ ִאלּו
.ּ ַדּיֵּינו ּ ֶאת בֵּית ַהבְִּחיָרה,   בָנָה לָנו

אמר טוני קלאג:   20

לּו "צדק, צדק תרדוף" ]דברים טז, כ[ — 
החזרה מציינת שיש להתמיד ברדיפת 
הצדק — הייתה תרומתם היחידה של 

"דיינו..." היהודים לתרבות האנושית,  

 לּו "שלח את עמי" ]שמות ט, א[ — 
 מילים שעוררו השראה בקרב דורות 

של עמים משועבדים שנאבקו לחירות, 
בפרט העבדים האפרו–אמריקנים — 

הייתה תרומתם היחידה של היהודים 
"דיינו..." לתרבות האנושית, 

לּו "ויברא אלוהים את האדם בצלמו" 
]בראשית א, כז[ — מילים המצהירות על 

 השוויון הטבוע בין כל בני האדם — 
הייתה תרומתם היחידה של היהודים 

"דיינו..." לתרבות האנושית,  

 לּו "בקש שלום ורדפהו" ]תהלים לד, יד[ —
ציווי המגולם בברכה היהודית העתיקה 

'שלום' — הייתה תרומתם היחידה של 
"דיינו..." היהודים לתרבות האנושית,  

צדק, חירות, שוויון, שלום — ערכים 
יהודיים מקדמת דנא — טבועים בגרעין 

הקיומי של הזהות היהודית ומהווים 
את הדבק הבסיסי המלכד יהודים בעלי 

אמונות מגוונות. יהודים אימצו ערכים 
אלה בגאווה לכל אורך ההיסטוריה, 

לעצמם ולאחרים. אם מדינה בת זמננו 
מתיימרת להיות יהודית, בעודה מזלזלת 
לא דיינו. בערכים בסיסיים אלה —  

אם מדינה זאת מצפה לסולידריות 
מעוותת מיהודים ברחבי העולם — 

הופכת אותם לשותפים באי–צדק משולח 
רסן, לא–יהודי, כדוגמת מניעה בכוח 

ולֶנַצח של זכויות אדם בסיסיות ממיליוני 
לא דיינו. בני אדם —  

אם, לעומת זאת, המדינה היהודית 
מטעם עצמה תסיים בקרוב את חמישים 

שנות הכיבוש של האדמות ושל חיי 
הפלסטינים, כך ששני העמים יוכלו לממש 

את זכויותיהם הלאומיות באופן שווה 
)כמעט( דיינו.  וביחסי שכנות טובה —  

אם ישראל תעניק זכויות שוות לכל 
הנמצאים בתחום שיפוטה הנוכחי — ולו 

רק עד שיימצא פתרון מוחלט ומוסכם 
)כמעט( דיינו. לעימות — 

אנחנו יכולים להסכים לאחת מהחלופות 
האלה, אך לא להיעדר שתיהן.

כַָּמּה ַמעֲלוֹת טוֹבוֹת
לַָמּקוֹם עָלֵינוּ:20
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 ּ הוֹצִיָאנו ֶשׁ  .ּ עָלֵינו קוֹם  לַָמּ וְּמכֻפֶּלֶת  כְפוּלָה  טוֹבָה 
פִָטים, וְעָָשׂה בֵאלֵֹהיֶהם, וְָהַרג  צְַריִם, וְעָָשׂה בֶָהם ְשׁ ִמִמּ
ּ ֶאת ַהיָּם,  ּ ֶאת ָממוֹנָם, וְָקַרע לָנו ֶאת בְּכוֵֹריֶהם, וְנַָתן לָנו
וְסִפֵּק  בְּתוֹכוֹ,   ּ צֵָרנו ַקּע  וְִשׁ בֶָּחָרבָה,  בְתוֹכוֹ   ּ וְֶהעֱבִיָרנו
ן, וְנַָתן  ּ ֶאת ַהָמּ נָה, וְֶהֱאכִילָנו ְדבָּר ַאְרבָּעִים ָשׁ ּ בִַּמּ צְָרכֵּנו
ֶאת   ּ לָנו וְנַָתן  סִינַי,  ַהר  לִפְנֵי   ּ וְֵקְרבָנו בָּת,  ַהַשׁ ֶאת   ּ לָנו
בֵּית  ֶאת   ּ לָנו וּבָנָה  יְִשָׂרֵאל,  לְֶאֶרץ   ּ וְִהכְנִיסָנו ַהּתוָֹרה, 

22 ,21.ּ ַהבְִּחיָרה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲוֹנוֵֹתינו

ה כַָּמּה וכַָמּ עַל ַאַחת 

אמרה סוזן סילברמן:   21

אחרי שחצינו את הים ועמדנו בהר 
סיני, אלוהים נתן לנו את התורה והחל 

במערכת יחסים של בחירה, של שגב 
וקדושה — של ברית — עם עמנו. זהו 
הרגע שאותו אנו זוכרים בכל שבוע 

בקידוש השבת. אבל כאן, סביב שולחן 
הסדר, אנו חווים, אלה לצד אלה, את 

הברכות הנעלות עם הכאב, את הנחישות 
ואת תכלית הגאולה מעבדות. ורבים 

מאתנו אומרים, דיינו! די לנו — מדינה, 
פולחנים, ערכים, תורה. ועלינו לחדול 

מלבקש יותר — יותר אדמה, יותר זכויות 
מאשר לאחרים, יותר משאבים. במקום 

זאת, עלינו לקחת את השפע שיש לנו 
כבר ולכונן חברה צודקת וחומלת, חברה 
המתקיימת בקשר שבין חזון לעולם טוב 

יותר לבין חריקת השיניים של גאולה 
מתמשכת. 

אמרה שרה סילברמן:   22

מכל העמים, היהודים הם אלה שמכירים 
את מרירות הדיכוי והריחוק מארצם. זה 

מה שהופך את הכיבוש לאירוני כל כך. 
לפעמים קשה להבחין בין צדק לעוול, 
המצב מורכב ומפחיד, אבל אני מניחה 
שדיכוי יימצא תמיד בצד הלא–נכון של 

ההיסטוריה. 
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יש הנוהגים לומר כאן את הפיוט 'אמונים ערכו שבח':

 ּ וְטִבְחו לֵָאל  בַח.  ֶשׁ  ּ עְִרכו ֱאמוּנִים 
טֶבַח. וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַיְיָ:

בְּלֵיל   ּ ִשְׂמחו יִרים.  ִשׁ קוֹל   ּ ָהִרימו
 ּ ּמוִּרים. עַל ַמצּוֹת וְּמרוִֹרים. ִאכְלו ִשׁ

ּ יֵינָי:  תו וְּשׁ
צִיר  יַד  עַל  ִראׁשוֹנִים.  לְכָל  ִראׁשוֹן 
כָּל  ִהצִּיל  ְמעַנִּים.  כָּל  ִמיַּד  ֱאמוּנִים. 

ֲהמוֹנָי:

נִסֵּי ֵאל זָכְַרְתּי. וֲַחסָָדיו סִפְַּרִתּי. עַָתּה 
יַָדעְִתּי. כִּי גָּדוֹל יְיָ: 

וְֶאפְַריִם.  ה  ְמנֶַשּׁ ַמיִם.  ַהָשּׁ כְּכוֹכְבֵי 
צְַריִם. כָּל צִבְאוֹת יְיָ:  ּ ִמִמּ יָצְאו

ִהנְִחיל ּתוָֹרתוֹ. לְעַּמוֹ וַעֲָדתוֹ. ׁשוְֹמֵרי 
ע בַּיְיָ:  ִמצְוָתוֹ. עַם נוָֹשׁ

נִסֶּיךָ.  וַעֲצוִּמים  ַמעֲֶשׂיךָ.  נִפְלִָאים 
ּ כָּל חוֹסֶיךָ טוֹב לֲַחסוֹת בַּיְיָ: יֹאְמרו

המסובים דנים במשמעותה של חירות בזמן הזה

נזהרים שלא להגביה את הזרוע 

ְקָדּׁש ָהיָה  בֵּית ַהִמּ ּ אוֹכְלִים בִּזְַמן ֶשׁ ּ ֲאבוֵֹתינו ָהיו פֶּסַח ֶשׁ
פָּסַח ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא  עַל ׁשוּם ֶשׁ ַקיָּם, עַל ׁשוּם ָמה?  
נֱֶּאַמר:  ֶשׁ ּ בְִּמצְַריִם.   עַל בֵָּתּי ֲאבוֵֹתינו
בְנֵי  בֵָּתּי  עַל  פָּסַח  ר  ֲאֶשׁ לַיְיָ,  הוּא  פֶּסַח  זֶבַח  וֲַאַמְרֶתּם 
ּ ִהצִּיל,  יְִשָׂרֵאל בְִּמצְַריִם בְּנָגְּפוֹ ֶאת ִמצְַריִם, וְֶאת בֵָּתּינו

.ּ ֲחוו ַתּ וַיִּקֹּד ָהעָם וַיְִּשּׁ

ה ְדּבִָרים  לָשׁ לֹּא ָאַמר ְשׁ ַרבָּן גְַּמלִיֵאל ָהיָה אוֵֹמר: כָּל ֶשׁ
ּ ֵהן:  ּ בַּפֶּסַח, לֹא יָצָא יְֵדי חוֹבָתוֹ,  וְֵאלּו ֵאלּו

פֶּסַח, ַמצָה, וָּמרוֹר.23

אמרה אווה אילוז:   23

בקריאת ההגדה אנחנו מגלים שתבוסת 
המצרים היא אירוע מינורי בסיפור גדול 

הרבה יותר. מה שתופס את מרכז הבמה 
הוא הגילוי המוסרי והפוליטי של בני 

ישראל: הם מסוגלים לקבל ולאמץ את 
התורה, הם מסוגלים להיות 'קדושים', 
לכונן מערכת יחסים עם אלוהים — רק 

כאשר הם זוכים בֵחירּות ומתוודעים לה. 
התגלית הזו לעולם אינה יכולה להיות 

פרטית או פרטיקולרית. מרגע שמתנסים 
בחירות, היא מציבה את עצמה כציווי 

אוניברסלי. בכל מקום בעולם נזכרו 
עבדים בדבריו השקטים ומלאי העוצמה 

של משה: "שלח את עמי". ההגדה היא 
אפוא סיפור גילויה של זהות מוסרית, 

פרטית ואוניברסלית בעת ובעונה אחת, 
שיכולה להוות את המצע לכל זהות 

דתית שתבוא אחריה.
 

אולם לטקסט הזה ייחודיות נוספת: אין 
זה רק סיפור. ההגדה מבקשת להיות 

שחזור של זיכרון חי. אולם למה לזכור? 
למה לא פשוט לחגוג את החירות? זאת 

משום שהחירות עלולה להביא ִאתּה את 
כבלי השכחה. החירות עלולה לעשות 

אותנו ליהירים. החירות יסודית כל 
כך, שברגע שהשתחררנו אנחנו יכולים 
בקלות לשכוח מה פירושו של שעבוד, 
כיצד ניתן להיעצר במחסומים, לראות 

את אדמותיך נגזלות ומוחרמות, לחזות 
בבתי משפט המצדדים בחזק ולא בצודק, 
להיות משולל אישור לעבוד או לנוע. אכן, 

החירות עלולה להביא ליוהרה ולשכחה. 
לזכור את המתנה הגדולה שהאל נתן 
לבני ישראל פירושו לזכור שאסור לנו 

לעולם להפוך לבוני–פירמידות, מכורים 
לעוצמה, חסרי רגישות לבכיים ולסבלם 

השקט של בני אדם אחרים החיים 
בקרבנו. 

מראים את המצות למסובים

עַל ׁשוּם ָמה?  ּ אוֹכְלִים,   ָאנו זוֹ ֶשׁ
ּ לְַהֲחִמיץ עַד  ל ֲאבוֵֹתינו לֹא ִהסְפִּיק בְּצֵָקם ֶשׁ עַל ׁשוּם ֶשׁ
לָכִים ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא  נִּגְלָה עֲלֵיֶהם ֶמלֶךְ ַמלְכֵי ַהְמּ ֶשׁ
נֱֶּאַמר:  ֶשׁ וּגְָאלָם )התימנים והספרדים: וּגְָאלָם מיד(.  
צְַריִם עֻגֹת ַמצּוֹת, כִּי  ּ ִמִמּ ר הוֹצִיאו ּ ֶאת ַהבָּצֵק ֲאֶשׁ וַיֹּאפו
, וְגַּם  ּ לְִהְתַמְהֵמַהּ צְַריִם וְלֹא יָכְלו ּ ִמִמּ לֹא ָחֵמץ, כִּי גְֹרׁשו

ּ לֶָהם. צֵָדה לֹא עָשׂו

ַמצָּה
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מראים את המרור למסובים

עַל ׁשוּם ָמה?  ּ אוֹכְלִים,   ָאנו זֶה ֶשׁ
בְִּמצְַריִם.   ּ ֲאבוֵֹתינו ַחיֵּי  ֶאת  צְִרים  ַהִמּ  ּ ְררו ֵמּ ֶשׁ ׁשוּם  עַל 
ּ ֶאת ַחיֵּיֶהם בַּעֲבָֹדה ָקָשה, בְּחֶֹמר  וַיְָמֲררו נֱֶּאַמר:  ֶשׁ
 ּ ר עָבְדו ֶׂדה ֶאת כָּל עֲבָֹדָתם ֲאֶשׁ וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבָֹדה בַָּשּ

בֶָהם בְּפֶָרךְ.

ּ הוּא  כְִּאלּו עַצְמוֹ  ֶאת  לְִראוֹת  ָאָדם  ַחיָּב  וָדוֹר  דּוֹר  בְּכָל 
נֱֶּאַמר: וְִהגְַּדָתּ לְבִנְךָ בַּיוֹם ַההוּא  ֶשׁ צְַריִם.   יָצָא ִמִמּ
צְָריִם. לֹא ֶאת  לֵאמֹר, בַּעֲבוּר זֶה עָָשׂה יְיָ לִי בְּצֵאִתי ִמִמּ
 ּ ּ בִּלְבָד גַָּאל ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא, ֶאלָּא ַאף אוָֹתנו ֲאבוֵֹתינו
ם, לְַמעַן ָהבִיא  ּ הוֹצִיא ִמָשׁ נֱֶּאַמר: וְאוָֹתנו ֶהם. ֶשׁ גַָּאל עִָמּ

24.ּ בַּע לֲַאבֵֹתינו ר נְִשׁ ּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ּ, לֶָתת לָנו אָֹתנו

ָמרוֹר

אמר דניאֿל בֿר–טל:    24

הגדת הפסח מספרת על יציאת בני 
ישראל משעבוד אל החופש הנכסף 
אחרי שהיו עבדים במצרים: "וירעו 

אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה 
קשה". אבל זהו רק צדו האחד של 

הסיפור. בצדו השני ההגדה מספרת על 
השתחררות המצרים מהעול שבשעבוד 

בני ישראל. על המצרים הונחתו תשע 
מכות איומות מפני שמיאנו לשחרר את 

עבדיהם. אולם מכיוון שמכות אלו לא 
פקחו את עיניהם לראות ואת אוזניהם 
לשמוע, לא הייתה ברירה אלא להטיל 
עליהם מכה קשה מנשוא: "והכיתי כל 

בכור בארץ מצרים". 

המשעבדים משועבדים לא פחות 
מעבדיהם. שעבוד עם אחר הוא גם 

שעבוד עצמי. תקופה ארוכה של שעבוד 
הזולת עלולה להביא לנורא מכל, למכת 

בכורות — לנפילתו של דור שלם. "בכל 
דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 

כאילו הוא יצא ממצרים" — עלינו לצאת 
מִמצַרים של משועבדים ומשלטון ללא 
מָצרים של משעבדים. עליו להציל את 

זולתנו ואת עצמנו. עלינו להוציא לחירות 
וכך לצאת לחירות. עלינו לזעוק לפרעה 
שבנו: שלח את עַמיי! שלח לחופשי את 

שני העמים. 



לְפֵָאר,  בֵַּח,  לְַשׁ לְַהלֵּל,  לְהוֹדוֹת,  ַחיָּבִים   ּ ֲאנְַחנו לְפִיכָךְ 
לְִמי  וּלְַקלֵּס  לְעַלֵּה(   ,ְ לְבֵָרך אשכנז:  לְַהֵדּר, )עדות  לְרוֵֹמם, 
 ּ וְהוֹצִיָאנו  ּ ָהֵאלו ַהנִסִּים  כָּל  ּ ֶאת  וְלָנו  ּ עָָשׂה לֲַאבוֵֹתינו ֶשׁ
טוֹב,  לְיוֹם  וֵּמֵאבֶל  לְִשְׂמָחה,  ִמיָּגוֹן  לְֵחרוּת,  ֵמעַבְדוּת 
לְפָנָיו  וְנֹאַמר  לִגְֻאלָּה.  עְבּוּד  וִּמִשּׁ גָּדוֹל,  לְאוֹר  וֵּמֲאפֵלָה 

ה: ַהלְלוּיָּה. יָרה ֲחָדָשׁ ִשׁ

מניחים את הכוס 
)יש הממשיכים להחזיק את הכוס עד סוף ברכת הגאולה(

ם יְיָ.  ּ ֶאת ֵשׁ ּ עַבְֵדי יְיָ ַהלְלו ַהלְלו  ַהלְלוּיָּה 
ֶמׁש עַד  ֶשׁ זְַרח  ִמִמּ וְעַד עוֹלָם.  ֵמעַָתּה  ְמבָֹרךְ  יְיָ  ם  ֵשׁ יְִהי 
ַמיִם  ַהָשּׁ עַל  יְיָ  גּוֹיִם  כָּל  עַל  רם  יְיָ.  ם  ֵשׁ ְמֻהלָּל  ְמבוֹאוֹ 
פִּילִי  ְשׁ ַהַמּ בֶת.  לָָשׁ גְבִּיִהי  ַהַמּ  ּ ֱאלֵֹהינו כַּיְיָ  ִמי  כְּבוֹדוֹ. 
ֹּת יִָרים  פ ַמיִם וּבָָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמעָפָר ָדּל ֵמַאְשׁ לְִראוֹת בַָּשּׁ
יבִי  מוִֹשׁ עַּמוֹ.  נְִדיבֵי  עִם  נְִדיבִים  עִם  יבִי  לְהוִֹשׁ ֶאבְיוֹן. 

עֲֶקֶרת ַהבַּיִת ֵאם ַהבָּנִים ְשֵׂמָחה ַהלְלוּיָּה.

יַעֲקֹב  בֵּית  צְָריִם  ִמִמּ
לוָֹתיו. ַמְמְשׁ יְִשָׂרֵאל  לְָקְדׁשוֹ  יְהוָּדה  ָהיְָתה  לֹעֵז.   ֵמעַם 
 ּ ָרְקדו ֶהָהִרים  לְָאחוֹר.  יִסֹּב  ַהיְַּרֵדּן  וַיָּנֹס  ָרָאה  ַהיָּם 
ַהיָּם כִּי ָתנוּס ַהיְַּרֵדּן  כְֵאילִים גְּבָעוֹת כִּבְנֵי צֹאן. ַמה לְּךָ 
ּ כְֵאילִים גְּבָעוֹת כִּבְנֵי צֹאן.  ְרְקדו ִתּסֹּב לְָאחוֹר. ֶהָהִרים ִתּ
ַההֹפְכִי  יַעֲקֹב.  ֱאלוַֹהּ  ִמלִּפְנֵי  ָאֶרץ  חוּלִי  ָאדוֹן  ִמלִּפְנֵי 

ַהצּוּר ֲאגַם ָמיִם ַחלִָּמיׁש לְַמעְיְנוֹ ָמיִם.25

בְּצֵאת יְִשָׂרֵאל

אמר אלי בר–נביא:   25

ה  ֵלָטה ֵמֵאירֹוּפָ ֵצאת ְׁשֵאִרית ַהּפְ ְבּ
דֹול  ַבח ַהּגָ ָאר ָהֲאָרצֹות ַאֲחֵרי ַהּטֶ ְ ּוִמּשׁ

ַעם ִיְׂשָרֵאל,  אִצי ּבְ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק ַהּנַ
ָרֵאל  ָהְיָתה ׁשּוב ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, ִיְשׂ

מֹו ָראּו  ֵני ִיְׂשָרֵאל ּכְ לֹוָתיו. ּבְ ַמְמְשׁ
ֵניָהם, ֵאיְך ָסב  ם ִמּפְ ֵעיֵניֶהם ֵאיְך ָנס ַהּיָ ּבְ
ֵאיִלים,  ן ְלָאחֹור, ֶהָהִרים רֹוְקִדים ּכְ ְרּדֵ ַהּיַ

ם ָנס  ְבֵני ֹצאן. ַאְך לֹא ַרק ַהּיָ ָבעֹות ּכִ ּגְ
י ֲהמֹוֵני יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ָנסּו  ֵני ִיְׂשָרֵאל, ּכִ ִמּפְ

ָכר.  ּנֵ ִליִטים ּבַ ְהיּו ּפְ ְפֵני ְצָבָאם ַוּיִ ם ֵהם ִמּלִ ּגַ
ַעם ֻהּכּו ֲאֵחיֶהם ׁשֹוק ַעל  ַעם ַאַחר ּפַ ּפַ

ֲעָבִדים.  ָאֶרץ ָהיּו ּכַ ְׁשָאִרים ּבָ ָיֵרְך, ְוַהּנִ

ּה ְלָבָבם  ּוְבֵני יְׂשָרֵאל ֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְגּבַ
ְויֹאְמרּו: ֶזה ְרצֹון ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב. ְוָאנּו, 

ה ֶׁשל ַחג ַהֵחרּות, אֹוְמִרים: ֵאין  ֶעֶרב ַהּזֶ ּבָ
ֵחרּותֹו ֶׁשל ָהָעם  א ּבְ ֵחרּוֵתנּו ֵחרּות ֶאּלָ

ִהי ַאל–קּוְדס  ֶאֶרץ ִצּיֹון. ּתְ ָהַאֵחר ַהּיֹוֵׁשב ּבְ
יָרתֹו, ַפַלְסִטין ְמִדיָנתֹו, ָיֹחגּו ַעם ַעם  ּבִ

לֹום ֶאל  ָ ְמֹכָרתֹו, ְוָיׁשּוב ַהּשׁ ֶאת ֵחרּותֹו ּבִ
ָהָאֶרץ.

המסובים דנים בביטוייה של העבדות בימינו

מגביהים את הכוס 
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ּ וְגַָאל ֶאת  ר גְָּאלָנו ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
ּ לַלַּיְלָה ַהזֶּה לֱֶאכָל בּוֹ ַמצָּה  צְַריִם, וְִהגִּיעָנו ּ ִמִמּ ֲאבוֵֹתינו
ּ לְמוֹעֲִדים  ּ יַגִּיעֵנו ּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינו וָּמרוֹר. כֵּן יְיָ ֱאלֵֹהינו
ְשֵׂמִחים  לוֹם,  לְָשׁ  ּ לְִקָראֵתנו ַהבִָּאים  ֲאֵחִרים  וְלְִרגָלִים 
ַהזְּבִָחים  ִמן  ם  ָשׁ וְנֹאכַל  וְָשִׂשׂים בַּעֲבוָֹדֶתךָ.  בְּבִנְיַן עִיֶרךָ 
לְָרצוֹן,  ִמזְבֲַּחךָ  ִקיר  עַל  ָדָּמם  יַגִּיעַ  ר  ֲאֶשׁ ַהפְּסִָחים  וִּמן 
ּ. בָּרוּךְ  נו ּ וְעַל פְּדוּת נַפְֵשׁ יר ָחָדש עַל גְֻּאלֵָּתנו וְנוֶֹדה לְךָ ִשׁ

ַאָתּה יְיָ גַָּאל יְִשָׂרֵאל.

ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא פְִּרי ַהגָּפֶן.26 ה יְיָ ֱאלֵֹהינו בָּרוּךְ ַאָתּ

שותים בהסבה לשמאל

כוס שנייה אמר עמוס עוז:    26

חודש, שנה או דור יהיה עלינו לשבת ככובשים במחוזות 
אשר ליבנו יוצא אליהם בשל המטען ההיסטורי. ובלבד 
שנזכור: ככובשים. ובאין ברירה. וכאמצעי לחץ לקירוב 

השלום. לא כגואלים ולא כמשחררים. רק בדימדומים של 
מיתוס אפשר לדבר על שחרורה של אדמה "הנאנקת תחת 
עול זרים". אין אדמה משועבדת ואין שחרור לאדמות. יש 
אנשים משועבדים, ורק לגבי בני אדם יש משמעות למלה 

"שחרור".

דבר, 22 באוגוסט, 1967 עיתון 
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אוכלים את סעודת החג נוטלים ידיים ואין מברכים "על נטילת ידיים"   

 ּ נו ר ִקְדָּשׁ ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ יְיָ ֱאלֵֹהינו בָּרוּךְ ַאָתּה 
ּ עַל נְטִילַת יָָדיִם. בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו

מגביהים את שלוש המצות ומברכים:  

ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ַהּמוֹצִיא  בָּרוּךְ ַאָתּה  יְיָ ֱאלֵֹהינו
לֶֶחם ִמן ָהָאֶרץ. 

מניחים את המצה התחתונה, אוחזים במצה העליונה ובמחצית האמצעית ומברכים:

 ּ ר ִקְדָּשנו ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ בָּרוּךְ ַאָתּה  יְיָ ֱאלֵֹהינו
ּ עַל ֲאכִילַת ַמצָּה. בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו

  טובלים מרור בחרוסת ומברכים:

 ּ ר ִקְדָּשנו ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם, ֲאֶשׁ יְיָ ֱאלֵֹהינו בָּרוּךְ ַאָתּה 
ּ עַל ֲאכִילַת ָמרוֹר. בְִּמצְוָֹתיו וְצִוָּנו

כורכים יחד מעט מהמצה התחתונה, מרור וחרוסת ואומרים:

  

 , 

מנהג עדות אשכנז:

ִהלֵּל  עָָשׂה  כֵּן  כְִּהלֵּל.  לְִמְקָדּׁש  זֵכֶר 
ְקָדּׁש ָהיָה ַקיָּם: ָהיָה  בֵּית ַהִמּ בִּזְַמן ֶשׁ
כּוֵֹרךְ פֶּסַח ַמצָּה וָּמרוֹר וְאוֹכֵל בְּיַַחד, 
נֱֶּאַמר: עַל ַמצּוֹת וְּמרִֹרים  לְַקיֵּם ַמה ֶשׁ

.ּ יֹאכְלֻהו

מנהג עדות המזרח:

ְקָדּׁש  ַמצָּה וָּמרוֹר בְּלֹא בְָרכָה, זֵכֶר לִַמּ
ָהיָה  ֶשׁ ַהזֵָּקן  כְִּהלֵּל  יְֻחָדּׁש,   ּ בְּיֵָמינו
לְַקיֵּים  ַאַחת,  בְּבַת  וְאוֹכְלָן  כּוְֹרכָן 
וְּמרוִֹרים  ַמצּוֹת  עַל  נֱֶּאַמר:  ֶשּׁ ַמה 

.ּ יֹאכְלוּהו
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אוכלים מהאפיקומן בהסבה לצד שמאל

עדות המזרח אומרים לפני אכילת האפיקומן:

ַהָשׂבָע ַהנֱֶּאכָל עַל  פֶּסַח  זֵכֶר לְָקְרבַּן 

מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון

נוסח עדות המזרח:

ֲאבְָרכָה ֶאת יְיָ בְּכָל עֵת ָתִּמיד ְתִּהלָּתוֹ 
ָמע ֶאת  סוֹף ָדּבָר ַהכֹּל נְִשׁ  בְּפִי:  
מוֹר  ְשׁ ִמצְוָֹתיו  וְֶאת  יְָרא  ָהֱאלִֹהים 
יְַדבֶּר פִּי  כִּי זֶה כָּל ָהָאָדם: ְתִּהלַּת יְיָ 
לְעוֹלָם  ָקְדׁשוֹ  ם  ֵשׁ בָָּשׂר  כָּל  וִיבֵָרךְ 
וְעַד  ֵמעַָתּה  יָּה  נְבֵָרךְ   ּ וֲַאנְַחנו וָעֶד: 
וַיְַדבֵּר ֵאלַי זֶה  עוֹלָם ַהלְלוּיָּה:  

ר לִפְנֵי יְיָ: לְָחן ֲאֶשׁ ַהֻשּׁ

אם סעדו יותר משלושה, מקדימים זימון:

המזמן:  ַהב לָן וְנִבְִריךְ לְַמלְכָּא עִלָָּאה 

א. ַקִדּיָשׁ
ַמיִם. ָשׁ עונים:  

ה  בְִּרׁשוּת ַמלְכָּא עִלָָּאה ַקִדּיָשׁ המזמן:  

בָּת ַמלְכְָּתא(  וּבְִרׁשוּת ַשׁ  )בשבת: 
וּבְִרׁשוּת יוָֹמא  )ביום טוב: 
א( וּבְִרׁשוּת מוַֹרי וְַרבּוַֹתי  טָבָא ַקִדּיָשׁ
)בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ(  וּבְִרׁשוְּתכֶם נְבֵָרךְ  

לּוֹ. ּ ִמֶשּׁ ָאכַלְנו ֶשׁ

 ּ ָאכַלְנו בָּרוּךְ )ֱאלֵֹהינוּ( ֶשׁ  עונים:  

.ּ לּוֹ וּבְטוּבוֹ )ַהגָּדוֹל ָתִּמיד( ָחיִינו ִמֶשּׁ
בָּרוּךְ )ֱאלֵֹהינוּ(   המזמן:  

)ַהגָּדוֹל  וּבְטוּבוֹ  לּוֹ  ִמֶשּׁ  ּ ָאכַלְנו ֶשׁ
.ּ ָתִּמיד( ָחיִינו

ָהעוֹלָם  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
כֻּלּוֹ  ָהעוֹלָם  וְֶאת   ּ אוָֹתנו ַהזָּן  ָהֵאל 
וּבְַרֲחִמים  בְֵּריוַח  בְֶּחסֶד  בְֵּחן  בְּטוּבוֹ 

ַרבִּים. נֵֹתן לֶֶחם לְכָל־בָָּשׂר. 
ַהגָּדוֹל  וּבְטוּבוֹ  ַחסְדּוֹ.  לְעוֹלָם  כִּי 
 ּ לָנו יְֶחסַר  וְַאל   ּ לָנו ָחסַר  לֹא  ָתִּמיד 
ָמזוֹן )ָתִּמיד( לְעוֹלָם וָעֶד. כִּי הוּא ֵאל 
לְָחנוֹ עָרוּךְ לַכֹּל.  זָן וְּמפְַרנֵס לַכֹּל. וְֻשׁ
לְכָל־בְִּריּוָֹתיו  וָּמזוֹן  ִמְחיָה  וְִהְתִקין 
ֲחסָָדיו  וּבְרֹב  בְַרֲחָמיו  בָָּרא  ר  ֲאֶשׁ
ּפוֵֹתַח ֶאת־יֶָדךָ  כָָּאמוּר.  
וַּמְשׂבִּיעַ לְכָל־ַחי ָרצוֹן. בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ 

ַהזָּן ֶאת ַהכֹּל.
ִהנְַחלְָתּ  ֶשׁ עַל   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  לְּךָ  נוֶֹדה 
ּ ֶאֶרץ ֶחְמָדּה טוֹבָה וְּרָחבָה   לֲַאבוֵֹתינו
עַל  בְִּרית וְתוָֹרה ַחיִּים וָּמזוֹן.  
 ּ וּפְִדיָתנו ִמצְַריִם  ֵמֶאֶרץ   ּ הוֹצֵאָתנו ֶשׁ
ָחַתְמָתּ  ִמבֵּית עֲבִָדים. וְעַל בְִּריְתךָ ֶשׁ
ּ. וְעַל  נו ְדָתּ לִַּמּ ּ. וְעַל ּתוָֹרְתךָ ֶשׁ בִּבְָשֵׂרנו
ַחיִּים  וְעַל   .ּ נו הוַֹדעְָתּ ֶשׁ ְרצוֹנָךְ  ֻחֵקּי 

.ּ ַאָתּה זָן וְּמפְַרנֵס אוָֹתנו וָּמזוֹן ָשׁ

ּ מוִֹדים לָךְ  ּ ֲאנְַחנו וְעַל ַהכֹּל יְיָ ֱאלֵֹהינו
וְָאכַלְָתּ  כָָּאמוּר  ָמךְ  ְשׁ ֶאת  וְּמבְָרכִים 
עַל־ ֱאלֶֹהיךָ  יְיָ  ֶאת  וּבֵַרכְָתּ  וְָשׂבָעְָתּ 

בָּרוּךְ  נַָתן־לָךְ.  ר  ֲאֶשׁ ֹּבָה  ַהט ָהָאֶרץ 
זוֹן. ַאָתּה יְיָ עַל ָהָאֶרץ וְעַל ַהָמּ

יְִשָׂרֵאל  וְעַל   ּ עָלֵינו  ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַרֵחם 
וְעַל  עִיָרךְ.  לַיִם  יְרוָּשׁ וְעַל  ךְ.  עַָמּ
ֵהיכָלָךְ.  וְעַל  כְּבוָֹדךְ.  כַּן  ִמְשׁ צִיּוֹן  ַהר 
ַהבַּיִת  וְעַל  ְדּבִיָרךְ.  וְעַל  ְמעוֹנָךְ.  וְעַל 
ְמךָ  ִשׁ נְִּקָרא  ֶשׁ וְַהָקּדוֹׁש  ַהגָּדוֹל 
 .ּ פְַּרנְסֵנו  .ּ זוּנֵנו  .ּ ְרעֵנו ָאבִינוּ!  עָלָיו. 
ְמֵהָרה   ּ לָנו ַהְרוַח   ּ ַהְרוִיֵחנו  .ּ כַּלְכְּלֵנו
יְיָ   ּ ַתּצְִריכֵנו ַאל  וְנָא   .ּ ִמכָּל־צָרוֵֹתינו
ּ לִיֵדי ַמְתּנוֹת בָָּשׂר וָָדם. וְלֹא  ֱאלֵֹהינו
לֵָאה  ַהְמּ לְיְָדךָ  ֶאלָּא  ַהלְוָָאָתם.  לִיֵדי 
יְִהי  וְַהפְּתוָּחה.  יָרה  ָהעֲִשׁ וְָהְרָחבָה. 
וְלֹא  ַהזֶּה.  בָּעוֹלָם  נֵבוֹׁש  לֹּא  ֶשׁ ָרצוֹן 
בֵּית  וַּמלְכוּת  ַהבָּא.  לְעוֹלָם  נִכָּלֵם 
לְִמקוָֹמּה  ֲחזִיֶרנָּה  ַתּ יָחךְ  ְמִשׁ ָדּוִד 

.ּ בְִּמֵהָרה בְיֵָמינו
 ּ ְרצֵה וְַהֲחלִיצֵנו  בשבת מוסיפים:  

יוֹם  וּבְִמצְוַת  בְִּמצְוֶֹתיךָ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ 
וְַהָקדוֹשׂ  ַהגָּדוֹל  בָּת  ַהַשׁ בִיעִי.  ַהְשּׁ
הוּא  וְָקדוֹׁש  גָּדוֹל  יוֹם  כִּי  ַהזֶּה. 
וְנָנוַּח בּוֹ וְנְִתעַנֵּג  בּוֹת בּוֹ  ִמלְּפָנֶיךָ. נְִשׁ
בּוֹ כְִּמצְוַת ֻחֵקּי ְרצוֹנָךְ. וְַאל ְתִּהי צָָרה 
ּ בְנֶָחַמת  ּ. וְַהְרֵאנו וְיָגוֹן בְּיוֹם ְמנוָּחֵתנו
הוּא  ַאָתּה  כִּי   .ּ בְיֵָמינו בְִּמֵהָרה  צִיּוֹן 

בַּעַל ַהנֶָּחמוֹת.

ּ, יַעֲלֶה וְיָבוֹא  ּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינו ֱאלֵֹהינו
וְיִפֵָּקד  ַמע  וְיִָשּׁ וְיֵָרצֶה  וְיֵָרֶאה  וְיַגִּיעַ 
 ,ּ ֲאבוֵֹתינו וְזִכְרוֹן   ּ זִכְרוֹנֵנו וְיִזָּכֵר 
יַח  ָמִשׁ וְזִכְרוֹן   ,ְ לַיִם עִיָרך יְרוָּשׁ זִכְרוֹן 
בֵּית  ךָ  כָּל־עְַמּ וְזִכְרוֹן   ,ְ עַבְָדּך ָדּוִד  בֶּן 
לְטוֹבָה,  לִפְלֵיָטה   ,ָ לְפָנֶיך יְִשָׂרֵאל 
לְַחיִּים  וּלְַרֲחִמים,  לְֶחסֶד  לְֵחן 
צּוֹת  ַהַמּ ַחג  בְּיוֹם  לוֹם,  וּלְָשׁ טוֹבִים 
ַהזֶּה,  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  טוֹב  בְּיוֹם  ַהזֶּה, 
 ּ זָכְֵרנו  .ּ יעֵנו וּלְהוִֹשׁ  ּ עָלֵינו בּוֹ  לְַרֵחם 
בוֹ   ּ וּפְָּקֵדנו לְטוֹבָה,  בּוֹ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ 
ּ בוֹ לְַחיִּים טוֹבִים,  יעֵנו לִבְָרכָה, וְהוִֹשׁ
 ּ וְָחנֵּנו חוּס  וְַרֲחִמים.  יְׁשוּעָה  בְִּדבַר 
כִּי   ּ יעֵנו וְהוִֹשׁ  ,ּ עָלֵינו וְַרֵחם  וֲַחמֹל 
ּ, כִּי ֵאל ֶמלֶךְ ַחנּוּן וְַרחוּם  ֵאלֶיךָ עֵינֵינו
עִיָרךְ  לַיִם  יְרוָּשׁ וְִתבְנֶה  ָאָתּה. 
ּ. בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ בּוֹנֵה  בְִּמֵהָרה בְיֵָמינו

לָיִם. ָאֵמן. יְרוָּשׁ
ָהעוֹלָם,  ּ ֶמלֶךְ  ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
 ,ּ ַאִדּיֵרנו  ,ּ ַמלְכֵּנו  ,ּ ָאבִינו ָהֵאל  )לָעַד( 
ְקדוֹׁש   ּ נו ְקדוֵֹשׁ  ,ּ גּוֲֹאלֵנו  ,ּ בּוְֹרֵאנו
לֶךְ  ַהֶמּ יְִשָׂרֵאל,  רוֹעֵה   ּ רוֹעֵנו יַעֲקֹב, 
בְּכָל יוֹם וָיוֹם  ִטיב לַכּל, ֶשׁ ַהּטוֹב וְַהֵמּ
 ,ּ לָנו ֵמיִטיב  הוּא   ,ּ לָנו ֵהיִטיב  הוּא 
הוּא   ,ּ גְָמלָנו הוּא   ,ּ לָנו יֵיִטיב  הוּא 
וֶָחסֶד  ֵחן  לָעַד   ּ יִגְְמלֵנו הוּא   ,ּ גוְֹמלֵנו

וְַרֲחִמים וְֵריוַח וְַהצָּלָה וְכָל־טוֹב.
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ַתּבַּח עַל כִּסֵּא כְבוֹדוֹ. הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן 
ַמיִם וּבָָאֶרץ. ַתּבַּח בַָּשּׁ הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן 
ּ לְדוֹר דּוִֹרים. ַתּבַּח בָּנו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן 
הוּא ֶקֶרן לְעַּמוֹ יִָרים. ָהַרֲחָמן 
ּ לְנֵצַח נְצִָחים. הוּא יְִתפַָּאר בָּנו ָהַרֲחָמן 
ּ בְּכָבוֹד וְלֹא בְבִזּוּי,  הוּא יְפְַרנְסֵנו ָהַרֲחָמן  

בְֶּהֵתּר וְלֹא בְִאּסוּר, בְּנַַחת וְלֹא בְצָעַר.
.ּ לוֹם בֵּינֵינו ן ָשׁ הוּא יִֵתּ ָהַרֲחָמן  
.ּ לַח בְָּרכָה ְרוָָחה וְַהצְלָָחה בְּכָל ַמעֲֵשׂה יֵָדינו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן  
.ּ הוּא יַצְלִיַח ֶאת ְדָּרכֵינו ָהַרֲחָמן 
.ּ בֹּר עֹל גָּלוּת ְמֵהָרה ֵמעַל צַוָּאֵרנו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן 
.ּ ּ ְמֵהָרה קוְֹמִמיּוּת בְַּאְרצֵנו הוּא יוֹלִיכֵנו ָהַרֲחָמן 
לֵָמה, ְרפוַּאת ַהנֶּפֶׁש וְּרפוַּאת ַהגּוּף. ּ ְרפוָּאה ְשׁ הוּא יְִרפֵָּאנו ָהַרֲחָמן 
ּ ֶאת יָדוֹ ָהְרָחבָה. הוּא יִפְַתּח לָנו ָהַרֲחָמן 

 ּ נּו הוּא יְבֵָרךְ כָּל ֶאָחד וְֶאָחד ִמֶמּ ָהַרֲחָמן 
ּ, ַאבְָרָהם יִצְָחק וְיַעֲקֹב, בַּכֹּל ִמכֹּל כֹּל,  ּ ֲאבוֵֹתינו נְִּתבְָּרכו ֶשׁ ַהגָּדוֹל, כְּמוֹ  מוֹ   בְִּשׁ

לֵָמה, וְכֵן יְִהי ָרצוֹן וְנֹאַמר ָאֵמן. ּ יַַחד בְָּרכָה ְשׁ כֵּן יְבֵָרךְ אוָֹתנו
לוֹמוֹ. ּ סֻכַּת ְשׁ הוּא יִפְרֹשׂ עָלֵינו ָהַרֲחָמן 

בשבת מוסיפים:

בָּת וְּמנוָּחה לְַחיֵּי ָהעוֹלִָמים. כֻּלוֹ ַשׁ ּ עוֹלָם ֶשׁ הוּא יַנְִחילֵנו ָהַרֲחָמן 

ּ בְּיוֹם ַחג ַהַמצּוֹת ָהזֶּה בְּיום טוֹב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהזֶה. ֵחנו הוּא יְַשְמּ ָהַרֲחָמן  
ּ לְבִלְִתּי  ּ וְִתְהיֶה יְִרָאתוֹ עַל פָּנֵינו הוּא יִַטּע ּתוָֹרתוֹ וְַאֲהבָתוֹ בְּלִבֵּנו ָהַרֲחָמן 

ָמיִם. ם ָשׁ ּ לְֵשׁ ּ כָל ַמעֲֵשׂינו נֱֶחָטא, וְיְִהיו
ברכת האורח: 

הוּא יְבֵָרךְ  ָהַרֲחָמן  
ל  לְָחנוֹ ֶשׁ ּ עָלָיו, וִיסֵַדּר בּוֹ כָּל ַמעֲַדנֵּי עוֹלָם, וְיְִהיֶה כְֻשׁ ָאכַלְנו לְָחן ַהזֶּה ֶשׁ ֶאת ַהֻשּׁ
ֶתּה, וְַאל  ּ יְִשׁ נּו ּ יֹאכַל, וְכָל צֵָמא ִמֶמּ נּו לוֹם. כָּל ָרעֵב ִמֶמּ ּ עָלָיו ַהָשּׁ ַאבְָרָהם ָאבִינו

ּ כָּל טוֹב לָעַד וּלְעוֹלְֵמי עוֹלִָמים, ָאֵמן.  נּו יְֶחסַר ִמֶמּ
ָהַרֲחָמן  הוּא יְבֵָרךְ ֶאת בַּעַלי ַהבַּיִת ַהזֶּה וּבַעַלי ַהסְּעָֻדּה ַהזֹּאת, 
בֵָּרךְ   .ּ יְִּרבּו ֶשׁ וּבִנְכָסִים   ּ יְִּחיו ֶשׁ וּבְבָנוֹת  בְּבָנִים  לֶָהם,  ֲאֶשר  וְכָּל  ּפְַחּתָם  וִּמׁשְ ֵהם 

ּ ֻמצְלִָחים וְּקרוֹבִים לָעִיר,  ּ נִכְסֵיֶהם וּנְכָסֵינו יְיָ חילַם וּפֹעַל ידיֶהם ִתְּרצֶה, וְיְִהיו
ִׂים וְּשֵמִחים  ָׂש ּ ׁשוּם ְדּבַר ֵחְטא וְִהְרהוּר עָוֹן, ש וְַאל יִזְַדֵּקּק לִפְנֵיֶהם וְלֹא לְפָנֵינו
יִכָּלֵם  ר וְכָבוֹד ֵמעַָתּה וְעַד עוֹלָם, לֹא יֵבוֹׁש בָּעוֹלָם ַהזֶּה וְלֹא  כָּל ַהיִָּמים בְּעֶֹשׁ

לָעוֹלָם ַהבָּא, ָאֵמן כֵּן יְִהי ָרצוֹן.
יַח וּלְבִנְיַן  ִשׁ ּ לִימוֹת ַהָמּ ּ וִיָקְרבֵנו ּ וִיזַכֵּנו הוּא יְַחיֵּינו ָהַרֲחָמן  
יחוֹ  ְקָדּׁש וּלְַחיֵּי ָהעוֹלָם ַהבָּא. ִמגְדּוֹל יְׁשוּעוֹת ַמלְכּוֹ וְעֶֹשׂה ֶחסֶד לְִמִשׁ בֵּית ַהִמּ
טוֹב.  כָל   ּ יְַחסְרו לֹא  יְיָ  י  וְדְֹרֵשׁ  ּ וְָרעֵבו  ּ ָרׁשו כְּפִיִרים  עוֹלָם.  עַד  וּלְזְַרעוֹ  לְָדוִד 
ַהיּוֹם  כָּל  לֶָחם.  ְמבֶַקּׁש  וְזְַרעוֹ  נֶעֱזָב  צִַדּיק  ָרִאיִתי  וְלֹא  זַָקנְִתּי  גַּם  ָהיִיִתי  נַעַר 
יְִהיֶה   ּ ִתינו ָשּׁ ֶשּׁ וַּמה  לְָשׂבְעָה,  יְִהיֶה   ּ ָאכַלְנו ֶשּׁ ַמה  לִבְָרכָה.  וְזְַרעוֹ  וַּמלְוֶה  חוֹנֵן 
 ּ ּ וַיּוִֹתרו ן לִפְנֵיֶהם וַיֹּאכְלו ּ יְִהיֶה לִבְָרכָה, כְִּדכְִתיב: וַיִֵּתּ הוַֹתְרנו לְִרפוָּאה, וַּמה ֶשּׁ
ר יִבְַטח בַּיְיָ וְָהיָה  ַמיִם וָָאֶרץ. בָּרוּךְ ַהגֶּבֶר ֲאֶשׁ כְִּדבַר יְיָ. בְּרוּכִים ַאֶתּם לַיְיָ עֵֹשׂה ָשׁ
לוֹם בְִּמרוָֹמיו הוּא  לוֹם. עוֶֹשׂה ָשׁ ן יְיָ יְבֵָרךְ ֶאת עַּמוֹ בַָשּׁ יְיָ ִמבְַטחוֹ. יְיָ עֹז לְעַּמוֹ יִֵתּ

ּ ָאֵמן. ּ וְעַל כָּל עַּמוֹ יְִשָׂרֵאל וְִאְמרו לוֹם עָלֵינו בְַרֲחָמיו יַעֲֶשׂה ָשׁ

נוסח עדות אשכנז:

יבַת  ִשׁ ֶאת  יְיָ  בְּׁשוּב  עֲלוֹת  ַהַמּ יר  ִשׁ
לֵא ְשׂחוֹק  ּ כְּחֹלְִמים. ָאז יִָמּ צִיּוֹן ָהיִינו
בַגּוֹיִם   ּ יֹאְמרו ָאז  ִרנָּה   ּ וּלְׁשוֹנֵנו  ּ פִּינו
ִהגְִדּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִם ֵאלֶּה. ִהגְִדּיל יְיָ 
ׁשוּבָה  ְשֵׂמִחים.   ּ ָהיִינו  ּ נו עִָמּ לַעֲשׂוֹת 
בַּנֶּגֶב.  כֲַּאפִיִקים   ּ בִיֵתנו ְשׁ ֶאת  יְיָ 
ּ. ָהלוֹךְ  ַהזְֹּרעִים בְִּדְמעָה בְִּרנָּה יְִקצֹרו
ךְ ַהזַָּרע בֹּא יָבוֹא  יֵלֵךְ וּבָכֹה נֵֹשׂא ֶמֶשׁ

ָתיו.  ֹּ בְִרנָּה נֵֹשׂא ֲאלֻמ

אם סעדו יותר משלושה, מקדימים זימון:
ְ ַרבּוַֹתי, נְבֵָרך המזמן:  

ם יְיָ ְמבָֹרךְ ֵמעַָתּה  יְִהי ֵשׁ עונים:  

וְעַד עוֹלָם.
בְִּרׁשוּת ְמָרנָן וְַרבָּנָן  המזמן:  

)בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ(   ְ וְַרבּוַֹתי, נְבֵָרך
לוֹ. ּ ִמֶשּׁ ָאכַלְנו ֶשׁ

 ּ ָאכַלְנו בָּרוּךְ )ֱאלֵֹהינו( ֶשׁ עונים:  

.ּ לוֹ וּבְטוּבוֹ ָחיִינו ִמֶשּׁ
 ּ ָאכַלְנו בָּרוּךְ )ֱאלֵֹהינוּ( ֶשׁ המזמן:  

.ּ לוֹ וּבְטוּבוֹ ָחיִינו ִמֶשּׁ
בָּרוּךְ הוּא וְבָּרוּךְ ְשמוֹ.

ָהעוֹלָם,  ּ ֶמלֶךְ  ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
בְֵּחן  בְּטוּבוֹ  כֻּלּוֹ  ָהעוֹלָם  ֶאת  ַהזָּן 
לֶֶחם  נֵֹתן  הוּא  וּבְַרֲחִמים,  בְֶּחסֶד 
וּבְטוּבוֹ  ַחסְדּוֹ,  לְעוֹלָם  כִּי  לְכָל-בָָּשׂר 
ּ וְַאל יְֶחסַר  ַהגָּדוֹל ָתִּמיד לֹא ָחסַר לָנו
מוֹ  ְשׁ בַּעֲבוּר  וָעֶד,  לְעוֹלָם  ָמזוֹן   ּ לָנו
ַהגָּדוֹל, כִּי הוּא ֵאל זָן וְּמפְַרנֵס לַכֹּל, 
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וֵּמִטיב לַכֹּל וֵּמכִין ָמזוֹן לְכָל-בְִּריּוָֹתיו 
יֶָדךָ  ֶאת  ּפוֵֹתַח  )כָָּאמוּר:  בָָּרא  ר  ֲאֶשׁ
ַאָתּה  בָּרוּךְ  ָרצוֹן(.  לְכָל-ַחי  וַּמְשׂבִּיעַ 

יְיָ ַהזָּן ֶאת ַהכֹּל.

 ּ יְיָ ֱאלֵֹהינו  ָ נוֶֹדה לְּך
ֶחְמָדּה  ֶאֶרץ   ּ ִהנְַחלְָתּ לֲַאבוֵֹתינו ֶשׁ עַל 
יְיָ   ּ הוֹצֵאָתנו ֶשׁ וְעַל  וְּרָחבָה,  טוֹבָה 
 ּ וּפְִדיָתנו ִמצְַריִם  ֵמֶאֶרץ   ּ ֱאלֵֹהינו
ָחַתְמָתּ  ֶשׁ בְִּריְתךָ  וְעַל  עֲבִָדים,  ִמבֵּית 
וְעַל   ּ נו ְדָתּ לִַּמּ ֶשׁ ּתוָֹרְתךָ  וְעַל   ּ בִּבְָשֵׂרנו
ּ, וְעַל ַחיִּים ֵחן וֶָחסֶד  נו הוַֹדעְָתּ ֻחֶקּיךָ ֶשׁ
ַאָתּה  ָשׁ ָמזוֹן  ֲאכִילַת  וְעַל   ,ּ נו חוֹנַנְָתּ ֶשׁ
יוֹם  בְּכָל  ָתִּמיד,   ּ אוָֹתנו וְּמפְַרנֵס  זָן 

עָה. וּבְכָל עֵת וּבְכָל ָשׁ
ּ מוִֹדים לָךְ  ּ ֲאנְַחנו וְעַל ַהכֹּל יְיָ ֱאלֵֹהינו
בְּפִי  ְמךָ  ִשׁ יְִתבַָּרךְ   ,ְ אוָֹתך וְּמבְָרכִים 
כַּכָּתוּב:  וָעֶד,  לְעוֹלָם  ָתִּמיד  ַחי  כָּל 
יְיָ  ֶאת  וּבֵַרכְָתּ   , וְָשׂבַעְָתּ "וְָאכַלְָתּ 
נַָתן  ר  ֲאֶשּׁ ַהּטוֹבָה  ָהָאֶרץ  עַל  ֱאלֶֹהיךָ 
וְעַל  ָהָאֶרץ  עַל  יְיָ,  ַאָתּה  בָּרוּךְ  לָךְ". 

ַהָמזוֹן.

 ,ָ ך ּ עַל יְִשָׂרֵאל עֶַמּ יְיָ ֱאלֵֹהינו ַרֶחם נָא 
כַּן  ִמְשׁ צִיּוֹן  וְעַל   ,ָ עִיֶרך לַיִם  יְרוָּשׁ וְעַל 
 ,ָ יֶחך ָ, וְעַל ַמלְכוּת בֵּית ָדּוִד ְמִשׁ כְּבוֶֹדך
נְִּקָרא  ֶשׁ וְַהָקדוֹׁש  ַהגָדוֹל  ַהבַּיִת  וְעַל 
 ,ּ ְרעֵנו  ,ּ ָאבִינו  ,ּ ֱאלֵֹהינו עָלָיו.  ְמךָ  ִשׁ
 ,ּ וְַהְרוִיֵחנו  ּ וְכַלְכְּלֵנו  ּ פְַרנְסֵנו  ,ּ זוּנֵנו
ִמכָּל  ְמֵהָרה   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ   ּ לָנו וְַהְרוַח 

 ,ּ ּ יְיָ ֱאלֵֹהינו ּ. וְנָא ַאל ַתּצְִריכֵנו צָרוֵֹתינו
לִיֵדי  וְלֹא  וָָדם  בָָּשׂר  ַמְתּנַת  לִיֵדי  לֹא 
לֵָאה  ַהְמּ לְיְָדךָ  ִאם  כִּי  ַהלְוָָאָתם, 
לֹא  ֶשׁ וְָהְרָחבָה,  ה  ַהְקּדוָֹשׁ ַהפְּתוָּחה 

נֵבוֹׁש וְלֹא נִכָּלֵם לְעוֹלָם וָעֶד.
בשבת מוסיפים: 

ּ בְִּמצְוֶֹתיךָ  ֱאלֵֹהינו יְיָ   ּ וְַהֲחלִיצֵנו ְרצֵה 
ַהגָּדוֹל  בָּת  ַהַשׁ בִיעִי  ַהְשׁ יוֹם  וּבְִמצְוַת 
גָּדוֹל  זֶה  יוֹם  כִּי  ַהזֶּה.  וְַהָקדוֹשׂ 
וְלָנוַּח  בּוֹ  בָּת  לְִשׁ לְפָנֶיךָ  הוּא  וְָקדוֹׁש 
וּבְִרצוֹנְךָ  ְרצוֹנֶךָ.  כְִּמצְוַת  בְַּאֲהבָה  בּוֹ 
לֹּא ְתֵהא צָָרה  ּ ֶשׁ ּ יְיָ ֱאלֵֹהינו ָהנִיַח לָנו
 ּ ּ. וְַהְרֵאנו וְיָגוֹן וֲַאנָָחה בְּיוֹם ְמנוָּחֵתנו
וּבְבִנְיַן  ּ בְּנֶָחַמת צִיוֹן עִיֶרךָ  ֱאלֵֹהינו יְיָ 
הוּא  ַאָתּה  כִּי  ךָ  ָקְדֶשׁ עִיר  לַיִם  יְרוָּשׁ

בַּעַל ַהיְׁשוּעוֹת וּבַעַל ַהנֶָּחמוֹת.

וְיָבֹא  יַעֲלֶה   ,ּ ֲאבוֵֹתינו וֵאלֵֹהי   ּ ֱאלֵֹהינו
וְיִפֵָּקד  ַמע,  וְיִָשּׁ וְיֵָרצֶה  וְיֵָרֶאה  וְיַגִּיעַ, 
וְזִכְרוֹן   ּ וּפְִקדוֹנֵנו  ּ זִכְרוֹנֵנו וְיִזָּכֵר 
 ,ָ יַח בֶּן ָדּוִד עַבְֶדּך ּ, וְזִכְרוֹן ָמִשׁ ֲאבוֵֹתינו
וְזִכְרוֹן   ,ָ ך ָקְדֶשׁ עִיר  לַיִם  יְרוָּשׁ וְזִכְרוֹן 
ךָ בֵּית יְִשָׂרֵאל לְפָנֶיךָ לִפְלֵָטה,  כָּל עְַמּ
וּלְַרֲחִמים,  וּלְֶחסֶד  לְֵחן  לְטוֹבָה, 
צּוֹת  ַהַמּ ַחג  בְּיוֹם  לוֹם,  וּלְָשׁ לְַחיִּים 

ַהזֶה.
 ּ וּפְָּקֵדנו לְטוֹבָה,  בּוֹ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ   ּ זָכְֵרנו
לְַחיִּים  בוֹ   ּ יעֵנו וְהוִֹשׁ לְִבָרכָה,  בוֹ 
 ,ּ וְָחנֵּנו חוּס  וְַרֲחִמים  יְׁשוּעָה  וּבְִּדבַר 
ֵאלֶיךָ  כִּי   ,ּ יעֵנו וְהוִֹשׁ  ּ עָלֵינו וְַרֵחם 

ּ, כִּי ֵאל ֶמלֶךְ ַחנּוּן וְַרחוּם ָאָתּה. עֵינֵינו
בְִּמֵהָרה  ַהקֶֹּדׁש  עִיר  לַיִם  יְרוָּשׁ וּבְנֵה 
ּ. בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ, בּוֹנֵה בְַרֲחָמיו  בְיֵָמינו

לָיִם. ָאֵמן. יְרוָּשׁ

ָהעוֹלָם,  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ,  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
 ,ּ ּ, בּוְֹרֵאנו ּ, ַאִדיֵרנו ּ, ַמלְכֵּנו ָהֵאל ָאבִינו
יַעֲקֹב,  ְקדוֹׁש   ּ נו ְקדוֵֹשׁ  ,ּ יוֹצְֵרנו  ,ּ גֲֹּאלֵנו
ַהּטוֹב  לֶךְ  ַהֶמּ יְִשָׂרַאל,  רוֹעֵה   ּ רוֹעֵנו

הוּא  וָיוֹם  יוֹם  בְּכָל  ֶשׁ לַכֹּל,  ִטיב  וְַהֵמּ
 .ּ לָנו יֵיִטיב  הוּא  ֵמִטיב,  הוּא  ֵהִטיב, 
 ּ ּ הוּא יִגְְמלֵנו ּ הוּא גוְֹמלֵנו הוּא גְָמלָנו
וּלְֶרוַח  וּלְַרֲחִמים  וּלְֶחסֶד  לְֵחן  לָעַד, 
וִיׁשוּעָה  בְָּרכָה  וְַהצְלָָחה,  ַהצָּלָה 
וְַרֲחִמים  וְכַלְכָּלָה,  פְַּרנָסָה  נֶָחָמה 
טוּב  וִּמכָּל  טוֹב;  וְכָל  לוֹם  וְָשׁ וְַחיִּים 

.ּ לְעוֹלָם ַאל יְַחסְֵּרנו

ּ לְעוֹלָם וָעֶד.  הוּא יְִמלוֹךְ עָלֵינו ָהַרֲחָמן  
ַמיִם וּבָָאֶרץ. הוּא יְִתבַָּרךְ בַָּשּׁ ָהַרֲחָמן  
ּ לָעַד וּלְנֵצַח נְצִָחים, וְיְִתַהַדּר  ַתּבַּח לְדוֹר דּוִֹרים, וְיְִתפַָּאר בָּנו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן  

ּ לָעַד וּלְעוֹלְֵמי עוֹלִָמים. בָּנו
ּ בְּכָבוֹד. הוּא יְפְַרנְסֵנו ָהַרֲחָמן  
.ּ ּ קוְֹמִמיוּת לְַאְרצֵנו ּ, וְהוּא יוֹלִיכֵנו ּ ֵמעַל צַּוָּאֵרנו בּוֹר עֻלֵּנו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן  
ּ עָלָיו. ָאכַלְנו לְָחן זֶה ֶשׁ ּ בְָּרכָה ְמֻרבָּה בַּבַּיִת ַהזֶּה, וְעַל ֻשׁ לַח לָנו ָהַרֲחָמן  הוּא יְִשׁ

ּ בְּשׂוֹרוֹת  ׂר לָנו ּ ַהנָּבִיא זָכוּר לַּטוֹב, וִיבֵַשּ ּ ֶאת ֵאלִיָּהו לַח לָנו הוּא יְִשׁ ָהַרֲחָמן  
טוֹבוֹת יְׁשוּעוֹת וְנֶָחמוֹת.

י מוָֹרִתי וְֶאת(  הוּא יְבֵָרךְ ֶאת )ָאבִי מוִֹרי וְֶאת ִאִמּ ָהַרֲחָמן  
בַּעַל ַהבַּיִת ַהזֶּה וְֶאת בַּעֲלַת ַהבַּיִת ַהזֶּה, אוָֹתם וְֶאת בֵּיָתם וְֶאת זְַרעָם וְֶאת כָּל 
ּ ַאבְָרָהם יִצְָחק  ּ ֲאבוֵֹתינו נְִּתבְָּרכו ֶשׁ ּ, כְּמוֹ  ר לָנו ּ וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ ר לֶָהם, אוָֹתנו ֲאֶשׁ
לֵָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן. ּ יַַחד בִּבְָרכָה ְשׁ ּ כֻּלָּנו וְיַעֲקֹב בַּכֹּל ִמכֹּל כֹּל — כֵּן יְבֵָרךְ אוָֹתנו

לוֹם. וְנִָשׂא בְָרכָה ֵמֵאת  ֶמֶרת ָשׁ ְתֵּהא לְִמְשׁ ּ זְכוּת ֶשׁ ּ עֲלֵיֶהם וְעָלֵינו דו בַָּמרוֹם יְלְַמּ
ּ, וְנְִמצָא ֵחן וְֵשׂכֶל טוֹב בְּעֵינֵי ֱאלִֹהים וְָאָדם. עֵנו יְיָ, וּצְָדָקה ֵמאלֵֹהי יְִשׁ

יש האומרים:

.ּ ִׂית צְִמיַחת גְֻּאלֵָּתנו ְָׂרֵאל, ֵראש הוּא יבְֵָרך ֶאת ְמִדינַת יִש ָהַרֲחָמן  
בשבת:

בָּת וְּמנוָּחה לְַחיֵּי ָהעוֹלִָמים. כֻּלוֹ ַשׁ ּ יוֹם ֶשׁ הוּא יַנְִחילֵנו ַהָרֲחָמן  

—62——63—



צִַּדּיִקים  ְ, יוֹם ֶשׁ כֻּלּוֹ ָארוֹך כֻּלוֹ טוֹב, יוֹם ֶשׁ ּ יוֹם ֶשׁ הוּא יַנְִחילֵנו ַהָרֲחָמן  
ֶהם. עִָמּ  ּ ֶחלְֵקנו וִיִהי  כִינָה,  ַהְשּׁ ִמזִּיו  וְנֱֶהנִין  יֶהם  בְָּראֵשׁ וְעְַטרוֵֹתיֶהם  בִים  יוְֹשׁ
יַח וּלְַחיֵּי ָהעוֹלָם ַהבָּא. ִמגְדּוֹל יְׁשוּעוֹת  ִשׁ ּ לִימוֹת ַהָמּ הוּא יְזַכֵּנו ָהַרֲחָמן  
לוֹם בְִּמרוָֹמיו, הוּא  יחוֹ, לְָדוִד וּלְזְַרעוֹ עַד עוֹלָם. עֶֹשׂה ָשׁ ַמלְכּוֹ, וְעֶֹשׂה ֶחסֶד לְִמִשׁ

ּ ָאֵמן. ּ וְעַל כָּל יְִשָׂרַאל. וְִאְמרו לוֹם עָלֵינו יַעֲֶשׂה ָשׁ
י יְיָ לֹא  ּ, וְדְֹרֵשׁ ּ וְָרעֵבו יו, כִּי ֵאין ַמְחסוֹר לִיֵרָאיו. כְּפִיִרים ָרׁשו ּ ֶאת יְיָ ְקדָֹשׁ יְראו
ָ, וַּמְשׂבִּיעַ לְכָל  ּ לַיְיָ כִּי טוֹב, כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ּפוֵֹתַח ֶאת יֶָדך ּ כָל טוֹב. הוֹדו יְַחסְרו

ַחי ָרצוֹן.
ר יִבְַטח בַּיְיָ, וְָהיָה יְיָ ִמבְַטחוֹ. נַעַר ָהיִיִתי גַם זַָקנְִתּי, וְלֹא ָרִאיִתי  בָּרוּךְ ַהגֶּבֶר ֲאֶשׁ

לוֹם. ן, יְיָ יְבֵָרךְ ֶאת עַמוֹ בַָשׁ צִַדיק נֶעֱזָב, וְזְַרעוֹ ְמבֶַקּׁש לֶָחם. יְיָ עֹז לְעַמוֹ יִֵתּ

כוס שלישית אמר עמוס עוז:    27

אינני רואה כל תוקף לסיפוחם של מחוזות מאוכלסים אל 
תחום מדינת ישראל ללא הסכמת יושביהם. תושבי שכם 
ועזה אינם "חומר אנושי" ולא "אבק אדם" ולא "אספסוף 

תת–אנושי שיש להורישו כדי ליצור מרחב–מחיה". הם 
בחזקת אויב מנוצח. לא פחות, אף לא יותר מכך. אנחנו 

לא יצאנו ל"ג'יהאד" כדי למחותם ולשחרר את אדמותינו 
הגזולות. יצאנו למלחמת ששת הימים כדי להגן על חיינו, 

על זכויותינו ועל שלומנו וחרותנו. ביום שבו יובטחו כל 
אלה, נהיה חופשיים — נהיה חייבים — לכבד את זכות 

עצמאותם, את חירותם ואת שלומם של ערביי פלסטין.

דבר, 22 באוגוסט, 1967 עיתון 

ּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם בּוֵֹרא פְִּרי ַהגָפֶן.27 בָּרוּךְ ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינו
שותים בהסבה לשמאל   
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פותחים את הדלת

ַמְמלָכוֹת  וְעַל  יְָדעוּךָ  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַהגּוֹיִם  ֶאל  ֲחָמְתךָ  פֹךְ  ְשׁ
 ּ נָוֵהו וְֶאת  יַעֲקֹב  ֶאת  ָאכַל  כִּי   .ּ ָקָראו לֹא  ְמךָ  בְִּשׁ ר  ֲאֶשׁ
ְרדֹּף  ִתּ יִַשׂיגֵם.  ַאפְּךָ  וֲַחרוֹן  זַעְֶמךָ  עֲלֵיֶהם  פֹךְ  ְשׁ  .ּ ּמו ֵהַשׁ

ֵמי יְיָ.28 ִמיֵדם ִמַתַּחת ְשׁ בְַּאף וְַתְשׁ

סוגרים את הדלת

המסובים מעלים דרכי פעולה לקידום חירותם של המשועבדים

אמר אברהם )אברום( בורג:   28

מזה דורות רבים הוספג חג הפסח עד 
לרוויה ברוחניות מתגוננת ובתוקפנות 

מדומיינת. כאלה הבאות להחליף 
את הכוח האמתי שלא היה לנו. ככה 

מתנפחות בחצי הלילה הזה עשר 
מגפות מצרים לכלל מאות נגעים. רק 

כדי להרגיש לרגע את אשליית עוצמתו 
של הכוח הריבוני. לחוש את ההתעלות 

הכרוכה בשליטה מלאה על הגורל, מבלי 
לחשוש מפני גחמותיו ומשיסותיו של 

צר ואויב. את הדלת לפני "שפוך חמתך" 
אנחנו פותחים ברוב מהומה. מצד 

הסמליות, זוהי פתיחה המנסה להתחזות 
לרגע כחסרת פחד מפני כל אויב ואורב. 

אף שמצד האמת, זהו מבע של פחד 
המבקש לבדוק שאין מי משוטרי החרש 

של פרעה המקומי אורב לנו מעבר לה. 
כך היה דגם גאולת מצרים למסד המכונן, 

בדמותו נחלמו כל התקוות לגאולות 
העתיד של העם היהודי. פסח היה לסימן 

תשובה לשאלה איך חוגגים חג גאולה 
ומשמרים תקוות לאומיות בעידנים של 
שעבוד מלכויות, חורבן, אובדן עצמאות 

וגולה.

מאליה עולה התהייה: מה משמעותה 
של חגיגה שכזו בדור שהכריז על עצמו כי 
נגאל, ש“ברזל כבליו הוסר מנו"; דור שלא 

חושש לפתוח את הדלת ולצאת ממנה 
לכל שיחפוץ, וחוזר בעדה כשמתחשק 
לו. בדור שכזה, עלול עתידו של הפסח 

המוכר לנו להתפוגג ולהיעלם, אלא אם 
נדע לטעון אותו במשמעויות חדשות 
לגמרי. אחת מהן יכולה להיות שינוי 

הנוסח הלעומתי והחלפתו בתכנים של 
שילוב והידברות. דוגמה לכך היא הגרסה 

שיש המייחסים אותה לנכדו של רש"י, 
ויש הטוענים שהיא מאוחרת הרבה יותר, 

ולנו זה לא משנה כי תוכנה מדבר בעד 
עצמנו: 

״שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך 
ועל ממלכות אשר בשמך קוראים בגלל 

חסדים שהם עושים עם זרע יעקב 
ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם. 

יזכו לראות בסוכת בחיריך ולשמוח 
בשמחת גוייך״. 

כך ניתן לצאת מהגדה באהבה.
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ן כָּבוֹד,  ְמךָ ֵתּ ּ, כִּי לְִשׁ ּ יְיָ לֹא לָנו לֹא לָנו
 ּ יֹאְמרו לָָמּה  ֲאִמֶתּךָ.  עַל   ,ָ ַחסְְדּך עַל 
 ּ וֵאלֵֹהינו ֱאלֵֹהיֶהם,  נָא  ַאיֵּה  ַהגּוֹיִם 
עָָשׂה.  ָחפֵץ  ר  ֲאֶשׁ כֹּל  ָמיִם,  בַָשּׁ
יְֵדי  ַמעֲֵשׂה  וְזָָהב  כֶּסֶף  עֲצַבֵּיֶהם 
עֵינַיִם   ,ּ יְַדבֵּרו וְלֹא  לֶָהם  פֶּה  ָאָדם. 
וְלֹא  לֶָהם  ָאזְנַיִם   .ּ יְִראו וְלֹא  לֶָהם 
ּ, ַאף לֶָהם וְלֹא יְִריחוּן. יְֵדיֶהם  ָמעו יְִשׁ
ּ, לֹא  וְלֹא יְִמיׁשוּן, ַרגְלֵיֶהם וְלֹא יְַהלֵּכו

ּ בִּגְרוֹנָם.  יְֶהגּו
ר בֵֹּטַח  ּ עֵֹשׂיֶהם, כֹּל ֲאֶשׁ כְּמוֶֹהם יְִהיו
בֶָּהם. יְִשָׂרֵאל בְַּטח בַּיְיָ, עֶזְָרם וָּמגִנָּם 
עֶזְָרם  בַּיְיָ,   ּ בְִּטחו ַאֲהרֹן  בֵּית  הוּא. 
ּ בַּיְיָ, עֶזְָרם  וָּמגִנָּם הוּא. יְִרֵאי יְיָ בְִּטחו
ְ, יְבֵָרךְ ֶאת  ּ יְבֵָרך וָּמגִנָּם הוּא. יְיָ זְכָָרנו
ַאֲהרֹן.  בֵּית  ֶאת  יְבֵָרךְ  יְִשָׂרֵאל,  בֵּית 
יְבֵָרךְ יְִרֵאי יְיָ, ַהְקַּטנִים עִם ַהגְּדֹלִים. 
בְּנֵיכֶם.  וְעַל  עֲלֵיכֶם  עֲלֵיכֶם,  יְיָ  יֹסֵף 
ַמיִם  ָשׁ עֵֹשׂה  לַיְיָ,  ַאֶתּם  בְּרוּכִים 
וְָהָאֶרץ  לַיְיָ  ַמיִם  ָשׁ ַמיִם  ַהָשּׁ וָָאֶרץ. 
 ּ יְַהלְלו ִתים  ַהֵמּ לֹא  ָאָדם.  לִבְנֵי  נַָתן 
ּ נְבֵָרךְ  יָּה וְלֹא כָּל יְֹרֵדי דוָּמה. וֲַאנְַחנו

יָּה ֵמעַָתּה וְעַד עוֹלָם. ַהלְלוּיָּה.
קוֹלִי,  ֶאת  יְיָ  ַמע  יְִשׁ כִּי  ָאַהבְִתּי 
וּבְיַָמי  לִי  ָאזְנוֹ  ִהָטּה  כִּי  ֲחנוּנָי.  ַתּ

ֶאְקָרא. ֲאפָפוּנִי ֶחבְלֵי ָמוֶת וְּמצֵָרי 

ֶאְמצָא.  וְיָגוֹן  צָָרה  ְמצָאוּנִי,  אוֹל  ְשׁ
ַמלְָּטה  יְיָ  ָאנָּא  ֶאְקָרא,  יְיָ  ם  וּבְֵשׁ
 ּ וֵאלֵֹהינו וְצִַדיק,  יְיָ  ַחנוּן  י.  נַפְִשׁ
וְלִי  ַדלּוִֹתי  יְיָ,  פְָּתאיִם  ֵמר  ֹׁ ש ְמַרֵחם. 
י לְִמנוָּחיְכִי, כִּי יְיָ  יעַ. ׁשוּבִי נַפְִשׁ יְהוִֹשׁ
וֶת,  ִמָמּ י  נַפְִשׁ ִחלַּצְָתּ  כִּי  עָלָיְכִי.  גַָּמל 
ֶאת עֵינִי ִמן ִדְּמעָה, ֶאת ַרגְלִי ִמֶדִּחי. 
ַהַחיִּים.  בְַּאְרצוֹת  יְיָ  לִפְנֵי  ֶאְתַהלֵּךְ 
ֶהֱאַמנְִתּי כִּי ֲאַדבֵּר, ֲאנִי עָנִיִתי ְמאֹד. 
 ֲאנִי ָאַמְרִתּי בְָחפְזִי, כָּל ָהָאָדם כֹּזֵב.

עָלָי.  ַתּגְמוּלוִֹהי  כָּל  לַיְיָ  יב  ָאִשׁ ָמה 
ֶאְקָרא.  יְיָ  ם  וּבְֵשׁ ׂא  ֶאָשּ יְׁשוּעוֹת  כּוֹס 
לֵּם נֶגְָדה נָּא לְכָל עַּמוֹ.  ֲאַשׁ נְָדַרי לַיְיָ 
לֲַחסִיָדיו.  וְָתה  ַהָמּ יְיָ  בְּעֵינֵי  יָָקר 
בֶּן  עַבְְדּךָ  ֲאנִי   ,ָ עַבְֶדּך ֲאנִי  כִּי  יְיָ  ָאנָּא 
ֶאזְבַּח  לְךָ  לְמוֹסֵָרי.  ְחָתּ  פִַּתּ  ,ָ ֲאָמֶתך
ם יְיָ ֶאְקָרא. נְָדַרי לַיְיָ  זֶבַח ּתוָֹדה וּבְֵשׁ
לֵם נֶגְָדה נָא לְכָל עַמוֹ. בְַּחצְרוֹת  ֲאַשׁ
ַהלְלוּיָּה. לָיִם,  יְרוָּשׁ בְּתוֹכֵכִי  יְיָ,   בֵּית 

כָּל   ּ בְּחוּהו ַשׁ גּוֹיִם,  כָּל  יְיָ  ֶאת   ּ ַהלְלו
ּ ַחסְדּוֹ, וֱֶאֶמת  ים. כִּי גָבַר עָלֵינו ָהֻאִמּ

יְיָ לְעוֹלָם, ַהלְלוּיָּה:
ּ לַיְיָ כִּי טוֹב  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. הוֹדו
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. יֹאַמר נָא יְִשָׂרֵאל  

ּ נָא בֵית ַאֲהרֹן   יֹאְמרו
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.
ָ  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ּ נָא יְִרֵאי יְי יֹאְמרו

ְרָחב  בֶַּמּ עָנָנִי  יָּה,  ָקָראִתי  צַר  ַהֵמּ ִמן 
לִי  יַּעֲֶשׂה  ַמה  ִאיָרא,  לֹא  לִי  יְיָ  יָּה. 
ֶאְרֶאה  וֲַאנִי  בְּעֹזְָרי  לִי  יְיָ  ָאָדם. 
ִמבְּטַֹח  בַּיְיָ  לֲַחסוֹת  טוֹב  בְּשׂנְָאי. 
ִמבְּטַֹח  בַּיְיָ  לֲַחסוֹת  טוֹב  בָָּאָדם. 
יְיָ  ם  בְֵּשׁ סְבָבוּנִי,  גּוֹיִם  כָּל  בִּנְִדיבִים. 
ם  בְֵּשׁ סְבָבוּנִי,  גַם  סַבּוּנִי  ֲאִמילַם.  כִּי 
 ּ כִּי ֲאִמילַם. סַבּוּנִי כְִדּבִֹרים, דֹּעֲכו יְיָ 
ֲאִמילַם.  כִּי  יְיָ  ם  בְֵּשׁ קוֹצִים,  כְֵּאׁש 
עָזִּי  עֲזָָרנִי.  וַיְיָ  ֹּל,  לִנְפ ְדִּחיַתנִי  ָדּחֹה 
קוֹל  לִיׁשוּעָה.  לִי  וַיְִהי  יָּה  וְזְִמָרת 
יְִמין  צִַדּיִקים,  בְָּאֳהלֵי  וִיׁשוּעָה  ִרנָּה 
יְִמין  רוֵֹמָמה,  יְיָ  יְִמין  ָחיִל.  ׂה  עֵֹשָ יְיָ 
ֶאְחיֶה,  כִּי  ָאמוּת  לֹא  ָחיִל.  ׂה  עֵֹשָ יְיָ 
יָּּה,  יִסְַּרנִי  ֹּר  יַס יָּה.  ַמעֲֵשׂי  וֲַאסַפֵּר 
עֲֵרי  ַשׁ לִי   ּ פְִּתחו נְָתנָנִי.  לֹא  וֶת  וְלַָמּ
זֶה  יָּה.  אוֶֹדה  בָם,  ָאבֹא  צֶֶדק, 
אוְֹדךָ  בוֹ.   ּ יָבֹאו צִַדּיִקים  לַיְיָ,  עַר  ַהַשּׁ
אוְֹדךָ  לִיׁשוּעָה.  לִי  ִהי  וְַתּ עֲנִיָתנִי  כִּי 
ֶאבֶן  לִיׁשוּעָה.  לִי  ִהי  וְַתּ עֲנִיָתנִי  כִּי 
פִּנָּה.  לְרֹאׁש  ָהיְָתה  ַהבּוֹנִים   ּ ָמֲאסו
לְרֹאׁש  ָהיְָתה  ַהבּוֹנִים   ּ ָמֲאסו ֶאבֶן 
ִהיא  זֹּאת  ָהיְָתה  יְיָ  ֵמֵאת  פִּנָּה. 
יְיָ  עָָשׂה  ַהיּוֹם  זֶה   .ּ בְּעֵינֵינו נִפְלָאת 
נָגִילָה וְנְִשְׂמָחה בוֹ. זֶה ַהיּוֹם עָָשׂה יְיָ 

נָגִילָה וְנְִשְׂמָחה בוֹ.

הוִֹשיעָה נָּא ָאנָּא יְיָ,  
הוִֹשיעָה נָּא ָאנָּא יְיָ,  
ַהצְלִיָחה נָא ָאנָּא יְיָ,  
ַהצְלִיָחה נָא ָאנָּא יְיָ,  

ם יְיָ, בֵַּרכְנוּכֶם ִמבֵּית  בָּרוּךְ ַהבָּא בְֵּשׁ
בֵַּרכְנוּכֶם  יְיָ,  ם  בְֵּשׁ ַהבָּא  בָּרוּךְ  יְיָ. 
ַחג   ּ ִאסְרו  .ּ לָנו וַיֶָּאר  יְיָ  ֵאל  יְיָ.  ִמבֵּית 
ֵאל  זְבֵַּח.  ַהִמּ ַקְרנוֹת  עַד  בַּעֲבִֹתים 
עַד  בַּעֲבִֹתים  ַחג   ּ ִאסְרו  ,ּ לָנו וַיֶָּאר  יְיָ 
 ,ָּ וְאוֶֹדך ַאָתּה  ֵאלִי  זְבֵַּח.  ַהִמּ ַקְרנוֹת 
 ,ָּ וְאוֶֹדך ַאָתּה  ֵאלִי  ֲארוְֹמֶמךָּ.  ֱאלַֹהי 

ֱאלַֹהי ֲארוְֹמֶמךָּ. 

ּ לַיְיָ כִּי טוֹב,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.  הוֹדו
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ּ לַיְיָ כִּי טוֹב,   הוֹדו

עדות אשכנז מוסיפים:

 ,ָ כָּל ַמעֲֶשׂיך   ּ יְַהלְלוּךָ יְיָ ֱאלֵֹהינו
וְכָל   ,ָ ְרצוֹנֶך עוֵֹשׂי  צִַדּיִקים  וֲַחסִיֶדיךָ 
 ּ ּ וִיבְָרכו עְַמךָ בֵּית יְִשָׂרֵאל בְִּרנָה יוֹדו
 ּ וְיַעֲִריצו  ּ וִירוְֹממו  ּ וִיפֲָארו  ּ בְּחו וִיַשׁ
 .ּ ַמלְכֵּנו ְמךָ  ִשׁ ֶאת   ּ וְיְַמלִיכו  ּ וְיְַקִדּיׁשו
נֱָאה  ְמךָ  וּלְִשׁ לְהוֹדוֹת  טוֹב  לְךָ  כִּי 
לְזֵַמר, כִּי ֵמעוֹלָם וְעַד עוֹלָם ַאָתּה ֵאל.

מוזגים כוס רביעית 
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ּ לַיְיָ כִּי טוֹב,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.29 הוֹדו

כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ּ לֵאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים,   הוֹדו
ּ לֲַאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. הוֹדו
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לְעֵֹשׂה נִפְלָאוֹת גְּדֹלוֹת לְבַדּוֹ,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ַמיִם בְִּתבוּנָה,  לְעֵֹשׂה ַהָשּׁ
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. יְם,   לְרוַֹקע ָהָאֶרץ עַל ַהָמּ
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לְעֵֹשׂה אוִֹרים גְּדֹלִים,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לֶת בַּיוֹם,   ֶמׁש לְֶמְמֶשׁ ֶאת ַהֶשּׁ
לוֹת בַּלַּיְלָה,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ֶאת ַהיֵָּרַח וְכוֹכָבִים לְֶמְמְשׁ
לְַמכֵּה ִמצְַריִם בִּבְכוֵֹריֶהם,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.
וַיּוֹצֵא יְִשָׂרֵאל ִמּתוֹכָם,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. בְּיָד ֲחזָָקה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לְגֹזֵר יַם סוּף לִגְזִָרים,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. וְֶהֶעֱבִיר יְִשָׂרֵאל בְּתוֹכוֹ,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. וְנִעֵר פְַּרעֹה וְֵחילוֹ בְיַם סוּף,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ְדבָּר,   לְמוֹלִיךְ עַּמוֹ בִַּמּ
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לְַמכֵּה ְמלָכִים גְּדֹלִים,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. וַיֲַּהרֹג ְמלָכִים ַאִדיִרים,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. לְסִיחוֹן ֶמלֶךְ ָהֱאמִֹרי,  
ן,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. וּלְעוֹג ֶמלֶךְ ַהבָָּשׁ
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. וְנַָתן ַאְרצָם לְנֲַחלָה,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. נֲַחלָה לְיְִשָׂרֵאל עַבְדּוֹ,  
ּ,  כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ּ זָכַר לָנו פְלֵנו בְִּשׁ ֶשׁ
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ.   ,ּ ּ ִמצֵָּרינו וַיִּפְְרֵקנו
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. נֵֹתן לֶֶחם לְכָל בָָּשׂר,  
כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ. ַמיִם,   ּ לְֵאל ַהָשּׁ הוֹדו

אמרה חביבה פדיה:   29

ליל הסדר — לילה של זיכרון של יציאה 
משעבוד לגאולה. גולת הכותרת 

בילדות — אותו רגע שבו סבי קם על 
רגליו כעורך הסדר והחל לשיר בעוצמה 
ובהתכוונות: לפיכך אנחנו חייבים! ואנו 
היינו עונים בקול גדול: להודות! והוא: 

להלל! ואנו: לשבח!

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" — 
לה ַאדֹ ַג'ִיּיד — ַאדֹ ִלל ַדִהר  רּו ִלַאָלּ "ִאְשּכִ

ַפְצ'לֹו"

אללה שהסעיר את הדמיון הילדותי 
שלנו. אלוהי הערבים והיהודים, אלוהי 

כל האנשים, האלוהים הנגלה בלב. 
"הודו" כאינדייה, סיסמת העולים 

לרגל ברחבי הודו. זו לא רק התחכמות 
מילולית. יש סוד בהינדואיזם שכדאי 

לדתות המונותיאיסטיות, המסובכות 
באחווה וברצח אח, ללמוד: כולנו 

פרחים יפים וחיות מוזרות בגן העדן של 
האלוהים.

הטרוגניות וקבלת השונות וחופש 
השונות וחופש של אדם מאדם ושחרור 

משעבוד לאום ללאום.

אין כאן התוויה פוליטית איך וכיצד 
לבצע ֶהסֵדר. גם אין אשם אחד במצב 

המסובך. וברִאיֹות רחבות, הדיון במושגי 
הקורבן והמשעבד הינו מורכב ביותר. 

אולם אותם אנשים שאכלו קליפות 

תפוחי אדמה בלילות סדר, ששיננו 
הגדות בעל–פה במחנות ריכוז, כמו 

אותם אנשים שאכלו את המן במדבר או 
אותם עבדים שילדיהם טבעו בטיט ונבנו 
לתוך הפירמידות — אותם אנשים באים 
אלינו בדרישה: הפנו פני האח אל האחר 

ואל האחריות.

אח אֵחר אחריות.

וזה מזכיר לנו את השם 'אהיה'. אותו 
שם עתידני הנגלה לעם העבדים. אהיה 
אשר אהיה. הכוח להיות טוב יותר ממה 

שאני עכשיו. הכוח — עם כל הסיבוך 
במצב הפוליטי–לאומי–היסטורי, ועם 

כל הכאב, ועם הטראומות והחלומות 
הלאומיים הנבדלים — להיות קצת יותר 

חלש ולהכיר בצורכי חירות הזולת. הכוח 
לשחרר, לפתור, לעבד ולהגיע להסכם. 

וזו חובה המוטלת על כל צד מצדדי 
הסכסוך.

ובערבית–יהודית של אבי קראו לפעמים 
בחיבה לאלוהים אּמה, במ"ם דגושה, 
וזה נשמע כמו אימא. אלוהים אימהי 

מרעיף חסד. אולי כמו אותה גורו בדרום 
הודו, האימא המחבקת, נחבק זה את זה 

ושלובי ידיים נשיר.
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ְתּבֵָרךְ  ַמת כָּל ַחי   נְִשׁ
בָָּשׂר  כָּל  וְרוַּח   ,ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ְמךָ  ִשׁ ֶאת 
ָתִּמיד.   ּ ַמלְכֵּנו זִכְְרךָ  וְּתרוֵֹמם  ְתּפֵָאר 
ֵאל,  ַאָתּה  ָהעוֹלָם  וְעַד  ָהעוֹלָם  ִמן 
גּוֵֹאל  ֶמלֶךְ   ּ לָנו ֵאין  וִּמבַּלְעֶָדיךָ 
וְּמפְַרנֵס  וַּמצִּיל  ּפוֶֹדה  וּמוִֹשיעַ, 

וְּמַרֵחם בְּכָל עֵת צָָרה וְצוָּקה. 
ֱאלֵֹהי  ָאָתּה.  ֶאלָּא  ֶמלֶךְ   ּ לָנו ֵאין 
כָּל  ֱאלַֹהּ  וְָהַאֲחרוֹנִים,  ָהִראׁשוֹנִים 
ֻהלָל  ַהְמּ ּתוֹלָדוֹת,  כָּל  ֲאדוֹן  בְִּריוֹת, 
עוֹלָמוֹ  ַהְמנֵַהג  בָּחוֹת,  ַהִתְּשׁ בְּרֹב 
לֹא  וַיְיָ  בְַּרֲחִמים.  וּבְִריּוָֹתיו  בְֶּחסֶד 
נִים  יְֵשׁ עוֵֹרר  ַהְמּ ן,  יִיָשׁ וְלֹא  יָנוּם 
ִאלְִּמים  ִשׂיַח  וְַהֵמּ נְִרָדִּמים  ִקיץ  וְַהֵמּ
נוֹפְלִים  וְַהּסוֵֹמךְ  ֲאסוִּרים,  ִתּיר  וְַהַמּ
 ּ ֲאנְַחנו לְבְַדּךָ  לְךָ  כְּפוּפִים,  וְַהזּוֵֹקף 

מוִֹדים.

 ּ וּלְׁשוֹנֵנו כַּיָּם,  יָרה  ִשׁ ָמלֵא   ּ פִינו  ּ ִאלּו
בַח  ֶשׁ  ּ וְִשׂפְתוֵֹתינו גַּלָּיו,  כֲַּהמוֹן  ִרנָּה 
ְמִאירוֹת   ּ וְעֵינֵינו ָרִקיעַ,  כְֶּמְרֲחבֵי 
ּ פְרוּשׂוֹת כְּנְִשֵׂרי  ֶמׁש וְכַיֵָּרַח, וְיֵָדינו כֶַּשׁ
כַָּאיָּלוֹת,  ַקלּוֹת   ּ וְַרגְלֵינו ַמיִם,  ָשׁ
לְהוֹדוֹת  ַמסְפִּיִקים   ּ ֲאנְַחנו ֵאין 
 ,ּ ֲאבוֵֹתינו וֵאלֵֹהי   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ   ,ָ לְך
ֵמֶאלֶף  ַאַחת  עַל   ,ָ ֶמך ְשׁ ֶאת  וּלְבֵָרךְ 
פְּעִָמים  ְרבָבוֹת  וְִרבֵּי  ֲאלָפִים  ַאלְפֵי 
 ּ ֲאבוֵֹתינו עִם  עִָשׂיָת  ֶשׁ ַהּטוֹבוֹת 
 ,ּ ּ, יְיָ ֱאלֵֹהינו נו צְַריִם גְַּאלְָתּ ּ. ִמִמּ נו וְעִָמּ
 ּ נו ּ, בְָּרעָב זַנְָתּ וִּמבֵּית עֲבִָדים פְִּדיָתנו

 ּ נו ִהצַּלְָתּ ֵמֶחֶרב   ,ּ נו כִּלְכַּלְָתּ וּבְָשׂבָע 
ָרעִים  וֵּמָחלָיִם   ,ּ נו ִמלְַּטָתּ וִּמֶדּבֶר 
ֵהנָּה  עַד   .ּ ִדּלִּיָתנו וְנֱֶאָמנִים  וְַרבִּים 
 ,ָ ֲחסֶָדיך  ּ עֲזָבוּנו וְלֹא  ַרֲחֶמיךָ   ּ עֲזָרוּנו
עַל  לָנֶצַח.   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ   ּ נו ְטֵּשׁ ִתּ וְַאל 
ָמה  ּ וְרוַּח וּנְָשׁ פִּלַּגְָתּ בָּנו כֵּן ֵאבִָרים ֶשׁ
ַשְׂמָתּ  ר  ֲאֶשׁ וְלָׁשוֹן   ּ בְַּאפֵּינו נָּפְַחָתּ  ֶשׁ
 ּ בְּחו וִיַשׁ  ּ וִיבְָרכו  ּ יוֹדו ֵהם  ֵהן   ,ּ בְּפִינו
 ּ וְיְַקִדּיׁשו  ּ וְיַעֲִריצו  ּ וִירוְֹממו  ּ וִיפֲָארו
ּ. כִּי כָל פֶּה  ְמךָ ַמלְכֵּנו ּ ֶאת ִשׁ וְיְַמלִיכו
וְכָל  בַע,  ִתָשּׁ לְךָ  לָׁשוֹן  וְכָל  יוֶֹדה,  לְךָ 
לְפָנֶיךָ  קוָֹמה  וְכָל  ִתכְַרע,  לְךָ  בֶֶּרךְ 
וְכָל   ,ָ יִיָראוּך לְבָבוֹת  וְכָל  ֲחוֶה,  ַתּ ִתְשׁ
כַָּדבָר   ,ָ ֶמך לְִשׁ  ּ רו יְזְַמּ וּכְלָיוֹת  ֶקֶרב 
ֹּאַמְרנָה: יְיָ, ִמי  כָּתוּב, כָּל עַצְמַֹתי ת ֶשׁ
וְעָנִי   ּ נו ִמֶמּ ֵמָחזָק  עָנִי  ַמצִּיל   ,ָ כָמוֹך

וְֶאבְיוֹן ִמגֹּזְלוֹ. 

נוסח עדות המזרח:

צַעֲַקת  ַמע,  ְשׁ ִתּ ַאָתּה  עֲנִיִּים  וְעַת  ַשׁ
 ּ ַרנְּנו וְכָתוּב:  יעַ.  וְתוִֹשׁ יב  ַתְּקִשׁ ַהַדּל 
ְתִהלָּה.  נָאוָה  ִרים  לַיְָשׁ בַּיְיָ,  צִַדּיִקים 
וּבְִשׂפְֵתי  ִתְּתרוָֹמם,  ִרים  יְָשׁ בְּפִי 
ֲחסִיִדים  וּבִלְׁשוֹן   ,ְ ִתְּתבַָּרך צִַדּיִקים 
ִתְּתַהלָּל. ים  ְקדוִֹשׁ וּבְֶקֶרב  ְתַקָדּׁש,   ִתּ

ךָ בֵּית יְִשָׂרֵאל,  בְִּמְקֲהלוֹת ִרבְבוֹת עְַמּ
יְיָ  לְפָנֶיךָ  ַהיְצוִּרים  כָּל  חוֹבַת  כֵּן  ֶשׁ
לְהוֹדוֹת,   ּ ֲאבוֵֹתינו וֵאלֵֹהי   ּ ֱאלֵֹהינו
לְרוֵֹמם,  לְפֵָאר,  בֵַּח,  לְַשׁ לְַהלֵּל, 

ירוֹת  ִשׁ ִדּבְֵרי  לְַהֵדּר, וּלְנַצֵַּח, עַל כָּל 
יֶחךָ. י עַבְְדּךָ ְמִשׁ בָּחוֹת ָדּוִד בֶּן יִַשׁ וְִתְשׁ
 ּ ַמלְכֵּנו לָעַד  ְמךָ  ִשׁ ַתּבַּח  יְִשׁ וּבְכֵן, 
ַמיִם  לֶךְ ַהגָּדוֹל וְַהָקּדוֹׁש בַָּשּׁ ָהֵאל ַהֶמּ
ּ וֵאלֵֹהי  וּבָָאֶרץ, כִּי לְךָ נֶָאה יְיָ ֱאלֵֹהינו
בָָחה,  וְּשׁ יר  ִשׁ וָעֶד,  לְעוֹלָם   ּ ֲאבוֵֹתינו
נֶצַח,  לָה,  וֶּמְמָשׁ עֹז  וְזְִמָרה,  ַהלֵּל 
וְִתפְֶאֶרת,  ְתִּהלָּה  גְּבוָּרה,  גְֻּדלָּה, 
וְהוָֹדאוֹת  בְָּרכוֹת  וַּמלְכוּת,  ה  ְקֻדָשׁ
ְמךָ ַהגָּדוֹל וְַהָקּדוֹׁש, וֵּמעוֹלָם וְעַד  לְִשׁ

עוֹלָם ַאָתּה ֵאל.
 ,ָ ַמעֲֶשׂיך כָּל   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  יְַהלְלוּךָ 
 ,ָ ְרצוֹנֶך עוֵֹשׂי  וְצִַדּיִקים  וֲַחסִיֶדיךָ 
 ּ ּ וִיבְָרכו וְעְַמךָ בֵּית יְִשָׂרֵאל, בְִּרנָה יוֹדו
כִּי   ,ָ כְּבוֶֹדך ׁשם  ֶאת   ּ וִיפֲָארו  ּ בְּחו וִיַשׁ
ר,  ְמךָ נֶָאה לְזֵַמּ לְךָ טוֹב לְהוֹדוֹת וּלְִשׁ
בָּרוּךְ  ֵאל.  ַאָתּה  עוֹלָם  וְעַד  וֵמעוֹלָם 

בָּחוֹת. ַאָתּה יְיָ ֶמלֶךְ ְמֻהלָּל בִַּתְּשׁ

נוסח עדות אשכנז:

וֶה לָּךְ וִּמי יַעֲָרךְ  ִמי יְִדֶמה לָּךְ וִּמי יְִשׁ
וְַהנּוָֹרא, ֵאל  ַהגִּבּוֹר  ְ, ָהֵאל ַהגָּדוֹל  לָך
נְַהלֶּלְךָ  וָָאֶרץ,  ַמיִם  ָשׁ קֹנֵה  עֶלְיוֹן, 
ם  ֵשׁ ֶאת  וּנְבֵָרךְ  וּנְפֶָאְרךָ  בֲֵּחךָ  וּנְַשׁ
י  נַפְִשׁ בְָּרכִי  לְָדוִד,  כָָּאמוּר:   ,ָ ך ָקְדֶשׁ

ם ָקְדׁשוֹ. ֶאת יְיָ וְכָל ְקָרבַי ֶאת ֵשׁ

ַהגָּדוֹל   ,ָ עֻזֶּך בְַּתעֲצֻמוֹת  ָהֵאל 
וְַהנּוָֹרא  לָנֶצַח  ַהגִּבּוֹר   ,ָ ֶמך ְשׁ בִּכְבוֹד 
כִּסֵּא  עַל  ב  ַהיּוֵשׁ לֶךְ  ַהֶמּ  ,ָ בְּנוְֹראוֶֹתיך
וְָקּדוֹׁש  ָמרוֹם  עַד  ׁשוֹכֵן  ׂא.  וְנִָשּ ָרם 

מוֹ. ְשׁ
ִרים  לַיְָשׁ בַּיְיָ,  צִַדּיִקים   ּ ַרנְּנו וְכָתוּב: 
ִתְּתַהלָּל,  ִרים  יְָשׁ בְּפִי  ְתִהלָּה.  נָאוָה 
וּבִלְׁשוֹן   ,ְ ִתְּתבַָּרך צִַדּיִקים  וּבְִדבְֵרי 
ים  ְקדוִֹשׁ וּבְֶקֶרב  ִתְּתרוָֹמם,  ֲחסִיִדים 

ְתַקָדּׁש. ִתּ
ךָ בֵּית יְִשָׂרֵאל  וּבְַמְקֲהלוֹת ִרבְבוֹת עְַמּ
ּ, בְּכָל דּוֹר  ָ, ַמלְכֵּנו ְמך בְִּרנָּה יְִתפֵָּאר ִשׁ
כֵּן חוֹבַת כָּל ַהיְצוִּרים לְפָנֶיךָ  וָדוֹר. ֶשׁ
ּ לְהוֹדוֹת,  ּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינו יְיָ ֱאלֵֹהינו
לְרוֵֹמם,  לְפֵָאר,  בֵַּח,  לְַשׁ לְַהלֵּל, 
כָּל  עַל  וּלְַקלֵּס  לְעַלֵּה   ,ְ לְבֵָרך לְַהֵדּר, 
י  יִַשׁ ָדּוִד בֶּן  בְּחוֹת  וְִתְשׁ ירוֹת  ִשׁ ִדּבְֵרי 

יֶחךָ. עַבְְדּךָ ְמִשׁ
ָהֵאל   ,ּ ַמלְכֵּנו לָעַד  ְמךָ  ִשׁ ַתּבַּח  יְִשׁ
ַמיִם  בַָּשּׁ וְַהָקּדוֹׁש  ַהגָּדוֹל  ַהֶמלֶךְ 
ּ וֵאלֵֹהי  וּבָָאֶרץ, כִּי לְךָ נֶָאה, יְיָ ֱאלֵֹהינו
בָָחה, ַהלֵּל וְזְִמָרה,  יר וְּשׁ ּ, ִשׁ ֲאבוֵֹתינו
וּגְבוָּרה,  גְֻּדלָּה  נֶצַח,  לָה,  וֶּמְמָשׁ עֹז 
וַּמלְכוּת,  ה  ְקֻדָשּׁ וְִתפְֶאֶרת,  ְתִּהלָה 
וְעַד  ֵמעַָתּה  וְהוָֹדאוֹת  בְָּרכוֹת 
גָּדוֹל  יְיָ, ֵאל ֶמלֶךְ  ַאָתּה  עוֹלָם. בָּרוּךְ 
ֲאדוֹן  ַההוָֹדאוֹת,  ֵאל  בָּחוֹת,  בִַּתְּשׁ
זְִמָרה,  יֵרי  בְִּשׁ ַהבּוֵֹחר  ַהנִפְלָאוֹת, 

ֶמלֶךְ ֵאל ֵחי ָהעוֹלִָמים.
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ַהגָפֶן.30 פְִּרי  ָהעוֹלָם בּוֵֹרא  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
שותים בהסבה לשמאל

פְִּרי  וְעַל  ַהגֶּפֶן  ָהעוֹלָם, עַל  ֶמלֶךְ   ּ ֱאלֵֹהינו יְיָ  ַאָתּה  בָּרוּךְ 
ֶׂדה וְעַל ֶאֶרץ ֶחְמָדּה טוֹבָה וְּרָחבָה  ַהגֶּפֶן, עַל ְתּנוּבַת ַהָשּ
וְלְִשׂבֹּעַ  ִמפְִּריָּה  לֱֶאכֹל   ּ לֲַאבוֵֹתינו וְִהנְַחלְָתּ  ָרצִיָת  ֶשׁ
וְעַל   ,ָ ך עֶַמּ יְִשָׂרֵאל  עַל   ּ ֱאלֵֹקינו ד‘  נָא  ַרֶחם  ִמּטוּבָּה. 
 ,ָ ִמזְבְֶּחך וְעַל   ,ָ כְּבוֶֹדך כַּן  ִמְשׁ צִיּוֹן  וְעַל   ,ָ עִיֶרך לַיִם  יְרוָּשׁ
 ּ לַיִם עִיר ַהקֶֹדׁש בְִּמֵהָרה בְיֵָמינו ָ, וּבְנֵה יְרוָּשׁ וְעַל ֵהיכָלֶך
ּ בְּבִנְיָנָּה, וְנֹאכַל ִמפְִּריָּה, וְנְִשׂבַּע  ּ לְתוֹכָּה, וְַשְׂמֵחנו וְַהעֲלֵנו
)בשבת: וְּרצֵה  ה וּבְָטֳהָרה   ִמּטוּבָּה, וּנְבֶָרכְךָ עָלֶיָה בְִּקֻדָשׁ
צּוֹת  ּ בְּיוֹם ַחג ַהַמּ בָּת ַהזֶּה( וְַשְׂמֵחנו ּ בְּיוֹם ַהַשׁ וְַהֲחלִיצֵנו
ַהזֶּה, כִּי ַאָתּה ד‘ טוֹב וֵּמִטיב לַכֹּל, וְנוֶֹדה לְּךָ עַל ָהָאֶרץ 
וְעַל פְִּרי גַּפְנָה. בָּרוּךְ ַאָתּה ד‘ עַל ָהָאֶרץ וְעַל פְִּרי גַּפְנָה 

)על יין מחו“ל אומרים: וְעַל פְִּרי ַהגָּפֶן(. 

כוס רביעית אמר עמוס עוז:    30

אני מודה: כרבים מחבריי הלוחמים שהשתתפו במלחמה 
הזאת, הייתי גם אני בין "התמימים מוכי–הסנוורים" 

והאמנתי בכך שמלחמה זו עשוייה להביא בעקבותיה 
את השלום הנכסף. סברתי שהפעם — לראשונה בתולדות 
המפעל הציוני — תלוי השלום גם בנו, גם בדרך שבה נלך 

עכשיו.

דבר, 22 באוגוסט, 1967  עיתון 

אני עדיין מאמין בכך. 
הריב בין ישראל לפלסטין הוא פצע מדמם זה עשרות 

שנים, פצע מדמם ומלא מוגלה.

אי–אפשר להניף שוב ושוב מקל גדול ולהרביץ לפצע מדמם 
כדי שייבהל ויפסיק סוף סוף להיות פצע, ויפסיק סוף סוף 
לדמם. פצע צריך לרפא. ויש דרך לרפא בהדרגה את הפצע 

הזה.

ינואר 2017 
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ר  וְֻחָקתוֹ. כֲַּאֶשׁ פָּטוֹ  ִמְשׁ ֲחסַל סִדּוּר פֶּסַח כְִּהלְכָתוֹ, כְּכָל 
ְמעוֹנָה, ׁשוֹכֵן  זָךְ  לַעֲשׂוֹתוֹ.  נִזְכֶּה  כֵּן  אוֹתוֹ,  לְסֵַדּר   ּ  זָכִינו

 קוֵֹמם ְקַהל עֲַדת ִמי ָמנָה. בְָּקרוֹב נֵַהל נְִטעֵי כַנָּה,פְּדוּיִם 
לָיִם ַהבְּנוּיָה! 31 נָה ַהבָָּאה בִּירוָּשׁ לְָשׁ לְצִיוֹן בְִּרנָּה  

לָיִם!( נָה ַהבָָּאה בִּירוָּשׁ )בחו“ל אומרים: לְָשׁ

אמרה ג'יל ג'ייקובס:   31

ָך קדוש ולא אבוא בעיר” ]הושע  “ובִקרּבְ
יא, ט[. אמר רבי יוחנן: אמר הקדוש ברוך 

הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד 
שאבוא לירושלים של מטה ]תענית ה[. 
רש"י מפרש: והכי קאמר: עד שיהא 

בקרבך קדוש למטה, דהיינו ירושלים, לא 
אבוא בעיר שלמעלה. "ירושלים הבנויה 

כעיר שחוברה לה יחדיו” ]תהילים קכב, 
ג[, ירושלים שלמטה תהא בנויה כעיר 

שחוברה לה, שהיא כיוצא בה, חבירתה 
ודוגמתה ]רש"י על תענית ה[.

בעודנו מתפללים לירושלים הבנויה, 
אנחנו מחדשים את מחויבותנו לבנות 

את ירושלים כאתר של קדושה ושל 
שלום, מקום שבו כל אדם יכול לחיות 

בכבוד מתוקף היותו בצלם אלוהים, 
מקום שבו ירושלים הארצית משקפת 

את שלמותה של בת דמותה השמימית.
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ַהלַּיְלָה בֲַּחצִי  וַיְִהי  וּבְכֵן 
ָאז רוֹב נִסִּים ִהפְלֵאָת בַּלַּיְלָה,

מוֶֹרת זֶה ַהלַּיְלָה, בְּרֹאׁש ַאְשׁ
גֵר צֶֶדק נִצְַּחּתוֹ כְּנֱֶחלַק לוֹ לַיְלָה,

וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה.  

ַדּנְָתּ ֶמלֶךְ גְָּרר בֲַּחלוֹם ַהלַּיְלָה,
ִהפְַחְדָתּ ֲאַרִמי בְֶּאֶמׁש לַיְלָה,

וַיַָּשׂר יְִשָׂרֵאל לְַמלְָאךְ וַיוּכַל לוֹ 
וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. לַיְלָה, 

זֶַרע בְּכוֵֹרי פְַתרוֹס ָמַחצְָתּ בֲַּחצִי 
ּ בְּקוָּמם  ַהלַּיְלָה, ֵחילַָם לֹא ָמצְאו
ת סִלִיָת  בַּלַּיְלָה,ִטיסַת נְגִיד ֲחרֶשׁ

וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. בְּכוֹכְבֵי לַיְלָה, 

ָתּ  יָעַץ ְמַחֵָרף לְנוֹפֵף ִאוּוּי, הוֹבְַשׁ
פְגָָריו בַּלַּיְלָה,כַָּרע בֵּל וַּמצָבוֹ 

בְִּאיׁשוֹן לַיְלָה,לְִאיׁש ֲחמוּדוֹת נִגְלָה 
וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. ָרז ֲחזוֹת לַיְלָה, 

ַתּכֵּר בִּכְלֵי קֶֹדׁש נֱֶהַרג בּוֹ בַּלַּיְלָה, ִמְשׁ
ע ִמבּוֹר ֲאָריוֹת ּפוֵֹתר בִּעֲתוֵּתי  נוַֹשׁ

לַיְלָה,ִשׂנְָאה נַָטר ֲאגָגִי וְכַַָתב סְפִָרים 
וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. בַּלַּיְלָה, 

נַת  עוַֹרְרָתּ נִצְֲחךָ עָלָיו בְּנֶֶדד ְשׁ
לַיְלָה, ּפוָּרה ִתְדרוֹךְ לְִׁשוֵֹמר ַמה 
לַיְלָה, צַָרח כַּׁשוֵֹמר וְָשׂח ָאָתא  ִמּ

וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. בֶֹּקר וְגַם לַיְלָה, 

ר הוּא לֹא יוֹם וְלֹֹא  ָקֵרב יוֹם ֲאֶשׁ
לַיְלָה, ָרם הוַֹדע כִּי לְךָ ַהיּוֹם ַאף לְךָ 

לַּיְלָה, ׁשוְֹמִרים ַהפְֵקד לְעִיְרךָ כָּל 
ַהיּוֹם וְכָל ַהלַּיְלָה, ָתִּאיר כְּאוֹר יוֹם 

וַיְִהי בֲַּחצִי ַהלַּיְלָה. כַּת לַיְלָה,  ֶחְשׁ

בליל שני אומרים:

ְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח וּבְכֵן וֲַאֶמַ
בַּפֶּסַח, אֶֹמץ גְּבוּרוֶֹתיךָ ִהפְלֵאָת  
פֶּסַח, ׂאָת   בְּרֹאׁש כָּל מוֹעֲדוֹת נִֵשּ
פֶּסַח, גִּלִיָת לְֶאזְָרִחי ֲחצוֹת לֵיל  
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  
בַּפֶּסַח, ְדּלָָתיו ָדּפְַקָתּ כְּחֹם ַהיוֹם  
בַּפֶּסַח, ִהסְעִיד נוֹצְצִים עֻגוֹת ַמצּוֹת  
וְֵאל ַהבָָּקר ָרץ זֵכֶר לְׁשוֹר עֵֶרךְ פֶּסַח,
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  
ּ בֵָּאׁש בַּפֶּסַח, ּ סְדוִֹמים וְלוֲֹהטו זוֹעֲמו

ֻחלַּץ לוֹט ֵמֶהם וַּמצּוֹת ָאפָה בְֵּקץ 
פֶּסַח,  

ִטאֵטאֶת ַאְדַמת מֹף וְנֹף בְּעָבְְרךָ 
בַּפֶּסַח,  
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  
ּמוּר  יָּה רֹאׁש כָּל אוֹן ָמַחצְָתּ בְּלֵיל ִשׁ
פֶּסַח,  

כַּבִּיר, עַל בֵּן בְּכוֹר פָּסְַחָתּ בְַּדם 
פֶּסַח,  

ִחית לָבֹא בִּפְָתַחי  לְבִלְִתּי ֵתּת ַמְשׁ
בַּפֶּסַח,  
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  

פֶּסַח, ְמסֻגֶֶּרת סֻגָָּרה בְּעִּתוֵֹתי  
ְמָדה ִמְדיָן בִּצְלִיל ְשׂעוֵֹרי עֶֹמר  נְִשׁ

פֶּסַח,  
ַמנֵי ּפוּל וְלוּד בִּיַקד יְקוֹד  ּ ִמְשׁ שׂוֹרפו
פֶּסַח,  
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  
עוֹד ַהיוֹם בְּנֹב לַעֲמוֹד עַד גָּעָה עוֹנַת 
פֶּסַח,  
בַּפֶּסַח, פַּס יַד כְָּתבָה לְַקעֲֵקעַ צוּל  
לְָחן  בַּפֶּסַח, צָפֹה ַהצָּפִית עִָרוֹךְ ַהֻשּׁ
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  

לֵּׁש צוֹם ָקָהל כִּנְּסָה ֲהַדסָּה לְַשׁ
בַּפֶּסַח,  

ע ָמַחצְָתּ בְּעֵץ  רֹאׁש ִמבֵּית ָרָשׁ
בַּפֶּסַח, ים   ֲחִמִשּׁ

ֵתּי ֵאלֶּה ֶרגַע ָתּבִיא לְעוּצִּית  ְשׁ
בַּפֶּסַח,  

ָתּעֹז יְָדךָ וְָתרוּם יְִמינְךָ כְּלֵיל 
פֶּסַח, ִהְתַקֵדּׁש ַחג  
וֲַאַמְרֶתּם זֶבַח פֶּסַח.  

כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה
ַאִדיר בְִּמלוּכָה, בָּחוּר כֲַּהלָכָה, 

 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך גְּדוָּדיו יֹאְמרו
ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך

כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  
ָדּגוּל בְִּמלוּכָה, ָהדוּר כֲַּהלָכָה, 

 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך וִָתיָקיו יֹאְמרו
ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך

כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  

זַכַּאי בְִּמלוּכָה, ָחסִין כֲַּהלָכָה 
ָ, לְךָ כִּי  ּ לוֹ: לְךָ וּלְך ַטפְסְָריו יֹאְמרו

ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ ָ, לְךָ ַאף לְך לְך
כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  

יִָחיד בְִּמלוּכָה, כַּבִּיר כֲַּהלָכָה 
 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך לִמוָּדיו יֹאְמרו

ְמלָכָה, ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך
  כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.

ל בְִּמלוּכָה, נוָֹרא כֲַּהלָכָה  מוֵֹשׁ
 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך סְבִיבָיו יֹאְמרו

ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך
כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  

עָנָיו בְִּמלוּכָה, ּפוֶֹדה כֲַּהלָכָה, 
 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך צִַדּיָקיו יֹאְמרו

ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך
כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  

ָקּדוֹׁש בְִּמלוּכָה, ַרחוּם כֲַּהלָכָה 
 ,ָ ָ, לְךָ כִּי לְך ּ לוֹ: לְךָ וּלְך נְַאנָיו יֹאְמרו ִשׁ

ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ לְךָ ַאף לְך
כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  

ַתִּקיף בְִּמלוּכָה, ּתוֵֹמךְ כֲַּהלָכָה 
ָ, לְךָ כִּי  ּ לוֹ: לְךָ וּלְך ִמיָמיו יֹאְמרו ְתּ

ְמלָכָה,  ָ, לְךָ יְיָ ַהַמּ ָ, לְךָ ַאף לְך לְך
כִּי לוֹ נֶָאה, כִּי לוֹ יֶָאה.  
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בֵּיתוֹ  יִבְנֶה  הוּא  ַאִדּיר 
בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְִּמֵהָרה, 

ּ בְָּקרוֹב.  בְּיֵָמינו
ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

בָּחוּר הוּא, גָּדוֹל הוּא, ָדּגוּל הוּא 
יִבְנֶה בֵּיתוֹ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, 

ּ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְּיֵָמינו
ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

ָהדוּר הוּא, וִָתיק הוּא, זַכַּאי הוּא, 
ָחסִיד הוּא יִבְנֶה בֵּיתוֹ בְָּקרוֹב.

ּ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְִּמֵהָרה, בְּיֵָמינו
ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

ָטהוֹר הוּא, יִָחיד הוּא, כַּבִּיר הוּא, 
לָמוּד הוּא, ֶמלֶךְ הוּא יִבְנֶה בֵּיתוֹ 

 ּ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְִּמֵהָרה, בְּיֵָמינו
בְָּקרוֹב.

ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

נוָֹרא הוּא, סַגִּיב הוּא, עִזּוּז הוּא, 
ּפוֶֹדה הוּא, צִַדיק הוּא יִבְנֶה בֵּיתוֹ 
 ּ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְִּמֵהָרה, בְּיֵָמינו

בְָּקרוֹב.
ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

ַדּי הוּא,  ָקּדוֹׁש הוּא, ַרחוּם הוּא, ַשׁ
ַתִּקּיף הוּא יִבְנֶה בֵּיתוֹ בְָּקרוֹב.

ּ בְָּקרוֹב. בְִּמֵהָרה, בְִּמֵהָרה, בְּיֵָמינו
ֵאל בְּנֵה, ֵאל בְּנֵה, בְּנֵה   
בֵּיְתךָ בְָּקרוֹב.  

ֶאָחד ֲאנִי יוֵֹדעַ.  
ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֶאָחד ֱאלֵֹהינו

נַיִם ֲאנִי יוֵֹדעַ. ְשׁ נַיִם ִמי יוֵֹדעַ,   ְשׁ
 ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית.  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ֶשׁ

ה ֲאנִי יוֵֹדעַ. לָשׁ ְשׁ ה ִמי יוֵֹדעַ,   לָשׁ ְשׁ
ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֶאָחד ֱאלֵֹהינו

ַאְרבַּע ֲאנִי יוֵֹדעַ. ַאְרבַּע ִמי יוֵֹדעַ, 
ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע 
 ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ֶשׁ

ה ֲאנִי יוֵֹדעַ. ֲחִמָשּׁ ה ִמי יוֵֹדעַ,   ֲחִמָשּׁ
ַאְרבַּע  תוָֹרה,  י  חוְּמֵשׁ ה  ֲחִמָשּׁ
לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת, 
ַמיִם  בַָּשּׁ ֶשׁ  ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית, 

וּבָָאֶרץ.

ה ֲאנִי יוֵֹדעַ. ָשּׁ ה ִמי יוֵֹדעַ,  ִשׁ ָשּׁ ִשׁ
י  חוְּמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ נָה,  ִמְשׁ סְִדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ
ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע  תוָֹרה, 
ֶאָחד  ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת, 

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינו

בְעָה ֲאנִי יוֵֹדעַ. ִשׁ בְעָה ִמי יוֵֹדעַ,   ִשׁ
סְִדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ יְֵמי  בְעָה  ִשׁ
י תוָֹרה, ַאְרבַּע  ה חוְּמֵשׁ נָה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ
לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת, 
ַמיִם  בַָּשּׁ ֶשׁ  ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית, 

וּבָָאֶרץ.

מוֹנָה ֲאנִי יוֵֹדעַ. ְשׁ מוֹנָה ִמי יוֵֹדעַ,   ְשׁ
יְֵמי  בְעָה  ִשׁ ִמילָה,  יְֵמי  מוֹנָה  ְשׁ
ה  ֲחִמָשׁ נָה,  ִמְשׁ סְִדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ
ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע  תוָֹרה,  י  חוְּמֵשׁ
ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֶאָחד ֱאלֵֹהינו

עָה ֲאנִי יוֵֹדעַ. ִתְּשׁ עָה ִמי יוֵֹדעַ,   ִתְּשׁ
יְֵמי  מוֹנָה  ְשׁ לֵָדה,  יְַרֵחי  עָה  ִתְּשׁ
ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ יְֵמי  בְעָה  ִשׁ ִמילָה, 
י תוָֹרה,  ה חוְּמֵשׁ נָה, ֲחִמָשׁ סְִדֵרי ִמְשׁ
ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע 
 ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ֶשׁ

עֲָשָׂרה ֲאנִי יוֵֹדעַ. עֲָשָׂרה ִמי יוֵֹדעַ,  
לֵָדה,  יְַרֵחי  עָה  ִתְּשׁ ִדבְַּריָא,  עֲָשָׂרה 
יְֵמי  בְעָה  ִשׁ ִמילָה,  יְֵמי  מוֹנָה  ְשׁ
ה  ֲחִמָשׁ נָה,  ִמְשׁ סְִדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ
ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע  תוָֹרה,  י  חוְּמֵשׁ
ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֶאָחד ֱאלֵֹהינו

ֶאָחד ִמי יוֵֹדעַ,
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ַאַחד עָָשׂר ִמי יוֵֹדעַ, 
ַאַחד עָָשׂר ֲאנִי יוֵֹדעַ.  
ִדבְַּריָא,  עֲָשָׂרה  כּוֹכְבַיָּא,  עָָשׂר  ַאַחד 
יְֵמי  מוֹנָה  ְשׁ לֵָדה,  יְַרֵחי  עָה  ִתְּשׁ
ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ יְֵמי  בְעָה  ִשׁ ִמילָה, 
י תוָֹרה,  ה חוְּמֵשׁ נָה, ֲחִמָשׁ סְִדֵרי ִמְשׁ
ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע 
 ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ֶשׁ

נֵים עָָשׂר ִמי יוֵֹדעַ,  ְשׁ
נֵים עָָשׂר ֲאנִי יוֵֹדעַ. ְשׁ  
עָָשׂר  ַאַחד  בְַטיָא,  ִשׁ עָָשׂר  נֵים  ְשׁ
עָה יְַרֵחי  כּוֹכְבַיָּא, עֲָשָׂרה ִדבְַּריָא, ִתְּשׁ
בְעָה יְֵמי  מוֹנָה יְֵמי ִמילָה, ִשׁ לֵָדה, ְשׁ
ה  ֲחִמָשׁ נָה,  ִמְשׁ סְִדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ בַָּתּא,  ַשׁ
ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע  תוָֹרה,  י  חוְּמֵשׁ
ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ. בַָּשּׁ ּ ֶשׁ ֶאָחד ֱאלֵֹהינו

ה עָָשׂר ִמי יוֵֹדעַ,  לָשׁ ְשׁ
ה עָָשׂר ֲאנִי יוֵֹדעַ. לָשׁ ְשׁ  
עָָשׂר  נֵים  ְשׁ ִמַדּיָא.  עָָשׂר  ה  לָשׁ ְשׁ
בְַטיָא, ַאַחד עָָשׂר כּוֹכְבַיָּא, עֲָשָׂרה  ִשׁ
מוֹנָה  ְשׁ לֵָדה,  יְַרֵחי  עָה  ִתְּשׁ ִדבְַּריָא, 
ה  ָשּׁ בַָּתּא, ִשׁ בְעָה יְֵמי ַשׁ יְֵמי ִמילָה, ִשׁ
י תוָֹרה,  ה חוְּמֵשׁ נָה, ֲחִמָשׁ סְִדֵרי ִמְשׁ
ָאבוֹת,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהוֹת,  ַאְרבַּע 
 ּ ֱאלֵֹהינו ֶאָחד  ַהבְִּרית,  לֻחוֹת  נֵי  ְשׁ

ַמיִם וּבָָאֶרץ.32 בַָּשּׁ ֶשׁ

אמרה לאה שקדיאל:   32

 "אחד אלהינו שבשמים ובארץ". 
מעל שולחן העבודה שלי בבית תלויה 
צלחת קרמיקה שקניתי בחברון ועליה 

סורת "טוהר האמונה" מן הקוראן, 
הסורה החקוקה בתוך כיפת מסגד 

הסלע בהר הבית )בתרגום אורי רובין(: 

אמור, הוא אלוהים אחד,
אלוהים לעד,

לא ילד ולא הולד
שווה לו אין גם אחד.

האחדות, היחידות, הייחוד של האל 
הם הבסיס לתיקון העולם אשר על 

כולו מחיל האדם מוסר אחד. אולם את 
העולם אנחנו חווים כמפוצל לאינסוף 

מופעים שונים ומשונים... איך נוכל 
להחיל עליו ַאַמת מידה אחת? 

השיר העממי שלפנינו נכלל בהגדה של 
פסח והוא בנוי מן המספרים אחת עד 

שלוש–עשרה דווקא. אלה שלוש–עשרה 
מידות הרחמים אותן גזרו חז"ל מן 

הפסוקים של מעמד חידוש הברית בין 
האל לבין עם ישראל: "ה' אל רחום וחנון, 

ארך אפים ורב חסד ואמת, נוצר חסד 
לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה". 

]שמות לד, ו-ז; במדבר, יח[.

אנו חווים את האל האחד בעולם דווקא 
דרך מידותיו, דרך אינספור המופעים של 

העולם שהוא ברא. נבראנו כדי שנתקן 
את עולם הריבוי מתוך התכוונות אל 
האחדות המוסרית הזאת. האמת של 
האל האחד מחייבת אותנו לפרוט את 

היישום שלה, בעזרת שלוש–עשרה 
מידות הרחמים, למציאות של בני אדם 

 מרובים בארץ אחת, יהודים וערבים, 
שני עמים.
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ַחד גְַּדיָא 33 ַחד גְַּדיָא,  
ִדּזְבַן ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵי,  

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

וְָאָתא ׁשֻנְָרא וְָאכַל לְגְַדיָא, ִדּזְבַן 
ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵי,  

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

ךְ לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל  וְָאָתא כַּלְבָּא וְנַָשׁ
ְתֵרי זוּזֵי,  לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא ִבּ

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

ךְ  וְָאָתא חוְּטָרא וְִהכָּה לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ
לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא 

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא. בְִּתֵרי זוּזֵי,  

וְָאָתא נוָּרא וְָשַׂרף לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה 
ךְ לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל  לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ

ְתֵרי זוּזֵי,   לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא ִבּ
ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

וְָאָתא ַמיָא וְכָבָה לְנוָּרא, ְדָּשַׂרף 
ךְ  לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ

לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא 
ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא. בְִּתֵרי זוּזֵי,  

ָתה לְַמיָא, ְדּכָבָה  וְָאָתא תוָֹרא וְָשׁ
לְנוָּרא, ְדָּשַׂרף לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה 

ךְ לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל  לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ
לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵי, 

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

ַחט לְתוָֹרא,  וְָאָתא ַהׁשוֵֹחט וְָשׁ
ָתה לְַמיָא, ְדּכָבָה לְנוָּרא, ְדָּשַׂרף  ְדָּשּׁ

ךְ  לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ
לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא 

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא. בְִּתֵרי זוּזֵי,  

ַחט לְׁשוֵֹחט,  וֶת וְָשׁ וְָאָתא ַמלְָאךְ ַהָמּ
ָתה לְַמיָא, ְדּכָבָה  ַחט לְתוָֹרא, ְדָּשּׁ ְדָּשׁ

לְנוָּרא, ְדָּשַׂרף לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה 
ךְ לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל  לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ
 לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵי, 

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

ַחט  וְָאָתא ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא וְָשׁ
ַחט לְׁשוֵֹחט,  וֶת, ְדָּשׁ לְַמלְַאךְ ַהָמּ

ָתה לְַמיָא, ְדּכָבָה  ַחט לְתוָֹרא, ְדָּשּׁ ְדָּשׁ
לְנוָּרא, ְדָּשַׂרף לְחוְּטָרא, ְדִּהכָּה 
ךְ לְׁשֻנְָרא, ְדָּאכַל  לְכַלְבָּא, ְדּנַָשׁ
 לְגְַדיָא, ִדּזְבַן ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵי, 

ַחד גְַּדיָא, ַחד גְַּדיָא.  

אמרה חוה אלברשטיין:   33

ְדָיא  ַחד ַגּ

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

קנה אבינו גדי בשני זוזים 
כך מספרת ההגדה 

בא החתול וטרף את הגדי 
גדי קטן גדי לבן 

ובא הכלב ונשך לחתול 
שטרף את הגדי 

שאבינו הביא 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

ואי מזה הופיע מקל גדול 
שחבט בכלב שנבח בקול 
הכלב שנשך את החתול 

שטרף את הגדי שאבינו הביא 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

ואז פרצה האש 
ושרפה את המקל 

שחבט בכלב המשתולל 
שנשך לחתול 

שטרף את הגדי 
שאבינו הביא 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

ובאו המים וכיבו את האש 
ששרפה את המקל 

שחבט בכלב שנשך החתול 
שטרף את הגדי שאבינו הביא 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

ובא השור ששתה את המים 
שכיבו את האש 

ששרפה את המקל 
שחבט בכלב שנשך החתול 

שטרף את הגדי שאבינו הביא 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

ובא השוחט ששחט את השור 
ששתה את המים 

שכיבו את האש 
ששרפה את המקל 

שחבט בכלב שנשך החתול 
שטרף את הגדי שאבינו הביא 

ובא מלאך המוות והרג את השוחט 
ששחט את השור 
ששתה את המים 

שכיבו את האש 
ששרפה את המקל 

שחבט בכלב שנשך החתול 
שטרף את הגדי שאבינו הביא 
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דזבין אבא בתרי זוזי 

חד גדיא חד גדיא 

ומה פתאום את שרה חד גדיא? 
אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא. 

ומה השתנה לך מה השתנה? 
אני השתניתי לי השנה 

ובכל הלילות בכל הלילות 
שאלתי רק ארבע קושיות 

הלילה הזה יש לי עוד שאלה 
עד מתי יימשך מעגל האימה 

רודף הוא נרדף מכה הוא מוכה 
מתי ייגמר הטירוף הזה 

ומה השתנה לך מה השתנה? 
אני השתניתי לי השנה 

הייתי פעם כבש וגדי שליו 
היום אני נמר וזאב טורף 

הייתי כבר יונה והייתי צבי 
היום איני יודעת מי אני 

דזבין אבא בתרי זוזי 
חד גדיא חד גדיא 

קנה אבינו גדי בשני זוזים 
ושוב מתחילים מהתחלה.
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