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זמן איכות למשפחה
הרב איתיאל בר לוי

ַהִּנְלִוים  ְוָכל  ְוִאְׁשּתֹו ּוְבֵני ֵּביתֹו  “ַחָּיב ָאָדם ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְּביֹום טֹוב, הּוא ּוָבָניו 
ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאָמר: ‘ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך’ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָּבָראּוי לֹו” )רמב״ם הלכות יום טוב ו, יז(

‘משנכנס אדר מרבין בשמחה’ והשמחה הולכת ומתעצמת ככל שהתאריך מתקדם 
וקרב לחג הפסח.

הסיבה לשמחה היא ריבוי הניסים שאירעו לעם ישראל בתקופה זו ודומה כי השנה 
אנחנו מרגישים את השמחה והנס ביתר שאת. עברנו שנה מאתגרת שקשה להגזים 

בעוצמתה וכולנו מבקשים את החירות מהסגרים ומהמגבלות.

יחד  לחגוג  ברורה  קריאה  הסדר,  לילי  במבנה  גם  ודאי  וכך  הפורים,  במצוות  יש 
בחיק המשפחה. בפורים אנחנו מתאספים לקרוא מגילה יחד וכן לסעוד את סעודת 
הפורים - אבל לאו דווקא ברוב עם, אלא עם המשפחה. וכך גם בליל הסדר, עיקר 
הלילה הוא מצוות “והגדת” שבה מתכנסת המשפחה כולה ודור לדור מעבירים את 

ליבת הסיפור של היותנו לעם.

אשתקד נגזר עלינו להיות לבד, בלי ההורים, בלי הילדים, ובשעה טובה ניתן לברך 
על התשועה הגדולה שעשה לנו ה’ שנוכל השנה לחוג ולשמוח יחד.

המשפחה היהודית הינה עוגן חזק ויציב שבו מחד אנחנו נאחזים בעיתות משבר, 
ועיקר כשנמנע מאיתנו לשמוח עם כל  אך מאידך גם השמחה אינה שלימה כלל 
המשפחה. האגף לתרבות יהודית בחר דווקא בשנה זו להוביל את חיזוק המשפחה 

בקהלי יעד שונים. ההגדה שלפניכם עוסקת בתחום חשוב זה. 

נברך את כל העושים במלאכה לנושא חשוב זה ואת מי שעמל על הגדה יפה זו.

בברכת פסח כשר ושמח לכולנו.

הרב איתיאל בר לוי
מנהל האגף לתרבות יהודית
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על חירות, אחריות ובחירה
חיים ברנסון

חירות אינה פסל. חירות היא לפיד, לאורה צועדים קדימה. עבור לא מעט אנשים, “חירות” זו מילה 
לשוב  וינסו  יחשבו  שלא  כדי  עוקפת  בדרך  ישראל  עם  את  א-לוהים  מוליך  לחינם  לא  מפחידה. 

למצרים - כפי שאכן קרה בהמשך הדרך.

החירות מטילה אחריות. כאשר אינני כפוי לנהוג בצורה מסוימת, כאשר אני חופשי לנהוג כרצוני, 
אני האחראי על תוצאות בחירותיי.

החירות קשורה בטבורה ברצון. לא רק במובן שבן החורין יכול לנהוג כרצונו, אלא אף במובן שהוא 
בכלל מכיר את רצונו. העבד, לא רק שאינו בוחר אלא אף שאינו רוצה!

שמחה ומעלה גדולה היא לרצות, לבחור ולהיות אחראיים. ובאשר לפחד מבחירות שגויות - כאשר 
לחירות מתלווה אמון וביטחון במי שנתן לנו את החירות ובמקביל גם מדריך ומנחה אותנו כיצד 
כדאי לנו לבחור, אנו במקום הנכון. לכן ביציאת מצרים נפתח מסע של שבעה שבועות עד למתן 

תורה. לא תיתכן חירות אמיתית ללא זה.

זהו ההבדל בין חופש לחירות. בין היכולת לבחור ב”מה שבא לי” לבין הבחירה לבחור במה שאני 
בתוכו  מכיל  החופש  אחריות.  מתוך  לבחור  והרחוקה.  הקרובה  ולסביבה  לי   - שטוב  במה  רוצה, 
גם אפשרות של בחירה מתוך שעבוד פנימי - לדחפים, תשוקות, יצרים וכו’. החירות היא היכולת 

להתעלות ולבחור בנאמנות לערכים שלי.

כך זה בכל תחומי החיים, וכך גם בעולם המשפחה. מרחב הבחירה בתחום זה הורחב לאין ערוך 
ביחס למה שהיה בעבר. כמעט כל מה שהיה ברור מאליו כבר איננו כזה, וגם מה שעדיין נותר יציב, 

נראה שזהו רק עניין של זמן עד שגם הוא יהפוך לסלע מחלוקת.

לברר  לנו  מאפשרות  והבחירה  החירות  אולם  נצחית,  ותיוותר  נותרה  התורה  והנחיית  הדרכת 
בנותן  אמון  מתוך  ממנו.  הנגזר  ולכל  היהודיים  הערכים  לעולם  והשייכות  הרצון  את  ולהעמיק 
התורה והחיים, ומתוך אחריות לבחירותינו, אנו קרואים להעמיק ַבסדר, בכללים ובגבולות, ולגלות 

כיצד הם, ודווקא הם, מוציאים אותנו לחירות אישית, משפחתית ולאומית.

לסיום, אי אפשר בלעדיה: הקורונה. האירוע העולמי הזה נגע בכל 
מהם  אחד  והקשרים.  רבדים  ספור  באין  מאיתנו  ואחת  אחד 

הוא הפן המשפחתי. ליל הסדר תש”ף היה כמו ליל היציאה 
ממצרים, במסגרת התא המשפחתי הקרוב, אבל גם כשברוך 

ה’ נרפאים ויוצאים מהמגיפה, נראה שהיא עוזרת לנו לצאת 
ממנה מחוברים למשפחותינו יותר מאשר איך שהיה לפני 
כן. גם כשהעולם בחוץ חוזר לתחייה, המשפחה הקרובה 
תמשיך להוות בסיס איתן לכולנו. בסופו של דבר זה מה 

שנותן לנו את החוסן הלאומי.

זה  לילה  הסדר.  מליל  יותר  משפחתי  חג  שאין  דומה 
מאפשר לנו להתבונן ולהעמיק יותר בנס הנפלא שנתן לנו 

א-לוהים: המשפחה. בואו נעשה זאת יחד.

ום  במ
מבוא
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קערת הסדר

קדש 

ורחץ

כרפס 

יחץ

מגיד 

רחצה

מוציא- 
מצה

מרור 

כורך

שולחן 
עורך

צפון 

ברך

הלל 

נרצה
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אהבה פשוטה
הרב ליאור לביא

“טֹוב ַּפת ֲחֵרָבה ְוַשְׁלָוה ָבּה ִמַּבִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב“ )משלי יז, א(.

משפחת עם ישראל יוצאת ממצרים ביד רמה ובזרוע נטויה; ניסים מופלאים מלווים אותה על כל 
צעד ושעל, ואפילו “רכוש גדול“ נמצא ברשותה. בקיצור, עם של עבדים יוצא בכבוד של מלכים. 
מכול,  יותר  לנו,  הנשאר  הוא  העוני,  לחם  הצנועה,  המצה  דווקא  הגאולה  סמלי  מכל  זאת,  ובכל 

למזכרת מכל היציאה המופלאה הזאת. 

מה באה לבטא הנצחת העוני, המתבטאת בלחם העוני שנמצא במרכזו של ליל הסדר? 

נראה שהמצה הבסיסית, הפשוטה, התמציתית, מבטאת יותר מכול את החירות המשפחתית מכל 
שעבוד לחולף ולמשתנה. הכסף והזהב, עם כל חשיבותם, עשויים לייצר תנאים נוחים אך עלולים 

גם לשעבד ולייצר תלות שאיננה נוגעת בעיקר, במהותי. 

כשאנו מציבים במרכז את לחם העוני, אנו בעיקר אומרים שבמרכז לא נמצא לחם העושר. לא 
תנאי החיים החיצוניים מרכזים ומייצבים את משפחתנו סביבם. המשפחתיות שלנו אינה 
תלויה ומשועבדת לשום גורם חיצוני. נשמת הבית וברכתו, השייכּות למהות, מופיעות 
לחם  חרבה,  פת  אלא  איננה  הפת  כאשר  דווקא  בולטת  בצורה 
מתחדדת  אז  עוני. 
ההבנה שמרכז הכובד 
כמו  פנימי.  הוא  שלנו 
להם  שאין  צעיר,  זוג 
וכמה  אהבתם.  אלא 
יש  ועושר  חירות 

בכך.

שלוש 
המצות
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הזרוע 
והביצה היציאה ממצרים אל הפועל

ד’’ר שלמה ִשיש

בחלק העליון של קערת הסדר אנו מניחים בצד ימין את הזרוע )הרומזת למידת החסד, הגאולה 
שנעשתה בזרוע נטויה( ובשמאל ביצה קשה )הרומזת למידת הגבורה(. שתיהן יחד מלמדות אותנו 
על תהליך גאולת האומה ביציאת מצרים ומהן גם נלמד על התפתחות האדם ו“גאולתו“ – התגלות 

מהותו וייחודיותו במהלך חייו. 

הביצה הגולמית מבטאת התפתחות הדרגתית. היא עדיין אינה תרנגולת מושלמת. עם זאת, בתוכה 
זו  היא  הביצה,  של  “יעדה“  התרנגולת,   – מזו  ויתרה  בפוטנציאל,  כולה  התרנגולת  נמצאת  כבר 

שמעוררת ומפעילה את כל כוחות הצמיחה שבביצה.

כך גם בנו. כבר בביצית המופרית קיימים כל כוחות החיים והתכנים הנדרשים להתפתחות האדם, 
אך להופעתם יידרשו זמן, תהליכים והדרגתיות, ויד מכוונת מלמעלה – גם של ה’ וגם של ההורים. 

זו נדרשת השגחה מתמדת והשקעה  כדי “לפתוח“ מתנה תמציתית 
בפיתוח ובטיפוח של הילד, נוכחות, תמיכה נפשית וחומרית ואמון 

גדול של ההורים. רק בזכות החום של התרנגולת המסורה שתמיד 
תימצא שם עבורה, תוכל הביצה לצאת מֵמצרי קליפתה הקשה 

ולהפוך בעצמה לתרנגולת יפהפייה. 

נקודה למחשבה: אילו חלקים בתוכנו אנו מזהים שצריכים 
להתפתח ולהתגלות? 
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יש טעם למפגש
ד’’ר שלמה שיש

באכילה יש סוג של מפגש בינינו לבין העולם שסביבנו. לכל מפגש יש חוויה משלו, טעם מיוחד: 
הסדר  שולחן  שבמרכז  הקערה  כאב(.  אלא  טעם  איננה  )החריפות  חמוץ  או  מלוח  מריר,  מתוק, 

המשפחתי כוללת ארבעה טעמים אלו, וגם במערכות היחסים בינינו יש כמה גוונים... 

החרוסת מזכירה את הטיט שחיבר את הלבנים למבנה. המתיקות מושכת ומקשרת בינינו למזון 
האהבה  והמאכל(.  האדם  את  מאגדת  מתיקותו   – מגדים“  “פרי  נקרא  מתוק  פרי  התנ“ך,  )בלשון 

והאחווה הנעימות מחברות את המשפחה.

בצמוד לחרוסת נמצא המרור )שיכול להופיע גם במשבצת החזרת( – שעתיד להיכרך בה. בחיים 
סופה  האהבה  מעטפת  אולם  ואי-הבנות,  תסכולים  מרידֹות,  מרירּות,  גם  לעיתים  יש  משותפים 

להכיל ולהחזיר לטוב ולמתיקות את כל אלה.

עבודת הפרך של ס’ )שישים( הריבוא שברה את הגוף, אך הכשירה את רוחנו לייעודנו הנצחי – עם 
אותם.  ומשמר  העצמי  את טעמם  מחדד  מכשיר מאכלים לאכילה,  המלח  גם  המיוחד לא-לוהיו. 

לא  בצורה  בתחילה  להופיע  עשויים  אישיותנו  כוחות 
אותנו  מצריכה  המשפחה  מעּבדת  מכוונת. 

לדייק, לחדד ולהעצים את הטוב שבנו – 
)כמליחותו  פנימית  אישית  בהכוונה 

הכרפס(  של  העדינה  העצמית 
)כמי  מהסובבים  ובהכוונה 

המלח העוטפים(. 

החמוץ  הטעם  לכאורה 
חמץ  הסדר.  מליל  נדחה 
כשבעל  ימצא.  בבל  בפסח 
מתעמת  המקולקל  האגו 
המפגש  סביבתו,  עם 
עם  יחד  אולם  מוחמץ. 

השבתת החמץ, אנו מכניסים 
פירות  גם  האהבה  בחרוסת 

חמצמצים. המשפחה היהודית 
מכילה את כל ארבעת בניה.

החרוסת, 
המרור, 
החזרת 
והכרפס



10

ׁש ַקדֵּ

כשחל בשבת מתחילים כאן: 

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר:

למנהג עדות המזרח, פותחים את הקידוש בפסוקים אלו:

יֹום ַהִּשִּׁשׁי. ַוְיֻכּלּו ַהָּשַׁמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: 
ַוְיַכל ֱא-ֹלִהים  ַּבּיֹום ַהְּשִׁביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה ַוִּיְשּׁבֹת ַּבּיֹום ַהְּשִׁביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו 

ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָשַׁבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו  ַהְּשִׁביִעי  ַוְיָבֶרְך ֱא-ֹלִהים  ֶאת יֹום  ֲאֶשׁר ָעָשׂה: 

ֲאֶשׁר ָּבָרא ֱא-ֹלִהים  ַלֲעשֹֹות:  

כשחל בחול מתחילים כאן:

ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ֲאֶשׁר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם: 

ַוְיַדֵּבר מֶשׁה ֶאת ֹמֲעֵדי ְיָי ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל:

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָשׁנּו 

ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ְּבַאֲהָבה )לשבת ַשָּׁבתֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלִשְׂמָחה 

ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ַהֶּזה  ַהַּמּצֹות  ַחג  יֹום  ֶאת  ְו(  ַהֶּזה  ַהַשָּׁבת  יֹום  )ֶאת  ְלָשׂשֹֹון  ּוְזַמִּנים  ַחִּגים 

)ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְשָּׁת ִמָּכל ָהַעִּמים. 

ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך  ִהְנַחְלָּתנּו.  ּוְבָשׂשֹֹון  ְּבִשְׂמָחה  ּוְבָרצֹון(  )ְּבַאֲהָבה  ָקְדֶשָׁך  ּומֹוֲעֵדי  )ְוַשָּׁבת( 

ְמַקֵּדׁש )ַהַשָּׁבת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְוַהְּזַמִּנים: 
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חיים מלאים ביקשנו
הרבנית חוה מנסבך

ליל הסדר נפתח בקידוש על היין. החיבור ליין – משקה משכר – עשוי לבלבל. האם אנו 
מעוניינים לחגוג חירות בשיכרון חושים?

החיים  לעצם  הנוגעים  באירועים  גם  כמו  וחג,  שבת  ליל  בכל  היין  על  מברכים  אנו 
כחתונה וברית מילה, מתוך הכרה בכוח האיזון בחיים.

אם ברצוננו לחוש את עומק החוויה, להבין את העניין הרוחני המיוחד שכל זמן מקודש 
נושא בכנפיו, אין די בכוחו של השכל. השכל הוא גבוה, אבל תחושת החיים מפעמת 
ומפעים מבחינה תחושתית  יין, משמח  בין מעט  והרגשות. הקישור  בעורקי החושים 
רוח  הממזגת  האדם  לנפש  מתאים   – הגבוהות  המחשבתיות  ההבנות  לבין  ורגשית, 

וחומר כאחד.

ואם הקודש מרומם את הרוח, קודש הקודשים מגיע עד לחומר. לכן, באופן לא מפתיע, 
השותפות  את  ממזגים  בקדושה  משפחה  חיי  יין.  של  כוס  על  הקידושין  גם  נעשים 
הרוחנית של האיש והאישה עם ביטוייה החומריים. גם ברית המילה לתינוק, הכוללת 
הרוחני  הפן  את  ולרומם  החומרי  הצד  את  לזכך  היתר  בין  נועדה  היין,  על  ברכה 

שבתשוקה לחיים.

חיים מלאים אנו מבקשים, 

מלאים בשמחה, 

בעונג, בטוב, בקדושה.

קדש

כשחל במוצאי שבת: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹל ֵּבין אֹור ְלחֶֹשְׁך ֵּבין ִיְשָׂרֵאל 

ָלַעִּמים ֵּבין יֹום ַהְּשִׁביִעי ְלֵשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַּמֲעֶשׂה. ֵּבין ְקֻדַּשׁת ַשָּׁבת ִלְקֻדַּשׁת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת 

ִיְשָׂרֵאל  ַעְּמָך  ֶאת  ְוִקַּדְשָּׁת  ִהְבַּדְלָּת  ִקַּדְשָּׁת.  ַהַּמֲעֶשׂה  ְיֵמי  ִמֵּשֶׁשׁת  ַהְּשִׁביִעי  יֹום  ְוֶאת 

ִּבְקֻדָּשֶׁתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש: עד כאן.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה: 

ושותים בהסיבת שמאל. 
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וְּרחַץ

 נוטלים ידיים אך לא מברכים על נטילת ידים.

טהור, נקי, מכוון
הרבנית חוה מנסבך

התל  טהרה,  למקווה  שדומה  מה  דבר  בחפירה  מצא  שאם  יודע,  מתחיל  ארכיאולוג  כל 
שהוא חופר הינו יישוב יהודי. הטהרה לוקחת חלק חשוב ביהדות. נטילת הידיים הכפולה 

בליל הסדר, גם היא חלק מעולם הטהרה היהודי.

את התקנה ליטול ידיים לקראת סעודה, תיקן שלמה המלך. החכם מכל אדם, שבנה את 
בית המקדש, כיוון את היהודי לאכול את מזונו מתוך טהרת הידיים.

האכילה – פעולה שכל חי מבצע – יכולה להיות אנושית ולא בהמית, אם היא תיעשה מתוך 
הכרה, כבוד עצמי, ותכלית. בהמה אוכלת מתוך אבוס, אדם מכוון את עצמו לאכול מזון נקי 

ואסתטי, בהגשה נעימה, ועדיף גם בחברה נעימה.

הטהרה מאפשרת שדרוג נוסף של המזון – ברמה הרוחנית. לא מדובר בצורך גופני נטו, 
אלא בעבודת ה’. מי שאוכל מתוך טהרה ומתוך מודעות, זוכר שחייו תלויים בנותן המזון 

ומשתדל להיות ראוי לכך.

לכן, בליל הסדר, שבו כל אכילה היא לצורך עבודת ה’, אנו מקפידים על נטילה גם לצורך 
אכילת הכרפס הטבול במשקה.

המצה  את  החופש,  ומתיקות  השעבוד  מרירות  את  לזכור  כדי  המרור  את  אוכלים  אנו 
ואת החרוסת  ליצר הרע,  – ללא מחמצת של שעבוד  רוחני  כדי להיות חלק מחיי חופש 
שממתיקה לנו את החלקים שעדיין משועבדים בנו. כשהוא בטהרתו, יצר האכילה משרת 

את עבודת ה’ שלנו, מתוך חיבור לשמחה ולהנאה שבגוף. 

וכך צריך ויכול להיות הקשר שבין איש לאשתו, אף שאיננו בבחינת “אהבה אפלטונית“: 
טהור, נקי, מכוון, ומתוך כך – גם קדוש. 

ורחץ
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שיעור בתיאבון
ד’’ר שלמה שיש

ובעקבותיו  התיאבון  את  לגרות  ייעודו  מתאבן.  הינו  הכרפס  ביותר,  הפשוט  ברובד 
חגיגית,  מסעודה  מצפים  היינו  מה  הרי  מפתיע.  יעד  שבאכילה.  העונג  את  להרבות 
שולחן משפחתי הערוך בטוב טעם שסביבו מתכנסים כל בני המשפחה, לספר ולהודות 
המעודדים  מוטיבים  מחפשים  היינו  הסתם  מן  המצרים?  משעבוד  עמנו  הצלת  על 
את  מחדדים  הנראה,  כפי  חושני,  ועונג  תיאבון  אולם  המסובים.  בין  אינטראקציה 

התרכזות האדם בעצמו...

משתתף   )Gherlin( הגרלין  התיאבון,  שהורמון  נגלה  פנימה,  מעט  נצלול  אם  אולם 
באופן מרכזי במרבית תהליכי הלמידה! דווקא גירוי תיאבון האכילה של המסובים יכול 
לעורר את תיאבונם ללמוד, או לכל הפחות לסייע להם בהפנמה ובעיכול של המסרים 

הערכיים בלילה זה.

כמו מזון גשמי, גם מזון תודעתי ניתן “לבלוע“ ללא תשומת לב, מתוך התרכזות במטרה 
ובהישג, וניתן להתרכז בו עצמו, להתענג עליו ולהפנימו לעומק רב יותר לאין ערוך.

גירוי התיאבון בסעודה המשפחתית יכול לסייע לבני המשפחה ללמוד 
יותר זה מזה, על משמעות הלילה, מה אפשר ללמוד ממנו לדורנו, 

לעצמנו ולמשפחתנו.

כרפס

כְַּרּפַס 

לוקחים כרפס, טובלים במי מלח ומברכים בורא פרי האדמה בכוונה לפטור גם את המרור, ואוכלים בלי להסב:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:
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יַחַץ

חוצים את המצה האמצעית, ואת החצי הגדול שומרים לאפיקומן.

ִמשלם למושלם
הרבנית חוה מנסבך

מצה שלמה ומכובדת, נחצית לשני חצאים:

המחצית הראשונה, מייצגת את לחם העוני והשעבוד, והיא פוגשת לקראת סיום הערב את 
המחצית השנייה, שנעלמה לה. איחוד שני החצאים מביא בכנפיו גאולה.

למה נחוץ השלב הראשון, הכואב, למה נחוצה החלקיות ורק אחר כך מגיעים לשלמות? 

כי זוהי הדרך לשלמות – השלם הבראשיתי נשבר כדי להיות שלם יותר בסוף התהליך, כאשר 
שני החצאים השבורים מתאחדים מחדש. כך נוצרנו, בגן עדן מקדם. 

ההפרדה מוכרחת, שכן בלעדיה התודעה איננה במילואה, והאדם האחד – בודד הוא. “ָהָאָדם 
ְלַבּדֹו“ )בראשית ב, יח(.

יותר מכך, החיבור הכפוי נטול ייסורי חיפוש, אך חסר את מעלת היותו מתוך חופש, בחירה 
ואהבה. ַללא מובן מאליו יש מחיר, אך ההשקעה בו שווה הכול.

בה,  להיוועץ  לנפש  נפרד.  לחבר  אחרת,  לתודעה  זקוק  האדם 
כדי  עד   – לגמרי  ממנו  ששונה  למישהו  ולתמוך;  להיתמך 

תסכול לפעמים. רק חיבור עם השונה מסוגל להיות מפרה 
ופורה, ואכן, בו ביום, עוד בטרם גורשו מגן עדן, מתברכים 
אדם וחוה בילדים. הקשר מייצר אחריות משותפת כלפי 
הצאצאים שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו, מייצר אהבה 
אדם  כי  עתיד,  לחלום  ומחייב  נוסף,  למישהו  ונתינה 
גדול  בונה להם עתיד. השלם המושלם  ילדים  לו  שיש 

מהמקור.

לנו...  משיבים  המצה  של  האבוד  החצי  את  קסום,  באופן 
אבל  לבנו,  את  שוברים  שלפעמים  ילדים  אותם  הילדים. 

בסופו של יום מגלים את הצפון ומביאים את הלב.

יחץ
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להגיד את הנצח
ד’’ר שלמה שיש

“הגדה“ היא הבעת דבר חדש  “אמירה“, משמעות המונח  או  “דיבור“  “סיפור“,  לעומת 
שלא נודע לפני כן, והצבתו כנגד מקבל הדברים. אולם לכאורה, בכל שנה מחדש אנחנו 
חוזרים בדיוק על אותם המשפטים, הסיפורים והמעשיות, מול אותם האנשים ואותן 

פנים מוכרות!

הולכים  ושנה  שנה  ובכל  מתוקים,  עומקים  בחובם  טומנים  עתיקים  דברים  אותם 
נגלה שאלו פנים  נבחן את פני המשפחה לעומק  ויוצאים לאור. גם כאשר  העומקים 
חדשות משנה לשנה, ואם אנו זוכים – גם מיום ליום. והאור הצפון בדברים הנאמרים, 
אופי  עימם.  היחסים  מערכות  ואת  לנו  הקרובים  האנשים  את  חדש  באור  לנו  מאיר 
מן ההגדה  שקיבלנו  והמסר  היום,  לא הקשר של  הוא  הקשר המשפחתי של אתמול 

לפני שנה הוא לא מה שנקלוט בשנה זו.

את  החורזות  ממשפחות  בנוי  הנצח  עם  הנצח.  סביב  מתאגדים  אנו  ההגדה  באמירת 
שרשרת הדורות, מאבות האומה עד אבות המשפחה. 

בהגדה לבנינו אנו ממשיכים ומוסיפים חוליה חדשה ומעמיקים יותר 
את אלו שכבר יצאו לאור עולם.

מגיד

ַמגִּיד

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 
ְוִיְפַסח.  ֵייֵתי  ִּדְצִריְך  ָּכל  ְוֵייכֹול.  ֵייֵתי  ִּדְכִפין  ָּכל  ְדִמְצָרִים.  ְּבַאְרָעא  ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִּדי 

ָהַשָּׁתא ָהָכא, ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל. ָהַשָּׁתא ַעְבֵדי, ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין:
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תודה שבאתם
הרבנית רות בנימין

רגילים אנו להשתמש בביטוי “כל דכפין“ במובן של “כל אחד“, ולמעשה הפירוש הוא: כל 
הרעב יבוא ויצטרף )כפנא=רעב(. כל הרעב? כמה מאיתנו יצאו לאחרונה לחפש הומלסים 

ולארחם בביתנו החמים?

זיכרון חי יש לי מדבריו של הרב יהודה קופרמן זצ“ל, שזכיתי להיות תלמידתו: “גר, יתום 
ואלמנה שבתורה, אלו אנשים שחסר להם. לא שאין להם“. ולמי לא חסר דבר מה בחיים? 
האם יש הבטחה שיהיה לאדם תמיד מה שיש לו היום? “גלגל הוא שחוזר בעולם“ )שבת 

קנא, ב(.

קשה לחשוב על כך לעומק ובכל רגע, כי נאבד את חדוות החיים והיצירה. אבל באמת, “ִּכי 
ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו“ )תהלים ל, ו(, קיום היש והתמשכותו בחיינו – חסדי ה’ הם, והַאין 

שבחיי זולתנו – לא ממיעוט חכמתו או השקעתו. 

מקום,  ממון,  לו:  שחסר  מי  את  עימנו  להסב  ונזמין  נקדים  חג,  שמתקדש  אימת  כל  לכן, 
להיעזר  נשתדל  ממשפחתנו;  חלק  להיות  עימנו,  להסב   – שחסר  מה  כל  ילדים,  אהבה, 

באורחים במידת האפשר בהכנות לחג.

מורגש  כך  כשכל  המשפחה,  חג  הסדר,  בליל  בפרט 
נפש  בעמדת  נהיה  אם  לא,  ומי  לכאורה  “שלם“  מי 

פנימית של “רעב לאורחים“: “יש לך דברים שאתה 
מעניק לנו, איננו שלמים בלעדיך“, “עדיין לא בנית 
את ביתך? כרגע אין לך בית? אנחנו כאן איתך, כי 
– איזו ברכה תשרה, קבלה  לכל אחד חסר משהו“ 
סיוט  יהיה  לא  כבר  שיפוטיות,  במקום  אמיתית 

להתארח. “כל דכפין“ הוא אכן – כל אחד!

כל דכפין 
ייתי וייכול
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המרחק בין המוח ללב
הרבנית רות בנימין

האומנם? עבדים עדיין? דומה שאין בני חורין מאיתנו כשהכול מופעל מרחוק או בלחיצת 
כפתור. חיי רווחה ונוחות שלא היו כמותם מותירים זמן רב לתענוגות ולהתפתחות אישית.

ובכל זאת? ליל הסדר משמש הזמנה נהדרת לעשות סדר פנימי באורחות חיינו ובתבניות 
מחשבותינו.

ידוע מאמרותיהם של חכמי הנפשות, ש“המרחק הגדול ביותר הוא בין המוח ללב“. בוודאי 
גם  מיטיבים  אנו  העולם.  לזה  הגענו  שלשמם  החשובים  בערכים  להשקיע  רוצים  היינו 

להסביר מה חשיבותה של השקעה כזו. 

אך מה קורה בפועל? פער מכאיב בין ההכרה למעשה.

עבדים הננו, ולא לפרעה במצרים. אלא לעצמנו ולבחירותינו.

והיכן הילדים שלמענם אנו עובדים מבוקר עד  ורכב ושלל הנאות חומריות.  יש בית  אז 
ערב? “והנער איננו“...

זכויות הפרט, אנו מונהגים, לעיתים  ותוך כדי התאמה לרוח  כפיצוי על הריחוק הרגשי, 
קרובות, על ידי ילדינו שהפכו ל“נסיכי“ הבית, ואנו נאלצים לספק להם מכשירים, נסיעות 
מתוך  ולא  אהבתם  את  לאבד  ומפחד  פנימי  אילוץ  מתוך  נפעלים  ממטלות.  ושחרורים 

בחירה מאהבה. אנו “עובדים אצלם“ במקום להנהיגם.

זמן  כמה  לקבוע  ובמקום  חברתיות,  מוסכמות  עבור  נוספות  שעות  “עובדים“  גם  רובנו 
מוקדש לבניין המשפחה, אנו מניחים לשעות העבודה לכבוש את זמננו המשפחתי. זאת, 

בבריאות  המשולמים  הכבדים  למחירים  ֵערים  להיות  מבלי 
התוצאה  וההורית.  הזוגית  ובנוכחות  האישית 

הבלתי נמנעת היא שבהסתגלות לאורח חיים 
משלמת  האומה  גם  כזה,  עבדותי 

מחיר קולקטיבי יקר.

הבאה  לשנה   – עבדי  השתא 
מהיום  בוחרים  חורין.  בני 

סדרי  את  לבדוק   –
העדיפויות אחד לאחד 

לחופשי.  ולצאת 
אנחנו ובתינו.

“בוחרים  פשוט, 
במשפחה“.

השתא 
עבדי
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מוזגים כוס שני וכאן הבן שואל.

ַמה ִּנְשַּׁתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות.
ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה:

ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָׁאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור:

ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְשֵּׁתי ְּפָעִמים:

ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְשִׁבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין:

שאלות פתוחות,
שאלות פותחות

ד“ר שלמה ִשיש

חג הסדר, מיוחד הוא לשאלות הילדים. כל גאולת מצרים התחילה בשאלה של ילדה. 
ילדה ששאלה בתמיהה את גדול הדור, אביה, על גירושי אמה. עמרם הקשיב לשאלת 
ִבתו, השיב את אשתו ויחד עם זה השיב את יכולת השאלה והתקשורת בין עם ישראל 

לקב“ה. בזכות השאלות וההקשבות החל הדיבור להיגאל.

מהמצרים  שואלים  ישראל  כשבני  בשאלה,  פוגשים  אנו  הגאולה  תהליך  בהמשך  גם 
כלים ושמלות – שעל פי האמת היו ביד מצרים אך שייכים היו לישראל. זו הייתה גאולת 

החומר.

אמון  להם.  שנשיב  תשובה  כל   – לקבל  מוכנות  של  נפשית  עמדה  מבטאות  השאלות 
עמוק טמון במוכנות זו. ואנו, האמונים על גידול ופיתוח ילדינו, מוכנים בשמחה להשיב 

להם, אולי גם לעצמנו.

בחג האמונה הילדים שואלים, בחג האמונה אנחנו מקשיבים. וכאשר אנו זוכים לפתוח 
ילד  כל  והחינני של  הייחודי  וגם לסגנון  גם לתוכן   – פנויים להקשיב  ואנו  אוזנינו  את 
וילדה – אזי יכולים אנו לשמוע ולקבל בעצמנו הרבה מעבר לשאלות. בזכות ההקשבה 
מסוגלים  אנו  שהורגלנו,  למה  מעבר  ולהפתעה  לחידוש  והמוכנות  והעדינה  החודרת 

לשמוע תדרים שבדרך כלל נעלים מהכרתנו. 
אנו משיבים לשואלים את ששייך להם ונמצא בידינו, 

ומוסיפים בכך עוד לבנה לבניין הגאולה.

מה 
נשתנה
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ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, 
ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ִמָּשׁם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְׁעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים.

ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ְזֵקִנים  ֻּכָּלנּו  ְנבֹוִנים  ֻּכָּלנּו  ֲחָכִמים  ֻּכָּלנּו  ַוֲאִפילּו 

ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָּׁבח:

ַמֲעֶשׂה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַׁע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָׁהיּו 

ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶשָּׁבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם 

ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַׁמע ֶשׁל ַשֲׁחִרית:

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִשְׁבִעים ָשָׁנה ְוֹלא ָזִכיִתי ֶשֵּׁתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים 

ַּבֵּלילֹות ַעד ֶשְּׁדָרָשּׁה ֶּבן זֹוָמא, ֶשֶּׁנֱאַמר, ְלַמַען ִּתְזּכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל 

ְיֵמי ַחֶּייָך ָהעֹוָלם  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים  ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילֹות.  ְיֵמי ַחֶּייָך ַהָּיִמים, ּכֹל  ְיֵמי ַחֶּייָך. 

ַהֶּזה, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייך ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח:

ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא, 
ָּברּוְך ֶשָּׁנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל, ָּברּוְך הּוא.
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זיכרון לאומי
הרב איתי אליצור

“ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך“. אל מי פונה התורה במילים אלו? 
אם הכוונה לאדם הפרטי, הרי יכול האדם לזכור את אשר קרהו רק למשך כל ימי חייו. 

וימיו קצרים ביותר. והזיכרון, מה יהא עליו? איתו ֵירד אל בין רגבי עפר.

נראה שהתורה פונה לעם ישראל כיחידה לאומית אחת. גם ַעם יכול לזכור את אשר 
וחי, כך גם  – נצח הם. כאדם שתאיו מתחלפים והוא ממשיך  וחייו  ימי חייו.  קרהו כל 
העם ממשיך לחיות אף שאנשיו הפרטיים מתחלפים. עם ישראל שיצא ממצרים עדיין 
חי וזוכר. יכול הוא להעביר את הזיכרון לנצח, משום שהוא בנוי כבתים, וכל בית מעביר 

את הזיכרון לבניו ובני בניו ממשיכיו.

כל עם שומר על הזיכרון הלאומי שלו ומעביר אותו מדור 
לדור, אבל הדרך העמוקה והמשמעותית ביותר להעברת 

גם  לדור  מדור  עובר  הזיכרון  בהיות  היא  הזיכרון 
הלאומי  הזיכרון  התלכדות  ומשפחתי.  אישי  כסיפור 

כך  כדי  עד  מיוחדת,  עוצמה  יוצרת  והמשפחתי 
שלאחר אלפי שנים, רואה עצמו כל אחד מבני העם 

“כאילו הוא יצא ממצרים“. 

חייךכל ימי תזכור... למען 
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ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה:
 ֶאָחד ָחָכם. ְוֶאָחד ָרָשׁע. ְוֶאָחד ָּתם. ְוֶאָחד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול:

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר: ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְשָּׁפִטים ֲאֶשׁר ִצָּוה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶאְתֶכם. 
ְוַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן:

ָרָשׁע ָמה הּוא אֹוֵמר: ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת ָלֶכם. ָלֶכם ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו 
ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ָּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּׁניו ֶוֱאמֹור לֹו. ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים. ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָשׁם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל:

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר: ַמה ֹזּאת. ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבח ֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ְוֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול ַאְּת ְּפַתח לֹו. ֶשֶּׁנֱאַמר, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר 
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:
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אהבה וחכמה
ד“ר עינת רמון

ארבעת הבנים בהגדה מסמלים ומשולים לארבעה עולמות שונים בקבלה, לארבע לשונות 
ולארבעה  כוסות(  ארבע  באמצעות  )המצוינים  הסדר  ליל  חלקי  לארבעת  גאולה,  של 
כוחות נפש שונים המתרוצצים בכל אחד ואחת מאיתנו: ניכור )הרשע(, היתממות )התם(, 

חוסר ידע )שאינו יודע לשאול( ומחויבות מתוך הזדהות )החכם(.

ואולם, לא בכדי חז“ל פירשו את הפסוקים המציינים, כביכול, צו כללי להעברת סיפור 
ליל  שולחן  סביב  היושבים  ממש  בנים  לארבעה  כמכוונים  לדור,  מדור  מצרים  יציאת 
את  מייצגים  אלו  בנים  ארבעה  שונה.  באור  מצרים  יציאת  בסיפור  ומתבוננים  הסדר 
סיפורו של העם היהודי, על מחלוקותיו, על אלו היוצאים ממנו ואלו הבאים בשעריו ועל 
אלו הממשיכים חלקית או בכל מחיר את דרכו. במרכז ההתלבטות החינוכית בולט הבן 
הרשע. ר’ שלום נח ברזובסקי, בעל ה“נתיבות שלום“, מדגיש שרוב ההגדה נאמרת על 
הבן הרשע ועבורו! מדוע? ממבט של הכרת הטוב – עצם ישיבתו לשולחן ליל הסדר היא 

שמחה גדולה למשפחה היהודית. יכול היה שלא להיות שם כלל! 

ברוח מורשת הרב קוק ניתן לחדד ולהדגיש כי חז“ל לא ויתרו על מעמד-העל של הבן 
נפקד!  לא  לצידה, מקום הבן ה“רשע“  יסוד. אך  היא עקרון  ה“חכם“: המחויבות לתורה 
זאת, מתוך אהבה ותקווה שעל ידי חיזוק המחויבות לתורה מחד גיסא, וקירוב הרחוקים 
והמנוכרים מאידך גיסא, בגאולה השלמה, כל בניו ובנותיו של עם ישראל יהיו במדרגתו 

הרוחנית של ה“חכם“. 

כנגד ארבעה 
בנים ִדברה 

תורה
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ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש, 
ֶזה.  ַּבֲעבּור  ַּתְלמּוד לֹוַמר  יֹום,  ִמְּבעֹוד  ָיכֹול  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִאי  ַההּוא.  ַּבּיֹום  ַּתְלמּוד לֹוַמר 

ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָשָׁעה ֶשֵׁיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך:

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, 
ְוַעְכָשׁיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתו. ֶשֶּׁנֱאַמר, ַויֹּאֶמר ְיהֹוֻשַׁע ֶאל ָּכל ָהָעם ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱא-ֹלֵהי 

ַוַּיַעְבדּו  ָנחֹור  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ֶּתַרח  ֵמעֹוָלם  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָיְשׁבּו  ַהָּנָהר  ְּבֵעֶבר  ִיְשָׂרֵאל, 

ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים: ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען 

ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשׂו, ָוֶאֵּתן ְלֵעָשׂו ֶאת 

ַהר ֵשִׂעיר ָלֶרֶשׁת אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים:

ופשוטים הדברים וחיים
הרב ליאור לביא

תמונה שווה אלף מילים, והמחשה חיה שווה מיליונים. נמחיש זאת במעשה שהיה: זוג 
צעיר שעבר תהליכי התקרבות ליהדות הגיע להתארח בסעודת השבת הראשונה בחייהם, 
על  איתם  דיברו  אותם  שאירחו  והרבנית  הרב  השבת  במהלך  באוסטרליה.  חב“ד  בבית 

רעיונות עמוקים, על מהות השבת ועל עניינים העומדים ברומו של העולם היהודי.

והרבנית  הרב  אבל  מקשיב,  החתונה,  לפני  כשבועיים  שעומד  הזה,  הצעיר  והזוג 
המארחים מרגישים שהאורחים שלהם לא ממש איתם... והם מתפלאים, מה הבעיה? 

למה הם לא מתפעלים מהרעיונות היפים והעמוקים שהם מסבירים להם? 

במהלך הארגונים של מוצאי השבת, התבררה התעלומה: הזוג הצעיר התפעל מדבר 
פשוט הרבה יותר שחוו לראשונה השבת – מהעובדה שיושבת משפחה; אבא ואמא, 
ילדים, ואחד הילדים זרק בשובבות על אחיו זית... ויש כיסאות ושולחן ובדיחה וברכה... 
וזה היה פלא גדול לאין ערוך מבחינתם לעומת הרעיונות הנחמדים על השבת והיהדות.

של  והטבעי  החי  בביטוי  נעוצה  אחר,  דבר  מכל  יותר  אולי  היהדות,  של  העוצמה 
המסורת. את המסר של הגאולה אנו מעבירים מול המצה והמרור, כשאנו טועמים את 
מרירות השעבוד וזריזות היציאה. הישיבה המשותפת סביב השולחן, האכילה, ההווי 

המשפחתי השמח והטבעי – כל אלה גדולים ועמוקים יותר 
מכל רעיון תורני או פילוסופי, גדול ועמוק ככל שיהיה.

“ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע, 
ומותר, ומותר לאהוב...“ )לאה גולדברג(

בעבור זה, לא 
אמרתי אלא 

בשעה שיש מצה 
ומרור מונחים 

לפניך
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סיפורה של ברית
הרב עזריאל אריאל

הבתרים:  בין  בברית  לאברהם  ה’  הבטחת  הבטחה.  של  סיפורה  היא  פסח  של  ההגדה 
“ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך... ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול“ )בראשית טו, יג-יד(. הבטחת ה’ 
ליעקב: “ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה“ )שם מו, ד(. הבטחה זו מלווה אותנו 

באלפיים שנות גלות, ועליה שרים אנו בחגיגיות: “והיא שעמדה לאבותינו ולנו“.

הברית שבין הקב“ה לישראל – כמו כל ברית בין שני צדדים – על שתי רגליים היא עומדת: 
על אמון ועל נאמנות. כל צד נאמן להבטחותיו, וכל אחד נותן אמון בזולתו כי יקיים את 
הבטחותיו שלו. האמון שבין כורתי ברית אינו בנוי על כוחה הפורמלי של ההבטחה, אלא 

על תודעת הברית, הקובעת כי שני צדדים אלו במובן מסוים – אחד הם.

לא בכדי נמשלת הברית שבין ה’ לעמו לברית שבין איש לאשתו. הנישואין אינם אחד ועוד 
אחת היוצרים שניים, אלא אחד ועוד אחת היוצרים אחד משותף גדול, הכולל את שניהם. 
הקשר ביניהם אינו בנוי על פנקסנות המודדת כמה נתן כל אחד וכמה קיבל, אלא על האחריות 
המשותפת לטפח את “האחד המשותף“, את ה“אנחנו“. וכבר אמר הצדיק הירושלמי, ר’ אריה 
לוין, כשבא עם אשתו אל הרופא: “רגלה של אשתי כואבת לנו“. וכך גם הקב“ה עם עמו ישראל: 

“ְּבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר ּוַמְלַאְך ָּפָניו הֹוִׁשיָעם...“ )ישעיה סג, ט(. וישועת ישראל, ישועת ה’ היא.

ברוך שומר 
הבטחתו

ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא, 
ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָׂרֵאל, ָּברּוְך הּוא.

 

ֵּבין  ִּבְבִרית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶשָׁאַמר  ְּכָמה  ַלֲעֹשֹות  ַהֵּקץ,  ֶאת  ִחַּשׁב  הּוא  ָּברּוְך  ֶשַׁהָּקדֹוׁש 

ַהְּבָתִרים. ֶשֶּׁנֱאַמר: ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו 

ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָשָׁנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול:

מכסה את המצה ומגביה את הכוס 

ְוִהיא ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו. ֶשֹּׁלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד 
ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ֶאָּלא ֶשְּׁבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו 

ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם:



25

תוכניתו הערמומית 
של לבן הארמי

ד“ר עינת רמון

הפרשנויות  מפרעה?  יותר  לישראל  ולהזיק  הֹכול“  את  “לעקור  לבן  ביקש  מובן  באיזה 
ואורבות  בדבריו  הטמונות  והגאווה  היוהרה  היא  לבן  של  שסכנתו  גורסות  המסורתיות 
לפתחנו: “ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהצֹּאן ֹצאִני ְוֹכל ֲאֶשׁר ַאָּתה ֹרֶאה ִלי הּוא“ )בראשית לא, 
נוכח  זו מנוגדת למהותה של תורת ישראל המטמיעה בנו את ערך הענווה  מג(; תפיסה 
וניתן לנו מידו. או לחלופין, שלבן התכוון  כי כל אשר קיים בעולם שייך לקב“ה  ההכרה 
להרוג את יעקב ולמחות את כל זרעו )שהוא אף זרעו שלו עצמו!( מעל פני האדמה. לא 
עלה בידו לבצע זאת. ולבסוף, יש הסוברים כי לבן שאף בדרכי מרמה לשעבד את יעקב 

לנצח.

הצעה רביעית נסמכת על כל אלו: לבן, ביוהרתו, ברצחנותו, בערמומיותו, שאף להרוס את 
זרע יעקב בנסותו לזרוע את זרע הקנאה במשפחת יעקב. יכול היה להשיא את שתי בנותיו 
ליעקב ביושר, אך במזיד הביא את לאה ליעקב תחת רחל)!(. אמותינו, לאה ורחל, ויעקב 
אבינו עמדו בניסיון קשה ביותר נוכח מעשה נבלה זה של לבן. העובדה שהצליחו לגבור 
על הקנאה ולהקים ביחד את “בית ישראל“, משפחת שבטי ישראל, היא נס גדול ועדות 
לתעצומות הרוח שלהם. מהם אנו למדים על הכרחיות תַנאי ההתגברות על הקנאה לקשר 

טוב בין האב והאם – מקימי המשפחה – וכל הילדים הגדלים בה.

נקודה למחשבה: אילו דמויות בעם היהודי התגברו על קנאה ואילו נפלו בפח?

מהם נזקי הקנאה ואיך אפשר להתגבר עליה?

צא ולמד מה 
ביקש לבן 
הארמי לעשות

מניחים את הכוס, מגלים את המצות ואומרים:

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעֹשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשַּׁפְרֹעה ֹלא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים 

ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל. ֶשֶּׁנֱאַמר:

ְמָעט,  ִּבְמֵתי  ָשׁם  ַוָּיָגר  ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  ֹאֵבד  ֲאַרִּמי 
ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:
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זה זמני וזה עובר
הרב איתי אליצור

שהרעב  לאחר  גם  אבל  בארץ.  אוכל  היה  לא  הרעב.  מפני  למצרים  ירדו  ובניו  יעקב 
הסתיים, הם לא יכלו לצאת משם. הם נשארו במצרים ולאט לאט הפכו עבדים.

הן  בירידה להשתקע.  מתחילות  אינן  לה  וההשתעבדות  מצרים  בתרבות  השקיעה 
מתחילות כי יש רעב, אנו רעבים. לפעמים אנו רעבים לאוכל, ולפעמים לצרכים גופניים 

אחרים. אבל כשהצורך הגופני הופך מאמצעי לעיקר בחיים – אנו נעשים עבדים לה.

ואז המבט יורד אט אט מהאופק אל הכאן ועכשיו, מהנצח אל הרגע. כבר לא מעניין 
אותנו מה אנו מותירים לדורות הבאים, ואילו דורות נוספים נשאיר אחרינו. רק לחטוף 
ולא  מתמכרים  שאנו  עד  כוחות.  אפס  עד  וליהנות  ולהתענג  ולמצות  ולטרוף  ולבלוע 

יכולים לעזוב. 

בהתחלה זה רק שעבוד לחומר של מצרים. במצרים יש מזון. אי אפשר בלי צינור חיים 
זה. אחר כך השעבוד הוא גם רוחני-תודעתי. כל מה שאינו מואר בשלטי הענק בחוצות 
באותם  שם,  עצמנו  את  למצוא  בעיניהם,  חן  למצוא  מנסים  אנו  ומיושן.  חשוך  הופך 
שלטים ססגוניים. שכחנו להביט אל תוך עצמנו ולמצוא את הגוון המיוחד שלנו. להביא 

את בשורתנו לעולם. נעשינו עבדים.

עד שיבוא משה ונצא למסע להאיר את העולם כולו.

ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור: 
ָשׁם.  ָלגּור  ֶאָּלא  ְּבִמְצַרִים  ְלִהְשַּׁתֵּקַע  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָיַרד  ֶשֹּׁלא  ְמַלֵּמד  ָשׁם,  ַוָיָגר 
ֶשֶּׁנֱאַמר: ַויֹּאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹּאן ֲאֶשׁר ַלֲעָבֶדיָך ִּכי ָכֵבד 

ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ְוַעָּתה ֵיְשׁבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ גֶֹּשׁן: 

ִּבְמֵתי ְמָעט, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ְּבִשְׁבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ָשְׂמָך ְיָי 
ֱא-ֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּשַׁמִים ָלרֹוב: 

ויגר 
שם
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ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי, ְמַלֵּמד ֶשָׁהיּו ִיְשָׂרֵאל ְמֻצָּיִנים ָשׁם: 

מֻצינים ככה בונים עם
הרב איתי אליצור

הביאו  וכיצד  בייחודיותם(  וניכרים  )מיוחדים  “מצוינים“  ישראל  היו  עניינים  באילו 
עניינים אלו לכך שלבסוף הפכו מ“בני ישראל“ ל“עם ישראל“? 

המדרש מסביר במה התייחדנו: “שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצרים“. 
ובמדרש נוסף: “ר’ חונה בשם בר קפרא: בשביל ארבעה דברים ניגאלו ישראל ממצרים, 
על ידי שלא שינו את שמן ולא שינו את לשונם ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ועל ידי 

שלא היה בהן ֵפרוץ ערוה...“.

ישראל שמרו על לבושם, על לשונם, על שמותיהם ועל משפחתם. כל אחד מאלו תרם 
לייחודיותנו וליצירת העם לבסוף. הלבוש, בין היתר, תאם את הצניעות היהודית לעומת 
ההפקרות המינית המצרית. השפה הייחודית מבטאת תרבות עצמאית, ומבטאת מערכת 
“ניאוף“?(,  “נישואין פתוחים“ או  ילדים“?  “ברוכת  ילדים“ או  )“משפחה מרובת  ערכים 
והשמות העבריים )העוברים מסב לנכד( מבטאים שמירה על הייחוס והמסורת הבין-
ייחוסם ומשפחתם. ההנאה המינית לא ניצבה  – ישראל שמרו על  דורית. ומעל לכול 
במרכז אלא שירתה את בניין המשפחה כחלק מהנצח. כל משפחה ישראלית במצרים 
והבעל  ועמדה בפני עצמה. האישה שמרה אמונים לבעלה  ומובדלת  הייתה מיוחדת 
היה נאמן לאשתו, כך שכל ילד שנולד ידע מי אביו ומי אמו. זה מה שהחזיק את ישראל 

במצרים, ובכל גלות אחרת. 

הם לא נסחפו באווירת העריות השלטת, 
זו שמטשטשת גבולות והורסת משפחות. 

הם בנו משהו מיוחד, עם בולט למרחוק.
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ָּגדֹול ָעצּום, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָּפרּו ַוִּיְשְׁרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד 
ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם: 

ֲעָדִיים  ַּבֲעִדי  ַוָּתֹבִאי  ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי  ְנַתִּתיְך  ַהָּשֶׂדה  ְּכֶצַמח  ְרָבָבה  ֶשֶּׁנֱאַמר:  ְּכָמה  ָוָרב, 
ְּבָדָמִיְך  ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבֹור  ְוֶעְרָיה:  ֵעֹרם  ְוַאְּת  ִצֵּמַח  ּוְשָׂעֵרְך  ָנֹכנּו  ָשַׁדִים 

ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי:

המרוץ למיליון
ד“ר חנה קטן

כלכלת  של  הניהול  חכמת   – העו’’שר  אל  “הדרך  הספר  של  הראשונות  הטענות  אחת 
אותם,  משקים  אותם,  מאכילים  אנחנו  והרבה.  כסף.  עולים  שילדים  היא  המשפחה“ 
יחסי  את  מחשבים  היינו  אם  ארוכה.  הרשימה  ועוד  אותם,  מחתנים  מחנכים,  מלבישים, 

העלות-תועלת במושגים כלכליים, אולי היינו מחליטים לוותר על התענוג.

הולדת  דרך  דווקא  עוברת  אליו  הבטוחה  הדרך  רבתי,  באל“ף  אושר,  של  במושגים  אבל 
ילדים. את זה הבין עם ישראל לדורותיו. הולדת ילדים היא סימן לאופטימיות. היא סימן 
לאמונה בטוב שצפוי לדורות הבאים. זאת ההוכחה הטובה ביותר לכך שהעולם הוא מקום 

שטוב לחיות בו.

יכול היה  ריבונו של עולם מכפיל, ומשלש, ואף משייש את הברכה. איך עם של עבדים 
לעמוד פיזית וכלכלית בברכה זו? עובדה. הם עמדו בכך, וברכת ה’ שרתה עליהם. 

וכך היה אומר הרב אליהו זצ“ל לזוגות שחששו להרחיב את המשפחה: “ילד נולד וכיכר 
הלחם שלו בידו“. מי שמביא חיים, מביא מזון. 

ונסיים בציטוט מהספר “הדרך אל העו“שר“:

מיליונרית,  זה  מה  מיליונרית.  והרגשתי  ילדיי]![,  שלושת  על  הסתכלתי  הערב  “בארוחת 
מיליארדרית. את מי זה מעניין בכלל כמה הם עולים, חשבתי לעצמי, הרי כל חיוך שלהם 
שווה מיליון! אנחנו רוצים שתדעו את דעתנו הנחרצת – ילדים הם שמחה, ואין שום כסף 
הילד   – לכסף  ילד  בין  בהשוואה  אבל  ילד,  לגדל  כסף  המון  עולה  מולה.  שעומד  בעולם 

מנצח בענק. לכו על זה. רוצו. השיקול הכלכלי הוא לא רלוונטי פה“.

פרו 
וישרצו
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ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָשׁה: 

ִּכי  ְוָהָיה  ִיְרֶּבה  ֶּפן  ִנְתַחְּכָמה לֹו  ָהָבה  ֶשֶּׁנֱאַמר:  ְּכָמה  ַהִּמְצִרים,  ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו 
ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ֹשֹוְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ: 

ַוִּיֶבן ָעֵרי  ָשֵׂרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹותֹו ְּבִסְבלֹוָתם  ַוָּיִשׂימּו ָעָליו  ֶשֶּׁנֱאַמר:  ַוְיַעּנּונּו, ְּכָמה 
ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: 

אם אינך יכול לנצח אותם,
 השחר אותם

הרב עזריאל אריאל

“וירעו אותנו“? עומד על כך  ומדוע כתוב  לנו“.  “וירעו  מצפים היינו מנותן התורה לכתוב 
הנצי“ב מוולוז’ין, ומסביר:

גיוס העם המצרי לשעבד את עם ישראל לא היה פשוט. הרי כולם זכרו כיצד הציל יוסף 
העברי את מצרים כולה מחרפת רעב. הן השכנים היהודים היו אזרחים טובים ומועילים 

במדינתם, וכיצד ייהפך ליבם להתעמר בהם?

את השיטה שבה נקטו יוזף גבלס ויוסף סטאלין ידע גם פרעה. דמוניזציה. כדי שהמצרים 
יוכלו להרע לנו, הם “הרעו אותנו“ – הציגו אותנו כאילו היינו רעים וכפויי טובה, עד ש“העלו 

חשש“: “ונוסף גם הוא על שונאינו“ וגו’ – מה שלא עלה על דעתנו.

ומי באמת היה הרע וכפוי הטובה?

יורשיהם של אלה לא נעלמו מן העולם, הם רק התחלפו. נוכל לראות, לדוגמה, שבמקום 
לטענות  עניין  של  לגופו  מטענות  עוברים  היהודית,  המשפחה  ערכי  את  ישירות  לתקוף 
לגופו של אדם. התומך בערכי המשפחה היהודיים מוקע בקשת רחבה של תארים: חשוך, 

הזוי, הומופוב, מיזוגן, שוביניסט, מדיר נשים ואחרים, ועוד.

וכל הפוסל, במומו פוסל. 

וירעו 
אותנו
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ילדים זה גאולה
אלעזר אנסבכר

בעקבות  המצרי.  לשעבוד  הקטליזטור  הייתה  אחרת,  ולא  היא  הדמוגרפית,  ה“סכנה“ 

חשש זה יצא פרעה לדרך השעבוד, במטרה להפחית בעוצמות החיים ובריבוי היהודים, 

ולהשאירנו בידיו. 

ובאמת, פרעה צדק. הוא זיהה נכון: הגאולה – העצמת החיים והקשר של עם ישראל 

– תלויה בריבוי החיים שלנו. קשר זה מופיע באופן בולט בהבטחות ה’  לארץ החיים 

לאבות שבאופן עקבי מחברות את בשורת הבנים עם בשורת הארץ. לכן לשון הגאולה 

של  לשון  גם  היא  שפקידה  משום  כד(,  נ,  )בראשית  ִיְפֹקד“  “ָּפֹקד  כפולה,  פקידה  היא 

גאולה וגם לשון של הולדת ילדים.

ייחודית ברמה העולמית המתרחשת במדינת  )2020(, יש תופעה  וכיום, בשנת תש“ף 

ישראל: בכל העולם, ככל שההשכלה עולה והחברה מתפתחת, הילודה יורדת. במדינות 

שני  שלכל  אומרת  זאת  משניים,  פחות  הוא  הממוצע  הילדים  מספר  רבות  מערביות 

הורים יש פחות משני ילדים, כילוי טבעי של האוכלוסייה. גם במדינות מתפתחות רבות, 

שבהן ממוצע הילדים גבוה יותר, המגמה היא מגמת ירידה במקביל להתפתחות. רק 

במדינת ישראל ממוצע הילדים לאישה הוא יותר משלושה לאורך עשורים רבים, עם 

עלייה קלה, לצד ההתפתחות וההשכלה. משמעות נתון זה היא שנס הגאולה של חזרת 

ישראל לארץ, ממשיך. חזרנו לארץ אבותינו ועכשיו אנחנו ממשיכים לרשת אותה על 

ידי ריבוי חיים יהודיים בארץ. ולא יצליחו כל אלו המנסים להיאבק בהיאחזותנו בארץ, 

וכמה מפליא – גם במשפחה היהודית: עם ישראל חי.

פן
ירבה
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ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָשׁה, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: 
ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְּבָפֶרְך: 

שוברים. שוויון
הרב איתי אליצור

לנשים  אנשים  מלאכת  מחליפין  “שהיו  פרך“:  “עבודת  המילים  את  דורשת  הגמרא 
ומלאכת נשים לאנשים“. בהמשך נאמר: “בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו 
ישראל ממצרים... הולכות לשאוב מים... ומוליכות אצל בעליהן לשדה... ונזקקות להן...“ 

)סוטה יא, ב(.

והיעדים  המיוחדות  התכונות  על  האישה,  של  ובייחוד  האיש  של  בייחוד  ההכרה  אי 
המיוחדים של כל אחד מהם, יוצרת עבודת פרך, המפרכת ושוברת גם את הפרטים וגם 

את החברה. ואולי זה מה שרצו המצרים להשיג במאבקם בעם ישראל.

יכול לתפקד כאשר הוא שותפות אחת גדולה שבה כל אדם ממלא את תפקידו.  עם 
גם משפחה יכולה להתקיים כל עוד היא יצירה הרמונית, שבה לכל אחד יש תפקיד 

שמתאים לו, והאיש והאישה פועלים ביחד לגידול הדורות הבאים.

עבודת הפרך המצרית שידרה מסר ברור: היא אינה מבחינה בייחודיות המינים ואינה 
מכירה בפרט כחלק ממערכת. כל אחד לעצמו. כל אדם דואג רק לעצמו. כך, בתנאי 

שעבוד, מתפרקים עמים ומשפחות.

וכשהאדם אינו רואה עצמו כחלק ממערכת גדולה שבה הוא תופס את מקומו הייחודי, 
ייגרע חלקו מחלק האינדיבידואל  – עולה דרישת השוויון. מדוע  אלא כאינדיבידואל 
האחר? במקום לחשוב איך לתרום למערכת – המשפחתית או הלאומית – הכול עסוקים 
משפחות  המחריב  קרב,  לשדה  הופכת  המשפחה  לממש.  יוכלו  זכויות  אילו  בשאלה 

ועמים.

לוחמות  שלא  ואוהבות,  צדקניות  נשים  בזכות  נגאלו  ישראל  הצליחו:  לא  המצרים 
המצרית,  הפרך  עבודת  על  מתגברים  הם  ביחד  אליהם.  מתקרבות  אלא  בבעליהן 

ומולידים דורות נוספים של המשפחה הבונה אומה.

נקודה למחשבה: מה השוני בינינו מוסיף לנו? 
מה חשוב שיהיה משותף לנו ומה עדיף שיהיה שונה ומפרה?

בפרך
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ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַוִּיְשַׁמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא 
ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:

ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם 
ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַשְׁוָעָתם ֶאל ָהֱא-ֹלִהים  

ִמן ָהֲעֹבָדה:

למה לא אמרת?
חיים ברנסון

עמוקה,  שאלה  החמור?  על  הגואל  שהגיע  עד  זמן  הרבה  כך  כל  לסבול  צריך  היה  למה 
חשבונות שמיים ואינני דובר של א-לוהים. אבל דבר אחד נוכל ללמוד מהפסוקים: היה 

צריך דבר אחד כדי שהגאולה תחל. וכשהוא קרה, היא החלה:

ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱא-ֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה. ַוִּיְׁשַמע ֱא-ֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר ֱא-ֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת 
ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב. ַוַּיְרא ֱא-ֹלִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱא-ֹלִהים )שמות ב, כג-כה(. 

א-לוהים ידע על הסבל של בניו, וחיכה – שנפתח את הפה, שנקרא אליו, שנפנה. וכשזה 
קרה – משה נשלח אל העם.

ולא רק במצרים. גם אצלנו, היום, א-לוהים יודע את סבלנו. בכל צרתנו, גם לו צר. אבל הוא 
מחכה שנקשר את הקושי אליו כדי שיופיע, יגאל וימלא את חסרוננו. בכך תשיג הצרה את 

מטרתה – היא תצרור, תקשור אותנו אליו יתברך.

גם במערכות היחסים בינינו, ייתכן שיש דברים שאנו כולאים בתוכנו וסובלים ממושכות. 
היה  בשמחה  ידע,  ואילו  איתו,  מתמודדים  שאנו  לקושי  כלל  מודע  אינו  זוגנו  שבן  ייתכן 
פותר אותו. אבל הוא אינו נביא. וגם אם היה יודע כול – הלוא עלינו מוטל לפנות ולדבר 
כדי ליצור חיבור חדש בקשר בדרך לפתרון הבעיה. אם רק נפתח את פינו ואת ליבנו, ונניח 
את הדברים-שבלב הללו על שולחן העבודה של המרחב הזוגי, הקושי יוכל להעלות הכול 

קומה נוספת.

נקודה למחשבה: האם יש דברים שמפריעים לנו ואיננו מדברים עליהם? למה? מה היה 
יכול לקרות לו היינו חושפים אותם?

ונצעק
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ַוִּיְשַׁמע ְיָי ֶאת קֵֹלנּו, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ַוִּיְשַׁמע ֱא-ֹלִהים  ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזּכֹר 
ֱא-ֹלִהים  ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:

ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו, זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱא-ֹלִהים  ֶאת ְּבֵני 
ִיְשָׂרֵאל ַוֵּיַדע ֱא-ֹלִהים :

פרטיות וצניעות בזוגיות
ד“ר חנה קטן

המצרים פגעו בקשר האינטימי, ולא בכדי. קשר זה נחשב לפסגת ההתקשרות. הכרובים 
בבית המקדש סימלו את הקשר האינטימי בין עם ישראל לריבונו של עולם והובאו כסמל 
לקשר בין איש לאשתו. ובכלל – שפת המגע היא שפה גבוהה יותר משפת הדיבור. תינוק 
לגדול  יוכל  לא  בוודאי  אך  איתו,  מדברת  שאינה  שמיעה  קשת  אמא  עם  להתפתח  יכול 
ההתקשרות  למגע.  זקוקים  כולנו  אוהב.  מגע  לו  מעניקה  שאינה  אמא  עם  בבריאות 
האינטימית מאפשרת קרבה שלא תהיה מושגת בשום אופן אחר. הקשר האינטימי בזוגיות 
דומה לשבת של ימות השבוע, פינה של נחת, של הוויה ללא עשייה. ויש בו שמור – מכל 
וזאת מתנה גדולה מאין כמוה. נשים צדקניות  – התרכזות בקשר.  וזכור  הסחה חיצונית, 

ובעליהן שמרו באדיקות על ההתקשרות האינטימית ונגאלו.

אבל להתקשרות הזאת יש גבולות גזרה, הקשורים לזמן ולמקום ולאדם. ישנם ימים שבהם 
הזוג מתקשר ללא מגע, כי דיני הטהרה מחייבים. בזמן הזה, ְיפתח הזוג שפה אינטימית 
שאיננה גופנית, וזה נפלא. המקום המדויק לקיום הקשר המיוחד הזה אמור להיות מקום 
מוצנע, ללא נוכחות וללא חשיפה כלשהי לאף גורם אחר מלבד ריבונו של עולם ובני הזוג 
האוהבים. וכמובן, שהייחודיות בקשר הינה הבלעדיות ארוכת הטווח, הברית והמחויבות. 

אני שלך ואת שלי. ומבלעדינו אין. 

ומדי  ומעמיק.  מעמיק  שהקשר  להרגיש  נזכה  בינינו,  הברית  את  מייחדים  כשאנחנו  רק 
חודש בחודשו, במפגש המחודש, נרגיש שוב ושוב כחתן וכלה הנכנסים לחופה, ונשמור 

על אהבת הנעורים הכנה והלוהטת.

פרישות 
דרך ארץ
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ְוֶאת ֲעָמֵלנּו, ֵאּלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: 
ָּכל ַהֵּבן ַהִּילֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְשִׁליכּוהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון:

ְוֶאת ַלֲחֵצנּו, ֶזה ַהְּדַחק. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: 
ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶשׁר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים אֹוָתם:

תן לי לעבוד
הרבנית חוה מנסבך

גידול ילדים הוא עמל. ללא ספק. לילות חשוכי שינה, טיפול במחלות, ניקיון, סדר, ויתור 
ההתמודדויות  על  מילה  אמרנו  לא  ועוד  ובקלילות,  בספונטניות  לנסוע  החופש  על 

בתחום החינוך.

לפעמים נדמה שעמל הוא עניין שלילי. עד ש... מתי האדם מבקש לעצמו עמל?

כאשר היעדר-העמל זועק. המקרה הקיצוני והמזעזע, שבו המצרים הטביעו את הבנים 
משום  לעמול,  יכולים  הם  שאין  עמל  אותו  על  בכו  ההורים  כזה.  מקרה  היה  ביאור, 

שלמרבה הכאב אין עבור מי לטרוח. אין למי להעניק את האהבה. 

החי את צרות העשירות לא יוכל הבן את כיסופי העניים. דרך השלילה, נולדת ההבנה. 
“אין הטוב ניכר אלא בהיעדרו“.

ואילו  מתוק;  העמל   – ייעוד  מתוך  טורחים  כאשר 
היעדר העמל – מר, מר מאוד.

שנזכה  ולוואי  ז(.  ה,  )איוב  יּוָּלד“  ְלָעָמל  “ָאָדם 
לעמול. 

שאנו  עמל  יש  האם  למחשבה:  נקודה 
שמחים בו? למה? 

תוצאות  להשיג  כדי  העמל  נדרש  למה 
טובות בתחומים שונים?

ואת עמלנו 
אלו הבנים
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ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ְיָי  ַוּיֹוִצֵאנּו 
ָּגדֹול ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים:

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִים, ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִׁליַח. 
ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה  ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְוָעַבְרִּתי  ֶשֶּׁנֱאַמר:  ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמו. 

ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים 

ֲאִני ְיָי: 

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך. 

ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ָשָׂרף. 

ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶשׂה ְשָׁפִטים - ֲאִני ְוֹלא ַהָּשִׁליַח. 

ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר:

ְּבָיד ֲחָזָקה, זֹו ַהֶּדֶבר. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶשׁר ַּבָּשֶׂדה ַּבּסּוִסים 
ַּבֲחמֹוִרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבצֹּאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד: 

ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, זֹו ַהֶחֶרב. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: ְוַחְרּבֹו ְשׁלּוָפה ְּבָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשָׁלִים: 
ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול, זֹו ִּגּלּוי ְשִׁכיָנה. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱא-ֹלִהים  ָלבֹא ָלַקַחת לֹו 
ּגֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹות ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים 

ְּגדֹוִלים ְּככֹל ֲאֶשׁר ָעָשׂה ָלֶכם ְיָי ֱא-ֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך: 

ְּבָיֶדָך ֲאֶשׁר ַּתֲעֶשׂה ּבֹו  ֶשֶּׁנֱאַמר, ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח  ּוְבאֹתֹות, ֶזה ַהַּמֶּטה. ְּכָמה 
ֶאת ָהאֹתֹת: 

ָוֵאׁש,  ָּדם,  ּוָבָאֶרץ,  ַּבָּשַׁמִים  מֹוְפִתים  ְוָנַתִּתי  ֶשֶּׁנֱאַמר:  ְּכָמה  ַהָּדם.  ֶזה  ּוְבמֹוְפִתים 
ְוִתימרֹות ָעָשׁן:
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ָּדָבר ַאֵחר:

ְּבָיד ֲחָזָקה ְשַּׁתִים.
ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ְשַּׁתִים.
ּוְבמָֹרא ָּגדֹול ְשַּׁתִים.

ּוְבאֹתֹות ְשַּׁתִים.
ּוְבמֹוְפִתים ְשַּׁתִים.

ֵאּלּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשֵׁהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ְוֵאלּו ֵהן:

עשר המכות של המשפחה
חיים ברנסון

מזמן.  חלפו  אותנו.  מעניינים  לא  המצִרים  למצרים.  חינוך  סדרת  רק  אינן  המכות  עשר 
החינוך העיקרי הוא שלנו, העם היוצא ממצרים עד עצם היום הזה. 

“מצרים“ הינה שם קוד לתרבות צרה וְמֵצרה. וכמו הפרך שהתחיל בפה רך, כך גם הדרך 
לֵמצרים אלו מתחילה בים של חופש. 

בתחום המשפחתי למשל, התרבות המצרית נודעה כאחת הפרוצות והמאפשרות ביותר. 
במכת בכורות היו בכל בית מספר בכורות, כל אחד מאב אחר...

סופו של החופש ללא גבולות לסגור ולהחניק את החיים. איך אפשר לחיות בשלווה עם 
בן זוג שייתכן שמרשה לעצמו מה שאנו מרשים לעצמנו? ומה בדבר הספק המתמיד האם 
עד  עובר  זמן  כמה  למטרה,  מאמצעי  הופכת  המינית  כשההנאה  הורינו?  אכן  הם  הורינו 

שמשועבדים לה?

שורש תרבות מצרים הוא הכחשת א-לוהים וניסיון להריץ את האדם לראש הפירמידה. 
“ִמי ה’ ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו?...“ )שמות ה, ב(, “ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני“ )יחזקאל כט, ג(. 

מכות מצרים לוקחות מגמה זו צעד נוסף ומגלות כמה נורא לחיות בעולם נטול א-ל מלווה 
ומנחה. העולם כולו מתפורר לבסוף, שלב אחר שלב. שום דבר לא נותר כשמנתקים אותו 
ממקור החיים. מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם לא נותר דבר. עד שיבואו עשרת 

הדיברות וילמדו כיצד חיים בעולם עם א-לוהים.

בדורנו, העולם המתפורר הוא עולם המשפחה. אך האם גם הוא מחכה לבשורה חדשה, 
לגאולה? האם פרפוריו הם בעצם חבלי לידה של קומה חדשה?

המכותעשר
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שלושה שותפים בזוגיות
חיים ברנסון

מצרים  הפכה  ובאחת  במשנהו,  הומר  אחד  חיים  נוזל  לדם.  הפכו  במצרים  המים  כל 
מדממת עם כל חיוניותו של הדם הזורם בעורקי הגוף ומעביר חמצן לאיברים, גם הוא 
ומזרים  למערכת  מחוץ  המגיע  המים,  העיקרי,  מרכיבו  ללא  מעמד  להחזיק  יוכל  לא 

לתוכה חיים. 

בתפיסה בה אין א-ל שנמצא ֵמעבר לנתפס ולמושג, אלא הכול טבע, מערכת סגורה – 
אין החייאה והזרמה חדשה. הכול מת, גם אם בתהליך איטי. העולם ואנחנו לא יכולים 
להיות מקור הכוח של עצמנו. חייבת להיות נקודה ארכימדית שמעבר לנו, שממנה נוכל 
לשאוב כוחות וחיים, ולחיות ולהפריח את כל הטוב שבנו. כשם שהדם אינו יכול לזרום 

בלי המים, כך החיים אינם יכולים להתקיים בלי מקורם האלוקי.

כך בכל רובד שהוא: הפרטי, הלאומי, העולמי וגם המשפחתי. כשם ששלושה שותפים 
באדם, כך שלושה שותפים במשפחה. ללא השכינה ביניהם, עלולים בני הזוג לגלות 
כחלק   – לאישה  האיש  בין  שבברית  הרוחני  הערך  דבר.  ביניהם  נותר  שלא  לבסוף 

מהברית בין הדוד והרעיה – נותן לו יציבות, עמידות ויכולת התפתחות 
והעמקה אל מול קשיים רבים שבוא יבואו. הקשר אינו מתחיל בבני 

הזוג ואינו נגמר בהם.  הם חלק מסיפור גדול הרבה יותר מהם. 
רב הצפון על הגלוי לעין, והחוליה בשרשרת הנצח חזקה מכל משבר זמני.

דם
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ושם אמצא לי נחמה
חיים ברנסון

יצורים קטנטנים מילאו את גרגרי העפר. התחנה הבאה הייתה מקום מחייתם, האדם 
והבהמה. ובלב מקננת מחשבה, כמה קטנים אנחנו, וכמה הם בכלל שבעים-שמונים-
וחולפים הם, אם חודש ואם  – זמניים  תשעים שנה? הלא גם אם ארוכים חיי השעה 
ְוָשֹׁתה ִּכי ָמָחר ָנמּות“, כי חיים רק פעם אחת. נסה ליהנות כפי  שמונים שנה. אז “ֱאֹכל 

יכולתך, להיות בכל מקום, לסחוט את החיים עד תום.

והחיים הופכים קטנים.

עד שבאה הכינה, זו המתקיימת רק בזכות זה שהיא חיה על גביו, ומלמדת אותנו שיעור 
חשוב. שכולנו בעצם חיים על גבי בסיס כלשהו ומכוחו אנו מקבלים את כוחנו – אם 
ענק  אותנו בשרשרת  ואם אלו הדורות הקודמים המקשרים  ומחיה  הזן  זה א-לוהים 

מראשית האנושות עד אחרית הימים. אין אנו יצורים תלושים בעולם. 

אנו בנויים על משהו גדול מאיתנו. עיצוב ופיתוח החוליה שלנו משמעותי 
לא רק עבורנו ועבור האנשים שהענקנו להם ממה שאנחנו וממה 

שבידינו, אלא בעל משמעות וערך עבור השרשרת כולה. 
וכמה מנחמת ומעצימה עובדה זו.

כינים

צריך “לא“ בחיים
חיים ברנסון

אין לה גבולות. בכל תחום שיש היא נמצאת: הצפרדע חיה במים וביבשה, ומנתרת באוויר. 
השמים הם הגבול )שגם הוא כבר נחצה, בדרכה לחלל...(. במצרים הצפרדעים חדרו לכל 

מקום, עד למיטות המצרים, לבצק ולתנורים, ללא כל הגבלה.

מה  לעשות  אפשר  גדול,  חופש  לכאורה  מאפשרים  דרך  שמורה  א-לוהים  ללא  החיים 
שרוצים. אומנם ייתכן שיהיו גדרות שאנחנו נקבע ונגדיר, אבל גם הם יוכלו לזוז בהסדרים 

והסכמות בינינו לבין עצמנו. 

הזרימה החופשית עלולה להפוך לסחיפה ולטביעה עצובה. הגבולות מגבילים, אך הם שם 
כדי להגן עלינו מסטייה מהמסלול אל מעבר לשוליים, לאפשר לנו להמשיך בנתיב ולהגיע 
לבסוף למחוז חפצנו. בלעדיהם אנו עלולים למצוא את עצמנו במקומות שאיננו רוצים בהם.

פריצת הגבולות בתחום המיני מפתה מאוד, אך מותירה אחריה אנשים מרוסקים וחברה 
ועל  עלינו, על משפחתנו  לנצח שומרים  וההכוונה התורנית השייכת  מפורקת. הגבולות 

החברה כולה ורק באמצעותם נוכל לצמוח ולהתפתח. השמיים הם )בזכות( הגבול.

צפרדע
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מלך החיות
חיים ברנסון

שבעולם  המצרים  גילו  ואז  במצרים.  לה  התפרעה  טורפות  חיות  של  שלמה  תערובת 
של כוח נטול מוסר, גם בני האדם החייתיים ביותר נמצאים הרבה מתחת לבעלי החיים 

בשרשרת המזון. 

גבולות  נפרוץ  המריבה  במסגרת  שאם  לנו  נדמה  לעיתים  בינינו,  יחסים  במערכות  גם 
ונתפרץ, ננצח. אם נפגע, נכאיב – נרוויח. נשיג מעמד, כוח, שליטה. 

אומנם ייתכן שנרוויח במזומן, אבל נשלם על כך בפריסה רחבה. תוך כדי הניסיון להשיג 
בינינו. הפכנו  ואת היחסים הטובים שהיו  איבדנו שליטה על עצמנו  שליטה על אחרים, 

לכוחניים, כשכוחות פנימיים שליליים מושכים אותנו באף אחריהם.

אפשר גם אחרת. ובדרך השנייה מרוויחים כפל כפליים: את עצמנו ואת העצמת הקשר; 
בטווח המיידי וַבארוך יותר. גם גבורה וגם חכמה.

המקום הראשון שבו לומדת האנושות כיצד לחדול מלהיות ערוב של חיות ג’ונגל ולהצליח 
לחיות בשלום ובשיתוף פעולה הוא המשפחה.

ערוב
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זמן זה חיים
חיים ברנסון

אם נתחשב בעובדה שבעולם העתיק, עיקר הרכוש של האדם )לא כולל נדל“ן( היה 
אלו  של  השמדתם  אזי  וגמלים,  חמורים  סוסים,  וצאן,  בקר  שברשותו:  החיים  בעלי 

במכת דבר הייתה פגיעה כלכלית אנושה.

מכה ראויה למי ששכח לשם מה קיבלנו חיים ועבור מה ניתן בידינו הממון.

כדי לפעול   – יעדיו בחיים  ולהוציא לפועל את  נועד לאפשר לאדם להתקיים  הממון 
ולממש את השאיפות צריך אמצעים. מי שהפך בני אדם לרכוש על שתיים אינו מכיר 

בערך החיים ומה מקומו של הממון בהם. חייו מוחמצים וגם ממון לא יהיה לו.

וגם אנו זקוקים לתזכורת הזו לעיתים, מה ייעוד חיינו, מה אנו מסוגלים לעשות בהם, 
לשם מה הכסף והיכן להשקיעו. היכן מרכז הכובד של חיינו – בתרומה לפיתוח העולם 
חיים?  הוא  זמן  או  כסף  הוא  זמן  האם  בפנים?  המשפחתי  העולם  בבניית  או  בחוץ, 

המשפחה בשביל העבודה או העבודה בשביל המשפחה? 

נקודה למחשבה: מה הדבר הכי חשוב בחיים? 
כיצד ובמה כדאי לנו להשקיע את משאב הזמן שלנו?

דבר

בית צריך קירות עם חלונות
חיים ברנסון

משה זרק לאוויר מצרים אפר כבשן שהתפשט על פני כל הארץ וגרם לדלקת עור בכל מצרים. 

האפר נוצר מתהליך התרכבות חלקי הפחמן שבחומר עם החמצן שבאוויר. תהליך חיבור 
זה של הפחמן לחמצן מסביב – לאחר שהגבולות הפיזיקליים שבין החומר לבין האוויר 

שסביבו נפרצו – מותיר מהחומר עצמו פירורים מפורדים ושחורים.

העור הוא רובד הממשק בין האדם למה שמחוצה לו, לסביבתו, ובין תפקידיו הרבים הוא 
מבודד את טמפרטורת הגוף מזו של הסביבה, וכן כחלק מהמערכת החיסונית הוא מגן על 

האיברים השונים. במכת שחין, הוא לקה בדלקת.

ואנחנו? כמה פעמים אנחנו נדרשים להציב גבולות איתנים בין פנים לחוץ, ליצור אווירה 
שונה ולחסן מהרוחות המנשבות בחוץ? כמה פעמים עלינו להגביל את החיבורים למעגלים 

חיצוניים יותר כדי לשמור על לכידות ושלום עם הקרובים לנו ביותר? 

אם נזכור שהחיים מתחילים מהפנים חוצה, מהרוח לחומר, מהאחד לריבוי; שאין הערך 
תלוי בדעת הסביבה אלא בשייכות למקור הערכים, נוכל להחליט היכן וכיצד להציב את 

הגבולות, ובתוכם להקים את ממלכתנו המשפחתית שגם תקרין החוצה.

שחין
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ברד
דרך המלך

חיים ברנסון

ברד כבד, שבתוכו מתלקחת אש, ירד על מצרים והשחית את פני הארץ. 

זה היה אומנם ברד יחיד במינו, אבל האמת היא שעצם הברד הוא תופעה מרתקת: 
לבין  בינו  אבל ההבדל  והופך לשלג,  קופא  הוא  גם  גשם,  כטיפת  גם הברד מתחיל 

המשקע הרך והרגוע הוא הסביבה, המעטפת. 

המתכון  יציבות.  מחוסר  חריף  באופן  הסובלים  אטמוספירה  בתנאי  נוצר  ברד 
לברד, על רגל אחת: טיפת המים שקפאה מתחילה לנחות, מגיעה לאזור פחות קר, 
קופאת  אוויר,  זרם  ידי  על  למעלה  “נזרקת“  נוספות,  לטיפות  מתחברת  מפשירה, 
בחיצוניותה,  קופאת  למעלה,  מוחזרת  מפשירה,  שוב,  יורדת  החיצונית,  בשכבתה 
יורדת וחוזר חלילה עד שהיא כבדה מדי לזרם האוויר העולה, ואז היא נוחתת בכוח 
ארצה. במקורה היא הייתה טיפה של מים מחיים, אבל אחרי כל הטלטלות הללו, 

האם פלא שהיא נוקשה ומכאיבה? 

עולם בלי א-לוהים הוא עולם מטלטל ביותר. ללא הבסיס האמוני וההרמוני של מנהל 
לשם  המתאחדים  והמים  האש  עד   – השונים  הכוחות  כל  את  ומאגד  שמתכלל  אחד 
שמים – הכוחות הללו נעים סביבנו ותוכנו במחול שדים ואנחנו נזרקים בכף הקלע מצד 

לצד. רצונות סותרים תשוקות, דחפים כובלים מאוויים, ערכים 
נלחמים באינטרסים, וגם אם נהנינו בדרך, לבסוף אנחנו יוצאים 

בפרט  הנעורים  גיל  שבורים. 
וטלטלות  בסערות  מאופיין 
לנערים  רבים  כאבים  היוצרות 

ולנערות וכן להוריהם.

לחיינו  מתווה  האמונה 
האישיים והמשפחתיים מסלול 
מכוחה  ועקבי.  ברור  רחב, 
לטוב  ולכוון  להכיל  אפשר 
וליצור  השונים  הצדדים  את 
הרמונית  ומשפחה  אישיות 
אותנו  מכוונת  זו  דרך  יותר. 
אנשים  להיות  ילדינו  ואת 

שלווים, רכים ומלאי חיים.
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חיים לטווח ארוך
חיים ברנסון

ארץ מצרים הוחשכה לשלושה ימים. המצרים לא היו מסוגלים לראות זה את זה או לקום ממקומם. 

השינוי בין חושך לאור לא נוגע למציאות הפיזית. העולם שסביבנו, החפצים שלידינו והאנשים 
שאיתנו נשארים אותו דבר בדיוק. ההבדל הוא רק בהסתכלות שלנו עליהם, בתפיסה שלנו אותם.

הרב אליהו זצ“ל היה מחדד: ההבדל בין חושך לאור איננו שבאור רואים ובחושך לא. גם בחושך 
יכולים לראות, אבל לטווח קצר – למטר או שניים. באור רואים לטווח ארוך. 

כל  לחושך.  אור  בין  הבדל  הוא  כפירה  בו  שיש  לעולם  א-לוהים  לו  שיש  עולם  בין  ההבדל 
נותרים כפי שהם, אבל מה הם באים להרכיב? מה המגמה, היעד, החזון? החיים  המרכיבים 

כולם – חיי שעה הם או חיי עולם? 

חושך מצרים מונע מאיתנו לעשות שני דברים: לראות את הזולת ולהתקדם מהמקום הנוכחי. 
כבולים כל אחד לעצמו ולמקומו. בטווח הקרוב, זה נראה יותר חופשי, בטוח ונעים. בטווח הארוך, 
בהתחלה  חבר:  פעם  לי  סיפר  ובצמיחה.  מהפרטיות  ביציאה  נמצאים  עצמם  מבוקשים  אותם 
חשבתי שלהתחתן זה מפחיד. כשעבר הזמן הבנתי שלהישאר לבד מפחיד הרבה יותר. הכלל 

הבא נכון לתחומים רבים בחיים: יש דרך קצרה שהיא ארוכה ודרך ארוכה שהיא לטווח ארוך.

חושך

לגלות את עצמנו מחדש
חיים ברנסון

נחילי ארבה התנחלו על אדמת מצרים והעלימו משם כל זכר לצבע הירוק. אם מכת דבר 
הייתה מכוונת לעולם החי, מכת הארבה יועדה לעולם הצומח. זו גם זו עשו במצרים שמות.

ובאמת, כמה כוח יש לחגב? לא יותר מדי. אבל לארבה יש כוח, והרבה. ההבדל בין חגב לארבה 
הוא שהחגב חי כפרט בודד ואילו הארבה מאוגד ללהקות חגבים. מתוך כ-8,000 מיני חגבים, 
דיכוטומית.  בחלוקה  בהכרח  מדובר  ולא  ארבה.  ללהקות  כמתאגדים  ידועים  כתריסר  רק 
אותם חגבים יכולים לחיות כחגבים ויכולים להפוך לארבה. תופעת הארבה מתרבה במהירות 
ומשנה את התנהגותם של חגבים בודדים רבים. צאצאיהם יבקעו מהביצים כארבה לכל דבר. 
ההבחנה בין ארבה לחגב משליכה על שעות הפעילות )יום/לילה(, כמות הביצים שמטילה 

הנקבה ואפילו גוון העור.

בעולם ללא ה’ אחד, גם אין עם אחד, רק הרבה הרבה פרטים. מפורדים. אפילו החיבור ביניהם 
נעשה מתוך תפיסה מפורדת, חוזה. למותר לציין כמה עוצמה וחוזק יש לחיים כאלה.

המעבר מחיים כפרט לחיים כחלק מעם הוא שינוי מקיף ועמוק, הרבה מעבר לשאלה אם 
זו רמת חיים אחרת  מֶנצח.  תוחלת החיים מסתכמת בשבעים-שמונים שנים או שהם חלק 
לגמרי. היעדים, הדגשים, הסיפור כולו מקבלים תפנית כלפי מעלה. הרמה הפרטית איננה 
יותר  העמוק  ל“אני“  להיחשף  שנפתח.  חדש  עולם  בתוך  מקומה  את  מקבלת  אלא  נמחקת 

בזהותנו, זה לא אומר שנמחק את עצמנו, זה אומר שנגלה את עצמנו מחדש. 

ארבה
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משפחה גלובלית
חיים ברנסון

את  ששברה  המכה  הייתה  זו  הלילה.  בחצות  אחד,  ברגע  מתו  מצרים  של  הבכורות  כל 
מצרים. היא נגעה בעצם החיים, ופגעה ברמה זו או אחרת בכל מצרי ומצרייה. בכל משפחה 
יש בכור )או בכורה(. גם כיום ברמה מסוימת, אבל ודאי בעולם העתיק – הבכור היה דמות 

מרכזית במשפחה. הקודקוד בשכבת הילדים. השאלה היא מה הוא עושה בכוחו.

במצב המתוקן במשפחה, כולנו יחד. ההורים מפרנסים את כל ילדיהם, וגם האח הגדול, 
המפותח והחזק יותר, יכול להשתמש ביכולותיו ולעזור לאחיו הקטנים ממנו. במצב נפלא 

כזה, הלכידות מעצימה את כל חלקי המשפחה.

לאנשים  להפוך  המשפחה  עלולה   – אינם  כבר  ההורים  כאשר  אחת  ולא   – לעיתים  אך 
פרטיים הרבים ביניהם. ואזי הכוח, במקום לשמש לעזרה, משמש לפגיעה.

א-לוהים  את  כשמוציאים  שפחות.  ויש  יותר  חזקים  עמים  יש  האנושות,  במשפחת  גם 
מהתמונה, העם החזק ביותר בשכבת העמים מסוגל לשעבד ולנצל את האחרים, או אף 
לנסות למחוק את החלשים מהמפה. אולם סופו של רייך כזה ליפול – למצולות הים או 

לתהומות ההיסטוריה.

ו“בני בכורי“ ישוב לארצו על ידי אבא שבשמים, כדי להביא משם אור לגויים וברכה לעולם.

בכורות

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים:



44

ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר,
ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות.  ָלקּו  ַהָּים  ְוַעל  ֶעֶשׂר ַמּכֹות  ְּבִמְצַרִים  ַהִּמְצִרים  ֶשָּׁלקּו  ַאָּתה אֹוֵמר  ִמַּנִין   

ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר, ַויֹּאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה ֶאְצַּבע ֱא-ֹלִהים  ִהיא. ְוַעל ַהָּים 

ָמה הּוא אֹוֵמר, ַוַּיְרא ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶשׁר ָעָשׂה ְיָי ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי 

ַוַּיֲאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶשׁה ַעְבּדֹו. ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע ֶעֶשׂר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ְּבִמְצַרִים ָלקּו 

ֶעֶשׂר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות:

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 
ִמַּנִין ֶשָּׁכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵׁהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁל ַאְרַּבע 

ַמּכֹות. ֶשֶּׁנֱאַמר: ְיַשַּׁלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. 

ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַעם ְשַּׁתִים. ְוָצָרה ָשֹׁלׁש. ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע. 

ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות:

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, 
ִמַּנִין ֶשָּׁכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵׁהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁל ָחֵמׁש 

ַמּכֹות. ֶשֶּׁנֱאַמר, ְיַשַּׁלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.

 ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת. ֶעְבָרה ְשַּׁתִים. ָוַזַעם ָשֹׁלׁש. ְוָצָרה ַאְרַּבע. ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש. 

ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ּוָמאַתִים ַמּכֹות:
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ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו:
ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים, ְוֹלא ָעָשׂה ָבֶהם ְשָׁפִטים ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ָעָשׂה ָבֶהם ְשָׁפִטים, ְוֹלא ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ַּדֵּינּו:

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ַּדֵּינּו:

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוֹלא ִשַּׁקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו ַּדֵּינּו:

ִאּלּו ִשַּׁקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו, ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה, ְוֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ַּדֵּינּו:

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּשָּׁבת ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּשָּׁבת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַּדֵּינּו:

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ַּדֵּינּו:
ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ַּדֵּינּו:

עד בלי די 
הרבנית רות בנימין

כמה חשוב ויקר להורים, לסבים ולסבתות, בעת הסבם סביב שולחן הסדר, להשהות מבט 
על כל אחד ואחת מבני המשפחה, להרגיש את הברכה המיוחדת לו. וכל אחד מהמסובים 

משיב מבט אליהם.

שלב,  כל  על  ולהודות  המשפחה  שעברה  ב’תחנות’  להיזכר  ומעלה,  מעלה  כל  על  נוסף 
לרבות ציוני הדרך המורכבים. כל אחד מהם – דיינו בו כדי להודות, וודאי שעל כולם יחד 
עלינו להכיר טובה עד בלי די. ואולי יותר מכול, תודה על שאנו חלק מהמשפחה הזו, על 

הזכות להיות חלק מעם כזה, ליטול חלק בנצח. 

החוסן המשפחתי, השייכות והזהות הרוחנית והלאומית, כל אלה ועוד עוברים ומזרימים 
אל  ומאיתנו  אלינו,   – הארץ  ובאי  מצרים  יוצאי  דרך   – הקדושים  מהאבות  ועוצמה,  חיים 

צאצאינו עד סוף כל הדורות. “ְלִמְשְּׁפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם“ )במדבר א, ב(.

נקודה למחשבה: על אילו תחנות משמעותיות עבורנו אנו מודים לה’?

דיינו
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ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה 
ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו. 

ֶשׁהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים. ְוָעָשׂה ָבֶהם ְשָׁפִטים. ְוָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם. ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם. ְוָנַתן 

ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם. ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים. ְוֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה. ְוִשַּׁקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו. ְוִסֵּפק 

ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה. ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּשָּׁבת. ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 

ִסיַני. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר 

ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו:

 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, 
ָּכל ֶשֹׁלּא ָאַמר ְשֹׁלָשׁה ְדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: 

ֶּפַסח. ַמָּצה. ּוָמרֹור:
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אם אין מקדש: ֶּפַסח ֶשָׁהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶשֵּׁבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ַעל ׁשּום ָמה? 

ַעל ׁשּום ֶשָּׁפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים. ֶשֶּׁנֱאַמר, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח 

ְוֶאת ָּבֵּתינּו  ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים  ְּבִמְצַרִים  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַלְיָי ֲאֶשׁר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי  ֶּפַסח הּוא 

ִהִּציל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִיְשַּׁתֲחוּו:

ַמָּצה זּו ֶשָׁאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה? 
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ֶשִּׁנְגָלה  ַעד  ְלַהֲחִמיץ  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשׁל  ְּבֵצָקם  ִהְסִּפיק  ֶשֹׁלּא  ׁשּום  ַעל 

ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם. ֶשֶּׁנֱאַמר, ַויֹּאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים 

ֻעגֹּת ַמּצֹות ִּכי ֹלא ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעֹשּו ָלֶהם:

ָמרֹור ֶזה ֶשָׁאנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה?
ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו  ֶשֶּׁנֱאַמר,  ְּבִמְצָרִים.  ֲאבֹוֵתינּו  ַחֵּיי  ֶאת  ַהִּמְצִרים  ֶשֵּׁמְררּו  ׁשּום  ַעל   

ַּבֲעֹבָדה ָקָשׁה ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּשֶׂדה ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך:

ואת
בתינו 
הציל
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“והגדת לבנך“ - 
כשעדיין אין בן או בת

ד“ר עינת רמון

שנה שנה יושבים ִעמנו ובינינו אלו החווים בדידות ואימה קשה אפילו מגזירת פרעה: 
ְּתַחּיּון“ )שמות א, כב(... התקווה לזיווג טוב  ַהַּבת  ְוָכל  ַּתְשִׁליֻכהּו  ַהְיֹאָרה  ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  “ָּכל 
ולפרי בטן עוברת כחוט השני בסיפורי האבות והאימהות, ותפילתם הבלתי פוסקת חיה 

ופועמת בכל דור ודור.

שעה שאין אנו מניחים לכמיהה להורות משותפת של אב ואם, איננו מרפים מהמאבק 
הזוגי על פרי בטן, ובוודאי לא מתייאשים ממציאת הזיווג הראוי גם בגילאים מבוגרים. 
העם  ישראל,  ארץ  בבניין  ויהודייה  יהודי  כל  של  הייעוד  ומציאת  חייהם  משימות  הרי 

היהודי ובאהבת התורה ובהפצתה, מוטלות על כל יהודי ויהודייה, בכל עת.

והמצוות  וליל הסדר: אהבת התורה  זו אחת המשמעויות העמוקות של קורבן הפסח 
של הדורות הבאים מתחזקת בלילה זה, באמצעות ההשראה לדור הבא שמעניקים אלו 

שזכו ואלו שרצו אך לא זכו )עדיין( לזיווג ראוי ולפרי בטן. 

לנו  זכו לפרי בטן בעצמם, אך הם הורישו  היו כמה מגדולי ישראל שלא  בדור אחרון 
והרבי  קוק  יהודה  צבי  הרב   – רבים  רוחניים  צאצאים  להם  ויש  ודעת  אמונה  אוצרות 
 – מלובביץ’  הרבי  של  דודתו  ובת  ליבוביץ’,  נחמה  הדור,  מורת  גם  כן  וכמו  מלובביץ’, 
המחנכת והמשוררת זלדה מישקובסקי, שגם התחתנה בגיל מבוגר. ללא ספק, אנשים 
ונשים אלו עיצבו גם הם, לצד זוגות רבים של אבות ואימהות, את הדורות הבאים בעם 

ישראל, במתן דוגמה אישית לבניין העם כמשפחה מורחבת, וביראת ה’.

והגדת 
לבינך

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים. ֶשֶּׁנֱאַמר, 
ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 

ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם. ֶשֶּׁנֱאַמר, ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּשׁם 

ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ִנְשַּׁבע ַלֲאבֹוֵתינּו:
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אוחזים את הכוס ביד, מכסים את המצות ואומרים:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵּׁבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס 
ִמָּיגֹון  ְלֵחרּות,  ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ָהֵאּלּו.  ַהִּנִּסים  ָּכל  ֵאת  ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶשָׁעָשׂה  ְלִמי 

ְלָפָניו  ְוֹנאַמר  ִלְגֻאָּלה,  ּוִמִּשְׁעּבּוד  ָּגדֹול,  ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִשְׂמָחה, 

ִשׁיָרה ֲחָדָשׁה ַהְללּוָיּה:

אור העתיד כבר כאן
הרבנית רות בנימין

כשחֹווים חיסרון, צער, כאב ותסכול – זהו חלון ההזדמנויות שה’ פותח לנו כדי להעמיק את 
הקשר עימו. לחפש ולמצוא אותו עימנו גם כשנסתר.

וכך כותב הרמח“ל בסוף איגרת הקיווי:

ַהִּתְקָוה  ּוְבֹכַח  ִּכְבָיכֹול.  ְבָצָרה“ )תהלים צא, טו(,  ָאֹנִכי  “ִעּמֹו  ֶנֱאַמר,  ְּבָצָרה  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ִּבְזַמן 
יֹוֵצא ִמן ַהָּצָרה, הּוא, ְוִכְבָיכֹול ]ה’[ יֹוֵצא ִעּמֹו. 

כשייכנס קו של אור בתוך החושך, כשנקווה ונייחל לטוב, יחבר אותנו הקיווי אל השלמות 
והישועה, הנראות כה רחוקות עכשיו.

בכך שנדמיין את הטוב העתידי ונודה עליו כבר מעתה, חיינו יוארו מקו האור, וככל שנתאר 
כשנהיה  נרגיש  איך  ונלבש,  נחוש  מה  נראה,  )מה  מוחשית  ובצורה  בפירוט  העתיד  את 
במיטבנו והבעיה תיפתר(, כן תיקבע וֵתיחקק בנשמתנו החוויה של קרבת א-לוהים וחסדו.

כשנרגיש קושי מול המתבגרים, נעלה בעיני רוחנו את דמותם כבוגרים. נודה על היותם 
נתחבר  מחסור,  כשנחווה  ייחודיותו;  פי  ועל  בדרכו  אחד  כל  ומיטיבים,  נפלאים  אנשים 

למקור השפע, נדמיין כל טוב בגשמיות וברוחניות, וכבר נתחיל לחוש רווחה.

כך נפעל גם נוכח מציאות נפולה וחסרה, כשערכים בסיסיים מקועקעים בשיטתיות. מול 
אווירת בלבול שבה הבריא והמתוקן מוטל בספק, נַשווה בנפשנו שלמות עתידית, בה כל 

נברא מקיים את ייעודו כפי כוונת בוראו ומביא לתיקון עולם ולא חלילה להחרבתו.

נלמד “ללוות“ מהטוב הצפון עבורנו, אף שטרם התגלה במלואו, ולהודות עליו כאן ועכשיו.

זו תהיה, ללא ספק, שירה חדשה. 

ממש יציאת מצריים מתחדשת.

ונאמר לפניו 
שירה חדשה 

הללויה



50

מעקרת בית לאם הבנים

ד’’ר חנה קטן

הם שבעי אכזבות. התפילות  כבר שנתיים. המבטים סביבם מעיקים.  הם מצפים 
בבית הכנסת נעשו בלתי נסבלות עבורו. שיחות הנשים מדירות אותה. והנה, שני 
הדם  בדיקת  אבל  מאמינים,  לא  הם  צפוי.  בלתי  מהפך  מחוללים  ורודים  פסים 
ירחים  תשעה  עליהם  עוברים  וכך,  בעננים.  נוגע  שלהם  הריחוף  בחיוב.  מהנהנת 
כימים אחדים, כולל כל הבדיקות הנלוות. והנה, הגיע היום הגדול. הצירים מתקרבים 
ומקרבים אותם לחדר הלידה. כשהוא מגיח לאוויר העולם, כולו מקומט ואדמדם, 

אין מאושרת ממנה. היא מצמידה אותו לחיקה, ושטה ברקיע העשירי.

ואז, מגיעה השעה לחזור הביתה. הכול מוכן. העגלה ממתינה, החדר מאובזר בטוב 
טעם, בגדים תכלכלים מקופלים בארון הקטן ליד מיטת התינוק הענקית. השעה 
מאוחרת. היא טועמת מהארוחה המפנקת שהכינה השכנה ומתכוננת להנקת לילה. 
ופתאום, היא קולטת את המשמעות של התגשמות החלום. מבחורה צעירה היא 
הפכה לאם, וזה אומר שהישות הזעירה הזאת תלויה בה, ובמזון שתספק, באופן 
אם.  רחמי  של  ממעיין  אין-סופית  נתינה  זאת  אימהּות  ההתחלה.  רק  וזו  בלעדי. 
כעת הצרכים פיזיים, אבל עם השנים, חבל הטבור יתארך ככל שיגדל הילד, ויבקש 
של  הכלה,  של  אימהיות  תכונות  אותן  כל  תתאספנה  ואז  חייו.  תסריט  את  לביים 
אמון ואמונה ושל ביטחון. טוב, אחרי מסע הפריון שעברה, היא תצלח בטוב את 
השלבים הבאים. הכול מדויק. המסע שעברו הכין את הכלים לגידול של נשמות 

גבוהות ושל הורות מופלאה.

מזל טוב.

מושיבי עקרת 
הבית, אם 

הבנים שמחה, 
הללויה

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי ַהְללּו ֶאת ֵשׁם ְיָי: ְיִהי ֵשׁם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ִמִּמְזַרח 
ֶשֶׁמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵשׁם ְיָי: ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי ַעל ַהָּשַׁמִים ְּכבֹודֹו: ִמי ַּכְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  

ֵמַאְשּׁפֹת  ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּשַׁמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְשִּׁפיִלי  ָלָשֶׁבת:  ַהַּמְגִּביִהי 

ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִשׁיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: מֹוִשׁיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים 

ְשֵׂמָחה ַהְללּוָיּה: 
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ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז:  ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים  
ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו  
ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור:  ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס  
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן:  ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים  
ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור:  ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס  
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן: ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים  
ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב:  ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ  
ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים  

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ְוִהִּגיָענּו 
ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים  ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֵּכן  ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור.  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה 

ַּבֲעבֹוָדֶתָך,  ְוָשִׂשׂים  ִעיֶרָך,  ְּבִבְנַין  ְשֵׂמִחים  ְלָשׁלֹום,  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבִאים  ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים 

ְונֹאַכל ָשׁם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים )במוצ“ש אומרים: ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים( ֲאֶשׁר 

ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵשׁנּו. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָׂרֵאל: 

האשכנזים מברכים כאן, והספרדים לא מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
ושותים בהסיבת שמאל.
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ָרחְצָה

 נוטלים ידיים לסעודה ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים:

רגע לפני
הרב זאב שמע

ועד  שונים,  מסוגים  שירותים  דרך  מאוכל,   – ביותר  זמין  לנו  שחסר  מה  כל  שבו  בעולם 
דברים  עבור  וההשתדלות  ההכנה  כי  נראה   – כפתור  בלחיצת  גדולה  הלוואה  לבקשת 

שחסרים לנו נעשות מיותרות.

אנו כה שקועים בתרבות הכאן ועכשיו, נטולת הסבלנות ואורך הרוח ביחס לקשיים בדרך, 
עד שאפילו בתחומים היסודיים ביותר, כגון בניית המשפחה, יש שחושבים שניתן ליישם 
את אותה שיטה: קשר יוצרים בקליק וישר צוללים למים העמוקים. ואם בהמשך מתגלה 
שבמקום  כשם  ממש  במקומה.  אחרת  ולבנות  משפחה  לפרק  בקלות  ניתן  קשה,  שקצת 

לטרוח ולהכין ארוחה, אפשר פשוט לקנות מזון מהיר, שכידוע – הוא לא הכי בריא...

כדאי רגע להאט את הקצב, לעצור לרגע ולחשוב. אחת הסיבות שבגללן תיקנו חז“ל נטילת 
ידיים לפני אכילה היא כדי לגרום לנו להרהר ולחשוב לשם מה אנו רוצים לאכול עכשיו, 
האם האכילה חיונית )והאם גופנו זקוק כעת לעוד כמה קלוריות...(, ואם כן – כיצד נרומם 

ונקדש את אכילתנו.

צורך פשוט כאכילה מצריך אותנו לברר כיצד נמלא אותו בצורה מועילה ומרוממת, ואם 
ויקרות לעולם. אי אפשר  כן קל וחומר בבניית התא המשפחתי והבאת נשמות קדושות 
להתייחס לכך בקלות ראש. ילדים זקוקים לתא משפחתי בעל שורשים בריאים ואיתנים 
שמהם יוכלו לגדול ולפרוח. תא משפחתי זקוק לתכנון ולמחשבה מעמיקה כיצד נעניק בו 

לילדינו את היסודות לחיים בריאים ולפיתוח נפש בריאה.

רחצה
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לוקחים את שלוש המצות ביד ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:
מניחים את המצה התחתונה, אוחזים בשתיים האחרות ומברכים: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה:

מוֹצִיא-
ַמצָּה

והחוט המשולש
הרב זאב שמע

אנו  הסדר  בליל  זו,  לצד  זו  העומדות  חלות  שתי  על  מברכים  אנו  שבה  לשבת,  בניגוד 
מברכים “המוציא“ ו“על אכילת מצה“ על שלוש מצות הניצבות זו על גבי זו.

ייתכן שיש פה רמז לשתי מערכות יחסים קיומיות: זוג הלחמים בשבת מבטא את המערכת 
הזוגית. במערכת זו בני הזוג עומדים זה לצד זו ויוצרים מערכת הרמונית שבה כל אחד 
זולתו ותורם למערכת את הפן הייחודי שלו. לגבי “מגדל“ שלוש  מבני הזוג משלים את 
המצות, מקובל לפרש שהן מסמלות את המעמדות השונים בעם ישראל: כהן, לוי וישראל. 
אך ברבותינו הראשונים )ספר המנהיג( מצאנו כי שלוש המצות הינן כנגד שלושת האבות.

אנו  הפסח  בחג  ונכד.  בן  אב,  היהודית:  הדורות  שושלת  את  מסמלים  האבות  שלושת 
מעביר  הסב  לבנו.  ובנך  ח(,  יג,  )שמות  ְלִבְנָך“  “ְוִהַּגְדָּת  הדורות:  שבין  הקשר  על  עומדים 
את המסורת לבן שממשיכה לנכד. זו אחת הסיבות לכבוד שאנו רוחשים לאלו הגדולים 
מאיתנו ושהביאונו לעולם ועד הלום. במהלך שנות השישים של המאה העשרים חדרה 
הגישה הפסיכולוגית שהעמידה את הילד במרכז, וטושטש מעמדם ההיררכי והחינוכי של 
ההורים כלפי ילדיהם. משפחה ללא סמכות הורית התבררה כאחד הכישלונות הגדולים 
בגידול  והמוסרי  החינוכי  הרגשי,  בתחום  רבים  לקשיים  שהוביל  כישלון  ילדים,  בגידול 

ילדים במאה העשרים. “ליל הסדר“, כשמו כן הוא – מחזיר אותנו 
לסדר הנורמלי, בו הדור המבוגר מנחיל את ערכי הנצח לדור הצעיר 

ומחנכו לאורם, ובכך מביא להרמוניה משפחתית הכוללת דורות שונים 
אחוזים זה בזה.

מוציא- 
מצה
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ָמרוֹר

 לוקחים כזית מרור, טובלים בחרוסת, מברכים ואוכלים בלא הסיבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור:

זיכרון ממותק 
יאיר הרשקוביץ

רגע של דממה, סבתא מדברת. עיניים דומעות מתרגשות. המסר עובר בין המילים, בשקט, 
בדממה יוקדת. אפילו הנכדים הקטנים מרגישים את הרצינות ויראים מלפצות פה.

רגע לפני שמכניסים לפינו את המרור, סבתא עוצרת הכול. היא אוחזת במרור, אומרת: “לו 
היה לי את זה באושוויץ... סעודת מלכים“, מברכת ונוגסת! 

כמה חשוב לזכור ולא לשכוח, בשעה השמחה ביותר, שעת ההודיה על היציאה ממצרים, 
על העלייה מהגלות. המרירות של החיים היא ככל הנראה חלק בלתי נפרד מהעולם הזה 
אפילו  מרירות.  לעבור  מבלי  הזה  העולם  את  לחצות  דרך  באמת  אין  לפרוזדור.  הדומה 
בדור השפע שלנו, התלונות עולות על ההודאות והתשבחות... אבל את המרירות הזו ניתן 
למתק, עם חרוסת, המסמלת את הטיט, את העבודה הקשה. סביב שולחן הסדר יושבים 

אנו, כל בני המשפחה יחדיו, זוכרים וממתקים בעמל החיים.

זה  עמלנו   – הפרך המרה  בניגוד לעבודת  אולם  בו,  ושקועים  משקיעים  אנו  עמל שואב, 
הוא  ועוד,  ההורים  כיבוד  הילדים,  חינוך  איתנה,  זוגיות  בניין  של  המאמץ  וממתק.  מתוק 
המביא את הברכה הממתקת כל מרירות בחיים. זו היא הנחת הנסוכה על קמטי פניה של 

סבתא... 

וכסבתא כן כולנו, לכולנו רגעים מרירים שאנו חווים, כילדים, כהורים, כסבים וכסבתות. 
החשוב הוא שאנו ביחד, משפחה אחת המרכיבה אומה אחת, תומכים זה בזה בקשר דם 

ונשמה, קשר חיים היוצר עולם שלם ומלא.

מרור
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כּוֵֹרךְ 

במקדש אוכלים את הפסח בסוף הסעודה. לדעת הלל אוכלים אותו כרוך במצה ומרור. 
לדעת חכמים אוכלים אותו בפני עצמו. 

כאשר אין מקדש כורכים כזית מן המצה השלישית וכזית מרור 
ואוכלים את שניהם ביחד בהסיבה ובלא ברכה. לפני האכילה אומרים:

ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. 
ֵּכן ָעָשׂה ִהֵּלל. 

ִּבְזַמן ֶשֵּׁבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור 

ְואֹוֵכל ְּבַיַחד ְלַקֵּים ַמה ֶשֶּׁנֱאַמר 

ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכֻלהּו:  
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השניים מן האחד
אלעזר אנסבכר

)בין  המרור מבטא את השעבוד, את מרירות החיים שבעבודת הפרך. המצה מבטאת 
ותכלית אחת:  היתר( את הגאולה, את היציאה מעבדות לחירות. לשניהם שורש אחד 
להעצים אצלנו את הקשר לה’ ואת ההכרה בהשגחתו עלינו. יעד משותף, אבל הדרכים 
אליו שונות לחלוטין – הקושי העצום מכוון אותנו אל מי שהיכולת לעזור נמצאת בידיו, 

והגאולה מהקושי העצום ממלאת את ליבנו בהכרת 
טובה ענקית וברגש אהבה עז. ומכיוון שהשניים הללו 

הם זוג, ִהלל סבר שיש לכורכם ולאוכלם יחד. 

הגאולה  תובן  יחד  ההפכים  של  הכריכה  מתוך  רק 
במלוא משמעותה. ובמילותיו של המהר“ל: “כי ידיעת 
ההפכים הוא אחד. ובשביל זה אמרו בערבי פסחים 
בהגדה: ‘מתחיל בגנות ומסיים בשבח’. ולמה מתחיל 
רק  אמיתית,  הכרה  לשבח  שאין  שמפני  רק  בגנות? 

]=אלא[ מן ההפך“ )נצח ישראל פרק א(. 

כך בגלות וגאולה, וכך גם בכל הזוגות שמהם מורכב 
איש  גם  וכמובן  וארץ,  שמים  ולילה,  יום   – עולמנו 
ואישה. שווים הם האחרונים בצלם א-לוהים שבהם, 
ונפרדו  בתחילה,  היו  מאוחדים  האחת.  בנשמה 
ובמינוני  בגופם, באופיים,   – לשניים שונים מהותית 
כוחות הנפש שבהם. כל אחד מהם מבטא את הפן 
האדם:  פני  את  יוצרים  יחד  ושניהם  שלו,  הייחודי 
ֱא-ֹלִהים  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו,  ָהָאָדם  ֶאת  ֱא-ֹלִהים  “ַוִּיְבָרא 
כז(.  א,  )בראשית  ֹאָתם“  ָּבָרא  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ֹאתֹו,  ָּבָרא 
היכולת להיפגש עם צלם א-לוהים שבאדם טמונה 
באיחוד ההפכים של האיש והאישה. היכולת לצאת 
בינינו,  בשוני  טמונה  הזולת  את  ולפגוש  מעצמנו 
 DNA-היוצר הנגדה וחיכוכים, העשרה והפריה. כשה
DNA משולב ומיוחד. גוון  שלו פוגש את שלה, נוצר 

חדש נולד. 

כורך
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אוכלים ושותים לכבוד יו“ט.

ׁשֻלְחָן 
עוֵֹרךְ 

“שולחן ערוך“ לגוף ולנשמה
יאיר הרשקוביץ

את  מוציאה  שהיא  שבועיים  ומחייכים.  נהנים  אוכלים,   – כולם  על  מסתכלת  מתבוננת, 
הנשמה, עובדת, מנקה, מסדרת, ונוסף על כל זה גם מבשלת... כמה נחת מתמלא ליבה רק 
מהמראה של אהוביה, עולמה, נהנים מיגיע כפיה. כולם משבחים ומהללים אותה על כל 
תבשיל ותבשיל... ואז יוצא אחד הסודות החמודים ביותר: “את העוף בעלי הכין, האמת 
שגם את החצילים ואפילו את ה...“. סוד שכל פעם מעלה חיוך מתוק, נעים. הילדים עם אור 

בעיניים כשרואים את הפרגון הזה חי, נושם ובועט...

לשני.  הראשון  חציו  בין   – ההלל  בתוך  הוא  צפון  כולו,  עורך“  שה“שולחן  הדבר,  ומעניין 
בורא העולם שהוציאנו ממצרי העולם הזה אל החירות  ומהללים את  בעודנו משבחים 
האמיתית, אנו לפתע עוצרים ואוכלים! אך לא מתוך חולשת רעב, אלא מתוך תפיסת עולם 
רחבה. הסימן “שולחן עורך“ – “עורך“ ולא “ערוך“ – עורך עבורנו את סדר החיים. משל הוא 

לחיים היהודיים עצמם.

המסורת היהודית מלווה תמיד בחיבור עולמות: גוף ונפש, רוח וחומר. בכל אירוע מופיעה 
הנפש  שיחות  ואחרי  לפני  המפנקים.  המאפיינים,  התבשילים  המשפחתית,  הארוחה 

והנשמה, יש כוס יין וארוחה. 

בפסח חיבור זה משמעותי במיוחד, משום שהחירות, כמו השעבוד, כוללת את כל מרחבי 
הקיום – הרוח והגוף; את כל מעגלי החיים – מתוך תוֵכנו ועד למשפחה, לקהילה, לאומה 

ולכלל האנושות. זו היא מהותה של היהדות, הכוללת והמאחדת את כל 
העולמות. זהו כוחה של המשפחה היהודית שמייצרת את החוויות 
השלמות הללו בחיינו. זוהי עוצמתה של מסורת הבונה את העתיד. 

שולחן 
עורך
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נעלם לנצח
פנחס בר קשת

את מסכת האכילה המפוארת של ליל הסדר חותם כזית מצה צפון, נעלם מן העין. הטעם 
שלו הוא זה שיישאר לאחר שייכבו האורות.

ונסתרת  יישאר מהגלוי לעין? ללא הנשמה הצפונה  כי ללא הנעלם המקושר לנצח, מה 
מהעין הגשמית, בדומה לא-לוהים אליו היא שייכת – מה יתרון יש לו, לילוד אישה, על פני 

שאר בעלי החיים?

הרוחני,  בעולמו  כופרים  בלבד,  והאדם  החיים  חיצוניות  את  המכירה  הגסה,  העין  בעלי 
בעל המגמה והאופי, ובתביעותיו האדירות לשלמות, לטוב ולחסד. לדידם, האדם מצטמק 
לכדי מכונה גופנית משוכללת היוצרת בתהליך אבולוציוני ארוך, בשפע פעולות כימיות 

וביולוגיות, אשליה של תודעה, סיפור, משמעות ומגמה, עד רגע המוות. 

האדם  של  המשמעות  נטול  כגורלו  המכונות.  אוסף  של  סיפורן  המכונה,  של  וכסיפורה 
הפרטי כן גורלה של המשפחה האומללה, שאינה אלא חיבור מכני בין שני פרטים בעלי 

אינטרסים, צרכים ותאוות היכולים להתמלא רק בזוגיות הסכמית. 

ההכרה הישראלית הפוכה. הגלוי לעין הוא רק אפס קצהו של העולם הסמוי, מלא הברכה. 
וכגורלו הנעים והנצחי של הפרט, הטומן בחובו סיפור, מגמה, אופי ורצון אדיר, כן גורלה 
של המשפחה. אין כאן זוגיות הסכמית, אלא נשמה צפונה, סיפור מלא חיים, הנרקם דרך 
“איש  השלם.  א-לוהים  צלם  של  הצדדים  שני  והאישה,  האיש  של  ההדדית  ההשלמה 
ואישה, זכו – שכינה ביניהן“ )סוטה יז, א(. מאחורי הקלעים של הצרכים והאינטרסים נבנית 
מהות חדשה, הגדולה מסך חלקיה. נשמה חדשה נזרקת אל תוך הבית המלא באהבה, אמון 

וצניעות, וממלא תפקיד מרכזי בבניין עם הנצח. 

צפון

צָפוּן 

אוכלים בהסיבה כזית )ויש נוהגים שני כזיתים( מהמצה ששמרו לאפיקומן, זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע. 

אם צריך, אפשר לאכול גם ממצות אחרות
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ְ בֵָּרך

בית לחם 
חיים ברנסון

‘כו-לה סנדוויץ’ טוניסאי, הכניסו לי לברכת המזון את מלכות בית דוד ובניין הארץ!’ 

נכון. אכילה יהודית היא לא רק תדלוק של מכל מלא או שלשול מטבעות למכונת שעשוע 
בקניון. זו פעולה חומרית הנושאת בקרבה משמעות רוחנית אדירה, קשירת נשמה בגוף. 
לא לחינם ישנו דחף קיומי להזנת הגוף. זוהי התשוקה לחיים, למפגש שמיים וארץ. חיבור 

שהוא סוד ברכת היהדות. 

ודתות המזרח, איננו מנסים להתנתק מהעולם כדי להתחבר לא-לוהים.  בניגוד לנצרות 
עיקר  בא.  הבא  העולם  הזה  העולם  ודרך  מעשיות  במצוות  מתלבשת  התורה  להיפך. 
החידוש של התורה הוא שא-לוהים מתגלה בכול, וגם אם ברובד מסוים יש מלחמה בין 
החומר לרוח, האידיאל הוא שהם יולחמו וייעשו אגודה אחת. בכל אכילה שהיא, ובפרט 
באכילות מצווה כקורבן פסח, מצה ומרור. וכמו ברמה הפרטית כך גם ברמה הלאומית. 
אנו ממלכת כוהנים וגוי קדוש. ַעם בעל טריטוריה ומערכת שלטונית מפותחת ופרקטית 

למהדרין, שנוהג בערכיות ובקדושה בכל צדדי החיים.

וכך גם ברמה המקשרת בין השתיים – הרמה המשפחתית. חיי המשפחה מורכבים מהמון 
לבני בניין, כמובן ישנן אבני יסוד רוחניות ונפשיות, אבל אולי יותר מכול –

 ישנן המוני אבני פסיפס צבעוניות וגשמיות, וכולן יחד יוצרות פאזל מגוון ושלם, 

 שמאפשר להשרות שכינה בינינו, ולהביא חיים וברכה לעולם.

ברך
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נוסח אשכנז:

ִשׁיר ַהַּמֲעלֹות, ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִשׁיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְשׂחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה, ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים 
ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים  ְשִׁביֵתנּו  ְיָי ֶאת  ְשֵׂמִחים. ׁשּוָבה  ָהִיינּו  ִעָּמנּו,  ַלֲעשֹֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ֵאֶּלה.  ַלֲעשֹֹות ִעם  ְיָי  ִהְגִּדיל 

ַהזְֹּרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה נֵֹשׂא ֶמֶשְׁך ַהָּזַרע, בֹּא ָיֹבא ְבִרָּנה, נֵֹשׂא ֲאֻלמָֹּתיו:

ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך

ְיִהי ֵשׁם ְיָי ְמבֹוָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה: א-ֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשּׁלֹו:

ָּברּוְך )בעשרה: ֱא-ֹלֵהינּו ( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשּׁלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא 
נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון 
ְלָכל  ּוֵמִכין ָמזֹון  ַלּכֹל  ַלּכֹל ּוֵמִטיב  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ִּכי הּוא ֵא-ל  ַהָּגדֹול.  ְשׁמֹו  ַּבֲעבּור  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר ָּבָרא. )ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשִּׂביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון(. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ַעל ֶשִׁהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל ֶשׁהֹוֵצאָתנּו ְיָי 
ֱא-ֹלֵהינּו  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך ֶשָׁחַתְמָּת ִּבְבָשֵׂרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך 
ֶשִּׁלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶשׁהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַׁאָּתה ָזן 

ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָׁעה:

ָּתִמיד  ַחי  ָּכל  ְּבִפי  ִשְׁמָך  ִיְתָּבַרְך  ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך,  ָלְך,  ֲאַנְחנּו מֹוִדים  ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו   ַהֹּכל  ְוַעל 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּכָּכתּוב, ְוָאַכְלָּת ְוָשָׂבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱא-ֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶשׁר ָנַתן ָלְך. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:

ְוַעל  ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך,  ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך,  ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמָך,  ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו , ַעל  ַרֵחם ָנא 
, ָאִבינּו,  ִשְׁמָך ָעָליו. ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשִּׁנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהַּבִית ַהָּגדֹול  ְוַעל  ָּדִוד ְמִשׁיֶחָך,  ַמְלכּות ֵּבית 
ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַּפְרְנֵסנּו, ְוַכְלְּכֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל 
ַהְּמֵלָאה,  ְלָיְדָך  ִּכי ִאם  ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם,  ָּבָשׂר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֹלא  ַּתְצִריֵכנּו 

ַהְּפתּוָחה, ַהְּגדּוָשׁה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹׁלּא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:

כשחל בשבת: 
ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּשִׁביִעי, ַהַּשָּׁבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך, 
ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו , ֶשֹּׁלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו,  ִלְשָּׁבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו 

ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוָשַׁלִים ִעיר ָקְדֶשָׁך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות: 
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ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּשַׁמע,  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע,  ְוָיֹבא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא-ֹלֵהי  ֱא-ֹלֵהינּו 
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַׁלִים ִעיר ָקְדֶשָׁך, 
ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים )טֹוִבים( 
ּוְלָשׁלֹום, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה: ָזְכֵרנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁיֵענּו 
בֹו ְלַחִּיים )טֹוִבים(. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו 

ִּכי ֵא-ל )ֶמֶלְך( ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה: 

ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשָׁלִים, ָאֵמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵא-ל, ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, 
ָויֹום הּוא  ֶשְּׁבָכל יֹום  ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל.  ִיְשָׂרֵאל, ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב  ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה  ְקדֹוֵשׁנּו ְקדֹוׁש 
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד,  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 
ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ְוַכְלָּכָלה,  ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה,  ַהָּצָלה  ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים 

ְוָשׁלֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו:

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַּׁתַּבח 
ְלדֹור ּדֹוִרים. ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא 
ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשּׁבֹר ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצּוָאֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן 
הּוא ִיְשַׁלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוַעל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַׁלח ָלנּו ֶאת 
ְיָבֵרְך ֶאת  ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא  ִויַבֶּשׂר ָלנּו ְּבשֹֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב 
)ָאִבי מֹוִרי( ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה, ְוֶאת )ִאִּמי מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה, )אֹוִתי ְוֶאת ִאְשִּׁתי ְוֶאת ַזְרִעי( אֹוָתם 
ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם. אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלנּו. ְּכמֹו ֶשִּׁנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכָּּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְשֵׁלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ּוְצָדָקה  ְיָי  ְבָרָכה ֵמֵאת  ְוִנָּשׂא  ָשׁלֹום.  ְלִמְשֶׁמֶרת  ֶשְּׁתֵהא  ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ְיַלְּמדּו  ַּבָּמרֹום 
ֵמֱא-ֹלֵהי ִיְשֵׁענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱא-ֹלִהים  ְוָאָדם:

לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשֻּׁכּלֹו ַשָּׁבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו )ְל(יֹום ֶשֻּׁכּלֹו טֹוב. )ְליֹום ֶשֻּׁכלֹו ָארוְך, יֹום ֶשַּׁצִּדיִקים יֹוְשִׁבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם 
ְּבָראֵשׁיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהְּשִׁכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם(:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא: ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁיחֹו 
ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶשׂה ָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדֹוָשׁיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁי ְיָי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: 
הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשִּׂביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח 
ְיָי ֹעז  ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם:  ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב  ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם  ַּבְיָי ְוָהָיה 

ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁלֹום:  

נוסח עדות המזרח:

ּגֹוִים  ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך.  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו.  ְיָחֵּננּו  ִשׁיר: ֱא-ֹלִהים   ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹת  ַלְמַנֵּצַח 
ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעִּמים ֱא-ֹלִהים . יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ִיְשְׂמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְשּׁפֹט ַעִּמים ִמיׁשר. ּוְלֻאִּמים 
ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעִּמים ֱא-ֹלִהים . יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה. ְיָבְרֵכנּו ֱא-ֹלִהים  ֱא-ֹלֵהינּו: 

ְיָבְרֵכנּו ֱא-ֹלִהים . ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 

ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ְּבָכל-ֵעת. ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְשָׁמע. ֶאת ָהֱא-ֹלִהים  ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁמֹור, 
ִּכי ֶזה ָּכֹל ָהָאָדם: ְּתִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָשׂר ֵשׁם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: ַוְיַדֵּבר ֵאַלי, ֶזה ַהֻשְּׁלָחן ֲאֶשׁר ִלְפֵני ְיָי: 

ִאם ְמָבְרִכים ְּבִזּמּון ַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: 
ַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך לַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָשׁא. ַהְמֻסִּבים עֹוִנים: ָשָׁמִים. 
ַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָשׁא )בשבת: ּוִבְרׁשּות ַשַּׁבת ַמְלְּכָתא( 

ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ַקִּדיָשׁא. ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרך )ַּבֲעָשָׂרה: ֱא-ֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשׁלֹו: 
ַהְמֻסִּבים עֹוִנים: ָּברּוְך )ַּבֲעָשָׂרה: ֱא-ֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשׁלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:

ַהְמָבֵרְך חֹוֵזר ְואֹוֵמר: ָּברּוְך )ַּבֲעָשָׂרה: ֱא-ֹלֵהינּו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשׁלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵא-ל ַהָּזן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻכּּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד 
ְּבֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים. נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר. ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר 
ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי הּוא ֵא-ל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ְוֻשְׁלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל, 
ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכֹל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר ָּבָרא, ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו, ָּכָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. 

ּוַמְשִּׂביַע ְלָכֹל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל: 

נֹוֶדה ְּלָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ַעל ֶשִׁהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְּבִרית ְותֹוָרה ַחִּיים 
ּוָמזֹון. ַעל ֶשׁהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך ֶשָׁחַתְמָּת ִּבְבָשֵׂרנּו, 
ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשִּׁלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך ֶשׁהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶשַׁאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: 

ְוַעל ַהֹּכל ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְשָׁמְך ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת ְוָשָׂבְעָּת. ּוֵבַרְכָּת 
ֶאת ְיָי ֱא-ֹלֶהיָך ַעל-ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁר ָנַתן ָלְך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון: 
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ְוַעל  ְּכבֹוָדְך,  ִמְשַּׁכן  ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך,  ְירּוָשַׁלִים  ְוַעל  ַעָּמְך,  ִיְשָׂרֵאל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו   ַרֵחם 
ֵהיָכָלְך, ְוַעל ְמעֹוָנְך, ְוַעל ְּדִביָרְך, ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶשִּׁנְקָרא ִשְׁמָך ָעָליו. ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, 
ַּפְרְנֵסנּו, ַּכְלְּכֵלנּו, ַהְרִויֵחנּו, ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו, ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ִליֵדי ַמְּתנֹות 
ָּבָשׂר ָוָדם, ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ֶאָּלא ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה, ָהֲעִשׁיָרה ְוַהְּפתּוָחה. ְיִהי ָרצֹון ֶשֹּׁלא ֵנבֹוׁש 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא, ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִשׁיָחְך ַּתֲחִזיֶרָּנה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: 

כשחל בשבת:
הּוא  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  יֹום  ִּכי  ַהֶּזה  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּשָּׁבת  ַהְּשִׁביִעי.  יֹום  ּוְבִמְצַות  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ֱא-ֹלֵהינּו   ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
ִצּיֹון  ְּבֶנָחַמת  ְוַהְרֵאנּו  ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו.  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְוַאל ְּתִהי  ֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך.  ְּכִמְצַות  ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו  ְוָננּוַח ּבֹו  ִנְשּׁבֹת ּבֹו  ִמְּלָפֶניָך. 
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהֶּנָחמֹות ַוֲהַגם ֶשָׁאַכְלנּו ְוָשִׁתינּו ֻחְרַּבן ֵּביְתָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא ָשַׁכְחנּו. ַאל ִּתְשָּׁכֵחנּו 

ָלֶנַצח ְוַאל ִּתְזָנֵחנּו ָלַעד ִּכי ֵא-ל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה: 

ֱא-ֹלֵהינּו  ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּשַׁמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו 
ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו. ִזְכרֹון ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך. ְוִזְכרֹון ָמִשׁיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך. ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָׂרֵאל 
ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָשׁלֹום. ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, 
ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁיֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו 
ּבֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִשׁיֵענּו ּבֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. 

ְוהֹוִשׁיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה: 

ְוִתְבֶנה ְירּוָשַׁלִים ִעיָרְך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְירּוָשָׁלִים. 
)ְואֹוֵמר ְּבַלַחׁש: ָאֵמן(: 

ּגֹוֲאֵלנּו.  ַאִּדיֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו.  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ָהֵא-ל  ָלַעד  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו   ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְקדֹוֵשׁנּו. ְקדֹוׁש ַיֲעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרֵאל. ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכל. ֶשְּׁבָכל יֹום ָויֹום הּוא 
ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד 

ְוַרֲחִמים ְוֵרַוח ְוַהָּצָלה ְוָכל טֹוב: 

הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּשַׁמִים  ִיְשַּׁתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו:  ִּכֵּסא  ַעל  ִיְשַּׁתַּבח  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ִיְשַּׁתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְוֹלא ְבִאּסּור ְּבַנַחת ְוֹלא ְבָצַער: ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן 
ָשׁלֹום ֵּביֵנינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַׁלח ְּבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח 
ְמֵהָרה  יֹוִליֵכנּו  ָהַרֲחָמן הּוא  ַצּוָאֵרנּו:  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ָּגלּות  ִיְשּׁבֹור עֹול  ָהַרֲחָמן הּוא  ְּדָרֵכינּו:  ֶאת 
קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְשֵׁלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן 
ְּכמֹו  ַהָּגדֹול  ִּבְשׁמֹו  ִמֶּמּנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָהְרָחָבה:  ָידֹו  ֶאת  ָלנּו  ִיְפַּתח  הּוא 
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ֶשִּׁנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה ְשֵׁלָמה. ְוֵכן 
ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְשׁלֹומֹו: 

ְּבַשָּׁבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשֻׁכּּלֹו ַשָּׁבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים: 

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻׁכּּלֹו טֹוב:  ָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל 
ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂינּו ְלֵשׁם ָשָׁמִים: 

ִּבְרַּכת ָהאֹוֵרַח: 

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשְּׁלָחן ַהֶּזה ֶשָׁאַכְלנּו ָעָליו ִויַסֵּדר ּבֹו ָכֹּל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם ְוִיְהֶיה ְּכֻשְׁלָחנֹו ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָּכל ָרֵעב 
ִמֶּמּנּו יאַכל, ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו ִיְשֶּׁתה. ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית 
ַהֶּזה ּוַבַעל ַהְּסֻעָּדה ַהֹזּאת. הּוא ּוָבָניו ְוִאְשּׁתֹו ְוָכל ֲאֶשׁר לֹו. ְּבָבִנים ֶשִּׁיְחיּו. ּוִבְנָכִסים ֶשִּׁיְרּבּו. ָּבֵרְך ְיָי ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה. 
ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזַּדֵּקק ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון. ָשׂׂש ְוָשֵׂמַח ָּכל 

ַהָּיִמים ְּבעֶשׁר ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ֹלא ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון: 

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּיינּו ִויַזֵּכנּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו. ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד-עֹוָלם: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו. ְוֹדְרֵשׁי ְיָי 
ֹלא ַיְחְסרּו ָכֹל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם: ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן 
ֶּשׁהֹוַתְרנּו  ִלְרפּוָאה. ּוַמה  ִיְהֶיה  ֶּשָּׁשִׁתינּו  ְלָשְׂבָעה. ּוַמה  ִיְהֶיה  ֶּשָׁאַכְלנּו  ִלְבָרָכה: ַמה  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה. 
ָשַׁמִים  עֹוֵשׂה  ַלְיָי.  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  ְיָי:  ִּכְדַבר  ַוּיֹוִתירּו  ַויֹּאְכלּו  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיֵּתן  ְּכִדְכִתיב  ִלְבָרָכה  ִיְהֶיה 

ָוָאֶרץ: ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַּבְיָי. ְוָהָיה ְיָי ִמְבָטחֹו: ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן. ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁלֹום: 

עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
ושותים בהסיבה.

מוזגים את כוסו של אליהו, פותחים את הדלת ואומרים:

ְשׁפֹוְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים 
ֲאֶשׁר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁר ְּבִשְׁמָך ֹלא ָקָראּו:

ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשּׁמּו:

ְשָׁפְך ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּשׂיֵגם:

ִּתְרּדֹוף ְּבַאף ְוַתְשִׁמיֵדם ִמַּתַחת ְשֵׁמי ְיָי:

מוזגים כוס רביעית.
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ַהלֵּל

זה לא אני, זה אתה
חיים ברנסון

מה בין הלל להודאה? הבדל עדין ועמוק. נניח שא-לוהים נגלה ממעון קדשו, הופיע והושיע 
חמים  זרמים  גדותיו  על  נמלא  ליבם  עבדותם.  לארץ  חייהם  מבית  שגלו  עבדים  של  עם 
יכולים רגשות אלו להתפצל לשני אפיקים: אפיק ההודיה  וכאן  של רגשות עזים כלפיו. 
יודו לו מעומק לב על כל הטובה שגמל ִעמם, ובשני יהללו את  ואפיק ההילול. בראשון, 
טובו וחסדו שהתגלו בעת שהושיעם. ההודאה מתייחסת אלינו, מקבלי הטובה. אנו מודים 
בכך שנצרכנו לחסד ומודים על כך שקיבלנו אותו. בהלל יש דרגה מופלאה יותר: אנחנו 
בכלל לא צד בסיפור. אנו עומדים מן הצד ונפעמים מגודל הטוב והחסד של נותן הטובה, 

שנמצאים בו בלי קשר אלינו, וכעת זכינו לפגוש בהם.

גם במערכות יחסים בינינו אפשר לתת ביטוי להבדל עדין זה. כשזולתנו משקיע ומעניק 
כך  על  להגיב  יכולים  אנו  מה,  דבר  לנו 
שלנו  הצורך  מילוי  על  תודה  בהבעת 
ואנו  במעשיו,  הזולת  עימנו  שעשה 
בתכונותיו  ולהתבונן  להעמיק  יכולים 
הטובות שהתבטאו במעשיו, ואותן לציין 
מהרגישות  מאוד  “התרשמתי  בפניו: 
שלך היום כלפיי וכלפי הילדים“, “נגעה 
היום.  שאמרת  הטובה  המילה  לליבי 
המדהימה  קולעת  ניסוח  יכולת  לך  יש 
נוגע  וזה  הלאה.  וכן  שפגשתי“,  ביותר 
אפשר  וכמובן,  עמוק.  יותר  הרבה 
האפיקים.  בשני  בו-זמנית  להתקדם 

בחיזוק הקשר אין “יותר מדי“. 

הלל
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ממשיכים את פרקי ההלל שהתחלנו בסימן מגיד:

ֹלא ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו ִּכי ְלִשְׁמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא 
ֱאֹלֵהיֶהם: ֵוא-ֹלֵהינּו ַבָּשָׁמִים ּכֹל ֲאֶשׁר ָחֵפץ ָעָשׂה: ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂה ְיֵדי ָאָדם: 

ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְשָׁמעּו ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון: 

ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂיֶהם ּכֹל ֲאֶשׁר 

בֵֹּטַח ָּבֶהם: ִיְשָׂרֵאל ְּבַטח ַּבְיָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַבְיָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 

ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַבְיָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 

ַהְּקַטִּנים  ְיָי  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהֹרן:  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְשָׂרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיָי 
ְיָי ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם: ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי עֵֹשׂה ָשַׁמִים ָוָאֶרץ:  ִעם ַהְּגדִֹלים: ֹיֵסף 

ֹיְרֵדי דּוָמה:  ָיּה ְוֹלא ָּכל  ְיַהְללּו  ִלְבֵני ָאָדם: ֹלא ַהֵּמִתים  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלְיָי  ָשַׁמִים  ַהָּשַׁמִים 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְשַׁמע ְיָי ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי 
ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא: ּוְבֵשׁם ְיָי ֶאְקָרא ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִשׁי: ַחּנּון 

ְיָי ְוַצִּדיק ֵוא-ֹלֵהינּו ְמַרֵחם: שֵֹׁמר ְּפָתאִים ְיָי ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁיַע: ׁשּוִבי ַנְפִשׁי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי 

ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי: ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִשׁי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי: ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי 

ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד: ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב: 

ַלְיָי  ְנָדַרי  ֶאְקָרא:  ְיָי  ּוְבֵשׁם  ֶאָּשׂא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל  ַלְיָי  ָאִשׁיב  ָמה 
ֲאַשֵּׁלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאָּנה ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך 

ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁם ְיָי ֶאְקָרא: ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשֵּׁלם ֶנְגָדה ָּנא 

ם ַהְללּוָיּה:  ְלָכל ַעּמֹו: ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָשׁלִָ

ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים ַשְּׁבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: 
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֹיאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן  
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:   ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי  

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶשׂה ִלי ָאָדם: ְיָי ִלי ְּבֹעְזָרי 
ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְֹׂנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים: ָּכל 

ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵשׁם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵשׁם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 

דֲֹּעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵשׁם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם: ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל ַוְיָי ֲעָזָרִני: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה: קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ְיָי ֹעָשׂה ָחִיל: ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה ְיִמין ְיָי 

ֹעָשׂה ָחִיל: ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵשׂי ָיּה: ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִני: ִּפְתחּו 

ִלי ַשֲׁעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: ֶזה ַהַּשַׁער ַלְיָי ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו: אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי 

ִלי ִליׁשּוָעה: אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה: 

ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה: ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: ֵמֵאת ְיָי 

ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו: 

ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה בֹו: 
ָאָּנא ְיָי הֹוִשׁיָעה ָּנא  ָאָּנא ְיָי הֹוִשׁיָעה ָּנא  

ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא:  ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא:  

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵשׁם ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵשׁם ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי: ֵא-ל ְיָי 
ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵא-ל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד 

ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: ֵא-ִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך  ֱא-ֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: ֵא-ִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך ֱא-ֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: 

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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יש נוהגים לומר כאן:

ְיַהְללּוָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ָּכל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵשׂי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָׂרֵאל, 

ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְּׁבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְׁמָך ַמְלֵּכנּו. 

ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְׁמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵא-ל:

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלא-ֹלֵהי ָהֱא-ֹלִהים   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹשׂה ַהָּשַׁמִים ִּבְתבּוָנה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלעֵֹשׂה אֹוִרים ְּגדִֹלים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהֶּשֶׁמׁש ְלֶמְמֶשֶׁלת ַּבּיֹום  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁלֹות ַּבָּלְיָלה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיֹוֵצא ִיְשָׂרֵאל ִמּתֹוָכם  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוֶהֱעִביר ִיְשָׂרֵאל ְּבתֹוכֹו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשׁן  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַנֲחָלה ְלִיְשָׂרֵאל ַעְבּדֹו  
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶשְּׁבִשְׁפֵלנּו ָזַכר ָלנּו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵא-ל ַהָּשָׁמִים  

ִנְשַׁמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִשְׁמָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו. 
ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵא-ל.  ְורּוַח ָּכל ָּבָשׂר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם 

ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁיַע ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס )ְועֹוֶנה( ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת 

ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך )עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך( ֶאָּלא ָאָּתה. ֱא-ֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱא-

לֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות ַהְמֻהָּלל ְּברֹוב ַהִּתְשָּׁבחֹות ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו 

ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי )ֵער ִהֵּנה( ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשׁן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵשִׁנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים. ְוַהֵּמִשׂיַח 

ְלָך  ֶנֱעָלִמים(.  )ְוַהְמַפְעֵנַח  ְּכפּוִפים,  ְוַהּזֹוֵקף  נֹוְפִלים  ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים  ְוַהַּמִּתיר  ִאְּלִמים 

ְוִשְׂפתֹוֵתינּו  ַּגָּליו  ַּכֲהמֹון  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ַּכָּים  ִשׁיָרה  ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו  ֲאַנְחנּו מֹוִדים.  ְלַבְּדָך 

ָשָׁמִים  ְּכִנְשֵׁרי  ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח  ַּכֶּשֶׁמׁש  ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע  ְּכֶמְרֲחֵבי  ֶשַׁבח 

ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְׁמָך ַמְלֵּכנּו ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות 

)ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות( ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. )ִמְּלָפִנים( ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  

ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו. ּוְבָשָׂבע ִּכְלַּכְלָּתנּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. 

ּוֵמֳחָלִיים ָרִעים )ְוַרִּבים( ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְיָי 

ֱא-ֹלֵהינּו  ְוַאל ִּתְּטֵשׁנּו ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ָלֶנַצח:

ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶשִּׁפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָשָׁמה ֶשָּׁנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁר 

)ִויׁשֹוְררּו(  ִויָפֲארּו  ִויַשְּׁבחּו  ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם  ֵהן  ְּבִפינּו.  ַשְׂמָּת 

ִשְׁמָך  ֶאת  ְוַיְמִליכּו  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו 

ָלׁשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה.  ְלָך  ֶּפה  ָכל  ִּכי  )ָּתִמיד(.  ַמְלֵּכנּו 

ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך  ַעִין ְלָך ְּתַצֶּפה(.  ְלָך ִתָּשַׁבע. )ְוָכל 
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ְיַזְּמרּו  ּוְכָליֹות  ֶקֶרב  ְוָכל  ִייָראּוָך.  )ַה(ְּלָבבֹות  ְוָכל  ִתְשַּׁתֲחֶוה.  ְלָפֶניָך  קֹוָמה  ְוָכל  ִתְכַרע. 

ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל  ָכמֹוָך  ִמי  ְיָי  תֹּאַמְרָנה.  ַעְצמַֹתי  ָּכל  ֶשָּׁכתּוב  ַּכָּדָבר  ִלְשֶׁמָך. 

ְוֶאְביֹון ִמגְֹּזלֹו. )ַשְׁוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִתְשַׁמע ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִשׁיב ְותֹוִשׁיַע(: ִמי ִיְדֶמה ָּלְך 

ּוִמי ִיְשֶׁוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵא-ל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ֵא-ל ֶעְליֹון קֹוֵנה ָשַׁמִים ָוָאֶרץ. 

ְנַהֶּלְלָך ּוְנַשֵּׁבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁם ָקְדֶשָׁך ָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִשׁי ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי 

ֶאת ֵשׁם ָקְדׁשֹו:

ַהֶּמֶלְך  ְּבנֹוְראֹוֶתיָך:  ְוַהּנֹוָרא  ָלֶנַצח  ַהִּגּבֹור  ְשֶׁמָך.  ִּבְכבֹוד  ַהָּגדֹול  ֻעֶּזָך.  ְּבַתֲעֻצמֹות  ָהֵא-ל 

ַהּיֹוֵשׁב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּשׂא:

ׁשֹוֵכן ַעד. ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְשׁמֹו. ְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי ַלְיָשִׁרים ָנאָוה ְתִהָּלה:

ְּבִפי ְיָשִׁרים ִּתְתַהָּלל:
ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך:

ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם:
ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁים ִּתְתַקָּדש:

ֶשֵּׁכן  ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ַמְלֵּכנּו  ִשְׁמָך  ִיְתָּפֵאר  ְּבִרָּנה  ִיְשָׂרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ִרְבבֹות  ּוְבַמְקֲהלֹות 

ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵּׁבַח ְלָפֵאר  חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים. ְלָפֶניָך 

ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר )ּוְלַנֵּצַח( ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִשׁירֹות ְוִתְשְּׁבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַשׁי 

ַעְבְּדָך ְמִשׁיֶחָך:

ִיְשַּׁתַּבח ִשְׁמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵא-ל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה 
ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ִשׁיר ּוְשָׁבָחה ַהֵּלל ְוִזְמָרה ע ֹז ּוֶמְמָשָׁלה ֶנַצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה 

ּו(ֵמעֹוָלם  ְוַהָּקדֹוׁש,  ַהָּגדֹול  )ְלִשְׁמָך  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ּוַמְלכּות.  ְקֻדָּשׁה  ְוִתְפֶאֶרת  ְּתִהָּלה 

ְוַעד עֹוָלם )ַאָּתה ֵא-ל(:

יש נוהגים לחתום:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי. ֵא-ל ֶמֶלְך ָּגדֹול )ּוְמֻהָּלל( ַּבִּתְשָּׁבחֹות. ֵא-ל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות. 
ַהּבֹוֵחר ְּבִשׁיֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵא-ל ֵחי ָהעֹוָלִמים:
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ויש )אלה שלא אמרו “יהללוך“ לעיל( נוהגים לחתום:

ְיַהְללּוָך ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  )ַעל( ָּכל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵשׂי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 
ִיְשָׂרֵאל, ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְּׁבחּו ִויָפֲארּו )ִויׁשֹוְררּו( ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו 

ֶאת ִשְׁמָך ַמְלֵּכנּו )ָּתִמיד(. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְׁמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם 

ַאָּתה ֵא-ל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְשָּׁבחֹות: 

האשכנזים מברכים כאן, והספרדים לא מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:
ושותים בהסיבה ואח“כ מברכים ברכה אחרונה: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּשֶׂדה ְוַעל 
ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָׁרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְשּׂבֹוַע ִמּטּוָבּה. 

ַרֶחם ָנא ְיָי ֱא-ֹלֵהינּו  ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל 

ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהקֶֹּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְּׂמֵחנּו 

ּוְרֵצה  ּוְבָטֳהָרה. )בשבת:  ִּבְקֻדָּשׁה  ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ְוִנְשַּׂבע ִמּטּוָבּה  ִמִּפְרָיּה  ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה 

ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַשָּׁבת ַהֶּזה( ְוַשְּׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל 

ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה:  
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אקורד הסיום
הרב ליאור לביא

ציווי,  בלשון  המנוסחים   – “ורחץ“  “קדש“,   – הסדר  ליל  את  הפותחים  מהסימנים  בשונה 
ניסוחו הוא בלשון סביל  “רוצה“.  לא  ואפילו  “ְרצה“  הסימן החותם את הסדר לא מנוסח 
– “נרצה“, נגרם לו שירצה. מה פשר השינוי הזה ומה הוא יכול ללמד אותנו על התהליך 

הייחודי שעובר עלינו בליל הסדר?

וביאר את הדברים כך:  זה  “נרצה“( עמד על הבדל  )עולת ראיה, סימני הסדר,  הרב קוק 
פי  על  פועלים  רק  איננו  שבה  למדרגה  אותנו  מכשיר  הסדר  בליל  עברנו  אותו  התהליך 
ציווי, מצייתים וממלאים הוראות, אלא נפעלים – זורמים בשמחה ובטבעיות, ומבטאים את 

החוויה העמוקה והמענגת הזאת בשיר וזמר. 

גם ביחס לכל הסובבים אותנו – עצם ההתכנסות המשפחתית היא עובדה שאינה תמיד 
קלה לנו; אנחנו פועלים מתוך חובה ומשתדלים למלא אותה בשמחה ככל האפשר. גם 

לאחר מכן, מוכתבות לנו הוראות מדויקות של אכילה, שתייה וכד’. ובמילה אחת – סדר. 

שלב ה“נרצה“, הרווי בשירים ופיוטים אותם שרים כולנו יחד, מבקש לקחת אותנו לעומק 
וסדר  אין פה רק דרישה לחוק  וַלסדר אותו עברנו הלילה. כבר  נוסף בחיבור למשפחה 
חיצוניים שנכפים עלינו, אלא יש פה בקשה להתרצות זה לזה ולרצות את מה שמבוקש 

מאיתנו, מכל הלב. 

נפלאה,  כסימפוניה  מתוכנו  מתפרצות  הלילה  בכל  שקיבלנו  המדויקות  הנגינה  הוראות 
הייחודי  קולו  את  ומבטא  מקומו  את  מקבל  במשפחה  אחד  כל  בה  ורב-גונית,  עשירה 

בהתאמה ובהשלמה לכל יתר הקולות. 

“ונאמר כולנו שירה חדשה הללויה!

נרצה

נְִרצָה
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ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו. 
ְּכָכל ִמְשָּׁפטֹו ְוֻחָּקתֹו.

 ַּכֲאֶשׁר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו. 
ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעשֹֹותֹו. 
ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה. 

קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.
ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה. 

ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה:

ְלָשָׁנה
ַהָּבָאה

ִּבירּוָשָׁלִים:



74

ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה.
ְּברֹאׁש ַאְשֻׁמרֹות ֶזה ַהַּלְיָלה.

ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה.
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה.
ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה.

ְוִיְשָׂרֵאל ָיַשׂר ַלַּמְלָאְך ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה.
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה.

ִטַּסת ְנִגיד ֲחרֶֹשׁת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה.
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְשָּׁת ְפָגָריו ַּבַּלְיָלה.
ָּכַרע ֵּבל ּוַמִּציבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה.

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה.
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

ִמְשַּׁתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה.
נֹוַשׁע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה.
ִשְׂנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה.

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְשַׁנת ַלְיָלה. 

ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמַּלְיָלה.
ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוָשׂח ָאָתא בֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה.

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה.
ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה.

ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה.
ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְשַׁכת ַלְיָלה.

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
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ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה. ָּבחּור ַּכֲהָלָכה. ְּגדּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ָּדגּול ִּבְמלּוָכה. ָהדּור ַּכֲהָלָכה. ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה. ָחִסין ַּכֲהָלָכה. ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ָיִחיד ִּבְמלּוָכה. ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה. ִלּמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה. נֹוָרא ַּכֲהָלָכה. ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ָעָניו ִּבְמלּוָכה. ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה. ַצִּדיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה. ַרחּום ַּכֲהָלָכה. ִשְׁנַאָּניו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה. ּתֹוֵמְך ַּכֲהָלָכה. ְּתִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה. ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה:
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ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. 
ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵא-ל ְּבֵנה ֵא-ל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:

ָּבחּור הּוא. ָּגדֹול הּוא. ָּדגּול הּוא. ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. 
ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵא-ל ְּבֵנה ֵא-ל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:

ָהדּור הּוא. ָוִתיק הּוא. ַזַּכאי הּוא. ָחִסיד הּוא. ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב.
 ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵא-ל ְּבֵנה ֵא-ל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:

ָטהֹור הּוא. ָיִחיד הּוא. ַּכִּביר הּוא. ָלמּוד הּוא. ֶמֶלְך הּוא. נֹוָרא הּוא. ַסִּגיב הּוא. ִעּזּוז הּוא. ּפֹוֶדה הּוא. 
ַצִּדיק הּוא. ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵא-ל ְּבֵנה ֵא-ל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:
ָקדֹוׁש הּוא. ַרחּום הּוא. ַשַּׁדי הּוא. ַּתִּקיף הּוא. ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. 

ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵא-ל ְּבֵנה ֵא-ל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:

אב ללא בית 
חיים ברנסון

פיוט זה כולו בקשה אחת: שישוב וייבנה בית המקדש. ובמהרה בימינו. בקרוב. זו גם בקשה 
שלו וגם בקשה שלנו. 

אבל מהו בכלל בית? מה מיוחד בו? מהי מטרתו? מדוע הוא צריך בית? ובכלל, מדוע אנחנו 
צריכים בית?  בית הוא מקום. מקום שבו מתקיימים חיים. בו האדם מופיע כפי שהוא, או 
לפחות הכי קרוב לכך. מקום, גם פיזי כמובן, אבל אפילו הרבה יותר מכך, מקום במובן של 
שייכות. משפחה. בתורה, “בית“ הוא אדם ובניו ובני בניו עד עולם. כל אדם הוא חלק מבית. 

א-לוהים אינו מוגבל במקום, הוא מקומו של עולם. העולם שייך לו, ובמרחב הא-לוהי הזה 
מתחוללים ומתקיימים החיים. 

ומתגלה.  מופיע  א-לוהים  שבו  מקום  יש  העולם  ובתוך 
כמה שרק אפשר לחשוף. לחבר. לרומם. לשייך. והמקום 
הגבוהה  ברמה  נפגשים  שם  פיזי.  מקום  גם  הוא  הזה 
בניו   – ואנו  מלכנו  אבינו  והרעיה,  הדוד  ביותר  והקרובה 
העמוק,  הצדק  המענגת,  האהבה  מופיעה  שם  ובנותיו. 

הטוב הבלתי מוגבל, החסד המלא רחמים.

שם אנחנו פוגשים אותו, שם אנחנו פוגשים את עצמנו.

שייבנה.

המקדש  שבית  רוצים  היינו  האם  למחשבה:  נקודה 
ייבנה מחר בבוקר? למה?

אדיר
הוא
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5

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע. 
ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ְשַׁנִים ִמי יֹוֵדַע. ְשַׁנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ֶשַּׁבָּשַׁמִים  ֱא-ֹלֵהינּו   ֶאָחד  ַהְּבִרית.  לּוחֹות  ְשֵׁני  ָאבֹות.  ְשֹׁלָשׁה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ְשֹׁלָשׁה  יֹוֵדַע.  ִמי  ְשֹׁלָשׁה 
ּוָבָאֶרץ:

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע. ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  
ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ֲחִמָּשׁה ִמי יֹוֵדַע. ֲחִמָּשׁה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות 
ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ִשָּׁשׁה ִמי יֹוֵדַע. ִשָּׁשׁה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה 
ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

תֹוָרה.  חּוְמֵשׁי  ֲחִמָּשׁה  ִמְשָׁנה.  ִסְדֵרי  ִשָּׁשׁה  ַשַּׁבָּתא.  ְיֵמי  ִשְׁבָעה  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ִשְׁבָעה  יֹוֵדַע.  ִמי  ִשְׁבָעה 
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ְשׁמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע. ְשׁמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשַּׁבָּתא. ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. ֲחִמָּשׁה 
חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ִּתְשָׁעה ִמי יֹוֵדַע. ִּתְשָׁעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשַּׁבָּתא. ִשָּׁשׁה 
ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  

ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ֲעָשָׂרה ִמי יֹוֵדַע. ֲעָשָׂרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא. ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְׁבָעה ְיֵמי 
ַשַּׁבָּתא. ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. 

ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ֵליָדה.  ַיְרֵחי  ִּתְשָׁעה  ִדְּבַרָּיא.  ֲעָשָׂרה  ּכֹוְכַבָּיא.  ָעָשׂר  ַאַחד  יֹוֵדַע.  ֲאִני  ָעָשׂר  ַאַחד  יֹוֵדַע.  ִמי  ָעָשׂר  ַאַחד 
ִאָּמהֹות.  ַאְרַּבע  תֹוָרה.  חּוְמֵשׁי  ֲחִמָּשׁה  ִמְשָׁנה.  ִסְדֵרי  ִשָּׁשׁה  ַשַּׁבָּתא.  ְיֵמי  ִשְׁבָעה  ִמיָלה.  ְיֵמי  ְשׁמֹוָנה 

ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

1 2
4
6789

10
11

3



78

ְשֵׁנים ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע. ְשֵׁנים ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֵׁנים ָעָשׂר ִשְׁבַטָּיא. ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא. 
ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשַּׁבָּתא. ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. 

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְׁשֹלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ:

ְשֹׁלָשׁה ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע. ְשֹׁלָשׁה ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע. ְשֹׁלָשׁה ָעָשׂר ִמַּדָּיא. ְשֵׁנים ָעָשׂר ִשְׁבַטָּיא. ַאַחד ָעָשׂר 
ּכֹוְכַבָּיא. ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא. ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵליָדה. ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה. ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשַּׁבָּתא. ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה. 
ֲחִמָּשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה. ַאְרַּבע ִאָּמהֹות. ְשֹׁלָשׁה ָאבֹות. ְשֵׁני לּוחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא-ֹלֵהינּו  ֶשַּׁבָּשַׁמִים 

ּוָבָאֶרץ:

ִמספרים ְמספרים
הרב איתי אליצור

זו סתם  יראה שאין  ואולם, המתבונן  את ההגדה אנו מסיימים בחידה מספרית לילדים. 
חידה מספרית. הלא אילו רצינו לשאול חידה מספרית – יכולנו למצוא עוד הרבה עניינים 
לכל מספר. יכולנו לדבר על ארבעת וחמשת המלכים, על ארבעה אבות נזיקין ועוד ועוד.

לא זוהי מגמתו של הפיוט הזה. הוא מונה דברים שעוסקים במהותו של עם ישראל.

מהותו של עם ישראל כעם מתחילה מאחד א-לוהינו. אחד א-לוהינו שנתן לנו תורה אחת 
– המתומצתת בשני לוחות הברית ובעשרת דיברותיהם, ומתפרטת בחמישה חומשי תורה 

ושישה סדרי משנה.

מהותו של עם ישראל היא התורה והשבת המאחדות ומאגדות את בניו.

ומהותו של עם ישראל היא שכולנו בנים לאותם שלושה אבות וארבע אימהות, ולאותם 
שנים עשר שבטים ואחד עשר כוכבים.

זהו עם ישראל. כולנו משפחה אחת. כולנו בני אותם אבות, וכולנו קיבלנו מאת ה’ את אותה 
תורה.

ואת התורה הזאת אנו מעבירים לבנינו. אנו נבדלים מהגויים לא רק באבותינו, אלא גם 
בבנינו. אנו חלק משרשרת דורות ארוכה ונצחית. 

חלק מהיותנו יהודים הם תשעת ירחי הלידה ושמונת ימי המילה. 
אנו עם אחד ומשפחה אחת, הממשיכה את המסורת לדורות הבאים.

אחד 
מי יודע

12
13
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ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא, ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
ְוָאָתא ַכְלָּבא, ְוָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ַּגְדָיא, ַחד  ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד  ְּדַזִּבין ַאָּבא  ְלַגְדָיא,  ְּדָאְכָלה  ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא,  ְלַכְלָּבא,  ְוִהָּכה  ְוָאָתא חּוְטָרא, 
ַּגְדָיא:

ְוָאָתא נּוָרא, ְוָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. 
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַמָּיא, ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא 
ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְּדָאְכָלה  ְלׁשּוְנָרא,  ְּדָנַשְׁך  ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא,  ְּדָשַׂרף  ְלנּוָרא,  ְּדָכָבה  ְלַמָּיא,  ְוָשָׁתה  ְוָאָתא תֹוָרא, 
ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְּדָנַשְׁך  ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא,  ְּדָשַׂרף  ְלנּוָרא,  ְּדָכָבה  ְלַמָּיא,  ְּדָשָׁתה  ְוָשַׁחט ְלתֹוָרא,  ַהּׁשֹוֵחט,  ְוָאָתא 
ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְלחּוְטָרא,  ְּדָשַׂרף  ְלנּוָרא,  ְּדָכָבה  ְלַמָּיא,  ְּדָשָׁתה  ְּדָשַׁחט ְלתֹוָרא,  ְוָשַׁחט ְלׁשֹוֵחט,  ַהָּמֶות,  ַמְלַאְך  ְוָאָתא 
ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי. ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָשַׁחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָשַׁחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָשַׁחט ְלתֹוָרא, ְּדָשָׁתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה 
ַחד  זּוֵזי.  ִּבְתֵרי  ַאָּבא  ְּדַזִּבין  ְלַגְדָיא,  ְּדָאְכָלה  ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא,  ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא,  ְּדָשַׂרף  ְלנּוָרא, 

ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא:
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עד הסוף הטוב
חיים ברנסון

בוקר נהדר. אבא קנה גדי במחיר לא יקר, לקח אותו הביתה. קול הפעמון מתנגן לאיטו 
לקצב הפסיעות. תמים משהו.

ואז, לא ברור היכן האבא בסיפור, החלו העניינים להתגלגל בקצב מסחרר - מחתול וכלב 
ועד מלאך המוות. אף אחד לא שורד בשרשרת המזון. כל חזק מקודמו “זוכה“ בגורם חזק 

ממנו והופך גם הוא לפיסת היסטוריה. 

מציאותי עד כאב. כפי שפתחנו את ההגדה, העולם מתקדם ומשתנה כל הזמן בקצב מהיר 
הזרוע;  בכוח  נמחקת  היקרה  הטבעית  התמימות  המשפחה.  בעולם  בפרט  ויותר.  יותר 
המובן מאליו בצהריים כבר זקוק להגנה בערב. בשום שלב לא ברור מה תהיה התחנה 

הבאה, להיכן נגיע בסוף. דבר אחד ברור: בעל הבית אינו עוצר את הרכבת.

וגם רכבת “חד גדיא“ ממשיכה ממלאך המוות ומגיעה לתחנה הסופית: החזק מכול, שורש 
חדש  ואור  נגלל  המסך  האינסוף.  ניצב  הסוף  שמאחורי  מתברר  שם  לכול.  והטוב  הכול 
נשפך ושוטף גם את החושך. כי אם הטוב ִגלגל הכול, אזי לא הכול היה טוב, אבל הכול היה 
לטובה; אפילו אם לא ממש ברור איך. הכול יושב איפשהו על הגלגל הענק של החיים, בו 

יורדים כדי לעלות.

יוסף מּורד מצרימה כדי להחיות עם רב. מצרים משעבדים את ישראל כדי שייצאו משם 
אחר כך ברכוש גדול. משה נקרע מהוריו כדי שיגדל בבית מלוכה. העם נתקע מול הים 

כדי שמצרים יאבדו לעד. 

תמיד  הוא  משבר  הטוב.  לסוף  מובילים   – והכאובים  המורכבים  גם   – הביניים  שלבי  כל 
המקום לחבלי לידה. 

עכשיו אפשר לסיים. לילה נהדר. 

נקודה למחשבה: האם יש לנו דוגמאות מהחיים לדברים שהיו נראים לא טובים ולבסוף 
התבררו כמביאים לטובה?

חד
גדיא
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שיר
השירים

הסוף שאחרי הסוף
הרב עזריאל אריאל

יש נוהגים לחתום את ליל הסדר – ליל גילוי האהבה הגדולה – בקריאת מגילת “שיר השירים“. 
פגישות מלאות  ומורדות,  רצופה מעלות  יחסים מורכבת מאוד,  המגילה מתארת מערכת 
 ,“happy end“ של  לסוג  אנו  מצפים  המגילה,  של  בסופה  געגוע.  רצופות  ופרידות  אהבה 

המספר כי בני הזוג “חיו בעושר ובאושר עד סוף ימיהם“. אולם מה הוא הפסוק האחרון?

“ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָשִׂמים“ )ח, יד(.

הדוד רץ אל הרים נעלמים. האם ישוב אי פעם? – זה לא כתוב. רק הדימוי לחיות המחמד 
– הצבי והעופר – מורה כי לא סר ִחנו בעיניה של רעייתו.

לאורכה של המגילה, הדוד והרעיה נוגעים ולא נוגעים, מתקרבים ומתרחקים שוב ושוב. 
מה שמאפיין את הקשר ביניהם הוא דינמיות, תנודות קיצוניות. ועם זאת – ואולי דווקא 

משום כך – תמיד שוררת ביניהם אהבה.

בקשר זוגי בריא, גם הפגיעות והכעסים הם מתוך אהבה. 
אני כועס רק על מי שאני אוהב. אני מסוגל לאהוב באמת 
רק את מי שאני מסוגל לכעוס עליו. הדוד והרעיה אינם 
אינטנסיבית  שלהם  הזוגיות  זו.  לצד  זה  בנפרד,  חיים 

מאוד, רצופה קשיים והשלמות לסירוגין.

ברצון  זה תלוי  או אחר?  כזה  ברגע  יתממש הקשר  איך 
ההדדי של שניהם, ובעבודה משותפת על הקשר – לרפא 
את הפצעים, לשייף את הקוצים. כך נבנית אהבה לאורך 

זמן. ואיך שלא יהיה, עצם הקשר אינו מותנה. גם אם 
הדוד “בורח“, רעייתו תצפה תמיד לשובו.

שיר
השירים
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יש הנוהגים לומר את מגילת שיר השירים לאחר הסדר:

פרק א 

ִשׁיר ַהִּשׁיִרים ֲאֶשׁר ִלְשֹׁלֹמה. ִיָּשֵׁקִני ִמְּנִשׁיקֹות ִּפיהּו ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדיָך ִמָּיִין. ְלֵריַח ְשָׁמֶניָך טֹוִבים 

ֶשֶׁמן ּתּוַרק ְשֶׁמָך ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך. ָמְשֵׁכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה 

ַנְזִּכיָרה ֹדֶדיָך ִמַּיִין ֵמיָשִׁרים ֲאֵהבּוָך. ְשׁחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָשׁלִָ ם ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות  ָּבְך 

ְשֹׁלֹמה. ַאל ִּתְראּוִני ֶשֲׁאִני ְשַׁחְרֹחֶרת ֶשֱּׁשָׁזַפְתִני ַהָּשֶׁמׁש ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו ִבי ָשֻׂמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים 

ַּכְרִמי ֶשִּׁלי ֹלא ָנָטְרִּתי. ַהִּגיָדה ִּלי ֶשָׁאֲהָבה ַנְפִשׁי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַשָּׁלָמה ֶאְהֶיה 

ְּכֹעְטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך. ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִשׁים ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהצֹּאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדֹּיַתִיְך 

ַעל ִמְשְּׁכנֹות ָהֹרִעים. ְלֻסָסִתי ְּבִרְכֵבי ַפְרֹעה ִּדִּמיִתיְך ַרְעָיִתי. ָנאוּו ְלָחַיִיְך ַּבֹּתִרים ַצּוָאֵרְך ַּבֲחרּוִזים. 

ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶשׂה ָּלְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף. ַעד ֶשַׁהֶּמֶלְך ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו. ְצרֹור ַהֹּמר ּדֹוִדי ִלי ֵּבין 

ָשַׁדי ָיִלין. ֶאְשֹּׁכל ַהֹּכֶפר ּדֹוִדי ִלי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי. ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ִהְּנָך ָיֶפה 

דֹוִדי ַאף ָנִעים ַאף ַעְרֵשׂנּו ַרֲעָנָנה. ֹקרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים רחיטנו ]ַרִהיֵטנּו[ ְּברֹוִתים. 

פרק ב

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּשׁרֹון ׁשֹוַשַּׁנת ָהֲעָמִקים. ְּכׁשֹוַשָּׁנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות. ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי 

ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַשְׁבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי. ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהָּיִין ְוִדְגלֹו 

ָעַלי ַאֲהָבה. ַסְּמכּוִני ָּבֲאִשׁיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ְשֹׂמאלֹו ַּתַחת ְלֹראִשׁי 

ְוִאם  ִהְשַּׁבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָשׁלַ ִם ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּשֶׂדה ִאם ָּתִעירּו  ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני. 

ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּׁתְחָּפץ. קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות. 

ַמְשִּׁגיַח ִמן ַהֲחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן  ָּכְתֵלנּו  ָהַאָּיִלים ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר  ְלֹעֶפר  ִלְצִבי אֹו  ּדֹוֶמה דֹוִדי 

ַהֲחַרִּכים. ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך. ִּכי ִהֵּנה הסתו ]ַהְּסָתיו[ ָעָבר ַהֶּגֶשׁם 

ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְשַׁמע ְּבַאְרֵצנּו. ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה 

ַהֶּסַלע  ְּבַחְגֵוי  יֹוָנִתי  ָלְך.   ּוְלִכי  ָיָפִתי  ַרְעָיִתי  קּוִמי לכי ]ָלְך[  ֵריַח  ָנְתנּו  ְסָמַדר  ְוַהְּגָפִנים  ַפֶּגיָה 

ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהְשִׁמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה. ֶאֱחזּו ָלנּו 

ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ְקַטִּנים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר. ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַשִּׁנים. 

ַעד ֶשָּׁיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֹסב ְּדֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ָבֶתר. 



83

פרק ג

ַעל ִמְשָּׁכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְשִּׁתי ֵאת ֶשָׁאֲהָבה ַנְפִשׁי ִּבַּקְשִּׁתיו ְוֹלא ְמָצאִתיו. ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה 

ָבִעיר ַּבְּשָׁוִקים ּוָבְרֹחבֹות ֲאַבְקָשׁה ֵאת ֶשָׁאֲהָבה ַנְפִשׁי ִּבַּקְשִּׁתיו ְוֹלא ְמָצאִתיו. ְמָצאּוִני ַהשְֹּׁמִרים 

ַהסְֹּבִבים ָּבִעיר ֵאת ֶשָׁאֲהָבה ַנְפִשׁי ְרִאיֶתם. ִּכְמַעט ֶשָׁעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ֶשָּׁמָצאִתי ֵאת ֶשָׁאֲהָבה 

ֶאְתֶכם  ִהְשַּׁבְעִּתי  הֹוָרִתי.  ֶחֶדר  ְוֶאל  ִאִּמי  ֵּבית  ֶאל  ֶשֲׁהֵביאִתיו  ַעד  ַאְרֶּפּנּו  ְוֹלא  ֲאַחְזִּתיו  ַנְפִשׁי 

ְּבנֹות ְירּוָשׁלַ ִם ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּשֶׂדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּׁתְחָּפץ. 

ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ְּכִתיֲמרֹות ָעָשׁן ְמֻקֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ִהֵּנה ִמָּטתֹו 

ֶשִּׁלְשֹׁלֹמה ִשִּׁשׁים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי ִיְשָׂרֵאל. ֻכָּּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו 

ֶכֶסף  ָעָשׂה  ַעּמּוָדיו  ַהְּלָבנֹון.  ֵמֲעֵצי  ְשֹׁלֹמה  ַהֶּמֶלְך  לֹו  ָעָשׂה  ַאִּפְריֹון  ַּבֵּלילֹות.  ִמַּפַחד  ְיֵרכֹו  ַעל 

ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָשׁלָ ִם. ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶלְך 

ְשֹׁלֹמה ָּבֲעָטָרה ֶשִׁעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִשְׂמַחת ִלּבֹו. 

פרק ד

ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ִהָּנְך ָיָפה ֵעיַנִיְך יֹוִנים ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך ַשְׂעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶשָּׁגְלׁשּו ֵמַהר ִּגְלָעד. 

ַהָּשִׁני  ְּכחּוט  ָּבֶהם.  ֵאין  ְוַשֻּׁכָלה  ַמְתִאימֹות  ֶשֻׁכָּּלם  ָהַרְחָצה  ִמן  ֶשָׁעלּו  ַהְּקצּובֹות  ְּכֵעֶדר  ִשַּׁנִיְך 

ִשְׂפתַֹתִיְך ּוִמְדָּבֵריְך ָנאֶוה ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך. ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצּוָאֵרְך ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות 

ָהרֹוִעים  ְצִבָּיה  ְּתאֹוֵמי  ֳעָפִרים  ִּכְשֵׁני  ָשַׁדִיְך  ְשֵׁני  ַהִּגּבֹוִרים.  ִשְׁלֵטי  ּכֹל  ָעָליו  ָּתלּוי  ַהָּמֵגן  ֶאֶלף 

ַּבּשֹׁוַשִּׁנים. ַעד ֶשָּׁיפּוַח ַהּיֹום ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה. ֻּכָּלְך ָיָפה 

ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך. ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְשִׂניר 

ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים. ִלַּבְבִּתִני ֲאחִֹתי ַכָּלה ִלַּבְבִּתיִני באחד ]ְּבַאַחת[ ֵמֵעיַנִיְך 

ְּבַאַחד ֲעָנק ִמַּצְּוֹרָנִיְך. ַמה ָּיפּו ֹדַדִיְך ֲאֹחִתי ַכָּלה ַמה ֹּטבּו ֹדַדִיְך ִמַּיִין ְוֵריַח ְשָׁמַנִיְך ִמָּכל ְּבָשִׂמים. 

ָנעּול  ַּגן  ְלָבנֹון.  ְּכֵריַח  ַשְׂלמַֹתִיְך  ְוֵריַח  ְלׁשֹוֵנְך  ַּתַחת  ְוָחָלב  ְּדַבׁש  ַּכָּלה  ִשְׂפתֹוַתִיְך  ִּתֹּטְפָנה  ֹנֶפת 

ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום. ְשָׁלַחִיְך ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים ְּכָפִרים ִעם ְנָרִדים. ֵנְרְּד 

ְוַכְרֹּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל ָראֵשׁי ְבָשִׂמים. ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים 

ְויֹאַכל  ְלַגּנֹו  ִיְּזלּו ְבָשָׂמיו ָיבֹא דֹוִדי  ַגִּני  ְונְֹזִלים ִמן ְלָבנֹון. עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי  ַחִּיים 

ְּפִרי ְמָגָדיו. 
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פרק ה

ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָשִׂמי ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִשׁי ָשִׁתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי 

ִאְכלּו ֵרִעים ְשׁתּו ְוִשְׁכרּו ּדֹוִדים. ֲאִני ְיֵשָׁנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי 

ַתָּמִתי ֶשׁרֹּאִשׁי ִנְמָלא ָטל ְקֻוּּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ָּפַשְׁטִּתי ֶאת ֻכָּּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶשָּׁנה ָרַחְצִּתי 

ְלדֹוִדי  ִלְפתַֹּח  ֲאִני  ַקְמִּתי  ָעָליו.  ּוֵמַעי ָהמּו  ַהֹחר  ִמן  ָידֹו  ָשַׁלח  ֲאַטְּנֵפם. ּדֹוִדי  ֵאיָכָכה  ַרְגַלי  ֶאת 

ָעָבר  ָחַמק  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ָּפַתְחִּתי  ַהַּמְנעּול.  ַּכּפֹות  ַעל  ֹעֵבר  ְוֶאְצְּבעַֹתי מֹור  ָנְטפּו מֹור  ְוָיַדי 

ַהסְֹּבִבים  ַהשְֹּׁמִרים  ְמָצֻאִני  ָעָנִני.  ְוֹלא  ְקָראִתיו  ְמָצאִתיהּו  ְוֹלא  ִּבַּקְשִּׁתיהּו  ְבַדְּברֹו  ָיְצָאה  ַנְפִשׁי 

ָּבִעיר ִהּכּוִני ְפָצעּוִני ָנְשׂאּו ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי שְֹׁמֵרי ַהחֹמֹות. ִהְשַּׁבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָשׁלִָ ם ִאם 

ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו ֶשׁחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִשׁים ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד 

ְשׁחֹרֹות  ַּתְלַּתִּלים  ָּפז ְקּוּצֹוָתיו  ֵמְרָבָבה. רֹאׁשֹו ֶּכֶתם  ְוָאדֹום ָּדגּול  ִהְשַּׁבְעָּתנּו. ּדֹוִדי ַצח  ֶשָּׁכָכה 

ָּכעֹוֵרב. ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ֶּבָחָלב יְֹשׁבֹות ַעל ִמֵּלאת. ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהבֶֹּשׂם 

ַּבַּתְרִשׁיׁש  ָזָהב ְמֻמָּלִאים  ְּגִליֵלי  ָיָדיו  נְֹטפֹות מֹור ֹעֵבר.  ִשְׂפתֹוָתיו ׁשֹוַשִּׁנים  ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים 

ֵמָעיו ֶעֶשׁת ֵשׁן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים. ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵשׁׁש ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור 

ָּכֲאָרִזים. ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָשׁלִָ ם. 

פרק ו

ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהָּיָפה ַּבָּנִשׁים ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקֶשּׁנּו ִעָּמְך. ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות ַהבֶֹּשׂם 

ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַשִּׁנים. ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ַּבּשֹׁוַשִּׁנים. ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה 

ָנאָוה ִּכירּוָשׁלִָ ם ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות. ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶּנְגִּדי ֶשֵׁהם ִהְרִהיֻבִני ַשְׂעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶשָּׁגְלׁשּו 

ִמן ַהִּגְלָעד. ִשַּׁנִיְך ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶשָׁעלּו ִמן ָהַרְחָצה ֶשֻׁכָּּלם ַמְתִאימֹות ְוַשֻׁכָּלה ֵאין ָּבֶהם. ְּכֶפַלח 

ִמְסָּפר.  ֵאין  ַוֲעָלמֹות  ִּפיַלְגִשׁים  ּוְשֹׁמִנים  ְּמָלכֹות  ֵהָּמה  ִשִּׁשׁים  ְלַצָּמֵתְך.  ִמַּבַעד  ַרָּקֵתְך  ָהִרּמֹון 

ְמָלכֹות  ַוְיַאְּשׁרּוָה  ָבנֹות  ָראּוָה  ְליֹוַלְדָּתּה  ִהיא  ָּבָרה  ְלִאָּמּה  ִהיא  ַאַחת  ַתָּמִתי  יֹוָנִתי  ִהיא  ַאַחת 

ַּכִּנְדָּגלֹות.  ֲאֻיָּמה  ַּכַחָּמה  ָּבָרה  ַכְּלָבָנה  ָיָפה  ָשַׁחר  ְּכמֹו  ַהִּנְשָׁקָפה  זֹאת  ִמי  ַוְיַהְללּוָה.  ּוִפיַלְגִשׁים 

ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו ָהִרמִֹּנים. ֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִשׁי 

ָשַׂמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב. 



85

פרק ז

ְוֶנֱחֶזה ָּבְך ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחָנִים. ַמה ָּיפּו  ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי 

ַאל  ַהַּסַהר  ַאַּגן  ָשְׁרֵרְך  ָאָּמן.  ְיֵדי  ַמֲעֵשׂה  ֲחָלִאים  ְּכמֹו  ְיֵרַכִיְך  ַחּמּוֵקי  ָנִדיב  ַּבת  ַּבְּנָעִלים  ְפָעַמִיְך 

ֶיְחַסר ַהָּמֶזג ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַּבּשֹׁוַשִּׁנים. ְשֵׁני ָשַׁדִיְך ִּכְשֵׁני ֳעָפִרים ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה. ַצּוָאֵרְך 

ְּכִמְגַּדל ַהֵּשׁן ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְשּׁבֹון ַעל ַשַׁער ַּבת ַרִּבים ַאֵּפְך ְּכִמְגַּדל ַהְּלָבנֹון צֹוֶפה ְּפֵני ַדָּמֶשׂק. 

ֹראֵשְׁך ָעַלִיְך ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת ֹראֵשְׁך ָּכַאְרָּגָמן ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים. ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה 

ַּבַּתֲענּוִגים. זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָשַׁדִיְך ְלַאְשּׁכֹלֹות. ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו 

ְוִיְהיּו ָנא ָשַׁדִיְך ְּכֶאְשְּׁכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים. ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָשִׁרים 

ּדֹוֵבב ִשְׂפֵתי ְיֵשִׁנים. ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו. ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּשֶׂדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים. ַנְשִּׁכיָמה 

ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָשׁם ֶאֵּתן ֶאת דַֹּדי ָלְך. ַהּדּוָדִאים 

ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִשׁים ַּגם ְיָשִׁנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך. 

פרק ח

ִמי ִיֶּתְנָך ְּכָאח ִלי יֹוֵנק ְשֵׁדי ִאִּמי ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָּשְׁקָך ַּגם ֹלא ָיבּוזּו ִלי. ֶאְנָהֲגָך ֲאִביֲאָך ֶאל ֵּבית 

ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני ַאְשְׁקָך ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרמִֹּני. ְשׂמֹאלֹו ַּתַחת רֹאִשׁי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני. ִהְשַּׁבְעִּתי 

ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָשׁלָ ִם ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתעְֹררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּׁתְחָּפץ. ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר 

ִשׂיֵמִני  ְיָלַדְתָך.  ָשָּׁמה ִחְּבָלה  ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך  ָשָּׁמה  ִמְתַרֶּפֶקת ַעל ּדֹוָדּה ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך 

ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּבָך ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָשׁה ִכְשׁאֹול ִקְנָאה ְרָשֶׁפיָה ִרְשֵּׁפי ֵאׁש 

ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת  ִיְשְׁטפּוָה ִאם  ַשְׁלֶהֶבְתָיה. ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא 

ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה ְוָשַׁדִים ֵאין ָלּה ַמה ַּנֲעֶשׂה ַלֲאחֵֹתנּו ַּבּיֹום 

ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז. ֲאִני  ֶשְּׁיֻדַּבר ָּבּה. ִאם חֹוָמה ִהיא 

חֹוָמה ְוָשַׁדי ַּכִּמְגָּדלֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָשׁלֹום. ֶּכֶרם ָהָיה ִלְשֹׁלֹמה ְּבַבַעל ָהמֹון ָנַתן ֶאת 

ַהֶּכֶרם ַלנְֹּטִרים ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו ֶאֶלף ָּכֶסף. ַּכְרִמי ֶשִּׁלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְשֹׁלֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים 

ֶאת ִּפְריֹו. ַהּיֹוֶשֶׁבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִשׁיִבים ְלקֹוֵלְך ַהְשִׁמיִעיִני. ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו 

ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָשִׂמים.
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משפחה עושה עלייה
יאיר הרשקוביץ 

העבדות – הרבה פנים לה. יש שהוא עבד לאדון אנושי רם מעלה ממנו, אדון הגוזל ממנו את זמנו – 
ומתוך כך את אישיותו. יש המשוחרר לנהל את הזמן אך הוא עבד לעצמו, ליצריו, לֵמצריו, לצרכיו, 

לצריכותיו. 

עם ישראל הביא לעולם את בשורת החירות. ראשון מבשרי החירות האנושית היה אברהם אבינו 
עליו השלום, שכסימן לבניו יצא בעצמו לחירות מאור כשדים לארץ ישראל. איש החסד גם התווה 
לנו את הדרך ליציאה זו: לצאת מעצמנו, לראות את האחר, את צרכיו, ולגמול עימו חסד שלא על 
מנת לקבל. זה היסוד לבניין העולם – “ עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה“ )תהלים פט, ג(, וזה השורש לבניין האישיות 

ולעבודת ה’ – ועבד ה’ לעולם חופשי! 

לחירות.  ליציאה  הבסיס  זהו  ב(,  א,  )במדבר  ֲאֹבָתם“  ְלֵבית  “ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ממצרים  יצא  ישראל  עם 
המשפחה היא הסדר המאפשר חירות אמיתית, אפילו של האדם מעצמו. עולם של חסד מתחיל 
מהמעגל הקרוב של החיים. אין נתינה גדולה יותר מהנתינה בתוך חיי המשפחה, מהענקת החיים 

עצמם ועד לדאגה למילוי כל פרטי צורכיהם.

חיי המשפחה  יותר.  ועמוק  כדי שלא תהפוך לשעבוד חדש  כדי להתגלות,  גבולות  חייבת  חירות 
מספקים גבולות אלו, מכוונים את זרימת החיים ושומרים מסחיפה וטביעה בשטפם. מאפשרים 

להיחלץ ממסגר פרטיותנו, לעלות ולצאת אל עבר מקומנו ברכוש גדול.

פסח,
משפחה
ומה

שביניהם
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ברית כרותה לבית
הרב איתי אליצור

מצוַות הפסח היא מצוות הבית. ה’ מַצֶוה לקחת “ֶׂשה ַלָּבִית“ )שמות יב, ג(, בדם השה מציינים את 
“ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ֹיאְכלּו ֹאתֹו ָּבֶהם“ )שם פס’ ז(, ולכן “ְוַאֶּתם ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקר“ )שם 

פס’ כב(.

משפחה,  של  במובן  גם  אלא  מבנה  של  במובן  רק  לא  בפרשה,  ושוב  שוב  חוזרת  “בית“  המילה 
שושלת. במצרים לא נבחרו יחידים. נבחרו בתים.

הפסח  שאינו.  מאיש  היהודי  האיש  את  מבדילה  המילה  המילה.  למצוות  קשורה  הפסח  מצוות 
מבדיל את הבית היהודי מבית שאינו.

במילה ובפסח מובדל אדם מהעמים ונהיה חלק מישראל, בלעדיהם הוא נכרת מישראל. המילה 
מקדשת כל יחיד ויחיד, אבל הפסח מקדש את בתי ישראל. הוא מבדיל את העם מעם אחר. וזהו 
ייחודו. אפשר להבדיל את ישראל מהגויים רק בתנאי שהם אינם עומדים כל אדם לעצמו. כל אדם 
יושב בביתו ומסמן את ביתו  – סופו למות. רק אם כל אדם הוא חלק משרשרת הדורות,  לעצמו 
ובני ביתו אחריו להמשיך את הברית הלאומית  בניו  ובתוך הבית מלמד את  מבחוץ בדם הפסח, 
הלאה, תוכל ברית זו להמשיך להתקיים, וכחלק ממנה ומכוחה, גם כל אחד מבניה יתייחד לעמו 

ולא-לוהיו.
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משפחה במשבר
בעולם המערבי מתרחש תהליך שבירת ערכי המשפחה המסורתיים, תהליך זה מחלחל גם לתוך החברה הישראלית 

ואף לתוך המגזר הדתי-לאומי. 
אותם  חושפת  כזו  עמדה  הבעת  שכן  וילדים,  אבא  אמא  טבעית,  משפחה  על  לדבר  חוששים  רבים  שנוצר  בשיח 

לניסיונות השתקה ולביקורת קטלנית: הומופובים, חשוכים או סתם חסרי רגישות לאחר. 
ההשלכות הן קשות:  ריסוק מושג ה'משפחה' וייחודו  קידום הצעות חוק הפוגעות במשפחה בדרכים שונות  
הכרה ב"תאים משפחתיים" לא טבעיים – דבר העשוי להוביל בהמשך לסחר ברחמן של נשים ומתן הכשר והעצמה 

לניכור מובנה של ילדים מהוריהם. 
תחת  נתונה  הדורות,  כל  במשך  ישראל  עם  של  קיומו  על  ששמר  המרכזי  היסוד  המשפחה,  התחתונה,  בשורה 

מתקפה אינטנסיבית ועומדת לפני סכנה קיומית ממשית.

בוחרים להעמיק. בוחרים לעשות.
בוחרים במשפחה

נכון, ידוע ש"משפחה לא בוחרים", אך במציאות של ימינו, שבה ניתן ליצור מציאות של חיים בלי משפחה או 
משפחה הסכמית לפי בחירה, אנו נדרשים לבירור והעמקה בסוגיה זו, ולחידוש פניה של המשפחה. דיוק עולם 

הערכים של המשפחה ותרומתה לפרט ולכלל במציאות החדשה, מוביל אותנו למסקנה שהמשפחה היא הבחירה 
הטובה ביותר, עבורנו, עבור ילדינו ועבור החברה הישראלית כולה.

תנועת "בוחרים במשפחה" מבקשת ליצור שיח יהודי, מקצועי וחיובי בנושא המשפחה. שיח שורשי שיתמודד עם 
תפיסות העולם הזרות וייתן מענה מעמיק ויסודי למצב הקיים, שאינו מאפשר ביקורת ומתייג את כל מי שחושב 

אחרת כחשוך וכאויב הקדמה. 
לשם כך, אנו מעוניינים לרתום את כל מי שדמותה של מדינת ישראל ועתיד המשפחה היהודית חשובים לו. יחד 

נשמיע אמירה ברורה בסוגיות השונות המשפיעות על המשפחה.

איפה המשפחה שלי?
שלמות המשפחה היא אחד הערכים המקודשים ביותר במסורת ישראל. במשך כל הדורות שמר עם ישראל על 

ייחודו דרך שלמות המשפחה.
      המשפחה, נוסף על היותה היסוד של החברה והמדינה, היא מקום הגידול הטבעי והבריא ביותר לפרט. במסגרת 
המשפחתית האדם מתחבר לזהותו, מקבל את ההעצמה הראשונית שלו ולומד את הזכות והחובה שבנתינה. אלפי 
מסקנה:  באותה  תמיד  הסתיימו  עצמיים  וחיפושים  בירורים  מחקרים,  אין-ספור  מתפתחת,  אנושות  של  שנים 

המשפחה היא מקור האושר.

נעים להכיר
על ארגון
בוחרים 
במשפחה

"בוחרים במשפחה" הינו ארגון חברתי שהוקם על ידי מרכז 'אחווה' ופעילים חברתיים, 
במטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה, מול מגמות הפירוק של 
התא המשפחתי בארץ ובעולם. האמונה העומדת בבסיס הארגון היא שמשפחה יש 
רק אחת, והיא מקור זהותו, חוסנו ואושרו של היחיד ואבן היסוד בבניין החברה והעם. 
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דרכי הפעולה  לחיזוק המשפחה

פעילות שטח

הרצאות במוסדות חינוך, תנועות נוער   

וקמפוסים במטרה לקדם את ערכי 
המשפחה בקרב בני נוער וסטודנטים. 

הפעלת דוכני הסברה במרכזי הערים.   

פעילות מעוררת שיח כגון תליית שלטים,   

חלוקת צמידים וסטיקרים העוסקים במשפחה. 

הסברה
פרסום ספרים, חוברות, מאמרים וניירות עמדה.   

זיקוק המסרים לחומרי הסברה ידידותיים   

המיועדים לקהל הרחב, כגון סרטונים, עלוני 
הסברה ואתר אינטרנט.

ארגון כנסים ומפגשים למנהלי מוסדות חינוך,   

עובדי הוראה, יועצים חינוכיים, עובדים 
סוציאליים, אנשי טיפול ועוד. הכנסים 

והמפגשים יעסקו בסוגיות ליבה של חיזוק 
התא המשפחתי.

יצירת שיח חיובי סביב נושא המשפחה בעזרת   

המדיה החברתית ואמצעי התקשורת.

עידוד פעילות  פרלמנטרית וחקיקה

הקמת שדולה שתעסוק בנושא המשפחה   

בכנסת. הכנת הצעות חוק בנושא וקידומן. 
הקמת ועדה בכנסת לנושא המשפחה.

מעקב אחר הצבעות הח"כים בנושא   

המשפחה, פרסום מדד המשפחתיות ובחירת 
חבר הכנסת המשפחתי.

יצירת קואליציות חוצות מפלגות ומגזרים   

לביסוס וחיזוק המשפחה הטבעית המורכבת 
מאמא, אבא וילדים.

מחקר

קיום מחקרי עומק תורניים ואקדמאיים   

בסוגיות יסודיות הקשורות לתחום המשפחה. 

רתימת אנשי אקדמיה ומובילי דעה   

לפרסם ולהוציא לאור נתונים ומחקרים 
המחזקים את תפיסת העולם המשפחתית 

המסורתית המיטיבה עם האדם והחברה.

יצירת תואר אקדמי ללימודי משפחה,   

בשונה מ"לימודי מגדר" העוסקים בפירוק 
הזהות המינית והתא המשפחתי.

השפעה על תוכני לימוד במוסדות החינוך   

ובמוסדות להשכלה גבוהה בהלימה 
לתפיסת המשפחה המסורתית השמרנית.

בקרה ומניעה של רפורמות והחדרת תכנים   

פרוגרסיביים לתוכניות הלימודים. 

מעוניינים להזמין הרצאות של חברי התנועה בנושאים שעלו בחוברת?

מצוין לקהילות  מוסדות חינוך  ועדי עובדים  ועוד

התקשרו אלינו 073-2865858 ונתאים הרצאות לצורכיכם
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מהי ה“חרוסת“ 

הממתיקה את רגעי המרירות בחיים?

איך זמם לבן להחריב את ֵביתן של שתי בנותיו?

מתי מים הופכים דם 

והיכן זה עלול לפגוש אותנו בבית?

ומה הגדי התמים שכבר איננו, 

מלמד אותנו על הגלגל הענק של העולם?
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”בוחרים במשפחה”

 התנועה לחיזוק ערכי המשפחה בישראל, מציעה
 לכם לחוות ליל סדר משפחתי במיוחד, עם קטעי
 העשרה והעמקה מפתיעים סביב סדר ההגדה,

 :בנושאים הנוגעים לחיים של כולנו

שלום בית  אחווה ומשפחתיות
זוגיות ורווקות  פריון והורות  קדושה ונאמנות

התפתחות  שלמות והפריה הדדית


