ׁשּפָחָה
ַהּגָדָה ׁשֶל ִמ ְ
לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְס ִביב ַה ֵּס ֶדר
וְ לַ ֵּס ֶדר ְס ִביב ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה

בוחרים

"וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה ִע ָּמנּו

ַהּיֹום" (דברים כט ,יד)

ההגדה מוקדשת לזכרם של אהובינו
על ידי בני המשפחה ואנשים יקרים רבים ,תודתנו העמוקה לכולם

לע"נ יעל חלפון

ז"ל

יעל היתה בחורה מלאת חיים ,צנועה,
אוהבת ולומדת תורה ,מכבדת את לומדיה
ומחוברת מאוד למשפחתה -
בה השקיעה את אהבתה ועזרתה.
נלקחה מאיתנו עשרה ימים לפני חתונתה.
תהיה הגדה זו חלק מהמשך הארתה את
העולם ,כחלק ממפעלים רבים נפלאים.
תנצב"ה

לע”נ
לע"נ הורינו היקרים:
רפאל בן חיים ז"ל
גילת פריידא חוה בת משה ז”ל
תנצב"ה

יהודה לייב בן חיים ז”ל

לע”נ

ר’ מאיר בן ר’ מרדכי צבי

לע”נ

לע”נ כל אלו שנלקחו מאיתנו

חיים בן רפאל ז”ל
פנינה בת אליהו ז”ל
תנצב”ה

במגיפת הקורונה

ז”ל

ולרפואת כל אלו שנאבקים במחלה
בתוך שאר חולי ישראל

בוחרים
לפרטים והצטרפות:

family@mercazachva.org.il
www.mercazachva.org.il

עורך :חיים ברנסון
מערכת :הרב עזריאל אריאל ,חיים ברנסון ,מיכאל פואה ,ד“ר עינת רמון
כתיבה :הרב איתי אליצור ,אלעזר אנסבכר ,הרב עזריאל אריאל ,הרבנית רות בנימין ,פנחס
בר קשת ,חיים ברנסון ,יאיר הרשקוביץ ,הרב ליאור לביא ,הרבנית חוה מנסבך ,ד“ר חנה
קטן ,ד“ר עינת רמון ,ד“ר שלמה ִשיש ,הרב זאב שמע
עריכה לשונית :שרה המר
איורים :חננאל תורגמן | hananelt@gmail.com
עיצוב החוברת והכריכהTWB.CO.IL :

תודה לחיים ואפרת אקשטיין (“האותיות הקטנות“) על הסיוע בכריכה
ישראל ,תשפ״א | 2021

זמן איכות למשפחה
הרב איתיאל בר לוי
ּובנֵ י ֵּביתֹו וְ כָ ל ַהּנִ לְ וִ ים
ּובנָ יו וְ ִא ְׁשּתֹו ְ
“חּיָ ב ָא ָדם לִ ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב לֵ ב ְּביֹום טֹוב ,הּוא ָ
ַ
ָעלָ יוֶׁ ,שּנֶ ֱא ָמר‘ :וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך’ ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָּב ָראּוי 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.
יש במצוות הפורים ,וכך ודאי גם במבנה לילי הסדר ,קריאה ברורה לחגוג יחד
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,
אך מאידך גם השמחה אינה שלימה כלל ועיקר כשנמנע מאיתנו לשמוח עם כל
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

על חירות ,אחריות ובחירה

במ ום
מבוא

חיים ברנסון
חירות אינה פסל .חירות היא לפיד ,לאורה צועדים קדימה .עבור לא מעט אנשים“ ,חירות” זו מילה
מפחידה .לא לחינם מוליך א-לוהים את עם ישראל בדרך עוקפת כדי שלא יחשבו וינסו לשוב
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
רוצה ,במה שטוב  -לי ולסביבה הקרובה והרחוקה .לבחור מתוך אחריות .החופש מכיל בתוכו
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.
הדרכת והנחיית התורה נותרה ותיוותר נצחית ,אולם החירות והבחירה מאפשרות לנו לברר
ולהעמיק את הרצון והשייכות לעולם הערכים היהודיים ולכל הנגזר ממנו .מתוך אמון בנותן
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
אחד ואחת מאיתנו באין ספור רבדים והקשרים .אחד מהם
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.
דומה שאין חג משפחתי יותר מליל הסדר .לילה זה
מאפשר לנו להתבונן ולהעמיק יותר בנס הנפלא שנתן לנו
א-לוהים :המשפחה .בואו נעשה זאת יחד.
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קערת הסדר
קדש

מרור

ורחץ

כורך

כרפס

שולחן
עורך

יחץ
מגיד
רחצה
מוציא-
מצה
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צפון
ברך
הלל
נרצה

אהבה פשוטה

שלוש
המצות

הרב ליאור לביא
“טֹוב ַּפת ֲח ֵר ָבה וְ ַשׁלְ וָ ה ָבּה ִמ ַּביִ ת ָמלֵ א זִ ְב ֵחי ִ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.
ובכל זאת ,מכל סמלי הגאולה דווקא המצה הצנועה ,לחם העוני ,הוא הנשאר לנו ,יותר מכול,
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
בצורה בולטת דווקא כאשר הפת איננה אלא פת חרבה ,לחם
עוני .אז מתחדדת
ההבנה שמרכז הכובד
שלנו הוא פנימי .כמו
זוג צעיר ,שאין להם
אלא אהבתם .וכמה
חירות ועושר יש
בכך.
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היציאה ממצרים אל הפועל

הזרוע
והביצה

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
כבר נמצאת התרנגולת כולה בפוטנציאל ,ויתרה מזו – התרנגולת“ ,יעדה“ של הביצה ,היא זו
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.
כדי “לפתוח“ מתנה תמציתית זו נדרשת השגחה מתמדת והשקעה
בפיתוח ובטיפוח של הילד ,נוכחות ,תמיכה נפשית וחומרית ואמון
גדול של ההורים .רק בזכות החום של התרנגולת המסורה שתמיד
ממצרי קליפתה הקשה
תימצא שם עבורה ,תוכל הביצה לצאת ֵ
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

החרוסת,
המרור,
החזרת
והכרפס

באכילה יש סוג של מפגש בינינו לבין העולם שסביבנו .לכל מפגש יש חוויה משלו ,טעם מיוחד:
מתוק ,מריר ,מלוח או חמוץ (החריפות איננה טעם אלא כאב) .הקערה שבמרכז שולחן הסדר
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
(בלשון התנ“ך ,פרי מתוק נקרא “פרי מגדים“ – מתיקותו מאגדת את האדם והמאכל) .האהבה
והאחווה הנעימות מחברות את המשפחה.
בצמוד לחרוסת נמצא המרור (שיכול להופיע גם במשבצת החזרת) – שעתיד להיכרך בה .בחיים
משותפים יש לעיתים גם מרירּות ,מרידֹות ,תסכולים ואי-הבנות ,אולם מעטפת האהבה סופה
להכיל ולהחזיר לטוב ולמתיקות את כל אלה.
עבודת הפרך של ס’ (שישים) הריבוא שברה את הגוף ,אך הכשירה את רוחנו לייעודנו הנצחי – עם
המיוחד לא-לוהיו .גם המלח מכשיר מאכלים לאכילה ,מחדד את טעמם העצמי ומשמר אותם.
כוחות אישיותנו עשויים להופיע בתחילה בצורה לא
מכוונת .מעּבדת המשפחה מצריכה אותנו
לדייק ,לחדד ולהעצים את הטוב שבנו –
בהכוונה אישית פנימית (כמליחותו
העצמית העדינה של הכרפס)
ובהכוונה מהסובבים (כמי
המלח העוטפים).
לכאורה הטעם החמוץ
נדחה מליל הסדר .חמץ
בפסח בבל ימצא .כשבעל
האגו המקולקל מתעמת
עם סביבתו ,המפגש
מוחמץ .אולם יחד עם
השבתת החמץ ,אנו מכניסים
בחרוסת האהבה גם פירות
חמצמצים .המשפחה היהודית
מכילה את כל ארבעת בניה.
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ַקד ּ ֵׁש
כשחל בשבת מתחילים כאן:

וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר:
למנהג עדות המזרח ,פותחים את הקידוש בפסוקים אלו:

יֹום ַה ִּש ִּׁשׁי .וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּש ַׁמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצ ָב ָאם:
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וַ ּיִ ְשּׁבֹת ַּבּיֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹווַ יְ כַ ל ֱא ִ
ֹלהים ֶאת יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹו ּכִ י בֹו ָש ַׁבת ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹוֲא ֶשׁר ָע ָשׂה :וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ֹלהים לַ ֲעשֹֹות:ֲא ֶשׁר ָּב ָרא ֱא ִ
כשחל בחול מתחילים כאן:

מֹוע ָדם:
מֹוע ֵדי יְ יָ ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדׁשֲ .א ֶשׁר ִּת ְק ְראּו א ָֹתם ְּב ֲ
ֵאּלֶ ה ֲ
משׁה ֶאת מ ֲֹע ֵדי יְ יָ ֶאל ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל:
וַ יְ ַד ֵּבר ֶ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן:
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
רֹומ ָמנּו ִמּכָ ל לָ ׁשֹון וְ ִק ְּד ָשׁנּו
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶשׁר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָעם וְ ְמֹוע ִדים לְ ִש ְׂמ ָחה
נּוחה ּו) ֲ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה (לשבת ַש ָּׁבתֹות לִ ְמ ְָּב ִמ ְצ ָֹותיו .וַ ִּת ֶּתן לָ נּו יְ יָ ֱא ֵ
רּותנּו
ַחּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָשׂשֹֹון ֶ(את יֹום ַה ַש ָּׁבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת יֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה זְ ַמן ֵח ֵ
אֹותנּו ִק ַּד ְש ָּׁת ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים.
ְ(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ םּ .כִ י ָבנּו ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶשָׁך ְ(ּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון) ְּב ִש ְׂמ ָחה ְּוב ָשׂשֹֹון ִהנְ ַחלְ ָּתנּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ
ֲ
(וְ ַש ָּׁבת)
ְמ ַק ֵּדׁש ַ(ה ַש ָּׁבת וְ ) יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים:
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כשחל במוצאי שבת:

אֹורי ָה ֵאׁש:
ּבֹורא ְמ ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ חֹל ֵּבין אֹור לְ ח ֶֹשְׁך ֵּבין יִ ְש ָׂר ֵאלָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
לָ ַע ִּמים ֵּבין יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי לְ ֵש ֶׁשׁת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂהֵּ .בין ְק ֻד ַּשׁת ַש ָּׁבת לִ ְק ֻד ַּשׁת יֹום טֹוב ִה ְב ַּדלְ ָּת
וְ ֶאת יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי ִמ ֵּש ֶׁשׁת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂה ִק ַּד ְש ָּׁתִ .ה ְב ַּדלְ ָּת וְ ִק ַּד ְש ָּׁת ֶאת ַע ְּמָך יִ ְש ָׂר ֵאל
ִּב ְק ֻד ָּש ֶׁתָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ ק ֶֹדׁש :עד כאן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶ ,ש ֶׁה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ושותים בהסיבת שמאל.

חיים מלאים ביקשנו

קדש

הרבנית חוה מנסבך
ליל הסדר נפתח בקידוש על היין .החיבור ליין – משקה משכר – עשוי לבלבל .האם אנו
מעוניינים לחגוג חירות בשיכרון חושים?
אנו מברכים על היין בכל ליל שבת וחג ,כמו גם באירועים הנוגעים לעצם החיים
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
בעורקי החושים והרגשות .הקישור בין מעט יין ,משמח ומפעים מבחינה תחושתית
ורגשית ,לבין ההבנות המחשבתיות הגבוהות – מתאים לנפש האדם הממזגת רוח
וחומר כאחד.
ואם הקודש מרומם את הרוח ,קודש הקודשים מגיע עד לחומר .לכן ,באופן לא מפתיע,
נעשים גם הקידושין על כוס של יין .חיי משפחה בקדושה ממזגים את השותפות
הרוחנית של האיש והאישה עם ביטוייה החומריים .גם ברית המילה לתינוק ,הכוללת
ברכה על היין ,נועדה בין היתר לזכך את הצד החומרי ולרומם את הפן הרוחני
שבתשוקה לחיים.

חיים מלאים אנו מבקשים,
מלאים בשמחה,
בעונג ,בטוב ,בקדושה.
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ו ּ ְרחַץ
נוטלים ידיים אך לא מברכים על נטילת ידים.

ורחץ

טהור ,נקי ,מכוון
הרבנית חוה מנסבך

כל ארכיאולוג מתחיל יודע ,שאם מצא בחפירה דבר מה שדומה למקווה טהרה ,התל
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.
אנו אוכלים את המרור כדי לזכור את מרירות השעבוד ומתיקות החופש ,את המצה
כדי להיות חלק מחיי חופש רוחני – ללא מחמצת של שעבוד ליצר הרע ,ואת החרוסת
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.
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כ ַּ ְר ּפ ַס
לוקחים כרפס ,טובלים במי מלח ומברכים בורא פרי האדמה בכוונה לפטור גם את המרור ,ואוכלים בלי להסב:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה:
ֵ
שיעור בתיאבון

כרפס

ד’’ר שלמה שיש
ברובד הפשוט ביותר ,הכרפס הינו מתאבן .ייעודו לגרות את התיאבון ובעקבותיו
להרבות את העונג שבאכילה .יעד מפתיע .הרי מה היינו מצפים מסעודה חגיגית,
שולחן משפחתי הערוך בטוב טעם שסביבו מתכנסים כל בני המשפחה ,לספר ולהודות
על הצלת עמנו משעבוד המצרים? מן הסתם היינו מחפשים מוטיבים המעודדים
אינטראקציה בין המסובים .אולם תיאבון ועונג חושני ,כפי הנראה ,מחדדים את
התרכזות האדם בעצמו...
אולם אם נצלול מעט פנימה ,נגלה שהורמון התיאבון ,הגרלין ( )Gherlinמשתתף
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.
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יַחַץ
חוצים את המצה האמצעית ,ואת החצי הגדול שומרים לאפיקומן.

ִמשלם למושלם
הרבנית חוה מנסבך

יחץ

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.
“ה ָא ָדם
ההפרדה מוכרחת ,שכן בלעדיה התודעה איננה במילואה ,והאדם האחד – בודד הואָ .
לְ ַבּדֹו“ (בראשית ב ,יח).
יותר מכך ,החיבור הכפוי נטול ייסורי חיפוש ,אך חסר את מעלת היותו מתוך חופש ,בחירה
ואהבה .לַ לא מובן מאליו יש מחיר ,אך ההשקעה בו שווה הכול.
האדם זקוק לתודעה אחרת ,לחבר נפרד .לנפש להיוועץ בה,
להיתמך ולתמוך; למישהו ששונה ממנו לגמרי – עד כדי
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
ונתינה למישהו נוסף ,ומחייב לחלום עתיד ,כי אדם
שיש לו ילדים בונה להם עתיד .השלם המושלם גדול
מהמקור.
באופן קסום ,את החצי האבוד של המצה משיבים לנו...
הילדים .אותם ילדים שלפעמים שוברים את לבנו ,אבל
בסופו של יום מגלים את הצפון ומביאים את הלב.
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מַג ִּיד
ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א
ִּדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ םּ .כָ ל ִּדכְ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכֹולּ .כָ ל ִּד ְצ ִריְך יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח.
חֹורין:
ָה ַש ָּׁתא ָהכָ א ,לְ ָשׁנָ ה ַה ָּב ָאה ְּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְש ָׂר ֵאלָ .ה ַש ָּׁתא ַע ְב ֵדי ,לְ ָשׁנָ ה ַה ָּב ָאה ְּבנֵ י ִ

להגיד את הנצח

מגיד

ד’’ר שלמה שיש
לעומת “סיפור““ ,דיבור“ או “אמירה“ ,משמעות המונח “הגדה“ היא הבעת דבר חדש
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!
אותם דברים עתיקים טומנים בחובם עומקים מתוקים ,ובכל שנה ושנה הולכים
העומקים ויוצאים לאור .גם כאשר נבחן את פני המשפחה לעומק נגלה שאלו פנים
חדשות משנה לשנה ,ואם אנו זוכים – גם מיום ליום .והאור הצפון בדברים הנאמרים,
מאיר לנו באור חדש את האנשים הקרובים לנו ואת מערכות היחסים עימם .אופי
הקשר המשפחתי של אתמול הוא לא הקשר של היום ,והמסר שקיבלנו מן ההגדה
לפני שנה הוא לא מה שנקלוט בשנה זו.
באמירת ההגדה אנו מתאגדים סביב הנצח .עם הנצח בנוי ממשפחות החורזות את
שרשרת הדורות ,מאבות האומה עד אבות המשפחה.
בהגדה לבנינו אנו ממשיכים ומוסיפים חוליה חדשה ומעמיקים יותר
את אלו שכבר יצאו לאור עולם.
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תודה שבאתם

כל דכפין
ייתי וייכול

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 באמתּ“ ,כִ י
והאין
ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו“ (תהלים ל ,ו) ,קיום היש והתמשכותו בחיינו – חסדי ה’ הםַ ,
שבחיי זולתנו – לא ממיעוט חכמתו או השקעתו.
לכן ,כל אימת שמתקדש חג ,נקדים ונזמין להסב עימנו את מי שחסר לו :ממון ,מקום,
אהבה ,ילדים ,כל מה שחסר – להסב עימנו ,להיות חלק ממשפחתנו; נשתדל להיעזר
באורחים במידת האפשר בהכנות לחג.
בפרט בליל הסדר ,חג המשפחה ,כשכל כך מורגש
מי “שלם“ לכאורה ומי לא ,אם נהיה בעמדת נפש
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
לכל אחד חסר משהו“ – איזו ברכה תשרה ,קבלה
אמיתית במקום שיפוטיות ,כבר לא יהיה סיוט
להתארח“ .כל דכפין“ הוא אכן – כל אחד!
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המרחק בין המוח ללב
הרבנית רות בנימין

השתא
עבדי

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
היינו רוצים להשקיע בערכים החשובים שלשמם הגענו לזה העולם .אנו מיטיבים גם
להסביר מה חשיבותה של השקעה כזו.
אך מה קורה בפועל? פער מכאיב בין ההכרה למעשה.
עבדים הננו ,ולא לפרעה במצרים .אלא לעצמנו ולבחירותינו.
אז יש בית ורכב ושלל הנאות חומריות .והיכן הילדים שלמענם אנו עובדים מבוקר עד
ערב? “והנער איננו“...
כפיצוי על הריחוק הרגשי ,ותוך כדי התאמה לרוח זכויות הפרט ,אנו מונהגים ,לעיתים
קרובות ,על ידי ילדינו שהפכו ל“נסיכי“ הבית ,ואנו נאלצים לספק להם מכשירים ,נסיעות
ושחרורים ממטלות .נפעלים מתוך אילוץ פנימי ומפחד לאבד את אהבתם ולא מתוך
בחירה מאהבה .אנו “עובדים אצלם“ במקום להנהיגם.
רובנו גם “עובדים“ שעות נוספות עבור מוסכמות חברתיות ,ובמקום לקבוע כמה זמן
מוקדש לבניין המשפחה ,אנו מניחים לשעות העבודה לכבוש את זמננו המשפחתי .זאת,
מבלי להיות ֵערים למחירים הכבדים המשולמים בבריאות
האישית ובנוכחות הזוגית וההורית .התוצאה
הבלתי נמנעת היא שבהסתגלות לאורח חיים
עבדותי כזה ,גם האומה משלמת
מחיר קולקטיבי יקר.
השתא עבדי – לשנה הבאה
בני חורין .בוחרים מהיום
– לבדוק את סדרי
העדיפויות אחד לאחד
לחופשי.
ולצאת
אנחנו ובתינו.
פשוט“ ,בוחרים
במשפחה“.
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מוזגים כוס שני וכאן הבן שואל.

ַמה ּנִ ְש ַּׁתּנָ ה ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַהּלֵ ילֹות.
ֶש ְּׁבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ָח ֵמץ ַּומ ָּצהַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלֹו ַמ ָּצה:
ֶש ְּׁבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ְש ָׁאר יְ ָרקֹותַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ָמרֹור:
ֶש ְּׁבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמ ְט ִּבילִ ין ֲא ִפילּו ַּפ ַעם ֶא ָחתַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ְש ֵּׁתי ְּפ ָע ִמים:
יֹוש ִׁבין ֵּובין ְמ ֻס ִּביןַ ,הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻס ִּבין:
ֶש ְּׁבכָ ל ַהּלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ֵּבין ְ

שאלות פתוחות,
שאלות פותחות

מה
נשתנה

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.
גם בהמשך תהליך הגאולה אנו פוגשים בשאלה ,כשבני ישראל שואלים מהמצרים
כלים ושמלות – שעל פי האמת היו ביד מצרים אך שייכים היו לישראל .זו הייתה גאולת
החומר.
השאלות מבטאות עמדה נפשית של מוכנות לקבל – כל תשובה שנשיב להם .אמון
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
את אוזנינו ואנו פנויים להקשיב – גם לתוכן וגם לסגנון הייחודי והחינני של כל ילד
וילדה – אזי יכולים אנו לשמוע ולקבל בעצמנו הרבה מעבר לשאלות .בזכות ההקשבה
החודרת והעדינה והמוכנות לחידוש ולהפתעה מעבר למה שהורגלנו ,אנו מסוגלים
לשמוע תדרים שבדרך כלל נעלים מהכרתנו.
אנו משיבים לשואלים את ששייך להם ונמצא בידינו,
ומוסיפים בכך עוד לבנה לבניין הגאולה.
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ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם,
הֹוציא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֹלהינּו ִמ ָּשׁם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה .וְ ִאּלּו ֹלא ִּיֹוצ ֵיאנּו יְ יָ ֱא ֵ
וַ ִ
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנּו ָּובנֵ ינּו ְּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻש ְׁע ָּב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם.
ֶאת ֲא ֵ
ּתֹורה ִמ ְצוָ ה ָעלֵ ינּו
יֹוד ִעים ֶאת ַה ָ
וַ ֲא ִפילּו ּכֻ ּלָ נּו ֲחכָ ִמים ּכֻ ּלָ נּו נְ בֹונִ ים ּכֻ ּלָ נּו זְ ֵקנִ ים ּכֻ ּלָ נּו ְ
לְ ַס ֵּפר ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם .וְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה לְ ַס ֵּפר ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻש ָּׁבח:
הֹוש ַׁע וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא וְ ַר ִּבי ַט ְרפֹון ֶש ָׁהיּו
ַמ ֲע ֶשׂה ְּב ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִּבי יְ ֻ
ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י ְב ַרק וְ ָהיּו ְמ ַס ְּפ ִרים ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ּכָ ל אֹותֹו ַהּלַ יְ לָ הַ ,עד ֶש ָּׁבאּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם
ּבֹותינּו ִהּגִ ַיע זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְש ַׁמע ֶשׁל ַש ֲׁח ִרית:
וְ ָא ְמרּו לָ ֶהם ַר ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֲה ֵרי ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִש ְׁב ִעים ָשׁנָ ה וְ ֹלא זָ כִ ִיתי ֶש ֵּׁת ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל
ַּבּלֵ ילֹות ַעד ֶש ְּׁד ָר ָשּׁה ֶּבן ָ
זֹומאֶ ,שּׁנֶ ֱא ַמר ,לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹור ֶאת יֹום ֵצ ְ
אֹומ ִרים יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָהעֹולָ ם
יְ ֵמי ַחּיֶ יָך .יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּיָ ִמיםּ ,כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַהּלֵ ילֹות .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ַהּזֶ הּ ,כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יך לְ ָה ִביא לִ ימֹות ַה ָּמ ִש ַׁיח:

ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ ,ברּוְך הּוא,
ּתֹורה לְ ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאלָּ ,ברּוְך הּוא.
ָּברּוְך ֶשּׁנָ ַתן ָ
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זיכרון לאומי
הרב איתי אליצור

למען
תזכור...
כלחייךימי

אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך“ .אל מי פונה התורה במילים אלו?
“לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום ֵצ ְ
אם הכוונה לאדם הפרטי ,הרי יכול האדם לזכור את אשר קרהו רק למשך כל ימי חייו.
וימיו קצרים ביותר .והזיכרון ,מה יהא עליו? איתו יֵ רד אל בין רגבי עפר.
נראה שהתורה פונה לעם ישראל כיחידה לאומית אחת .גם ַעם יכול לזכור את אשר
קרהו כל ימי חייו .וחייו – נצח הם .כאדם שתאיו מתחלפים והוא ממשיך וחי ,כך גם
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
הזיכרון היא בהיות הזיכרון עובר מדור לדור גם
כסיפור אישי ומשפחתי .התלכדות הזיכרון הלאומי
והמשפחתי יוצרת עוצמה מיוחדת ,עד כדי כך
שלאחר אלפי שנים ,רואה עצמו כל אחד מבני העם
“כאילו הוא יצא ממצרים“.
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תֹורה:
ּכְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה ָ
יֹוד ַע לִ ְשׁאֹול:
ֶא ָחד ָחכָ ם .וְ ֶא ָחד ָר ָשׁע .וְ ֶא ָחד ָּתם .וְ ֶא ָחד ֶש ֵׁאינֹו ֵ

ָחכָ ם

ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם.אֹומרָ :מה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְש ָּׁפ ִטים ֲא ֶשׁר ִצּוָה יְ יָ ֱא ֵ
ָמה הּוא ֵ
יקֹומן:
וְ ַאף ַא ָּתה ֱאמֹור לֹו ּכְ ִהלְ כֹות ַה ֶּפ ַסח ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ

ָר ָשׁע

ׁהֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו
בֹודה ַהזֹּאת לָ כֶ ם .לָ כֶ ם וְ ֹלא לֹוּ .ולְ ִפי ֶש ִ
אֹומרָ :מה ָה ֲע ָ
ָמה הּוא ֵ
אתי
ִמן ַהּכְ לָ ל ּכָ ַפר ָּב ִע ָּקר .וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשּׁנָ יו וֶ ֱאמֹור לֹוַּ .ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָשׂה יְ יָ לִ י ְּב ֵצ ִ
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .לִ י וְ ֹלא לֹוִ .אּלּו ָהיָ ה ָשׁם ֹלא ָהיָ ה נִ גְ ָאל:

ָּתם

הֹוצ ָיאנּו יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים:
אֹומרַ :מה זֹּאת .וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ְּבחֹזֶ ק יָ ד ִ
ָמה הּוא ֵ

יֹוד ַע לִ ְשׁאֹול
וְ ֶש ֵׁאינֹו ֵ

ַא ְּת ְּפ ַתח לֹוֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם:
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָשׂה יְ יָ לִ י ְּב ֵצ ִ
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אהבה וחכמה
ד“ר עינת רמון

כנגד ארבעה
בנים דִ ברה
תורה

ארבעת הבנים בהגדה מסמלים ומשולים לארבעה עולמות שונים בקבלה ,לארבע לשונות
של גאולה ,לארבעת חלקי ליל הסדר (המצוינים באמצעות ארבע כוסות) ולארבעה
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
יציאת מצרים מדור לדור ,כמכוונים לארבעה בנים ממש היושבים סביב שולחן ליל
הסדר ומתבוננים בסיפור יציאת מצרים באור שונה .ארבעה בנים אלו מייצגים את
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
ה“חכם“ :המחויבות לתורה היא עקרון יסוד .אך לצידה ,מקום הבן ה“רשע“ לא נפקד!
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“.

22

יָ כֹול ֵמרֹאׁש ח ֶֹדׁש,
לֹומר ַּב ֲעבּור זֶ ה.
לֹומר ַּבּיֹום ַההּואִ .אי ַּבּיֹום ַההּוא יָ כֹול ִמ ְּבעֹוד יֹוםַּ ,תלְ מּוד ַ
ַּתלְ מּוד ַ
ַּב ֲעבּור זֶ ה ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ֶאּלָ א ְּב ָש ָׁעה ֶשׁיֵ ׁש ַמ ָּצה ָּומרֹור ֻמּנָ ִחים לְ ָפנֶ יָך:

בֹותינּו,
בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא ֵ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ִמ ְּת ִחּלָ ה ְ
ֹלהיהֹוש ַׁע ֶאל ּכָ ל ָה ָעם ּכֹה ָא ַמר יְ יָ ֱא ֵ
ּאמר יְ ֻ
בֹודתוֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וַ יֹ ֶ
וְ ַעכְ ָשׁיו ֵק ְר ָבנּו ַה ָּמקֹום לַ ֲע ָ
בֹותיכֶ ם ֵמעֹולָ ם ֶּת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם וַ ֲא ִבי נָ חֹור וַ ּיַ ַע ְבדּו
יִ ְש ָׂר ֵאלְּ ,ב ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר יָ ְשׁבּו ֲא ֵ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים :וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲא ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען
ֱא ִ
וָ ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֹו וָ ֶא ֵּתן לֹו ֶאת יִ ְצ ָחק ,וָ ֶא ֵּתן לְ יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֵע ָשׂו ,וָ ֶא ֵּתן לְ ֵע ָשׂו ֶאת
ַהר ֵש ִׂעיר לָ ֶר ֶשׁת אֹותֹו ,וְ יַ ֲעקֹב ָּובנָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם:

ופשוטים הדברים וחיים
הרב ליאור לביא

בעבור זה ,לא
אמרתי אלא
בשעה שיש מצה
ומרור מונחים
לפניך

תמונה שווה אלף מילים ,והמחשה חיה שווה מיליונים .נמחיש זאת במעשה שהיה :זוג
צעיר שעבר תהליכי התקרבות ליהדות הגיע להתארח בסעודת השבת הראשונה בחייהם,
בבית חב“ד באוסטרליה .במהלך השבת הרב והרבנית שאירחו אותם דיברו איתם על
רעיונות עמוקים ,על מהות השבת ועל עניינים העומדים ברומו של העולם היהודי.
והזוג הצעיר הזה ,שעומד כשבועיים לפני החתונה ,מקשיב ,אבל הרב והרבנית
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.
העוצמה של היהדות ,אולי יותר מכל דבר אחר ,נעוצה בביטוי החי והטבעי של
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)
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ָּברּוְך ַה ָּמקֹוםָּ ,ברּוְך הּוא,
ׁשֹומר ַה ְב ָט ָחתֹו לְ יִ ְש ָׂר ֵאלָּ ,ברּוְך הּוא.
ָּברּוְך ֵ
ֶש ַׁה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִח ַּשׁב ֶאת ַה ֵּקץ ,לַ ֲעשֹֹות ּכְ ָמה ֶש ָׁא ַמר לְ ַאבְ ָר ָהם ָא ִבינּו ִּבבְ ִרית ֵּבין
ֹאמר לְ ַאבְ ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ּבְ ֶא ֶרץ ֹלא לָ ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו
ַהּבְ ָת ִריםֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר :וַ ּי ֶ
א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָשׁנָ ה .וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶשׁר יַ ֲעבֹדּו ָּדן ָאנֹכִ י וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ִּב ְרכּוׁש ּגָ דֹול:
מכסה את המצה ומגביה את הכוס

בֹותינּו וְ לָ נּוֶ .שֹּׁלא ֶא ָחד ִּבלְ ָבד ָע ַמד
וְ ִהיא ֶש ָׁע ְמ ָדה לַ ֲא ֵ
עֹומ ִדים ָעלֵ ינּו
ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵ
ּלֹותנּו ֶאּלָ א ֶש ְּׁבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ְ
ּלֹותנּו ,וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ִּצילֵ נּו ִמּיָ ָדם:
לְ כַ ֵ
סיפורה של ברית

ברוך שומר
הבטחתו

הרב עזריאל אריאל
ההגדה של פסח היא סיפורה של הבטחה .הבטחת ה’ לאברהם בברית בין הבתרים:
“יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ...וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ִּב ְרכֻ ׁש ּגָ דֹול“ (בראשית טו ,יג-יד) .הבטחת ה’
“אנֹכִ י ֵא ֵרד ִע ְּמָך ִמ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנֹכִ י ַא ַעלְ ָך גַ ם ָעֹלה“ (שם מו ,ד) .הבטחה זו מלווה אותנו
ליעקבָ :
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:
יעם( “...ישעיה סג ,ט) .וישועת ישראל ,ישועת ה’ היא.
הֹוׁש ָ
ּומלְ ַאְך ָּפנָ יו ִ
“ּבכָ ל ָצ ָר ָתם לֹו ָצר ַ
ְ
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מניחים את הכוס ,מגלים את המצות ואומרים:

ֵצא ּולְ ַמד ַמה ִּב ֵּקׁש לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי לַ ֲעשֹֹות לְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּוֶ .ש ַּׁפ ְרעֹה ֹלא גָ זַ ר ֶאּלָ א ַעל ַהּזְ כָ ִרים
וְ לָ ָבן ִּב ֵּקׁש לַ ֲעקֹור ֶאת ַהּכֹלֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר:

ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָשׁם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט,
וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גֹוי ּגָ דֹול ָעצּום וָ ָרב:

תוכניתו הערמומית
של לבן הארמי

צא ולמד מה
ביקש לבן
הארמי לעשות

ד“ר עינת רמון
באיזה מובן ביקש לבן “לעקור את הכֹול“ ולהזיק לישראל יותר מפרעה? הפרשנויות
המסורתיות גורסות שסכנתו של לבן היא היוהרה והגאווה הטמונות בדבריו ואורבות
“ה ָּבנֹות ְּבנ ַֹתי וְ ַה ָּבנִ ים ָּבנַ י וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י וְ כֹל ֲא ֶשׁר ַא ָּתה ר ֶֹאה לִ י הּוא“ (בראשית לא,
לפתחנוַ :
מג); תפיסה זו מנוגדת למהותה של תורת ישראל המטמיעה בנו את ערך הענווה נוכח
ההכרה כי כל אשר קיים בעולם שייך לקב“ה וניתן לנו מידו .או לחלופין ,שלבן התכוון
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 תנַ אי 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?
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וַ יָ גָ ר ָשׁם,

וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה

ָאנּוס ַעל ִּפי ַה ִּדּבּור:

ְמלַ ֵּמד ֶשֹּׁלא יָ ַרד יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו לְ ִה ְש ַּׁת ֵּק ַע ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶאּלָ א לָ גּור ָשׁם.
ּאמרּו ֶאל ַּפ ְרעֹה לָ גּור ָּב ָא ֶרץ ָּבאנּו ּכִ י ֵאין ִמ ְר ֶעה לַ צֹּאן ֲא ֶשׁר לַ ֲע ָב ֶדיָך ּכִ י כָ ֵבד
ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וַ יֹ ְ
ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ,וְ ַע ָּתה יֵ ְשׁבּו נָ א ֲע ָב ֶדיָך ְּב ֶא ֶרץ גֹ ֶּשׁן:

ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט,

בֹותיָך ִמ ְצ ָריְ ָמה וְ ַע ָּתה ָש ְׂמָך יְ יָ
ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמרְּ :ב ִש ְׁב ִעים נֶ ֶפׁש יָ ְרדּו ֲא ֶ
ֹלהיָך ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּש ַׁמיִ ם לָ רֹוב:ֱא ֶ

זה זמני וזה עובר
הרב איתי אליצור

ויגר
שם

יעקב ובניו ירדו למצרים מפני הרעב .לא היה אוכל בארץ .אבל גם לאחר שהרעב
הסתיים ,הם לא יכלו לצאת משם .הם נשארו במצרים ולאט לאט הפכו עבדים.
השקיעה בתרבות מצרים וההשתעבדות לה אינן מתחילות בירידה להשתקע .הן
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
ולבלוע ולטרוף ולמצות ולהתענג וליהנות עד אפס כוחות .עד שאנו מתמכרים ולא
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
הופך חשוך ומיושן .אנו מנסים למצוא חן בעיניהם ,למצוא את עצמנו שם ,באותם
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.
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וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גֹוי,

ְמלַ ֵּמד ֶש ָׁהיּו יִ ְש ָׂר ֵאל ְמ ֻצּיָ נִ ים ָשׁם:

ככה בונים עם

מצֻ ינים

הרב איתי אליצור
באילו עניינים היו ישראל “מצוינים“ (מיוחדים וניכרים בייחודיותם) וכיצד הביאו
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
ערכים (“משפחה מרובת ילדים“ או “ברוכת ילדים“? “נישואין פתוחים“ או “ניאוף“?),
והשמות העבריים (העוברים מסב לנכד) מבטאים שמירה על הייחוס והמסורת הבין-
דורית .ומעל לכול – ישראל שמרו על ייחוסם ומשפחתם .ההנאה המינית לא ניצבה
במרכז אלא שירתה את בניין המשפחה כחלק מהנצח .כל משפחה ישראלית במצרים
הייתה מיוחדת ומובדלת ועמדה בפני עצמה .האישה שמרה אמונים לבעלה והבעל
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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ּגָ דֹול ָעצּום,

ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמרְּ :ובנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָּפרּו וַ ּיִ ְש ְׁרצּו וַ ּיִ ְרּבּו וַ ּיַ ַע ְצמּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד
וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ א ָֹתם:

וָ ָרב,

ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמרְ :ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּש ֶׂדה נְ ַת ִּתיְך וַ ִּת ְר ִּבי וַ ִּתגְ ְּדלִ י וַ ָּתב ִֹאי ַּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים
ּבֹוס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך
ּוש ָׂע ֵרְך ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה :וָ ֶא ֱעבֹור ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך ִמ ְת ֶ
ָש ַׁדיִ ם נָ כֹנּו ְ
וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י וָ א ַֹמר לָ ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י:

המרוץ למיליון
ד“ר חנה קטן

פרו
וישרצו

אחת הטענות הראשונות של הספר “הדרך אל העו’’שר – חכמת הניהול של כלכלת
המשפחה“ היא שילדים עולים כסף .והרבה .אנחנו מאכילים אותם ,משקים אותם,
מלבישים ,מחנכים ,מחתנים אותם ,ועוד הרשימה ארוכה .אם היינו מחשבים את יחסי
העלות-תועלת במושגים כלכליים ,אולי היינו מחליטים לוותר על התענוג.
אבל במושגים של אושר ,באל“ף רבתי ,הדרך הבטוחה אליו עוברת דווקא דרך הולדת
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.
ריבונו של עולם מכפיל ,ומשלש ,ואף משייש את הברכה .איך עם של עבדים יכול היה
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“:
“בארוחת הערב הסתכלתי על שלושת ילדיי[!] ,והרגשתי מיליונרית .מה זה מיליונרית,
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
בעולם שעומד מולה .עולה המון כסף לגדל ילד ,אבל בהשוואה בין ילד לכסף – הילד
מנצח בענק .לכו על זה .רוצו .השיקול הכלכלי הוא לא רלוונטי פה“.
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בֹודה ָק ָשׁה:
וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ יִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲע ָ
וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים,

ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמרָ :ה ָבה נִ ְת ַחּכְ ָמה לֹו ֶּפן יִ ְר ֶּבה וְ ָהיָ ה ּכִ י
נֹוסף ּגַ ם הּוא ַעל שֹֹונְ ֵאינּו וְ נִ לְ ַחם ָּבנּו וְ ָעלָ ה ִמן ָה ָא ֶרץ:
ִת ְק ֶראנָ ה ִמלְ ָח ָמה וְ ַ

וַ יְ ַעּנּונּו,

לֹותם וַ ּיִ ֶבן ָע ֵרי
ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וַ ּיָ ִשׂימּו ָעלָ יו ָש ֵׂרי ִמ ִּסים לְ ַמ ַען ַעּנֹותֹו ְּב ִס ְב ָ
ִמ ְסּכְ נֹות לְ ַפ ְרעֹה ֶאת ִּפתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמ ֵסס:

אם אינך יכול לנצח אותם,
השחר אותם

וירעו
אותנו

הרב עזריאל אריאל
מצפים היינו מנותן התורה לכתוב “וירעו לנו“ .ומדוע כתוב “וירעו אותנו“? עומד על כך
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
לתקוף ישירות את ערכי המשפחה היהודית ,עוברים מטענות לגופו של עניין לטענות
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.
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ילדים זה גאולה

פן
ירבה

אלעזר אנסבכר
ה“סכנה“ הדמוגרפית ,היא ולא אחרת ,הייתה הקטליזטור לשעבוד המצרי .בעקבות
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
לארץ החיים – תלויה בריבוי החיים שלנו .קשר זה מופיע באופן בולט בהבטחות ה’
לאבות שבאופן עקבי מחברות את בשורת הבנים עם בשורת הארץ .לכן לשון הגאולה
“ּפקֹד יִ ְפקֹד“ (בראשית נ ,כד) ,משום שפקידה היא גם לשון של
היא פקידה כפולהָ ,
גאולה וגם לשון של הולדת ילדים.
וכיום ,בשנת תש“ף ( ,)2020יש תופעה ייחודית ברמה העולמית המתרחשת במדינת
ישראל :בכל העולם ,ככל שההשכלה עולה והחברה מתפתחת ,הילודה יורדת .במדינות
מערביות רבות מספר הילדים הממוצע הוא פחות משניים ,זאת אומרת שלכל שני
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.
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בֹודה ָק ָשׁה,
וַ ּיִ ְּתנּו ָעלֵ ינּו ֲע ָ

ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר:

וַ ּיַ ֲע ִבדּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ָפ ֶרְך:

שוברים .שוויון

בפרך

הרב איתי אליצור
הגמרא דורשת את המילים “עבודת פרך““ :שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים
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).
אי ההכרה בייחוד של האיש ובייחוד של האישה ,על התכונות המיוחדות והיעדים
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.
עם יכול לתפקד כאשר הוא שותפות אחת גדולה שבה כל אדם ממלא את תפקידו.
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,
אלא כאינדיבידואל – עולה דרישת השוויון .מדוע ייגרע חלקו מחלק האינדיבידואל
האחר? במקום לחשוב איך לתרום למערכת – המשפחתית או הלאומית – הכול עסוקים
בשאלה אילו זכויות יוכלו לממש .המשפחה הופכת לשדה קרב ,המחריב משפחות
ועמים.
המצרים לא הצליחו :ישראל נגאלו בזכות נשים צדקניות ואוהבות ,שלא לוחמות
בבעליהן אלא מתקרבות אליהם .ביחד הם מתגברים על עבודת הפרך המצרית,
ומולידים דורות נוספים של המשפחה הבונה אומה.
נקודה למחשבה :מה השוני בינינו מוסיף לנו?
מה חשוב שיהיה משותף לנו ומה עדיף שיהיה שונה ומפרה?
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בֹותינּו ,וַ ּיִ ְש ַׁמע יְ יָ ֶאת קֹלֵ נּו וַ ּיַ ְרא
ֹלהי ֲא ֵוַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל יְ יָ ֱא ֵ
ֶאת ָענְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו:
בֹותינּו,
ֹלהי ֲא ֵוַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל יְ יָ ֱא ֵ

ּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וַ יְ ִהי ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם
ֹלהיםוַ ּיָ ָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ יֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ ָעקּו ,וַ ַּת ַעל ַשׁוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ִמן ָה ֲעב ָֹדה:

למה לא אמרת?

ונצעק

חיים ברנסון
למה היה צריך לסבול כל כך הרבה זמן עד שהגיע הגואל על החמור? שאלה עמוקה,
חשבונות שמיים ואינני דובר של א-לוהים .אבל דבר אחד נוכל ללמוד מהפסוקים :היה
צריך דבר אחד כדי שהגאולה תחל .וכשהוא קרה ,היא החלה:
וַ יְ ִהי ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים ָה ֵהם וַ ּיָ ָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ ּיִ זְ ָעקּו וַ ַּת ַעל
ֹלהים ֶאת ְּב ִריתֹו ֶאתֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִֹלהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה .וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִַׁשוְ ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ֹלהים (שמות ב ,כג-כה).ֹלהים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת יַ ֲעקֹב .וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
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.
ייתכן שבן זוגנו אינו מודע כלל לקושי שאנו מתמודדים איתו ,ואילו ידע ,בשמחה היה
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?
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וַ ּיִ ְש ַׁמע יְ יָ ֶאת קֹלֵ נּו,

ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ יִ זְ ּכֹרּכְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וַ ּיִ ְש ַׁמע ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ְּב ִריתֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת יַ ֲעקֹב:ֱא ִ

וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו

ֹלהים ֶאת ְּבנֵ י ,זֹו ְּפ ִריׁשּות ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץּ .כְ ָמה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר :וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֹלהים :יִ ְש ָׂר ֵאל וַ ּיֵ ַדע ֱא ִ

פרטיות וצניעות בזוגיות

פרישות
דרך ארץ

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
יכול להתפתח עם אמא קשת שמיעה שאינה מדברת איתו ,אך בוודאי לא יוכל לגדול
בבריאות עם אמא שאינה מעניקה לו מגע אוהב .כולנו זקוקים למגע .ההתקשרות
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
הסחה חיצונית ,וזכור – התרכזות בקשר .וזאת מתנה גדולה מאין כמוה .נשים צדקניות
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 ,יְ פתח 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.
רק כשאנחנו מייחדים את הברית בינינו ,נזכה להרגיש שהקשר מעמיק ומעמיק .ומדי
חודש בחודשו ,במפגש המחודש ,נרגיש שוב ושוב כחתן וכלה הנכנסים לחופה ,ונשמור
על אהבת הנעורים הכנה והלוהטת.
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וְ ֶאת ֲע ָמלֵ נּו,

ֵאּלּו ַה ָּבנִ יםּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר:
ּכָ ל ַה ֵּבן ַהּיִ לֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְשׁלִ יכּוהּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּת ַחּיּון:

וְ ֶאת לַ ֲח ֵצנּו,

זֶ ה ַה ְּד ַחקּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר:
אֹותם:
לֹוח ִצים ָ
וְ גַ ם ָר ִא ִיתי ֶאת ַהּלַ ַחץ ֲא ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם ֲ

תן לי לעבוד

ואת עמלנו
אלו הבנים

הרבנית חוה מנסבך
גידול ילדים הוא עמל .ללא ספק .לילות חשוכי שינה ,טיפול במחלות ,ניקיון ,סדר ,ויתור
על החופש לנסוע בספונטניות ובקלילות ,ועוד לא אמרנו מילה על ההתמודדויות
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
ביאור ,היה מקרה כזה .ההורים בכו על אותו עמל שאין הם יכולים לעמול ,משום
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“.
כאשר טורחים מתוך ייעוד – העמל מתוק; ואילו
היעדר העמל – מר ,מר מאוד.
“א ָדם לְ ָע ָמל יּוּלָ ד“ (איוב ה ,ז) .ולוואי שנזכה
ָ
לעמול.
נקודה למחשבה :האם יש עמל שאנו
שמחים בו? למה?
למה נדרש העמל כדי להשיג תוצאות
טובות בתחומים שונים?
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ּיֹוצ ֵאנּו יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא
וַ ִ
ּגָ דֹול ְּובאֹתֹות ְּובמ ְֹפ ִתים:
ּיֹוצ ֵאנּו יְ יָ ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֹ ,לא ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאְך וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי ָש ָׂרף וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי ָשׁלִ ַיח.
וַ ִ
ֶאּלָ א ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו ְּוב ַע ְצמוֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה
ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶשׂה ְש ָׁפ ִטים
וְ ִהּכֵ ִיתי כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ְּב ֵה ָמה ְּובכָ ל ֱא ֵ
ֲאנִ י יְ יָ :
וְ ָע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ֲ -אנִ י וְ ֹלא ַמלְ ָאְך.
וְ ִהּכֵ ִיתי כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲ -אנִ י וְ ֹלא ָש ָׂרף.
ֹלהי ִמ ְצ ַריִ ם ֱא ֶע ֶשׂה ְש ָׁפ ִטים ֲ -אנִ י וְ ֹלא ַה ָּשׁלִ ַיח.
ְּובכָ ל ֱא ֵ
ֲאנִ י יְ יָ ֲ -אנִ י הּוא וְ ֹלא ַא ֵחר:

ְּביָ ד ֲחזָ ָקה,

ּסּוסים
זֹו ַה ֶּד ֶברּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמרִ :הּנֵ ה יַ ד יְ יָ הֹויָ ה ְּב ִמ ְקנְ ָך ֲא ֶשׁר ַּב ָּש ֶׂדה ַּב ִ
מֹורים ַּבּגְ ַמּלִ ים ַּב ָּב ָקר ַּובצֹּאן ֶּד ֶבר ּכָ ֵבד ְמאֹד:
ַּב ֲח ִ

ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה,
ֹלהים לָ בֹא לָ ַק ַחת לֹומֹורא ּגָ דֹול ,זֹו ּגִ ּלּוי ְשׁכִ ינָ הּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :אֹו ֲהנִ ָּסה ֱא ִ
ְּוב ָ
רּושׁלָ יִ ם:
ׁלּופה ְּביָ דֹו נְ טּויָ ה ַעל יְ ָ
זֹו ַה ֶח ֶרבּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וְ ַח ְרּבֹו ְש ָ

מֹור ִאים
רֹוע נְ טּויָ ה ְּוב ָ
מֹופ ִתים ְּוב ִמלְ ָח ָמה ְּוביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ
ּגֹוי ִמ ֶּק ֶרב ּגֹוי ְּב ַמּסֹות ְּבאֹתֹת ְּוב ְ
ֹלהיכֶ ם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֶ יָך:ּגְ דֹולִ ים ּכְ כֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה לָ כֶ ם יְ יָ ֱא ֵ

ְּובאֹתֹות,

זֶ ה ַה ַּמ ֶּטהּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר ,וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ְּביָ ֶדָך ֲא ֶשׁר ַּת ֲע ֶשׂה ּבֹו
ֶאת ָהאֹתֹת:

מֹופ ִתים
ְּוב ְ

מֹופ ִתים ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָּ ,דם ,וָ ֵאׁש,
זֶ ה ַה ָּדםּ .כְ ָמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר :וְ נָ ַת ִּתי ְ
וְ ִתימרֹות ָע ָשׁן:
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ָּד ָבר ַא ֵחר:
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ְש ַּׁתיִ ם.
ּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְש ַּׁתיִ ם.
ִ
ּובמ ָֹרא ּגָ דֹול ְש ַּׁתיִ ם.
ְ
ּובאֹתֹות ְש ַּׁתיִ ם.
ְ
מֹופ ִתים ְש ַּׁתיִ ם.
ְּוב ְ

ֵאּלּו ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ֶש ֵׁה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵאלּו ֵהן:
עשר המכות של המשפחה
חיים ברנסון

עשר
המכות

המצרים לא מעניינים אותנו .חלפו מזמן.
ִ
עשר המכות אינן רק סדרת חינוך למצרים.
החינוך העיקרי הוא שלנו ,העם היוצא ממצרים עד עצם היום הזה.
ומ ֵצרה .וכמו הפרך שהתחיל בפה רך ,כך גם הדרך
“מצרים“ הינה שם קוד לתרבות צרה ְ
למצרים 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
הורינו הם אכן הורינו? כשההנאה המינית הופכת מאמצעי למטרה ,כמה זמן עובר עד
שמשועבדים לה?
שורש תרבות מצרים הוא הכחשת א-לוהים וניסיון להריץ את האדם לראש הפירמידה.
יתנִ י“ (יחזקאל כט ,ג).
“מי ה’ ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַמע ְּבקֹלֹו?( “...שמות ה ,ב)“ ,לִ י יְ א ִֹרי וַ ֲאנִ י ֲע ִׂש ִ
ִ
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?
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שלושה שותפים בזוגיות

דם

חיים ברנסון
כל המים במצרים הפכו לדם .נוזל חיים אחד הומר במשנהו ,ובאחת הפכה מצרים
מדממת עם כל חיוניותו של הדם הזורם בעורקי הגוף ומעביר חמצן לאיברים ,גם הוא
לא יוכל להחזיק מעמד ללא מרכיבו העיקרי ,המים ,המגיע מחוץ למערכת ומזרים
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
לבסוף שלא נותר ביניהם דבר .הערך הרוחני שבברית בין האיש לאישה – כחלק
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.
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צריך “לא“ בחיים

צפרדע

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.
החיים ללא א-לוהים שמורה דרך מאפשרים לכאורה חופש גדול ,אפשר לעשות מה
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
מפורקת .הגבולות וההכוונה התורנית השייכת לנצח שומרים עלינו ,על משפחתנו ועל
החברה כולה ורק באמצעותם נוכל לצמוח ולהתפתח .השמיים הם (בזכות) הגבול.

ושם אמצא לי נחמה
חיים ברנסון

כינים

יצורים קטנטנים מילאו את גרגרי העפר .התחנה הבאה הייתה מקום מחייתם ,האדם
והבהמה .ובלב מקננת מחשבה ,כמה קטנים אנחנו ,וכמה הם בכלל שבעים-שמונים-
תשעים שנה? הלא גם אם ארוכים חיי השעה – זמניים וחולפים הם ,אם חודש ואם
שתֹה ּכִ י ָמ ָחר נָ מּות“ ,כי חיים רק פעם אחת .נסה ליהנות כפי
“אכֹל וְ ָ ׁ
שמונים שנה .אז ֱ
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
זה א-לוהים הזן ומחיה ואם אלו הדורות הקודמים המקשרים אותנו בשרשרת ענק
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.
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מלך החיות

ערוב

חיים ברנסון
תערובת שלמה של חיות טורפות התפרעה לה במצרים .ואז גילו המצרים שבעולם
של כוח נטול מוסר ,גם בני האדם החייתיים ביותר נמצאים הרבה מתחת לבעלי החיים
בשרשרת המזון.
גם במערכות יחסים בינינו ,לעיתים נדמה לנו שאם במסגרת המריבה נפרוץ גבולות
ונתפרץ ,ננצח .אם נפגע ,נכאיב – נרוויח .נשיג מעמד ,כוח ,שליטה.
אומנם ייתכן שנרוויח במזומן ,אבל נשלם על כך בפריסה רחבה .תוך כדי הניסיון להשיג
שליטה על אחרים ,איבדנו שליטה על עצמנו ואת היחסים הטובים שהיו בינינו .הפכנו
לכוחניים ,כשכוחות פנימיים שליליים מושכים אותנו באף אחריהם.
אפשר גם אחרת .ובדרך השנייה מרוויחים כפל כפליים :את עצמנו ואת העצמת הקשר;
ובארוך יותר .גם גבורה וגם חכמה.
בטווח המיידי ַ
המקום הראשון שבו לומדת האנושות כיצד לחדול מלהיות ערוב של חיות ג’ונגל ולהצליח
לחיות בשלום ובשיתוף פעולה הוא המשפחה.
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זמן זה חיים

דבר

חיים ברנסון
אם נתחשב בעובדה שבעולם העתיק ,עיקר הרכוש של האדם (לא כולל נדל“ן) היה
בעלי החיים שברשותו :בקר וצאן ,סוסים ,חמורים וגמלים ,אזי השמדתם של אלו
במכת דבר הייתה פגיעה כלכלית אנושה.
מכה ראויה למי ששכח לשם מה קיבלנו חיים ועבור מה ניתן בידינו הממון.
הממון נועד לאפשר לאדם להתקיים ולהוציא לפועל את יעדיו בחיים – כדי לפעול
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
בחוץ ,או בבניית העולם המשפחתי בפנים? האם זמן הוא כסף או זמן הוא חיים?
המשפחה בשביל העבודה או העבודה בשביל המשפחה?
נקודה למחשבה :מה הדבר הכי חשוב בחיים?
כיצד ובמה כדאי לנו להשקיע את משאב הזמן שלנו?

שחין

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.
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דרך המלך
חיים ברנסון

ברד

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:
גם הברד מתחיל כטיפת גשם ,גם הוא קופא והופך לשלג ,אבל ההבדל בינו לבין
המשקע הרך והרגוע הוא הסביבה ,המעטפת.
ברד נוצר בתנאי אטמוספירה הסובלים באופן חריף מחוסר יציבות .המתכון
לברד ,על רגל אחת :טיפת המים שקפאה מתחילה לנחות ,מגיעה לאזור פחות קר,
מפשירה ,מתחברת לטיפות נוספות“ ,נזרקת“ למעלה על ידי זרם אוויר ,קופאת
בשכבתה החיצונית ,יורדת שוב ,מפשירה ,מוחזרת למעלה ,קופאת בחיצוניותה,
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
אחד שמתכלל ומאגד את כל הכוחות השונים – עד האש והמים המתאחדים לשם
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
שבורים .גיל הנעורים בפרט
מאופיין בסערות וטלטלות
היוצרות כאבים רבים לנערים
ולנערות וכן להוריהם.
לחיינו
מתווה
האמונה
האישיים והמשפחתיים מסלול
רחב ,ברור ועקבי .מכוחה
אפשר להכיל ולכוון לטוב
את הצדדים השונים וליצור
אישיות ומשפחה הרמונית
יותר .דרך זו מכוונת אותנו
ואת ילדינו להיות אנשים
שלווים ,רכים ומלאי חיים.
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ארבה

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,
רק כתריסר ידועים כמתאגדים ללהקות ארבה .ולא מדובר בהכרח בחלוקה דיכוטומית.
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
תוחלת החיים מסתכמת בשבעים-שמונים שנים או שהם חלק מנֶ צח .זו רמת חיים אחרת
לגמרי .היעדים ,הדגשים ,הסיפור כולו מקבלים תפנית כלפי מעלה .הרמה הפרטית איננה
נמחקת אלא מקבלת את מקומה בתוך עולם חדש שנפתח .להיחשף ל“אני“ העמוק יותר
בזהותנו ,זה לא אומר שנמחק את עצמנו ,זה אומר שנגלה את עצמנו מחדש.

חיים לטווח ארוך
חיים ברנסון

חושך

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.
ההבדל בין עולם שיש לו א-לוהים לעולם שיש בו כפירה הוא הבדל בין אור לחושך .כל
המרכיבים נותרים כפי שהם ,אבל מה הם באים להרכיב? מה המגמה ,היעד ,החזון? החיים
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,
אותם מבוקשים עצמם נמצאים ביציאה מהפרטיות ובצמיחה .סיפר לי פעם חבר :בהתחלה
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.
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משפחה גלובלית
חיים ברנסון

בכורות

כל הבכורות של מצרים מתו ברגע אחד ,בחצות הלילה .זו הייתה המכה ששברה את
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.
אך לעיתים – ולא אחת כאשר ההורים כבר אינם – עלולה המשפחה להפוך לאנשים
פרטיים הרבים ביניהם .ואזי הכוח ,במקום לשמש לעזרה ,משמש לפגיעה.
גם במשפחת האנושות ,יש עמים חזקים יותר ויש שפחות .כשמוציאים את א-לוהים
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.

נֹותן ָּב ֶהם ִס ָּמנִ ים:
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַר ִּבי יְ ָ
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אֹומר,
יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ י ֵ
ַר ִּבי ֵ
אֹומר ֶשּׁלָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשׂר ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות.
ִמּנַ יִ ן ַא ָּתה ֵ
ֹלהים ִהיא .וְ ַעל ַהּיָ םּאמרּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶא ְצ ַּבע ֱא ִ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָמה הּוא ֵ
אֹומר ,וַ יֹ ְ
אֹומר ,וַ ּיַ ְרא יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת ַהּיָ ד ַהּגְ דֹולָ ה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ יָ ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְיראּו ָה ָעם ֶאת יְ יָ
ָמה הּוא ֵ
משׁה ַע ְבּדֹוּ .כַ ָּמה לָ קּו ְּב ֶא ְצ ַּבע ֶע ֶשׂר ַמּכֹותֱ .אמֹור ֵמ ַע ָּתהְּ ,ב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו
וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּביְ יָ ְּוב ֶ
ֶע ֶשׂר ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות:

אֹומר,
ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
ִמּנַ יִ ן ֶשּׁכָ ל ַמּכָ ה ַּומּכָ ה ֶש ֵׁה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶשׁל ַא ְר ַּבע
ַמּכֹותֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר :יְ ַשּׁלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְשׁלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים.
ֶע ְב ָרה ַא ַחת .וָ זַ ַעם ְש ַּׁתיִ ם .וְ ָצ ָרה ָשֹׁלׁשִ .מ ְשׁלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ַא ְר ַּבע.
אתיִ ם ַמּכֹות:
ֱאמֹור ֵמ ַע ָּתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו ַא ְר ָּב ִעים ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ ַ

אֹומר,
ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ִמּנַ יִ ן ֶשּׁכָ ל ַמּכָ ה ַּומּכָ ה ֶש ֵׁה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ֶשׁל ָח ֵמׁש
ַמּכֹותֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,יְ ַשּׁלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה וָ זַ ַעם וְ ָצ ָרה ִמ ְשׁלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים.
ֲחרֹון ַאּפֹו ַא ַחתֶ .ע ְב ָרה ְש ַּׁתיִ ם .וָ זַ ַעם ָשֹׁלׁש .וְ ָצ ָרה ַא ְר ַּבעִ .מ ְשׁלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים ָח ֵמׁש.
אתיִ ם ַמּכֹות:
ֱאמֹור ֵמ ַע ָּתהְּ :ב ִמ ְצ ַריִ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ָּומ ַ
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ּכַ ָּמה ַמ ֲעלֹות טֹובֹות לַ ָּמקֹום ָעלֵ ינּו:
הֹוצ ָיאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֹלא ָע ָשׂה ָב ֶהם ְש ָׁפ ִטים ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ִ
אֹלה ֶיהם ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ָע ָשׂה ָב ֶהם ְש ָׁפ ִטים ,וְ ֹלא ָע ָשׂה ֵב ֵ
כֹור ֶיהם ַּדּיֵ נּו:
אֹלה ֶיהם ,וְ ֹלא ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
ִאּלּו ָע ָשׂה ֵב ֵ
כֹור ֶיהם ,וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם ,וְ ֹלא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם ,וְ ֹלא ֶה ֱע ִב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ֶה ֱע ִב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה ,וְ ֹלא ִש ַּׁקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ִש ַּׁקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו ,וְ ֹלא ִס ֵּפק ָצ ְרכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָשׁנָ ה ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ִס ֵּפק ָצ ְרכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָשׁנָ ה ,וְ ֹלא ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן ,וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַּש ָּׁבת ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַּש ָּׁבת ,וְ ֹלא ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ַּדּיֵ נּו:
ּתֹורה ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ ֹלא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ,וְ ֹלא ִהכְ נִ ָיסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ַּדּיֵ נּו:
ִאּלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ִאּלּו ִהכְ נִ ָיסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ ֹלא ָבנָ ה לָ נּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה ַּדּיֵ נּו:

עד בלי די

דיינו

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.
נוסף על כל מעלה ומעלה ,להיזכר ב’תחנות’ שעברה המשפחה ולהודות על כל שלב,
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
חיים ועוצמה ,מהאבות הקדושים – דרך יוצאי מצרים ובאי הארץ – אלינו ,ומאיתנו אל
צאצאינו עד סוף כל הדורות“ .לְ ִמ ְש ְּׁפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם“ (במדבר א ,ב).
נקודה למחשבה :על אילו תחנות משמעותיות עבורנו אנו מודים לה’?
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טֹובה
ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ָ
ּכְ פּולָ ה ְּומכֻ ֶּפלֶ ת לַ ָּמקֹום ָעלֵ ינּו.
כֹור ֶיהם .וְ נָ ַתן
אֹלה ֶיהם .וְ ָה ַרג ֶאת ְּב ֵ
ׁהֹוצ ָיאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם .וְ ָע ָשׂה ָב ֶהם ְש ָׁפ ִטים .וְ ָע ָשׂה ֵב ֵ
ֶש ִ
לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם .וְ ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהּיָ ם .וְ ֶה ֱע ִב ָירנּו ְּבתֹוכֹו ֶּב ָח ָר ָבה .וְ ִש ַּׁקע ָצ ֵרינּו ְּבתֹוכֹו .וְ ִס ֵּפק
ָצ ְרכֵ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָשׁנָ ה .וְ ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָּמן .וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַּש ָּׁבת .וְ ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר
ּתֹורה .וְ ִהכְ נִ ָיסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָּ .ובנָ ה לָ נּו ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה לְ כַ ֵּפר
ִסינַ י .וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
ֹונֹותינּו:
ַעל ּכָ ל ֲע ֵ

אֹומר,
ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה ֵ
חֹובתֹו ,וְ ֵאּלּו ֵהן:
ֹׁלשׁה ְד ָב ִרים ֵאּלּו ַּב ֶּפ ַסח ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
ּכָ ל ֶשֹׁלּא ָא ַמר ְש ָ

ֶּפ ַסחַ .מ ָּצהָּ .ומרֹור:

46

ֶּפ ַסח

בֹותינּו אֹוכְ לִ ים ִּבזְ ַמן ֶש ֵּׁבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ַעל ׁשּום ָמה?
ֶש ָׁהיּו ֲא ֵ
אם אין מקדש:
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַריִ םֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח
ַעל ׁשּום ֶש ָּׁפ ַסח ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּב ֵּתי ֲא ֵ
ֶּפ ַסח הּוא לַ יְ יָ ֲא ֶשׁר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבנָ גְ ּפֹו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ָּב ֵּתינּו
ִה ִּציל וַ ּיִ ּקֹד ָה ָעם וַ יִ ְש ַּׁת ֲחוּו:

ַמ ָּצה

זּו ֶש ָׁאנּו אֹוכְ לִ ים ַעל ׁשּום ָמה?
בֹותינּו לְ ַה ֲח ִמיץ ַעד ֶשּׁנִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י
ַעל ׁשּום ֶשֹׁלּא ִה ְס ִּפיק ְּב ֵצ ָקם ֶשׁל ֲא ֵ
הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוגְ ָאלָ םֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וַ יֹּאפּו ֶאת ַה ָּב ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ֻעגֹּת ַמּצֹות ּכִ י ֹלא ָח ֵמץ ּכִ י ג ְֹרׁשּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֹלא יָ כְ לּו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם ֵצ ָדה ֹלא ָעשֹּו לָ ֶהם:

ָמרֹור

זֶ ה ֶש ָׁאנּו אֹוכְ לִ ים ַעל ׁשּום ָמה?
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ָריִ םֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וַ יְ ָמ ְררּו ֶאת ַחּיֵ ֶיהם
ַעל ׁשּום ֶש ֵּׁמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י ֲא ֵ
ַּב ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה ְּבח ֶֹמר ִּובלְ ֵבנִ ים ְּובכָ ל ֲעב ָֹדה ַּב ָּש ֶׂדה ֵאת ּכָ ל ֲעב ָֹד ָתם ֲא ֶשׁר ָע ְבדּו ָב ֶהם ְּב ָפ ֶרְך:

ואת
בתינו
הציל
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ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור

ַחּיָ ב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר,
בֹותינּו
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ םֹ .לא ֶאת ֲא ֵ
וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָשׂה יְ יָ לִ י ְּב ֵצ ִ
הֹוציא ִמ ָּשׁם
אֹותנּו ִ
אֹותנּו ּגָ ַאל ִע ָּמ ֶהםֶ .שּׁנֶ ֱא ַמר ,וְ ָ
ִּבלְ ָבד ּגָ ַאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶ ,אּלָ א ַאף ָ
בֹותינּו:
אֹותנּו לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר נִ ְש ַּׁבע לַ ֲא ֵ
לְ ַמ ַען ָה ִביא ָ

והגדת
לבינך

“והגדת לבנך“ -
כשעדיין אין בן או בת
ד“ר עינת רמון

שנה שנה יושבים ִעמנו ובינינו אלו החווים בדידות ואימה קשה אפילו מגזירת פרעה:
“ּכָ ל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְשׁלִ יכֻ הּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּת ַחּיּון“ (שמות א ,כב) ...התקווה לזיווג טוב
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.
הרי משימות חייהם ומציאת הייעוד של כל יהודי ויהודייה בבניין ארץ ישראל ,העם
היהודי ובאהבת התורה ובהפצתה ,מוטלות על כל יהודי ויהודייה ,בכל עת.
זו אחת המשמעויות העמוקות של קורבן הפסח וליל הסדר :אהבת התורה והמצוות
של הדורות הבאים מתחזקת בלילה זה ,באמצעות ההשראה לדור הבא שמעניקים אלו
שזכו ואלו שרצו אך לא זכו (עדיין) לזיווג ראוי ולפרי בטן.
בדור אחרון היו כמה מגדולי ישראל שלא זכו לפרי בטן בעצמם ,אך הם הורישו לנו
אוצרות אמונה ודעת ויש להם צאצאים רוחניים רבים – הרב צבי יהודה קוק והרבי
מלובביץ’ ,וכמו כן גם מורת הדור ,נחמה ליבוביץ’ ,ובת דודתו של הרבי 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’.
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אוחזים את הכוס ביד ,מכסים את המצות ואומרים:

לְ ִפיכָ ְך

רֹומם לְ ַה ֵּדר לְ ָב ֵרְך לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס
ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים לְ הֹודֹות לְ ַהּלֵ ל לְ ַש ֵּׁב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
הֹוצ ָיאנּו ֵמ ַע ְבדּות לְ ֵחרּותִ ,מּיָ גֹון
בֹותינּו וְ לָ נּו ֵאת ּכָ ל ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּוִ .
לְ ִמי ֶש ָׁע ָשׂה לַ ֲא ֵ
ֹאמר לְ ָפנָ יו
לְ ִש ְׂמ ָחהֵּ ,ומ ֵא ֶבל לְ יֹום טֹובֵּ ,ומ ֲא ֵפלָ ה לְ אֹור ּגָ דֹולִּ ,ומ ִּש ְׁעּבּוד לִ גְ ֻאּלָ ה ,וְ נ ַ
ִש ָׁירה ֲח ָד ָשׁה ַהלְ לּויָ ּה:

אור העתיד כבר כאן
הרבנית רות בנימין

ונאמר לפניו
שירה חדשה
הללויה

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:
ּובכ ַֹח ַה ִּת ְקוָ ה
“עּמֹו ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה“ (תהלים צא ,טו)ּ ,כִ ְביָ כֹולְ .
יקים ְּב ָצ ָרה נֶ ֱא ַמרִ ,
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִ
יֹוצא ִעּמֹו.
יֹוצא ִמן ַה ָּצ ָרה ,הּוא ,וְ כִ ְביָ כֹול [ה’] ֵ
ֵ
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
את העתיד בפירוט ובצורה מוחשית (מה נראה ,מה נחוש ונלבש ,איך נרגיש כשנהיה
ותיחקק בנשמתנו החוויה של קרבת א-לוהים וחסדו.
במיטבנו והבעיה תיפתר) ,כן תיקבע ֵ
כשנרגיש קושי מול המתבגרים ,נעלה בעיני רוחנו את דמותם כבוגרים .נודה על היותם
אנשים נפלאים ומיטיבים ,כל אחד בדרכו ועל פי ייחודיותו; כשנחווה מחסור ,נתחבר
למקור השפע ,נדמיין כל טוב בגשמיות וברוחניות ,וכבר נתחיל לחוש רווחה.
כך נפעל גם נוכח מציאות נפולה וחסרה ,כשערכים בסיסיים מקועקעים בשיטתיות .מול
נשווה בנפשנו שלמות עתידית ,בה כל
אווירת בלבול שבה הבריא והמתוקן מוטל בספקַ ,
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.
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ַהלְ לּויָ ּה

ַהלְ לּו ַע ְב ֵדי יְ יָ ַהלְ לּו ֶאת ֵשׁם יְ יָ  :יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ םִ :מ ִּמזְ ַרח
ֹלהינּוֶש ֶׁמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמ ֻהּלָ ל ֵשׁם יְ יָ ָ :רם ַעל ּכָ ל ּגֹויִ ם יְ יָ ַעל ַה ָּש ַׁמיִ ם ּכְ בֹודֹוִ :מי ּכַ יְ יָ ֱא ֵ
ימי ֵמ ָע ָפר ָּדל ֵמ ַא ְשּׁפֹת
ַה ַּמגְ ִּב ִיהי לָ ָש ֶׁבתַ :ה ַּמ ְש ִּׁפילִ י לִ ְראֹות ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
מֹוש ִׁיבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים
הֹוש ִׁיבי ִעם נְ ִד ִיבים ִעם נְ ִד ֵיבי ַעּמֹוִ :
יָ ִרים ֶא ְביֹון :לְ ִ
ְש ֵׂמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה:

מעקרת בית לאם הבנים

מושיבי עקרת
הבית ,אם
הבנים שמחה,
הללויה

ד’’ר חנה קטן
הם מצפים כבר שנתיים .המבטים סביבם מעיקים .הם שבעי אכזבות .התפילות
בבית הכנסת נעשו בלתי נסבלות עבורו .שיחות הנשים מדירות אותה .והנה ,שני
פסים ורודים מחוללים מהפך בלתי צפוי .הם לא מאמינים ,אבל בדיקת הדם
מהנהנת בחיוב .הריחוף שלהם נוגע בעננים .וכך ,עוברים עליהם תשעה ירחים
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
בלעדי .וזו רק ההתחלה .אימהּות זאת נתינה אין-סופית ממעיין של רחמי אם.
כעת הצרכים פיזיים ,אבל עם השנים ,חבל הטבור יתארך ככל שיגדל הילד ,ויבקש
לביים את תסריט חייו .ואז תתאספנה כל אותן תכונות אימהיות של הכלה ,של
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.
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ְּב ֵצאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו
ָהיְ ָתה יְ ָ
ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים
ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס
ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ
ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור ֲאגַ ם ָמיִ ם

ֹלעז:
ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם ֵ
לֹותיו:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ְׁש ָ
ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור:
ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן:
ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹור:
ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן:
לֹוּה יַ ֲעקֹב:
ִמּלִ ְפנֵ י ֱא ַ
ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם:

בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִהּגִ ָיענּו
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשׁר ּגְ ָאלָ נּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
מֹוע ִדים
בֹותינּו יַ ּגִ ֵיענּו לְ ֲ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה לֶ ֱאכָ ל ּבֹו ַמ ָּצה ָּומרֹורּ .כֵ ן יְ יָ ֱא ֵ
בֹוד ֶתָך,
אתנּו לְ ָשׁלֹוםְ ,ש ֵׂמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶירָך ,וְ ָש ִׂשׂים ַּב ֲע ָ
וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
וְ נֹאכַ ל ָשׁם ִמן ַהּזְ ָב ִחים ִּומן ַה ְּפ ָס ִחים (במוצ“ש אומריםִ :מן ַה ְּפ ָס ִחים ִּומן ַהּזְ ָב ִחים) ֲא ֶשׁר
נֹודה לְ ָך ִשׁיר ָח ָדׁש ַעל ּגְ ֻאּלָ ֵתנּו וְ ַעל ְּפדּות נַ ְפ ֵשׁנּו.
יַ ּגִ ַיע ָּד ָמם ַעל ִקיר ִמזְ ַּב ֲחָך לְ ָרצֹון וְ ֶ

ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ּגָ ַאל יִ ְש ָׂר ֵאל:
האשכנזים מברכים כאן ,והספרדים לא מברכים:

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ושותים בהסיבת שמאל.
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ָרחְצָה
נוטלים ידיים לסעודה ומברכים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶשׁר ִק ְּד ָשׁנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו וְ ִצּוָנּו ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ

רגע לפני
הרב זאב שמע

רחצה

בעולם שבו כל מה שחסר לנו זמין ביותר – מאוכל ,דרך שירותים מסוגים שונים ,ועד
לבקשת הלוואה גדולה בלחיצת כפתור – נראה כי ההכנה וההשתדלות עבור דברים
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
שקצת קשה ,ניתן בקלות לפרק משפחה ולבנות אחרת במקומה .ממש כשם שבמקום
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
כן קל וחומר בבניית התא המשפחתי והבאת נשמות קדושות ויקרות לעולם .אי אפשר
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.
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מוֹצִיא-
ַמצָּה
לוקחים את שלוש המצות ביד ומברכים:

ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ִָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
מניחים את המצה התחתונה ,אוחזים בשתיים האחרות ומברכים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶשׁר ִק ְּד ָשׁנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו וְ ִצּוָנּו ַעל ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ

והחוט המשולש
הרב זאב שמע

מוציא-
מצה

בניגוד לשבת ,שבה אנו מברכים על שתי חלות העומדות זו לצד זו ,בליל הסדר אנו
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
מבני הזוג משלים את זולתו ותורם למערכת את הפן הייחודי שלו .לגבי “מגדל“ שלוש
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.
שלושת האבות מסמלים את שושלת הדורות היהודית :אב ,בן ונכד .בחג הפסח אנו
עומדים על הקשר שבין הדורות“ :וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך“ (שמות יג ,ח) ,ובנך לבנו .הסב מעביר
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 ילדים ,כישלון שהוביל לקשיים רבים בתחום הרגשי ,החינוכי והמוסרי 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.
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מָרו ֹר
לוקחים כזית מרור ,טובלים בחרוסת ,מברכים ואוכלים בלא הסיבה:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶשׁר ִק ְּד ָשׁנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו וְ ִצּוָנּו ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ

זיכרון ממותק
יאיר הרשקוביץ

מרור

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
הדומה לפרוזדור .אין באמת דרך לחצות את העולם הזה מבלי לעבור מרירות .אפילו
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.
עמל שואב ,אנו משקיעים ושקועים בו ,אולם בניגוד לעבודת הפרך המרה – עמלנו זה
מתוק וממתק .המאמץ של בניין זוגיות איתנה ,חינוך הילדים ,כיבוד ההורים ועוד ,הוא
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.
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כּוֹרֵך ְ
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:

זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ִהּלֵ ל.
ּכֵ ן ָע ָשׂה ִהּלֵ ל.
ּכֹורְך ֶּפ ַסח ַמ ָּצה ָּומרֹור
ִּבזְ ַמן ֶש ֵּׁבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ָהיָ ה ֵ
וְ אֹוכֵ ל ְּביַ ַחד לְ ַקּיֵ ם ַמה ֶשּׁנֶ ֱא ַמר
רֹורים יֹאכְ לֻ הּו:
ַעל ַמּצֹות ְּומ ִ
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השניים מן האחד

כורך

אלעזר אנסבכר
המרור מבטא את השעבוד ,את מרירות החיים שבעבודת הפרך .המצה מבטאת (בין
היתר) את הגאולה ,את היציאה מעבדות לחירות .לשניהם שורש אחד ותכלית אחת:
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 זוגִ ,הלל סבר שיש לכורכם ולאוכלם יחד.
רק מתוך הכריכה של ההפכים יחד תובן הגאולה
במלוא משמעותה .ובמילותיו של המהר“ל“ :כי ידיעת
ההפכים הוא אחד .ובשביל זה אמרו בערבי פסחים
בהגדה‘ :מתחיל בגנות ומסיים בשבח’ .ולמה מתחיל
בגנות? רק שמפני שאין לשבח הכרה אמיתית ,רק
[=אלא] מן ההפך“ (נצח ישראל פרק א).
כך בגלות וגאולה ,וכך גם בכל הזוגות שמהם מורכב
עולמנו – יום ולילה ,שמים וארץ ,וכמובן גם איש
ואישה .שווים הם האחרונים בצלם א-לוהים שבהם,
בנשמה האחת .מאוחדים היו בתחילה ,ונפרדו
לשניים שונים מהותית – בגופם ,באופיים ,ובמינוני
כוחות הנפש שבהם .כל אחד מהם מבטא את הפן
הייחודי שלו ,ושניהם יחד יוצרים את פני האדם:
ֹלהיםֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַצלְ מֹוְּ ,ב ֶצלֶ ם ֱא ִ“וַ ּיִ ְב ָרא ֱא ִ
ָּב ָרא אֹתֹו ,זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָֹתם“ (בראשית א ,כז).
היכולת להיפגש עם צלם א-לוהים שבאדם טמונה
באיחוד ההפכים של האיש והאישה .היכולת לצאת
מעצמנו ולפגוש את הזולת טמונה בשוני בינינו,
היוצר הנגדה וחיכוכים ,העשרה והפריה .כשהDNA-
שלו פוגש את שלה ,נוצר  DNAמשולב ומיוחד .גוון
חדש נולד.
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שלְחָן
ֻׁ
עוֹרֵך ְ
אוכלים ושותים לכבוד יו“ט.

“שולחן ערוך“ לגוף ולנשמה שולחן
עורך
יאיר הרשקוביץ

מתבוננת ,מסתכלת על כולם – אוכלים ,נהנים ומחייכים .שבועיים שהיא מוציאה את
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...
ומעניין הדבר ,שה“שולחן עורך“ כולו ,צפון הוא בתוך ההלל – בין חציו הראשון לשני.
בעודנו משבחים ומהללים את בורא העולם שהוציאנו ממצרי העולם הזה אל החירות
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
הארוחה המשפחתית ,התבשילים המאפיינים ,המפנקים .לפני ואחרי שיחות הנפש
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 תוכֵ נו 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.
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צָפוּן
אוכלים בהסיבה כזית (ויש נוהגים שני כזיתים) מהמצה ששמרו לאפיקומן ,זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע.
אם צריך ,אפשר לאכול גם ממצות אחרות

נעלם לנצח
פנחס בר קשת

צפון

את מסכת האכילה המפוארת של ליל הסדר חותם כזית מצה צפון ,נעלם מן העין .הטעם
שלו הוא זה שיישאר לאחר שייכבו האורות.
כי ללא הנעלם המקושר לנצח ,מה יישאר מהגלוי לעין? ללא הנשמה הצפונה ונסתרת
מהעין הגשמית ,בדומה לא-לוהים אליו היא שייכת – מה יתרון יש לו ,לילוד אישה ,על פני
שאר בעלי החיים?
בעלי העין הגסה ,המכירה את חיצוניות החיים והאדם בלבד ,כופרים בעולמו הרוחני,
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.
וכסיפורה של המכונה ,סיפורן של אוסף המכונות .כגורלו נטול המשמעות של האדם
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
ההשלמה ההדדית של האיש והאישה ,שני הצדדים של צלם א-לוהים השלם“ .איש
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.
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בָ ּרֵך ְ

בית לחם

ברך

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.
בניגוד לנצרות ודתות המזרח ,איננו מנסים להתנתק מהעולם כדי להתחבר לא-לוהים.
להיפך .התורה מתלבשת במצוות מעשיות ודרך העולם הזה העולם הבא בא .עיקר
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 קדושַ .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.
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נוסח אשכנז:
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם
ִשׁיר ַה ַּמ ֲעלֹותְּ ,בׁשּוב יְ יָ ֶאת ִש ַׁיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמיםָ .אז יִ ָּמלֵ א ְשׂחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ הָ ,אז י ְ
ׁשּובה יְ יָ ֶאת ְש ִׁב ֵיתנּו ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב.
ִהגְ ִּדיל יְ יָ לַ ֲעשֹֹות ִעם ֵאּלֶ הִ .הגְ ִּדיל יְ יָ לַ ֲעשֹֹות ִע ָּמנּוָ ,היִ ינּו ְש ֵׂמ ִחיםָ .
ַהזֹ ְּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּוָ .הלֹוְך יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשְׁך ַהּזָ ַרע ,בֹּא יָ בֹא ְב ִרּנָ ה ,נ ֵֹשׂא ֲאלֻ מֹ ָּתיו:
ּבֹותי נְ ָב ֵרְך
ַר ַ
בֹורְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:
יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמ ָ
אֹ-להינּו) ֶש ָׁאכַ לְ נּו ִמ ֶּשּׁלֹו:
ֵ
ּבֹותי נְ ָב ֵרְך (בעשרה:
ִּב ְרׁשּות ָמ ָרנָ ן וְ ַר ַ
ֹלהינּו ) ֶש ָׁאכַ לְ נּו ִמ ֶּשּׁלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו:ָּברּוְך (בעשרהֱ :א ֵ

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ .הּזָ ן ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹוְּ ,בטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים .הּואָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
נֹותן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָשׂר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוְּ .ובטּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר לָ נּו ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו ָמזֹון
ֵ
לְ עֹולָ ם וָ ֶעדַּ .ב ֲעבּור ְשׁמֹו ַהּגָ דֹולּ .כִ י הּוא ֵא-ל זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס לַ ּכֹל ֵּומ ִטיב לַ ּכֹל ֵּומכִ ין ָמזֹון לְ כָ ל
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך ַּומ ְש ִּׂב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹון)ָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַהּזָ ן ֶאת ַהּכֹל:
ּיֹותיו ֲא ֶשׁר ָּב ָראּ( .כָ ָאמּור ֵ
ְּב ִר ָ
אתנּו יְ יָ
ׁהֹוצ ָ
טֹובה ְּור ָח ָבה ,וְ ַעל ֶש ֵ
בֹותינּוֶ ,א ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ֹלהינּו ַעל ֶש ִׁהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵנֹודה לְ ָך יְ יָ ֱא ֵ
ֶ
ּתֹור ְתָך
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְּ ,ופ ִד ָיתנּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ,וְ ַעל ְּב ִר ְיתָך ֶש ָׁח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵׂרנּו ,וְ ַעל ֱָא ֵ
ׁהֹוד ְע ָּתנּו ,וְ ַעל ַחּיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשׁחֹונַ נְ ָּתנּו ,וְ ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמזֹון ָש ַׁא ָּתה זָ ן
ֶשּׁלִ ַּמ ְד ָּתנּו ,וְ ַעל ֻח ֶּקיָך ֶש ַ
אֹותנּו ָּת ִמידְּ ,בכָ ל יֹום ְּובכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָש ָׁעה:
ְּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
אֹותְך ,יִ ְת ָּב ַרְך ִש ְׁמָך ְּב ִפי ּכָ ל ַחי ָּת ִמיד
מֹודים לָ ְךְּ ,ומ ָב ְרכִ ים ָ
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִוְ ַעל ַהּכֹל יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶשׁר נָ ַתן לָ ְך.לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ .כַ ּכָ תּוב ,וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָש ָׂב ְע ָּתֵּ ,וב ַרכְ ָּת ֶאת יְ יָ ֱא ֶ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזֹון:
בֹודָך ,וְ ַעל
רּושׁלַ יִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְשּׁכַ ן ּכְ ֶ
ֹלהינּו ַ ,על יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ֶּמָך ,וְ ַעל יְ ַָר ֵחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ָ ,א ִבינּו,ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִש ֶׁיחָך ,וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶשּׁנִ ְק ָרא ִש ְׁמָך ָעלָ יוֱ .א ֵ
רֹותינּו .וְ נָ א ַאל
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמּכָ ל ָצ ְֵר ֵענּו ,זּונֵ נּוַּ ,פ ְרנְ ֵסנּו ,וְ כַ לְ ּכְ לֵ נּו ,וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו ,וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ֹלא לִ ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָשׂר וָ ָדם ,וְ ֹלא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתםּ ,כִ י ִאם לְ יָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאה,ַּת ְצ ִריכֵ נּו יְ יָ ֱא ֵ
דּושׁה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שֹׁלּא נֵ בֹוׁש וְ ֹלא נִ ּכָ לֵ ם לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
תּוחהַ ,הּגְ ָ
ַה ְּפ ָ
כשחל בשבת:
ֹלהינּו ּבְ ִמ ְצ ֶֹותיָך ּובְ ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעיַ ,ה ַּש ָּׁבת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ הּ ,כִ י יֹום זֶ ה ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא לְ ָפנֶ יָך,ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנּו יְ יָ ֱא ֵ
נּוח ֵתנּו,
ֹלהינּו ֶ ,שֹׁלּא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ּבְ יֹום ְמ ָנּוח ּבֹו ּבְ ַא ֲה ָבה ּכְ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָךִּ ,וב ְרצֹונְ ָך ָהנִ ַיח לָ נּו יְ יָ ֱא ֵ
לִ ְש ָּׁבת ּבֹו וְ לָ ַ
רּושׁלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָׁךּ ,כִ י ַא ָּתה הּוא ַּב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַּוב ַעל ַהּנֶ ָחמֹות:
ֹלהינּו ּבְ נֶ ָח ַמת ִצּיֹון ִע ֶירָךּ ,ובְ ִבנְ יַ ן יְ ָוְ ַה ְר ֵאנּו יְ יָ ֱא ֵ
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בֹותינּו ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ּגִ ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּש ַׁמע ,וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֱֵא ֵ
רּושׁלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָׁך,
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון ָמ ִש ַׁיח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך ,וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
זִ כְ רֹונֵ נּו ִּופ ְקדֹונֵ נּו ,וְ זִ כְ רֹון ֲא ֵ
(טֹובים)
טֹובה ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ,לְ ַחּיִ ים ִ
וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ָפנֶ יָך ,לִ ְפלֵ ָיטה ,לְ ָ
הֹוש ֵׁיענּו
טֹובהָּ ,ופ ְק ֵדנּו בֹו לִ ְב ָרכָ ה ,וְ ִ
ֹלהינּו ּבֹו לְ ָּולְ ָשׁלֹוםְּ ,ביֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה :זָ כְ ֵרנּו יְ יָ ֱא ֵ
הֹוש ֵׁיענּוּ ,כִ י ֵאלֶ יָך ֵעינֵ ינּו
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים ,חּוס וְ ָחּנֵ נּו וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ִ
(טֹובים)ִּ .וב ְד ַבר יְ ָ
בֹו לְ ַחּיִ ים ִ
(מלֶ ְך) ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה:
ּכִ י ֵא-ל ֶ

רּושׁלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּו.
ּובְ נֵ ה יְ ָ
רּושׁלָ יִ םָ ,א ֵמן:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ּבֹונֵ ה בְ ַר ֲח ָמיו יְ ָ
יֹוצ ֵרנּו,
ּבֹור ֵאנּוֲ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּגֹואלֵ נּוְ ,
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םָ .ה ֵא-לָ ,א ִבינּוַ ,מלְ ּכֵ נּוַ ,א ִּד ֵירנּוְ ,רֹועה יִ ְש ָׂר ֵאלַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ ּכֹלֶ .ש ְּׁבכָ ל יֹום וָ יֹום הּוא
רֹוענּו ֵ
דֹושׁנּו ְקדֹוׁש יַ ֲעקֹבֵ ,
ְק ֵ
גֹומלֵ נּו הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד
ֵה ִטיב הּוא ֵמ ִטיב הּוא יֵ ִיטיב לָ נּו .הּוא גְ ָמלָ נּו הּוא ְ
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמהַּ ,פ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה ,וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים
ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ֶרוַ ח ַה ָּצלָ ה וְ ַה ְצלָ ָחהְּ ,ב ָרכָ ה וִ ָ
וְ ָשׁלֹום וְ כָ ל טֹובִּ .ומּכָ ל טּוב לְ עֹולָ ם ַאל יְ ַח ְּס ֵרנּו:
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמֹלְך ָעלֵ ינּו לְ עֹולָ ם וָ ֶעדָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּב ַרְך ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַּׁת ַּבח
ּדֹורים .וְ יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנּו לָ ַעד ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים .וְ יִ ְת ַה ַּדר ָּבנּו לָ ַעד ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא
לְ דֹור ִ
קֹומ ִמּיּות לְ ַא ְר ֵצנּוָ :ה ַר ֲח ָמן
שּבֹר ֻעּלֵ נּו ֵמ ַעל ַצּו ֵ
יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּבכָ בֹודָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְ ׁ
ָארנּו וְ הּוא יֹולִ יכֵ נּו ְ
הּוא יִ ְשׁלַ ח לָ נּו ְּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָּבה ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה וְ ַעל ֻשׁלְ ָחן זֶ ה ֶש ָׁאכַ לְ נּו ָעלָ יוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשׁלַ ח לָ נּו ֶאת
ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא זָ כּור לַ ּטֹוב וִ ַיב ֶּשׂר לָ נּו ְּבשֹֹורֹות טֹובֹות יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹותָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת
אֹותם
(אֹותי וְ ֶאת ִא ְש ִּׁתי וְ ֶאת זַ ְר ִעי) ָ
מֹור ִתי) ַּב ֲעלַ ת ַה ַּביִ ת ַהּזֶ הִ ,
מֹורי) ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ,וְ ֶאת ִ(א ִּמי ָ
ָ(א ִבי ִ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם
אֹותנּו וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר לָ נּוּ .כְ מֹו ֶשּׁנִ ְת ָּב ְרכּו ֲא ֵ
וְ ֶאת ֵּב ָיתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר לָ ֶהםָ .
ֹאמר ָא ֵמן:
אֹותנּו כֻ ּּלָ נּו יַ ַחד ִּב ְב ָרכָ ה ְשׁלֵ ָמה .וְ נ ַ
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ּכֵ ן יְ ָב ֵרְך ָ

ַּב ָּמרֹום יְ לַ ְּמדּו ֲעלֵ ֶיהם וְ ָעלֵ ינּו זְ כּות ֶש ְּׁת ֵהא לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת ָשׁלֹום .וְ נִ ָּשׂא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ יָ ְּוצ ָד ָקה
ֹלהים וְ ָא ָדם:ֹלהי יִ ְש ֵׁענּו .וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵשׂכֶ ל טֹוב ְּב ֵעינֵ י ֱא ִֵמ ֱא ֵ
נּוחה לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ִמים:
לשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו לְ יֹום ֶשּׁכֻ ּלֹו ַש ָּׁבת ְּומ ָ
רֹות ֶיהם
יֹוש ִׁבים וְ ַע ְט ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו (לְ )יֹום ֶשּׁכֻ ּלֹו טֹוב( .לְ יֹום ֶשּׁכֻ לֹו ָארוְך ,יֹום ֶש ַּׁצ ִּד ִיקים ְ
אש ֶׁיהם וְ נֶ ֱהנִ ים ִמּזִ יו ַה ְּשׁכִ ינָ ה וִ ִיהי ֶחלְ ֵקנּו ִע ָּמ ֶהם):
ְּב ָר ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ּכֵ נּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִש ַׁיח ּולְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאִ :מגְ ּדֹול יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד לִ ְמ ִשׁיחֹו
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו ַעד עֹולָ ם :ע ֶֹשׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
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דֹור ֵשׁי יְ יָ ֹלא יַ ְח ְסרּו כָ ל טֹוב:
יְ ראּו ֶאת יְ יָ ְק ָ
דֹושׁיו ּכִ י ֵאין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיוּ :כְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו וְ ְ
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך ַּומ ְש ִּׂב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןָּ :ברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח
הֹודּו לַ יְ יָ ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוֵ :
ַּביְ יָ וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחֹו :נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִּתי וְ ֹלא ָר ִא ִיתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש לָ ֶחם :יְ יָ עֹז
לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן יְ יָ יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּשׁלֹום:

נוסח עדות המזרח:

ֹלהים יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו .יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה :לָ ַד ַעת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָךְּ .בכָ ל ּגֹויִ םלַ ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מֹור ִשׁירֱ :א ִ
שּפֹט ַע ִּמים ִמיׁשרּ .ולְ ֻא ִּמים
ֹלהים  .יֹודּוָך ַע ִּמים ּכֻ ּלָ ם :יִ ְש ְׂמחּו וִ ַירּנְ נּו לְ ֻא ִּמים ּכִ י ִת ְ ׁׁשּוע ֶתָך :יֹודּוָך ַע ִּמים ֱא ִ
יְ ָ
ֹלהינּו:ֹלהים ֱא ֵֹלהים  .יֹודּוָך ַע ִּמים ּכֻ ּלָ םֶ :א ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בּולָ ּה .יְ ָב ְרכֵ נּו ֱא ִָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה :יֹודּוָך ַע ִּמים ֱא ִ
ֹלהים  .וְ יִ ְיראּו אֹותֹו ּכָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:יְ ָב ְרכֵ נּו ֱא ִ
ֹלהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצ ָֹותיו ְשׁמֹור,ל-עתָּ .ת ִמיד ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי :סֹוף ָּד ָבר ַהּכֹל נִ ְש ָׁמעֶ .את ָה ֱא ִ
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת יְ יָ ְּבכָ ֵ
ּכִ י זֶ ה ּכָ ֹל ָה ָא ָדםְּ :ת ִהּלַ ת יְ יָ יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָשׂר ֵשׁם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם
שׁלְ ָחן ֲא ֶשׁר לִ ְפנֵ י יְ יָ :
ַהלְ לּויָ ּה :וַ יְ ַד ֵּבר ֵאלַ י ,זֶ ה ַה ֻ ּ
אֹומר:
ִאם ְמ ָב ְרכִ ים ְּבזִ ּמּון ַה ְמ ָב ֵרְך ֵ
ישׁאַ .ה ְמ ֻס ִּבים עֹונִ יםָ :ש ָׁמיִ ם.
למלְ ּכָ א ִעּלָ ָאה ַק ִּד ָ
אֹומרַ :הב לָ ן וְ נִ ְב ִריְך ַ
ַה ְמ ָב ֵרְך ֵ
ישׁא (בשבתִּ :וב ְרׁשּות ַש ַּׁבת ַמלְ ּכְ ָתא)
אֹומרִּ :ב ְרׁשּות ַמלְ ּכָ א ִעּלָ ָאה ַק ִּד ָ
ַה ְמ ָב ֵרְך ֵ
ֹלהינּו) ֶש ָׁאכַ לְ נּו ִמ ֶּשׁלֹו:ּבֹותי ,נְ ָב ֵרך ַ(ּב ֲע ָש ָׂרהֱ :א ֵ
מֹורי וְ ַר ַ
ישׁאִּ .וב ְרׁשּות ַ
יֹומא ָט ָבא ַק ִּד ָ
ִּוב ְרׁשּות ָ
ֹלהינּו) ֶש ָׁאכַ לְ נּו ִמ ֶּשׁלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו:ַה ְמ ֻס ִּבים עֹונִ יםָּ :ברּוְך ַ(ּב ֲע ָש ָׂרהֱ :א ֵ
ֹלהינּו) ֶש ָׁאכַ לְ נּו ִמ ֶּשׁלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו:אֹומרָּ :ברּוְך ַ(ּב ֲע ָש ָׂרהֱ :א ֵ
ַה ְמ ָב ֵרְך חֹוזֵ ר וְ ֵ

אֹותנּו וְ ֶאת ָהעֹולָ ם כֻ ּּלֹו ְּבטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םָ ,ה ֵא-ל ַהּזָ ן ָָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
ְּב ֶרוַ ח ְּוב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .נתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָשׂרּ .כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוְּ :ובטּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר
לָ נּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו ָמזֹון ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ .כִ י הּוא ֵא-ל זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס לַ ּכֹל ,וְ ֻשׁלְ ָחנֹו ָערּוְך לַ ּכֹל,
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך.
ּיֹותיו ֲא ֶשׁר ָּב ָראְ ,ב ַר ֲח ָמיו ְּוברֹוב ֲח ָס ָדיוּ ,כָ ָאמּורֵ .
וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָ ה ָּומזֹון לְ כָ ֹל ְּב ִר ָ
ַּומ ְש ִּׂב ַיע לְ כָ ֹל ַחי ָרצֹוןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,הּזָ ן ֶאת ַהּכֹל:
תֹורה ַחּיִ ים
טֹובה ְּור ָח ָבה ְּב ִרית וְ ָ
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ֹלהינּו ַעל ֶש ִׁהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵנֹודה ּלְ ָך יְ יָ ֱא ֵ
ֶ
אתנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְּ ,ופ ִד ָיתנּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ,וְ ַעל ְּב ִר ְיתָך ֶש ָׁח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש ֵׂרנּו,
ׁהֹוצ ָ
ָּומזֹוןַ .על ֶש ֵ
אֹותנּו:
ׁהֹוד ְע ָּתנּו .וְ ַעל ַחּיִ ים ָּומזֹון ֶש ַׁא ָּתה זָ ן ְּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ּתֹור ְתָך ֶשּׁלִ ַּמ ְד ָּתנּו ,וְ ַעל ֻח ֵּקי ְרצֹונָ ְך ֶש ַ
וְ ַעל ָ
מֹודים לָ ְך ְּומ ָב ְרכִ ים ֶאת ְש ָׁמְך ּכָ ָאמּור וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָש ָׂב ְע ָּתֵּ .וב ַרכְ ָּת
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִוְ ַעל ַהּכֹל יְ יָ ֱא ֵ
ּטֹובה ֲא ֶשׁר נָ ַתן לָ ְךָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזֹון:
ל-ה ָא ֶרץ ַה ָ
ֹלהיָך ַע ֶָאת יְ יָ ֱא ֶ
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בֹודְך ,וְ ַעל
רּושׁלַ יִ ם ִע ָירְך ,וְ ַעל ַהר ִצּיֹון ִמ ְשּׁכַ ן ּכְ ָ
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו וְ ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ָּמְך ,וְ ַעל יְ ַָר ֵחם יְ יָ ֱא ֵ
ֵהיכָ לָ ְך ,וְ ַעל ְמעֹונָ ְך ,וְ ַעל ְּדבִ ָירְך ,וְ ַעל ַהּבַ יִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶשּׁנִ ְק ָרא ִש ְׁמָך ָעלָ יוָ .אבִ ינּוְ ,ר ֵענּו ,זּונֵ נּו,
ֹלהינּו לִ ֵידי ַמ ְּתנֹותרֹותינּו ,וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נּו יְ יָ ֱא ֵ
ַּפ ְרנְ ֵסנּוּ ,כַ לְ ּכְ לֵ נּוַ ,ה ְרוִ ֵיחנּוַ ,ה ְרוַ ח לָ נּו ְמ ֵה ָרה ִמּכָ ל ָצ ֵ
תּוחה .יְ ִהי ָרצֹון ֶשֹּׁלא נֵ בֹוׁש
ּבָ ָשׂר וָ ָדם ,וְ ֹלא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתםֶ ,אּלָ א לְ יָ ְדָך ַה ְּמלֵ ָאה וְ ָה ְר ָחבָ הָ ,ה ֲע ִש ָׁירה וְ ַה ְּפ ָ
קֹומּה ּבִ ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּו:
ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ ֹלא נִ ּכָ לֵ ם לְ עֹולָ ם ַהּבָ אַּ ,ומלְ כּות ּבֵ ית ָּדוִ ד ְמ ִש ָׁיחְך ַּת ֲחזִ ֶירּנָ ה לִ ְמ ָ
כשחל בשבת:
ֹלהינּו ְּב ִמ ְצ ֶֹותיָך ְּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְּש ִׁב ִיעיַ .ה ַּש ָּׁבת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ּכִ י יֹום ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּואְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנּו יְ יָ ֱא ֵ
נּוח ֵתנּו .וְ ַה ְר ֵאנּו ְּבנֶ ָח ַמת ִצּיֹון
נּוח ּבֹו וְ נִ ְת ַעּנֵ ג ּבֹו ּכְ ִמ ְצוַ ת ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָך .וְ ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה וְ יָ גֹון ְּביֹום ְמ ָ
ִמּלְ ָפנֶ יָך .נִ ְשּׁבֹת ּבֹו וְ נָ ַ
ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוּ .כִ י ַא ָּתה הּוא ַּב ַעל ַהּנֶ ָחמֹות וַ ֲהגַ ם ֶש ָׁאכַ לְ נּו וְ ָש ִׁתינּו ֻח ְר ַּבן ֵּב ְיתָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֹלא ָשׁכַ ְחנּוַ .אל ִּת ְשּׁכָ ֵחנּו
לָ נֶ ַצח וְ ַאל ִּתזְ נָ ֵחנּו לָ ַעד ּכִ י ֵא-ל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ָא ָּתה:

בֹותינּו יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ּגִ ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָּש ַׁמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ נּו
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֱֵא ֵ
רּושׁלַ יִ ם ִע ֶירָך .וְ זִ כְ רֹון ָמ ִש ַׁיח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך .וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל
בֹותינּו .זִ כְ רֹון יְ ָ
וְ זִ כְ רֹון ֲא ֵ
טֹובים ּולְ ָשׁלֹוםְּ .ביֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ ה,
טֹובה .לְ ֵחן לְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים .לְ ַחּיִ ים ִ
לְ ָפנֶ יָך לִ ְפלֵ ָטה לְ ָ
טֹובהָּ .ופ ְק ֵדנּו
ֹלהינּו ּבֹו לְ ָהֹוש ֵׁיענּו .זָ כְ ֵרנּו יְ יָ ֱא ֵ
ְּביֹום טֹוב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה .לְ ַר ֵחם ּבֹו ָעלֵ ינּו ּולְ ִ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים .חּוס וְ ָחּנֵ נּו וַ ֲחמֹול וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו.
טֹוביםִּ .ב ְד ַבר יְ ָ
הֹוש ֵׁיענּו ּבֹו לְ ַחּיִ ים ִ
ּבֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִ
הֹוש ֵׁיענּו ּכִ י ֵאלֶ יָך ֵעינֵ ינּוּ .כִ י ֵא-ל ֶמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה:
וְ ִ

רּושׁלָ יִ ם.
רּושׁלַ יִ ם ִע ָירְך ִּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ּ ,בֹונֵ ה יְ ָ
וְ ִתבְ נֶ ה יְ ָ
אֹומר ְּבלַ ַחׁשָ :א ֵמן):
(וְ ֵ
ּגֹואלֵ נּו.
ּבֹור ֵאנּוֲ .
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ,לָ ַעד ָה ֵא-ל ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַא ִּד ֵירנּוְ .רֹועה יִ ְש ָׂר ֵאלַ .ה ֶּמלֶ ְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ ּכלֶ .ש ְּׁבכָ ל יֹום וָ יֹום הּוא
רֹוענּו ֵ
דֹושׁנּוְ .קדֹוׁש יַ ֲעקבֵ .
ְק ֵ
גֹומלֵ נּו .הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד ֵחן וָ ֶח ֶסד
ֵה ִטיב לָ נּו .הּוא ֵמ ִטיב לָ נּו .הּוא יֵ ִיטיב לָ נּו .הּוא גְ ָמלָ נּו .הּוא ְ
וְ ַר ֲח ִמים וְ ֵרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה וְ כָ ל טֹוב:
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַּׁת ַּבח ַעל ּכִ ֵּסא כְ בֹודֹוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַּׁת ַּבח ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא
ּדֹוריםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ֶק ֶרן לְ ַעּמֹו יָ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנּו לָ נֶ ַצח נְ ָצ ִחים:
יִ ְש ַּׁת ַּבח ָּבנּו לְ דֹור ִ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּבכָ בֹוד וְ ֹלא ְב ִבּזּוי ְּב ֶה ֵּתר וְ ֹלא ְב ִאּסּור ְּבנַ ַחת וְ ֹלא ְב ָצ ַערָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ֵּתן
ָשׁלֹום ֵּבינֵ ינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשׁלַ ח ְּב ָרכָ ה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצלָ ָחה ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַ ְצלִ ַיח
ָארנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יֹולִ יכֵ נּו ְמ ֵה ָרה
ֶאת ְּד ָרכֵ ינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשּׁבֹור עֹול ּגָ לּות ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצּו ֵ
פּואת ַהּגּוףָ :ה ַר ֲח ָמן
פּואת ַהּנֶ ֶפׁש ְּור ַ
פּואה ְשׁלֵ ָמה ְר ַ
קֹומ ִמּיּות ְּב ַא ְר ֵצנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְר ָּפ ֵאנּו ְר ָ
ְ
הּוא יִ ְפ ַּתח לָ נּו ֶאת יָ דֹו ָה ְר ָח ָבהָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּמּנּו ִּב ְשׁמֹו ַהּגָ דֹול ּכְ מֹו
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אֹותנּו יַ ַחד ְּב ָרכָ ה ְשׁלֵ ָמה .וְ כֵ ן
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹלּ .כֵ ן יְ ָב ֵרְך ָ
ֶשּׁנִ ְת ָּב ְרכּו ֲא ֵ
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְפרֹוׂש ָעלֵ ינּו ֻסּכַ ת ְשׁלֹומֹו:
יְ ִהי ָרצֹון וְ נ ַ
נּוחה לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ִמים:
ְּב ַש ָּׁבתָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו עֹולָ ם ֶשׁכֻ ּּלֹו ַש ָּׁבת ְּומ ָ
ּתֹורתֹו וְ ַא ֲה ָבתֹו ְּבלִ ֵּבנּו וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו ַעל
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִחילֵ נּו יֹום ֶשׁכֻ ּּלֹו טֹובָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ַּטע ָ
ָּפנֵ ינּו לְ ִבלְ ִּתי נֶ ֱח ָטא .וְ יִ ְהיּו כָ ל ַמ ֲע ֵשׂינּו לְ ֵשׁם ָש ָׁמיִ ם:
אֹור ַח:
ִּב ְרּכַ ת ָה ֵ
שׁלְ ָחן ַהּזֶ ה ֶש ָׁאכַ לְ נּו ָעלָ יו וִ ַיס ֵּדר ּבֹו כָ ֹּל ַמ ֲע ַדּנֵ י עֹולָ ם וְ יִ ְהיֶ ה ּכְ ֻשׁלְ ָחנֹו ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוּ ,כָ ל ָר ֵעב
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַה ֻ ּ
ִמ ֶּמּנּו יאכַ ל ,וְ כָ ל ָצ ֵמא ִמ ֶּמּנּו יִ ְש ֶּׁתה .וְ ַאל יֶ ְח ַסר ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל טּוב לָ ַעד ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
ַהּזֶ ה ַּוב ַעל ַה ְּס ֻע ָּדה ַהזֹּאת .הּוא ָּובנָ יו וְ ִא ְשּׁתֹו וְ כָ ל ֲא ֶשׁר לֹוְּ .ב ָבנִ ים ֶשּׁיִ ְחיּוִּ .ובנְ כָ ִסים ֶשּׁיִ ְרּבּוָּ .ב ֵרְך יְ יָ ֵחילֹו ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה.
רֹובים לָ ִעיר .וְ ַאל יִ זְ ַּד ֵּקק לְ ָפנָ יו וְ ֹלא לְ ָפנֵ ינּו ׁשּום ְּד ַבר ֵח ְטא וְ ִה ְרהּור ָעֹוןָ .שׂׂש וְ ָש ֵׂמ ַח ּכָ ל
וְ יִ ְהיּו נְ כָ ָסיו ּונְ כָ ֵסינּו ֻמ ְצלָ ִחים ְּוק ִ
עשׁר וְ כָ בֹוד ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ םֹ .לא יֵ בֹוׁש ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ֹלא יִ ּכָ לֵ ם לָ עֹולָ ם ַה ָּבאָ .א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון:
ַהּיָ ִמים ְּב ֶ

ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַחּיֵ ינּו וִ יזַ ּכֵ נּו וִ ָיק ְר ֵבנּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִש ַׁיח ּולְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּולְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא.
ִמגְ ּדֹול יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו .וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד לִ ְמ ִשׁיחֹו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו ַעד-עֹולָ םּ :כְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו .וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ יָ
ֹלא יַ ְח ְסרּו כָ ֹל טֹוב :נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם זָ ַקנְ ִּתי וְ ֹלא ָר ִא ִיתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב .וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש לָ ֶחםּ :כָ ל ַהּיֹום חֹונֵ ן
ׁהֹות ְרנּו
פּואהַּ .ומה ֶּש ַ
ַּומלְ וֶ ה .וְ זַ ְרעֹו לִ בְ ָרכָ הַ :מה ֶּש ָׁאכַ לְ נּו יִ ְהיֶ ה לְ ָשׂבְ ָעהַּ .ומה ֶּש ָּׁש ִׁתינּו יִ ְהיֶ ה לִ ְר ָ
עֹושׂה ָש ַׁמיִ ם
ּיֹותירּו ּכִ ְד ַבר יְ יָ ּ :בְ רּוכִ ים ַא ֶּתם לַ יְ יָ ֵ .
יִ ְהיֶ ה לִ בְ ָרכָ ה ּכְ ִדכְ ִתיב וַ ּיִ ֵּתן לִ ְפנֵ ֶיהם וַ יֹּאכְ לּו וַ ִ
וָ ָא ֶרץָּ :ברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶשׁר יִ בְ ַטח ַּביְ יָ  .וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמבְ ָטחֹו :יְ יָ עֹז לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן .יְ יָ יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּשׁלֹום:
רֹומיו הּוא ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל ַעּמֹו יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
עֹושׂה ָשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ושותים בהסיבה.
מוזגים את כוסו של אליהו ,פותחים את הדלת ואומרים:

ְשׁפֹוְך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם
ֲא ֶשׁר ֹלא יְ ָדעּוָך וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶשׁר ְּב ִש ְׁמָך ֹלא ָק ָראּו:
ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַשּׁמּו:
ְש ָׁפְך ֲעלֵ ֶיהם זַ ֲע ֶמָך וַ ֲחרֹון ַא ְּפָך יַ ִּשׂיגֵ ם:
ִּת ְרּדֹוף ְּב ַאף וְ ַת ְש ִׁמ ֵידם ִמ ַּת ַחת ְש ֵׁמי יְ יָ :
מוזגים כוס רביעית.
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ַהל ֵּל
זה לא אני ,זה אתה
חיים ברנסון

הלל

מה בין הלל להודאה? הבדל עדין ועמוק .נניח שא-לוהים נגלה ממעון קדשו ,הופיע והושיע
עם של עבדים שגלו מבית חייהם לארץ עבדותם .ליבם נמלא על גדותיו זרמים חמים
של רגשות עזים כלפיו .וכאן יכולים רגשות אלו להתפצל לשני אפיקים :אפיק ההודיה
ואפיק ההילול .בראשון ,יודו לו מעומק לב על כל הטובה שגמל ִעמם ,ובשני יהללו את
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
לנו דבר מה ,אנו יכולים להגיב על כך
בהבעת תודה על מילוי הצורך שלנו
שעשה עימנו הזולת במעשיו ,ואנו
יכולים להעמיק ולהתבונן בתכונותיו
הטובות שהתבטאו במעשיו ,ואותן לציין
בפניו“ :התרשמתי מאוד מהרגישות
שלך היום כלפיי וכלפי הילדים““ ,נגעה
לליבי המילה הטובה שאמרת היום.
יש לך יכולת ניסוח קולעת המדהימה
ביותר שפגשתי“ ,וכן הלאה .וזה נוגע
הרבה יותר עמוק .וכמובן ,אפשר
להתקדם בו-זמנית בשני האפיקים.
בחיזוק הקשר אין “יותר מדי“.
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ממשיכים את פרקי ההלל שהתחלנו בסימן מגיד:

ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה נָ א
ֹלא לָ נּו יְ יָ ֹלא לָ נּו ּכִ י לְ ִש ְׁמָך ֵּתן ּכָ בֹוד ַעל ַח ְס ְּדָך ַעל ֲא ִמ ֶּתָך :לָ ָּמה י ְ
אֹ-להינּו ַב ָּש ָׁמיִ ם ּכֹל ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ָע ָשׂהֲ :ע ַצ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ָא ָדם:
ֵ
ֹלה ֶיהם :וֵ
ֱא ֵ
ֶּפה לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ַד ֵּברּו ֵעינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ֹלא יִ ְראּוָ :אזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ֹלא יִ ְש ָׁמעּו ַאף לָ ֶהם וְ ֹלא יְ ִריחּון:
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹש ֶׂיהם ּכֹל ֲא ֶשׁר
יְ ֵד ֶיהם וְ ֹלא יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ֹלא יְ ַהּלֵ כּו ֹלא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ םּ :כְ ֶ
בֹ ֵּט ַח ָּב ֶהם :יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ַטח ַּביְ יָ ֶעזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּואֵּ :בית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַביְ יָ ֶעזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא:
יִ ְר ֵאי יְ יָ ִּב ְטחּו ַביְ יָ ֶעזְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא:
יְ יָ זְ כָ ָרנּו יְ ָב ֵרְך יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל יְ ָב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן :יְ ָב ֵרְך יִ ְר ֵאי יְ יָ ַה ְּק ַטּנִ ים
ִעם ַהּגְ דֹלִ ים :י ֵֹסף יְ יָ ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם וְ ַעל ְּבנֵ יכֶ םְּ :ברּוכִ ים ַא ֶּתם לַ יְ יָ ע ֵֹשׂה ָש ַׁמיִ ם וָ ָא ֶרץ:
דּומה:
ַה ָּש ַׁמיִ ם ָש ַׁמיִ ם לַ יְ יָ וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדםֹ :לא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּו יָ ּה וְ ֹלא ּכָ ל י ְֹר ֵדי ָ
וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְש ַׁמע יְ יָ ֶאת קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ יּ :כִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָראֲ :א ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י
ָמוֶ ת ְּומ ָצ ֵרי ְשׁאֹול ְמ ָצאּונִ י ָצ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמ ָצאְּ :וב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה יְ יָ ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִשׁיַ :חּנּון
נּוחיְ כִ י ּכִ י
ׁשּובי נַ ְפ ִשׁי לִ ְמ ָ
הֹוש ַׁיעִ :
ּלֹותי וְ לִ י יְ ִ
אֹ-להינּו ְמ ַר ֵחם :שֹ ֵׁמר ְּפ ָתאיִ ם יְ יָ ַּד ִ
ֵ
יְ יָ וְ ַצ ִּדיק וֵ
יְ יָ ּגָ ַמל ָעלָ יְ כִ יּ :כִ י ִחּלַ ְצ ָּת נַ ְפ ִשׁי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחיֶ :א ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י יְ יָ
ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ יםֶ :ה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר ֲאנִ י ָענִ ִיתי ְמאֹדֲ :אנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵ ב:
מּולֹוהי ָעלָ יּ :כֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּשׂא ְּוב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ יְ יָ
ִ
ָמה ָא ִשׁיב לַ יְ יָ ּכָ ל ַּתגְ
ֲא ַשּׁלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל ַעּמֹו :יָ ָקר ְּב ֵעינֵ י יְ יָ ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיוָ :אּנָ ה יְ יָ ּכִ י ֲאנִ י ַע ְב ֶּדָך ֲאנִ י ַע ְב ְּדָך
ּתֹודה ְּוב ֵשׁם יְ יָ ֶא ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ יְ יָ ֲא ַשּׁלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א
מֹוס ָרי :לְ ָך ֶאזְ ַּבח זֶ ַבח ָ
ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת לְ ֵ
רּוש ִָׁלם ַהלְ לּויָ ּה:
לְ כָ ל ַעּמֹוְּ :ב ַח ְצרֹות ֵּבית יְ יָ ְּבתֹוכֵ כִ י יְ ָ

ַהלְ לּו ֶאת יְ יָ ּכָ ל ּגֹויִ ם ַש ְּׁבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים:
ּכִ י גָ ַבר ָעלֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ יָ לְ עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
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הֹודּו לַ יְ יָ ּכִ י טֹוב
ֹאמר נָ א יִ ְש ָׂר ֵאל
י ַ
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן
י ְ
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ יָ
י ְ

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

אתי ּיָ ּה ָענָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה :יְ יָ לִ י ֹלא ִא ָירא ַמה ּיַ ֲע ֶשׂה לִ י ָא ָדם :יְ יָ לִ י ְּבעֹזְ ָרי
ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבשֹׂנְ ָאי :טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביְ יָ ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם :טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביְ יָ ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיביםּ :כָ ל
בֹורים
ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵשׁם יְ יָ ּכִ י ֲא ִמילַ םַ :סּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵשׁם יְ יָ ּכִ י ֲא ִמילַ םַ :סּבּונִ י כִ ְד ִ
קֹוצים ְּב ֵשׁם יְ יָ ּכִ י ֲא ִמילַ םַּ :דחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יְ יָ ֲעזָ ָרנִ יָ :עּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי
דֹ ֲּעכּו ּכְ ֵאׁש ִ
רֹומ ָמה יְ ִמין יְ יָ
יׁשּועה ְּב ָא ֳהלֵ י ַצ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ יָ ע ָֹשׂה ָחיִ ל :יְ ִמין יְ יָ ֵ
יׁשּועה :קֹול ִרּנָ ה וִ ָ
לִ י לִ ָ
ע ָֹשׂה ָחיִ לֹ :לא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵשׂי יָ ּה :יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ֹלא נְ ָתנָ נִ יִּ :פ ְתחּו
אֹודָך ּכִ י ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי
לִ י ַש ֲׁע ֵרי ֶצ ֶדק ָאבֹא ָבם ֶ
אֹודה יָ ּה :זֶ ה ַה ַּש ַׁער לַ יְ יָ ַצ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹוְ :
יׁשּועהֶ :א ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה:
אֹודָך ּכִ י ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ ָ
לִ י לִ ָ
יׁשּועהְ :
ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ הֵ :מ ֵאת יְ יָ ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּוֵ :מ ֵאת יְ יָ
ָהיְ ָתה זֹּאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּב ֵעינֵ ינּו:

זֶ ה ַהּיֹום ָע ָשׂה יְ יָ נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְש ְׂמ ָחה בֹו:
זֶ ה ַהּיֹום ָע ָשׂה יְ יָ נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְש ְׂמ ָחה בֹו:
הֹוש ָׁיעה ּנָ א
ָאּנָ א יְ יָ ִ
ָאּנָ א יְ יָ ַה ְצלִ ָיחה ּנָ א:

הֹוש ָׁיעה ּנָ א
ָאּנָ א יְ יָ ִ
ָאּנָ א יְ יָ ַה ְצלִ ָיחה ּנָ א:

ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵשׁם יְ יָ ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ יָ ָּ :ברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵשׁם יְ יָ ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ יָ ֵ :א-ל יְ יָ
וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים ַעד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַחֵ :א-ל יְ יָ וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּב ֲעב ִֹתים ַעד
רֹומ ֶמּךָ:
אֹודּךָ ֱא ַ
רֹומ ֶמּךֵָ :א-לִ י ַא ָּתה וְ ֶ
אֹודּךָ ֱא ַ
ַק ְרנֹות ַה ִּמזְ ֵּב ַחֵ :א-לִ י ַא ָּתה וְ ֶ
ֹלהי ֲא ְֹלהי ֲא ְהֹודּו לַ יְ יָ ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו :הֹודּו לַ יְ יָ ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
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יש נוהגים לומר כאן:

עֹושׂי ְרצֹונֶ ָך ,וְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל,
ֹלהינּו ּכָ ל ַמ ֲע ֶשׂיָך ,וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִּד ִיקים ֵיְ ַהלְ לּוָך יְ יָ ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִש ְׁמָך ַמלְ ּכֵ נּו.
ְּב ִרּנָ ה יֹודּו וִ ָיב ְרכּו וִ ַ
יש ְּׁבחּו וִ ָיפ ֲארּו וִ ְ
ּכִ י לְ ָך טֹוב לְ הֹודֹות ּולְ ִש ְׁמָך נָ ֶאה לְ זַ ֵּמרּ ,כִ י ֵמעֹולָ ם וְ ַעד עֹולָ ם ַא ָּתה ֵא-ל:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
הֹודּו לַ יְ יָ ּכִ י טֹוב
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֹלהיםאֹ-להי ָה ֱא ִ
ֵ
הֹודּו לֵ
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ע ֵֹשׂה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ע ֵֹשׂה ַה ָּש ַׁמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָּמיִ ם
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
אֹורים ּגְ דֹלִ ים
לְ ע ֵֹשׂה ִ
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֶאת ַה ֶּש ֶׁמׁש לְ ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַּבּיֹום
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֶאת ַהּיָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְשׁלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
כֹור ֶיהם
לְ ַמּכֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְב ֵ
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּיֹוצא יִ ְש ָׂר ֵאל ִמּתֹוכָ ם
וַ ֵ
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
רֹוע נְ טּויָ ה
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ַ
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ ֶה ֱע ִביר יִ ְש ָׂר ֵאל ְּבתֹוכֹו
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ נִ ֵער ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ מֹולִ יְך ַעּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִּד ִירים
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָשׁן
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ ה
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ְבּדֹו
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ֶש ְּׁב ִש ְׁפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו
וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמ ָּצ ֵרינּו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָשׂר
הֹודּו לְ ֵא-ל ַה ָּש ָׁמיִ ם

ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:

ֹלהינּו.נִ ְש ַׁמת ּכָ ל ַחי ְּת ָב ֵרְך ֶאת ִש ְׁמָך יְ יָ ֱא ֵ
רֹומם זִ כְ ְרָך ַמלְ ּכֵ נּו ָּת ִמידִ .מן ָהעֹולָ ם וְ ַעד ָהעֹולָ ם ַא ָּתה ֵא-ל.
רּוח ּכָ ל ָּב ָשׂר ְּת ָפ ֵאר ְּות ֵ
וְ ַ
ּפֹודה ַּומ ִּציל ְּומ ַפ ְרנֵ ס (וְ עֹונֶ ה) ְּומ ַר ֵחם ְּבכָ ל ֵעת
ּומֹוש ַׁיע ֶ
ִ
ּגֹואל
ִּומ ַּבלְ ָע ֶדיָך ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֵ
ֹלהי ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ יםֱ .א-סֹומְך) ֶאּלָ א ָא ָּתהֱ .א ֵ
צּוקה ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך (עֹוזֵ ר וְ ֵ
ָצ ָרה וְ ָ
ּיֹותיו
לֹוּה ּכָ ל ְּב ִרּיֹות ֲאדֹון ּכָ ל ּתֹולָ דֹות ַה ְמ ֻהּלָ ל ְּברֹוב ַה ִּת ְש ָּׁבחֹות ַה ְמנַ ֵהג עֹולָ מֹו ְּב ֶח ֶסד ְּוב ִר ָ
ַ
עֹורר יְ ֵשׁנִ ים וְ ַה ֵּמ ִקיץ נִ ְר ָּד ִמים .וְ ַה ֵּמ ִש ַׂיח
ישׁןַ .ה ְמ ֵ
ְּב ַר ֲח ִמים .וַ יְ יָ ֵ(ער ִהּנֵ ה) ֹלא יָ נּום וְ ֹלא יִ ָ
פּופים( ,וְ ַה ְמ ַפ ְענֵ ַח נֶ ֱעלָ ִמים) .לְ ָך
ּזֹוקף ּכְ ִ
נֹופלִ ים וְ ַה ֵ
סּורים וְ ַה ֵ
ִאּלְ ִמים וְ ַה ַּמ ִּתיר ֲא ִ
ּסֹומְך ְ
תֹותינּו
מֹודיםִ .אּלּו ִפינּו ָמלֵ א ִש ָׁירה ּכַ ּיָ ם ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ּכַ ֲהמֹון ּגַ ּלָ יו וְ ִש ְׂפ ֵ
לְ ַב ְּדָך ֲאנַ ְחנּו ִ
ֶש ַׁבח ּכְ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַיע וְ ֵעינֵ ינּו ְמ ִאירֹות ּכַ ֶּש ֶׁמׁש וְ כַ ּיָ ֵר ַח וְ יָ ֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ נִ ְש ֵׁרי ָש ָׁמיִ ם
בֹותינּו
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵוְ ַרגְ לֵ ינּו ַקּלֹות ּכָ ַאּיָ לֹותֵ .אין ֲאנַ ְחנּו ַמ ְס ִּפ ִיקים לְ הֹודֹות לְ ָך יְ יָ ֱא ֵ
ּולְ ָב ֵרְך ֶאת ִש ְׁמָך ַמלְ ּכֵ נּו ַעל ַא ַחת ֵמ ָאלֶ ף ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ְּפ ָע ִמים ַהּטֹובֹות
ֹלהינּו(מּלְ ָפנִ ים) ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ּגְ ַאלְ ָּתנּו יְ יָ ֱא ֵ
בֹותינּו וְ ִע ָּמנּוִ .
(נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות) ֶש ָׁע ִש ָׂית ִעם ֲא ֵ
ִּומ ֵּבית ֲע ָב ִדים ְּפ ִד ָיתנּוְּ .ב ָר ָעב זַ נְ ָּתנּוְּ .וב ָש ָׂבע ּכִ לְ ּכַ לְ ָּתנּוֵ .מ ֶח ֶרב ִה ַּצלְ ָּתנּוִּ .ומ ֶּד ֶבר ִמּלַ ְט ָּתנּו.
ֵּומ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים (וְ ַר ִּבים) וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּדּלִ ָיתנּוַ .עד ֵהּנָ ה ֲעזָ רּונּו ַר ֲח ֶמיָך וְ ֹלא ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך יְ יָ
ֹלהינּו לָ נֶ ַצח:ֹלהינּו וְ ַאל ִּת ְּט ֵשׁנּו יְ יָ ֱא ֱֵא ֵ
רּוח ּונְ ָש ָׁמה ֶשּׁנָ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ֵּפנּו וְ לָ ׁשֹון ֲא ֶשׁר
ַעל ּכֵ ן ֵא ָב ִרים ֶש ִּׁפּלַ גְ ָּת ָּבנּו וְ ַ
יׁשֹוררּו)
ַש ְׂמ ָּת ְּב ִפינּוֵ .הן ֵהם יֹודּו וִ ָיב ְרכּו וִ ַ
יש ְּׁבחּו וִ ָיפ ֲארּו (וִ ְ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמלִ יכּו ֶאת ִש ְׁמָך
וִ ְ
יֹודה .וְ כָ ל לָ ׁשֹון
ַמלְ ּכֵ נּו ָ(ּת ִמיד)ּ .כִ י כָ ל ֶּפה לְ ָך ֶ
לְ ָך ִת ָּש ַׁבע( .וְ כָ ל ַעיִ ן לְ ָך ְּת ַצ ֶּפה) .וְ כָ ל ֶּב ֶרְך לְ ָך
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קֹומה לְ ָפנֶ יָך ִת ְש ַּׁת ֲחוֶ ה .וְ כָ ל ַ(ה)ּלְ ָבבֹות יִ ָיראּוָך .וְ כָ ל ֶק ֶרב ּוכְ לָ יֹות יְ זַ ְּמרּו
ִתכְ ַרע .וְ כָ ל ָ
ּאמ ְרנָ ה .יְ יָ ִמי כָ מֹוָך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י
לִ ְש ֶׁמָךּ .כַ ָּד ָבר ֶשּׁכָ תּוב ּכָ ל ַע ְצמ ַֹתי תֹ ַ
תֹוש ַׁיע)ִ :מי יִ ְד ֶמה ּלָ ְך
(שׁוְ ַעת ֲענִ ּיִ ים ַא ָּתה ִת ְש ַׁמע ַצ ֲע ַקת ַה ַּדל ַּת ְק ִשׁיב וְ ִ
וְ ֶא ְביֹון ִמגֹּזְ לֹוַ .
ּנֹוראֵ .א-ל ֶעלְ יֹון קֹונֵ ה ָש ַׁמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
ִּומי יִ ְשׁוֶ ה ּלָ ְך ִּומי יַ ֲע ָרְך לָ ְךָ .ה ֵא-ל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
נְ ַהּלֶ לְ ָך ּונְ ַש ֵּׁב ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך ּונְ ָב ֵרְך ֶאת ֵשׁם ָק ְד ֶשָׁך ּכָ ָאמּור לְ ָדוִ ד ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ וְ כָ ל ְק ָר ַבי
ֶאת ֵשׁם ָק ְדׁשֹו:
אֹותיָךַ :ה ֶּמלֶ ְך
נֹור ֶ
ָה ֵא-ל ְּב ַת ֲע ֻצמֹות ֻעּזֶ ָךַ .הּגָ דֹול ִּבכְ בֹוד ְש ֶׁמָךַ .הּגִ ּבֹור לָ נֶ ַצח וְ ַה ָ
ּנֹורא ְּב ְ
ּיֹושׁב ַעל ּכִ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּשׂא:
ַה ֵ
ׁשֹוכֵ ן ַעדָ .מרֹום וְ ָקדֹוׁש ְשׁמֹו .וְ כָ תּוב ַרּנְ נּו ַצ ִּד ִיקים ַּביְ יָ לַ יְ ָש ִׁרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה:

ְּב ִפי יְ ָש ִׁרים ִּת ְת ַהּלָ ל:
ְּוב ִד ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקים ִּת ְת ָּב ַרְך:
רֹומם:
ִּובלְ ׁשֹון ֲח ִס ִידים ִּת ְת ָ
דֹושׁים ִּת ְת ַק ָּדש:
ְּוב ֶק ֶרב ְק ִ
ְּוב ַמ ְק ֲהלֹות ִר ְבבֹות ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ִרּנָ ה יִ ְת ָּפ ֵאר ִש ְׁמָך ַמלְ ּכֵ נּו ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹורֶ ,שּׁכֵ ן
בֹותינּו לְ הֹודֹות לְ ַהּלֵ ל לְ ַש ֵּׁב ַח לְ ָפ ֵאר
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵצּורים .לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
חֹובת ּכָ ל ַהיְ ִ
ַ
רֹומם לְ ַה ֵּדר (ּולְ נַ ֵּצ ַח) לְ ָב ֵרְך לְ ַעּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס ַעל ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ִשׁירֹות וְ ִת ְש ְּׁבחֹות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי
לְ ֵ
ַע ְב ְּדָך ְמ ִש ֶׁיחָך:
יִ ְש ַּׁת ַּבח ִש ְׁמָך לָ ַעד ַמלְ ּכֵ נּו ָה ֵא-ל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַּב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץּ .כִ י לְ ָך נָ ֶאה
בּורה
ּוש ָׁב ָחה ַהּלֵ ל וְ זִ ְמ ָרה עֹז ֶּומ ְמ ָשׁלָ ה נֶ ַצח ּגְ ֻדּלָ ה ּוגְ ָ
אֹ-להי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵיְ יָ ֱא ֵ
בֹותינּוִ .שׁיר ְ
ּו)מעֹולָ ם
הֹודאֹות (לְ ִש ְׁמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁשֵ ,
ְּת ִהּלָ ה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְק ֻד ָּשׁה ַּומלְ כּותְּ .ב ָרכֹות וְ ָ
וְ ַעד עֹולָ ם ַ(א ָּתה ֵא-ל):
יש נוהגים לחתום:

הֹודאֹותֲ .אדֹון ַהּנִ ְפלָ אֹות.
(ּומ ֻהּלָ ל) ַּב ִּת ְש ָּׁבחֹותֵ .א-ל ַה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ .א-ל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ְ
ּבֹוחר ְּב ִש ֵׁירי זִ ְמ ָרהֶ .מלֶ ְך ֵא-ל ֵחי ָהעֹולָ ִמים:
ַה ֵ
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ויש (אלה שלא אמרו “יהללוך“ לעיל) נוהגים לחתום:

עֹושׂי ְרצֹונֶ ָך ,וְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית
ֹלהינּו ַ(על) ּכָ ל ַמ ֲע ֶשׂיָך ,וַ ֲח ִס ֶידיָך ַצ ִּד ִיקים ֵיְ ַהלְ לּוָך יְ יָ ֱא ֵ
ירֹוממּו וְ יַ ֲע ִריצּו וְ יַ ְק ִּדיׁשּו וְ יַ ְמלִ יכּו
יִ ְש ָׂר ֵאלְּ ,ב ִרּנָ ה יֹודּו וִ ָיב ְרכּו וִ ַ
יׁשֹוררּו) וִ ְ
יש ְּׁבחּו וִ ָיפ ֲארּו (וִ ְ
ֶאת ִש ְׁמָך ַמלְ ּכֵ נּו ָ(ּת ִמיד)ּ .כִ י לְ ָך טֹוב לְ הֹודֹות ּולְ ִש ְׁמָך נָ ֶאה לְ זַ ֵּמרּ ,כִ י ֵמעֹולָ ם וְ ַעד עֹולָ ם
ַא ָּתה ֵא-לָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֶמלֶ ְך ְמ ֻהּלָ ל ַּב ִּת ְש ָּׁבחֹות:
האשכנזים מברכים כאן ,והספרדים לא מברכים:

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ושותים בהסיבה ואח“כ מברכים ברכה אחרונה:

נּובת ַה ָּש ֶׂדה וְ ַעל
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַעל ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן וְ ַעל ְּת ַָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּטּובּה.
ּׂבֹוע ִמ ָ
בֹותינּו לֶ ֱאכֹול ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ לִ ְש ַ
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶש ָׁר ִצ ָית וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
בֹודָך וְ ַעל
רּושׁלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְשּׁכַ ן ּכְ ֶ
ֹלהינּו ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ַָר ֶחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ
רּושׁלַ יִ ם ִעיר ַהקֹ ֶּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה וְ ַש ְּׂמ ֵחנּו
ִמזְ ְּב ֶחָך וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָךְּ .ובנֵ ה יְ ָ
ּטּובּה ּונְ ָב ֶרכְ ָך ָעלֶ ָיה ִּב ְק ֻד ָּשׁה ְּוב ָט ֳה ָרה( .בשבתְּ :ור ֵצה
ְּב ִבנְ יָ נָ ּה וְ נֹאכַ ל ִמ ִּפ ְריָ ּה וְ נִ ְש ַּׂבע ִמ ָ
וְ ַה ֲחלִ ֵיצנּו ְּביֹום ַה ַש ָּׁבת ַהּזֶ ה) וְ ַש ְּׂמ ֵחנּו ְּביֹום ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ הּ .כִ י ַא ָּתה יְ יָ טֹוב ֵּומ ִטיב לַ ּכֹל
נֹודה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי גַ ְפנָ ּהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ְּפ ִרי גַ ְפנָ ּה:
וְ ֶ
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נ ִ ְרצָה

אקורד הסיום

נרצה

הרב ליאור לביא
בשונה מהסימנים הפותחים את ליל הסדר – “קדש““ ,ורחץ“ – המנוסחים בלשון ציווי,
הסימן החותם את הסדר לא מנוסח ְ“רצה“ ואפילו לא “רוצה“ .ניסוחו הוא בלשון סביל
– “נרצה“ ,נגרם לו שירצה .מה פשר השינוי הזה ומה הוא יכול ללמד אותנו על התהליך
הייחודי שעובר עלינו בליל הסדר?
הרב קוק (עולת ראיה ,סימני הסדר“ ,נרצה“) עמד על הבדל זה וביאר את הדברים כך:
התהליך אותו עברנו בליל הסדר מכשיר אותנו למדרגה שבה איננו רק פועלים על פי
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
נוסף בחיבור למשפחה ולַ סדר אותו עברנו הלילה .כבר אין פה רק דרישה לחוק וסדר
חיצוניים שנכפים עלינו ,אלא יש פה בקשה להתרצות זה לזה ולרצות את מה שמבוקש
מאיתנו ,מכל הלב.
הוראות הנגינה המדויקות שקיבלנו בכל הלילה מתפרצות מתוכנו כסימפוניה נפלאה,
עשירה ורב-גונית ,בה כל אחד במשפחה מקבל את מקומו ומבטא את קולו הייחודי
בהתאמה ובהשלמה לכל יתר הקולות.
“ונאמר כולנו שירה חדשה הללויה!
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ֲח ַסל ִסּדּור ֶּפ ַסח ּכְ ִהלְ כָ תֹו.
ּכְ כָ ל ִמ ְש ָּׁפטֹו וְ ֻח ָּקתֹו.
ּכַ ֲא ֶשׁר זָ כִ ינּו לְ ַס ֵּדר אֹותֹו.
ּכֵ ן נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעשֹֹותֹו.
זָ ְך ׁשֹוכֵ ן ְמעֹונָ ה.
קֹומם ְק ַהל ֲע ַדת ִמי ָמנָ ה.
ֵ
ְּב ָקרֹוב נַ ֵהל נִ ְט ֵעי כַ ּנָ ה.
ְּפדּויִ ם לְ ִצּיֹון ְּב ִרּנָ ה:

ְל ָשׁנָ ה
ַה ָּב ָאה
ירּושׁלָ יִ ם:
ִּב ָ
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ְּובכֵ ן וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
את ַּבּלַ יְ לָ ה.
ָאז רֹוב נִ ִּסים ִה ְפלֵ ָ
ְּברֹאׁש ַא ְש ֻׁמרֹות זֶ ה ַהּלַ יְ לָ ה.
ּגֵ ר ֶצ ֶדק נִ ַּצ ְחּתֹו ּכְ נֶ ֱחלַ ק לֹו לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
ַּדנְ ָּת ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר ַּב ֲחלֹום ַהּלַ יְ לָ ה.
ִה ְפ ַח ְד ָּת ֲא ַר ִּמי ְּב ֶא ֶמׁש לַ יְ לָ ה.
וְ יִ ְש ָׂר ֵאל יָ ַשׂר לַ ַּמלְ ָאְך וַ ּיּוכַ ל לֹו לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
כֹורי ַפ ְתרֹוס ָמ ַח ְצ ָּת ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.
זֶ ַרע ְּב ֵ
קּומם ַּבּלַ יְ לָ ה.
ֵחילָ ם ֹלא ָמ ְצאּו ְּב ָ
ִט ַּסת נְ גִ יד ֲחר ֶֹשׁת ִסּלִ ָית ְּבכֹוכְ ֵבי לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
הֹוב ְש ָּׁת ְפגָ ָריו ַּבּלַ יְ לָ ה.
נֹופף ִאּוּוי ַ
יָ ַעץ ְמ ָח ֵרף לְ ֵ
ּכָ ַרע ֵּבל ַּומ ִּציבֹו ְּב ִאיׁשֹון לַ יְ לָ ה.
לְ ִאיׁש ֲחמּודֹות נִ גְ לָ ה ָרז ֲחזֹות לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
ִמ ְש ַּׁתּכֵ ר ִּבכְ לֵ י ק ֶֹדׁש נֶ ֱה ַרג ּבֹו ַּבּלַ יְ לָ ה.
תּותי לַ יְ לָ ה.
ּפֹותר ִּב ֲע ֵ
נֹושׁע ִמּבֹור ֲא ָריֹות ֵ
ַ
ִשׂנְ ָאה נָ ַטר ֲאגָ גִ י וְ כָ ַתב ְס ָפ ִרים ַּבּלַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
עֹור ְר ָּת נִ ְצ ֲחָך ָעלָ יו ְּבנֶ ֶדד ְשׁנַ ת לַ יְ לָ ה.
ַ
ׁשֹומר ַמה ִמּלַ יְ לָ ה.
ּפּורה ִת ְדרֹוְך לְ ֵ
ָ
ָצ ַרח ּכַ ּש ֵֹׁומר וְ ָשׂח ָא ָתא ב ֶֹקר וְ גַ ם לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
ָק ֵרב יֹום ֲא ֶשׁר הּוא ֹלא יֹום וְ ֹלא לַ יְ לָ ה.
הֹודע ּכִ י לְ ָך ַהּיֹום ַאף לְ ָך ַהּלַ יְ לָ ה.
ָרם ַ
ׁשֹומ ִרים ַה ְפ ֵקד לְ ִע ְירָך ּכָ ל ַהּיֹום וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה.
ְ
ָּת ִאיר ּכְ אֹור יֹום ֶח ְשׁכַ ת לַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה:
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ּכִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ַא ִּדיר ִּב ְמלּוכָ הָּ .בחּור ּכַ ֲהלָ כָ הּ .גְ ָ
דּודיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ָּדגּול ִּב ְמלּוכָ הָ .הדּור ּכַ ֲהלָ כָ ה .וָ ִת ָיקיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
זַ ּכַ אי ִּב ְמלּוכָ הָ .ח ִסין ּכַ ֲהלָ כָ הַ .ט ְפ ְס ָריו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
יָ ִחיד ִּב ְמלּוכָ הּ .כַ ִּביר ּכַ ֲהלָ כָ ה .לִ ָ
ּמּודיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ֶמלֶ ְך ִּב ְמלּוכָ הָ .
נֹורא ּכַ ֲהלָ כָ הְ .ס ִב ָיביו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ָענָ יו ִּב ְמלּוכָ הֶ .
ּפֹודה ּכַ ֲהלָ כָ הַ .צ ִּד ָיקיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ָקדֹוׁש ִּב ְמלּוכָ הַ .רחּום ּכַ ֲהלָ כָ הִ .שׁנְ ַאּנָ יו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
ֹאמרּו לֹו:
ַּת ִּקיף ִּב ְמלּוכָ הֵ .
ּתֹומְך ּכַ ֲהלָ כָ הְּ .ת ִמ ָימיו י ְ
לְ ָך ּולְ ָך .לְ ָך ּכִ י לְ ָך .לְ ָך ַאף לְ ָך .לְ ָך יְ יָ ַה ַּמ ְמלָ כָ הּ .כִ י לֹו נָ ֶאהּ .כִ י לֹו יָ ֶאה:
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ַא ִּדיר הּוא יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹובֵ .א-ל ְּבנֵ ה ֵא-ל ְּבנֵ הְּ .בנֵ ה ֵב ְיתָך ְּב ָקרֹוב:
ָּבחּור הּואּ .גָ דֹול הּואָּ .דגּול הּוא .יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹובֵ .א-ל ְּבנֵ ה ֵא-ל ְּבנֵ הְּ .בנֵ ה ֵב ְיתָך ְּב ָקרֹוב:
ָהדּור הּוא .וָ ִתיק הּוא .זַ ּכַ אי הּואָ .ח ִסיד הּוא .יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹובֵ .א-ל ְּבנֵ ה ֵא-ל ְּבנֵ הְּ .בנֵ ה ֵב ְיתָך ְּב ָקרֹוב:
ּפֹודה הּוא.
נֹורא הּואַ .סּגִ יב הּואִ .עּזּוז הּואֶ .
ָטהֹור הּוא .יָ ִחיד הּואּ .כַ ִּביר הּוא .לָ מּוד הּואֶ .מלֶ ְך הּואָ .
ַצ ִּדיק הּוא .יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹובִּ .ב ְמ ֵה ָרה
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹובֵ .א-ל ְּבנֵ ה ֵא-ל ְּבנֵ הְּ .בנֵ ה ֵב ְיתָך ְּב ָקרֹוב:
ָקדֹוׁש הּואַ .רחּום הּואַ .ש ַּׁדי הּואַּ .ת ִּקיף הּוא .יִ ְבנֶ ה ֵביתֹו ְּב ָקרֹוב.
ִּב ְמ ֵה ָרה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ְּב ָקרֹובֵ .א-ל ְּבנֵ ה ֵא-ל ְּבנֵ הְּ .בנֵ ה ֵב ְיתָך ְּב ָקרֹוב:

אב ללא בית

אדיר
הוא

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.
ובתוך העולם יש מקום שבו א-לוהים מופיע ומתגלה.
כמה שרק אפשר לחשוף .לחבר .לרומם .לשייך .והמקום
הזה הוא גם מקום פיזי .שם נפגשים ברמה הגבוהה
והקרובה ביותר הדוד והרעיה ,אבינו מלכנו ואנו – בניו
ובנותיו .שם מופיעה האהבה המענגת ,הצדק העמוק,
הטוב הבלתי מוגבל ,החסד המלא רחמים.
שם אנחנו פוגשים אותו ,שם אנחנו פוגשים את עצמנו.
שייבנה.
נקודה למחשבה :האם היינו רוצים שבית המקדש
ייבנה מחר בבוקר? למה?
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יֹוד ַע.
ֶא ָחד ִמי ֵ

ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:יֹוד ַעֶ .א ָחד ֱא ֵ
ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ

ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:יֹוד ַעְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעְ .שׁנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
ְשׁנַ יִ ם ִמי ֵ

ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ םֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעְ .ש ָ
ֹׁלשׁה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַעְ .ש ָ
ֹׁלשׁה ִמי ֵ
ְש ָ
ָּוב ָא ֶרץ:

ֹלהינּוֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
יֹוד ַעַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
יֹוד ַעַ .א ְר ַּבע ֲאנִ י ֵ
ַא ְר ַּבע ִמי ֵ
ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:

ֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
יֹוד ַעֲ .ח ִמ ָּשׁה ֲאנִ י ֵ
ֲח ִמ ָּשׁה ִמי ֵ
יֹוד ַעֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ

ֹׁלשׁה
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
יֹוד ַעִ .ש ָּׁשׁה ֲאנִ י ֵ
ִש ָּׁשׁה ִמי ֵ
יֹוד ַעִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ

תֹורה.
חּומ ֵשׁי ָ
יֹוד ַעִ .ש ְׁב ָעה ֲאנִ י ֵ
ִש ְׁב ָעה ִמי ֵ
יֹוד ַעִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ

יֹוד ַעְ .שׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה
יֹוד ַעְ .שׁמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
ְשׁמֹונָ ה ִמי ֵ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
ְ

יֹוד ַעִּ .ת ְש ָׁעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְ .שׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה
יֹוד ַעִּ .ת ְש ָׁעה ֲאנִ י ֵ
ִּת ְש ָׁעה ִמי ֵ
ֹלהינּוֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:

יֹוד ַעֲ .ע ָש ָׂרה ִד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְש ָׁעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְ .שׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי
יֹוד ַעֲ .ע ָש ָׂרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָש ָׂרה ִמי ֵ
ֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית.
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ֶא ָחד ֱא ֵ

יֹוד ַעַ .א ַחד ָע ָשׂר ּכֹוכְ ַבּיָ אֲ .ע ָש ָׂרה ִד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְש ָׁעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידה.
יֹוד ַעַ .א ַחד ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד ָע ָשׂר ִמי ֵ
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹות.
חּומ ֵשׁי ָ
ְשׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ְש ָ
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יֹוד ַעְ .שׁנֵ ים ָע ָשׂר ִש ְׁב ַטּיָ אַ .א ַחד ָע ָשׂר ּכֹוכְ ַבּיָ אֲ .ע ָש ָׂרה ִד ְּב ַרּיָ א.
יֹוד ַעְ .שׁנֵ ים ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ִמי ֵ
תֹורה.
חּומ ֵשׁי ָ
ִּת ְש ָׁעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְ .שׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ הֲ .ח ִמ ָּשׁה ְ
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ:ֹלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְׁ .ש ָ

ֹׁלשׁה ָע ָשׂר ִמ ַּדּיָ אְ .שׁנֵ ים ָע ָשׂר ִש ְׁב ַטּיָ אַ .א ַחד ָע ָשׂר
יֹוד ַעְ .ש ָ
ֹׁלשׁה ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַעְ .ש ָ
ֹׁלשׁה ָע ָשׂר ִמי ֵ
ְש ָ
ּכֹוכְ ַבּיָ אֲ .ע ָש ָׂרה ִד ְּב ַרּיָ אִּ .ת ְש ָׁעה יַ ְר ֵחי לֵ ָידהְ .שׁמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ .ש ְׁב ָעה יְ ֵמי ַש ַּׁב ָּתאִ .ש ָּׁשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה.
ֹלהינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמיִ םֹׁלשׁה ָאבֹותְ .שׁנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
תֹורהַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹותְ .ש ָ
חּומ ֵשׁי ָ
ֲח ִמ ָּשׁה ְ
ָּוב ָא ֶרץ:

ִמספרים ְמספרים
הרב איתי אליצור

אחד
מי יודע

את ההגדה אנו מסיימים בחידה מספרית לילדים .ואולם ,המתבונן יראה שאין זו סתם
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.
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ַחד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
ְּדזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
וְ ָא ָתא ׁשּונְ ָרא ,וְ ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
וְ ָא ָתא כַ לְ ָּבא ,וְ נָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָרא ,וְ ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד
וְ ָא ָתא ְ
ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ י.
וְ ָא ָתא ָ
נּורא ,וְ ָש ַׂרף לְ ְ
ַחד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא
וְ ָא ָתא ַמּיָ א ,וְ כָ ָבה לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָש ַׂרף לְ ְ
ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה
תֹורא ,וְ ָש ָׁתה לְ ַמּיָ אְּ ,דכָ ָבה לְ ָ
וְ ָא ָתא ָ
נּוראְּ ,ד ָש ַׂרף לְ ְ
לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך
תֹוראְּ ,ד ָש ָׁתה לְ ַמּיָ אְּ ,דכָ ָבה לְ ָ
וְ ָא ָתא ַהּש ֵֹׁוחט ,וְ ָש ַׁחט לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָש ַׂרף לְ ְ
לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
חּוט ָרא,
תֹוראְּ ,ד ָש ָׁתה לְ ַמּיָ אְּ ,דכָ ָבה לְ ָ
ׁשֹוחטְּ ,ד ָש ַׁחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ ת ,וְ ָש ַׁחט לְ ֵ
נּוראְּ ,ד ָש ַׂרף לְ ְ
ְּד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
תֹוראְּ ,ד ָש ָׁתה לְ ַמּיָ אְּ ,דכָ ָבה
ׁשֹוחטְּ ,ד ָש ַׁחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ ָש ַׁחט לְ ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ תְּ ,ד ָש ַׁחט לְ ֵ
חּוט ָראְּ ,ד ִהּכָ ה לְ כַ לְ ָּבאְּ ,דנָ ַשְׁך לְ ׁשּונְ ָראְּ ,ד ָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְּ ,דזַ ִּבין ַא ָּבא ִּב ְת ֵרי זּוזֵ יַ .חד
לְ ָ
נּוראְּ ,ד ָש ַׂרף לְ ְ
ּגַ ְדיָ אַ ,חד ּגַ ְדיָ א:
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עד הסוף הטוב

חד
גדיא

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
יותר ויותר .בפרט בעולם המשפחה .התמימות הטבעית היקרה נמחקת בכוח הזרוע;
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
הכול והטוב לכול .שם מתברר שמאחורי הסוף ניצב האינסוף .המסך נגלל ואור חדש
נשפך ושוטף גם את החושך .כי אם הטוב גִ לגל 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.
כל שלבי הביניים – גם המורכבים והכאובים – מובילים לסוף הטוב .משבר הוא תמיד
המקום לחבלי לידה.
עכשיו אפשר לסיים .לילה נהדר.
נקודה למחשבה :האם יש לנו דוגמאות מהחיים לדברים שהיו נראים לא טובים ולבסוף
התבררו כמביאים לטובה?

80

שיר
השירים

הסוף שאחרי הסוף
הרב עזריאל אריאל

שיר
השירים

יש נוהגים לחתום את ליל הסדר – ליל גילוי האהבה הגדולה – בקריאת מגילת “שיר השירים“.
המגילה מתארת מערכת יחסים מורכבת מאוד ,רצופה מעלות ומורדות ,פגישות מלאות
אהבה ופרידות רצופות געגוע .בסופה של המגילה ,מצפים אנו לסוג של “,“happy end
המספר כי בני הזוג “חיו בעושר ובאושר עד סוף ימיהם“ .אולם מה הוא הפסוק האחרון?
ּדֹודי ְּוד ֵמה לְ ָך לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ְב ָש ִׂמים“ (ח ,יד).
“ּב ַרח ִ
ְ
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
חיים בנפרד ,זה לצד זו .הזוגיות שלהם אינטנסיבית
מאוד ,רצופה קשיים והשלמות לסירוגין.
איך יתממש הקשר ברגע כזה או אחר? זה תלוי ברצון
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.
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יש הנוהגים לומר את מגילת שיר השירים לאחר הסדר:

פרק א
טֹובים
טֹובים ּד ֶֹדיָך ִמּיָ יִ ן .לְ ֵר ַיח ְש ָׁמנֶ יָך ִ
ִשׁיר ַה ִּש ִׁירים ֲא ֶשׁר לִ ְשֹׁלמֹה .יִ ָּש ֵׁקנִ י ִמּנְ ִשׁיקֹות ִּפיהּו ּכִ י ִ
רּוצה ֱה ִב ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְש ְׂמ ָחה
ּתּורק ְש ֶׁמָך ַעל ּכֵ ן ֲעלָ מֹות ֲא ֵהבּוָךָ .מ ְשׁכֵ נִ י ַא ֲח ֶריָך ּנָ ָ
ֶש ֶׁמן ַ
רּושׁלִָם ּכְ ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר ּכִ ִיריעֹות
ׁחֹורה ֲאנִ י וְ נָ אוָ ה ּבְ נֹות יְ ָ
יש ִׁרים ֲא ֵהבּוָךְ .ש ָ
ָּבְך נַ זְ ּכִ ָירה ד ֶֹדיָך ִמּיַ יִ ן ֵמ ָ
ְשֹׁלמֹהַ .אל ִּת ְראּונִ י ֶש ֲׁאנִ י ְש ַׁח ְרח ֶֹרת ֶש ֱּׁשׁזָ ַפ ְתנִ י ַה ָּש ֶׁמׁש ּבְ נֵ י ִא ִּמי נִ ֲחרּו ִבי ָש ֻׂמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶאת ַהּכְ ָר ִמים
ּכַ ְר ִמי ֶשּׁלִ י ֹלא נָ ָט ְר ִּתיַ .הּגִ ָידה ּלִ י ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ֵאיכָ ה ִת ְר ֶעה ֵאיכָ ה ַּת ְר ִּביץ ַּב ָּצ ֳה ָריִ ם ַשּׁלָ ָמה ֶא ְהיֶ ה
ּכְ ע ְֹטיָ ה ַעל ֶע ְד ֵרי ֲח ֵב ֶריָךִ .אם ֹלא ֵת ְד ִעי לָ ְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִשׁים ְצ ִאי לָ ְך ּבְ ִע ְק ֵבי ַהצֹּאן ְּור ִעי ֶאת ּגְ ִדּי ַֹתיִ ְך
ָארְך ַּב ֲחרּוזִ ים.
ַעל ִמ ְשּׁכְ נֹות ָהר ִֹעים .לְ ֻס ָס ִתי ּבְ ִרכְ ֵבי ַפ ְרעֹה ִּד ִּמ ִיתיְך ַר ְעיָ ִתי .נָ אוּו לְ ָחיַ יִ ְך ַּבּת ִֹרים ַצּו ֵ
ּדֹודי לִ י ֵּבין
ּתֹורי זָ ָהב נַ ֲע ֶשׂה ּלָ ְך ִעם נְ ֻקּדֹות ַהּכָ ֶסףַ .עד ֶש ַׁה ֶּמלֶ ְך ִּב ְמ ִסּבֹו נִ ְר ִּדי נָ ַתן ֵריחֹוְ .צרֹור ַהּמֹר ִ
ֵ
ּדֹודי לִ י ּבְ כַ ְר ֵמי ֵעין ּגֶ ִדיִ .הּנָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִהּנָ ְך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ יםִ .הּנְ ָך יָ ֶפה
ָש ַׁדי יָ לִ יןֶ .א ְשּׁכֹל ַהּכ ֶֹפר ִ
רֹותים.
דֹודי ַאף נָ ִעים ַאף ַע ְר ֵשׂנּו ַר ֲענָ נָ ה .קֹרֹות ָּב ֵּתינּו ֲא ָרזִ ים רחיטנו ַ[ר ִה ֵיטנּו] ּבְ ִ
ִ
פרק ב
ּפּוח ַּב ֲע ֵצי
חֹוחים ּכֵ ן ַר ְעיָ ִתי ֵּבין ַה ָּבנֹותּ .כְ ַת ַ
ׁשֹושּׁנָ ה ֵּבין ַה ִ
ׁשֹושּׁנַ ת ָה ֲע ָמ ִקיםּ .כְ ַ
ֲאנִ י ֲח ַב ֶּצלֶ ת ַה ָּשׁרֹון ַ
ּדֹודי ֵּבין ַה ָּבנִ ים ּבְ ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי וְ יָ ַשׁבְ ִּתי ִּופ ְריֹו ָמתֹוק לְ ִחּכִ יֱ .ה ִב ַיאנִ י ֶאל ֵּבית ַהּיָ יִ ן וְ ִדגְ לֹו
ַהּיַ ַער ּכֵ ן ִ
ֹאשׁי
ּפּוחים ּכִ י חֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ יְ .שׂמֹאלֹו ַּת ַחת לְ ר ִ
ָעלַ י ַא ֲה ָבהַ .ס ְּמכּונִ י ָּב ֲא ִשׁיׁשֹות ַר ְּפדּונִ י ַּב ַּת ִ
רּושׁלִַם ִּב ְצ ָבאֹות אֹו ּבְ ַאיְ לֹות ַה ָּש ֶׂדה ִאם ָּת ִעירּו וְ ִאם
וִ ִימינֹו ְּת ַחּבְ ֵקנִ יִ .ה ְש ַּׁב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ּבְ נֹות יְ ָ
ּדֹודי ִהּנֵ ה זֶ ה ָּבא ְמ ַדּלֵ ג ַעל ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵּפץ ַעל ַהּגְ ָבעֹות.
עֹוררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ֶּׁת ְח ָּפץ .קֹול ִ
ְּת ְ
עֹומד ַא ַחר ּכָ ְתלֵ נּו ַמ ְשּׁגִ ַיח ִמן ַה ֲחֹּלנֹות ֵמ ִציץ ִמן
דֹודי לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ִהּנֵ ה זֶ ה ֵ
ּדֹומה ִ
ֶ
[ה ְּס ָתיו] ָע ָבר ַהּגֶ ֶשׁם
קּומי לָ ְך ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ כִ י לָ ְךּ .כִ י ִהּנֵ ה הסתו ַ
דֹודי וְ ָא ַמר לִ י ִ
ַה ֲח ַרּכִ יםָ .ענָ ה ִ
ָחלַ ף ָהלַ ְך לֹוַ .הּנִ ָּצנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץ ֵעת ַהּזָ ִמיר ִהּגִ ַיע וְ קֹול ַהּתֹור נִ ְש ַׁמע ּבְ ַא ְר ֵצנּוַ .ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה
קּומי לכי [לָ ְך] ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ כִ י לָ ְך .יֹונָ ִתי ּבְ ַחגְ וֵ י ַה ֶּסלַ ע
ַפּגֶ ָיה וְ ַהּגְ ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַיח ִ
ּבְ ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ְך ַה ְש ִׁמ ִיעינִ י ֶאת קֹולֵ ְך ּכִ י קֹולֵ ְך ָע ֵרב ַּומ ְר ֵאיְך נָ אוֶ הֶ .א ֱחזּו לָ נּו
ֹׁושּׁנִ ים.
ּדֹודי לִ י וַ ֲאנִ י לֹו ָהר ֶֹעה ַּבּש ַ
ׁשּועלִ ים ְק ַטּנִ ים ְמ ַחּבְ לִ ים ּכְ ָר ִמים ּוכְ ָר ֵמינּו ְס ָמ ַדרִ .
ׁשּועלִ ים ָ
ָ
דֹודי לִ ְצ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר.
פּוח ַהּיֹום וְ נָ סּו ַה ְּצלָ לִ ים סֹב ְּד ֵמה לְ ָך ִ
ַעד ֶשּׁיָ ַ
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פרק ג
סֹוב ָבה
אתיוָ .א ָ
ַעל ִמ ְשּׁכָ ִבי ַּבּלֵ ילֹות ִּב ַּק ְש ִּׁתי ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ִּב ַּק ְש ִּׁתיו וְ ֹלא ְמ ָצ ִ
קּומה ּנָ א וַ ֲא ְ
אתיוְ .מ ָצאּונִ י ַהשֹּ ְׁמ ִרים
ָב ִעיר ַּב ְּשׁוָ ִקים ָּוב ְרחֹבֹות ֲא ַב ְק ָשׁה ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ִּב ַּק ְש ִּׁתיו וְ ֹלא ְמ ָצ ִ
אתי ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה
ַהסֹ ְּב ִבים ָּב ִעיר ֵאת ֶש ָׁא ֲה ָבה נַ ְפ ִשׁי ְר ִא ֶיתםּ .כִ ְמ ַעט ֶש ָׁע ַב ְר ִּתי ֵמ ֶהם ַעד ֶש ָּׁמ ָצ ִ
הֹור ִתיִ .ה ְש ַּׁב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם
יאתיו ֶאל ֵּבית ִא ִּמי וְ ֶאל ֶח ֶדר ָ
נַ ְפ ִשׁי ֲא ַחזְ ִּתיו וְ ֹלא ַא ְר ֶּפּנּו ַעד ֶש ֲׁה ֵב ִ
עֹוררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ֶּׁת ְח ָּפץ.
ְּבנֹות יְ ָ
רּושׁלִַם ִּב ְצ ָבאֹות אֹו ְּב ַאיְ לֹות ַה ָּש ֶׂדה ִאם ָּת ִעירּו וְ ִאם ְּת ְ
ִמי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר ּכְ ִת ֲימרֹות ָע ָשׁן ְמ ֻק ֶּט ֶרת מֹור ּולְ בֹונָ ה ִמּכֹל ַא ְב ַקת רֹוכֵ לִ .הּנֵ ה ִמ ָּטתֹו
ֶשּׁלִ ְשֹׁלמֹה ִש ִּׁשׁים ּגִ ּב ִֹרים ָס ִביב לָ ּה ִמּגִ ּב ֵֹרי יִ ְש ָׂר ֵאל .כֻ ּּלָ ם ֲא ֻחזֵ י ֶח ֶרב ְמלֻ ְּמ ֵדי ִמלְ ָח ָמה ִאיׁש ַח ְרּבֹו
ּמּודיו ָע ָשׂה כֶ ֶסף
ַעל יְ ֵרכֹו ִמ ַּפ ַחד ַּבּלֵ ילֹותַ .א ִּפ ְריֹון ָע ָשׂה לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ְשֹׁלמֹה ֵמ ֲע ֵצי ַהּלְ ָבנֹוןַ .ע ָ
רּושׁלִָםְ .צ ֶאינָ ה ְּור ֶאינָ ה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּב ֶּמלֶ ְך
ְר ִפ ָידתֹו זָ ָהב ֶמ ְרּכָ בֹו ַא ְרּגָ ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבה ִמ ְּבנֹות יְ ָ
ְשֹׁלמֹה ָּב ֲע ָט ָרה ֶש ִׁע ְּט ָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲח ֻתּנָ תֹו ְּוביֹום ִש ְׂמ ַחת לִ ּבֹו.
פרק ד
ִהּנָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִהּנָ ְך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ ים ִמ ַּב ַעד לְ ַצ ָּמ ֵתְך ַש ְׂע ֵרְך ּכְ ֵע ֶדר ָה ִעּזִ ים ֶשּׁגָ לְ ׁשּו ֵמ ַהר ּגִ לְ ָעד.
ִשּׁנַ יִ ְך ּכְ ֵע ֶדר ַה ְּקצּובֹות ֶש ָׁעלּו ִמן ָה ַר ְח ָצה ֶשׁכֻ ּּלָ ם ַמ ְת ִאימֹות וְ ַשּׁכֻ לָ ה ֵאין ָּב ֶהםּ .כְ חּוט ַה ָּשׁנִ י
ָארְך ָּבנּוי לְ ַתלְ ִּפּיֹות
ִש ְׂפת ַֹתיִ ְך ִּומ ְד ָּב ֵריְך נָ אוֶ ה ּכְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד לְ ַצ ָּמ ֵתְךּ .כְ ִמגְ ַּדל ָּדוִ יד ַצּו ֵ
רֹועים
אֹומי ְצ ִבּיָ ה ָה ִ
ּבֹוריםְ .שׁנֵ י ָש ַׁדיִ ְך ּכִ ְשׁנֵ י ֳע ָפ ִרים ְּת ֵ
ֶאלֶ ף ַה ָּמגֵ ן ָּתלּוי ָעלָ יו ּכֹל ִשׁלְ ֵטי ַהּגִ ִ
פּוח ַהּיֹום וְ נָ סּו ַה ְּצלָ לִ ים ֵאלֶ ְך לִ י ֶאל ַהר ַהּמֹור וְ ֶאל ּגִ ְב ַעת ַהּלְ בֹונָ הּ .כֻ ּלָ ְך יָ ָפה
ֹׁושּׁנִ יםַ .עד ֶשּׁיָ ַ
ַּבּש ַ
ׁשּורי ֵמרֹאׁש ֲא ָמנָ ה ֵמרֹאׁש ְשׂנִ יר
בֹואי ָּת ִ
ַר ְעיָ ִתי ּומּום ֵאין ָּבְךִ .א ִּתי ִמּלְ ָבנֹון ּכַ ּלָ ה ִא ִּתי ִמּלְ ָבנֹון ָּת ִ
[ּב ַא ַחת] ֵמ ֵעינַ יִ ְך
וְ ֶח ְרמֹון ִמ ְּמעֹנֹות ֲא ָריֹות ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים .לִ ַּב ְב ִּתנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה לִ ַּב ְב ִּתינִ י באחד ְ
ְּב ַא ַחד ֲענָ ק ִמ ַּצּוְרֹנָ יִ ְךַ .מה ּיָ פּו ד ַֹדיִ ְך ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ַמה ּטֹבּו ד ַֹדיִ ְך ִמּיַ יִ ן וְ ֵר ַיח ְש ָׁמנַ יִ ְך ִמּכָ ל ְּב ָש ִׂמים.
תֹותיִ ְך ּכַ ּלָ ה ְּד ַבׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשֹונֵ ְך וְ ֵר ַיח ַשׂלְ מ ַֹתיִ ְך ּכְ ֵר ַיח לְ ָבנֹוןּ .גַ ן נָ עּול
נ ֶֹפת ִּתּט ְֹפנָ ה ִש ְׂפ ַ
ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ּגַ ל נָ עּול ַמ ְעיָ ן ָחתּוםְ .שׁלָ ַחיִ ְך ַּפ ְר ֵּדס ִרּמֹונִ ים ִעם ְּפ ִרי ְמגָ ִדים ּכְ ָפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים .נֵ ְר ְּד
אשׁי ְב ָש ִׂמיםַ .מ ְעיַ ן ּגַ ּנִ ים ְּב ֵאר ַמיִ ם
וְ כַ ְרּכֹם ָקנֶ ה וְ ִקּנָ מֹון ִעם ּכָ ל ֲע ֵצי לְ בֹונָ ה מֹר וַ ֲא ָהלֹות ִעם ּכָ ל ָר ֵ
דֹודי לְ גַ ּנֹו וְ יֹאכַ ל
ּובֹואי ֵת ָימן ָה ִפ ִיחי גַ ּנִ י יִ ּזְ לּו ְב ָש ָׂמיו יָ בֹא ִ
עּורי ָצפֹון ִ
ַחּיִ ים וְ נֹזְ לִ ים ִמן לְ ָבנֹוןִ .
ְּפ ִרי ְמגָ ָדיו.
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פרק ה
מֹורי ִעם ְּב ָש ִׂמי ָאכַ לְ ִּתי יַ ְע ִרי ִעם ִּד ְב ִשׁי ָש ִׁת ִיתי יֵ ינִ י ִעם ֲחלָ ִבי
אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ָא ִר ִיתי ִ
ָּב ִ
דֹופק ִּפ ְת ִחי לִ י ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יֹונָ ִתי
ּדֹודי ֵ
ּדֹודיםֲ .אנִ י יְ ֵשׁנָ ה וְ לִ ִּבי ֵער קֹול ִ
ִאכְ לּו ֵר ִעים ְשׁתּו וְ ִשׁכְ רּו ִ
ּּצֹותי ְר ִס ֵיסי לָ יְ לָ הָּ .פ ַש ְׁט ִּתי ֶאת כֻ ָּּתנְ ִּתי ֵאיכָ כָ ה ֶאלְ ָּב ֶשּׁנָ ה ָר ַח ְצ ִּתי
ּאשׁי נִ ְמלָ א ָטל ְקוֻ ַ
ַת ָּמ ִתי ֶשׁרֹ ִ
דֹודי
ּדֹודי ָשׁלַ ח יָ דֹו ִמן ַהחֹר ֵּומ ַעי ָהמּו ָעלָ יוַ .ק ְמ ִּתי ֲאנִ י לִ ְפתֹ ַּח לְ ִ
ֶאת ַרגְ לַ י ֵאיכָ כָ ה ֲא ַטּנְ ֵפםִ .
דֹודי ָח ַמק ָע ָבר
דֹודי וְ ִ
וְ יָ ַדי נָ ְטפּו מֹור וְ ֶא ְצ ְּבע ַֹתי מֹור ע ֵֹבר ַעל ּכַ ּפֹות ַה ַּמנְ עּולָּ .פ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י לְ ִ
אתיו וְ ֹלא ָענָ נִ יְ .מ ָצ ֻאנִ י ַהשֹּ ְׁמ ִרים ַהסֹ ְּב ִבים
אתיהּו ְק ָר ִ
נַ ְפ ִשׁי יָ ְצ ָאה ְב ַד ְּברֹו ִּב ַּק ְש ִּׁתיהּו וְ ֹלא ְמ ָצ ִ
רּושׁלִָם ִאם
ָּב ִעיר ִהּכּונִ י ְפ ָצעּונִ י נָ ְשׂאּו ֶאת ְר ִד ִידי ֵמ ָעלַ י שֹ ְׁמ ֵרי ַהחֹמֹותִ .ה ְש ַּׁב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות יְ ָ
ּדֹודְך ִמּדֹוד
ּדֹודְך ִמּדֹוד ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִשׁים ַמה ֵ
ּדֹודי ַמה ַּתּגִ ידּו לֹו ֶשׁחֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ יַ .מה ֵ
ִּת ְמ ְצאּו ֶאת ִ
שחֹרֹות
ּוּצֹותיו ַּתלְ ַּתּלִ ים ְ ׁ
ּדֹודי ַצח וְ ָאדֹום ָּדגּול ֵמ ְר ָב ָבה .רֹאׁשֹו ּכֶ ֶתם ָּפז ְק ָ
ֶשּׁכָ כָ ה ִה ְש ַּׁב ְע ָּתנּוִ .
עֹורבֵ .עינָ יו ּכְ יֹונִ ים ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ר ֲֹחצֹות ֶּב ָחלָ ב י ְֹשׁבֹות ַעל ִמּלֵ את .לְ ָחיָ ו ּכַ ֲערּוגַ ת ַהבֹ ֶּשׂם
ּכָ ֵ
ׁשֹושּׁנִ ים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹבר .יָ ָדיו ּגְ לִ ילֵ י זָ ָהב ְמ ֻמּלָ ִאים ַּב ַּת ְר ִשׁיׁש
תֹותיו ַ
ִמגְ ְּדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים ִש ְׂפ ָ
ּמּודי ֵשׁׁש ְמיֻ ָּס ִדים ַעל ַא ְדנֵ י ָפז ַמ ְר ֵאהּו ּכַ ּלְ ָבנֹון ָּבחּור
ׁשֹוקיו ַע ֵ
ֵמ ָעיו ֶע ֶשׁת ֵשׁן ְמ ֻעּלֶ ֶפת ַס ִּפ ִיריםָ .
רּושׁלִָם.
דֹודי וְ זֶ ה ֵר ִעי ְּבנֹות יְ ָ
ּכָ ֲא ָרזִ יםִ .חּכֹו ַמ ְמ ַת ִּקים וְ כֻ ּלֹו ַמ ֲח ַמ ִּדים זֶ ה ִ
פרק ו
ּדֹודי יָ ַרד לְ גַ ּנֹו לַ ֲערּוגֹות ַהבֹ ֶּשׂם
דֹודְך ּונְ ַב ְק ֶשּׁנּו ִע ָּמְךִ .
ּדֹודְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִשׁים ָאנָ ה ָּפנָ ה ֵ
ָאנָ ה ָהלַ ְך ֵ
ֹׁושּׁנִ ים .יָ ָפה ַא ְּת ַר ְעיָ ִתי ּכְ ִת ְר ָצה
דֹודי לִ י ָהר ֶֹעה ַּבּש ַ
דֹודי וְ ִ
ׁשֹושּׁנִ יםֲ .אנִ י לְ ִ
לִ ְרעֹות ַּבּגַ ּנִ ים וְ לִ לְ קֹט ַ
ירּושׁלִָם ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹותָ .ה ֵס ִּבי ֵעינַ יִ ְך ִמּנֶ גְ ִּדי ֶש ֵׁהם ִה ְר ִה ֻיבנִ י ַש ְׂע ֵרְך ּכְ ֵע ֶדר ָה ִעּזִ ים ֶשּׁגָ לְ ׁשּו
נָ אוָ ה ּכִ ָ
ִמן ַהּגִ לְ ָעדִ .שּׁנַ יִ ְך ּכְ ֵע ֶדר ָה ְר ֵחלִ ים ֶש ָׁעלּו ִמן ָה ַר ְח ָצה ֶשׁכֻ ּּלָ ם ַמ ְת ִאימֹות וְ ַשׁכֻ ּלָ ה ֵאין ָּב ֶהםּ .כְ ֶפלַ ח
ּושׁמֹנִ ים ִּפילַ גְ ִשׁים וַ ֲעלָ מֹות ֵאין ִמ ְס ָּפר.
ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד לְ ַצ ָּמ ֵתְךִ .ש ִּׁשׁים ֵה ָּמה ְּמלָ כֹות ְ
ׁרּוה ְמלָ כֹות
אּוה ָבנֹות וַ יְ ַא ְּש ָ
ַא ַחת ִהיא יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי ַא ַחת ִהיא לְ ִא ָּמּה ָּב ָרה ִהיא לְ יֹולַ ְד ָּתּה ָר ָ
לּוהִ .מי זֹאת ַהּנִ ְש ָׁק ָפה ּכְ מֹו ָש ַׁחר יָ ָפה כַ ּלְ ָבנָ ה ָּב ָרה ּכַ ַח ָּמה ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹות.
ִּופילַ גְ ִשׁים וַ יְ ַהלְ ָ
ֶאל ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי לִ ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל לִ ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ֵהנֵ צּו ָה ִרמֹּנִ יםֹ .לא יָ ַד ְע ִּתי נַ ְפ ִשׁי
ָש ַׂמ ְתנִ י ַמ ְרּכְ בֹות ַע ִּמי נָ ִדיב.
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פרק ז
ׁשּובי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָּבְך ַמה ֶּת ֱחזּו ַּבּשּׁולַ ִּמית ּכִ ְמחֹלַ ת ַה ַּמ ֲחנָ יִ םַ .מה ּיָ פּו
ׁשּובי ִ
ׁשּובי ַהּשּׁולַ ִּמית ִ
ׁשּובי ִ
ִ
ּמּוקי יְ ֵרכַ יִ ְך ּכְ מֹו ֲחלָ ִאים ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדי ָא ָּמןָ .ש ְׁר ֵרְך ַאּגַ ן ַה ַּס ַהר ַאל
ְפ ָע ַמיִ ְך ַּבּנְ ָעלִ ים ַּבת נָ ִדיב ַח ֵ
ָארְך
ֹׁושּׁנִ יםְ .שׁנֵ י ָש ַׁדיִ ְך ּכִ ְשׁנֵ י ֳע ָפ ִרים ָּת ֳא ֵמי ְצ ִבּיָ הַ .צּו ֵ
יֶ ְח ַסר ַה ָּמזֶ ג ִּב ְטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת ִח ִּטים סּוגָ ה ַּבּש ַ
צֹופה ְּפנֵ י ַד ָּמ ֶשׂק.
ּכְ ִמגְ ַּדל ַה ֵּשׁן ֵעינַ יִ ְך ְּב ֵרכֹות ְּב ֶח ְשּׁבֹון ַעל ַש ַׁער ַּבת ַר ִּבים ַא ֵּפְך ּכְ ִמגְ ַּדל ַהּלְ ָבנֹון ֶ
ֹאשְׁך ּכָ ַא ְרּגָ ָמן ֶמלֶ ְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטיםַ .מה ּיָ ִפית ַּומה ּנָ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָבה
ֹאשְׁך ָעלַ יִ ְך ּכַ ּכַ ְר ֶמל וְ ַדּלַ ת ר ֵ
ר ֵ
קֹומ ֵתְך ָּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר וְ ָש ַׁדיִ ְך לְ ַא ְשּׁכֹלֹותָ .א ַמ ְר ִּתי ֶא ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו
ַּב ַּת ֲענּוגִ ים .זֹאת ָ
יש ִׁרים
דֹודי לְ ֵמ ָ
ּפּוחים .וְ ִחּכֵ ְך ּכְ יֵ ין ַהּטֹוב הֹולֵ ְך לְ ִ
וְ יִ ְהיּו נָ א ָש ַׁדיִ ְך ּכְ ֶא ְשּׁכְ לֹות ַהּגֶ ֶפן וְ ֵר ַיח ַא ֵּפְך ּכַ ַּת ִ
דֹודי נֵ ֵצא ַה ָּש ֶׂדה נָ לִ ינָ ה ַּבּכְ ָפ ִרים .נַ ְשּׁכִ ָימה
ׁשּוקתֹו .לְ כָ ה ִ
דֹודי וְ ָעלַ י ְּת ָ
ּדֹובב ִש ְׂפ ֵתי יְ ֵשׁנִ יםֲ .אנִ י לְ ִ
ֵ
ּדּוד ִאים
לַ ּכְ ָר ִמים נִ ְר ֶאה ִאם ָּפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים ָשׁם ֶא ֵּתן ֶאת דֹ ַּדי לָ ְךַ .ה ָ
ּדֹודי ָצ ַפנְ ִּתי לָ ְך.
נָ ְתנּו ֵר ַיח וְ ַעל ְּפ ָת ֵחינּו ּכָ ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִשׁים ּגַ ם יְ ָשׁנִ ים ִ
פרק ח
ִמי יִ ֶּתנְ ָך ּכְ ָאח לִ י יֹונֵ ק ְש ֵׁדי ִא ִּמי ֶא ְמ ָצ ֲאָך ַבחּוץ ֶא ָּש ְׁקָך ּגַ ם ֹלא יָ בּוזּו לִ יֶ .אנְ ָהגֲ ָך ֲא ִב ֲיאָך ֶאל ֵּבית
ֹאשׁי וִ ִימינֹו ְּת ַח ְּב ֵקנִ יִ .ה ְש ַּׁב ְע ִּתי
שמֹאלֹו ַּת ַחת ר ִ
ִא ִּמי ְּתלַ ְּמ ֵדנִ י ַא ְש ְׁקָך ִמּיַ יִ ן ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ִסיס ִרמֹּנִ יׂ ְ .
רּושׁלִָם ַמה ָּת ִעירּו ַּומה ְּתע ְֹררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶש ֶּׁת ְח ָּפץִ .מי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר
ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות יְ ָ
עֹור ְר ִּתיָך ָש ָּׁמה ִח ְּבלַ ְתָך ִא ֶּמָך ָש ָּׁמה ִח ְּבלָ ה יְ לָ ַד ְתָךִ .ש ֵׂימנִ י
ּפּוח ַ
ּדֹודּה ַּת ַחת ַה ַּת ַ
ִמ ְת ַר ֶּפ ֶקת ַעל ָ
רֹועָך ּכִ י ַעּזָ ה כַ ָּמוֶ ת ַא ֲה ָבה ָק ָשׁה כִ ְשׁאֹול ִקנְ ָאה ְר ָש ֶׁפ ָיה ִר ְש ֵּׁפי ֵאׁש
חֹותם ַעל זְ ֶ
חֹותם ַעל לִ ֶּבָך ּכַ ָ
כַ ָ
פּוה ִאם יִ ֵּתן ִאיׁש ֶאת
ַשׁלְ ֶה ֶב ְתיָ הַ .מיִ ם ַר ִּבים ֹלא יּוכְ לּו לְ כַ ּבֹות ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ּונְ ָהרֹות ֹלא יִ ְש ְׁט ָ
ּכָ ל הֹון ֵּביתֹו ָּב ַא ֲה ָבה ּבֹוז יָ בּוזּו לֹוָ .אחֹות לָ נּו ְק ַטּנָ ה וְ ָש ַׁדיִ ם ֵאין לָ ּה ַמה ּנַ ֲע ֶשׂה לַ ֲאח ֵֹתנּו ַּבּיֹום
לּוח ָא ֶרזֲ .אנִ י
חֹומה ִהיא נִ ְבנֶ ה ָעלֶ ָיה ִט ַירת ּכָ ֶסף וְ ִאם ֶּדלֶ ת ִהיא נָ צּור ָעלֶ ָיה ַ
ֶשּׁיְ ֻד ַּבר ָּבּהִ .אם ָ
מֹוצ ֵאת ָשׁלֹוםּ .כֶ ֶרם ָהיָ ה לִ ְשֹׁלמֹה ְּב ַב ַעל ָהמֹון נָ ַתן ֶאת
ָ
חֹומה וְ ָש ַׁדי ּכַ ִּמגְ ָּדלֹות ָאז ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ּכְ ְ
אתיִ ם לְ נ ְֹט ִרים
ַהּכֶ ֶרם לַ נֹ ְּט ִרים ִאיׁש יָ ִבא ְּב ִפ ְריֹו ֶאלֶ ף ּכָ ֶסףּ .כַ ְר ִמי ֶשּׁלִ י לְ ָפנָ י ָה ֶאלֶ ף לְ ָך ְשֹׁלמֹה ָּומ ַ
ּדֹודי ְּוד ֵמה לְ ָך לִ ְצ ִבי אֹו
ּיֹוש ֶׁבת ַּבּגַ ּנִ ים ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִש ִׁיבים לְ קֹולֵ ְך ַה ְש ִׁמ ִיעינִ יְּ .ב ַרח ִ
ֶאת ִּפ ְריֹוַ .ה ֶ
לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ְב ָש ִׂמים.
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משפחה עושה עלייה
יאיר הרשקוביץ

פסח,
משפחה
ומה
שביניהם

העבדות – הרבה פנים לה .יש שהוא עבד לאדון אנושי רם מעלה ממנו ,אדון הגוזל ממנו את זמנו –
למצריו ,לצרכיו,
ומתוך כך את אישיותו .יש המשוחרר לנהל את הזמן אך הוא עבד לעצמו ,ליצריוֵ ,
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 – “ עֹולָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה“ (תהלים פט ,ג) ,וזה השורש לבניין האישיות
ולעבודת ה’ – ועבד ה’ לעולם חופשי!
עם ישראל יצא ממצרים “לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לְ ֵבית ֲאב ָֹתם“ (במדבר א ,ב) ,זהו הבסיס ליציאה לחירות.
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.
חירות חייבת גבולות כדי להתגלות ,כדי שלא תהפוך לשעבוד חדש ועמוק יותר .חיי המשפחה
מספקים גבולות אלו ,מכוונים את זרימת החיים ושומרים מסחיפה וטביעה בשטפם .מאפשרים
להיחלץ ממסגר פרטיותנו ,לעלות ולצאת אל עבר מקומנו ברכוש גדול.
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ברית כרותה לבית
הרב איתי אליצור
“ׂשה לַ ָּביִ ת“ (שמות יב ,ג) ,בדם השה מציינים את
מצוֶ ה לקחת ֶ
מצווַ ת הפסח היא מצוות הבית .ה’ ַ
“ה ָּב ִּתים ֲא ֶׁשר יֹאכְ לּו אֹתֹו ָּב ֶהם“ (שם פס’ ז) ,ולכן “וְ ַא ֶּתם ֹלא ֵת ְצאּו ִאיׁש ִמ ֶּפ ַתח ֵּביתֹו ַעד ּב ֶֹקר“ (שם
ַ
פס’ כב).
המילה “בית“ חוזרת שוב ושוב בפרשה ,לא רק במובן של מבנה אלא גם במובן של משפחה,
שושלת .במצרים לא נבחרו יחידים .נבחרו בתים.
מצוות הפסח קשורה למצוות המילה .המילה מבדילה את האיש היהודי מאיש שאינו .הפסח
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
לעצמו – סופו למות .רק אם כל אדם הוא חלק משרשרת הדורות ,יושב בביתו ומסמן את ביתו
מבחוץ בדם הפסח ,ובתוך הבית מלמד את בניו ובני ביתו אחריו להמשיך את הברית הלאומית
הלאה ,תוכל ברית זו להמשיך להתקיים ,וכחלק ממנה ומכוחה ,גם כל אחד מבניה יתייחד לעמו
ולא-לוהיו.
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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.

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
שנים של אנושות מתפתחת ,אין-ספור מחקרים ,בירורים וחיפושים עצמיים הסתיימו תמיד באותה מסקנה:
המשפחה היא מקור האושר.

משפחה במשבר
בעולם המערבי מתרחש תהליך שבירת ערכי המשפחה המסורתיים ,תהליך זה מחלחל גם לתוך החברה הישראלית
ואף לתוך המגזר הדתי-לאומי.
בשיח שנוצר רבים חוששים לדבר על משפחה טבעית ,אמא אבא וילדים ,שכן הבעת עמדה כזו חושפת אותם
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.
בשורה התחתונה ,המשפחה ,היסוד המרכזי ששמר על קיומו של עם ישראל במשך כל הדורות ,נתונה תחת
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.
88

דרכי הפעולה לחיזוק המשפחה
מחקר

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.

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.

פעילות שטח

מעקב אחר הצבעות הח"כים בנושא
המשפחה ,פרסום מדד המשפחתיות ובחירת
חבר הכנסת המשפחתי.

הרצאות במוסדות חינוך ,תנועות נוער
וקמפוסים במטרה לקדם את ערכי
המשפחה בקרב בני נוער וסטודנטים.

יצירת קואליציות חוצות מפלגות ומגזרים
לביסוס וחיזוק המשפחה הטבעית המורכבת
מאמא ,אבא וילדים.

הפעלת דוכני הסברה במרכזי הערים.
פעילות מעוררת שיח כגון תליית שלטים,
חלוקת צמידים וסטיקרים העוסקים במשפחה.

מעוניינים להזמין הרצאות של חברי התנועה בנושאים שעלו בחוברת?
מצוין לקהילות מוסדות חינוך ועדי עובדים ועוד
התקשרו אלינו  073-2865858ונתאים הרצאות לצורכיכם
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1

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?

“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
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שלום בית אחווה ומשפחתיות
זוגיות ורווקות פריון והורות קדושה ונאמנות
התפתחות שלמות והפריה הדדית

