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ַקֵּדׁש

ְּבַׁשָּבת ַמְתִחיִלין

ַהְּׁשִביִעיַּביֹוםֱא�ִהיםוַיְַכלְצָבָאם.וְָכלוְָהָאֶרץַהָׁשַמיִםוַיְֻכּלּוַהִּׁשִּׁשי.יֹוםבֶֹקרוַיְִהיֶעֶרבוַיְִהי
ֶאתֱא�ִהיםוַיְָבֶר�ָעָׂשה.ֲאֶׁשרְמַלאְכּתֹוִמָּכלַהְּׁשִביִעיַּביֹוםוַּיְִׁשּבֹתָעָׂשהֲאֶׁשרְמַלאְכּתֹו

יֹום ַהְּׁשִביִעי וַיְַקֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות.

ַּבחֹול ַמְתִחיִלין:

ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

וְִקְּדָׁשנּוָלׁשֹוןִמָּכלוְרֹוְמָמנּוָעםִמָּכלָּבנּוָּבַחרֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָָלנּווִַּתֶּתןְּבִמְצֹוָתיו. ַחִּגיםְלִׂשְמָחה,ּו)מֹוֲעִדיםִלְמנּוָחהַׁשָּבתֹות(ְּבַׁשָּבת:ְּבַאֲהָבהֱא�ֵהינּויְי

(ְּבַאֲהָבה),ֵחרּוֵתנּוְזַמןַהֶּזה,ַהַּמּצֹותַחגיֹום)וְֶאתַהֶזה(ַהַּׁשָּבתיֹוםֶאתְלָׂשׂשֹון,ּוְזַמּנִים
(וְַׁשָּבת)ָהַעִּמים,ִמָּכלִקַּדְׁשָּתוְאֹוָתנּוָבַחְרָּתָבנּוִּכיִמְצָריִם.ִליִציַאתֵזֶכרקֶֹדׁש,ִמְקָרא
ְמַקֵּדׁשיְיָ,ַאָּתהָּברּו�ִהנְַחְלָּתנּו.ּוְבָׂשׂשֹוןְּבִׂשְמָחהּוְבָרצֹון,)(ְּבַאֲהָבהָקְדֶש�ּומֹוֲעֵדי

(ַהַּׁשָּבת וְ)יְִׂשָרֵאל וְַהְּזַמּנִים.

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת מֹוִסיִפין:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

יְִׂשָרֵאלֵּביןְלחֶׁש�,אֹורֵּביןְלחֹל,קֶֹדׁשֵּביןַהַּמְבִּדילָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ִהְבַּדְלָּת,טֹוביֹוםִלְקֻדַּׁשתַׁשָּבתְקֻדַּׁשתֵּביןַהַּמֲעֶׂשה.יְֵמיְלֵׁשֶׁשתַהְּׁשִביִעייֹוםֵּביןָלַעִּמים,

יְִׂשָרֵאלַעְּמ�ֶאתוְִקַּדְׁשָּתִהְבַּדְלָּתִקַּדְׁשָּת.ַהַּמֲעֶׂשהיְֵמיִמֵּׁשֶׁשתַהְּׁשִביִעייֹוםוְֶאת
ִּבְקֻדָּׁשֶת�. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַהַּמְבִדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש.

ּכֹל יֹום:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחיָנּו וְִקּיְָמנּו וְִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה.

1



ִׁשיר ָחָדש - הגדה של פסח

ׁשֹוֶתה רֹב ּכֹוס ַהיַיִן ְּבַהָסָּבה.

התורהמןמצווהאיןמדרבנן,מצווההיאהכוסותשתייתראשון.בכוסמתחילהההגדה
שבת""היוםבאמירההתורהמןיוצאיםהדיןמעיקרבשבתגםהסדר.בלילייןלשתות
הפנימיהדברזהכוסותשארבעאומרמפראגהמהר"לזאת,ובכלבדברים).(זכרהו
היהודית.המחשבהפנימיותנגדזהכיסוד,יצאייןנכנסהסדר,בלילביותרוהעמוק

אתשמחייבמהזהדאורייתאדרבנן.זהלכןעמוקשזהכיווןדרבנן?זהלמהכךאם
העיקר,הםנסתריםדבריםאולם"מגיד".למהמצה,לאכוללמהמביניםכולםכולם,
יותרדרבנןמצוותולכןיתקנו.וחכמיםמוכנהתהיהשהאומהעדלחכותשצריךאלא

צריךכיאותו,לפרסםאפשראיובסיסייסודישדברמשוםדאורייתא.ממצוותעמוקות
בשבילו הבנה מיוחדת. ככל שהדבר יותר יסודי, כך הוא יותר עמוק.

"ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת וְאֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים"

ביתבןהיההואלשעבוד,מחוץגדלמשהלאומה.חיצוניתכאישיותנולדרבנומשה
בארמון פרעה. מדוע בחרה ההשגחה דווקא באדם כזה להיות גואלם של ישראל?

הגואל.אתשתורמתזוהיאשמצריםלעובדהרבהחשיבותשקיימתמניטומסביר
שלגאולתהשזוהימשוםישראל,בגאולתשותפהלהיותמוכרחההכלליתהתרבות
שלהאביבלעדתישארממצריםישראל"יציאתקוק:הרבכדבריכולה,האנושות

האנושותואםאז,האנושיתהתרבותראשהתרבויות,כלאםהיאמצריםכולו".העולם
צריכה להיגאל, צריכה להיות שותפות של מצרים ביצירת תהליך הגאולה של ישראל.

משהרע.יסודכלמשהשלבנשמתונותרשלאאומרהאר"י-הוא"טובכיאותו"ותרא
כךורקהבחינותמכלבטהרתונשארהואאולםהמצריותבמעמקיאמנםנתוןהיה

תהליך כזה יכול להצליח.

"ְמַקֵּדׁש יְִׂשָרֵאל וְַהְּזַמִּנים"
הזה"החודשהשנה:בלוחרפורמהעםמתחילהישראלעםשלהלאומיתההיסטוריה

(למלכיםעוזיאלבןיונתןמתרגוםהשנה".לחודשילכםהואראשוןחודשים,ראשלכם
לניסןמתשריהמעברמתשרי.שנותיהםאתמוניםישראלהיואזשעדעולהב)ח,א

המוניםהעולםאומותבכלל.לעולםביחסוממילאהזמן,בתפיסתשינויעלמורה
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ארוך,סתובתורההיסטוריהאתרואיםקדם)בימיבבבלנהוגשהיה(כפימתשרי
העולםאומותאלו-"העובריםנצח.שללבנייןמקוםמותירהשאינהנצחיתבליה

בניסןשנתםאתמתחיליםכשישראלה"ג).פ"דשביעית(ירושלמיהעולם"מןשעוברים
אביביתהתחדשותשלזירהבתורנתפסהעולםאופטימית,גישהעלבכךמוריםהם

מתמדת, עולם שהנצח עובר דרכו, שטוב לחיות בו.
(על פרשת החודש)

ּוְרַחץ
נֹוְטִלין ֶאת ַהיַָדיִם וְֵאין ְמָבְרִכין "ַעל נְִטיַלת יַָדיִם".

ַּכְרַּפס
טֹוְבִלין ַּכְרַּפס ָּפחֹות ִמְּכַזיִת ְּבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין:

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.

יַַחץ
ַּבַעל ַהַּביִת יְִבַצע ֶאת ַהַּמָּצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשַּתיִם ּוַמְצִּפין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ַלֲאִפיקֹוָמן.

ַמִּגיד
ְמַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות, ַמְגִּביַה ֶאת ַהְּקָעָרה וְאֹוֵמר ְּבקֹול ָרם:

יֵיֵתיִדְצִרי�ָּכלוְיֵיכֹל,יֵיֵתיִדְכִפיןָּכלְדִמְצָריִם.ְּבַאְרָעאַאְבָהָתנָאֲאָכלּוִדיַענְיָאַלְחָמאָהא
ְּבנֵיַהָּבָאהְלָׁשנָהַעְבֵדי,ָהַׁשָּתאְדיְִׂשָרֵאל.ְּבַאְרָעאַהָּבָאהְלָׁשנָהָהָכא,ָהַׁשָּתאוְיְִפַסח.
חֹוִרין.

כורתיעקבשבוהראשוןהמקוםזהוכי(כאומה),נולדישראלעםשבגלעדלומראפשר
("יגרארמיתבלשוןלמקוםקוראשלבןלכךלבנשיםאחרת.אומהעםלאומיתברית

אנופסחשלההגדהאתגםמקרי;זהואין("גלעד"),עבריתבלשוןויעקבסהדותא")
בירושליםהבאה"לשנהבעבריתוחותמיםעניא",לחמא"האבארמית:פותחים

הגלותמןהמעבראתמסמללעבריתהארמיתביןשהמעברמשוםזאתהבנויה",
היא-שלנוהעצמיתלשפהמושאלתמשפהלעבור-שיחלשנותהיכולתלגאולה.

העבריתהשפהתחיתהאחרונה,בגאולהגםכךהגלות.מןלצאתשלנוליכולתביטוי
ארעה בסמוך ליציאתנו מן הגלות.

(על פרשת ויצא)
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ֵמִסיר ַהְּקָעָרה ֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן, מֹוְזִגין כֹוס ֵׁשנִי וְַכאן ַהֵּבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים ׁשֹוֵאל:

ַמה ּנְִׁשַּתנָה ַהַּליְָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות -

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּליְָלה ַהֶּזה - ֻּכּלֹו ַמָּצה?
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר יְָרקֹות, - ַהַּליְָלה ַהֶּזה ָמרֹור?

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, - ַהַּליְָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים?
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, - ַהַּליְָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין?

"אני רק שאלה"

שלבסיסעלאלאתוכן,להעבירמשהו,ללמדניתןלאשאלות.עםמתחילהההגדה
שאיננולגבולפריצהזוהיממניזאתביקששהואבלילמישהותוכןהעברתשאלה.

שלי. כאשר "הוזמנת" על ידי השאלה, כעת אתה יכול לחדור לנפש השני.

ימצאולאשמאשאלותלשאולמפחדיםאנשים-הישראליתבחברהמצויהתופעה
השאלהשואל.שהואהשאלהידיעלהאדםאתלהגדירכמעטניתןטעות.וזותשובות.

לעומתמה.השואל,הואהאדםמ"ה.בגימטריהאד"םשלך.ה'אני'היאשואלשאתה
בעל חיים שהשאלה נתונה בו - בה-מה.

עולםכיגרוע,יותרעודזהספקותבליבעולםלהשאראבלהרסניזהבספקלהישאר
וחוזרספקלמצביוודאותממצביעובריםאנחנותקווה.בושאיןכךכלסגורהואכזה

חלילה.

אין לפחד משאלות.

"ַמה ִּנְׁשַּתָנה ַהַּליְָלה ַהֶּזה"
הלילהנשתנה"למה-"למה"מלשוןשזהלהגידאפשר"ַמה"?המילהפירושמה

שלביטויהינו"ַמה""ַמה".כתובאלא"למה"כתובלאאחת,בעיהישאבלהזה".
הפירושכךואםָעִׂשיָת".ְּבָחְכָמהֻּכָּלםיְהוָהַמֲעֶׂשי�ַרּבּו"ָמהשנאמר:כמוהתפעלות,

הוא: "כמה נשתנה הלילה הזה!".  התפעלות הילד בפני מה שהוא רואה.
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ֵמנִיַח ֶאת ַהְּקָעָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ַהַמצֹות ִּתְהיֶינָה ְמֻגּלֹות ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה.

ָוַּיֹוִציֵאנּוְּבִמְצָריִם,ְלַפְרעֹהָהיִינּוֲעָבִדים �אוְִאּלּונְטּויָה.ּוִבְזרֹוַעֲחָזָקהְּביָדִמָּׁשםֱא�ֵהינּויְי
ְמֻׁשְעָּבִדיםָבנֵינּוּוְבנֵיּוָבנֵינּוָאנּוֲהֵריִמִּמְצָריִם,ֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשהֹוִציא
ֶאתיֹוְדִעיםֻּכָלנּוְזֵקנִים,ֻּכָלנּונְבֹונִים,ֻּכָּלנּוֲחָכִמים,ֻּכָּלנּווֲַאִפילּוְּבִמְצָריִם.ְלַפְרעֹהָהיִינּו

ֶזהֲהֵריִמְצַריִםִּביִציַאתְלַסֵּפרַהַּמְרֶּבהוְָכלִמְצַריִם.ִּביִציַאתְלַסֵּפרָעֵלינּוִמְצוָהַהּתֹוָרה,
ְמֻׁשָּבח.

"ֲעָבִדים ָהיִינּו"

'עבדיםהיא:נשתנה''מהלשאלותהתשובההבן:שאלותפעמייםנמצאותבהגדה
אבותינו'.היוזרהעבודהעובדי'מתחילההיא:בנים'ל'ארבעההתשובהואילוהיינו',

רבביןא)קטז,(פסחיםהמחלוקתזוהישונות.הגדותבשתימדוברהיסטוריתמבחינה
לשמואל אם צריך לענות 'עבדים היינו' או 'מתחילה עובדי עבודה זרה'.

אוהלאומיהשחרור-מצריםגאולתשלעניינהעיקרמההיאשהמחלוקתלומרניתן
התהלכוהנוסחאותשתיהתלמודבימיה'.לעבודתזרהמעבודההדתי-אמוני,הממד

שאיןבזהלבטארצהישראלעםההגדה.התאחדההסבוראיםבימיורקבמקביל,
ישראלעםזאתובכלהכרחיים.ושניהםהרוחנילשחרורהלאומיהשחרורביןחילוק

שתחילהלהטעיםזרה',עבודהעובדיל'מתחילההיינו''עבדיםאתלהקדיםהחליט
ולארוחנית,מעבדותלשחרורמגיעיםכךומתוךמדינית,מעבדותלשחרורלדאוגצריך

להיפך.

העבדות המודרנית
אתרואהאינוהאדםעצמו.בתוךמרוכזשהאדםהמחשבההיאהמודרניתהעבדות

ולאעצמובתוךסגורהואאלאהפרטית,מישותוגדולחייםמכלולשלכהופעהעצמו
שהתחללהלכךשגרםמההחברה.ולאחבירוולאהבוראלאדבר,לעצמומעבררואה

מעללהתעלותמסוגלזהאדםאיןהיצרים.סיפוקעםמזוההוהיאבימינוהאהבה
נשמתו,כוחבשחרורמדוברהאמתשמצדבעודודיכוי,ויתורבכךרואההואכייצריו,

דאגתוכלמופניתעצמובתוךהסגוראדםהתגלותה.מלואאתהתובעתהחירותית,
בעולםמרצון.לעבדהפךהואחומרני.אורוחניהאגואיסטי,העצמימימושולעבר
ניתןובלתיאינסופילמילוימצפהשהאדםמשוםמאושרלהיותאפשרותאיןשכזה

הופכתעצמיבפניעמידתי-(אבות)אני?"מהלעצמי"כשאנימאוויים.שללמימוש
אותי לאובייקט מחוסר זהות ואומלל.
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עבדות מודרנית

בכניסהלתלותואפשרשם,כשרגםאולילכאורה,צנועדברהןבישול"תחרויות
"מאהשלבלבושיבואואםגםהריאליטי,תוכניותכלאבלחתומה.כשרותתעודת

הגוףלא-כמעטעליהמדבריםשלאפריצותשזוהיאלאבמיטבה.פריצותהןשערים",
איןישראל.עםכלשלהראווהבחלוןשהתיישבהשנפרצה,הנפשזובהכרח.בהןפרוץ

רשות יחיד. הכול בזול. נפש למכירה.

שרקיהרבאמרהפעםגםצפויהכיבאופןשרקי.אוריהרבעםפודקאסטפעםשמעתי
עםוענה:להיפגשיסכיםלאלעולםמיעםנשאלהואצפוי.פחותהכיהדבראת

הרבאתושאלתיהסברמילותכמהלקבלניסיתיריאליטי.לתוכניותשקשוריםהאנשים
שלמודרני"גלגולוהוסיף:לציבור",החייםמכירתזו"כילי:השיבהואבעצם.למה

העבדות".

(הרב ליאור אנגלמן, בשבע)

ָבֵנינּוּוְבֵניּוָבֵנינּוָאנּוֲהֵריִמִּמְצָריִם,ֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשהֹוִציא�א"וְִאּלּו
ְמֻׁשְעָּבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם".

להיותיכולותבמצרים.משועבדיםנשאריםהיינומצריםיציאתשאלמלאלחשובלמה
מסבירמתישהו.איכשהומסתייםהיהבמצריםהשעבודבהןהיסטוריותנסיבותהרבה

העולםמצריםיציאתללאמוקצנת:אפילוקצתעקרונית,אמירהכאןשישקוקהרב
הרעיוןבהיסטוריה.מופיעיםהיולאוקדמהושינויהתפתחותושוםלקיפאוןנכנסהיה

עלמרחוקאומקרובששמעובתרבויותרקנמצאלחרותמעבדותלצאתשאפשר
.1יציאת מצרים

לבליהעולםאתשינתהאשרבאירופה,התעשייתיתבמהפכהזהאתלראותאפשר
אבקמשקפת,מצפן,כמופיתוחיםשלגילויידיעלטכנולוגיתלקידמהוהביאההכר

500בסיןוקיימיםידועיםהיוהאלוהדבריםכלהשמים.ומפתגדולותאוניותשריפה,
ההיסטוריתבתודעהנוכחתאזהיתהלאמצריםשיציאתהסינים,אולםכן,לפנישנה

שלהם, פשוט לא עשו דבר עם כל הידע הזה שהיה להם.

"כי אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים לחרות עולם, הרי כל העולם כולו וכל סדר חיי האדם היו נשארים על1
מקומם בלי השתנות, וכך היה נשאר השעבוד לאותו פרעה במצרים".
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"וְָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַריִם ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח".
רקיוצאיםלאשאנחנואלאלכאורה.נתוןהואשהיהמהבסיפור?להרבותאפשראיך

לחרותזריםעולמשיעבודביציאותמלאהההיסטוריהכלאלאהעברשלמהמצרים
כוכבאברבמרדוהשותפותשלהםַהַּליְָלה"ב"אֹותֹועקיבאמרביההמשך:וזהלאומית.

הגלותכאורךארוךהסיפורישראל.מדינתוהקמתמלכויותמשעבודוהיציאהימינועד
וכאורך ההיסטוריה.

ֶשָהיּוַטְרפֹוןוְַרִּביֲעִקיָבאוְַרְּביֲעַזְריָהֶּבןֶאְלָעָזרוְַרִּבייְהֹוֻשַעוְַרִּביֱאִליֶעֶזרְּבַרִּביַמֲעֶׂשה
ַתְלִמיֵדיֶהםֶׁשָּבאּוַעדַהַּליְָלהאֹותֹוָּכלִמְצַריִםִּביִציַאתְמַסְּפִריםוְָהיּוְבַרק,ִּבְבנֵיְמֻסִּבין

וְָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

בספרותהשחר""עמודהואמההשחר.עמודהואשחריתשלשמעקריאתזמן
חלפתאבןשמעוןור'הגדולחייאבר'"מעשה–הידועהמעשהלפיהגאולה!האגדית?

הגדולחייאר'לואמראורה.שבקעהשחראיילתוראוארבלבבקעתמהלכיםשהיו
א).אברכות(ירושלמיישראל"שלגאולתןהיאכךברבי!חלפתא:בןשמעוןלר'

הגאולה?זמןשהגיעלרבניםמספרומילגאולהסימןהואהשחרעמודכלומר,
אתישלמיאבלהגלות,בתוךהגאולהשללתכנוןשייכיםהרבניםכלומר,התלמידים.

לומרהיודעהואהצעירהדורכלומר,לתלמידים.משהו?לעשותהזמןשהגיעהחוש
לרבותיו – הגיע הזמן!

ִמְצַריִםיְִציַאתֶׁשֵּתָאֵמרָזִכיִתיוְ�אָׁשנָה,ִׁשְבִעיםְכֶבןֲאנִיֲהֵריֲעַזְריָה:ֶּבןֶאְלָעָזרַרִּביָאַמר
יְֵמיּכֹלִמְצַריִםֵמֶאֶרץֵצאְת�יֹוםֶאתִּתְזּכֹרְלַמַעןֶׁשּנֱֶאַמר,זֹוָמא:ֶּבןֶׁשְּדָרָׁשּהַעדַּבֵּלילֹות

ַהֶּזה,ָהעֹוָלם-ַחּיֶי�יְֵמיאֹוְמִרים:וֲַחָכִמיםַהֵּלילֹות.-ַחּיֶי�יְֵמיָּכלַהיִָמים,-ַחּיֶי�יְֵמיַחּיֶי�,
ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי� - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִׁשיַח.

יזכירולאכברנמצאים,אנחנובההעתיד,שלמצריםשביציאתשאומרזומאכבןהלכה
מיציאתערוךלאיןגדולהתהיההעתידיתמצריםיציאתכלומר,מצרים.יציאתאת

אנחנוהיוםואילושניםועשרמאתייםאחריאחתמגלותיצאנואזהראשונה,מצרים
לנואומרתבעצםגלות!שנותאלפייםואחרימדינותממאהבלמעלהמגלותיוצאים

ביותרונשגבהגדולהדבראלהדרךרקהםההיסטוריהוכלמצריםיציאתההגדה:
הסדרלילשלהענייןַהָמִׁשיַח".ִלימֹותְלָהִביא-ַחֶּיי�יְֵמי"ּכֹל-שלנוהגאולהשהוא

הוא הכנה לגאולה בה אנו נמצאים.
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מזכיריןוכילחכמים:זומאבןלהם"אמראומרת:זומשנהעלב)יב,(ברכותהגמרא
וְ�איְהוָהְנֻאםָּבִאיםיִָמים"ִהֵּנהנאמר:כברוהלאהמשיח?!לימותמצריםיציאת
ֲאֶׁשריְהוָהַחיִאםִּכיִמְצָריִם.ֵמֶאֶרץיְִׂשָרֵאלְּבֵניֶאתֶהֱעָלהֲאֶׁשריְהוָהַחיעֹודיֵָאֵמר
ח).כג,(ירמיהוָׁשָּמה"ִהִּדיָחםֲאֶׁשרָהֲאָרצֹותּוִמּכֹלָצפֹוןֵמֶאֶרץיְִׂשָרֵאלְּבֵניֶאתֶהֱעָלה

אתכלללהזכיראיןהמשיחשבימותזומא,ובןעזריהבןאלעזררבישלדעתםזו
הריהמשיח?ימותעלמדברהזהשהפסוקהחכמיםאותםראואיפהמצרים.יציאת
עצמאותכלומר-מלכויותשעבודוהפסקתגלויותקיבוץעלאלאמדבראינוזהפסוק

מדינית.

אלה:תופעותבשתידווקאמתאפייניםהמשיחימותהחכמיםשלדעתלמד,אתהמכאן
ימותהנקראתהתקופהשלעניינהעיקרוזהמדינית,ובעצמאותגלויותבקיבוץ

המשיח, כלומר - תקופתנו.

-כלומרמלכיותשעבודשתהאאלאממקומה,מצריםיציאתשתעקרלאלו:"אמרו
עיקר ויציאת מצרים טפל לו".עצמאות מדינית-

מצרים.יציאתעלובחשיבותה,בעוצמתהבערכה,עולהתקופתנוהדעותשלכליוצא
יוכלודורותכמהבעודרקלא,א).(נדהבניסו'מכירהנסבעל'איןחכמים:אמרוכךעל

נכדינו ונינינו לראות שתקופתנו גדולה היתה מיציאת מצרים ועולה עליה.

יהי רצון שנכיר כולנו בגודל תקופתנו ומתוך כך נגיע להשלמת גאולתנו.

ָּברּו� ַהָּמקֹום, ָּברּו� הּוא. ָּברּו� ֶׁשּנַָתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל, ָּברּו� הּוא.

האלהותלפרסונלי.האי-פרסונליביןהמעברזהּתֹוָרה"ש"ּנַָתןלמימ"ַהָּמקֹום"המעבר
התורהנותןבתורואילודבר,לכלמקוםשנותןהקוסמי,האלוההואהטבעאלהיבתור
עם-מסוימתאנושיתזהותכלפיהצטמצמות,התייחדות,זוהאדם.אלפונהכברהוא

ישראל. מעבר מן הכללי אל הספציפי.

וזה מה שנותן משמעות.

אםמפורסמת,כופרתפעםשאלהאל?",כבודמספריםכשהשמיםפולחןצריך"מדוע
צריךלמההאנושית?הנפשאלדווקאהתייחדותצריךלמהבבריאההאלהותהדריש

נותןאיננואלוהיהדרשלשעולםאלאנבואה?שלואפילודתיותשליחסזהבשביל
משמעות לחיי האדם, כי האדם הוא היחיד בבריאה שיש לו שאלה קיומית על חייו.
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כמיכךאחרשמופיעזההוא-להוויהאלוהיתקוסמיתהוויהשנותןהמקום","ברוך
שנותן תורה לעמו ישראל.

יֹוֵדַעֶׁשֵאינֹווְֶאָחדָּתם,וְֶאָחדָרָׁשע,וְֶאָחדָחָכם,ֶאָחדּתֹוָרה.ִּדְּבָרהָבנִיםַאְרָּבָעהְּכנֶֶגד
ִלְׁשאֹול.

שנייםלזה.זהשוויםהםאין-ראשונהבמחשבהתורה".דברהבניםארבעה"כנגד
עיקרואכןברשעתו.-הרשעואףבחכמתו,חשובהחכםמאד:עדהםחשוביםמהם,

בעלאךאלה.חשוביםבניםשנישלעניינםלביאורמוקדשהסדרבלילהשיחה
חשובלשאול,יודעשאינוזהועדהחכםלמןהבנים,מןאחדכלעמו.כןלאההגדה,

ואחדחכם"אחדאלא:לשאול,יודעושאינותםורשע,חכםלפניו,איןעצמו.בפניהוא
ואחדהמרבה"אחדחז"ל:דברימעיןלשאול",יודעשאינוואחדתםאחדרשע,

אחדלכלומיוחד.יחידהוא,אחד-מהםאחדכללשמים".ליבושיכווןובלבדהממעיט,
מהם תפקיד וערך משלו, וכולם יחד בונים את הבית היהודי היושב אל שלחן הסדר.

הם בנים של מי?

כנראה שהם בנים אחד של השני.
הבן של החכם הוא הרשע;

הבן של הרשע הוא תם;
הבן של התם אינו יודע לשאול

והבן של מי שאינו יודע לשאול נהיה חכם.

זה כמו "משפחת השומרים":
דור ראשון - שומר מצוות

דור שני - שומר מסורת
דור שלישי - שומר הצעיר
דור רביעי - שומר משקל

(:

ִָצָּוהֲאֶׁשרוְַהִמְׁשָּפִטיםוְַהֻחִּקיםָהֵעדֹותַמהאֹוֵמר?הּואָמהָחָכם וְַאףֶאְתֶכם?ֱא�ֵהינּויְי
ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.
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מתייחסאינווהואהלכות,שלאוסףהואהסדרלילבשבילו"דתי".הואהראשוןהבן
תשובהבהתאם,היאאליוהתשובהגםמצרים.יציאתשהואהמרכזי,התוכןאל

ביותרהענייניתהשאלההחג.שלהלאומיתכנוכלאת"מפספס"הואאבלהלכתית,
מקבלהואואכןתוכן,שלתשובהלקבלפתוחהואזאת?"."מההתם:הבןשלהיא

אותה: "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים, מבית עבדים".

ִמןַעְצמֹוֶאתֶׁשהֹוִציאּוְלִפילֹו.וְ�א-ָלֶכםָלֶכם?ַהּזֹאתָהֲעבָֹדהָמהאֹוֵמר?הּואָמהָרָׁשע
ְּבֵצאִתיִלייְיָָעָׂשהֶזהַּבֲעבּורלֹו:וֱֶאמֹרִשּנָיוֶאתַהְקֵההַאָּתהוְַאףְּבִעָּקר.ָּכַפרַהְּכָלל

ִמִּמְצָריִם. ִלי - וְ�א לֹו. ִאיּלּו ָהיָה ָׁשם, �א ָהיָה נְִגָאל.

"לכם",היאהזאתהעבודהמדועאומר:הואלאידיאליסט.עצמואתחושבהרשע
היא:והתשובהעולם?שללריבונו"לו",ולאשלכם,הנפשיתאוהגופניתהכרסלמילוי

אתומוציאטועהאתה-אישיתמנהנתנותנקייםשלךשהאידיאליםחושבאתהאם
מהאךנגאל.היהלאהואשםהיהשאילוהיאלרשעהתשובההאנושי.הכללמןעצמך
סופוהרשע,גםכרחו.בעלנגאל,כברוהוא"כאן",אלא"שם"לאשהואלעשות,אפשר

להיתקן. (רק צריך להקהות ולעדן את העוקץ הנושך של שיניו).

את(דוחהציבור.קרבןשלדיניםלושישיחידקרבןשהואבכךמיוחדפסחקרבן
כפילותכאחד).כולםהרגלעולישלגדולובעסקבחבורה,ונאכלציבור,כקרבןהשבת

בושישרגעמדינית,כיישותהאומהלידתשלהמאורעאתמצייןוהואמאחרבאהזו
מעלהנובעתמכאןמישראל.יחידכלבקרבהכלליתהנשמההופעת-מיוחדחסד

הלאומי,מהגורללצאתלבחוריכולמישראלהיחידשאיןפיעלשאףוהיאנוספת,
להסטוריהלאאולהצטרףאםלהחליטליחידהאפשרותניתנהמצריםביציאתדווקא

היה"אילוההגדה:אומרתהכללמןעצמולהוציאמבקשהרשעהבןכאשרהישראלית.
ולאכאןהואעכשיואבללהיגאל,שלאהזדמנותהיתהאז,דווקאנגאל",היהלאשם

שם, ועל כן עליו לממש את זהותו הישראלית ולא לבעוט בה.
(על פרשת בא)

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ּזֹאת? וְָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבחֶֹזק יָד הֹוִציָאנּו יְיָ ִמִּמְצָריִם, ִמֵּבית ֲעָבִדים.

תוכןבשוםהנשאלאתמגבילאיננוהואזאת?","מהביותר:הטובההיאהתםשאלת
שלותם"בחכםמ"מעשההתםהואהתםהזה.הלילהמהותאתאותוללמדניתןולכן
חשובהילדותתוםאתהילדות.תוםעםנשאראבלמחכיםודאיבסוףהואנחמן.רבי

ישירהגישהלויששאלות,מלאאדםהואשהתםרואיםנחמןרבישלבסיפורלשמר.
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חכמהמחפשהחכםגםישר.אבלחכםלאהואמהותם.אתמחפשהואולכןלדברים
-סופיה.פילוחכמה,אוהבומהות אבל לא מאמין שבכוחו להשיגם. הוא רק

הסיפור הזה של רבי נחמן הוא התנגדות לסוביקטיביזם של קנט.

פתוחהואתמיהה,מלשוןוגםהשאלות.כלאתלשאולרוצההואתמימות,מלשוןתם
ללמוד. "התמיהה היא ראשית הפילוסופיה" (אפלטון). התם הוא זה ששואל וחוקר.

ֶזהַּבֲעבּורֵלאמֹר,ַההּואַּביֹוםְלִבנְ�וְִהַּגְדָּתֶׁשּנֱֶאַמר:לֹו,ְּפַתחַאְּת-ִלְׁשאֹוליֹוֵדַעוְֶׁשֵאינֹו
ָעָׂשה יְיָ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם.

זה?אתעושיםאיךלשאול.לולגרוםהראש,אתלולפתוחצריךלשאול,יודעושאינו
לאמור".ההואביוםלבנך"והגדתאחר.למישהושיאמרדהיינו:"לאמור",לואומרים

לו:השמורההתשובהאת-לו?יאמרומההרשע.לבן-"לאמור"?צריךהואלמי
"בעבור זה עשה ה' לי...". המפגש עם הרשע ינער את הבן ויוציא אותו מאדישותו.

ִמְּבעֹודיָכֹולַההּואַּביֹוםִאיַההּוא,ַּביֹוםלֹוַמרַּתְלמּודחֶֹדׁש,ֵמרֹאׁשיָכֹול-ְלִבנְ�וְִהַּגְדָּת
ּוָמרֹורַמָּצהֶׁשּיֵׁשְּבָׁשָעהֶאָלאָאַמְרִּתי�אֶזהַּבֲעבּור-ֶזהַּבֲעבּורלֹוַמרַּתְלמּודיֹום,

ֻמּנִָחים ְלָפנֶי�.

וַיֹאֶמרֶׁשּנֱֶאַמר:ַלֲעבָֹדתֹו,ַהָּמקֹוםֵקְרָבנּווְַעְכָׁשיוֲאבֹוֵתינּו,ָהיּוָזָרהֲעבֹוָדהעֹוְבֵדיִמְּתִחָּלה
ֶּתַרחֵמעֹוָלם,ֲאבֹוֵתיֶכםיְָׁשבּוַהּנָָהרְּבֵעֶבריְִׂשָרֵאל:ֱא�ֵהייְיָָאַמרּכֹהָהָעם,ָּכלֶאליְהֹוֻשַע

ֵמֵעֶברַאְבָרָהםֶאתֲאִביֶכםֶאתוֶָאַּקחֲאֵחִרים.ֱא�ִהיםוַּיַַעְבדּונָחֹור,וֲַאִביַאְבָרָהםֲאִבי
ֶאתְליְִצָחקוֶָאֵּתןיְִצָחק,ֶאתלֹווֶָאֵּתןַזְרעֹוֶאתוַָאְרֶּבהְּכנַָען,ֶאֶרץְּבָכלאֹותֹווָאֹוֵל�ַהּנָָהר

יֲַעקֹב וְֶאת ֵעָׂשו. וֶָאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹתֹו, וְיֲַעקֹב ּוָבנָיו יְָרדּו ִמְצָריִם.

"ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, וְַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו"

העבודהעםהמקוםשיקרבנוכדיאבותינויהיוזרהעבודהשעובדיהיהצריךמתחילה
זרה לעבודתו.

משתפתשאינהכזושכלית,כולהלהיותעשויההיאלבדהעומדתכשהיאה'עבודת
נגדשדרואפילוהטבעעלהתנשאותאיזושהימשדרתהיהדותהנפש.חלקיכלאת

-שכלשאינוהתחוםבכלחכמיםאנשיםהםזאתלעומתזרהעבודהעובדיהטבע.
הבעת רגשות, פיתוח הדמיון, שיתוף הגוף וכו׳.
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התרבותשלפונקציההןשהחוקותמסבירהואבובספרו,כלללאמונטסקייה
היאלכךהסיבההעברית.בחוקההתבוננותשוםעם,כלשלהגאופוליטיתהייחודית

נוצרהלאהתורהבידו,כשחוקתולארצונכנסהוא-ייחודימקרההואישראלשעם
כאינטרקציה עם האדמה.

עובדישמתחילהסודרורגשות,חוויותהנפש,כוחותכלאתה'בעבודתלשתףכדילכן
עבודה זרה היו אבותינו.

"וֶָאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם"

מכוונת,בלתיהליכהוישמראש,מוגדרתמטרהעםהליכהישהליכה.אופנישני
בהאיןאבליותרבטוחהאמנםהראשונההזמן.עםומתבררתהולכתשמטרתה

זאתההליכה.אתיבטלכלשהוקלשמכשוליתכןכךמשוםחדשים.לאופקיםפתיחות
ודוקאמראש,ברורהיהשיעדהכנען,ארצהללכתכשדיםמאורתרחשליציאתוהיתה
מלאהשהיאשמשוםאברהם,שלהליכתוכןשאיןמהבחרן.נעצרהכךמשום

יששבוהאופןואתיעדיהאתמראשמגדירההיאאיןה',לדברבפתיחותבאמונה,
משוםדוקאתהיה.אשרתהאאראך",אשרהארץ"אלכשתופענה:הבעיותאתלפתור

אבינואברהםמגיעהעשיה,דרכישלמוגדרתבידיעההליכתואתמתנההואשאין
בסופו של דבר אל ארץ כנען. האמונה היא המקנה את הארץ. בימים ההם ובזמן הזה.

(על פרשת לך-לך)

ַלֲעׂשֹותַהֵּקץ,ֶאתִחַּׁשבהּואָּברּו�ֶׁשַהָּקדֹוׁשהּוא.ָּברּו�ְליְִׂשָרֵאל,ַהְבָטָחתֹוׁשֹוֵמרָּברּו�
ִּכיֵּתַדעיָדֹעְלַאְבָרם,וַּיֹאֶמרֶׁשּנֱֶאַמר:ַהְּבָתִרים,ֵּביןִּבְבִריתָאִבינּוְלַאְבָרָהםֶּׁשָאַמרְּכַמה

ֲאֶׁשרַהּגֹויֶאתוְַגםָׁשנָה.ֵמאֹותַאְרַּבעאָֹתםוְִעּנּווֲַעָבדּוםָלֶהם,�אְּבֶאֶרץַזְרֲע�יְִהיֶהֵגר
יֲַעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי וְַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול.

"ָּברּו� ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְליְִׂשָרֵאל, ָּברּו� הּוא".

זה"המקום"ישראל".לעמותורהשנתןו"ברוךהמקום""ברוךנקרא:שהקב"הראינו
כאשרלשמוע.מהאיןאבללהתפעלאמנםאפשראי-פרסונלימאלוהיםאי-פרסולני.

ישראל".לעמותורהשנתן"ברוךזהלדבר,מחליטכשהואפרסונלי,להיותמחליטהוא
כברזהבאהבה"ישראלבעמו"הבוחרהכללי.הקוסמיהגילויזההמאורות"("יוצר

הביטוי הפרסונלי.  בתור מישהו, אישיות, הקב"ה מוסר לנו את התורה).
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זההוא".ברוךלישראלהבטחתושומר"ברוך-השלישיהביטויאתפוגשיםאנחנווכאן
דרךהמתגלהאלוהיםוישבתורתו,המתגלההמדבר,אלוהיםישההסטוריה.אלוהי

המאורעות ההסטוריים. הוא לאו דווקא מדבר בגלוי אלא הוא נמצא בתוך ההסטוריה.

סיבבהקב"הקל.דברבהכרחלאזה-הוא"ברוךלישראלהבטחתושומר"ברוך
למימושמותאמתלהיותאותה,מכריחיםואףלזהותנו,הגורמיםהיסטורייםמהלכים

ההבטחה.

"וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה"
בשפתינונאמרהִאיָרֶׁשּנָה"ִּכיֵאַדע"ַּבָּמהושאלתוהמאמינים,אביהיהאבינואברהם

אלנפילהשלהסכנהקיימתישראלבארץבנפשו.דקמהלךאיזשהולנולתארמנתעל
הואשכןחשש,לאאברהםעצמועלוהכנעני.האמוריארץזוהיבמקורשכןהארציות,

כןאברהםאבלעליו,שולטלאשהטבעהוכחשםכשדיםאורשלהכבשןמתוךיצא
ולכןכנען),עמיליתרשקרה(כפיזובארץמוסריתלהדרדרעלולאחריושזרעוחשש
מוסריתמבחינהיצליחישראלארץכיבוששמעשהלכךביטוח'ב'תעודתנפשוחפצה

בדמותקולקטיביכשדים""אורמעיןיהיהלזרעךגם-בפשטותלוענההקב"הוערכית.
שעבוד מצרים, שעל ידו יוכח שהטבע איננו שולט בו.

(על פרשת לך-לך)

"יָדֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר יְִהיֶה ַזְרֲע� ְּבֶאֶרץ �א ָלֶהם, וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה".
כללפנינאמרזהחטא.שלתולדהאיננהשהגלותרואיםאנחנומכאןהמהר"ל:אומר
מןגדולשחלקהתבשרנואזכבריוסף.מכירתלפניעודאפילופשלה.וכלחטא

ההיסטוריה שלנו יתרחש בגלות.

ְמַכֶּסה ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביַה ֶאת ַהּכֹוס.

וָדֹורּדֹורֶׁשְּבָכלֶאָּלאְלַכּלֹוֵתנּו,ָעֵלינּוָעַמדִּבְלָבדֶאָחדֶׁש�אוְָלנּו!ַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשָעְמָדהוְִהיא
עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, וְַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמִּציֵלנּו ִמּיָָדם.

יַּנִיַח ַהּכֹוס ִמיָדֹו וִיַגֶּלה ֶאת ַהַּמּצֹות.
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ַהְּזָכִריםַעלֶאָּלאָגַזר�אֶׁשַּפְרעֹהָאִבינּו.ְליֲַעקֹבַלֲעׂשֹותָהֲאַרִמיָלָבןִּבֵּקשַמהּוְלַמדֵצא
ְמָעט,ִּבְמֵתיָׁשםוַּיָָגרִמְצַריְָמהוַּיֵֶרדָאִבי,אֵֹבדֲאַרִּמיֶׁשּנֱֶאַמר:ַהּכֹל,ֶאתַלֲעקֹורִּבֵּקׁשוְָלָבן

וַיְִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום וָָרב.

"ָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל"
להרוגורצההתהפךלבןאחדברגעשואה.שלניסיוןרקעעלהיאיעקבשלהבריחה

שניביןהעתיקההיריבותרקעעלהדבריםאתלראותישהכיצד?חלציו.יוצאיכלאת
שצריךאליו)ה'ההתגלות(בעקבותשגרסמיהיהאברהםונחור;אברהם-הרוחענקי

שנחורבעודכולו,העולםעללהקריןכךומתוךגדולגוילהעמידישראל,לארץלעלות
מעין(משהוסביבתןעלשתשפענהקהילות-קהילותבחרןלהקיםשצריךסבר

השיטהאתמצדיקבעצםהואלבןאלבורחיעקבכאשרהיהודית).הקוסמופוליטיות
בשמחה.מקבלולבןולכןשבגולה,'קהילות'באותןמפלטמצאהואכי-נחורשל

נחורשלעולמוהשקפתעלקיומיאיוםבורואהלבןישראללארץלחזוררוצהכשיעקב
ומבקש להורגו. יעקב חש בדבר ומבין שהגיעה השעה לברוח מבית לבן.

(על פרשת ויצא)

וַיֵֶרד ִמְצַריְָמה - ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.

הלל,כוסות,ארבעמרור,מצה,הפה:הואהסדרלילמצוותלכלהמשותףהמכנה
הגדה, ברכת המזון.

בןהואאדםכאשררקלחרות:מעבדותיוצאיםשבומכיוןבפסחמרכזיכךכלהפה
שלנוהדיבורפה-סח,שלנו,הלאומיהפהפתיחתהואפסחלהישמע.יכולקולוחורין,

מתחיל להיות משמעותי.

משמעותהלחרותהיציאהטז).ט,(קהלתנְִׁשָמִעים"ֵאינָםּוְדָבָריוְּבזּויָהַהִּמְסֵּכן"וְָחְכַמת
היכולת לשחק תפקיד משמעותי בעולם האמונות והדעות.

רקהאומות.אתִענְיֵיןלאזהאךלומר,מההרבהלנוהיהגלותשנותאלפייםבמשך
מאז מלחמת ששת הימים עלתה האפשרות שיש לישראל תוכן משמעותי לומר לעולם.

"ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור". איזה דיבור אנס את יעקב לרדת למצרים?
נשלחיעקבבמצרים.שבוישהיההאלוהילדיבורשהכוונהמסביריםהקבלהחכמי

למצרים כדי לגאול את הדיבור משם.
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ֶׁשּנֱֶאַמר:ָׁשם,ָלגּורֶאָּלאְּבִמְצַריִםְלִהְׁשַּתֵּקַעָאִבינּויֲַעקֹביַָרדֶׁש�אְמַלֵּמד-ָׁשםוַּיָָגר
ָהָרָעבָכֵבדִּכיַלֲעָבֶדי�,ֲאֶׁשרַלּצֹאןִמְרֶעהֵאיןִּכיָּבאנּו,ָּבָאֶרץָלגּורַּפְרעֹה,ֶאלוַּיֹאְמרּו

ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען. וְַעָּתה יְֵׁשבּו נָא ֲעָבֶדי� ְּבֶאֶרץ ּגֶֹשן.
ֱא�ֶהי�יְיָָׂשְמ�וְַעָּתהִמְצָריְָמה,ֲאבֹוֶתי�יְָרדּונֶֶפׁשְּבִׁשְבִעיםֶּׁשּנֱֶאַמר:ְּכַמה-ְמָעטִּבְמֵתי

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ָלרֹב.
וַיְִהי ָׁשם ְלגֹוי - ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל ְמֻצּיָנִים ָׁשם.

"ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם"

יש אומרים שהם היו ציונים אבל שם...

סוףשעדראינוהאחרונהבגלותבמצרים.התמזגולאישראלשבניהכוונה"ְמֻצּיָנִים"
היולאמעולםהם"מצוינים",היוהיהודיםהצרפתית,המהפכהעד,18ה-המאה
יהודהמלךשלכנתיניםנחשבוהםמשפטיתמבחינהחיו.הםשבהםהמדינותאזרחי
המהפכההייתהכאשרורקכזה.משהואוצרפת/אנגליהמלךחסותתחת

הופיעה"מצוינים",להיותוהפסיקומדינותיהםשלאזרחותקיבלוהםוהאמנציפציה
סכנת התבוללות, ואז התחילה התנועה של שיבת ציון.

הואכאשרמדינה.שםולהקיםלארצםלחזורליהודיםשקראהראשוןהיהנפוליאון
ממלכתםאתולקייםלשובואסיהאפריקהליהודיקריאההוציאהואישראללארץהגיע

באמצעטריזשתתקעיהודיתמדינהלעודדהטורקים,נגדהיהשלוהשיקולבירושלים.
האימפריה העות'מאנית.

וִַּתָּמֵלאְמאֹד,ִּבְמאֹדוַּיַַעְצמּווַּיְִרּבּווַּיְִׁשְרצּוָּפרּויְִׂשָרֵאלּוְבנֵיֶּׁשּנֱֶאַמר:ְּכמה-ָעצּוםָּגדֹול,
ָהָאֶרץ אָֹתם.

ֲעָדיִים,ַּבֲעִדיוַָּתבִֹאיוִַּתְגְּדִליוִַּתְרִּבינְַתִּתי�,ַהָּׂשֶדהְּכֶצַמחְרָבָבהֶּׁשּנֱֶאַמר:ְּכַמה-וָָרב
וָאַֹמרְּבָדָמיִ�,ִמְתּבֹוֶסֶסתוֶָאְרֵא�ָעַליִ�וֶָאֱעבֹרוְֶעְריָה.ֵערֹםוְַאְּתִצֵּמַח,ּוְׂשָעֵר�נָכֹנּוָׁשַדיִם

ָל� ְּבָדַמיִ� ֲחיִי, וָאַֹמר ָל� ְּבָדַמיִ� ֲחיִי.

"וְַאְּת ֵערֹם וְֶעְריָה"
פסח,ודםמילהדםזכויות:שתיהיוזאתשבכלאומריםחז"לזכויות.ללאכלומר,
יצאוזהובזכותפסחבדםמילהדםונתערבהמזוזות,עלהפסחדםאתשמרחו

אבלאבות,זכותלהםהיהדמים.שני-"ְּבָדָמיִ�"ִמְתּבֹוֶסֶסתשנאמרמהזהממצרים.
מיביררזהמילה?ובריתפסחקרבןדווקאלמהבו.להיאחזכדימשלהםמשהוצריך
ההיסטוריהשלהתהליךבראשיתלא.ומיהישראליתלהיסטוריהשותףלהיותרוצה

מהבחרו.אכןשכךוהיולהצטרףמעונייןשאיננולהחליטהיהיכולהיחידהישראלית
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מילה.ובריתפסחקרבןאתלשחוטהמוכנותשייך?אתהלאןההחלטהאתקובע
אתהמצרים.אלוהיאתלשחוטזהופסחהאבותעםשנעשהמהזהכימילהברית
שייךלהיותלאומחליטמסויימתאבותלמסורתשייךלהיותחיוביבאופןמקבל

למסורת מצרים.

וַּיֵָרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים וַיְַעּנּונּו, וַיְִּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה.

ִתְקֶראנָהִּכיוְָהיָהיְִרֶּבה,ֶּפןלֹונְִתַחְכָמהָהָבהֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ַהִּמְצִריםאָֹתנּווַּיֵָרעּו
ִמְלָחָמה וְנֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשנְֵאינּו וְנְִלַחם ָּבנּו, וְָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

"וַָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים"
"ָראֹהבסנה:ה'דבראתשומעמשהיתרו,אצלהתעלותשלשנהארבעיםאחרי

במצרים?שעם-ישראלידענולאוכימניטו:שואלְּבִמְצָרִים",ֲאֶׁשרַעִּמיֶאת־ֳענִיָרִאיִתי
–עמימשה.במחשבתושהעלהכפימדין,איננוהסגולהעםהיא:ה'דברכוונתאלא
הסגולהשעםשומעוהואהזהבשלבשנהשמוניםבןכברמשהשבמצרים.אלההם
שעםלהיותיכולכיצדעומדת:עדייןמשהשלקושייתואמנםעם-ישראל.זאתבכלהוא
גרםמהְּבִמְצָרִים",ֲאֶׁשרַעִּמי"ֳענִימניטו:משיבהסגולה?עםהואלשון-הרע,בושיש
השעבודבדעת"?אלאעני"אין–השפלהמוסרילמצבםעם-ישראל,שללעוני

אָֹתנּו"וַּיֵָרעּואומר:היהקוקהרבעצמית.תכונהולאלהם,חיצוניתתכונהזובמצרים.
ַהִּמְצִרים" - המצרים עשו אותנו רעים. לכן צריך להוציא את עם-ישראל משם.

(מהחוברת "גאל ישראל")

ִמְסְּכנֹותָעֵריוַּיִֶבןְּבִסְב�ָתם.ַעּנֹתֹוְלַמַעןִמִּסיםָׂשֵריָעָליווַּיִָׂשימּוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-וַיְַעּנּונּו
ְלַפְרעֹה. ֶאת ִּפתֹם וְֶאת ַרַעְמֵסס.

וַיְִּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה - ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר: וַיֲַעִבדּו ִמְצַריִם ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבָפֶר�.
וַּנְִצַעק ֶאל יְיָ ֱא�ֵהי ֲאבֵֹתינּו, וַּיְִׁשַמע יְיָ ֶאת קֵֹלנּו, וַּיְַרא ֶאת ָענְיֵנּו וְֶאת ֲעָמֵלנּו וְֶאת ַלֲחֵצנּו.

ִמְצַריִם,ֶמֶל�וַּיָָמתָהֵהםָהַרִּביםַבּיִָמיםוַיְִהיֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-ֲאבֵֹתינּוֱא�ֵהייְיֶָאלוַּנְִצַעק
וַּיֵָאנְחּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה וַּיְִזָעקּו, וַַּתַעל ַׁשוְָעָתם ֶאל ָהֱא�ִהים ִמן ָהֲעבָֹדה.

ווי"."אויאמרוהםכאב,כיצעקוהםה'.אלצעקושהםכתובלאלמי?-"וַּיְִזָעקּו"
מעלהתכוונו.לאשהםסימןהצעקהאתשמעהקב"ה-ָהֱא�ִהים"ֶאלַׁשוְָעָתם"וַַּתַעל

"וַּנְִצַעק.כתובכאילונקודה.היאשלוהמשמעותגדול"."זקףטעםיש"וַּנְִצַעק"המילה
אתמחשיבהקב"הצועקיםישראלכשבניה'.אלצעקנוכאילונחשבוזהצעקנוה'",ֶאל

זה כתפילה. כשיהודי זועק הוא צועק אל ה', לזה הוא מתכוון גם אם לא במודע.
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הכלאבל-דתיחינוךכסף,בחו"ל,צרות-סיבותמינימכללארץעוליםאנשים
לזהלקרואאפשרפה!להיותצריךהואכילארץ?באשהואהסיבהמהתירוצים.

תהליךעשוהםלמהלהסביריודעיםלאאנשיםלרובלזה,בדומההסגולי"."הדחף
שמתעורר,פנימימשהושישאלאמגוחך.נשמעזהלמהמסביריםוכשהםתשובה

וההסברים הם חיצוניים.

ָוַּיְִׁשַמע ְּבִריתֹוֶאתֱא�ִהיםוַּיְִזּכֹורנֲַאָקָתם,ֶאתֱא�ִהיםוַּיְִׁשַמעֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמה-קֵֹלנּוֶאתיְי
ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת יְִצָחק וְֶאת יֲַעקֹב.

וַּיֵַדעיְִׂשָרֵאלְּבניֶאתֱא�ִהיםוַּיְַראֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהֶאֶרץ,ֶּדֶר�ְּפִריׁשּותזֹו-ָענְיֵנּוֶאתוַּיְַרא
ֱא�ִהים.

וְֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאּלּו ַהָּבנִים. ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהּיִּלֹוד ַהיְאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו וְָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון.
וְֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר: וְַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַריִם �ֲחִצים אָֹתם.

וַּיֹוִצֵאנּו יְיָ ִמִמְצַריִם ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע נְטּויָה, ּוְבמָֹרא ָּגדֹל, ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים.

ָוַּיֹוִצֵאנּו ַהָּקדֹוׁשֶאָּלאָׁשִליַח,יְֵדיַעלוְ�אָׂשָרף,יְֵדיַעלוְ�אַמְלָא�,יְֵדיַעל�א-ִמִמְצַריִםיְי
ְּבכֹורָּכלוְִהֵּכיִתיַהֶּזה,ַּבַּליְָלהִמְצַריִםְבֶאֶרץוְָעַבְרִּתיֶׁשּנֱֶאַמר:ּוְבַעְצמֹו,ִּבְכבֹודֹוהּואָּברּו�
וְָעַבְרִּתייְיָ;ֲאנִיְׁשָפִטים.ֶאֱעֶׂשהִמְצַריִםֱא�ֵהיּוְבָכלְּבֵהָמה,וְַעדֵמָאָדםִמְצַריִםְּבֶאֶרץ
וְ�אֲאנִי-ִמְצַריִםְּבֶאֶרץְבכֹורָּכלוְִהֵּכיִתיַמְלָא�,וְ�אֲאנִי-ַהֶּזהַּבַּליְָלהִמְצַריִםְבֶאֶרץ

ָׂשָרף, ּוְבָכל ֱא�ֵהי ִמְצַריִם ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים - ֲאנִי ו�א ַהָּׁשִליַח, ֲאנִי יְיָ - ֲאנִי הּוא ו�א ַאֵחר.

ָיַדִהּנֵהֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהֶּדֶבר,זֹו-ֲחָזָקהְּביָד ַּבּסּוִסים,ַּבָּׂשֶדה,ֲאֶׁשרְּבִמְקנְ�הֹויָהיְי
ַּבֲחמִֹרים, ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד.

ּוִבְזרַֹע נְטּויָה - זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶׁשּנֱֶאַמר: וְַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּביָדֹו, נְטּויָה ַעל יְרּוָשַליִם.
ּגֹויִמֶקֶרבגֹוילֹוָלַקַחתָלבֹאֱא�ִהיםֲהנִָּסהאֹוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהְׁשִכינָה,ִגּלּויזֹו-ָּגדֹלּוְבמָֹרא
ְּככֹלְּגדִֹלים,ּוְבמֹוָרִאיםנְטּויָה,ּוִבְזרֹוַעֲחָזָקהּוְביָדּוְבִמְלָחָמהּוְבמֹוְפִתים,ְּבאֹתֹתְּבַמּסֹת

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם יְיָ ֱא�ֵהיֶכם ְּבִמְצַריִם ְלֵעינֶי�.

ֶאתּבֹוַּתֲעֶׂשהֲאֶׁשרְּביְָד�,ִּתַּקחַהֶּזהַהַּמֶּטהוְֶאתֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהַּמֶּטה,ֶזה-ּוְבאֹתֹות
ָהאֹתֹת.

"ּוְבאֹתֹות - ֶזה ַהַּמֶּטה"

מתוךאותיותשתיְּבִקְרּבֹו".ֵאֶּלה"אֹתַֹתיאות.שלהרביםזהאותותעתיקהבעברית
נעלםשאלוהיםיודעהואה'.ל'א'לוחסראבלה'",מי"-ו-י'מ'הכיר:פרעה"אלהים"
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עודוצריךבמציאות.מופיעשהואיודעלאהואאבלמה.ולאמיהיאהראויהוהשאלה
שלוש מכות שיבררו את שלוש האותיות האלה.

במציאות.ביטוילידילבואצריכותוהןאותיותישהאותות.הואשהמטההכוונהוזה
ָמרֹום"ְׂשאּונגלה.הנעלםכלומרעליו.מצביעשאנימשהוזה"אלה"שאלה.זה"מי"

את ה"מי".", זה גבוה לדעתֵאֶּלהָבָראִמיֵעינֵיֶכם ּוְראּו

וקואחרית,ות'ראשית,בא'מתחיל"אות"(לבוא)."אתא"מהמילה"אות"המילה
המטהגםמותווה.ביטוילידישבארצוןלרצות,מלשוןא.ו.ה.שורש"אות"(ו').שמחבר

נאמרהמכותבכלכיוון.לתתלהטות,מלשוןמטהאות.-וסוףאמצעהתחלהבויש
קח את המטה.

'ְדַצ"�',ַהַמּכֹות,ֶעֶׂשרעשן','ותימרות'וֵָאׁש','ָדם',ַּבֲאִמיַרתַהּכֹוסִמןִטָּפהְלַהִּטיףנֹוֲהִגין
'ַעַד"ׁש', 'ְּבַאַח"ב', ְּביַַחד ט"ו ַּפַעם.

וְִתיְמרֹותוֵָאׁשָּדםּוָבָאֶרץ,ַּבָּׁשַמיִםמֹוְפִתיםוְנַָתִּתיֶׁשּנֱֶאַמר:ְּכָמהַהָּדם,ֶזה-ּוְבמְֹפִתים
ָעָׁשן.

"ּוְבמְֹפִתים - ֶזה ַהָּדם"
אחורהחוזריםואזופרטי),(כלליהדבר"זה-חזקה"בידבכורות",מכתזה-"ויוציאנו

אבלהמשקוף.שעלהדםשזהלהגידאפשרהראשונה.המכהזוהריהדם?!מכתאל
שהופכתוהידלנחששנהפךהמטהאחריהשלישית,שבאותהדםשזהלהגידאפשר

ִמֵּמיֵמיוְָלַקְחָּתְלקֶֹל�יְִׁשְמעּוןוְ�אָהֵאֶּלהָהאֹתֹותִלְׁשנֵיַּגםיֲַאִמינּו�אִאם"וְָהיָהלמצורעת.
לאהדם(עלַּבּיַָּבֶׁשת".ְלָדםוְָהיּוַהיְאֹרִמןִּתַּקחֲאֶׁשרַהַּמיִםוְָהיּוַהּיַָּבָׁשהוְָׁשַפְכָּתַהיְאֹר

כתוב שהוא אות).

האותותשניהנצי"ב:שכותבהמזעזעהדברבגללאוליאחורהחוזרזהההואהדם
יאמינו.לאהםאםיקרהמהלומרבאהוהשלישיתלמשה,שיאמינוכדיהםהראשונים

זהאתכתב(הנצי"בדםשיהיהאולשליחיםמאמיןשאתהאוהגאולהכשמתחילהוכך
לפני השואה…).

-ּוְבאֹתֹותְׁשַּתיִם,-ָּגדֹלּוְבמָֹראְׁשַּתיִם,-נְטּויָהּוִבְזרַֹעְׁשַּתיִם,-ֲחָזָקהְּביָדַאֵחר:ָדָבר
ַהִּמְצִריםַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשֵהִביאַמּכֹותֶעֶׂשרֵאּלּוְׁשַּתיִם.-ּוְבמְֹפִתיםְׁשַּתיִם,

ְּבִמְצַריִם, וְֵאּלּו ֵהן:
ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, ִּכּנִים, ָערֹוב, ֶּדֶבר, ְׁשִחין, ָּבָרד, ַאְרֶּבה, חֶֹׁש�, ַמַּכת ְּבכֹורֹות.
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ַרִּבי יְהּוָדה ָהיָה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמנִים: ְּדַצ"� ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב.

הגיוניתהינה-שבההגידוףנימתאלמלא–בקולו?"אשמעאשרה'"מיפרעהטענת
בראשעומדהואמעולם.היתהלאשכמותהאחראיותבעמדתנתוןהואהלואלחלוטין.
הכיווןיהיהמההקובעתשהיאהעתיק,הזמןשלביותרהמתקדמתהתרבות

הכלכליתלהתמוטטותהתביאמשהשלתביעתוכולה.בהסטוריההדומיננטי
היההגיונימוכרת.בלתיאלוהותבשםמדברשמשהמשוםרקזאתכלוהמדינית,

שפרעה יתעלם ממנו.

כךלשםנכונה.שהיאליתוכיחואםלדרישתכםמסכיםאניהיא:פרעהשלתגובתו
שמטרתוהמכות,עשרשלבתהליךנעשהוזהפרעה.אלה'שלהתגלותונדרשת

המוצהרת היא "וידעו מצרים כי אני ה'". מצרים – לא ישראל - הם נושא ההתגלות.

התביעהאתלהצדיקכדימצריםלעומתישראלעםשלייחודואתמבליטותהמכות
להיפרדותו מההיסטוריה הכלל-אנושית.

בישראל,פוגעואינו-היאור-מצריםאתהמייסדהגדולהטבעיבכוחשפוגעהדם,
ש"עברמאברהםכירושההטבע,מכשוליעללהתעלותישראלשלהיכולתאתמבליט

כדילתנוריםלהיכנסהמוכנותהנפש:במסירותיסודההצפרדעמכתהנהר".את
מיצחק.האומהאלשעברההנפשמסירותמורשתאתמזמינההבורא,רצוןלעשות

(רש"י),משעורההקטןבדברשולטהשדאיןשכןא-לוהי,כוחעלהמורההכינים,מכת
באה מכוחו של יעקב, שהקב"ה קראו 'אל' (מגילה יח).

האומהחייעםחייהםאתלמזגישראלהחליטוייחודו,שלמרותלטעוןניתןעדייןאך
הפרדהבתנאיהמשיךהעברישהקיוםלהשיבישזהעללמצרים.כשירדוהמצרית
ארץהופלתהשבההערוב,מכתהואהמבחןגושן.בארץישבושכןממצרים,חברתית

גושן, כלומר על מנת שלא להתערב.

מכותההיסטוריה.באותהלהשתתףעלינואדם,בניוכולנושמאחרלטעוןניתןועדיין
שלהמוסריתהנפילהמכוחבאותבישראל,ולאבמצריםהפוגעותוארבהשחיןדבר

בעבודהבארמית),('מותא'הדברוכנגדההמבול,דורשלדמיםבשפיכותהאנושות
במכתהשמיימההכבשןפיחזריקתידיעלסימבוליבאופןהמשוחזרבבל,במגדלזרה

מתלקחתהאששבוהברדכבמכתומים,באששנידונהסדום,שלעריותובגילוישחין,
בתוך הברד. כך שמתברר ההבדל המוסרי בין ישראל למצרים.
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ומצדיקותלמצריםישראלביןהמציאותיההבדלאתמבררותהראשונותהמכותשבע
אחד:עניןעודלבררשישסבורשפרעהאלאהמצרית.מהקליפהלצאתדרישתםאת

מתבררזההזה?ההבדלקייםהיההבוראשלהמקוריתבכוונהכברהאם
הריבויכוחאתמשחזרהארבההעולם.בריאתאתהמשחזרותבארבה-חושך-בכורות

אבללעמים.ישראלביןהבדלהישאזכברשאכןומתבררהעולם,שבראשיתהעצום
הנבראים.ביןלהבחיןיתכןלאוב"אין"ב"אין",מקורוהלואהזה,המרובהה"יש"כל

מבחןזו.טענהמפריכההעולם,בריאתשלהאיןאתהמשחזרתחושך,מכת
הכרחהיהשבוחם",באהליאוניםראשיתבמצרים,בכור"כלבהכותה"ראשית"

להודיעאחר",ולאהואאני-ה'"אנילברוא:החלטתובשעתכמולבדויפעלשהקב"ה
מי הוא בנו בכורו של הקב"ה, ישראל ולא מצרים.

ָלקּוַהּיָםוְַעלַמּכֹותֶעֶׂשרְּבִמְצַריִםַהִּמְצִריםֶׁשָּלקּואֹוֵמרַאָּתהִמּנַיִןאֹוֵמר:ַהְּגִליִלייֹוֵסיַרִּבי
ֱא�ִהיםֶאְצַּבעַּפְרעֹה:ֶאלַהַחְרֻטִּמיםוַּיֹאְמרּואֹוֵמר?הּואָמהְּבִמְצַריִםַמּכֹות?ֲחִמִּׁשים

ְּבִמְצַריִם,יְיָָעָׂשהֲאֶׁשרַהְּגדָֹלהַהיָדֶאתיְִׂשָרֵאלוַּיְַראאֹוֵמר?הּואָמהַהּיָםוְַעלִהוא,
ָוַּיֲַאִמינּויְיָ,ֶאתָהָעםוַּיִיְראּו ֱאמֹורַמּכֹות.ֶעֶׂשרְבֶאְצַּבע?ָלקּוַּכָּמהַעְבדֹו.ּוְבמֶׁשהַּביְי

ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַריִם ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות וְַעל ַהּיָם ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות.

ְּבִמְצַריִםַהִּמְצִריםַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשֵהִביאּוַמָּכהַמָּכהֶׁשָּכלִמּנַיִןאֹוֵמר:ֱאִליֶעֶזרַרִּבי
ִמְׁשַלַחתוְָצָרה,וַָזַעםֶעְבָרהַאּפֹו,ֲחרֹוןָּבםיְַׁשַּלחֶׁשּנֱֶאַמר:ַמּכֹות?ַאְרַּבעֶׁשלָהיְָתה
ַאְרַּבע.-ָרִעיםַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתָׁשלׁש,-וְָצָרהְׁשַּתיִם,-וַָזַעםַאַחת,-ֶעְבָרהָרִעים.ַמְלֲאֵכי

ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַריִם ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות וְַעל ַהּיָם ָלקּו ָמאַתיִם ַמּכֹות.

ְּבִמְצַריִםַהִּמְצִריםַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשֵהִביאּוַמָּכהַמָּכהֶׁשָּכלִמּנַיִןאֹוֵמר:ֲעִקיֶבאַרִּבי
ַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתוְָצָרה,וַָזַעםֶעְבָרהַאּפֹו,ֲחרֹוןָּבםיְַׁשַּלחֶׁשּנֱֶאַמר:ַמּכֹות?ָחֵמׁשֶׁשלָהיְָתה
ַמְלֲאֵכיִמְׁשַלַחתַאְרַּבע,-וְָצָרהָׁש�ׁש,-וַָזַעםְׁשַּתיִם,-ֶעְבָרהַאַחת,ַאּפֹו-ֲחרֹוןָרִעים.
ּוָמאַתיִםֲחִמִּׁשיםָלקּוַהּיָםוְַעלַמּכֹותֲחִמִּׁשיםָלקּוְּבִמְצַריִםֵמַעָּתה:ֱאמֹורָחֵמׁש.-ָרִעים

ַמּכֹות.

עקיבארבי.13זהמכות10ועוד;3זהעשןותמרותואשדםמכות.613ישהכלסך
10זההמצוות.כמניין.60-יוסירבי;200ועוד40-אליעזררבי;250ועוד50אומר
"�א(למשלהמצוותלכלאבותזההדברותשעשרתכמולתרי"גהמתפרטותמכות
שלרשימהעשההרמב"ןתרצח".מ"לאחלקזהחֵֹבל".הּואנֶֶפׁשִּכיוָָרֶכבֵרַחיִםיֲַחבֹל

זההדברות,בעשרתמילים620ישהדברות).לעשרתהמקבילותמצוות613ה-כל
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מזה,יותרלדברות.מצריםמכותביןהקבלהישנח.בנימצוות7+מצוות613
אלוהים.דעתשלאופנים613זההמכות,זההמצריםשלמצוותהתרי"ג

ניתנודברותעשרהמצרים,עלה'הביאמכותעשרהעולם,נבראמאמרותבעשרה
במספרתמידמופיעהמלאה'גילויהמקדש.בביתלאבותינונעשוניסיםועשרהבסיני,
הריבויואתכנקודה,שהיאיו"דהאותבדמותהאחדותאתהמצייןשהואעשר,

הבריאהבתוךאחדה'נוכחותאתלגלותהמתאיםהמספרשהואכךהמקסימלי.
עשרלתרי"ג:מתפרטגםהעשרה).פרקחייםדרךמפראג(מהר"להיצוריםמרובת
לתרי"גהדברותעשרתעייאש),לר"יההגדה(פירושמכותלתרי"גמתפרטותהמכות
האדם,וגםיהושע).חוסןבעלהלריהושע(ר'פריטיםלתרי"גוהמשכן(רמב"ן),מצוות

שאליו הופנה הדיבור, כולל בתוכו תרי"ג חלקים, רמ"ח אברים ושס"ה גידים (זוהר).

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!

לעזרהישראלעזרתביןשבמקדש,המעלות15אתשמזכירמהמעלות,15מוניםאנו
שיר15אתכנראהשריםהיווגםושרו.הלוייםעמדוהאלההמעלותגביעלהפנימית,
-3פיתמידהואעליוןדברכימעלות?15למהבתהילים.המעלות

תמידהואחזקשהואדברכילחמש,מתחלק3מה-אחדכלתחתון-אמצעי-עליון.
נקראחמשהחזקה.הצלעשזהַהחֶֹמׁש"ֶאלַהֲחנִיתְּבַאֲחֵריַאְבנֵר("וַּיֵַּכהּובחומש,
"ִּכילבריאה.מעברזהמעלותעושהכשהקב"הי"ה.שםשלהגימטריהזה15אגודה).

כוחותהרבהישהבריאה.שלהכוחזהי"הבי"ה.עולמותיצר-עֹוָלִמים"צּורה'יָּהְּב
של בריאה והם באו לידי ביטוי במצרים.

ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַריִם וְ�א ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ַּדּיֵינּו.

ענייןמהשפטים?בהםשיעשהצריךלמהשפטים,בליגםלהוציאיכולהקב"ה
בעולם.צדקאין-לאואםבעולם;צדקיש-שפטיםבהםעושההואאםכיהשפטים?

לאאבלאיתנומטיבהקב"האמנםאזשפטים,בהםעשהולאממצריםהוציאנואילו
העניש את הרשעים.

ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, וְ�א ָעָׂשה ֵבא�ֵהיֶהם, ַּדּיֵינּו.

נפרעהקב"ה"איןכיחשוב?זהלמהבאלוהיהם,שפטיםשיעשהרוציםשאנחנומשמע
שפטים",אעשהמצריםאלהי"ובכל(שנאמרתחילה"מאלוהיהשנפרעעדמאומה
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מייצגת.שהיאהרוחניהתוכןזההאומהשלהאלוהיםכיחשובזהויחי).רבהבראשית
לאצריךלכןלישראל,שווהמשמעותלהםשישאומרזהבאלוהיהם,עשהלאהואאם
לעשותצריךלכןיותר.העליוןהואערכיתוכןאיזהשיתברראלאצדק,שיהיהרק

שפטים באלוהיהם.

אבלשפטים".בהם"שעשהואזבאלוהיהם""שעשהקודםלהיותצריךהיהלכאורה
למעלהעוליםאנחנוכךאחרורקצדק,שנעשהמרגישיםאנחנוישראלכעםלנו

הרוחנית העליונה.

ִאּלּו ָעָׂשה ֵבא�ֵהיֶהם, וְ�א ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ַּדּיֵינּו.

שלהם.הערכיםבעולםפסולשישלבררבאהובבכוריהםבאלוהיהםהשפטיםעשיית
אחרות,אומות(לעומתלמצריםישראלביןניגודשישאומרוזהממצריםיצאוישראל

כמו אשור למשל).
שישמבררתהפסיכואנליזהלוולד.האמאביןניגודישאךאמנםנולדנובמצרים
כשהיתהכיחטאת,קרבןלהביאצריכהשיולדתאישההדורות.ביןוקנאהתחרות
נמצאהעתידנולד,שהילדוברגעהמתהלך,העתידהעולם,מרכזהיתהבהריון

אותהמורידכביכולהוולדנפילתה,זהמפעלההצלחתלעבר.הפכהוהיאבעריסה
אנחנולוולד.האםביןניגודיותישהאםומצריםהוולדהםשישראלוכיווןממעמדה.

בתוכינו,חותמםאתהותירודרכםשנולדנוהתרבויותכלמצרים.אתבקרבנונושאים
ליציאתזכרהםשלנומהמצוותגדולחלקישראל.זההעתיקהממצריםשנשארמה

מצרים. אנחנו נחתמים בחותמת של מה שעברנו.

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם וְ�א נַָתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָם, ַּדּיֵינּו.

מאודהואממונם.דרךמצרים.אתלהמשיךכדיממונם?אתרוציםאנחנולמה
להביאמסוגלמצריםשלשהזהבסימןהמשכן,לבנייתשימשהריהואמשמעותי,
היתהלאענקית.תרבותזהתרבות,סתםלאזהמצריםבעולם.שכינהלהשראת

אחר,למשהושמשמשמצריםשלמהזהבחלקוישהזהב,אתלהוציאאלאברירה
וצריךמשכני,וגםעגליגםהואהמצריהזהבהעגל.אתגםעשינוהמצרימהזהב
שלניסיוןשפניאנחנובמדבר,היתההזוהמעבדההזהב.סוגישניביןהפרדהלעשות

מגמהישכזה.לזהבכזהזהבביןשמפרידיםכעכבריםמשמשיםאנחנואלוהי.ניסיון
שלהניצוצותאתלהעלותצריכיםאנחנומצרים,שלממונםבלקיחתאידיאלית

הקדושה שיש במצרים דרך ממונם.

ִאּלּו נַָתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָם וְ�א ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָם, ַּדּיֵינּו.
ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָם וְ�א ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ַּדּיֵינּו.
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היהזה(המכותבראשיתמעשהעלהתגברותשהואהים?בקריעתמיוחדמה
שההיסטוריהלהראותכדיבראשית?מעשהעללהתגברצריךלמהלנו).לאלמצרים,

שיעבודיששעבודישואםבמציאות,שעבודקובעיםבראשיתסדרילהצליח.יכולה
ליצר הרע ואז העולם פסימי. לכן צריך לקרוע את הים.

עדיףאולםתקווה,לעולםשישמראההיםשנקרעזהתקווה.לעולםשישלראותדיינו
שזה יהיה דרכנו, לכן זה שגם עברנו בתוך הים (כלומר שזה דרכנו) זוהי מעלה נוספת.

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה וְ�א ִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ַּדּיֵינּו.

המכות.בעשרתבזהטיפלנולכאורהאולםבתוכו.צרינושלבהשקעהמעונייניםאנחנו
אלא שהתברר משהו נוסף בקריעת ים סוף, התברר ההבדל בין הבחירה לסגולה.

התחרט?האםאחריהם,רודףהואלמהלצאתצריךישראלשעםהשתכנעפרעהאם
שישתקנ"ה,באיגרתקוקהרבדבריאתידעהואנוסף.משהולברררצההואאלא
ביררוהמכותעשרתהמעשים).והבחירה(-מצדהסגולה-ישראללקדושתשכבותשתי
ישראלשעםזמןכלכיהבחירה,מבחינתלאאבלהסגולהמבחינתמעלתינואת

השאלהעולהלחירותכשיוצאיםאולםעבד.שללמעשיםמשמעותאיןמשועבדים
עובדיוהללוע"זעובדי"הללולמצרים,ישראלביןהבדלהיהולאהזכות.שלהחדשה

ע"ז". ולכן היה צריך תוספת זכות באותה שעה וזה נמצא אצל נחשון בן עמינדב.

ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו וְ�א ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשנָה, ַּדּיֵינּו.
ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ו�א ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ַּדּיֵינּו.

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן וְ�א נַָתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ַּדּיֵינּו.
ִאּלּו נַָתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, וְ�א ֵקְרָבנּו ִלְפנֵי ַהר ִסינַי, ַּדּיֵינּו.
ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפנֵי ַהר ִסינַי, וְ�א נַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַּדּיֵינּו.

ִאּלּו נַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה וְ�א ִהְכנִיָסנּו ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ַּדיֵינּו.
ִאּלּו ִהְכנִיָסנּו ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל וְ�א ָבנָה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ַּדּיֵינּו.

התורהכלאתנקראאםבתוכנו.ישכוןשה'כדיהבחירהבביתמעונייניםאנחנו
כדיהאדםאתלברואכדיהעולםאתבראהקב"ההסיכום:יהיהזהסוף,ועדמתחילה

תכניתזההמקדש.ביתאתויבנוישראללארץשיכנסוכדיישראלעםאתלברוא
ביןהמפגשמקוםזהמקדש.רוצההקב"הזה:אתלתמצתואפשרכולה.ההיסטוריה

שלפניכךעלמסופרשמעוניבילקוטהבריאה.שלההצלחהוזהלבוראהבריאה
רצון"יהיואומר:ומתפללבהנכנסוהיההביתבהרסוכההקב"הלובנההעולםבריאת
התאולוגיותמהשאלותלרגענתעלםאםהזה".במקוםביתבנילישיבנומלפני
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מטרתחשוב:אחדדברהזהמהמדרשלומדיםאנחנומעורר,הזהשהמדרשהכבדות
הבריאה היא המפגש בין ישראל לאביהם שבשמים.

וְָעָׂשהִמִּמְצַריִם,ֶׁשהֹוִציָאנּוָעֵלינּו:ַלָּמקֹוםּוְמֻכֶּפֶלתְכפּוָלהטֹוָבהוְַכָּמה,ַּכָּמהַאַחת,ַעל
ֶאתָלנּווְָקַרעָממֹונָם,ֶאתָלנּווְנַָתןְּבכֹוֵריֶהם,ֶאתוְָהַרגֵבא�ֵהיֶהם,וְָעָׂשהְׁשָפִטים,ָבֶהם
ָׁשנָה,ַאְרָּבִעיםַּבִּמְדָּברָצְרֵּכנּווְִסֵּפקְּבתֹוכֹו,ָצֵרנּווְִׁשַּקעֶּבָחָרָבה,ְבתֹוכֹווְֶהֱעִביָרנּוַהּיָם,

ַהּתֹוָרה,ֶאתָלנּווְנַָתןִסינַי,ַהרִלְפנֵיוְֵקְרָבנּוַהַׁשָּבת,ֶאתָלנּווְנַָתןַהָּמן,ֶאתוְֶהֱאִכיָלנּו
וְִהְכנִיָסנּו ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ּוָבנָה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.

שקרהמהשלברשימהואילוהמקדש/בחירה,ביתרקכתובה"דיינו"שלברשימה
עוונות?עללכפראלאקייםלאהמקדשכלוכיֲעֹונֹוֵתינּו".ָּכלַעל"ְלַכֵּפרכתובבפועל

מהותלגביגםשנוגעתשאלהזאתמקדש?ביתהיהלאעוונותלנוהיולאואם
שניהם.היא:ותשובהלה'.אותנולקרבאועווןעללכפרעניינםהאם-הקרבנות
תחטא.שלאעליךסומכיםבסדר,שאתההיאהיסודהנחתאותנו.לקרבלכתחילה

לכפר.גם-בנוסףהקירוב.למעןנועדכשמוהקרבןלכפר.אפשרותישתחטאאםאבל
-היאהמקדשביתשלהמטרהכיהעוונת,כפרתאתמזכיריםלאהראשונהברשימה

הספרדיםהקפידוולכןחוטא.האדםבמציאותאבלְּבתֹוָכם".וְָׁשַכנְִּתיִמְקָּדׁשִלי"וְָעׂשּו
לחלק בכינוי המקדש: ברשימה הראשונה - "מקדש", ובשניה - "בית בחירה".

שלהפסוקיםאתודרשנובשבחוהסיוםבגנותההתחלהאתשראינואחריכך,מתוך
המשנהאלעובריםאנחנולנו,שעשהמהכלעללהקב"התודהואמרנוביכורים,מקרא

במסכת פסחים על ליל הסדר.

חֹוָבתֹו,יְֵדייָָצא�אַּבֶּפַסח,ֵאּלּוְּדָבִריםְׁשלָׁשהָאַמרֶׁש�אָּכלאֹוֵמר:ָהיָהַּגְמִליֵאלַרָּבן
וְֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.

לכאורה המרור זכר לעבדות לא מתאים לליל הסדר שהוא "זמן חרותנו".

ביטול-מרירותישבגאולהגםהגאולה.מרירותהיאשהמרירותמחדשקוקהרב
לאשאדםמזהנובעותהפסיכולוגיותהבעיותרובאחריות.מטילהחירותהרגלים,

רוצה אחריות.

שנישישלומרעלוליםהיינומהמרורבנפרדמצהאוכליםהיינושאםאומרהמהר"ל
אלים. צריך לדעת שהמשחרר הוא זה שגזר את השיעבוד, מצה ומרור ביחד.
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שפסחאומרהמהר"לכיצד?הפסח.קרבןהואהאלוההפכיםשניאתהמאחדהדבק
"רֹאׁשֹובצלייה);שמתכווץרך(בשרשהתמים;שנה;בןחומר);לעומת(צורהזכרהוא
בחיפזון.כולו;נאכלעצם;לשבוראסורהעוברית;התנוחהזהִקְרּבֹו"וְַעלְּכָרָעיוַעל

לחברובכוחוהאחדותאתמבטאבמהותוהפסחולכןאחת.לנקודההתכווצותכלומר:
את המצה והמרור. האמונה בייחוד מחברת את ההפכים.

יִָּזֵהר ֶׁש�א ְלַהְגִּביַה ֶאת ַהְּזרֹוַע.

ֶׁשָּפַסחׁשּוםַעלָמה?ׁשּוםַעלַקּיָם,ָהיָהַהִּמְקָּדׁשֶׁשֵּביתִּבְזַמןאֹוְכִליםֲאבֹוֵתינּוֶׁשָהיּוֶּפַסח
ֲאֶׁשרַליי,הּואֶּפַסחֶזַבחוֲַאַמְרֶּתםֶׁשּנֱֶאַמר:ְּבִמְצַריִם,ֲאבֹוֵתינּוָּבֵּתיַעלהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁש

ָהָעםוַּיִּקֹדִהִּציל,ָּבֵּתינּווְֶאתִמְצַריִם,ֶאתְּבנְָגּפֹוְּבִמְצַריִםיְִׂשָרֵאלְבנֵיָּבֵּתיַעלָּפַסח
וַּיְִּׁשַּתֲחוּו.

ֶאתְּבנְָגּפֹוְּבִמְצַריִםיְִׂשָרֵאלְבנֵיָּבֵּתיַעלָּפַסח"ֲאֶׁשרדילוג,הוא"פסח"המילהפירוש
רוציםהיינואנחנודילג.שה'כךעללהודותמוזרקצתִהִּציל".ָּבֵּתינּווְֶאתִמְצַריִם,

הולכיםהיינונגלההיהאםכינגלה,לאשה'כךעלמודיםאנחנואבלה',התגלות
פייפל. ההתגלות החיובית הייתה בהר סיני.

ָמהְּבנֵיֶכםֲאֵליֶכםיֹאְמרּוִּכי"וְָהיָההרשע:הבןלשאלתכתשובהנאמרהזההפסוק
יְִׂשָרֵאלְבנֵיָּבֵּתיַעלָּפַסחֲאֶׁשרַליי,הּואֶּפַסחֶזַבחוֲַאַמְרֶּתםָלֶכם.ַהּזֹאתָהֲעבָֹדה
"וַיִּקֹדמפרש:רש"יוַּיְִּׁשַּתֲחוּו".ָהָעםוַּיִּקֹדִהִּציל,ָּבֵּתינּווְֶאתִמְצַריִם,ֶאתְּבנְָגּפֹוְּבִמְצַריִם

מה(מכילתא).ָלֶהםֶׁשּיְִהיּוַהָּבנִיםּוְבׂשֹוַרתָהָאֶרץ,ּוִביַאתַהְּגֻאָּלהְּבׂשֹוַרתַעל–ָהָעם"
עללהודותשישאלארשעים,גםשיהיוברורתשובה:הרשעים?הבניםעללהודותיש

כך שהבנים הרשעים לפחות ישאלו שאלות.

ַמְרֶאה ֶאת ַהַּמּצֹות ַלְמֻסִּבים וְאֹוֵמר:

ְלַהֲחִמיץֲאבֹוֵתינּוֶׁשלְּבֵצָקםִהְסִּפיקֶׁש�אׁשּוםַעלָמה?ׁשּוםַעלאֹוְכִלים,ֶׁשָאנּוזֹוַמָּצה
ֶאתוַּיֹאפּוֶׁשּנֱֶאַמר:ּוְגָאָלם,הּוא,ָּברּו�ַהָּקדֹוׁשַהְּמָלִכים,ַמְלֵכיֶמֶל�ֲעֵליֶהםֶׁשּנְִגָלהַעד

יְָכלּווְ�אִמִּמְצַריִםגְֹרׁשּוִּכיָחֵמץ,�אִּכיַמּצֹות,ֻעגֹתִמִּמְצַריִםהֹוִציאּוֲאֶׁשרַהָּבֵצק
ְלִהְתַמְהֵמַּה, וְַּגם ֵצָדה �א ָעׂשו ָלֶהם.
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פסח - לידת האומה

שואבתהיאהרוחנייםחייהשאתבעודמהטבע,קיומהאתמתחילהאומהכל
שלכלשהושבשלבהגורםהעמים,בחייגדולפנימימתחיוצרתהזוהשניותמנשמתה.
ומנוכרות.זרותמערכותכשתיעומדיםוהדתוהלאוםהחבילה,מתפרדתההסטוריה

בונולדהלאומישהיסודמשוםימים,לאורךכזוהפרדהלהיווצריכולהלאישראלבעם
ישראליתזהותבזכרונהלהותירהאומההספיקהשלאכךהשכינה,גילויעםבזמן

שאינה קשורה עם הנהגת ה'.

קמחלגרגריודמינוציבוריים,חייםקיימנולאבמצריםמשועבדיםבהיותנוהמצה:זו
להחמיץאבותינושלזהבצקהספיקולאלבצק.נהיינולחירותכשיצאנומפורדים.

והיינונאפינומאזמיד.וגאלםהקב"העליהםשנגלהעדחול,שללאומייםחייםולחיות
כלבידהדבריעלהלאכברלהחמיצוינסואםאשרכולו,העולםאתהמחיהלמזון
אדם.

(על פי הרב קוק "מצה זו". מכאן שהרב קוק לא סבר "שרויה"...)

קמעא.קמעאהיאשהגאולהחז"למאמראתסותרלכאורהוזהמהיר.לחםזההמצה
הזמן.מןלמעלהטבעית,עלהופעהישגאולהמתרחשתשכאשרמסבירהמהר"ל

לקחזההמדינה.הקמתדוגמא:איטיים.שהםלגאולההמביאיםהתהליכיםלעומת
העצמאותהכרזתמהר!-קורהשזהברגעאבל(מנפוליאון).שנה150זמן,הרבה

בחצותהסתייםהבריטיהמנדט(אגב,שבת.כניסתלפניהצהרים,אחרישישיביום
ויששנים9לוקחהגזירהעדאסתרמגילתמתחילתדוגמא:לגאולה).קלאסילילה.

מהפורזמןכמההגאולה,שלהזמןשמגיעברגעאבלארוכים.תהליכיםמיניכלשם
ָהָמן".ֶאתְלָהִביאוַַּיְבִהלּו"השלישיביוםנגמר.זהימים3תוךהמן?תלייתעד

בתהליכי הגאולה יש זמנים שאסור לפספס (מהר"ל).

אפשר גם להגיד שהמהירות מורה על האלוהיות (כמו במלחמת ששת הימים).

ַמְרֶאה ֶאת ַהָּמרֹור ַלְמֻסִּבים וְאֹוֵמר:

ֲאבֹוֵתינּוַחּיֵיֶאתַהִּמְצִריםֶׁשֵּמְררּוׁשּוםַעלָמה?ׁשּוםַעלאֹוְכִלים,ֶׁשָאנּוֶזהָמרֹור
ַּבָּׂשֶדהֲעבָֹדהּוְבָכלּוִבְלֵבנִיםְּבחֶֹמרָקָשה,ַּבֲעבָֹדהַחּיֵיֶהםֶאתוַיְָמֲררּוֶׁשּנֱֶאַמר:ְּבִמְצַריִם,

ֶאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר�.

26



ִׁשיר ָחָדש - הגדה של פסח

ְלִבנְ�וְִהַּגְדָּתֶׁשּנֱֶאַמר:ִמִּמְצַריִם,יָָצאהּואְּכִאּלּוַעְצמֹוֶאתִלְראֹותָאָדםַחּיָבוָדֹורּדֹורְּבָכל
ָּגַאלִּבְלָבדֲאבֹוֵתינּוֶאת�אִמִּמְצָריִם.ְּבֵצאִתיִלייְיָָעָׂשהֶזהַּבֲעבּורֵלאמֹר,ַההּואַּביֹום

ָהִביאְלַמַעןִמָׁשם,הֹוִציאוְאֹוָתנּוֶׁשּנֱֶאַמר:ִעָּמֶהם,ָּגַאלאֹוָתנּוַאףֶאָּלאהּוא,ָּברּו�ַהָּקדֹוׁש
אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאבֵֹתנּו.

"ְּבָכל ּדֹור וָדֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא יָָצא ִמִּמְצַריִם"
או"היהודי"ולא"אדם"כתובשהריהעולם!כלעצמו?אתלראותצריךמיכן,אם

קוק:הרבאומראלאממצרים.יצאולאהאחריםשהרימובן,לאזהלכאורה"אנחנו".
צאתנוידיעלכלומר".כולוהעולםשלהאביבלעדתישארממצריםישראליציאת"

ולכןכולו.לעולםהגיעההחרותאפשרותממצרים,לצאתיכולהעולםכלממצרים
אומרתזאתמצרים.יציאתאלאישראל,יציאתנקראלאמצייניםשאנחנוהמאורע

שמצרים הם היוצאים.

"וְאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתנּו"

הבלבולכללעומתברורים,דבריםאומרתלמשל,גאולהשללשונותבארבעהתורה,
ארץאתלבניהםלתתלאבותשניתנהההבטחהמימושהיאהגאולהמטרתהמצוי:

היציאההיאאחריה,הבאותהגאולותלכלהדגםאתהמהווהמצרים,גאולתכנען.
מעבדות לחירות, כלומר העצמאות הפוליטית.

ההתקשרותשכללסבורעלוליםהגאולה,שלהמובהקהלאומיאופיהאתכששוכחים
זהמשים,מבליובהכרתם.בדתיותםבמעשיהם,תלויהישראל,עםאלהאלוהית

קלקולמפנילהתבטלעשויהישראלשלקדושתםשלפיההנוצריתהדעהאימוץ
המעשים.

אופיאתהקובעתהיאהמנהיגשלגדלותולאלאמור:מההגדה.נעלםמשהאפילו
הגאולה, כי אם סגולת העם הנגאל.

פרמטריםבשלושההגלותאתא)פרקישראל(נצחהמהר"להגדירמדועמובןכעת
היפךהיאוהגאולהוהשעבוד.הפיזורמהמקום,היציאהבלבד:לאומייםשהם

שלושתם: השיבה אל המקום, הקיבוץ והעצמאות.

(על פרשת וארא)
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ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ַהְללּויָה (ויש המגביהים עד גאל ישראל).

ּוְלַקֵּלסְלַעֵּלהְלָבֵר�,ְלַהֵּדר,ְלרֹוֵמם,ְלָפֵאר,ְלַׁשֵּבַח,ְלַהֵּלל,ְלהֹודֹות,ַחּיִָביםֲאנְַחנּוְלִפיָכ�
ְלִׂשְמָחה,ִמּיָגֹוןְלֵחרּותֵמַעְבדּותהֹוִציָאנּוָהֵאלּו:ַהנִִּסיםָּכלֶאתוְָלנּוַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשָעָׂשהְלִמי

ֲחָדָׁשה:ִׁשיָרהְלָפנָיווְנֹאַמרִלְגֻאָּלה.ּוִמִּׁשְעּבּודָּגדֹול,ְלאֹורּוֵמֲאֵפָלהטֹוב,ְליֹוםּוֵמֵאֶבל
ַהְללּויָּה.

"וְנֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּויָּה"

שלושהלל.אומריםלחירותמעבדותשיוצאיםפעםשכלהנביאיםשלקדומהתקנהיש
(יוםאדוםוגלות(חנוכה)בבלמצרים),ליציאתזכר(חגים,מצריםקרה:זהפעמים

העצמאות).

הפילוסופיה.-ובאדוםהדמיון,-בבבלהחוש,-במצריםאחרת:התמודדותגלותכל
שלכישלונההתבררכאשררקהגלות.שלאורכהכךהמתחרהשלעוצמתוכגודל

(רביהגלותמןהיציאההחלה(קאנט)הרוחלחיימוצקיסודלהעמידהפילוסופיה
אברהם ביבאגו).

משנהמקרא,גלות:מכלהעולההתורניתהיצירהאתמבליט(בתיקונים)הזוהר
אחרירקובבניםבאפרוחיםבביצים,השימושאתהמתירההקןשילוחמצוותוקבלה.
'בעליהביצים,אמכם".שולחה"ובפשעיכםהשכינה.גלותכנגדמכוונתהאם,שילוח

יצאנואירופהומגלותבבל.(והתלמוד),משנה''בעליאפרוחים,מצרים.גלותמקרא',
כשבידנו תורת הקבלה, של בנים (מלשון בינה) שהם 'בעלי קבלה'.

ההללבאמצעעוצרים-מיוחדיותרההללוכאןנדירכשלעצמוהואבלילההלל
לסעודה.

ההלל.מאמירתחלקהיא-עצמוהפסחקורבןואכילתהסדרבלילשהאכילהאלא
העצמאות:יוםשלההללהימים,אחריתשלמההללנלמדשהואהזהבהללהמיוחד
מצריםגאולתשלהענייןכלומר,נְַפֵׁשנּו".ְּפדּותוְַעלְּגֻאָּלֵתנּוַעלָחָדשִׁשירְל�"וְנֹוֶדה

.העצמאותליוםהכנהבעצםהואהסדרלילשלהתוכןחדש.לשירלזכותבכדיהוא
כמו-חג"התקדש"כלילמהגלות;שתצאוביום-לכם"יהיה"השירמסביר:רש"י

ההללכלומר:צה:).(פסחיםהסדרלילדהיינוההלל,אתאומריםאתםשבוהלילה
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שאנחנולהללהמקורוהואהימיםלאחריתנדחהסנחריבבמפלתלומרהיהשצריך
אומרים בליל הסדר. את ההלל הזה למדנו מההלל של יום העצמאות שנאמר בלילה!

עֹוָלם.וְַעדֵמַעָּתהְמבָֹר�יְהוָהֵׁשםיְִהייְהוָה.ֵׁשםֶאתַהְללּויְהוָהַעְבֵדיַהְללּויָּהַהְללּו
ִמיְּכבֹודֹו.ַהָּׁשַמיִםַעליְהוָהּגֹויִםָּכלַעלָרםיְהוָה.ֵׁשםְמֻהָּללְמבֹואֹוַעדֶׁשֶמׁשִמִּמְזַרח
ָּדלֵמָעָפרְמִקיִמיּוָבָאֶרץ.ַּבָּׁשַמיִםִלְראֹותַהַּמְׁשִּפיִליָלָׁשֶבת.ַהַּמְגִּביִהיֱא�ֵהינּוַּכיהוָה

ַהָּבנִיםֵאםַהַּביִתֲעֶקֶרתמֹוִׁשיִביַעּמֹו.נְִדיֵביִעםנְִדיִביםִעםְלהֹוִׁשיִביֶאְביֹון.יִָריםֵמַאְׁשּפֹת
ְׂשֵמָחה ַהְללּו יָּה. (תהלים קיג)

"ַהְללּו יָּה ַהְללּו ַעְבֵדי יְהוָה"
והמדרשהירושלמילדברימתאיםמהלל.לאעצמושהואסימן"הללו"אומרכשמישהו

פרעהבהיסטוריה.הללשאמרהראשוןהואפרעה.היההאלההמיליםאתשאמרשמי
להינצלרוצהאתהאםמשה:לואומרמכות.עודיהיובחצותמידייצאולאשאםחשש

הייתםעכשיו'עדואומר:מצווחפרעה"התחילבבוקר.ונצאעכשיואותנותשחרר
'והריפוליטית,עצמאותהכרזתבעצםשזועצמכם!',ברשותאתםואילךמכאןברשותי,

משהומפהלומדיםה''".עבדיהללוהללויהלהללו,ועליכםאתם,הקב"השלעבדיו
הזאתהעובדהמעצםהםפוליטיתמבחינהעצמאיםישראלשבניברגעחשוב:

בןלאאתהאםה'עבדלהיותאפשראימפה:נלמדמזהויותרה'.עבדיאוטומטית
דרכוןלושישלמינאמרההללאמיתיבאופןפוליטית.עצמאותלךאיןאםחורין,

ישראלי.

הנהגתשלתיאורהואהראשוןהפרקהבא?לפרקהקודםהפרקביןההבדלמה
עוסקאשרתיאולוגיאוניברסליקטעזהוההיסטורי.מההקשרמנותקעולמואתהבורא

הבית",עקרת"מושיבישלהפרטכדיעדהאלוהותשלוהפרטיתהכלליתבהשגחה
שמחה".הבנים"אם-העקרותאתפוקדוהואילדים,להשאיןעקרהאישהמלשון

"עיקרשהיאכךעלוהדרשותבביתשנשארתמיבשבילהבית""עקרת(הביטוי
"בצאתשלהפרקואילומודרנית).בעבריתזההמקורית,המשמעותלאזההבית",
ידיעללהיכתביכולהראשוןהפרקכלומר,ההיסטורי.בהקשרנאמרממצרים"ישראל

פילוסוף דתי והפרק השני חייב להיכתב על ידי נביא.

ַמְמְׁשלֹוָתיו.יְִׂשָרֵאלְלָקְדׁשֹויְהּוָדהָהיְָתה�ֵעז.ֵמַעםיֲַעקֹבֵּביתִמִּמְצָריִםיְִׂשָרֵאלְּבֵצאת
ִּכיַהּיָםְּל�ַמהצֹאן.ִּכְבנֵיְּגָבעֹותְכֵאיִליםָרְקדּוֶהָהִריםְלָאחֹור.יִּסֹבַהּיְַרֵּדןוַּיָנֹסָרָאהַהּיָם

ָאֶרץחּוִליָאדֹוןִמִּלְפנֵיצֹאן.ִּכְבנֵיְּגָבעֹותְכֵאיִליםִּתְרְקדּוֶהָהִריםְלָאחֹור.ִּתּסֹבַהּיְַרֵּדןָתנּוס
ִמִּלְפנֵי ֱאלֹוַּה יֲַעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמיִם ַחָּלִמיׁש ְלַמְעיְנֹו ָמיִם. (תהלים קיד)
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"ֵּבית יֲַעקֹב ֵמַעם �ֵעז"
להיותצריךהיהמצרים?יציאתשלהמאפייןזהמדועזרה.שפהמדברהכוונה"ֵ�עז"
בשפהמכל.יותרהמשעבדהדברזהשהשפהאלאמשעבד"?מעםיעקב"ביתכתוב

אומרים,שאנחנומהסמוי.באופןעלינוכפויותמחשבתיותתבניותישמדבריםשאנחנו
מסרים.בתוכהנושאתהשפהלחשוב.אותנומכריחזההלשונית,המוסכמהכלומר

רספונסיכולת,זהאביליטי.responsibilityבאנגלית?"אחריות"אומריםאיךדוגמא:
אותימעמידזהכלומר,כשאשאל.תשובהלתתשליהיכולתתשובה:זהבלטינית

השפהזאתהעבריתדוגמא:אני.לאהעיקר,הואאחר,מלשוןאחריותלמשפט.כביכול
היחידה שהנקבה האנושית היא מילה נקבית של הזכר האנושי - איש אישה.

ולכןשלך,לאשהיאלשפהנטוןלהיותמאשרהשיעבודשלעמוקהיותרהגדרהלךאין
התחיה הלאומית בימינו באה ביחד עם תחיית השפה.

"ַהָּים ָרָאה וַָּינֹס"
לחתן-אומרזהמהב'),(סוטהסוף"יםכקריעתאדםשלזיווגו"קשהרבותינואמרו

בשבילוזהמההטבעאתשבראמימאוד.קלזהסוףיםקריעתהריקשה?אוקלזה
מצד-מסתכליםצדמאיזהתלויאלאסוף!יםמקריעתקלדבראיןהים.אתלקרוע
אםבחתונה,גםכךמזה.קשהדבראיןהנבראמצדואילומזהקלדבראיןהבורא

מצדמסתכלאדםאםאבלבחיים.יתחתןלאאדם-בחתונהשישהקושיעלמסתכלים
האופטימיות שיש בחיים - אין דבר קל מזה. זה ביטוי דו-ערכי.

"ַהָּים ָרָאה וַָּינֹס ַהַּיְרֵּדן יִּסֹב ְלָאחֹור"
והיםאיתםיוסףשלארונואתלקחוישראלמעניין.משהואמרוחז"לראה?היםמה

מופיעיוסףתשובה:שנס?היםלביןיוסףשלארונוביןהקשרמהונס.אותוראה
הטבעפישעלפוטיפר,אשתשלו?הגדולהניסיוןהיהמהייחודית.כאישיותבתנ"ך

הטבע.מןעליוןשהרצוןמלמדיוסףהרצון.מכוחגברוהואשם,ליפולצריךהיההוא
על פי הטבע הים לא ינוס, אבל הוא רואה את ארונו של יוסף והוא יכול לנוס.

היהיוסףהאדם.חירותאתלבטלהטבעבנתונישאיןהוכיחיוסףְלָאחֹור".יִּסֹב"ַהּיְַרֵּדן
הואכןפיעלאףאבלמזה,יודעהיהלאאחדואףפוטיפראשתבחטאלהיכשליכול

שיעבודכולהכלהיאמצריםכיאפשרית.מצריםשיציאתראיהוזויצרו,עלהתגבר
לטבע.
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"ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמיִם ַחָּלִמיׁש ְלַמְעיְנֹו ָמיִם"
המשמעותמהָעֵׁשן".ָהָהרוְֶאתַהּקֹו�ת...ֶאתרִֹאיםָהָעם"וְָכל-סיניבהרמענייןדבר
הקטן".ב"נסיךהגאוגרףשאומרכמוקיים,מורגש,גדול,רציני,דברזהההרזה?של

נראהזההקולות.אתזוכרמיומשם,מפהעפיםהקולותקולות.גםישהזהבעולם
להיותהפכוהקולותַהּקֹו�ת",ֶאתרִֹאיםָהָעם"וְָכל-ופתאוםבמציאות.חלושכדבר

והתחתוןלתחתוןהפךהעליוןעשן.להיותהפךההרואילוהאובייקטיבית,המציאות
אתורואיםנעלמתהזההעולםשלהממשותשפתאוםהמוותשלהמצבזהלעליון.
ממאפייניאחדֵמָרחֹק".וַּיַַעְמדּווַּיָנֻעּוָהָעם"וַּיְַרא-נוראפחדוהםלכןהעליון.העולם

-כאןגםכךמתערער.כיציבלקבלשרגיליםמההביטחון,התמוססותהואההתגלות
להיותהופךהיציב,הקשה,הסלע",ָמיִםְלַמְעיְנֹוַחָּלִמיׁשָמיִםֲאַגםַהּצּורַההְֹפִכי"

נוזלי/בתנועה.

ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּכֹוס ַעד ָּגַאל יְִׂשָרֵאל.

כמומהשמחה.חלקזהכוסלהריםהו"..."יומבסוטים.כיהכוס?אתמגביהיםלמה
שמאחלים כל מיני ברכות אז מגביהים את הכוס.

שראינו.מהכלאתמסכמתהיאהסדר.בלילרקנאמרתהיאמיוחדת,ברכהישוכאן
לילשלשהסיפורלומרבאזהשיהיה.מהעלוחצישהיהמהעלמדברמהברכהחצי

לאהסיפורגםההלל.כמובאמצע,קטועחסר,סיפורהואפסחשלהגדהושלהסדר
נגמר, לא הושלם.

וְִהִּגיָענּוִמִּמְצַריִם,ֲאבֹוֵתינּוֶאתוְָגַאלְּגָאָלנּוֲאֶׁשרָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ֵָּכןּוָמרֹור.ַמָּצהּבֹוֶלֱאָכלַהֶּזהַלַּליְָלה וְִלְרָגִליםְלמֹוֲעִדיםיִַּגיֵענּוֲאבֹוֵתינּווֵא�ֵהיֱא�ֵהינּויְי

ִמןָׁשםוְנֹאַכלַּבֲעבֹוָדֶת�.וְָׂשִׂשיםִעיֶר�ְּבִבנְיַןְׂשֵמִחיםְלָׁשלֹום,ִלְקָראֵתנּוַהָּבִאיםֲאֵחִרים
ַעלָחָדשִׁשירְל�וְנֹוֶדהְלָרצֹון,ִמְזַּבֲח�ִקירַעלָּדָמםיִַּגיַעֲאֶׁשרַהְּפָסִחיםּוִמןַהְּזָבִחים

ְּגֻאָּלֵתנּו וְַעל ְּפדּות נְַפֵׁשנּו. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ָּגַאל יְִׂשָרֵאל.

חזרנוהריההגדהסיפורשלהמשמעותמהלהגדהפירושובתחילתשואלהאברבנאל
עםבספרדאנחנועכשיואםאותנושגאלתתודהלהגידהמשמעותמהלשעבוד.

האינקוויזיציה?
הוכח.עבורויותרשיעבודלאהואשיעבודשוםאחת,פעםשנגאלעםבעצמו:ועונה

שאתה יכול להיות בן חורין. ולכן גם יהודים בגלות אמרו את זה.
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"וְנֹוֶדה ְל� ִׁשיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו וְַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו"

אתמספקשלאחסרהללהואכאןאומריםשאנחנוההללאחר.שיררוציםאנחנו
הסחורה, אנחנו רוצים שיר חדש, על העצמאות המדינית, וזה ההלל של יום העצמאות.

גאלתנו,"ממצריםרוחני.זהופדותפוליטיזהגאולהפדות?לביןגאולהביןההבדלמה
פוליטיהמימדים:שניאתהכוללתישועהזהביחדופדותגאולהפדיתנו".עבדיםמבית

ורוחני (פוליטי קודם ורק אחר כך רוחני).

"ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ָּגַאל יְִׂשָרֵאל"
עברלשוןשזהלהגידאפשר"ָּגַאל"?פירושמהיְִׂשָרֵאל"."ָּגַאלברכה:שלקלאסיסיום
ה'אתה"ברוךלהגידצריךהיהתקנית,עבריתלאזהכךאםאבלג.א.ל.,הפועלשל

אומרתהיאליבוביץ',נחמהשלמענייןהסברישגאל"."אשראוישראל",אתשגאל
ש"גאל" זה מלשון שם מקצוע, כמו נפח, ספר, נגר. "ָּגַאל" - מי שאומנותו לגאול.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס ְּבַהָסַּבת ְׂשמֹאל.

בהמה.לאשאתהמראהשהברכהמסבירהכוזרילאכילה?להוסיףבאותהברכותמה
המודעותעלשמראהמרחקאדם,שאתהשיראהמשהוצריך-לאכולובארעבאתה
היאהברכהאלאעשר.עדלספורפשוטאפשריהיהכך,אםאבלשעושים.למה

נותןאברהםאיךמתארהמדרשתודה.לוואומרממישהומקבלשאניההכרההודאה,
דיברלאאברהםלו.ולהודותה'אתלהכיראותםלימדכךומתוךאוכלאורחלעוברי

אלאהזו?בדרךלמהמיסיונר?הואמה,לאכול.להםנתןאלאולוגיקה,פילוסופיהעל
וכךמבחוץ,חייואתמקבלשהואלכךאמצעיבלתיבאופןמודעהואאוכלכשהאדם

האוכלדרךעוברלאזהאםבורא.ישנבראאניואםהנברא,שלהנפשיתבעמדההוא
זה רק ספקולציות, כמו ההוכחות של דקארט למציאות האל.

ָרְחָצה
נֹוְטִלים ֶאת ַהיַָדיִם ּוְמָבְרִכים

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל נְִטיַלת יָָדיִם.
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מֹוִציא, ַמָּצה
וִיָבֵר�ְּביָדֹוְׁשָלְׁשָּתןוְיֹאַחזַהְּׁשֵלמֹות,ְׁשֵּתיֵּביןַהְּפרּוָסהֶׁשִהּנִיָחן,ְּבֵסֶדרַהַּמּצֹותיִַּקח

וַהְּפרּוָסה.השלמהַעלַמָּצה"ֲאִכיַלת"ַעלויברךהתחתונהאתמידיויניח"ַהּמֹוִציא",
וְיֹאַכלְּבֶמַלח,וְיְִטְּבֵלםַהְּפרּוָסהִמןֵׁשנִיוְַכַּזיִתַהְּׁשֵלָמהָהֶעְליֹונָהִמןְּכַזיִתיְִבַצעָּכ�ַאַחר

ְּבַהָסָּבה ְׁשנֵי ַהֵּזיִתים

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

"ַהּמֹוִציא ֶלֶחם"

להתפיחהרעיוןלחם.ולאמצההיההקדוםהלחםהפרה-היסטורית,מהתקופהעוד
המצרים;שלהיה-יותרוטעיםלשמןהשאור)(בעזרתאותוולהפוךהלחםאת

בדבשגםמשתמשיםהיוולפעמים(השמרים),השאוראתשהמציאואלוהיוהמצרים
ממנותקטירולאדבשוכלשאורכל"כיהציווי:אתשמסביר(מהההחמצהבתהליך

מצייניםאנובו(וביוםמצריםביציאתמדועמובןזהרקעעליא)).ב',(ויקראלה'"אשה
אותה לדורות) אנו פוסקים מלאכול את ה"לחם המצרי" וחוזרים אל הלחם הקדום.

(תחילת 'תיקון החמץ העולמי')

אושרקצתליישאםחורין.בןאדםהואהעניעניים.לחםכלום,בושאיןלחםזהמצה
רקלוונשארעניונהיהעשירשהיהאדםעלסיפורישחורין.בןלהיותהפסקתיאני

צדישלעלות.רקיכולהואמכאןכישמח,והיההבגדיםאתלוגנבוואזשלו,הבגדים
של חירות בזה שאין לי. זה המצה.

האותאתומוסיףיוצאאתהאם"מה".זהסתמיותמהסתמיות.אותנוהוציאההמצה
לא-ְלִהְתַמְהֵמַּה"יְָכלּו"וְ�אכתובבתורהמצה.נהיהאזצא)(מלשון-צ'-היציאהשל
מגלהאניהמצהאתאוכלכשאניאחרות:במיליםמצה.אכלוולכן"מה",להיותיכלו

את החירות שלי.
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ָמרֹור
ְמָבֵר�ַהֲחרֹוֶסת,ּוְמנֵַערחֹוֵזרַּבֲחרֹוֶסת,ּוַמְטִּבלֹוָמרֹורְּכַזיִתלֹוֵקַחֵמַהְמֻסִּביםֶאָחדָּכל

וְאֹוֵכל ְּבִלי ַהָסָּבה.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו וְִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

מסוגלשהואנגמל?שהואההוכחהמהשנגמל,אדםאבלונורא,איוםזהשמעשןאדם
אתשמסמלהמרוראתאוכלמצהשאכלחוריןכבןאניגםכךאחת.סיגריהלעשן

העבדות.

טעם החרוסת

כיהטיט?אתלזכורחשובלמהבתנור.לבניםעושיםממנוהחומרלטיט,זכרהחרוסת
להיותהאדםשלהניסיוןזהבבלמגדלטיט.היהבושגםבבלמגדלאתלתקןבאזה

להכיןצריךהיההאדםאזהקב"ה,שבראאבניםאיןבבבלבראשית.במעשהשותף
מקדשיםכביכולאנחנובאלוהות.כמרדלאדםשימשהזופעולהמלאכותיות.אבנים

יוםשלהמנגלכמושמיא,כלפיחוצפהשהואסודזהבאלוהים.המרידהאת
.2העצמאות

כליזההאשכילאדם,האשאתשמסרזהעלנענשפרומתאוסהיווניתבמיתולוגיה
לונתןלאהואבעצמו.האלידיעללאדםניתנההאשהיהדותלפיואילוהטכנולוגיה,

שתילאדםנתןשהואכךכדיעדהאדםשלבשותפותמעונייןהקב"האלאבוער,לפיד
אבנים כדי לשפשף ולהוציא אש.

ּכֹוֵר�
אֹוְכִליםיַַחד,וְכֹוְרִכיםָמרֹורְּכַזיִתִעםַהְּׁשִליִׁשיתַהַמָּצהִמןְּכַזיִתלֹוֵקַחֵמַהְמֻסִּביםֶאָחדָּכל

ְּבַהָסָּבה ּוְּבִלי ְּבָרָכה. ִלְפנֵי ָאְכלֹו אֹוֵמר:
ַמָּצהפסחּכֹוֵר�ָהיָהַקּיָם:ָהיָהַהִּמְקָּדׁשֶׁשֵּביתִּבְזַמןִהֵּללָעָׂשהֵּכןְּכִהֵּלל.ְלִמְקָּדׁשֵזֶכר

ּוָמרֹור וְאֹוֵכל ְּביַַחד, ְלַקּיֵם ַמה ֶׁשּנֱֶאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו.

זכרשהיאהמצהאכילתרקאלאהסדרללילמתאימהלאמרוראכילתלכאורה
לכןח"ו.הןרשויותששתימוטעית,תפיסהלהיווצריכולההיתהכך,אםאבללחרות.

שגזרשמילהורותכרוכים,ואפילוהלילהבאותוהמרורואתהמצהאתלאכולה'ציוונו

שמונה קבצים ח קנז2
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מאכללהוסיףנדרשכךלשםמהשיעבוד.אותנושגאלמיבעצמוהואשעבודעלינו
האחדותעלמוריםהילכותיופרטישכלהפסח,קרבןוהואעצמה,האחדותעלהמורה

(מהר"ל)

פניעלה'בעבודתהחירותאתלהעדיףהתורהלנומורהאזקרבן?איןוכאשר
אתמבטאיםישראלחכמיאךקרבן.שאיןבזמןגםדאורייתאהמצהאכילתהשיעבוד,

דרבנן.כמצווההמרוראתקבעוולכןמצב,בכלהבורא,בייחודישראלעםשלהאמונה
וכך נשמרת אמונת הייחוד בלבותיהם של ישראל מול כל נסיונות ההיסטוריה.

החכמיםשביןלהניחישהכורך?לגבילהללחכמיםביןהמחלוקתמשמעותמה
לביתהללביתביןהמרובותהמחלוקותיסודמהשמאי.גםהיההללעלהחולקים

עצמו,בפניעומדיסודכלבשמיםמציאותי.והלל(כשמו)שמיימיהואשמאישמאי?
(הלל)במציאותאבלמרור.זהומרורמצהזהמצהברור:יהיהשהכלרוצהושמאי

לפילאילן,השנהראשמתידוגמא:צדדים.שנילראותאפשרדברבכלמעורבב,הכל
ביניהם?המחלוקתיסודמהבשבט.בא'זהשמאיביתולפיבשבט,בט"וזההללבית

ב"האבלבעץ,לעלותמתחילהשרף,האילנות,שלהלשדבשבטשבא'אומרהתלמוד
שמאיוביתהמציאותלפיהולכיםהללביתבשבט.בט"ורקזהאתשרואיםאומרים

לפי הפוטנציאל. אם-כן, שמאי רואה את האידיאל והלל את המציאות.

ֻׁשְלָחן עֹוֵר�
יֹוֵתריֹאַכלו�אְמֻבָּׁשלֹות.ֵּביִציםְּתִחָּלהֶלֱאכֹולוְנֹוֲהִגיםָהֲערּוָכהַהְּסעּוָדהוְׁשֹוִתיםאֹוְכִלים

ִמֵּדי, ש�א ִתְהיֶה ָעָליו ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ֲאִכיָלה ַּגָּסה.

ָצפּון
ַלֲאִפיקֹוָמןְצפּונָהֶׁשָהיְָתהֵמַהַּמָּצהְּכַזיִתֵמַהְּמֻסִּביםֶאָחדָּכללֹוֵקַחַהְּסֻעָּדהְּגַמרַאַחר

וְאֹוֵכל ִמֶּמּנָה ַכַּזיִת ְּבַהִּסָּבה. וְָצִרי� ְלָאְכָלּה קֶֹדם ֲחצֹות ַהַּליְָלה.
אכילת אפיקומן כנגד קרבן הפסח שנזכה לשוב ולהקריבו במהרה בימינו אמן.

הבשלתה.לאמצעשהגיעהתבואהשלמצבמציינתאביבהמילהמקראית,בעברית
זהותם.הבשלתבחציהםאףממצרים.היוצאיםישראלבנישלהמצבבעצמוזהו

המקדש.ובנייתהארץובכיבושתורהבקבלתהשלימוהטרםאךחירות,אמנםקיבלו
אחדגםזהוד).יג,(שמותהאביב"בחודשיוצאיםאתם"היוםהכתוב:אומרכןעל
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מתאיםהיהממצריםאזאבותינויצאואלמלאגםלכןהצאן.המלטתשלהזמנים
אבינו,יצחקכברנהגגםכךואכןהרועים.ידיעלשההקרבתידיעללה'להודות
חגיגהקרבןכנגדואחדפסחקרבןכנגדאחדיעקב,שלהעיזיםגדיימשניכשאכל
לדד,(דבריםגוי"מקרב"גוימאמו:הנולדכשההםישראלאףאליעזר).דרבי(פרקי

שהמאורעאםכיהחג,שלהתאריךאתקבעהמאורעשלאללמדךשם).בספריועי'
התרחש בזמן הראוי לו.

(פסח - אביב)

עלאותוולתתבסףאשרבדםאזובאגודתלטבולשנצטווינובכךמיוחדמצריםפסח
יוצאוקרנותיו.כקירותיוהןוהמזוזותוהמשקוףלמזבח,תחליףהואהביתהבית.פתח

הואהעולההמסרעצמו.המזבחבחללאםכילמזבח,מחוץלאנעשיתהבשרשאכילת
האכילה,מעשהבעצםהמזבחשלקדושהמדרגתהופיעהשלנוההסטוריהשבראשית

שלהדורמברראותהבטבע,הגנוזההקדושהשלהרעיוןבתורלהתבררשעתידמה
עקבתא דמשיחא, כפי שבאר הראי"ה קוק (אוה"ק ב, הקודש הכללי, כג).

לחירותהיציאהערבאכילתוישראל.בניידיעלהנאכלמצריםאלוהיכבש,הואהפסח
המצוייםקדושהשלניצוצותבגאולתנו,להיגאלהראוייםמצריםשלערכיההפנמתהיא

באופןהכוללתהישראלית,הזהותלעיצובהמצטרפיםהכללית,התרבותבמרחבי
בנילמספרעמיםגבולות"יצבהכתובכמאמרהאנושות,שלפרצופיהכללאתתמציתי
ישראל".

ָּבֵר�
מֹוְזִגין ּכֹוס שִליִׁשי ּוְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ַהָמזֹון

נוסח עדות מזרח
יֹו"דֵׁשםְליֲַחָדאּוְדִחילּו,ּוְרִחימּוּוְרִחימּוִּבְדִחילּוּוְׁשִכינְֵּתּה,הּואְבִרי�ֻקְדָׁשאיִחּודְלֵׁשם
ְלַקּיֵםָּבִאיםֲאנְַחנּוֲהֵרייְִׂשָרֵאל,ָּכלְּבֵׁשםְׁשִליםְּביִחּוָדאֵה"אאֹותוָא"וְּבאֹותֵה"אאֹות

יְיֶָאתּוֵבַרְכָּתוְָׂשָבְעָּתוְָאַכְלָּתַּבּתֹוָרה:ַּכָּכתּובַהָּמזֹון,ִּבְרַּכתְלָבֵר�ְדאֹוַריְָתאֲעֵׂשהִמְצוַת
ִָמְּלָפנֶי�,ָרצֹוןוִיִהיֶעְליֹון.ְּבָמקֹוםזֹוִמְצוָהׁשֶֹרׁשְלַתֵּקןֱא�ֶהי�, ֲאבֹוֵתינּו,וֵא�ֵהיֱא�ֵהינּויְי
ְׁשִליִׁשיתּוְבָרָכהְׁשנִּיָהּוְבָרָכהִראׁשֹונָהְּבָרָכהְלָפנֶי�ּוְרצּויָהּוְמֻקֶּבֶלתֲחׁשּוָבהֶׁשִּתְהיֶה

ּוְלַהְמִׁשי�נְֻקִּביןַמּיִיןְלַהֲעלֹותוְִסּיּוַעוְֵעֶזרוִיכֶֹלתּכַֹחָלנּווְִתֵּתןַהָּמזֹון.ַעלַעָּתהנְָבֵר�ֲאֶׁשר
ְלָפנֶי�,ּוְרצּויָהּוְמֻקֶּבֶלתֲחׁשּוָבהִּתְהיֶהוְַגם[ַהְּגדֹוָלה].וְָרֵחלְליְִׂשָרֵאלַהּמֹוִחיןַאְרַּבַעת

נְֻקִּבין,ַמּיִיןְלַהֲעלֹותוְִסּיּוַעוְֵעֶזרוִיכֶֹלתּכַֹחָלנּווְִתֵּתןַעָּתה.נְָבֵר�ֲאֶׁשרְרִביִעיתְּבָרָכה
ָהְראּויֹותְּבָכל-ַהַּכָּונֹותִכַּוּנּוְּכִאּלּוְלָפנֶי�וְיֲַעֶלהוְָרֵחל.ְליֲַעקֹבַהּמֹוִחיןַאְרַּבַעתּוְלַהְמִׁשי�
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ּכֹונְנָהיֵָדינּוּוַמֲעֵׂשהָעֵלינּו,ֱא�ֵהינּוֲאדֹנָינַֹעםוִיִהיַהָּמזֹון.ֶׁשלֵאּלּוְּבָרכֹותְּבַאְרַּבעְלַכּוֵן
ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו.

ָלַדַעתגֶסָלה.ִאָּתנּוָּפנָיויֵָארוִיָבְרֵכנּויְָחּנֵנּוֱא�ִהיםבִׁשיר.ִמְזמֹורִּבנְִגינֹתַלְמנֵַּצחא
וִיַרּנְנּויְִׂשְמחּוהֻּכָּלם.ַעִּמיםיֹודּו�ֱא�ִהיםַעִּמיםיֹודּו�דיְׁשּוָעֶת�.ּגֹויִםְּבָכלַּדְרֶּכ�ָּבָאֶרץ

יֹודּו�ֱא�ִהיםַעִּמיםיֹודּו�וֶסָלה.ַּתנְֵחםָּבָאֶרץּוְלֻאִּמיםִמיׁשֹורַעִּמיםִתְׁשּפֹטִּכיְלֻאִּמים
ָּכלאֹתֹווְיִיְראּוֱא�ִהיםיְָבְרֵכנּוחֱא�ֵהינּו.ֱא�ִהיםיְָבְרֵכנּויְבּוָלּהנְָתנָהֶאֶרץזֻּכָּלם.ַעִּמים

ַאְפֵסי ָאֶרץ. (תהלים סז)
ֲאָבֲרָכה ֶאת יְהוָה ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי. (תהלים לד, ב)

יב,(קהלתָהָאָדם.ָּכלֶזהִּכיְׁשמֹורִמְצֹו ָתיווְֶאתיְָראָהֱא�ִהיםֶאתנְִׁשָמעַהּכֹלָּדָברסֹוף
יג)

ְּתִהַּלת יְהוָה יְַדֶּבר ִּפי וִיָבֵר� ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם וֶָעד. (תהלים קמה, כא)
וֲַאנְַחנּו נְָבֵר� יָּה ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם ַהְללּו יָּה. (תהלים קטו, יח)

וַיְַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יהוה (יחזקאל מא, כב)

המזמן: ִּבְרׁשּוְתֶכם! (ַהב ָלן וְנְִבִרי� ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא)
עונים: ָׁשַמיִם!

יֹוָמאּוִבְרׁשּותַמְלְּכָתא)ַׁשָּבתּוִבְרׁשּות(בשבת:ַקִּדיָׁשאִעָּלָאהַמְלָּכא(ִּבְרׁשּותהמזמן:
ָטָבא ַקִּדיָׁשא (ּוִבְרׁשּות מֹוַרי וְַרּבֹוַתי) ּוִבְרׁשּוְתֶכם) נְָבֵר� (בעשרה ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו

עונים: ָּברּו� (ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחיִינּו
המזמן: ָּברּו� (ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחיִינּו

ְּבֶחֶסדְּבֵחןְּבטּובֹוֻּכּלֹוָהעֹוָלםוְֶאתאֹוָתנּוַהָּזןָהֵאלָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָחַסר�אָּתִמידַהָּגדֹולּוְבטּובֹוַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכיְלָכל-ָּבָׂשרֶלֶחםנֵֹתןַרִּבים.ּוְבַרֲחִמיםְּבֶרוַח

ַלּכֹל,ָערּו�וְֻׁשְלָחנֹוַלּכֹל,ּוְמַפְרנֵסָזןֵאלהּואִּכיוֶָעד,ְלעֹוָלםָּתִמידָמזֹוןָלנּויְֶחַסרוְַאלָלנּו
יֶָד�ֶאתּפֹוֵתַחָּכָאמּור:ֲחָסָדיוּוְברֹבְבַרֲחָמיוָּבָראֲאֶׁשרְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיוּוָמזֹוןִמְחיָהוְִהְתִקין

ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.

ַחּיִיםוְתֹוָרהְּבִריתּוְרָחָבהטֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשִהנְַחְלָּתַעלֱא�ֵהינּויְיְָּל�נֹוֶדה
ִּבְבָׂשֵרנּוֶׁשָחַתְמָּתְּבִריְת�וְַעלֲעָבִדים,ִמֵּביתּוְפִדיָתנּוִמְצַריִםֵמֶאֶרץֶׁשהֹוֵצאָתנּוַעלּוָמזֹון,

ּוְמַפְרנֵסָזןָׁשַאָּתהּוָמזֹוןַחּיִיםוְַעלֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,ְרצֹונָ�ֻחֵּקיוְַעלֶׁשִּלַּמְדָּתנּוּתֹוָרְת�וְַעל
אֹוָתנּו.

ּוֵבַרְכָּתוְָׂשָבְעָּת,"וְָאַכְלָּתָּכָאמּור:ְׁשָמ�,ֶאתּוְמָבְרִכיםָל�מֹוִדיםֲאנְַחנּוֱא�ֵהינּויְיַָהּכֹלַעל
ֶאת יְיָ ֱא�ֶהי� ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר נַָתן ָל�." ָּברּו� ַאָּתה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָּמזֹון.
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וְַעלְּכבֹוָד�ִמְׁשַּכןִצּיֹוןַהרוְַעלִעיָר�יְרּוָׁשַליִםוְַעלַעָּמ�יְִׂשָרֵאלוְַעלָעֵלינּוֱא�ֵהינּויְיַָרֶחם
ְרֵענּו,ָאִבינּו!ָעָליו.ִׁשְמ�ֶׁשּנְִקָראוְַהָּקדֹוׁשַהָּגדֹולַהַּביִתוְַעלְּדִביָר�,וְַעלְמעֹונָ�וְַעלֵהיָכָל�
ַָּתְצִריֵכנּווְַאלָצרֹוֵתינּו,ִמָּכלְמֵהָרהָלנּוַהְרוַחַהְרוִיֵחנּו,ַּכְלְּכֵלנּו,ַּפְרנְֵסנּו,זּונֵנּו, ֱא�ֵהינּויְי
ָהֲעִׁשיָרהוְָהְרָחָבהַהְּמֵלָאהְליְָד�ֶאָּלאַהְלוָָאָתם,ִליֵדיוְ�אוָָדםָּבָׂשרַמְּתנֹותִליֵדי

ָּדוִדֵּביתּוַמְלכּותַהָּבא,ְלעֹוָלםנִָּכֵלםוְ�אַהֶּזהָּבעֹוָלםנֵבֹוׁשֶׁש�אָרצֹוןיְִהיוְַהְּפתּוָחה.
ְמִׁשיָח� ַּתֲחִזיֶרּנָה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו.

ָוְַהֲחִליֵצנּוְרֵצהמֹוִסיִפין:ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹולַהַׁשָּבתַהְּׁשִביִעייֹוםּוְבִמְצוַתְּבִמְצֹוֶתי�ֱא�ֵהינּויְי
ֻחֵּקיְּכִמְצוַתּבֹווְנְִתַעּנֵגּבֹווְנָנּוַחּבֹונְִׁשּבֹותִמְּלָפנֶי�.הּואוְָקדֹוׁשָּגדֹוליֹוםִּכיַהֶּזה.וְַהָקדֹוׂש
ַאָּתהִּכיְביֵָמינּו,ִּבְמֵהָרהִצּיֹוןְבנֶָחַמתוְַהְרֵאנּוְמנּוָחֵתנּו.ְּביֹוםוְיָגֹוןָצָרהְּתִהיוְַאלְרצֹונָ�.

ַאלָׁשַכְחנּו.�אוְַהָּקדֹוׁשַהָּגדֹולֵּביְת�ָחְרַּבןוְָׁשִתינּו,ֶׁשָאַכְלנּווֲַהַגםַהּנֶָחמֹות.ַּבַעלהּוא
ִּתְׁשָּכֵחנּו ָלנֶַצח וְַאל ִּתְזנֵָחנּו ָלַעד, ִּכי ֵאל ֶמֶל� ָּגדֹול וְָקדֹוׁש ָאָּתה.

וְִזְכרֹוןִזְכרֹונֵנּווְיִָּזֵכר,יִָּפֵקדיִָּׁשַמעוְיֵָרֶצה,יֵָרֶאהיִַּגיַע,וְיָבֹוא,יֲַעֶלהֲאבֹוֵתינּו,וֵא�ֵהיֱא�ֵהינּו
יְִׂשָרֵאלֵּביתָּכל-ַעְּמ�וְִזְכרֹוןַעְבָּד�,ָּדוִדֶּבןָמִׁשיַחוְִזְכרֹוןִעיָר�,יְרּוָׁשַליִםִזְכרֹוןֲאבֹוֵתינּו,

ַהַּמּצֹותַחגְּביֹוםּוְלָׁשלֹום,טֹוִביםְלַחּיִיםּוְלַרֲחִמים,ְלֶחֶסדְלֵחןְלטֹוָבהִלְפֵלָטהְלָפנֶי�,
ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו.

ָָזְכֵרנּו יְׁשּוָעהִּבְדַברטֹוִביםְלַחּיִיםבֹווְהֹוִׁשיֵענּוִלְבָרָכה,בֹוּוָּפְקֵדנּוְלטֹוָבה,ּבֹוֱא�ֵהינּויְי
וְַרחּוםַחּנּוןֶמֶל�ֵאלִּכיֵעינֵינּו,ֵאֶלי�ִּכיוְהֹוִׁשיֵענּוָעֵלינּו,וְַרֵחםוֲַחמֹלוְָחּנֵנּו,חּוסוְַרֲחִמים;

ָאָּתה.

וְִתְבנֶה יְרּוָׁשַליִם ִעיָר� ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו. ָּברּו� ַאָּתה יְיָ, ּבֹונֵה יְרּוָׁשָליִם (בלחש ָאֵמן).

ַׁשָּבתֹותֶׁשּנַָתןָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְהֹוָה,ַאָּתה(ָּברּו�רצה:לומרבשבתשכחאם
ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות וְִלְבִרית. ָּברּו� ַאָּתה יְהֹוָה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת)

ְלַעּמֹוטֹוִביםיִָמיםֶׁשּנַָתןָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְהֹוָה,ַאָּתה(ָּברּו�ויבוא:יעלהשכחאם
ַהַּמּצֹותַחגיֹום)וְֶאתַהֶּזה(ַהַּׁשָּבתרצה:גםשכחאם(יֹוםֶאתּוְלִׂשְמָחה,ְלָׂשׂשֹוןיְִׂשָרֵאל

ַהֶּזה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ָּברּו� ַאָּתה יְהֹוָה, ְמַקֵּדׁש יְִׂשָרֵאל וְַהְּזַמּנִים).

ְקדֹוֵׁשנּוּגֹוֲאֵלנּוּבֹוְרֵאנּוַאִּדיֵרנּוַמְלֵּכנּוָאִבינּוָהֵאלָלַעדָהעֹוָלםֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָלנּוֵהִטיבהּואוָיֹוםיֹוםֶׁשְּבָכלַלּכלוְַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל�יְִׂשָרֵאלרֹוֵעהרֹוֵענּויֲַעקֹבְקדֹוׁש
וְַרֲחִמיםוֶָחֶסדֵחןָלַעדיְִגְמֵלנּוהּואגֹוְמֵלנּוהּואְגָמָלנּוהּואָלנּויֵיִטיבהּואָלנּוֵמִטיבהּוא

וְֶרוַח וְַהָּצָלה וְָכל טֹוב
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ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו
ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ
ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים

ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו יִָרים
ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּפַאר ָּבנּו ְלנֵַצח נְָצִחים

ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד וְ�א ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר וְ�א ְבִאּסּור ְּבנַַחת וְ�א ְבָצַער
ָהַרֲחָמן הּוא יִֵּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵינּו

ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַלח ְּבָרָכה ְרוָָחה וְַהְצָלָחה ְּבָכל-ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו
ָהַרֲחָמן הּוא יְַצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו

ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשּבֹר עֹל ָּגלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו
ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו

ָהַרֲחָמן הּוא יְִרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה
ָהַרֲחָמן הּוא יְִפַּתח ָלנּו ֶאת יָדֹו ָהְרָחָבה

ַאְבָרָהםֲאבֹוֵתינּוֶׁשּנְִתָּבְרכּוְּכמֹוַהָּגדֹולִּבְׁשמֹוִמֶּמּנּווְֶאָחדֶאָחדָּכליְָבֵר�הּואָהַרֲחָמן
יְִצָחק וְיֲַעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל ֵּכן יְָבֵר� אֹוָתנּו יַַחד ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה וְֵכן יְִהי ָרצֹון וְנֹאַמר ָאֵמן

ָהַרֲחָמן הּוא יְִפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו

בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו עֹוָלם ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים
ַהָרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכלֹו טֹוב

ָכלוְיְִהיּונֱֶחָטאְלִבְלִּתיָּפנֵינּוַעליְִרָאתֹווְִתְהיֶהְּבִלֵּבנּווְַאֲהָבתֹוּתֹוָרתֹויִַּטעהּואָהַרֲחָמן
ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמיִם

ָּכל-ַמֲעַדּנֵיּבֹווִיַסֵּדרָעָליוֶׁשָאַכְלנּוַהֶּזהַהֻּׁשְלָחןֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןהאורח:ברכת
ִמֶּמּנּווְָכל-ָצֵמאיֹאַכלִמֶּמּנּוָּכל-ָרֵעבַהָּׁשלֹוםָעָליוָאִבינּוַאְבָרָהםֶׁשלְכֻׁשְלָחנֹווְיְִהיֶהעֹוָלם

ַּבַעלֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןָאֵמןעֹוָלִמיםּוְלעֹוְלֵמיָלַעדָּכל-טֹובִמֶּמּנּווְַאל-יְֶחַסריְִׁשֶּתה
ּוִבנְָכִסיםֶׁשּיְִחיּוְּבָבנִיםוְָכל-ֲאֶׁשר-לֹווְִאְׁשּתֹוּוָבנָיוהּואַהּזֹאתַהְּסֻעָּדהּוַבַעלַהֶּזהַהַּביִת

ָָּבֵר�ֶׁשּיְִרּבּו ָלִעירּוְקרֹוִביםֻמְצָלִחיםּונְָכֵסינּונְָכָסיווְיְִהיּוִּתְרֶצהיָָדיוּופַֹעלֵחילֹויְי
ְּבעֶֹׁשרָּכל-ַהּיִָמיםוְָׂשֵמַחָׂשׂשָעֹוןוְִהְרהּורֵחְטאְּדַברׁשּוםְלָפנֵינּווְ�אְלָפנָיווְַאל-יְִזַּדֵּקק

וְָכבֹוד ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם �א יֵבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה וְ�א יִָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון

ַלֲעבֹוָדתֹוַקּיָָמא,ֶׁשלְזָכִריםְּבָבנִיםוְַהַּכָּלה,ֶהָחָתןֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןחתן:בסעודת
יְִתָּבַר�.
ִמְׁשֲאלֹותָּכלהּוא,ָּברּו�ַהָּקדֹוׁשָלנּווְיִֵּתןַהֶּזה,ַּבֻּׁשְלָחןַהְּמֻסִּביןָּכלֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמן

ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה.

ַהּיֹוֶלֶדת,וְִאְׁשּתֹוהּואַהֵּבן,ֲאִביַהֶּזהַהַּביִתַּבַעלֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןמילה:בסעודת
ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.
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יְַזֵּכהּוָּכ�ְלִמיָלה,הּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשֶׁשִּזָּכהּוּוְכֵׁשםַהּנֹוָלד,ַהּיֶֶלדֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמן
ְלִהָּכנֵס ַלּתֹוָרה ּוְלֻחָּפה, ּוְלִמְצֹות ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, וְֵכן יְִהי ָרצֹון וְנֹאַמר ָאֵמן.

ֲאֶׁשרוְָכלֵהםַּבִּמְצוָה,ַהִּמְׁשַּתְּדִליםּוְׁשָארוְַהּמֹוֵהלַהַּסנְָּדקַמֲעַלתֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמן
ָלֶהם.

ָהַרֲחָמן הּוא יְַחּיֵינּו וִיַזֵּכנּו וִיָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ַמְגִּדיל (ִמְגּדֹול) יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו וְעֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדוִד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם

ְּכִפיִרים ָרׁשּו וְָרֵעבּו וְדְֹרֵׁשי יְיָ �א יְַחְסרּו ָכל טֹוב
נַַער ָהיִיִתי ַּגם ָזַקנְִּתי וְ�א ָרִאיִתי ַצִּדיק נֱֶעָזב וְַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם

ָּכל ַהּיֹום חֹונֵן ּוַמְלוֶה וְַזְרעֹו ִלְבָרָכה
ִלְבָרָכהיְִהיֶהֶּׁשהֹוַתְרנּוּוַמהִלְרפּוָאהיְִהיֶהֶּׁשָּׁשִתינּוּוַמהְלָׂשְבָעהיְִהיֶהֶּׁשָאַכְלנּוַמה

וָָאֶרץ.ָׁשַמיִםעֵֹׂשהַליהוָהַאֶּתםְּברּוִכיםיְיָ.ִּכְדַברוַּיֹוִתרּווַּיֹאְכלּוִלְפנֵיֶהםוַּיִֵּתןְּכִדְכִתיב
ָוְָהיָהַּביהוָהיְִבַטחֲאֶׁשרַהֶּגֶברָּברּו� ָיִֵּתןְלַעּמֹועֹזיְהֹוָהִמְבַטחֹו.יְי ֶאת-ַעּמֹויְָבֵר�יְי

וְִאְמרּויְִׂשָרֵאלָּכל-ַעּמֹווְַעלָעֵלינּוָׁשלֹוםיֲַעֶׂשהְבַרֲחָמיוהּואִּבְמרֹוָמיוָׁשלֹוםעֹוֶׂשהַבָּׁשלֹום.
ָאֵמן.

נוסח אשכנז
ִרּנָהּוְלׁשֹונֵנּוִּפינּוְׂשחֹוקיִָּמֵלאָאזְּכחְֹלִמים.ָהיִינּוִצּיֹוןִׁשיַבתֶאתיְיְָּבׁשּובַהַּמֲעלֹותִׁשיר
ִָהְגִּדילַבּגֹויִםיֹאְמרּוָאז ִָהְגִּדילֵאֶּלה.ִעםַלֲעׂשֹותיְי יְיָׁשּוָבהְׂשֵמִחים.ָהיִינּוִעָּמנּוַלֲעׂשֹותיְי
ֶמֶׁש�נֵֹׂשאּוָבכֹהיֵֵל�ָהלֹו�יְִקצֹרּו.ְּבִרּנָהְּבִדְמָעהַהּזְֹרִעיםַּבּנֶֶגב.ַּכֲאִפיִקיםְׁשִביֵתנּוֶאת

ַהָּזַרע ּבֹא יָבֹוא ְבִרּנָה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו. (תהלים קכו)

: ַרּבֹוַתי, נְָבֵר�!ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ְּכֶאָחד ֲחיִָבין ְלֵזֵמן וְַהְמַזֵמן ּפֹוֵתַח
ַהְמֻסִּבים עֹונִים: יְִהי ֵׁשם יְיָ ְמבָֹר� ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.

ַהְמַזֵמן אֹוֵמר: ִּבְרׁשּות ְמָרנָן וְַרָּבנָן וְַרּבֹוַתי, נְָבֵר� (בעשרה ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.
ַהְמֻסִּבים עֹונִים:ָּברּו� (ֱא�ֵהינו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.

ַהְמַזֵמן חֹוֵזר וְאֹוֵמר: ָּברּו� (ֱא�ֵהינּו) ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.

הּואּוְבַרֲחִמים,ְּבֶחֶסדְּבֵחןְּבטּובֹוֻּכּלֹוָהעֹוָלםֶאתַהָּזןָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיַָאָּתהָּברּו�
ָמזֹוןָלנּויְֶחַסרוְַאלָלנּוָחַסר�אָּתִמידַהָּגדֹולּוְבטּובֹוַחְסּדֹו,ְלעֹוָלםִּכיְלָכל-ָּבָׂשרֶלֶחםנֵֹתן

ָמזֹוןּוֵמִכיןַלּכֹלּוֵמִטיבַלּכֹל,ּוְמַפְרנֵסָזןֵאלהּואִּכיַהָּגדֹול,ְׁשמֹוַּבֲעבּורוֶָעד,ְלעֹוָלם
ְלָכל-ַחיּוַמְׂשִּביַעיֶָד�ֶאתּפֹוֵתַחָּכָאמּור:מוסיפים:ספרד(בנוסחָּבָראֲאֶׁשרְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו

ָרצֹון). ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.

יְיֶָׁשהֹוֵצאָתנּווְַעלּוְרָחָבה,טֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשִהנְַחְלָּתַעלֱא�ֵהינּויְיְָּל�נֹוֶדה
ּתֹוָרְת�וְַעלִּבְבָׂשֵרנּוֶׁשָחַתְמָּתְּבִריְת�וְַעלֲעָבִדים,ִמֵּביתּוְפִדיָתנּוִמְצַריִםֵמֶאֶרץֱא�ֵהינּו
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ָזןָׁשַאָּתהָמזֹוןֲאִכיַלתוְַעלֶׁשחֹונַנְָּתנּו,וֶָחֶסדֵחןַחּיִיםוְַעלֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,ֻחֶּקי�וְַעלֶׁשִּלַּמְדָּתנּו
ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.

ָּתִמידַחיָּכלְּבִפיִׁשְמ�יְִתָּבַר�אֹוָת�,ּוְמָבְרִכיםָל�מֹוִדיםֲאנְַחנּוֱא�ֵהינּויְיַָהּכֹלוְַעל
נַָתןֲאֶּׁשרַהּטֹוָבהָהָאֶרץַעלֱא�ֶהי�יְיֶָאתּוֵבַרְכָּתוְָׂשַבְעָּת,"וְָאַכְלָּתַּכָּכתּוב:וֶָעד,ְלעֹוָלם

ָל�". ָּברּו� ַאָּתה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָמזֹון.

וְַעלְּכבֹוֶד�,ִמְׁשַּכןִצּיֹוןוְַעלִעיֶר�,יְרּוָׁשַליִםוְַעלַעֶּמ�,יְִׂשָרֵאלַעלֱא�ֵהינּויְיָנָאַרֶחם
ָאִבינּו,ֱא�ֵהינּו,ָעָליו.ִׁשְמ�ֶׁשּנְִקָראוְַהָקדֹוׁשַהָגדֹולַהַּביִתוְַעלְמִׁשיֶח�,ָּדוִדֵּביתַמְלכּות
ָָלנּווְַהְרוַחוְַהְרוִיֵחנּו,וְַכְלְּכֵלנּוַפְרנְֵסנּוזּונֵנּו,ְרֵענּו, ַאלוְנָאָצרֹוֵתינּו.ִמָּכלְמֵהָרהֱא�ֵהינּויְי

ַָּתְצִריֵכנּו ַהְּמֵלָאהְליְָד�ִאםִּכיַהְלוָָאָתם,ִליֵדיוְ�אוָָדםָּבָׂשרַמְּתנַתִליֵדי�אֱא�ֵהינּו,יְי
ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה וְָהְרָחָבה, ֶׁש�א נֵבֹוׁש וְ�א נִָּכֵלם ְלעֹוָלם וֶָעד.

ְּבַׁשָּבת מֹוִסיִפין:
ָוְַהֲחִליֵצנּוְרֵצה ִּכיַהֶּזה.וְַהָקדֹוׂשַהָּגדֹולַהַׁשָּבתַהְׁשִביִעייֹוםּוְבִמְצוַתְּבִמְצֹוֶתי�ֱא�ֵהינּויְי
ָהנִיַחּוִבְרצֹונְ�ְרצֹונֶ�.ְּכִמְצוַתְּבַאֲהָבהּבֹווְָלנּוַחּבֹוִלְׁשָּבתְלָפנֶי�הּואוְָקדֹוׁשָּגדֹולֶזהיֹום
ָָלנּו ָוְַהְרֵאנּוְמנּוָחֵתנּו.ְּביֹוםוֲַאנָָחהוְיָגֹוןָצָרהְתֵהאֶׁש�אֱא�ֵהינּויְי ִציֹוןְּבנֶָחַמתֱא�ֵהינּויְי

ִעיֶר� ּוְבִבנְיַן יְרּוָׁשַליִם ִעיר ָקְדֶׁש� ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהיְׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶָחמֹות.

ִזְכרֹונֵנּווְיִָּזֵכרוְיִָּפֵקדוְיִָּׁשַמע,וְיֵָרֶצהוְיֵָרֶאהוְיִַּגיַע,וְיָבֹאיֲַעֶלהֲאבֹוֵתינּו,וֵא�ֵהיֱא�ֵהינּו
וְִזְכרֹוןָקְדֶׁש�,ִעיריְרּוָׁשַליִםוְִזְכרֹוןַעְבֶּד�,ָּדוִדֶּבןָמִׁשיַחוְִזְכרֹוןֲאבֹוֵתינּו,וְִזְכרֹוןּוִפְקדֹונֵנּו

ספרד:נוסחְלַחּיִיםּוְלַרֲחִמים,ּוְלֶחֶסדְלֵחןְלטֹוָבה,ִלְפֵלָטה,ְלָפנֶי�יְִׂשָרֵאלֵּביתַעְּמ�ָּכל
טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזה.

ָָזְכֵרנּו ;טֹוִביםספרד:נוסחְלַחּיִיםבֹווְהֹוִׁשיֵענּוִלְבָרָכה,בֹוּוָּפְקֵדנּוְלטֹוָבה,ּבֹוֱא�ֵהינּויְי
ַחּנּוןֶמֶל�ֵאלִּכיֵעינֵינּו,ֵאֶלי�ִּכיוְהֹוִׁשיֵענּו,ָעֵלינּווְַרֵחםוְָחּנֵנּו,חּוסוְַרֲחִמיםיְׁשּוָעהּוּבְדַבר

וְַרחּום ָאָּתה.

(בלחשיְרּוָׁשָליִם.ְבַרֲחָמיוּבֹונֵהיְיָ,ַאָּתהָּברּו�ְביֵָמינּו.ִּבְמֵהָרהַהּקֶֹדׁשִעיריְרּוָׁשַליִםּוְבנֵה
ָאֵמן).

ַׁשָּבתֹותֶׁשּנַָתןָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְהֹוָה,ַאָּתה(ָּברּו�רצה:לומרבשבתשכחאם
ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְלאֹות וְִלְבִרית. ָּברּו� ַאָּתה יְהֹוָה, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת)

ְלַעּמֹוטֹוִביםיִָמיםֶׁשּנַָתןָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְהֹוָה,ַאָּתה(ָּברּו�ויבוא:יעלהשכחאם
ַהַּמּצֹותַחגיֹום)וְֶאתַהֶּזה(ַהַּׁשָּבת:רצהגםשכחאם(יֹוםֶאתּוְלִׂשְמָחה,ְלָׂשׂשֹוןיְִׂשָרֵאל

ַהֶּזה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה. ָּברּו� ַאָּתה יְהֹוָה, ְמַקֵּדׁש יְִׂשָרֵאל וְַהְּזַמּנִים).
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יֹוְצֵרנּו,ּגֲֹאֵלנּו,ּבֹוְרֵאנּו,ַאִדיֵרנּו,ַמְלֵּכנּו,ָאִבינּו,ָהֵאלָהעֹוָלם,ֶמֶל�ֱא�ֵהינּויְיָ,ַאָּתהָּברּו�
הּואוָיֹוםיֹוםֶׁשְּבָכלַלּכֹל,וְַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל�יְִׂשָרַאל,רֹוֵעהרֹוֵענּויֲַעקֹב,ְקדֹוׁשְקדֹוֵׁשנּו
ּוְלֶחֶסדְלֵחןָלַעד,יְִגְמֵלנּוהּואגֹוְמֵלנּוהּואְגָמָלנּוהּואָלנּו.יֵיִטיבהּואֵמִטיב,הּואֵהִטיב,

וְַחּיִיםוְַרֲחִמיםוְַכְלָּכָלה,ַּפְרנָָסהנֶָחָמהוִיׁשּוָעהְּבָרָכהוְַהְצָלָחה,ַהָּצָלהּוְלֶרוַחּוְלַרֲחִמים
וְָׁשלֹום וְָכל טֹוב; ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל יְַחְּסֵרנּו.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמלֹו� ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבַר� ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ.

ָלַעדָּבנּווְיְִתַהַּדרנְָצִחים,ּוְלנֵַצחָלַעדָּבנּווְיְִתָּפַארּדֹוִרים,ְלדֹוריְִׁשַּתַּבחהּואָהַרֲחָמן
ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו, וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּביִת ַהֶּזה, וְַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.

יְׁשּועֹותטֹובֹותְּבׂשֹורֹותָלנּווִיַבֵּׂשרַלּטֹוב,ָזכּורַהּנִָביאֵאִלּיָהּוֶאתָלנּויְִׁשַלחהּואָהַרֲחָמן
וְנֶָחמֹות.

מֹוָרִתיִאִּמיוְֶאתַהֶּזה,ַהַּביִתַּבַעלמֹוִריָאִביֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןאומר:אביובבית
ַּבֲעַלת ַהַּביִת ַהֶּזה.

ִאִּמיוְֶאתמֹוִרי,ָאִביוְֶאתבחיים:ואמואביו(אםאֹוִתי,יְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןאומר:נשוי
מֹוָרִתי,) וְֶאת ִאְׁשִּתי, וְֶאת ַזְרִעי, וְֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי.

מֹוִרי,ָאִביוְֶאתבחיים:ואמהאביה(אםאֹוִתי,יְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןאומרת:נשואהאשה
וְֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי,) וְֶאת ַּבֲעִלי, וְֶאת ַזְרִעי, וְֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי.

וְֶאתאֹוָתםַהֶּזה,ַהַּביִתַּבֲעַלתוְֶאתַהֶּזהַהַּביִתַּבַעלֶאתיְָבֵר�הּואָהַרֲחָמןאומר:אורח
ֵּביָתם וְֶאת ַזְרָעם וְֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם.

ְּבָכלְמאֹדוְיְִצַלחַהָּבא,ָלעֹוָלםיִָּכֵלםוְ�אַהֶּזה,ָּבעֹוָלםַהַּביִתַּבַעליֵבֹוׁשֶׁש�אָרצֹון,יְִהי
וְ�איָָדיוְּבַמֲעֵׂשי�אָׂשָטןיְִׁש�טוְַאלָלִעיר,ּוְקרֹוִביםֻמְצָלִחיםּונְָכֵסינּונְָכָסיווְיְִהיּונְָכָסיו,
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ַהְרהֹורְדַברׁשּוםְלָפנֵינּווְ�אְלָפנָיו�איְִזַדֵּקר)הגמרא:(נוסחיְִזַדֵקקוְַאליֵָדינּו,ְּבַמֲעֵׂשי
ֵחְטא וֲַעֵבָרה וְָעֹון ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.

בסעודה משותפת אומר: ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵר� ֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין ַּכאן.

ֶׁשּנְִתָּבְרכּוְּכמֹוָלנּו,ֲאֶׁשרָּכלוְֶאתאֹוָתנּוָלֶהם,ֲאֶׁשרָּכלוְֶאתַזְרָעםוְֶאתֵּביָתםוְֶאתאֹוָתם
ִּבְבָרָכהיַַחדֻּכָּלנּואֹוָתנּויְָבֵר�ֵּכן–"ַּבּכֹל"-"ִמּכֹל"-"ּכֹל"וְיֲַעקֹביְִצָחקַאְבָרָהםֲאבֹוֵתינּו

ְׁשֵלָמה. וְנֹאַמר: "ָאֵמן".

ּוְצָדָקהיְיָ,ֵמֵאתְבָרָכהוְנִָׂשאָׁשלֹום.ְלִמְׁשֶמֶרתֶׁשְּתֵהאְזכּותוְָעֵלינּוֲעֵליֶהםיְַלְּמדּוַּבָמרֹום
ֵמא�ֵהי יְִׁשֵענּו, וְנְִמָצא ֵחן וְֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעינֵי ֱא�ִהים וְָאָדם.

בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלִמים.

וְַעְטרֹוֵתיֶהםיֹוְׁשִביםֶׁשַּצִּדיִקיםיֹוםָארֹו�,ֶׁשֻּכּלֹויֹוםטֹוב,ֶׁשֻּכלֹויֹוםיַנְִחיֵלנּוהּואַהָרֲחָמן
ְּבָראֵׁשיֶהם וְנֱֶהנִין ִמִּזיו ַהְּׁשִכינָה, וִיִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם.

ָהַרֲחָמן הּוא יְַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ִּבְמרֹוָמיו,ָׁשלֹוםעֶֹׂשהעֹוָלם.ַעדּוְלַזְרעֹוְלָדוִדִלְמִׁשיחֹו,ֶחֶסדוְעֶֹׂשהַמְלּכֹו,יְׁשּועֹותִמְגּדֹול
הּוא יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו וְַעל ָּכל יְִׂשָרַאל. וְִאְמרּו: "ָאֵמן".

ָוְדְֹרֵׁשיוְָרֵעבּו,ָרׁשּוְּכִפיִריםִליֵרָאיו.ַמְחסֹורֵאיןִּכיְקדָֹׁשיו,יְיֶָאתיְראּו טֹוב.ָכליְַחְסרּו�איְי
ֲאֶׁשרַהֶּגֶברָּברּו�ָרצֹון.ַחיְלָכלּוַמְׂשִּביַעיֶָד�,ֶאתּפֹוֵתַחַחְסּדֹו.ְלעֹוָלםִּכיטֹוב,ִּכיַליְיָהֹודּו

ָוְָהיָהַּביְיָ,יְִבַטח ְמַבֶּקׁשוְַזְרעֹונֱֶעָזב,ַצִדיקָרִאיִתיוְ�אָזַקנְִּתי,ַגםָהיִיִתינַַערִמְבַטחֹו.יְי
ָלֶחם. יְיָ עֹז ְלַעמֹו יִֵּתן, יְיָ יְָבֵר� ֶאת ַעמֹו ַבָׁשלֹום.

ַהָּקדֹוׁשֶׁשָאַמרַהיְׁשּוָעה,ְּבׂשוַרתְּכנֶֶגדֶשהּואְשִליִשיּכֹוסִמְצוַתְלַקיֵםּוְמֻזָּמןמּוָכןִהנְנִי
ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאל וְָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע נְטּויָה ּוִבְׁשָפִטים ְגדֹוִלים.

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

ׁשֹוִתין ַּבֲהָסַבת ְׂשמֹאל.
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נוהגים לפתוח הדלת, למזוג כוס (לכבודו של אליהו הנביא) ולהכריז:

ֶאתָאַכלִּכיָקָראּו.�אְּבִׁשְמ�ֲאֶׁשרַמְמָלכֹותוְַעליְָדעּו��אֲאֶׁשרַהּגֹויִםֶאלֲחָמְת�ְׁשפֹ�
וְַתְׁשִמיֵדםְּבַאףִּתְרּדֹףיִַׂשיֵגם.ַאְּפ�וֲַחרֹוןַזְעֶמ�ֲעֵליֶהםְׁשפֹ�ֵהַׁשּמּו.נָוֵהּווְֶאתיֲַעקֹב

ִמַּתַחת ְׁשֵמי יְיָ.

הרבאותנומפגישקכ"ז),ג'(חלקהקודשבאורותונצחי.גורףבאופןנשלללאהחמץ
קוק עם המושג "תיקון החמץ העולמי", תהליך בו החמץ עתיד להפוך למצה.

שאנחנומהוזההגויים.אצלהמצויהרעכלשלילתהואהלאזהבתיקוןראשוןשלב
אשרממלכותועלידעוךלאאשרהגוייםעלחמתך"שפוךפסח:שלבהגדהאומרים
תיקוןחשיבותאתמדגישיםאנובמהלכוהסוכותחגלעומתזאתקראו".לאבשמך
נקודתהואשפסחלומרניתןהעולם.אומות70כנגדפרים70בהקריבנוכולוהעולם

לאכלולנואסור-החמץאתלגמרישולליםאנוובוהעולמי,החמץתיקוןשלהפתיחה
שללידתהבעתהעבריתהמקוריותאלהשיבהזוהיברשותנו.להחזיקולנוואין

האומה.
(תיקון החמץ העולמי)

ַהֵּלל
מוזגים כוס רביעי וגומרים עליו את ההלל:

הלל ייחודי - בישיבה ומפוצל.

והלל(אכילה)פסחכזיתפה,ב).(פסחים"איגראפקעוהלילאפסחאכזיתא"
(שלאחר האכילה) שובר את הגג.

הללהינוהשניהחלקהצלה.בעקבותשבאהלל,תועלתיהללהינוהראשוןהחלק
, הודאה נטו, פונה לעתיד לבוא.אידאלי

האינסופי?הטרנצנדנטיה'אתלשבחמסוגלסופי,נברא,אדם,איךשואל:המהר"ל
הגדרתהפילוסופי,בפןתשבחות.סוגישניביןלהפרידישומשיב:תהילה"!דומיה"לך

עלכשמדובראךוהנביאים.המלךדודלנושהגדירומהרקלומרלנומותר–הא-לוה
האדםבאופיאךתלויוזההגבלהאיןהגג,נפקע–להודותפנימיתמוסריתחובה

האמצעיחיבורהמצוותית,האכילהלאחררקלהיאמריכולהאידאליההללהמהלל.
והתכלית (הלל הזקן = הלל -> כורכן = חיבור). ואז, נפקע הגג של התשבחות.
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ָָלנּו�א נָאַאּיֵהַהּגֹויִםיֹאְמרּוָלָּמהֲאִמֶּת�.ַעלַחְסְּד�,ַעלָּכבֹוד,ֵּתןְלִׁשְמ�ִּכיָלנּו,�איְי
ֶּפהָאָדם.יְֵדיַמֲעֵׂשהוְָזָהבֶּכֶסףֲעַצֵּביֶהםָעָׂשה.ָחֵפץֲאֶׁשרּכֹלַבָּׁשָמיִם,וֵא�ֵהינּוֱא�ֵהיֶהם,

יְִריחּון.וְ�אָלֶהםַאףיְִׁשָמעּו,וְ�אָלֶהםָאְזנַיִםיְִראּו.וְ�אָלֶהםֵעינַיִםיְַדֵּברּו,וְ�אָלֶהם
ֲאֶׁשרּכֹלעֵֹׂשיֶהם,יְִהיּוְּכמֹוֶהםִּבְגרֹונָם.יְֶהּגּו�איְַהֵּלכּו,וְ�אַרְגֵליֶהםיְִמיׁשּון,וְ�איְֵדיֶהם
הּוא.ּוָמִגּנָםֶעְזָרםַּביְיָ,ִּבְטחּוַאֲהרֹןֵּביתהּוא.ּוָמִגּנָםֶעְזָרםַּביְיָ,ְּבַטחיְִׂשָרֵאלָּבֶהם.ּבֵֹטַח

יְִרֵאי יְיָ ִּבְטחּו ַּביְיָ, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָם הּוא.

ָ ִעםַהְּקַטנִיםיְיָ,יְִרֵאייְָבֵר�ַאֲהרֹן.ֵּביתֶאתיְָבֵר�יְִׂשָרֵאל,ֵּביתֶאתיְָבֵר�יְָבֵר�,ְזָכָרנּויְי
ָיֵֹסףַהְּגדִֹלים. ַהָּׁשַמיִםוָָאֶרץ.ָׁשַמיִםעֵֹׂשהַליְיָ,ַאֶּתםְּברּוִכיםְּבנֵיֶכם.וְַעלֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם,יְי

נְָבֵר�וֲַאנְַחנּודּוָמה.יְֹרֵדיָּכלוְ�איָּהיְַהְללּוַהֵּמִתים�אָאָדם.ִלְבנֵינַָתןוְָהָאֶרץַליְיָָׁשַמיִם
יָּה ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם. ַהְללּויָּה:

ָיְִׁשַמעִּכיָאַהְבִּתי ָמוֶתֶחְבֵליֲאָפפּונִיֶאְקָרא.ּוְביַָמיִליָאְזנֹוִהָּטהִּכיַּתֲחנּונָי.קֹוִלי,ֶאתיְי
ָָאּנָאֶאְקָרא,יְיָּוְבֵׁשםֶאְמָצא.וְיָגֹוןָצָרהְמָצאּונִי,ְׁשאֹולּוְמָצֵרי וְַצִדיק,יְיַָחנּוןנְַפִׁשי.ַמְּלָטהיְי

ִָּכיִלְמנּוָחיְִכי,נְַפִׁשיׁשּוִבייְהֹוִׁשיַע.וְִליַדּלֹוִתייְיָ,ְּפָתאיִםׁשֵֹמרְמַרֵחם.וֵא�ֵהינּו ָּגַמליְי
ִָלְפנֵיֶאְתַהֵּל�ִמֶּדִחי.ַרְגִליֶאתִּדְמָעה,ִמןֵעינִיֶאתִמָּמוֶת,נְַפִׁשיִחַּלְצָּתִּכיָעָליְִכי. יְי

ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִים. ֶהֱאַמנְִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאנִי ָענִיִתי ְמאֹד. ֲאנִי ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.

ָנְָדַריֶאְקָרא.יְיָּוְבֵׁשםֶאָּׂשאיְׁשּועֹותּכֹוסָעָלי.ַּתְגמּולֹוִהיָּכלַליְיָָאִׁשיבָמה נְֶגָדהֲאַׁשֵּלםַליְי
ְָּבֵעינֵייָָקרַעּמֹו.ְלָכלּנָא ָָאּנָאַלֲחִסיָדיו.ַהָּמוְָתהיְי ֲאָמֶת�,ֶּבןַעְבְּד�ֲאנִיַעְבֶּד�,ֲאנִיִּכייְי

ָנְָדַריֶאְקָרא.יְיָּוְבֵׁשםּתֹוָדהֶזַבחֶאְזַּבחְל�ְלמֹוֵסָרי.ִּפַּתְחָּת ַעמֹו.ְלָכלנָאנְֶגָדהֲאַׁשֵלםַליְי
ְּבַחְצרֹות ֵּבית יְיָ, ְּבתֹוֵכִכי יְרּוָׁשָליִם, ַהְללּויָּה:

ַהְללּו ֶאת יְיָ ָּכל ּגֹויִם, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, וֱֶאֶמת יְיָ ְלעֹוָלם, ַהְללּויָּה:

נא...","יאמר("הודו...",הפסוקאתאומרהסדרעורךיותר,אוֲאנִָׁשיםְׁש�ָׁשהיֵׁשִאם
הפסוקאת(ולאחסדו"לעולםכיטובכיליי"הודואחריועוניםוהשארנא..."),"יאמרו
עצמו).

הֹודּו ַליְיָ ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאַמר נָא יְִׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

יֹאְמרּו נָא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
יֹאְמרּו נָא יְִרֵאי יְיָ ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ָיָּה.ַּבֶּמְרָחבָענָנִייָּה,ָקָראִתיַהֵּמַצרִמן ְּבעְֹזָריִלייְיָָאָדם.ִליּיֲַעֶׂשהַמהִאיָרא,�אִלייְי
ָּכלִּבנְִדיִבים.ִמְּבטַֹחַּביְיַָלֲחסֹותטֹובָּבָאָדם.ִמְּבטַֹחַּביְיַָלֲחסֹותטֹובְּבׂשנְָאי.ֶאְרֶאהוֲַאנִי
ִכְּדבִֹרים,ַסּבּונִיֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשםְסָבבּונִי,ַגםַסּבּונִיֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשםְסָבבּונִי,ּגֹויִם
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ִָלנְּפֹל,ְּדִחיַתנִיָּדחֹהֲאִמיַלם.ִּכייְיְָּבֵׁשםקֹוִצים,ְּכֵאׁשּדֲֹעכּו ִליוַיְִהייָּהוְִזְמָרתָעִּזיֲעָזָרנִי.וַיְי
ָיְִמיןַצִּדיִקים,ְּבָאֳהֵליוִיׁשּוָעהִרּנָהקֹולִליׁשּוָעה. ָיְִמיןָחיִל.עֵֹׂשָהיְי ָיְִמיןרֹוֵמָמה,יְי עֵֹׂשָהיְי

ִליִּפְתחּונְָתנָנִי.�אוְַלָּמוֶתּיָּה,יְִּסַרנִייַּסֹריָּה.ַמֲעֵׂשיוֲַאַסֵּפרֶאְחיֶה,ִּכיָאמּות�אָחיִל.
ִליוְַּתִהיֲענִיָתנִיִּכיאֹוְד�בֹו.יָבֹאּוַצִּדיִקיםַליְיָ,ַהַּׁשַערֶזהיָּה.אֹוֶדהָבם,ָאבֹאֶצֶדק,ַׁשֲעֵרי

ֶאֶבןִּפּנָה.ְלרֹאׁשָהיְָתהַהּבֹונִיםָמֲאסּוֶאֶבןִליׁשּוָעה.ִליוְַּתִהיֲענִיָתנִיִּכיאֹוְד�ִליׁשּוָעה.
ָהיְָתהיְיֵָמֵאתְּבֵעינֵינּו.נְִפָלאתִהיאּזֹאתָהיְָתהיְיֵָמֵאתִּפּנָה.ְלרֹאׁשָהיְָתהַהּבֹונִיםָמֲאסּו
נִָגיָלהיְיָָעָׂשהַהּיֹוםֶזהבֹו.וְנְִׂשְמָחהנִָגיָלהיְיָָעָׂשהַהּיֹוםֶזהְּבֵעינֵינּו.נְִפָלאתִהיאּזֹאת

וְנְִׂשְמָחה בֹו.

ִאם יֵׁש ְׁש�ָׁשה ֲאנִָׁשים, אֹוְמִרים ָּפסּוק ְּבָפסּוק

ָאּנָא יְיָ, הֹוִשיָעה ּנָא.    ָאּנָא יְיָ, הֹוִשיָעה ּנָא.
ָאּנָא יְיָ, ַהְצִליָחה נָא.     ָאּנָא יְיָ, ַהְצִליָחה נָא.

וַּיֶָאריְיֵָאליְיָ.ִמֵּביתֵּבַרְכנּוֶכםיְיָ,ְּבֵׁשםַהָּבאָּברּו�יְיָ.ִמֵּביתֵּבַרְכנּוֶכםיְיָ,ְּבֵׁשםַהָּבאָּברּו�
ַקְרנֹותַעדַּבֲעבִֹתיםַחגִאְסרּוָלנּו.וַּיֶָאריְיֵָאלַהִּמְזֵּבַח.ַקְרנֹותַעדַּבֲעבִֹתיםַחגִאְסרּוָלנּו.

ִּכיַליְיָהֹודּוֲארֹוְמֶמָּך.ֱא�ַהיוְאֹוֶדָּך,ַאָּתהֵאִליֲארֹוְמֶמָּך.ֱא�ַהיוְאֹוֶדָּך,ַאָּתהֵאִליַהִּמְזֵּבַח.
טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליְיָ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ֵּביתַעְמ�וְָכלְרצֹונֶ�,עֹוֵׂשיַצִּדיִקיםוֲַחִסיֶדי�ַמֲעֶׂשי�,ָּכלֱא�ֵהינּויייְַהְללּו�:אשכנזנוסח
ִׁשְמ�,ֶאתוְיְַמִליכּווְיְַקִּדיׁשּווְיֲַעִריצּו,וִירֹוְממּווִיָפֲארּו,וִיַׁשְּבחּווִיָבְרכּו,יֹודּוְּבִרנָהיְִׂשָרֵאל

ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְל� טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמ� נֱָאה ְלַזֵמר, ִּכי ֵמעֹוָלם וְַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.

ֵּביתְּבַחְצרֹותיְהוָהְּבֵביתֶׁשעְֹמִדיםביְהוָה.ַעְבֵדיַהְללּויְהוָהֵׁשםֶאתַהְללּויָּהַהְללּוא
יְִׂשָרֵאליָּהלֹוָּבַחריֲַעקֹבִּכידנִָעים.ִּכיִלְׁשמֹוַזְּמרּויְהוָהטֹובִּכייָּהַהְללּוגֱא�ֵהינּו.
ָעָׂשהיְהוָהָחֵפץֲאֶׁשרּכֹלוֱא�ִהים.ִמָּכלוֲַאדֹנֵינּויְהוָהָגדֹולִּכייַָדְעִּתיֲאנִיִּכיהִלְסֻגָּלתֹו.
ָעָׂשהַלָּמָטרְּבָרִקיםָהָאֶרץִמְקֵצהנְִׂשִאיםַמֲעֶלהזְּתהֹומֹות.וְָכלַּבּיִַּמיםּוָבָאֶרץַּבָּׁשַמיִם

ּומְֹפִתיםאֹתֹותָׁשַלחטְּבֵהָמה.ַעדֵמָאָדםִמְצָריִםְּבכֹוֵריֶׁשִהָּכהחֵמאֹוְצרֹוָתיו.רּוַחמֹוֵצא
ְלִסיחֹוןיאֲעצּוִמים.ְמָלִכיםוְָהַרגַרִּביםּגֹויִםֶׁשִהָּכהיֲעָבָדיו.ּוְבָכלְּבַפְרעֹהִמְצָריִםְּבתֹוֵכִכי

ְליְִׂשָרֵאלנֲַחָלהנֲַחָלהַאְרָצםוְנַָתןיבְּכנַָען.ַמְמְלכֹותּוְלכֹלַהָּבָׁשןֶמֶל�ּוְלעֹוגָהֱאמִֹריֶמֶל�
טויְִתנֶָחם.ֲעָבָדיווְַעלַעּמֹויְהוָהיִָדיןִּכיידוָדֹר.ְלדֹרִזְכְר�יְהוָהְלעֹוָלםִׁשְמ�יְהוָהיגַעּמֹו.
יזיְִראּו.וְ�אָלֶהםֵעינַיִםיְַדֵּברּווְ�אָלֶהםֶּפהטזָאָדם.יְֵדיַמֲעֵׂשהוְָזָהבֶּכֶסףַהּגֹויִםֲעַצֵּבי

ּבֵֹטַחֲאֶׁשרּכֹלעֵֹׂשיֶהםיְִהיּוְּכמֹוֶהםיחְּבִפיֶהם.רּוַחיֶׁשֵאיןַאףיֲַאִזינּווְ�אָלֶהםָאְזנַיִם
ֶאתָּבֲרכּוַהֵּלוִיֵּביתכיְהוָה.ֶאתָּבֲרכּוַאֲהרֹןֵּביתיְהוָהֶאתָּבֲרכּויְִׂשָרֵאלֵּביתיטָּבֶהם.
(תהליםיָּה.ַהְללּויְרּוָׁשָל ִםׁשֵֹכןִמִּצּיֹוןיְהוָהָּברּו�כאיְהוָה.ֶאתָּבֲרכּויְהוָהיְִרֵאייְהוָה
קלה)
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הֹודּו ַלֲאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלעֵֹׂשה נְִפָלאֹות ְגדֹלֹות ְלַבּדֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ְלעֵֹׂשה ַהָּׁשַמיִם ִּבְתבּונָה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיְם - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ֶאת ַהּיֵָרַח וְכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבַּליְָלה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלַמֵּכה ִמְצַריִם ִּבְבכֹוֵריֶהם - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

וַיֹוֵצא יְִׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְּביָד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע נְטּויָה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ְלגֵֹזר יַם סּוף ִלְגָזִרים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
וְֶהֱעִביר יְִׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

וְנִֵער ַּפְרעֹה וְֵחילֹו ְביַם סּוף - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלמֹוִלי� ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

וַּיֲַהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ְלִסיחֹון ֶמֶל� ָהֱאמִֹרי - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

ּוְלעֹוג ֶמֶל� ַהָּבָׁשן - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
וְנַָתן ַאְרָצם ְלנֲַחָלה - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

נֲַחָלה ְליְִׂשָרֵאל ַעְבּדֹו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

וַיְִפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמיִם - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

נשמת (נוסח עדות המזרח)
ַמְלֵּכנּו,ִזְכְר�,ּוְתרֹוֵמםְּתָפֵארָּבָׂשרָּכלוְרּוַחֱא�ֵהינּו,יְיִָׁשְמ�,ֶאתְּתָבֵר�ַחיָּכלנְִׁשַמת
ּוַמִּצילּפֹוֶדהּומֹוִשיַע,ּגֹוֵאלֶמֶל�ָלנּוֵאיןּוִמַּבְלָעֶדי�ֵאל,ַאָּתהָהעֹוָלםוְַעדָהעֹוָלםִמןָּתִמיד.
ָהִראׁשֹונִיםֱא�ֵהיָאָּתה.ֶאָּלאוְסֹוֵמ�עֹוֵזרֶמֶל�ָלנּוֵאיןוְצּוָקה.ָצָרהֵעתְּבָכלּוְמַרֵחםוְעֹונֶה

עֹוָלמֹוַהְמנֵַהגַהִּתְׁשָּבחֹות,ְּבָכלַהְּמֻהָללּתֹוָלדֹות,ָּכלֲאדֹוןְּבִריֹות,ָּכלֱא�ַּהוְָהַאֲחרֹונִים,
ְָּבַרֲחִמים.ּוְבִרּיֹוָתיוְּבֶחֶסד וְַהֵּמִקיץיְֵׁשנִיםַהְּמעֹוֵרריִיָׁשןוְ�איָנּום�אֵערֱאֵמתֱא�ִהיםוַיְי

ִאְּלִמים,ַהֵּמִׂשיַחְּכפּוִפים,וְזֹוֵקףִעוְִרים,ּפֹוֵקַחחֹוִלים,וְרֹוֵפאֵמִתים,ְמַחּיֶהנְִרָּדִמים,
וְַהְמַפֲענֵַח נֱֶעָלִמים, ּוְל� ְלַבְּד� ֲאנְַחנּו מֹוִדים.

ָרִקיַע,ְּכֶמְרֲחֵביֶׁשַבחוְִׂשְפתֹוֵתינּוַּגָּליו,ַּכֲהמֹוןִרּנָהּוְלׁשֹונֵנּוַּכּיָם,ִׁשיָרהָמֵלאִפינּווְִאּלּו
ֵאיןָּכַאּיָלֹותַקּלֹותוְַרְגֵלינּוָׁשַמיִם,ְּכנְִׂשֵריְפרּוׂשֹותוְיֵָדינּווְַכּיֵָרַח,ַּכֶׁשֶמׁשְמִאירֹותוְֵעינֵינּו
ַאְלֵפיֵמֶאֶלףַאַחתַעלַמְלֵּכנּוִׁשְמ�ֶאתּוְלָבֵר�ֱא�ֵהינּויְיְָל�,ְלהֹודֹותַמְסִּפיִקיםֲאנְַחנּו
ֲאבֹוֵתינּו.וְִעםִעָּמנּוֶׁשָעִׂשיָתוְנְִפָלאֹותנִִּסיםַהּטֹובֹותְּפָעִמיםְרָבבֹות,ִרֵּביוְרׂבֲאָלִפים
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ּוְבָׂשָבעַזנְָּתנּוְּבָרָעבְּפִדיָתנּו,ֲעָבִדיםּוִמֵּביתֱא�ֵהינּו,יְיְָּגַאְלָּתנּו,ִמִּמְצַריִםִמְּלָפנִים
ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, ּוֵמֳחָליִם ָרִעים וְַרִּבים ִּדִּליָתנּו.

ּונְָׁשָמהוְרּוַחָּבנּוֶׁשִּפַּלְגָּתֵאָבִריםֵּכןַעלֲחָסֶדי�.ֲעָזבּונּווְ�אַרֲחֶמי�ֲעָזרּונּוֵהּנָהַעד
ִׁשְמ�ֶאתוִיָפֲארּווִיַׁשְּבחּווִיָבְרכּויֹודּוֵהםֵהןְּבִפינּוַׂשְמָּתֲאֶׁשרוְָלׁשֹוןְּבַאֵּפינּוֶׁשּנַָפְחָּת

ְל�ֶּבֶר�וְָכלְּתַצֶּפהְל�ַעיִןוְָכלְתַׁשֵּבַח,ְל�ָלׁשֹוןוְָכליֹוֶדה,ְל�ֶּפהָכלִּכיָּתִמיד.ַמְלֵּכנּו
ִלְׁשֶמ�,יְַזְּמרּווְַהְּכָליֹותוְַהֶקֶרביִיָראּו�,וְַהְּלָבבֹותִתְׁשַּתֲחוֶה,ְלָפנֶי�קֹוָמהוְָכלִתְכַרע,

ַּכָדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר: ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרנָה יְיָ, ִמי ָכמֹו� ַמִּציל ָענִי ֵמָחָזק ִמֶּמנּו וְָענִי וְֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו.

ַׁשוְַעת ֲענִּיִים ַאָּתה ִתְׁשַמע, ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב וְתֹוִׁשיַע
וְָכתּוב: ַרּנְנּו ַצִּדיִקים ַּביהוה, ַליְָׁשִרים נָאוָה ְתִהָּלה.

ְְּבִפי ֹוָמםרָׁשִרים ִּתְתי
ַר�ָּבִּדיִקים ִּתְתַצּוְבִׂשְפֵתי
ָּדׁשַקִסיִדים ִּתְתֲחּוִבְלׁשֹון
ָּללַהדֹוִׁשים ִּתְתְקּוְבֶקֶרב

ְָלָפנֶי�,ַהיְצּוִריםָּכלחֹוַבתֶׁשֵּכןיְִׂשָרֵאלֵּביתַעְּמ�ִרְבבֹותְּבִמְקֲהלֹות וֵא�ֵהיֱא�ֵהינּויְי
וְִתְׁשְּבחֹותִׁשירֹותִּדְבֵריָּכלַעלּוְלנֵַּצַחְלַהֵּדרְלרֹוֵמםְלָפֵארְלַׁשֵּבַח,ְלַהֵּללְלהֹודֹותֲאבֹוֵתינּו,

ָּדוִד ֶּבן יִַׁשי ַעְבְּד�, ְמִׁשיֶח�

יְיָנֶָאהְל�ִּכיּוָבָאֶרץ,ַּבָּׁשַמיִםוְַהָּקדֹוׁש,ַהָּגדֹולַהֶּמֶל�ָהֵאלַמְלֵּכנּו,ָלַעדִׁשְמ�יְִׁשַּתַּבחּוְבֵכן
נֶַצח,ּוֶמְמָׁשָלה,עֹזוְִזְמָרה,ַהֵּלל,ּוְׁשָבָחהִׁשירוֶָעד:ְלעֹוָלם,ֲאבֹוֵתינּווֵא�ֵהיֱא�ֵהינּו
ַהָּגדֹולְלִׁשְמ�,וְהֹוָדאֹותְּבָרכֹותּוַמְלכּות:ְקֻדָּׁשה,וְִתְפֶאֶרת,ְּתִהָּלה,ּוְגבּוָרה,ְּגֻדָּלה

ֵאל,ַּבִּתְׁשָּבחֹותּוְמֻהָּללָּגדֹולֶמֶל�יְיַָאָּתהָּברּו�.ֵאלַאָּתהעֹוָלםוַעדּוֵמעֹוָלםוְַהָּקדֹוׁש,
ְּבִׁשיֵריַהּבֹוֵחרַהַּמֲעִׂשים,ָּכלִרּבֹוןַהּנְָׁשמֹות,ָּכלּבֹוֵראַהּנְִפָלאֹות,ֲאדֹוןַההֹוָדאֹות,

ִזְמָרה,ֶמֶל� יִָחיד ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים: אמן.

כוס רביעי
ַהָּקדֹוׁשֶׁשָאַמרַהיְׁשּוָעה,ְּבׂשֹוַרתְּכנֶֶגדֶׁשהּואְרִביִעיּכֹוסִמְצוַתְלַקיֵםּוְמֻזָמןמּוָכןִהנְנִי

ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאל "וְָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם וְָהיִיִתי ָלֶכם ֵלֱא�ִהים".

ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

וְׁשֹוֶתה ַּבֲהָסַבת ְׂשמֹאל

ברכה אחרונה
ָּברּו� ַאָּתה יְיָ ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם,

ַעל ַהֶּגֶפן וְַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן,
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ִמִּפְריָּהֶלֱאכֹלַלֲאבֹוֵתינּווְִהנְַחְלָּתֶׁשָרִציָתּוְרָחָבהטֹוָבהֶחְמָּדהֶאֶרץוְַעלַהָּׂשֶדהְּתנּוַבתַעל
וְִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה

ִמְזְּבֶח�וְַעלְּכבֹוֶד�ִמְׁשַּכןִצּיֹוןוְַעלִעיֶר�יְרּוָׁשַליִםוְַעלַעֶּמ�יְִׂשָרֵאלַעלֱא�ֵקינּוד'נָאַרֶחם
וְַעל ֵהיָכֶל�

ִמִּפְריָּהוְנֹאַכלְּבִבנְיָנָּהוְַׂשְמֵחנּוְלתֹוָכּהוְַהֲעֵלנּוְביֵָמינּוִּבְמֵהָרהַהקֶֹדׁשִעיריְרּוָׁשַליִםּוְבנֵה
וְנְִׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּונְָבֶרְכ� ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה

(ְּבַׁשָּבת: ּוְרֵצה וְַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה)
וְַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה,

ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל וְנֹוֶדה ְּל� ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.
ָּברּו� ַאָּתה ד' ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ַעלְּל�וְנֹוֶדהַלּכֹלּוֵמִטיבטֹובד'ַאָּתהִּכיְמַסּיֵם:ָהָאֶרץִמּתֹוֶצֶרתֲענִָביםּוִמיץיַיִן(ַעל
ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַּגְפנָּה.

ָּברּו� ַאָּתה ד' ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ְּפִרי ַּגְפנָה).

ִנְרָצה

פיוט חסל סידור פסח
ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח

ְּכִהְלָכתֹו,
ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו

וְֻחָּקתֹו.
ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו
ְלַסֵּדר אֹותֹו,

ֵּכן נְִזֶּכה
ַלֲעׂשֹותֹו.

ָז�
ׁשֹוֵכן ְמעֹונָה,

קֹוֵמם ְקַהל
ֲעַדת ִמי ָמנָה.

ְּבָקרֹוב נֵַהל
נְִטֵעי ַכּנָה,

ְּפדּויִם ְלִצּיֹון
ְּבִרּנָה.

ְלָׁשנָה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָליִם ַהְּבנּויָה.
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פיוט ויהי בחצי הלילה
ּוְבֵכן, וַיְִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְָלה:

ָאז רֹוב נִִּסים ִהְפֵלאָת
ַּבַּליְָלה,

ְּברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה
ַהַּליְָלה,

ֵגר ֶצֶדק נִַּצְחּתֹו ְּכנֱֶחַלק לֹו
ַליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

ַּדנְָּת ֶמֶל� ְּגָרר ַּבֲחלֹום
ַהַּליְָלה,

ִהְפַחְדָּת ֲאַרִמי ְּבֶאֶמׁש
ַּליְָלה,

וַּיַָׂשר יְִׂשָרֵאל ְלַמְלָא� וַיּוַכל לֹו
ַליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה,

ֵחיָלם �א ָמְצאּו ְּבקּוָמם
ַּבַּליְָלה,

ִטיַסת נְִגיד ֲחרֶׁשת ִסִליָת ְּבכֹוְכֵבי
ַליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

יַָעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריו
ַּבַּליְָלה,

ָּכַרע ֵּבל ּוַמָצבֹו ְּבִאיׁשֹון
ַּליְָלה,

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות נִגָלה ָרז ֲחזֹות
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ַליְָלה,
וַיְִהי ַּבֲחִצי

ַהַּליְָלה.

ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש נֱֶהַרג ּבֹו
ַּבַּליְָלה,

נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי
ַליְָלה,

ִׂשנְָאה נַָטר ֲאָגִגי וְָכַתב ְסָפִרים
ַּבַּליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

עֹוַרְרָּת נְִצֲח� ָעָליו ְּבנֶֶדד ְׁשנַת
ַּליְָלה,

ּפּוָרה ִתְדרֹו� לׁשֹוֵמר ַמה
ִמַּליְָלה,

ָצַרח ַּכׁשֹוֵמר וְָׂשח: ָאָתא ּבֶֹקר וְַגם
ַליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא �א יֹום וְ�א
ַּליְָלה,

ָרם הֹוַדע ִּכי ְל� ַהיֹום ַאף ְל�
ַּליְָלה,

ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְר� ָּכל ַהיֹום וְָכל
ַהַּליְָלה,

ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַּכת
ַליְָלה,

וַיְִהי ַּבֲחִצי
ַהַּליְָלה.

ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].
יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְּגדּוָדיוַּכֲהָלָכה,ָּבחּורִּבְמלּוָכה,ַאִדיר

ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].
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יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּווִָתיָקיוַּכֲהָלָכה,ָהדּורִּבְמלּוָכה,ָּדגּול
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוַטְפְסָריוַּכֲהָלָכהָחִסיןִּבְמלּוָכה,ַזַּכאי
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוִלמּוָדיוַּכֲהָלָכהַּכִּבירִּבְמלּוָכה,יִָחיד
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְסִביָביוַּכֲהָלָכהנֹוָראִּבְמלּוָכה,מֹוֵׁשל
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוַצִּדיָקיוַּכֲהָלָכה,ּפֹוֶדהִּבְמלּוָכה,ָענָיו
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוִׁשנְַאנָיוַּכֲהָלָכהַרחּוםִּבְמלּוָכה,ָּקדֹוׁש
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

יְיְָל�ְל�,ַאףְל�ְל�,ִּכיְל�ּוְל�,ְל�לֹו:יֹאְמרּוְּתִמיָמיוַּכֲהָלָכהּתֹוֵמ�ִּבְמלּוָכה,ַּתִקיף
ַהַּמְמָלָכה, ִּכי לֹו נֶָאה, ִּכי לֹו יֶָאה [ֶּכֶתר ְמלּוָכה].

ַאִּדיר הּוא יְִבנֶה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב.
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ֵאלְּבָקרֹוב.ְּביֵָמינּוִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵּביתֹויְִבנֶההּואָּדגּולהּוא,ָּגדֹולהּוא,ָּבחּור
ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ְּביֵָמינּוִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵּביתֹויְִבנֶההּואָחִסידהּוא,ַזַּכאיהּוא,וִָתיקהּוא,ָהדּור
ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵּביתֹויְִבנֶההּואֶמֶל�הּוא,ָלמּודהּוא,ַּכִּבירהּוא,יִָחידהּוא,ָטהֹור
ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵּביתֹויְִבנֶההּואַצִדיקהּוא,ּפֹוֶדההּוא,ִעּזּוזהּוא,ַסִּגיבהּוא,נֹוָרא
ִּבְמֵהָרה, ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ִּבְמֵהָרה,ִּבְמֵהָרה,ְּבָקרֹוב.ֵּביתֹויְִבנֶההּואַּתִּקיףהּוא,ַׁשַּדיהּוא,ַרחּוםהּוא,ָּקדֹוׁש
ְּביֵָמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבנֵה, ֵאל ְּבנֵה, ְּבנֵה ֵּביְת� ְּבָקרֹוב.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, ֶאָחד ֲאנִי יֹוֵדַע..
ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ְׁשנַיִם ִמי יֹוֵדַע, ְׁשנַיִם ֲאנִי יֹוֵדַע.
ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:
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ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע, ַאְרַּבע ֲאנִי יֹוֵדַע.
ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמָּׁשה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ֱא�ֵהינּוֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָּׁשה

ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשָּׁשה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשה

ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשְבָעה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעה

ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:
ְׁשמֹונָה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשמֹונָה ֲאנִי יֹוֵדַע.

ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָה
ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע, ִּתְׁשָעה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעה
ֶׁשַּבָּׁשַמיִםֱא�ֵהינּוֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשי
ּוָבָאֶרץ:

ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע, ֲעָׂשָרה ֲאנִי יֹוֵדַע.
ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרה
ֶאָחדַהְּבִרית,ֻלחֹותְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,

ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד ָעָׂשר ֲאנִי יֹוֵדַע.
יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשרַאַחד

ְׁשנֵיָאבֹות,ְׁשלָׁשהִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,
ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ְׁשנֵים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשנֵים ָעָׂשר ֲאנִי יֹוֵדַע.
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יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשרַאַחדִׁשְבַטיָא,ָעָׂשרְׁשנֵים
ִאָמהֹות,ַאְרַּבעתֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,

ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאנִי יֹוֵדַע.
יְַרֵחיִּתְׁשָעהִדְּבַריָא,ֲעָׂשָרהּכֹוְכַבּיָא,ָעָׂשרַאַחדִׁשְבַטיָא,ָעָׂשרְׁשנֵיםִמַּדיָא.ָעָׂשרְׁשלָׁשה

תֹוָרה,חּוְמֵׁשיֲחִמָׁשהִמְׁשנָה,ִסְדֵריִׁשָּׁשהַׁשַּבָּתא,יְֵמיִׁשְבָעהִמיָלה,יְֵמיְׁשמֹונָהֵלָדה,
ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשנֵי ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ:

שנכנסבחלומו,ראהשיוסףהכוכביםעשראחדכוכביא",עשר"אחדשלהחשיבותמה
לפיוט המיוחד הזה?

עשראחדישאםכישמח,הואיוסףשלהחלוםאתשמעשכשראובןבמדרשכתוב
ישראלבעםכלוליהיהאםספקהיהלראובןהכוכבים.בכללהואשגםסימןכוכבים

נעלםשיוסףראהכשהואיתקיים.שהחלוםמאודרצהגםהואולכןבלההמעשהבגלל
החלוםאםכלומר,-בא"אניאנהואניאיננו"הילדואמר:בגדיואתקרעהואמהבור

דברשלבסופומהכוכבים.אחדשהואהוכחהלראובןאיןאזיתגשםלאיוסףשל
שמתברראחרירקכלומר,שלו.החטאלמרותבכוכביםנכללוראובןהתקייםהחלום

עשרשניםשלהאומהלאחדותלהגיעאפשרישראלבכללהואהחוטאהיהודישגם
שבטיא.

(פירוש שהרב שמע מהרב יורם אליהו שליט"א)

ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

וְָאָתא ׁשּונְָרא וְָאְכָלה ְלַגְדיָא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
וְָאָתא ַכְלָּבא וְנַָׁש� ְלׁשּונְָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדיָא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

ַחדזּוֵזי,ִּבְתֵריַאָּבאְּדַזִּביןְלַגְדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,וְִהָּכהחּוְטָראוְָאָתא
ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא..

ַאָּבאְּדַזִּביןְלַגְדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,וְָׂשַרףנּוָראוְָאָתא
ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

ְלַגְדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,וְָכָבהַמיָאוְָאָתא
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

ְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,וְָׁשָתהתֹוָראוְָאָתא
ְּדָאְכָלה ְלַגְדיָא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,וְָׁשַחטַהׁשֹוֵחטוְָאָתא
ְלַכְלָּבא, ְּדנַָׁש� ְלׁשּונְָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדיָא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.
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ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,ְּדָׁשַחטְלׁשֹוֵחט,וְָׁשַחטַהָּמוֶתַמְלָא�וְָאָתא
ַּגְדיָא,ַחדזּוֵזי,ִּבְתֵריַאָּבאְּדַזִּביןְלַגְדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,
ַחד ַּגְדיָא.

ְּדָּׁשָתהְלתֹוָרא,ְּדָׁשַחטְלׁשֹוֵחט,ְּדָׁשַחטַהָּמוֶת,ְלַמְלַא�וְָׁשַחטהּואָּברּו�ַהָּקדֹוׁשוְָאָתא
ְלַגְדיָא,ְּדָאְכָלהְלׁשּונְָרא,ְּדנַָׁש�ְלַכְלָּבא,ְּדִהָּכהְלחּוְטָרא,ְּדָׂשַרףְלנּוָרא,ְּדָכָבהְלַמיָא,

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדיָא, ַחד ַּגְדיָא.

לילשהואכיוןשמעבקריאתראשונהפרשהרקקוריןהמיטהשעלשמעבקריאת
שמורים

הרבאותנומפגישקכ"ז),ג'(חלקהקודשבאורותונצחי.גורףבאופןנשלללאהחמץ
קוק עם המושג "תיקון החמץ העולמי", בו החמץ עתיד להפוך למצה:

הנקודהאתלשברהעוזאתתגלהבעולם,ד'כבודהופעתהעתיד,האור"כל
טובחפץוהשפל,הרעהחפץתחתתכניסטוב,לעומקרעעומקביןהמבדלת

ומרומם, והחמץ העולמי יהפך למצה.

החברה,אתלהמסלרועץ,הספרותיבכחוהמשתמשקנה","חיתשלהקנה,ואותו
התהומותלאותןהמשתפלהירוד,חלקוממנויכרתהרשעה,מקלטיאתולבצר

העשוישהאדםבעולם,להראותשראוימהאתבכחולהראותויתקדשהאפלים,
בצלם אלהים חי בו.

כחועוצםשלקחבנוי,הואעליושברומיגדולוכרךשרטוןשהעלההקנהואותו
שלהחצוניתלנטיההחפץהוגלםמאזבאהאשרהישראלית,הירידהמפני

הנה,ויאמר,קנה,חיתגערפרעה,בתאתשלמהשנשאביוםהגויית,ההתהדרות
ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם וְִלירּוָׁשַל ִם ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן".

כלה"א.האותלעומתחי"תהאות-ל"מצה""חמץ"ביןאחתאותשלהבדלישנו
שצריך כדי להפוך את החמץ למצה הוא לגרד קצת מהאות ח' ואז לקבל את האות ה'.

אוהסוף)קניבינותביאורשחי(התניןהמצריתלתרבותכינוישהואקנה","חית
בכללה,בעולםהשלטתהזרהולתרבותהקולמוס),בתורבקנה(המשתמשתהרומית

קו"ףהאותשלגירודבעזרת-ל"הנה"יהפוך"קנה"אחר:לביטוילבואלעתידיהפוך
ִהּנֵהְלִצּיֹון"ִראׁשֹוןהגאולה:בואאתמסמלת"הנה"המילהכאשרה"א,לאותוהפיכתה

העלאתשהואלמצה,העולמיהחמץתיקוןהואזהתהליךֶאֵּתן".ְמַבֵּׂשרוְִלירּוָׁשַל ִםִהּנָם
הגרעין הטוב המסתתר בתוככי הרע שבתרבות הגויית.
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"ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום"

אתלקרואשנהגו"ומהרש"י:תלמידמויטרישמחהר'לרבנוויטרי"ב"מחזורמובא
פרעהברכבי"לסוסתישנאמרמצריםמיציאתשמדברמפניבפסחהשיריםשיר

דמיתיך רעיתי", וגם כל הענין מדבר מארבע מלכויות למבין".

חולוגםקודשבושישבמקוםקדשים".קודשהשיריםושירקודשהשירים"שכל
שלשמוחול.כולושיר־השירים,ספרגםכן,כמוקדשים"."קודשזהנישאה,באחדות
הואבאמתאבלהמגילה.אורךלכלאחתפעםאפילומוזכראינוהואברוךהקדוש
מןפסח].שלמההגדהשנעלםמשהשלשמולכךדומה[אוליהספראורךלכלמוזכר

אהבתדרךה',שםגילויכולוזההאחרונה,המילהעדהשיריםבשירהראשונההמילה
ה'.אהבתידעלאאישהאהבתידעשלאשמיחכמה""ראשיתבספרכידועאישה.

אהבת שלמה את אשתו היא שהביאתו לאהבת ה'. כולו קודש.

לאחדותהקודש,שירואתהחולשיראתהשירים,כלאתשמחבר-השיריםשיר
כלל,בדרךהמציאות.מישוריכלאתשמאחדתגבוהה,מאדמדרגהעלמדובראחת.

יותר,מורכביםמישוריםוישפשוטיםמישוריםישלפנינו.נפרדיםהמציאותמישורי
המציאותכלאתלהסבירשאפשרמוצאיםאנוהדבריםשרשיעדעוליםכשאנואבל

בעצם,מהי,קדשים.קודששהואהזה,השירמשמעותוזאתאחת.בנוסחאכולה,
כפול,שירפשוט,שירשלהביטוייםגםשלם.כשהואשירהשראדםהשיר?מטרת
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ברמותשלמותשלביטוייםאלו3תמ"ד)ב'הקודש(אורותמרובעשירמשולש,שיר
כלומר"לשלמה"היאשמטרתוהשירהואלשלמה"אשרהשיריםו"שירמתחפלות.

ולכןהשירים.שירשלבמשימההצליחהואשלםלמצבמגיעאדםכאשרשלם.להיות
", זו תכלית השיר.ָׁשלֹוםנאמר בסיום השיר "...ָאז ָהיִיִתי ְבֵעינָיו ְּכמֹוְצֵאת

לעילוי נשמת בן הרב
הי"דשלום יוחאי שרקיהקדוש

שיר מרובע \ הרב אברהם יצחק הכהן קוק3

הסיפוק הרוחני במילואו., ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלאשירת נפשויש שהוא שר

ישובמיושבתולאכראוימרוחבתאותהמוצאשאינוהפרטית,נפשושלהמעגלמתוךהואיוצא,האומהשירתשרשהואויש
אידיאלי, שואף למרומי עז,

בתקוותיה,ומשתעשעבצרותיה,מצרשיריה,אתשרהואועמה,ישראלכנסתשלכללותהעםעדינהבאהבהמתדבקוהוא
הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי.

כללותבגאוןומתרחבהולךרוחו,האדםשירתאתלשירישראל,גבולמעלומתפשטשיוצאעדנפשותתרחבעודאשרויש
האדם והוד צלמו,

שאיפותיוומחקריו,הגיונותיוכללותאתשואבהואזהחייםוממקורהעליונה,להשתלמותוומצפההכלליתתעודתואלשואף
וחזיונותיו.

כולםועםהעולמים,כלועםהבריות,כלעם,כולוהיקוםכלעםשמתאחדעדיתנשא,ברוחבלמעלהמזהעודאשרויש
אומר שירה,

זה הוא העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא.

וזהזמריהם,אתמנעימיםיחדכולםקולותיהם,אתנותניםוכולםאחת,באגודהביחדהללוהשיריםכלעםעולהאשרויש
לתוך זה נותן לשד וחיים,

שירתהאדם,שירתהאומה,שירתהנפש,שירתקדושה.וקולחדוהקולרנה,וקולצהלהקולשמחה,וקולששוןקול
, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה.העולם

אמתהבעוצםותפארתה,עזהבעוצםישראל,שירתאל,שירתקודש,שירתלהיותהיאעולהבמילואההזאתוהתמימות
וגדלה,

.ישראל שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו
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