יע לֵ יל ֶּפסַ ח
ִה ִג ַ
ָּכל הָּ עוֹ לָּ ם ֻּכלוֹ
אוֹ ֵמר הַ ֵלל
ִכי ְבלַ יְ לָּ ה זֶּה
אוֹ צְ רוֹ ת ְטלָּ ִלים
נִ ְפ ַת ִחים

שטיפת החולין בכניסת הקודש.
ֶּשם,
ָּפנָּה הַ ג ֶּ
לו.
חָּ לַ ף ,הָּ לַ ְך ֹ

עֲרוץ הַ נַחַ ל

ֲענַן ָּר ִקיעַ

ַג ִלים ב ֹוקֵ עַ ,

לו.
חָּ לַ ף ,הָּ לַ ְך ֹ

הומֶּ ה הַ ח ֶֹּרש,
ֹ

ְפנֵי א ֲָּדמָּ ה

חֶּ ְדוָּ ה ש ֹופֵ עַ ,

אור חַ ָּמה
ְב ֹ

מו ִריק הַ נ ֹוף:
ֹ

ִשב ֳִּלים ז ְָּקפו

דות לָּ רֹב,
ָּש ֹ

אשיהֶּ ן ַב ָּקמָּ ה.
ָּר ֵ

עונִ ים עָּ לו
ִצ ְב ֹ

ְבנֵי הָּ ִרים זֶּה אֶּ ל זֶּה

יקים.
ְבאֹדֶּ ם-חֵ ן ַב ְנ ִק ִ

ָּב ָּרמָּ ה יְ ש ֹו ֵררו

ָּבעֲמָּ ִקים ִפ ְרחֵ יֹ -נוי

לום,
לוםָּ ,ש ֹ
ָּש ֹ

זֶּה אֶּ ל זֶּה יְ ש ֹו ֵררו:

ידד!
ידד! הֵ ָּ
הֵ ָּ

לום,
לוםָּ ,ש ֹ
ָּש ֹ

אָּ ִביב הַ י ֹום.

הֶּ אָּ ח! הֶּ אָּ ח!
אָּ ִביב הַ י ֹום.

ֶּשם חָּ לַ ף ו ְס ָּתו ָּעבַ ר
ג ֶּ
וְ הַ כֹל ְב ִעתוֹ נוֹ צַ ר
ְ
לום ֶּג ֶּשם!
לֵ ך ְל ָׁש ֹ
דו ָּד ִאים נ ְָּתנו ֵריחַ ְבגִ נַת דוֹ ִדים,
וְ חָּ ְלפו ְדוָּ יִ ים
ב ֹוא ְב ָׁשל ֹום ַטל!

ימ ָּ
את ְשפָּ ִלים
ָּש ָּ
יך נ ָּ
ֵמ ֵריחַ ֵמ ֶּ
ו ָּמ ְלאו אֲ סָּ ֶּמיךָּ
לום ֶּג ֶּשם!
לֵ ְך ְל ָׁש ֹ
נְ ִעים ְש ָּמחוֹ ת
ו ְפ ִרי ֵעץ הָּ ָּדר ֵעת יְ עֻּ ַדר
לום ַטל!
ב ֹוא ְב ָׁש ֹ

ִּכי ִּהנֵּה ַה ְּס ָתו ָעבָ ר הַ ג ֶֶּּשם חָ ַלף ָה ַל ְּך ֹלו:
יע.
ַהנ ִָּצנִּים נ ְִּּראו בָ ָא ֶּרץ עֵּ ת ַה ָז ִּמיר ִּה ִּג ַ

נִ ָּצנִ ים נִ ְראו נִ ְראו בָּ אָּ ֶּרץ
עֵ ת ָּז ִמיר ִה ִגיעַ עֵ ת ָּז ִמיר

לו
ִכי ִהנֵה ְס ָּתו עָּ בָּ ר ְס ָּתו חָּ לַ ף הָּ לַ ְך ֹ

הַ ְגפָּ נִ ים ְסמָּ ַדר נ ְָּתנו ָּנ ְתנו ֵריחַ ם

ִש ְמחָּ ה ַר ָּבה
ִש ְמחָּ ה ַר ָּבהִ ,ש ְמחָּ ה ַר ָּבה!
אָּ ִביב ִה ִגיעַ ֶּ ,פסַ ח ָּבא!
יסים
תפְ רּו לִ י בֶּ גֶּד עִ ם ִכ ִ

דולָּ ה ִא ִמי ָּת ִביא
כוס ְג ֹ
וְ ֹ

ֱגוזִ ים
ִמ ְלאו ִכיסַ י ֶּבא ֹ

ְלאֵ ִליָּהו הַ נ ִָּביא

ָּשאֹל אֶּ ְשאַ ל אַ ְר ַבע קֻ ְש ֹיות

ָּבוא הַ ְלוַ אי יָּסור
הַ ְלוַ אי י ֹ
או ִתי ָּכל ָּכ ְך הָּ דור
יִ ְראֶּ ה ֹ

סות
ָּשתֹה אֶּ ְש ֶּתה אַ ְר ַבע כ ֹו ֹ

כוס ראשון – כוס החירות
יה
ישבֶּ ָ
רור ָב ָא ֶּרץ ְּלכָ ל ְּ
אתם ְּד ֹ
ו ְּק ָר ֶּ

הטבלת הכרפס והסבר על קערת הפסח.

הרמת המצות ,חציית המצה האמצעית והטמנת האפיקומן.

הָּ א לַ ְח ָּמא ַענְ יָּא
ִדי אֲ כָּ לו אַ ְבהָּ ָּתנָּא
ְבאַ ְר ָּעא ְד ִמצְ ָּריִ ם.
ֵיתי וְ יֵיכֹל,
ָּכל ִד ְכ ִפין י ֵ
ָּכל ִדצְ ִר ְ
ֵיתי וְ יִ ְפסַ ח.
יך י ֵ
הָּ ַש ָּתא הָּ כָּ א – ְל ָּשנָּה הַ ָּבאָּ ה ְבאַ ְר ָּעא ְדיִ ְש ָּראֵ ל,
הָּ ַש ָּתא ַע ְב ֵדי – ְל ָּשנָּה הַ ָּבאָּ ה ְבנֵי חוֹ ִרין!

ַמה ִנ ְש ַתנָּה הַ ַליְ לָּ ה הַ זֶּה ִמ ָּכל הַ ֵלילוֹ ת –
ֶּש ְבכָּ ל הַ ֵלילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכ ִלין חָּ ֵמץ ו ַמ ָּצה,

הַ ַליְ לָּ ה הַ זֶּה ֻּכלוֹ ַמ ָּצה?
ֶּש ְבכָּ ל הַ ֵלילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכ ִלין ְשאָּ ר יְ ָּרקוֹ ת,

הַ ַליְ לָּ ה הַ זֶּה ָּמרוֹ ר?
ילין א ֲִפלו ַפ ַעם אֶּ חָּ ת,
ֶּש ְבכָּ ל הַ ֵלילוֹ ת אֵ ין אָּ נו ַמ ְט ִב ִ

הַ ַליְ לָּ ה הַ זֶּה ְש ֵתי ְפ ָּע ִמים?
ֶּש ְבכָּ ל הַ ֵלילוֹ ת אָּ נו אוֹ ְכ ִלין ֵבין יוֹ ְש ִבין ובֵ ין ְמסֻּ ִבין,

הַ ַליְ לָּ ה הַ זֶּה ֻּכ ָּלנו ְמסֻּ ִבין?

ָהיִּ ינו ְּלפַ ְּרעֹה ְּב ִּמ ְּצ ָריִּ ם ,וַ י ֹו ִּציאֵּ נו יהוה
רו ַע נְּטויָ ה.
אֱ לֹהֵּ ינו ִּמ ָשם ְּביָ ד חֲ זָ ָקה ו ִּבזְּ ֹ
וְ ִאלו לֹא הוֹ צִ יא הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הוא אֶּ ת אֲבוֹ ֵתינו
ִמ ִמצְ ָּריִ ם ,הֲ ֵרי אָּ נו ובָּ נֵינו ו ְבנֵי בָּ נֵינו ְמ ֻּש ְע ָּב ִדים
הָּ יִ ינו ְלפַ ְרעֹה ְב ִמצְ ָּריִ ם .וַ אֲ ִפילו ֻּכ ָּלנו חֲכָּ ִמים,
ֻּכ ָּלנו נְ בוֹ נִ יםֻּ ,כ ָּלנו זְ קֵ נִ יםֻּ ,כ ָּלנו יוֹ ְד ִעים אֶּ ת
הַ תוֹ ָּרה – ִמצְ וָּ ה ָּעלֵ ינו ְלסַ ֵפר ִביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם,
וְ כָּ ל הַ ַמ ְר ֶּבה ְלסַ ֵפר ִביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם הֲ ֵרי זֶּה
ְמ ֻּש ָּבח.

עבדים היינו,
עתה בני חורין!

יעזֶּר
ַמעֲ ֶּשה ְב ַר ִבי א ֱִל ֶּ
וְ ַר ִבי יְ הוֹ שֻּ ַע וְ ַר ִבי אֶּ ְל ָּעזָּר ֶּבן עֲ ז ְַריָּה
וְ ַר ִבי עֲ ִקיבָּ א וְ ַר ִבי ַט ְרפוֹ ן
ֶּשהָּ יו ְמסֻּ ִבין ִב ְבנֵי ְב ַרק,
וְ הָּ יו ְמסַ ְפ ִרים ִביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם
ָּכל אוֹ תוֹ הַ ַליְ לָּ ה
ידיהֶּ ם
ַעד ֶּש ָּבאו ַת ְל ִמ ֵ
וְ אָּ ְמרו לָּ הֶּ ם:
ַרבוֹ ֵתינו,
יע זְ ַמן ְק ִריאַ ת ְש ַמע ֶּשל ַשח ֲִרית!
ִה ִג ַ
לֵּ יל ִּש ֻּמ ִּרים הוא ְּליהוה
ְּלכָ ל ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ְּל ֹדר ָֹתם

ְכ ֶּנגֶּד אַ ְר ָּב ָּעה בָּ נִ ים ִד ְב ָּרה תוֹ ָּרה:
אֶּ חָּ ד חָׁ כָׁ ם ,וְ אֶּ חָּ ד ָׁר ָׁשע

,

אול
ינו ֹיו ֵד ַע ִל ְש ֹ
וְ אֶּ חָּ ד ָׁתם ,וְ אֶּ חָּ ד ֶּשאֵ ֹ

.

דות וְּ ַהחֻּ ִּקים וְּ ַה ִּמ ְּש ָפ ִּטים אֲ ֶּשר ִּצ ָוה
ָּמה הוא אוֹ ֵמרַ :מה הָ עֵּ ֹ
יהוה אֱ לֹהֵּ ינו אֶּ ְּתכֶּ ם?
וְ אַ ף אַ ָּתה א ֱָּמר לוֹ  :עֲ בָ ִּדים ָהיִּ ינו ְּלפַ ְּרעֹה ְּב ִּמ ְּצ ָריִּ ם וַ י ִֹּציאֵּ נו יהוה ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם
ְּביָ ד חֲ ָזָקהְּ :ל ַמ ַען ָה ִּביא א ָֹתנו ָל ֶּתת ָלנו אֶּ ת הָ ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר נ ְִּּש ַבע ַלאֲ בֹתֵּ ינו:
טוב
וַ יְּ צַ ֵּונו יהוה ַלעֲ ש ֹות אֶּ ת ָכל ַהחֻּ ִּקים הָ אֵּ ֶּלה ְּליִּ ְּראָ ה אֶּ ת יהוה אֱ לֹהֵּ ינו ְּל ֹ
ָלנו ָכל ַה ָי ִּמים ְּלחַ י ֵֹּתנו ְּכ ַהי ֹום ַהזֶּה:

ָּמה הוא אוֹ ֵמרָ :מה ָהעֲ ב ָֹדה ַהזֹאת ָלכֶּ ם?
לָּ כֶּ ם  -וְ לֹא לוֹ  .ו ְל ִפי ֶּשהוֹ צִ יא אֶּ ת ַעצְ מוֹ ִמן הַ ְכלָּ ל
ָּכפַ ר ְב ִע ָּקר .וְ אַ ף אַ ָּתה הַ ְקהֵ ה אֶּ ת ִשנָּיו ֶּו ֱאמֹר לוֹ ַ :בעֲ בור זֶּה ָע ָשה
אתי ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ םִ .לי  -וְ לֹא לוֹ ִ .אילו הָּ יָּה ָּשם ,אֵ ְ
יך הָּ יָּה
יהוה ִּלי ְּבצֵּ ִּ
נִ גְ אָּ ל?
ָּמה הוא אוֹ ֵמרַ :מה זֹאת?
אתי
וְ אַ ף אַ ָּתה א ֱָּמר לוֹ ַ :בעֲ בור זֶּה ָע ָשה יהוה ִּלי ְּבצֵּ ִּ
ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ ם ,ו'בַ עֲ בור זֶּה' לֹא אָּ ַמ ְר ָּת אֶּ ָּלא ְב ָּש ָּעה ֶּש ַמ ָּצה ו ָּמרוֹ ר מֻּ נ ִָּחים
ְלפָּ נ ָּ
ֶּיך.

אַ ְת ְפ ַתח לוֹ ֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר :וְּ ִּהג ְַּד ָת ְּל ִּבנ ְָּך ַבי ֹום הַ הוא לֵּ אמֹר ַבעֲ בור זֶּה ָע ָשה
אתי ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ ם.
יהוה ִּלי ְּבצֵּ ִּ

וַ י ֵֶּּרד ִּמ ְּצ ַריְּ ָמה.
ָדול
וַ ָיגָר ָשם ִּב ְּמ ֵּתי ְּמ ָעט ,וַ יְּ ִּהי ָשם ְּל ֹגוי ג ֹ
ָעצום וָ ָרב.
וַ ָי ֵּרעו א ָֹתנו ַה ִּמ ְּצ ִּרים ,וַ יְּ ַענונו וַ ִּי ְּתנו ָעלֵּ ינו
עֲ ב ָֹדה ָק ָשה.
וַ ִּנ ְּצ ַעק אֶּ ל יהוה אֱ לֹהֵּ י אֲ ב ֵֹּתינו.

וַ ִּי ְּש ַמע יהוה אֶּ ת קֹלֵּ נו ,וַ ַי ְּרא אֶּ ת ָע ְּניֵּנו וְּ אֶּ ת
עֲ ָמלֵּ נו וְּ אֶּ ת ַלחֲצֵּ נו.
וַ י ֹו ִּצאֵּ נו יהוה ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּביָ ד חֲזָ ָקה ,ו ִּבזְּ רֹעַ
ֹתות ו ְּבמֹפְּ ִּתים.
נְּ טויָ ה ,ו ְּבמ ָֹרא ָגדֹל ו ְּבא ֹ
קום ַהזֶּה ,וַ ִּי ֶּתן ָלנו אֶּ ת ָה ָא ֶּרץ
וַ יְּ ִּבאֵּ נו אֶּ ל ַה ָמ ֹ
ַהזֹאת ,אֶּ ֶּרץ זָ בַ ת חָ ָלב ו ְּדבָ ש.

כוס שני – כוס יציאת מצרים
אתם ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ִּמ ֵּבית עֲ בָ ִּדים
כור אֶּ ת ַהי ֹום ַהזֶּה אֲ ֶּשר יְּ צָ ֶּ
זָ ֹ

אֲ ַר ִּמי אֹבֵּ ד ָא ִּבי
כמה רעננות ,כמה אומץ ויושר יש במילים הפשוטות.
בעידן שבו מתרפקים כולם על בית-אבא וסבא בקזבלנקה ,בורשה או
בליטא ,כמה זר ומופלא נשמע הפסוק:

אֲ ַר ִּמי אֹבֵּ ד ָא ִּבי וַ ֵּי ֶּרד ִּמ ְּצ ַריְּ ָמה.
היום כולם מחפשים שורשים; היום עסוקים כולם במוצאם העדתי
ומבקשים לכונן מחדש את זהותם השבטית.

"להחזיר עטרה ליושנה" קוראים לכך ,ומתכוונים בעצם לשיעבוד
העתיד לאינטרסים של ההווה ,בחסות האידיאולוגיה של העבר
המדומיין.
והנה ,בשעה זו בא מחברו של ספר דברים ,מביט אחורה  -לאו דוקא
בזעם ,אך גם לא בהתרפקות נוסטלגית ,אלא בפיכחון  -ואומר פשוט:

אֲ ַר ִּמי אֹבֵּ ד ָא ִּבי.
ארמי אובד היה אבי ,עד שרעם בשמיו ה"לֵ ְך ְל ָּך" הגדול .אז החל
לכוון את חייו לקולו של ה"לֵ ְך ְל ָּך" ,מן המוצא אל הייעוד ,מן
השורשים אל הפרחים והפירות.
אז חרג אבי הקדמון מאובדנו ומצא מציאות.
ואולי גם אנחנו ,אם נחדל מן העיסוק האובססיבי במוצא ,ונפקח עינינו
אל המציאות ,נזכה למצוא מוצא אל עתיד טוב יותר.

וַ י ֵֶּּרד ִּמ ְּצ ַריְּ ָמה
יַ עֲ קֹב ִּמ ְּבאֵּ ר ָשבַ ע וַ ִּי ְּקחו אֶּ ת ִּמ ְּקנֵּיהֶּ ם וְּ אֶּ ת ְּרכו ָשם אֲ ֶּשר
עו ִּאת ֹו.
ָר ְּכשו ְּבאֶּ ֶּרץ ְּכנ ַַען וַ ָיבֹאו ִּמ ְּצ ָריְּ ָמה יַ עֲ קֹב וְּ כָ ל זַ ְּר ֹ
ֹאמרו אֶּ ל ַפ ְּרעֹהָ :לגור ָב ָא ֶּרץ ָבאנו ִּכי אֵּ ין ִּמ ְּרעֶּ ה ַלצֹאן אֲ ֶּשר ַלעֲ בָ ֶּד ָ
יך ִּכי
וַ י ְּ
יֵּשבו נָא עֲ בָ ֶּד ָ
יך ְּבאֶּ ֶּרץ ג ֶּשן.
כָ בֵּ ד ָה ָר ָעב ְּבאֶּ ֶּרץ ְּכנ ַָען וְּ ַע ָתה ְּ

ָדול ָעצום
וַ ָיגָר ָשם ִּב ְּמ ֵּתי ְּמ ָעט וַ יְּ ִּהי ָשם ְּל ֹגוי ג ֹ
וָ ָרב
ָכל נֶּפֶּ ש י ְֹּצאֵּ י יֶּ ֶּר ְּך יַ עֲ קֹב ִּש ְּב ִּעים נָפֶּ ש .וַ ָי ָמת ֹיוסֵּ ף וְּ כָ ל אֶּ חָ יו
וְּ כֹל ַהד ֹור ַההוא .ו ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ָפרו וַ ִּי ְּש ְּרצו וַ ִּי ְּרבו וַ ַי ַע ְּצמו
ִּב ְּמאֹד ְּמאֹד וַ ִּת ָמלֵּ א הָ ָא ֶּרץ א ָֹתם.

וַ ָי ֵּרעו א ָֹתנו ַה ִּמ ְּצ ִּרים וַ יְּ ַענונו ,וַ ִּי ְּתנו ָעלֵּ ינו
עֲ ב ָֹדה ָק ָשה.
ֹאמר אֶּ ל ַעמ ֹוִּ :הנֵּה ַעם ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל
ֶּמלֶּ ְּך חָ ָדש ַעל ִּמ ְּצ ָריִּ ם וַ י ֶּ
ַרב וְּ ָעצום ִּמ ֶּמנוָ .הבָ ה נ ְִּּתחַ ְּכ ָמה ֹלו ֶּפן יִּ ְּר ֶּבה וְּ ָהיָ ה ִּכי
ִּת ְּק ֶּראנָה ִּמ ְּלחָ ָמה וְּ ֹנוסַ ף גַם הוא ַעל שנְּאֵּ ינו וְּ נ ְִּּלחַ ם ָבנו וְּ ָע ָלה ִּמן הָ ָא ֶּרץ.
ִּמ ְּצ ַריִּ ם אֶּ ת ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ְּבפָ ֶּר ְּך ,וַ יְּ ָמ ֲררו אֶּ ת חַ ֵּייהֶּ ם
ַבעֲ ב ָֹדה ָק ָשה ְּבח ֶֹּמר ו ִּב ְּלבֵּ נִּים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַב ָש ֶּדה אֵּ ת
ָכל עֲ ב ָֹד ָתם אֲ ֶּשר ָע ְּבדו בָ הֶּ ם ְּבפָ ֶּר ְּך.

ֹתו ֵּכן יִּ ְּר ֶּבה וְּ כֵּ ן יִּ פְּ רֹץ
וְּ כַ אֲ ֶּשר יְּ ַענו א ֹ

ַפ ְּרעֹה ְּלכָ ל ַעמ ֹו לֵּ אמֹרָ :כל ַה ֵּבן ַה ִּיל ֹוד ַהיְּ א ָֹרה ַת ְּש ִּליכֻּ הו וְּ כָ ל
ַה ַבת ְּתחַ יון.

ִּאיש ִּמ ֵּבית לֵּ וִּ י וַ ִּי ַקח אֶּ ת ַבת לֵּ וִּ י .וַ ַת ַהר ָה ִּא ָשה וַ ֵּתלֶּ ד ֵּבן
לשה יְּ ָר ִּחים .וְּ לֹא יָ ְּכ ָלה
טוב הוא וַ ִּת ְּצ ְּפנֵּהו ְּש ָ
ֹתו ִּכי ֹ
וַ ֵּת ֶּרא א ֹ
ינו וַ ִּת ַקח ל ֹו ֵּתבַ ת ג ֶֹּמא וַ ַת ְּח ְּמ ָרה בַ חֵּ ָמר ובַ ָזפֶּ ת וַ ָת ֶּשם ָבה אֶּ ת
עוד ַה ְּצ ִּפ ֹ
ֹ
ַה ֶּילֶּ ד וַ ָת ֶּשם ַבסוף ַעל ְּשפַ ת ַהיְּ אֹר.

ֹשה ַב ֵתבָּ ה
מ ֶּ
דומָּ ם ָּשטָּ ה ֵתבָּ ה ְקטַ נָּה
אור הַ ז ְַך.
עַ ל הַ ְי ֹ
ֹשה הַ ָּקטָּ ן
ובַ ֵתבָּ ה מ ֶּ
יֶּלֶּ ד יָּפֶּ ה וְ ַרךְ.

הַ ס ,הַ ַג ִלים הַ ש ֹובָּ ִבים!
ֹשה הַ ָּקטָּ ן פֹה ָּשט.
מ ֶּ
לֹא יִ ְט ַבע ,חָּ יֹה יִ חְ יֶּה,
יֶּלֶּ ד זֶּה הַ ָּקט.

תו ְּך ַהסוף
ַבת ַפ ְּרעֹה ִּל ְּרחֹץ ַעל ַהיְּ אֹר וַ ֵּת ֶּרא אֶּ ת ַה ֵּתבָ ה ְּב ֹ
וַ ִּת ְּש ַלח אֶּ ת אֲ ָמ ָתה וַ ִּת ָקחֶּ ָה .וַ ִּתפְּ ַתח וַ ִּת ְּראֵּ הו אֶּ ת ַה ֶּילֶּ ד
מו
ֹאמר ִּמ ַי ְּל ֵּדי ָה ִּע ְּב ִּרים זֶּה ,וַ ִּת ְּק ָרא ְּש ֹ
וְּ ִּהנֵּה נ ַַער בֹכֶּ ה וַ ַת ְּחמֹל ָע ָליו וַ ת ֶּ
יתהו.
ֹאמר ִּכי ִּמן ַה ַמיִּ ם ְּמ ִּש ִּ
משה וַ ת ֶּ
ֶּ

משה וַ ֵּיצֵּ א אֶּ ל אֶּ חָ יו וַ ַי ְּרא ְּב ִּס ְּבל ָֹתם
ֶּ
ַב ָי ִּמים ָההֵּ ם וַ ִּיגְּ ַדל
וַ ַי ְּרא ִּאיש ִּמ ְּצ ִּרי ַמ ֶּכה ִּאיש ִּע ְּב ִּרי ֵּמאֶּ חָ יו .וַ ִּיפֶּ ן כֹה וָ כֹה וַ ַי ְּרא
חול.
ִּכי אֵּ ין ִּאיש וַ ַי ְּך אֶּ ת הַ ִּמ ְּצ ִּרי וַ ִּי ְּט ְּמנֵּהו ַב ֹ

ֹאמר ָל ָר ָשע
ַבי ֹום ַה ֵּשנִּי וְּ ִּהנֵּה ְּשנֵּי אֲ נ ִָּשים ִּע ְּב ִּרים נ ִִּּצים וַ י ֶּ
ֹאמרִּ :מי ָש ְּמ ָך ְּל ִּאיש ַשר וְּ שֹפֵּ ט ָעלֵּ ינו?
ָל ָמה ַת ֶּכה ֵּרעֶּ ָך? וַ י ֶּ
ַה ְּל ָה ְּר ֵּגנִּי ַא ָתה א ֵֹּמר ַכאֲ ֶּשר ָה ַרגְּ ָת אֶּ ת ַה ִּמ ְּצ ִּרי?

ֹאמר ָאכֵּ ן ֹנו ַדע ַה ָדבָ ר .וַ ִּי ְּש ַמע ַפ ְּרעֹה אֶּ ת
משה וַ י ַ
ֶּ
משה
ֶּ
משה וַ ִּי ְּב ַרח
ֶּ
ַה ָדבָ ר ַהזֶּה וַ יְּ בַ ֵּקש ַלהֲ רֹג אֶּ ת
ֵּשב ְּבאֶּ ֶּרץ ִּמ ְּדיָ ן .ו ְּלכֹהֵּ ן ִּמ ְּדיָ ן ֶּשבַ ע ָב ֹנות וַ ָתבֹאנָה
ִּמ ְּפנֵּי פַ ְּרעֹה וַ י ֶּ
קות צֹאן אֲ ִּביהֶּ ן :וַ ָיבֹאו ָהר ִֹּעים
וַ ִּת ְּדלֶּ נָה וַ ְּת ַמ ֶּלאנָה אֶּ ת ָה ְּר ָה ִּטים ְּל ַה ְּש ֹ
משה וַ י ֹו ִּש ָען וַ ַי ְּש ְּק אֶּ ת צֹאנָם:
וַ יְּ ג ֲָרשום וַ ָי ָקם ֶּ

וַ נ ְִּּצ ַעק אֶּ ל יהוה אֱ לֹהֵּ י אֲ ב ֵֹּתינו.
בַ ָי ִּמים ָה ַר ִּבים ָההֵּ ם וַ ָי ָמת ֶּמלֶּ ְּך ִּמ ְּצ ַריִּ ם וַ ֵּי ָאנְּחו ְּבנֵּי
יִּ ְּש ָראֵּ ל ִּמן ָהעֲ ב ָֹדה וַ ִּיזְּ ָעקו ,וַ ַת ַעל ַשוְּ ָע ָתם אֶּ ל
ָהאֱ ל ִֹּהים ִּמן ָהעֲ ב ָֹדה.

וַ ִּי ְּש ַמע יהוה אֶּ ת קֹלֵּ נו ,וַ ַי ְּרא אֶּ ת ָענְּ יֵּנו וְּ אֶּ ת
עֲ ָמלֵּ נו וְּ אֶּ ת ַלחֲצֵּ נו.
רו .וַ ִּינ ְַּהג אֶּ ת הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִּמ ְּד ָבר,
ָהיָ ה רֹעֶּ ה אֶּ ת צֹאן יִּ ְּת ֹ
וַ ָיבֹא אֶּ ל ַהר ָהאֱ ל ִֹּהים ח ֵֹּרבָ ה .וַ ֵּי ָרא ַמ ְּלאַ ְּך יהוה אֵּ ָליו
ְּב ַל ַבת אֵּ ש ִּמת ֹו ְּך ַה ְּסנֶּה ,וַ ַי ְּרא וְּ ִּהנֵּה ַה ְּסנֶּה בֹעֵּ ר ָבאֵּ ש וְּ ַה ְּסנֶּה אֵּ ינֶּנו אֻּ ָכל.
יתי אֶּ ת עֳ נִּי ַע ִּמי אֲ ֶּשר
ֹאמרָ :ראֹה ָר ִּא ִּ
וַ ִּי ְּק ָרא אֵּ ָליו אֱ ל ִֹּהים ִּמת ֹו ְּך ַה ְּסנֶּה וַ י ֶּ
ְּב ִּמ ְּצ ָריִּ ם וְּ אֶּ ת צַ עֲ ָק ָתם ָש ַמ ְּע ִּתי ִּמ ְּפנֵּי נֹגְּ ָשיוִּ ,כי יָ ַד ְּע ִּתי אֶּ ת ַמ ְּכאֹבָ יו .וְּ ַע ָתה
ְּלכָ ה וְּ אֶּ ְּש ָל ָ
הוצֵּ א אֶּ ת עַ ִּמי ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ ם.
חֲך אֶּ ל ַפ ְּרעֹה וְּ ֹ
משה ַה ִּמ ְּד ָב ָרה .וַ ֵּילֶּ ְּך,
ֶּ
יהוה אֶּ ל אַ הֲ רֹן :לֵּ ְּך ִּל ְּק ַראת
משה ְּלאַ הֲ רֹן אֵּ ת
וַ ִּיפְּ ְּג ֵּשהו ְּב ַהר ָהאֱ ל ִֹּהים וַ ִּי ַשק ֹלו .וַ ַיגֵּד ֶּ
חו ,וְּ אֵּ ת ָכל הָ ֹאתֹת אֲ ֶּשר ִּצ ָוהו.
ָכל ִּד ְּב ֵּרי יהוה אֲ ֶּשר ְּשלָ ֹ

משה ִּמקֹצֶּ ר
משה ֵּכן אֶּ ל ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ,וְּ לֹא ָש ְּמעו אֶּ ל ֶּ
ֶּ
רוחַ ו ֵּמעֲ ב ָֹדה ָק ָשה.

ֹאמרו אֶּ ל ַפ ְּרעֹה :כֹה ָא ַמר יהוה
משה וְּ ַאהֲ רֹן וַ י ְּ
ֶּ
ָבאו
אֱ לֹהֵּ י יִּ ְּש ָראֵּ ל – ַש ַלח אֶּ ת ַע ִּמי!

שלח נא את עמי
ֹשה ,צַ ו אֶּ ת ַפ ְרעֹה:
מַ הֵ ר ,מ ֶּ
ְשלַ ח נָּא אֶּ ת עַ ִמי!
לו:
ִמ ְצוַ ת הָּ אֵ ל ֱאמֹר נָּא ֹ
קומָּ ה ,לֵ ְך נָּא

ְשלַ ח נָּא אֶּ ת עַ ִמי!

ֹשה ,אֶּ ת ְדבַ ר ַש ַדי
ְמסֹר ,מ ֶּ
ְשלַ ח נָּא אֶּ ת עַ ִמי!

וָּ לֹא ,אַ כ ֶָּּך ְבמַ כ ֹו ַתי

ְשלַ ח נָּא אֶּ ת עַ ִמי!
ְשמַ ע נָּא ,זֹאת הִ יא

אֶּ ל ְכבַ ד הַ ֵלב הָּ ַרע,
לו ִב ְש ִמי:
צַ ו ֹ

זֹאת הִ יא ִמ ְצוַ ת הָּ אֵ ל
הָּ בָּ הְ ,שלַ ח נָּא

ְשלַ ח נָּא אֶּ ת עַ ִמי!

ְשלַ ח אֶּ ת יִ ְש ָּראֵ ל!

ַפ ְּרעֹה אֶּ ת ִּלב ֹו ,וְּ לֹא ִּש ַלח אֶּ ת ָהעָ ם.

משה וְּ ַאהֲ רֹן ַתפְּ ִּריעו אֶּ ת ָה ָעם ִּמ ַמעֲ ָשיו,
אֲ לֵּ יהֶּ םָ :ל ָמה ֶּ
ְּלכו ְּל ִּס ְּבל ֵֹּתיכֶּ ם!

ַפ ְּרעֹה ַבי ֹום ַההוא אֶּ ת ַהנֹגְּ ִּשים ָב ָעם וְּ אֶּ ת ש ְֹּט ָריו לֵּ אמֹר:
מול ִּש ְּלשֹם,
ֹאספון ָל ֵּתת ֶּתבֶּ ן לָ ָעם ִּל ְּלבֹן ַה ְּלבֵּ נִּים ִּכ ְּת ֹ
לֹא ת ִּ
מול
קששו ָלהֶּ ם ֶּתבֶּ ן; וְּ אֶּ ת ַמ ְּתכֹנֶּת ַה ְּלבֵּ נִּים אֲ ֶּשר הֵּ ם ע ִֹּשים ְּת ֹ
הֵּ ם יֵּ ְּלכו וְּ ְּ
ִּש ְּלשֹם ָת ִּשימו עֲ לֵּ יהֶּ ם ,לֹא ִּתגְּ ְּרעו ִּמ ֶּמנוִּ ,כי נ ְִּּר ִּפים הֵּ םַ ,על ֵּכן הֵּ ם
צֹעֲ ִּקים לֵּ אמֹר נ ְֵּּלכָ ה נִּזְּ ְּבחָ ה לֵּ אלֹהֵּ ינו.

וַ י ֹו ִּצאֵּ נו יהוה ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּביָ ד חֲזָ ָקה ו ִּבזְּ ר ַֹע ְּנטויָ ה
ֹתות ו ְּבמֹפְּ ִּתים.
ו ְּבמ ָֹרא ָגדֹל ו ְּבא ֹ
אֵ לו ֶּע ֶּשר ַמכוֹ ת ֶּשהֵ ִביא הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הוא ַעל הַ ִמצְ ִרים ְב ִמצְ ַריִ ם:
ָּדם,
צְ פַ ְר ֵד ַע,

ְש ִחין,

ִכ ִנים,

ָּב ָּרד,

ָּערוֹ ב,

אַ ְר ֶּבה,
חש ְך,
ֶּ

ֶּדבֶּ ר,

ַמ ַכת ְבכוֹ רוֹ ת.
אויִּ ְּב ָך ַאל ִּת ְּש ָמח.
מטיפין מכוס השמחה טיפה לכל מכה ,שנאמרִּ :ב ְּנפֹל ֹ

ַפ ְּרעֹה ַליְּ ָלה ,הוא וְּ כָ ל עֲ בָ ָדיו וְּ כָ ל ִּמ ְּצ ַריִּ ם וַ ְּת ִּהי ְּצ ָע ָקה גְּ דֹלָ ה
ֹאמר :קומו ְּצאו
משה ו ְּל ַאהֲ רֹן ַליְּ ָלה ,וַ י ֶּ
ְּב ִּמ ְּצ ָריִּ ם .וַ ִּי ְּק ָרא ְּל ֶּ
ִּמת ֹו ְּך ַע ִּמי גַם ַא ֶּתם גַם ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל.

משה וְּ אֶּ ל ַאהֲ רֹן ְּבאֶּ ֶּרץ ִּמ ְּצ ַריִּ ם לֵּ אמֹרַ :הח ֶֹּדש
יהוה אֶּ ל ֶּ
ַהזֶּה ָלכֶּ ם רֹאש חֳ ָד ִּשים ִּראש ֹון הוא ָלכֶּ ם ְּלחָ ְּד ֵּשי ַה ָשנָה.
ַד ְּברו אֶּ ל ָכל עֲ ַדת יִּ ְּש ָראֵּ ל לֵּ אמֹרֶּ :ב ָעשר ַלח ֶֹּדש ַהזֶּה ,וְּ יִּ ְּקחו ָלהֶּ ם ִּאיש
ֶּשה ְּלבֵּ ית ָאבֹת ֶּשה ַל ָביִּ ת ,וְּ ָא ְּכלו אֶּ ת ַה ָב ָשר ַב ַליְּ ָלה ַהזֶּה ְּצ ִּלי אֵּ ש ו ַמצ ֹות
ֹאכלֻּ הו.
– ַעל ְּמר ִֹּרים י ְּ

הו ִּציאו ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם עֻּ גֹת ַמצ ֹות ִּכי לֹא
אֶּ ת ַה ָבצֵּ ק אֲ ֶּשר ֹ
חָ ֵּמץ ִּכי ג ְֹּרשו ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם וְּ לֹא יָ ְּכלו ְּל ִּה ְּת ַמ ְּה ֵּמ ַה.

אות ָשנָה ,וַ יְּ ִּהי ְּבעֶּ צֶּ ם ַהי ֹום
לשים ָשנָה וְּ ַא ְּר ַבע ֵּמ ֹ
ִּמ ֵּקץ ְּש ִּ
ַהזֶּה יָ ְּצאו ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ֵּמאֶּ ֶּרץ ִּמ ְּצ ָריִּ ם.

ַהי ֹום ַא ֶּתם י ְֹּצ ִּאים ְּבח ֶֹּדש ָה ָא ִּביב!

כור אֶּ ת ַהי ֹום ַהזֶּה אֲ ֶּשר
מ ֶּשה אֶּ ל ָהעָ ם :זָ ֹ
אתם ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ םִּ ,מ ֵּבית עֲ בָ ִּדים!
יְּ צָ ֶּ
ְּל ֶּמלֶּ ְּך ִּמ ְּצ ַריִּ ם ִּכי בָ ַרח ָה ָעם ,וַ יֵּהָ פֵּ ְּך ְּלבַ ב ַפ ְּרעֹה וַ עֲ בָ ָדיו אֶּ ל
ֹאמרוַ :מה זֹאת ָע ִּשינו ִּכי ִּש ַל ְּחנו אֶּ ת יִּ ְּש ָראֵּ ל
ָה ָעם וַ י ְּ
ֵּמ ָע ְּב ֵּדנו? וַ ֶּי ְּאסֹר אֶּ ת ִּר ְּכב ֹו ,וְּ אֶּ ת ַעמ ֹו ָל ַקח ִּעמ ֹו .וַ ִּי ְּר ְּדפו ִּמ ְּצ ַריִּ ם ַאחֲ ֵּריהֶּ ם
חנִּים ַעל הַ ָים.
או ָתם ֹ
וַ ַי ִּשיגו ֹ
ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל אֶּ ת עֵּ ינֵּיהֶּ ם וְּ ִּהנֵּה ִּמ ְּצ ַריִּ ם נֹסֵּ ַע ַאח ֲֵּריהֶּ ם.
משה:
ֶּ
ֹאמרו אֶּ ל
וַ ִּי ְּיראו ְּמאֹד וַ ִּי ְּצעֲ קו אֶּ ל יהוה .וַ י ְּ
ית ָלנו
הֲ ִּמ ְּב ִּלי אֵּ ין ְּקבָ ִּרים ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּל ַק ְּח ָתנו ָלמות ַב ִּמ ְּד ָבר? ַמה זֹאת ָע ִּש ָ
יאנו ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ ם ,הֲ לֹא זֶּה ַה ָדבָ ר אֲ ֶּשר ִּד ַב ְּרנו אֵּ לֶּ ָ
יך ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם לֵּ אמֹר:
הו ִּצ ָ
ְּל ֹ
טוב ָלנו עֲ בֹד אֶּ ת ִּמ ְּצ ַריִּ ם ִּמ ֻּמ ֵּתנו
חֲ ַדל ִּמ ֶּמנו וְּ נ ַַע ְּב ָדה אֶּ ת ִּמ ְּצ ָריִּ םִּ ,כי ֹ
יתם אֶּ ת ִּמ ְּצ ַריִּ ם
משה אֶּ ל ָה ָעםַ :אל ִּת ָיראוִּ ,כי אֲ ֶּשר ְּר ִּא ֶּ
ֹאמר ֶּ
ַב ִּמ ְּד ָבר .וַ י ֶּ
עו ָלם:
עוד ַעד ֹ
ַהי ֹום לֹא ת ִֹּספו ִּל ְּרא ָֹתם ֹ

הדיכוי הפרעוני ,השחרור ,סיני וכנען עודם עמנו.
הם זכרונות רבי עוצמה המעצבים את תפיסותינו אודות העולם
הפוליטי.
שער התקווה עודו פתוח; הדברים אינם מה שיכולים הם להיות –
גם אם מה שיכולים הם להיות אינו שונה לחלוטין ממה שהינם.
זהו עיקר מרכזי של המחשבה המערבית ,אף שפותח בדרכים
רבות ושונות .עודנו מאמינים (ומכל מקום :רבים מאתנו מאמינים)
במה שלמדה אותנו לראשונה יציאת מצרים אודות משמעות
הפוליטיקה ואפשרותה ,ואודות צורתה הנכונה:
ראשית ,שכל מקום שאתה חי בו הוא כנראה מצרים.
שנית ,שקיים מקום טוב יותר ,עולם יפה יותר ,ארץ מובטחת.
ושלישית ,כי "הדרך אל הארץ עוברת במדבר".
אין דרך להגיע מכאן לשם זולת זו :להתקבץ ביחד ולצעוד.

ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵּמ ַעם לֹעֵּ ז –
ָהיְּ ָתה יְּ הו ָדה ְּל ָק ְּדש ֹו ,יִּ ְּש ָראֵּ ל ַמ ְּמ ְּש ֹלו ָתיו,
ַה ָים

ָר ָאה

וַ ָינֹס,

ַה ַי ְּר ֵּדן

יִּ סֹב

חור.
ְּל ָא ֹ

עות ִּכ ְּבנֵּי צֹאן.
הֶּ ָה ִּרים ָר ְּקדו ְּכאֵּ ִּיליםְּ ,גבָ ֹ
חור?
ַמה ְּל ָך ַה ָים ִּכי ָתנוסַ ,ה ַי ְּר ֵּדן ִּתסֹב ְּל ָא ֹ
עות ִּכ ְּבנֵּי צֹאן?
הֶּ ָה ִּרים ִּת ְּר ְּקדו ְּכאֵּ ִּיליםְּ ,גבָ ֹ
דון חו ִּלי ָא ֶּרץ! ִּמ ִּלפְּ נֵּי אֱ ֹלו ַה יַ עֲ קֹב!
ִּמ ִּלפְּ נֵּי ָא ֹ
ַההֹפְּ ִּכי ַהצור אֲ גַם ָמיִּ ם ,חַ ָל ִּמיש ְּל ַמ ְּעיְּ ֹנו ָמיִּ ם!

תו ְּך
באו ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ְּב ֹ
דו ַעל הַ ָים וַ ִּי ָב ְּקעו ַה ָמיִּ ם .וַ ָי ֹ
משה אֶּ ת יָ ֹ
ֶּ
ֹאלם .וַ ִּי ְּר ְּדפו
ימינָם ו ִּמ ְּשמ ָ
חו ָמה ִּמ ִּ
ַה ָים ַב ַי ָב ָשה וְּ ַה ַמיִּ ם ָלהֶּ ם ֹ
ִּמ ְּצ ַריִּ ם וַ ָיבֹאו ַאחֲ ֵּריהֶּ ם כֹל סוס ַפ ְּרעֹה ִּר ְּכב ֹו ופָ ָר ָשיו אֶּ ל ת ֹו ְּך ַה ָים .וַ יֵּט
ית ֹנו ו ִּמ ְּצ ַריִּ ם נ ִָּסים
דו ַעל ַה ָים וַ ָי ָשב ַה ָים ִּלפְּ ֹנות ב ֶֹּקר ְּלאֵּ ָ
משה אֶּ ת יָ ֹ
ֶּ
תו ְּך ַה ָים :וַ ָי ֻּשבו ַה ַמיִּ ם וַ יְּ כַ סו אֶּ ת
אתו וַ יְּ נַעֵּ ר יהוה אֶּ ת ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּב ֹ
ִּל ְּק ָר ֹ
ָה ֶּרכֶּ ב וְּ אֶּ ת ַה ָפ ָר ִּשים ְּלכֹל חֵּ יל ַפ ְּרעֹה ַה ָב ִּאים ַאחֲ ֵּריהֶּ ם ַב ָים לֹא נ ְִּּשאַ ר
ָבהֶּ ם ַעד אֶּ חָ ד:
חות ַאהֲ רֹן אֶּ ת ַהתֹף ְּביָ ָדה וַ ֵּתצֶּ אן כָ ל
יאה אֲ ֹ
ִּמ ְּריָ ם ַהנ ְִּּב ָ
חלֹת .וַ ַת ַען ָלהֶּ ם ִּמ ְּריָ ם:
יה ְּבתֻּ ִּפים ו ִּב ְּמ ֹ
ַהנ ִָּשים אַ חֲ ֶּר ָ

בו ָר ָמה בַ ָים!
ִּשירו ַליהוה ִּכי ָגאֹה ג ָָאה ,סוס וְּ ר ְֹּכ ֹ
ירה ִל ְפנֵי
ְבאוֹ ָּתה ָּש ָּעה ִב ְקשו ַמ ְלאָּ כֵ י ִה ַש ְר ָּת לוֹ ַמר ִש ָּ
הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הוא .אָּ ַמר לָּ הֶּ ם הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הואַ :מעֲ ֶּשה
ירה ְלפָּ נַי?!
י ַָּדי טוֹ ְב ִעים ַביָּם וְ אַ ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ִש ָּ

מפגש דרמטי:

אלהים ,ים גועש וקבוצות אדם עוינות זה לצד

זה .הים האדיש נכנע לרצון בוראו ,וברגע הנכון פעל את פעולתו
האלימה ,ואנו ,בעקבות חז"ל ,תוהים מדוע לא הסתפק אלהים בהפיכת
הים למחסום בלתי עביר ,גדר הפרדה :הם שם ,אנחנו כאן.
יתכן שיש כאן עוד משהו .משהו עמוק הטמון באדם ,בטבע ובאלהות
המופשטת גם יחד – הכוח.
נוח לבני ישראל לשמוח בכוח האלהי שאינו בשליטתם .נוח לחז"ל
להציג את אלהים כמבכה את עוצמת כוחו ואת תוצאותיה ההרסניות.
אנו ,אנשים ריבוניים יודעים יותר מקדמונינו לא רק על עוצמתו
האינסופית של הטבע ,אלא על הדרכים לרתום עוצמות אלו לצרכי
אנוש ,על הצד הבונה וההורס שבהם.
ריסונו או אי ריסונו של הכוח נתונים בידנו ,בין שהוא מופנה
לשותפינו ואהובינו ,ובין שהוא מופנה לאויבינו.
ומכאן – לפתח חטאת רובץ :מי שמעמיד את כוחו בשירות תבונתו –
ידע לשמוח בישועה מבלי לשמוח בנפול אויביו .מי שעושה את
תבונתו טפלה לכוחו לא ידע שמחה זולת שכרון הכוח.

ָכל עֲ ַדת ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל וַ ַיחֲ נו ִּב ְּרפִּ ִּידים וְּ אֵּ ין ַמיִּ ם ִּל ְּשתֹת ָה ָעם.
ֹאמרָ :ל ָמה
משה וַ י ֶּ
וַ ִּי ְּצ ָמא ָשם ָה ָעם לַ ַמיִּ ם .וַ ָילֶּ ן ָה ָעם ַעל ֶּ
יתנו ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּלהָ ִּמית א ִֹּתי וְּ אֶּ ת ָבנַי וְּ אֶּ ת ִּמ ְּקנַי ַב ָצ ָמא?
זֶּה הֶּ עֱ ִּל ָ
משה אֶּ ת
משה וְּ אַ הֲ רֹן אֶּ ת ַה ָק ָהל אֶּ ל ְּפנֵּי ַה ָס ַלע ,וַ ָי ֶּרם ֶּ
ֶּ
דו וַ ַי ְּך אֶּ ת ַה ֶּס ַלע ְּב ַמ ֵּטהו ַפעֲ ָמיִּ ם וַ י ְֵּּצאו ַמיִּ ם ַר ִּבים.
יָ ֹ
ומשה הכה על צור
משה הִ ָּכה עַ ל צור
ו ֶּ
ַב ַמ ֶּטה הִ ָּכה עַ ל סֶּ לַ ע
ַב ַמ ֶּטה הִ ָּכה עַ ל סֶּ לַ ע
וַ י ְֵצאו ִמ ֶּמנו מָּ יִ ם

וְ קַ ְרנַיִ ם צָּ ְמחו לַ ְג ִדי
קַ ְרנֵי צור קַ ְרנֵי סֶּ לַ ע
וזְאֵ ִבים ִש ְבעִ ים נָּגַ ח ָּבן
וְ עָּ בַ ר ָּבאֵ שַ ,ב ָּמיִ ם

הַ פְ לֵ א וָּ פֶּ לֶּ א ,אָּ מֵ ן סֶּ לָּ ה!

הַ פְ לֵ א וָּ פֶּ לֶּ א ,אָּ מֵ ן סֶּ לָּ ה!

משה הֵ ִביא ְג ִדי
ו ֶּ
וַ יְ נִ יקֵ הו ְדבַ ש ִמסֶּ לָּ ע
לו ְכמַ עְ יָּן
קו ֹ
וַ יְ הִ י ֹ
ז ְַך וְ צָּ לול ַכ ָּמיִ ם

עוד ַגם ַכי ֹום
וְ הִ נֵה ֹ
ימון ,אֶּ ל צור ,אֶּ ל סֶּ לַ ע
אֶּ ל יְ ִש ֹ
ְ
הַ ְג ִדי ,עָּ רוך קַ ְרנַיִ ם
ַיעֲלֶּ ה מֵ אֵ שִ ,מ ָּמיִ ם.

הַ פְ לֵ א וָּ פֶּ לֶּ א ,אָּ מֵ ן סֶּ לָּ ה!

הַ פְ לֵ א וָּ פֶּ לֶּ א ,אָּ מֵ ן סֶּ לָּ ה!

ָכל עֲ ַדת ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל אֶּ ל ִּמ ְּד ַבר ִּסין וַ ִּיל ֹונו ַעל מ ֶּשה וְּ ַעל
ֹאמרוִּ :מי יִּ ֵּתן מו ֵּתנו ְּביַ ד יהוה ְּבאֶּ ֶּרץ ִּמ ְּצ ַריִּ ם
ַאהֲ רֹן ,וַ י ְּ
אתם א ָֹתנו אֶּ ל
הוצֵּ ֶּ
ְּב ִּש ְּב ֵּתנו ַעל ִּסיר ַה ָב ָשר ְּב ָא ְּכלֵּ נו לֶּ חֶּ ם ָלשבַ ע ִּכי ֹ
משה:
ֹאמר יהוה אֶּ ל ֶּ
ַה ִּמ ְּד ָבר ַהזֶּה ְּלהָ ִּמית אֶּ ת ָכל ַה ָק ָהל ַהזֶּה ָב ָר ָעב! וַ י ֶּ
מו.
ִּה ְּננִּי ַמ ְּמ ִּטיר ָלכֶּ ם לֶּ חֶּ ם ִּמן ַה ָש ָמיִּ ם ,וְּ יָ צָ א ָה ָעם וְּ ָל ְּקטו ְּדבַ ר ֹיום ְּב ֹיו ֹ

ֹאמרוִּ :מי יַ אֲ ִּכלֵּ נו ָב ָשר? זָכַ ְּרנו אֶּ ת ַה ָדגָה
גַם ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ,וַ י ְּ
אֲ ֶּשר נֹאכַ ל ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ִּחנָם ,אֵּ ת ַה ִּק ֻּש ִּאים ,וְּ אֵּ ת ָהאֲ בַ ִּט ִּחים,
וְּ אֶּ ת הֶּ חָ ִּציר ,וְּ אֶּ ת ַה ְּבצָ ִּלים ,וְּ אֶּ ת ַהשו ִּמים .וְּ עַ ָתה נַפְּ ֵּשנו יְּ בֵּ ָשה ,אֵּ ין כֹל
ֹאמר ִּה ְּת ַק ְּדשו
משה :אֶּ ל ָה ָעם ת ַ
ֹאמר יהוה אֶּ ל ֶּ
ִּב ְּל ִּתי אֶּ ל הַ ָמן עֵּ ינֵּינו .וַ י ֶּ
ֹאכלון ,וְּ לֹא
יתם ְּב ָאזְּ נֵּי יהוה .לֹא ֹיום אֶּ חָ ד ת ְּ
ְּל ָמחָ ר וַ אֲ כַ ְּל ֶּתם ָב ָשר ִּכי ְּב ִּכ ֶּ
ֹיו ָמיִּ ם ,וְּ לֹא חֲ ִּמ ָשה יָ ִּמים ,וְּ לֹא עֲ ָש ָרה יָ ִּמים ,וְּ לֹא עֶּ ְּש ִּרים ֹיום – ַעד ח ֶֹּדש
יָ ִּמיםַ ,עד אֲ ֶּשר יֵּ צֵּ א ֵּמאַ ְּפכֶּ ם! וְּ ָהיָ ה ָלכֶּ ם ְּל ָזָרא יַ ַען ִּכי ְּמ ַא ְּס ֶּתם אֶּ ת יהוה
אֲ ֶּשר ְּב ִּק ְּר ְּבכֶּ ם ,וַ ִּת ְּבכו ְּלפָ נָיו לֵּ אמֹר :לָ ָמה זֶּה יָ צָ אנו ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּ ם?

משה ֵּלאמֹרְּ :ש ַלח ְּל ָך אֲ נ ִָּשים וְּ יָ תֻּ רו אֶּ ת אֶּ ֶּרץ
יהוה אֶּ ל ֶּ
ֹאמר
משה ָלתור אֶּ ת אֶּ ֶּרץ ְּכנָעַ ן ,וַ י ֶּ
ֶּ
ְּכנ ַַען .וַ ִּי ְּש ַלח א ָֹתם
יתם אֶּ ת ָה ָא ֶּרץ ַמה ִּהיא ,וְּ אֶּ ת
יתם אֶּ ת ָה ָהר ו ְּר ִּא ֶּ
אֲ לֵּ הֶּ ם :עֲ לו זֶּה ַב ֶּנגֶּב וַ עֲ ִּל ֶּ
יה ,הֶּ חָ זָק הוא ,הֲ ָרפֶּ הַ ,ה ְּמעַ ט הוא ִּאם ָרב.
ָה ָעם ַהי ֵּשב ָעלֶּ ָ

ֹאמרוָ :באנו
ִּמתור ָה ָא ֶּרץ ִּמ ֵּקץ ַא ְּר ָב ִּעים ֹיום .וַ יְּ סַ ְּפרו ֹלו ,וַ י ְּ
אֶּ ל ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ְּש ַל ְּח ָתנו וְּ גַם זָ בַ ת חָ ָלב ו ְּדבַ ש ִּהוא וְּ זֶּה
ִּפ ְּריָ ה ,אֶּ פֶּ ס ִּכי ַעז ָהעָ ם ַהי ֵּשב ָב ָא ֶּרץ .וַ י ִֹּציאו ִּד ַבת ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ָתרו א ָֹתה
יה ִּהיא.
לֵּ אמֹרָ :ה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ָעבַ ְּרנו בָ ה ָלתור א ָֹתה אֶּ ֶּרץ אֹכֶּ לֶּ ת ֹיו ְּשבֶּ ָ

ֹאמר:
משה וַ י ֶּ
ָכלֵּ ב אֶּ ת ָה ָעם אֶּ ל ֶּ
כול נוכַ ל לָ ה!
ָעלֹה נַעֲ לֶּ ה וְּ יָ ַר ְּשנו א ָֹתה ִּכי יָ ֹ

מרַ :עד ָמ ַתי ָלעֵּ ָדה ָה ָר ָעה
משה וְּ אֶּ ל ַאהֲ רֹן לֵּ א ֹ
יהוה אֶּ ל ֶּ
ַהזֹאת אֲ ֶּשר הֵּ ָמה ַמ ִּלינִּים ָע ָלי? ְּב ִּמ ְּס ַפר ַה ָי ִּמים אֲ ֶּשר
ַת ְּר ֶּתם אֶּ ת ָה ָא ֶּרץַ :א ְּר ָב ִּעים ֹיום; ֹיום ַל ָשנָהֹ ,יום ַל ָשנָהִּ ,ת ְּשאו אֶּ ת
עֲ ֹונ ֵֹּתיכֶּ ם ַא ְּר ָב ִּעים ָשנָה ,וִּ ַיד ְּע ֶּתם אֶּ ת ְּתנו ָא ִּתי.

קום ַהזֶּה וַ ִּי ֶּתן ָלנו אֶּ ת ָה ָא ֶּרץ
וַ יְּ ִּביאֵּ נו אֶּ ל ַה ָמ ֹ
ַהזֹאת אֶּ ֶּרץ זָ בַ ת חָ ָלב ו ְּדבָ ש.
הו ֻּש ַע הַ י ֹום גַל ֹו ִּתי אֶּ ת חֶּ ְּר ַפת ִּמ ְּצ ַריִּ ם ֵּמעֲ לֵּ יכֶּ ם.
יהוה אֶּ ל יְּ ֹ
וַ ַיחֲ נו ְּבנֵּי יִּ ְּש ָראֵּ ל ַב ִּג ְּלגָל וַ ַיעֲ שֹו אֶּ ת ַה ֶּפ ַסח ְּב ַא ְּר ָב ָעה
ֹאכלו ֵּמעֲ בור ָה ָא ֶּרץ ִּמ ָמחֳ ַרת
יחו .וַ י ְּ
בות יְּ ִּר ֹ
ָע ָשר ֹיום ַלח ֶֹּדש ָבעֶּ ֶּרב ְּב ַע ְּר ֹ
ַה ֶּפ ַסח ַמצ ֹות וְּ ָקלוי ְּבעֶּ צֶּ ם ַהי ֹום ַהזֶּה .וַ ִּי ְּשבֹת ַה ָמן ִּמ ָמחֳ ָרת ְּב ָא ְּכ ָלם ֵּמעֲ בור
ָה ָא ֶּרץ.

בשאלת צידוק הציונות,

אני גוזר על מחשבותיי הפרדה חמורה,

אכזרית ,בין מניעיה הפנימיים של שיבת-ציון לבין צידוקה כלפי הזולת.
הכיסופים שבכל הדורות הם מניע ,אך לא צידוק.
לא אוכל להשתמש במלים" :ארץ מובטחת"" ,גבולות ההבטחה"  ...הנני
ציוני באשר לגאולת-היהודים אבל לא באשר ל"גאולת האדמה
הקדושה" .על פי דרכי ,אנו באנו ארצה כדי להיות אומה בת חורין .לא
באנו כדי "לשחרר מעול זרים את האדמה הנאנקת והמחוללת" .המילה
"שחרור" מתייחסת לאנשים ,לא לעפר ולאבן.

חו ֵּרש ַבקֹצֵּ ר ,וְּ ד ֵֹּר ְּך עֲ נ ִָּבים ְּבמ ֵֹּש ְּך
יָ ִּמים ָב ִּאים ,נְּ אֻּ ם יהוה ,וְּ נִּ גַש ֹ
מוגַגְּ נָה .וְּ ַש ְּב ִּתי אֶּ ת
עות ִּת ְּת ֹ
ַה ָז ַרע ,וְּ ִּה ִּטיפו הֶּ ָה ִּרים ָע ִּסיס וְּ כָ ל ַה ְּגבָ ֹ
ְּשבות ַע ִּמי יִּ ְּש ָראֵּ ל ובָ נו ָע ִּרים נְּ ַשמ ֹות וְּ יָ ָשבו ,וְּ נ ְָּטעו ְּכ ָר ִּמים וְּ ָשתו אֶּ ת יֵּ ינָם ְּו ָעשו
עוד ֵּמ ַעל ַא ְּד ָמ ָתם.
גַנ ֹות וְּ ָא ְּכלו אֶּ ת ְּפ ִּריהֶּ ם ,ונְּ ַט ְּע ִּתים ַעל ַא ְּד ָמ ָתם וְּ לֹא יִּ נ ְָּתשו ֹ

מוגַגְּ נָה.
עות ִּת ְּת ֹ
וְּ ִּה ִּטיפו הֶּ ָה ִּרים ָע ִּסיס וְּ כָ ל ַה ְּגבָ ֹ

פֹה ְבאֶּ ֶּרץ חֶּ ְמ ַדת אָּ בוֹ ת
בות
פֹה ְבאֶּ ֶּרץ חֶּ ְמ ַדת אָּ ֹ

נִ ירו נִ יר

ִת ְת ַג ֵש ְמנָּה ָּכל הַ ִת ְק ֹוות

ִשירו ִשיר

יצור,
פֹה נִ ְחיֶּה ופֹה נִ ֹ

ִגילו ִגיל

רור.
חַ יֵי זֹהַ ר חַ יֵי ְד ֹ
פֹה ְתהֵ א הַ ְשכִ ינָּה ש ֹו ָּרה

פֹה ִתפְ ַרח ַגם ְשפַ ת הַ ת ֹו ָּרה.

ְכבָּ ר הֵ נֵצו נִ יצָּ נִ ים.
נִ ירו נִ יר
ִשירו ִשיר
ִגילו ִגיל
עונִ ים.
ָּבואו ז ְֵר ֹ
עוד י ֹ
ֹ

ארץ ישראל שלי
אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָּראֵ ל ֶּש ִלי

יתי ַביִ ת
אֲנִ י ָּבנִ ִ

אֲנִ י נָּטַ עְ ִתי עֵ ץ...

אָּ ז יֵש לָּ נו אֶּ ֶּרץ

יָּפָּ ה וְ גַ ם פ ֹו ַרחַ ת

ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָּראֵ ל!

אֲנִ י סָּ לַ ְל ִתי ְכ ִביש...

וְ יֵש לָּ נו ַביִ ת

ִמי ָּבנָּה ו ִמי נָּטַ ע?

אָּ ז יֵש לָּ נו אֶּ ֶּרץ

ֶּשר...
יתי ג ֶּ
אֲנִ י ָּבנִ ִ

וְ יֵש לָּ נו עֵ ץ

כ ָֻּלנו ְביַחַ ד!

וְ יֵש לָּ נו ַביִ ת

אֲנִ י ִח ַב ְר ִתי ִשיר..

וְ יֵש לָּ נו ְכ ִביש

ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָּראֵ ל.

ֶּשר
וְ יֵש לָּ נו ג ֶּ
וְ יֵש לָּ נו ִשיר –
עַ ל אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָּראֵ ל.

חַ יָּב אָּ ָּדם ִל ְראוֹ ת
ְכ ִאלו

אֶּ ת ַעצְ מו
הוא ָּיצָּ א ִמ ִמצְ ַריִ םֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר :וְּ ִּהג ְַּד ָת ְּל ִּבנְּ ָך ַב ֹיום ַההוא
אתי ִּמ ִּמ ְּצ ַרים.
לֵּ אמֹרַ ,בעֲ בור זֶּה ָע ָשה יהוה ִּלי ְּבצֵּ ִּ
לֹא אֶּ ת אֲבוֹ ֵתינו ִב ְלבָּ ד ָּגאַ ל הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הוא ,אֶּ ָּלא
הו ִּציא ִּמ ָשם,
או ָתנו ֹ
אַ ף אוֹ ָּתנו ָּגאַ ל ִע ָּמהֶּ םֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר :וְּ ֹ
ְּל ַמ ַען ָה ִּביא א ָֹתנו ָל ֶּתת ָלנו אֶּ ת ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר נִּ ְּש ַבע
ַלאֲ ב ֵֹּתינו.
ְבכָּ ל דוֹ ר וָּ דוֹ ר חַ יָּב אָּ ָּדם ִל ְראוֹ ת אֶּ ת ַעצְ מוֹ
ְכ ִאלו הוא ָּיצָּ א ִמ ִמצְ ַריִ ם

נטילת ידיים לפני הסעודה

ַר ָּבן ַג ְמ ִליאֵ ל הָּ יָּה אוֹ ֵמר:
לשה ְדבָּ ִרים אֵ לו ַב ֶּפסַ ח,
ָּכל ֶּשלֹא אָּ ַמר ְש ָּ
לֹא יָּצָּ א יְ ֵדי חוֹ בָּ תוֹ  ,וְ אֵ לו הֵ ן –

רור
ֶּפ ַסחַ ,מצָ ה ו ָמ ֹ
ֶּשהָּ יו אֲ בוֹ ֵתינו אוֹ ְכ ִלים ִבזְ ַמן ֶּש ֵבית הַ ִמ ְק ָּדש הָּ יָּה קַ יָּםַ ,על שום ָּמה? ַעל
שום ֶּש ָּפסַ ח הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך הוא ַעל ָּב ֵתי אֲ בוֹ ֵתינו ְב ִמצְ ַריםֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר:
וַ אֲ ַמ ְּר ֶּתם זֶּבַ ח ֶּפ ַסח הוא ַליהוה ,אֲ ֶּשר ָפ ַסח ַעל ָב ֵּתי ְּב ֵּני יִּ ְּש ָראֵּ ל ְּב ִּמ ְּצ ַרים ְּבנָגְּ פ ֹו
אֶּ ת ִּמ ְּצ ַרים ,וְּ אֶּ ת ָב ֵּתינו ִּה ִּציל.
זוֹ ֶּשאָּ נו אוֹ ְכ ִליםַ ,על שום ָּמה? ַעל שום ֶּשלֹא ִה ְס ִפיק ְבצֵ קָּ ם ֶּשל
אֲ בוֹ ֵתינו ְלהַ ח ֲִמיץ ַעד ֶּש ִנגְ לָּ ה עֲ לֵ יהֶּ ם ֶּמלֶּ ְך ַמ ְלכֵ י הַ ְמלָּ ִכים ,הַ ָּקדוֹ ש ָּברו ְך
הו ִּציאו ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם עֻּ גֹת ַמצ ֹותִּ ,כי ל ֹא חָ ֵּמץִּ ,כי
הוא ,וגְ אָּ לָּ םֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר :וַ יֹאפו אֶּ ת ַה ָבצֵּ ק אֲ ֶּשר ֹ
ג ְֹּרשו ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם וְּ לֹא יָ ְּכלו ְּל ִּה ְּת ַמ ְּה ֵּמ ַה ,וְּ גַם צֵּ ָדה לֹא ָעשו ָלהֶּ ם.
זֶּה ֶּשאָּ נו אוֹ ְכ ִליםַ ,על שום ָּמה? ַעל שום ֶּש ֵמ ְררו הַ ִמצְ ִרים אֶּ ת חַ יֵי
אֲ בוֹ ֵתינו ְב ִמצְ ַריִ םֶּ ,ש ֶּנא ֱַמר :וַ יְּ ָמ ֲררו אֶּ ת חַ יֵּיהֶּ ם ַבעֲ ב ָֹדה ָק ָשהְּ ,בח ֶֹּמר
ו ִּב ְּלבֵּ נִּים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַב ָש ֶּדה אֶּ ת ָכל עֲ ב ָֹד ָתם אֲ ֶּשר ָע ְּבדו בָ הֶּ ם ְּבפָ ֶּר ְּך.

הטבלת המרור.

ֵכן ָּע ָּשה ִה ֵלל ִבזְ ַמן ֶּש ֵבית הַ ִמ ְק ָּדש הָּ יָּה קַ יָּם –
הָּ יָּה כוֹ ֵר ְך ֶּפסַ ח ַמ ָּצה ו ָּמרוֹ ר וְ אוֹ כֵ ל ְביַחַ ד,

ֹאכלֻּ הו.
ְלקַ יֵם ַמה ֶּש ֶּנא ֱַמרַ :על ַמצ ֹות ו ְּמר ִֹּרים י ְּ
אכילת הכריך.

פדיון האפיקומן כהלכות הפסח:

אֵ ין ַמ ְפ ִט ִירין אַ חַ ר הַ ֶּפסַ ח א ֲִפיקוֹ ָּמן.

ְּ

ָ

שר נ ַָתן לָ ך.
וְּ ָאכַ ְּל ָת וְּ ָשבָ ְּע ָת ובֵּ ַר ְּכ ָת אֶּ ת יהוה אֱ לֹהֶּ יך ַעל ָהאָ ֶּרץ ַהטֹבָ ה אֲ ֶּ
דול,
אַ חַ ר ָּבא הַ ֶּפלֶּ א הַ ַג ֹ
הַ ֶּפלֶּ א ֶּשל ְתבונַת הַ ַכ ַפיִ ים.
צור –
ָּרועַ וְ ָּק ֹ
רוש וְ ז ֹ
וְ הַ אָּ ָּדם י ַָּדע :חָּ ֹ
מו ַבי ַָּדיִ ם.
לַ עֲש ֹות אֶּ ת לַ ְח ֹ

וְ אָּ ז חָּ לַ ף ַפחַ ד הָּ ָּרעָּ ב.
עוד,
ִאיש אֶּ ת ִאיש לֹא ָּפחַ ד ֹ
עוד,
ִאיש אֶּ ת ִאיש לֹא ָּש ַדד ֹ

וְ הָּ יָּה,

ומָּ ַתק לָּ הֶּ ם לַ ֶּשבֶּ ת י ְַח ָּדו –

ְבאָּ ְספ ֹו הַ ָּק ִציר ,וְ הֶּ ע ֱִמיס

קָּ ְרבו הָּ ֲאנ ִָּשים אָּ ָּדם אֶּ ל אָּ ָּדם.

אות עַ ל הַ ֶּש ֶּכם
הָּ אֲלֻמ ֹות הַ ְמלֵ ֹ
וְ חָּ ש ְכ ִאלו עָּ בַ ר ב ֹו הַ נָּהָּ ר הָּ ָּרחָּ ב,
ָּכל הַ ָּש ֶּדה הַ ָּב ֵשל ֶּשל חִ ַטת הַ זָּהָּ ב,
טוב הוא הַ ֶּלחֶּ ם.
וְ י ַָּדע ִכי ֹ

מו ְבעֵ ינֵי ֵרעֵ הו,
וִ ִאיש ָּראָּ ה אֶּ ת עַ ְצ ֹ
ְב ִאיש ֹונֵי הָּ עֵ ינַיִ ם.
אור
מו ֹ
עֲבָּ ָּרם הַ ִגיל ְכ ֹ
קושֵ ר א ֲָּדמָּ ה לַ ָּשמַ יִ ם –
עוטֵ ף וְ ֹ
הָּ ֹ

אות ִלנְ גֹע
ָּדו ַב ִשב ֳִּלים הַ ְמלֵ ֹ
הוא ָּשלַ ח אֶּ ת י ֹ

רו ִלנְ גֹעַ
ָּדו ְבכ ֶֶּּתף חֲבֵ ֹ
אָּ ָּדם ָּשלַ ח י ֹ

טוב
וְ לֹא י ַָּדע ְלהַ ִגיד ֹ

או י ִָּדיד,
וְ לֹא י ַָּדע ְלהַ ִגיד עָּ ִמית ֹ

ֲלואַ ה".
וְ אָּ מַ ר" :א ֹ

ֲלואַ ה".
לו" :א ֹ
וְ אָּ מַ ר ֹ

מעין ברכת הארץ
ברגע עלייתי אל החוף היה בשבילי ברור שזה חוף אחרון .כל מה
שהיה קודם נגמר אצלי .ואני אומר זאת לא מתוך שאני רוצה,
לאחר מעשה ,לתאר דברים גדולים .אבל אני יודע שבשבילי עניין
ארץ ישראל נגמר ביום הראשון לבואי.
ידעתי שחוף אחר לא יהיה לי!

ימין:
רו ְּדזִּ ִּ
ידו ,ר' יַ עֲ קֹב ֵּמ ֹ
רו וְּ ַת ְּל ִּמ ֹ
ר' ֶּמנ ְֶּּדל ָש ַאל אֵּ ת חֲבֵּ ֹ
יַ עֲ קֹבְּ ,ל ֵּשם ָמה נ ְִּּב ָרא הָ ָא ָדם?
תו.
הֵּ ִּשיבְּ :כ ֵּדי ְּל ַת ֵּקן אֶּ ת נ ְִּּש ָמ ֹ
מו ֵּרנו ר' בונָם?
יַ עֲ קֹבָ ,א ַמר ִּה ְּצ ִּדיק ,וְּ ִּכי ָכ ְּך ָל ַמ ְּדנו אֵּ צֶּ ל ֹ
יע!
יה אֶּ ת ָה ָר ִּק ַ
ָהאֱ ֶּמת ִּהיאֶּ ,שנ ְִּּב ָרא הָ ָא ָדם ְּכ ֵּדי ְּל ַהגְּ ִּב ַ

הללויה
חוזֵר ו ְק ִציר ֹיומוֹ
אָּ ָּדם ֹ

ב ֹונֶּה אָּ ָּדם אֶּ ת ִבנְ ָּינַיו

ְפרו ִשים יָּמַ י ִלפְ נֵי הָּ אֵ ל

צָּ נועַ הוא וָּ ַדל,

מֵ הֶּ בֶּ ל ו ְקלָּ פִ ים,

ֹיו ֵדעַ הוא ַד ְר ִכי

חול
רות הַ ֹ
וְ עַ ל ַגב ֹו צָּ ֹ

טו ֵרחַ וְ עָּ מֵ ל
ֹיום ֹיום ֹ

מו ְתפִ ל ֹות
וְ כָּ ל ִש ַירי ְכ ֹ

לו ְכ ִמגְ ָּדל.
סות ֹ
עו ְמ ֹ
ֹ

ֹיום ֹיום הֵ ם נִ ְט ָּרפִ ים.

ש ְלחו לַ ֶּמ ְרחָּ ִקים.
ֻ

רואֶּ ה ִפ ְתאֹם
ו ְלפָּ נָּיו ֹ

אֲבָּ ל אֵ ל מול ח ְֻר ַבן ְקלָּ פָּ יו

סוף הַ ְתוַ אי
וכְ ֶּשי ִַגיעַ ֹ

אֶּ ת ְשתֵ י עֵ ינֶּיהָּ ֶּשל ִבת ֹו

עולָּ ה הַ ֶּשמֶּ ש מֵ עָּ לָּ יו
ֹ

אֶּ נְ עַ ל ְב ֶּשקֶּ ט אֶּ ת חַ יַי

וְ הוא אָּ ז ָּשר ,וְ הֵ ן ִאתוֹ

או ָּתם אֵ לָּ יו
אוסֵ ף ֹ
וְ הוא ֹ

וְ ִשיר חָּ ָּדש ,צָּ עִ יר וָּ חַ י

רות הַ ְללויָּה.
ָּש ֹ

וְ ָּשר הַ ְללויָּה.

יו ַשר הַ ְללויָּה.

הַ ְללויָּה ,וְ זֶּה הַ ִשיר

הַ ְללויָּה ,וְ זֶּה הַ ִשיר

הַ ְללויָּה ,וְ זֶּה הַ ִשיר

עולֶּ ה ִמ ָּכל ִפנ ֹות הָּ עִ יר
ֹ

עולֶּ ה ִמ ָּכל ִפנ ֹות הָּ עִ יר
ֹ

עוד ַיעֲלֶּ ה ְבכָּ ל הָּ עִ יר
ֹ

ְכ ֶּשהָּ אָּ ָּדם ו ְש ֵתי עֵ ינֵי ִבתוֹ

אוסֵ ף אֶּ ת ָּכל ְקלָּ פָּ יו
ְכ ֶּשהָּ אָּ ָּדם ֹ

וְ הוא חָּ ָּדש וְ הוא צָּ עִ יר וָּ חַ י

ָּש ִרים הַ ְללויָּה.

וְ ָּשר הַ ְללויָּה.

וְ ָּשר הַ ְללויָּה.

אני רוצה תמיד עינים
אות
רוצֶּ ה ָּת ִמיד עֵ ינַיִ ם ְכדֵ י ִל ְר ֹ
אֲנִ י ֹ
עולָּ ם ו ְלהַ ֵלל אֶּ ת הַ יֹפִ י
אֶּ ת יְ פִ י הָּ ֹ
הַ ֻמפְ לָּ א הַ זֶּה ֶּשאֵ ין ב ֹו דֹפִ י ו ְלהַ ֵלל

עולָּ ם ִל ְה ֹיות ִע ֵור ִליְ פִ י
רוצֶּ ה ְל ֹ
וְ אֵ ינ ִֶּני ֹ

תו יָּפֶּ ה ְלהַ ֵלל
או ֹ
אֶּ ת ִמי ֶּשעָּ ָּשה ֹ
ומָּ לֵ א ָּכל ָּכ ְך מָּ לֵ א ,יֹפִ י.

עוד אֲנִ י חַ י .אֲנִ י אֲוַ ֵתר
עולָּ ם ָּכל ֹ
הָּ ֹ
עַ ל ְדבָּ ִרים אֲחֵ ִרים אֲבָּ ל לֹא אֹמַ ר ַדי
אות אֶּ ת הַ יֹפִ י הַ זֶּה ֶּשב ֹו ֲאנִ י חַ י
ִל ְר ֹ
בות
חו ְש ֹ
מו אֳּנִ י ֹות וְ ֹ
כות ְכ ֹ
וְ ֶּשב ֹו י ַָּדי ְמהַ ְל ֹ
חות
עוש ֹות אֶּ ת חַ יַי ְבאֹמֶּ ץ ,וְ לֹא ָּפ ֹ
וְ ֹ
ִמכֵןְ ,בסַ ְבלָּ נות ,סַ ְבלָּ נות ְב ִלי ַדי

וְ לֹא אֶּ חְ ַדל מֵ הַ ֵלל .כֵןְ ,להַ ֵלל לֹא אֶּ ְח ַדל.
ֹאמרו
עוד אָּ קום  -וְ לו ַרק ְל ֶּרגַ ע ֶּ -שלֹא י ְ
וכְ ֶּשאֶּ פֹל ֹ
עוד ֶּרגַ ע ְלהַ ֵלל
הוא נָּפַ ל .אֶּ ָּלא הוא ָּקם ֹ
ֲרו ֹנות
ְבעֵ ינַיִ ם אַ ח ֹ
אֶּ ת ֶּש ְלהַ ֵלל לֹא יֶּחְ ַדל.

כוס שלישי – כוס האביב
עבר חסד אל בארץ ,אביב בא!

איך יודעים שבא אביב?
אֵ ְ
יך ֹיו ְדעִ ים ֶּש ָּבא אָּ ִביב?
ִמ ְס ַת ְכ ִלים סָּ ִביב סָּ ִביב

אֵ ְ
יך ֹיו ְדעִ ים ֶּש ָּבא אָּ ִביב?
ִמ ְס ַת ְכ ִלים סָּ ִביב סָּ ִביב

ילים
עוד בֹץ ַב ְש ִב ִ
רו ִאים ֶּשאֵ ין ֹ
וְ ִאם ֹ
ילים
רו ִאים ֶּשנֶּעֶּ ְלמו הַ ְמעִ ִ
וְ ִאם ֹ

צות
ֲמון י ַָּדיִ ם חֲרו ֹ
רו ִאים ה ֹ
וְ ִאם ֹ
אות סַ ִלים ְכבַ ִדים עִ ם יַיִ ן ומַ צ ֹות
ֹנו ְש ֹ

וְ ִאם ָּפ ָּרג וְ גַ ם חַ ְר ִצית
בוד הַ חַ ג ִק ְשטו אַ ְר ִצי
ִלכְ ֹ

וְ ִאם ָּש ִרים ִש ְמחָּ ה ַר ָּבה –
אָּ ִביב הִ ִגיעַ ֶּ ,פסַ ח ָּבא

אָּ ז ֹיו ְדעִ ים ,אָּ ז ֹיו ְדעִ ים

אָּ ז ֹיו ְדעִ ים ,אָּ ז ֹיו ְדעִ ים

ֶּש ָּבא אָּ ִביבֶּ ,ש ָּבא אָּ ִביב.
אָּ ז ֹיו ְדעִ ים ֶּש ָּבא אָּ בִ יב.

ֶּש ָּבא אָּ ִביבֶּ ,ש ָּבא אָּ ִביב.
אָּ ז ֹיו ְדעִ ים ֶּש ָּבא אָּ בִ יב.

כתנות פסים
ָּכ ְתנוֹ ת ַפ ַסים לָּ בַ ש הַ ָּגן
ו ְכסות ִר ְק ָּמה ַמ ֵדי ִד ְשאוֹ
ו ְמ ִעיל ַת ְש ֵבץ ָּע ָּטה כָּ לֵ -עץ
ו ְלכָּ לַ -עיִ ן הֶּ ְראָּ ה ִפ ְלאוֹ .

ָּכל צִ יץ חָּ ָּדש ִלזְ ָּמן חֻּ ַדש
יָּצָּ א שוֹ חֵ ק ִל ְק ַראת בוֹ אוֹ ,
אַ ְך ִל ְפנֵיהֶּ ם שוֹ ָּשן ָּעבַ ר,
ֶּמלֶּ ְךִ ,כי ָּעל הו ָּרם ִכ ְסאוֹ .

יָּצָּ א ִמ ֵבין ִמ ְש ַמרָּ -עלָּ יו
וַ יְ ַשנֶּה אֶּ ת ִבגְ ֵדי ִכ ְלאוֹ
ִמי לֹא-יִ ְש ֶּתה יֵינוֹ ָּעלָּ יו
הָּ ִאיש הַ הוא יִ ָּשא חֶּ ְטאוֹ .

קו ִמי ְצ ִאי
קו ִמי ְצ ִאי ,אֲחוֹ ִתי כַ ָּלה,
קו ִמי ְצ ִאי ,קו ִמי ְצ ִאי –
אתי:
ְבש ֹו ַרת אָּ ִביב לָּ ְך הֵ בֵ ִ
ֲחו ֵרי ג ֶֶּּדר ַג ִני
מֵ א ֹ
נִ ְראָּ ה ִציץ ,נִ ְראָּ ה ִציץ,
רור עַ ל-
קול הַ ְד ֹ
נִ ְשמַ ע ֹ
יתי.
ֵב ִ
ִמן הַ בֹקֶּ ר ש ֹו ְמ ִרים ִס ֵפ ְך
ָּזה ֳֵּרי ִגילָּ ,זה ֳֵּרי ִגיל
ֹנו ְש ִקים ְמזו ֹזות ְפ ָּתחָּ יִ ך;ְ
ְצ ִאי אֲלֵ יהֶּ םַ ,ת ָּמהַ ,ב ָּרה,
ו ְשטָּ פו ְך וְ חִ ְדשו ְך,
וְ הִ ְק ִרינו אֶּ ת-עֵ ינָּיִ ְך.
עָּ בַ ר חֶּ סֶּ ד-אֵ ל ָּבאָּ ֶּרץ
אור,
עַ ל ְכנַף ֹ
אור –
עַ ל ְכנַף ֹ
ובַ ְפלָּ גִ ים נָּפְ לָּ ה ִרנָּה:
ִל ְב ְלבו בַ ָּגן הָּ עֵ ִצים,
אָּ ִביב ָּבא! אָּ ִביב ָּבא!
הַ ֻד ְב ִד ְבנִ יָּה הִ ְל ִבינָּה.

ַגםַ -ב ֵלב ָּשב וַ יְ חִ י
יחו –
ֶּפ ַרח ד ֹו ַדי ,נ ַָּתן ֵר ֹ
ְצ ִאי בָּ ְרכִ יהו ַבאֲבִ יבֵ ך;ְ
אַ ף אֲנִ י ,אַ ף אֲנִ י
יבי ָּב ְך אַ ְש ִכינָּה
אֶּ ת-א ֲִב ִ
וַ אֲבָּ ְרכ ְֵך וַ אֲנִ יבֵ ךְ.

אור,
אָּ סֹף אֶּ ֱאסֹף קַ ְרנֵי ֹ
אור,
קַ ְרנֵי ֹ
וַ אֲלַ ְק ָּטה ֵבין שוֹ ָּש ִנים;
אֶּ ֱענֹד ִמ ְצחֵ ְך ִציצֵ י זִיו,
ירות זָּהָּ ב ,ז ֵֵרי פָּ ז,
ְצפִ ֹ
ְ
ֹאשך ְכ ָּת ִרים ְקטַ ִנים.
וְ אֶּ ְקשֹר ְלר ֵ

חור,
אורִ ,ש ְמלַ ת ְצ ֹ
עוטָּ ה ֹ
ֹ
ְ
ו ְבצַ ָּמ ֵתך ִקשור ְתכֵלֶּ ת,
ְצ ִאי אֵ לַ י ְכחֶּ ז ְֹיון רוחַ !
וְ נָּהַ ְר ְת ,וְ ָּשחַ ְק ְת,
חוקֵ ְך מָּ לֵ א חֵ ן,
וִ יהִ י ְש ֹ
ְ
וִ יהִ י ֵריחֵ ך ַכ ַתפוחַ .

יַחְ ָּדו נ ֵֵרד אֶּ ל הַ ַמעְ יָּן,
מו ְך ,מָּ לֵ א ר ְֹך,
וְ כָּ ֹ
עַ ִליזָּ ,בהִ יר וְ אַ וְ ִר ִירי,
ַתחַ ת ְשמֵ י ֲאדֹנָּי
רור
עִ ם הַ ָּגל וְ עִ ם הַ ְד ֹ
ַיזְהִ יר אַ ף יְ צַ ְלצֵ ל ִש ִירי.

יַחְ ָּדו נַפְ ִליג אֶּ ל הַ ָּש ֶּדה
וְ אֶּ ל הָּ הָּ ר וְ אֶּ ל הַ ָּגיְ א,
וַ אֲלַ ְקטָּ ה ָּשם ִזכְ ִרי ֹות;
אָּ סֹף אֶּ ֱאסֹף ְפנִ ינֵי-טָּ ל,
ְפנִ ינֵי-טָּ ל –
אר ְך מַ ְר ָּג ִליוֹ ת.
אֶּ ל צַ ָּו ֵ

עכשיו ,כשהמים לוחצים בעוז
לוח ֲִצים ְבעֹז
עַ כְ ָּשוְ ,כ ֶּשהַ ַמיִ ם ֹ
ירות הַ ְסכָּ ִרים,
עַ ל ִק ֹ
בות,
ידות הַ ְלבַ ֹנות ,הַ ָּש ֹ
עַ כְ ָּשוְ ,כ ֶּשהַ ח ֲִס ֹ
טוסֵ י
ֲקות ְמ ֹ
כות ְבאֶּ ְמצַ ע הָּ ָּר ִקיעַ ְללַ ה ֹ
ֶּנה ֱָּפ ֹ
ילון,
ִס ֹ
עות,
ָּקות הַ ְצלָּ ֹ
שוב נָּחוש ַכ ָּמה ֲחז ֹ
אות,
תוך הָּ ֵר ֹ
וְ כָּ ָּמה אַ ִמיץ הָּ אֲוִ יר הַ חַ ם ְב ֹ
וְ כַ ָּמה הֶּ עָּ זָּה נְ חוצָּ ה לֶּ ֱאהֹב ַב ְשפֵ לָּ ה הַ ְגלויָּה,
רות מֵ עָּ ל,
הות ְמקֻ ָּמ ֹ
בו ֹ
ְכ ֶּשהַ ַס ָּכ ֹנות הַ ְג ֹ
וְ כַ ָּמה אַ הֲבָּ ה ְדרו ָּשה
יקים
ְלמַ ֵלא אֶּ ת ָּכל הַ ֵכ ִלים הָּ ֵר ִ
עונִ ים ֶּשהִ פְ ִסיקו ִל ְמ ֹנות ְזמָּ ן,
וְ אֶּ ת הַ ְש ֹ
וְ כַ ָּמה נְ ִשימָּ ה,
סופָּ ה ֶּשל נְ ִשימָּ ה,
לָּ ִשיר אֶּ ת ִשיר-הָּ אָּ ִביב הַ ָּקטָּ ן.

מה יפית האביב
ית ,הָּ אָּ ִביב!
מַ ה יָּפִ ָּ

אור!
ית ,בֹקֶּ ר ֹ
מַ ה יָּפִ ָּ

עולָּ ם!
ית ,הָּ ֹ
מַ ה יָּפִ ָּ

ַב ָּש ֶּדהָּ ,באָּ חו,
יצים יִ פְ ָּרחו,
הַ ִצ ִ

ָּכל עָּ נָּףָּ ,כל עֶּ ֶּשב,
יִ גְ ְמעו טַ ל כֶּסֶּ ף,

יָּם ָּדגָּ ן ָּפתוחַ ,
י ְַך ַג ִלים ָּברוחַ ,

צַ ֲהלַ ת חַ ִיים סָּ ִביב.

מור.
יִ ְשתו טַ ל ,יָּפִ יצו ֹ

ו ְמ ִא ִירים ְפנֵי אֲגַ ם.

ית ,הָּ אָּ ִביב!
מַ ה יָּפִ ָּ

אור!
ית ,בֹקֶּ ר ֹ
מַ ה יָּפִ ָּ

עולָּ ם!
ית ,הָּ ֹ
מַ ה יָּפִ ָּ

מַ ה נָּעַ ְמ ָּת ,הָּ אָּ ִביב!

אור!
מַ ה נָּעַ ְמ ָּת ,בֹקֶּ ר ֹ

עולָּ ם!
מַ ה נָּעַ ְמ ָּת ,הָּ ֹ

ריח תפוח אודם שני
שו ִבי ִצפ ֶֹּרת עַ ל ְכנָּף הָּ רוחַ
ְכבָּ ר ְבגַ ִני ִפ ַתח הַ ְסמָּ ַדר
ימון נִ ַצת הַ ַתפוחַ
ב ֶֹּשם ִל ֹ
ֶּשם הָּ לַ ְך וְ ח ֶֹּרף עָּ בַ ר.
ג ֶּ
הו ִמי י ִָּביא לָּ ְך ֹזו הָּ ִאג ֶֶּּרת
ֹ
ִמי יִ ָּשאֵ ך כ ַָּלה אֶּ ל ַגנִי
קֵ ן לָּ ְך אֶּ ְבנֶּה עַ ל ַבד וְ צַ ֶּמ ֶּרת
א ֶּדם ָּשנִ י.
ֵריחַ ַתפוחַ ֹ
ב ֹו ִאי נָּא ב ֹו ִאי ְצ ִב ַית הַ חֶּ מֶּ ד
דות
ֶּבגֶּד ֶּשל טַ ל לָּ ְבשו הַ ָּש ֹ
ְכבָּ ר הֶּ א ֱִדימָּ ה לָּ נו הַ ֶּשמֶּ ש
ו ִבגְ ִביעֵ נו יַיִ ן אָּ דֹם.
הו מֵ י י ִָּביא לָּ ְך ...
ֹ

הו
ֹ
ִמי
ִמי
ִמי

ִמי יָּטוס יִ ְדאֶּ ה ַב ָּשמַ יִ ם
ְל ָּך י ִָּביא ְבש ֹו ַרת הָּ אָּ ִביב
יִ ָּשאֵ ך כ ַָּלה עַ ל ְכנָּפַ יִ ם
ָּשיב.
או ָּת ְך ִמי י ִ
אֶּ ל ַג ִני ֹ

הו ִמי י ִָּביא לָּ ְך ...
ֹ
שו ִבי נָּא שו ִבי ִכי ַתם הַ ח ֶֹּרף
ַשחַ ר חָּ ָּדש הַ ַקיִ ץ הֵ ִביא
שו ִבי אֵ לֵ י ִק ֵנך הַ ִצפ ֶֹּרת
שו ִבי ְצ ִביָּה אֶּ ל עֶּ ֶּרש הַ ְצ ִבי.
הו ִמי י ִָּביא לָּ ְך ...
ֹ

דו ֵּד ְּך ונְּבַ ְּק ֶּשנו ִּע ָמ ְּך:
ָאנָה ָפנָה ד ֹו ֵּד ְּך ַה ָיפָ ה ַבנ ִָּשים ָאנָה ָפנָה ֹ
ד ֹו ִּדי יָ ַרד ְּלגַנ ֹו ַלעֲ רו ֹגות ַהב ֶֹּשם.

אני מאמין
מות,
ֲלו ֹ
ַשח ֲִקיַ ,שח ֲִקי עַ ל הַ ח ֹ
חולֵ ם ָּשח.
זו אֲנִ י הַ ֹ
ַשח ֲִקי ִכי בָּ אָּ ָּדם אַ א ֲִמין,
עו ֶּד ִני מַ א ֲִמין ָּב ְך.
ִכי ֹ

ַשח ֲִקי ִכי ַגם ְב ֵרעות אַ א ֲִמין,
עוד אֶּ ְמצָּ א לֵ ב,
אַ א ֲִמין ִכי ֹ
לֵ ב – ִת ְק ֹוו ַתי ַגם ִת ְקווֹ ָּתיו,
יָּחוש א ֶֹּשר ,י ִָּבין ְכאֵ ב.

יִ חְ יֶּהֶּ ,יאֱהַ ב ,יִ פְ עַ ל ,יַעַ ש,
ד ֹור ָּבאָּ ֶּרץ אָּ ְמנָּם חָּ י,
לֹא ֶּבעָּ ִתידַ ,ב ָּשמַ יִ ם –
לו אֵ ין ָּדי.
חַ יֵי-רוחַ ֹ

רור ש ֹואֶּ פֶּ ת,
עוד נַפְ ִשי ְד ֹ
ִכי ֹ
לֹא ְמכַ ְר ִתיהָּ ְלעֵ גֶּלָּ -פז,
עוד אַ א ֲִמין ַגם ָּבאָּ ָּדם,
ִכי ֹ
חו ,רוחַ עָּ ז.
ַגם ְברו ֹ

אַ א ֲִמינָּה ַגם ֶּבעָּ ִתיד,
אַ ף ִאם יִ ְרחַ ק זֶּה הַ ֹיום,
לום
אַ ְך ב ֹוא יָּבוֹ א – יִ ְשאו ָּש ֹ
אָּ ז ו ְב ָּרכָּ ה ְלאֹם ִמ ְלאֹם.

אָּ ז ִשיר חָּ ָּדש י ִָּשיר ְמש ֹו ֵרר,
ְליֹפִ י וְ נִ ְש ָּגב ִלב ֹו עֵ ר;
לו ,לַ ָּצעִ יר ,מֵ עַ ל ִק ְב ִרי
ֹ
ְפ ָּרחִ ים יִ ְל ְקטו לַ זֵר.

ַש ִל ְ
יך ַכ ְבלֵ י-הֶּ בֶּ ל,
חו י ְ
רו ֹ
רו ְממֶּ נו ָּבמ ֳֵּתי-עָּ ל;
יְ ֹ
עובֵ ד,
לֹא ָּב ָּרעָּ ב יָּמות ֹ
רור – לַ ֶּנפֶּ שַ ,פת – לַ ַדל.
ְד ֹ

יָּשוב יִ פְ ַרח אָּ ז ַגם עַ ִמי,
ובָּ אָּ ֶּרץ יָּקום ד ֹור,
ַב ְרזֶּלְ -כבָּ לָּ יו יוסַ ר מֶּ נו,
אור.
עַ יִ ןְ -בעַ יִ ן יִ ְראֶּ ה ֹ

אָּ בִ יב
דוִ :מ ְת ַגלֶּ ה ְבמַ פְ ִתיע
עו ֹ
ָּכזֶּה מֵ ֹ
ומֵ ִשיחַ  ,מֵ ִשיחַ לַ ֵלב,
ְב ִלי אֹמֶּ ר –
ַרק ֶּרמֶּ זַ ,רק זִיע.

אֶּ ל ָּג ֵדר ְדחויָּהֲ ,אפ ַֹרת ָּפנִ ים,
ַר ַבת הַ כְ נָּעָּ ה לַ ג ֹו ָּרל,

ִציץ הַ ִגנָּה – וַ אֲנִ י.

קַ ְבצָּ נִ ים עַ ִליזִים – סַ ְב ֹיון וְ חַ ְר ָּדל –
עוף הַ ָּשמַ יִ ם – וַ אֲנִ י.
ֹ
נִ ְדחַ ִקים ַב ָּס ְך.
ֶּש ִה ִגיעַ נִ י ְלחַ ג הָּ אָּ ִביב – יְ ב ָֹּר ְך

שיר שמח
ֹאשנו ָּשח
ִאם ַגם ר ֵ
סו ְבבָּ נו –
וְ עֶּ צֶּ ב ֹ
הָּ בָּ ה וְ נִ ְתלַ ַקח
ִמן הַ ִש ְמחָּ ה ֶּש ָּבנו.
הַ י ,הַ י ,הָּ בָּ ה וְ נִ ְתמַ ֵלא
ִש ְמחָּ הִ ,ש ְמחָּ ה ִכ ְמלֹא הָּ עַ יִ ן,
הַ י ,הַ יִ ,שירו עֲלֵ ה ,עֲלֵ ה
עֲלֵ ה ו ְבעַ ר הַ יַיִ ן!
עֲלֵ ה ו ְבעַ ר הַ יַיִ ן!
הַ י ,הַ י...

ֲעלֵ ה ו ְבעַ ר ָּכאֵ ש
וְ הַ ְד ִליקֵ נו כֹחַ !
ֲבוי לַ ִמ ְתיָּאֵ ש,
א ֹ
הַ ַליְ לָּ ה יֵש ִל ְשמֹחַ !
הַ י ,הַ י ,הַ ַליְ לָּ ה יִ ָּגאֵ ל
ָּכל ִמיָּ ,כל ִמי ֶּש ְנ ָּשמָּ ה ב ֹו,
הַ י ,הַ יָּ ,כל ִאיש ְביִ ְש ָּראֵ ל –
יצוץ ֶּשל נֶּחָּ מָּ ה ב ֹו!
נִ ֹ
יצוץ ֶּשל נֶּחָּ מָּ ה ב ֹו!
נִ ֹ
הַ י ,הַ י...

*
קול ָּרם (הָּ א ֲָּדמָּ ה?)ָּ .בא ֹיום ָּבהִ יר ֶּש ֵבין מָּ טָּ ר
צוחֶּ קֶּ ת ְב ֹ
ִמישֶּ הִ י ֹ
ִל ְסעָּ ָּרה.
ארה.
מו ַתחַ ת אֲבָּ ֵריהָּ  .אֶּ ֶּרץ הֶּ הָּ ִרים מַ פְ ֶּשלֶּ ת צַ ָּו ָּ
אֶּ ֶּרץ הַ ִמיש ֹור ֹ
ֹהות וָּ צֶּ בַ ע.
בות נְ ג ֹ
ִאיֵי הָּ אַ ְלמֻ ִגים ,בוַ ַדאיְ ,מ ַש ְלחִ ים ִר ְב ֹ
ֲשר ב ֹו הָּ אָּ ָּדם,
הַ ְר ֵבה ,הַ ְר ֵבה כֹח ָּב ֶּרגַ ע הַ זֶּה ,א ֶּ
הוא הַ ֶּטבַ ע.
ִג ְבעָּ ה ֲעג ָֻּלה מַ ִביטָּ ה ִבי מֵ אֹפֶּ ק .הִ יא ָּכל ָּכך ְשקֵ טָּ ה...
עודֹ .נו ֶּשמֶּ ת עָּ לַ י נֹחַ ם.
ְק ֵרבָּ ה ְבהִ סוסְ .ק ֵרבָּ ה ֹ
ָּב ִאים אולַ יָּ ,ב ִאים אולַ י ,י ִָּמים יָּפִ ים ְכאַ ָּג ָּדה,
לום ַרב שו ְבכֶּם,
בו ֲאכֶּם וְ ָּש ֹ
– ָּברו ְך ֹ
ֲשר ָּברֹחַ ק!
ִמ ַק ְצוֵ י נִ ְשמַ ִתי א ֶּ

יש לי חג
ְכ ֶּש ֵתאָּ לֵ ם ְתרועַ ת הַ פֶּ ְס ִטיבָּ ִלים
יְ לַ ְב ְלבו ִש ֵירי אָּ הַ ְב ִתי
אֲנִ י ָּיכֹל ִל ְשמֹחַ אֵ ְ
יך ֶּש ָּבא ִלי
וְ זֶּהו זֶּה הַ חַ ג הָּ א ֲִמ ִתי
יֵש ִלי ֹיום ֹיום חַ ג
יֵש ִלי חַ ג ֹיום ֹיום
יֵש ִלי ֹיום ֹיום חַ ג
הַ ְללויָּה
ינוקוֹ ת ִפ ְתאֹם ֹיו ְדעִ ים לָּ לֶּ כֶּת
הַ ִת ֹ
ו ְבנֵי הַ ֵשש ֹיו ְדעִ ים ִפ ְתאֹם ִל ְקרֹא
אופֶּ ה ִלי אֶּ ת הַ ֶּלחֶּ ם
אופֶּ ה ֹ
וְ הָּ ֹ
רו
וְ זֶּהו זֶּה הַ חַ ג ַבה ֲָּד ֹ
יֵש ִלי ֹיום ֹיום חַ ג...

הִ נֵה הַ י ֹום חָּ לַ ף הָּ לַ ְך הַ ֶּג ֶּשם
דולָּ ה ְתלויָּה
רום חַ ָּמה ְג ֹ
ו ְבמָּ ֹ
ֶּשת
אֶּ ל הַ חַ ל ֹון חֶּ ְמ ַדת נַפְ ִשי נִ ג ֶּ
וְ זֶּהו ָּכל הַ חַ ג – הַ ְללויָּה
ֵיש ִלי ֹיום ֹיום חַ ג...
הַ ְללויָּה
הַ ְללויָּה
הַ ְללויָּה
הַ ְללויָּה

ִבגְ לַ ל ְדבָּ ִרים ָּכאֵ ֶּלה
אֲנִ י ע ֲַדיִ ן ָּשר
ֹיום ֹיום וְ אֵ יזֶּה ֶּפלֶּ א
לַ חַ ג ֶּשלֹא נִ גְ מַ ר
יֵש ִלי ֹיום ֹיום חַ ג...

ְּברו ִּכים ַא ֶּתם ַליהוה ,ע ֵֹּשה ָש ַמיִּ ם וָ ָא ֶּרץ:
ַה ָש ַמיִּ ם ָש ַמיִּ ם ַליהוה ,וְּ ָה ָא ֶּרץ נ ַָתן ִּל ְּבנֵּי ָא ָדם:
לֹא ַה ֵּמ ִּתים יְּ ַה ְּללו יָ ה ,וְּ לֹא ָכל י ְֹּר ֵּדי דו ָמה:
עו ָלם ַה ְּללו יָ ה!
וַ אֲ נ ְַּחנו נְּבָ ֵּר ְּך יָ הֵּ ,מ ַע ָתה וְּ ַעד ֹ

עוֹ ֶּשה ָּשלוֹ ם ִב ְמרוֹ ָּמיו
הוא יַעֲ ֶּשה ָּשלוֹ ם ָּעלֵ ינו
וְ ַעל ָּכל יִ ְש ָּראֵ ל
וְ ַעל ָּכל ְבנֵי אָּ ָּדם
וְ ִא ְמרו אָּ ֵמן

כוס רביעי – כוס השלום

לום
וְּ ָהיָ ה ַמעֲ ֵּשה ַה ְּצ ָד ָקה ָש ֹ

חֲסַ ל ִסדור ֶּפסַ ח ְכ ִה ְלכָּ תוֹ
ְככָּ ל ִמ ְש ָּפטוֹ וְ חֻּ קָּ תוֹ
זָּכינו ְלסַ ֵדר אוֹ תוֹ
ַכאֲ ֶּשר ִ
ֵכן נִ זְ ֶּכה לַ עֲ שוֹ תוֹ
ְ
זָּך שוֹ כֵ ן ְמעוֹ נָּה
קוֹ ֵמם ְקהַ ל עֲ ַדת ִמי ָּמנָּה
קָּ ֵרב נַהֵ ל נִ ְט ֵעי כַ נָּה
ְפדויִ ם ְלצִ יוֹ ן ְב ִרנָּה
ְל ָּשנָּה הַ ָּבאָּ ה ִבירו ָּשלָּ יִ ם הַ ְבנויָּה!

אֶּ חָּ ד ִמי יוֹ ֵד ַע?

אֶּ חָּ ד אֲנִ י יוֹ ֵד ַע :אֶּ חָּ ד ֱאלֹהֵ ינו ֶּש ַב ָּש ַמים ובָּ אָּ ֶּרץ.

ְשנַיִ ם ִמי יוֹ ֵד ַע?

ְשנַיִ ם אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ְשנֵי לֻּ חוֹ ת הַ ְב ִרית.

לשה ִמי יוֹ ֵד ַע?
ְש ָּ

לשה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:
ְש ָּ

לשה אָּ בוֹ ת.
ְש ָּ

אַ ְר ַבע ִמי יוֹ ֵד ַע?

אַ ְר ַבע אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

אַ ְר ַבע ִא ָּמהוֹ ת.

שה ִמי יוֹ ֵד ַע?
ח ֲִמ ָּ

ח ֲִמ ָּשה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ח ֲִמ ָּשה חֻּ ְמ ֵשי תוֹ ָּרה.

שה ִמי יוֹ ֵד ַע?
ִש ָּ

ִש ָּשה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ִש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה.

ִש ְב ָּעה ִמי יוֹ ֵד ַע?

ִש ְב ָּעה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ִש ְב ָּעה יְ ֵמי ַש ָּב ָּתא.

ְשמוֹ נָּה ִמי יוֹ ֵד ַע?

ְשמוֹ נָּה אֲ נִ י יוֹ ֵד ַע:

ְשמוֹ נָּה יְ ֵמי ִמילָּ ה.

ִת ְש ָּעה ִמי יוֹ ֵד ַע?

ִת ְש ָּעה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ִת ְש ָּעה י ְַרחֵ י לֵ ָּדה.

ש ָּרה ִמי יוֹ ֵד ַע?
עֲ ָּ

עֲ ָּש ָּרה אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

עֲ ָּש ָּרה ִד ְב ַריָּא.

שר ִמי יוֹ ֵד ַע?
אַ חַ דָּ -ע ָּ

אַ חַ ד ָּע ָּשר אֲ נִ י יוֹ ֵד ַע:

אַ חַ ד ָּע ָּשר כוֹ ְכבַ יָּא.

שר ִמי יודע?
ְשנֵיםָּ -ע ָּ

ְשנֵים ָּע ָּשר אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:

ְשנֵים ָּע ָּשר ִש ְב ַטיָּא.

שר ִמי יוֹ ֵד ַע?
לשהָּ -ע ָּ
ְש ָּ

לשה ָּע ָּשר אֲנִ י יוֹ ֵד ַע:
ְש ָּ

לשה ָּע ָּשר ִמ ַדיָּא.
ְש ָּ

חַ ד ַג ְדיָּא
ָּקנָּה אָּ ִבינו ְג ִדי לָּ בָּ ן,

מֵ ִשיב אֲנִ י לְ ָּנא ְטל :כֵן,

מוזְגִ ים כ ֹו ִסית,
הַ ֵס ֶּדר ָּבאֹ ,

תו ִמ ְכבָּ ר
או ֹ
ָּקנָּה ֹ

מָּ ה יֵש ֶּפה ְל ַד ֵבר?

א ֲִבי מַ ִביט אֵ לַ י,

אותוֹ
ְבחַ דַ -ג ְדיָּא ָּכלָּ א ֹ

וְ זֶּה הָּ יָּה ְבלֵ יל אָּ ִביב

עִ ם חֶּ בֶּ ל עַ ל צַ ָּואר.

צָּ לול ו ְמסַ חְ ֵרר.

או ִתי הֵ יכָּ ן הַ ְג ִדי?
ש ֹואֵ ל ֹ
ְ
מו ֵשך ְכ ֵתפַ י.
אֲנִ י ֹ

לו מַ ר
עָּ צוב הַ ְג ִדי ומַ ר ֹ

ָּשןִ ,א ִמי נָּמָּ ה,
אָּ ִבי י ֵ

ָּאטל :נו?
ש ֹואֵ ל א ֲִבי אֵ ת נ ְ

ִב ְמ ִרי ִלב ֹו יִ גְ נַח,
ַב ַקיִ ץ לֹא יִ ְראֶּ ה ְד ָּש ִאים

ַב ַביִ ת דו ִמיָּה;
הוצֵ אנו אֵ ת הַ ְג ִדי
ַב ָּלאט ֹ
ִמת ֹו ְך הַ חַ דַ -ג ְדיָּא.

מֵ ִשיב אָּ חִ י ֶּש ִלי,
ִכי ִמן הַ ֶּפסַ ח ֶּשעָּ בַ ר
הוא לֹא ָּראָּ ה שום ְג ִדי.

יציקְ ,שמַ ע,
אומֵ ר אָּ חִ י ִליִ :א ִ
ֹ

הולַ כְ נו אֶּ ת הַ ְג ִדי חִ יש קַ ל,
ֹ

א ֲִבי ש ֹו ֵתקִ ,א ִמי בוֹ כָּ ה,

הָּ ֵרי זֶּה ִאי אֶּ פְ ָּשר,
עַ ל ְג ִדי לָּ בָּ ן ֶּשלֹא חָּ טָּ א

מָּ ַשכְ נו ְבקַ ְרנָּיו,
או ִאם הוא ָּשם
וְ ִאם הוא פֹה ֹ

הַ ֵלב מַ ָּמש נִ ְש ַבר.

לֹא נְ גַ ֶּלה עַ כְ ָּשו.

רור;
וְ ִד ְמעָּ ָּתה מָּ ֹ
ָּש ִרים כ ָֻּלם אֵ ת חַ דַ -ג ְדיָּא
ְמור.
לו לַ ִמז ֹ
אוי ֹ
אַ ְך ֹ

ַבח ֶֹּרף – ֶּשלֶּ ג צַ ח.

וגְ ִדי לָּ בָּ ן ִב ְש ֵדה הַ ָּבר
לו כֹה וָּ כֹה
קופֵ ץ ֹ
ֹ
וְ ֶּנ ֱהנָּה ִמן הַ חַ ָּמה
עולָּ ם כֻל ֹו.
וְ הָּ ֹ

חַ ד ַג ְדיָּא
הַ ֲאזִינו חֶּ ְב ַריָּא
ֲשה ְבחַ ד ַג ְדיָּא
מַ ע ֶּ
הַ ִספור ִאיש לֹא ָּב ָּדה
ָּכ ְך ָּכתוב ַבהַ ָּג ָּדה!
חַ ד ַג ְדיָּא...

ִמן הַ חוץ ִזנֵק מַ ֵקל
עַ ל הַ כֶּלֶּ ב הִ ְתנַפֵל
ו ְב ֶּשצֶּ ף ַרב חָּ בַ ט
וְ הִ ָּכה ב ֹו ִמ ָּכל צַ ד!
חַ ד ַג ְדיָּא...

הַ ַט ָּבח ָּבחַ ר ָּק ְר ָּבן
אֶּ ת הַ ש ֹור הַ ַג ְר ְג ָּרן
הוא הִ ְשחִ יז אֶּ ת הַ ַס ִכין
אֲרוחַ ת ָּב ָּשר הֵ כִ ין!
חַ ד ַג ְדיָּא...

אַ ָּבא אֶּ ל הַ שוק הָּ לַ ְך
וְ ָּקנָּה ְג ִדי צַ ח וָּ ַר ְך
זֶּה הַ ְג ִדיְ ,ג ִדי עִ זִים
הוא ָּקנָּה ִב ְשנֵי זוזִים.
חַ ד ַג ְדיָּא...

הִ ְשת ֹולֵ ל אָּ ז ְש ִביב הָּ אֵ ש
ַב ַמ ֵקל ִלנְ קֹם ִב ֵקש
הִ ְתלַ ֵקחַ ִפיף ו ָּפף
הַ ַמ ֵקל ָּכ ִליל נִ ְש ַרף!
חַ ד ַג ְדיָּא...

ִמ ָּשמַ יִ ם ָּבא מַ ְלאָּ ְך
וְ הִ ִפיל אֶּ ת הַ ַט ָּבח
צור
חו עָּ ֹ
ֶּש ֵמאֵ ן רו ֹ
וְ ָּשחַ ט אָּ ז אֶּ ת הַ ש ֹור!
חַ ד ַג ְדיָּא...

הֶּ חָּ תול ֲאר ְֹך ָּשפָּ ם
מַ חְ ָּשבָּ ה ָּרעָּ ה זָּמַ ם
אֶּ ת הַ ְג ִדי ָּתפַ ס ַב ַכף
תו טָּ ַרף!
או ֹ
רוף ֹ
וְ טָּ ֹ
חַ ד ַג ְדיָּא...

ֶּשטֶּ ף מַ יִ ם ,מַ יִ ם ַגל
עַ ל הָּ אֵ ש ָּקפַ ץ חִ יש קַ ל
הִ ְש ָּת ֵרעַ ֶּרגַ ע ָּקט
וְ הָּ אֵ ש ָּכ ְב ָּתה ִמיָּד!
חַ ד ַג ְדיָּא...

קול יִ ְק ָּרא:
ַב ָּשמַ יִ ם ֹ
"קֵ ץ לָּ ֶּר ַשע קֵ ץ לָּ ַרע
ִמן הָּ אָּ ֶּרץ שֹד יִ ַתם
עולָּ ם"!
וְ ָּשל ֹום עַ ל הָּ ֹ
חַ ד ַג ְדיָּא...

זֹאת ָּראָּ ה וְ הִ ְתמַ ְרמֵ ר
הַ ְכלַ ְבלַ ב ֶּש ֶּבחָּ צֵ ר
לַ ז ֹולֵ ל הוא לֹא סָּ לַ ח
ָּש ְך!
תו נ ַ
או ֹ
וְ נָּש ֹו ְך ֹ
חַ ד ַג ְדיָּא...

ָּבא הַ ש ֹור אֶּ ל הָּ אֲגַם
ָּכל הַ ַמיִ ם הוא לָּ גַ ם
ֲשר בוֹ
ָּכל הַ ַמיִ ם א ֶּ
ְ
הוא הִ כְ נִ יס אֶּ ל ת ֹוך ִק ְרב ֹו!
חַ ד ַג ְדיָּא...
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הגדה זו נוצרה מתוך המסורת של חג הפסח ,כפי שהתגבשה בקיבוץ תמוז
במהלך כעשרים שנים וערבי פסחים לרוב .היא משקפת מאמץ מודע של קהילה יהודית
חילונית להיות מחד חלק מכלל ישראל ,ומאידך – לתת בטקסי חגיה ביטוי לאופיה
הייחודי :ליצירה תמוזית ,לאמונות ודעות תמוזיות ולמסר חינוכי תמוזי .ההגדה של פסח
מזמנת לחגוג את חג הפסח לא כארוע היסטורי שהיה וחלף ,אלא כמעשה חוזר ונשנה
שכוחו יפה לכל דור :בכל דור ודור חייב אדם למצוא בעולמו את בית העבדים ,את הארץ
המובטחת ,את אפשרויות הגאולה ואת מעשה השחרור .ההגדה של פסח היא הטקסט
שדרכו אנו מקיימים את מצוות "והגדת לבנך ולבתך" ,ולא פחות מכך גם "והגדת
לעצמך"" ,והגדתם זה לזה".
ביסודה של הגדה זו עומדים ארבעה מקורות עיקריים .ראשית" ,סדר הפסח"
המשנאי ,כפי שעוצב בעם ישראל בדורות הראשונים שלאחר החורבן ,ומופיע במשנה
במסכת פסחים ,טקס שעיקרו מדרש על פסוקי "ארמי אובד אבי" .שנית" ,ההגדה של
פסח" ,שהתגבשה בתהליך היסטורי ארוך ,מאז ימי האמוראים ועד לדורות אחרונים
("ההגדה המסורתית") .שלישית ,הגדות של פסח שעוצבו בתנועה הקיבוצית מאז
ראשיתה ,ובפרט הגדת התק"ם שערך אריה בן גוריון בשנת  .1985הגדה זו היא
ששימשה כבסיס בליל-הסדר של קיבוץ תמוז ,כשאנו מוסיפים לה וגורעים ממנה מדי
שנה .רביעית ,היצירה התמוזית המקורית – תוספות להגדה של פסח שנוסו ,תוקנו ,נדחו
ונתקבלו משנה לשנה בליל הסדר התמוזי.
המבנה של הגדה זו שומר על הסדר של ההגדה המסורתית ("קדש ורחץ כרפס
יחץ .)"...פרק המגיד ,שהוא עיקרה של ההגדה ,בנוי (כמצווה במשנה ,מסכת פסחים)
כמדרש על הפסוקים מספר דברים ,מ"ארמי אובד אבי" ועד "ארץ זבת חלב ודבש"
(דברים כו  .)9–5המדרש ,בהגדה זו ,נסמך בעיקרו על סיפור יציאת מצרים ,כפי שהוא
מופיע במקרא (בעיקר בספר שמות) .בכך הולכת הגדה זו בעקבות ההגדות הקיבוציות,
אשר ניסו לתקן את התפיסה הגלותית אשר דחקה את סיפור יציאת מצרים אל מחוץ
לנוסח ההגדה המסורתי .בצד הסיפור המקראי ,ולעתים במקומו ,מופיעים כאן מקורות
נוספים ,עתיקים כחדשים.

ההגדות הקיבוציות הפכו את חגיגת האביב והבשלת התבואה לחלק מרכזי מליל
הסדר ומן ההגדה של פסח ,בדרך כלל בפתיחתן .גם כאן לא נפקד מקומו של פרק
האביב ,אולם בחרנו לחתום בו את ההגדה .התחדשות הטבע והבשלת היבולים הם מן
הדברים שאנו גומרים עליהם את ההלל בחלקו האחרון של ליל הסדר.
יחד עם זאת ,ההגדה התמוזית היא רק הטקסט המרכזי הנקרא בערב זה .אין היא
גמורה וחתומה ,אלא משאירה חללים רבים לחידוש וליצירה ,המתמלאים בכל ליל סדר –
קצתם בקטעים מוכרים וקבועים ,קצתם בחידושים המשתנים מדי שנה ,וקצתם בדברים
שמסגרתם קבועה ותוכנם משתנה .מבין האחרונים נזכיר רק שניים ,שאינם רשומים
בהגדה ,אך להם מקום מרכזי בליל הסדר התמוזי :האחד – כל אחת מארבע הכוסות
מוקדשת לנושא מסוים ,ואחד המסובים (מקרב חברי הקיבוץ או מבין אורחיהם) מכין
ברכה בנושא זה וקורא אותה בסדר ,לפני שתיית הכוס .השני – ארבעה מילדי תמוז
מתבקשים להכין לליל הסדר שאלה הקשורה בחג ומעסיקה אותם ,ולהפנות אותה לאחד
החברים .ארבע הקושיות האישיות הללו ,והתשובות עליהן ,משובצות במהלך הסדר
במקומות המתאימים להם על-פי נושאיהן.
אין הגדה זו בבחינת רישום מדוייק של ליל הסדר התמוזי ,אלא היא שלד של
גוף חי ,משתנה ומתפתח ,של ליל הסדר בקהילה שיתופית מודרנית ,יהודית וחילונית,
במדינת ישראל של ימינו.
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