
סדר - 
גם כשלא הכול בסדר

ר' אריה לוין היה מבקר באופן קבוע אסירים בבתי הכלא. גם בפסח הגיע לביקור. כדרכו, 
הוא התעניין בשלומם של האסירים ושאל איך חגגו את ליל הסדר.

אחד מהם ענה לו בחיוך: "כמעט הכול היה בסדר, רק דבר אחד לא יכולנו לקיים על פי 
הסדר, לפתוח את הדלת כשאמרנו 'שפוך חמתך'."

"אתה טועה," השיב לו ר' אריה. "כל אחד יכול לפתוח דלת. כל אדם נתון בכלא של עצמו 
ויכול לצאת ממנו אם יפתח פתח בליבו, ואז יהיה בן חורין אמיתי."

מעובד על פי: שמחה רז, איש צדיק היהאיש צדיק היה, עמ' 127. הוצאת ש. זק ושות', תשל"ח

פסח – עניין של זמן
בזיכרוני, בתור ילד קטן באתיופיה, פסח היה החג עם החוויה המשמעותית והעוצמתית ביותר. בקהילת ביתא ישראל היו מציינים 
את החג דרך אכילת קורבן הפסח ששימרו מדורי דורות, באכילת המצות הרכות והספוגיות עם הטעם המיוחד, וכלה בהתכנסות החגיגית, 
המלווה בכובד ראש, בבית הכנסת המקומי לשם עריכת ליל הסדר הקהילתי. אין לי ספק שהפסח שנחוג באתיופיה היה בעל המרכיבים 

הדומים ביותר לפסח שנחוג בתקופת בית המקדש.

יציאת מצרים תופסת מקום נכבד בהוויית קהילת ביתא ישראל, מפני שכל זמן שהותם של קהילת ביתא באתיופיה הם התמודדו עם אתגר 
יציאת מצרים בממד הזמן. לא כולם יודעים שלמעשה המקום היחידי בעולם שעדיין הולכים בו לפי לוח השנה המצרי הקדום, הוא אתיופיה!

...יהודי אתיופיה ניצחו במאבקם בשמירת הזהות היהודית בגלות, מכיוון שהשכילו לתת משמעות רוחנית לזמן... לעניות דעתי, היכולת לנהל 
את הזמן ולא להתנהל על ידיו, היא תמצית "יציאת מצרים"!

מרדכי ברוך, בן לשושלת מנהיגים רוחניים בקרב יהדות אתיופיה וחוקר תורני למורשת יהדות אתיופיה

עושים סדר
לליל  מתכנסים  בניסן,  ט"ו  בליל  בשנה,  פעם 
הסדר. ליל הסדר, כפי ששמו מרמז עליו, הוא 
הסדר,  סימני  וסדר:  ארגון  בו  שיש  לילה 
שחוברו לפני בערך 1,000 שנים )קדש, ורחץ, 
כרפס, יחץ...(, קערת הסדר )ועליה למשל המרור, 

החרוסת והביצה( וגם נוסח ההגדה. 
הכללים הקבועים הם שהופכים את ליל הסדר 
כל  אך  שנה.  בכל  אליו  שחוזרים  יציב  לטקס 
סדר, כל טקס, מזמין גם חריגה, מזמין גם גיוון. 
וכאן משתתפי הסדר נכנסים לתמונה. כל בית 

והסדר שלו. זה הסדר שלכם.
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התבוננו בכוס היין:

מצאו בה ארבעה דברים שיש מהם בדיוק ארבעה פריטים.

מה ארבע?
ארבע כוסות שותים במהלך ליל הסדר. המספר "ארבע" נוכח לא מעט בחיינו, למשל ארבע 
זה מספר שמעניק  הבית.  קירות  ארבעת  ולשולחן,  לכיסא  רגליים  ארבע  רוחות השמיים, 
ועד לסופו, הן מעין אבני דרך  יציבות, עוגן. הכוסות המלוות אותנו מתחילת ליל הסדר 
החירות.  לתחושת  ותורמת  נינוחה  אווירה  משרה  גם  היין  שתיית  הערב.  לאורך  טקסיות 
היא  הבאה  הנקודה  הסדר.  את  פותחים  כך  הראשונה,  בכוס  היין  על  מקדשים  תחילה 
הכוס  המזון.  ברכת  לקראת  הארוחה,  סיום  עם  באה  השלישית  הכוס  המגיד.  בתחילת 

הרביעית והאחרונה נמזגת עם אמירת ההלל. לחיים!

נכנס יין, יצא סדר
צעד אחר צעד מלוות אותנו הכוסות לאורך ליל הסדר, 

יוצרות סיפור מסגרת.

כוס ראשונה 
קידוש

את הערב פותח הקידוש, 
טקס הפתיחה. מקבלים יחד 

את החג המיוחד.

כוס שנייה
 הגדה

מספרים ונזכרים יחד 
בסיפור המשותף. הכוס 

המלאה נוכחת על השולחן. 

כוס שלישית
ברכת המזון

עורכים שולחן כמנהג מלכים, 
אוכלים בשמחה של בני-חורין 

ומברכים על כל הטוב.

 רביעית
כוס

הודיה

זה הזמן להודות ולהלל על 

העבר, על ההווה, וכמובן – 

חיים!
לשתות. ל

גלינג
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ִי, ִים ל ְר ֶם אוֹמ ַת א
ַע?" ֵד ְ ת ֵיך ַל – א ְא ִׁש ֹא ת ִם ל "א
ָה." ֻד ְק ּעוֹת. נ ְרו ֵלוֹת ג ְא ֵין ׁש ְ"א ו
ֵׁש." ַּי ְב ַל תִת ֹּל – א ַכ ַל ה ְא ְ"ׁש ו

ֵׁש." ַק ְב ֶת ָה ׁש ֹּל – מ ַכ ָ ה ְך ֵּר ל ַפ ְס ַם "נ ְג ו

ָה, ֵל ְא ִי ׁש ֵׁש ל ָר י ְּב ֶכ ְּׁש ָל כ ֲב א
ִי ֵנ ַׁש ָד ל ֶח ֵא ִי מ ִים אוֹת ְר ְט ַר ְט ֶם מ ַת א

ֵב. ֹז ְעו ֵר ו ַת ְו ִי מ ֲנ ֶא ַד ׁש ע
ֵב – ָל ֵע ְה ִי ל ְל ּב ֶם, ו ָכ ֵר ל ִי אוֹמ ֲנ ָו א ְׁש ַכ ָז ע א
ֵב. ְׁש ַח ַמ ֶת ה ֹל א ְא ִׁש ּט, ל ָּשׁו ִי, פ ַל ל ֵר ק יוֹת

הדס גלבוע

למה?

למה?
למה?

למה?

אז מה נשתנה? ולמה?
מה נשתנה? מה שמניע את ה"מגיד", את ההגדה, את הסיפור, הוא – השאלה. שאלה נוצרת מתוך סקרנות, 

מתוך חוסר נחת. שאלה טובה יודעת לטלטל, לדרוש תשובה, ליצור שיחה. וכדי שתישאל השאלה, הסדר 

מכיל בתוכו הפתעות. הוא שונה מארוחת ערב רגילה. "מדוע אוכלים הערב מצה?" וגם "מדוע מטבילין שתי 

פעמים?"

סיפור ההגדה מתחיל בשאלה, ומזמין את המסובים לשאול עוד ועוד שאלות, לתהות, להקשות, לא להניח 

לסיפור לשקוע. אז תגידו, מה השאלה שלכם?

ת?
ילו
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נשתנה

המוח  את  לבלבל  מפסיק  לא  ה'למה'  אבל 

שנקרא  מה  לאט-לאט  להיות  מתחיל  והוא 

תבוסתני, הוא לאט-לאט מתחיל להיות משבש 

שורה וכוחות ה'ככה' מתחילים להתגבר.

לובשים  בעולם שבו תרבות ה'ככה' שולטת, 

רואים  דומה,  מדברים  במגזינים,  כמו  דומה, 

הולכים  דומה,  לאירופה  נוסעים  דומה,  ערוץ 

את  מזכירים  בשנה  ופעם  דומה  לתיאטראות 

ה'למה', כן, שיהיה ה'למה'.

יוסי יזרעאלי, במאי ומחזאי ישראלי,

מתוך ריאיון שנערך עימו על התאטרון הממוסד.

למה? לא ככה.
המילה 'למה' היא מערערת, בראשית הייתה 

ה'למה', המילה 'למה' היא מערערת כי היא 
לא מבינה.

תראו איך נראה סימן שאלה כמו איזה נעּבעך, 

עומד עקום כזה ומישהו עונה לו על זה: ככה!

בשמלה:  כזה  מושך  תמיד  הוא  וה'למה', 

ככה,  וככה,  למה?  למה?  למה? 
ככה! סימן קריאה!



ִים, ָד ְכ ַנ ָּל ה ַד כ ַח ָא י ָב ֶל ס ֵצ ִים א ֵנ ְׁש ּ י ְנו ַח ֲנ ֶא ְּׁש כ
ָה. ֵנ ַׁש ֵי ה ְנ ִפ ֶל ּר ׁש ּו ִפ ַס ֶּה ל ַכ ְח ִיד מ ָמ ִי ת ֲנ א

ָה, ִי ְנ ַׁש ָה ה ּר ַּשׁו ָר ב ְּב כ
ַט ְא ֵר ל ָא יוֹת ְר ִק ֶי ָּא ׁש ַב ִס ֵׁש מ ַק ְב ַם מ נֹע
ִים." ְע ֹא שׁוֹמ ָק, ל ָז ֵר ח ֵק: "יוֹת ְדוֹר צוֹע ו

ֵר, ַח ּר א ּו ִפ ָה ס ְרוֹצ ִיד, ו ְח ַפ ֶמ ֶת ׁש ֶר ָר אוֹמ ָמ ת
ִים. ִיע ְר ַפ ָם מ ֻּל ֶכ ֵּן ׁש ְב ַצ ְע ִת ָם מ ְיוֹת ו

ֵם, ֲמ ַע ְׁש ִיל ל ְח ַת ָר מ ְּב ַע כ ֶט ְנ ִית ל ִיע ְב ַׁש ָה ה ּר ַּשׁו ב
ִים." ֵנ ְכ ַׁש ֶת ה ִיר א ֵע ָה מ ַת ַק – א ְע ִצ ַל ת ָּא: "א ַב ְס ֶת ל ֶר ִי אוֹמ ִיל ְנ ו

ָה ּר ַשׁו ָה ה ֶת אוֹת ּב א ָשׁו ּב ו ָא שׁו ְר ִק ֶי ֵׁש ׁש ַק ְב ַי מ ׁש
ִים. ַנ ְט ַנ ְט ִק ּר ל ּו ִפ ֶה ס ֶז ֶת ׁש ֶז ַג ְר ִת ָה מ ֲמ ַע ְנ ו

ִיר, ְע ַס ַי מ ִד ֵר מ ּר יוֹת ּו ִפ ַס ֶה ֶה ׁש ִי רוֹא ֲנ ֵר: "א ָּא אוֹמ ַב ֶס ַד ׁש ע
ִיר." ְׁש ֹר ל ֲב ַע ְנ ֶת ו ֶר ַח ַם א ַע ְפ ֹ ל ֹר אוֹתו ְמ ִׁש ָז נ א

ָה, ָמ ְמ ִיר, ד ָׁש ִיל ל ְח ַת ָא מ ָב ֶס ְׁש ּכ ו
ָה.  ֲמ ַע ְנ ַי ו ִי, ׁש ִיל ָם, נ ָר, יוֹת ָמ ַם, דוֹר, ת ִים – נֹע ָמ ְד ִר ָם נ ֻּל כ

ִים, ָד ְכ ַנ ָּל ה ַד כ ַח ָא י ָב ֶל ס ֵצ ִים א ֵנ ְׁש ּ י ְנו ַח ֲנ ֶא ְּׁש כ
ָה. ֵנ ַׁש ֵי ה ְנ ִפ ֶל ּר ׁש ּו ִפ ַס ֶּה ל ַכ ְח ִיד מ ָמ ִי ת ֲנ א

ִי. ֲנ ַק א ֵר – ר ָר ע ְא ִׁש ִי נ ֲנ ַק א ְר ו
ֶה, ִי רוֹצ ֲנ ֶא ָה ׁש ָּל מ ִּי כ כ
ַת ַח ַם א ַּע ַ פ ֹע ְמ ִׁש ֶה ל ז

ָא  ָב ֶת ס א
ִי. ֵנ ַׁש ּד ה ַמו ָע ַ ל ִיע ַג מ

ִיר ַׁש ְּסוֹף ה ָל ב ֲב א
ַם, ְד ִר ָא נ ָב ַם ס ג
ִי  ֶה ל ְמ ִד ָר נ ְב ּכ ו
ִי ֵנ ַׁש ּד ה ַמו ָע ֶה ׁש
ַ ִיע ַג ֹא י ל

ָם. ְעוֹל ל

הדס גלבוע

הילדים הם 
הגיבורים

ארבע פעמים, במקומות שונים בתורה, 

להעברת  התייחסות  בפסוקים  מופיעה 

לבנו.  האב  מפי  מצרים  יציאת  מסורת 

כמדברים  הפסוקים  את  דרשו  חכמינו 

על ארבעה סוגים שונים של ילדים. כל 

וכל  אחר,  באופן  ההורה  אל  פונה  ילד 

ילד מקבל מענה אחר.

והילד שאינו יודע לשאול?

במיוחד,  חשוב  ההורים  של  תפקידם  כאן 

"ַאְּת ְּפַתח לֹו". 

ההורה ילמד את הילד לשאול, יעודד אותו 

ליל  של  הגיבורים  הם  הילדים  להסתקרן. 

מפי  הסיפור  את  שישמעו  אלו  הם  הסדר, 

הוריהם ויעבירו אותו לילדיהם, בנים ובנות. 

עלינו  אבל  החינוך...  יסוד  זהו  ומתשובות.  משאלות  בנוי  המגיד  כל 

להיזהר ממצב שבו השאלות הופכות להיות אוטומטיות, כאלה שנלמדו 

בעל פה... השאלות שב"מה נשתנה" הן דגם לצורה ולמסגרת הסדר. 

עלינו לעורר את הילדים לשאול את השאלות שמטרידות אותם. 

לכן, כדאי לשאול את הילדים ואת כל הנוכחים אילו שאלות יש להם 

על ליל הסדר, מה משונה בעיניהם.

את  לבחון  סביב,  להביט  להתרגל  עלינו  תמיד  הסדר.  בליל  רק  לא 

המציאות ולשאול: "מה נשתנה?".

מתוך: הרב שי פירון, הגדה של פסח, עמ' 28. הוצאת משכל, 2008
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עשר המכות כהוכחה
לבן  להפוך  כעבד,  חי  חייו  שכל  למי  גורמים  איך 
חורין? איך אדם שסבל דיכוי ייתן אמון? כמו דמות 
גיבור-העל בקומיקס, יופיע הכול-יכול בסיפור מצרים. 
בחזקים,  יכה  לעבדים,  ביטחון  תחושת  יעניק  הוא 
הינה  לעם:  ויאמר  הלב  קשה  הנבל  דמות  את  ינצח 

הוכחתי יכולת, צאו איתי למדבר. 

"ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים, ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל 
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי" )שמות יט, ד(. 

כנשר הנושא גוזליו על כנפיו. שכל שאר העופות נותנים את 
שִמְתָיְרִאין מעוף אחר שפורח  לפי  רגליהם,  בין  בניהם 
מן האדם  ִמְתָיֵרא אלא  אינו  הזה  הנשר  אבל  גביהם.  על 
שמא יזרוק בו חץ, לפי שאין עוף אחר פורח על גביו, לכן 

נותנו על כנפיו כאומר – מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני.
רש"י

מי אני? מי אנחנו? 
חידות על עשר המכות
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ואמרו עלינו שאנחנו "אצבע אלוהים"! באנו מעפר, אנחנו ממש מגרדות, 

ֹן הביא במקלו.פועלו, אבל אנחנו שלוש מכות כולם זוכרים את משה ואת  שדווקא אהר

שמות ז, יט; ח, א; ח, יג

כדאי לתרום אותי כשאפשר, 
אבל אני מכה אמיתית כשאני 

ממלא את כל הנהר.
שמות ז, יז

מאז שהתחילו המכות, 
אני כבד מאוד מאוד, 
ושום דבר לא עוזר, 

בגללי פרעה לא מוכן 
לוותר.

שמות ח, כח

ממני מלוֹא חופניים – 
נזרק אל השמיים.

שמות ט, י

יש לנו קסם! והוכחנו אותו לא 

פעם ולא פעמיים, אבל במכת 

– הרמנו ידיים.
כינים 

שמות ח, יד

שמות ח, יג; ח, טו

הפכתי לנחש, אבל טוב שחזרתי 

לעצמי בזמן, להיות למשה מלווה נאמן. 
שמות ז, טו

אני לא צמח ולא משמח, 

אבל אני פורח.

שמות ט, ט

אכול! הכול!
באנו ל

)טוב שנשאר משהו מהמכה 

שלפנינו(.

שמות י, יב

לא פועלים יד ביד, אבל בדרך כלל אנחנו 
שמות ט, כדשילבנו כוחות במכת הברד. הראשונים שהם 

האחרונה.

שמות יא, ה

החושך שלפני 

מכת החושך.

שמות י, טו



הטעם של המצה
כשעם ישראל יצא ממצרים הוא יצא בחיפזון, הבצק לא הספיק להחמיץ והעם 
נאלץ לאכול מצות. המצות הללו אולי לא היו מעדן מוצלח במיוחד, אבל הן 
דווקא  מלכים",  "בני  מרגישים  כשכולנו  החירות,  בחג  חירות.  של  בטעם  היו 
לחם העוני מספר היטב את הסיפור. המצה מספרת על אושרו של אדם שאוכל 
לחם פשוט, אבל יודע שבכך הוא נפטר מהשעבוד. הוא אוכל מעט, אך לא חייב 

את מזונו לאדם אחר. 

לשנה הבאה
את ליל הסדר הראשון בחיי חגגתי יחד עם ארוסתי דאז אביטל )אז נטשה( במוסקבה. שלושה מורים 
ידענו  לעברית חיברו את כל התלמידים שלהם לליל סדר פסח אחד גדול בדירה שם. מכיוון שלא 
עברית מספיק טוב כדי לקרוא את כל ההגדה, המורים נתנו לכל אחד חלק קטן ללמוד בעל פה. לא 
הבנו הרבה מהמילים, מהביטויים ומהמשפטים, אבל את המילים "אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו 
לכלותנו" היינו יכולים לא רק להבין אלא גם להרגיש. היה מספיק להסתכל מחוץ לחלון ולראות את 
אנשי הק"גב. שהקיפו את הדירה, כדי לדעת שאנחנו ממשיכים את היציאה ממצרים בעצמנו. וכשאמרנו 

"לשנה הבאה בירושלים", ידענו ְוֶהֱאַמּנּו שכמו היהודים במצרים, גם אנחנו נזכה לחיות חיי חירות.
בהמשך, אביטל ואני נפרדנו ל-12 שנים. 9 מהן ביליתי בגּוָלאג. כאשר חגגתי את ליל הסדר בצינוק, 
הייתי צריך להחליט מה יהיה מצה, מה מרור ומה יין, כשכל מה שיש בצינוק זה שלוש פרוסות לחם, 
זה  והמצה  זה המים החמים  היין  זה המלח,  וקצת מלח. החלטתי שהמרור  כוסות מים חמים  שלוש 
הלחם היבש. הרגשתי שהמאבק שלנו נמשך כששחזרתי שם מהזיכרון את המשפטים מההגדה שלמדתי 
בליל הסדר הראשון שלי: "בשנה זו אנו עבדים, לשנה הבאה בני חורין. השנה אנו כאן ובשנה הבאה 

בירושלים". זה חיזק את רוחי.

נתן שרנסקי, "ליל הסדר הראשון של נתן שרנסקי", 11.3.2021. בלוג הספרייה הלאומית
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לארוז לך קצת מרור?
רבן גמליאל היה אומר: "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא 
נינוחים,  כשכולנו  הסדר,  בליל  ומרור".  מצה  פסח,  חובתו.  ידי  יצא 
המרור גם הוא מצטרף לשולחן. הוא מצטרף מפני שזיכרון מכיל גם 
יותר, לעיתים  את הטוב וגם את הרע. לעיתים דווקא הסבל נצרב בנו 
דווקא הסבל בונה אותנו יותר. כשיוצאים ממצוקה, כדאי ליטול איתנו 
וממנו  היינו  שבו  למקום  זיכרון  לסבל,  זיכרון   – קטן  מרור  איזה 

)ולעיתים אפילו בזכותו( צמחנו. 

הבעיה  כי  מדי.  פחות  הצלנו  הרי  לא,  ותו  גופנו  את  רק  נציל מהמחנות, באשר הם שם,  אם 
איננה אם האדם מציל את חייו בכל מחיר, אלא כיצד יצילם. לפעמים אני חושבת שכל מצב 
חדש, אם טוב ואם רע, טומן בחובו את האפשרות להעשיר אותנו בתכונה חדשה. אם נפקיר 
בידי הגורל את העובדות הקשות, שהועמדנו בפניהן מבלי שנוכל לשנותן, ולא ניתן להן מקלט 
בראשנו ובלבנו כדי שיתעכלו שם ויהפכו לגורמים שיסייעו לנו לגדול ולהפיק מהן משמעות, 

כי אז לא נהיה דור בר קיום.

מתוך השמיים שבתוכי / יומנה של אתי הילסום: 1943-1941.

מהולנדית - שולמית במברגר.

הוצאת כתר, 2002

ִי שיכור אחד. ְר ַּפ ַסוֹב סיפר כי למד כיצד יש לאהוב את עם ישראל מכ ּ מס ֵייב רבי משה ל
פעם אחת היה הרבי בחברתם של כמה כפריים ששתו והיטיבו ליבם ביין.

אמר אחד מהם לחברו: "תגיד, אתה אוהב אותי?"
ענה לו חברו: "בטח! אני אוהב אותך מאוד!"

– "אם באמת אתה אוהב אותי, תגיד מה חסר לי ומה כואב לי עכשיו!" – אמר הראשון. 
אך הכפרי השני שתק, שכן לא ידע מה להשיב.

"אז למדתי מה זו אהבת אמת", אמר הרבי מססוב.
מתוך זושא - מגלים את הסיפור החסידיזושא - מגלים את הסיפור החסידי

 להרגיש את המרור של מישהו אחר, 
זה לאהוב

07
מרור



תורת הסנדוויץ
מצה  הפסח  קורבן  אכילת  בזמן  כורך  היה  הבית,  בזמן  שחי  הזקן,  הלל 
בנפרד. המצה  אותם  אוכלים  היו  לעומתו,  ביחד. חכמים,  ואוכלם  ומרור 
והמרור נושאים עימם משמעויות שונות. יש ערך להתייחדות עם יסוד 
אחד, להתעמקות בו. יש גם ערך לעירוב, לגם וגם, ליכולת למהול רגשות 
ותחושות. עירוב יסודות שונים מייצר משהו חדש. כשהמרור והמצה פוגשים 
זה בזה הם מעצימים זה את זה, שניהם משתנים, וכשמוסיפים לכך את 
החרוסת, ה"גם וגם" נהיה מעניין במיוחד. אילו עוד דברים אנחנו כורכים 

בחיינו? 

הלאפה של הלל
המסורת מלמדת שבעיתות 

שמחה מוכרחים לגעת בגעגוע, 
בזיכרון, בהליכה לאחור אל איזו 

חוויה שהיתה ואינה. 
דורות של יהודים ביקשו לשחזר 

את הרגע הזה שבו התרחש 
הפסח המקורי, ההוא של מצרים.
הלל הזקן לקח שלושה מרכיבים 

של סמלי זיכרון החג והפך אותם 
למנה אחת. 

הפסח )מנת הבשר( - שמזכיר 
את ההתכנסות של העברים 

העבדים בביתם בחוג המשפחה, 
הוא סמל הנאמנות לאומה 

ולאלוהי ישראל. 
המצה - סמל ליציאה מעבדות 

לחרות. 
המרור - סמל לשנות השיעבוד.

 שלושתם כרוכים יחד במנה 
אחת. אל תנסו לקחת רק מרכיב 
אחד. הזהות מורכבת משלושת 
החלקים ביחד. חיבור הכורך בא 
לייצר את תודעת החיבור גם 

לכאב, גם לתעוזה וגם לנאמנות.

הרב בני לאו

כורכים
תמונות למילים
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"כשם שמאחורי האור מסתתר לעיתים החושך, 
כך מאחורי החושך - מסתתר האור."

ר' צדוק הכהן מלובלין. מתוך: שמחה רז, פתגמי חסידים. הוצאת כתר, 1991
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נועם, אור, גל, הדר ודור חוגגים יחד את ליל הסדר!
לנועם יש חולצה מכופתרת לכבוד החג,

אור בזיופים עד הגג,
דור ואח שלה לא מפסיקים לריב

וגל מאושר שאת האפיקומן הצליח להגניב!
מה שמה של הילדה עם הפרח בשיער?

הגיע זמן אפיקומן!
הארוחה  במהלך  שמוצפנת  המצה  הוא  האפיקומן 
הארוחה,  את  החותמת  המצה  זו  בסופה.  ונאכלת 
ולאחריה לא אוכלים דבר – נשארים עם טעם המצה. 
אבל האפיקומן מוכר לנו במיוחד בשל המנהג המהנה 

"לגנוב" אותו. 

הילדים ערים  נועד להשאיר את  המשחק המשעשע 
הסדר  שליל  לרעיון  מצטרף  והוא  הסדר,  לסוף  עד 
רצינות  בו  לילה שיש  וילדים,  הורים  לילה של  הוא 
בוגרת ומשחקיות ילדית, לילה שבו הילדים פוגשים 
את  פוגשים  והמבוגרים  המבוגרים,  של  עולמם  את 

עולמם של הילדים.

מישהו חיפש אותי? 
להיות ״צפּון״ זה ההפך מלהתחבא. 

זה לייחל שמישהו שאני מחכה לו ימצא אותי. 
כמה פעימות לב יש שם, בתוך ההמתנה הזו. 

הָיבֹוא? הִיְמצא? 
כמה חשש יש מהשתהות הרגע ומַּפַחד ההחמצה.

ואיזה אושר מתחולל בשעת המציאה!

הרב בני לאו

כל בוקר משעה 9:00 תקריאי לי חצי שעה בקול רם. עד אז תנצלי את הזמן לסידור חדרך. בימי רביעי ושישי 
תבלי את השעות שלפני הצהריים, משעה 9:30 במטבח עם ננסי ותלמדי לבשל. בבקרים האחרים תתפרי יחד 
עמי. כך תשארנה שעות אחר הצהריים ללמוד מוזיקה. מובן שמיד אשכור מורה בשבילך." סיימה בהחלטיות 

וקמה מכיסאה. 
לחיות." סתם  בשביל  זמן  לי  השארת  לא  פולי,  דודה  פולי,  דודה  "הו,  צער:  קריאת  פרצה  פוליאנה  מפי 

"לחיות, ילדה, למה כוונתך? וכי אינך חיה כל הזמן?"
"הו, כמובן, דודה פולי. אני אנשום בזמן שאעשה את כל הדברים האלה, אבל אני לא אחיה. גם כשישנים נושמים 

כל הזמן, אבל זה לא נקרא לחיות. לחיות - זאת אומרת לעשות את מה שרוצים לעשות: לשחק בחוץ, 
לקרוא )לעצמך, כמובן(, לטפס על הגבעות, לשוחח עם אדון תום בגינה ועם ננסי, לגלות ולדעת את כל 
מה שאפשר על הבתים והאנשים וכל הדברים בכל המקומות לאורך הדרך, והרחובות הנחמדים שעברתי 

דרכם אתמול. לזה אני קוראת לחיות, דודה פולי, סתם לנשום זה לא נקרא לחיות!"

מתוך: אלינור הודגמן פורטר, נוסח עברי: בינה אופק, פוליאנה. הוצאת עופרים, 1995
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ההלל הוא כמעט סיומו של הסדר. בתום ערב שבו חווינו את קורות העם, סיפרנו את הסיפור, מגיע השיא. 
זה הזמן להביט לאחור על סיפורו של עם ישראל ולהודות ולהלל על ניסי ההצלה ועל כך שלמרות כל המהמורות 
הקשות שחווינו - היננו כאן! זה רגע של מבט קדימה, בתקווה שאותה יד סוככת שליוותה את העם עד כה – תמשיך 

ותלווה. זה הזמן להתבונן במראה ולומר תודה! ויש על מה! 

פעם אחת רדף אחד מנכדיו של רבי כלפון משה הכהן אחרי תרנגול שהסתובב בחצר הבית, אך לא 
הצליח לתופסו. הנער התרגז והחל לנבל את פיו ולקלל את התרנגול. הרב כלפון, שישב בבית באותו 

הזמן, שמע את נכדו מקלל ומייד קרא לו להיכנס אל הבית וגער בו.
הילד השתומם על דבריו ואמר: "אבל סבא, זה רק תרנגול! הוא אינו מבין את מה שאמרתי לו!"

השיב לו הרב כלפון הכהן: "יא-איבני, התרנגול הוא לא הסיפור בכלל – אתה מרגיל את עצמך לדבר 
בשפה גסה," ואז הוסיף ואמר: "אנשים חושבים שכאשר הם מוציאים מפיהם קללה, היא עוברת למישהו 

אחר, אבל זה בעצם הפוך: כשאדם מדבר הוא מכניס את המילים הקשות הללו אל תוככי ליבו."

מתוך חכימא חכימא - סיפורים מחכמי המזרח

בוא אליי,
מתוק שלי!

כוחה 
       של מילה
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עכשיו להודות
ִאיׁש ָצִעיר ָקם ַּבּבֶֹקר

ְוַהְיָקִרים לֹו הֹוְפִכים ִלְמִׂשימֹות:
ַאַחת: ִּדּבּור ֶאל ֱאֹלִהים.

ְׁשַּתִים: ֶסְנְדִביִצ'ים ָלִאָּׁשה.
)ִלְבזֹק יֹוֵתר ִמיץ ִלימֹון ַעל ָהָאבֹוָקדֹו,

ְוִאם ֶאְפָׁשר ִּתְמַרח ַּגם ַּבְּקָצוֹות, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני אֹוֶהֶבת(.
ָׁשֹלש: ָלַקַחת ֶאת ַהְיָלִדים ַלָּגן.

ַאְרַּבע: ִלְנֹסַע ָלֲעבֹוָדה. רֹוֵפא ִׁשַּנִים,
ּוָמַתי ָיבֹוא ַהַּלְיָלה ְוָיִציף ֶאת ְרחֹובֹות ַהִחּפּוׂש,

ּוָמַתי ׁשּוב ִיְׂשרֹף ּבֹו ָיֵרַח ּבֹוֵער
ְוֵאיָמה ְּגדֹוָלה נֹוֶפֶלת

ְוָלָּמה ֶזה ֲאָנִכי
ְוַהֶּיֶלד ּבֹוֶכה, ַאָּבא ּבֹוא, ַהַּתִּנין ׁשּוב ְמַטֵּפס 

ּבֹוא ֶאל ַהַחִּיים.
ַעְכָׁשו ְלהֹודֹות

ׁׁאלחנן ניר


