
 

 
    

 נתינה לאחר 

 מתוך ההגדה:  

י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא   ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא דִּ

ם ְצָריִּ  ְדמִּ

ין ֵייֵתי ְוֵייכֹול ְכפִּ  ָכל דִּ

ְפַסח יְך ֵייֵתי ְויִּ ְצרִּ  ָכל דִּ

ְשָרֵאל – ָהַשָתא ָהָכא   ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדיִּ

ין – ָהַשָתא ַעְבֵדי   .ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹורִּ

 

)לאחר הקידוש, נטילת הידיים ללא ברכה, וטבילת  קטע קצר הפותח את ההגדה של פסח זהו

חג הפסח. בחלקו השני, הכרפס(. כולל שני עניינים: בראשיתו, הזמנה לרעבים להצטרף לארוחת 

 הדגשת האמונה בבוא הגאולה, שתשיב את העם לעצמאות בארץ ישראל.

 

בעדֹות ישראל התפתחו מנהגים שונים שליוו קריאת קטע זה. ייתכן שהמנהגים התפתחו כהמשך  

לדברי השולחן ערוך: 'ויגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר הא לחמא עניא, עד מה נשתנה. ואז 

ם מעל השולחן ולהניחם בסוף השולחן כאילו כבר אכלו, כדי שיראו התינוקות וישאלו' )ר' יצווה להסיר

 . יוסף קארו, שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תע"ג, סעיף ו(

 

פירושו של הבן איש חי למילים 'הא לחמא עניא' בהגדה מסביר מדוע דווקא בפסח צריך להכניס את  

גל הסובב' מצוי אצל האדם תמיד. 'לחם העוני' שעליו אנו  העני לתוך הבית, שהרי הפחד מפני 'הגל

מצביעים ואומרים 'הא לחמא עניא', מסמל את ברית החסד שנכרתה בין בני ישראל ביציאת מצרים. 

דווקא בפסח אנו מחויבים להכניס לבתינו את העני, כי יציאת מצרים לוותה בברית החסד, ובעבורה 

 שוחרר העם מן העבדות. 

 ר אלינו? איך זה קשו 

 26.3.2020  שחר אילן   - הקורונה שלחה מאות אלפי עניים לטיפול נמרץ כלכלי 

מדו"ח העוני האחרון של הביטוח  כך עולה - אלף שכירים ובני משפחותיהם חיים מתחת לקו העוני 300 

. מדובר באנשים שחיים מהיד לפה, נעזרים בקצבאות ובעמותות שונות, ואין 2018שמתייחס לשנת   ,הלאומי

 .ויים להיות חלק גדול מהנפגעים הקשים של משבר הקורונהלהם כמעט שום יכולת לחסוך לימי צרה. אלה צפ

מהמשכורת בלבד, ויש להם גם תאריך תפוגה. ככל   70%־ 40%דמי אבטלה מזכים את המובטלים ב־

מה שיגרור הרחבה של היקף הפיטורים.   ,שהמשבר יימשך, כך יירבו העסקים שעלולים להגיע לפשיטת רגל

  .מאוד למצוא עבודה בשוק עם אבטלה עמוקה כל כךלמי שייפלט ממקום עבודתו יהיה קשה 

לדברי אתי קונור אטיאס, רכזת המחקר של מרכז אדוה לשוויון חברתי, הנפגעים הגדולים של המשבר יהיו 

“עובדים שנמצאים מתחת לקו העוני או קרוב מעליו, אם הם עבדו”. הסיבה להתייחסות דווקא לעובדים היא  

א מקצבאות נמצאים במצב קשה גם בעת שגרה, אבל צפויים להיפגע פחות שמובטלים ותיקים שחיים ממיל 

 .מנגיף האבטלה

האם המשבר הכלכלי הנוכחי משפיע עלי? איך ניתן ליצור נתינה בתוך משבר?   נקודות למחשבה:

 כיצד תראה לדעתי מדינת הרווחה של "אחרי הקורונה"?

 בתרגום לעברית: 

 .זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים

 ,כל הרעב יבוא ויאכל

 (.קורבן פסח כל הצריך יבוא וייפסח )מלשון

 ,ארץ ישראללשנה הבאה ב –השנה )אנו( כאן 

 .לשנה הבאה בני חורין –השנה )אנו( עבדים 

mailto:shaarilan@gmail.com
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776804,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776804,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 

 
    

 מי זו היא שעמדה?   – והיא שעמדה  

יא  ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּוְוהִּ  שֶׁ

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו ָחד בִּ לֹּא אֶׁ  שֶׁ

ים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו  ְבָכל דֹור ָודֹור עֹוְמדִּ ָלא שֶׁ  אֶׁ

ָיָדם  יֵלנּו מִּ  ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמצִּ

מכל אויביו. נהוג  הקדוש ברוך הוא על ידי עם ישראל הוא קטע קצר העוסק בהצלת והיא שעמדה

 .לקרוא את הקטע בנעימה, וכיום הוא רווח גם כפיוט העומד בפני עצמו 

מתוך ההגדה לפסח של הרב ישראל מאיר לאו : הפירוש כפשוטו הוא כהמשך לקטע הקודם: "ברוך 

-ית או אם נרצה, הבר-אותה ההבטחה של ברית בין הבתרים. ההבטחה  שומר הבטחתו לישראל", 

לאבותינו ולנו. היתה זו ברית עם אלוקים שהוא נצחי ואין בו כל שינוי, ולפיכך אף היא   שהיא שעמדה

 .נצחית ללוא ביטול

למה והיא, בלשון נקבה דווקא?" שואל השל"ה הקדוש. ותשובתו "פירוש מאת הרב רפי פוירשטיין : 

הות "אור חוזר", דהיינו הוא יודע  שהכוח הנשי, עמוק הוא יותר מהכוח הזכרי. הכוח הנקבי יודע לז

לכן הכוח הנשי היה דומיננטי ביציאת מצרים. המיילדות העבריות   .לזהות אורות העטופים בצללים

שפרה ופועה ידעו להציל את הבנים היילודים מההשלכה ליאור. יוכבד ומרים, האם והאחות של 

ה אותו. הנשים לא חטאו בעגל  משה, הם אלה שהצילו אותו ממות, ובתיה בת פרעה היא זו שגידל

 ...ועוד ועוד

נשים רבות מבקשות עתה לא רק להשוות חלקן לזה של הגברים, אלא למצוא בשולחן הסדר דרכים 

לאפיין את תפקידן ואת מקומן בנרטיב הלאומי והמשפחתי. לפניכם מספר מנהגים שהולכים  

אחדות, שבאות להראות את המחויבות שלנו והופכים פופולריים במשפחות רבות. אלו הן רק דוגמות 

 אמותינו, לשמירתה ולחידושה:-למסורת אבותינו

 סמלים חדשים ומשמעים חדשים:

גביע ובו מים צלולים מצטרף לכוס אליהו, זהו גביעּה של מרים המסמל את פועלה בסיפור   -כוס מרים

בדרכם במדבר והשקה   הפסח, ובמיוחד את בארה הניסי של מרים, שלפי המסורת הלך עם ישראל

את העם בצמאונו. לפי המסורת, שב בארה של מרים וצף מדי פעם ומרפא את הטובלים בו )ויקרא 

 רבה, כ"ב, ד(,.

מנהג זה יודע יותר מהסבר אחד. אחד ההסברים מספר על אישה שפנתה    –תפוז על צלחת הסדר

ב בחביבות ואמר: "מקומה של  בשאלה לרב ידוע: "מדוע אישה אינה יכולה לשמש כרָבה?". הרב השי

אישה כרָבה, דומה למקומו של תפוז על צלחת הסדר". מאז, נוהגות משפחות רבות להוסיף תפוז  

 לצלחת הסדר...

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%95%D7%90


 

 
    

 איך זה קשור אלינו? 

מערכת מקור ראשון    - "פעם נשים היו עסוקות רק בבישולים לפסח, היום הן גם מתכוננות רוחנית "

31.3.2020 

עסוקות לקראת פסח רק בבישולים ובהכנות במטבח, והיום ברור שנשים מתכוננות  פעם נשים היו "

לפסח גם דרך שיעורים", אומרת רוזנברג, "עולם לימוד התורה לנשים פורץ פריצה משמעותית 

בהרבה תחומים, יותר ויותר בנות באות ללמוד במדרשה שנה או שנתיים, להבין מה זה עולם של  

של תורה. אני מרגישה שיש שינוי משמעותי במקום של הבנות בעולם  תורה, לקראת בניית בית 

 ."הזה

האם אני מכיר.ה את גיבורות יציאת מצריים? את מי הייתי מגדיר.ה כגיבורה נשית  - נקודות למחשבה 

 בחיים שלי? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 מעבדות לחירות 

ְזרֹוַע ְנטּוָיה  ָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ יֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו מִּ ם, ַויֹוצִּ ְצָריִּ ה ְבמִּ ינּו ְלַפְרעֹּ ים ָהיִּ  .ֲעָבדִּ

ם, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו  ְצָריִּ מִּ ת ֲאבֹוֵתינּו מִּ יא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֶׁ לּו לֹּא הֹוצִּ ים  ְואִּ ְעָבדִּ ְמשֻׁ

ינּו ם ָהיִּ ְצָריִּ ה ְבמִּ   .ְלַפְרעֹּ

ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק הבדל מעמדי, שהאחד הוא משועבד והשני בלתי משועבד.   

בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד.  -אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות, ולהפך

ם בכלל, מתרומם על ידה  החרות הצביונית )המהותית( היא אותה הרוח הנישאה שהאדם, וכן הע

להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת  

אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של  

כי אם במה שהוא יפה   העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית, 

במה שהאחר  -וטוב אצל האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית

 )הראי"ה קוק, מתוך ההקדמה לפירוש ההגדה של פסח( ...מוצא שהוא יפה וטוב

 

 איך זה קשור אלינו? 

כרמית ספיר   - עבדות מודרנית: למרות ההגדה, שכחנו את העבדים שנמצאים ביננו 

  09.04.2017 ויץ 

עכשיו, עם הכבודה הזו, אנחנו צריכים להגיע לליל הסדר, מדי שנה בשנה, ולספר איך יצאו בני 

הרי זה משובח”. “תגידי,  ישראל מעבדות במצרים, ולא סתם: “כל המרבה לספר ביציאת מצרים

שנה במדבר? הרי המרחק מארץ מצרים לכנען היה   40אמא”, שאל אותי הבן שלי לפני כמה שנים, “

ממש קצר. למה לקח להם כל כך הרבה זמן להגיע מנקודה אחת לשנייה? לא מוגזם?” חשבתי 

מרים לו: “היי, וחשבתי, ואז הבנתי: הוצאה של אדם ממצב פיזי של עבדות לוקחת בדיוק דקה. או

אתה כבר לא עבד”. האתגר האמיתי מתחיל כשרוצים להוציא אדם ממצב תודעתי של עבד. פה זה  

 .כבר עסק אחר, ולשם כך נדרש לפחות דור אחד שייעלם מהמפה וישאיר מקום פנוי לדור אחר

יום   עכשיו, דווקא פה, אצל העם שידע עבדות ומספר על זה בחרון אף כל שנה, איכשהו נוצרת כל

עוד שכבת עבדים חדשים. חלק עבדי הייטק. חלק עבדים לשלטון. חלק לשלטון המחשבות. חלקם 

לשלטון השנאה. הטירוף הוא שחלק בלתי מבוטל מהעבדים החדשים עושים את זה מבחירה. בחג 

הזה אני רוצה להזכיר שגם מי שנולד עבד, מסוגל לשחרר את עצמו משלשלאות הברזל. כולנו באמת  

  ., גם אם קשה לזכור זאת ביום־יום השוחקשווים

למה בחיים שלנו אנחנו עדיין כבולים.ות? מה נותן לנו להרגיש תחושת חירות?  - נקודות למחשבה 

 אילו אוכלוסיות בציבור הישראלי הייתי רוצה שבשנה הבאה יצאו מעבדות לחירות?

 

 

https://www.maariv.co.il/Carmit-Sapir-Weitz/ExpertAuthor-170
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 למידה 

ַּגְדָת   -מתוך ההגדה ְנך   ְוהִּ ר ַה֖הּוא ַב֥יֹום ְלבִּ ּור ֵלאמֹֹּ֑ ה ַבֲעב  ה זֶֶׁ֗ י ְיהָוה   ָעָשָ֤ י לִּ  ֖ ם. ְבֵצאתִּ יִּ ְצָרָֽ מִּ  מִּ

כל כולו מיוחד לנושא יציאת מצרים, והמצווה לספר ביציאת מצרים  -פרופ' נתן אביעזר: חג הפסח  

היא אחת מתרי"ג המצוות, ומחייבת את כולנו פעם בשנה, בליל הסדר, לדבר באריכות על יציאת 

מצרים לכל פרטיה ודקדוקיה. מצוות "סיפור יציאת מצרים" נוספת על מצוות "זכר יציאת מצרים", 

וחלה על נשים וגברים כאחד, אבל רק פעם אחת בשנה, בליל הסדר. הדבר התמוה ביותר לגבי ליל 

הסדר הוא עצם קיומו. אנו יושבים שעות ארוכות ומדברים על יציאת מצרים. אין אח ורע לעיסוק 

  שכזה ביתר החגים. 

ים ללכת אחרי נבין את המשמעות העמוקה של יציאת מצרים. לראשונה נוצר עם שלם שבניו מוכנ

הקב"ה, לשמוע לציוויו, ולעבדו כבני חורין. וזו גם משמעותה של ההכרזה בהגדה שכל אחד חייב 

לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים: עם חופשי שאינו מפחד מהמצרים או מגויים אחרים, ומוכן  

שראל שנוצר לעבוד את הקב"ה בגלוי כבני חורין. כך אנו מהווים עוד חוליה בשרשרת של עם י

 .ביציאת מצרים

יציאת מצרים היא אפוא האירוע המכונן בהיווצרות עם ישראל; המסר הנוקב של התורה הוא  

שתהליך זה של יצירת עם של בני חורין מתוך אוסף של עבדים הוא הוא האירוע המרכזי בהיסטוריה 

פה של אירועי יציאת שלנו, וכל מה שאנו עושים ומקיימים היום, כעם, הוא תוצאה ישירה או עקי

מצרים.

 ַסחפֶׁ 

 ַעם שֹוֵמר 

ת יֹום ים אֶׁ ְך ַאְלֵפי ָשנִּ שֶׁ  ְבמֶׁ

ים. ֵבית ֲעָבדִּ  ֵצאתֹו מִּ

ְעבּוד,  לֹות ַהשִּ ְך ָכל ְמחִּ רֶׁ  ְודֶׁ

יְצָיה, ַהְשָמד ְוַהְפָרעֹות יזִּ יְנְקוִּ  ָהאִּ

ָבּה  ָמה ְבלִּ  נֹוֵשאת ָהאֻׁ

ש  פֶׁ ים ַלחֹּ ת ַהַּגְעּגּועִּ  אֶׁ

כָ  יקְבזִּ  רֹון ַעתִּ

יד. ָעתִּ ְקַראת הֶׁ ְפנֶׁה לִּ ר כֻׁלֹו מֻׁ  ֲאשֶׁ

ְך ָכל ַהדֹורֹות, רֶׁ ים, דֶׁ ל ָבנִּ  ֵמָאבֹות אֶׁ

ישִּ  ָכרֹון אִּ ם ְכזִּ ְצַריִּ יַאת מִּ ְמַסר ְדַבר ְיצִּ  נִּ

ה.  ּנּו ֵדהֶׁ יר ְוֵאינֶׁ ּנּו ַמְחוִּ ר ֵאינֶׁ  ֲאשֶׁ

ק ָטבּוַע ְבלֶׁב ָעם,  ר ֵחרּות ָעמֹּ ה ֵיצֶׁ  ֵאיזֶׁ

יצֹּר יב ָיָמיו לִּ ָיכֹול ָהָיה ַבֲאבִּ  שֶׁ

דֹור ְלדֹור. ְמסֹּר אֹוָתּה מִּ ֹּאת ְולִּ יָרה ָכז  ְיצִּ

 )ברל כצנלסון(

 

 

 

 



 

 
    

 

 איך זה קשור אלינו? 

 2.4.2020קובי נחשוני    ynet-אתם שאלתם, הרב הראשי עונה: כך ייראה פסח השנה | מיוחד ל 

  ?ידי חובת "והגדת לבנך"? כיצד מסייעים להורים מבוגרים שעושים סדר לבדאיך אדם בודד יוצא 

זה לא קל, אבל זה אפשרי. היום של ערב החג, רביעי הבא, הוא יום ארוך. אני מציע להשתמש בכלים  

הטכנולוגיים לפני כניסת החג. שעתיים לפני החג להתיישב ליד השולחן עם אפליקציה כמו "זום", 

  -איש בביתו סביב שולחן חגיגי, לשיר עם ההורים, לדבר, לשמוע אותם  - איש – ה לשבת בני המשפח

  .ואז בכניסת החג מכבים את הכול, אומרים "חג שמח" ומתיישבים לסדר

בסדר עצמו אנחנו לא יכולים לסייע. השנה הזאת נגזר עלינו ועל הורינו המבוגרים עליהם להפסיד  

פשות עבורם להיות עם אחרים. תהיו לבד בליל הסדר הזה,  את הזכות הזאת להיות ביחד. זו סכנת נ

 .כדי שתהיו איתנו עוד לילות סדר רבים לאורך שנים

 מה נרצה לספר לילדים שלנו על ליל סדר תש"פ? מה נרצה לזכור מהתקופה הזו? - נקודות למחשבה 

 

 


