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 פסח / אביב / חירות שמח וכשר!  גח

( מהאפלה ואנחנו שוב עם  החיסוני )בקע האור לבסוף והנה,  ספגנו נזקים כבדים בכמעט כל מישורהיה...כמה מיותר שזה ו שנה חלפה מפרוץ הקורונה לחיינובדיוק 

  !השולחן לבוש בלבן והפנים עטויות חיוך חגיגימשפחותינו, 

  שמח! "קורונההיציאה מהגם את "אלא "היציאה ממצרים"  את לא רק  ברךגוג ונחנג הזה ז בחא

  אבל מאד ברוח אבותינו ,"כל דכפין" )כל מי שרוצה(עושר ופאר  של בניגוד לרוח החג ממש עם תקווה הססנית ש"הנה זה נגמר" , זהירהבצורה  גגנח חג פסח השנה, 

  , שידעו לשלב תמיד בין "מה שצריך" לבין "מה שאפשר" או בין "חשוב" ל"דחוף". בימי בית שני

 דעו גם לזקוף גב בגאווה כשליטי הארץ )כמו באלף שנות בית המקדש הראשון והשני(.  ידעו להתכופף בפני שליט זר או צרה חיצונית )כמו הקורונה( ויאבותינו 

 . בכל תנאי , כמעטולהיות מאושרים , לאזן בין הפכיםאבותינו ידעו היטב לשלב עולמותטחון שיאפשר להגיד בב

חרבות לאתים וקבעו  , נלחמו ביד אחת ועבדו את האדמה בשנייה, כיתתו אך בשאיפה ליותר תוך הסתפקות במועט -  שילבו תורה ועבודה, שלבו "ברכה על הקיים"

 נקודה מרתקת )ראשונה( למחשבה בפסח השנה!  עיתים לתורה...הכל יחד.

 משלבת שני עולמות: ש ,ההגדה שבידכםכך גם 

 שלא נגענו בו כלל... של דוסים",  -בנוסח המחמיר ביותר "הטקסט העתיק, הכשר של ההגדה המסורתית, "הרגילה",  –מימין 

לא כולם  כי  ל מושגי החג בשפה מודרנית )עמעט הרחבה כמו גם תרגום של סמלי החג לנקודות לחשיבה והתבוננות פנימה, בעצם  שפה מודרנית, פשוטה, –משמאל 

 שולטים בארמית( וגם נקודות למחשבה לילדים ולנוער. 

 את "מה שיהיה". מצד אחד טקסט קדום בן אלפי שנים, נאמן למסורת אבותינו ומתוך האמונה שהלימוד של "מה שהיה" הוא שיקבע 

 מצד שני, מעט הסברים על "מה זה נוגע לי כיום" ומה מסמלת כל תנועה וברכה.    

 העברת המסורת העתיקה של אבותינו לילדינו ולדורות הבאים אחרינו.  - אנו מאמינים שההגדה שערכנו, תעזור בקיום המצווה החשובה ביותר של חג זה 

 (. "אמירהמלשון "דיבור או הגדה ) –היגדת" ומכאן, אגב, המילה וזו מצוות ה"

כדאי להתייעץ עם הרב המקומי לגבי ההתאמות )למשל  רק אחת להרבה שנים, למקפידים בין שבת ופסח הוא נדיר וקורה , שהשילוב כדאי להגיד עכשיו ר אולי כב

 אכילת חמץ בשבת בבוקר לפני הסדר(.  ום שעת סי

 

 "פינצטה הפקות"(. -לגמרי בהתנדבות ורק מתוך טובת הכלל )כמו העיצוב הגרפי   תודה לכל התורמים למפעל הזה                                                               

 " ב"ה ימים מאושרים ובבריאות מושלמתרק שנדע "באהבה ובברכת  שלכם                                                                                               

 

 אסף יערי. 



 

 

 

 דקה לפני שמתחילים.... 

 

ַסח " מתוך ויקיפדיה: ( הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלוש הרגלים. פסח נחוג בימינו במשך שבעה ימים, מט"ו בניסן ועד כ"א בניסן. היום  ַחג ַהַמּצֹות)או בשמו המקראי: חג הפֶּ

 חגיגי(. חג   –ומצד שני "מועד"  חשוביםלא  – "" )כי מצד אחד הם "כמו חולחול המועד" הראשון והאחרון הם ימים טובים, והימים שביניהם מכונים 

 לחירות, שחלה בליל היום הראשון לחג "ליל הסדר", לאחר מכת בכורות.  פסח מציין את יציאת בני ישראל מעבדות מצרים

ת  שמו של החג נובע מהפסוק:  ת ִמְצַרִים ְואֶּ ל ְבִמְצַרִים ְבנְָּגפֹו אֶּ אֵּ י ְבנֵּי ִיְשרָּ תֵּ ַסח ַעל בָּ ר פָּ ַסח הּוא ַלה' ֲאשֶּ ם זֶַּבח פֶּ ינּו ִהִּציל" "ַוֲאַמְרתֶּ תֵּ  וק כ"ז()ספר שמות, פרק י"ב, פסבָּ

 ל החג, הוא ליל הסדר.  מצוות החג המרכזיות הן איסור אכילת חמץ ובעלות על חמץ במהלך כל החג, ו"מצוות עשה" של אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים בלילה הראשון ש

 בליל הסדר מצווה מן התורה לאכול מצה ומרור ולספר על יציאת מצרים, ומדברי חכמים גם לשתות ארבע כוסות יין.  

 ל הסדר.  זמן שבית המקדש היה קיים, התקיימו בחג הפסח גם מצוות העלייה לרגל, הקרבת קורבן פסח בערב החג ואכילתו בירושלים עד חצות הלילה של ליב

 .  העומד בבסיס מדינות ותרבויות ברחבי העולם הערכים העומדים בבסיס החג הפכו לסמל תרבותי ודתי אוניברסלי כלל עולמי

   כלל אנושי.לערך משמעותי , ערך החופש והזכות לאושרהעומדים בלב חג הפסח, הפכו את לחירות,  עבדות מסיפור יציאת מצרים והיציאה 
 

 

 

 עושים סדר פנימי:

 מרתק.  רלוונטית גם היום. ששנים נא בת אלפי כמו סדכל חג ומועד בחגי ישראל, נותן לנו הזדמנות לעשות עבודה פנימית אצלנו. כל חג והמסר הספציפי שלו. 

"לפסוח"( לבין  חג פסח על כל סמליו קורא לנו לעשות סדר. סדר ונקיון. גם במגירות הבית אך גם בארונות הלב...להבדיל בין תפל )חמץ( שעליו צריך לדלג )

 ך להתרכז בשישה מישורים שונים )הסמלים על צלחת הפסח...נסביר בהמשך(.  עיקר )מצה( שבו צרי

  שלב שלב, מתקדמים בקריאת ההגדה עם סיפור יציאת מצרים ותוך כדי זה, כשכל אחד קורא קטע בתורו, אנחנו עושים מחשבה...מתחילים מ"מה רע"

)מצב "עבדות במצרים"( להכנה ליציאה לדרך לשינוי )יציאת מצרים( אל המצב  במצב הקיים, אם אנחנו לא מספיק מאושרים או מקדישים מאמץ רב על תפל 

 יחסות נכונה לחג, מובילה אותנו  יבני חורין לאחר השגת הטוב שמגיע לנו בחיים. כך, שההגדה של פסח היא למעשה חיבור שמדבר על פנימיותנו. הת –הרצוי 

  . כיף.היומיומיים שלנו חייםלגלות שסדר פסח הוא למעשה נוסחה עתיקה לעשיית סדר ב

 תקועים בבית בגלל הקורונה.  נו יהיכמו שכולנו אלא גם מצב בחיים. שצר לנו. לא מספיק טוב. מצב של לחץ. צרה.  ,אגב, מצרים היא לא רק מדינה

 )משה( או בכוחנו הפנימי...  היציאה מהמצב הזה שקולה ליציאת מצריים ועלינו להשתמש באותם כלים רוחניים שמוזכרים בהגדה. אם ע"י מושיע חיצוני



 

 

יות את  כיום, בעידן המודעות הגבוהה, היציאה מעבדות מצרים קרובה מתמיד ובידינו ההזדמנות לזרז אותה. כשנצא לחופשי תתגלה בפנינו דרך חדשה לח

 החברתית ובמיוחד הזוגית והמשפחתית. החיים. יהיו אלה חיים של איחוד ואהבת אחים, חיים של שלום ושלווה בכל הרמות: ברמה האישית, המקצועית, 

  שמות החג:

חכם, רשע, וזה שאינו יודע...ותם(, חג האביב )החיבור לטבע ולמתנותיו( וכמובן   –)ראשי תיבות ארבעת הבנים  החג נקרא חג החירות )חופש(, וגם חג החרו"ת

 "פסח" על שם הדילוג "שפסח" מלאך המוות על דלתות בני ישראל בזמן מכת בכורות. 

 בבית המקדש בשם העם לאלוהים )"זבח הפסח"(.   שנה( מרכז החג ומועלה בתודה 1950מכאן גם "קורבן הפסח" שהיה עד חורבן בית המקדש )לפני 

כבר   –רבת קורבנות" ק"כפרת עוונותינו דרך ה"הקורבן מכפר על החטא" או עקרון איננו, ואיתו נעלם  כי בית המקדש ,מעט אחרתשל החג  כיום, המשמעות 

 אינו קיים. 

 . עצמו את בית המקדש –והבית שלנו מחליף את המזבח של בית המקדש, שולחן האוכל בסדר פסח, 

  המצות במרכז וששת הדברים שמסביב )חרוסת,  -סמלים  7הקערה של פסח, מסמלת את הדרך שלנו אל האושר והאיזון בחיים שלנו דרך 

  שלנו, בשישה מישורים שונים.איזונים פנימיים של התכונות הדרך אל האושר שלנו, עוברת דרך כלומר (. ביצה, מרור, כרפס, זרוע וחזרת

 שש נקודות למחשבה, שישה תיקונים. כל אחד והתיקונים שלו כמובן... 

או  בגוף שלנו )נקראים גם מרידיאנים, " קוסמיים ומרכזי אנרגיה בתרבויות אחרות ", או "ספירותבקבלה "שת מישורי התיקון שמיוצגים בקערה, נקראים ש

 נסביר בהמשך.    כמו מין עץ שכזה..תביטו. זה הגדה, של ה דף האחרוןצ'אקרות( ונמצאים גם ב

אור הנצחי, אבל לא יכול בגלל שהוא  שמשול ל, שמשתוקק לקבל מהבורא את התענוג, )אבל עם חורים שצריך לתקן( לפי המודל הקבלי, אנחנו משולים לכלי

 '/ ...בגלל זה נדרשים תיקונים...שמרוקנים את האור שנמזג פנימה מלא חורים

, האדם מוכן עתה לקבל את האור האינסופי והנצחי, השפע העליון, התענוג, שהבורא רוצה להעניק לנברא.  שאותו מסמלת המצהאחרי התיקון של החורים  

 וחי חיים מאושרים. מאוזנים. 

 

 ביערתם את החמץ? הבית נקי? השולחן לבוש בלבן? הגיע הזמן להתחיל את הטקס...

 ...קדימה!לתוכנו דרך...אל המסע בזמןהבה נתחיל ונצא ל



רּוךְ   בָּ

רּוךְ   בָּ

רּוךְ   בָּ

ֻכּלּו  ַוי 





רּוךְ   בָּ



ִדיםְ  ֲעבָּ



ה  ַמֲעשֶׂ





רּוךְ   בָּ

ה ִחּלָּ  ִמת 



ַמד  ְֵצאְּול 

ה מָּ ַרי  דְִמצ    ַוֵירֶׂ

טְ עָּ ֵתיְמ   ִבמ 

ְֲחִיי ַמִיך  דָּ ְב  ך  אֹוַמרְלָּ ְֲחִייְוָּ ַמִיך  דָּ ְב  ך  אֹוַמרְלָּ  :וָּ



לְה ַעקְאֶׂ  'ְַוִנצ 

ַרִים'ְַויֹוִציֵאנּוְה ה,ְִמִמצ  קָּ דְֲחזָּ יָּ ֹרַעְ,ְב  ּוִבז 
ה טּויָּ דֹול,ְנ  אְגָּ ֹמרָּ ֹאתֹות,ְּוב  ִתים,ְּוב  ֹמפ   :ּוב 

ם ֵאׁש,ְדָּ ן,ְוָּ ׁשָּ רֹותְעָּ ִתמ   :ו 



צְַ ְֲעדְַ"ד  ַאחְַ"ך   :ב"ׁשְב 

ם ֵדעְַ,ְדָּ ַפר  רֹוב,ְִכִנים,ְצ  ר,ְעָּ בֶׂ ,ְְְְְְְְדֶׂ
ִחין ד,ְׁש  רָּ ה,ְבָּ בֶׂ ךְ ,ְַאר  כֹורֹות,ְֹחׁשֶׂ  :ַמַכתְב 



ֵלינּו קֹוםְעָּ הְַמֲעלֹותְטֹובֹותְַלמָּ  :ַכמָּ



ִליֵאלְ ןְַגמ   ַרבָּ

ַסח הְ פֶׂ רֹורְ ַמצָּ  ּומָּ
ַסח  פֶׂ

ה  ַמצָּ

רֹור  מָּ



דֹור לְדֹורְוָּ כָּ  ְב 

יִבים נּוְַחיָּ ְֲאַנח  ך  ִפיכָּ  ל 

ּה לּויָּ הְַהל  שָּ הְֲחדָּ יוְִׁשירָּ נָּ פָּ ֹנאַמרְל   ו 

ּה לּויָּ  ַהל 

ִים רָּ ֵאלְִמִמצ  רָּ ֵצאתְִיש   ְ.ב 



 ִׁשירְַהַמֲעלֹותְ

רּוךְ   בָּ



ה  נֹודֶׂ

רּוךְ   בָּ

ם   ַרחֶׂ

ַלִיםְ רּוׁשָּ ֵנהְי   ּוב 



ֹפךְ  לְַהגֹוִיםְ ׁש  ְאֶׂ ךָּ ת   ֲחמָּ

 ֹלא



ִתי ַהב  ְאָּ

לּו   ַהל 
הְֱאֹלֵהינּוְ ֹהוָּ ְי  לּוךָּ ַהל   י 



הְְִכיְְטֹובְהֹודּוְ דוְֹ .ְְְְְְְְְְְַליֹהוָּ םְְַחס  עֹולָּ ַמת :ִכיְְל  לְַחי ִנׁש   ְכָּ



ֵכן  ּוב 

רּוךְ   בָּ

ִמים עֹולָּ ִחידְֵאלְֵחיְהָּ ְיָּ ך  לֶׂ  :מֶׂ

תוְֹ כָּ ִהל  ַסחְכ   ְ.ֲחַסלְִסדּורְפֶׂ



ה לָּ ִהיְַבֲחִציְַהַּלי  ֵכןְַוי  ַסח :ּוב  ַבחְפֶׂ םְזֶׂ תֶׂ ֵכןְַוֲאַמר   ּוב 



ה אֶׂ הְִכיְלֹוְיָּ אֶׂ  ַאִדירְהּוא ִכיְלֹוְנָּ



דְִמיְיֹוֵדעְַ חָּ  ְאֶׂ

ד חָּ  ֲאִניְיֹוֵדַעְאֶׂ

ַנִיםְִמיְיֹוֵדעְַ  ְׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ לֹוׁשָּ  ׁש 

ַבעְִמיְיֹוֵדַעְ  ַאר 

הְִמיְיֹוֵדַעְ  ֲחִמשָּ

הְִמיְיֹוֵדַעְ  ִׁששָּ

הְִמיְיֹוֵדַעְ עָּ  ִׁשב 

הְִמיְיֹוֵדַעְ מֹונָּ  ׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ עָּ  ִתׁש 

הְִמיְיֹוֵדַעְ רָּ  ֲעשָּ

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ דְעָּ חָּ  אֶׂ

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ ֵניםְעָּ  ש 

רְִמיְיֹוֵדַעְ שָּ הְעָּ ֹלשָּ  ׁש 



א תָּ אָּ  ו 

א יָּ אְַחדְַגד  יָּ ֵריְזּוֵזיְַחדְַגד  אְִבת  ַבןְַאבָּ אְִדז  יָּ  ַחדְַגד 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 

א תָּ אָּ  ו 


	הגדה של פסח 

