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מבוא

בעולם שהולך ונהיה אינדיבידואליסטי יותר ויותר ,לא פעם בליל הסדר נשאלת
השאלה  -מהו המצרים שלך? מהו המקום שאתה צריך לצאת ממנו? מה מצר אותך
ומצר לך? התשובות עשויות לנוע מההתמודדויות הקיומיות ביותר ועד למצבי תקיעות
הכי מזדמנים :המצב הכלכלי ,ההמתנה לאישור רשמי או לתעודה ממשרד ממשלתי
או מגוף בירוקרטי אחר ,חיכוך עם בן משפחה ,חבר או עמית בעבודה .נחשוב על
מחסומים שאנחנו חווים ,שעוקבים אחרינו מן העבר או בולמים אותנו בהווה .אנחנו
מניחים שהם תוקעים אותנו מבחינה אובייקטיבית והתקווה שלנו היא שכל הבעיות
האלה ייעלמו .ואנו בטוחים שהישועה האישית שלנו ,הגאולה הפרטית שלנו תלויה
בהשתנות הנסיבות החיצוניות.
הבעייתיות העצומה שיש בתפיסה כזאת היא באופי הדטרמיניסטי שהיא
משקפת :חלק מהאנשים זוכים לתנאים אופטימליים ,חלק פחות ,ובמקרים רבים
אין טעם לפעול אלא להמתין לישועה פרטית .אך כנגד זה הבה נזכור רגע מכריע
באבטיפוס הכלל אנושי של יציאה משעבוד לגאולה :יציאת מצרים של עם ישראל.
בני ישראל נצטוו עוד בהיותם עבדים לפרעה ,טרם ניתקה מהם ולו חוליה אחת
משלשלת הברזל ,לקחת שה ,הסמל של אל הנילוס לפי אמונת מצרים ,ולהקריב אותו
לה׳ .נדרש מהם לנהוג בחופש פנימי מוחלט עוד לפני שהנסיבות החיצוניות השתנו
במאומה .החופש ,אם כן ,מתחיל מהנכונות שלנו לחיות בחופש בלי שאנחנו נגדיר
את עצמנו על פי המציאות החיצונית שלנו .אנחנו עבדים רק אם אנחנו מזדהים
בתוכנו עם התווית שהמציאות החיצונית מבקשת להחיל עלינו.
את ההגדה הזאת יצרו בני חורין אמתיים .אנשים עם מוגבלויות פיזיות או
שכליות שהכריעו שהמגבלות האלה אינן מגדירות את מי שהם ואינן מגבילות את
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מי שהם בוחרים להיות .אף שהמציאות החיצונית נשארת כפי שהיא  -תסמונת דאון,
אוטיזם וניוון שרירים — המאיירים בהגדה הזאת הכריעו שהם אמנים ,עם מלוא
החופש ליצור .לכן הם חופשיים הרבה יותר מבני אדם רבים שאין להם סיווג רשמי
של מגבלה פיזית או שכלית ,אך בוהים בקיר הבטון שלנגדם ומרגישים כלואים
ותקועים עד שהוא יוסר.
לכבוד הוא לנו להוציא הגדה כזאת שמשלבת אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
בזכות השילוב הזה ,נזכה אולי ללמוד מהאנשים הללו כיצד ניתן לראות את עצמנו
יוצאים ממצרים .אוריה אלנקווה וחיה פרידמן יזמו את יצירת ההגדה; אבישי מגנצא,
תמי מגר ,אליהו משגב ,יעל תנעמי ,רקפת ברוקנטל וירדנה איילה הפיקו ועיצבו את
התוכן; יפית ברוך ,רפאל אנדה וסהר פיק איירו ביצירתיות האופיינית לבני חורין את
כל היצירות שתראו בהגדה.

יפית

רפאל

סהר

בערב זה של הנחלת המורשת העתיקה שלנו לדור הבא אין מסר חיוני יותר שאותו
ניתן להביע :אפשר להחליט ,כמו שרבים כל כך מהעם היהודי החליטו במשך הדורות
בגלויות השונות ,שהגאולה שלנו תלויה בנו.
הוצאת קורן ירושלים
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ביעור חמץ
אור לארבעה עשר ניסן (ואם חל בשבת – אור לשלושה עשר) בודקין את החמץ לאור הנר.
לפני הבדיקה מברכים:

עֹולם
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
�ֹותיו וְְ צִ ָּוֽנ ּו ַעל ִ ּבעוּר ָח ֵמץ.
ֲא ׁ ֶשר ִקדְְּ ׁ ָשֽנ ּו ְְ ּב ִמצְְְ ָ
אחר הבדיקה אומרים:

יעא דְְּ ִא ָּכא ִב ְְְר ׁשו ִּתי
ָָּכל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
דְְּ ָלא ֲח ִמ ֵּת ּה ו ְְְּד ָלא ִב ַע ְְְר ֵּת ּה
ִל ְְְב ִטיל וְְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְְְפ ֵקר
ְְּכ ַע ְְְפ ָרא ְְד ַא ְְְר ָעא.
ערב פסח שחרית ,בשעה החמישית של היום ,שורפים את החמץ ואחר כך אומרים:

יעא דְְּ ִא ָּכא ִב ְְְר ׁשו ִּתי
ָָּכל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
דַּ ֲח ִמ ֵּת ּה ו ְְְּד ָלא ֲח ִמ ֵּת ּה ,דְְּ ִב ַע ְְְר ֵּת ּה ו ְְְּד ָלא ִב ַע ְְְר ֵּת ּה
ִל ְְְב ִטיל וְְ ֶל ֱהוֵ י ֶה ְְְפ ֵקר
ְְּכ ַע ְְְפ ָרא ְְד ַא ְְְר ָעא.

עירוב תבשילין
בחוץ לארץ ,אם חל ערב פסח ביום הרביעי ,עושים עירוב תבשילין.
נוטלים מצה ותבשיל ואומרים:

עֹולם
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
�ֹותיו וְְ צִ ָּוֽנ ּו ַעל ִמצְְְ וַ ת ֵערוּב.
ֲא ׁ ֶשר ִקדְְּ ׁ ָשֽנ ּו ְְ ּב ִמצְְְ ָ
ְְ ּב ֵדן ֵערו ָּבא יְְ ֵהא ׁ ְְש ֵרא ָלֽנָ א ְְל ֵמ ֵיפא ו ְְְּל ַב ׁ ּ ָש ָלא
ו ְְְּל ַא ְְְט ָמנָ א ו ְְְּל ַא ְְְד ָל ָקא ׁ ְְש ָרגָ א ו ְְְּל ֶמ ְְְע ַ ּבד ָָּכל צָָ ְְְר ָּכנָ א
ּיֹומא ָט ָבא ְְל ׁ ַש ְְ ּב ָתא
ִמ ָ
ָלֽנ ּו ו ְְְּל ָָכל יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל ַהדָּ ִרים ָ ּב ִעיר ַהּזֹאת.
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קדש  /ורחץ  /כרפס  /יחץ
מגיד  /רחצה  /מוציא מצה
מרור  /כורך  /שולחן עורך
צפון  /ברך  /הלל  /נרצה
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קדש מוזגים כוס ראשון ,נוטלו ביד ימינו ומקדש (נוסח הספרדים בצבע ירוק .בשבת מוסיפים את
המילים בסוגריים):

הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשון של ארבע כוסות.
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל.

י־ב ֶֹקר
י־ע ֶֽרב וַ יְְְ ִה ֽ
(האשכנזים מוסיפים בלחש :וַ יְְְ ִה ֶ
יעי
יֹום ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי׃ וַ יְְְ ֻכ ּל ּו ַה ׁ ּ ָש ַ ֽמיִ ם וְְ ָה ָ ֽא ֶרץ וְְ ָָכל־צְְ ָב ָאם׃ וַ יְְְ ַכל ֱאל ִֹהים ַּבּיֹום ַה ׁ ּ ְְש ִב ִ
אכ ּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה׃ וַ ָיְְְב ֶֽר ְְְך
ל־מ ַל ְְְ
יעי ִמ ָָּכ ְְ
אכ ּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ,וַ ּיִ ׁ ְְְש ּבֹת ַּבּיֹום ַה ׁ ּ ְְש ִב ִ
ְְמ ַל ְְְ
ר־ב ָרא
אכ ּתֹוֲ ,א ׁ ֶש ָּ
ל־מ ַל ְְְ
יעי ,וַ יְְְ ַקדֵּ ׁש אֹתֹוִּ ,כי בֹו ׁ ָש ַבת ִמ ָָּכ ְְ
ֱאל ִֹהים ֶאת־יֹום ַה ׁ ּ ְְש ִב ִ
ֱאל ִֹהיםַ ,ל ֲעשׂ ֹות).
סברי מרנן

עֹולםּ ,ב ֵֹורא ּ ְְפ ִרי ַה ָ ּג ֶֽפן.
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
עֹולםֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּב ַֽחר
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵ ֹֽהינ ּו ֶ ֽמ ֶל ְְְך ָה ָ
�ֹותיו
רֹומ ָ ֽמנ ּו ִמ ָָּכל ָל ׁשֹון ,וְְ ִקדְְּ ׁ ָשֽנ ּו ְְ ּב ִמצְְְ ָ
ָ ּבֽנ ּו ִמ ָָּכל ָעם ,וְְ ְְ
(ש ָ ּבתֹות ִל ְְְמנו ָּחה
וַ ִּת ֶּתן ָלֽנ ּו יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ְְ ּב ַא ֲה ָבה ׁ ַ
ּ)מֹוע ִדים ְְל ִ ׂש ְְְמ ָחהַ ,ח ִ ּגים וּזְְְ ַמ ּנִים ְְל ָ ׂש ׂשֹוןֶ ,את
ו ֲ
(ה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַהּזֶ ה וְְ ֶאת יֹום) ַחג ַה ַּמ ּצֹות ַהּזֶ ה
יֹום ַ
ֶאת יֹום טֹוב ִמ ְְְק ָרא ֽקֹ ֶד ׁש ַהּזֶ ה
זְְ ַמן ֵחרו ֵ ּֽתנ ּו (אצל הספרדים לא רק בשבת ְְ ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְְְק ָרא ֽק ֶֹד ׁש
יאת ִמצְְְ ָ ֽריִ םִּ ,כי ָבֽנ ּו
זֵ ֶֽכר ִליצִ ַ
אֹותנ ּו ִקדַּ ֽ ׁ ְְְש ָּת
ָב ַח ְְְֽר ָּת וְְ ָ ֽ
ִמ ָָּכל ָה ַע ִּמים( ,וְְ ׁ ַש ָ ּבת  /וְְ ׁ ַש ָ ּבתֹות)
ּמֹוע ֵדי ָָק ְְְד ׁ ֶשֽךָ
ו ֲ
(ב ַא ֲה ָבה ו ְְְּב ָרצֹון)
ְְ ּ
ְְ ּב ִ ׂש ְְְמ ָחה ו ְְְּב ָ ׂש ׂשֹון ִהנְְְ ַח ְְְל ָּ ֽתנוּ.
(ה ׁ ּ ַש ָ ּבת וְְ )יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל וְְ ַהּזְְ ַמ ּנִים.
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוהְְ ,מ ַקדֵּ ׁש ַ

בראשית א
בראשית ב
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במוצאי שבת מוסיפים:

אֹורי ָה ֵא ׁש.
עֹולםּ ,ב ֵֹורא ְְמ ֵ
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
עֹולםַ ,ה ַּמ ְְְבדִּ יל ֵ ּבין ֽק ֶֹד ׁש ְְלחֹלּ ֵ ,בין
ָ ּברו ְְְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵ ֹֽהינ ּו ֶ ֽמ ֶל ְְְך ָה ָ
יעי ְְל ׁ ֵש ׁ ֶֽשת יְְ ֵמי
(ו ֵּבין) אֹור ְְל ֽח ׁ ֶֹשךְְְ ּ ֵ ,בין (ו ֵּבין) יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל ָל ַע ִּמיםּ ֵ ,בין יֹום ַה ׁ ּ ְְש ִב ִ
יעי
ַה ַּמ ֲע ֶ ׂשהּ ֵ ,בין ְְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ִל ְְְק ֻד ׁ ּ ַשת יֹום טֹוב ִה ְְְבדַּ ֽ ְְְל ָּת ,וְְ ֶאת יֹום ַה ׁ ּ ְְש ִב ִ
(ה ְְְקדַּ ֽ ׁ ְְְש ָּת וְְ ִה ְְְבדַּ ֽ ְְְל ָּת)ִ ,ה ְְְבדַּ ֽ ְְְל ָּת וְְ ִקדַּ ֽ ׁ ְְְש ָּת
ש ׁ ֶשת יְְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂשה ִקדַּ ֽ ׁ ְְְש ָּת ִ
ִמ ׁ ּ ֵ ֽ
(וְְ ִה ְְְקדַּ ֽ ׁ ְְְש ָּת) ֶאת ַע ְְּמךָ יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל ִ ּב ְְְק ֻד ׁ ּ ָש ֶ ֽתךָ ּ ָ .ברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ַה ַּמ ְְְבדִּ יל ֵ ּבין
ֽק ֶֹד ׁש ְְל ֽק ֶֹד ׁש.

עֹולם
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
יעֽנ ּו ַלּזְְ ַמן ַהּזֶ ה.
ׁ ֶש ֶה ֱחיָ ֽנ ּו וְְ ִקּיְְ ָ ֽמנ ּו וְְ ִה ִ ּג ָ
שותים בהסבת שמאל.

ורחץ

מביאים לבעל הבית מים ,נוטל ידיו ואינו מברך.

כרפס

נוטל מן הכרפס פחות מכזית ,טובלו במי מלח או בחומץ ומברך
(מכוון לפטור בברכה זו גם את המרור):

עֹולם
ָ ּברוּךְְְ ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽלךְְְ ָה ָ
ּב ֵֹורא ּ ְְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.

אוכלים בלי הסבה.

יחץ

מחלק את המצה האמצעית לשני חלקים.
מצפין את החלק הגדול לאפיקומן,
ומחזיר את החלק הקטן לבין שתי המצות השלמות.

מגיד

מגביה את הקערה ,מראה על המצה הפרוסה שבין שתי השלמות ואומר:
הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה לספר ביציאת מצרים.
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל.
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ָהא

ַל ְְְח ָמא ַענְְְיָ א
דִּ י ֲא ַכל ּו ֲא ָב ָה ַתנָ א ְְ ּב ַא ְְְר ָעא ְְד ִמצְְְ ָ ֽריִ ם
יתי וְְ יִ ְְְפ ַסח
יתי וְְ יֵ ֻכלָָּ ,כל דִּ צְְְ ִריךְְְ יֵ ֵ
ָָּכל דִּ ְְְכ ִפין יֵ ֵ
ָה ׁ ַש ָּתא ָה ָכא

ַל ׁ ּ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ְְ ּב ַא ְְְר ָעא ְְדיִ ְְְ ׂש ָר ֵאל

ָה ׁ ַש ָּתא ַע ְְְבדֵּ י

חֹורין.
ַל ׁ ּ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ְְ ּבנֵי ִ

מוזגים כוס שני ומסלקים את הקערה.
הבן שואל:

ַמה ּנ ׁ ְְְִש ַּת ָּנה

ֽיְְְלה ַהּזֶ ה ִמ ָָּכל ַה ֵּלילֹות
ַה ַּל ָ

אֹוכ ִלין ָח ֵמץ ו ַּמ ָ ּצה
ילֹות	אנ ּו ְְ
ָֽ
ׁ ֶש ְְ ּב ָָכל ַה ֵּל
ַה ַּלֽיְְְ ָלה ַהּזֶ ה ֻּכ ּלֹו ַמ ָ ּצה
אֹוכ ִלין ׁ ְְש ָאר יְְ ָרקֹות
ילֹות	אנ ּו ְְ
ָֽ
ׁ ֶש ְְ ּב ָָכל ַה ֵּל
ָמרֹור
ַה ַּלֽיְְְ ָלה ַהּזֶ ה
ילֹות	אין ָ ֽאנ ּו ַמ ְְְט ִ ּב ִילין ֲא ִפ ּל ּו ּ ַפ ַֽעם ֶא ָחת
ֵ
ׁ ֶש ְְ ּב ָָכל ַה ֵּל
ׁ ְְש ֵּתי ְְפ ָע ִמים
ַה ַּלֽיְְְ ָלה ַהּזֶ ה
יֹוש ִבין ו ֵּבין ְְמ ֻס ִ ּבין
אֹוכ ִלין ֵ ּבין ׁ ְְ
ילֹות	אנ ּו ְְ
ָֽ
ׁ ֶש ְְ ּב ָָכל ַה ֵּל
ֻּכ ָּלֽנ ּו ְְמ ֻס ִ ּבין
ַה ַּלֽיְְְ ָלה ַהּזֶ ה
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מחזירים את הקערה למקומה .עורך הסדר מגלה את המצות ואומר:

ֲע ָב ִדים ָה ִיֽינ ּו
ְְל ַפ ְְְרעֹה ְְ ּב ִמצְְְ ָ ֽריִ ם
יאנ ּו יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ִמ ׁ ּ ָשם ְְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה ו ִּבזְְְ ֽר ַֹוע נְְטוּיָ ה.
וַ ּיֹוצִ ֵ ֽ
דֹוש ָ ּברוּךְְְ הוּא
וְְ ִאלּ ּו ל ֹא הֹוצִ יא ַה ָ ּק ׁ
בֹותינ ּו ִמ ִּמצְְְ ַ ֽריִ ם
ֶאת ֲא ֵ ֽ
ֲה ֵרי ָ ֽאנ ּו ו ָּבנֵ ֽינ ּו ו ְְּבנֵי ָבנֵ ֽינ ּו ְְמ ׁ ֻש ְְְע ָ ּב ִדים ָה ִיֽינ ּו
ְְל ַפ ְְְרעֹה ְְ ּב ִמצְְְ ָ ֽריִ ם.
וַ ֲא ִפלּ ּו
ֻּכ ָּלֽנ ּו ֲח ָכ ִמים
ֻּכ ָּלֽנ ּו נְְ בֹונִים
ֻּכ ָּלֽנ ּו זְְ ֵקנִים
יֹוד ִעים ֶאת ַה ּת ָֹורה
ֻּכ ָּלֽנ ּו ְְ
יאת ִמצְְְ ָ ֽריִ ם
ִמצְְְ וָ ה ָע ֵלֽינ ּו ְְל ַס ּ ֵפר ִ ּביצִ ַ

יאת ִמצְְְ ַ ֽריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְְמ ׁ ֻש ָ ּבח.
וְְ ָָכל ַה ַּמ ְְְר ֶ ּבה ְְל ַס ּ ֵפר ִ ּביצִ ַ
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