
נּו לקראת הסדר ּלָ ּכֻ
ין ְמֻסּבִ

 למבוגרים, 

 לילדים
ולכולם יחד

הגדה לכל המשפחה
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קערת    הפסח
במסע שלנו הערב ילוו 

אותנו המאכלים המיוחדים 
המונחים על קערת הפסח, 
והם יהיו מעין צידה לדרך. 
המאכלים האלה מסמלים 

רעיונות ואירועים הקשורים 
לסיפור יציאת מצרים ולחג 
הפסח. כמו סמלים אחרים, 

לאורך השנים קיבלו 
המאכלים שעל קערת 
הסדר משמעויות רבות 

ומגוונות, לפניכם כמה מהן:

חלק מיוצאי תימן 
אינם נוהגים להניח את 

המאכלים האלה בקערה 
אחת במרכז השולחן, 

אלא לפזר אותם לאורך 
שולחן הסדר. 

זרוע
שוק כבש צלויה, או שוק או כנף עוף צלויות, לזכר הבשר הצלוי שאכלו 

בני ישראל בלילה האחרון במצרים, ולזכר בשר הקורבן )עז או כבש( 
שהיו מקריבים בחג הפסח בבית המקדש בירושלים. את קורבן הפסח 

היו צולים ואוכלים בליל הסדר. הזרוע מזכירה לנו גם שאלוהים 
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה“ )דברים ה, יד(.  הוציא את בני ישראל ממצרים “ּבְ
יש צמחונים הנוהגים לשים בקערת הסדר פטרייה )שגם לה יש 

"זרוע"(, סלק )המוזכר בתלמוד(, ירק צלוי או תחליף אחר.

מצות
המצות מזכירות לנו הן את העבדות הן את החירות:

מצד אחד, המצות הן ״לחם עוני״, והן מסמלות
את חיי העוני של בני ישראל בהיותם עבדים.

מצד אחר, הן מזכירות לנו את היציאה ממצרים
ואת היציאה מעבדות לחירות – בני ישראל יצאו ממצרים 

בחיפזון, והבצק שהכינו לא הספיק לתפוח. 

חרוסת
תערובת מתוקה של 

רות, אגוזים, תבלינים  ּפֵ
ויין. החרוסת נועדה להזכיר 

 את הטיט ששימש את
בני ישראל בעבודת הפרך. 

יש נוהגים

חזרת
החזרת הנזכרת במשנה היא חסה ערבית. 
בימי הביניים באשכנז התחילו להשתמש 

בשורש של צמח חריף, הוא החזרת של ימינו.
החזרת מסמלת את חייהם המרים של בני ישראל במצרים. 
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קערת    הפסח
ביצה

ביצה קשה )בכמה קהילות – שרופה בקצָה(. הביצה נועדה 
להזכיר את ״קורבן החגיגה״ שהקריבו בבית המקדש בכל חג.

יש הרואים בביצה סמל לאביב או לחיים החדשים ולהתחדשות 
שביציאת בני ישראל ממצרים. 

מרור
ירק שטעמו מר. רבים משתמשים בחסה ערבית. המרור נועד 

להזכיר את מרירות חייהם של בני ישראל במצרים, כפי שכתוב:
ה  ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ָפֶרְך. ַוְיָמַררּו ֶאת ַחּיֵ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ “ַוּיַ

חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים“ )שמות א, יג-יד(. ּבְ

כרפס
הכרפס מסמל את בוא האביב. 
נהוג להשתמש בסלרי, בפטרוזיליה, 
בתפוח אדמה, בצנון או בירקות אחרים. 
טובלים את הכרפס במי מלח או בחומץ, 
לזכר דמעותיהם של בני ישראל במצרים.

מאכל המזכיר לי אירוע   •
או תקופה בחיים שלי...

מאכל הקשור למסורת   •
משפחתית או לזיכרון 

משפחתי שרק בני 
המשפחה מבינים...

ביני לבין עצמי



ָנה ַתּ ַמִגּיד  | 34 |  ַמה ִנְּשּׁ

מוזגים לכולם כוס שנייה ומכסים את המצות. יש הנוהגים להוריד את 
הקערה מן השולחן. נהוג שצעיר המשתתפים בסדר שר את "מה נשתנה".

ְיָלה ַהֶזּה ָנה ַהַלּ ַתּ ְשּׁ  ַמה ִנּ
ילֹות? ל ַהּלֵ ִמּכָ

ה, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ה. ּלֹו ַמּצָ ְיָלה ַהֶזּה – ּכֻ ַהַלּ

ָאר ְיָרקֹות, ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ְיָלה ַהֶזּה – ָמרֹור. ַהַלּ

ַעם ֶאָחת, יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים. ּתֵ ְיָלה ַהֶזּה – ׁשְ ַהַלּ

ין, ין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ין. ָלנּו ְמֻסּבִ ְיָלה ַהֶזּה – ּכֻ ַהַלּ

"מה נשתנה" מזכיר מאכלים 
ומנהגים המיוחדים לסדר 

 פסח,  ובעזרתם מעלה
את השאלה המהותית לערב 

הזה: במה שונה הלילה 
הזה מכל הלילות האחרים 

בשנה? אפשר לראות 
בשאלה זו הזמנה לשאול 

שאלות משלנו הקשורות לחג 
הפסח ולסיפור יציאת מצרים, 

כמו – מהי עבדות? מהי 
חירות? האם סדר הפסח חשוב 

לנו – לעם, למשפחה, לכל 
 משתתף ומשתתפת?

ואם כן, מה חשיבותו? האם יש 
שינויים שהיינו רוצים לעשות 

בדרך שבה אנו חוגגים את 
החג? ועוד ועוד.

י ְפָעִמים < בתקופה שבה נכתב נוסח זה של ההגדה לא  ֵתּ ַעם ֶאָחת, ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְשׁ ֵאין ָאנוּ ַמְטִבּיִלין ֲאִפילוּ ַפּ
נהגו לטבול את המאכלים, אבל בליל הסדר טבלו פעמיים: פעם אחת את הכרפס במי מלח, ופעם שנייה את 
המרור בחרוסת. בימינו נהוג דווקא לטבול כמה מאכלים ברוטב או במטבל, למשל, טובלים פיתה בחומוס )או 

ין < בכל הלילות יושבים לאכול באיזו תנוחה שרוצים: בישיבה זקופה,  ִבין וֵּבין ְמֻסּבִ ֵבּין יֹוׁשְ בלשוננו, "מנגבים"(. 
ין < הלילה הזה יושבים לאכול בישיבה נינוחה )למשל, יש נוהגים  בישיבה נינוחה וכו'.  ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ּכָֻלנוּ ְמֻסּבִ

 לרפד את המושבים בכריות(. הישיבה הנינוחה וטבילת הירקות מזכירים את דרך הישיבה
בסימפוזיון היווני־רומי )ראו בעמ' 23( ואת היותנו בני חורין.

הגדה
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הסתכלו סביבכם וחשבו: במה שונה 
הלילה הזה מכל הלילות?

על כל משתתף או משתתפת בסדר לציין 
 הבדל אחד. כמה הבדלים תוכלו

למנות יחד?

 למה
להפסיק? 

תשאל, נכדי, 
 תשאל.
 אם לא

תשאל, איך 
תדע?

 ספרו ליתר המשתתפים בסדר
על שינוי שחל בחיים שלכם בשנה האחרונה – 

 עיסוק חדש, משהו חדש
שלמדתם וכדומה.

ילדים

מה נשתנה
חגית בנזימן         

ה" ּנָ ּתַ ׁשְ י ֶאת "ַמה ּנִ ְקַלְמּתִ ּדִ
ָעִמים. ָאה ּפְ יֹוֵתר ִמּמֵ

י ֲאִפּלּו לֹוַמר: ָזַכְרּתִ
ין". ִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ "ּבֵ
ָנה, ֵ ֶעֶרב, ִלְפֵני ַהּשׁ ֲאִפּלּו ּבָ

ה". ּנָ ּתַ ׁשְ ב ֶאת "ַמה ּנִ ּלֵ י ּבַ ְקַלְמּתִ ּדִ

ָהל, ל ַהּקָ "ֵסֶדר", מּול ּכָ ְוַדְוָקא ּבַ
ַאל," ׁשְ א ָאַמר ִלי: "יּוָבִלי, ּתִ ּבָ ּסַ ׁשֶ ּכְ

א ָלַחׁש ִלי: "ְלַאט!" ְוַאּבָ
קֹול!" א ָאְמָרה ִלי: "ּבְ ְוִאּמָ

ְך  ל־ּכָ י ּכָ ְלּתִ ְלּבַ ְתֹאם ִהְתּבַ ּפִ
ְמַעט ֶאת ַהּכֹל. י ּכִ ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

< 
ח 

תו
 פ

ש
רא

 ב
 >

"מה נשתנה" 
מלמד אותנו 

שחשוב לשאול 
שאלות, אבל 
למה דווקא 

הילדים 
שואלים את 
ה"קושיות"? 

זה משום 
ש... טוב, 

למען האמת, 
אני לא יודע.

ולמה קוראים 
להן "קושיות" 

ולא פשוט 
"שאלות"?

למען האמת, 
אני לא 

בטוח מה 
התשובה...

ואולי עוד 
שאלה אחת: 
למה שואלים 
ארבע שאלות 

דווקא, ולא חמש 
או שש?

מעולם לא 
חשבתי על 
כך... באמת 

מעניין 
למה.

טוב, סבא, 
אני לא רוצה 

להקשות 
עליך, 

אולי עדיף 
שאפסיק 
לשאול. 

מדברים על זה
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בין שאלות לחירות
פתיחת הסדר בשאלות מתאימה מאוד לחג 
החירות, משום שאחד המאפיינים של אדם 

חופשי הוא החופש שלו לשאול שאלות, 
לחשוב חשיבה עצמאית ולהסיק מסקנות 

הנוגעות לחייו ולעולם שהוא חי בו. 

יש לשפוט אדם לפי השאלות שלו, 
לא לפי התשובות שלו.

)וולטיר(

לפעמים לא קל לשאול. לא קל לנו לשאול 
את עצמנו שאלות העלולות לערער או 

לאתגר את התפיסות שלנו, את האמונות 
שלנו ואת ההתנהגות שלנו, וגם לא קל לנו 
לשאול אחרים שאלות שעלולות לעורר 

מבוכה, שאלות שאנו חוששים מהתשובות 
עליהן או שאלות הדורשות פתיחות וכנות. 

ועם זאת, יש שאלות שחשוב לשאול.

שאלה חשובה שאני מקווה להעז 
ולשאול את עצמי...

שאלה חשובה שאני מקווה להעז 
ולשאול אדם קרוב )בזהירות, 

כמובן(...

 השאלות הפשוטות ביותר
 הן גם העמוקות ביותר.

 היכן נולדת? היכן ביתך?
 לאן מועדות פניך? מה מעשיך?
חשוב על כל אלה מפעם לפעם, 
וראה כיצד משתנות תשובותיך.

)ריצ'רד באך, תעתועים(

< 
חר

 א
ט

מב
  >

< 
יג 

הג
  >

<  מבט אחר >

> אוגוסט רודן, האדם החושב, 

סוף המאה ה־19

ביני לבין עצמי
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ּבֹון, ֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחׁשְ ֵאָלה ּבְ ֲאִני זֹוֵכר ׁשְ
ֶבת ַאֶחֶרת קֹום ֶאָחד ְוַרּכֶ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ֶבת ׁשֶ ַעל ַרּכֶ

ְגׁשּו? קֹום ַאֵחר. ָמַתי ִיּפָ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ׁשֶ
ְגׁשּו, ר ִיּפָ ֲאׁשֶ ַאל ָמה ִיְקֶרה ּכַ ְוַאף ֶאָחד לֹא ׁשָ

ׁשּו. ה ְואּוַלי ִיְתַנּגְ ִנּיָ ְ ֵני ַהּשׁ ִאם ַיַעְצרּו אֹו ַיַעְברּו ַאַחת ַעל ּפְ
קֹום ֶאָחד ּיֹוֵצא ִמּמָ ֵאָלה ַעל ִאיׁש ׁשֶ ְולֹא ָהְיָתה ׁשְ

ְגׁשּו קֹום ַאֵחר. ָמַתי ִיּפָ ּיֹוֵצאת ִמּמָ ה ׁשֶ ָ ְוִאּשׁ
ְגׁשּו? ה ְזַמן ִיּפָ ְגׁשּו ּוְלַכּמָ ְכָלל ִיּפָ ְוַהִאם ּבִ

י ְעּתִ ו ִהּגַ ּבֹון. ַעְכׁשָ ּוִבְדַבר ֵסֶפר ִלּמּוד ַהֶחׁשְ
ְתרֹונֹות. יַמת ַהּפִ ֶהם ְרׁשִ ּבָ ֶאל ָהַעּמּוִדים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ

ֶהם. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֶהם ּוְלִהׁשְ ל ּבָ ּכֵ ְוָאז ָהָיה ָאסּור ְלִהְסּתַ
ו ֲאִני ּבֹוֵדק ר. ַעְכׁשָ ו ֻמּתָ ַעְכׁשָ

ה ָטִעיִתי י ּוַבּמֶ ה ָצַדְקּתִ ּמֶ ּבַ
יִתי. ָאֵמן. יִתי ָנכֹון ּוָמה לֹא ָעׂשִ ְויֹוֵדַע ֶמה ָעׂשִ

)יהודה עמיחי, שיר 10 – מתוך המחזור "טיול ישראלי, האחרות היא הכול, 
האחרות היא האהבה"(

שתפו זה את זה בשאלות מעניינות או מצחיקות
ששאלו אתכם הילדים שלכם או ילדים אחרים.

< 
ר 

אח
ט 

מב
  >

מה שואלים ילדים?
 מחקרים מראים שילדים קטנים

)עד כיתה א'( שואלים כמאה 
שאלות ביום, ושמספר השאלות 

יורד ככל שהם גדלים. ממצאים אלו 
מעלים, כמובן, את השאלה איך 
אפשר לשמור על הסקרנות גם 

כאשר מתבגרים.

לפניכם כמה מהשאלות שילדים 
קטנים שואלים:

מדברים על זה
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חֶֹמר וִּבְלֵבִנים" )שמות א, יג-יד(. לאחר מכן מכינים "כריך" ממצה וממרור ומוסיפים לו גם חרוסת.  ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ ַוְיָמְררוּ ֶאת ַחיֵּיֶהם ּבַ
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ָמרֹור 
לוקחים כזית מרור, טובלים אותו בחרוסת ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

אוכלים את המרור בלי הסיבה, משום שהמרור הוא סמל לעבדות והסיבה מסמלת חירות.

כדי להיזכר במרירותה
של העבדות במצרים בוחרים
ירק שטעמו מר. יש הנוהגים 

לאכול חזרת, ויש הנוהגים 
 לאכול חסה ערבית, 

שהיא החזרת שבמשנה.

ּכֹוֵרְך
כורכים יחד חלק מהמצה התחתונה, מרור וחרוסת ואומרים:

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ָרָכה. לֹא ּבְ ה ּוָמרֹור ּבְ ַמּצָ

ׁש. ָיֵמינּו ְיֻחּדַ ׁש, ּבְ ְקּדָ ֵזֶכר ַלּמִ

ָהָיה ּכֹוְרָכן ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ ִהֵלּ ּכְ

ַבת ַאַחת, ְואֹוְכָלן ּבְ

ֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )במדבר ט, יא(. ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ְלַקּיֵ

אוכלים בהסיבה לצד שמאל.

נוסח אשכנז

ל.  ִהֵלּ ְקָדׁש ּכְ ֵזֶכר ַלּמִ
ל  ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ּכֵ

ְקָדׁש ָהָיה ַקָיּם: ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה ּוָמרֹור  ַסח, ַמּצָ ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ

ַיַחד, ְואֹוֵכל ּבְ
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בכמה מקהילות צפון אפריקה אוכלים חסה בתור 
מרור, ולאחר שהכול סיימו לאכול את מנת המרור 
שלהם, נוהגים לזרוק מהחלון את העלים שנותרו 

בקערת הפסח. נראה שהמנהג הזה מסמל את 
הרצון להרחיק את המרירות מחיינו. 

כדי לקיים את רוח המנהג בלי לפגוע בניקיון 
הסביבה, אפשר לזרוק את המרור שנותר על 

הרצפה ואחר כך לאסוף אותו, או להשליכו היישר 
אל פח הזבל או אל הְדשֹונֶת )קומפוסט(. 

יהודי פרס )איראן( נהגו להכין חרוסת 
מארבעים רכיבים, כנגד ארבעים שנות 

הנדודים של בני ישראל במדבר.    
האם תוכלו לחשוב על ארבעים מינים

רות ואגוזים? טוב, אולי הגזמנו קצת, של ּפֵ
האם תוכלו למנות עשרים מינים לפחות? 

ְלֵבָנה במקום חרוסת 
בשנת 1862, בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית, הייתה 

באחד הגדודים קבוצת חיילים יהודים. בהגיע ליל הסדר החליטו 
החיילים לנסות ולקיים את הסדר כהלכתו, למרות המרחק מכל 
קהילה יהודית. ואכן, הלא ייאמן קרה: החיילים הצליחו להשיג 
מצות והגדות. בסביבתם גילו עשב שלפי תיאור אחד החיילים, 
ג'ואל ג'וזף, "היה מר יותר מהמרירות שהייתה מנת חלקם של 

אבותינו", ובכך נפתר גם עניין המרור. בשר כבש, עוף וביצים היו 
להם, והדבר היחיד שלא הצליחו להשיג היו מצרכים להכנת 

רות המתאימים  חרוסת. ככל שחיפשו לא יכלו למצוא את הּפֵ
להכנת המאכל דמוי הטיט שנועד להזכיר את השעבוד "בחומר 

ובלבנים". בסופו של דבר מצאו החיילים פתרון יצירתי: הם הניחו 
על צלחת הסדר לבנת בניין: "אמנם הלבנה הייתה קשה לעיכול", 

סיפר ג'וזף, "אך ההתבוננות בה הזכירה לנו את מטרתה".
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 >

<  בראש פתוח  >

כפי שב"כורך" כורכים
 את המרור והחרוסת יחד,

גם בחיים שלנו המר 
והמתוק כרוכים זה בזה 

לפעמים. 

אני נזכר/ת במצב 
שבו פגשתי את 

המר ואת המתוק 
"בחבילה אחת"…

מה זה? 
הלל הזקן 

המציא 
סנדוויץ' 
לפסח???

רק הכריך? יש רשת בתי 
קפה שלמה על שמו!

כן , ממש כך, לפני יותר מאלף שנים 
פיתח חכם כריך, ועד היום הכריך על שמו. 

ביני לבין עצמי



 המסע הארוך שלנו עומד להסתיים. עברנו הערב כברת דרך ארוכה, ואנו מקווים שסדר פסח שערכנו "ִנְרָצה", כלומר, היה רצוי ומקובל על אלוהים.
נאגור כוחות ונסיים את המסע בחגיגיות – בשירה.

הפיוטים שבחלק זה של ההגדה נוספו בתקופה מאוחרת, ככל הנראה, בין המאה ה־12 למאה ה־15. 

ִנְרָצה  | 121 |  ִנְרָצה

ִנְרָצה
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פעמיים בשנה אנו מסיימים בהכרזת "לשנה הבאה 
בירושלים". פעם אחת בסופה של תפילת נעילה 

שביום הכיפורים ופעם אחת בסוף ליל הסדר.
יום הכיפורים הוא יום בו אנו עורכים חשבון נפש 

 פרטי, חג הפסח הוא חג השחרור הלאומי. כשם
שאי אפשר לוותר על מקומו של היחיד, כך אי אפשר 

למעט מכוחו וערכו של הכלל.
 רק צירופם של הפרט והכלל ליחידה אחת יוביל

לגאולה השלמה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה".

)הרב שי פירון(

חסידי חב"ד אינם מסיימים את 
הסדר לעולם....

חסידי חב"ד אינם נוהגים לומר את הפיוט "חסל 
סידור פסח", משום שעל פי אמונתם חג הפסח אינו 

מסתיים לעולם! סיפור החג ממשיך ללוות אותנו 
בכל ימות השנה. 

משהו שהסתיים בשבילי השנה... 
כיצד התמודדתי עם "הסוף" הזה...

<  מבט אחר  >
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ילדים

סוף זה תמיד התחלה 
לאה נאור

הּו ַאֵחר.  ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ סֹוף ֶזה ּתָ
טֹוב יֹוֵתר? ַרע יֹוֵתר? 

הּו ַאֵחר.  ֶ לֹא יֹוַדַעת ָמה יֹוֵתר. ַמּשׁ
ִביל,  ֶרְך ִנְגֶמֶרת ַמְתִחיל ֵאיֶזה ׁשְ ַהּדֶ ׁשֶ ּכְ

ְיָלה ִנְגָמר ָאז ַהּבֶֹקר ַמְתִחיל,  ַהּלַ ׁשֶ ּכְ
יָעה,  ָעה ַמּגִ ָעה, עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ִגיָאה. ְ ִדיָעה ַמְתִחיָלה ַהּשׁ סֹוף ַהּיְ ַרק ּבְ
הּו ַאֵחר.  ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ

עֹוֵבר, ִמיד יֹום ָמָחר ְלָכל יֹום ׁשֶ ֵיׁש ּתָ
ַאֵחר. ׁש ַמְחִליִפים ּבְ ּמָ ל ֲחלֹום ְמׁשֻ ּכָ

ָנה ַמְתִחיָלה, ָנה - עֹוד ׁשָ ְגֶמֶרת ׁשָ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֵאָלה.  סֹוף ׁשְ ׁשּוָבה ַמְתִחיָלה ַרק ּבְ ל ּתְ ּכָ

הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ
ים ַמְתִחיִלים, ֶרט ִנְגָמר ַהַחּיִ ַהּסֶ ׁשֶ ּכְ

ים. ָבר ִמּלִ ֵאין ּכְ ׁשֶ ִליִלים ַמְתִחיִלים ּכְ ַהּצְ
ִליל ָאז ַנְתִחיל ְצִליל ַאֵחר. ְגֹמר ֶאת ַהּצְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ר. יר ָאז ַנְתִחיל ְלַדּבֵ ִ ְגֹמר ֶאת ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ
הּו ַאֵחר. ֶ ל ַמּשׁ ִמיד ַהְתָחָלה ׁשֶ י סֹוף ֶזה ּתָ ּכִ

טֹוב יֹוֵתר? ַרע יֹוֵתר?
הּו ַאֵחר. ֶ לֹא יֹוַדַעת ָמה יֹוֵתר. ַמּשׁ

מוזר, בקושי הגענו 
לסוף הסדר 

וכבר מדברים על 
הפסח הבא.

באמת, מה 
הלחץ? אי אפשר 

לדבר על זה 
בשנה הבאה?

זה קורה לי הרבה – משהו מסתיים, 
למשל, טורניר כדורגל, ומיד אני 
חושב הלאה, על הטורניר הבא 

ועל הלקחים שאני יכול "לקחת" 
מהטורניר שהיה... 

אני כבר יודעת 
מה אקח אתי 

לסדר הבא.
באמת? 

מה?

את האופניים 
החדשים שהבטיחו 

לי תמורת 
האפיקומן...

ביני לבין עצמי
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 בפיוט ״חסל סידור פסח״
אנו מכריזים על סיום הסדר. 

 אנו מודיעים שמילאנו
את חובתנו לזכור את סיפור 
יציאת מצרים ולספר אותו, 

ומבטינו כבר נשואים קדימה – 
אנו מביעים את תקוותנו לחגוג 
את חג הפסח גם בשנה הבאה, 

וגם את תקוותנו לעתיד טוב 
יותר ולגאולה.

 ַזךְ  <  טהור, כינוי לאלוהים    ְמעֹוָנה  <  השמים    קֹוֵמם  <  הֵקם, הֵרם    ְקַהל ִמי ָמָנה  <  עם ישראל

דוִּים  <  משוחררים ַנֵהל  <  הובל    ִנְטֵעי ַכָנּה  <  גפן נטועה, כינוי לעם ישראל    ְפּ

נּוָיה! ָלִים ַהּבְ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ָ ַלׁשּ
ָלִים! ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ בחו"ל אומרים: ַלּשׁ

ִהְלָכתֹו,  ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ
תֹו.  טֹו ְוֻחּקָ ָפּ ָכל ִמְשׁ ְכּ

ר אֹותֹו,  ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ
ה ַלֲעׂשֹותֹו.  ן ִנְזֶכּ ֵכּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, 
קֹוֵמם ְקַהל ִמי ָמָנה. 
ה, ָקֵרב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ
ה. ִרָנּ דּוִים ְלִצּיֹון ְבּ ְפּ

הגדה


