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 הגדה חברתית
 

 עצמו: מתי נולדתי? היכן נולדתי? בכל פסח חייב אדם לשאול את

  נושא עימי? מהו הזיכרון ההיסטורי שאני

  בלתי נראה: וקורא את מה שכתוב בכתב אני מסתכל בתעודת הזהות שלי

 כשפרעה מלך מצרים ציווה על כעבדים במצרים,"הורי נולדו 

 [יצחק טבנקין]  גם אני הייתי שם" רצח העם הראשון בהיסטוריה,

 

 

 "זמן חירותנו": הדבר הראשון שאלהים רוצה שנדע

 
ִמְצַרִים ִמֵבית הדבר הראשון שאלהים מספר על עצמו במעמד הר סיני הוא: "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ... 

ֲעָבִדים..." )שמות, כ';ב'(.  אלהים אומר זאת לפני שהוא מצווה עלינו לא לגנוב ולא להרוג; לפני שהוא מצווה עלינו 

היא הראשונה מבין  "לשמור את השבת ולא לעבוד אלילים. "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים

עשרת הדברות. היא מצווה עלינו לזכור לעד שאלהים שלנו הוא אלהים של חרות, ושהמצוות שהוא מציע לנו הן מתנות 

ולא עול; קבלת מצוות אלו אינה מהווה התכחשות עצמית אלא שחרור. אלהים לא רוצה את הכרת התודה שלנו; 

מחירותנו. יותר מזה, הוא רוצה ללמדנו שחירות תלויה בחוק. יכולנו אלהים רוצה שנבין ששום דבר לא חשוב לו יותר 

כי  –לבחור לחגוג ולזכור את חירותנו במסיבה רועשת ופרועה, "משוחררת"; אחרים עשו זאת. אבל אנו עושים "סדר" 

תגובה  –ד פיין, פעיל חברתי בארה"ב, מייסד ארגון "מזון ליאונר]                                                             ..מתוך כך צומחת חירותנו.

  [יהודית לרעב".

 

   

 

ִמּגֹוָלה  ,ּכֹוס ְיׁשּועֹות ִנָשא ִלְיִציַאת ִיְשָרֵאל ִמִשְעּבּוד ְלֵחרּות : ּכֹוס ִראׁשֹוָנה

ְלַחִיים ִלְיִציַאת ָּכל ָאָדם ִמִשְעּבּוד ְלֵחרּות, , ְלַחִיים ְוִליׁשּוָעה ,ִלְגאּוָלה

 .ּוְלִהְתַחְדׁשּות
 

  , ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

ְבַאְרָעא  ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ִוְאְמָהָתָנא

ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ִייִתי ְוֵייכֹול. ָכל 

 ָהְשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.

ָרֵאל. ָהְשָתא ַעְבֵדי,  ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיש ְ

 ְלָשָנה ַהַבָאה ְבֵני חֹוִרין.

 

 זה לחם העוני שאכלו אבותינו 

 ואימותינו בארץ מצרים. כל רעב 

 יבוא ויאכל, כל הזקוק יבוא ויפסח.

 השנה כאן לשנה הבאה בארץ

 לשנה  ישראל, השנה עבדים

  .ני חורין ב הבאה 
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 סומק רוני/  ינ  ע  ה   וק  

י. נ  ע  יו הָׁ ְחתָׁ ת  ר׃ מ  ו ְולֹומ  ְמת ח  ק  ר ל  ּלּו ֶאְפשָׁ  א 
 

ים ּפּור זֹול  י א  ְבעֵּ ֶּלֶחם ֶשְבצ  ה ה  נֵּ  ה 
 

חֹור ְהיָׁה שָׁ  נ 
 

ה נָׁ ת ְקט  ח  ּל  ים ְבצ  ית  זֵּ  ְוה 
 

ת  ּפ  ל מ  ן.ע  ְלחָׁ שֻׁ  ה 
 

ה עָׁ ְצדָׁ ס ה  ט  ים ְבמ  פּו יֹונ  יר, עָׁ ֲאו   בָׁ
 

ה, מָׁ ֲאדֻׁ ה הָׁ לָׁ ֲעגָׁ ְפט בָׁ נֵּ ר ה  ֲעמֹון ֶשְבי ד מֹוכֵּ ּפ  י ה  ילֵּ ְצל   ל 
 

ית. צ  בֻׁ ה ה  מָׁ ֲאדָׁ י בָׁ גּומ  י ה  ְגפֵּ ה ֶשל מ  יתָׁ ְנח  ם קֹול ה  יָׁה ג   ְוהָׁ
 

ְראּו לֹו ְצר   ת ֶשקָׁ י  ב  י ֶיֶלד, ב  ית  י   יף, הָׁ
 

ה. רָׁ ְעבָׁ ֶליהָׁ מ  ְמרֹו עָׁ ה ֶשאָׁ ְשכּונָׁ  ב 
 

ה  ְראָׁ כ ל נ  יו ה  ְחתָׁ ת  א ֶפק ּומ  ו הָׁ יָׁה ק  י הָׁ ית  א  יד ֶשרָׁ יָׁח  ו ה  ק   ה 
 

י. נ   ע 
 

 :'ֵרעּו אֹוָתנּו ַהִמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִיְתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשהַויָ '
 

 דמוניזציה של האחר – ֵרעּו אֹוָתנּו""ַויָ 
 

כאשר ישנו רצון להשניא ציבור מסויים על הרוב, מלעיזים עליו עשו אותנו רעים.  –"וירעו" 
השלטונות שהוא מזיק או מאיים על החברה: הם לוקחים לנו את העבודות הטובות; הם פרזיטים 

הורסים לנו את השכונה; הם מנסים להשתלט ולא משלמים מיסים; הם לוקחים לנו את הבנות או 
עשו אותנו הרעים,  –... "וירעו אותנו" בטלה/מיתון/פשע/מחלותלנו על המדינה; הם הסיבה שיש א

 ומתוך כך , נהיינו אנחנו רעים כלפי עצמינו וכלפי האחר.
 

 

 'ִמְצָרִיםְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאלּו הּוא ָיָצא מִ '

 
 מתוך המקורות:

-ְבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו ֹאתו: ְכֶאְזָרח ִמֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵגר ַהָגר ִאְתֶכם ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִכי ָיגּור ִאְתָך ֵגר-ְוִכי"
ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבִמְשָפט ַבִמָדה ַבִמְשָקל ּוַבְמׂשּוָרה: מֹאְזֵני -לֹא :ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: -ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאִני ה'  ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר-ֶצֶדק ַאְבֵני
 .לו'( –)ויקרא, י"ט;לג'  : " ָפַטי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ֲאִני ה'ִמְש -ָכל-ֻחֹקַתי ְוֶאת-ָכל-ּוְשַמְרֶתם ֶאת

 )שמות, כ"ג;ט'( :'ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֶנֶפש ַהֵגר ִכי-ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶתם ְיַדְעֶתם ֶאת'

 )ויקרא, כ"ד;כב'( :'םִמְשַפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַכֵגר ָכֶאְזָרח ִיְהֶיה ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיכֶ '

ְתַכֶלה ְפַאת ָׂשְדָך ְבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵקט ֶלָעִני ְוַלֵגר ַתֲעֹזב ֹאָתם -ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת'
 )שמות, כ"ג;ו'('...  לֹא ַתֶטה ִמְשַפט ֶאְבֹיְנָך, ְבִריבֹו'  , )ויקרא, כ"ג;כב'( ':ֱאֹלֵהיֶכםה'  ֲאִני
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ָהָאָדם, ִמי ִייֵתן ְוַנְשִּכיל ְלַהְׁשִתית ֶאת ֶחְברֵתנּו ַעל  ַאֲהָבתִנָשא לִ : ּכֹוס ְׁשִנָייה

ְיסֹודֹות ַהֵחרּות, ַהֶצֶּדק ְוַהָשלֹום ּוְלקֵיים ִׁשְוויֹון ְזכּויֹות ֶחְבָרִתי ּוְמִדיִני ָגמּור ְלָכל 

 .אזרֵחי ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ְּבִלי ֶהְבֵדל ַדת, ֶגַזע ּוִמין

 
הצדק השליט העליון, השליט גם על שליטיה. לא תהיה רודנות. יהיו  "...במדינתנו פנימה יהיה

נושאי המשרה משרתי החברה ולא רודים בה. בל תהיה טפילות. בל יהיה ניצול. בל יהיה בביתנו 

גג, חשוך בגד או נטול השכלה ראשונית. "זכור כי גר היית -איש, אזרח או גר, רעב ללחם, חסר קורת

צו עליון זה יקבע את  –זה יקבע את יחסנו אל שכננו. ו"צדק צדק תרדוף"  צו עילאי –בארץ מצרים" 

 יחסנו בין איש לחברו..."
  1948במאי  15מנחם בגין, מתוך שידורו עם קום מדינת ישראל ב"קול ציון הלוחמת", מוצאי שבת, ו' באייר תש"ח, 

 
 

 (1948בדצמבר  10ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם )
 

 כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, א':סעיף 

 לפיכך, חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.  

כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע,  (1סעיף ב' )

דעה בבעיות אחרות, בגלל מוצא לאומי או חברתי, קניין, לידה  מין, לשון, דת, דעה פוליטית, או צבע,

 או מעמד אחר.

 

 

ִיְשָרֵאל ְוִלְׁשלֹום ָהעֹוָלם. ְיִהי  ְמִדיַנת ּכֹוס ֶנָחָמה ִנָשא ִלְׁשלֹום:   ּכֹוס ְׁשִליִׁשית

 .ִיים ּוְלָׁשלֹוםָׁשלֹום ְּבֵחיֵלנּו, ַׁשְלָוה ְּבָאֳהֵלינּו ְלחַ 

 
 

 'שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך'
 

 לא אלמד את ילדי לשנוא

שפך חמתך על הגויים"? האם אפשר לבטל אותה ולהשמיטה מתוך ההגדה שלנו? המילים נוראות! יש "ומה בנוגע לתפילה 

אוהבים אותנו. אבל איך אפשר לחרף אפילו את השונאים במילים בימינו אנשים שאוהבים אותנו. ויש אנשים שאינם 

אני מבין את כאבם של היהודים, את הזעם והצער שהכתיבו  איומות כאלה? אינני יכול לשנוא. ולא אלמד את ילדי לשנוא...

כזאת, שנהיה  לפני מאות שנים את התפילה הזאת. יש גם כיום פרצוף מכוער לאנטישמיות, אבל היא איננה מגיעה לשפלות

זקוקים, חס וחלילה, לשים תפילה זו בפי ילדינו. אפשר לבוז לטיפשים ולרשעים. אפשר לרחם עליהם. אבל אי אפשר לשנוא 

 [1936יחיאל וינגרטן, התפרסם בעיתון קיבוץ עין חרוד בשנת ] אותם ולשתף בשנאה זו גם את אלהים.
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 'שפך אהבתך על הגויים אשר ידעוך'
 הגויים אשר ידעוךשפך אהבתך על 

 ועל ממלכות אשר בשמך קוראים 

 בגלל חסדים שהם עושים עם יעקב

 ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם.

 ולשמוח בשמחת גוייָך, יזכו לראות בֻסּכת בחיריָך
 

 , המיוחסת לנכדו של רש"י[16-]תוספת מאוחרת להגדה מהמאה ה
    

 

ְלָבֵנינּו ְוִלְבנֹוֵתינּו ּוְלָכל ַמֲעֵשה ָיֵדינּו.  ,ָלנּו ּכֹוס ְּבָרָכה ִנָשא: ּכֹוס ְרִבִיִעית

 ִלְפִרי ָהֲאָדָמה ְוִלְתנּוַבת ָהָאָדם, ְליֹום ֶהָעָמל ּוְלַחֵיי ַהִשתּוף, ְלַחִיים ְוִלְבָרָכה.

 
 "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

 
כוס מים חיים. כוס  –גאולה ממצרים במזגנו כוס נוספת בליל סדר זה נוסיף משלנו למסר ה

 כוס מרים. –זו מייצגת את השוויון בין כל בני האדם 

 

ִביָאה ְמַקֶלֶסת ַלְשִכיָנה, ָזְכָתה ִלְראֹות ַהְישּוָעה. -  ּכֹוס ִמְרָים ִמְרָים ַתְרִקיד  ִמְרָים ַהֹנְ

 ַחִיים ִמְבֵאָרּה-ִבְמֵהָרה ִנְזֶכה ֻכָלנּו ִלְשֹאב ֵמי ְלַתֵקן ֶאת ָהעֹוָלםאֹוָתנּו 

 
  

 ְוֹדֵרְך ֲעָנִבים ְבֹמֵשְך ַהָזַרע ְוִהִטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס חֹוֵרש ַבֹקֵצרה' ְוִנַגש -ִהֵנה ָיִמים ָבִאים, ְנֻאם"...

ְשבּות ַעִמי ִיְׂשָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַשמֹות ְוָיָשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים -ְוַשְבִתי ֶאת : ַהְגָבעֹות ִתְתמֹוַגְגָנה-ְוָכל

ַאְדָמָתם ְולֹא ִיָנְתשּו עֹוד ֵמַעל -ְפִריֶהם ּוְנַטְעִתים ַעל-ָאְכלּו ֶאתֵייָנם ְוָעׂשּו ַגנֹות וְ -ְוָשתּו ֶאת

 טו'( –)עמוס, ט';יג'  :..."ַאְדָמָתם ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶהם ָאַמר ה'  ֱאֹלֶהיָך

 

 השלמה ,לשנה הבאה בירושלים 

 שהשלום בתוכה,, בחינת שהשלום בה

 .אדם ואדםצדק, חירות ואחווה בין כל  בהו


