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בליל הסדר כולנו מסובים. האם כולנו... מסובות?
על ערש לידתו של עם ישראל עמדו המיילדות, נשים אמיצות מרדו בצו הכיליון 
ודאגו להמשכיות החיים, ומרים הנביאה סחפה איתה את כל העם על שפת ים סוף. 

היכן הן כל אותן נשים מופלאות? 
דמויות נשים נעדרות מההגדה, וקולן חסר גם ככותבות וכפרשניות של הסיפור. 
בהגדה שלפנינו אנחנו מבקשות לטוות ולהוסיף עוד חוט, החוט החסר של נשים 

פועלות וגיבורות, דורשות ומפרשות.
נשים רבות טורחות סביב שולחן החג, לפניו ולאחריו. בהגדה זו שותפות נשים 
המבקשות לקחת חלק פעיל גם בפן הרוחני של ליל הסדר, והן מזמינות את כולנו 

לעשות כמותן – לספר, לפרש, לדרוש ולהגיד לבניהן ולבנותיהן.

נוספו מדרשים חדשים שנכתבו  היא הגדה של פסח אליה  והיא שעמדה 
חדש.  באור  המסורתית  מההגדה  קטעים  מאירים  אלה  מדרשים  נשים.  על-ידי 
ראשיתה בבית המדרש "ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן במדרשה באורנים, בו 
לומדות נשים מכל הזרמים, ויוצרות פרשנות חדשה למקורות עתיקים. במסגרתו 
נערך מזה כעשר שנים סדר נשים לקראת ליל הסדר, ובכל שנה נכתבת הגדה 

חדשה על-ידי נשים. הגדות אלה היו בית היוצר לרוב המדרשים המופיעים כאן.

המדרשה  של  למשפחה  הטקסים  ספרי  סדרת  את  ממשיכה  שעמדה  והיא  הגדת 
באורנים, הכוללת את ההגדה של פסח הצעה לסדר, ואת ימי אדם - טקסי חיים יהודיים.

המדרשה באורנים 
מרכז חינוכי להתחדשות 
החיים היהודיים בישראל 

הוצאת הקיבוץ המאוחד

והיא שעמדה
הגדה של פסח

עם מדרש נשי חדש



פתח דבר
לידתו  – סיפור  בליל הסדר אנחנו מספרים את הסיפור המכונן של עם ישראל 
ַּבֵמיָצִרים ויציאתו לחירות. על ערש לידתו של העם עמדו המיילדות, נשים אמיצות 
ודאגו להמשכיות החיים, ומרים הנביאה סחפה איתה את כל  מרדו בצו הכיליון 
העם על שפת ים סוף. היכן הן כל אותן נשים מופלאות? דמויות נשים נעדרות 

מההגדה, וקולן חסר גם ככותבות וכפרשניות של הסיפור.
של  המרכזי  בסיפור  שותפה  ולא  נוכחת  לא  הנשית,  המחצית  מהעם,  מחצית 
במהלך  לתוכה  ארגה  פסח  של  ההגדה  ישראל.  עם  של  התרבותית  התשתית 
הדורות קולות רבים. בהגדה שלפנינו אנחנו מבקשות לטוות ולהוסיף אליה עוד 

חוט, החוט החסר של נשים פועלות וגיבורות, נשים דורשות ומפרשות.
סביב  טורחות  רבות  נשים  מסובות?  כולנו...  האם  מסובים.  כולנו  הסדר  בליל 
ליל הסדר.  ומוביל בטקס  לוקחות חלק פעיל  ואינן  ולאחריו,  לפניו  שולחן החג, 
זו שותפות נשים המבקשות לקחת חלק פעיל גם בפן הרוחני של ליל  בהגדה 
ולהגיד  לדרוש  לפרש,  לספר,   – כמותן  לעשות  כולנו  את  מזמינות  והן  הסדר, 

לבניהן ולבנותיהן.

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות?
במדרשים החדשים שבהגדה זו נמצא כמה מרכיבים. רעיון החירות מתורגם על-

מידת  בהם  נבחנת  והיום.  אז  נשים,  חירותן של  כמה מהפרשנויות לשאלת  ידי 
ולעצמנו. דמויות נשים  והשעבוד למוסכמות חברתיות, לסדרי החברה  החירות 
מההיסטוריה  מובילות  נשים  מצטרפות  אליהן  מצרים,  יציאת  לסיפור  מוחזרות 
היהודית, המקבלות כאן מקום והכרה. המדרשים שאינם עוסקים ישירות בנשים 
מביאים, מעצם כתיבתם על-ידי נשים, פרשנות הניזונה מנסיון חייהן של הנשים 
הכותבות אותם, מנקודת מבטן הייחודית. נוכל למצוא בהם קריאה לשינוי סולם 
על  נקרא  כן  והשונה.  הזר  של  ואמפתית  חומלת  לראייה  עולם,  לתיקון  ערכים, 
ניקיון  ועד לבישול,  ואימהות,  לידה  תפקידים האופייניים לנשים – החל מהריון, 
וארגון הבית - ויחסן אליהם. חלק מהתוספות מבקשות לאזן ולהשלים – ארבע 

בנות בצד ארבעת הבנים, כוס מרים לצד כוסו של אליהו, ועוד.
המדרשים והפרשנויות המובאים בהגדה זו נכתבו כולם על-ידי נשים, והם כתובים 
בסגנונות מגוונים. חלקם ממשיך דרכי מדרש מסורתיות ומשתמש בלשון ההגדה 
ובמבנה המוכר, חלקם יוצר מדרש נשי חדש, תוך שימוש בשפה ובדרכי הבעה 
שנכתבו  יש  בת-צחוק,  מרחפת  אחדים  ומעל  ברצינות,  שנכתבו  מהם  חדשות. 
רוח של פיוס. בחרנו לסמן כל אחד מהמדרשים  מתוך תחושת כעס, ויש מתוך 
החדשים בדמות אחת מארבע הבנות – דמויות נשים שנוצרו בהשראת ארבעת 
הבנים מההגדה: חכמה, כועסת, תמה ושאינה יודעת לשאול. המדרשים החדשים 
בשלמותו  המופיע  המסורתי,  ההגדה  בנוסח  המתאים  לקטע  בסמוך  מובאים 
בהגדה על רקע צבעוני. אתם מוזמנים ומוזמנות לבחור מתוך התוספות שלנו, 

ולשזור אותם בליל הסדר שלכם.

ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום
ראשיתה של הגדה זו בבית המדרש "ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן במדרשה 
למקורות  חדשה  פרשנות  ויוצרות  הזרמים,  מכל  נשים  לומדות  בו  באורנים, 
עתיקים. במסגרתו נערך מזה כעשר שנים סדר נשים* לקראת ליל הסדר, ובכל 

שנה נכתבת הגדה חדשה על-ידי נשים. כתיבה ויצירה אלה הן הבסיס למדרשים 
ורבקה לוביץ' היו פורצות הדרך לעריכת סדרי  שכונסו בהגדה זו. טללית שביט 
הנשים הראשונים במדרשה באורנים, ובחזונן ראו את המשמעות התרבותית של 
רוחן השרתה עלינו את הרצון להוציא הגדה זו לאור.  כתיבה נשית לליל הסדר. 
אנחנו מבקשות להודות לתורמים ולתורמות הרבים שאפשרו את פרסומה של 
הגדה זו, ולנשים הכותבות שלמדו, הגו וכתבו, והעמידו לרשותנו את פרי יצירתן.

ְוִהיא ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו – והיא העומדת לנו ומבטיחה שניתן להוסיף חוליה 
לרצף הסיפור היהודי המכונן את זהותנו, בה כולנו, נשים וגברים, שותפים שווים.

*סדר נשים במדרשה באורנים נחקר לאחרונה על ידי חגית אקרמן, וכדאי לקרוא עליו  
  בהרחבה בספר: ח' אקרמן, עושות סדר, סדר פסח לנשים – מבט מגדרי, 

  הוצאת רסלינג, תל-אביב 2012.
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סימני הסדר

ַקֵּדׁש ּוְרַחץ ַּכְרַּפס ַיַחץ 
ַמִגיד ָרְחָצה מֹוִציא ַמָּצה 

ָמרֹור ּכֹוֵרְך ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך
ָצפּון ָּבֵרְך ַהֵּלל ִנְרָצה 

ּוְרַחץ 
נוטלים ידיים ולא מברכים על נטילת ידים.

 יש הנוהגים שרק עורכ/ת הסדר נוטל/ת ידיים.

ַּכְרַּפס 
טובלים את הכרפס במי מלח, מברכים ואוכלים בלא הסבה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:

ַיַחץ 
חוצים את המצה האמצעית משלוש המצות של קערת הסדר. 

מניחים את החלק הקטן בין שתי המצות השלמות, 
ואת החלק הגדול עוטפים במפה ומצפינים לאפיקומן.

ַקֵּדׁש
ּוְרַחץ
ַּכְרַּפס
ַיַחץ
ַמִּגיד

ה  ָרְחצַָ
  

מֹוִציא ַמָּצה 
 

ָמרֹור 
 

ּכֹוֵרְך
ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך 

ָצפּון
ָּבֵרך
ַהֵּלל
ִנְרָצה

ִהְתַקְּדִׁשי    
ְוַרֲחִצי, ִלְבִׁשי ָלָבן    

ִּפְרִסי ְּכָנַפִים ִּכְפרֹוס ִצּפֹור ִמְדָּבר ֶאְבָרָתּה    
ְצִאי ָאחֹות ֵמֶאֶרץ ֹלא ָלְך ַוֲחִצי ֶאת ָים סּוף   

ַהִּגיִדי ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשָּלְך, ֶׁשל ַעֵּמְך, ִלְבֵנְך, ְלִבֵּתְך   
ַיְּלִדי ְּכִׁשְפָרה ּוְכפּוָעה, ְמִׁשי ֵמַהַּמִים ְּכַבת ַּפְרֹעה, ַרֲחִצי,    

ְׁשִתי ּוְרִוי ִמְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים    
ַחְּפִׂשי, ִּפְסִחי, ִמְצִאי ְוהֹוִציִאי. ֱאִפי ַמָּצה ֶׁשל ְזַמן ֹּדַחק, ֶלֶחם ֹעִני,    

ֶלֶחם ִזָּכרֹון ְוֶחֶסד.     
ַטֲעִמי ֶאת ְמרירּות ַהְּפֵרָדה ּוְכֵאב ַהְּבִחיָרה, ַהִּנְצָרִבים ַּבֶּפה,    

ָפה, ַּבּגּוף ַּבּׂשָ   
ַלְּקִטי, ִאְסִפי ְוִכְרִכי ֶאת ַהֶהְכֵרַח ִעם ַהִּנְכָסף   

ִעְרִכי ֻׁשְלַחן ַחג, ִּפְרִׁשי ַמָּפה ְּכחּוַלת-ָים ָעֶליָה ַיְפִליגּו ְסִפינֹות ֵחרּוֵתְך   
ַּגִּלי ֶאת ַהָּצפּון  ְּבִלֵּבְך   

ָּבְרִכי ִּכי ִּבְמֵתי ְמַעט ָּבאת ּוָפִרית ְוָרִבית ְוִהְתַעַּצְמְּת ... ִּבְמֹאד ְמֹאד   
ַהְּלִלי, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ִּכי ָלעֹוָלם קֹוֵלְך   

ְרצֹוֵנְך ָּגלּוי ְוָׁשֵלם ְלָפֵנינּו, ּובֹו ִנְרֶצה.    
  

חגית אקרמן

ַקֵּדׁש
מוזגים כוס ראשונה

בשבת מתחילים כאן:

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים  י. ַוְיֻכּלּו ַהּׁשָ ּׁשִ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר: יֹום ַהּׁשִ
ִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהּׁשְ ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ָעָׂשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְ
ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעשֹֹות: 

כשחל באחד מימי השבוע מתחילים כאן: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. 

ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה )לשבת: ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו( מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה 
ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂששֹֹון )לשבת: ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה 
ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )לשבת: ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת 
ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. )לשבת: ְוַׁשָּבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך )לשבת: ְּבַאֲהָבה 

ּוְבָרצֹון( ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂששֹֹון ִהְנַחְלָּתנּו. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַקֵּדׁש )לשבת: ַהַׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:
במוצאי שבת:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשְך ֵּבין 
ת  ת ַׁשָּבת ִלְקֻדּׁשַ ִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדּׁשַ ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים ֵּבין יֹום ַהּׁשְ

ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת. ִהְבַּדְלָּת  ִביִעי ִמּׁשֵ יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ְוֶאת יֹום ַהּׁשְ
ֶתָך:  ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדּׁשָ

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:

שותים כוס ראשונה בהסיבת שמאל

7 6



ַמִּגיד 
 ִּבְבִהילּו ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים.

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול, ָּכל 
ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ַעְבֵּדי, 

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין:

"ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים."
זה לחם העוני שאכלו אבותינו ואמותינו בארץ מצרים.

"ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח"
בואו, תטעמו מלחם העוני שלנו. אולי הוא יערב לִחּככן.

אולי תקחו איתכן משהו מכאן ותוכלו להעביר הלאה למקום אחר.
אולי רעיון קטן או איזה משפט.

אולי שיר או ניגון.
"ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל."

השנה אנחנו כאן, אבל אולי בשנה הבאה נהיה שם.
ָהַׁשָּתא ַעְבֵּדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבנֹות חֹוִרין.

רבקה לוביץ'

ָאסּור ְלַהְחִמיץ!
ַאל ִּתְתַעְּסקּו ַּבָּקָטן,

ַּבָחְמִרי,
ַאל ִּתְתַעְּקׁשּו

ְלַבְזֵּבז ֶאת ַהְּזַמן
ַעל ַּדֻּקּיֹות ֶׁשל ַּדּקֹות,

ַּגְבהּות ִלְּבֶכם,
ַקְׁשיּות ָעְרְּפֶכם,

ֵאיָנּה ַּבָּמקֹום ַעְכָׁשו.
ַאל ִּתְתַעְּכבּו ַּבָּמקֹום

ְּכֵדי ִלְמֹּדד
ַּכָּמה ָּגַבּה ַהָּבֵצק

ֶּפן ַּתְחִמיצּו
ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ענת בישקו

ההגדה מבקשת אותנו לספר מחדש, כאן ועכשיו, את סיפור הולדתנו, חניכתנו 
והתהוותנו, וכל פעם מחדש ללמוד ולהבין ולהכיל משהו נוסף, אחר, חדש, 
על הביוגרפיה הקולקטיבית שלנו ועל האופן שבו הביוגרפיה הזאת פועלת 

ומשפיעה עלינו גם עכשיו.
כמו בטיפול פסיכולוגי, אנחנו מצטוות לשוב ולהיזכר בכאבי הלידה והילדות, 

לחוש אותם בכל שנה מחדש, ולהעניק להם פשר ומשמעות אקטואליים.
ההגדה מספרת לנו שחוויית יסוד של ניצול והתעללות מחייבת אותנו כבוגרות 

לא לנצל, לא להתעלל, להיות אמפתיות לחלש. והדברים מנוסחים במפורש 
שוב ושוב כבר בתורה - "ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ 

ִמְצָרִים" )שמות כב, כ(, ואפילו יותר מזה - "ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" )דברים י, יט(, ועוד ועוד.

המסר העל-זמני הזה נכון היום, ואולי יותר מאי פעם, עם רבבות העובדים 
והעובדות הזרים החיים כאן, עם העוני הגובר, עם המוני העולים המתקשים 
להשתלב כאן, עם הערבים החיים בתוכנו. אבל המקום בו נדרשת האמפתיה 
שלנו יותר מכל, ושבו הכי קשה וגם הכי חשוב למצוא אותה, הוא כמובן בבית 

ובמעגלי החיים הפרטיים שלנו, עם החלש והפרטי של כל אחד מאיתנו.
הילד המורד שלי, התלמיד החלש בכיתה, המשפחה הדחויה בקהילה, הם ֵגרים 

פנימיים, הם הגרים הפרטיים שלנו, גרים המאתגרים אותנו, ואותנו הנשים 
בפרט. הם מציגים לנו תביעה קשה ונטולת גבולות, להיות אמפתיות במקום 

שהכי קשה לנו להיות בו, ולתמוך במי שמלכתחילה לא בחרנו לתמוך בו.
אתגר מיגּורה של הגרות - זהו בעיני אתגר נשי עצום!

ענת ישראלי  

מוזגים כוס שניה
יש הנוהגים שצעיר/ת המשתתפים שר/ה את ארבע הקושיות.

ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? 

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה )ֻּכּלֹו( ָמרֹור.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין.
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“ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין”

"אשה אצל בעלה אינה צריכה ֲהִסיָּבה,
ואם אשה חשובה היא - צריכה ֲהִסיָּבה" 

בבלי פסחים קח ע"א

אז מה למדנו?
שכדי להסב ולהרגיש בת חורין, שעה בשנה, צריכה האישה להיות חשובה.

חשובה?
לא טובה

לא אחראית
לא אימהית

לא חכמה
לא דעתנית
לא חושנית

לא נדיבה – 
חשובה!

ואני כשאני עסוקה בלהיות חשובה
שפחה לֶאגֹו – 

אובדת לי מיד תחושת החירות.
אהובה בן אהרון

ם ְּבָיד ֲחָזָקה  ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִמּׁשָ
ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, 

ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. 

 עבדים היינו
ִלצבא הכוח, למלחמה ולפחד.

עבדים לקולות הגבריים הקוראים אֵלי קרב.
אסירים של יוהרה וזלזול באחר, כבולים בשרשרת הכיבוש.

עד אשר תקומנה הנשים ותקראנה
די!

די לאלימות!
די לעריצות!

די לנקמה!
די לשנאה!
די לאימה!

די לקולות המלחמה!
ותצאנה בקול גדול הזועק להידברות,

ותקראנה לחמלה, להקשבה – לשלום!
שו בש

עבדים היינו לפרעה במצרים – 
ְׁשָפחֹות היינו לפרעה במצרים.

ויוציאנו ה' אלוהינו משם – 
אלוהינו הוציא אותנו מעבדּות לפרעה

והשאיר לנו להוציא את עצמנו מעבדּותנו לעצמנו.
אילו לא הוציא הקב"ה את אמֹותינו ממצרים,

הרי אנו ובנותינו ובנות בנותינו היינו משועבדות לפרעה במצרים.
ואם לא נוציא אנו את עצמנו מעבדּותנו לעצמנו – 

נישאר משועבדות
לעצמנו, לתרבות, למסורת, ללחץ החברתי, ְלמה בעצם?

במי זה תלוי אם לא בנו?
ואפילו כולנו חכמות, כולנו נבונות, כולנו מיושבות, כולנו יודעות את התורה,

מצווה עלינו לספר ביציאה מהשעבוד העצמי.
ואולי על עצמנו.

סיגל אחיטוב
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“בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים“
בבלי, סוטה יא ע"ב

 מי היו אותן נשים צדקניות שגאלו אותנו ממצרים?
התלמוד מספר כי צדיקותן של הנשים באותו הדור היתה בשכנוע הגברים, כי 

למרות הגזירות שגזר פרעה יש להמשיך ולהיאחז בחיים באמצעות הולדת 
ילדים )בבלי, סוטה יא ע"ב(. 

מרים והמיילדות העבריות לא היו הנשים הצדקניות היחידות בהיסטוריה 
היהודית שגאלו את ישראל: 

 דור מאוחר יותר גאלו אותנו בנות צלפחד מהשעבוד לסדר הפטריארכלי. 
מאבקן על הזכות לרשת ולהיות בעלות רכוש שיחרר נשים מתלות טוטלית 

בגברים וִאפשר עצמאות כלכלית כלשהי.
 עברו עוד כמה דורות ואסתר גאלה אותנו משעבודנו בגולה. בהקרבה ובאומץ 

פעלה למען עמה, ובתבונתה הטובה הפכה את האסון המתקרב ליום טוב, 
שמחה ומשתה.

 לא נשכח גם את יהודית, שבחוכמתה הובילה את ישראל למאבק על 
עצמאותו ושיחררה אותו משיעבוד להולופרניס וצבאו.

 תרומה גדולה ביותר היא תרומתה של ברוריה, תלמידת החכמים שגאלה 
אותנו הנשים משיעבוד הבורות ופתחה לנו צוהר ללימוד תורה.

 ועוד מסופר כי בימי-הביניים היתה קבוצה של נשים שמרדו וביקשו לטבול 
בביתן במקום במקווה הציבורית. בנסיונן ִאפשרו לנו לחשוב על השינוי במעמדן 

של נשים ובאוטונומיה על גופן.
 ובעת החדשה החלו יוצרות, משוררות, סופרות ואמניות ליצור, לכתוב 

ולהשמיע את הקול הנשי על גווניו השונים. בביטויין האישי הן משקפות גם את 
קולותינו הקולקטיביים.

במהלך הדורות היו בוודאי עוד הרבה נשים צדיקות שגאלו את ישראל ואת 
אחיותיהן - ואני לא הכרתי ולא הזכרתי אותן. 

כל הנשים הללו קוראות לנו להצטרף אליהן ולגאול את ישראל משעבודיו 
השונים: להיאבק על זכויותיהם של החלשים והעשוקים שבחברה, לפעול למען 

פתרון צודק לסכסוך הדמים שאנו נתונים בתוכו, ולקחת חלק במאבק לטובת 
חברה סובלנית, מקבלת, מכילה ומאפשרת.

טללית שביט

ַוֲאִפילּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְצָוה 
ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח.

כולנו חכמות וכולנו נבונות
נשים חכמות, נבונות, יודעת את התורה, עושות, יוצרות, בוראות עולם ומלואו.

אחת, מרים הנביאה - שהוציאתנו ממצרים יחד עם משה ואהרון.
שתים מיילדות, שפרה ופּועה - שבזכותן נמנעה גזירת פרעה.

שלוש נשים, בת פרעה, מרים וִאָּמּה - שומרות על הילד הקטן משה ומלוות את 
גדילתו.

ארבע נשים, שרה, רבקה רחל ולאה – אימהות האומה.
חמש בנות צלופחד, ַמְחָלה, ֹנָעה, ָחְגָלה, ִמְלָּכה ְוִתְרָצה – שבזכותן יש לנשים 

נחלה בארץ.
היום לכולן יש מקום ַּבסדר.

תמי לוז גרבר
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ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי 
ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק 

ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה, ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: 
ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת 
ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות, ַעד ֶׁשָּדְרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְלַמַען ִּתְזּכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ 

 ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך". 
 "ְיֵמי ַחֶּייָך" - ַהָּיִמים. "ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" -  ַהֵּלילֹות. 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
"ְיֵמי ַחֶּייָך" -  ָהעֹוָלם ַהֶּזה. "ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך " - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח.

ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא, 
ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא.  

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן-עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו 
מסובין בבני ברק

ורק
היא שעמדה

אודיה מלצר 

“ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון 
ֶׁשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק... “

מה תפקיד הרבנים ומה תפקיד התלמידים בסיפור זה, ובכלל? 
כאן, סביב שולחן הסדר בעליית הגג בבני-ברק נראה שיש היפוך - 

המנהיגות נסחפת עם החוויה, שוברת מסגרות. כמעט שוכחת שהגיע זמן קריאת 
שמע של שחרית!

התלמידים, לעומת זאת, עומדים בשער, מסתכלים על השעון, 
משגיחים שלחוויה יהיה סיום, שתהיה גם חזרה לשגרה. 

כל אחד צריך לפעמים להתנסות בהחלפת תפקידים - הורים וילדים, גברים ונשים, 
דתיים וחילוניים. 

רק להרגיש לרגע איך זה להיות בצד השני בשביל לשוב בשמחה לחוף המבטחים 
של תכונות מוכרות והרגלים ישנים – 

קצת יותר רגישים, קצת יותר מודעים. 
אבל תמיד ישנה האפשרות )או הסכנה( שנציץ... ניפגע... ונחליט להישאר...

אסתר פישר

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה:

ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרָׁשע ְוֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.
ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר:

"ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?" 
ְוַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר: "ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלֶכם?" 
ָלֶכם ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת 
ִׁשָּניו ֶוֱאמֹור לֹו: "ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹהָוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים". ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה 

ָׁשם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל.

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר: "ַמה ֹּזאת?"
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: "ְּבחֹוֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹהָוה ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים".

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול - ַאְּת ְּפַתח לֹו. 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹהָוה ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים".

כנגד ארבע נשים דיברה תורה:
אחת חכמה, אחת רשעה, אחת תמימה ואחת שאינה יודעת לשאול.

ארבע נשים שהן אחת. ארבע נשים שהן אני.
חכמה מה היא אומרת? ורשעה?

והתמימה מה? וזו שאינה יודעת לשאול?
הייתי יכולה לׂשים דברים בפיהן ואיני מוצאת טעם.

למה אגדיר דבריה של כל אחת מהן בנושא אחד
כשעולים קולות ארבעתן בתוכי, כל הזמן ובכל נושא?!

אדרבא, מוצאת אני טעם במאבק האין-סופי שלי להכיר בקיומן,
בזהותן הנפרדת, ַּבמרחב שמבקשת כל אחת מהן לעצמה,

ובאותה בת-קול שלי המחברת בין כולן.
לפיכך, מודה אני לפניך, בכל שנה יותר, על ריבוי הקולות,

על יציאה ִמֵּמַצר ְלמרחב שאינו מפחד לשמוע.
אהובה בן אהרון
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ְּכֶנֶגד ַארַּבע ָּבנֹות ּדְּברה ּתֹורה:
ַאַחת ֲחָכָמה, ַאַחת ּכֹוֶעֶסת, ַאַחת ַּתָּמה ְוַאַחת ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְׁשֹאל

ֲחָכָמה ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת? ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר הֹוִריׁשּו ֲאבֹוֵתינּו 
ְוִאּמֹוֵתינּו ָלנּו?

ַאף ַאֶּתם ִאְמרּו ָלּה: "ֵעדֹות" – ַעל ׁשּום ֶׁשִאּמֹוֵתינּו ַּגם ֵהן ֵעדֹות ְלאֹותֹו ַהֵּנס.
"ֻחִּקים" – ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְּתנּו ָלנּו ֻחִּקים ָלׂשּוַח ְּבִצָּלם ּוְלָהִׂשיַח ָּבֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְוָאִׂשיָחה ְּבֻחֶּקיָך" )תהלים קיט, מח(.
"ִמְׁשָּפִטים" ַעל ׁשּום: ִמִּלים, ִׁשיָרה, ַּפְרָׁשנּות ִמְתַחֶּדֶׁשת, ִטּיּוב ְוִתּקּון, ֶׁשָאנּו 

ְמֻחָּיִבים ָּבֶהם.

ּכֹוֶעֶסת ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת? ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלנּו?
ַאף ַאֶּתם ִּפְרׂשּו ְיֵדיֶכם ִלְקָראָתּה ְוִאְמרּו ָלּה: ַּגם ָלְך ֵחֶלק ְּבֵליל ְיִציַאת ִמְצַרִים ַהֶּזה, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות... ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים" )בבלי, סוטה יא ע"ב( 
ַמע ִמְתרֹוֵנן ְּבִׁשיַרת ַהֵחרּות, ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ִמְרָים ַהְּנִביָאה:  ְוַגם קֹוֵלְך ָראּוי לֹו ֶׁשִּיּׁשָ

"ַוֵּתֶצאָן ָּכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחֹלת" )שמות טו, כ(.

ַּתָּמה ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת? ַמה ֹּזאת?
ַוֲאַמְרֶּתם ֵאֶליָה: "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא 

ִמִּמְצַרִים".
"ָאָדם" – ָּכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ... ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם" 

)בראׁשית ה, ב(.

"ַעְצמֹו" ַמה ַּטֲעמֹו? ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאָּתנּו ִמְצַרִים, ֶׁשאֹוָתּה ָאנּו ְמֻצִּוים ְלַהִּכיר, 
ֶׁשאֹוָתּה ָאנּו ְמֻצִּוים ָלֵצאת, ֶׁשאֹוָתּה ָאנּו ְמֻצִּוים ְלהֹוִציא ִמִּקְרֵּבנּו.

ֶׁשֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְׁשֹאל -
ַאֶּתם ִּפְתחּו ְוִאְמרּו ָלּה: "ָהִריִמי ַאל ִּתיָרִאי" )ישעיהו מ, ט( "ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב" 

)שיר השירים ב, יד(. 

ֹּכֵחנּו ִיָּגַרע ְוִיְמַעט ִּבְלָעַדִיְך. 
תמר דבדבני ודליה מרקס

 "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹהָוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים"
"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך" - ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש?

 ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַּבּיֹום ַההּוא". 
ִאי "ַּבּיֹום ַההּוא", ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום?

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַּבֲעבּור ֶזה".
"ַּבֲעבּור ֶזה" - ֹלא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו. 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם: ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל - ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר 

ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה 
ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק. ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת 

ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים".

ִמְּתִחָּלה!
עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מחשבה זרה שהפכה לאורח חיים ולמטבע לשון- 

"ָּכל ְּכבּוָּדה ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה", "ָנִׁשים ַּדְעָּתן ָקָלה" ו"ַהְּמַלֵּמד ִּבּתֹו ּתֹוָרה ְּכִאּלּו 
ִלְּמָדה ִּתְפלּות".

עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הם הפכו עבדים לצורת המחשבה הרואה באישה 
יצור ולא אדם.

בהתקדש עלינו חג החירות אנו קוראות - ִמְּתִחָּלה!
כי עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, והשכינה פורשת עלינו כנפיה ומצווה עלינו 

לספר ביציאת מצרים של ההוויה הנשית, עד ֶׁשְּיֻקַּים בנו "ֻּכָּלנּו ֲחָכמֹות, ֻּכָּלנּו 
ְנבֹונֹות ְוֻכָּלנּו יֹוְדעֹות ֶאת ַהּתֹוָרה".

רעיה אפנר

ָָ
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ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו 
ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים

ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹהָוה ִלי ְּבֵצאִתי 
ִמִּמְצָרִים”.  ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל 

ם ְלַמַען ָהִביא אֹוָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ  ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּׁשָ
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו”.

בכל דור ודור יכולה אישה לבדוק לעצמה היכן מצרים שלה. 
מדי פעם כדאי לאישה להסתכל בעינים ָּברֹות, טריות, חדשות ואמיצות היכן הם 

ַּכְבֵלי ִשעבודה.
מעת לעת יכולה אישה לבדוק כיצד המנהגים, השפה, האגדות, הסרטים, 

הסיפורים, אמה, אביה, מוֶריה, ממשלתה, תרבותה - הכניסו אותה לבית עבדים.
בכל דור ודור צריכה אישה, ולּו במעט, לצאת ממצרים.

אורנה גולדברג סירקין

ַּגם ֲאִני ִחַּפְׂשִּתי ֹּכַח 
ֶאְפָׁשר  ְלַהִּציל ַמה ּׁשֶ

ְּכֶׁשֹּלא ָהָיה ְלָאן ִלְבֹרַח 
ָּדִמי ָהָיה ֻמָּתר 

אֹות ַקִין 
ֲאָנִׁשים נֹוְפִלים ַלִּבְרַּכִים
ְוֵהם ּדֹוְפִקים ְלָך ַּבֶּדֶלת 

ֵהם ּבֹוִכים ְּבִכי ַּתְמרּוִרים 
ַאל ֹּתאַמר - ַמה ִּלי ִעם ֵאֶּלה 

ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים ְׁשֹחִרים 

ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור...
 

ָאז ְׁשֹמר ָנא ַעל ֻּכָּלנּו 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 

ֶׁשֹּלא ִנְזַּדֵּקק ַאף ַּפַעם 
ְלַרֲחִמים ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם

 
ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור... 

ָּתִמיד ֵיׁש ִמְלָחָמה ְּבַאְפִריָקה 
ַמָּזל ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה 

ֶׁשֹּלא רֹוִאים ְוֹלא ׁשֹוְמִעים 
אֹוָתּה ִמָּכאן 

ָּתִמיד ֵיׁש ִמְלָחָמה ְּבַאְפִריָקה 
ַמָּזל ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה 

ֶׁשֹּלא רֹוִאים ְוֹלא ׁשֹוְמִעים 
ֶאת ַהְּצָעָקה

עלמה זהר

ממצרים

ָּתִמיד ֵיׁש ִמְלָחָמה ְּבַאְפִריָקה 
ַמָּזל ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה 

ֶׁשֹּלא רֹוִאים ְוֹלא ׁשֹוְמִעים 
אֹוָתּה ִמָּכאן 

ַּגם ֲאִני ָהַלְכִּתי ַּפַעם 
ִּבְנִתיב ַהִּיּסּוִרים 

ִמִּמְצַרִים ִלירּוָׁשַלִים 
ַּבִּמְדָּבר, ָיִמים ַרִּבים 

ְּבִלי ַמִים 
ִעם אֹוָתּה ְׁשֵאָלה ָּבֵעיַנִים 

ַּגם ֲאִני ָּפַגְׁשִּתי ֶרַׁשע 
ַהַּמֶּכה ְּבִלי ַאְבָחָנה 

ֲאָנִׁשים ַחִּפים ִמֶּפַׁשע 
ֲאָנִׁשים ְּבִלי ֲהָגָנה 

ְּבִלי ַּבִית 
ִעם ְיָלִדים ְקַטִּנים ַּבָּיַדִים

 
ֵהם ּדֹוְפִקים ְלָך ַּבֶּדֶלת 

ֵהם ּבֹוִכים ְּבִכי ַּתְמרּוִרים 
ַאל ֹּתאַמר - ַמה ִּלי ִעם ֵאֶּלה 

ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים ָזִרים 

ִּכי ְּבָכל ּדֹור ְודֹור 
ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ַעְצמֹו 
ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים.

ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ֵאיְך ָּבַרח, 
ֻהָּכה, ֻהְׁשַּפל, ִנְרַצח 

ַמִים ֵאיְך ָצַעק ַלּׁשָ
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