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  .את הפסחי� שלי אני נוהג לעשות בחברתה של הגדת הקיבו� הארצי

עשו לה�  �חלוצי השחרור הלאומי והחברתי של עמ� ומולדת�  �השומרי� 

  .משל עצמ�' ְוִהַ�ְד�ָ 'דר� להגדה משל עצמ� וחיפשו לה� 

שבכל דור ודור 'יש בה אביב ויש בה יציאת מצרי� ויש בה משה רבנו ויש בה 

מסיבות שאינ$ ברורות  �למרות שכוס אחת (כוסות  4ויש בה ' עומדי� עלינו לכלותנו

  .רק לאלוהי� לא השאירו כל כ� מקו�"). חסל סידור פסח"שותי� אחרי  �די צרכ$ 

העמידו שומרי� בפתח בית הקיבו� , ספרי� שכאשר כתבו את ההגדהיודעי דבר מ

ובכל פע� שאלוהי� היה מנסה להכנס היו השומרי� מסלקי� , הארצי בתל אביב

רק שפע� אחת ה� שרו את שירת . אותו בגערה שייקח לו אוטובוס חזרה לבני ברק

ה� דר� ולא שמו לב שאלוהי� התפלח ל, הי� ואת שיר המעלות בהתרגשות כה רבה

  .החלו$

מור� לא בגלל (בערב ליל הסדר היה אב הסדר מתיישב על כיסאו מ*ר� מכל הע� 

אלא מפני ש+מו לו קוביית ע� על הכסא כדי , שחרגו מתפיסת העול� שכול� שווי�

שכול� יוכלו להנות מזיו פניו שקרנו בערב הזה כמעט כמו פניו של סבא משה כשירד 

כי , בו זמ$ חרותנו �14ב, חודש האביב, ובחודש הזה" :והוא היה פותח כ�, )מ$ ההר

  ". היו� היית� לע� –בעצ� היו� הזה יצאו צבאותיכ� ממצרי� 

  

  .נוהגי� לומר שפסח הוא יו� הולדת של ע� ישראל

  ?ומי זה בכלל ע� ישראל? שנה 3500אבל אי� עושי� יו� הולדת למתושלח ב$ 

תל אביב חוטפת את כל עשר  אתמול למשל ישב כל ע� ישראל וראה אי� מכבי

יש ש� כושי� מאמריקה וסלובני� ? אז מכבי תל אביב זה ע� ישראל –המכות 

אבל . וליטאי� ועוד כל מיני גויי� שבימי� אחרי� היו אולי עומדי� עלינו לכלותנו

קלע סל , שעשה עליה, וג� כושי אחד מתוק, � ישראל בעול�אתמול ה� היו הכי עַ 

מי כמו� 'וכול� אמרו שמכבי זה ', ה מצילנו מיד�"והקב'ר שנאמ, בשניה האחרונה

  .וג� אמרו שאלוהי� הוא צהוב כמו הגופיות של האמריקאי� במכבי' באלי� יי

שטועני� שרבי$ היה אולי איזה בוגד , � ישראל ה� המתנחלי� של פייגלי$או שעַ 

  ;...אבל שרו$ הוא ממש מחבל במלכות שדי, קט$

  ;וני� את הגדר או השמאלני� שרוצי� לחרב אותהע� ישראל זה הקבלני� שב

או , אולי ה� חיילי צבא הגנה שאמא שלה� לא יהודיה וה� מתי� מחו� לגדר

  ;החרדי� שמתי� באהלה של תורה

או שומרי אמוני , המנפנפי� שמחפשי� לה� ע� לאכול תחתיו בשר לב$ בפיתה



 מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראלהמדרשה באורנים  
  

  

  ;ישראל שמחפשי� לה� ע� לתלות עליו תורת אמת כשרה

אל ה� אלה ששרי� את התקוה וחושבי� שעוד יש או אלה ששרי� אותה ע� ישר

  ;וחושבי� שכבר אי$

אלה שבכל פע� שאנחנו נוסעי� בדר� צרה ופתלתלה ה� נוסעי� באמצע הדר� ולא 

או אלה שנוסעי� תמיד בנתיב השמאלי ומכריחי� . נותני� לעקו4 אות� משמאל

  ;לעקו4 אות� מימי$

  ';אל נא תעקור נטוע'ששרי�  או אלה, אלה שעוקרי� זיתי�

אלה שמכתתי� חרבות� ; או אלה שעל יגע של אחרי�, אלה שחיי� על יגע כפיה�

  ;או אלה שחיי� על חרב�, לאתי�

  ;או אלה שעוד לא תפסו אות�, אלה שמשלמי� קנסות על מהירות מופרזת

או אלה ששרי� אותו וחושבי� , אלה ששרי� את שיר המעלות וחושבי� שזה בעליה

  ;ה$ יורדותש

או אלה אלו שנזכרות באמותיה$ שהיו , אלה שחושבי� שפסח הוא זמ$ חירותנו

  ;שפחות במצרי�

או אלה שצריכי� אותה כדי לחיות , אלה שצריכי� את ישראל כדי להיות ציוני�

  ;בה

או אלה ', אלה ששומעי� רשת א, �"ע� ישראל ה� אלה ששומעי� בדר� את גלגל

ב בחו� וחושבי� לה� למה הדברי� הטובי� שלנו כל שרק מסתכלי� כמה יפה האבי

  ;כ� קצרי�

  

  : ואז היה אב הסדר הטוב מוזג כוס רביעית ואומר

ָ�� ִנְקְ�צ� ָבא� ָלְ� ָ�ַנִיְ� ֵמָרח�ק ָיבֹא� �ְב " נַֹתִיְ� ַעל ַצד ְ�ִאי ָסִביב ֵעיַנִיְ� �ְרִאי ��

  .)4�5, ישעיה ס( ..."ד ְוָרַחב ְלָבֵב�ְ !ז ִ"ְרִאי ְוָנַהְרְ" �ָפחַ . ֵ"!ַמָנה

בקול שרק ההיסטוריה היהודית הייתה יכולה , ובשקט בשקט

  , לשמוע

  .אמ$ כ$ יהי רצו$: היה לוחש

 


