
 

 "כי בדבור יתעורר הלב" 

 קטעי קריאה ליחיד 

 ליקטה: שלומית פיאמנטה 

 

ר ֶקר ָאָדם ִמְתעֹורֵּ י בֹּ  ִמדֵּ

 ַעל ְשָפתֹו ֶשל ַים ַהָמָחר

ל ֶאת ַעְצמֹו: ַלְחצֹות  ְושֹואֵּ

ֹּא ַלְחצֹות  אֹו ל

 אריה סיון 

 

 לך, שעל שולחנך צלחת אחת, לך מיועד הקובץ הזה.

ממקורות שונים; חלקם קשורים לליל הסדר יש בו קטעים שונים 

 בגלוי, וחלקם בנסתר.

 מדי פעם יש גם הערות ושאלות למחשבה.

עברת דברים בחיים; זה אולי הסדר הראשון שלך לבד, אבל זה לא 

האתגר הראשון שלך. בסדר הזה עומדים לצדך חוכמתך וחכמת  

הו  הדורות שקדמו לך; הם אוחזים בידך בציפייה לצאת למסע, שכמו

 המסע שלך בליל הסדר הזה. –לא היה ולא יהיה 



וענין המצוה, שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו 

ביציאת מצרים, ואיך לקח האל יתברך נקמתינו מהן. 

ואפילו בינו לבין עצמו, אם אין שם אחרים, חייב להוציא 

הדברים בפיו, כדי שיתעורר לבו בדבר, כי בדבור יתעורר 

 .הלב

 חינוך פרשת בא, מצוה כ"א ספר ה 

 

כמו שאמרו )פסחים קט"ז ע"ב( 'בכל דור ודור חייב לראות 

כאילו הוא יצא ממצרים' דכל אחד מישראל משיג אור זה 

בניסן בכל שנה וכל דור, שאף על פי שמשוקע במקום 

שמשוקע יכול להתעורר פתאום לה' יתברך ולצאת מכל 

חכמה מיני השתקעות שהוא מצרים המצירים, לים ה

האמיתות דנפשות בני ישראל, והוא מצד הקדושה 

דלעתיד שיתגלה במהרה בימינו בימות המשיח שיש בכל 

 נפש מישראל שיש להם חלק לעולם הבא.

 ר' צדוק הכהן מלובלין, ספר מחשבות חרוץ, אות ח 

 

הערב מתחיל בתביעה מאיתנו להכיר בקשר בינינו  קדש:

לבין הזמן, קשר שיוצר קדושה. כשאנחנו מקבלים על עצמנו 

את החגים והמועדים אנחנו מאפשרים לקדשה שבהם 

להתגלות. בקידוש מברכים גם שהחיינו, ומתמקדים לרגע 

 בזה שאנחנו חיים וקיימים והגענו לנקודה הזו.



 

 טוב לאדם היות פעם בדד

 לא ספר, לא רע, לא ציבור ולא פרט,

 רק הוא עם לבו, עם הלב רק בלבד,

 טוב לאדם היות פעם בדד.

 

 וטוב כי יצא פעם ריק מנכסיו,

 לא בית, לא שדה, לא נדרש, לא חייב,

 רק יקשיב אל ליבו ויחריש חרש רב

 טוב כי יצא האדם מנכסיו.

 

 כי יקשיב אל ליבו ויבין לחייו

 חייב.וידע אשר יש ויחוש מה 
 

"ר                             זלמן ַשזָּ

 

ישנם קולות בתוכך המבקשים להישמע. אלה קולות 

קטנים, נמוכים ומעודנים. כאשר אתה פועל, מסתובב, 

מדבר עם אחרים, מאזן את פנקס הצ'קים שלך, מטלפן, 

קונה מצרכים במכולת, קולות קטנים אלה ממשיכים 

נות וסיפורים שאתה בהתמדה למלמל בתוכך. ישנם זכרו

רוצה לספר. בתוך כל אחד מהם מונחות שכבות של 

אפשרויות. כל רסיס קטן גדוש במשמעות שאין שיעור לה, 

מיצבור על מיצבור, העשויים להוליך אותך בכיוונים רבים 

ושונים. אולם להגיע לסיפורים אלה, לקולות אלה, ולעצב 



בתוכך. אותם כיצירתך שלך, עליך קודם כל לפגוש אותם 

 עליך להעמיק במסעך פנימה כדי להשיגם.

 איילין היוז 

 

נטילת הידיים לפני אכילת הכרפס מתאימה למנהג ורחץ

העתיק מימי המשנה, מנהג שהיום איננו נוהג עוד. זמן טוב  

 להיזכר במנהגים מהבית ומהילדות...

 

 ֶבָעִתיד יּוְכלּו ְלַשּנֹות ְבִנּתּוחַ 

 ִבְפִנים הּוא ֶיֶלדִמי ֶשַמְרִגיש שֶ 

 אֹו ֶשִבְפִנים הּוא ֲאַגם

 ִיְּתנּו לֹו ַלֲעטֹות ִשְמַלת ַמִים זֹוֶהֶרת

 ְוהּוא ַיְרִגיש ַחּיֹות ַמִים ְקַטּנֹות, ְוַסַחף

 ּוְבסֹופֹו

 חֹול ָזָהב.

 ּוִמי ֶשַמְרִגיש ֶשהּוא ֶפַרח

 ֶשִּיְרֶצה ִלְהיֹותֶשִּנְשַּתל ְבָבָשר ּוְבעֹור, ּוִמי 

 ְלָמָשל ִצפֹור.

ֹּא ִיְרֶצה ִלְהיֹות עֹוד  ּוְלִמי ֶשל

ד ֹּא ִלְהיֹות. ּוְלִמי ֶשבֹודֵּ  ִיְּתנּו ל



יקֹו  ִיְתְפרּו ָאָדם ְלחֵּ

 ִבְתָפִרים ֶשְּנַמִסים ְלתֹוְך ַהגּוף ְלַבסֹוף

יָנם ַמְשִאיִרים ַצֶלֶקת,  ְוֶשאֵּ

 ֶשֲאהּובֹו ָהַפְך ְלִצפֹור ּוָפַרחּוְלִמי 

י ֶלֶחם רּורֵּ  ִיְּתנּו פֵּ

 ּוִמְשֶקֶפת.

 אורין רוזנר 

 

לא משנה מה הירק שבחרת לאכול ככרפס, זה רגע :כרפס

מתאים להיזכר בטעמים מלפני זמן רב. מה היו טעמי פסח של 

 הילדות שלך? מה המאכל אליו יש לך תחושת געגועים?

 

 –סיפור חיים. עלילה פנימית לכל אחד מאתנו יש 

שהרציפות שלה, שהמשמעות שלה, היא עצם חיינו. 

אפשר לומר שכל אחד מאתנו בונה וחי 'עלילה', והעלילה 

כשאנחנו רוצים להכיר אדם,   היא עצמנו, הזהות שלנו.  הזו

הסיפור האמיתי הכי  –אנחנו שואלים 'מה הסיפור שלו 

וגרפיה, סיפור. כל כי כל אחד מאתנו הוא בי  –פנימי שלו?'  

אחד מאתנו הוא עלילה ייחודית, הנבנית ללא הרף, באורח 

באמצעות  –לא מודע, על ידינו, באמצעותנו ובתוכנו 

התפיסות, התחושות, המחשבות והפעולות שלנו; ולא 

פחות באמצעות הדיבור שלנו, התיאורים המסופרים 



 שלנו. מבחינה ביולוגית ופיסיולוגית אין בינינו הבדלים

כל אחד מאתנו –כסיפורים –רבים; מבחינה היסטורית 

כדי שנהיה אנו עצמנו, חייבת  יחיד ומיוחד במינו.

העצמיות שלנו להיות בידינו. עלינו להיות בעליו של סיפור 

להחזיר אותו לבעלותנו. אנו  –החיים שלנו, ואם צריך 

חייבים 'לזכור' את עצמנו. לזכור את הדרמה הפנימית, את 

ל עצמנו. אדם זקוק לעלילה כזו, עלילה פנימית העלילה ש

 רצופה, על מנת לשמר את זהותו, את עצמיותו.

 אוליבר סאקס, האיש שחשב שאשתו היא כובע      

 

הייתי במתקן החקירות שבעה שבועות, ובתא הבודד 

ארבעה חודשים… מצאתי כי  -הסוהר עבאסיה -בבית

י מן עזרה לי ההישארות בסביבה הקטנה שלי והתנתקות

 היתר…

הריצה העסיקה אותי שעתיים ביום, הגעתי לשישה ק"מ 

בכל ריצה. פיתחתי שיטה לספור את השמיניות, וכאשר 

הפכה לאוטומטית, הייתי מכוון את עצמי למחשבות על 

נושאים שונים. אמרתי לעצמי: בזמן הריצה תשחזר את 

מהלך החיים שלך בצורה מסודרת. ניסיתי לעבור מגיל 

כך מכיתה לכיתה, ולדלות בכוח זכרונות  לגיל, ואחר

מפורטים. הצלחתי להגיע למצב, שראיתי את עצמי באופן 

 15אובייקטיבי: את רמי הילד הבודד, את המתבגר בן ה

הנאבק על דעתו, את האיש הצעיר, שרץ מפעילות 

לפעילות כדי לא לעצור רגע ולהתבונן בעצמו, וכך הלאה, 

דבר ולא התעלמתי  לפי השלבים שחוויתי. לא הכחשתי



מהמגרעות. מאז אני מכיר את עצמי היטב, ואין לי עוד 

תירוצים… מעולם לא חשבתי שאני מסכן. הרגשתי שאני 

 .מנצל את הזמן היטב

 רמי הרפז,  

 בתוך "חוץ מציפרים" עמיה ליבליך   

 

חוצים את המצה האמצעית מתוך פרספקטיבה :יחץ

שחושבת על שמירת משהו לאחר כך, פרספקטיבה של 

עתיד. זה רגע מצוין לחשוב על תקוה לעתיד הקרוב או 

הרחוק. איזו ציפייה יש בלבך ברגע הזה? מה קורא לך 

 מהעתיד?

 

 כשבדידות אינה פחד

 נולדת שירה

 כשהיד אינה רועדת

 כשהגרון אינו מתכווץ

 הלמחשב

 שירה

 כשעננים עבותים

 בחוץ בכחול הנורא



 ואתה שומע את הילדים

 גועים

 במשחקם

 כמו דרך מסכים, ים

 ואינך מתעוות

 אינך כורע אל שרשי רגליך

 לחזק

 ללפות

 כמו שתיל

 )שהרוח לא תפיל(

 אלא יושב וניבט

 -בתוהו, בסרק 

 רק

  אז

 נתן זך 

 

אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך 

כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה 

 המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב.

אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם 

גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון 



שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן 

מראש מה לומר! גופך לאמונתי. אך לך השופט קבעו 

אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. 

 רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה.

 1989נתן שרנסקי, "לא אירא רע", הוצאת ידיעות אחרונות  

 

לסיפור יציאת מצרים יש מבנה: הוא מתחיל :מגיד

 בשאלות, בנקודת מבט של סקרנות ופליאה.

י הכלל של "מתחיל בגנות אחר כך מספרים את הסיפור לפ

טובה ולהתקדם לסוף -להתחיל בנקודה לא -ומסיים בשבח" 

 טוב. זו העלילה הפנימית, עלילה שבה הטוב גובר על הרע.

"בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך".  -והכלל האחרון 

הסיפור מתרחש כאן ועכשיו, בהווה שיש לנו. המצה והמרור 

שהיה פעם   ור. לא מההם לב הסיפ -שמונחים עכשיו בפניך 

יווצר הסיפור   ולא מה שיהיה אלא מה שיש ברגע הזה. מהם

 בלילה הזה, שלא היה כמותו ולא יהיה כמותו. 

 הנה הסיפור מתחיל. מה מסקרן אותך, כאן ועכשיו? 

 



מדוע חז"ל עמדו על כך שסיפור יציאת מצרים ייפתח 

 בשאילת שאלות?

חינוכי התשובה חורגת מעבר לשימוש בשאלה ככלי 

המעורר את סקרנות המשתתפים. חז"ל ראו בהצבת 

 קושיות חלק בלתי נפרד מהחירות הנחגגת בליל הסדר.

חז"ל הבינו שתכונה בסיסית אצל אנשים חופשיים היא 

החיפוש אחר משמעות, מתן תשומת לב למציאות 

הסובבת ושאלת שאלות עליה. בני חורין מבקשים להבין, 

לה מסתורית . לעומת זאת, בתודעת לא להישאר באפֵּ

 –העבד, אין שום דבר 'שונה'. אף לילה אינו שונה מקודמו  

כל המשימות הן חלק משרירותיות נעדרת משמעות. אין 

טעם לשאול אם אף אחד לא עונה; אין מקום לשאול 

בעולם שבו הצו השרירותי של האדון הוא ההצדקה 

  המוחלטת לצורה שבה הדברים קורים.

ת שאלות, מלמדים אותנו חז"ל לא בפתיחת הסדר בשאל

רק לספר על היציאה לחופשי, אלא גם להתנהג כבני אדם  

 חופשיים"

 דוד דישון, מורה ומחנך 

 

ֶפר ִלמּוד ַהֶחְשבֹון, ָלה ְבסֵּ ר ְשאֵּ  ֲאִני זֹוכֵּ

את ִמָמקֹום ֶאָחד ְוַרֶכֶבת ַאֶחֶרת  ַעל ַרֶכֶבת ֶשּיֹוצֵּ

ר. ָמתַ  את ִמָמקֹום ַאחֵּ  י ִיָפְגשּו?ֶשּיֹוצֵּ

 ְוַאף ֶאָחד לֹּא ָשַאל ָמה ִיְקֶרה ַכֲאֶשר ִיָפְגשּו,

 ִאם ַיַעְצרּו אֹו ַיַעְברּו ַאַחת ַעל ְפנֵּי ַהְשִנָּיה ְואּוַלי ִיְתַנְגשּו.



א ִמָמקֹום ֶאָחד  ָלה ַעל ִאיש ֶשּיֹוצֵּ ֹּא ָהְיָתה ְשאֵּ  ְול

ר. מָ  את ִמָמקֹום ַאחֵּ  ַתי ִיָפְגשּוְוִאָשה ֶשּיֹוצֵּ

 ְוַהִאם ִבְכָלל ִיָפְגשּו ּוְלַכָמה ְזַמן ִיָפְגשּו?

ֶפר ִלמּוד ַהֶחְשבֹון. ַעְכָשו ִהַגְעִּתי  ּוִבְדַבר סֵּ

 ֶאל ָהַעמּוִדים ָהַאֲחרֹוִנים ֶשָבֶהם ְרִשיַמת ַהִפְתרֹונֹות.

ל ָבֶהם ּוְלִהְשַּתמֵּ   ש ָבֶהם.ְוָאז ָהָיה ָאסּור ְלִהְסַּתכֵּ

ק  ַעְכָשו ֻמָּתר. ַעְכָשו ֲאִני בֹודֵּ

 ַבֶמה ָצַדְקִּתי ּוַבֶמה ָטִעיִתי

ן. ֹּא ָעִשיִתי. ָאמֵּ ַע ֶמה ָעִשיִתי ָנכֹון ּוָמה ל  ְויֹודֵּ

יהודה עמיחי, מתוך "טיול ישראל, האחרות היא הכל, האחרות היא  

 "האהבה 

 

היה סבלני כלפי כל מה שלא נפתר בלבך ונסה לאהוב 

את השאלות עצמן... אל תחפש עכשיו את התשובות 

שאינן יכולות להינתן לך מפני שלא תהיה מסוגל לחיותן 

והמטרה היא שתחיה ותתנסה בכל. חייה את השאלות 

עכשיו, או אז יתכן שבהדרגה, מבלי להבחין בכך, באחד 

 התשובההימים הרחוקים תחיה לתוך 

 ריינר רילקה, "מכתבים למשורר צעיר" 

 

מאיזו נקודת קושי מתחיל  -"מתחיל בגנות ומסיים בשבח" 

הסיפור שלך בלילה הזה? ולאיזו נקודה אופטימית הוא יכול  

 להגיע?



 

ר בנסים ונפלאות שנעשו  מצות עשה של תורה לספֵּ

לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 'זכור 

ה אשר יצאתם' ]...[ בכל דור ודור חייב אדם את היום הז

להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד 

מצרים שנאמר 'ואותנו הוציא משם', ועל דבר זה צווה 

הקב"ה בתורה 'וזכרת כי עבד היית' כלומר כאילו אתה 

 בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית.

 ז, הלכה א   רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה ,פרק 

 

פסח הוא חג החירות. אינכם רואים שאנו חופשיים? איננו 

מצייתים עוד לפקודות. הם מורים לנו: צאו ממקום 

ואנו מסרבים. הם מנסים לפתותנו בהבטחות,   -מחבואכם  

ואנו עונים ביריות. קרענו מעלינו את הסרטים שכפו עלינו 

דגלים.  ללבוש על זרועותינו כדי להשפילנו, והפכנו אותם ל

היום הוא יום חירות, והחירות הזאת היא בקרבנו. נובס, 

 אבל נמות כאנשים ונשים חופשיים“. 

 על פי ספר זיכרונותיו של ולדיסלב פאבלק, מלוחמי גטו ורשה. 

 

לא זכרתי את הטקסט של ההגדה אלא במעומעם, לא 

הייתה מצה וגם לא מרור, ולא הגדה לקרוא ממנה. הייתי 

היחיד שהשתתף בסדר, בעצם הייתי האדם היחידי היהודי  

בחדר. אבל כל זה לא הפריע לאורחי מבחוץ, סיפרתי 

לשניים מעמיתיי האסירים את סיפור יציאת מצרים דרך 



חריץ קטן בצינוק שאליו הושלכתי, למרות שלא היו יהודים 

 ]הם[ הזדהו עם המסר האוניברסלי של הסיפור.

ודדת זאת של מתנגדי הסיבה הייתה פשוטה. קבוצה מב

המשטר כבר טעמה את יכולתה של החירות לעצב מחדש 

את הפרט והבינה את הכוח הטמון בה: היכולת לשנות 

חברה שלמה. הם לא היו זקוקים לתזכורות. הרעיון 

שאומה של עבדים יכולה לזכות בחירות ולהביס את 

המעצמה החזקה ביותר בעולם, היה עבורנו לא אגדה 

 ת נצחית.עתיקה אלא אמ

 נתן שרנסקי, "כוחה של חירות" 

 

סיפור חג הפסח הוא סיפור פרטיקולריסטי ביותר. הוא 

מספר על עם אחד, שלפני שנים רבות דוכא ושועבד והובל 

אל החירות במסע ארוך ומפרך במדבר. אבל אין סיפור 

שהשפיע יותר ממנו על ההתפתחות הפוליטית במערב. 

ם משמעות החורגת משה ידע שאירועי תקופתו נושאי

מעבר לתקופה המסוימת ולעם המסוים; הוא ידע שיום 

יבוא ועמים אחרים ילכו לאורו. ואכן כך היה. כאשר 

השחורים באמריקה שרו "שלח את עמי", כאשר 

התיאולוגים של שחרור דרום אמריקה בשנות השישים 

של המאה העשרים ביססו את תפיסותיהם על ספר 

א לאוטוביוגרפיה שלו הצעדה שמות, כשנלסון מנדלה קר

הארוכה אל החירות, כל אחד מהם אימץ את סיפורו של 

. יותר מהמדינה של עם ישראל והפך אותו לסיפורו שלו

אפלטון ויותר מהפוליטיקה של אריסטו, יותר מהאמנה 



סיפור חג  החברתית של רוסו או מהקפיטל של מרקס,

מכל הפסח הוא סיפור החירות שהשפיע על המערב יותר 

סיפור אחר. "מאז יציאת מצרים", אמר היינריך היינה, 

    "החירות מדברת במבטא עברי."

הרב פרופסור יונתן זקס. תרגום: ברוריה בן ברוך, פורסם במוסף  

 'שבת', 'מקור ראשון' 

 

 לצאת ביציאת מצרים

 לבוא אל המדבר

 אולי נמצא שם מים

 בדרך אל ההר

 

  לשנייםשיפתחו 

 המים המלוחים

ונעבור באמצע כל אלה  

 שבוכים

  

 והם עולים עלינו

צבא של פרשים קשה מאוד 

 למשה 

   אין אמונה בלב האנשים

 

 מגע החוף מגיע 

 הים את פיו פוער

 אולי נחזור מצרימה

   הפחד לא זוכר

 

 בנינו פירמידות

 פתרנו חלומות

 כלום לא היה שלנו

   רק מלח ודמעות

 

 עקב זה הכאב של י

 על יוסף הקטן

 זרוע בתוכנו

   שנאת אחים חינם

 

 ולפעמים נדמה לי 

 כשבא לי להרים ידיים

 פרעה הוא הפרעה שלי

   וצר לי ממצרים

 

 ולפעמים נדמה לי 

 שאנחנו שם עדיין

 הולכים בדרך אל ההר

 מתחננים למים.

 אתי אנקרי, יציאת מצרים 



ורין איננו רק הבדל מעמדי, ההבדל שבין העבד ובן הח

שהאחד הוא משועבד והשני בלתי משועבד. אנו יכולים 

בן  -למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות, ולהפך

חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החרות הצביונית 

)המהותית( היא אותה הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם 

בכלל, מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית 

להים אשר בקרבו, -לו, לתכונה הנפשית של צלם אש

ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים 

מגמתיים, שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח 

של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים 

בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במה שהוא יפה וטוב 

שליטה שהיא, בין שהיא אצל האחר השולט עליו איזו 

במה שהאחר מוצא שהוא יפה   -רשמית בין שהיא מוסרית

 וטוב...

 הראי"ה קוק, מתוך ההקדמה לפירוש ההגדה של פסח 

 

מיהו, אם כן, האדם החופשי? האדם היוצר אשר אינו נסחף 

בזרם ההכרח, אשר אינו כבול בשלשלאות התהליכים, אשר 

ברגעים יקרי מציאות. רוב אינו משועבד לנסיבות. אנו בני חורין  

הזמן אנו מונעים מכוחו של תהליך, אנו נכנעים לתכונות אופי 

שירשנו לעצמת השפעתן של נסיבות חיצוניות. החירות אינה 

מצב מתמיד של האדם... כולנו ניחנו בפוטנציאל לחירות. אך 

למעשה אנו פועלים מתוך חירות רק ברגעים נדירים של 

 יצירתיות...

 אברהם יהושע השל, אלוהים מבקש את האדם הרב  



 

 להיות כאן ועכשיו:  

 מהו המרור של הרגע הזה?

 מהי המצה, האמונה של רגע זה?

 מה הנס שקיים כאן כרגע?  -מהו הפסח 

 מהי ההשגחה, ההגנה ששורה עליך עכשיו?

 

ינֹו ָיכֹול ִלְפּתַח  ִפיו ַוֲאִפלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסַּתְּתִמין ְדָבָריו ְואֵּ

ן ֶזה ְבַעְצמֹו טֹוב ְמאד,  ר ְלָפָניו ִיְתָבַרך ְכָלל, ַאף ַעל ִפי כֵּ ְלַדבֵּ

ץ  ד ְלָפָניו ִיְתָבַרך ְוָחפֵּ ְדַהְינּו ַהֲהָכָנה ֶשהּוא מּוָכן ְועֹומֵּ

ן טֹוב ְמאד  ינֹו ָיכֹול, ֶזה ְבַעְצמֹו ַגם כֵּ ר ַאך ֶשאֵּ ק ְלַדבֵּ ּוִמְשּתֹוקֵּ

שֹות לֹו ִשיָחה ּוְתִפָלה ִמֶזה ְבַעְצמֹו, ְוַעל ֶזה ְוַגם יּוַכל ַלעֲ 

ק ָכל ָכך ַעד  ן ְלָפָניו ִיְתָבַרך, ֶשִּנְתַרחֵּ ְבַעְצמֹו ִיְצעק ְוִיְתַחּנֵּ

ִאּתֹו ִיְתָבַרך ַרֲחִמים  ש מֵּ ר. ִויַבקֵּ ינֹו ָיכֹול ֲאִפלּו ְלַדבֵּ ֶשאֵּ

ש ִשיָחתֹו  ְוַתֲחנּוִנים ֶשַּיֲחמל ָעָליו ְוִיְפַּתח ִפיו, ֶשּיּוַכל ְלָפרֵּ

ְלָפָניו. ְוַדע, ֶשַכָמה ְוַכָמה ַצִדיִקים ְגדֹוִלים ְמֻפְרָסִמים ִסְפרּו 

י ַהְנָהָגה זֹו ְוַהַמְשִכיל ָיִבין  ָגָתם, ַרק ַעל ְידֵּ ֶשלא ָבאּו ְלַמְדרֵּ

ַעְצמֹו גֶדל ַמֲעַלת ַהְנָהָגה זֹו, ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה. מֵּ

 רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן תניינא כ"ה 

 

 



 מחר, היום יהיה סיפור 

 כשיום עובר, הוא כבר איננו. מה נשאר ממנו?

 רק סיפור, ותו לא.

 אילו לא היו מספרים סיפורים וספרים לא היו נכתבים,

 בני אדם היו חיים כמו חיות, רק בשביל היום.

 נעלם. גם לא האנשים והחיות.אבל בסיפורים הזמן לא 

 עבור המספר והשומע, כל הברואים ממשיכים לחיות לנצח.

 העבר עדיין הווה.

 היום אנחנו חיים, אבל מחר, יהיה סיפור.

 העולם כולו, כל האנושות, אינו אלא סיפור אחד ארוך.

 יצחק בשביס זינגר

 

ִריך ִמְצַרִים ם צָּ דָּ ל אָּ  כָּ

 לֹו ָכל ָאָדם ָצִריך ֶשִּתְהֶיה

יזֹו ִמְצַרִים,  אֵּ

ֶשה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה  ִלְהיֹות מֹּ

 ְבָיד ֲחָזָקה,

 אֹו ַבֲחִריַקת ִשַּנִים.

ָכה ְגדֹוָלה, יָמה ַוֲחשֵּ  ָכל ָאָדם ָצִריך אֵּ



 ְוֶנָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָצָלה,

יָניו ֶאל ַהָשַמִים. את עֵּ ַדע ָלשֵּ  ֶשּיֵּ

 ָכל ָאָדם ָצִריך ְּתִפָלה

 ַחת,אַ 

א ְשגּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשָפַתִים. הֵּ  ְשּתֵּ

ף   -ָאָדם ָצִריך ַפַעם ַאַחת ְלִהְתכֹופֵּ

ף.  ָכל ָאָדם ָצִריך ָכתֵּ

 ָכל ָאָדם ָצִריך ֶשִּתְהֶיה לֹו

יזֹו ִמְצַרִים,  אֵּ

ית ֲעָבִדים, ל ַעְצמֹו ִמֶמָנה ִמבֵּ  ִלְגאֹּ

את ַבֲחִצי ַהַלִיל ֶאל   ִמְדַבר ַהְפָחִדים,ָלצֵּ

ר ֶאל ּתֹוך ַהַמִים, ד ַהְישֵּ  ִלְצעֹּ

 ִלְראֹוָתם ִנְפָּתִחים ִמָפָניו ַלְצָדִדים.

ף,  ָכל ָאָדם ָצִריך ָכתֵּ

ף, את ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵּ  ָלשֵּ

ְף.  ָכל ָאָדם ָצִריך ְלִהְזַדקֵּ



 ָכל ָאָדם ָצִריך ֶשִּתְהֶיה לֹו

יזֹו   ִמְצַרִים.אֵּ

 ִוירּוָשַלִים,

 ּוַמָסע ָארֹוך ֱאָחד,

ר אֹותֹו ָלַעד  ִלְזכֹּ

 ְבַכפֹות ָהַרְגַלִים.

 אמנון ריבק 

בסופו של הסיפור, זה הזמן לומר הלל. לא תמיד זה  :הלל

 קל. לא תמיד יש חיבור.

על מה מהללים? מה יפה וטוב ומעורר התפעלות במציאות 

 ת לעצמך הלילה?שלך עכשיו? או בסיפור שסיפר

 

הנשמה מוצאת את מקומה בשם, ונשמתי מוצאת את 

 מנוחתה בחיבוק השם.

אני נאבק בצורות ובמספרים, בלהב ובמוח אני חוצב לי 

מקום, אך איני מוצא מפלט לנשמתי. ברוך שמו המעניק 

מחסה לנשמה, גבו ומגינו של הטמיר שביצור האנושי, 



מחפש מילים ומרפא לנשמת האף החרישית מכולן. אני 

 שיהלמו את חמלתך.

אתה המחלץ אותי מהחורבן ומזכה אותי בנשמתי. בכוח 

שמך בלבד אתה מלקט את פיסותיה מתוך אי הממשות. 

ברוך השם המשלים משאת נפש והופך את החיפוש 

הלאה מן החרדה, הלאה מחוסר התכלית, אני  לברכה.

ניעור לשמך, וכנידח אל נידח כל יציריך מדברים, ודרך 

הבלתי מושג נופלים כולם בשבי חסדך. ברוכה בחביון 

 נשמתי, ברוכה היא דמות החמלה, ברוך הוא השם.

   , "ספר החמלה" ליאונרד כהן 

 

 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת

 על אור עיניים

 חבר או שניים

 על מה שיש לי בעולם

 על שיר קולח

 ולב סולח

 שבזכותם אני קיים

 

 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת

 על צחוק של ילד

 ושמי התכלת

 על אדמה ובית חם

 פינה לשבת

 אישה אוהבת

 שבזכותם אני קיים

 

 תודה על כל מה שבראת

 תודה על מה שלי נתת

 על יום של אושר

 תמימות ויושר



 על יום עצוב שנעלם

 תשואות אלפיים

 וכפיים

 שבזכותם אני קיים.

 עוזי חיטמן 

  

 

כל מה שהאדם הוא יותר גדול, צריך הוא יותר לחפש את 

עצמו, יותר מסתתרת היא מהכרתו נשמתו העמוקה, עד 

שהוא צריך להרבות בהתבודדות, בהתעלות הרעיון, 

בהתעמקות המחשבה, בהשתחררות הדעה, עד שסוף 

נשמתו, על ידי הזרחת קצת מזיוי כל סוף תתגלה אליו 

אוריה. ואז ימצא את אשרו, יתעלה מכל ההשפלות, 

ויתרומם על כל מעשים, בזה שישתוה ויתאחד עם כל 

המעשים, ובזה שישתפל עד לכדי הנמכת הרוח היותר 

קיצונה, עד לכדי ביטול הצורה הדמיונית הפרטית, ואנכי 

מו,ואנחנו תולעת ולא איש, עד לכדי ביטול היש בעומק עצ

מה. אז יכיר את כל זיק של אמת, את כל ברק של יושר, 

המשוטט בכל מקום שהוא. והכל יקבץ אליו, בלא שום  

שנאה קנאה ותחרות, ואור השלום ועז הגבורה עליו יופיע, 

הוד הרחמים, ופאר האהבה עליו יזרח, וחשק המפעל 

והעבודה, שקיקת היצירה וההתעודדות, תשוקת הדממה 

 נימי, יחדו יתאגדו ברוחו, והיה קודש.והרון הפ

 הראי"ה קוק, שמונה קבצים, ח קמט 

 

 



 אדם חוזר וקציר יומו

 צנוע הוא ודל,

 ועל גבו צרות החול

 עומסות לו כמגדל.

 ולפניו רואה פתאום

 את שתי עיניה של ביתו

 והוא אז שר, והן איתו

 שרות הללויה.

 הללויה, וזה השיר

 עולה מכל פינות העיר

 תוכשהאדם ושתי עיני ב

 שרים הללויה.

 בונה אדם את בנייניו

 מהבל וקלפים,

 יום יום טורח ועמל

 יום יום הם נטרפים.

 אבל אל מול חורבן קלפיו

 עולה השמש מעליו

 והוא אוסף אותם אליו

 ושר הללויה.

 הללויה וזה השיר 

 עולה מכל פינות העיר

כשהאדם אוסף את כל 

 קלפיו

 ושר הללויה.

 

 פרושים ימי בפני האל

 יודע הוא דרכי

 וכל שירי כמו תפילות

 שולחו למרחקים.

 וכשיגיע סוף התוואי

 אנעל בשקט את חיי

 ושיר חדש צעיר וחי

 יושר הללויה.

 הללויה וזה השיר 

 עוד יעלה בכל העיר

 והוא חדש והוא צעיר וחי

  ושר הללויה.

 יענקלה גלפז   
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