
סדר משלך: נשים בהגדה של פסח 
 

"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור 
נגאלו ישראל ממצרים" )בבלי סוטה יא' ע"ב( 

 
נשים לא מוזכרות בהגדה של פסח למרות שהן הניעו את 
נוסיף את הגיבורות  והיו חלק מרכזי ממנה. לכן  העלילה 
של יציאת מצרים: שפרה ופועה, יוכבד ומרים ובת פרעה. 

   
\\ מרים

מרים, לפי המדרש היא גם פועה המילדת, והיא זו ששומרת 
על אחיה הקטן מבעד קני הסוף ומביאה לו מינקת עבריה 
)לפי המדרש את אמה(, וכמובן מחוללת ושרה עם הנשים 

בשירת הים. 
 

וִַּתַקח ִּמְרּיָם ַהנְִּביָאה ֲאחֹות
ַאֲהרֹן ֶאת ַהתֹף ְבּיָָּדּה; וֵַתֶצאן ָּכל ַהּנִָּשים ַאֲחֶריָּה ְבֻתִּפים

ּוִּבְמחֹלֹת. וַַתַען ּלֶָהם ִּמְרּיָם:
ִּשירּו לַה' ִּכי ּגָאֹה ּגָָאה סּוס וְרְֹכבֹו ָּרָּמה ַבּיָם.

שמות ט"ו
 

\\ כוס מרים

על פי המדרש, מרים היא זו שהייתה אחראית לכך שלבני 
ישראל יהיו מים במדבר בעזרת באר ניסית שהלכה אחריה 
לכל מקום. אפשר להוסיף לכוסו של אליהו הנביא המלאה 

ביין גם כוס לכבוד מרים מלאה – במיים חיים.

"זו כוס מרים הנביאה.
 יהי רצון שנזכה לשתות ממימי 

באר מרים לרפואה ולגאולה.
 יהי רצון שנלמד ממרים ומכל

הנשים לצאת בתופים
ובמחולות אל מול הניסים של
חיי היום יום ולשיר לה' בכל

רגע. אמן.
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\\ בת פרעה

הגיבורה השניה שלנו, היא בת פרעה, שמלמדת אותנו את כוחה 
של חמלה, לולא עיניה הטובות וידיה המושות מהים לא נגאלנו 

ממצרים. 

ַהיְאֹר  יַד  ַעל  הֹלְכֹת  וְנֲַערֶֹתיָה  ַהיְאֹר  ַעל  לְִרחֹץ  ַפְּרעֹה  ַבּת  "וֵַתֶּרד 
וִַתְּפַתּח  וִַתָּקֶּחָה.  ַהּסּוף וִַתְּשׁלַח ֶאת ֲאָמָתּה  וֵַתֶּרא ֶאת ַהֵתָּבה ְבּתֹוךְ 
ִמיַּלְֵדי  ֹּאֶמר  וַת ָעלָיו  וַַתְּחמֹל  ֶֹּכה  ב נַַער  וְִהנֵּה  ַהיֶּלֶד  ֶאת  וִַתְּרֵאהּו 
ֹּאֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ַבּת ַפְּרעֹה ַהֵאלֵךְ וְָקָראִתי לָךְ ִאָשּׁה  ָהִעְבִרים ֶזה. וַת
ֹּאֶמר לָּה ַבּת ַפְּרעֹה לִֵכי  ֹּת וְֵתינִק לָךְ ֶאת ַהיָּלֶד. וַת ֵמינֶֶקת ִמן ָהִעְבִרי
ֹּאֶמר לָּה ַבּת ַפְּרעֹה ֵהילִיִכי  וֵַתּלֶךְ ָהַעלְָמה וִַתְּקָרא ֶאת ֵאם ַהיָּלֶד. וַת
ֶאת ַהיֶּלֶד ַהֶזּה וְֵהינִִקהּו לִי וֲַאנִי ֶאֵתּן ֶאת ְשָׂכֵרךְ וִַתַּקּח ָהִאָשּׁה ַהיֶּלֶד 
וִַתְּקָרא  לְֵבן  לָּה  וַיְִהי  ַפְּרעֹה  לְַבת  וְַתִּבֵאהּו  ַהיֶּלֶד  וַיִגְַדּל  וְַתּנִיֵקהּו. 

ֹּאֶמר ִכּי ִמן ַהַמּיִם ְמִשׁיִתהּו."  ְשׁמֹו מֶֹשׁה וַת

)שמות ב' ה'-י'( 

בין קני הסוף \\ הרבה אילה רונן סמואלס

האם היה ביניהן מבט
אחד, ישיר, שובר מחיצות
מתעלם מן התהום הידועה

מתעקש לתקשר, לכרות ברית?

מה יכלה מרים להציע
בפניה צרובות הדמעות והשמש

בשערה המדובלל, בסחבותיה
ביאושה העמוק ונחישותה לפעול?

מה יכלה לומר, מול התינוק
שהחביאה על פני המים?

ואיך ידעה נסיכת היאור לראות?
איך לא הצעיף את עיניה כחלן המשוח?

איך לא נאטמו אזניה מצלילן העדין
של אצעדותיה, עדייה, אוושת שערה הבוהק?

אולי בכי התינוק נגע וחשף את ליבה
עד חכמה וידעה להציל בו עולם ומלואו...

אך מנין למדה תעוזה בארמון הגברים?
המן הנהר השקט שאין בו שליטה

או מן החול הנודד בסופה?

אמרה האחת: במים שמתיהו
ענתה השניה: מן המים משיתיהו

אולי היתה שם שכינה ביניהן.
אחר כך, נותרו הפרטים לבדם
וברית הנשים טיפחה את הילד

שלא יברח מן הסנה
ולא ירתע מול המלך

וידע להיות לעמו
עמוד של עשן וגם אש.
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ארבע בנות
\\ הרבה תמר דבדבני והרבה ודליה מרקס

כנֶגֶד ַאְרַבע ָּבנֹות ִּדְבָּרה תֹוָּרה: ַאַחת ֲחָּכָּמה, ַאַחת כֹוֶעֶסת, 
ַאַחת ַתָּמה, וְַאַחת ֶשֵאיּנָּה יֹו דַעת ּלְִשאֹל.

ֲחָּכָּמה מה ִּהיא אֹוֶמֶרת? ָּמה ָּהֵעדֹות וְַהֻחִּקים וְַהִּמְשָּפִּטים 
ֲאֶשר הֹוִּרישּו ֲאבֹוֵתינּו וְִּאמֹוֵתינּו ּלָנּו? ַאף ַאֶתם ִּאְמרּו ּלָּה: 

"ֵעדֹות" ַעל שּום ֶשִּאמֹוֵתינּו גַם ֵהן ֵעדֹות לְאֹותֹו ַהנֵס. – 
"ֻחִּקים" ַעל שּום שּנְִתנּו ּלָנּו ֻחִּקים ּלָשּוַח ְבִּצּלָם ּולְָּהִּשיַח 

ה ְבֻחֶקיךָ." – ָּבֶהם, ֶש נֱאַמר: "וְָּאִּשיּחָ
"ִּמְשָּפִּטים" ַעל שּום: מּלִים, שיָּרה, פְרָּשנּות ִּמְתַחֶדֶשת, 

טיּוב וְִּתקּון, ֶשָאנּו ְמֻחּיִָּבים ָּבֶהם.

כֹוֶעֶסת ַמה ִּהיא אֹוֶמֶרת? ָּמה ָּהֲעבֹוָּדה ַהזֹאת ּלָנּו?
ַאף ַאֶתם ִּפְרשּו יְֵדיֶכם ּלְִקָּראָּתּה וְִּאְמרּו ּלָּה: גַם ּלָךְ ֵחלֶק 

ְבלֵיל יְִּציַאת ִּמְצַרּיִם ַהֶזה, ֶשנֱֶאַמר: " בְשַכר
ּנִָּשים ִּצְדָּקּנִיֹות... ּנִגְֲאלּו ּיְִשָּרֵאל ִּמִּמְצַרּיִם" (בבלי,סוטה 

י"א) וְגַם קֹולֵךְ ָּראּוי לֹו ֶשּיִָּשַמע ִּמְתרֹונֵן
ְבִּשיַרת ַהֵחרּות, ֶשנֱֶאַמר ַעל ִּמְרּיָם ַהנְִּביָאה: "וֵַתֶצאן ָּכל 

ַהּנִָּשים ַאֲחֶריָּה ְבֻתִּפים ּוִּבְמחֹלֹת."

ַתָּמה ַמה ִּהיא אֹוֶמֶרת? ַמה זֹאת?
וֲַאַמְרֶתם ֵאלֶיָּה: "ְבָּכל דֹור ּוָדֹור ַח יב ָאָּדם ּלְִראֹות ֶאת ַעְצמֹו 

ְכִּאלּו הּוא ּיָָּצא ִּמִּמְצַרּיִם".
"ָאָּדם" ָּכל ָאָּדם, ֶשנֱֶאַמר: "ָּזָּכר ּונְֵקָּבה ְבָּרָאם ... וַּיְִקָּרא ֶאת 

ְשָּמם ָאָּדם" (ְבֵראִּשית ה', ב). –
ד וְַאַחת ֵמִּאָּתנּו ִּמְצַרּיִם,  "ַעְצמֹו" ַמה טֲעמֹו ? לְָּכל ֶאּחָ

ֶשאֹוָּתּה ָאנּו ְמֻצ ּוים לְַהִּכיר, ֶשאֹוָּתּה ָאנּו ְמֻצּוִּים
ּלֵָצאת, ֶשאֹוָּתּה ָאנּו ְמֻצּוִּים לְהֹוִּציא ִּמִּקְרֵבנּו.

ֶשֵאיּנָּה יֹוַדַעת ּלְִשאֹל ַאֶתם ִּפְתחּו וְִּאְמרּו ּלָּה: "ָּהִּריִּמי ַאל 
ֵרב"( ִּשיר ִּתיָּרִּאי" (יְַשְעּיָהּו מ', ט) "ִּכי קֹולֵךְ ּעָ

ַדּיִךְ. ַהִּשיִּרים ב' יד). כֵֹחנּו ּיִּגַָרע וְּיְִמַעט ִּבלְּעָ
ֵרינּו ּוִּבְזֵקנֵינּו נֵלֵךְ ְבָּבנֵינּו ּוִּבְבנֹוֵתנּו ְבצֹאנֵנּו ּוִּבְבָּקֵרנּו  "ִּבנְּעָ

נֵלֵךְ ִּכי ַחג ה' ּלָנּו:" (ְשמֹות י', ט) ִּכי ֻשָּתִּפים
ֻכּלָנּו ִּביִּציַאת ִּמְצַרּיִם. ִּמי ּיִֵתן ּוְבִּשְמַחת ֵחרּו תנּו ּנְִהיֶה 

ַקשּוִּבים לְקֹולֹות ָּכל ָּבֵאי עֹוּלָם.
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הפסח הזה
דבי שועה חיים )סטודנטית לרבנות( 

ַהֶּפַסח ַהֶּזה ָּפַסח ָעלַי.
ֵאיפֹה ַאְּת

ֲאדֹנָי?

וְַהּלֵב ַהֶּזה ִמְתַּכּוֵץ
וְׁשֹולֵַח ָרְחּבֹו לְָכל ֵאיָבַרי

ׁשֹולֵַח ָּדם ַעָצַמי
ְמלְִפנִים ּולְִפנַי

ָמה ֲאַׁשּנֵן ֲאנִי לְִבנֹוַתי?

ַהֶּפַסח ַהֶּזה ֶאַּקח ֲאגַֻּדת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוַתי
וְֲאגִיָעּה ְּבָסף נְִׁשימֹוַתי

ַּבֲחִצי ַהּלַיְלָה ֵאֵצא ֵמַעְצִמי
וְָהיָה, ְּכֶׁשּיְִׁשֲאלּו יְלַָדי

ֶאְׁשַאל ֲאנִי וְֶאְׁשנֶה,
ֵאיפֹה ַאְּת, ֲאדֹנָי?

ַהֶּפַסח ַהֶּזה 
ַאְטִּבילַ ּגּוִפי

ַהֶּפַסח ַהֶּזה לֹא ַאְחִסיר ּכֹוִסי
ַהֶּפַסח ַהֶּזה ֶאְׁשַאל

ֵאיפֹה ָהיִית?
ֵאיפֹה ַאְּת?

ַאּיֶךְ?
ֲאדֹנָי

פורסם לראשונה 
בגליון הראשון של 

״עט רצון״
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משה בתיבה
מילים: יהודה סילמן קדיש 

בתים נוספים: הרבה גילי צדקיהו 
לחן: עממי

ּדּוָמם ָׁשָטה ֵּתָבה ְקַטּנָה
ַעל ַהּיְאֹור ַהַּזךְ,

ּוַבֵּתָבה מֶֹׁשה ַהָּקָטן,
יֶלד יֶָפה וַָרךְ. 

ַהס, ַהּגַּלִים ַהּשֹׁוָבִבים,
מֶֹׁשה ַהָּקָטן ּפֹה ָׁשט.
לֹא יְִטַּבע, ָחיֹה יְִחיֶה

יֶלֶד ֶזה ַהָּקט. 
ּדּוָמם צֹוִפיה נֲַעָרה

ַעל מֶֹׁשה ַהנם,
לֹא ִתירא, ׁשמֹר ִתׁשמֹר

אחֹותֹו ִמְריָם.
עת רחצה נסיכה

בּיְאֹור ַהַּזךְ,
תינוק משתה, עליו חמלה

ואותו תיקח.

מרים הנביאה

מרים הנביאה עוז וזמרה
מרים, תרקוד איתנו להגדיל זמרת עולם

מרים, תרקוד איתנו לתקן את העולם
במהרה בימינו היא תביאנו אל מי הישועה

)מושר במנגינה של אליהו הנביא(



חירות 
ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת לְִראֹות, לָחּוׁש, לִנְׁשֹם

בכל דור יש פירוש חדש של יציאת מצריים. ולא רק בכל 
פירוש  שהיא  חירות  של  נקודה  יש  אדם  בכל  אלא  דור, 
ליציאת מצריים. ואת הנקודה הזאת יכול לברר רק האדם 

לעצמו. )ר' יצחק מאיר מגור(

העבדים  עם  של  לחופשי  יציאתו  החירות,  חג  הוא  פסח 
להשתחרר  האפשרות  של  לסמל  תקווה,  של  לסיפור  הפך 
משעבוד. בכל פסח אנו מצווים לחוות את הסיפור מחדש, 
לשאול מה עוד צריך לשחרר? מי עוד צריך גאולה? ומה 

המקומות בתוכנו שצריכים לצאת מן המצרים? 

האדם  לחיי  קיומית  תשתית  עומק,  מצוות  היא  החירות 
והעולם. בכל פסח נקבל עלינו מחדש את הזכות והאחריות 

לשחרר ולהשתחרר. 

מקורות לא אכזב \\ ברל כצנלסון 

"ֶפַּסח, ַעם ׁשֹוֵמר 
ְבֶּמֶשׁךְ ַאלְֵפי ָשׁנִים ֶאת יֹום

ֵצאתֹו ִמֵבּית ֲעָבִדים.
וְֶדֶרךְ ָכּל ְמִחּלֹות ַהִשְּׁעּבּוד,

ָהִאינְְקוִיִזיְציָה, ַהְשָּׁמד וְַהְפָּרעֹות
נֹוֵשׂאת ָהֻאָמּה ְבּלִָבּּה ֶאת ַהגְַּעּגּוִעים לַחֶֹפׁש

ְבִּזָכּרֹון ַעִתּיק ֲאֶשׁר ֻכּּלֹו ֻמְפנֶה לְִקַראת ֶהָעִתיד.
ֵמָאבֹות ֶאל ָבּנִים, ֶדֶּרךְ ָכּל ַהּדֹורֹות,

נְִמַסר ְדַּבר יְִציַאת ִמְצַריִם ְכִּזָכּרֹון ִאיִשׁי
ֲאֶשׁר ֵאינֶּנּו ַמְחוִיר וְֵאינֶּנּו ֵדֶּהה.

ֵאיֶזה יֵֶצר ֵחרּות ָעמֹק ָטבּוַע ְבּלֶב ָעם,
ֶשׁיָּכֹול ָהיָה ַבֲּאִביב יָָמיו לִיצֹר 

יְִציָרה ָכּזֹאת וְלְִמסֹר אֹוָתּה ִמּדֹור לְדֹור.

ֱאלִֹהים הּוא  ִמְכַּתב  וְַהִּמְכָּתב  ֵהָּמה,  ֱאלִֹהים  ַמֲעֵׂשה  "'וְַהּלֻחֹת 
אלא  ָחרּות  תקרי  אל   - טז(  לב,  )שמות  ַהּלֻחֹת'  ַעל  ָחרּות 
רּות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"   ֵחֵ

)תנא דבי אליהו יז(



חירות 
ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת לְִראֹות, לָחּוׁש, לִנְׁשֹם

ָּכל ָאָדם ָצִריך ִמְצַריִם \\ אמנון ריבק 

ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהיֶה לֹו
ֵאיזֹו ִמְצַריִם,

לְִהיֹות מֶֹׁשה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה
ְּביָד ֲחָזָקה,

אֹו ַּבֲחִריַקת ִׁשּנַיִם.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה וֲַחֵׁשָכה ּגְדֹולָה,

וְנֶָחָמה, וְַהְבָטָחה, וְַהָּצלָה,
ַמיִם. ָׁ ֶׁשּיֵַדע לֵָׂשאת ֵעינָיו ֶאל ַהּש

ָּכל ָאָדם ָצִריך ְּתִפּלָה ַאַחת,
ָפַתיִם. ְׂ ְׁשֵּתֵהא ְׁשגּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהּש
ָאָדם ָצִריך ַּפַעם ַאַחת לְִהְתּכֹוֵפף -

ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהיֶה לֹו

ֵאיזֹו ִמְצַריִם,
לִגְאֹל ַעְּצמֹו ִמֶּמנָה ִמֵּבית ֲעָבִדים,

לֵָצאת ַּבֲחִצי ַהּלַיִל ֶאל ִמְדַּבר ַהְּפָחִדים,
לְִצעֹד ַהיְֵׁשר ֶאל ּתֹוך ַהַּמיִם,

לְִראֹוָתם נְִפָּתִחים ִמָּפנָיו לְַּצָדִדים.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף,

לֵָׂשאת ָעלֶיָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף,
ָּכל ָאָדם ָצִריך לְִהְזַּדֵּקְף.

ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהיֶה לֹו
ֵאיז ִמְצַריִם.
וִירּוָׁשלַיִם,

ּוַמָּסע ָארֹוך ֱאָחד,
לְִזּכֹר אֹותֹו לַָעד
ְּבַכּפֹות ָהַרגְלַיִם.

עיקרה של חירות שאין בה התנשאות וגאווה. 
החֵמץ מתנפח - לפיכך אין בו חירות. 

המצה אינה מתנשאת ואינה מתנפחת - 
לפיכך היא סמל לחירות  

)ר' זוסיא מנאפולח(

רעיונות לשיחה על חירות

מה  מידת החרות שיש לנו בחיינו?  למה אנחנו כבולים? 
על מי אני חושב הפסח הזה שצריך לעזור לו להשתחרר, איך 
אפשר לעשות זאת? מה אני חולם / חולמת לעשות עם החופש 

שאני רוצה לעצמי? למה רק ארבע בנים? ומה עם הבנות?



מה נשתנה הלילה הזה? 
מה משתנה?

הסדר  ליל  ושאלות.  סיפורים  של  לילה  הוא  הסדר  ליל 
מעורר אותנו לשנות את הרגלינו ולשאול: 

מדוע הלילה הזה שונה מכל הלילות? מה אנחנו חוגגים? 
מה בדיוק קרה ביציאת מצרים? האם זה מחייב אותנו? 

עצם  קושיות,  לשאול  היא  הפסח  חג  של  מהמהות  חלק 
הקושיות מעידות על כך שאנו רוצים להתעורר ולהשתנות 

ולא להיתפס בשגרה שאליה כבר התרגלנו.

הרהורי ליל הסדר \\ יהודה עמיחי

הרהורי ליל הסדר, מה נשתנה, שאלנו
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים

ממשיכים לשאול במשך כל חייהם, כמו ששואלים
מה שלומך או, מה השעה וממשיכים ללכת
בלי לשמוע תשובה. מה נשתנה כל לילה,
כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ומרדים

מה נשתנה, הכל ישתנה. השינוי הוא האלוהים.
הרהורי ליל הסדר. כנגד ארבעה בנים דברה
תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד

שלא יודע לשאול. אבל לא מדובר שם
על אחד טוב ולא על אחד אוהב.

וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה
לא ארצה לדעת. אני שעברתי את כל הבנים
בצירופים שונים, חייתי את חיי, הירח האיר

עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח
עברו בלי תשובה. מה נשתנה.

השינוי  הוא האלוהים, המות נביאו.

הזדמנות לשיחה:

מה אתם מרגישים 
שהשתנתם השנה?

מה הייתם רוצים לשנות? 

איך אתם מתמודדים 
עם שינויים?

מה הקשר בעיניכם 
בין שינוי וחירות? 


