
 

 

 

 ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ֲעָבִדים ָהִיינּו

 ִוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמָשם

 ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה.

 ַוִּיֵתן יי אֹוֹתת ּוֹמְפִתים, ְגֹדִלים ְוָרִעים,

 ְבִמְצַרִים, ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵביתֹו ְלֵעיֵנינּו;

 םְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמשָ 

 ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ,

 ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינּו.

 ֹלא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוִאלּו

 ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים,

 ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ֲהֵרי

 ְמשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים.
______________ 

 מתוך ההגדה

ַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים, ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם; ַוִּיֶבן ָעֵרי  יא
ְוַכֲאֶשר ְיַענּו  יב  ַרַעְמֵסס.-ִפֹתם, ְוֶאת-ֶאת--ִמְסְכנֹות, ְלַפְרֹעה

ַוַּיֲעִבדּו  גי  ֹאתֹו, ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ; ַוָּיֻקצּו, ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל.
ַחֵּייֶהם ַבֲעֹבָדה -ַוְיָמְררּו ֶאת יד  ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְבָפֶרְך.-ִמְצַרִים ֶאת

ֲעֹבָדָתם, -ֵאת, ָכל--ֲעֹבָדה, ַבָשֶדה-ָקָשה, ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבָכל
 ָעְבדּו ָבֶהם, ְבָפֶרְך.-ֲאֶשר

... 

ַהֵבן ַהִּיּלֹוד, ַהְיֹאָרה -ָכל  ר:ַעמֹו ֵלאמֹ -ַוְיַצו ַפְרֹעה, ְלָכל כב
 ַהַבת, ְתַחּיּון.-ַתְשִליֻכהּו, ְוָכל

 י"ד, כ"ב-שמות ב' י"א

ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו, ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה; ַוָּיֻשבּו  ד
 ה  ַוִּיְבכּו, ַגם ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַוֹּיאְמרּו, ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר.

ֹנאַכל ְבִמְצַרִים, ִחָנם; ֵאת -ַהָדָגה, ֲאֶשר-ּו, ֶאתָזַכְרנ
-ֶהָחִציר ְוֶאת-ַהִקֻשִאים, ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים, ְוֶאת

ְוַעָתה ַנְפֵשנּו ְיֵבָשה, ֵאין  ו  ַהשּוִמים.-ַהְבָצִלים, ְוֶאת
 ַהָמן ֵעיֵנינּו.-ִבְלִתי, ֶאל--ֹכל

 ו'-במדבר י"א, ד'

ַאֲהֹרן, ֹכל ְבֵני ִיְשָרֵאל; -ֹמֶשה ְוַעל-ַעלַוִּיֹּלנּו  ב
 ַמְתנּו ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ָהֵעָדה, לּו-ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ָכל

  ג  ָמְתנּו.-אֹו ַבִמְדָבר ַהֶזה, לּו
 -ְוָלָמה ְיהָוה ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל

 --ָהָאֶרץ ַהֹזאת, ִלְנֹפל ַבֶחֶרב
 יּו ָלַבז; ֲהלֹוא ָנֵשינּו ְוַטֵפנּו, ִיְה 

  ד  טֹוב ָלנּו, שּוב ִמְצָרְיָמה.
 ִנְתָנה   ָאִחיו:-ַוֹּיאְמרּו, ִאיש ֶאל

 ֹראש, ְוָנשּוָבה ִמְצָרְיָמה.
 ד'-במדבר י"ד, ב'

 עבדים

 מילים ולחן: ברי סחרוף
 

 על נהר אספירין ישבנו
 במקומות המוכרים

 לא שומעים לא רואים
 כאילו אנחנו אוויר

 ט יגמר הסרטעוד מע
 בקרוב המציאות

 התמונה מטושטשת
 והצליל לא ברור

 
 כי כולנו עבדים אפילו

 שיש לנו כזה כאילו
 פותחים פה גדול

 ומחכים לעונג הבא
 כולנו מכורים של מישהו
 שמבקש עכשיו תרגישו

 פותחים פה גדול
 ומחכים למנה הבאה

 
 חלונות ראווה יפים פה

 זה הכל למכירה
 גם אנחנו תלויים

 פתקי החלפהעם 
 אז מה נעשה עם הכעס הזה

 מה יהיה עם הקנאה
 כולם רוצים להיות חופשיים

 אבל ממה אלוהים ממה
 

 כולנו עבדים אפילו...

והמטרה הראשונה הושגה. 

פרעה וכל חילו טּובעו בים סוף, 

ומשה עומד בראש עמו החפשי, 

 ַלנחותו אל ארץ האבות.

'אז ישיר משה'. רגשותיו עברו 

והוא  -כים בשיר ליבו ומשתפ

 מאושר.

ולא ידע הנביא אז, כי עומד 

עודנו אך בראשית דרכו, כי 

העבודה העיקרית, היותר 

קשה, עוד לא החלה: פרעה 

אבד, אבל מעשיו קיימים; 

האדון חדל מהיות אדון, אבל 

העבד לא חדל מהיות עבד. עם 

עבדים דור אחר -שנתחנך בבית

דור, אינו יכול לעקור מלבו 

מי החינוך הזה בבת אחת רש

ולהיות בן חורין אמיתי אף אם 

 כבר הוסרו הכבלים מעל ידיי."

 "משה" / אחד העם

 אותה יציאת מצריים נעשתה
 מזמן כבר סמל לכל אדם ואדם

 מישראל, המגלה לו, שהוא,
 פלוני אלמוני, יצא משעבוד

 מצריים אל-לגאולה, מעבדות
 ההתגלות שהוא זכה בה בהר 

 סיני שלו עצמו.
 מהותו של הדבר אי אפשרלפי 

אותה העבדות ומה  לנסח בנוסחה כללית מה היא
אמנם,  השחרור לאדם היחיד. ישנם, הוא אותו

משועבדים להם כציבור, ועל מיני  שעבודים שאנו
עבדות אלה מותר לדבר וצריך לדבר בחג השחרור. 
אך אנו מדברים כאן על היחיד ועל שחרורו מאזיקי 

ייב כל אחד ואחד להתדיין ברזל של העבדות. וכאן ח
 עם עצמו, לברר לעצמו, מהו ה'מצריים' שלו.

 שמואל הוגו ברגמן מתוך "המשמעות של ליל הסדר"

ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָמה  ...ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע ֶבן ֵלִוי

ַאל ִתְקָרא  .ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת - ְוַהִמְכָתב ִמְכַתב ֱאֹלִהים הּוא

, ֶשֵאין ְלָך ֶבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶשעֹוֵסק ְבַתְלמּוד ָחרּות ֶאָלא ֵחרּות

 ...תֹוָרה, ְוָכל ִמי ֶשעֹוֵסק ְבַתְלמּוד תֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעֶּלה

 משנה ב'מסכת אבות פרק ו  משנה
 


