


 

 יסודות ההגדה
ציווים מהתורה. אך בעוד ומהתורה אין ציווי  שניהם  –מצוות תפילה ומצוות הגדה של פסח 

על נוסח התפילה, והעיקר רק שהאדם יבקש את צרכיו, חז"ל לומדים מהתורה את היסודות 

 הגדה של פסח.ה נוסח בנוי עליהם 

 

 וְכָאן ַהבֵּן ׁשֹואֵּל 

צרים מופיע הציווי בתורה על סיפור יציאת מ

 בלשון של שאלה: ורובם ארבע פעמים, 

ְִּׁשָאלְךָ בִּנְךָ ָמָחר לֵּאמֹר ַמה  " כִּי י

ְִּׁשָאלְךָ בִּנְךָ ָמָחר לֵּאמֹר  " ", ָהעֵּדֹות כִּי י

וְָהיָה כִּי יֹאְמרּו ֲאלֵּיכֶם  , ""ַמה זֹאת

ֵּיכֶם והפעם הרביעית, היא כנגד הבן  " ְבנ

 ". ָת לְבִּנְךָ ַבּיֹום ַההּוא לֵּאמֹר וְהִּגַדְ " מר שאינו יודע לשאול, עליו נא

 שכל עניני חג הפסח צריכים להיות באופן של שאלה ותשובה.מכך לומדים חז"ל 

 

?  בליל הסדר להלכה החשיבות של השאלות תהיכן מתבטא
 ._______________________________________________________________ 

ור שאתם רק צריכים להקשיב ולעקוב, או שיעור שיש  באיזה שיעור יותר קל לכם להשתתף, שיע
  בו שאלות ותשובות? שצריך למלא דפי עבודה? תוכלו להסביר מדוע?

 ._______________________________________________________________ 

 : דוגמאות מההגדה הנאמרות באופן של שאלה ותשובה 2כתוב לפחות  

 ______________________________________. _________________________א. 

 _______________________________________________________________. ב. 

 

 גְנּות וְֶׁשַבח 

 (פרק י' משנה ד')פסחים  " מתחיל בגנות ומסיים בשבחבחז"ל מופיע יסוד נוסף לנוסח ההגדה של פסח: "



  מהי גנות ומהו שבח? 
___________________ .____________________________________________ 

  הסבירו!  ?, גלות או עבודה זרהיותר חמורלדעתכם  מה 
 ._______________________________________________________________ 

  מה המשותף ליסודות ההגדה? 
 ._______________________________________________________________ 

 כך חשוב להציג את הקצוות שבכל דבר?  מדוע כל
 ._______________________________________________________________ 

 

 נָֻסח ַהַהגָָדה 
ל פֶׁסַּח ה שֶׁ גָּדָּ  ַאְרבַּע ּדֹורֹות ְבהַּ

אין בידינו מידע ברור מי בדיוק חיבר את נוסח ההגדה של פסח, אך רוב נוסח ההגדה מבוסס על 

ודברי האמוראים  פרשת בא,במכילתא על דברי הפסחים, רק האחרון במסכת יות בפמשנה

 בגמרא במסכת פסחים.

בחר מתוך מדרשי הלכה ואגדה 'מסדר ההגדה' 

של אותם בסדר הגיוני  וסידרהקטעים, את אלו 

, ולצורך כך שינה במקומות רבים קדימה ואיחור

 מהלשון המקורית של ההגדה.

לאורך הדורות  ,ההגדהשכבר נקבע נוסח לאחר 

נערכו ממנה העתקות רבות, ונוצרו מספר 

נוסחאות ושינויי לשון, למרות שהמבנה הכללי 

 נותר אחיד.

שישים נוסחאות שהיו לפניו, הוא ניפה את כל הטעויות, כאשר אדמו"ר הזקן ערך את הסידור מתוך 

 והעמיד לפנינו נוסח מוגה ומדוקדק.

ההגדה ואת הסיבות לשינויים שעשה בנוסח ההגדה של אדמו"ר הזקן בעצמו לא הסביר את מבנה 

פסח שהיתה לפניו, ואכן פרשנים רבים לכל אורך הדורות ניסו להסביר באופנים שונים את קטעי 

 ההגדה.

החוברת שלפנינו נערכה בעיקר על יסוד ביאוריו הנפלאים של הרבי מלך המשיח שליט"א, ב"הגדה 

 של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים".

 



 חלק ראשון 

יבִּים  ?כֻלָם ַמְקׁשִּ
בָּה  נּות וְהְַּקשָּ ְקרָּ ים סַּ ְמעֹוְררִׂ ים הַּ ֲעשִׂ  ְשֵאלֹות ּומַּ

. בליל הסדר קוראים הרבה מתוך ההגדה. זה עלול להיות משעמם, וזה יכול .אתם מוכנים?

 להיות ממש מרתק. הכל תלוי איך מוסרים את השיעור. 

ב להם. איך נגרום לכל מי שיושב מסביב כל אחד יודע שיש מורים שפשוט כיף להקשי

 . .לשולחן ליל הסדר להקשיב?

 

 הֵּא לְַחָמא ַענְיָא
  במה שונה הלשון של פסקא זו משאר הפסקאות בהגדה? 

 ________________________________________

 ._______________________ 

מה גורם לך להתעניין יותר בלימוד, כשאתה לומד על  

  , או כשאתה רואה אותו מול העיניים? משהו מתוך הספר

 ________________________________________

 ._______________________ 

לפי התשובה לשאלה הקודמת, מדוע דווקא היא נבחרה  

  כפתיחה לכל ההגדה של פסח?

 ._______________________________________________________________ 

  בארמית?ולמה היא נאמרת דווקא 
 ._______________________________________________________________ 

 

ְִּהיֶה לְךָ ַמה לְִּׁשאֹול  . ..ֶׁשּי
  ?, הרי לא שותים אותה כעתמדוע .מוזגים כוס שניכעת 

 ._______________________________________________________________ 

  ומדוע מסלקים את הקערה לצד אחר?
___ .____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

ְִּׁשַתנָה   ַמה נ
 

 

  כמה שאלות אנחנו שואלים?
 ._______________________________________________________________ 

  למספר הזה?  יםבהגדה קשור יםאיזה עוד חלק
________________________________________ ._______________________ 

 האם יש סדר הגיוני לשאלות שהבן שואל? מהו? 
 ._______________________________________________________________ 

 מה התשובה לכל השאלות?
 ._______________________________________________________________ 

 

 חלק שני 

ְצרַ  ִּםחֹוַבת סִּּפּור יְצִּיַאת מִּ  י

ִׂם י ְצרַּ ֵפר בִׂיצִׂיַאת מִׂ ָּב לְסַּ י י חַּ אּוי , מִׂ זֶׁה כָּרָּ יּוב הַּ חִׂ ים אֶׁת הַּ יְמִׂ  וְֵאיךְ ְמקַּ

 

לאחר שכבר כולנו סקרנים לשמוע למה עושים כל כך הרבה דברים מוזרים הלילה, הגיע 

הזמן ללמוד על המצוה המיוחדת של היום. מי חייב במצווה הזו? מדוע? ואיך עושים את זה 

 ורה הכי טובה? בצ
 

ִּינּו ים ָהי  ֲעָבדִּ
"עבדים היינו"  פסוק הבאיזה הקשר מופיע 

  בתורה? 

 ______________________________

 ______________________________

___________________________ .__ 



  עבדים?למה אנחנו אומרים על עצמנו "עבדים היינו", וכי היינו אי פעם 

________________________________________________ ._______________ 

 מי לא היה עבד במצרים?
 ._______________________________________________________________ 

  ומי שהוא צאצא שלו חייב בסיפור יציאת מצרים? הוכח!
 ._______________________________________________________________ 

  ?קטע זהמה המסר המרכזי של 
 ____________ .___________________________________________________ 

 

ה ְבַרבִּי ֶאלְָעזָר  ַמֲעשֵּ
קטע זה מובא כהוכחה לדברי בעל ההגדה בקטע  

הקודם. העתק את המילים אותם מתכוון בעל  
 ההגדה להוכיח: 

 ________________________ __________

_________ .________________ 

________________________________ ___________________ .________________ 

 בונוס:
מה ההוכחה שגם גרים ולויים )שאבותיהם לא היו משועבדים במצרים( צריכים לספר ביציאת  

מצרים?  
 ._______________________________________________________________ 

מה אמרו חכמים באותו הלילה?  
_____________________ .__________________________________________ 

אדמו"ר הריי"צ לומד מדברי רבי אלעזר בן עזריה, שכל מטרת היהודי בעולם במשך כל ? הידעת
 !את העולם לגילוי הנעלה של ימות המשיחלהביא היא ימי חייו, 

 

לִּים  ְמָצא ֶאת ַהֶהְבדֵּ

ל ימי חייך", ולכן אנחנו מזכירים  התורה מצווה "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כ

  !ויום כל יוםאת יציאת מצרים 
 

  באיזה מקומות בתפילה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים?
 ._______________________________________________________________ 

 



 אם ככה, מה מיוחד בליל הסדר? 

מצרים כל יום, לבין זכירת יציאת  הבדלים בין המצווה לזכור את יציאת שלושה כתוב לפחות 
 מצרים בליל הסדר: 

 _______________________________________________________________. א. 

 _______________________________________________________________. ב. 

 _______________________________________________________________. ג. 

 

ִּיםכְ   נֶגֶד ַאְרָבָעה ָבנ

לאחר שהוכחנו ש"אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו  

יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים", הגיע  

 . ..הזמן להסתכל ימינה ושמאלה ולראות שזה לא בדיוק ככה

מה עונים לבן החכם?  

 _____________________________________________

__________.________ 

מה עונים לבן הרשע?  

 ._______________________________________________________________ 

מה עונים לבן התם?  
 ._______________________________________________________________ 

מה עונים לבן שאינו יודע לשאול?  
________________________________________________ ._______________ 

 

לאיזה בן אנחנו הכי דומים? מאיזה פסוק אנחנו לומדים את  

  חובת זכירת יציאת מצרים, ואת פרטי הציווי על ליל הסדר?

________________________________ ___________

_____________________ ______________________

 .________________________________________ 

מההגדה לומדים עד כמה צריך להיזהר בדיבור. ? עתהיד
אומר", ניתן להכיר  –אומר" ו"רשע מה הוא  –"חכם מה הוא 

הדיבור משפיע על  –כל אחד לפי הדיבור, וגם לכיוון ההפוך 
 האדם!



 שלישי חלק 

ֵּם ְבֶׁשַבח  ַמְתחִּיל בִּגְנּות ּוְמַסּי

בָּ  קָּ ל הַּ ִׂים שֶׁ נ פַּכְנּו לְבָּ ים ּדְ  –"ה כָּכָּה הָּ ת בִׂכּורִׂ שַּ ת ְפסּוֵקי פָּרָּ שַּ  רָּ

 

זהו. אחרי כל ההקדמות הגיע הזמן להתחיל לספר את הסיפור עצמו. כמו שלמדנו כבר, 

, אבל מכיון  )בפרשת מקרא ביכורים( אנחנו מספרים את הסיפור כמו שהוא מופיע בתורה

על כל ש"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", בעל ההגדה מתעכב כמעט 

 מילה בארבעת הפסוקים האלו, ודורש אותם באריכות. 

 ___. ____________? _____________________________מדוע נבחרו דווקא פסוקים אלו

 בחלק הזה של ההגדה, נתעכב על פסוקים אלו,

 בהם מובא בתמצות סיפור יציאת מצרים: 

ְצַריְָמה וַּיָגָר (ה) ֵֶּרד מִּ י אֹבֵּד ָאבִּי וַּי י ְמָעט וַיְהִּי ָׁשם לְגֹוי גָדֹול ָעצּום  ֲאַרמִּ ָׁשם בְִּמתֵּ

ְִּתנּו ָעלֵּינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה: )ו( וָָרב: ים וַיְַענּונּו וַּי ְצרִּ עּו אָֹתנּו ַהמִּ ֹ  )ז( וַּיָרֵּ ְִּצַעק ֶאל ה' ֱאל י קֵּ וַנ

ֵּנּו וְֶאת ֲעָמלֵּנּו  ְִּׁשַמע ה' ֶאת קֹלֵּנּו וַּיְַרא ֶאת ָענְי ינּו וַּי   וְֶאת לֲַחצֵּנּו:ֲאבֹתֵּ

ים: )ח( ִּם ְביָד ֲחזָָקה ּובִּזְרַֹע נְטּויָה ּוְבמָֹרא גָדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפתִּ ְצַרי מִּ  וַּיֹוצִּאֵּנּו ה' מִּ

 

י ֲעבֹוָדה זָָרה  ְתחִּלָה עֹוְבדֵּ  מִּ

במסכת פסחים מופיעה מחלוקת בין רב ושמואל מה  

הפירוש של "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". רב אומר 

מתחילים ב"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו",  ש

 ושמואל אומר שמתחיל מ"עבדים היינו". 

מהי ה'גנות' לפי רב?  
 .________________________________ 

מהי ה'גנות' לפי שמואל? 
 .________________________________ 

כמו מי נוהגים להלכה?  
 .________________________________ 



 ְ  ֶׁשָעְמָדה הִּיא ו
כולנו מכירים את הניגון: "והיא שעמדה", אבל מי יודע למי אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים:  

 "היא"? ________________________________. 

 מה הקב"ה הבטיח? ________________________________. 

 בזכות מה הקב"ה הבטיח לאברהם הבטחה זו? ________________________________. 

 האם בני ישראל במצרים הלכו בדרכו של אברהם? ________________________________.

לא היה מבטיח?   למה כל כך חשוב להזכיר את ההבטחה בליל הסדר? מה היה קורה אם הקב"ה
______________________________ ___ ._______________________________ 

 

י   לָָבן ָהֲאַרמִּ
?  איזה נס מסתתר כאן. דרשת פסוקי מקרא ביכוריםאת  בקטע זה מתחילים 

 .________________________________________________________________ 

 . מילה בפסוק לומדים על רצונו של לבן? ________________________________ מאיזו 

מה דומה בין גזירת המן בפורים לרצונו של לבן הארמי?  
 .________________________________________________________________ 

 

ְצָריְָמה  ֵֶּרד מִּ  וַּי
 מדוע יעקב ירד למצרים? הוא רצה בכך? ________________________________. 

?  " זה היהדיבור"ים איזה למדנו על כך לא מזמן, זוכר  –"אנוס על פי הדיבור"  
 .________________________________________________________________ 

הוכח מהפסוק שיעקב ומשפחתו לא התכוונו  

להשתקע במצרים?  

 __________________________________

 .______________________________ 

איזו הכרזה ברוח דומה הכריז אדמו"ר הריי"צ?  

  ______________________רצוננו  "לא ב

__________________________ ________

____________________________ ."___ 



י ְמָעט   בְִּמתֵּ
  זה מספר גדול או קטן? הביאו דוגמא לכך שזה מספר גדול, ודוגמא לכך שזה מספר קטן: 70

 ______________________________________________________________ __ 

 .________________________________________________________________ 

מה אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק "בשבעים  

נפש . . ככוכבי השמים לרוב"?  

 _________________________________

 ._______________________________ 

כמה משמעויות יש למילה 'מצויין'? באיזו  

בעל ההגדה?   משמעות משתמש כאן  

 _________________________________

 ._______________________________ 

במה בני ישראל היו 'מסומנים' ומובדלים  

מהמצרים במצרים?   

 .________________________________________________________________ 

יך בני ישראל הספיקו לגדול  גברים. א  3,000,000בני ישראל בערב יציאת מצרים מנו )לפחות!( 
שנה?    200לעם כזה ענק תוך תקופת זמן קצרה יחסית של  

 .________________________________________________________________ 

 הבא רמז מהפסוק כמה תינוקים היו בכל לידה?  ________________________________. 

 

עּו אֹוָתנּו   וַּיָרֵּ
עבד מתכוון להרע לו? איזו כוונה נוספת יכולה להיות לאדון?  האם כל מי שיש לו 

 .________________________________________________________________ 

בני ישראל היו במצרים עבדים של פרעה. הוכח  

מהפסוק שהכוונה שלו היתה להציק ולהרע  

לבני ישראל, ולא רק להביא לעצמו תועלת?  

__________________ _______________

 ._______________________________ 

 



מהי ה"עבודה קשה" שהטילו המצרים על בני ישראל?  
 .________________________________________________________________ 

 

ְִּצַעק ֶאל   ה' וַנ
 מה בני ישראל צעקו? ________________________________. 

את מה שהרב אומר?   שומעיםדים בכיתה האם בשיעור רגיל כל התלמי
 .________________________________________________________________ 

?  שומעלמי ש מקשיבמה ההבדל בין מי ש
 .________________________________________________________________ 

להם?   הקשיבו  את בני ישראל במצרים א שמע"וישמע ה' את קולנו", האם הקב"ה 
 .________________________________________________________________ 

 איזו ברית? ________________________________.  –"ויזכור אלוקים את בריתו"  

 האם ה' כרת ברית עם יצחק ויעקב? ________________________________. 

צחק ויעקב?  מדוע ברית בין הבתרים נחשבת גם לברית של י
 .________________________________________________________________ 

 

 איפה בני ישראל ישנו בלילה בזמן השעבוד? ________________________________. 

מה היה התירוץ הרשמי לכך שהמצרים לא נתנו להם לישון בבית?  
_________________________________________________ ._______________ 

איך מרגיש אדם שאחרי יום עבודה קשה הוא אפילו לא יכול להגיע לבית ולראות את המשפחה  
 _______________________________________________________________. שלו? 

מה עוד עשו המצרים כדי לשבור את רוחם של בני ישראל?  
_______________________________________ ._________________________ 

 

ִּם ְביַד ֲחזָָקה ה' וַּיֹוצִּיאֵּנּו  ְצָרי מִּ  מִּ
על איזו מכה נאמר "ועברתי בארץ מצרים"?  

 .________________________________ 

חצות הלילה"?  כמדוע משה רבינו שינה מדברי ה' ואמר "

 ___________________________________________

 _________________ .____ 



מדוע מתוך כל עשרת המכות מובאת  

בהגדה דווקא מכת דבר? מה נאמר בה שלא  

נאמר במכות אחרות?  

 ____________ __________________

__________ .____________________ 

 

במי פגעה מכת דבר?  

 ________________________________________ .____________________ 

 "זרוע נטויה"? ________________________________. איזו מכה רמוזה במילים 

 במי פגעה מכת בכורות? ________________________________. 

 ? ________________________________. "ובמופתיםאיזו מכה רמוזה במילה "ובאותות 

מכת דם פגעה בנילוס, מה היה הנילוס עבור המצרים?  
_______________________________ ._ 

ןהידעתם? הפסוק " ְמרֹות ָעׁשָ ם ָוֵאׁש ְותִּ ם ּוָבָאֶרץ ּדָ ַמיִּ ָ ׁשּ ים ּבַ י מֹוְפתִּ  "ְוָנַתּתִּ
 נאמר בספר יואל על הנפלאות של הגאולה העתידה במלחמת גוג ומגוג!

 

 לּוַח ַהכֶֶפל 

באופן הראשון בו דרשנו את הפסוק, למדנו על המכות העיקריות שה' הכה את המצרים,  

מצוה לספר בניסי יציאת מצרים, אנחנו ממשיכים ולומדים ניסים נוספים מאותו אבל מכיון ש

 פסוק עצמו.

כיצד לומדים את עשרת המכות מהפסוק "ביד חזקה"?  
 .________________________________ 

  2בפסוק יש שמונה מילים הרומזים על עשר מכות. לפי מה החליט הדרשן איזה מילים כוללות 
 ם רומזות רק על מכה אחת? ________________________________. מכות ואיזה מילי

 

מה הקשר בין דרשותיהם של רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא, לפסוק אותו התחלנו  
."(?  .לבאר )"ויוציאנו ה' ממצרים

________________________________ _______________________________ .___ 

 



 במכת דם:כתבו חמש מכות 

 _________________________________ __א. 

____________________________________. 

 _________________________________ _. _ב

____________________________________. 

 _________________________________ _. _ג

____________________________________. 

 __________________________________________________. _____________ד. 

 _______________________________________________________________. ה. 

 

 כתבו חמש מכות במכת צפרדע:

 א. _______________________________________________________________. 

 _________________________. ב. ______________________________________

 _________________________________ _. _ג

____________________________________. 

 _________________________________ _. _ד

____________________________________. 

 _________________________________ _. _ה

 ____________________________________. 

 כך היה בכל אחת מעשרת המכות! 

 



 רביעי חלק 

 ֶּפַסח ַמָצה ּוָמרֹור

ה  גָּדָּ הַּ יּום הַּ  סִׂ

 

הגענו לעיקר של ליל הסדר. להרגיש את השמחה הגדולה שזכינו להיגאל, לקבל את 

התורה, ולהפוך לעם של הקב"ה. עכשיו זה הזמן לסיים את חלק המגיד בשבח, ולהודות לה' 

 יתנו!על כל הטוב שגמל א 

 

 

 

 

 

 

 

ֵּנּו! ַדי! ַדי  !ַדּי
כמה 'דינו' יש בפיוט "כמה מעלות טובות"?  

________________________________ _______________________________ .___ 

איזה עוד דברים מזכיר לכם המספר הזה, שקשורים ל'מעלות'?  
___________________________________________________________ ____ .___ 

לפי הפיוט, מה התכלית של יציאת מצרים?  
 ._______________________________________________________________ 

 

 ֶּפַסח ַמָצה ּוָמרֹור
לדעת רבן גמליאל, מספיק רק לספר את סיפור יציאת מצרים?  

________________________________ _______________________________ .___ 

מה עוד צריך לעשות כדי לקיים את מצוות 'והגדת לבנך' בשלימות?  
________________________________ _______________________________ .___ 



איזה נס מזכיר קרבן פסח?  

_______________________________ __

 _____________________________ .___ 

איזה נס מזכירה המצה? 

 _______________________________ __

 _____________________________ .___ 

מדוע אנחנו אוכלים את המרור באמצע 'חג  

?  חירותנו'

______________________________________________________________ .___ 

מה הקשר בין המרור לקטע "בכל דור ודור" הנאמר מיד לאחר מכן?  
________________________________ _ ______________________________ .___ 

איך לומדים מהפסוק "והגדת לבנך" שאנחנו צריכים לראות את עצמנו בליל הסדר, כאילו אנחנו  
בעצמנו נגאלנו ממצרים? 

________________________________ _______________________________ .___ 

 

ֵּם ְבֶׁשַבח. ."  "ּוְמַסּי
?  נו מזכיריםלשונות של שבח אנחכמה 

________________________________ _______________________________ .___ 

מהי הלשון הגדולה ביותר של שבח?  
________________________________ _______________________________ .___ 

מדוע לא מברכים על ההלל שאומרים בליל הסדר? 
___________________________________ ____________________________ .___ 

כעת אנחנו 'חוצים' את ההלל )ומסיימים אותו רק אחרי 'שולחן עורך'(. מה הקשר המיוחד בין  
פרקי ההלל שנאמרים לפני הסעודה, לחלק של 'מגיד'?  

________________________________ _______________________________ .___ 

  במה עוסקים שאר פרקי ההלל?
________________________________ _______________________________ .___ 

בסיום ברכת השבח החותמת את המגיד אנו אומרים: "ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות  
? נפשנו", על איזו גאולה אנחנו רוצים לשיר שיר חדש

_________________________________________________________ ______ .___ 



בקש את הגאולה במילים שלך:  

 ____________________________________________________________________

___________________________ _______________________________ __________

__________________________________________________________________ ._ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם ָליִּ ירּוׁשָ ָאה ּבִּ ָנה ַהּבָ  !ְלׁשָ
 יוצא לאור על ידי תלמוד תורה חב"ד בית שמש


