
  

 מדריך למורה



 יסודות ההגדה
שניהם ציווים מהתורה. אך בעוד ומהתורה אין ציווי   –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 

 

ל  ן ׁשֹואֵּ  ְוָכאן ַהבֵּ

הציווי בתורה על סיפור יציאת מצרים מופיע ארבע  

 פעמים, ורובם בלשון של שאלה: 

ְׁךָ ָמָחר לֵאמֹר ַמה ָהֵעדֹות" ָאלְׁךָ בִּנ ִּשְׁ ",  כִּי י

ְׁךָ ָמָחר לֵאמֹר ַמה זֹאת" ָאלְׁךָ בִּנ ִּשְׁ ", כִּי י

רּו ֲאלֵיכֶם בְׁנֵיכֶם" ְָׁהיָה כִּי יֹאמְׁ והפעם  " ו

הרביעית, היא כנגד הבן שאינו יודע לשאול, עליו 

ְׁךָ ַבּיֹום ַההּוא לֵאמֹר " נאמר  ָת לְׁבִּנ ְׁהִּגַדְׁ  ". ו

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

 

גם אם אדם חוגג את ליל הסדר לבדו, הוא חייב היכן מתבטאת להלכה החשיבות של השאלות בליל הסדר? 
 .לשאול 'מה נשתנה' ולענות לעצמו על השאלות

באיזה שיעור יותר קל לכם להשתתף, שיעור שאתם רק צריכים להקשיב ולעקוב, או שיעור שיש  

בשיעור שיש שאלות ותשובות או דפי אבו שאלות ותשובות? שצריך למלא דפי עבודה? תוכלו להסביר מדוע? 
 .עבודה יותר קל, כי השאלות עוזרות לי להתמקד במסר הנלמד

 נאמרות באופן של שאלה ותשובה: דוגמאות מההגדה ה 2כתוב לפחות  

  כדאי לתת לתלמידים למצוא בעצמם בהגדה. יש דוגמאות רבות

ד.  מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו?... ג. יכול מראש חודש?... ב. חכם מה הוא אומר? . . רשע מה הוא אומר? וכו'. א. 

 .פסח . . מצה . . מרור . . על שום מה?...ה. במצרים עשר מכות?... רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים 

 

 

 

 



ְֶׁשַבח   גְׁנּות ו
 )פסחים פרק י' משנה ד'(בחז"ל מופיע יסוד נוסף לנוסח ההגדה של פסח: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח " 

אומר ש'גנות' היא עבודה זרה, ושמואל 'גנות' ו'שבח' הם מושגים שיכולים להתפרש בהרבה אופנים. רב  מהי גנות ומהו שבח?
 .אומר שגנות היא הגלות

ם  )כדאי להרחיב על מה אדם ראוי לגינוי ועל מה לשבח. כשרונות מולדי מה לדעתכם יותר חמור, גלות או עבודה זרה? הסבירו!
זרה יותר חמורה, כי האדם חוטא מרצונו מצד אחד עבודה  .(מול מאמץ, קושי טבעי מול עצלות. אפשר גם לתת לכל תלמיד לכתוב מה שהוא חושב

 .האישי, לעומת גלות שאינה תלויה בו. ומצד שני, גלות יותר חמורה, כי האדם לא יכול להשתחרר ממנה

 מדגישים את הקצוות. שאלה מול תשובה. שבח מול גנות.מה המשותף ליסודות ההגדה? 

א לילדים, "והגדת לבנך", ולכן מחפשים להעביר את עיקר ההגדה הימדוע כל כך חשוב להציג את הקצוות שבכל דבר? 
 סיפור יציאת מצרים בצורה הכי מוחשית שיש. שמו שהצבע הלבן בוהק ומאיר יותר דווקא על רקע שחור.

 נָֻסח ַהַהגָָדה 
ל פֶׁסַּח ה שֶׁ גָּדָּ  ַאְרבַּע ּדֹורֹות ְבהַּ

יות בפרק משנפסח, אך רוב נוסח ההגדה מבוסס על האין בידינו מידע ברור מי בדיוק חיבר את נוסח ההגדה של 

ודברי  פרשת בא,במכילתא על דברי הפסחים, האחרון במסכת 

 האמוראים בגמרא במסכת פסחים.

וסידר הקטעים, את אלו 'מסדר ההגדה' בחר מתוך מדרשי הלכה ואגדה 

, ולצורך כך שינה במקומות רבים של קדימה ואיחוראותם בסדר הגיוני 

 קורית של ההגדה.מהלשון המ

לאורך הדורות נערכו ממנה העתקות  ,ההגדהשכבר נקבע נוסח לאחר 

רבות, ונוצרו מספר נוסחאות ושינויי לשון, למרות שהמבנה הכללי נותר 

 אחיד.

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

 דוקדק.נוסח מוגה ומ

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

 לפניו, ואכן פרשנים רבים לכל אורך הדורות ניסו להסביר באופנים שונים את קטעי ההגדה.

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

 ליקוטי טעמים ומנהגים".

אפשר להרחיב על המיוחד בהגדת הרבי. הספר הראשון בלשון הקודש שחיבר בעצמו )להוציא את 'היום יום' שליקט, לוח מורה שיעור 
הרבי, שנקבע  לתניא שסידר, וכמה ספרים וחוברות לילדים באנגלית שערך מטעם המל"ח(, והספר הראשון שהודפס עם 'שער' מיוחד של

 על ידי אדמו"ר הריי"צ להיות בדוגמת השער של ספרי אדמו"ר הרש"ב כי "אבא היה 'פנימי' ואתה 'פנימי'...".

 –עמודים בלבד, מברר את כל נוסח ההגדה, מביא טעמים ומנהגים ומקורות  47-ההגדה מתייחדת בתמציתיות וגאונות, כאשר הרבי ב
  ההיסטוריה חוברו אלפי חיבורים ופירושים על ההגדה.כפי שלא היה מעולם, על אף שלאורך 



 חלק ראשון 

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

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

 מוסרים את השיעור. להיות ממש מרתק. הכל תלוי איך 

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

 לשולחן ליל הסדר להקשיב?.. 

 

ְׁיָא  ֵהא לַחְָׁמא ַענ
במה שונה הלשון של פסקא זו משאר הפסקאות בהגדה?  

 נאמרת בשפה הארמית  

מה גורם לך להתעניין יותר בלימוד, כשאתה לומד על  
משהו מתוך הספר, או כשאתה רואה אותו מול העיניים?  

 כשרואים בעיניים יותר קל.

לפי התשובה לשאלה הקודמת, מדוע דווקא היא נבחרה  
שאנחנו רוצים להמחיש שלא  כמכיוןכפתיחה לכל ההגדה של פסח? 

מדובר על סיפור שאירע לפני שלושת אלפים שנה, אלא במשהו אקטואלי, מצביעים  
 על המצה ואומרים שזו המצה איתה יצאו אבותינו ממצרים. 

כדי שיבינו גם הנשים ועמי ולמה היא נאמרת דווקא בארמית? 
רון "לשנה הבאה בני חורין" נאמר בלשון הקודש דווקא, כדי שאומות העולם המשפט האחהארץ, שדיברו בארמית בתקופה בה חובר נוסח ההגדה. 

 . .לא יבינו ויחשבו אותנו למורדים באומות

 

אֹול ִּהְׁיֶה לְׁךָ ַמה לִּשְׁ  . ..ֶשּי

כדי להתמיה את התינוקות, שמוזגים כוס לפני הסעודה, כעת מוזגים כוס שני. מדוע, הרי לא שותים אותה כעת? 
 .ולא שותים אותה

 .פעולה נוספת שמטרתה להתמיה את התינוקותמדוע מסלקים את הקערה לצד אחר? ו

 



 

 

 

 

ַתנָה  ִּשְׁ  ַמה נ
 

 ארבע.כמה שאלות אנחנו שואלים? 

 פעמים 'ברוך המקום'. ארבעה בנים. ארבע איזה עוד חלקים בהגדה קשורים למספר הזה? 

וכאן רואים את  מנהג ישראל תורה הוא,  –לפי חשיבותם: )א( מטבילין האם יש סדר הגיוני לשאלות שהבן שואל? מהו? 
 ביטוי של 'זמן חירותנו'.  –מצוה דרבנן. )ד( מסובין  –מצוה דאורייתא. )ג( מרור  –. )ב( מצה החשיבות של מנהגים בחינוך ילדי ישראל

כרפס, מצה ומרור, הקושיא הרביעית היתה על -בהגדה הרבי מביא את ההסבר של הגר"א בדוחק: לפי סדר ההגדה בזמן בית המקדש: מטבילין
קרבן פסח )למה אוכלים את הבשר דווקא צלי ולא מבושל(. לאחר החורבן הפסיקו היו רק שלוש שאלות, וכאשר הפסיקו לאכול בהסיבה במשך כל 

 ת הקושיא הרביעית על 'מסובין'.השנה, הוסיפו א

 שהלילה הזה אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, שזהו חג אישי עבור כל אחד מאיתנו.מה התשובה לכל השאלות? 

 

 חלק שני 

ִּם צְַׁרי ְׁצִּיַאת מִּ  חֹוַבת סִּּפּור י

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

 מחזירים את הקערה ומגלים את המצות, כי אחת מהסיבות שהמצה נקראת 'לחם עוני' היא מכיון ש"עונים עליו דברים הרבה", 
 ולכן צריך לראות את המצה בשעת אמירת ההגדה

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 

 בצורה הכי טובה? 
 

ִּינּו ים ָהי  ֲעָבדִּ
 באיזה הקשר מופיע הפסוק "עבדים היינו" בתורה?  

 ."כי ישאלך בנך מחר לאמר . . ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים"



כי אם הקב"ה לא היה גואל את למה אנחנו אומרים על עצמנו "עבדים היינו", וכי היינו אי פעם עבדים? 
נה שבה נמצאים בני ישראל היא המדינה החזקה ביותר בעולם,  אבותינו ממצרים, אף אחד לא היה מצליח לנצח אותם, כי המדי

)פרעה היה רק כינוי ולא היה השם של המלך והיה 'פרעה הראשון' וממילא גם אנחנו היינו משועבדים במצרים לאחד הצאצאים של פרעה 
 'פרעה השני' וכו'(.

, וכל מי שלא )"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות"(שבט לוי שעסק בלימוד התורה מי לא היה עבד במצרים? 
 .היה יהודי

כן. אנחנו חוזרים מספר פעמים על הלשון "כולנו", ולא ומי שהוא צאצא שלו חייב בסיפור יציאת מצרים? הוכח! 
 . ך רומז גם על מי שאבותיו לא השתעבדו במצריםאומרים שום הבדל, וכן בעל ההגדה חוזר וכולל "וכל המרבה", שבכ

יציאת מצרים זה לא סיפור היסטורי, אלא משהו אישי שנוגע לכל אחד מאיתנו, ולכן כל ?  קטע זהמה המסר המרכזי של 
 אחד מאיתנו צריך לשמוח ולהודות על הנס הגדול!

 

 ַמֲעֵשה בְַׁרבִּי ֶאלְָׁעזָר
קטע זה מובא כהוכחה לדברי בעל ההגדה  

בקטע הקודם. העתק את המילים אותם  
 מתכוון בעל ההגדה להוכיח: 

)א( "ואפילו כולנו חכמים . . נבונים . . יודעים את התורה" 

 .)ב( "כל המרבה לספר ביציאת מצרים"

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

 רבי עקיבא היה צאצא של גרים, רבי אליעזר ורבי יהושע היו לויים, ורבי אלעזר בן עזריה היה כהן.מצרים? 

ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים  "אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנהה מה אמרו חכמים באותו הלילה? 
 בלילות . . להביא לימות המשיח!"

 

ָצא ֶאת ַהֶהבְֵׁדלִּים  מְׁ

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

  !ויום כל יוםאת יציאת מצרים 
 



דזמרה )"ותרא את עני אבותינו במצרים"( פסוקי  באיזה מקומות בתפילה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים?
 .קריאת שמע. שש זכירות.

 אם ככה, מה מיוחד בליל הסדר? 

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

  ..לספר, ואילו בפסח מצווה להזכיר שנה מספיק רק כל הב.  בפסח לא יוצאים ידי חובה על ידי שזוכרים בלב. צריך להגיד בפה.א. 
סיפור יציאת מצרים בליל פסח נכלל בתרי"ג מצוות, ושל ד.  בפסח צריך להזכיר את יציאת מצרים בדרך של תשובה על שאלה.ג. 

ת כמה מצוות הזכרת מצרים בליל פסח תישאר לכל הדעות גם בימות המשיח, משא"כ בשאר ימות השנה, שלדעה.  כל השנה לא.
בפסח המצווה היא לזכור במשך כל הלילה, למרות שכבר הזכיר את ענין יציאת מצרים, ובמשך ו.  מהחכמים תתבטל בימות המשיח.

 השנה כיון שכבר הזכיר יצא ידי חובה.

 

ָבָעה בָ  ִּיםכְׁנֶגֶד ַארְׁ  נ

לאחר שהוכחנו ש"אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו 

מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים", הגיע  יודעים את התורה 

 הזמן להסתכל ימינה ושמאלה ולראות שזה לא בדיוק ככה.. 

אומרים לו את כל הלכות הפסח, עד להלכה האחרונה מה עונים לבן החכם? 
 שעוסקת באפיקומן אותו מביאים בסיום ליל הסדר.

אבל בגאולה נכון אמנם שאם היית 'שם' לא היית נגאל, מה עונים לבן הרשע? 
 העתידה גם אתה תיגאל, ולא יעזור לך שאתה מנסה להוציא את עצמך מן הכלל!

 .ה' הוציא אותנו בחוזק יד –מספרים לו את סיפור יציאת מצרים בקצרה מה עונים לבן התם? 

שאול דוקא בגלל שהוא לא משתתף בכלל, מוכרחים לספר לו הכל מההתחלה, וגם למה עונים לבן שאינו יודע לשאול? 
 .במקומו את השאלות

ההגדה מתייחסת רק לארבעה בנים, ובדורנו התחדש הבן החמישי שלא מגיע כלל לשולחן 
זוכים לכוס החמישית,  –הסדר. על ידי שמתייחסים כראוי לבן החמישי ודואגים שיגיע 

 בגאולה העתידה! 

לאיזה בן אנחנו הכי דומים? מאיזה פסוק אנחנו לומדים את  
 חובת זכירת יציאת מצרים, ואת פרטי הציווי על ליל הסדר?  

ל'שאינו יודע לשאול'. כמו שרואים בקטע 'יכול מראש חודש', אנו לומדים את פרטי הציווי על 
יודעים  אנחנו לא ליל הסדר מהפסוק שעונים לבן שאינו יודע לשאול. גם אם יש לנו שאלות, 

 .לשאול...



 שלישי חלק 

ַסּיֵם בְֶׁשַבח חִּיל בִּגְׁנּות ּומְׁ  ַמתְׁ

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

 

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

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

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

 תם באריכות. מילה בארבעת הפסוקים האלו, ודורש או

היום לה'  הגדתילבנך", ובמקרא ביכורים נאמר " והגדתמכיון שהציווי בתורה הוא "? מדוע נבחרו דווקא פסוקים אלו
 .של פסח' הגדהאלוקיך". זה גם מקור השם ל'

 בחלק הזה של ההגדה, נתעכב על פסוקים אלו,

 בהם מובא בתמצות סיפור יציאת מצרים: 

ְׁהִּי ָשם לְׁגֹוי גָדֹול ָעצּום וָָרב:  )ה(  ָעט וַי ֵתי מְׁ ְָׁמה וַּיָגָר ָשם בִּמְׁ צְַׁרי י אֵֹבד ָאבִּי וַּיֵֶרד מִּ  )ו(  ֲאַרמִּ

נּו ָעלֵינּו ֲעבָֹדה ָקָשה:  ִּתְׁ ְַׁענּונּו וַּי ים וַי צְׁרִּ ִּצְַׁעק ֶאל ה' ֱאלֵֹקי ֲאבֵֹתינּו  )ז(  וַּיֵָרעּו אָֹתנּו ַהמִּ וַנ

ְֶׁאת לֲַחֵצנּו:  ְֶׁאת ֲעָמלֵנּו ו ְׁיֵנּו ו א ֶאת ָענ ַמע ה' ֶאת קֹלֵנּו וַּיַרְׁ ִּשְׁ   וַּי

ִּם בְׁיָד ֲחזָָקה )ח(  צְַׁרי מִּ ים: וַּיֹוצִֵּאנּו ה' מִּ ְׁטּויָה ּובְׁמָֹרא גָדֹל ּובְׁאֹתֹות ּובְׁמֹפְׁתִּ  ּובִּזְׁרַֹע נ

 

חִּלָה עֹובְֵׁדי ֲעבֹוָדה זָָרה  תְׁ  מִּ

במסכת פסחים מופיעה מחלוקת בין רב ושמואל מה  

הפירוש של "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". רב אומר 

שמתחילים ב"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו",  

 מ"עבדים היינו". ושמואל אומר שמתחיל 

 .עבודה זרהמהי ה'גנות' לפי רב? 

 .גלותמהי ה'גנות' לפי שמואל? 

נוהגים לפי שניהם. גם אומרים "עבדים היינו", וגם  כמו מי נוהגים להלכה?  
 .:מתחילה עובדי עבודה זה היו אבותינו"



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

 . ההבטחה של הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים"היא"? 

 ."ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"מה הקב"ה הבטיח? 

' ויחשבה לו לצדקה . . על כך שעבד את ה' באמונה: "והאמין בהבזכות מה הקב"ה הבטיח לאברהם הבטחה זו? 
 .ויאמר לו קח לי עגלה משולשת..."

ערב יציאת מצרים בני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה עד האם בני ישראל במצרים הלכו בדרכו של אברהם? 
 .שהמלאכים שאלו בזכות מה הם ראויים להיגאל מתוך המצרים, והרי "הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה"

לא היה מבטיח?   למה כל כך חשוב להזכיר את ההבטחה בליל הסדר? מה היה קורה אם הקב"ה
 אם הקב"ה לא היה מבטיח, היינו עלולים חס ושלום להישאר בגלות במצרים עד היום הזה!

 

י   לָָבן ָהֲאַרמִּ
לבן ביקש להרוג את יעקב ? איזה נס מסתתר כאן. דרשת פסוקי מקרא ביכוריםאת  בקטע זה מתחילים 

 .להוריד את ישראל למצרים, ולהעלות אותם משם ברכוש גדול –ומשפחתו, וה' מנע ממנו את זה, כפי שהבטיח עוד לאברהם אבינו 

 . אבי"אובד  "ארמי מאיזו מילה בפסוק לומדים על רצונו של לבן? 

יד להרוג ולאבד את כל היהודים . . ביום המן רצה "להשממה דומה בין גזירת המן בפורים לרצונו של לבן הארמי? 
 .לאבד את כל בני ישראלאחד", וכך להרוג את כולם בלי שתהיה אפשרות לאף אחד להימלט, וגם לבן, רצה להרוג את יעקב, וממילא 

 

ְָׁמה  צְָׁרי  וַּיֵֶרד מִּ
בנו יוסף, אך לאמיתו של  היה זה כביכול ברצונו, בגלל הרעב ובשביל לראות אתמדוע יעקב ירד למצרים? הוא רצה בכך? 

 הקב"ה מנהל את העולם. דבר ה' סידר את השתלשלות המאורעות כך, ו"אין עצה ואין תבונה נגד השם".

מה שנאמר לאברהם  ? " זה היהדיבור"למדנו על כך לא מזמן, זוכרים איזה   –"אנוס על פי הדיבור"  
 .ועבדום וענו אותם"בברית בין הבתרים: "גר יהיה זרעך בארץ לא להם 

הוכח מהפסוק שיעקב ומשפחתו לא התכוונו  
 . "לדור בארץ באנו". מלשון גרות וארעילהשתקע במצרים? 

איזו הכרזה ברוח דומה הכריז אדמו"ר הריי"צ? "לא  
גלינו מארצנו ולא ברצוננו נשוב לארץ ישראל. ה' יתברך הגלנו, ברצוננו 

 ".שיח צדקנו לארץ ישראלוהוא יוציאנו מהגלות ויוליכנו על ידי מ

 



ָעט  ֵתי מְׁ  בִּמְׁ
תלוי  זה מספר גדול או קטן? הביאו דוגמא לכך שזה מספר גדול, ודוגמא לכך שזה מספר קטן:  70

הוא  –גרגירי אורז  70איש, זה הרבה מאוד, ואילו אדם שאכל לארוחת צהריים  70-ביחס למה. אדם שהניח תפילין במבצעים ל 
 דים להביא בעצמם דוגמאות... אפשר לתת לילנשאר רעב.. 

 

מה אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק "בשבעים נפש . . 
ביחס לכמות האנשים שיצאו ממצרים, ככוכבי השמים לרוב"? 

 . הם ירדו "במתי מעט"

כמה משמעויות יש למילה 'מצויין'? באיזו משמעות  
חיובי. מצויין  -בלימודים  ילד מצוייןמשתמש כאן בעל ההגדה?  

במהופך. כוונת  –נייטרלי. מצוייני צה"ל  -על הקרטון לאיפה הוא שייך 
ההגדה היא שבני ישראל היו מצויינים ו'מסומנים' ומובדלים מהמצרים, גם 

 שנה בגלות מצרים. 210אחרי שהיו 

ק הגלות הקפידו לא לשנות את שגם כשהיו בעומבמה בני ישראל היו 'מסומנים' ומובדלים מהמצרים במצרים?  
 אנחנו נכשלים... -לפעמים דווקא כשלא קשה, ולא נדרש מאמץ שמם לשונם ולבושם. האם גם אנחנו מקפידים? 

גברים. איך בני ישראל הספיקו לגדול   3,000,000בני ישראל בערב יציאת מצרים מנו )לפחות!( 
נשות ישראל הצדקניות מסרו את הנפש וילדו ילדים שנה?    200לעם כזה ענק תוך תקופת זמן קצרה יחסית של  

 .במסירות נפש. ה' נתן להם שכר, והם ילדו ללא צער, שישה בכרס אחת

 .)א( ויפרו )ב( וישרצו )ג( וירבו )ד( ויעצמו )ה( במאוד )ו( מאודהבא רמז מהפסוק כמה תינוקים היו בכל לידה?   

 

 וַּיֵָרעּו אֹוָתנּו 
אדון רגיל, קונה עבד וון להרע לו? איזו כוונה נוספת יכולה להיות לאדון? האם כל מי שיש לו עבד מתכ

 .ומאכיל אותו בשביל להשתמש בו. הוא לא נותן לו סתם עבודות, כי הוא רוצה לשמור על הכח שלו בשביל עבודות שהוא באמת צריך

בני ישראל היו במצרים עבדים של פרעה. הוכח  
מהפסוק שהכוונה שלו היתה להציק ולהרע לבני  

"הבה נתחכמה לו פן ישראל, ולא רק להביא לעצמו תועלת? 
 . ירבה"

מהי ה"עבודה קשה" שהטילו המצרים על בני ישראל?  
עבודת פרך. בניית בנינים שמתמוטטים, החלפת מלאכת אנשים בנשים,  

 ועוד...

 



 ַ ִּצְַׁעק ֶאל ו  ה' נ
 .התפללו. ביקשו את הגאולהמה בני ישראל צעקו? 

כולם שומעים, אבל לא תמיד את מה שהרב אומר?  שומעיםהאם בשיעור רגיל כל התלמידים בכיתה 
 . מקשיבים ומפנימים

שהוא מי שרוצה לדעת את החומר מנסה להקשיב, אבל מי ששומע, יכול להיות ? שומעלמי ש מקשיבמה ההבדל בין מי ש
 אפילו לא יכול לחזור על מה שהרב אומר רגע אחד אחרי שהרב מסיים לדבר... 

שומע הקב"ה להם?  הקשיבאת בני ישראל במצרים או   שמע"וישמע ה' את קולנו", האם הקב"ה 
לתפילתם  הקשיבתמיד, ולא צריך להגיד "וישמע השם" כי אין בזה שום חידוש, ולכן כשכתוב "וישמע ה' את קולנו", פירוש הדבר שהוא 

 .של בני ישראל ונענה לבקשתם

 . ברית בין הבתריםאיזו ברית?  –"ויזכור אלוקים את בריתו"  

 . לאהאם ה' כרת ברית עם יצחק ויעקב? 

תחילה הברית היתה לזרעו של אברהם, "כי גר  מלכמדוע ברית בין הבתרים נחשבת גם לברית של יצחק ויעקב? 
יהיה זרעך", והכוונה לזרעו מיצחק דווקא כמו שנאמר "כי ביצחק יקרא לך זרע", ושלושת האבות רמוזים בברית בין הבתרים בה  

 . נל(א לאברב ח)זבח פס גלה משולשת"נאמר: "קחה לי ע

 

 .מחוץ לביתאיפה בני ישראל ישנו בלילה בזמן השעבוד? 

 .שלא לבזבז זמןמה 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  
 .העבודה קשה לו פי כמה וכמהשלו? 

ניסו לזרוק את הילדים שנולדו להם ליאור. אדם קשור מה עוד עשו המצרים כדי לשבור את רוחם של בני ישראל? 
רם! כאשר הורגים לו את הילד, בקשר עמוק לצאצאים שלו, ומוכן למסור את נפש עבו

 שוברים את רוחו! 

ִּם בְׁיַד ֲחזָָקה ה' וַּיֹוצִּיֵאנּו  צְָׁרי מִּ  מִּ
 .מכת בכורותעל איזו מכה נאמר "ועברתי בארץ מצרים"? 

כי  חצות הלילה"? כמדוע משה רבינו שינה מדברי ה' ואמר "
היה בחצות  האצטגנינים של פרעה לא יודעים לדייק, והם עלולים להוציא לעז שזה לא

 .בדיוק



מדוע מתוך כל עשרת המכות מובאת  
בהגדה דווקא מכת דבר? מה נאמר בה שלא  

כי רוצים לתת דוגמא לשלוש נאמר במכות אחרות? 
סוגי מכות שה' הכה את המצרים. בממון שלהם, בהם 

עצמם, ובאלילים שלהם, ומכת דבר פגעה הכי קשה ברכוש 
, ולכן עיקר )במצרים כמעט לא יורד גשם של המצרים

 הפרנסה והגידול הוא מבעלי החיים(.

 

 .בבהמות של המצרים. הרכוש שלהםבמי פגעה מכת דבר? 

 .מכת בכורות, בה ה' הרג את בכורי מצרים עם 'חרב' ש'החזיק' כביכול בידואיזו מכה רמוזה במילים "זרוע נטויה"? 

 .בבכורות של המצרים. בהם עצמם במי פגעה מכת בכורות?  

 .מכת דם"?  ובמופתיםאיזו מכה רמוזה במילה "ובאותות 

 . אליל. עבודה זרהמכת דם פגעה בנילוס, מה היה הנילוס עבור המצרים? 

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

 

 לּוַח ַהכֶֶפל 

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

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

 פסוק עצמו.

)א( יד )ב( חזקה )ג( זרוע )ד( נטויה )ה( במורא )ו( גדול.  כיצד לומדים את עשרת המכות מהפסוק "ביד חזקה"?
 .י( מופתים-ח( אותות )ט-)ז

  2בפסוק יש שמונה מילים הרומזים על עשר מכות. לפי מה החליט הדרשן איזה מילים כוללות 
ת ושתי המילים הראשונות הם לשון יחיד וכל אחת היא כנגד מכה אח 6מכות ואיזה מילים רומזות רק על מכה אחת? 

 .:2המילים האחרונות הם לשון רבים, ומיעוט רבים 

 

מה הקשר בין דרשותיהם של רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא, לפסוק אותו התחלנו  
החרטומים במצרים אמרו לפרעה שהמכות הם "אצבע אלוקים", ובפסוק במקרא לבאר )"ויוציאנו ה' ממצרים.."(? 

'  . . ביד חזקה", והיות וביד אחת יש חמש אצבעות, הם לומדים שהמכות על ים סוף, עליהם נאמר 'יד חזקה' ביכורים נאמר "ויוציאנו ה
 . היו פי חמש מהמכות במצרים עצמה –

 



 כתבו חמש מכות במכת דם:

היה יוצא דם, והבד  –בכל מקום שהמצרים היו יושבים, אפילו על אבן א. 
 . בעצים ובאבנים"(היה מתלכלך )"והיה דם בכל ארץ מצרים ו

 .כל הדגים שביאור מתו. ב

 . היה ריח רע בכל מצרים. ג

בתחילת המכה המצרים יכלו לשתות מים רק כשיהודי רוצה לשתות, ואז . ד
היו שותים מהשאריות של היהודי, וזה היה להם השפלה גדולה, שהם צריכים  

 .לשתות מהמים של ה'עבדים', ולשתות רק כשיהודי רוצה..

כשהמצרים התחילו להכריח יהודים לשתות כדי לשתות יחד איתם, ה' . ה
הקשה את המכה ועשה שזה לא יעזור לשתות יחד עם יהודי מאותה כוס, ומצרי שרצה לשתות מים, היה צריך לקנות בכסף מיהודי,  

 וככה המצרים התרוששו... 

 

 כתבו חמש מכות במכת צפרדע:

 . הרצפה היתה מלאה צפרדעיםלא היה להם מקום פנוי ללכת, כי כל א. 

 .הצפרדעים לא הפסיקו לקרקר אפילו בלילה, והם לא יכלו לישוןב. 

הצפרדעים קפצו לתוך התנורים והעיסות, והיו הורסים את האוכל . ג
 . וככה המצרים נשארו רעבים

חלק מהצפרדעים קפצו לתוך הפה של המצרים, וקרקרו וקפצו להם . ד
 .בתוך הבטן

 הצפרדעים תלשו למצרים חלקים מהגוף!. 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' 

 על כל הטוב שגמל איתנו!

 

 

 

 

 

 

 

נּו! ַדי! ַדי  !ַדיֵּ
 .חמש עשרהכמה 'דינו' יש בפיוט "כמה מעלות טובות"? 

המדרגות בבית . פרקי שיר המעלות בתהיליםאיזה עוד דברים מזכיר לכם המספר הזה, שקשורים ל'מעלות'? 
 .המקדש עליהם עמדו הלוויים ושרו לה'

 בית המקדש!לפי הפיוט, מה התכלית של יציאת מצרים? 

 

 ֶּפַסח ַמָצה ּוָמרֹור
בדיעבד אם רק סיפר יצא ידי חובה. אבל זה לדעת רבן גמליאל, מספיק רק לספר את סיפור יציאת מצרים? 

 . לא מספיק אם רוצה לקיים את המצווה כראוי

להסביר את שלושת הדברים העיקריים של מה עוד צריך לעשות כדי לקיים את מצוות 'והגדת לבנך' בשלימות? 
 . ליל הסדר: פסח, מצה ומרור



שה' דילג על הבתים של בני ה נס מזכיר קרבן פסח? איז
 . ישראל במכת בכורות, והרג רק את בכורי מצרים

שה' הוציא אותנו ממצרים איזה נס מזכירה המצה? 
סוגי  2)היו בזריזות, עד שהבצק של המצות לא הספיק להחמיץ 

מצות. סוג אחד עליהם הצטוו בני ישראל לאכול בלילה שאותם אפו 
בכוונה תחילה על פי ציווי השם, ועוד סוג של מצות, בני ישראל 

 .שהוציאו ממצרים לפני שהם הספיקו להחמיץ(

מדוע אנחנו אוכלים את המרור באמצע 'חג  
כדי לעזור לנו להרגיש ו'לראות את עצמנו' כאילו חירותנו'? 

 ממצרים.  היוםיוצאים  אנחנו

אם רק כזית של מרור גורם לנו לכזה מה הקשר בין המרור לקטע "בכל דור ודור" הנאמר מיד לאחר מכן? 
 ..צער, כמה צער היה יכול להיות לנו אם לא היינו נגאלים? ואם כך, עד כמה אנחנו צריכים להודות..

לו אנחנו  איך לומדים מהפסוק "והגדת לבנך" שאנחנו צריכים לראות את עצמנו בליל הסדר, כאי 
המילים "ביום ההוא" מראות שמדובר על מישהו שלא היה בעצמו במצרים, ויחד עם זה הפסוק בעצמנו נגאלנו ממצרים? 

 . בצאתי ממצרים" ליממשיך ואומר: "בעבור זה עשה ה' 

 

ַסּיֵם בְֶׁשַבח"..   "ּומְׁ
)ג( לשבח )ד( לפאר )ה( לרומם )ו( להדר )ז( עשר לשונות: )א( להודות. )ב( להלל כמה לשונות של שבח אנחנו מזכירים?  

 .לברך )ח( לעלה )ט( לקלס )י( הללויה

הללויה. היות והוא כולל בתוכו גם את שם ה'. )לשון זו נאמרת בלשון עתיד, ורומז גם מהי הלשון הגדולה ביותר של שבח? 
 על השירה העשירית, בגאולה העתידה(.

)א( כי מפסיקים באמצע ההלל בסעודה. )ב( כי אומרים אותו סדר? מדוע לא מברכים על ההלל שאומרים בליל ה 
 בישיבה בדרך חירות, ולכן זה לא קיום מצווה אלא רק קריאת פסוקים מהתורה. 

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

 . ממצרים

 בגאולה העתידה! במה עוסקים שאר פרקי ההלל? 

בסיום ברכת השבח החותמת את המגיד אנו אומרים: "ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות  
 ות של הרבי מלך המשיח!הגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלנפשנו", על איזו גאולה אנחנו רוצים לשיר שיר חדש? 

 



 בקש את הגאולה במילים שלך:

 כדאי לכוון את הילדים שלא יכתבו רק "אני רוצה שהגאולה תבוא", אלא שיבקשו במפורט...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 לחג הפסח תשע"ז  ימי ההכנה
 נערך על ידי הרה"ת מ.מ. דורון


