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Hebrew Pesach Haggada 
By The Chaim and Chaya Baila Wolf Teachers’ Center of Torah 

Umesorah 
Adapted from the work of Mrs. Chana Liba Varone of Masores Bais 

Yaakov 
 

Grade Level: Middle School 
 
Description: 
A meticulously prepared Haggada handbook, designed to accompany an actual 
Haggada shel Pesach. The handbook features Divrei Torah in Hebrew, which 
expound upon selections from the Haggada text. It includes many fill-in-the-
blanks with difficult words translated into English. Available as an editable 
Publisher file or as a non-editable pdf and comes complete with blank templates 
for teachers to insert their own additions to the Haggada handbook. 
 
Goals/Objectives: 
Students will familiarize themselves with the Haggada before Pesach. They will 
share divrei Torah that they have learned with their families at the Seder. 
 
Instructions: 

1. Familiarize your students with the Haggada shel Pesach by having them 
look through an actual Haggada. 

2. Discuss the points that you would like to add. 
3. Read through the handbook together and ask students to fill in the blanks. 

 
Variations: 
After discussing the divrei Torah, allow the students to read the sheets and fill in 
the blanks alone. Go over their answers. 



ְלַסֶפר ְבִעְנָין ְיִציַאת ִמְצַרִים ְבֵליל ֲחִמָשה ָעָשר ְבִניָסן 
וְלַהֵלל וְלַׁשֵבַח ַהֵשם , ָכל ֶאָחד ְכִפי ָצחֹות ְלׁשֹונֹו

ֶׁשֶמֱאַמר , ִיְתָבַרְך ַעל ָכל ַהִמִסים ֶׁשָעָשה ָלנו ָׁשם
וְכַבר ֵפְרׁשו ‘...“. ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ְוגו( ”ח, ג‘‘ְׁשמֹות י)

ֲחָכִמים ְדִמְצַות ַהָגָדה זו ִהיא ְבֵליל ֲחִמָשה ָעָשר 
ְוַמה ֶׁשָאַמר ַהָכתוב , ְבִניָסן ִבְׁשַעת ֲאִכיַלת ַמָצה

. ֶאָלא ֲאִפלו ִעם ָכל ְבִרָיה, ְדַלאו ַדְוָקא ְבנֹו, ִלְבְנךָ   
ֶׁשִיְזכֹר ַהִמִסים ְוָהִעְנָיִנים ֶׁשִאְרעו , ְוִעְנַין ַהִמְצָוה

ְוֵאיְך ָלַקח ָהֵקל ִיְתָבַרְך , ַלֲאבֹוֵתינו ִביִציַאת ִמְצַרִים
ִאם ֵאין ָׁשם , ַוֲאִפלו ֵבינו ְלֵבין ַעְצמֹו. ִנְקָמֵתינו ֵמֶהן

ְכֵדי ֶׁשִיְתעֹוֵרר , ַחָיב ְלהֹוִציא ַהְדָבִרים ְבִפיו, ֲאֵחִרים
.ִכי ְבִדבור ִיְתעֹוֵרר ַהֵלב, ִלבֹו ַבָדָבר  

י ִמְצָוה  ָמה ֶׁשָכתוב ְבָקְרָבן ַהֶפַסח ְוֵאין , זוִמָשְרשֵׁ
ִמְצוֹות , ִמן ַהֵתיָמה ִאם ָבאו ָלנו ִמְצוֹות ַרבֹות ַעל ֶזה

ִכי הוא ְיסֹוד ָגדֹול ְוַעםוד , ֲעֵשה וִמְצוֹות לֹא תֲעֵשה
ְוַעל ֵכן ָאנו אֹוְמִרים . ָחָזק ְבתֹוָרֵתינו וֶבֱאמוָנֵתנו

ְלעֹוָלם ְבִבְרכֹוֵתינו וִבְתִפלֹוֵתינו ֵזֶכר ִלְיִציַאת 
ְלִפי ֶׁשהוא ָלנו אֹות ומֹוֵפת ָגמור ְבִחדוׁש , ִמְצַרִים
פֹוֵעל ָכל , ְוִכי ֵיׁש ֱאלֹוַק ַקְדמֹון ָחֵפץ ְוָיכֹול, ָהעֹוָלם

וְבָידֹו ְלַׁשנֹוָתם ֶאל . ַהִמְמָצאֹות ֶאל ַהֵיׁש ֶׁשֵהם ָעָליו
ְכמֹו ֶׁשָעָשה , ַהֵיׁש ֶׁשַיְחפֹץ ְבָכל ְזַמן ִמן ַהְזַמִמים

ְוָעָשה ָלנו , ְבִמְצַרִים ֶׁשִשָמה ִטְבִעי ָהעֹוָלם ִבְׁשִביֵלנו
ַהלֹא ֶזה , אֹותֹות ְמחוָדִׁשים ְגדֹוִלים ַוֲעצוִמים

וְמַקֵים ָהֶאמוָנה , ְמַׁשֵתק ָכל כֹוֵפר ְבִחדוׁש ָהעֹוָלם
ְוִכי ַהְׁשָגָחתֹו ְוִיכָֹלתֹו ִויָכְלתֹו , ִבְיִדיַעת ַהֵשם ִיְתָבַרְך 

.  ִבְכָלִלים וַבְפָרִטים כוָלם  
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  הא לחמא עניאהא לחמא עניא
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 

ְצָרֽיִּם  י ֲאָכֽלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדמִּ  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________דִּ
ין ֵייֵתי ְוֵיכֹול  ְכפִּ  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ָכל דִּ

ְפַסח  יְך ֵייֵתי ְויִּ ְצרִּ  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ָכל דִּ

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ָהַשָתא ָהָכא 

ְשָרֵאל   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדיִּ

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ָהַשָתא ַעְבֵדי 

ין   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹורִּ
 

 ?מדוע נקראת המצה לחם עוני

 .____________________________________________________________________________________________המצה נשארת נמוכה ושפלה כמו  .1

 ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________לחם ש .2

כל כך  (digested)אוכל מצה שהיא לא מתאכלת במעיים  __________________________________________________________________ .3

  .ליותר זמן____________________________________________________________________________ ונשאר , מהר
 

 ?מדוע שמחים על גאולת מצרים אם אנחנו בגלות היום

 :_______________________________________________________לגלות ________________________________________________________ יש הבדל בין גלות 

 ,שנה______________________________________________ ______________________________________________ ה גזר שתהיה ל''הקב, גלות מצרים

 .י לעשות שום דבר למהר הגאולה''ולא יכלו בנ

על ידי , אנחנו יכולים למהר ביאת משיח. סוף הגלות בידינו, גלות אדום

ועל ידי זה נזכה , מי שרעב יבא ויאכל ''_____________________________________________________________________________________________________________________''______________________________________________ 

 . ______________________________________________ל
 

 בארמית והפסוק האחרון  הא לחמא עניאמדוע נכתב 

 ?בלשון קודש ...לשנה

בלשון שהכל מבינים שתהיה הזמנה  הא לחמא עניאצריכים לאמר 

לשנה הבאה בני הכל הבינו ארמית אבל הפסוק אחרון , בבבל. לכל

שהבבלים לא יבינו ויחשבו שבני ישראל ______________________________________________ ______________________________________________ אמרו ב חורין

 .רוצים למרוד בהם
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  מה נשתנהמה נשתנה
 

 ?למה שואל הבן דוקא על דברים אלו

 :זה את זה (contradict)הדברים שרואה הם דברים סותרים 

 .__________________________________________________________הטבלה והסיבה מסמלים ____________________________________________________________, מצה ומרור מסמלים 

 

 ?מדוע עושים דברים של עבדות וחרות באותו לילה

 .עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו ה אלקינו משם-התשובה היא

ובסוף הלילה היינו _______________________________________________, בתחילה היינו __________________________________________________ ____________________________________________________, בליל 

____________________________________________________________. 

 

 

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

 ?איך שונה גלות זו משאר גליות. _____________________________________________________= לילה

 . ולא יודעים הקץ, גלות זו יותר ארוכה

 ?מדוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !נזכה לגאולה במהרה, אם נזהר בכולו

 

:גלות זו :בשאר גליות   

 כולו מחלקת                            -כולו מצה

 

 רודפים אחרי הממון-מרור

הרבה -הלילה הזה שתי פעמים

 תאוות גשמיות

הכל -בין יושבין ובין מסובין

 .בגאווה וגדולה

לפעמעם מחלקת -חמץ ומצה

 ולפעמים שלום

 מסתפקים במועט-שאר ירקות

אין תקוות -אין אנו מטבילים

 גשמיות

אין בעלי -בין יושבין ובין מסובין

 גאווה
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   עבדים היינועבדים היינו

 (תשובה לשאלות מה נשתנה)

 

 עבדים היינו לפרעה במצרים

מיני ( 42)שהיתה המדינה נסגרת בכד , קשה______________________________________________________ קשה ו______________________________________________________ 

 . וכל מיני כישוף( _________________________________________________)מנעלים 

 אלקינו משם ביד חזקה ויוציאנו ה

 

  מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים

 ?על יציאת מצרים אם אנחנו נמצאים בגלות עוד פעם מדוע משבחים ה

לעצמו מלמדים ללמד  (hired)מיד שכר . (became rich)עני נתעשר : משל

אחרי כמה שנים נהיה עני . עשה משתה ביום שבו העושר, בכל שנה. תורה

מדוע , חבריו שאלו אותו. עשה משתה ביום שתעשר, ובכל זה, עוד פעם

לא אבד ____________________________________________________ שאף על פי שאבד , ענה ...הרי הוא עני....עושה משתה

 .שאסף בשנות עשירתו______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: נמשל

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 משובחהרי זה , וכל המרבה לספר ביציאת מצרים

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: משל

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ אבל ה , על יציאת מצרים כל בני ישראל מודים לה: נמשל

לכן כל המרבה . ___________________________________________________ו ______________________________________________ יותר שיכולים לקיים ה  משבחים ה

שיודע , מראה על עצמו שהוא משובח________________________________________________________ ___________________________________________________________________ לספר ב

        .    שיוכל לקיים המצוות__________________________________________________________ ________________________________________________________________ שעיקר הגאולה היתה 
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  מעשה ברבי אליעזרמעשה ברבי אליעזר
 

 ?מה הקשר בין עבדים היינו למעשה זה

מצוה עלינו לספר ביציאת ... ואפילו כלנו חכמים, בעבדים היינו כתוב

במעשה ברבי אליעזר כתוב אודות חמשה צדיקים שהיו חכמעם   .מצרים

 .כל הלילה____________________________________________________ _______________________________________________________________ ונבונים וספרו ב

 

 ?הלא הכירו שהגיע הבקר ...הגיע זמן

עד שהאירה להם , בצדיקים היו כל כך משוקעים בספור יציאת מצרים

 .________________________________________________לאור ה______________________________________________ השכינה ול אהכירו בין אור ה

אלעזראלעזר' ' אמר ראמר ר   
 

 ?בן שבעים שנהכהרי אני , אלעזר למה אומר ר

כדי שבני ישראל . שנה_________________________________________________________ אלעזר נהיה נשיא היה בן  כאשר ר .1

ונראה כאיש , שלו ללבן בלילה אחד (beard)הפך הזקן  ה, יכבדו אותו

 .שנה__________________________________________________________ בן 

 אלעזר היה לומד בהתמדה מרובה עד שתשש כוחו  ר-םרמב .2

(his strength weakened) ונראה כמו בן שבעים שנה. 

 

 ?אלעזר ויתר החכמים בין ר (debate)מה היה הויכוח 

_____________________________________________________ ולדבר על , לזכור, אלעזר רצה להוכיח שצריכים לאמר ר

. מרבה הלילות=ימי חייך________________________ בא בן זומא ודרשה . בלילה____________________________________________________ 

, חייך_______________________כל החכמים לא הסכימו ואמרו שעיקר הנס היה ביום וכתוב 

אפילו בימות . להביא לימות המשיח? כלמה מרבה -והחכמים אומרים

 . המשיח עוד נזכיר יציאת מצרים
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  ברוך המקוםברוך המקום
 

 .מקום=בגמטרי (squared)יקוק כפול : ההשם של הקב. ההקב=מקום

    
 10x10=011=י

   5x5    =52=ה
 6x6     =63=ו

 5x5    =52=ה

 =מ
 = ק
 =ו

 =ם

 

 .________________________________________________________________________________ ________________________________________________________פעמים כנגד __________________________________________________________ כתוב ברוך 

כי היו הרבה גזירות  והגדת לבנךבליל הסדר יש מצוה מיוחדת של 

 .________________________________________________במצרים נגד ה

  כל הבן הילוד היאורה תשליכהו .1

 .(bricks)פרעה לקח התינוקים ושם אותם בין הלבנים  .2

 .פרעה התרחץ בדם תינוקות להתרפא מצרעת .3
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  ארבעה בניםארבעה בנים
 

אף אתה אמר לו כהלכות -רוצה לדעת טעם המצוות והחקים-חכם

 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, הפסח

צריכים ללמד לחכם כל הלכות פסח עד ( א  ? מדוע דוקא דין זה

 דיני אפיקומן שהם המשנות האחרונות במס     

 . פסחים     

אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שישיאר  (ב     

כך יהיו כל , זה סבה קלה להבין. הטעם בפיו     

 .הלכות פסח מובנות     

 

-לכםמה העבודה הזאת : בעבודת קרבן פסח( makes fun)לעג -רשע

 .מפריש עצמו מן הכלל

 

 ?מה ההבדל בין שאלת חכם לשאלת הרשע

  לכםמה העבודה הזאת הרשע אומר  

 אתכםאלקינו  מה העדות והחקים אשר צוה ההחכם אומר  
  

 .וקורא למצוה עבודה לכם הרשע מוציא את עצמו מן הכלל

 .כולל עצמו ומזכיר שם האלקינו  החכם אומר ה
 

לא , אילו היה שם. ______________________________________________________אין לו חלק ב לי ולא לולכן אמר לרשע 

 .היה נגאל

 

 __________________________________________________________-הקהה?                       מדוע-הקהה את שניו 

 .___________________________________________________________שלא יוכל ל (1

 -מפני שהוא כופר בעיקר__________________________________________________ ___________________________________________________ שלא יאכל מ  (2

נכר לא ...וכל ערל''וכתוב ', אצל ה( ________________________________________________________)_____________________________________________________ -מעשיו   

 ''יאכל בו
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  ארבעה בניםארבעה בנים
 

 אפילו התם לא . לא יכול לשאול יותר מזה ??מה זאתאומר -תם

לא אומרים שלא כדאי לאבד זמן בשבילו כל מה , הרבה( reach)ישיג 

 .צריכים ללמד אותו. ישיג, שישיג

 

צריכים ללמד אותו . לא מבין אפילו לשאול-שאינו יודע לשאול 

 .שיוכל לשאול

 

 ?מדוע בלשון נקבה-את פתח לו

 . אז עליה לספר לבנה_________________________________________________, האם בבית עסוקה ב
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  יכול מראש חדשיכול מראש חדש
 

 

 .בראש חדש ניסן משה רבינו צוה לבני ישראל לקחת שה לביתם

- ביום ההואשכתוב , לא? אפשר נתחיל בספור יציאת מצרים מראש חדש

האם נספר . ניסן___________________________  -ביום שבו שוחטים הקרבן פסח-ביום הגאולה

 ?(________________________________________________________________________ _________________________________________________ __________________________שהוא )ד ביציאת מצרים גם ביום י

 

רק מספרים (. pointing)זה לשון הצבאה באצבע -בעבור זההפסוק אומר 

 .____________________________________________________בליל , על יציאת מצרים בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך

 

   מתחילהמתחילה

 

 :הגלות( purpose)כדי להבין תועלת ? מתחילהמדוע מתחילים 

הצטרכנו תיקון לטהר ____________________________________________, אז כדי לקבל ה, אבותנו עבדו עבודה זרה

 .זאותנו מטומאת ע

 

 :ה של בני ישראללימוד בשבילנו על התחלת ההסטרי

ה של כלל יסתכל בהסטרי. ________________________________________________________שיכול לחזור ב, מי שחטא לא יתיאש

ואז נהיו _________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ישראל ויראה שבתחילה היו 

כל יהודי יכול לשוב ולהכנס תחת כנפי . השל הקב_______________________________________________ _____________________________________________________ ל

 . הקרוב להקב-השכינה

 

 :ואתן לעשו את הר שעיר

 .  כדי שלא יהיה לו שום חלק אצל יעקב
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   יכול מראש חדשיכול מראש חדש

הלא כל איש חייב לקיים , ה על ששמר הבטחתומדוע מברכים הקב

 ?הבטחתו

 .לישראלה על ששמר הבטחתו מברכים הקב

 .__________________________________________________________בחר ב וה________________________________________________ ְו _____________________________________________ לאברהם היו שני בנים 

 .ישראל=__________________________________________________________בחר ב וה________________________________________________ ְו _____________________________________________ ליצחק   היו שני בנים 

אבל  .שנה_______________________________________________ __________________________________________ ועבדום וענו אותם הגזרה היתה  חשב את הקץ

_________________________________________ ורק היו במצרים ____________________________________ ______________________________ =ץ שנה ה חשב את הקץ והוריד קהקב

 .שנה

שאלו המצריים לכל רכושם , לפני שעזבו מצרים-ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

 .וקבלו הרבה כסף וזהב מזה____________________________________________, שראו במכת 

י לפני שבנ. רכוש ברוחניות=בועוה, יא, הוא התורה-הרכוש האמיתי שקבלו

שלא יאמר אותו הצטרכו לשאול מהמצרים לכסף וזהב כדי , יצאו ממצרים

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא , ועבדום וענו אותם קיים בהם-צדיק אברהם

 קיים בהם

 

הלא יש -א שיצאו ברכוש גדולהאם זה היה רק מפני הטענות של א

 ?הבטחה

וכאשר גמר עבודתו הבעל שלם אותו בכסף של , ילד קטן עבד לזמן: משל

הבעל קרא לאבי (. coins)הילד אמר שרוצה תשלום במטבעות (. dollar bill)נייר 

האב ענה שאם הוא משלם . ושאל האב לפני בנו אם המעות הן אמתית, הילד

צריך לשלם לו בדרך  לילדאבל כיון שמשלם , היה מקובל כסף של נייר לו

 . שהוא מבין

 

, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים. הרוחניות-__________________________________________________הרכוש הגדול הוא : נמשל

אז אמר אבינו . הרכוש הגדול הזה( appreciate)לא היו במדרגה להעריך 

צריכים לשלם להם במה שיבינו , כיון שבני ישראל הם מקבלים הרכוש, אברהם

_______________________________________________ ט שערי כאשר עלו במדרגה ממ. ______________________________________________ולכן קבלו את ה, ויעריכו

 . האמיתי והעיקרי___________________________________________________ ה-אז קבלו את התורה__________________________________________________, ט שערי למ
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  והיא שעמדהוהיא שעמדה
 ?היאמה זה 

תמיד מצילנו  שה: נתן לאברהם אבינו עמדה לנו שה__________________________________________________________ ה .1

 . מידם

 .עמו אנוכי בצרהעמדה אותנו בגלות כמו שכתוב __________________________________________________________________  .2

 ______________________________________________________________________ ה .3

 _______________________________________________________ __________________________________________________________ ששה  -ו

 ___________________________________________________ _______________________________________________________ חמשה  -ה

 __________________________________________________________________ עשרת  -י

  ______________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________אחד  -א

 : הישועה באה על ידי האויבים עצמם. על ידם -ה מצילנו מידםוהקב

 .גדל את משה בביתו___________________________________________________________ 

ומלכותה יתן המלך לרעותה הטוב ממנהנתן העצה _______________________________________________________________ 

 . ואסתר נהיית המלכה

 (טז:תהילים ז) בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 .מביאים ראיה של אחד מהראשונים שהשתדל לכלותינו, עכשיו

 וה, ועוד לא ידע יעקב על הסכנה המוכנה לו, לבן רצה להרשיע ליעקב

ה מציל אותנו לפני שאפילו הקב. הפסיק את לבן שה, הציל אותו

הגויים יודעים כמה וכמה פעמים עמדו עלינו . יודעים שיש צרה

 . לפני שידענו כל מה שרצו לעשות לנו, ה הצילנו מידםוהקב, לכלותינו

 כל גיים שבחוהו כל האומים הללו את ה

הכל , אבל לנו, שהם יודעים מה רצו לעשות לנו הגויים יכולו להלל לה

 . נסתר

  צא ולמדצא ולמד
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  ארמי אבד אביארמי אבד אבי
 :בעל ההגדה מביא ארבעה פסוקים מספר דברים 

ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול  )1

 .עצום ורב

 .וירעו אותנו המצריים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה (2

את קולנו וירא את ענינו ואת  אלקי אבותנו וישמע ה ונצעק אל ה (3

 עמלנו ואת לחצנו

ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות  ויוציאנו ה (4

 .ןבמופתים

 

ך להסביר בעל ההגדה מביא עוד פסוקים מתנ, אחר כל פסוק ופסוק

 .כל מלה של כל אחד מארבעה פסוקים אלו

 

פסוק ראשון:    

___________________________________________________ יעקב ירד למצרים מפני . אנוס על פי הדבור-וירד מצרימה

( ____________________________________________________)-_____________________________________________היו מוליכין את יעקב ב, אם לא היה שם. שהיה שם

 .של ברזל

 .והיא תבא אחריו______________________________________________ לוקחים , פרה שלא רצה ללכת לשחיטה: משל

 .למצרים כדי שיעקב יבא אחריו______________________________________ ה הוריד את הקב: נמשל

 

 .כצמח השדה-ורב

כל מה שצערו , יכך היו בנ. עוד יותר( grows)גודל , כאשר קוצצים עשב

 .פרו ורבו עוד יותר_____________________________________________ אותם 

 

 . _________________________________________________ודם ____________________________________________ דם -בדמיך חיי

 

פסוק שני:    

חשדו בבני ישראל שעם רע -הבה נתחכמה לו-וירעו אתנו במצרים

 . אותם_________________________________________ ורצו ל
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  ארמי אבד אביארמי אבד אבי

חשדו בבני ישראל שעם רע -הבה נתחכמה לו-וירעו אתנו במצרים

 . אותם_________________________________________ ורצו ל

 

, בני  ישראל_______________________________________________ רק רצו ל-למען ענותו בסבלותם-ויענונו

נבלע , שמה שבני ישראל בנו_______________________________________________________, וְ __________________________________________________ והצטרכו לבנות 

 .באדמה

 

התחילו בלשון רך ואז _____________________________________ / ______________________________________=בפרך-ויתנו עלינו עבודה קשה 

 .נהיה עבודת פרך

 

 פסוק שלישי:    

 . ______________________________________________________ולא רואים , דבר שעובדים בו. אלו הבנים-ואת עמלנו

 .______________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _________________________________________ _________________________________________________ ___פרעה גזר 

 

פסוק רביעי:    

 .___________________________________________________וב__________________________________________________ הקדוש ברוך הוא ב-ממצרים ויוצאנו ה

 

 .זו החרב-ובזרוע נטויה

 .שנה_______________________________________ בני ישראל רק היו שם . שנה 200-זמן גלות מצרים

ב שנה הצטרכו יד מפני שרק היו במצרים חר. ________________________________________________=חרב בגמטרי

 .ה מיותרת להוציאם קודם הזמןחזקה וזרוע נטוי

 

 .ראו השכינה במצרים. גלוי שכינה-ובמורא גדול

 

_______________________________________________ _____________________________________________________  שכתוב עליו _____________________________________ ___________________________________________ המטה של -ובאותות

 .    ועשה עמו המכות____________________________________________________________ 
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  עשר מכותעשר מכות
 ________________________________  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________בה תמיד מעניש הק

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________דם 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________צפרדע 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________כינים 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ערוב 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________דבר 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________שחין 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ברד 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ארבה 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________חשך 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________מכת בכורות 

 

 ________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________: כאשר אומרים

                    ________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               _________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________ 

 
 ?מדוע. שופכים מהיין

הם בריאות של , אף על פי שהם האויבים שלנו. ____________________________________________________________סימן ל= יין

 .ושופכים מהיין -לכן ממעטים ממהשמחה שלנו, בה שנענשוהק

 

 בנפול אויביך אל תשמח
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יוסי הגלילייוסי הגלילי' ' רר   
 .מכות___________________________________________ באצבע קבלו ( במצרים)-אלקים היא אצבע

אז , על היד יש חמשה אצבעות( על הים)- הגדולה הידוירא ישראל את 

אז הם קבלו , פעמים יותר ממה שקבלו במצרים_____________________________ על הים קבלו 

 .מכות________________________________________ 

_____________________________ =ימ-על הים קבלו תשובתו אשר אשמע בקולו מי הפרעה אמר 

 .מכות שקבל על הים סוף

 

 :יש אומרים שכל מכה במצרים היתה יותר ממכה אחת

 

עברה , ישלח בם חרון אפו -כל מכה היתה של ארבע :אליעזר ר

 (מט:תהילים עח) משלחת מלאכי רעים, וצרה, וזעם

 

 .כל המכות-כעס כללי=חרון אפו

 .ארבע=משלחת מלאכי רעים .   שלש=וצרה.   שתים=וזעם.  אחת=עברה

 4x=_______________________________ .(10x4)במצרים לקו עשר מכות 

 (x5____). ___________________________________________=חמש פעמים יותר, על הים סוף

 

 -ישלח בם -:כל מכה היתה של חמש מדרגות :עקיבא ר

משלחת מלאכי . ארבע=וצרה. שלש=וזעם. שתים=עברה. אחת=חרון אפו

 .חמש=רעים

 

 (10x5). מכות במצרים_________________________________ =עשרה מכות xכל מכה של חמש , במצרים

מכות על ים ______________________________________ עולה , חמש פעמים מה שהיה במצרים, על הים סוף

 (x5___). סוף
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  דיינודיינו
 ?האם שמחים בני ישראל בלי לקבל הברכות מה-דיינו...אילו

בשבילנו  דיהיתה , אפילו אם רק קבלנו אחת מהברכות האלו! לא

 . דיעד בלי  לה______________________________________________________ ל

 

 - דיינו, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה

 ? מה התועלת בהקרבה בהר סיני בלי לקבל התורה

הריח נשאר , אפילו לא קונה שום דבר, מי שנכנס לחנות בשמים: משל

 .עמו כאשר עוזב את החנות

 

והיינו רואים את ________________________________ ___________________________________________ היה מקריב אותנו ל אם ה: נמשל

 .זה היה מספיק להשאיר רושם גודל עלינו___________________________________________________, ה

 

  

 ...על אחת כמה וכמה טובה ומכופלת

עד בלי סוף  אם כל אחד מהברכות האלו לבדן היתה מספיק שנשבח ה

ונתן לנו ברכות , עשה לנו את כל הטובות קל וחומר עכשיו שה

ונודה לנו על כל הטוב שגמל  שנשבח ה, הרבה פעמים( double)מכופלות 

 .עלינו מיציאת מצרים ועד הנה
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...  ...  רבן גמליאל היה אומררבן גמליאל היה אומר   
 : לא יצא ידי חובתו, כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח

לא יצא . אותם בפה______________________________________________________ צריכים . ________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________  ________

_______________________________________________________________  יספר על , כי על ידי דיבור עליהם, אותם_________________________________________________________ אם רק 

_____________________________________________________________________. 

  

 ?מדוע דוקא שלשה דברים אלו

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: משל

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

האדם לא יתגאה . קרבן פסח מזכיר לנו הגאולה במצרים: נמשל

אבל גם אוכלים מצה להראות . _______________________________________________________ולכן אוכלים , בגאולה

 .  מהר לקחת אותנו לו לעם סגולה שה, שיצאנו ממצרים__________________________________________________ ה
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......לפיכךלפיכך   
 ?מפני מה

 ...בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

 ...ולפיכך, אלא גם אותנו, לא רק אבותינו הוציאנו

 ...אנחנו חייבים להודות להלל לשבח

 

 ונאמר לפניו שירה חדשה הללוקה. לשונות של שבח כאן____________________________________________ יש 

 .שבחים כנגד עשר מכות_____________________________ סך הכל יש 

 

 ?מדוע לא אומרים הלל בפורים

 ._______________________________________________________________ל__________________________________________________________ גאולת ממצרים מ

 ._________________________________________________________________ל_____________________________________________________________ נס פורים מ

 .נראה כמו בנס פורים יש יותר לשבח לה

 

 .הללו עבדי הכתוב 

 .______________________________________________________________________בסוף נס פורים עוד ההינו עבדי 

היינו בני חורין , המכה העשירית-אחרי מכת בכורות, בגאולת מצרים

 -אז יכולים לאמר הלל__________________________________________________________ _______________________________________________________, ורק , מפרעה

 הללו עבדי ה
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________




