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 שלום מדריכים וחניכים יקרים!

 קראו את הקטע מההגדה וענו על השאלות לאחר מכן!

ים ְוָלָבן בִּ  ָלא ַעל ַהְזָכרִּ ַפְרֹעה לֹא ָגַזר אֶׁ ינּו. שֶׁ י ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאבִּ ֵקש ָלָבן ָהֲאַרמִּ ת ַהֹכל, ֵצא ּוְלַמד ַמה בִּ ֵקש ַלֲעקֹור אֶׁ

ֱאַמר: נֶׁ י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָרב שֶׁ ְמֵתי ְמָעט, ַוְיהִּ ְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם בִּ ד מִּ י, ַוֵירֶׁ י ֹאֵבד ָאבִּ  .ֲאַרמִּ

ְצַרְיָמה  ד מִּ בּור -ַוֵירֶׁ י ַהדִּ  .ָאנּוס ַעל פִּ

לָ  -ַוָיָגר ָשם  ם אֶׁ ְצַריִּ ְשַתֵקַע ְבמִּ ינּו ְלהִּ לֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאבִּ ץ ְמַלֵמד שֶׁ ל ַפְרֹעה, ָלגּור ָבָארֶׁ ֱאַמר: ַויֹאְמרּו אֶׁ נֶׁ א ָלגּור ָשם, שֶׁ

יָך  ץ ְכָנַען. ְוַעָתה ֵיְשבּו ָנא ֲעָבדֶׁ רֶׁ י ָכֵבד ָהָרָעב ְבאֶׁ יָך, כִּ ר ַלֲעָבדֶׁ ה ַלצֹאן ֲאשֶׁ ְרעֶׁ י ֵאין מִּ ןָבאנּו, כִּ ץ ֹגשֶׁ רֶׁ  .ְבאֶׁ

ְמֵתי ְמָעט  ֱאַמר: ְבשִּ  -בִּ נֶׁ ם ָלֹרבְכַמה שֶׁ יָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ ְצָרְיָמה, ְוַעָתה ָׂשְמָך ְיָי ֱאֹלהֶׁ יָך מִּ ש ָיְרדּו ֲאבֹותֶׁ פֶׁ ים נֶׁ  .ְבעִּ

י ָשם ְלגֹוי  ים ָשם -ַוְיהִּ ְׂשָרֵאל ְמֻצָינִּ ָהיּו יִּ  .ְמַלֵמד שֶׁ

ְשְרצּו  -ָגדֹול, ָעצּום  ְׂשָרֵאל ָפרּו ַויִּ ֱאַמר: ּוְבֵני יִּ נֶׁ ץ ֹאָתםְכמה שֶׁ ָמֵלא ָהָארֶׁ ְמֹאד ְמֹאד, ַותִּ ְרבּו ַוַיַעְצמּו בִּ  .ַויִּ

ים וכו'. -ָוָרב  י ֲעָדיִּ י ַבֲעדִּ י ַוָתֹבאִּ ְגְדלִּ י ַותִּ ְרבִּ יְך, ַותִּ ה ְנַתתִּ ַמח ַהָשדֶׁ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכצֶׁ נֶׁ  ְכַמה שֶׁ

 

 בהגדה להבין את הפסוק על לבן הארמי, מה הייתם מבינים? נסו רגע ללא המדרש שמובא .1

 ספרו מה חז"ל הבינו. .2
 למה היה לחזל חשוב להסביר את הפסוק כך לדעתכם? .3

 

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה ים ַוְיַענּונּו, ַויִּ ְצרִּ  .ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ

ים  ְצרִּ ֱאַמר: הָ  -ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ נֶׁ ְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְכָמה שֶׁ אָנה מִּ ְקרֶׁ י תִּ ה, ְוָהָיה כִּ ְרבֶׁ ן יִּ ְתַחְכָמה לֹו פֶׁ ָבה נִּ

ץ ן ָהָארֶׁ ְלַחם ָבנּו, ְוָעָלה מִּ  .ְונִּ

ן ָעֵר  -ַוְיַענּונּו  בֶׁ ְבֹלָתם. ַויִּ ים ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבסִּ סִּ ימּו ָעָליו ָׂשֵרי מִּ ֱאַמר: ַוָיׂשִּ נֶׁ ת ְכָמה שֶׁ ֹתם ְואֶׁ ת פִּ ְסְכנֹות ְלַפְרֹעה. אֶׁ י מִּ

 .ַרַעְמֵסס

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה  ְך. -ַויִּ ְׂשָרֵאל ְבָפרֶׁ ת ְבֵני יִּ ם אֶׁ ְצַריִּ דּו מִּ ֱאַמר: ַוַיֲעבִּ נֶׁ  ְכָמה שֶׁ

 

 ספרו מה הסבירו חז"ל כאן. .1

להבנה שלכם ממילה אחת  שימו לך לכוחה של מילה אחת וכמה משמעות חז"ל מבינים ממנה, תנו דוגמה .2

 שתבחרו בפסוק.
 אילו מילים יש לנו בחיי היום יום שלנו שיש להם משמעות יותר רחבה? .3

 שימו לב איך התורה מדוייקת במילותיה ואת הכח של חכמינו להבין את העומק בתורה! 
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