
1 

 

 הרב ארי שבט          ב"ה 

 Short & to the Point- -עיונים בהגדה של פסח

Chidushim  on the Haggada to be Used at the Seder  

 "?ורחץ"-מי צריך ליטול ידיים ב .1
 

 " ומקורות המנהגים השונים לירקות השונים.כרפס"-הטעמים ל .2
 

 "אפקיומןמקורות המנהג לחטיפת ה" .3
 

ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ָהא ַלְחָמא  .4
 .ְוִיְפַסח. ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין

 
ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן  -אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם ָרָשע ָמה הּוא  .5

ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר. ְוַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיָי ִלי ְבֵצאִתי 
ֹ  -ִמִמְצָרִים. ִלי   .א ָהָיה ִנְגָאלְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשם, ל

 
ְוִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶשּלֹא ֶאָחד ִבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶשְבָכל ּדֹור ָודֹור  .6

 .עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָיָדם
 

ָהֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשַפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְזָכִרים  ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבֵקש ָלָבן .7
יְוָלָבן ִבֵקש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכל, ֶשֶנֱאַמר:  י ֹאֵבד ָאבִּ , ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט, ֲאַרמִּ

 .ַוְיִהי ָשם ְלגֹוי ָגדֹול, ָעצּום ָוָרב
 

ְכמה ֶשֶנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָפרּו ַוִיְשְרצּו ַוִיְרבּו ַוַיַעְצמּו ִבְמֹאד ְמֹאד, ַוִתָמֵלא  -ָגדֹול, ָעצּום  .8
 .ָהָאֶרץ ֹאָתם

 
ָזָכר -ָכל  ְלִמְשְפֹחָתם:ד' ִפי -ְפקּוֵדי ַהְלִוִים ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ַעל-ָכל לט -במדבר ג .9

ְבֹכר ָזָכר ִלְבֵני -ֹמֶשה, ְפֹקד ָכל-ֶאל ד'ַויֹאֶמר  מ  ֹחֶדש ָוַמְעָלה, ְשַנִים ְוֶעְשִרים ָאֶלף.-ִמֶבן
 ,ד'ַהְלִוִים ִלי ֲאִני -ְוָלַקְחָת ֶאת מא.  ֹחֶדש, ָוָמְעָלה; ְוָשא, ֵאת ִמְסַפר ְשֹמָתם-ִיְשָרֵאל, ִמֶבן

ְבכֹור, ְבֶבֱהַמת ְבֵני -ְבֹכר ִבְבֵני ִיְשָרֵאל; ְוֵאת, ֶבֱהַמת ַהְלִוִים, ַתַחת ָכל-ַתַחת ָכל
-ַוְיִהי ָכל מג.  ְבכֹור, ִבְבֵני ִיְשָרֵאל-ָכל-ֹאתֹו, ֶאת ד'ַוִיְפֹקד ֹמֶשה, ַכֲאֶשר ִצָּוה  מב.  ִיְשָרֵאל

ְשַנִים ְוֶעְשִרים ֶאֶלף, ְשֹלָשה   ִלְפֻקֵדיֶהם:--ֹחֶדש ָוַמְעָלה-ת, ִמֶבןְבכֹור ָזָכר ְבִמְסַפר ֵשמֹ 
ְבכֹור ִבְבֵני -ַהְלִוִים, ַתַחת ָכל-ַקח ֶאת מה.  ֹמֶשה ֵּלאֹמר-ֶאל ד'ַוְיַדֵבר  מד  ְוִשְבִעים ּוָמאָתִים.

ְוֵאת ְפדּוֵיי  מו. ד'ִלי ַהְלִוִים, ֲאִני -ָהיּוֶבֱהַמת ַהְלִוִים, ַתַחת ְבֶהְמָתם; וְ -ִיְשָרֵאל, ְוֶאת
ְוָלַקְחָת,  מז.  ַהְלִוִים, ִמְבכֹור, ְבֵני ִיְשָרֵאל-ָהֹעְדִפים, ַעל--ַהְשֹלָשה, ְוַהִשְבִעים ְוַהָמאָתִים

ְוָנַתָתה  מח.  ָרה ַהָשֶקלְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ִתָקח, ֶעְשִרים גֵ   ַלגְֻלֹגֶלת:--ֲחֵמֶשת ֲחֵמֶשת ְשָקִלים
  .ְפדּוֵיי, ָהֹעְדִפים ָבֶהם--ַהֶכֶסף, ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו
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ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר: ִמַנִין ַאָתה אֹוֵמר ֶשָּלקּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ֶעֶשר ַמכֹות ְוַעל ַהָים  .01
ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות? ְבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִמים ֶאל ַפְרֹעה: ֶאְצַבע ֱאֹלִהים 

הּוא אֹוֵמר? ַוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגֹדָלה ֲאֶשר ָעָשה ְיָי ְבִמְצַרִים, ַוִייְראּו  ִהוא, ְוַעל ַהָים ָמה
ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַיֲאִמינּו ַבְיָי ּוְבמֶשה ַעְבדֹו. ַכָמה ָלקּו ְבֶאְצַבע? ֶעֶשר ַמכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתה: 

ַעל  ם ָלקּו ֶעֶשר ַמּכֹות וְּ ַריִּ צְּ מִּ ים ַמּכֹותבְּ שִּ  .ַהָים ָלקּו ֲחמִּ

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַנִין ֶשָכל ַמָכה ּוַמָכה ֶשֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים 
ְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָהְיָתה ֶשל ַאְרַבע ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמ 

ַאְרַבע. ֱאמֹור  -ָשלש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  -ְשַתִים, ְוָצָרה  -ַאַחת, ָוַזַעם  -ָרִעים. ֶעְבָרה 
ם ַמּכֹותֵמַעָתה: ְבִמְצַרִים ָלקּו  ַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתיִּ ים ַמּכֹות וְּ ָבעִּ  .ַארְּ

ל ַמָכה ּוַמָכה ֶשֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרִים ַרִבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמַנִין ֶשכָ 
ָהְיָתה ֶשל ָחֵמש ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח ָבם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי 

ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים  -ָשֹלש, ְוָצָרה  -ם ְשַתִים, ָוַזעַ  -ַאַחת, ֶעְבָרה  -ָרִעים. ֲחרֹון ַאפֹו
ם ַמּכֹותָחֵמש. ֱאמֹור ֵמַעָתה:  - ים ּוָמאַתיִּ שִּ ַעל ַהָים ָלקּו ֲחמִּ ים ַמּכֹות וְּ שִּ ם ָלקּו ֲחמִּ ַריִּ צְּ מִּ  .בְּ

 

ֵחט, ְּדָשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָשָתה ְוָאָתא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות, ְּדָשַחט ְלשֹו .11
ין ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָכה ְלַכְלָבא, ְּדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזבִ 

ָיאַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי,  ָיא, ַחד ַגדְּ  .ַחד ַגדְּ
 

 פסחים קט ע"א .01
אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא 

בשביל תינוקות שלא  חוטפין מצות בלילי פסחיםישנו וישאלו תניא רבי אליעזר אומר 
 .ישנו

 
 רמב"ם, הלכות חמץ ומצה, ז, ג .01

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה 
 ?כך וכך אירע כך וכך היה. וכיצד משנה :הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם

וחוטפין מצה זה  ,ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו ,מחלק להם קליות ואגוזים
 מיד זה וכיוצא בדברים האלו.

 
 ממהרין לאכל כדי שלא יישנו. -ראב"ד, שם .14

 
 מצוה.דרך שחוק וחבוב  -פסחים, שם -נימוקי יוסף .15

 
 שמתעסקים בה דרך המייה וחטיפה זה מזה. -המאירי, בית הבחירה, פסחים, שם .16

 
ו ישנים ילחם מיד התינוקות שלא יהולי נראה חוטפין , מסלקין את ה -רשב"ם, שם .17

 מתוך מאכל הרבה.
 

 מגביהין את הקערה בשביל תינוקות שישאלו. -רש"י, שם .18
 


