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                           ת-אשאלות לפי                                חידודים  

 טועם בכל בית מהיין. (אליהו) -א
 או בארוחת בוקר או בארוחת בערב. (ביצה) -ב
 פרעה את בני ישראל. (גושן)בה הושיב  -ג
 אחת המכות. (דם) -ד
 הכין לעצמו  כריך. (הלל הזקן) -ה
 )והבאתיכוס חמישית. ( -ו
 גם בקערה וגם אצלנו. (זרוע) -ז
 לא יום טוב ולא יום רגיל. (חול המועד) -ח
 מרבני בני ברק. (טרפון) -ט
 חוצים את המצה גם בגללו. (ים סוף) -י
 ריק, ליד השולחן. (כסא של אליהו) -כ
 (לוי) מצה האמצעית. -ל
למרות העייפות, משמשים להכנת המצות.  -מ

 (מים שלנו)
 החודש הזה לכם... (ניסן) -נ
 כינוי לכל הערב הזה. (סדר) -ס
 אותו מניפים. (עומר) -ע
 אחת הערים. (פיתום) -פ
 לצורך עניים. (קמחא דפסחא) -ק
 )רשעזה שצריך לתת לו בשניים. (  -ר
  כדי שהקטנים  ישימו לב. (שינוי/שאלות)  -ש

       לקראת לידה. (תשעה)  -ת      
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כוס מיוחדת (שתי סיבות לו 
 מדוע)

: מסמל את 1אליהו, סיבה 
. תיק"ו, יכריע 2הגאולה, 

 בהלכה של ספק כוס חמישית
שוברים אותו, מחביאים אותו, 

גונבים אותו, ובסוף אוכלים אותו. 
ויש לו גם שם נוסף (באות 

 אחרת), מהו?

 אפיקומן, צפון

 ארבה אחת מהמכות
החודש בו יצאנו ממצרים (בלשון 

 התורה)
 חודש האביב

ממנו כל ההיסטוריה שלנו 
התחילה (שני אל"ף ואולי גם 

 שלושה)

אברהם אבינו (מכונה גם 
 ארמי לדעה אחת)

המילה הראשונה של מסכת 
 פסחים

 אור

קטע בהגדה שיש בתחילתו 
שלוש מילים שמתחילות באות 

אל"ף (רמז: הראשון שביקש 
 להשמידנו)

 ארמי אבד אבי

מתחיל באות אחד מפרקי הלל 
 זו.

 'אהבתי כי ישמע ה

   

 ב'                           שאלות לפי אות                 חידודים  
 ברד אחת מהמכות

 .בכורות ועוד אחת מהמכות
 בני ברק שם וגם היום יושבים חכמים
 בתיה, בת פרעה הצילה את משה. שני שמות

 ברך מסימני הסדר
היא מסימני הקערה (מה 

 ביצה מסמלת)

שם התבשר אברהם על שעבוד 
 ברית בין הבתרים מצרים

אור לארבעה עשר עושים אותה 
ולאחריה עוד פעולה באותה 

 האות

 .בדיקת חמץ, ביעור חמץ

אחד מפרקי הלל מתחיל באות 
 בצאת ישראל ממצרים זו.

החכם שבזכותו אנחנו מזכירים 
את יציאת מצרים ואומרים את 

 ההגדה בלילה

 בן זומא

 

 '                        ג   שאלות לפי אות                 חידודים  
 גושן שם ישבו אבותינו

האבא שלו הוציא אותנו 
 ממצרים

 גרשום

דאג לו ואז ידעו שהוא  משה
(משה) ראוי להנהיג את עם 

 ישראל

 גדי

מתחילה עובדי עבודה "
זרה היו אבותינו". ובנוסח 

אחר: "מתחילה עובדי 
היו אבותינו"… עבודת   

 "גנות

בעל חיים שמתחיל באות זו 
 ונזכר בהגדה (מצא היכן)

 "גדי, "חד גדיא

שמו מתחיל בגימ"ל והוא 
אמר משהו חשוב מאד 

טריא של האות גימ"ל. בגימ
 מי החכם ומה אמר?

מליאל, לא יצא אדם גרבן 
 ידי חובתו בפסח אם לא 

 אכל פסח, מצה ומרור

בו אכלו מצה ראשונה 
מתבואת ארץ ישראל (רמז: 

 ספר יהושע פרק ה).

 גלגל
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                         'דשאלות לפי אות                              חידודים  

 דבר אחת מהמכות
 דם ועוד מכה אחת

 דיינו מספיק לנו
 דבריא עשרה מי יודע

בעל חיים שמתחיל באות זו 
 ונזכר בהגדה (מצא היכן)

 דבורים

בגימטריא, כמה כאלה אתה 
יודע בליל הסדר וביציאת 

 מצרים

פעמים מופיע המספר  6 
ואלו הם: בנים,  =ד' 4

קושיות, כוסות, אמהות, 
 ,לשונות של גאולה

 דגל משמעות אחרת למילה נס
   'השאלות לפי אות                                                          

 הלל מסימני הסדר
 הא זה בארמית (רמז: לחם)

המציא את הסנדוויץ' הרבה 
לפני האנגלים (רמז: חכם 

שעלה מבבל לארץ ישראל 
והיה לו מנהג מיוחד בליל 

 הסדר).

 הלל

אומרים אותו ביום הראשון 
 של פסח שלוש פעמים. 

 .הלל

 הלל מסימני הסדר
   

 '                        ו   שאלות לפי אות                       חידודים  
 ורחץ מסימני הסדר

מתחילה קטע חשוב בהגדה בו 
 מרימים את הכוס

והיא שעמדה לאבותינו 
 ולנו

ארבע לשונות של גאולה (יש גם 
 חמישי)

והוצאתי והצלתי 
 ...וגאלתי ולקחתי 

 '    ז  שאלות לפי אות                         חידודים 
 זרוע על השולחן אחד, על גופנו שניים

 זכר למקדש מה שעשה הלל
בסוף הסעודה אם יש לפחות 

 שלושה
 זימון

 זמיר שיה"ה)מבשר את האביב (עפ"י 
 'ח  שאלות לפי אות                         חידודים   

 חמץ בל יראה ובל ימצא
 חרות ההפך מעבדות

 חכם אחד מהבנים בהגדה
 חושך אחת מהמכות

 חרוסת וחזרת מסימני הקערה (שניים)
 חומשי תורה חמישה מי יודע

הוא נהג בפסח מצרים ואיננו 
 בפסח דורות (רמז: מהירות)

 חיפזון

קרבן נוסף שהיו מביאים חוץ 
 קרבן הפסח מ

 חגיגה, 

בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר 
 בהגדה (מצא היכן)

 חתול, בחד גדיא

 חרטום חכם מצרי
קבוצה של אנשים שנאספים 

 לאכול ביחד את קרבן הפסח
 חבורה

 

 '                        ט   שאלות לפי אות                 חידודים  
אחד מהחכמים שהיה 

 בבני ברקבמסובים 
 טרפון, רבי טרפון

מתחילים להתפלל עליו בחג 
 הראשון של פסח

 טל

 טלה המזל של החודש שלנו
י  שאלות לפי אות                                     

 יחץ מסימני הסדר
שם היו יותר נסים ומכות 

 מאשר במצרים. כמה יותר?
ים סוף, פי חמש כמו היחס 

 .בין אצבע ליד
אחד מהחכמים שהיה 

 במסובים בבני ברק
 יהושע

הבן שלה הוציא אותנו 
 ממצרים

 יוכבד

החתן שלו הוציא אותנו 
 ממצרים

 יתרו

הכוח בו הוציא הקב"ה 
אותנו ממצרים. ספר הלכה 

 חשוב.

 יד חזקה

 כ  שאלות לפי אות                                       
 כינים אחת מהמכות

 כרפס וגם הסדרמסימני הקערה 
 כסא של אליהו עומד ריק בליל הסדר

 כל דכפין מי שרעב מוזמן להצטרף
 כורך מה שעשה הלל

 כוכביא אחד עשר מי יודע ?
 

 '                        ל   שאלות לפי אות                 חידודים  
 לוחות הברית שניים מי יודע

המצה האמצעית היא 
 לכבודו

 לוי

בגלל שלא שינו אותו, נגאלו 
 ממצרים. שתי תשובות!

 לשונם, לבושם

אחד מפרקי הלל מתחיל 
 באות זו.

 'לא לנו ה

מ'  שאלות לפי אות                                     

 מצה, מרור,  מסימני הסדר 
 מכות פרעה חטף עשירייה כזו

 מה נשתנה השאלה המרכזית בערב זה
 מרור מסימני הקערה

האח שלה הוציא אותנו 
 ממצרים

 מרים

צומת מרכזי בארץ שקשור 
 להגדה

 מסובים

רק הם יכולים לאכול את 
 –הפסח. והיום קרבן 

 לתיאטרון וקונצרטים.

 מנויים

אומרים שהוא לא מוזכר 
בהגדה והוא כן מוזכר. מי 

 הוא ואיפה הוא מוזכר?

משה, "ויאמינו בה' ובמשה 
 "עבדו

 מטה החזיק בידו 
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                         'קשאלות לפי אות                              חידודים  

 קדש מסימני הסדר
 קושיות שאלות

 קריאת שמע …רבותינו, הגיע זמן 
 קריעת הים הנס הכי גדול ביציאת מצרים

הנכד שלו הוציא אותנו 
 ממצרים

 קהת

 קדש מסימני הסדר
   'רשאלות לפי אות                                                          

 רשע אחד מהבנים בהגדה
 רחצה מסימני הסדר

אחת מהערים שבני ישראל 
 בנו במצרים

 רעמסס

בני ישראל יצאו ממצרים ביד 
… 

 רמה

 רשע אחד מהבנים בהגדה
   

                        ' ע   שאלות לפי אות                      חידודים  
 ערוב אחת מהמכות

 רבי עקיבא המארח בבני ברק
 עמרם הבן שלו הוציא אותנו ממצרים

 עבדים היינו ַהְגנּות לפי שמואל
 '    פ  שאלות לפי אות                         חידודים 
 פרך עבודה קשה

אחת מהערים שבני ישראל בנו 
 במצרים

 פיתום

הוא מכנה את ה' באות הבאה 
ואת עצמו רשע (מצא את 

 המקור)

 פרעה (ספר שמות)

לשון הגאולה שיעקב מסר לבניו 
ושמשה השתמש כדי לשכנע 
 את בני ישראל שה' שלח אותו

פקוד פקדתי (או פקד 
 יפקוד)

מצווה שעושים לזכר המכה 
 האחרונה

 פטר בכורפדיון הבן, 

 'צ  שאלות לפי אות                         חידודים   
 צפרדע אחת מהמכות
 צפון מסימני הסדר

 צא ולמד בוא ותלמד
בעל חיים שמתחיל באות זו 

 ונזכר בהגדה (מצא היכן)
צפרדע (עשרת 

 .המכות)
מחביאים אותו. השם היותר 
 ידוע שלו מתחיל באות אל"ף

 צפון

 ציפורה שם אשתו של משה
 

 '                        ש   שאלות לפי אות                 חידודים  
 שחין אחת מהמכות
 שולחן עורך מסימני הסדר

 שונרא אכל את הגדיא
הקריאה של משה לפרעה 

 לשחרר את העם
 שלח את עמי

ההודיה לאחר קריעת ים 
 סוף

 שירת הים

כינוי ללילה של הסדר (רמז: 
 וזה לא אוכל)

 שימורים

הגיל של משה כאשר בא 
לפני פרעה ואמר: שלח את 

 עמי

 שמונים

מספר בני ישראל כשירדו 
 למצרים

 שבעים

בקהילות רבות קוראים 
 אותו אחרי הסדר 

 שיר השירים

 ת  שאלות לפי אות                                       
 תם אחד מהבנים בהגדה

שם הושם התינוק שהפך 
 למנהיג

 תיבה

 תורא שתה את המים (מיא)
 תנין …המקל נהפך ל 

גם הוא מבשר את האביב 
 (עפ"י שיר השירים)

 תור

יבוא ייתן תשובות הגלעדי 
לכל השאלות. איך זה קשור 

 לליל הסדר?

תשבי, כינוי לאליהו. תיק"ו 
תשבי יתרץ קושיות  –

ובעיות. הכוס החמישית 
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                            ותשובותשאלות                   מספרים בהגדה

= הטבלה (פעם כרפס, פעם בחרוסת), שתיים בהגדה
 פעמיים נוטלים ידיים, לוחות הברית.

רבי = כוסות, בנים, אימהות. לדעת ארבע בהגדה
 אליעזר לקו על הים ארבע מכות.

 = עשר המכות, עשרת הדברות.עשר בהגדה

 = כוכבים.אחד עשר בהגדה

 = מדיא. הסבירו מהם!שלושה עשר

= מקנה, חמישה עשר בעלי חיים המופיעים בהגדה 
סוסים, חמורים, גמלים, בבקר ובצאן, צפרדע, כינים, 

ארבה, זבח פסח, (הרים תרקדו כ) אילים, כפירים ערוב, 
 (רשו ורעבו), (סבוני) כדבורים, אריות.

 ? ט"ו בניסן, תאריך חג המצות.חמישה עשר מי יודע

 10? טיפות היין אותן מטפטפים ששה עשר מי יודע -
 המכות+ דצ"ך עד"ש באח"ב+ דם, אש ותמרות עשן.

 = במצרים לקו בארבעים מכות.ארבעים בהגדה

= ר' אלעזר בן עזריה: "כבן שבעים בעים בהגדהש
 שנה", "בשבעים נפש ירדו בני ישראל..."
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                            ותשובותשאלות                   חידות          

 .היא מכה אחרונה/ היא גם ההצגה הראשונה •
 מכת בכורת/ הצגת בכורה

 
 .הוא מלאך/ היא מסוכנת לכל אזרח •

 השרף/שרפ
 

ובמרכולים/  עומדים ומצפים באוטובוסים –בו  •
-.בה לומדים והוגים כל הלילות והימים

 תור/תורה
 

כמרורים  -חבר ורע ל"חלילה"/ היא -הוא •
 -נאכל הלילה.

 חסה -חס
 

 -מתנת ה' מסיני -ציפור שקולה/ היא -הוא •
 -.ניתנה היא לעמנו

 תורה -תור
 

כמוה  -היאסימן היכר למחלות הגוף/  -הוא •
 .עמדו המים במצולות ים סוף

 חומה -חום
 

שבור, מושלך ללא תועלת/  -חלק כד -הוא •
 מתוקה, גם נעימה, לכל ילדה וילד. -היא
    חרוסת. -חרס

                            ותשובותשאלות                   חידות          

בה ארבע אותיות חפשו מילה שיש  •
 (ייתי) ששלוש מהן זהות?

 
מצא מילה שאפשר לפרש אותה גם  •

 (מצה)כמריבה! 
 

מצא מילה בת חמש אותיות שאפשר  •
תחלה לסוף ומהסוף לקרוא אותה מהה

 הלילה להתחלה!
? ארבע: כמה חיות נזכרות בחד גדיא •

 גדי, חתול, כלב ושור.

? שניים: כמה אנשים נזכרים בחד גדיא •

 אבא ושוחט.

בעלי חיים נזכרים בעשרת  כמה •
 ? צפרדע, כינים וארבה.הדברות

מקום מרכזי במרכז הארץ הנזכר  •
 בני ברק. בהגדה?

 

                            ותשובותשאלות                   חידות          

 (חמישה עשר.) כמה סימנים יש לסדר? -

מה היה עושה בזמן שבית המקדש קיים מי  -
 (פסח שני.) שלא הקריב את קורבן הפסח:

(חלוקת כסף  מהו מנהג "קמחא דפסחא"? -

 לעניים לקראת חג הפסח.)

 בין בדיקת חמץ לבין ביעור חמץ? מה ההבדל -

שריפת החמץ ביום  -אור לי"ד, ביעור -(בדיקה

 י"ד.)

(ששה והם:  כמה סימנים יש בקערת הסדר? -

 זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס, חזרת.)

(חוצים מצה  מה זה יחץ ולמה עושים זאת? -

 לשניים כמו לעני. את החצי שומרים לאפיקומן.)

ל הסדר לא על איזה מצווה מרכזית בלי -
 )(מגיד מברכים?

 



 

שיחות, התבוננות וחידודים לחג הפסח  

הוכן ע"י מאיר אביטן לתועלת מתפללי ברכי נפשי גני תקווה

שיחות, התבוננות וחידודים לחג הפסח  

 הוכן ע"י מאיר אביטן לתועלת מתפללי ברכי נפשי גני תקווה

שיחות, התבוננות וחידודים לחג הפסח  

מתפללי ברכי נפשי גני תקווה הוכן ע"י מאיר אביטן לתועלת

שיחות, התבוננות וחידודים לחג הפסח  

הוכן ע"י מאיר אביטן לתועלת מתפללי ברכי נפשי גני תקווה

שאלות לפי סדר ההגדה.1            סדר ההגדה

 -קדש

כנגד ארבע לשונות  ?למה שותים ארבע כוסות •
 של גאולה.

כוס קידוש, כוס על הגדה,  ארבעת הכוסות הן: •
 כוס ברכת המזון, כוס על ההלל 

מי שאין לו יין לארבע כוסות, האם הפסיד את  •
 מצווה בפני עצמה.? לא! כל כוס היא המצווה

  -ורחץ

מדוע נוטלין ידיים בלי ברכה לפני אכילת  •
משום שנוטלין ידיים לפני שאוכלים  ? כרפס

דבר שטיבולו במשקה. דין זה קשור לדיני 
הטהרה. לדעת חלק מהפוסקים נהגו כך רק 

 בזמן שבית המקדש היה קיים.
  -כרפס

בדרך כלל  באילו ירקות משתמשים לכרפס? •
משתמשים בעלי הסלרי או הפטרוזיליה. אפשר 

 גם בתפוחי אדמה, צנון וצנונית.
זו תקנת  מדוע אוכלים כרפס בליל הסדר? •

 חכמים היא כדי לעורר את התינוקות לשאול.
דורשי רשומות  מדוע בחרו דווקא בכרפס? •

ס' בפרך. היינו שישים ריבוא  -דרשו: כרפס
מבני ישראל שעבדו בפרך

שאלות לפי סדר ההגדה.2            סדר ההגדה

  -יחץ

? איזה מצה בוצעים לצורך האפיקומן •
 האמצעית.

 -מגיד

זו מצווה  -א מה המיוחד במצוות מגיד?  •
היא  -לא מברכים עליה. ג -מהתורה. ב

 תופסת את המקום המרכזי בסדר.
הבן. ואם אין, ישאל  מי שואל מה נשתנה? •

עורך את הסדר לבד, מבוגר, ואפילו מי ש
 ישאל מה נשתנה.

 -רחצה

הרי כבר נטלו מדוע שוב נוטלים ידיים?!  •
משום היסח  ידיים לפני אכילת כרפס?!

 הדעת מאז ועד עתה.
 -מוציא

שתיים ללחם משנה  ש שלוש מצות?למה י •
כבכל שבת וחג. אחת כלחם עוני, למצות 

 מצה.

שאלות לפי סדר ההגדה.3            סדר ההגדה

 -מצה

למה מברכים "ברכת המוציא" לפני ברכת  •
 -תדיר ושאינו תדיר "? "על אכילת מצה

 תדיר קודם.
 למה אוכלים שני שיעורי "כזית" בהתחלה? •

אחת לצורך ברכת המוציא והשניה על מצות 
 מצה.

 -מרור

 ? רריך להסב בעת אכילת מרולמה אין צ •
 משום שהמרור הוא זכר לעבדות.

 ת.כזי  כמה יש לאכול מן המרור? •
יש שנהגו  מה נהגו לאכול בתור מרור?  •

לאכול חזרת ויש שנהגו לאכול חסה. ועדיף 
לאכול חסה: א. משום שבגמרא הוזכרה 
החסה. ב. משום שקשה לאכול כזית מן 

 החזרת.
 -כורך

כדי   מדוע יש לאכול מרור ומצה יחד? •
לצאת ידי חובת דברי הלל שפירש: "על מצות 

ומרורים יאכלוהו" היינו שיש לאכול מצה 
 ומרור יחדיו.

שאלות לפי סדר ההגדה.4            סדר ההגדה

 -צפון

 ?למה נהגו שהילדים גונבים את האפיקומן •
 כדי שלא ישנו.

 פיקומן? מה משמעותו?רוש השם אמה פי •
הוציאו דברי מתיקה. ומשמעותו שאחר 

אכילת המצה אין לאכול כלום. זוהי "המנה 
 האחרונה" של סעודה זו.

 עד מתי צריך לסיים את אכילת האפיקומן? •
 עד חצות.

 תכזי  כמה צריך לאכול מהאפיקומן? •
  -ברך

 מה המיוחד בברכת המזון של ליל הסדר? •
 ן זימון.מברכים על הכוס גם אם אי

  -הלל

חלקו   מה המיוחד בהלל שבליל הסדר? •

 נאמר לפני הארוחה וחלקו אחריה.

שאלות מתוך הגדה של פסח הרב שי פירון שאלות מתוך הגדה של פסח הרב שי פירון 

שאלות מתוך הגדה של פסח הרב שי פירון שאלות מתוך הגדה של פסח הרב שי פירון 
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