
ַמִּגיד 
ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים 

קטע זה מספר על היסודות הראשונים של העם היהודי במצרים - "עבדים היינו". 

רק עם הזוכר את עברו יש לו הווה ועתיד, על כן אנו מצווים בערב זה לזכור את העבר: "ַחָיּב ָאָדם 
ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאיּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצָרִים".

מספרים על נפוליאון, שליט צרפת בשנת 1719 - 1814, שהלך עם חייליו בלילה והסתובב בעיר. 

– וילדים  מבוגרים   – אנשים  המון  וראה  נכנס  הבתים.  אחד  מחלון  בוקע  קלוש  אור  ראו  לפתע 

יושבים על הרצפה, בידיהם ספרים והם ממררים בבכי. שאל אותם נפוליאון מדוע הם בוכים. ענו 

לו: "ביתנו נשרף." תמה נפוליאון כיצד נשרף בית חשוב מבלי שהוא שמע על כך; ענו לו: "הבית 

נשרף לפני 2,000 שנה..."התפעל נפוליאון וקרא: "עם שיודע כל כך טוב לזכור את העבר שלו, 

הרי הוא חי את ההווה שלו, ועתידו מובטח!"

ההגדה שלי
קלפי יציאה לחירות 
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כמה שנים היינו עבדים במצרים? )400 שנה / 210 שנה(    

מה שמו של מלך מצרים ומה שמו של מי שהיה בתחילה נסיך מצרים?  )פרעה / משה(   

אילו ערים בנינו במצרים? )פיתום ורעמסס(   

באיזה חודש יצאנו ממצרים? )בחודש האביב, החודש הראשון, חודש ניסן(  

מה מספרם של בני ישראל שיצאו ממצרים? )שש מאות אלף איש, מגיל עשרים עד שישים. בתוספת     
הנשים, הילדים והזקנים, ניתן להגיע לשלושה מיליון איש( 

בעקבות ההגדה של פסח - על הסימן

שאלות למסובין על ההגדה

מתוך ההגדה ומחוץ



שאלות צמיחה ושיח חברים ומשפחה

גם בדורנו עדיין יש בעולם מקומות שבהם קיימים סוגים שונים של עבדות.

מבלי  המתרחשת  אדם,  בני  של  חומרית  השתעבדות  גם  ישנה  אולם 
שנשים לב. עבדים היינו לפרעה במצרים; וכיום, כולנו עבדים של הרשתות 

החברתיות: פייסבוק, אינסטגרם או טלפונים ניידים ועוד.

בחר/י אחת מן השאלות שלפניך, וספר/י למשתתפים את תשובתך. 

האם תוכל/י לספר  על דבר שאת/ה משועבד/ת אליו?

ממה היית רוצה להשתחרר?

ההגדה שלי
קלפי יציאה לחירות 

משימה:

ספר/י למשתתפים בקצרה את 
הסיפור על שליט צרפת נפוליאון 

ועל המסר שהעביר למתפללים.
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