
ליל סדר לדוגמה



.  פותחים בקידוש ומצהירים על קדושת החג' סדר'את ה

.הכוס הראשונה מארבע הכוסות–את הקידוש אומרים כולם על כוס יין 



לפני אכילת  , לכן. יש ליטול את הידיים, לפני אכילת ירק טבול ברוטב, על פי ההלכה

על "את הברכה לא אומרים אך , נוטלים את הידיים כרגיל לפני אכילת ארוחה, הכרפס

.משום שאיננו ניגשים לפתוח בסעודה, "נטילת ידיים



,  (בצל כל קהילה לפי מנהגה, סלרי, תפוח אדמה)טובלים במי מלח חתיכה קטנה של ירק 

אכילת  . מתכוונים לפטור בברכה גם את המרור ואוכלים', בורא פרי האדמה'מברכים 

וגם מעוררת את סקרנותם של הילדים ומושכת את  , היא סמל לחירות והנאה' מתאבן'ה

.'סדר'תשומת ליבם לנעשה סביב שולחן ה



החלק . חוצים את המצה האמצעית בקערת הסדר לשניים

והחלק  ', סדר'שייאכל בהמשך ה" אפיקומן"הגדול מוצנע ל

המצה השבורה מסמלת הכנעה . הקטן חוזר למקומו בקערה

".לחם עוני"וממחישה את היותה , וצניעות



והילדים מלאי הסקרנות שואלים את שאלת  ', סדר'מזמינים את העניים והנזקקים להצטרף ולסעוד על שולחן ה, בשלב זה

ומבקשים לדעת במה מתייחד הלילה הזה , הם תמהים מה פשר המנהגים והמאכלים המיוחדים". ?מה נשתנה: "השאלות

.מכל לילות השנה

לספר את סיפור יציאת –ההגדה : 'סדר'קושיית הילדים מפעילה את המבוגרים לקיים את אחת המצוות הכי חשובות של ה

החל מאבותינו הקדמונים וסיפור ירידתם למצרים ועד לנפלאות הגאולה , בהגדה מספרים את הסיפור מההתחלה. מצרים

. הכוס השנייה מארבע הכוסות–את ההגדה אומרים על כוס יין . ממצרים



ילֹות ל ַהלֵּ כָּ ה מִּ ה ַהזֶּ לָּ ה ַהַליְׁ ַתנָּ שְׁ :ַמה נִּ

נּו  ין אָּ ילֹות אֵּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ יןשֶּ ילִּ בִּ תַמטְׁ חָּ ילּו ַפַעם אֶּ ים, ֲאפִּ מִּ עָּ י פְׁ תֵּ ה שְׁ ה ַהזֶּ לָּ .ַהַליְׁ

נּו  ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ יןשֶּ לִּ האֹוכְׁ ץ או ַמצָּ מֵּ ה, חָּ ה ַמצָּ ה ַהזֶּ לָּ .ַהַליְׁ

נּו  ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ יןשֶּ לִּ קֹותאֹוכְׁ רָּ ר יְׁ אָּ רֹור, שְׁ ה מָּ ה ַהזֶּ לָּ .ַהַליְׁ

נּו  ילֹות אָּ ל ַהלֵּ כָּ בְׁ יןשֶּ לִּ ין אֹוכְׁ יןבֵּ בִּ ין יֹושְׁ יןּובֵּ ֻסבִּ ה , מְׁ ה ַהזֶּ לָּ נּוַהַליְׁ יןֻכלָּ ֻסבִּ .מְׁ



,  נוטלים שוב את הידיים

.כרגיל לפני אכילת לחם, הפעם בברכה



".המוציא לחם מן הארץ"מברכים –מוציא 

.ואוכלים מהמצה–" על אכילת מצה"מברכים ברכה מיוחדת –מצה 



,  טובלים את המרור בחרוסת

.ואוכלים מהמרור" על אכילת מרור"מברכים 



,  כזכר למנהגו של התנא הגדול הלל בזמן המקדש

.אוכלים כריך מצה ומרור



.  עורכים את השולחן ואוכלים סעודה חגיגית עשירה בתבשילים ומטעמים



מוציאים את חלק המצה  . בארמית, קינוח–" אפיקומן"זמן לאכילת ה

לזכר בשר קרבן הפסח שהיה נאכל בסוף , ואוכלים אותו, שהוצפן

גם את האפיקומן אוכלים לפני חצות  , כמו קרבן הפסח. סעודת הסדר

(.מלבד שתי כוסות היין)ואחריו לא אוכלים ולא שותים דבר , הלילה



.הכוס השלישית מארבע הכוסות–מברכים ברכת המזון על כוס יין 

מבשר  , פותחים את הדלת ומזמינים פנימה את אליהו הנביא, מוזגים כוס יין

.שעל פי המסורת מבקר בכל בית יהודי בליל הסדר, הגאולה



.  בהם מהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, "הלל"אומרים את מזמורי ה

.  הכוס הרביעית מארבע הכוסות–קוראים על כוס יין " הלל"את ה



שערכנו ותפילותינו התקבלו ברצון לפני  ' סדר'אנו בטוחים כי ה

.ריבונו של עולם

!ונזכה לשנה הבאה בירושלים הבנויה


