
עריכת הקערה של 'ליל הסדר'
מוצרים: קערה לליל הסדר, שלוש מצות, צואר עוף חרוך, ביצה קשה בקליפתה, קלחי חסה מיובשים, 

תערובת חרוסת יבישה, בצל קלוף חתוך לרבעים (אפשר תפוח אדמה מבושל).  
עושים: מסדרים את שלושת המצות אחת על השניה עם הפרדה במפית זו מזו. מעל עומדת הקערה 

עליה שמים את המאכלים המיוחדים של ליל הסדר, כפי המופיע בתמונה. 

יָצה ּבֵ ְזרֹוַע

ס  ְרּפַ ּכַ ֲחרֹוֶסת            

ָמרֹור ֲחֶזֶרת 

ישראל

לוי

כהן
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ִסיָמן ֵסֶדר ֶׁשל ֶּפַסח 
אומרים: אחרי שמסיימים את הצבת הקערה על כל רכיביה - שרים ביחד עם הילדים את סימני ליל הסדר.

טיפ חינוכי: עכשיו, רגע לפני הקידוש, זה הזמן לחלק לילדים אגוזים. למה? מה הקשר, הם ישאלו. וזו 
המטרה: לאורך כל ליל הסדר אנחנו במגמה שהם, הילדים, ישאלו שאלות...

ׁש ידַקּדֵ ַמּגִ

ָמרֹור

ַרְך ּבֵ

ּוְרַחץ 

ָרְחָצה

ּכֹוֵרְך 

ל ַהּלֵ

ס ְרּפַ  ּכַ

מֹוִציא

ְלָחן עֹוֵרְך  ׁשֻ

ִנְרָצה 

ַיַחץ

ה ַמּצָ

ָצפּון
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קדש
עושים: מוזגים כוס יין. זו הכוס הראשונה מבין ארבעת הכוסות של ליל הסדר. 

כולם עומדים ואומרים את מילות הקידוש לכבוד חג הפסח יחד עם עורך הסדר / ראש המשפחה.
כשחל החג בליל ׁשבת אומרים בשקט 'שלום עליכם' ו'אשת חיל'. 

אומרים: את נוסח הקידוש:

א ִהיא ְסעּוָדָתא ָאה ּדָ א ִעּלָ ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ְדַמְלּכָ
יּה:  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ

כשחל החג בליל ׁשבת אומרים לפני סברי מרנן:

ּבֹת  ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ָ י: ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ
ׁש אֹתֹו  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ּכִ

כשחל פסח ביום חול - מתחילים כאן: 

ַסְבִרי ָמָרָנן 
ֶפן:  ִרי ַהּגָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך  ל ּבָ ל ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ַאּתָ
תֹות  ּבָ ַאֲהָבה (לׁשבת ׁשַ ן ָלנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבְ ּתֶ ִמְצֹוָתיו, ַוּתִ נּו ּבְ ׁשָ ָלׁשֹון ְוִקּדְ
ה  ַהּזֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום (לׁשבת  ֶאת  ׂשֹון,  ְלׂשָ ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה,  ְלׂשִ ּו)מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה 
(לׁשבת  ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ה  ַהּזֶ קֶֹדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  יֹום  ְוֶאת  ה,  ַהּזֶ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  יֹום)  ְוֶאת 
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ל  ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַאֲהָבה)  ּבְ
ׂשֹון  ּוְבׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְבָרצֹון)  ַאֲהָבה  ּבְ ָך (לׁשבת  ָקְדׁשֶ ּומֹוֲעֵדי  ת)  ּבָ ְוׁשַ ים. (לׁשבת  ָהַעּמִ

ים: ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ת ְו) ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש (לׁשבת ַהּשׁ ה ְיהָֹוה ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ נּו: ּבָ ִהְנַחְלּתָ

נשים שכבר ברכו על הנרות - לא מברכות שהחיינו.

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה:  יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

    עושים: יושבים, נשענים על צד שמאל ושותים את כל הכוס.

כשחל ליל הסדר במוצאי שבת, אומרים לפני ברכת שהחיינו את ההבדלה.

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְך.  ין אֹור ְלחֹׁשֶ ין קֶֹדׁש ְלחֹול. ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים. ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ּבֵ
 . ּתָ ׁשְ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמּשׁ ְ . ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ִלְקֻדּשׁ
ין  יל ּבֵ ְבּדִ ה ְיהָֹוה ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ֶתָך: ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִקּדַ ִהְבּדַ

קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש: 
ה:  יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

    עושים: יושבים, נשענים על צד שמאל ושותים את כל הכוס.
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ורחץ
מוצרים: ספל מים, מגבת.

עושים: נטילת ידיים – שופכים שלוש פעמים על כל 
יד. ראשית על יד ימין ולאחר מכן על יד שמאל.

אומרים: כלום... בשונה מכל נטילת ידיים אחרת 
שאומרים לאחריה ברכה – בנטילת הידיים של 

'ורחץ' לא מברכים, וזה עצמו מעלה תהיה אצל 
הילדים: מה קרה פתאום שנוטלים ידיים לפני 

שאוכלים ירקות?

כרפס
מוצרים: כרפס, (תפוח אדמה או בצל) מקערת ליל 

הסדר, צלוחית עם מי-מלח.
עושים: לוקחים חתיכה קטנה מהכרפס, טובלים 

במי מלח, ואחרי הברכה, אוכלים. יושבים רגיל 
ולא נשענים לצד שמאל בעת האכילה. אכילת 

ה'כרפס' והטבלתו מעלה סימני שאלה אצל 
הילדים: למה אוכלים ירקות בין הקידוש לסעודה?

אומרים: את הברכה שמברכים על הירקות 
(ומכוונים שברכה זו תחול גם על המרור שנאכל 

בהמשך):

ה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה:  ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ

בקידוש אמרנו את המילים "זמן 
חרותנו" על חג הפסח, ובסיום 

הקידוש שתינו את היין בהסיבה – על 
צד שמאל. צורת ישיבה זו נקראת 

"דרך חירות".
חג הפסח הוא חג החירות. הכמיהה 

האנושית לחירות מבטאת את 
רצון האדם לעשות מה שהוא רוצה 
באמת לעשות ולא להיות משועבד 

למה שאחרים רוצים שיעשה. חירות 
פירושה - מתן ביטוי לתחושות, 

למאוויים ולרצונות.
אדם עשוי להיות משועבד גם 

לעצמו - להיות עבד ליצריו, להרגליו, 
לחולשותיו. חירות אמיתית פירושה 
- שאדם מצליח להיחלץ מהכבלים 
האישיים ולתת ביטוי ל'אני' האמיתי 

שלו.
המהות האמיתית של כל יהודי היא 
הנשמה האלוקית שבקרבו, אולם 
היא כבולה על-ידי הגוף החומרי, 

תשוקותיו ורצונותיו. היהדות מחנכת 
אותנו להיאבק בשיעבוד הפנימי הזה 
ולשאוף לחירות הנפש - להגיע למצב 

שנוכל לעשות את מה שהנשמה 
היהודית שלנו מבקשת.

חירות כזאת יכולה להיות מושגת רק 
על-ידי התורה והמצוות.

10 • הגדה של פסח



יחץ
מוצרים: מצה (האמצעית מבין שלושת המצות של קערת ליל הסדר).

עושים: 'שולפים' בעדינות את המצה האמצעית, חוצים אותה לשתי חלקים – 
חלק אחד גדול יותר מהשני. את החלק הקטן מחזירים למקומו בין שתי המצות, 

ואת החלק הגדול שוברים לכמה חתיכות ומחביאים ל'אפיקומן', אותו נאכל 
בסוף הסעודה.

מגיד
מוצרים: קערת ליל הסדר, מצות, בקבוק יין, גביע, צלחת שבורה.

טיפ חינוכי: הכי חשוב, לשתף את הילדים – כל אחד יקרא קטע בתורו, ימחיז או 
ישיר.

אומרים: זהו החלק החשוב ביותר של ה'הגדה', בו בעיקר אומרים ומספרים...
עושים: מגלים את המצות המכוסות בקערה, ואומרים:

ַאְרָעא ֵהא  ּבְ ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  י  ּדִ ַעְנָיא  ַלְחָמא 
ְצִריְך  ּדִ ּכֹל  ְוֵייכֹול.  ֵייֵתי  ְכִפין  ּדִ ּכֹל  ְדִמְצָרִים 
ַאְרָעא  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ָהָכא.  א  ּתָ ַ ַהּשׁ ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי 

ֵני חֹוִרין:  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ין ְלׁשָ א ַעְבּדִ ּתָ ַ ָרֵאל. ַהּשׁ ְדִיׂשְ
יבוא  שרעב  מי  כל  במצרים,  אבותינו  שאכלו  העוני  לחם  זהו  הפסקה:  פירוש 
לשנה   - בגלות   - כאן  אנו  השנה  הפסח.  את  ויעשה  יבוא  שנצרך  מי  כל  ויאכל, 
הבאה בארץ ישראל. השנה אנו כאן עבדים, לשנה הבאה בארץ ישראל בני חורין.

ההגדה כולה נאמרת 
כתשובה לשאלות 

הילדים, שכן בתורה 
נאמר "כי ישאלך 

בנך . . ואמרת 
אליו". מסיבה זו אנו 
עושים פעולות (כפי 
שעשינו עד עתה), 

כדי שהילדים ישאלו 
ויקבלו את התשובה 

– סיפור יציאת 
מצרים. ההגדה כולה 

נאמרת כתשובה 
לשאלות הילדים, 

שכן בתורה נאמר 
"כי ישאלך בנך . . 

ואמרת אליו". מסיבה 
זו אנו עושים פעולות 

(כפי שעשינו עד 
עתה), כדי שהילדים 

ישאלו ויקבלו את 
התשובה – סיפור 

יציאת מצרים.
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עושים: מזיזים את הקערה הצידה ומוזגים כוס יין שניה. 
אלו מעשים מעוררי תמיהה: עדיין לא אכלנו וכבר שמים את הקערה בצד? 

ומדוע מוזגים כוס יין שניה לפני הסעודה? 
אומרים: הילדים שואלים בשירה את 'מה נשתנה', ואחריהם – גם המבוגרים 

שואלים.

(שאלה  ילֹות.  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ַמה 
ֲאִפילּו  יִלין  ַמְטּבִ ָאנּו  ֵאין  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ ראשונה) 

(שאלה  ְפָעִמים:  י  ּתֵ ׁשְ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ֶאָחת  ַעם  ּפַ
ה ַמּצָ אֹו  ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ שניה) 

ילֹות  ָכל ַהּלֵ ּבְ ה: (שאלה שלישית) ׁשֶ ּלֹו ַמּצָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ
ה ָמרֹור: (שאלה  ְיָלה ַהּזֶ ָאר ְיָרקֹות ַהּלַ ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ
ִבין ּוֵבין  ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ רביעית) ׁשֶ

ין: נּו ְמֻסּבִ ּלָ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ין ַהּלַ ְמֻסּבִ
עושים: אחרי השאלות, מחזירים את הקערה למקומה, מגלים את המצות.

אומרים: עונים את התשובה לשאלות של הילדים:

ִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ְיהָֹוה ֲעָבִדים  ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה.  ם ּבְ ָ ֱאֹלֵהינּו ִמּשׁ

לעתיד לבוא, 
בגאולה האמיתית 

והשלימה, נוסיף 
שאלה חמישית 

באמירת "מה 
נשתנה": "שבכל 

הלילות אנו אוכלין 
בשר צלי שלוק 
ומבושל, הלילה 

הזה כולו צלי", כי 
בשר קרבן הפסח 

חייב להיות צלוי. 
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