לימוד עריכת ליל הסדר
ב 10דקות

חיבר וערך :ישראל אזולאי

מוזגים לכל אחד כוס ראשונה ומקדשים את קידוש החג (ושבת אם חל
בשבת) ,ומיד בסיום יושבים ושותים כולם בהיסבה (על צד שמאל).

נוטלים ידיים כדין נטילה לסעודה אך ללא ברכה לפני אכילת
הכרפס(.אין לדבר בין הנטילה לאכילת הכרפס)

לוקחים כרפס (פחות מכזית) ומטבילים אותו במי מלח ,אומרים לכולם
לכוון לצאת ידי חובה בברכת בורא פרי האדמה ומכוונים גם על אכילת
המרור.

מרימים את שלושת המצות יחד ומשמיטים את המצה התחתונה.
מוציאים את המצה האמצעית וחוצים אותה לשני חלקים אחד גדול
ואחד פחות .החלק הגדול מחביאים לאפיקומן והחלק הקטן מחזירים
לבין שני המצות השלימות ומחזירים לקערה.

מגלים את המצות בקערה ומגביהים אותה ואומרים הא לחמא עניא.
בסיום אמירת הא לחמא עניא ,מסירים את הקערה מהשולחן ,מוזגים
כוס שני לכולם ואומרים :מה נשתנה הלילה הזה וכו' ..בסיום אמירת
מה נשתנה מחזירים את הקערה לשולחן ,מגלים את המצות ומתחילים
את ההגדה מ :עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' ...עד שמגיעים ל:
והיא שעמדה לאבותינו וכו' – לפני אמירת והיא שעמדה ,מכסים את
המצות ומגביהים את הכוס .בסיום אמירת והיא שעמדה מניחים את
הכוס ושוב מגלים את המצות וממשיכים את ההגדה עד ל 10 :המכות.

אלו עשר המכות שהביא הקב"ה על המצרים וכו' -מרימים את הכוס
ושופכים מעט יין לקערה כשאומר :דם -ואש -ותימרות עשן ,ושופך כן
בכל פעם שאומר אחת מעשר המכות דם ,צפרדע ,כינים וכו' ,וכן יעשה
כשאומר :דצ"ך -עד"ש  -באח"ב .סה"כ  16שפיכות .ימלא את הכוס
שוב וממשיכים בסדר ההגדה עד לאמירת :
רבן גמליאל היה אומר וכו' – כאן יאמרו כל המסובים יחד שלושה
דברים אלו :פסח ,מצה ,ומרור.
פסח  -שהיו אבותינו אוכלים וכו' – כשאומר פסח יצביע על הזרוע
שבקערה( .ולא יגביה את הזרוע) .וכשאומר מצה זו יגביה אותה ויראה
למסובים ,וכן כשאומר מרור זה יגביה את המרור ויראה לכולם.
לפיכך אנו חייבים להודות להלל וכו'-לפני אמירת לפיכך וכו' ,מכסים
את המצות שבקערה ומגביהים את הכוס השני.
ברוך אתה ה' גאל ישראל – שותים את הכוס השנייה בהיסבה.

נוטלים ידיים עם ברכה לפני אכילת המצות.

ייקח את המצות שבקערה (שני השלימות והחצי שביניהם) יאחז את
כולן יחד ויברך המוציא על המצה העליונה וברכת על אכילת מצה על
החצי מצה ומיד יחתוך מהן כזית (כזית מהעליונה וכזית מהחצי מצה) ויאכל
שני כזיתות יחד בהסיבה( .את המצה השלימה יניח בקערה).

לאחר סיום אכילת המצה לוקחים כזית מן המרור ומטבילים בחרוסת
(ולא מורחים בכפית) ואוכלים ללא הסיבה.

לוקחים כזית מן המצה השלישית שבקערה וכזית מרור עם חרוסת
ואומרים :מצה ומרור בלא ברכה זכר למקדש וכו' ואוכלים בהיסבה.

אוכלים את סעודת החג ,שרים ואומרים דברי תורה.

לאחר סיום הסעודה לוקחים את האפיקומן ואוכלים ממנו כזית
בהיסבה (לשאר המסובים מחלקים כזית מהמצות הנוספות).

מוזגין כוס שלישית ומברכים ברכת המזון (בשלושה ויותר עושים זימון).

בסיום ברכת המזון מברכים :ברוך אתה ה' בורא פרי הגפן – מברכים
על הכוס השלישית ומכוונים לפטור בברכה זו את הכוס הרביעית ,ומיד
בסיום הברכה שותים בהיסבה את הכוס השלישית.

מוזגין כוס רביעית ואומרים עליה את ההלל ובסיום ההלל שותים
בהיסבה את הכוס הרביעית .לאחר מכן יברך ברכה אחרונה על היין.

יאמרו את הפיוט חד גדיא ,אחד מי יודע ,אמירת שיר השירים ויספר
ביציאת מצרים עד אור הבוקר ...מתגברים כארי ובאים לתפילת שחרית
בשמחה רבה שבעזרת ה' תמשיך כל השנה.

