[מתוך הגדת אפיקומן בהפקת
"ואהבת" .ניתן להשיג]

אומרים חג שמח למשפחה.
כמה סימנים יש לסדר של ליל הסדר? ( ,)55ומי
יודע לאומרם לפי הסדר? {קדש ,ורחץ כרפס יחץ .מגיד,
וכבר מתחילות השאלות:

רחצה ,מוציא מצה.}...

ש .מתחילים בקידוש .למה
ַקדֵֻּ ׁ
שותים  4כוסות? {כהבעת
שמחה של היוצאים לחירות 4 .כנגד
ארבע לשונות של גאולה המבטאים את

ַמ ִגיד.

מתחילים בקריאת ההגדה" :הא לחמא עניא."..

(בבדיחות) :האב אומר "כל דכפין ייתי ויכול" ,כל
הרעב יבוא ויאכל .והבן שואל :מה נשתנה? מה
קרה לאבא שהוא כל כך נדיב..
תלמידים יקרים,
ה"אגוזים" שלפניכם מיועדים עבור התפקיד ועונים "עבדים היינו" .אל דאגה.
החשוב שהנכם צריכים להוביל ולקיים כמו שפרעה גזר ולא קיים ,ככה
בליל-הסדר .התפקיד החשוב של כל אחד גם אני ..ומה התשובה לשאלה:
מכם הוא :לשאול שאלות!!!
"מה נשתנה"? {כל הקטע של ארבע
זו המצווה במרכזי בחג הנקרא פה-סח,

ובקריאת סיפור הגאולה בספר הנקרא:
הגדה ,וזה השיר האהוב על כולנו" :מה
נשתנה" .אבל השנה – אתם תפתיעו
במשפחה ותשאלו לא רק את "מה נשתנה",
אלא עוד שאלה ,ועוד חידה ועוד ועוד.
אז שיהיה לכם המון בהצלחה.
אתכם מכל הלב .צוות "ואהבת."...

המהלך השלם של החירות} .ומה
הם  4לשונות הגאולה?
ולמה יושבים בהסיבה?...
ו ֻּ ְר ַחץֻ ַ .כ ְר ֻ ַפס .אז למה
לפני
כרפס
אוכלים
הארוחה? {כדי לשאול על המיוחד
בלילה הזה} .ולמה כרפס? {רמז לשעבוד ,בסדר הפוך :כרפ-ס =
ס' לששים ריבוא ,שעבדו ב"פרכ"}.

ַי ַחץ .למה "מצווה" לאכול מצה? רגילים לומר:
בשעה שאבותינו יצאו ממצרים בחיפזון ,לא
הספיק בצקם להחמיץ ,ויצא להם מצה ..וכי
בגלל ש"יצא" להם ,זה ייקבע כמצווה לכל שנה
בכל דור?? למה  3מצות? ולמה  4כוסות? כנגד 3
האבות ו 4-אימהות .אבל לכאורה היה צריך
לרמוז להפך :מצות כנגד האימהות האופות,
וכוסות כנגד האבות הרגילים בשתייתם?? ולמה
משאירים פרוסת מצה? {רמז ל"לחם עוני" שאכלו אבותינו}.

הקושיות

הוא

בעצם

שאלה

אחת

ארוכה,

והתשובה היא כל סדר ההגדה המתחיל ב"עבדים
היינו" וכל הסיפור כולו}[ .ועכשיו במיוחד לילדים

הקטנים] .5 :כמה מכות ה' הכה את
מצרים? (עשר) ..ומי יידע לומר
אותם לפי הסדר .2 ..איך קראו
לאביו של משה רבנו? (עמרם) ,ולאמא שלו? (יוכבד),
לאחיו הגדול?(אהרון) ,ולאחותו? (מרים) .ומי זו
הייתה "שפרה"? {תואר נכבד ליוכבד שכמיילדת היא הייתה
משפרת את הוולד} .3 .אהרון הכה את מכות הדם
והצפרדע ביאור .למה? {כדי להכיר תודה ליאור שהגן עליו
כשהיה בתיבה}.

שלְ ָחן
רור .כֻ ֹו ֵּר ְךֺ ׁ .
מו ִציאַ .מ ָֻצהָ .מ ֹ
ָר ְח ָצהֹ .
עו ֵּר ְךָ .צפוֻן .זהו ה"אפיקומן" הנכון ע"פ
ֹ
ההלכה :טועמים בגמר הסעודה ולפני הברכה.
מה פירוש "אפיקומן"? {פירושו מארמית לעברית :הוציאו
מיני מתיקה וקינוח} .ולמה אוכלים אותו? {זכר לקרבן
הפסח שהיה נאכל על השבע ,וגם כדי שנישן וטעם מצה בפינו}.

ָ ֻב ֵּר ְךַ .ה ֻלֵּל .נִ ְר ָצה:
ליל הסדר שלנו התקבל לרצון לפני ה' .ומובטח לנו ,כי בניסן נגאלו אבותינו ממצרים,
ובניסן עתידים ישראל להיגאל!

