
        כלליכלליכלליכללי
הלכותיו וסדריו מפורטי� במקורות , סחפליל הסדר גולת הכותרת של 

ה רוב הפרק העשירי של מסכת ז הבתלמוד הוקדש לליל. הלכתיי� רבי�

  .הרבה מעבר לקטעי תלמוד שהוקדשו ללילות חגי� אחרי�, פסחי�

, וההלכות המיוחדות נחשב לדבר מורכב, בעוד שבעבר קביעת הסידור

כיו� פשט , מובאי� שישה סדרי� אחרי� לליל הסדרלדוגמה באבודרה� 

מגיד , יח�, כרפס, קדש ורח�, י או לבעלי התוספות"הסדר המיוחס לרש

  .נרצה, הלל, בר�, צפו�, שולח� עור�, כור�, מרור, מצה, מוציא, רחצה

ליל הסדר מוקדש בראש ובראשונה להחדרת ערכי אמונה ויראת שמי� 

, וכ� לספר ביציאת מצרי�" גדת לבינ�וה"ובכ� לקיי� מצוות , לילדי�

עריכת הסדר כהלכתו ובטוב טע� חשובה  .ה על כ�"להודות ולהלל לקב

  :על מנת להתארג� נכו� לליל הסדר יש. מאוד

  .את ההלכות הקשורות לליל הסדרהיטב ללמוד  �

  .ליל הסדרל ומותאמי�ללמוד ולהכי� היטב מדרשי� מתאימי�  �

לקראת  שלא תיווצר עייפות יתר באופ�, לפסחנות בניקיו עילהשק �

  .מנוחה קלה אחרי הצהריי� ובפרט לילדי�ליל הסדר וכ� מומל� 

כ� שליל הסדר יתחיל , להשלי� את ההכנות ועריכת הבית מוקד� �

  .מיד כששבי� מבית הכנסת

        קערת ליל הסדרקערת ליל הסדרקערת ליל הסדרקערת ליל הסדר
אינה מוזכרת , קערת ליל הסדר כקערה המכילה את כל הנדרש למהלכו

תחילת הזכרת הקערה בתקופת , וני�בתלמוד ולא בתקופת הגא

ארבעה מתוכ� , המיני� שקערה ...).שבולי הלקט, תוספות(הראשוני� 

ואילו , ה� חלק ממהל� הסדר, )כרפס(חרוסת וירק , מרור, וה� מצות

  .שני� מתוכ� ה� זכר לקורב� החגיגה וקורב� הפסח

לת זרוע זכר לקורב� הפסח והיא מסמ, נוהגי� לשי� לש� כ� זרוע וביצה

א" על פי שהתבשיל יכול . וביצה זכר לקורב� החגיגה, את הזרוע הנטויה

מפני שבארמית קוראי� , נוהגי� בביצה, להיות ממי� אחר כגו� דג וכדומה

י שאת "פעא ".דבעא רחמנא למיפרק יתנא"לביצה ביעא ויש בה לסמל 

�הזרוע שהוא רק סמל , קורב� הפסח היו צולי� על שיפוד של ע� רימו

 �  .חייבי� לצלותו על שיפוד וא" ראוי לצלותו בדר� שונה מקורב� פסחאי

מסודרת לפי סדר השימוש שיטה אחת , סידור הקערהקיימי� שני צורות 

ושיטה שניה , "ותואי� מעבירי� על המצ"הכלל על פי , בתכולת הקערה

 כיו� בקהילות הספרדי� וחלק מקהילות .י"היא על פי קבלת האר

  .א� אי� זה מעכב, שיטה השניההאשכנזי� מקובלת ה

        קדשקדשקדשקדש
והפוסקי� ,  התינוקותרדמוכדי שלא י, בתלמוד מובא כי אי� לאחרו

, שיהיה אחר צאת הכוכבי�, הדגישו ג� את זמ� ההתחלה המוקד� ביותר

זאת מפני שמצוות חכמי� לשתות ארבע כוסות נקבעה לזמ� הראוי 

 אחד מארבע וכוס הקידוש הוא, ומצה נאכלת רק בלילה, לאכילת מצה

ובפרט א� , א� אי� צור� להחמיר לפי זמ� רבינו ת�, )אבודרה�(הכוסות 

הקידוש קצת הקדימו ובדיעבד א� . יש הדבר יפגע בערנות המשתתפי�

א� לא ידי חובת טיבול , לפני צאת הכוכבי� יוצאי� ידי חובת קידוש

  "קדש"להל� מספר נקודות חשובות לשלב ה . ואכילת המצה) כרפס(הירק 

א� ראוי , יש לסדר את השולח� בכלי� נאי� כל אד� לפי יכולתו �

�  .להשאיר מקו� פנוי כזכר לחורב

כאשר מברכי� שהחיינו בקידוש יש לכוו� לפטור ג� את מצוות  �

  . אכילת המצה והמרור

 . לסמל בזה דר� חירות, ראוי שאד� אחר ימזוג את הכוס למקדש �
אחר בשתי ידיו נכו� לכתחילה שהמקדש יקבל את הכוס מאד�  �

  .ויקדש כאשר הוא אוחזו ביד אחת

הנוהגי� לומר נוסח ו. לכתחילה אי� לומר את הקידוש ע� המקדש �

�  .רשאי� להמשי� במנהג�, הקידוש הארו

        היסבההיסבההיסבההיסבה
  .חובת ההיסבה חלה על שתית ארבע כוסות ואכילת המצות כולל הכור�  .א

על משענות או , נית� ג� להסב על השולח�, רצוי להסב על כרי� וכסתות  .ב

  .מפני  שנראה כאד� דואג, א� לא על ברכי עצמו, הכסא ועל כתפי חברו

יש מעדות אשכנז . פרט לתלמיד אצל רבו, כול� חייבי� בהיסבה  .ג

  . מיסב על שמאל,שמאליאד� ג�  .הפוטרי� את הנשי� מחובת ההיסבה

ובשעת הדחק אפשר , לשתות בלי ברכה/אד� ששכח להיסב חוזר לאכול  .ד

  .שלשיטתו כיו� אי� חובת היסבה, ה"לסמו� על הראבי

        ארבע כוסות ארבע כוסות ארבע כוסות ארבע כוסות 
טעמי� ורמזי� רבי� הובאו בקשר למצוות שתית ארבע כוסות בליל הסדר 

חכמי� לא תיקנו ברכה . ועוד, כנגד ארבע לשונות הגאולה, שתקנו חכמי�

א� ג� אחד מארבע , ה בפני עצמווני שכוס הקידוש הוא מצומפ, ה זוולמצו

סיבה , א� כ� לא נית� לבר� ברכת המצוות על כל ארבע הכוסות, הכוסות

נוספת היא שחכמי� תקנו ברכה רק למצוות הנעשות בפע� אחת ואלו 

  .ארבע הכוסות מתפרשי� על כל ליל הסדר

. צימוקי� או בישול�יי� משריית , מי� ענבי�, )עדי" אדו�(יוצאי� ביי�   .ה

  . בדיעבד יוצאי� ביי� משוחזר

פרט למי שעלול , שתדל לקיי� מצווה זוי, ג� מי שקשה לו לשתות יי�  .ו

�יש לשתות את הכוס בתו� שיעור זמ� . לבוא לידי חולי משתיית היי

  .ויש אומרי� בתו� זמ� אכילת פרס, שתיית רביעית

ולדעת , כל הכוסיש לשתות את � "לדעת הרמב, שיעור הכוס רביעית  .ז

ע ולכ� ראוי להכי� לליל " וכ� נראה דעת השו, די בשתיית רוב הכוס�"הר

  .  הסדר כוסות המכילי� רביעית או מעט יותר ובכ� לצאת ידי חובת כול�

כוס , ל"שתיית ארבע כוסות צריכה להיות בסדר הנכו� שהגדירו חז  .ח

, ת להללשלישית לברכת המזו� ורביעי, שניה על הגדה, ראשונה קידוש

  .א� שותי� לא לפי הסדר לא יוצאי� ידי חובה

מנהג הספרדי� לבר� בורא פרי הגפ� על הכוס הראשונה ולפטור בברכה   .ט

. את הכוס השניה וכ� לבר� על הכוס השלישית ולפטור בה את הרביעית

 .ומנהג האשכנזי� לבר� על כל כוס

        ורחץורחץורחץורחץ
ל נטילה שצריכי� אלא ככ, � זו אינה מיוחדת ליל הסדר דווקאירחיצת ידי

רחיצה זו נועדה יחד ע�  .במש� כל השנה, ליטול לדבר שטיבולו במשקה

, במש� כל השנההרגילי� ליצור שינוי ביחס להרגלי האכילה " כרפס"שלב ה

ולאכול מצה "  לח� מ� האר�המוציא"� לסעודה לבר� ישבמקו� ליטול ידי

  . לפני הסעודהטובלי� הירק במי במלח, ולטבל את הירקות כחלק מהסעודה

רצוי בבית . א� ללא ברכה, נטילת הידיי� על פי כל כללי הנטילה לפת  .י

   .ולא בחצר כדר� חירות

על ידי , אי� צור� לגרו� במכוו� לצור� בנטילה נוספת עבור המוציא מצה .יא

מפני שההתחייבות , נגיעה מכוונת במקומות מכוסי� שבגו" וכדומה

מי ששמר .  מעצ� היסח הדעתנובעת" מוציא מצה"בנטילה נוספת לפני 

  .יטול בלי ברכה" רחצה" י� נקיות ביעל יד

  ".רחצה"$ חוזר ומבר� ב , "ורח�"$ נאד� שטעה וביר� על נטילת ידיי� ב .יב

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" אמרי חז אמרי חז אמרי חז אמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכורעל האד� לש דברי� שלושי�" אורחות צדיקי�"לדעת בעל ה 

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודת כדי שע,בהל בעמקיולהכניס� , �יפעמי

  .עשרי� ואחת מה�בגיליו� הקוד� הובאו . לפניו וחסד ח� ותשא

 לה� לסייע חבריו ע� טובה לעשות לעול� שיזכור $  ושתי�ושתי�ושתי�ושתי�    העשרי�העשרי�העשרי�העשרי�

 ששונא מה לה� וישנא, לנפשו שיאהב מה לה� ויאהב, ובמשא� בטרח�

 כשלב� כי, תורת� על ו�שיעזר נאמני� וריעי� אחי� לקנות והשתדל. לעצמו

 מני לאחד סוד� וגלה, שלומ� דורשי יהיו ורבי�. יאהבו� אז עמה� של�

  )זכירהה שער $ אורחות צדיקי�(                                                  . אל"

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  28שנה שנים עשר גיליון מספר 
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 מפטירי
 מפטירי
  "'מנחת יהודה' וערבה לה"

  )' ד–' מלאכי פרק ג (

  ופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרוניםופוסקים אחרונים    עעעע""""שושושושומרן מרן מרן מרן י י י י """" עפ עפ עפ עפליל הסדרליל הסדרליל הסדרליל הסדרומנהגי ומנהגי ומנהגי ומנהגי מהלכות מהלכות מהלכות מהלכות 

  פרסומי� תורניי�
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע
  


