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 1 פתיחה לדיני ליל הסדר
 

 
 לדיני ליל הסדר פתיחה

 
ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי פותח בחלום שחלם מלך כוזר, שבו נאמר לו "כונתך רצויה 

להים אבל המעשה שלך אינו רצוי". מלך כוזר הלך בעקבות חלומו, חיפש את -אצל א
 המעשה הרצוי והגיע מתוך כך ליהדות, התגייר וקיבל על עצמו עול מלכות שמים. 

אמונה אומרת דרשני, והרי אין אנו שותפים  קביעת חלומו של מלך כוזר כבסיס לספר
 לחלומו של מלך כוזר, וממילא דרכו לאמונה אינה יכולה להיות דרכנו.

התשובה לשאלה זו פשוטה. אולי איננו מודעים לכך, אך אנו שותפים מלאים לחלומו 
של מלך כוזר, ודרכו לאמונה זהה לדרכנו. גם אנו חלמנו חלום, וחלום זה הוא הבסיס 

להיך אשר -נתנו. בחלומנו לא נאמר "מעשך אינו רצוי" אלא נאמר לנו "אנכי ה' אלאמו
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". האמונה אינה מבוססת, על פי תפיסתו של רבי יהודה 

להית שבמעמד הר -להית, וכפי שההתגלות א-הלוי, על הכרה שכלית אלא על התגלות א
להית שבחלומו של מלך כוזר, היא הבסיס -ות האסיני היא הבסיס לאמונתנו, כך ההתגל

 לחיפושו אחר המעשה הרצוי.

חלומו של מלך כוזר הוא חוויה מכוננת עבורו. ההכרה שיש מעשה רצוי ועליו לחפשו, 
היא הבסיס בזהותו האישית והיא מהוה את הציר המרכזי של חייו. כך גם מעמד הר סיני 

 מהוה את הציר המרכזי של חיינו. 

להים היא הוודאות -ואחד מעם ישראל אמור להגיע להכרה שמציאות א כל אחד
המוחלטת ביותר שיש בידו, היא העוגן המרכזי של קיומו והיא בסיס חייו. אדם מישראל 

כל עצמותי להים בהכרתו השכלית, בחוויתו הרגשית וכצורך נפשי. "-חש את מציאות א
 ג אליך על אפיקי מים כן נפשי תער   גכאיל תער  , "]תהלים לה, י[" מי כמוך ה'תאמרנה 

 .]שם ג[" להים-להים לאל חי מתי אבוא ואראה פני א-צמאה נפשי לא, "]שם מב, ב[" להים-א

 

להית, והרי אנו לא -מהיכן אתה יודע שהיתה התגלות א וכאן הבן שואל: מניין לך?
 ראינו התגלות זו? 

בהוויתו של הבן. אנו,  להית-אנו איננו מחכים לשאלה זו וצורבים את ההכרה הא
להית היא הבסיס לתשובות השונות -המכירים היטב שאלה זו, סוברים שצריבת התודעה הא

 שיש לענות על שאלה זו. 

להית בהוויה של כל אחד ואחד מאתנו. -לליל הסדר תפקיד מרכזי בצריבת התודעה הא
דור לדור חכמים בנו את ליל הסדר כחוויה מכוננת של העצמת האמונה, והעברתה מ

כמציאות בסיסית שאינה ניתנת לערעור. דורות שונים יושבים יחד סביב שולחן הסדר וכל 
 אחד ואחד חווה חוויה זו לפי יכולתו ורמתו.

המנהג לומר שיר השירים לאחר סיום סדר ליל הפסח, מבוסס כנראה על נקודה זו. חווית  
 רה כנסת ישראל לדודה.האמונה שמוצתה עד תומה באה לידי ביטוי בשיר הערגה שש
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נקודת הכובד ההלכתית של ליל הסדר שונה מנקודת נקודה זו גם מסבירה את העובדה ש
איסור אכילת חמץ,  - הכובד של שאר ימי הפסח. ימי הפסח מאופיינים בעיקר באיסורים

מצוות, הכמיהה של הרעיה מאופיין בלעומת זאת, ליל הסדר, . איסור בל יראה ובל ימצא
 לדודה באה לידי ביטוי בריבוי מצוות עשה. 

 בזמן הזה מקיימים בליל הסדר את המצוות הבאות:

 מהתורה: א. אכילת מצה. ב. סיפור יציאת מצרים.

 מדרבנן: א. אכילת מרור. ב. הסיבה. ג. ארבע כוסות. ד. הלל. ה. יש אומרים: חרוסת.
 

 
 

 ים בהלכות ליל הסדר הם:הנושאים המרכזיים הנידונ

  איסור אכילה בערב פסח ותענית בערב פסח, איסור אכילת מצה בערב פסח[דיני ערב פסח[ 

  סיפור יציאת מצרים, מצה[מצוות הלילה מהתורה[ 

  פסח, מצה, מרור, הסיבה, ארבע כוסות, אכילת פרוסה, חרוסת, הלל[חווית השעבוד והגאולה[ 

  פיקומן, שני תבשילים[]כורך, אזכרון פסח בבית המקדש 

  טיבול ראשון, הבאת השלחן ועקירתו[היכר לתינוקות[ 

  ברכה ראשונה ואחרונה על ארבע כוסות, ברכה אחרונה על הכרפס, דיני הברכות בליל הסדר[

 ברכה ראשונה על המרור, ברכה לפני ההלל ואחריו[

  עד חצות או עד עלות השחר[זמן המצוות[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


