
הנעלים  והרגשות  הדיבורים  המחשבות, 

ההלל  ועד  מהקידוש  בנו  שהתחדשו 

להבעתם  דרכים  למצוא  ההגדה,  שבסוף 

המעשה. בחיי 

מוציא מצה
בצק  במצה,  מתחילים  אנו  הסעודה  את 

מצרים  יציאת  להחמיץ.  הספיק  שלא 

הנושא  עם  נולד  ן־רגע  ּּבִ בחיפזון,  נעשית 

בתוכו תרבות חדשה ותוכן מוסרי חדש, וכל 

זאת ללא תהליך של צמיחה מתוך העולם 

החירות  המציאות.  לתכתיבי  וללא שעבוד 

לנשמה,  מאפשרת  חיצוניות  מהשפעות 

זה  חיפזון  למי שאנחנו באמת, להתגלות. 

לחם  מצה,  לאכול  בציווי  אצלנו  מתבטא 

המורכב מקמח ומים, ללא תוספות מבחוץ, 

אשר נאפה מיד, ללא תפיחה והתפתחות.

מרור
כבר  מצרים.  ליציאת  כהכנה  בא  העינוי 

הבתרים  בין  בברית  ההגדה,  בתחילת 

שהעינוי  ראינו  הבטחתו'(,  שומר  )'ברוך 

מההכנה  כחלק  מראש  שתוכנן  שלב  הוא 

באים  האלה  הייסורים  ה'.  לעבודת  שלנו 

החפצה  הנשמה  בין  הפער  בעקבות 

אותה.  הכובל  הגוף  לבין  בגוף  להתגלות 

מהיכולת  אותו  שהרחיקו  האדם,  חטאי 

להידבק בה', מונעים מהנשמה להתגלות. 

לדעת  עלינו  אך  ייסורים,  מבקשים  איננו 

מוכן  להיות  הגוף  את  מזככת  שהמרירות 

הנשמה. ולגילוי  ה'  לעבודת 

כורך
ואוכלים  והמרור  המצה  את  כורכים  אנו 

העמוק  למבט  למקדש,  זכר  יחד  אותם 

לחדור  המסוגל  המקדש,  בזמן  שהתגלה 

ולראות גם במרירות את הנשמה ההולכת 

לראות  אנו  גם  שנזכה  בתפילה  ומתגלה. 

זאת!

שולחן עורך
להתקיים  מנת  על  לסעודה.  ניגשים  אנו 

האדם צריך לאכול, אך אכילה מתוך רעב 

עלולה להשכיח ממנו מי הוא באמת. הוא 

את  ולשכוח  הגוף  בצרכי  לשקוע  עלול 

הנעלים שבנפשו. אלא שבמקום  הצדדים 

באכילת  בחרנו  הגוף,  מהכרחי  לברוח 

הכרפס לעורר את הרעב. בחרנו להעלות 

הצדדים  את  אפילו  כולם,  החיים  את 

המבט  לאור  לנפילה.  העלולים  השפלים 

של 'כורך', הרואה בכל סיבוכי העולם את 

מתמלאים  אנו  ובאה,  ההולכת  הגאולה 

אמונה ביכולתנו לעבוד את ה' בכל לבבנו, 

המציאות. בתוככי 

צפון
אנו  האפיקומן,  באכילת  הסעודה,  לאחר 

כזו  אכילה,  של  חדשה  למדרגה  מתעלים 

שאינה מתוך צורך או רעב, אלא לתענוג. 

פתח  הוא  התענוג  בקדושה  באכילה 

הנפש  את  מרחיב  הוא  אלוקים,  לקרבת 

את  המרחיבים  רגשות  באדם  ומעורר 

לא  הוא  האלוקי.  הטוב  עם  שלו  המפגש 

רק חושב ומספר על טובו של ה', כל כולו 

ה'. על  להתענג  פנימה,  נשאב 

ברך
 כוס שלישית – כוס הברכה

ריקה'  בטן  'על  שהיה  מהמגיד  בשונה 

וכביכול היה 'באוויר', עכשיו אנו מתעוררים 

לברך את ה' מתוך הסעודה, מתוך החיים.

| ברכת המזון |

את  המעכבים  הגורמים  את  להסיר  בקשה 

היא  הבקשה  עצם  בעולם.  ה'  אור  גילוי 

להלל  והכנתנו  מהשפעתם  שלנו  התנערות 

השלם.

| שפוך חמתך |

 מזיגת כוס רביעית – כוס ההלל

 הלל 
אינו דומה ההלל שלפני אכילת האפיקומן, 

להלל  ההגדה,  קריאת  של  מהשיא  שנבע 

באכילת  ה'  על  ההתענגות  שלאחריו. 

לברכה  מעוררת  בקדושה  האפיקומן 

שכל  ממה  יותר  עמוק  להלל  המתפתחת 

לעורר. יכולה  שכלית  הבנה 

| ממשיכים את ההלל מהמקום בו הפסקנו |

|  הלל הגדול |
| נשמת כל חי |

| ישתבח |

שתיית כוס רביעית

 נרצה 
אלא  לה',  רצויה  האדם  עבודת  רק  לא 

האדם עצמו רצוי. במדרגה זו הוא מתעלה 

כך שכל המדרגות הקודמות הופכות לחלק 

בחלקים  רק  מתעלה  איננו  הוא  מחייו. 

או  הלל  תפילה,  כמו  חייו,  של  האציליים 

מלאי  חייו  צדדי  כל  אלא  תורה,  לימוד 

לפניו. ורצויים  בה'  דבקות 

| חסל סדור פסח |

| לשנה הבאה בירושלים הבנויה! |

| פיוטים |

| שיר השירים |

עריכת תוכן: 

תלמידי ישיבת רעותא

עימוד ועיצוב: 

עיצוב גרפי

להארות והערות:

hatsaahleseder@gmail.com

 ביאור קצר ובהיר 
המלווה את מהלך הסדר



חלק א: סוף מעשה במחשבה תחילה

קדש
 כוס ראשונה – כוס הקידוש

היום,  את  לקדש  מֻצֶוה  מאיתנו  אחד  כל 

לתת לו משמעות מיוחדת ונשגבת. יום של 

חירות. חירות שהחלה ביציאת מצרים, אך 

ממשיכה לַפֵעם בעולם ולשחררו עוד ועוד 

ממוגבלותו. לכן כל שנה אנו מזכירים זאת 

מחדש בליל הסדר, ביום בו מגיעה פעימה 

חדשה של חירות לעולם.

ורחץ
טהרת הידיים לקראת אכילת הכרפס

הקידוש מביא אותנו אל השאיפה לחופש 

מספיק  איננו  כך  לשם  העולם.  כל  של 

מבט תכליתי המסמן מטרה מרוחקת תוך 

שכחת קיומו של שאר העולם. יש להרחיב 

את המבט ולבחור לראות את הטוב והיופי 

בכל דבר הנקרה בדרכנו. אכילת הכרפס 

צריכה  התיאבון,  את  לעורר  נועדה  אשר 

של  כאכילתם  תענוג,  מתוך  להיעשות 

הכרפס.  את  טובלים  אנו  לכן  מלכים,  בני 

סכנה  טמונה  הזו  המבט  בהרחבת  אמנם, 

ושכחת  הרגעי  לתענוג  התמכרות  של 

להתכוונן  נדרשים  אנו  כך  משום  העיקר, 

הידיים. בנטילת  ולהיטהר 

כרפס
ְמַתֲאֵבן – מאכל מלכים

פתיחת התיאבון נצרכת כאשר אנו רוצים 

כשאנו  צריכים.  שאנו  למה  מעבר  לאכול 

פותחים את התיאבון באכילת הכרפס אנו 

שאומר  מה  רעבים,  להיות  בוחרים  בעצם 

שהאכילה שתבוא בהמשך )בשולחן עורך( 

אינה מחוסר ברירה, מתוך הכרח לקיים את 

הגוף, אלא לתענוג. לאחר הקידוש וטהרת 

הידיים מתגלה דבר נפלא, שהתענוג יכול 

להיות חלק מעבודת ה'. באכילה בקדושה 

זו  התענגות.  באותה  לה'  מתקרב  האדם 

החירות  בחג  שמתגלה  נפלאה  מדרגה 

ונותנת תקווה שהעולם כולו יתעלה אליה.

חלק ב: הדרך אל הגאולה השלימה

יחץ
חלקים,  לשני  האמצעית  המצה  חלוקת 

החלק הקטן לסעודה עצמה והגדול מוצפן 

השלימה  הגאולה  אל  הדרך  לאפיקומן 

לכן  נמצאים,  אנו  בו  מהמקום  מתחילה 

שבים  אנו  בכרפס  אליה  שהבטנו  אחרי 

למקומנו ומתחילים את המסע. במדרגתנו 

הנוכחית אכילתנו באה מהכרח קיום הגוף, 

שֵיאכל  האפיקומן  את  מסתירים  אנו  לכן 

לאחר הסעודה, לתענוג, ומתמקדים בחצי 

לסעודה. המיועד  הקטן, 

אנו  יכולים  למדרגתנו  ששבנו  לאחר 

שההגדה  התודעתי  המסע  את  להתחיל 

בו. ללכת  אותנו  מנחה 

מגיד
 מזיגת כוס שניה – כוס ההגדה

מיקוד ההגדה סביב המצה

| הא לחמא עניא |
| השתא הכא |

…
ארבע שאלות ראשונות

או

שאלות הבן: מה מיוחד בלילה הזה?

| שאלה: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות |

הוציא  לא  ואילו  וכו'  היינו  עבדים  תשובה:   |

וכו'  אנו  הרי  ממצרים  אבותינו  את  הקב"ה 
| לפרעה  היינו  משועבדים 

בעקבות התשובה אנו מגיעים למסקנה:

 | ואפילו כולנו חכמים וכו' מצווה 
עלינו לספר ביציאת מצרים |

סיפור יציאת מצרים דווקא בלילה 

| מעשה בר' אליעזר |

| אמר ר' אלעזר בן עזריה |

…
ארבע שאלות שניות

או

שאלות הבנים על עבודת ה'

הקדמה: מקור השאלות - התורה

| ברוך המקום וכו' שנתן תורה |

השאלות וסגנון התשובה לכל אחד

| כנגד ארבעה בנים |

הזמן של השאלות והמענה

| יכול מראש חדש |

עזיבת  הם  ישראל  עם  תולדות  תשובה: 

העבודה הזרה והתקרבות לעבודת ה' בארץ 

ישראל

 | נאום יהושע בעת הכניסה לארץ: 
מתחילה עובדי ע"ז |

ישראל,  לארץ  בדרך  עלינו  הקב"ה  השגחת 

ובגאולה בסיבוכים 

| ברוך שומר הבטחתו |
| והיא שעמדה |

| ציטוט ופירוש פסוקי הבאת הביכורים, 
 המזכירים את הירידה למצרים, 

 את השעבוד ואת יציאת מצרים: 
'צא ולמד' עד 'אלו עשר מכות' |

| דצ"ך, עד"ש, באח"ב |
| פירוט מכות מצרים והמכות שעל הים |

לברר  אותנו  עוררה  ה'  עבודת  על  השאלה 

בעקבות  לה'.  ישראל  עם  בין  היחס  את 

לקב"ה  להודות  מתעוררים  אנו  התשובה 

השיא  כאשר  עמנו,  שעשה  הטובות  כל  על 

הוא בית הבחירה שנתן לנו לכפר בו על כל 

עוונותינו.

| דיינו |

…
שלוש השאלות האחרונות

או

התייחסות אל השולחן הערוך

| פסח, מצה ומרור |

השאלה והתשובה מתייחסות אל חיינו אנו, אל 

קרבן הפסח, המצה והמרור המונחים לפנינו. 

שהתייחסו  הקודמות,  מהתשובות  בשונה 

עלינו  ומשפיעים  לאבותינו  שנעשו  לדברים 

מדרגות  או  מצרים  משעבוד  )החירות  כיום 

עצמנו  שאנו  אומרת  זו  תשובה  זכינו(,  להן 

במכת  ישראל  של  ההצלה  ממצרים.  יצאנו 

עכבות  בלא  ישראל  אל  ההתגלות  בכורות, 

חבלי  ומרירות  להחמיץ  זמן  לבצק  שיותירו 

משיח, כל אלו ביטויים של קרבת ה' אלינו, 

ולכן: ודור,  בכל דור 

 | בכל דור ודור חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים |

בנו  מתעוררת  הזה  החדש  הגילוי  מתוך 

דחיפה אדירה להלל לקב"ה, המקים מעפר 

דל, שהוציאנו ממצרים. על כך מדברים שני 

הנאמרים  ההלל,  של  הראשונים  הפרקים 

ההגדה. לאחר 

| הללויה |
| בצאת ישראל|

| ברכת גאל ישראל |

שתיית כוס שניה

בעוד שהמגיד היה דיבור על יציאת מצרים 

ומשמעותה, ההלל שבסופו מביע את עומק 

מתרומם  המבט  אליה.  שלנו  השייכות 

אנו  כך  ומתוך  מצרים  יציאת  עם  במפגש 

יכולים לגשת אל הסעודה, אל העלאת כל 

החיים. או במילים אחרות, בסעודה אנחנו 

הנשגבים  החיים  את  לחיות  מתחילים 

עליהם דיברנו עד כה, חיים של עבודת ה', 

וטהרה. קדושה  של 

חלק ג: העלאת כל החיים

רחצה
שבאמירת  מרום  בשמי  הנסיקה  בעקבות 

שגם  תביעה  מתעוררת  וההלל,  ההגדה 

החיים יתעלו למדרגה זו. אלא שאנו צריכים 

ולכן  להתחיל מהמדרגה בה אנו נמצאים, 

השלב הראשון הוא טהרת הידיים שהן כלי 

שלנו. המעשה 

הכרפס,  שלפני  הידיים  מנטילת  בשונה 

אשר מקורה במנהג, נטילה זו היא מצוה, 

היא לא רק שומרת מנפילה, אלא משחררת 

לכל  ומאפשרת  הזה  לעולם  שעבוד  מכל 


