
עותניאל מנצור

קערת ליל הסדר 
בעדות ישראל

טרם תחילת הקידוש וליל הסדר, עלינו להכין את שולחן הסדר כל אחד כפי 
מנהג אבותיו וריבותיו. אחד הדברים העיקריים שעלינו לערוך הוא את "קערת 

ליל הסדר". מנהגים שונים יש בעדות ישראל בנוגע לסדר הקערה, השולחן 
וכיוצ"ב. הקערה צריכה להכיל מצות, מרור, כרפס, חרוסת וביצה. יש לציין 

שגם במאכלים אלה יש מנהגים שונים כפי שאציין בהמשך. 

לוב וגרוזיה
מנהג מיוחד יש לעדות אלו שמניחים בקערה ביצים כמניין הנפשות 
שיש בסדר. במקרה שיש אשה בהריון מניחים ביצה גם על העובר. 

תימן
המנהג הקדום של יהודי תימן שאין קערה מיוחדת אלא כל השולחן 

עצמו הוא כקערה. ולכן יהודי תימן הניחו סביב השולחן שפע של ירק: 
חסה, פטרוזיליה, עלי צנון, כרפס ועוד. בנוסף, הניחו על השולחן את 

המצות, מרור, חרוסת, בשר וביצה לנוהגים. 

יש לציין שזהו המנהג הרווח בעדת תימן עד ימינו אנו. אמנם לפני אחד 
מפוסקי תימן הגדולים הרב יחיא צאלח כתב שיש להמשיך במנהג זה 

ובנוסף לדאוג לקערה שתהיה על יד בעל הסדר, וז"ל בפירושו להגדה: 
"שנכון למדקדקים להניח בקערה לפני בעל הבית המנהיג את הסדר 

וכולם נגררים אחריו, ושאר השולחן כולו ישאר כפי מנהגינו הידוע, 
שהוא מלא ומעוטר סביב סביב בשפע, לכבוד ולתפארת". 

                                                  ביצה
                             מרור                                    בשר מבושל

                                                 מצות                 בשר צלוי
                             כרפס                                     חרוסת

)קערת הסדר ע"פ מהרי"ץ(

חב"ד
קערת ליל הסדר בחסידות חב"ד היא אישית לכל אחד מבני המשפחה. 

ובמקום קערה הם משתמשים בשלש מצות קעורות שמניחים אותם 
זו על גבי זו ומפרידים במפית בין המצות. הרבי מחב"ד הביא טעמים 

מספר למנהג זה, אחד הטעמים זה שכל מצה היא כנגד כהן, לוי 
וישראל; או לזכר אברהם יצחק ויעקב. על גבי קערת הסדר הם מניחים 

את הדברים הבאים: זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס וחזרת. להלן סדר 
הקערה:

זרוע              ביצה
מרור

חרוסת           כרפס
חזרת

קרבן פסח וחגיגה
כשבית המקדש היה קיים היו מניחים גם את בשר קרבן פסח על 

השולחן, ומאז שנחרב המקדש תקנו חכמים להניח בקערה שני 
תבשילים, אחד זכר לקרבן פסח והשני זכר לקרבן חגיגה שהיו מקריבים 
בכל יום טוב. גם בנוגע למאכל שצריך להיות לזכר קרבן פסח וחגיגה יש 

מנהגים שונים. חלק מיהודי תימן הבחינו ביניהם בכל ששני המאכלים 
היו בשר: בשר צלי – זכר לקרבן פסח; בשר מבושל – זכר לקרבן חגיגה. 

ישנם גם שנהגו במקום מבושל לדאוג לביצה כפי שנוהגים עדות 
 נוספות. המנהג הרווח אצל הספרדים הוא זרוע )רגל קדמית של הבהמה( 
זכר לקרבן פסח וביצה זכר לקרבן חגיגה. האשכנזים ברובם שמו כנף 

עוף זכר לקרבן פסח. 

 למה דווקא ביצה?
יש לציין שעדות ישראל נהגו לקחת ביצה כי זה מאכל שנהגו לתת 

לאבלים שמסמל שהעולם מסתובב ובסופו של דבר עם ישראל יצא 
ממצרים והגיע לארצו, ועתיד הוא לבנות את בית המקדש. הסבר נוסף 

לקוח משם הביצה עצמה. ביצה בארמית נאמת "ביעא" שפירושו 
תחינה ובקשה, דבר שמסמל את בקשתנו שה' יגאלנו בקרוב. 

סדר הקערה ומנהגיה בעדות ישראל

מרוקו ויוצאי צפון אפריקה
מנהג מרוקו לסבב את קערת ליל הסדר מעל ראשי כל הנוכחים. 

בעל הסדר עובר אחד אחד מסובב את "קערת ההגדה" הגדולה 
והמסודרת 3 פעמים מעל כל ראש ואומר בקול רם את תחילת ההגדה 

במנגינה "בבהילו יצאנו ממצרים הא לחמא עניא בני חורין". יש הנוהגים 
להיכנס גם לבתי קרוביהם, שכניהם ומכריהם בשעת קריאת ההגדה, 

להרים גם שם את הקערה ולסובב אותה מעל ראשי המסובים; ואלו על 
ראשי האורחים, ובפי כולם השיר "בבהילו". עם צאת האורחים חוזרים 

המסובים לקריאת ההגדה, וחוזר חלילה עם היכנס אורחים נוספים 
)ילקוט מנהגים, א(.

סדר הקערה הרווח כיום לעדה זו הוא: הזרוע מימין, הביצה משמאל 
והמרור תחתם באמצע, החרוסת תחת הזרוע, הכרפס תחת הביצה, 

החזרת - למי שנוהג - מתחת המרור.

מרכז מורשת עדות הרמב"ם


