
 
 

 

                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ורחץ 
כל אחד קם ליטול ידיים בעצמו.  

                מותר לדבר אחרי הנטילה.

הנטילה כדי להתמיה את הילדים.  

שרואים שנוטלים ידיים אבל לא  

)כרפס(  ירק  אלא  אוכלים מצה.

 טבול במי מלח. 

 קדש 
סמוך לקידוש מכין בעל הבית וכל  

בחור מגיל בר מצווה את הקערה. )לא  

 מכינים מראש(

משתמשים בגביע כסף ללא רגל. היא  

 אחרי ין של הקערה.מונחת בצד ימ

  :מברךשמיעת הקידוש כל אחד 

שותה את הכוס שלו  ו .."הגפן"..

 בהסיבה. 

 כרפס 
לוקחים מהקערה את הבצל לכרפס.  

 מי שלא יכול ייקח תפוח אדמה. 

כדי להתמיה את התינוקות למה  

שייראה להם מוזר   אוכלים כרפס

  אוכלים ללא הסיבה. ויסתקרנו.

               כשמסיימים לא מחזירים לקערה. 

 דברים.  5  על הקערה נשארים 

 ברך 
לפני ברכת המזון מוזגים את כוסו של  

כוסו של  את אליהו. הרבי נוהג למזוג 

 אליהו בכוס של זכוכית.

הכוס השלישית   אחר כך מוזג את

                                לברכת המזון. 

 ". יעלה ויבוא: " לומר  לזכור

 הלל 
לוקחים מנורת נרות דולקים והולכים  

 לפתוח את הדלת לאליהו. 
 

בנו הרבי  הרבי הרש"ב אמר פעם ל

, אל  בעת פתיחת הדלת" :הריי"ץ

      . "תבקש גשמיות תבקש רוחניות

                                אך לא מדקדקין על כך.

תיקות  הרבי אמר את פרקי ההלל במ

 ובדביקות. 

לא מדקדקים לסיים את ההלל לפני  

 חצות הלילה. 

 נרצה 
אחרי שעשה לפי הסדר את כל סימני  

הסדר הדבר רצוי אצל ה'. הוא מרוצה  

 לשמים.

לשנה הבאה בירושלים.   ,אחרי אמירת

מחזירים את היין   "קלי אתה.."מנגנים 

, שוב  מכוסו של אליהו לתוך הבקבוק 

שופכים לכוס ושוב מחזירים לבקבוק..  

 כך כמה פעמים כל עוד שרים. 

לא אומרים חסל סידור פסח כי פסח  

הוא נמשך לכל השנה  ,לא מסתיים 

 . כולה

 / בסיום ליל הסדר   ליל שימורים 

בלילה זה בקריאת שמע אומרים רק 

ואת ברכת  " ואהבת" "שמע"את 

. כי לילה זה שמור מן  "המפיל"

 המזיקין. 

. 

 מנהגים מיוחדים לכל סימן ומנהגי הרבי. 

 של כל סימן. מתחת להסבר  גזרי והדביקי בהגדה לפי הסדר . 

                                        



 
 
 
 
 
 

 במגיד 
: מקדימים לומר "אבא   "מה נשתנה"ב

 ". כל המשתתפיםקושיות 4אשאל אותך 

שואלים לפי הסדר מהקטן ועד הגדול.  

                            ש. מנהג חב"ד לומר באידי

                                         הכוונה לה' .  –אבא 

במה שונה הגאולה  שואלים את ה'  רמז 

העתידה בקרוב מכל שאר הגאולות שהיו. 

                                             יבות בספור יציאת מצרים . יגם נשים ח

                               :ההגדה לא מברכים על מצוות

יצאנו ידי חובה בברכה בקידוש שמוזכר   א.

                                            ת מצרים. אבו יצי 

זוהי   של יציאת מצריםאמירת הניסים  ב.

כמו   ברכה לברכהמברכים  ואיןהברכה. 

 על ברכת המזון.  ברכה  מברכים  שלא

 יחץ 
בתוך  מכוסה  ה כשהיא פורסים את המצ

. את (. )בלי לראותשל הקערההמפה 

הגדול של האפיקומן חותכים  החלק 

  2עוטפים בבד ומניחים בין  חתיכות. 5ל

חטוף  נוהגים לא ל של ההסיבה. הכרים

 את האפיקומן לחינוך.

 רחצה 
 

מסביר לפני הנטילה את כל  הרבי היה 

הדינים הקשורים לסימני הסדר מרחצה  

 . ועד כורך

מקפידים לנגב היטב את הידיים לפני  

 משרויה( מנעשנוגעים במצה. )להי 

 

 מצה 
ברכים שהחיינו על אכילת המצה  לא מ

כי אמרנו שהחיינו בקידוש. וזה חל על  

 ושים בלילה הזה. כל המצוות שע

כזיתים מצה.   2בעל הקערה אוכל 

ושאר המסובים מצווים לאכול כזית 

 בלי לדבר עד סיום כל הכזית.

 מצה בליל הסדר נקראת : 

 מאכל אמונה. 

 ומאכל רפואה. 

 

 מוציא 
מברכים קודם המוציא ואח"כ על  

אכילת מצה . כי תדיר ושאינו תדיר  

 תדיר קודם. 

המצות ובאמצע את    2אוחז את 

השבורה מיחץ להזכיר לחם עוני. לא  

 בגלל חיבוב מצווה.   טובלים במלח

 

 מרור 
יש שאוכלים חריין מגורד ועוטפים  

בתוך עלי חסה . יש אוכלים חריין  

פעמים בחרוסת    3בגוש. טובלים 

 מנערים קצת מברכים ואוכלים.

 

 כורך 
בשביל הכורך מכינים את החרוסת יבשה  

 . ות מרוסקים בלי מים ובלי ייןרק פר

 כדי שלא תהיה שרויה.

 

 שולחן עורך 
בתחילת הסעודה אוכלים את הביצה  

                                      הקשה מהקערה. 

                                    . משובחים םאוכלים מטעמי 

                            מכל חשש שרויה.  דיש להיזהר מא

                                  מחנכים גם את הילדים לכך. 

שאר מקום  יולא אוכלים לשובע שי

 לאכילת האפיקומן.. 

 

 צפון 
יש לחלק מהאפיקומן לכל בני הבית.  

  לתמימים השלוחיםהרבי חילק 

ים בני  ואמר שהם נקרא  מהאפיקומן

לים  כ. לשים לב לשתות לפני שאוביתו

  .כדי שלא יהיה צמא  את האפיקומן

אחרי האפיקומן אסור לטעום מאומה,  

 . שאר בפינו טעם המצהיכדי שי

מדקדקים לאכול את האפיקומן לפני  

 חצות הלילה. 



 
 

 

 ,בחרוסת  וטובלים, מרור  כזית לוקחים

 כדי המרור מעל החרוסת את מנערים

 ומברכים  המרירות טעםיתבטל  שלא

                                                 :וז  ברכה
רּוְך ר בָּ נּו ... ֲאשֶׁ שָּ יו ִקדְּ ֹותָּ ִמצְּ  בְּ

נּו ִצּוָּ רֹור ַעל ֲאִכיַלת וְּ מכוונים  :מָּ
                               בברכה גם על הכורך שנאכל בהמשך.

 : בלא הסיבה אוכלים  את המרור 

 ,התחתונה השלישית מצהמן ה לוקחים

   כזית חזרת  ביניהםחתיכות מניחים   2
  לים במעט חרוסת וב ט ) מן הקערה( 
יכה להיות יבשה מחשש )החרוסת  צר

 ומצה מעל מצה  יחד כורכיםשרויה( 

 :ואומרים מתחת

ן ה כֵּ שָּ ל עָּ יָּה ...ִהלֵּ ְך הָּ ַסח כֹורֵּ  פֶׁ
ה רֹור ַמצָּ ל ּומָּ אֹוכֵּ ַיַחד וְּ  ... בְּ

 ובהסיבה.  ביחד םיאוכל

 

  צפונה לוקחים כזית מהמצה שהייתה 
. צריך בהסבה ואוכלים  אפיקומן ל 

לאכלה קודם חצות הלילה. אחרי 
  ולא ישתו   לא יאכלו אכילת האפיקומן 

כוסות(   4כוסות היין למצוות  2)מלבד 
 ר את טעם המצה בפינו. כדי להשאי

 את מגביהים  ,המצות את קצת מגלים

ההגדה  את  הגיד ל  מתחיליםו  הקערה
 :בארמית הנאמרות הבאות במילים

א א עניא... הֵּ מָּ  ַלחְּ
ה להשתתף צ מזמינים את כל מי שרו

 בסדר. 
 את ומסלקים המצות  את חזרה מכסים

 וכאן שניה כוס  מוזגים .אחר לצד רההקע 

ַתנָּה ַמה  שואלים  :ּנשְּ
  –ההגדה סיפור  את כל  ואומרים

 . יציאת מצרים אבינו עד אברהם מ 

 :ומברכים לסעודה   ידים נוטלים

רּוְך ִטיַלת ַעל...  בָּ  :ידים נְּ

מניחים למצה התחתונה שבקערה  
המצות   2אוחזים את   להישמט.

העליונות לבד ) ויש לכוון שברכה זו  
ול גם על אכילת הכורך וגם על חת

 כילת האפיקומן( ומברכים:א
רּוְך ר בָּ נּו ֲאשֶׁ שָּ יו ִקדְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ ִצּוָּ  וְּ

ה ַעל ֲאִכיַלת  :ַמצָּ

  כזית מהמצה העליונהלוקחים 
 בהסבה. והאמצעית ואוכלים 

לאכילת    ללא ברכה ידים   נוטלים
ס. מפני שטובלים ירק במשהו  הכרפ 

 רטוב )מי מלח(. 

                                       : רביעית  כוס על מברכים
רּוְך  א...  בָּ ִרי בֹורֵּ הגפן:                         פְּ

 :בהסיבה  ושותים
...                                      ברכה אחרונה: לאחר מכן מברכים  

רּוך... ן  ַעל בָּ פֶׁ                                           ...ַהגֶׁ
                                                    ואומרים:

ה נָּ שָּ ה לְּ אָּ ִים ַהבָּ לָּ                                      :ִבירּושָּ
וחביב לפני   נרצהשעושה כסדר הזה ומי 

 ה'! 

 במי טובלים כרפס מכזית פחות יםנוטל

 :ומברכים מלח 

רּוְך א בָּ ה... בֹורֵּ ִרי ַאתָּ ה פְּ מָּ ֲאדָּ  :הָּ
 המרור על גם מכוונים  זו בברכה

 .הסדר בהמשך שנאכל

 

הכוסות ,   4מתוך   כוס ראשונהמוזגים  
. על  בהסבה על היין ושותים  מקדשים

 דרך חירות.  צד שמאל שזוהי

 

 הדלת ופותחין רביעית כוס מוזגים

 :ואומרים הנביא אליהו כניסת לכבוד
פך ְּ  ָך שְּ תְּ ל ֲחמָּ      ַהגֹוִים... אֶׁ

 הלל. וממשיכים באמירת  

  תברכ  מברכים,  כוס שלישיתמוזגים  
     . מברכים:                                         המזון 

א ִרי בֹורֵּ ן פְּ פֶׁ                                     :ַהגָּ
 .  בהסבה את הכוס השלישית  שותיםו

 לשניים, האמצעית המצה את חוצים

 2בין  מחזירים לקערה   החלק הקטן  את
                                             המצות השלימות.       

.  ׳אפיקומן' ל שומרים הגדול  החלק את  
 עוטפים במפית ומצניעים.

 

המצות שנותרו בקערה ,  לוקחים את 
המצה  כלומר המצות השלימות וביניהן 

האמצעית החצויה, מגביהין אותן בעודן 
בקערה ומברכים:                                          

רּוְך... ם ַהּמֹוִציא בָּ חֶׁ ץ ִמן לֶׁ רֶׁ אָּ  :הָּ

הסבר של כל  

מה   –סימן 

 עושים . 

גזרי והדביקי  

מתחת  בהתאמה 

לתמונה של  

 הסימן. 

 שימי לב: 

המילים  

המסומנות בקו  

עוזרות לגלות  

מהו הסימן  

 המתאים. 


