
בפורמט עומד לנוחות מירבית
עם הנחיות הלכתיות ומנהגי הרבי



ִדיַקת   ֵסֶדר ּבְ
ּוִבעּור ָחֵמץ 

האחת,  נייר.  שקיות  ושתי  עץ  כף  נוצה,  שעוה,  נר  להכין  יש 
להכניס בה את 'פתיתי החמץ' שנמצאו בבדיקה. השנייה, שקית 
החמץ',  'פתיתי  של  הנייר  שקית  את  בה  לעטוף   – יותר  גדולה 

שאריות הנר של הבדיקה, הנוצה וכף העץ.

ראוי ליטול את הידיים לפני 'בדיקת חמץ'.

ֵדי  ּכְ ִדיָקה  ַהּבְ ֹקֶדם  ַמה  ְזַמן  ה  ָקׁשֶ ָחֵמץ  ִתיֵתי  ּפְ יַח  ְלַהּנִ ְנָהג  ַהּמִ
ִתיִתין.  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ יַח  ְלַהּנִ ֵיׁש  ָלה  ּבָ ַהּקַ י  ּפִ ְוַעל  ַהּבֹוֵדק.  ְמְצֵאם  ּיִ ׁשֶ

ְתִחיל ִלְבּדֹק ְיָבֵרְך:  ּיַ ְוֹקֶדם ׁשֶ

הבדיקה,  שאחר  חמץ  ביטול  חמץ,  בדיקת  על  חלה  זו,  ברכה 
ושריפת החמץ.

בשעת הברכה, מחזיקים את הנר ביד ימין – כשהוא דלוק.

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
עּור ָחֵמץ:  נּו ַעל ּבִ ְוִצּוָ

אין לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה. 

מתחילים את הבדיקה מהחדר שבו עומדים בשעת הברכה.

שעלול  המקומות  בכל  ולחפש  ביסודיות,  הבית  את  לבדוק  יש 
היה להיכנס בהם חמץ. גם המקומות שניקו אותם לקראת החג, 
צריכים בדיקה לאור הנר. ומנהגנו, להאריך ביותר בבדיקת חמץ.

לאחרי כל ההכנות לחג, ולימוד הלכותיו – פעמים, אשר כשמגיעים ל'ליל 
הסדר', מחמת המאמץ בהכנת החג וסידור צרכיו, מתקשים לזכור את פרטי 
ההנהגה הרצויה בלילה זה. לשם כך, מוגשת לפניכם  'הגדה של פסח' – 

מאירת עיניים בפורמט עומד, לנוחות מירבית על שולחן ליל הסדר.

בין קטעי ההגדה, נוספו הנחיות מעשיות המחויבות על פי ההלכה, וכן את 
ההנהגות שנמסרו מרבותינו נשיאנו. חלק מההוראות כבר נכתבו על ידי 

רבינו הזקן בעצמו. בהגדה זו נוספו ההנהגות שהתווספו במרוצת הדורות 
על פי הוראות רבותינו נשיאנו, ומנהגי הרבי.

וזאת למודעי, ההנחיות ההלכתיות בהגדה הובאו בקצרה למען ירוץ בו 
הקורא בליל הסדר עצמו, על מנת ללמוד את כל הלכות פסח כדבעי, 

הוצאנו לאור את הספר "הלכה למעשה - פסח"

יהי רצון שעל ידי העיסוק המוגבר בהלכות 'חג הפסח', גאולת מצרים 
– נבוא תיכף ומיד, באופן של 'פסח', דילוג וקפיצה לגאולה העתידה. 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יו"ל ע"י
מכון הלכה חב"ד

ב"ה

© כל הזכויות שמורות

אין לצלם או להעתיק קטעים/חלקים מהספר ללא רשות בכתב מהמו"ל
office@smslarav.co.il  הערות והארות ניתן לשלוח למייל

smslarav.co.il :לשכת ההלכה: סמס לרב: 055-7081737 קו לרב: 077-2251770 אתר
להזמנות 02-3011-770
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ִדיַקת   ֵסֶדר ּבְ
ּוִבעּור ָחֵמץ 

האחת,  נייר.  שקיות  ושתי  עץ  כף  נוצה,  שעוה,  נר  להכין  יש 
להכניס בה את 'פתיתי החמץ' שנמצאו בבדיקה. השנייה, שקית 
החמץ',  'פתיתי  של  הנייר  שקית  את  בה  לעטוף   – יותר  גדולה 

שאריות הנר של הבדיקה, הנוצה וכף העץ.

ראוי ליטול את הידיים לפני 'בדיקת חמץ'.

ֵדי  ּכְ ִדיָקה  ַהּבְ ֹקֶדם  ַמה  ְזַמן  ה  ָקׁשֶ ָחֵמץ  ִתיֵתי  ּפְ יַח  ְלַהּנִ ְנָהג  ַהּמִ
ִתיִתין.  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ יַח  ְלַהּנִ ֵיׁש  ָלה  ּבָ ַהּקַ י  ּפִ ְוַעל  ַהּבֹוֵדק.  ְמְצֵאם  ּיִ ׁשֶ

ְתִחיל ִלְבּדֹק ְיָבֵרְך:  ּיַ ְוֹקֶדם ׁשֶ

הבדיקה,  שאחר  חמץ  ביטול  חמץ,  בדיקת  על  חלה  זו,  ברכה 
ושריפת החמץ.

בשעת הברכה, מחזיקים את הנר ביד ימין – כשהוא דלוק.

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
עּור ָחֵמץ:  נּו ַעל ּבִ ְוִצּוָ

אין לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה. 

מתחילים את הבדיקה מהחדר שבו עומדים בשעת הברכה.

שעלול  המקומות  בכל  ולחפש  ביסודיות,  הבית  את  לבדוק  יש 
היה להיכנס בהם חמץ. גם המקומות שניקו אותם לקראת החג, 
צריכים בדיקה לאור הנר. ומנהגנו, להאריך ביותר בבדיקת חמץ.

 סֵֶדר בְִּדיַקת 
וּבִעוּר חָמֵץ
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ָדִקים  ּסְ ּבַ ם  ּגַ ֲחבֹואֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ ר  ַהּנֵ ְלאֹור  ׂש  ְלַחּפֵ ְוָצִריְך 
ֲאִפּלּו  ִדיָקה  ַהּבְ ת  ִלְתִחּלַ ָרָכה  ַהּבְ ין  ּבֵ ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  ְרַקע.  ּקַ ּבַ ׁשֶ
ל  ִדיָקה, ּכָ ּלֹא ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ יַח, ׁשֶ ּלֹא ָיׂשִ ִדיָקה. ְוָנכֹון ׁשֶ ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ
קּו  ְבּדְ ּיִ ָרָכה, ׁשֶ ֹמַע ַהּבְ יתֹו ֶאְצלֹו ִלׁשְ ֵני ּבֵ ִדיָקתֹו. ְוַיֲעִמיד ִמּבְ ְזַמן ּבְ
ֶחֶדר  ה ּבַ ִחּלָ ֲהרּו ִלְבּדֹק ּתְ יְנַתִים. ְוִיּזָ יחּו ּבֵ ְמקֹומֹו, ְולֹא ָיׂשִ ִאיׁש ּבִ
ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ִלְבּדֹק  ֵיְלכּו  ְולֹא  ָרָכה,  ַהּבְ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ מּוְך  ַהּסָ
ר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָחֵמץ  ּבֶ ֵהר,  ִיּזָ ִדיָקה  ַהּבְ ְוַאַחר  ַאֵחר.  ְלֶחֶדר  ָרָכה  ַהּבְ
ּלֹא יֹוִליכּוהּו  ֵרָפה אֹו ַלֲאִכיָלה, ְלׁשֹוְמרֹו ׁשֶ ְלַהְצִניעֹו ְלָמָחר ִלׂשְ
אֹו  ינֹוקֹות  ּתִ ְיֵדי  ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ֵרר  ְוִיְתּגָ ֵרר  ִיְתּפָ ּלֹא  ׁשֶ ְוָאָנה,  ָאָנה 

ִדיָקה ְויֹאַמר:  ל ַאַחר ַהּבְ ִרים. ְוַגם ָצִריְך ְלַבּטֵ ַעְכּבָ

לאחר הבדיקה, מבטלים ומפקירים את כל החמץ שיש ברשותנו. 
ואומרים:

ּוְדָלא  ֲחִמיֵתיּה  ָלא  ּדְ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא   ֲחִמיָרא  ל ּכָ
ַעְפָרא  ּכְ ֶהְפֵקר  ְוֶלֱהֵוי  ֵטל  ִלּבָ ֵליּה  ְיַדְעָנא  ּוְדָלא  יּה  ִבַעְרּתֵ

ְדַאְרָעא: 

ושלא  ראיתיו,  שלא  ברשותי  שיש  וחמץ  שאור  "כל  ]תרגום: 
ביערתיו ושאיני יודע עליו יהא בטל ויהא הפקר כעפר הארץ"[.

שכל   – גמורה  החלטה  ומתוך  שלם,  בלב  שיהיה  צריך  הביטול 
החמץ שברשותנו, אינו חשוב בעינינו כלל, והרי הוא כעפר ממש.

לאחר הבדיקה, מניחים את הנר, הנוצה ושקית הנייר של 'פתיתי 
החמץ' בתוך כף עץ, ועוטפים את הכל – בשקית הנייר הגדולה. 
מידית  חלק  ומשאירים  מלמעלה  קושרים  הגדולה  השקית  את 

הכף, מחוץ לשקית.

שריפת חמץ

יש לשרוף את החמץ במדורה מיוחדת המיועדת ל'שריפת חמץ'.

כדאי להזדרז ולשרוף את החמץ במהלך השעה החמישית, ולא 
בסוף השעה – כדי שהחמץ יספיק להישרף כראוי לפני סוף הזמן 

המיועד לשריפה.

ְרֶפּנּו  ְוִיׂשְ ַעְצמֹו  ְפֵני  ּבִ ְמדּוָרה  לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ה'  ָעה  ׁשָ ּבְ י"ד  יֹום  ּבְ
ֶלּנּו. ּוְבִבּטּול ַהּיֹום יֹאַמר:  ִויַבּטְ

ֲחִזיֵתיּה  ּוְדָלא  ֲחִזיֵתיּה  ּדַ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא   ֲחִמיָרא  ל ּכָ
ֵטל  יּה ִלּבָ יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ֲחִמיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִמיֵתיּה ְדִבַעְרּתֵ ּדַ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא.  ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ

]תרגום: "כל שאור וחמץ שיש ברשותי שראיתיו )מעולם( ושלא 
ראיתיו )מעולם( שראיתיו )בשעת הבדיקה( ושלא ראיתיו )בשעת 
הבדיקה(, שביערתיו ושלא ביערתיו, יהא בטל ויהא הפקר כעפר 

הארץ"[.

ֵרַפת ֶהָחֵמץ יֹאַמר ֶזה:  ַעת ׂשְ ִתיִתין ּוִבׁשְ ָרה ּפְ רֹף ֲעׂשָ ְוֵיׁש ִלׂשְ

יִתי  ֲאִני ְמַבֵער ָחֵמץ ִמּבֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ּכְ ָפֶניָך ְיהֹוָ  ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי
ֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ  ְמָאה ּתַ ל ַהִחיצֹוִנים ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ַבֵער ֶאת ּכָ ְך ּתְ ּוֵמְרׁשּוִתי ּכַ

ֱאֶמת ְוָכל ִסְטָרא  ָך ּבֶ ר ְלָעְבּדְ ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ נּו ְוִתּתֵ ֲעִביֵרהּו ֵמִאּתָ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהַרע ּתַ

ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ  ְכֶלה ְוַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ן ּתִ ָעׁשָ ָעה ּבֶ ִלּפֹות ְוָכל ָהִרׁשְ ַאֲחָרא ְוָכל ַהּקְ

ֶאת  ַעְרּתָ  ּבִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ט  ּפָ ִמׁשְ ּוְברּוַח  ֵער  ּבַ רּוַח  ּבְ ַבֲעֵרם  ּתְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ִעיִקים  ַהּמְ ְוָכל 

ה ָאֵמן ֶסָלה:  ִמים ָהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ ּיָ ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ּבַ

)קודם שיאמר  בתוך המדורה  כראוי  נשרף  לוודא שהחמץ  טוב 
"כל חמירא"(. 
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ָדִקים  ּסְ ּבַ ם  ּגַ ֲחבֹואֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ ר  ַהּנֵ ְלאֹור  ׂש  ְלַחּפֵ ְוָצִריְך 
ֲאִפּלּו  ִדיָקה  ַהּבְ ת  ִלְתִחּלַ ָרָכה  ַהּבְ ין  ּבֵ ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  ְרַקע.  ּקַ ּבַ ׁשֶ
ל  ִדיָקה, ּכָ ּלֹא ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ יַח, ׁשֶ ּלֹא ָיׂשִ ִדיָקה. ְוָנכֹון ׁשֶ ֵמִעְנְיֵני ַהּבְ
קּו  ְבּדְ ּיִ ָרָכה, ׁשֶ ֹמַע ַהּבְ יתֹו ֶאְצלֹו ִלׁשְ ֵני ּבֵ ִדיָקתֹו. ְוַיֲעִמיד ִמּבְ ְזַמן ּבְ
ֶחֶדר  ה ּבַ ִחּלָ ֲהרּו ִלְבּדֹק ּתְ יְנַתִים. ְוִיּזָ יחּו ּבֵ ְמקֹומֹו, ְולֹא ָיׂשִ ִאיׁש ּבִ
ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ִלְבּדֹק  ֵיְלכּו  ְולֹא  ָרָכה,  ַהּבְ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ מּוְך  ַהּסָ
ר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָחֵמץ  ּבֶ ֵהר,  ִיּזָ ִדיָקה  ַהּבְ ְוַאַחר  ַאֵחר.  ְלֶחֶדר  ָרָכה  ַהּבְ
ּלֹא יֹוִליכּוהּו  ֵרָפה אֹו ַלֲאִכיָלה, ְלׁשֹוְמרֹו ׁשֶ ְלַהְצִניעֹו ְלָמָחר ִלׂשְ
אֹו  ינֹוקֹות  ּתִ ְיֵדי  ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ֵרר  ְוִיְתּגָ ֵרר  ִיְתּפָ ּלֹא  ׁשֶ ְוָאָנה,  ָאָנה 

ִדיָקה ְויֹאַמר:  ל ַאַחר ַהּבְ ִרים. ְוַגם ָצִריְך ְלַבּטֵ ַעְכּבָ

לאחר הבדיקה, מבטלים ומפקירים את כל החמץ שיש ברשותנו. 
ואומרים:

ּוְדָלא  ֲחִמיֵתיּה  ָלא  ּדְ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא   ֲחִמיָרא  ל ּכָ
ַעְפָרא  ּכְ ֶהְפֵקר  ְוֶלֱהֵוי  ֵטל  ִלּבָ ֵליּה  ְיַדְעָנא  ּוְדָלא  יּה  ִבַעְרּתֵ

ְדַאְרָעא: 

ושלא  ראיתיו,  שלא  ברשותי  שיש  וחמץ  שאור  "כל  ]תרגום: 
ביערתיו ושאיני יודע עליו יהא בטל ויהא הפקר כעפר הארץ"[.

שכל   – גמורה  החלטה  ומתוך  שלם,  בלב  שיהיה  צריך  הביטול 
החמץ שברשותנו, אינו חשוב בעינינו כלל, והרי הוא כעפר ממש.

לאחר הבדיקה, מניחים את הנר, הנוצה ושקית הנייר של 'פתיתי 
החמץ' בתוך כף עץ, ועוטפים את הכל – בשקית הנייר הגדולה. 
מידית  חלק  ומשאירים  מלמעלה  קושרים  הגדולה  השקית  את 

הכף, מחוץ לשקית.

שריפת חמץ

יש לשרוף את החמץ במדורה מיוחדת המיועדת ל'שריפת חמץ'.

כדאי להזדרז ולשרוף את החמץ במהלך השעה החמישית, ולא 
בסוף השעה – כדי שהחמץ יספיק להישרף כראוי לפני סוף הזמן 

המיועד לשריפה.

ְרֶפּנּו  ְוִיׂשְ ַעְצמֹו  ְפֵני  ּבִ ְמדּוָרה  לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ה'  ָעה  ׁשָ ּבְ י"ד  יֹום  ּבְ
ֶלּנּו. ּוְבִבּטּול ַהּיֹום יֹאַמר:  ִויַבּטְ

ֲחִזיֵתיּה  ּוְדָלא  ֲחִזיֵתיּה  ּדַ ִבְרׁשּוִתי  א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא   ֲחִמיָרא  ל ּכָ
ֵטל  יּה ִלּבָ יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ֲחִמיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִמיֵתיּה ְדִבַעְרּתֵ ּדַ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא.  ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ

]תרגום: "כל שאור וחמץ שיש ברשותי שראיתיו )מעולם( ושלא 
ראיתיו )מעולם( שראיתיו )בשעת הבדיקה( ושלא ראיתיו )בשעת 
הבדיקה(, שביערתיו ושלא ביערתיו, יהא בטל ויהא הפקר כעפר 

הארץ"[.

ֵרַפת ֶהָחֵמץ יֹאַמר ֶזה:  ַעת ׂשְ ִתיִתין ּוִבׁשְ ָרה ּפְ רֹף ֲעׂשָ ְוֵיׁש ִלׂשְ

יִתי  ֲאִני ְמַבֵער ָחֵמץ ִמּבֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ּכְ ָפֶניָך ְיהֹוָ  ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי
ֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ  ְמָאה ּתַ ל ַהִחיצֹוִנים ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ַבֵער ֶאת ּכָ ְך ּתְ ּוֵמְרׁשּוִתי ּכַ

ֱאֶמת ְוָכל ִסְטָרא  ָך ּבֶ ר ְלָעְבּדְ ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ נּו ְוִתּתֵ ֲעִביֵרהּו ֵמִאּתָ ְוֶאת ִיְצֵרנּו ָהַרע ּתַ

ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ  ְכֶלה ְוַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ן ּתִ ָעׁשָ ָעה ּבֶ ִלּפֹות ְוָכל ָהִרׁשְ ַאֲחָרא ְוָכל ַהּקְ

ֶאת  ַעְרּתָ  ּבִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ט  ּפָ ִמׁשְ ּוְברּוַח  ֵער  ּבַ רּוַח  ּבְ ַבֲעֵרם  ּתְ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ִעיִקים  ַהּמְ ְוָכל 

ה ָאֵמן ֶסָלה:  ִמים ָהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ ּיָ ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ּבַ

)קודם שיאמר  בתוך המדורה  כראוי  נשרף  לוודא שהחמץ  טוב 
"כל חמירא"(. 

שריפת חמץ
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 ֵסֶדר
ַסח  ן ּפֶ ָקְרּבַ

ִמיד  ּתָ ְמקֹום  ּבִ ִהיא  ִמְנָחה  ת  ּוְתִפּלַ ָפֵתינּו"  ׂשְ ָפִרים  ָמה  ּלְ "ּוְנׁשַ
ַסח  ם, ָהָיה ַהּפֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ִים, ּוִבְזַמן ׁשֶ ין־ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ׁשֶ
ֵסֶדר  ּבְ ַלֲעֹסק  ָראּוי  ן  ּכֵ ִים.  ין־ָהַעְרּבַ ּבֵ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ַאַחר  ַחט  ִנׁשְ

ְנָחה, ְויֹאַמר ֶזה:  ת ַהּמִ ִפּלַ ַסח ַאַחר ּתְ ן־ּפֶ ָקְרּבַ

בבית  עומד  כאילו  נחשב  זה  הרי  פסח'  קרבן  'סדר  באמירת 
ועושה בפועל את כל הפרטים שמזכיר באמירת סדר  המקדש, 

הקרבת הקרבן.

להקרבת  הראוי  בזמן  פסח'  קרבן  'סדר  את  לומר  להשתדל  יש 
ועד  מנחה(  תפילת  )אחר  גדולה'  'מנחה  מזמן  כלומר,  הקרבן. 

שקיעת החמה.

רצוי להשתדל להבין את 'סדר קרבן פסח'. מנהג רבותינו נשיאנו, 
ללומדו בעיון.

ֲעָזָרה  ָנה ְוׁשֹוֲחטֹו ּבָ ן ׁשָ ים ָזָכר ּבֶ ים אֹו ִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ַסח ֵמִביא ִמן ַהּכְ  ּפֶ ן ָקְרּבַ
ִמיד  ִחיַטת ּתָ ְוָקא ְוַאַחר ׁשְ ר ּדַ ָעה ָעׂשָ ָכל ָמקֹום ַאַחר ֲחצֹות ַאְרּבָ ּבְ
ֶאת  ׁשֹוֲחִטין  ְוֵאין  ִים.  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ֲהָטַבת  ְוַאַחר  ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ
ַאֵחר  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ר,  ׁשֵ ּכָ ִמיד,  ַלּתָ קֹוֶדם  ַחט  ׁשָ ְוִאם  ֶהָחֵמץ.  ַעל  ַסח  ַהּפֶ
ְך ִיְזְרקּו  ִמיד, ְוַאַחר ּכָ ְזְרקּו ַדם ַהּתָ ּיִ ֵרׁש ַעד ׁשֶ ּלֹא ִיּקָ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ַדם ַהּפֶ ְמָמֵרס ּבְ
ל  ְוִקּבֵ ֹוֵחט  ַהּשׁ ַחט  ׁשָ ין?  עֹוׂשִ ְוֵכיַצד  ַהְיסֹוד.  ֶנֶגד  ּכְ ַאַחת  ְזִריָקה  ַסח  ַהּפֶ ַדם 
רֹוב  ּוָרה ְוָנַתן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ְוַהּכֵֹהן ַהּקָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ַהּכֵֹהן ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַלֲחֵברֹו,  ֵריָקן  ִלי  ַהּכְ ְוחֹוֵזר  ַהְיסֹוד,  ֶנֶגד  ּכְ ַאַחת  ְזִריָקה  זֹוְרקֹו  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֵאֶצל 
ְוָהיּו  ָהֵריָקן.  ַמֲחִזיר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ֵלא  ַהּמָ ִלי  ּכְ ל  ּוְמַקּבֵ ַלֲחֵברֹו,  ַוֲחֵברֹו 
א  ּמָ ִזיִכין ׁשּוַלִים ׁשֶ ִזיֵכי ָזָהב. ְולֹא ָהיּו ַלּבָ ל ּבְ ִזיֵכי ֶכֶסף ְוׁשּורֹות ׁשֶ ל ּבְ ׁשּורֹות ׁשֶ

 סֵֶדר
ָקרְבַּן ּפֶסַח 

ּלֹו ְוקֹוְרִעין  יִטין אֹותֹו ּכֻ ַסח ּוַמְפׁשִ ְך ּתֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ם. ַאַחר ּכָ ֵרׁש ַהּדָ יֵחם ְוִיּקָ ַיּנִ
ְוֵהם  ָהֵאימּוִרים  ֶאת  ּומֹוִציִאין  ֶרׁש  ַהּפֶ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ְקָרָביו  ֶאת  ּוְמַמִחין  אֹותֹו 
ת  ֲעֵליֶהן ְוָהַאְלָיה ְלֻעַמּ ָליֹות ְוַהֵחֶלב ׁשֶ ֵבד ּוב’ ּכְ ֶרב ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ַעל ַהּקֶ ַהֵחֶלב ׁשֶ
ל  ּכָ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַהּכֵֹהן  ּוַמְקִטיָרם  ּומֹוְלָחם  ֵרת  ׁשָ ְכִלי  ּבִ ְונֹוְתָנם  ֶהָעֶצה, 
ֶאת  ּדֹוִחין  ֲחָלָביו  ְוֶהְקֵטר  ְקָרָביו  ּוִמחּוי  ִריָקה  ְוַהּזְ ִחיָטה  ְ ְוַהּשׁ ְלַבּדֹו.  ֶאָחד 
ַסח  ְוֵכן ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהּפֶ ת.  ּבָ ַ ָאר ִעְנָיָניו ֵאיָנם ּדֹוִחין ֶאת ַהּשׁ ּוׁשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַהר  ּבְ ְסֵחיֶהם  ּפִ ִעם  ִבים  ִמְתַעּכְ ֵהם  ָהַאַחת  ת  ּכַ א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ׁשֶ ּכְ ִית  ַלּבַ
ָכה,  ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת. ָחׁשְ ית ּבִ ִליׁשִ ְ ֵחיל ְוַהּשׁ ֶבת ָלּה ּבַ ה יֹוׁשֶ ִנּיָ ְ ת ַהּשׁ ִית ְוַהּכַ ַהּבַ
חּוָתה  ּפְ ת  ּכַ ְוֵאין  ָחט  ִנׁשְ ַסח  ַהּפֶ ּתֹות  ּכִ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ִפְסֵחיֶהם.  ְוָצלּו  ָיְצאּו 
אֹוָתּה.  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה  ָאה  ִנְתַמּלְ ָהִראׁשֹוָנה  ת  ּכַ ִנְכְנָסה  ים.  ֲאָנׁשִ ים  לֹשִׁ ְ ִמּשׁ
ְמרּו  ל. ִאם ּגָ ֵהם ׁשֹוֲחִטין ּוַמְקִריִבין ֶאת ָהֵאימּוִרים קֹוְרִאין ֶאת ַהַהּלֵ ּוְבעֹוד ׁשֶ
ְקִריָאה  ל  ּכָ ַעל  ׁשּו.  ּלֵ ְיׁשַ נּו  ׁשָ ְוִאם  ׁשֹוִנים אֹותֹו,  ם  ָלּ ּכֻ ְקִריבּו  ּיַ ׁשֶ אֹותֹו קֹוֶדם 
ְמרּו ְלַהְקִריב ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה.  ִקיָעה. ּגָ רּוָעה ּתְ ִקיָעה ּתְ ִקיעֹות ּתְ ּתֹוְקִעין ג’ ּתְ
ְמרּו, ּפֹוְתִחין,  ְלתֹות ָהֲעָזָרה. ּגָ ה נֹוֲעִלין ּדַ ִנּיָ ת ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה ִנְכְנָסה ּכַ ָיְצָאה ּכַ
ן  ָלּ ְצאּו ּכֻ ּיָ ִוין. ְוַאַחר ׁשֶ ן ׁשָ ָלּ ה ּכֻ ית ּוַמֲעׂשֵ ִליׁשִ ת ׁשְ ה ִנְכְנָסה ּכַ ִנּיָ ת ׁשְ ָיְצָאה ּכַ
ָהְיָתה  ְוֵכיַצד  ּה.  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ם  ַהּדָ ִלְכלּוְך  ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָהֲעָזָרה  רֹוֲחִצין 
ה,  ּנָ ֲעָזָרה ְוָהָיה ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ִמּמֶ ִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ּבָ ת ַהּמַ ָהְרִחיָצה? ַאּמַ
את ַעל  ה, סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציָאָתּה ְוִהיא ִמְתַמּלֵ רֹוִצין ְלָהִדיַח ֶאת ָהִרְצּפָ ּוְכׁשֶ
ץ  ּוְמַקּבֵ אן  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ְוָצִפים  עֹוִלים  ִים  ַהּמַ ׁשֶ ַעד  ּוִמּפֹה  ִמּפֹה  דֹוֶתיָה  ּגְ ל  ּכָ
ְיִציָאָתּה  ְמקֹום  ּפֹוְתִחין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעָזָרה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִלְכלּוְך  ְוָכל  ם  ּדָ ל  ּכָ ֵאֶליָה 
ַסח  ִית. ְוִאם ַהּפֶ בֹוד ַהּבַ ה. ֶזהּו ּכְ ּפָ ה ּוְמׁשֻ ה ְמֻנּקָ ָאר ָהִרְצּפָ ׁשְ ּנִ ְוַהּכֹל יֹוֵצא ַעד ׁשֶ

ִביא ַאֵחר:  ּמֵ ִנְמָצא ְטֵריָפה, לֹא ָעָלה לֹו ַעד ׁשֶ

ַבר ה'  ֵרא ְוָחֵרד ַעל ּדְ דֹול. ְוָצִריְך ָהָאָדם ַהּיָ ִקּצּור ּגָ ֶזהּו ָהִעְנָין ּבְ
ְוִיְדַאג  ְמקֹום ַהְקָרָבתֹו,  ֲעֶלה ְקִריָאתֹו ּבִ ּתַ ְזַמּנֹו ׁשֶ ּבִ ִלְקרֹות אֹותֹו 
אֹותֹו  ְבֶנה  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ה'  ִלְפֵני  ן  ְוִיְתַחּנֵ ִית  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַעל 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן:  ּבִ

יש לזכור: למרות שבקריאת 'סדר קרבן פסח' הרי זה כאילו אנו 
אין  עדיין  הקרבן,  את  ומקריבים  ממש  המקדש  בבית  עומדים 
והקרבן האמיתי  להיות באמת, מאחר  צריך  כפי שהוא  הקרבן 
הוא רק בבית המקדש. לכן, זה הזמן לבקש מעומק הלב את בניין 

בית המקדש בהתגלות הרבי מה"מ.
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 ֵסֶדר
ַסח  ן ּפֶ ָקְרּבַ

ִמיד  ּתָ ְמקֹום  ּבִ ִהיא  ִמְנָחה  ת  ּוְתִפּלַ ָפֵתינּו"  ׂשְ ָפִרים  ָמה  ּלְ "ּוְנׁשַ
ַסח  ם, ָהָיה ַהּפֶ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ִים, ּוִבְזַמן ׁשֶ ין־ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ׁשֶ
ֵסֶדר  ּבְ ַלֲעֹסק  ָראּוי  ן  ּכֵ ִים.  ין־ָהַעְרּבַ ּבֵ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ַאַחר  ַחט  ִנׁשְ

ְנָחה, ְויֹאַמר ֶזה:  ת ַהּמִ ִפּלַ ַסח ַאַחר ּתְ ן־ּפֶ ָקְרּבַ

בבית  עומד  כאילו  נחשב  זה  הרי  פסח'  קרבן  'סדר  באמירת 
ועושה בפועל את כל הפרטים שמזכיר באמירת סדר  המקדש, 

הקרבת הקרבן.

להקרבת  הראוי  בזמן  פסח'  קרבן  'סדר  את  לומר  להשתדל  יש 
ועד  מנחה(  תפילת  )אחר  גדולה'  'מנחה  מזמן  כלומר,  הקרבן. 

שקיעת החמה.

רצוי להשתדל להבין את 'סדר קרבן פסח'. מנהג רבותינו נשיאנו, 
ללומדו בעיון.

ֲעָזָרה  ָנה ְוׁשֹוֲחטֹו ּבָ ן ׁשָ ים ָזָכר ּבֶ ים אֹו ִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ַסח ֵמִביא ִמן ַהּכְ  ּפֶ ן ָקְרּבַ
ִמיד  ִחיַטת ּתָ ְוָקא ְוַאַחר ׁשְ ר ּדַ ָעה ָעׂשָ ָכל ָמקֹום ַאַחר ֲחצֹות ַאְרּבָ ּבְ
ֶאת  ׁשֹוֲחִטין  ְוֵאין  ִים.  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ֲהָטַבת  ְוַאַחר  ִים  ָהַעְרּבַ ין  ּבֵ ל  ׁשֶ
ַאֵחר  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ר,  ׁשֵ ּכָ ִמיד,  ַלּתָ קֹוֶדם  ַחט  ׁשָ ְוִאם  ֶהָחֵמץ.  ַעל  ַסח  ַהּפֶ
ְך ִיְזְרקּו  ִמיד, ְוַאַחר ּכָ ְזְרקּו ַדם ַהּתָ ּיִ ֵרׁש ַעד ׁשֶ ּלֹא ִיּקָ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ַדם ַהּפֶ ְמָמֵרס ּבְ
ל  ְוִקּבֵ ֹוֵחט  ַהּשׁ ַחט  ׁשָ ין?  עֹוׂשִ ְוֵכיַצד  ַהְיסֹוד.  ֶנֶגד  ּכְ ַאַחת  ְזִריָקה  ַסח  ַהּפֶ ַדם 
רֹוב  ּוָרה ְוָנַתן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ְוַהּכֵֹהן ַהּקָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ַהּכֵֹהן ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַלֲחֵברֹו,  ֵריָקן  ִלי  ַהּכְ ְוחֹוֵזר  ַהְיסֹוד,  ֶנֶגד  ּכְ ַאַחת  ְזִריָקה  זֹוְרקֹו  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֵאֶצל 
ְוָהיּו  ָהֵריָקן.  ַמֲחִזיר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ֵלא  ַהּמָ ִלי  ּכְ ל  ּוְמַקּבֵ ַלֲחֵברֹו,  ַוֲחֵברֹו 
א  ּמָ ִזיִכין ׁשּוַלִים ׁשֶ ִזיֵכי ָזָהב. ְולֹא ָהיּו ַלּבָ ל ּבְ ִזיֵכי ֶכֶסף ְוׁשּורֹות ׁשֶ ל ּבְ ׁשּורֹות ׁשֶ

ּלֹו ְוקֹוְרִעין  יִטין אֹותֹו ּכֻ ַסח ּוַמְפׁשִ ְך ּתֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ם. ַאַחר ּכָ ֵרׁש ַהּדָ יֵחם ְוִיּקָ ַיּנִ
ְוֵהם  ָהֵאימּוִרים  ֶאת  ּומֹוִציִאין  ֶרׁש  ַהּפֶ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ְקָרָביו  ֶאת  ּוְמַמִחין  אֹותֹו 
ת  ֲעֵליֶהן ְוָהַאְלָיה ְלֻעַמּ ָליֹות ְוַהֵחֶלב ׁשֶ ֵבד ּוב’ ּכְ ֶרב ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ַעל ַהּקֶ ַהֵחֶלב ׁשֶ
ל  ּכָ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַהּכֵֹהן  ּוַמְקִטיָרם  ּומֹוְלָחם  ֵרת  ׁשָ ְכִלי  ּבִ ְונֹוְתָנם  ֶהָעֶצה, 
ֶאת  ּדֹוִחין  ֲחָלָביו  ְוֶהְקֵטר  ְקָרָביו  ּוִמחּוי  ִריָקה  ְוַהּזְ ִחיָטה  ְ ְוַהּשׁ ְלַבּדֹו.  ֶאָחד 
ַסח  ְוֵכן ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהּפֶ ת.  ּבָ ַ ָאר ִעְנָיָניו ֵאיָנם ּדֹוִחין ֶאת ַהּשׁ ּוׁשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַהר  ּבְ ְסֵחיֶהם  ּפִ ִעם  ִבים  ִמְתַעּכְ ֵהם  ָהַאַחת  ת  ּכַ א  ֶאּלָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ׁשֶ ּכְ ִית  ַלּבַ
ָכה,  ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת. ָחׁשְ ית ּבִ ִליׁשִ ְ ֵחיל ְוַהּשׁ ֶבת ָלּה ּבַ ה יֹוׁשֶ ִנּיָ ְ ת ַהּשׁ ִית ְוַהּכַ ַהּבַ
חּוָתה  ּפְ ת  ּכַ ְוֵאין  ָחט  ִנׁשְ ַסח  ַהּפֶ ּתֹות  ּכִ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ִפְסֵחיֶהם.  ְוָצלּו  ָיְצאּו 
אֹוָתּה.  נֹוֲעִלין  ָהֲעָזָרה  ָאה  ִנְתַמּלְ ָהִראׁשֹוָנה  ת  ּכַ ִנְכְנָסה  ים.  ֲאָנׁשִ ים  לֹשִׁ ְ ִמּשׁ
ְמרּו  ל. ִאם ּגָ ֵהם ׁשֹוֲחִטין ּוַמְקִריִבין ֶאת ָהֵאימּוִרים קֹוְרִאין ֶאת ַהַהּלֵ ּוְבעֹוד ׁשֶ
ְקִריָאה  ל  ּכָ ַעל  ׁשּו.  ּלֵ ְיׁשַ נּו  ׁשָ ְוִאם  ׁשֹוִנים אֹותֹו,  ם  ָלּ ּכֻ ְקִריבּו  ּיַ ׁשֶ אֹותֹו קֹוֶדם 
ְמרּו ְלַהְקִריב ּפֹוְתִחין ָהֲעָזָרה.  ִקיָעה. ּגָ רּוָעה ּתְ ִקיָעה ּתְ ִקיעֹות ּתְ ּתֹוְקִעין ג’ ּתְ
ְמרּו, ּפֹוְתִחין,  ְלתֹות ָהֲעָזָרה. ּגָ ה נֹוֲעִלין ּדַ ִנּיָ ת ׁשְ ת ִראׁשֹוָנה ִנְכְנָסה ּכַ ָיְצָאה ּכַ
ן  ָלּ ְצאּו ּכֻ ּיָ ִוין. ְוַאַחר ׁשֶ ן ׁשָ ָלּ ה ּכֻ ית ּוַמֲעׂשֵ ִליׁשִ ת ׁשְ ה ִנְכְנָסה ּכַ ִנּיָ ת ׁשְ ָיְצָאה ּכַ
ָהְיָתה  ְוֵכיַצד  ּה.  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ם  ַהּדָ ִלְכלּוְך  ֵני  ִמּפְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָהֲעָזָרה  רֹוֲחִצין 
ה,  ּנָ ֲעָזָרה ְוָהָיה ָלּה ָמקֹום ָלֵצאת ִמּמֶ ִים ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ּבָ ת ַהּמַ ָהְרִחיָצה? ַאּמַ
את ַעל  ה, סֹוְתִמין ְמקֹום ְיִציָאָתּה ְוִהיא ִמְתַמּלֵ רֹוִצין ְלָהִדיַח ֶאת ָהִרְצּפָ ּוְכׁשֶ
ץ  ּוְמַקּבֵ אן  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ְוָצִפים  עֹוִלים  ִים  ַהּמַ ׁשֶ ַעד  ּוִמּפֹה  ִמּפֹה  דֹוֶתיָה  ּגְ ל  ּכָ
ְיִציָאָתּה  ְמקֹום  ּפֹוְתִחין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעָזָרה  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִלְכלּוְך  ְוָכל  ם  ּדָ ל  ּכָ ֵאֶליָה 
ַסח  ִית. ְוִאם ַהּפֶ בֹוד ַהּבַ ה. ֶזהּו ּכְ ּפָ ה ּוְמׁשֻ ה ְמֻנּקָ ָאר ָהִרְצּפָ ׁשְ ּנִ ְוַהּכֹל יֹוֵצא ַעד ׁשֶ

ִביא ַאֵחר:  ּמֵ ִנְמָצא ְטֵריָפה, לֹא ָעָלה לֹו ַעד ׁשֶ

ַבר ה'  ֵרא ְוָחֵרד ַעל ּדְ דֹול. ְוָצִריְך ָהָאָדם ַהּיָ ִקּצּור ּגָ ֶזהּו ָהִעְנָין ּבְ
ְוִיְדַאג  ְמקֹום ַהְקָרָבתֹו,  ֲעֶלה ְקִריָאתֹו ּבִ ּתַ ְזַמּנֹו ׁשֶ ּבִ ִלְקרֹות אֹותֹו 
אֹותֹו  ְבֶנה  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ה'  ִלְפֵני  ן  ְוִיְתַחּנֵ ִית  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַעל 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן:  ּבִ

יש לזכור: למרות שבקריאת 'סדר קרבן פסח' הרי זה כאילו אנו 
אין  עדיין  הקרבן,  את  ומקריבים  ממש  המקדש  בבית  עומדים 
והקרבן האמיתי  להיות באמת, מאחר  צריך  כפי שהוא  הקרבן 
הוא רק בבית המקדש. לכן, זה הזמן לבקש מעומק הלב את בניין 

בית המקדש בהתגלות הרבי מה"מ.
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אין מניחים על השולחן כלי כסף לנוי, אלא רק את הכלים המיועדים לצורך הסעודה. א.  
במרכז השולחן – מונחת כוס המיועדת ל"כוס של אליהו". ב.  

ר' שבתי  סידור האר"י של  וכן  ומנהגים',  לקוטי טעמים  עם  פסח  ב'הגדה שלל  ג.   משתמש 
מראשקוב, במהלך הסדר – מעיין בהם.

מסדר את הקערה, כשהוא עומד. ד. 
לפני שמניח את הדברים על ה'קערה', קורא בלחש את ההוראה על כך בסידור. לדוגמה,  ה. 
לפני שמניח את הזרוע, אומר "הזרוע מימין" ואחר כך מניח את הזרוע, וכן בשאר הדברים.

מניח את כל הסימנים על המפה שעל גבי המצות – ללא הפסק ביניהם. ו. 
לעיתים, מניח שתי מפיות תחת החרוסת. ז. 

סדר הנחת ה'מרור' וה'כורך': מודד ארבע כפות גדולות מלאות חריין טחון – סוחט אותן  ח. 
היטב בידו, ומכין מהן עיגול קרוב לגודל ביצה. אחר כך עוטף זאת מכל צד בעלי חסה – 

שניים גדולים או שלושה קטנים. בנוסף לכך, מניח בפנים חתיכת חריין שאינה מפוררת.
כרפס – מניח בצל שלם, או חצי בצל גדול. הבצל מונח על הקערה, עם הקליפה. ט.  

במשך כל זמן הסדר נמצא כוס היין, לימין הקערה. י. 
לאחר סידור הקערה, אומר את כל סימני הסדר מתוך ההגדה, החל מהמילים: "סימן סדר  יא. 

של פסח – קדש ורחץ. . . עד הסוף.
בכל פעם שמגיעים לקיים את אחד מ'סימני הסדר', אומר את הסימן, כגון: 'כרפס', 'יחץ'.  יב. 

וכן את כל ההלכות הכתובות בהגדה, ביחס לסימן זה. כל האמירות הללו הינן בלחש.

ָדה ֵסֶדר ַהּגָ

הכנת הקערה נעשית בלילה, אחרי שחוזרים מבית הכנסת.

ָרֵאל  ׂשְ ִחים ֶזה ַעל ֶזה, ַהִיּ ג' ַמּצֹות ֻמּנָ ְלָחנֹו ְקָעָרה ּבְ ר ַעל ׁשֻ ְיַסּדֵ
ֹמאל  רֹוַע, ּוְכֶנְגּדֹו ִלׂשְ ִוי ְוָעָליו ַהּכֵֹהן. ְוָעָליו ְלָיִמין ַהּזְ ְוָעָליו ַהּלֵ
ַהֲחרֹוֶסת,  רֹוַע  ַהּזְ ְוַתַחת  רֹור,  ַהּמָ ֶאְמַצע  ּבָ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ יָצה,  ַהּבֵ
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהֲחֶזֶרת  רֹור  ַהּמָ ְוַתַחת  ס,  ְרּפַ ַהּכַ יָצה  ַהּבֵ ַחת  ּתַ ּוְכֶנְגּדֹו 

ּכֹוֵרְך: 

ַסח  ל ּפֶ ִסיָמן ֵסֶדר ׁשֶ

ה.  יד. ָרְחָצה. מֹוִציא. ַמּצָ ס. ַיַחץ. ַמּגִ ְרּפַ ׁש. ּוְרַחץ. ּכַ ַקֵדּ
ל. ִנְרָצה:  ַרְך. ַהּלֵ ְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ּבֵ ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ׁשֻ

מנהגי הרבי

סֵֶדר הַגָָּדה
חיל"  "אשת  עליכם"  "שלום  אומרים  בשבת  חל  אם 
"מזמור לדוד ה' רועי" "דא היא סעודתא" בלחש, ואח"כ 

מתחילים "יום השישי".

ֶלְך  ִמּמֶ ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ
רּוְך הּוא:  )ג’ פעמים(  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם 
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ֵצאְתֶכם 
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ָמר ֵצאְתָך  ָרֶכיָך: ְיָי ִיׁשְ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ּובֹוֶאָך, ֵמַעָתּ

ּה  ַטח ּבָ ִניִנים ִמְכָרּה: ָבּ  ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹוק ִמּפְ ת ֵאׁשֶ
ְולֹא  טֹוב  ָמַלְתהּו  ּגְ ֶיְחָסר:  לֹא  ָלל  ְוָשׁ ְעָלּה,  ּבַ ֵלב 

ֵחֶפץ  ּבְ ַעׂש  ַוּתַ ים,  ּתִ ּוִפׁשְ ֶצֶמר  ה  ְרׁשָ ּדָ יָה:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכלֹ  ָרע, 

ָקם |  ִביא ַלְחָמּה: ַוָתּ ְרָחק ָתּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמּמֶ יָה: ָהְיָתה ָכּ ּפֶ ּכַ

ֶדה  ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ְוחקֹ ְלַנֲערֶֹתיָה: ָזְמָמה ָשׂ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה, ַוּתִ ּבְ

ָמְתֶניָה,  ְבעֹוז  ָחְגָרה  ֶרם:  ּכָ ָנְטָעה  יָה  ַכּפֶ ִרי  ִמּפְ ֵחהּו,  ָקּ ַוּתִ

ְיָלה  ה ַבּלַ י טֹוב ַסְחָרּה, לֹא ִיְכּבֶ יָה: ָטֲעָמה ּכִ ץ ְזרֹועֹתֶ ַאּמֵ ַוּתְ

ה  ְרָשׂ ּה ּפָ ָפּ ְמכּו ָפֶלְך: ּכַ יָה ָתּ יׁשֹור, ְוַכּפֶ ָחה ַבּכִ ּלְ ֵנָרּה: ָיֶדיָה ׁשִ

י ָכל  ֶלג, ּכִ ׁ ָחה ָלֶאְביֹון: לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּ ּלְ ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ׁשִ
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אין מניחים על השולחן כלי כסף לנוי, אלא רק את הכלים המיועדים לצורך הסעודה. א.  
במרכז השולחן – מונחת כוס המיועדת ל"כוס של אליהו". ב.  

ר' שבתי  סידור האר"י של  וכן  ומנהגים',  לקוטי טעמים  עם  פסח  ב'הגדה שלל  ג.   משתמש 
מראשקוב, במהלך הסדר – מעיין בהם.

מסדר את הקערה, כשהוא עומד. ד. 
לפני שמניח את הדברים על ה'קערה', קורא בלחש את ההוראה על כך בסידור. לדוגמה,  ה. 
לפני שמניח את הזרוע, אומר "הזרוע מימין" ואחר כך מניח את הזרוע, וכן בשאר הדברים.

מניח את כל הסימנים על המפה שעל גבי המצות – ללא הפסק ביניהם. ו. 
לעיתים, מניח שתי מפיות תחת החרוסת. ז. 

סדר הנחת ה'מרור' וה'כורך': מודד ארבע כפות גדולות מלאות חריין טחון – סוחט אותן  ח. 
היטב בידו, ומכין מהן עיגול קרוב לגודל ביצה. אחר כך עוטף זאת מכל צד בעלי חסה – 

שניים גדולים או שלושה קטנים. בנוסף לכך, מניח בפנים חתיכת חריין שאינה מפוררת.
כרפס – מניח בצל שלם, או חצי בצל גדול. הבצל מונח על הקערה, עם הקליפה. ט.  

במשך כל זמן הסדר נמצא כוס היין, לימין הקערה. י. 
לאחר סידור הקערה, אומר את כל סימני הסדר מתוך ההגדה, החל מהמילים: "סימן סדר  יא. 

של פסח – קדש ורחץ. . . עד הסוף.
בכל פעם שמגיעים לקיים את אחד מ'סימני הסדר', אומר את הסימן, כגון: 'כרפס', 'יחץ'.  יב. 

וכן את כל ההלכות הכתובות בהגדה, ביחס לסימן זה. כל האמירות הללו הינן בלחש.

ָדה ֵסֶדר ַהּגָ

הכנת הקערה נעשית בלילה, אחרי שחוזרים מבית הכנסת.

ָרֵאל  ׂשְ ִחים ֶזה ַעל ֶזה, ַהִיּ ג' ַמּצֹות ֻמּנָ ְלָחנֹו ְקָעָרה ּבְ ר ַעל ׁשֻ ְיַסּדֵ
ֹמאל  רֹוַע, ּוְכֶנְגּדֹו ִלׂשְ ִוי ְוָעָליו ַהּכֵֹהן. ְוָעָליו ְלָיִמין ַהּזְ ְוָעָליו ַהּלֵ
ַהֲחרֹוֶסת,  רֹוַע  ַהּזְ ְוַתַחת  רֹור,  ַהּמָ ֶאְמַצע  ּבָ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ יָצה,  ַהּבֵ
ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהֲחֶזֶרת  רֹור  ַהּמָ ְוַתַחת  ס,  ְרּפַ ַהּכַ יָצה  ַהּבֵ ַחת  ּתַ ּוְכֶנְגּדֹו 

ּכֹוֵרְך: 

ַסח  ל ּפֶ ִסיָמן ֵסֶדר ׁשֶ

ה.  יד. ָרְחָצה. מֹוִציא. ַמּצָ ס. ַיַחץ. ַמּגִ ְרּפַ ׁש. ּוְרַחץ. ּכַ ַקֵדּ
ל. ִנְרָצה:  ַרְך. ַהּלֵ ְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ּבֵ ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ׁשֻ

מנהגי הרבי

חיל"  "אשת  עליכם"  "שלום  אומרים  בשבת  חל  אם 
"מזמור לדוד ה' רועי" "דא היא סעודתא" בלחש, ואח"כ 

מתחילים "יום השישי".

ֶלְך  ִמּמֶ ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ
רּוְך הּוא:  )ג’ פעמים(  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם 
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלׁשָ ֵצאְתֶכם 
)ג’ פעמים(  רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ

ָמר ֵצאְתָך  ָרֶכיָך: ְיָי ִיׁשְ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ּובֹוֶאָך, ֵמַעָתּ

ּה  ַטח ּבָ ִניִנים ִמְכָרּה: ָבּ  ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹוק ִמּפְ ת ֵאׁשֶ
ְולֹא  טֹוב  ָמַלְתהּו  ּגְ ֶיְחָסר:  לֹא  ָלל  ְוָשׁ ְעָלּה,  ּבַ ֵלב 

ֵחֶפץ  ּבְ ַעׂש  ַוּתַ ים,  ּתִ ּוִפׁשְ ֶצֶמר  ה  ְרׁשָ ּדָ יָה:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכלֹ  ָרע, 

ָקם |  ִביא ַלְחָמּה: ַוָתּ ְרָחק ָתּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמּמֶ יָה: ָהְיָתה ָכּ ּפֶ ּכַ

ֶדה  ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ְוחקֹ ְלַנֲערֶֹתיָה: ָזְמָמה ָשׂ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה, ַוּתִ ּבְ

ָמְתֶניָה,  ְבעֹוז  ָחְגָרה  ֶרם:  ּכָ ָנְטָעה  יָה  ַכּפֶ ִרי  ִמּפְ ֵחהּו,  ָקּ ַוּתִ

ְיָלה  ה ַבּלַ י טֹוב ַסְחָרּה, לֹא ִיְכּבֶ יָה: ָטֲעָמה ּכִ ץ ְזרֹועֹתֶ ַאּמֵ ַוּתְ

ה  ְרָשׂ ּה ּפָ ָפּ ְמכּו ָפֶלְך: ּכַ יָה ָתּ יׁשֹור, ְוַכּפֶ ָחה ַבּכִ ּלְ ֵנָרּה: ָיֶדיָה ׁשִ

י ָכל  ֶלג, ּכִ ׁ ָחה ָלֶאְביֹון: לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּ ּלְ ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ׁשִ
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ָמן  ְוַאְרָגּ ׁש  ׁשֵ ּה,  ּלָ ָתה  ָעׂשְ ים  ַמְרַבּדִ ִנים:  ׁשָ ָלבּוׁש  יָתּה  ּבֵ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: ָסִדין  ׁשִ ְעָלּה, ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ּה: נֹוָדע ּבַ ְלבּוָשׁ

ּה,  ְלבּוׁשָ ְוָהָדר  עזֹ  ַנֲעִני:  ַלּכְ ָנְתָנה  ַוֲחגֹור  ְמּכרֹ,  ַוּתִ ָתה  ָעׂשְ

ְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  יָה ּפָ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ּפִ ׂשְ ַוּתִ

תֹאֵכל:  לֹא  ַעְצלּות  ְוֶלֶחם  יָתּה,  ּבֵ ֲהִליכֹות  ה  צֹוִפָיּ ְלׁשֹוָנּה: 

נֹות ָעׂשּו ָחִיל,  ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ַרּבֹות ּבָ רּוָה, ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ

ה ִיְרַאת ְיָי  ׁ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָשּ ָנה: ׁשֶ ּלָ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ

ָעִרים  ְ ַבּשׁ ִויַהְללּוָה  ָיֶדיָה,  ִרי  ִמּפְ ָלּה  נּו  ּתְ ל:  ִתְתַהּלָ ִהיא 

יָה:  ַמֲעׂשֶ

יֵצִני,  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ י לֹא ֶאְחָסר: ּבִ  ְלָדִוד ְיָי רעִֹ ִמְזמֹור
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב,  י  ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל 

ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו: ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְבַמְעּגְ

ֲערךְֹ  ה ְיַנֲחֻמִני: ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי, ׁשִ ה ִעָמּ י ַאּתָ ָרע, ּכִ

י, ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך  ֶמן רֹאשִׁ ֶ ְנָתּ ַבּשׁ ַ ּשׁ ָרי, ּדִ ְלָחן ֶנֶגד צרְֹ ְלָפַני | ׁשֻ

ְלֹאֶרְך  ְיָי  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ְוׁשַ י,  ַחָיּ ְיֵמי  ל  ָכּ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד  טֹוב   |

ָיִמים: 

ין:  יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ֲחַקל ּתַ א ִהיא ְסעּוָדָתא ּדַ ּדָ

ֶחְדָוָתא  ֵלָמָתא,  ׁשְ ִדְמֵהיְמנּוָתא   ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו
א,  ַמְלּכָ ּדְ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּדְ

ין  ַאְנּפִ ּוְזֵער  ין,  יׁשִ ַקּדִ ּפּוִחין  ּתַ ֲחַקל  ּדַ ְסעּוָדָתא  ִהיא  א  ּדָ

ֲהָדּה:  א ַאְתָין ְלַסֲעָדא ּבַ יָשׁ יָקא ַקּדִ ְוַעּתִ

משתמש בכוס גדולה של כסף ללא רגל. א. 
"אתקינו סעודתא" אומר בלחש ובישיבה. אחר כך נעמד לקידוש. ב. 

מוזג בעצמו את היין לגביע. ממלא את הכוס בכמה שפיכות, עד שנשפך ממנו לצלחת. ג. 
סדר הגבהת הכוס לקידוש: נוטל את הכוס בימינו ומעבירה לשמאלו. תופס את שפת הכוס  ד. 

העליונה באצבעותיו הק', ומניח את הכוס מלמעלה למטה על כף יד ימינו.
כף היד כפופה מעט כעין בית קיבול, האצבעות מוגבהות והאגודל שוכב מן הצד – באופן   

שהכוס מונח בעיקר על כף היד ומקצתו על האצבעות.
במהלך הסדר, כאשר צריכים להגביה את הכוס. כגון, באמירת 'והיא שעמדה' וכדומה –  ה. 

מגביה אותה כפי הסדר שמגביהים את הכוס לקידוש.
הסיבה – נשען על כסא סמוך שעליו מונחות שתי כריות. ו. 

ִקּדּוׁש 
א  א ִהיא ְסעּוָדָתא ְדקּוְדׁשָ ָאה ּדָ א ִעּלָ  ְסעּוָדָתא ְדַמְלּכָ ַאְתִקינּו

יּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

קודם הקידוש – שוטפים את הצד החיצוני של הכוס במים, וכן 
קודם  הכוס  לייבש את  )רצוי  הפנימי  במים את חלקה  מדיחים 

הבאתו לשולחן(.

ׁש  ַקּדֵ

סדר אחיזת גביע הקידוש: אוחזים את הכוס ביד ימין, מעבירים 
ליד שמאל, מורידים את יד ימין למטה מעט – ומניחים את הכוס 
כלפי  מורמות  כשהאצבעות  היד,  כף  על  מונחת  הכוס  עליה. 

מעלה והאגודל שוכב. 

מסתכלים  הברכה,  בשעת  הנרות.  על  מביטים  הקידוש  קודם 
בכוס היין.

מנהגי הרבי
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ָמן  ְוַאְרָגּ ׁש  ׁשֵ ּה,  ּלָ ָתה  ָעׂשְ ים  ַמְרַבּדִ ִנים:  ׁשָ ָלבּוׁש  יָתּה  ּבֵ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: ָסִדין  ׁשִ ְעָלּה, ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ּה: נֹוָדע ּבַ ְלבּוָשׁ

ּה,  ְלבּוׁשָ ְוָהָדר  עזֹ  ַנֲעִני:  ַלּכְ ָנְתָנה  ַוֲחגֹור  ְמּכרֹ,  ַוּתִ ָתה  ָעׂשְ

ְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  יָה ּפָ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ּפִ ׂשְ ַוּתִ

תֹאֵכל:  לֹא  ַעְצלּות  ְוֶלֶחם  יָתּה,  ּבֵ ֲהִליכֹות  ה  צֹוִפָיּ ְלׁשֹוָנּה: 

נֹות ָעׂשּו ָחִיל,  ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ַרּבֹות ּבָ רּוָה, ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ

ה ִיְרַאת ְיָי  ׁ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָשּ ָנה: ׁשֶ ּלָ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ

ָעִרים  ְ ַבּשׁ ִויַהְללּוָה  ָיֶדיָה,  ִרי  ִמּפְ ָלּה  נּו  ּתְ ל:  ִתְתַהּלָ ִהיא 

יָה:  ַמֲעׂשֶ

יֵצִני,  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ י לֹא ֶאְחָסר: ּבִ  ְלָדִוד ְיָי רעִֹ ִמְזמֹור
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב,  י  ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל 

ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ מֹו: ּגַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְבַמְעּגְ

ֲערךְֹ  ה ְיַנֲחֻמִני: ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי, ׁשִ ה ִעָמּ י ַאּתָ ָרע, ּכִ

י, ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך  ֶמן רֹאשִׁ ֶ ְנָתּ ַבּשׁ ַ ּשׁ ָרי, ּדִ ְלָחן ֶנֶגד צרְֹ ְלָפַני | ׁשֻ

ְלֹאֶרְך  ְיָי  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ ְוׁשַ י,  ַחָיּ ְיֵמי  ל  ָכּ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד  טֹוב   |

ָיִמים: 

ין:  יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ֲחַקל ּתַ א ִהיא ְסעּוָדָתא ּדַ ּדָ

ֶחְדָוָתא  ֵלָמָתא,  ׁשְ ִדְמֵהיְמנּוָתא   ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו
א,  ַמְלּכָ ּדְ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּדְ

ין  ַאְנּפִ ּוְזֵער  ין,  יׁשִ ַקּדִ ּפּוִחין  ּתַ ֲחַקל  ּדַ ְסעּוָדָתא  ִהיא  א  ּדָ

ֲהָדּה:  א ַאְתָין ְלַסֲעָדא ּבַ יָשׁ יָקא ַקּדִ ְוַעּתִ

משתמש בכוס גדולה של כסף ללא רגל. א. 
"אתקינו סעודתא" אומר בלחש ובישיבה. אחר כך נעמד לקידוש. ב. 

מוזג בעצמו את היין לגביע. ממלא את הכוס בכמה שפיכות, עד שנשפך ממנו לצלחת. ג. 
סדר הגבהת הכוס לקידוש: נוטל את הכוס בימינו ומעבירה לשמאלו. תופס את שפת הכוס  ד. 

העליונה באצבעותיו הק', ומניח את הכוס מלמעלה למטה על כף יד ימינו.
כף היד כפופה מעט כעין בית קיבול, האצבעות מוגבהות והאגודל שוכב מן הצד – באופן   

שהכוס מונח בעיקר על כף היד ומקצתו על האצבעות.
במהלך הסדר, כאשר צריכים להגביה את הכוס. כגון, באמירת 'והיא שעמדה' וכדומה –  ה. 

מגביה אותה כפי הסדר שמגביהים את הכוס לקידוש.
הסיבה – נשען על כסא סמוך שעליו מונחות שתי כריות. ו. 

ִקּדּוׁש 
א  א ִהיא ְסעּוָדָתא ְדקּוְדׁשָ ָאה ּדָ א ִעּלָ  ְסעּוָדָתא ְדַמְלּכָ ַאְתִקינּו

יּה: ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

קודם הקידוש – שוטפים את הצד החיצוני של הכוס במים, וכן 
קודם  הכוס  לייבש את  )רצוי  הפנימי  במים את חלקה  מדיחים 

הבאתו לשולחן(.

ׁש  ַקּדֵ

סדר אחיזת גביע הקידוש: אוחזים את הכוס ביד ימין, מעבירים 
ליד שמאל, מורידים את יד ימין למטה מעט – ומניחים את הכוס 
כלפי  מורמות  כשהאצבעות  היד,  כף  על  מונחת  הכוס  עליה. 

מעלה והאגודל שוכב. 

מסתכלים  הברכה,  בשעת  הנרות.  על  מביטים  הקידוש  קודם 
בכוס היין.

מנהגי הרבי

ֵּׁש ַקד

11



י:  ִ ּשׁ ִ ה יֹום ַהּשׁ ִחּלָ ת אֹוְמִרים ּתְ ּבָ ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ׁשֶ ּכְ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ב ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ָ י: א ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ  ַהּשׁ יֹום
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך  ג  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמּכָ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו ּכִ ַוְיַקּדֵ

אן  חֹול ַמְתִחיִלין ּכָ ּבְ

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה  ְיהֹוָ ה   ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשֹון  ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו  ָעם  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ

תֹות  ּבָ ׁשַ )לשבת  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ה  ְיהֹוָ ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ִמְצֹוָתיו.  ּבְ

יֹום  ֶאת  ׂשֹון  ְלׂשָ ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה  ְלׂשִ ּו( מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה 

טֹוב  יֹום  ְוֶאת  ה.  ַהּזֶ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  יֹום(  ְוֶאת  ה  ַהּזֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ )לשבת 

קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַאֲהָבה(  ּבְ )לשבת  ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ה  ַהּזֶ קֶֹדׁש  ִמְקָרא 

ל  ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר 

ְמָחה  ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ ָך )לשבת ּבְ ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ּבָ ים. )ְוׁשַ ָהַעּמִ

ְו(  ת  ּבָ ַ )ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ ה  ְיהֹוָ ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ נּו:  ִהְנַחְלּתָ ׂשֹון  ּוְבׂשָ

ים:  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ִיׂשְ

ָמנּו  ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ לפני שנוטל ידיו, קורא בלחש את ההלכות שכתובות בהגדה, בקשר ל"ורחץ" ו"כרפס". ְוִהּגִ א. 

אינו נוטל ידיו על ידי אחר. ב. 
אינו נוהג שיביאו אליו את הספל והקערה, אלא קם ממקומו ונוטל ידיו בכיור. ג. 

ין יקנה"ז. ַיִין )ברכת "בורא פרי הגפן"(.  ת ְמַקְדׁשִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
"בורא  )ברכת  ֵנר  עם"(.  מכל  בנו  בחר  "אשר  )ברכת  ִקּדּוׁש 
ָלה )ברכת "המבדיל בין קודש לחול"(.  מאורי האש"(. ַהְבּדָ

ְזַמן )ברכת "שהחיינו"(: 

מביטים על הנרות שעל השולחן, ואין מאחדים שני נרות יחד. 
אין מביטים על הצפרניים.

ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ין  ין קֶֹדׁש ְלחֹול. ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים. ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך. ּבֵ אֹור ְלחׁשֶ

ִביִעי  ְ . ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּתָ  ׁשְ ְוִקּדַ ְלּתָ  ִהְבּדַ  . ּתָ ׁשְ ִקּדַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ֵ ִמּשׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש: שהחיינו  יל ּבֵ ְבּדִ ה ַהּמַ ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ֶתָך: ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ֶרְך ֵחרּות: ֹמאל ּדֶ ת ׂשְ ֲהִסּבַ יָבה ּבַ יׁשִ ׁשֹוֶתה ַהּכֹוס ּבִ

נוהגים לשתות את כל הכוס ובבת אחת. 
אשה, אינה שותה בהסיבה.

ּוְרַחץ 

ְונֹוֵטל ָיָדיו ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך: 

אין להפסיק בדיבור בין הנטילה לאכילה.

מנהגי הרבי
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י:  ִ ּשׁ ִ ה יֹום ַהּשׁ ִחּלָ ת אֹוְמִרים ּתְ ּבָ ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ׁשֶ ּכְ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ב ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ָ י: א ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ  ַהּשׁ יֹום
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך  ג  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמּכָ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו ּכִ ַוְיַקּדֵ

אן  חֹול ַמְתִחיִלין ּכָ ּבְ

ַסְבִרי ָמָרָנן 

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ה  ְיהֹוָ ה   ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשֹון  ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו  ָעם  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ

תֹות  ּבָ ׁשַ )לשבת  ַאֲהָבה  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ה  ְיהֹוָ ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ִמְצֹוָתיו.  ּבְ

יֹום  ֶאת  ׂשֹון  ְלׂשָ ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה  ְלׂשִ ּו( מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה 

טֹוב  יֹום  ְוֶאת  ה.  ַהּזֶ ּצֹות  ַהּמַ ַחג  יֹום(  ְוֶאת  ה  ַהּזֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ )לשבת 

קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַאֲהָבה(  ּבְ )לשבת  ֵחרּוֵתנּו  ְזַמן  ה  ַהּזֶ קֶֹדׁש  ִמְקָרא 

ל  ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר 

ְמָחה  ׂשִ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון( ּבְ ָך )לשבת ּבְ ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ ּבָ ים. )ְוׁשַ ָהַעּמִ

ְו(  ת  ּבָ ַ )ַהּשׁ ׁש  ְמַקּדֵ ה  ְיהֹוָ ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ נּו:  ִהְנַחְלּתָ ׂשֹון  ּוְבׂשָ

ים:  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ִיׂשְ

ָמנּו  ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ לפני שנוטל ידיו, קורא בלחש את ההלכות שכתובות בהגדה, בקשר ל"ורחץ" ו"כרפס". ְוִהּגִ א. 

אינו נוטל ידיו על ידי אחר. ב. 
אינו נוהג שיביאו אליו את הספל והקערה, אלא קם ממקומו ונוטל ידיו בכיור. ג. 

ין יקנה"ז. ַיִין )ברכת "בורא פרי הגפן"(.  ת ְמַקְדׁשִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
"בורא  )ברכת  ֵנר  עם"(.  מכל  בנו  בחר  "אשר  )ברכת  ִקּדּוׁש 
ָלה )ברכת "המבדיל בין קודש לחול"(.  מאורי האש"(. ַהְבּדָ

ְזַמן )ברכת "שהחיינו"(: 

מביטים על הנרות שעל השולחן, ואין מאחדים שני נרות יחד. 
אין מביטים על הצפרניים.

ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ין  ין קֶֹדׁש ְלחֹול. ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ ה ְיהֹוָ  ַאּתָ רּוְך ּבָ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים. ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך. ּבֵ אֹור ְלחׁשֶ

ִביִעי  ְ . ְוֶאת יֹום ַהּשׁ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקֻדּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקֻדּשׁ ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּתָ  ׁשְ ְוִקּדַ ְלּתָ  ִהְבּדַ  . ּתָ ׁשְ ִקּדַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ֵ ִמּשׁ

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש: שהחיינו  יל ּבֵ ְבּדִ ה ַהּמַ ה ְיהֹוָ רּוְך ַאּתָ ֶתָך: ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ֶרְך ֵחרּות: ֹמאל ּדֶ ת ׂשְ ֲהִסּבַ יָבה ּבַ יׁשִ ׁשֹוֶתה ַהּכֹוס ּבִ

נוהגים לשתות את כל הכוס ובבת אחת. 
אשה, אינה שותה בהסיבה.

ּוְרַחץ 

ְונֹוֵטל ָיָדיו ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך: 

אין להפסיק בדיבור בין הנטילה לאכילה.

מנהגי הרבי
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