
 מנהגי שביעי ואחרון
של פסח ה'תשפ"ב

ב"ה

תשפ"ב הפסח  חג  )ע"ר(                                                                 חב"ד  הלכה  מכון  ע"י  יו"ל 

ערב 
שש"פ

עירוב תבשילין: נהוג להכריז ולפרסם תזכורת בערב החג, בכדי שלא ישכחו לעשותו, ונכון להזדרז ולעשות עירוב 	 
תבשילין בהקדם, ולא לדחותו עד סמוך לכניסת היו"ט.

סדר העירוב: בעל הבית לוקח מצה שלימה בשיעור של לפחות 'כביצה' )54 גרם(, ותבשיל חשוב כגון מנת דג או 	 
בשר בשיעור של לפחות 'כזית' )27 גרם( ונותנם לאדם אחר )לכתחילה יהיה מי שאינו מבני ביתו(, ויאמר שמְזַּכֶה 
בזה לכל הרוצה לסמוך על עירוב זה, הזוכה נוטל את העירוב בידו ומגביהו טפח ומחזירו לבעל הבית, ומברך בעל 

הבית על מצוות עירוב, ואומר את הנוסח המובא בסידור שמשמעותו שיוכל לעשות כל צרכי שבת בחג.  אח"כ 
מניחים את העירוב )המצה והתבשיל( במקום שמור במשך כל החג בתנאים נאותים שיאפשרו לאכול מהם 

בשבת.
יש להימנע מלקבוע סעודה משעה עשירית )15:50 לערך(, כדי שיאכל סעודת יו"ט לתיאבון. אין מנהגנו להדליק 	 

נר להזכרת נשמות ליו"ט שמזכירים בהם נשמות.
יש להכין מערב החג נר גדול שיבער כל החג לצורך הדלקת נרות למחרת.	 
צדקה: נותנים צדקה גם עבור שש"פ ושבת קודש )אחרון של פסח-בחו"ל(.	 
אחר הדלקת הנרות מברכים "להדליק נר של  יום טוב", ואין מברכים "שהחיינו".	 

תפלת 
ערבית 

תפילת עמידה של שלוש רגלים. קדיש שלם. ספירת העומר. עלינו. קדישים.	 

ליל 
שש"פ

קידוש לשלוש רגלים, ואין מברכים "שהחיינו" < נעורים בליל שביעי של פסח, ועוסקים בלימוד כל הלילה. 	 
נוהגים ללמוד את המאמר ד"ה 'והניף' )של אדה"ז, הנדפס בלקוטי תורה(, וכן נוהגים ללמוד ברבים את המאמר 
ד"ה 'הים ראה וינוס' )שם( < משהגיע זמן עלות השחר אין צורך לומר ברכות התורה ע"מ להמשיך ללמוד, אלא 

בסיום הלימוד יאמר הברכות < לאחר שעלה השחר, ואחר עשיית צרכיו יטול ידיו שלוש פעמים על כל יד )כבכל 
יום(, ואז יברך את כל הברכות על הסדר < מנהגנו שישנים קודם תפלת שחרית. אם הולך לישון אחר עלות השחר 

וחושש שלא יקום עד לסוף זמן קריאת שמע, יקרא ק"ש מעלות השחר )לאחר אמירת ברכות השחר כנ"ל(. ואם 
ייעור משנתו לפני סוף זמן ק"ש יקרא שוב, שכן לכתחילה תחילת זמן קריאת שמע הוא "משיכיר" )וכמצויין 

בלוחות זמן טלית ותפילין(.

תפלת 
שחרית

גם המאריך בתפלה בכל שבת – ביו"ט ישתדל להתפלל עם הציבור, כדי לומר הלל עם הציבור. 	 
מתפללים תפלת שחרית לשלוש רגלים. חצי הלל. קדיש תתקבל. שיר של יום )ליום השישי(. 	 

קריאת 
התורה 

בפתיחת הארון אומרים "ויהי בנסוע", י"ג מידות ו"ריבונו של עולם", ואח"כ "בריך שמיה" וכו'. מוציאים שני ספרי 	 
תורה, בספר הראשון קוראים חמישה קרואים בקריאת "ויהי בשלח פרעה". 

שירת הים: בעת קריאת שירת הים נוהגים לעמוד. במספר מקומות בשירת הים ולפניה מסיים הקורא את הפסוק 	 
בנעימה מיוחדת: בפסוק "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" השני, בפסוק "ובמשה עבדו", בסיום כל פסוק 

בשירה שנאמר בו שם ה', בפסוק "נהלת בעזך אל נוה קדשך", וכן בשירת מרים )בפסוק שנאמר בו שם ה'(.
בסיום הקריאה, מניחים ליד ספר התורה – על הבימה – את הספר השני )ונשאר על הבימה עד הקריאה בו(, 	 

ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
בספר השני קוראים למפטיר "והקרבתם". הגבהה וגלילה.	 
הפטרה: "וידבר דוד" בספר שמואל ב' פרק כב. בברכות ההפטרה: ברכת "על התורה ועל העבודה" בנוסח שלוש 	 

רגלים.
בארץ ישראל – הזכרת נשמות. מי שהוריו בחיים, יוצא מבית-הכנסת בזמן הזכרת נשמות. ָאבֵל )רח"ל( בשנה 	 

הראשונה לפטירת אביו או אמו, נשאר בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות. אומרים 'אב הרחמים'. גם מי שאינו 
מזכיר נשמות, יכול לאומרו.

המשך בעמוד הבא <<<



תפלת 
מוסף

מתפללים מוסף לשלוש רגלים, בחזרת הש"ץ ברכת כהנים. אחרי סיום התפלה, אמירת תהלים – מזמור כ' 	 
ושיעור תהלים היומי )מזמורים ק"ד-ק"ה( – בציבור.

כל אחד יאמר בעצמו את פרק התהלים המתאים למספר שנותיו. שש זכירות.	 

קודם הקידוש אומרים בלחש "אתקינו סעודתא..." ואומרים בקול "אלה מועדי" וברכת הגפן.	 קידוש

נוהגים ללכת לבתי כנסיות, על מנת לשמח את אחינו בני ישראל, ובפרט ע"י דברי תורה, נגלה ופנימיות התורה.	 תהלוכה

תפלת 
מנחה

סדר התפילה: )אין אומרים "הודו" אלא מתחילים( פתח אליהו. ידיד נפש. וידבר וקטורת. אנא בכח. אשרי. ובא 	 
לציון. חצי קדיש. תפילה לשלש רגלים. קדיש שלם. עלינו וקדישים.

לבני 
ארץ 

ישראל

זמן אמירת שנים מקרא ואחד תרגום )פרשת אחרי-מות( לכתחילה – ביום שביעי של פסח, ערב שבת, אחר 	 
חצות היום.

עורכים סעודת משיח בשביעי של פסח, וישתדלו להתחילה לפני "השעה העשירית" )15:50 לערך(.	 
הממשיך את סעודתו עד השקיעה יפסיק לאכול בשקיעה )ויכול לפרוס מפה על המצות, לקדש ולהמשיך 	 

בסעודה, אך כיון שהנהגה זו עלולה לגרום לבלבול, ראוי שמי שאינו בקי בפרטי ההלכות לא ינהג כן, אלא( יברך 
ברכת-המזון, ילך ממקומו להתפלל ערבית ויחזור לאחר מכן לקדש ולקיים את סעודת ליל-שבת. במדת האפשר 
ראוי לכתחילה להמתין בין ברכת-המזון לסעודת ליל שבת, כדי שיעבור שיעור-עיכול )דהיינו שיהיה רעב מעט(.

סדר הסעודה: נוטלים ידיים ואוכלים מצה. שותים ד׳ כוסות יין תוך כוונה ששתייה זו שייכת לגאולה העתידה, 	 
ומנגנים ניגוני רבותינו נשיאינו. 

הדלקת 
נרות 

ז מן הדלקת נרות בזמנה, כבכל ערב שבת, ויש להקפיד כל כך, שהרי אי אפשר להדליק אחר השקיעה. לצורך 	 
הדלקת הנרות מעבירים מאש הקיימת כבר מערב החג אחר הדלקת הנרות מברכים: בארה"ק - "להדליק נר של 

שבת". ובחו"ל - "להדליק נר של שבת ושל יום טוב", ואין מברכים "שהחיינו".

שבת 
קודש

בחו"ל – אחרון של פסח

את קבלת שבת מתחילים מ"מזמור לדוד". בפיוט "לכה דודי" אומרים "גם בשמחה ובצהלה" ואין אומרים "ברינה". 	 
תפילת עמידה של שלוש רגלים עם ההזכרות של קדושת השבת. ויכולו. ברכה מעין שבע. קדיש שלם. מזמור 	 

לדוד. חצי קדיש. ברכו. ספירת העומר. עלינו. קדישים.
קודם הקידוש אומרים בלחש – "שלום עליכם", "אשת חיל", "מזמור לדוד", "דא היא סעודתא". מתחילים בקול 	 

רם: "יום הששי". ברכת בורא פרי הגפן, וברכת הקידוש של יו"ט עם הזכרת שבת. אין מברכים "שהחיינו".
שחרית לשבת קודש אחרון של פסח: תפלת שחרית לשבת ויו"ט ותפילת עמידה של שלוש רגלים עם ההזכרות 	 

של קדושת השבת. אחרי חזרת הש"ץ – חצי הלל. קדיש שלם. שיר של יום. 'אתה הראת'. בפתיחת הארון: "ויהי 
בנסוע", אין אומרים י"ג מידות.

מוציאים שני ספרי תורה, בספר הראשון קוראים שבעה קרואים בקריאת "עשר תעשר". בספר השני, קוראים 	 
למפטיר "והקרבתם". ההפטרה: "עוד היום בנוב לעמוד". בברכות ההפטרה: ברכת "על התורה ועל העבודה" 

בנוסח שלוש רגלים, עם ההוספות לשבת. "יקום פורקן", "מי שברך".
הזכרת נשמות. מי שהוריו בחיים, יוצא מבית-הכנסת בזמן הזכרת נשמות. ָאבֵל )רח"ל( בשנה הראשונה לפטירת 	 

אביו או אמו, נשאר בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות. אומרים 'אב הרחמים'. גם מי שאינו מזכיר נשמות, יכול 
לאומרו.

מתפללים מוסף לשלוש רגלים עם ההזכרות של קדושת השבת. בחזרת הש"ץ ברכת כהנים. אחרי סיום התפלה, 	 
אמירת תהלים – מזמור כ' ושיעור תהלים היומי )מזמורים ק"ו-ק"ז( – בציבור.

כל אחד יאמר בעצמו את פרק התהלים המתאים למספר שנותיו. "ולקחת סולת". שש זכירות.	 
קודם הקידוש אומרים בלחש את כל נוסח הקידוש לשבת עד "על כן ברך . . ויקדשהו", ואומרים בקול "אלה 	 

מועדי" וברכת הגפן.
תפלת מנחה: קרבנות. אשרי. ובא לציון. חצי קדיש. קריאת התורה )פרשת אחרי-מות(. ח"ק )ע"י הש"ץ(. תפילה 	 

לשלש רגלים עם ההוספות לשבת. קדיש שלם. עלינו וקדישים.
נוטלים ידיים לפני השקיעה לסעודת משיח. סדר הסעודה: אוכלים מצה. שותים ד׳ כוסות יין תוך כוונה ששתייה 	 

זו שייכת לגאולה העתידה, ומנגנים ניגוני רבותינו נשיאינו.

המשך בעמוד הבא <<<



עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.

מקורות: שו"ע אדה"ז או"ח ס"ח סכ"ז, סמ"ו ס"ז, סנ"ח ס"ב-ח, ס"ע ס"ה, ספ"ט ס"ה, סקפ"ח סט"ז, סתמ"ח ס"ל, סתצ"א ס"ג וסתקכ"ז. סידור אדה"ז ברכות השחר 
וסדר עירוב תבשילין. סה"ש תש"ד ע' 100. ספר המנהגים עמ': 25-6, 38, 42-3 וע' 59. לקו"ש ח"ד ע' 1299, חל"ז ע' 14 ואילך. אג"ק כ"ק אד"ש ח״ג ע׳ ד, וע' עה–ו, 

חי"ד ע' יט. תוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 426-427. ספר השיחות ה'תנש"א ע' 436 בהע', וע' 444 הע' 77. התוועדויות תשנ"ב ח"א ע' 109. מאמר ד"ה "והחרים" תשמ"ט 
– סה"מ מלוקט ח"ג עמ' קכט הע' 20. התוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 427; תשמ"ט ח"ג ע' 61. המלך במסיבו ח"א ע' שכא, ח"ב ע' קלב. העו"ב גליון א'פח ע' 71 הע' 6. 

וראה בהרחבה ספר 'הלכה למעשה' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( מועדים – פסח פרקים כז-לג. 
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שבת 
קודש

באה"ק

את קבלת שבת מתחילים מ"מזמור לדוד".	 
בפיוט "לכה דודי" אומרים "גם ברנה ובצהלה" - כבכל שבת. 	 
התפלות והקידושים בשבת זו - כרגיל בכל שבתות השנה. 	 
אין לאכול חמץ בשבת זו עד מוצאי שבת שאז הרב קונה מהגוי את החמץ.	 
אמנם ניתן לאכול בשבת זו מצה שרויה, ומאכלים תעשייתים כשרים לפסח, וכן אין צורך להקפיד בהקפדות 	 

הפסח כקילוף פירות וירקות וכדומה, אך ראוי שלא לאכול אותם בכלי הפסח. 
קריאת התורה: פרשת אחרי-מות.	 
קודם מוסף, אין אומרים "אב הרחמים".	 
במנחה מתחילים לקרוא פרשת קדושים.	 
אין אומרים "צדקתך".	 
לאחר מנחה - אין אומרים פרקי אבות עד לשבת הבאה.	 
נכון לערוך גם בש"ק אחרי תפילת מנחה, לקראת שקיעת החמה, התוועדות כהוספה והשלמה ל'סעודת משיח' 	 

ובאופן ד"כפליים לתושי'".

צאת 
השבת

בתפילת ערבית: "מוריד הטל״, "אתה חוננתנו״, "ותן ברכה״, אחרי שמונה עשרה – חצי קדיש, "ויהי נועם", "ואתה 	 
קדוש", קדיש שלם. ספירת העומר, עלינו. הבדלה כבכל מוצאי שבת – יבנ"ה. "ויתן לך". סועדים סעודת מלווה 

מלכה.
מיד בצאת השבת מותר ליהנות מהחמץ הנמכר לגוי. חמץ שעבר עליו הפסח ולא נמכר לגוי נאסר באכילה 	 

ובהנאה. מוצרי חמץ שלא ידוע האם נמכרו לגוי, אין לקנותם אלא א"כ מופיע על האריזה שנאפו לאחר הפסח.

יום 
ראשון 
כ"ג ניסן

ביום זה עורכים כינוס תורה, ויש להשתתף בו ברוב עם.	 
בחו"ל – יום זה הוא אסרו חג, מרבים קצת באכילה ושתיה.	 
אין אומרים תחנון עד סיום חודש ניסן.	 


