
יּ‰§: ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ ˜ּו„¿ ¿„ ‡ ָ̇ עּוָ„ י‡ ס¿ ƒ‰ ‡ ָ„ּ ,‰‡ָ ּלָ ƒע ‡ ּכָ ַמל¿ ¿„ ‡ ָ̇ עּוָ„ ינּו ס¿ ֽ ƒ̃ ¿̇ ‡ַ

י ָמָרָנן: ƒר ַסב¿

ָלם, ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
ן: ֽפ∆ י ַ‰ּ‚ָ ƒר ‡ ּפ¿ ר≈  ּבו…

נּו  ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ָלם, ֲ‡ ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
יו.  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃ ן, ו¿ ו… ׁ̆ ú ָל ּכָ ƒנּו מ ָמֽ ֯ מ¿ רו… ú ָעם, ו¿ ּכָ ƒמ
ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆ ל¿ ים  ƒ„ֲע מו… ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿ ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿ נּו  ָלֽ ן  ∆ּ̇ ƒ ּ̇ ַו

ם ˙ יו… ן, ‡∆ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ים ל¿ ƒַמּנ ים ּוז¿ ƒ‚ַּח
לסוכות

,‰ ˙ ַ‰ּז∆ ּכו… ַח‚ ַ‰ּסֻ
לשמע"צ ולשמח"ת

,‰ ˙ ַ‰ַח‚ ַ‰ּז∆ ר∆ ֽ ∆̂ י ֲע ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆

נּו,  ֽ ≈̇ ָח מ¿ ƒׂ̆ ַמן  ז¿  ,‰ ַ‰ּז∆  ׁ̆ ∆„… ֽ̃ ָר‡  ¿̃ ƒמ ב  טו… ם  יו…  ˙ ∆‡ ו¿
 ָּ̇ ר¿ נּו ָבַחֽ י ָבֽ ƒם. ּכ ƒי ָרֽ ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒú ר ֽכ∆ , ז≈ ׁ̆ ∆„… ֽ̃ ָר‡  ¿̃ ƒמ
ָך  ֽ ∆ ׁ̆ ¿„ ָ̃ י  ֲע„≈ ּומו… ים,  ƒַעּמ‰ָ ל  ּכָ ƒמ  ָּ̇ ¿ ׁ̆ ֽ ַ„ּ ƒ̃ נּו  ֽ ָ̇ ‡ו… ו¿
 ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ָי, מ¿ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ נּו. ּבָ ֽ ָּ̇ ַחל¿ נ¿ ƒ‰ ן ו… ׂ̆ ָׂ̆ ָח‰ ּוב¿ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ים: ƒַמּנ ֯ ַ‰ּז¿ ú ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
מי שכבר בירך שהחיינו בהדלקת הנרות לא יברך שוב בקידוש.

ליל א' של סוכות

ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָלם,  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆
ֽנּו  ּוָ ƒ̂ ו¿ יו,  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ ּב¿ נּו  ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃

:§‰ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ≈ ׁ̆ י ל≈

ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ
ָיֽנּו  ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ָלם,  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆
ַמן  ז¿ ƒל נּו  יָעֽ ƒ‚ּ ƒ‰ ו¿ נּו  ָמֽ ֯ ּי¿ ƒ̃ ו¿

:‰ ַ‰ּז∆

ליל ב' של סוכות

ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ
ָיֽנּו  ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ָלם,  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆
ַמן  ז¿ ƒל נּו  יָעֽ ƒ‚ּ ƒ‰ ו¿ נּו  ָמֽ ֯ ּי¿ ƒ̃ ו¿

:§‰ ַ‰ּז∆

ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָלם,  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆
ֽנּו  ּוָ ƒ̂ יו, ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃

:§‰ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ≈ ׁ̆ י ל≈

לשמע"צ ולשמח"ת

ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ
ָיֽנּו  ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ָלם,  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆
ַמן  ז¿ ƒל נּו  יָעֽ ƒ‚ּ ƒ‰ ו¿ נּו  ָמֽ ֯ ּי¿ ƒ̃ ו¿

:‰ ַ‰ּז∆

קידוש לליל חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה
כשחל בחול ולא בשבת או מוצאי שבת

— ע"פ מנהג חב"ד — 

ב"ה
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לעילוי נשמת הרה"ח התמים ר' רפאל משה ב"ר יעקב מנחם מענדל הכהן ז"ל שפערלין

משכימים לקיים מצות לולב ובפרט בפעם הא', ומצוה מן המובחר ליטול בסוכה.
נוטלים הלולב ביד ימין (ואיטר ביד שמאל), כשהשדרה מול הפנים, ומברכים בעמידה:

נּו ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ָלם, ֲ‡ ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
יú ˙úַּוúָב: ƒט נּו ַעל נ¿ ֽ ּוָ ƒ̂ יו, ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ ּב¿
אחר כך נוטלים ביד השניה את האתרוג, כשהפיטם למעלה.

כשנוטלים בפעם הראשונה בחג זה מברכים גם שהחיינו. 
מתחילים לברך כשהלולב ביד אחת והאתרוג ביד השניה, ובסיום הברכה מחברים אותם:

:§‰ ַמן ַ‰ּז∆ ז¿ ƒנּו ל יָעֽ ƒ‚ּ ƒ‰ נּו ו¿ ָמֽ ֯ ּי¿ ƒ̃ ָיֽנּו ו¿ ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ָלם,  ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ

ומחברים הלולב ומיניו במקום סיומם, עם שלישו העליון של האתרוג כשהוא באלכסון קצת.

סדר הנענועים

י‡ ƒ‰ ‡ ָ„ּ ,‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃  ‡ ּכָ ַמל¿ ¿„ ‡ ָ̇ ָו ¿„ ‡ ח∆ ָ̇ ָמ ל≈ ¿ ׁ̆  ‡ ּכָ ַמל¿ ¿„ ‡ ָ̇ עּוָ„ ינּו ס¿ ֽ ƒ̃ ¿̇ ‡ַ
יּ‰§: ≈ּ̇ ינ¿ ƒכ ¿ ׁ̆ יך¿ ‰ּו‡ ּו ƒר ‡ ּב¿ ָ ׁ̆ ˜ּו„¿ ¿„ ‡ ָ̇ עּוָ„ ס¿

ֲעָ„ם:§ מו… ם ּב¿ ָ̇ ‡ּו ‡… ֯ ר¿ ¿̃ ƒּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ׁ̆ ∆„ י ˜…ֽ ָר‡≈ ¿̃ ƒָי מ י י¿ ֲע„≈ ‰ מו… ּל∆ ֽ ≈‡
י ָמָרָנן: ƒר ַסב¿

ן: ֽפ∆ י ַ‰ּ‚ָ ƒר ‡ ּפ¿ ר≈ ָלם, ּבו… ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ
בחג הסוכות (ולא בשמע"צ ושמח"ת) מברכים:

:‰ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ≈ ׁ̆ י ֽנּו ל≈ ּוָ ƒ̂ יו, ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ נּו ּב¿ ֽ ָ ׁ̆ ֯ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ָלם, ֲ‡ ך¿ ָ‰עו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…‰≈ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ּבָ

קידוש ליום חג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה
כשחל בחול ולא בשבת

סדר נטילת לולב

מבצע לולב
הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אשר בימי חג הסוכות ייצאו עם ארבעת המינים

למקומות שם נמצאים בני ובנות ישראל, לזכותם במצוה זו.

ימין: לקרן דרומית מזרחית. 1

שמאל: לקרן צפונית מזרחית. 2

מזרח: לאמצע מזרח. 3

 למעלה: כשמחזירים, מורידים קצת למטה ואז  4
מעלים למקום החזה.

ואז  5 למעלה  קצת  מעלים  כשמחזירים,   למטה: 
מורידים למקום החזה.

 מערב: בשתי הפעמים הראשונות לקרן מערבית  6
דרומית, בפעם השלישית לאמצע מערב.

עומדים עם הפנים לכיוון מזרח ומנענעים את   •
ארבעת המינים לששה צדדים המפורטים להלן.

צד,  לכל  פעמים  שלשה  ומחזירים  מושיטים   •
ההושטה  בסיום  נענוע  לתת  רבותינו  (ומנהג 
יש  שמחזירים  פעם  ובכל  ההחזרה),  קודם 
מקום  החזה,  עד  המינים  ארבעת  את  להביא 

שמכים בו באמירת 'אשמנו'.

יהיה ראש הלולב מכוון כלפי  בכל הנענועים   •
מנענוע  חוץ  היד  עם  מכוסה  והאתרוג  מעלה, 

האחרון שאז מגלים אותו קצת.


