
  

  ינוותשל רבליל הסדר קערות 
 וכוס הקידוש של הרבי

  

וכוס ,  של רבותינוליל הסדרקערות  ,מוצגות לפנינו, לקראת ימי הפסח הבאים
  :הקידוש של הרבי

  .ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו" כ–קערת ליל הסדר של הרבי הקודם ) א
  :מאחורי הקערה מוטבעת חותמת

 נוצרה ברוסיה בשנת שממנה למדנו שהקערה
שהשתמשו , מקום לשעראם כן ויש . ר הצמח צדק"ק אדמו"בתקופת כ, ז"תרט

  .ע"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"רים שלפני כ"בקערה זו גם האדמו

 

  .קערת ליל הסדר של הרבי) ב
  :מתתה מוטבעת חורמאחורי הקע

, א"לקראת חג הפסח תשי. י"ב בשת תש"שממה למדו שהקערה וצרה בארה
, פיותלרכוש עבורו קערה עם שמוה ,  יעקב העכט'שלח הרבי את החסיד ר
  .לצורך קערת ליל הסדר הרבי הומאז ואילך השתמש ב

. בבית הרב מסדרין המצות על מפה ולא על קערה: "בהגדה של הרבי כותב
, י" שעד שת תש,מכך למדו ".ר המסדר המצות על טס של כסף"מלבד האדמו

סידר הרבי את המצות , בי הקודםהר –ק חותו "כשישב הרבי אצל הסדר של כ
  .ולא על קערה, על מפה

  .שבו קידש הרבי בשנים המאוחרות בימי הפסח, כוס זהב קידוש) ג
וחרט עליו את , ב"א יסן תשכ"בי, אהרן קליין'  החסיד ר,את הכוס תן לרבי

הפרק שהרבי , א שבתהלים"שבפרק ס, "ימים על ימי מלך תוסיף"הפסוק 
  . שה60בו מלאו לו , יוםהתחיל לאמרו באותו 

, שזאת היתה הכרזת הרבי באותה תקופה, "ופרצת "בתחתית של הכוס חרות
. באופן של ופרצת ימה וקדמה וצפוה וגבה, הפצת היהדות בכל העולם

  .ומאחורי התחתית חרוט שמו של ותן הכוס הזה לרבי

בליל , ותלשפיכות היין לתוכו בעת אמירת המכ, )שנשבר במיוחד(כלי שבור ) ד
  .הסדר

  



The Seder Ka’arot of our Rebbes 
and the Kiddush cup of the Rebbe 

 

In honor of upcoming festival of Pesach, presented here are two 
Ka’arot of our Rebbes, and the Kiddush cup of the Rebbe: 

A) The Ka’arah of the Rebbe Rayyatz, Rabbi Yosef Yitzchak of 
Lubavitch. 

On the underside,  
there is the following hallmark: 

This indicates that it was created in Russia in 1856, during the leadership 
of the Rebbe the Tzemach Tzedek. Thus, there is reason to assume that 
this Ka’arah was also used by the Rebbes who preceded Rabbi Yosef 
Yitzchak. 

B) The Ka’arah of the Rebbe. 

On the underside, there is the following hallmark:  

This indicates that it was created in the USA, in year 
1950. Prior to Pesach 5711 (1951), the Rebbe sent Rabbi 
Yaakov Hecht to purchase a Ka’arah with eight corners, and from then on 
the Rebbe used it for the Seder. 

The Rebbe writes in his Haggadah: “In the household of the Rebbe, the 
matzot are arranged on a cloth, not on a Ka’arah. Except for the Rebbe 
who arranges the matzot on a Ka’arah.” 

From this we learn that until the year 1950, when the Rebbe was sitting at 
the Seder-Table of his father-in-law, the previous Rebbe, the Rebbe 
would arrange the matzot on a cloth, not on a Ka’arah. 

C) A gold Kiddush cup, which the Rebbe used for Kiddush in the 
later years on Pesach. 

This cup was given to the Rebbe by the Chosid R. Aharon Klein on the 
11th of Nissan 5722 (1962). He had the cup engraved with the Hebrew 
words “ימים על ימי מלך תוסיף” (“Add days to the days of the king”) – from 
a verse in Chapter 61 of Tehillim, which the Rebbe began to say that day, 
when he turned 60 years old. 

D) A broken vessel (specially broken), which was used for pouring the 
wine into, when reciting the Ten Makkos. 


