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הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

עלות השחר
זמן

ציצית 
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זריחת 
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סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.365.255.476.459.4012.471.186.55.97.20ו', י"ג בניסן

4.355.245.466.439.4012.471.176.56.57.21ש"ק, י"ד בניסן

4.335.225.446.429.3912.461.176.57.27.21א', ט"ו בניסן

4.325.215.436.419.3812.461.176.57.97.22ב', ט"ז בניסן

4.305.205.426.399.3712.461.176.58.67.23ג', י"ז בניסן

4.295.185.406.389.3612.451.166.59.37.24ד', י"ח בניסן

4.275.175.396.379.3612.451.166.59.97.24ה', י"ט בניסן

4.265.165.386.369.3512.451.167.00.67.25ו', כ' בניסן

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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19:3119:3119:3319:3319:3219:3319:3219:33חג הפסח

18:1919:3618:4119:3818:3119:3718:4119:37שביעי של פסח

18:2419:4118:4619:4318:3619:4318:4519:42שמיני

4.245.145.366.349.3412.441.167.01.37.26ש"ק, כ"א בניסן

4.235.135.356.339.3312.441.167.02.07.26א', כ"ב בניסן

4.215.115.336.329.3212.441.157.02.77.27ב', כ"ג בניסן

4.195.105.326.319.3212.441.157.03.37.28ג', כ"ד בניסן

4.185.095.316.299.3112.431.157.04.07.28ד', כ"ה בניסן

4.165.075.296.289.3012.431.157.04.77.29ה', כ"ו בניסן

4.155.065.286.279.2912.431.157.05.47.30ו', כ"ז בניסן

5 > דבר מלכות • 9 > משיח וגאולה • 11 > ניצוצי רבי • 23 > סוגיות בתורת רבינו • 29 > אוצרות דור ודור •  
30 > עת לדעת • 33 > יומן מבית חיינו •  • 42 >  לוח השבוע • 55 > שניים מקרא ואחד תרגום



מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ג בניסן ה'תשפ"א – כ"ז בניסן ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות רוצח ושמירת נפש י"ג בניסןו'
פרק ה-ז.

פעמי הכן וגו'. ספר קדושה והוא ספר 
חמישי.. הל' איסורי ביאה.. בפרקים 

אלו. פרק א.
מ"ע רמז. מל"ת רצג. 

רצז. מ"ע קפב.

מ"ע קפא. מל"ת פרק ב.פרק ח-י.י"ד בניסןש"ק
שט. רחצ. מ"ע קפד.

מל"ת רצט. מ"ע רב. פרק ג.פרק יא-יג.ט"ו בניסןא'
רג. מל"ת ער.

ט"ז בניסןב'
ראשית חכמה וגו'. ספר 

קנין והוא ספר שנים עשר.. 
הלכות מכירה.. בפרקים 

אלו. פרק א-ג.
מ"ע רמה.פרק ד.

מ"ע רמה.פרק ה.פרק ד-ו.י"ז בניסןג'

מל"ת רנ.פרק ו.פרק ז-ט.י"ח בניסןד'

מל"ת רנ.פרק ז.פרק י-יב.י"ט בניסןה'

מל"ת רנא.פרק ח.פרק יג-טו.כ' בניסןו'

מל"ת רנא.פרק ט.פרק טז-יח.כ"א בניסןש"ק

מל"ת רנג.פרק י.פרק יט-כא.כ"ב בניסןא'

מל"ת רנג.פרק יא.פרק כב-כד.כ"ג בניסןב'

מל"ת רנב.פרק יב.פרק כה-כז.כ"ד בניסןג'

מל"ת רנב.פרק יג.פרק כח-ל.כ"ה בניסןד'

הלכות זכיה ומתנה.. בפר	כ"ו בניסןה'
מ"ע רמה.פרק יד.קים אלו. פרק א-ג.

מ"ע רמה.פרק טו.פרק ד-ו.כ"ז בניסןו'

המענה שלפנינו ניתן לר' אברהם גפני, שכתב לרבי כי הוא מרגיש בנפשו "תשוקה גדולה ביותר" לשהות 
משך זמן במחיצת הרבי, וביקש את הסכמת הרבי לכך שיבוא לעשות את חג הפסח ב'בית חיינו' – 770. 

להלן מענה הרבי אליו:
בישראל  הנוהג   – לשאלתו  במענה 
שבחג הפסח נמצאים ביחד איש וביתו 

(ובביתו) – ובפרט ראש המשפחה.
כפי  להדר  ביותר  שקשה  על  נוסף 
הרצון בענייני פסח כשנמצאים במקום 

אחר. וק"ל [= וקל להבין].

היכן חוגגים את הפסח?הכתב והמכתב 
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אור וחום ההתקשרות

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שאביו כ"ק אדמו"ר נ"ע היה נוהג להתחיל את הסדר השני בשעה התשיעית 
ולסיימו כמה שעות לאחרי חצות.

וכיון ש"חייב אדם לומר בלשון רבו"... צריכים כל התלמידים, המקודשים והשייכים אל הרבי – להתנהג 
בסדר ההנהגה של הרבי.

גם אלה שיש להם איזה שייכות על-כל-פנים אל הרבי, כלומר, אלה שזכו שהרבי הכניסם אליו ל'יחידות', 
וזכו לשמוע מהרבי מילים ספורות ("עטלעכע ווערטער"), אם בעניינים רוחניים או בעניינים גשמיים, - 

ובאמת אין נפקא מינה אם הדברים ששמעו מהרבי הם בעניינים רוחניים או בעניינים גשמיים.
אצל השומעים יש נפקא מינה – שגשמיות נוגע להם יותר מרוחניות, דאף שעל-פי ׂשכל מובן שרוחניות 

צריכה להיות נוגע יותר מגשמיות, מכל-מקום, רואים במוחש שהגשמיות נוגע יותר מהרוחניות, ולא עוד 
אלא שיש צורך ביגיעת נפש ויגיעת בשר כדי לפעול שהרוחניות יהיה נוגע לו, והלואי שיהיה נוגע לא רק 

במוחין שבראש אלא גם במדות שבלב;
אבל אצל הרבי – גשמיות ורוחניות הם בשוה ממש, ובכל עניין (רוחני או גשמי) שהרבי היה משיב 

ביחידות, היו הדברים (לא מן השפה ולחוץ חס-ושלום, אלא) מפנימיות נשמתו, כך, שעל-ידי-זה ששמעו 
את דברי הרבי (באיזה עניין שיהיה) התקשרו עם פנימיות נשמתו של הרבי – 

נעשה היחס של כל-אחד-ואחד מהם אל הרבי באופן שהרבי הוא "רבו", ובמילא, חל עליו החיוב "לומר 
בלשון רבו" (ובפרט "לשון רבו" שהוא מצד המעלה והשלימות, כנ"ל), להתנהג בסדר ההנהגה של הרבי.

ובנדון-דידן, בנוגע לעריכת הסדר השני – שיש להתחיל בשעה התשיעית ולסיים כמה שעות לאחר 
חצות.

(ליל ב' דחג הפסח תשי"א, תורת מנחם חלק ג' עמוד 16)

חג הפסח | לילה ללא גנבים
את  פותחין  הפסח  שבלילות  שמצינו  מה  גם  וזהו 
הדלת – דלכאורה ייפלא, הרי הכלל הוא ש"אין סומכין 
לפי   – הדלת?  את  פותחים  מדוע  ואם-כן,  הנס",  על 
שליל הפסח שמור מן המזיקין גם בגשמיות (כי, אילו 
היתה הכוונה לשמירה מן המזיקין ברוחניות בלבד, לא 
לפי  והיינו  גשמית),  דלת  בפתיחת  מתבטא  הדבר  היה 

שבלילות הפסח ישנו היחוד בגלוי גם למטה.
באחת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  מה  גם  וזהו 
ההתוועדויות דלילות הפסח, שבליובאוויטש היו גנבים 
שובתים  היו  הפסח  בלילות  ואף-על-פי-כן,  ידועים, 
ממלאכתם... ומובן שהרבי לא אמר דבר-צחות בעלמא, 
הפסח  שבלילות  שהגילוי   – והוראה  לימוד  זהו  אלא 
הוא באופן שחודר ופועל ("עס דערנעמט") אפילו אצל 

כאלו שהם גנבים.
שנקט  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בדברי  הדיוק  לבאר  ויש 
הדוגמא ד"גנבים" דוקא – כיון שגניבת דעת היא הפתח 
הרע  יצר  של  אומנתו  "שכך  וכמארז"ל  רע,  מיני  לכל 
היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד עבודה 
זרה", וידוע פירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהתחלת פעולת 

על  מסכים  הוא  שגם  קדושה,  מעניני  היא  הרע  היצר 
של  ענין  שזהו  ואף  כך",  "עשה  באמרו:  מצוה  עשיית 
של  הסכמתו  כאן  שנתערבה  כיון  מכל-מקום,  מצוה, 
עד  כו',  ואחיזה  ופתח  דעת,  גניבת  זו  הרי  הרע,  היצר 
והעצה  זרה",  עבודה  "עבוד  לו  שאומר  ומצב  למעמד 
הרע,  היצר  עם  כלל  עסק  יהיה  שלא   – היא  היחידה 

אפילו לא הסכמתו על עניני מצוה.
שבלילות  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בדברי  הפירוש  וזהו 
שהגילוי   – ממלאכתם  שובתים  הגנבים  היו  הפסח 
שבלילות הפסח נמשך והגיע אפילו אצל הגנבים, שזהו 

המקור לכל מיני רע.
וענין זה מובן גם על-פי מה שכתוב בכתבי האריז"ל 
בביאור הטעם שיציאת מצרים הוצרכה להיות "לא ע"י 
מלאך ולא ע"י שרף ולא ע"י שליח, אלא הקב"ה בכבודו 
הרי  טומאה,  שערי  במ"ט  השיקוע  מצד  כי,  ובעצמו", 
כי  כל-כך,  למטה  להגיע  יכולים  היו  לא  הגילויים  כל 
אם הגילוי ד"הקב"ה בכבודו ובעצמו". ונמצא, שהגילוי 

דחג הפסח נמשך וחודר בכולם, אפילו אצל גנבים.

(ליל ב' דחג הפסח תשכ"ב. תורת-מנחם חלק ל"ג עמוד 310)
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ניצול כל הרגעים 
והכוחות

בקשר ליציאת מצרים מציינת התורה את הרגעים המדויקים, "בחצות 
הלילה", "בעצם היום" • "הקדוש-ברוך-הוא בעולמו לא ברא דבר אחד 
לבטלה", באם אין מנצלים את כל הכוחות הרי שמניחים כוח אחד "לבט־
לה" חס ושלום • יש לנצל כל רגע וכל כוח כדי להפיץ צדק ויושר, תורה 

ומצוותיה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
"זמן   – הפסח  חג  מיוחד:  מאורע  עם  קשור  רגל  כל 
מתן  "זמן   – השבועות  חג  מצרים,  יציאת  חרותנו", 
הגמרא1 דברי  למרות  [שהרי  מתן-תורה  תורתנו", 
בשש,  פעמים  בחמש,  פעמים  חל  השבועות  שחג 
מקום,  מכל  להלכה2),  הוא  (וכן  בשבע,  פעמים 
מפורש בירושלמי3 שחג השבועות קשור עם "זמן מתן 
תורתנו"]. חג הסוכות – חג האסיף, "באוספך מגורנך 

ומיקבך"4.
מודגש  שבו   - הוא  הפסח  שבחג  המיוחד  אמנם, 
אירעה  שבו  המדויק  הרגע  שבכתב  בתורה  בפירוש 

יציאת מצרים:
שבכתב  בתורה  מצינו  לא   - השבועות  לחג  בנוגע 
(ואפילו לא בתורה שבעל-פה) מתי היה הרגע המדויק 
המדויק  הרגע  התורה,  את  ישראל  בני  קיבלו  שבו 
שבו נאמר "אנוכי ה' אלוקיך"5, וכיוצא בזה. – התורה 
בנוגע  אבל  בסיוון,  בשישה  היה  שמתן-תורה  מספרת 
לחג  בנוגע  הוא  וכן  זאת,  יודעים  אין   – המדויק  לרגע 

1. ראש השנה ו, ב.
ליקוטי  וראה  א.  סעיף  תצד  סימן  חיים  אורח  הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן   .2

שיחות חלק ג עמ' 996 ואילך.
3. ראש השנה פרק ד הלכה ח.

4. ראה טז, יג.
5. יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.

הסוכות, חג האסיף – שלא מצינו דיוק ברגע מסוים.
ועל-דרך זה בנוגע לראש-השנה ויום-הכיפורים:

ראש-השנה מתחיל ברגע מסוים, אבל לפני זה ישנו 
גם העניין של "תוספת", ולאחרי זה – המשך, עד לרגע 
תקיעת  בעת  הקדוש-ברוך-הוא  את  ממליכים  שבו 
שופר (כמו שכתב הרס"ג6 בפירוש הטעמים של תקיעת 

שופר).
ובנוגע ליום-הכיפורים – אדרבה: עניין הכפרה הוא 
שבו  האחרון  שרגע  עד  היום,  שבמשך  ורגע  רגע  בכל 
מכפר על היום כולו7, כמודגש גם בכך שבמשך היום 

אומרים כמה ווידויים.
היחידי מבין כל הרגלים שבו מודגש הרגע המדויק 
שבו אירע המאורע הקשור עם החג, הוא - חג הפסח, 

וזאת - בנוגע לשני עניינים:
(א) ביטול גלות מצרים – "ויהי בחצי הלילה"8. בנוגע 
"בראש- חז"ל9  אמרו   - הגלות  שיעבוד  קושי  לביטול 
לפני  חודשים  (מספר  מאבותינו"  עבודה  בטלה  השנה 
כאשר  היה  בכללותה  מצרים  גלות  ביטול  אבל  פסח), 
פרעה גרש את בני ישראל ממצרים, שעניין זה התחיל 
ברגע ד"חצי הלילה" בדיוק. ועד כדי כך, שכאשר משה 

6. הובא באבודרהם בטעמי התקיעות.
7. ראה תענית כו, ב. ליקוטי תורה תצא לט, ד.

8. בא יב, כט.
9. ראש השנה יא, ריש ע"א.
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לחצות,  סמוך  כלומר,  הלילה",  "כחצות  לפרעה  אמר 
לכך  שהסיבה  חז"ל10  מבארים   – לאחריו  או  לפניו  או 
יטעו  "שמא  אלא  אינה  "בחצות"  אמר  לא  שמשה 
אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא, אבל הקדוש-
חצות  בחצות",  אמר  ורגעיו,  עיתיו  יודע  ברוך-הוא 

בדיוק.

הזה"11,  היום  "בעצם   – מצרים  מארץ  היציאה  (ב) 
לא  הקץ  "משהגיע  המכילתא:  וכדברי  היום12,  בחצי 
עיכבן אפילו כהרף עין", היינו, שיצאו ממצרים ברגע 

המדויק דחצי היום, לא יאוחר אפילו ב"הרף עין".

ב
עד  כללית,  הוראה  לראש –  לכל  למדים –  מהאמור 
כמה יש לייקר כל רגע ורגע, היינו, שאפילו רגע אחד 

בלבד לא ילך לבטלה, אלא יהיה ממולא בעבודת ה'.
בו13 שנאמר  אבינו  אברהם  אצל  שמצינו  וכפי 

"באינון  בזוהר14  ואיתא  בימים",  בא  זקן  "ואברהם 
אבינו  אברהם  של  ימיו  שכל  היינו,  כו'",  עילאין  יומין 
ימים  אבינו,  אברהם  של  ימים  ומלאים,  שלמים  היו 
ממולאים בתוכן שליחותו של אברהם אבינו - "לעשות 

צדקה ומשפט"15.
ראש  אבינו,  אברהם  אצל  זאת  שמצינו  ומכיוון 
מכל- אברהם"17,  היה  ש"אחד  למרות  הרי  לאבות16, 
בני  לכל  בירושה  ענייניו  כל  ניתנו  זה  לאחרי  מקום, 
ד"בא  באופן  החיים  סדר  יהיה  אצלם  שגם  ישראל, 

10. ברכות ד, א. הובא בפירוש רש"י על התורה שם יא, ד.
11. שם, מא. נא.

12. ראה ירושלמי פסחים פרק י הלכה י. תוספתא פסחים פרק י הלכה ו. ספרי 
על הפסוק האזינו לב, מח. פירוש רש"י על הפסוק שם.

13. חיי שרה כד, א.

14. חלק א קכט, א.
15. וירא יח, יט.

16. בראשית-רבה פרשה נט, ו.
17. יחזקאל לג, כד.

בימים", ימים שלמים ומלאים בתוכן עבודתו לקונו.
בהכרח   – ומלאים  שלמים  יהיו  הימים  שכל  וכדי 
שהרי  ושלום,  חס  לבטלה  ילך  לא  אחד  רגע  שאפילו 
במקרה כזה "חסר" לו רגע זה, ולכן, יש להשתדל שכל 

רגע ורגע יהיה מלא בתוכן עבודתו לקונו.
עבידתיה",  עביד  ויומא  יומא  "כל  הזוהר18:  ובלשון 

וכמו כן מובן גם בנוגע לכל רגע ורגע שביום זה עצמו, 
שבכל רגע נעשית העבודה הקשורה עם רגע זה.

ג
גם  קשורה  ורגע)  רגע  כל  ניצול  (אודות  זו  הוראה 
האדם  של  כוחותיו  ניצול  אודות  לעיל19  המדובר  עם 
בכך  להסתפק  שאין   – בעולם  ושלימות  תיקון  לפעול 
שהוא עסוק בעבודה זו, אלא עליו לנצל את כל כוחותיו

בשלימותם, כשם שיש לו לנצל את כל רגעיו.
הקדוש-ברוך- שברא  מה  ש"כל  מכיוון  ובפשטות: 
מובן,  לבטלה"20,  אחד  דבר  ברא  לא  בעולמו  הוא 
מסוימים,  כוחות  לו  נותן  הקדוש-ברוך-הוא  שכאשר 
הרי הכוונה בזה היא – שינצל אותן לתכליתם ומטרתם, 
"אני נבראתי לשמש את קוני"21 – על-ידי קיום התורה 
שאם  ונמצא,  נח,  בני  מצוות  שבע  כולל  ומצוותיה, 
שאר  הרי  בלבד,  לו  שניתנו  מהכוחות  חלק  מנצל 

הכוחות שלא נוצלו – הם לבטלה חס ושלום.
זולתו  מאשר  יותר  ופועל  עוסק  כאשר  גם  ולכן, 
לו,  שניתנו  הכוחות  ערך  לפי  זה  שאין  זמן  כל  הרי   –

18. חלק ג צד, ריש ע"ב.
מנחם  תורת   – ואילך  י  (סעיף  ההתוועדות  בתחילת  המערכת:  הערת   .19
הכוחות  אודות  להדגיש  והמקום  הזמן  "כאן   :(1428 עמ'  ג  חלק  ה'תשד"מ 
הנפלאים שניתנו לאדם, ובפרט ליהודי – "אתם קרויים אדם", על שם "אדמה 
לעליון", ולכן, מוטלת עליו החובה לנצל כוחות אלו (לא רק לטובתו האישית, 
כי אם) לטובת הבריאה כולה, עד שפועל שהנהגת העולם כולו תהיה באופן 

ד"לשבת יצרה"". 
20. שבת עז, ב.

21. קידושין בסופה.

ואינו יכול לטעון: מה הרעש בכך שאינו מנצל חלק מהכוחות 
והאפשרויות שלו, כי – כוחות ואפשרויות אלו אינן משלו, אלא 
ממה שהקדוש-ברוך-הוא נתן לו, ובוודאי נתן לו הקדוש-ברוך-
הוא כוחות אלו לשם מטרה ותכלית – כדי שיוסיף בהפצת צדק 

ויושר בעולם כולו
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כל  את  מנצל  שאינו  מכיוון  בשלימותה,  עבודתו  אין 
הכוחות שניתנו לו.

ובלשון הגמרא22 – "כדבעי ליה למעיבד לא עבד": 
מקום,  מכל  לצדקה,  ביותר  גדול  סכום  שנתן  למרות 
וצריך  יכול  היה  שהוא  מה  ערך  לפי  זה  שאין  מכיוון 
נתינת  זו  אין  שלו,  העשירות  למידת  בהתאם  לתת, 

הצדקה בשלימותה.
ואם הדברים אמורים בנוגע לממון ונכסים כפשוטם 

לכוחות  בנוגע  הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת  על  הרי   –
האמיתיים,  ה"נכסים"  שהם  לו,  שניתנו  הרוחניים 
שבוודאי מוכרח הוא לנצלם בשלימותן, "כדבעי ליה 

למיעבד".

ד
ולדוגמא – באותיות פשוטות:

אם  בממשל,  בחברה –  מיוחד  למעמד  שהגיע  אדם 
או  העיר  המדינה,  בממשלת  או  הכללית  בממשלה 
השכונה, וכיוצא בזה, הרי אדם זה אינו יכול להסתפק 
מן  אדם  ככל  ויושר,  צדק  טוב,  בענייני  שעוסק  בכך 
והאפשרויות  בכוחות  יתרון  לו  שיש  מכיוון   – השורה 

לפעול בכל עניינים אלו יותר מאלו הנמצאים סביבו.
ואינו יכול לטעון: מה הרעש בכך שאינו מנצל חלק
ואפשרויות  כוחות   – כי  שלו,  והאפשרויות  מהכוחות 
נתן  שהקדוש-ברוך-הוא  ממה  אלא  משלו,  אינן  אלו 
לו, ובוודאי נתן לו הקדוש-ברוך-הוא כוחות אלו לשם 
בהפצת  שיוסיף  כדי   – לבטלה)  (ולא  ותכלית  מטרה 
צדק ויושר בעולם כולו, "מילאו את הארץ וכבשוה"23, 

22. כתובות סז, ריש ע"א. וראה עבודה זרה יז, ב.

לו  שניתנו  הכוחות  את  מנצל  אינו  שכאשר  ונמצא, 
במלואם – גורם הוא לכך שכוחות אלו יהיו "לבטלה" 

חס ושלום.
אין כל ספק בכך שהיתרון שלו אינו באופן ד"כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"24, אלא "ה' אלוקיך 
האדם  בורא  חיל"25,  לעשות  כוח  לך  הנותן  הוא  גו' 
ומנהיגו הוא זה שנתן לו יתרון זה; ו"מה' מצעדי גבר 
כוננו"26 – מה שהגיע למקום זה, הן "מקום" כפשוטו, 

השפעה  כוח  ומעלה,  לחשיבותו  ביחס  "מקום"  והן 
וכו' – אין זה אלא מפני ש"מה' מצעדי גבר כוננו", כדי 

למלא את שליחותו של הקדוש-ברוך-הוא.
ובמה מתבטאת שליחות זו – הרי זה ברור ומפורש 
את  שמאירה  שם  על  אור"27,  הנקראת "תורה  בתורה, 
חיי האדם בכך שמראה באופן ברור "את המעשה אשר 
יעשון" ו"אלה אשר לא תיעשנה", החל מקיום הציווי 
בתורה"29,  גדול  "כלל  שזהו  כמוך"28,  לרעך  "ואהבת 
פירושה  ואידך  כולה  התורה  כל  "זוהי  כן:  על  ויתר 
נוספים  עניינים  ישנם  כלומר,  גמור"30,  זיל  הוא 
בידו  יש  כאשר  אבל  זה),  גדול"  "כלל  (מלבד  בתורה 
"כלל גדול" זה באופן הדרוש – אזי כל שאר העניינים 
אחר  שמישהו  זה "פירוש"  ואין  אלא "פירושה",  אינם 
הכוחות  את  לו  נתנו  גמור" –  אלא "זיל  צריך ללמוד, 
הדרושים ללמוד ולהבין פירוש זה בשלמותו ("גמור" 

– גם מלשון גמר ושלמות).
ולכן: כאשר נותנים לו מלמעלה כוחות מיוחדים – 
שהוטלה  המיוחדת  השליחות  את  למלא  הוא  מוכרח 

24. עקב ח, יז.
25. שם, יח.

26. תהלים לז, כג.

כאשר נותנים לו מלמעלה כוחות מיוחדים – מוכרח הוא 
למלא את השליחות המיוחדת שהוטלה עליו בכך... ואם 
אינו מנצל זאת באופן הראוי, להוסיף בהפצת צדק ויושר 

– הרי הוא מקלקל חס ושלום את כל הסביבה כולה
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של  העבודה  באופן  להסתפק  יכול  ואינו  בכך,  עליו 
מישהו אחר שלא ניתנו לו כוחות מיוחדים אלו. ואם 
צדק  בהפצת  להוסיף  הראוי,  באופן  זאת  מנצל  אינו 
ויושר – הרי הוא מקלקל חס ושלום את כל הסביבה 
המיוחדים  שהכוחות  לכך  שגורם  גם  ומה  כולה, 
שניתנו לו על ידי הקדוש-ברוך-הוא – ילכו לבטלה 

חס ושלום.
תלוי  בשלמותן)  הכוחות  (ניצול  זה  דבר  אמנם, 
ואת  החיים  את  לפניך  "נתתי  שהרי   – בבחירתו 
הקדוש-ברוך- אבל  ושלום,  חס  והפכו  הטוב"31 
בחיים"32,  "ובחרת  ממנו:  ומבקש  עליו  מצווה  הוא 
ידי  על  לו  שניתנו  הכוחות  כל  את  לנצל  ובענייננו – 

הקדוש-ברוך-הוא במילואן ובשלמותן.

ה
ואחד  אחד  שכל  כאמור –  הדברים –  ונקודת   [...]
שלו  הכוחות  כל  ואת  שלו  הרגעים  כל  את  ינצל 

31. נצבים ל, טו.
32. שם, יט.

תורה  ויושר,  צדק  להפיץ  כדי  ובשלמותם,  במלואם 
חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו  לאופן  עד  ומצוותיה, 
שאפילו ה"מעיינות" שבתורה באים ל"חוצה", ובאופן 

של הפצה דווקא.
וכאשר ההתעסקות בעניינים אלו היא מתוך זריזות 
– הרי זה ממשיך את הנהגתו של הקדוש-ברוך-הוא 
במידה זו, "מדה כנגד מדה"33, היינו, שהקדוש-ברוך-
הוא אינו מעכב את הקץ אפילו "כהרף עין", ומביא 

את הגאולה האמיתית והשלמה בעגלא דידן ממש.
שסוף  תורה  "הבטיחה  הרמב"ם34:  דין  וכפסק 
ישראל לעשות תשובה... ומיד הן נגאלין", "מיד" על 
פי הלכה, מיד ממש, "ארו עם ענני שמיא"35 – בדוגמת 
ד"אחישנה"  "ואשא אתכם על כנפי נשרים" – באופן 

שב"אחישנה"36.

(משיחת י"א ניסן ה'תשד"מ. תורת-מנחם התוועדויות חלק ג עמ' 
1437 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

33. שבת קה, סוף ע"ב. נדרים לב, א. סנהדרין צ, סוף ע"א. וראה סוטה ח, 
ב. ט, ב.

34. הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.
35. דניאל ז, יג. סנהדרין צח, א.
36. ישעיה ס, כב. סנהדרין שם.

סיכום
בהם  המדויק  הרגעים  את  מציינת  התורה 

התרחשה הגאולה ממצרים: 
בחצי  "ויהי   – מצרים  גלות  בטלה  בו  הרגע 
בחצות  בדיוק  בכור",  כל  הכה  וה'  הלילה 

הלילה.
הרגע בו יצאו ישראל ממצרים – "בעצם היום 
הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים", בדיוק 

בחצות היום.
ציון רגע מדויק הינו ייחודי לחג הפסח. בנוגע 
התורה מציינת את הרגע  השבועות אין  לחג 
המדויק שבו אירע מעמד הר סיני. גם בשאר 
 – ויום-כיפור  השנה  ראש  סוכות,   – החגים 
רק  מסוים.  לרגע  מיוחדת  התרחשות  אין 

"בחצי  מדויקים:  רגעים  מצוינים  הפסח  בחג 
הלילה" ו"בעצם היום".

מכך נלמדת הוראה: יש לנצל כל רגע ולמלא 
לא  רגע  שאף  לוודא  יש  ה',  בעבודת  אותו 

יבוזבז לחינם.
כשם שיש להקפיד על ניצולו של כל רגע, כך 
יש להקפיד על ניצול כל הכוחות והכישרונות.

בכדי  ה'  מאת  לאדם  ניתנים  וכישרון  כוח 
שינצלם לעשיית צדק ויושר בכל העולם. על 
האדם לוודא שאכן, כל כוחותיו וכישרונותיו 
חלילה  אין  וכי  זו,  שליחות  למילוי  מנוצלים 

כוח או כישרון שאינו מנוצל למטרה זו.
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 תפקיד דורנו
 – משיח בפועל!

"ויזעקו – וידע אלוקים"
יציאת מצרים באה לאחר שבני-ישראל זעקו וביקשו 
להיגאל, כפי שמספרת התורה (שמות ב,כג-כה): "ויהי 
בימים הרבים ההם . . וייאנחו בני-ישראל מן העבודה 
אלוקים  ויזכור  נאקתם  את  אלוקים  וישמע   .  . ויזעקו 
וירא  יעקב,  ואת  יצחק  את  אברהם  את  בריתו  את 

אלוקים את בני-ישראל וידע אלוקים".
הקב"ה  אל  לצעוק  צריכים  בני-ישראל  אומר:  הווי 
על אריכות הגלות, ולהתחנן לפניו שיוציאם מן הגלות, 
העבודה"),  ("מן  עבודתם  את  סיימו  שכבר  באומרם 
וצעקה  בגלות?  אותם  מעכבים  מדוע   – שכן  ומכיוון 
ישלח  אכן  והקב"ה  אלוקים",  ל"וידע  תביא  זו  וזעקה 

לנו גואל צדק בקרוב.

(משיחת שבת-קודש פרשת שמות תשמ"ג. התוועדויות תשמ"ג כרך 
ב, עמ' 803)

משיח עכשיו
המטרה והמשימה המיוחדת של דורנו היא – להביא 

את המשיח תיכף ומיד, "אנו רוצים משיח עכשיו".
מתפלל  יהודי  כל  שכן  חידוש,  משום  בדבר  ואין 
עבדך  דוד  צמח  "את  שמונה-עשרה  בתפילת  ומבקש 
מהרה תצמיח . . כי לישועתך קווינו כל היום" (במשך 
ומשיח  מנחה,  תפילת  זמן  מגיע  וכאשר  היום).  כל 
הגאולה  ואם  שוב;  זאת  אומרים  הגיע,  לא  עדיין 
זו  תפילה  על  חוזרים  לערב,  עד  חלילה  מתעכבת 

בתפילת ערבית!

(ליקוטי-שיחות כרך כ עמ' 458)

עד מתי?
במצב  בגלות,  עדיין  נמצאים  שבני-ישראל  זמן  כל 
של "בנים שגלו מעל שולחן אביהם" (ברכות ג,א), הם 

זועקים: "עד מתי"!

וכפי שמקונן נעים זמירות ישראל (תהילים פד,ד): 
ברייה  ציפור,  לה".  קן  ודרור  בית  מצאה  ציפור  "גם 
בית,  שתמצא  פרטית  בהשגחה  הקב"ה  משגיח  קטנה, 
למקום  ממקום  תמיד  לעוף  שדרכה  דרור,  ציפור  וגם 
בנו  ואילו  "קן".  לפחות  לה  יש  קבוע,  בית  לה  ואין 
יחידו של מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, אין לו לא בית 
ולא קן, לא דירת קבע ואף לא דירת עראי, אלא הוא 

נע ונד ומיטלטל בגלות.
ופורצת אפוא השאלה והזעקה: "עד מתי?".

(משיחת שבת-קודש פרשת תשא תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ז כרך 
ב, עמ' 686)

תפקיד דורנו
בהתחלת  וגם  חב"ד,  נשיאי  של  הדורות  כל  במשך 
נשיאותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, היתה עיקר ההדגשה 
על הפצת המעיינות, ולא כל-כך על הבאת המשיח (אף 
שבכללות היה ידוע שפעילות זו מביאה את הגאולה, 
כמענה הידוע של מלך המשיח לבעש"ט); מה-שאין-
כן מאז ההכרזה המפורסמת "לאלתר לתשובה לאלתר 
לגאולה" – ההדגשה היא על הבאת הגאולה. ועד שכל 
מתוך  הגאולה,  את  להביא   – בכוונה  חדורה  פעולה 

ידיעה שזהו תפקידו המיוחד של דורנו זה.

(ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 628)

בקשה שהיא סיוע
זו  ובקשה  הגאולה,  את  ולבקש  לרצות  צריך  יהודי 
סיוע  לו  נותנת  הגאולה)  בנושא  (וההתבוננות  עצמה 
ועידוד רב בעבודת הבורא. כשאומרים ליהודי ש"הנה 
הנה משיח בא", או "אנו רוצים משיח עכשיו" – הרי זה 
יותר  יתירה  וזהירות  ה',  בעבודת  והוספה  זירוז  פועל 
שלא יהיה בידו שום דבר שיעכב ח"ו את ביאת המשיח.

(ליקוטי-שיחות כרך כ, עמ' 234)

משיחוגאולה

9 56

�

56



שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

55

כאייל תערוג
הבקשה והזעקה על היציאה מהגלות אל הגאולה – 
בביאת  האמונה  שכן  ליובאוויטש",  של  "חידוש  אינה 
המשיח והציפייה לבואו – מעיקרי האמונה הן. כמו כן, 
כל יהודי מבקש "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח . . 
כי לישועתך קיווינו כל היום", "ותחזינה עינינו בשובך 

לציון ברחמים".
ואחד  אחד  כל  בשם  ישראל,  זמירות  נעים  גם 
ישראל  של  צערם  גודל  את  ומדגיש  מבטא  מישראל, 
מב  (במזמור  לגאולה  והגעגועים  והציפייה  הגלות  על 
רק  לא   – מים"  אפיקי  על  תערוג  "כאייל  בתהילים): 
שרוצים "משיח עכשיו", רצון סתם, אלא "צמאה נפשי", 
ומשתוקק  שצמא  זמן,  משך  מים  לו  שאין  מי  בדוגמת 
על  מפרשים  (ראה  נפשו  את  להשיב  כדי  למים  ביותר 
דבר  הוא  לגאולה  והצימאון  שהכוסף  היינו  הפסוק). 

הנוגע לחייו ממש.

(משיחת חג השבועות תשמ"ה. התוועדויות תשמ"ה כרך ד, 2211)

דבר והיפוכו
מבואר בחסידות, שבביאת המשיח יודו בני-ישראל 
להקב"ה על הגלות, משום שאז יראו את גודל העילוי 
כי  ה'  "אודך  ככתוב  לגלות,  הירידה  על-ידי  שנוצר 

אנפת בי" (ישעיה יב,א).
אלא שאסור שידיעה זו תפגע חלילה ברצון ותשוקה 
 – ובאמת   – לזעוק  יש  זו,  ידיעה  לצד  מהגלות.  לצאת 
"כי לישועתך קיווינו כל היום", היינו שמחכים ומקווים 
מיהודי  תובעים  שביום.  ורגע  רגע  כל  המשיח  לביאת 
דבר והיפוכו: מצד אחד עליו להאמין שיש עניין טוב 
שברצונו  לבו  בכל  לזעוק  עליו  זה  עם  וביחד  בגלות, 

לצאת מהגלות.

(משיחת ליל הושענא-רבה תשד"מ. התוועדויות תשד"מ כרך א, עמ' 
(290

טוב לו בגלות...
על  ולזעוק  "להרעיש"  עלי  מדוע  השואלים:  יש 
היציאה מהגלות? והרי בחסדי ה' הנני נמצא במלכות 
של חסד, ואני לומד תורה ומקיים מצוות מתוך מנוחה.

כשאומרים ליהודי זה, שהגיע הזמן לשכוח מהגלות, 
שמיא  ענני  על  לעלות  ולהתכונן  החפצים  את  לארוז 
זו,  בשורה  לשמוע  נאנח  הוא   – לארץ-ישראל  ולטוס 
שכן מה לו להיטלטל ממקומו כשטוב לו כאן, בגלות...

(משיחת לילות חג הפסח תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח כרך ג, עמ' 
(116

חסר מעשה אחד
נמצאים אנו ברגעים האחרונים לפני ביאת המשיח, 
שהוא  משום  חלילה,  אינה,  בא  לא  שעדיין  והעובדה 
אחד  מעשה  חסר  שעדיין  מפני  אלא  זמן,  מחוסר 

שיכריע את כל העולם לכף זכות ויביא את הגאולה.
ועד  מקטן  יהודי,  שכל  אפוא,  מחייב  השעה  הכרח 
גדול, "יחשוב" אודות הגאולה האמיתית והשלמה על-
ידי משיח צדקנו, ויפעל להביא את הגאולה, הן בעצמו 

והן שישפיע על זולתו.

(משיחת ט"ו אדר תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ג כרך ב, עמ' 651)

התורה עצמה מעידה
יש הסבורים, שהואיל והם עוסקים בתורה, לא צריך 
להיות איכפת להם להישאר בגלות, שהרי העיקר הוא, 

שיש ביכולתם לעסוק בתורה.
מובן שדבר זה מושלל לחלוטין, שהרי התורה עצמה 
מעידה, שבזמן הגלות הרי זה "בנים שגלו מעל שולחן 
אביהם", וכיצד יכול יהודי לומר שלא איכפת לו מזה?

דברי  ידועים   – גופא  התורה  ללימוד  בנוגע  ואפילו 
וגלינו  בית-המקדש  שחרב  "מיום  יב,ב):  (מגילה  רז"ל 

מארצנו, ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעים לדון כו'".
ישראל  כל  ש"נתאוו  פוסק,  הרמב"ם  ועוד:  זאת 
אפילו  כלומר,  המשיח".  לימות  וחכמיהם  נביאיהם 
אינם  התורה,  את  שיודעים  אמיתיים,  וחכמים  נביאים 
מתאווים  אלא  עכשיו,  התורה  בלימוד  מסתפקים 
לעסוק  יוכלו  אז  שדווקא  המשיח,  לביאת  ומצפים 

בתורה כהוגן.

(משיחת שבת-קודש פרשת וירא תשמ"ג. התוועדויות תשמ"ג כרך 
א, עמ' 462)

ככלות הכל נשאלת השאלה...
אילו היו צדיקי הדור מחליטים להביא את הגאולה – 
ודאי היו יכולים לפעול זאת, שהרי "צדיק גוזר והקב"ה 
מקיים" (ראה תענית כג,א). אלא מאי – כל זמן שרצונו 
של הקב"ה הוא שבני-ישראל יהיו בגלות, הם שומעים 
בקולו של הקב"ה... זוהי מסירות נפש הכי גדולה, שכן, 
ואף-על-פי-כן  ופנימי,  נפשי  עיקרי,  בצורך  מדובר 
ככלות  אבל  הקב"ה.  של  רצונו  מפני  מלגזור  נמנעים 

הכל נשאלת השאלה: "עד מתי?!".

(משיחת שבת-קודש פרשת פינחס תשד"מ. התוועדויות תשמ"ב כרך 
ד, עמ' 2209)
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 מאכל האמונה מיד 
רועה האמונה

סדר חלוקת המצות על-ידי הרבי במשך השנים • ברכות מופלאות וליווי 
שמיימי לשליח להבאת המצות לארץ-הקודש • משלוח מיוחד לרופאי 
הרבי • מצות עם גפרורים • מצות לבחורים שניצלו מתאונה בדרך נס •

הוראות מיוחדות למשלוח המצות לארץ-הקודש

סדר אפיית המצות
בימי הרבי הריי"צ אפו הבחורים מצות במאפיה של 
שבמנהטן.  באיסט-סייד  שנמצאה  רב',  ה'סאדענער 
אליהו  הרב  אז  היה  האפייה  מלאכת  על  האחראי 

סימפסון.
אחרי קבלת הנשיאות המשיכו הבחורים לאפות גם 
עבור הרבי באותה מאפיה. בשנת תשי"ג הגיע הרה"ח 
ביאורים'  'ליקוטי  ספר  מחבר  (ז"ל,  קָארף  יהושע  ר' 
גם  שפעלה  אחרת  מאפיה  ורכש  לארה"ב,  תניא)  על 
בהמשך  בה.  לאפות  עברו  ואנ"ש   – באיסט-סייד  היא 
העביר הרב קָארף את המאפיה לקראון-הייטס, ובשנת 
ור'  טננבוים  יצחק  ר'  לרשות  המאפיה  עברה  תשל"ט 

דובער דוברווסקי שיחיו'.
בימי הבראשית, בחיי הרבי הריי"צ ובתחילת שנות 
כעבור  הרב סימפסון.  כאמור  האחראי  היה  הנשיאות, 
מספר שנים הועברה ההשגחה על מלאכת האפייה לרב 
מרדכי מנטליק (ז"ל), ראש הישיבה בבית חיינו. סיפור 
מהאוהל  חזר  הרבי  השנים  באחת  כך:  היה  הדברים 
בי"ג ניסן ושאל מה נעשה במאפייה והאם הכל מוכן. 
אמר  שיחי'  הארליג  מאיר  ור'  בפרוזדור  עמד  הרבי 
לרבי שהמאפייה כבר מוכנה, הבחורים הדביקו ניירות 
חדשים על הקירות וכו'. הרבי הגיב לדברים ברצינות 
ואמר: "העיקר הוא לעמוד בתנור ולבדוק את המקלות, 

לא הניירות". ואז שאל הרבי: "מי האחראי?".
הוא  סימפסון  הרב  כי  השיב  הארליג  מאיר  ר' 
בורו-פארק,  בשכונת  רב  היה  סימפסון  הרב  האחראי. 
ממונה  היה  הרש"ב  הרבי  אצל  שעוד  החסידים  מזקני 

על אפיית המצות. אך הרבי אמר שהרב סימפסון נמצא 
כעת בבורו פארק ובוודאי עסוק עם מכירת החמץ וכו'. 
בדיוק עמד במקום הרב מרדכי מנטליק שאמר לרבי 
כי ייקח על עצמו את האחריות לאפיית המצות, ואכן 
ביצע את התפקיד ברצינות מיוחדת, וכמעט שלא היה 
באפיית  התעסק  בהם  ימים  באותם  איתו  לדבר  שייך 

המצות.
 בשנת תשמ"ח, לאחר פטירת הרב מנטליק, התנהלה 
זלמן  שניאור  והרב  ישראל  הרב  האחים  בידי  האפייה 

לבקובסקי.
על  שהופקד  אחראי  היה  קבוע:  היה  העבודה  סדר 
שנבחרו  הבחורים  שאר  עבדו  ותחתיו  האפייה  ניהול 
המיוחדת  הזכות  בדרך-כלל  ניתנה  לאחראי  לתפקיד. 
של  לחדרו  הראשונות  המצות  קופסאות  את  להכניס 
נותן  היה  חלה,  מפריש  היה  שהרבי  ולאחר  הרבי, 

לאחראי את שכרו – מצה שלימה לו לבדו.
לקהל  מצות  הרבי  חילק  בה  הראשונה  הפעם 
מאותה  ביומנים  תשי"א.  פסח  בערב  הייתה  החסידים 
מצות  בעצמו  חילק  חצות  "אחר  מסופר:  תקופה 
ופרוסה,  שלמה  מצה  נתן  אחד  לכל  היום,  מהנאפה 

ולאחדים אמר איזו ברכה".

סדר החלוקה
המנחה,  תפילת  לאחרי  נערכת  הייתה  החלוקה 
בשעה שלוש וחצי אחרי-הצהריים, ב'גן-עדן התחתון'. 
כשלצידו  הק'  חדרו  לפתח  סמוך  עומד  היה  הרבי 
פסח,  בערב  שנאפו  'שמורה'  מצות  קופסאות  מונחות 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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אחרונה153 משנה   – בעומר  בל"ג  נישואין  בדבר 
ומעשה רב154 שעושים גם בליל ל"ג בעומר.

בשנים   - הגבלה155  ימי  בשלושת  נישואין  בדבר 
לדחות  הרבי  העדיף  שיח)  עמ'  ח,  (אג"ק  עברו156 
ההגבלות  כשביטל  האחרונות  בשנים  אך  לאיסרו-חג, 
אז,  נישואין  לערוך  והסכים  התיר  כידוע,  שבתאריכים 

וכן הורה הרה"ג רז"ש דבורקין ע"ה לפועל.
בלא  וסעודת-שידוכין  שידוכין  לעשות  מותר 

ריקודים, מחולות וכלי-זמר157.
"ריקודים,  בלי  אבל  סעודות-רשות,  לערוך  מותר 
בערב  בזה  להקל  אין  יתרות"158.  ושמחות  מחולות 
ימי  מבשאר  יותר  שבת-קודש  ובמוצאי  שבת-קודש 
השבוע. עם זאת, נהגו להתוועד ולזמר ניגונים חסידיים 
בפה ואף ברשמקול, ואף ה'מחולות' שבהתוועדות אין 

אוסרים159.
ובמחולות,  בתופים  גם  מתירים  ספר-תורה  הכנסת 

כנהוג160. 

תספורת
ברית,  בעלי  גם  מסתפרים,  אין  האריז"ל,  על-פי 
לחנך  נהוג  שבועות.  ערב  עד  בעומר,  בל"ג  ואפילו 

בעניין זה גם את הקטנים161.

תספורת מצווה לבני שלוש
אלה שיום הולדתם חל עד ל"ג בעומר - יעשוה בל"ג 
בעומר (ואם אפשר – במירון)162, ואלה שנולדו אחריו 
התספורת  להקדים  אין  אבל  השבועות163,  חג  בערב   -

לל"ג בעומר לפני מלאות שלוש שנים164.
לדחות  אין  הפסח,  לפני  זה  לגיל  הילד  הגיע  אם 

153. שיחות קודש תשל"ז ח"א עמ' 703, שערי הל' ומנהג ח"ה עמ' קז.
ודלא   .178 עמ'  ח"ג  תשמ"ט  התוועדויות   – תשמ"ט  בעומר  ל"ג  בליל   .154

כמ"ש באג"ק כרך ח, עמ' שיח.
155.  כצ"ל ע"פ שו"ע אדמוה"ז שם ס"ה. ראה אג"ק ח"ט עמ' מו וב'התקשרות' 

גיליון תסד, עמ' 19.
156.  אג"ק כרך ח עמ' שיח.

157. ערוך-השולחן שם ס"ב, והמקורות שצויינו בס' 'בין פסח לשבועות' עמ' 
רפה.

158. שו"ע אדמוה"ז שם סו"ס א. וראה לקוטי שיחות כרך לז עמ' 122 (בלה"ק: 
התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 337). שו"ת: דברי נחמיה דף ע טור ד. יחווה דעת 

ח"ו סי' לד.
159. הגרש"ז גרליק ז"ל, ע"פ דיוק הלשון הנ"ל "ושמחות יתירות".

160. 'בין פסח לשבועות' עמ' רפו, וראה בירור בנושא זה ב'התקשרות' גיליון 
רמו עמ' 19 (אך המפורש בסוף שיחת ש"פ אמור תנש"א – סה"ש ח"ב עמ' 

534, מתייחס לכאורה לל"ג בעומר עצמו).
161. אגרות הרמ"ז סי' ב, הובא בשערי-תשובה סו"ס תצג. וע' 'אוצר' ס"ע רפג.
162. שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סימנים רכב, רצו. שלחן מנחם (או"ח) ח"ג 

עמ' לה-לז, וש"נ.
163. אג"ק חי"ב עמ' תמא (למי שנולד בכ' אייר). 'אוצר' עמ' רס. ולפלא שלא 

נזכר בספרים הנ"ל.
164. לקוטי שיחות ח"ז עמ' 349.

ולכל  בעומר,  ל"ג  עד  החינוך)  (והתחלת  התספורת 
היותר יכול לסיים התספורת בל"ג בעומר165.

בנשיאת  (להרגילו  הילד  חינוך  ענייני  שאר  כמובן, 
טלית-קטן, ברכות-השחר, ברכת- המזון וקריאת-שמע 

שעל המיטה) יעשו בהגיעו לגיל שלוש166.

נשים
שערות  אותן  הספירה  בימי  לספר  לאשה  מותר   
לכסותן.  יכולה  ואינה  הראש  לכיסוי-  מחוץ  היוצאות 
נחשבת  אינה  והרגליים  הריסים  הגבות,  שער  מריטת 

תספורת167.

'שהחיינו'
נוהגים שאין מברכים שהחיינו (מלבד על פדיון-הבן 
אך  הספירה.  בימי  להחמיץ)168  שעלולים  דבר  ובכל 

בשבת ובל"ג בעומר - מברכים169.

מלאכה
ימי  כל  מלאכה  לעשות  שלא  ונשים  אנשים  נוהגים   
הספירה משקיעת החמה ואילך, עד לאחר הספירה170

(וזו סיבה נוספת שגם הנשים יספרו ספירת-העומר).

רפואה
פסח  שבין  בימים  אנו  שנמצאים  "ובפרט  רפואה: 
כמבואר  ובריאות,  הגוף  לרפואת  מסוגל  זמן  לעצרת, 

בספרים"171.

נסיעות
ספירת- בימי  וטיולים  מנסיעות  להימנע  אין 

העומר172.

165. אג"ק חי"ד עמ' לט.
166. אג"ק ח"ה עמ' כב, וחי"ד עמ' לט. וראה בכ"ז המובא ב'אוצר' עמ' רנט-
להיעשות  חייבת  ואינה  'אירוע',  של  עניין  אינה  ל'חדר'  ההכנסה  אמנם  רס. 
מייד בהגיעו לגיל שלוש, אלא כאשר מכניסים אותו ל'חדר' בקביעות (וראה 
גם בסה"ש תשמ"ז ח"א עמ' 326, ובלה"ק 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 449, 
אודות התחלת לימוד א"ב שזמנו "מאז התספורת, או בכל ילד לפום שיעורא 
דיליה") כפי שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב הוכנס ל'חדר' בגיל שלוש וחצי (לקוטי 
בשנת  רק   - מהוריי"צ  אדמו"ר  וכ"ק   ,(4 בהערה  ועיי"ש   86 עמ'  ח"ה  שיחות 
הקשורים  המנהגים  כל  את  מקיימים  ואז  עמ' 168),  תשי"א  סה"מ  תרמ"ד – 
בזה. [וראה 'כפר חב"ד' גיליון 1366 עמ' 33 שהיתה הוראה להכניס בגיל חמש, 

והוא עניין אחר, ראה בהל' ת"ת פ"א ה"א וב'הערות וציונים' שם].
167. 'בין פסח לשבועות' עמ' רמא. שבח-המועדים עמ' 188.

168. ראה כף-החיים סי' תקנ"א סי"ז.
169. ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 745. וראה 'אוצר' עמ' רנח.

סופרות,  שאינן  הנשים  "ואותן  שם  ומסיים  תצג.  סו"ס  אדמוה"ז  שו"ע   .170
אפשר שיש להן לשבות ממלאכה כל הלילה".

171. אג"ק כרך טו עמ' ק, ובכ"מ.
(וכתב  תרכז  סי'  ושלום'  חיים  'דרכי  מד,  סי'  ח"ד  מנחת-אלעזר  שו"ת   .172
שאדרבה, ימים אלו הם ימים מוצלחים לנסיעה). וראה גם בין פסח לשבועות 

ס"פ טו. נטעי-גבריאל פסח ח"ג פנ"ו סי"ד, עיי"ש.
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כוסות הנחמה שעתיד הקב"ה להשקות את ישראל. מי 
וייחשב  פעם  בכל  קצת  ויוסיף  מעט  ישתה  לו,  שקשה 

לו ככוס נוספת142.
'לחיים',  לומר  אפשר  הכוסות  ארבע  לאחר  גם 
ופשיטא – [שכל זה יהיה] באופן של זהירות משכרות, 
חס-ושלום, היפך הציווי והיפך הרצוי, על-ידי זה שיקח 
כוסות שלפי-ערכו, או שישתה רוב כוס, וכיוצא בזה143.
"בארץ-ישראל אוכלים סעודת משיח (ושותים ארבע 

כוסות) בשביעי-של-פסח"144.
במאמר ד"ה "והחרים"145 אומר הרבי: "...הרי בודאי 
אכילת  כולל  ועבודתינו,  מעשינו  של  שבכח  ובודאי 
פסח,  של  באחרון  כוסות  ד'  ושתיית  משיח  סעודת 

להביא את הגאולה מיד, כהרף עין ממש".
בהערה שם נכתב: 

בפני-עצמו:  ענין  כאן  הוסיף  המאמר  "באמירת 
שספק  אלה  וגם  הכוסות,  ד'  ישלים  אחד  שכל  ובודאי 
שייך  (שזה  זו  בכוונה  הכוסות  ד'  כל  שתו  אם  אצלם 
הכוסות  ד'  דשתיית  ישלימו,  בודאי  העתידה)  לגאולה 
צריכה להיות באופן ודאי וברור, וכאמור, שעל-ידי-זה 

מקרבים הגאולה העתידה".
לבני חו"ל: סעודת משיח מתקיימת מחר

צבאות ה'
ומסיבות  כינוסים  לערוך  הרבי  הורה  תש"מ  בשנת 
ובנות  לעצמם  (בנים  מצוות  גיל  שלפני  ישראל  לילדי 
להסביר  בשביעי-של-פסח,  ובארץ-הקודש  לעצמן) 
של  ומסירת-נפשם  מצרים  יציאת  משמעות  את  להם 
מה  למתן-תורה,  להגיע  כדי  בים  לעבור  אז  ישראל 
שהביא את בקיעת הים ועד למתן-תורה, וכדאי ונכון 
קיום  מחזקים  זה  ידי  ועל-  משיח,  סעודת  עם  לקשרם 

העולם וממהרים את קץ הגלות146.

יום ראשון
כ"ב בניסן, איסרו-חג147

מוצאי שבת ויום-טוב - הבדלה, 'ויתן לך' כרגיל.

וזה   ,(354 עמ'  חי"ט  (תורת-מנחם  תשי"ז  אייר  מבה"ח  שבת  שיחת   .142
בהתאם להאמור בשיחת אחש"פ תשמ"ה סנ"ג, שצ"ל ד' כוסות מלאים דווקא, 
הובא ב'אוצר' שם עמ' רלג, עיי"ש. בשנת תשמ"ו וממנה והלאה הורה הרבי 

לשתות ארבע כוסות מלאים עד תומם.
143. 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 173.

144. סה"ש תנש"א ח"א עמ' 444, הערה 77. לקוטי-שיחות כרך כב, עמ' 218. 
ועוד.

145. ספר המאמרים מלוקט ח"ג עמוד רט"ז, ובהערה 20.
146. לקוטי-שיחות שם, עמ' 217.

147.  לבני חו"ל: אחרון-של-פסח. הדלקת נרות (לאחר זמן צאת השבת) ללא 

אין מתענים, ומרבים קצת באכילה ושתייה148.
תחנון,  אומרים  אין  אייר,  ראש-חודש  אחרי  עד 

'למנצח . . יענך' ו'א-ל ארך אפים'149.
שנים,  כמה  זה  "הנהיג,  אדמו"ר  כ"ק  תורה:  כינוס 
'כינוס  יארגנו  הפסח150  לחג  ובסמיכות  שבהמשך 
אליו  להגיע  שיוכלו  ובאופן  החג  לאחר  מיד  תורה', 
וטריא  בשקלא  עוסקים  וכמה  כמה  שבו  מרחוק,  גם 
ומפלפלים בדברי תורה, כי בהמשך לחג הפסח מתחיל 
מחדש העניין ד'משה קיבל תורה מסיני' תורה שבכתב 
ותורה שבעל-פה וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 

וממילא זהו הזמן המתאים להוסיף בלימוד התורה...
"וכדי להוסיף בזה, כדאי לעורר יהודים בכל מקום 
ומקום האפשרי, שדבר נכון וטוב מאוד שיערכו 'כינוס 
בשבת  על-כל-פנים  או  זה,  בשבוע  אלו  בימים  תורה' 
הבאה, או בימים שלאחרי זה (בכל מקום - לפי תנאי 
המקום והזמן). ובמקומות שעורכים כבר כינוס תורה – 

יוסיפו בזה, בכמות ובאיכות...
"תכלית הכינוסים היא גם 'והעמידו תלמידים הרבה', 
הדפסת  על-ידי  הוא  זאת  להבטיח  האמצעים  ואחד 

הנאמר בכינוסים ('בקלף נאה ודיו נאה')"151.

יום רביעי
כ"ה בניסן,

תקופת ניסן: ליל חמישי, בשעה 6:00.

מנהגי ימי הספירה

נישואין
אין נושאים נשים בין פסח לעצרת, לפי שהם ימי דין 
ומתאבלים בהם על עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי 

עקיבא שמתו בימים אלו152.

קידוש: דפסח).  א'  בליל  (כמו  ותודיענו  דיום-טוב,  תפילה  ערבית:  שהחיינו. 
יקנ"ה – יין, קידוש, נר, הבדלה, ואין מברכים שהחיינו. מהדרין לאכול שרויה 
השפתיים  על  המים  מעבירים  שוב  אחרונים  במים  והיום.  הלילה  בסעודת 
כבכל השנה. שחרית: חצי הלל. בהוצאת ספר תורה – י"ג מדות פעם אחת, 
קוראים  הראשון  תורה  בספר  ספרי-תורה,  שני  מוציאים  עולם.  של  רבונו 
לחמישה עולים בפרשת ראה "כל הבכור..." עד גמירא (דברים  טו,יט – טז,יב). 
יב,ו).   – י,לב  (ישעיה  בנוב..."  היום  "עוד  הפטרה:  כדאתמול.  מפטיר  ובשני 
הזכרת נשמות (ראה מנהגיה בלוח דאתמול לבני ארץ-ישראל), אב הרחמים, 

אשרי, יהללו, מוסף ונשיאת-כפיים. אחרי מנחה – סעודת משיח.
148. שו"ע אדמוה"ז סי' תכט סי"ז. לוח כולל-חב"ד.

149. לוח כולל-חב"ד.
150. וגם לחג-השבועות וחג-הסוכות.

151. סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 413-411.
152. שו"ע אדמוה"ז סי' תצג ס"א.
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ומקבלים  עוברים  היו  והחסידים 
מצות מידו הקדושה.

שבאו  לאורחים  חילק  בתחילה 
ממקומות רחוקים קצת, כדי שיספיקו 
התקדש  לפני  למקומותיהם  לחזור 

החג, ואחרי-כן לשאר הקהל.
 – הגיעו  שהמצות  עד  חיכה  הרבי 
ורק   – מלכתחילה  שהוזמנה  הכמות 
מכן  לאחר  מנחה.  מתפלל  היה  אז 
המצות,  נמצאו  שבו  למקום  ניגש 
בתוך  ושם  קופסה  מכל  חלה  הפריש 

מעטפה, ורק אחרי כן התחיל לחלק.
כיצד  לראות  מאוד  מעניין  היה 
תורו  שהגיע  אחד  לכל  הקציב  הרבי 
מצה  או  קטנה  חתיכה   – יקבל  כמה 
שלימה. פעמים שהרבי היה נותן מצה 
שלמה לאנשים שביקשו עבור מישהו 
לפני  אותם  שואל  היה  הרבי  אחר. 
שלקחו את המצה האם המצה תספיק 
במידה  הראשון.  לסדר  אליו  להגיע 
את  הרבי  מחליף  היה  בשלילה,  וענו 

המצה השלימה בפיסה קטנה יותר.
פעם אירע שנגמרו המצות בחלוקת 
המצות בערב פסח ורצו להביא מצות 
ניסן  מב'  שנשאר  ממה  לחלוקה 
(האפייה שיועדה למצות ששלח הרבי 
הרבי  אך  לקמן),  ראה   – תבל  לרחבי 
שנאפו  ממצות  דווקא  שיביאו  הורה 
לחזור  צריכים  והיו  פסח,  בערב 

למאפיה ולקחת מהכמות שהספיקו לאפות בינתיים.
בדרך כלל, היה הרבי מחלק מצות גם אחרי מעריב 
לפני  מצות  לקבל  הספיקו  שלא  למי  הפסח,  ליל  של 

מעריב.
נכתב:  תשי"ב  משנת  גרוס  אליהו  הרב  של  ביומנו 
"בשעה ארבע הרבי התחיל לחלק מצות, ולאחרי מנחה 
ניט  וועט  מעט  ווען  ביז  "ַאז  הרבי:  אמר  פסח  וקרבן 
עד   =] מצות"  טיילען  אונהויבן  ניט  איך  וועל  זינגען 
שרנו  הווה,  וכך  מצות].  אחלק  לא  ניגון  יתחילו  שלא 

השיר 'א-לי אתה וגו''...
שמורה  מצה  אחד  לכל  הרבי  נתן  שעברה  "בשנה 
רק  השמורות  המצות  את  נתן  השנה  אבל  שלימה, 
או  כזית  נתן  אחד  ולכל  החשובים,  הבתים  לבעלי 

שניים".

סדר חדש בשנת תשל"ח
בשנת תשל"ח חדל הרבי ממנהגו לחלק בעצמו לכל 
המצות   – חדש  סדר  החל  אז  ומני  מהחסידים,  אחד 
לכלל החסידים חולקו באמצעות חברי הכולל שעל-יד 
זכו  אנשים  של  מצומצמת  רשימה  רק  הרבי.  מזכירות 

לקבל ישירות מידיו הקדושות של הרבי.
וזה היה סדר האירועים באותה שנה:

הרבי התוועד שני לילות רצופים – בי"א ובי"ב בניסן, 
חדקוב,  לרב  אמר  הרבי  חמץ,  בדיקת  ליל  וכשהגיע 
טיילען  דָאך  דַארף  ו"מען  פסח,  ערב  שמחר  שמכיוון 
שמורה, איז אזוי ווי יעדער זַאך גייט דורך תורה, און 
קומען  זיי  זָאלן  לשמה,  תורה  לערנען  יונגעלייט  די 
נעמען מצות, און זיי זָאלן דָאס טיילען צו דעם עולם 
וואו ס'איז גרינגער" [= הרי צריך לחלק 'שמורה', הנה 
כיוון שכל דבר עובר על-ידי תורה, והאברכים לומדים 

פרסום ראשון: מכתבו הרב חמ"א חדקוב בקשר לשיגור מצות לארץ הקודש. הצילום 
באדיבות הרה"ת א. מגידמן
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תורה לשמה, שהם יבואו לקחת מצות, והם יחלקו זאת 
לציבור היכן שיותר נוח].

לאחר-מכן ערך הרבי את רשימת האנשים שיקבלו 
זלמן  הרב  המזכירות,  חברי  ישירות:  ממנו  המצה  את 
בנימין  הרב  חמץ,  מכירת  בעד   – דבורקין  שמעון 
גורודצקי – בעד היותו ערב-קבלן, הרב יהושע קָארף 

– כמנהל מאפיית המצות, עוד אחדים.
הרופאים  שגם  הרבי  אמר  יצאו,  אלה  שכל  לאחר 
שהיו אצלו מאז שמיני עצרת באותה שנה יבואו לקבל 
בשעת  שם  נוכח  יהיה  לא  אחד  שאף  והורה  מצות, 

מעשה. הרופאים נכנסו, והרבי נתן לכל אחד מצה.
לרבי  כשנכנס  קלמנסון,  שמעון  ישראל  הרב  גם 
להביא את היין שהכין עבורו, קיבל מידי הרבי מצה. 
כמה  לעוד  מצות  הרבי  נתן  החג,  בליל  מעריב,  אחרי 

מקורבים.
אחד מהמשב"קים בבית הרבי התלונן בפני הרבנית 
של  מידו  מצה  לקבל  שזכו  אלו  בין  היה  שלא  כך  על 
הרבי, ובאחרון-של-פסח, בעת חלוקת כוס של ברכה 
הרבי נתן לו בקבוק יין נוסף, באמרו: "זה במקום המצה 

שמורה"...
לבית  המקורבים  קיבלו  ואילך,  תשל"ח  משנת 
בשנים  (למעט  מעריב  אחרי  מידו  המצות  את  הרבי 
קיבלו  ומלבדם  בשבת),  חל  הפסח  דחג  א'  ליל  בהן 
והאנשים  המזכירות  חברי  מנטליק,  מרדכי  הרב  גם 
יוניק  בערל  והרב  שיחיו,  הלברשטם  משפחת  הבאים: 
(ז"ל) שעזרו בבית הרבי, הרב דוד מלכא שיחי' שעזר 
(ז"ל),  ג'ייקובסון  בער  גרשון  ור'  הרבי  בבית  במטבח 

עורך ה'אלגמיינער זשורנאל'.
כפר  לתושבי  מצות  הרבי  שיגר  תשי"ז  שנת  מאז 

חב"ד – 
חלק כחלק לתושבי כפר חב"ד, על ידי ועד הכפר 
וועד הרוחני ובראשות הרב מרא דאתרא שליט"א

('אגרות-קודש' כרך טו עמ' כ)
ויהי-רצון שתפעל פעולתה האמורה.. דמהימנותא 

ומיכלא דאסוותא 
(שם) ובמילואה (כרך יז עמ' טו).

רבו של כפר חב"ד, הרב שניאור זלמן גרליק (ז"ל), 
גם  אלא  הכפר  לתושבי  רק  איננה  הרבי  שכוונת  הבין 
דרים  הבלתי  ולחב"ד]  [לרבי  הקשורים  אנ"ש  עבור  

פה [בכפר חב"ד] וכו' 
(שם עמ' מג) 

בשנים  ברורה  בצורה  מלכתחילה  שנתפרש  דבר 

המאוחרות:
ת"ו  באה"ק  אשר  חב"ד  עסקני  [ולבחירי]  וליחידי 

– שליט"א... 
כ'  כרך  רמב,  עמ'  יט  כרך  רצב,  עמ'  ח"י  כרך  (שם 

עמ' קצז).
יש להדגיש, כי הרבי לא רצה שמישהו ייסע במיוחד 
לניו-יורק כדי להיות שליח להעברת המצות אלא רק 
להסכים  נתבקש  בניו-יורק  אז  שהה  שממילא  שמי 

להיות השליח להעברתן.
חב"ד  כפר  כי  להדגיש  הרבי  ביקש  המצות  בשיגור 
נחלת  משנוסדה  בארץ-הקודש.  החב"די  המרכז  הוא 
הר חב"ד, וכדי לעודד את ההתיישבות בה, ביקש הרבי 
להבליט שהמצות הנשלחות יינתנו חציין לכפר חב"ד 

וחציין לנחלת הר חב"ד.
עד שנת תשל"ד-ה היה המזכיר הרה"ח ר' ירחמיאל 
ודואג  לנמל-התעופה  נוסע  (ז"ל)  קליין  הלוי  בנימין 
משהחלה  המצות.  שוגרו  עמו  השליח  עם  לשיגורן 
ר'  הרה"ח  על-ידי  התעופה  בנמל  חב"ד  פעילות 
לאט  העניין  עבר  תשל"ד  בשנת  (ז"ל)  ראּפ  יקותיאל 

לאט לאחריותו.
ייסע  קליין  הרב  שגם  הרבי  הורה  הראשונה  בשנה 
כל  רגיל  שהוא  משום  התעופה  לשדה  ראּפ  הרב  עם 

שנה לנסוע.
בין השלוחים להעברת המצות:

יוסף  רבי  ובנו  ויינשטוק  יאיר  משה  רבי  המקובל 
אברהם  ר'  הרה"ח  המשפיע  תשי"ט);  (בשנת  מנחם 
עזריאל  ר'  הרה"ח  תשי"ז);  (בשנת  מאייערא  דרייזין 
זעליג סלונים (מספר שנים – ובבירור בשנים תשכ"ה 
ותשכ"ט); הרה"ג ר' מאיר צבי גרוזמן (תשל"ג); הרה"ח 
ר' שניאור זלמן בוטמן (תש"ל); הרה"ח ר' שמואל הלוי 
(תשל"ח);  לייבוב  ישראל  ר'  הרה"ח  (תשכ"ז);  חפר 
תשל"ט,  תשל"ח,  (תשל"ז,  גורליק  מענדל  מנחם  ר' 
תשמ"א); הרה"ח ר' יצחק מאיר ליס (תשל"ז); הרה"ח 
(תשד"מ);  יודקין  הרב  (תשל"ח);  ריבקין  זושא  ר' 
שמואל  ר'  הרה"ח  רייניץ (תשל"א);  שלמה  ר'  הרה"ח 
קנלבסקי  אברהם  ר'  הרה"ח  (תשמ"ג);  ורעייתו  לוין 
(תשמ"ח- אהרונוב  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ח  (תשמ"ה); 
(תנש"א);  רוזנפלד  הכהן  יוסף  ר'  והרה"ח  תש"נ); 
שניים:  היו  [בתשל"ז  שפירא  הגב'   – תשל"ה  בשנת 
רמ"מ גורליק ורי"מ ליס ובתשל"ח היו שלושה: רמ"מ 

גורליק, ר"י לייבוב ור"ז ריבקין].
פעם אחת הדגיש הרבי כי השליח הוא "שליח טכני" 

ויתכן שהדבר נסוב על עוד שנים.
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בלימוד  עוסקים  הלילה,  כל  ניעורים  בליובאוויטש 
וכיוצ"ב –  זה  לילה   כל  הניעור  תורה131 [ומתוועדים]. 

אין צריך לקרוא קריאת-שמע שעל המיטה132.
הורה  פעם  ונסתר.  נגלה  שיעורים,  כמה  לומדים 
אדמו"ר מהוריי"צ ללמוד בליל זה את המאמר ד"ה 'הים 
ראה וינוס' שבלקוטי-תורה (טז,ב). ופעם אחרת הורה, 

ללמוד את המאמר שלאחריו ד"ה 'והניף' (טז,ד)133.
שבשביעי-של- נמסר,  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  בשם 
פסח "הישיבה כשלעצמה (=להישאר ער, נוסף על עניין 

הלימוד) היא גם-כן עניין".

שחרית
חצי הלל. קדיש תתקבל. שיר של יום. מוציאים שני 
וכו',  מידות  שלוש-עשרה  אומרים  אין  ספרי-תורה, 
קוראים  הראשון  בספר  שמיה'.  'בריך  מתחילים  אלא 
לשבעה עולים בפרשת בשלח "ויהי בשלח... ה' רופאך" 

(שמות יג,יז - טו,כו).

להלן המילים הנאמרות בנגינה מיוחדת כנהוג, לפי 
רובן  חב"ד'134,  מנהגי  ב'אוצר  שהביא  הנוסחאות  שתי 
במקום שבו מוזכר שם ה', והחילוקים ביניהן נכנסו כאן 

בסוגריים מרובעים:
ובמשה  בה'  ויאמינו  (השני),  ומשמאלם  מימינם 
עבדו, סוס ורוכבו רמה בים, [זה א-לי ואנווהו] אלוקי 
אבי וארוממנהו, ה' שמו, ימינך ה' תרעץ אוייב, נורא 
תהילות עושה פלא, [נהלת בעזך אל נווה קודשך], עד 
יעבור עם זו קנית, ה' ימלוך לעולם ועד, [הלכו ביבשה 
בתוך הים, (ותען להם מרים...) סוס ורוכבו רמה בים].
את  מניחים  עומדים135.   - הים  שירת  קריאת  בעת 

הספר השני על הבימה ואומרים חצי קדיש.
כבכל  "והקרבתם",  למפטיר  קוראים  השני  בספר 

מקום  בכל  תשי"ב);  (אחש"פ  לדבר  לו  שירשו  ותחבולות  עצות  למצוא  צריך 
ומקום שאליו מגיעים, אומרים ד"ת מתורת החסידות (תשד"מ), עניינים קלים 
(ר"ד ו' טבת תשי"ב); יש לשמח יהודים, ולעוררם בכל ענייני יהדות, כולל חיזוק 

האמונה בביאת המשיח (תשמ"ו).
(ח"ז  בלקוטי-שיחות  ריד.  עמ'  'אוצר'  שביעי-של-פסח.  ספר-המנהגים,   .131
בשמחה  בשביעי-של-פסח  הים  שירת  "אמירת  אודות  נזכר  ואילך)   270 עמ' 
עצומה", אך לא נתפרש מתי. אכן כך הוא מנהג ישראל בהרבה קהילות. וראה 
ב'המלך במסיבו' (ח"ב עמ' קכט) שמזכיר הרבי את המנהג בארץ-ישראל לילך 
לשפת הים [והרי שם הוא עיקר אמירת שירת הים!] ולשמוח בשירה וריקודים, 

ומקשר זאת למנהגנו להיות ניעורים בליל זה.
132. משא"כ בלילה רגיל – ראה ספר השיחות תרצ"ו עמ' 1, תש"ב עמ' 100.

מוהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  בהמשך).  האמור  (וכן  רטו  עמ'  'אוצר'   .133
שבועות,  בליל  כמו  בוקר  לפנות  טובלים  זה   בליל  שגם  משמע,  שם  שבס"ה 

ועד"ז בליל הו"ר – 'אוצר' שם עמ' שלג. וע"ע.
134. עמ' ריז.

כמובא  הס"ת,  אל  כשפניו  עמד  מהורש"ב  אדמו"ר  ספר-המנהגים.   .135
ב'רשימות' חוברת ה, עמ' 25, וכן נהג הרבי. אבל ב'היום יום' העתיק זאת רק 
בקשר לעשרת הדברות, ולא לשירת הים. וכנראה פרט זה אינו הוראה לרבים.

ימי חול-המועד (גם בשעת הדחק136 אין להעלות קטן 
למפטיר). הפטרה "וידבר דוד"137 (שמואל-ב פרק כב).

הזכרת נשמות138
ספר- של  בעץ-החיים  לאחוז  נהגו  נשיאינו  רבותינו   
יוצא  בחיים,  שהוריו  מי  יזכור.  אמירת  בעת  התורה 
בשנה  (רח"ל)  ָאֵבל  נשמות.  הזכרת  בזמן  מבית-הכנסת 
הראשונה למיתת אביו או אמו, נשאר בבית-הכנסת אך 
אינו מזכיר נשמות. בהזכרת נשמות אומרים "בן פלונית".
לבני חו"ל: הזכרת נשמות – למחרת, ביום-טוב שני.

נשמות  מזכיר  שאינו  מי  גם  הרחמים'.  'אב  אומרים 
אומרים:  מוסף.  תפילת  יהללו.  אשרי.  זאת.  אומר 

"ולקחת סולת"139.

מנחה
קוראים בתורה בפרשת 'שמיני'.

את  מנגנים  היו  ובאחרון-של-פסח  בשמחת-תורה 
נ"ע,  משפולה  הסבא  הרה"ק  של  קָאזַאק'  'הָאפ  הניגון 
כיוון שזהו ניגון של שמחה וניצחון, נקודות המועדים 

הללו140.
באחרון-של-פסח  נוהג  היה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
טאנץ'),  ('משיח'ס  משיח'  של  'ריקוד  שירקדו  להורות 

והיו פעמים שגם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הורה כן.
רבנו הבעל-שם-טוב היה אוכל סעודה שלישית ביום 
'אחרון של פסח' (בחו"ל) והיתה נקראת אצלו 'סעודת 

משיח'141, משום שביום זה מאיר גילוי הארת המשיח.
הנהיג  זו,  בסעודה  כוסות  ד'  לשתות  קבוע  מנהג 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. ארבע כוסות יין, כנגד ארבע 

ח"ב  או"ח  ומנהג'  הל'  'שערי   ,2334 עמ'  ח"ד  תשמ"ה  'התוועדויות'  ע"פ   .136
ס"ע רפב.

137. שו"ע אדה"ז סימן תצ סעיף יג. לוח כולל-חב"ד.
138. המנהגים ומקורם – ראה 'אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי עמ' רכא ואילך. 
בלבוש סי' תצ ס"ט ד"ה מה, כתב הטעם שמזכירים נשמות ביום אחרון דפסח 
וכו' משום שקוראים בו "כל הבכור" שבו נאמר "איש כמתנת ידו". ואין טעם זה 
מועיל למנהג זה בא"י, שאין נוהגין בה יו"ט שני. והנה בסעודת חג השבועות 
תמיד  מאחרים  מדוע  הרבי  נשאל  שכא)  עמ'  ח"א  במסיבו'  ('המלך  תשכ"ט 
צער,  של  עניין  שזהו  "כיוון  וענה  החג,  של  האחרון  ליום  נשמות  הזכרת  את 
דוחים זאת לבסוף". וטעם זה פשוט ומתאים גם למנהג א"י (תודה להרב מ"מ 

שי' לאופר).
הרי  מצה,  היה  הפנים  שלחם  (אף   186 ס"ע  ח"ג  תשמ"ו  'התוועדויות'   .139
השקו"ט בזה היא כבכל ענייני שבת: שלום עליכם וכו', והוראת כ"ק אדמו"ר 
כשאר  בלחש,  לאומרה  נזכר  שלא  וצע"ק  ע"כ.  זאת,  לומר  היא  מהוריי"צ 
 –  8 הע'   ,57 עמ'  ובספר-המנהגים  בניסן  יט  יום'  'היום  בלוח  העניינים, 

'התקשרות' גיליון מה, עמ' 26).  
שבויים,  בפדיון  עסק  שה'סבא'  מפני  וכן,  קנז.  עמ'  ח"א  במסיבו'  'המלך   .140

השייך לחג הפסח, 'זמן חירותנו' (שם ח"ב עמ' קלו).
141. דהיינו המשכת עניין משיח, המופיע בארוכה בהפטרת היום, בפנימיות, 

"דם ובשר כבשרו". לקוטי-שיחות כרך ז, עמ' 273. וראה ב'אוצר'.
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הוספה:  (דהיינו  דבר  איזה  בסעודה  לעשות  טוב 
לסעודת  זכר  בכולם)  או  ב'לחיים'  בניגון,  באכילה, 

אסתר שהייתה ביום זה, שבו נתלה המן122.

יום שלישי
י"ז בניסן - ב' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
בפרשת בא (שמות יג,א-טז): "קדש לי . .", ובספר-התורה 

השני עולה הרביעי כדאתמול.

יום רביעי
י"ח בניסן - ג' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
כסף...",  "אם  כג,יט):   - כב,כד  (שמות  משפטים  בפרשת 

ובספר-התורה השני עולה הרביעי כדאתמול.
אביו  יצחק  לוי  ר'  המקובל  הרה"ח  של  הולדתו  יום 
של  לבריתו  הרבי  של  היכנסו  ויום  אדמו"ר.  כ"ק  של 

אאע"ה.
יום היכנסו בבריתו של אאע"ה של כ"ק אדמו"ר. 

יום חמישי
י"ט בניסן - ד' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
בספר-  ,".  . לך  "פסול  לד,א-כו):  (שמות  תשא  בפרשת 

התורה השני עולה הרביעי כדאתמול.

יום שישי
כ' בניסן - ה' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
במדבר   .  . "וידבר  ט,א-יד):  (במדבר  בהעלותך  בפרשת 

סיני", ובספר-התורה השני עולה הרביעי כדאתמול.

שבת קודש,
כ"א בניסן, שביעי-של-פסח

התאורה  של  השעון-שבת  את  לסדר  לזכור  יש 
בהתאם עם מה שניעורים היום בלילה, ראה לקמן.

ואחד  מקרא  שניים  היום  קוראים  שאין  אף-על-פי 
תרגום, יש לומר בערב-שבת או בשבת עצמה - ביחיד 

לתענית  בסליחות  בקום'  'אדם  (בפיוט  ס"ב.  תצ  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .122
אסתר, מקשר זאת עם הפסוק 'וישבות המן ממחרת' בהפטרה דאתמול).

הפטרת  את  והן  היום,  שקוראים  ההפטרה  את  הן   -
פרשת 'שמיני'123.

הדלקת הנר. מברכות 'להדליק נר של שבת ושל יום 
טוב', ללא 'שהחיינו'.

'פתח  מתחילים  אלא  'הודו',  אומרים  אין  מנחה. 
אליהו'124.

ב'בואי  לדוד'125.  'מזמור  מתחילים  שבת.  קבלת 
אומרים  ואין  ובצהלה"  בשמחה  "גם  אומרים  בשלום' 
ויום- שבת  של  ערבית  כרגיל.  וממשיכים  "ברינה"126. 

טוב.
אמירת 'שלום עליכם', 'אשת חיל', מזמור לדוד' 'דא 
היא סעודתא' - בלחש. בקידוש אין מברכים 'שהחיינו'.
גדולה  (ואחרון-של-פסח)  שביעי-של-פסח  שמחת 
מזו של שאר ימי הפסח, כיוון שבו היתה שלימות עניין 
יציאת מצרים, וההכנה לגאולה העתידה127, ואז דווקא 
הצמח- בשם  שמסרו  יש  ישראל.  נשמות  לידת  היתה 
השביעין  ד'כל  הדרגה  הוא  פסח  של  ששביעי  צדק 

חביבין'128.
בבחינת  העצמות  מתגלית  שבו  בשביעי-של-פסח, 
"חשף ה' את זרוע קדשו", וכל אחד יכול לקחת ולקבל, 

יש לייקר כל רגע129.

תהלוכה
ללכת  שנים,  וכמה  כמה  זה  הנהיג  אדמו"ר  כ"ק 
בשביעי-של-פסח (וכן בחג השבועות ובשמיני-עצרת) 
שבבתי-כנסיות  בני-ישראל  את  לבקר  ב'תהלוכה' 
להוסיף  כדי  שכונות,  וכמה  בכמה  ובבתי-מדרשות 
מבני- רבים  עם  ההתאחדות  (על-ידי  החג  בשמחת 
ישראל שבשאר שכונות), ובפרט על-ידי אמירת דברי 
דתורה  נגלה  לב"),  משמחי  ישרים  ה'  ("פיקודי  תורה 

ופנימיות התורה130.

123. ראה 'תורת-מנחם - התוועדויות' תשמ"ה ח"א עמ' 351.
124. ספר-המנהגים עמ' 25.

125. סידור אדמוה"ז.
126. ספר-המנהגים עמ' 26.

127. ספר-המנהגים, מנהגי שביעי של פסח, ובנסמן שם.
128. 'המלך במסיבו' ח"א עמ' קנה-ו, וש"נ.

129. כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, ע"פ ספר השיחות תרח"ץ עמ' 270.
130. סה"ש תנש"א ח"א עמ' 436 בהערה. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ריח (ומציין 

לס' 'הלכות החג בחג' עמ' 190).
תירוצים  לחפש  אין  מוגהות):  לא  משיחות  (מלוקט  בנושא  נקודות  כמה 
להשתמט מזה (ב' דחה"ש תשד"מ); לקחת עמו רק את "בניו שהגיעו לחינוך" 
ולא את כל בני-ביתו (שם); יש זכות מיוחדת לאלה שהלכו למקום רחוק דווקא 
(ב' דחה"ש תשמ"ג); מכל פסיעה ופסיעה נברא מלאך (ב' דחה"ש תשכ"ח); 
לא להסתיר מניין באים, בשליחות הרבי, לדבר בהרחבה ושלא להתפעל מאף 
אחד (אם כי יש להיזהר שלא לפגוע באף אחד, ודברי חכמים בנחת נשמעים) 
(ש"פ ניצבים תש"י); כשאין מניחים לדבר, אין צריך להתפעל ולהתייאש, אלא 
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בשנים המוקדמות כתב הרבי על דבר שיגור המצות 
במכתבים; לאחר-מכן נמסרו ההוראות טלפונית על-

ידי הרב אפרים וולף. 

ברכות מופלאות וליווי שמיימי
בחודש  הרבי  אצל  ביקר  (ז"ל)  חפר  שמואל  הרב 
בראיון  שסיפר  דברים  להלן  תשכ"ז.  בשנת  אדר 

לעיתון כפר חב"ד (גיליון 1860 עמוד 43):
כי  שהורה  הרבי,  אל  נכנסתי  נסיעתי  לפני  "לילה 
האמת  לארץ-הקודש.  ששלח  המצות  את  אקח  אני 
היא שחסיד אחר שהתגורר בארץ-הקודש היה אמור 
זאת  לשנות  החליט  הרבי  אך  המצות,  את  לקחת 

ובאותו יום נאמר לי שדווקא אני אקח אותם.
"הרבי הורה שאכניס רשימה של אנשי ממשל בארץ 
וכן של מנהלי ופקידי משרד החינוך שאני חושב כי 
ובידי  הרבי  אל  נכנסתי  מהרבי.  מצות  שיקבלו  כדאי 
של  לשמו  וכשהגיע  קראּה,  הרבי  שהכנתי,  הרשימה 
אחד מחברי-הכנסת, אמר: "צו ַא פרישינקער חסיד" 
[= חסיד 'טרי' מדי]. כלומר, שהוא 'חדש בעסק'. עם 

זאת אמר הרבי: "נו, תן לו גם כן".
שמותיהם  את  ומנה  מצות  לתת  למי  הורה  "הרבי 
של מר זלמן שז"ר, הרב זעליג סלונים, הרב זוין והרב 
שלוש  שאמסור  הורה  מהם  אחד  לכל  אשר  גרליק, 
אשר  נוספים  שמות  הרבי  מנה  עליהם  נוסף  מצות; 
יקבלו מצה אחת; ואז הביט עליי, חייך ואמר: "וועגן 
גם-כן  מעצמך   =] פַארגעסן"  ניט  אויך  זָאלטסט  זיך 

אל תשכח...].
זושא  ר'  החסיד  נהג  השנים  במהלך  "אגב, 
השונים  האישים  בין  להסתובב  ע"ה  וילימובסקי 
ולחלק את המצות ששלח אליהם הרבי. מני אז ואילך 
קיבלתי מדי שנה מידיו שלוש מצות ששלח הרבי. לא 
אשכח כיצד גם בשנה האחרונה לחייו, חרף חולשתו, 
בעצמו  לעלות  והתעקש  במיוחד,  זושא  ר'  הגיע 

למדרגות לביתי ולהביא את המצות".

מיכלא דמהימנותא
"למחרת, ביום נסיעתי ארצה, נסע הרבי אל האהל. 
הגעתי ל-770 עם חבילותיי, העמדתי אותן על-יד 'גן 
בכדי  מהאהל  יחזור  שהרבי  והמתנתי  התחתון',  עדן 

לקבל את ברכת הדרך.
ומתקרב,  הולך  ההמראה  זמן  נוקפות,  "השעות 

והרבי לא מגיע.

"רק לקראת השעה שבע בערב, שב הרבי מהאהל. 
שעת הטיסה המיועדת הייתה השעה שמונה...

להתפלל  נכנס  ותיכף  ידיו,  את  נטל  הגיע,  "הרבי 
על-יד  ונעמדתי  מיהרתי  התפילה  סיום  עם  מנחה. 
הקדושה  ברכתו  את  לקבל  כוונה  מתוך  המזוודות 
יצא  הרבי  אך  התעופה.  לשדה  במהירות  ולנסוע 
חדקוב  הרב  אל  הסתובב  אותי,  ראה  מהתפילה, 
ואמר: "ווָאס ַהיילט ער זיך ַאזוי. זָאגט עם ַאז מ'וועט 
דַאווענען מעריב און ער וועט פָארן נָאך מעריב" [= 
מעריב,  שנתפלל  לו  אמור  כל-כך,  ממהר  הוא  מדוע 

ושיסע לאחר מעריב].
"חשבתי שאני כבר אשאר ב-770 גם לחג הפסח... 

לתפילת  יצא  כדקה  וכעבור  לחדרו,  נכנס  "הרבי 
מעריב. ואז, לאחר התפילה יצא הרבי מה'זאל' והחל 

'לשפוך' ברכות מאליפות במשך דקה או שתיים.
"כאן ברצוני לציין שכאשר הרבי לא רצה שתזכור 
אתי  דיבר  פעם  לא  הכל!...  שכחת  מדבריו,  משהו 
גם  דבר.  זכרתי  לא  ולאחר-מכן  ב'יחידות',  הרבי 
במקרה זה, אינני זוכר דבר מהברכות שהרבי הרעיף 
די  דורכפירן  'זָאלסט  הבאות:  המילים  למעט  עליי, 

שליחות בהידור' [= שתקיים את השליחות בהידור].
לעבר  מופנות  כשפניי  אחורנית,  מ-770  "יצאתי 
הרבי  אחריי...  יוצא  שהרבי  רואה  אני  והנה  הרבי, 
יצא למדרגות והמתין עד אשר נכנסתי לרכב שלקח 
מופנה  כשמבטי  ברכב  ישבתי  התעופה.  לשדה  אותי 
את  ראו  הק'  עיניו  עוד  וכל  הרבי,  לעבר   – אחורנית 
נעלמנו  כאשר  רק  במבטו.  ללוותני  המשיך   – הרכב 

מהעין הרבי נכנס ל-770.
ולא  הנדיר,  מהליווי  מאוד  שנרגשתי  "כמובן 
כאשר  וחצי,  כחודש  כעבור  רק  זכיתי.  במה  הבינותי 
ליווה  אותי  שלא  הבנתי  ששת-הימים  מלחמת  פרצה 

הרבי. היו אלה ברכה וליוּוי לארץ הקודש כולה...
הרבי,  אצל  הייתי  שנה  באותה  כסלו  בי"ט  "אגב, 
ואני זוכר שהרבי התבטא בהתוועדות שהאו"ם יעזוב 
את הארץ, ויהודים יהיו בעלי-בתים על ארץ ישראל. 

היו אלה דברי נבואה שהתגשמו.
מוכן  עמד  המטוס  התעופה,  לשדה  "הגענו 
פעל,  כבר  המנוע  סגורות,  היו  דלתותיו  להמראה. 
ונציג 'אל על' הסביר לי שהפסדתי את הטיסה, ואין 

כל סיכוי שאעלה אליה, ולו בשל טעמי ביטחון.
רואה,  שאתה  "הארגזים  לו,  אמרתי  "תשמע", 
מכילים מצות שהרבי שולח לאנשי מעלה, בהם נשיא 
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המדינה מר שז"ר. אם זה לא יגיע אליהם, הדבר יביא 
לתקרית דיפלומטית קשה ביותר".

הוא הרהר לרגע, הבין את ההשלכות, ודאג שאעלה 
לטיסה, אבל – את המצות לא הסכים להכניס למטוס 

בשום פנים ואופן, והתעקש כי ייכנסו לתא המטען.
"או-אז, הבנתי את נוסח הברכה הבלתי שגרתי של 
את  תקיים   – בהידור"  שליחות  די  "דורכפירן  הרבי: 
נתינת  לצד  הוראה,  בכך  הייתה  בהידור.  השליחות 
יישמרו  לא  שהמצות  האפשרות  כנגד  שאעמוד  כח 
את  שאקיים  בלבד  זו  שלא  מספיק.  מהודרת  בצורה 

השליחות, אלא שאעשה זאת בהידור...
"ואכן, עמדתי על שלי שהמצות יעלו עמי למטוס, 

ולאחר וויכוח ארוך כך אכן היה.
אני  מיושבים,  היו  המטוס  ספסלי  וכל  "מאחר 
ישבתי בכיסא מתקפל המיועד עבור הדיילים בשעת 
עד  הטיסה,  כל  לאורך  לידי  עמדו  המצות  הנחיתה, 

לפריז, בה החלפנו מטוס...".

החלוקה בנחלת הר חב"ד בתשכ"ט
לרבי  וולף  אפרים  הרב  דיווח  תשכ"ט  ניסן  בי"ב 

('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 447):
"במוצאי שבת י"א ניסן חולקה מצה שכ"ק אדמו"ר 
שליט"א הואיל לשלוח עבור מתיישבי נחלת הר חב"ד. 
חלוקת המצות נעשתה על-ידי ר' זוסיא וילימובסקי, 
אלעזר  ור'  קמינצקי  ראובן  ר'  חב"ד  כפר  ועד  וחברי 

גרליק".
במכתב-דיווח קודם מא' ניסן תשכ"ט (שם) נאמר:

"הרע"ז [= הרב עזריאל זעליג] סלונים הגיע ארצה 
והביא את המצות, הוא לקח לעצמו 2 חבילות קטנות, 
וכפי שנמסר בטלפון על-ידי הרב חדקוב שי' יימסר 
חצי  לחלקם,  חב"ד  כפר  לועד  המצה  חבילות]   2]

לכולם, וחצי עבור מתיישבי נחלת הר חב"ד".

"להזהיר בקשר לשליחות"
שנה לאחר-מכן בז' ניסן תש"ל ('ימי תמימים' כרך 

ד' עמ' 770):
את  המצות...  מביא  בוטמן-לוינזון  זלמן  "ר' 
חב"ד  בכפר  הרוחני  לוועד  שולחים  המצות-שמורה 
הרוחני  הוועד  להזהיר  המרא-דאתרא.  בראשות 
2 שמורה...  המצות  עם  שנמסרו  לשליחות  בקשר 
צריך  הדבר  אלינסון...  [יהודה]  להר'  למסור  מצות 

שז"ר  למר  מיועדות  שמורות   3 בחשאיות.  להיות 
שר"ש מיידנצ'יק ימסרם בהקדם".

"מחצה על מחצה"
להלן ההוראות משנת תשל"א.

עמ' 147)  ה'  כרך  תמימים'  ('ימי  תשל"א  ניסן  בד' 
מהרב  ששמע  הדברים  את  וולף  אפרים  הרב  רשם 

חדקוב בטלפון ("בהמשך לשיחה הטלפונית"): 
ישיר  טיסה 002  במטוס  נשלחים  שמורה  "המצות 
ומביא זה באופן טכני רייניץ שלמה... לאחר מכן יקחו 
ורי"מ  סלונים  רע"ז  גורודצקי,  שמחה  ר'  המצות  את 
ליס שהם שלוחים רשמיים. 3 השלוחים ימסרו לוועד 
הרוחני, ויש להם הוראות בזה, והסדר הוא: ...יש לתת 
לרייניץ 1 שמורה כשכר טרחה, והחלוקה ליחידים: 3
סלונים,  לרע"ז  שמורה   1 שז"ר],   =] לידידנו  שמירה 
1 שמורה לרש"י זוין. על-ידי סלונים יתנו לר' גרשון 
זלדה,  (המשוררת  מישקובסקי  וגב'  זוין,  רש"י  חן, 
ר"ז  של  לחתניו  מצות  וקטעי  הרבי),  של  בת-דודתו 
בכפר  מחצה  על  מחצה  השאר  סלונים.  זעליג]  [ר' 
החלוקה  הרוחני.  הוועד  ע"י  חב"ד  הר  ונחלת  חב"ד 
של  באופן  ולא  מדוייקת  היא  מחצה  על  מחצה  של 
פרופורציה. לידידנו חלק דגלציה [= משלחת] רעז"ס 
יכולים  יחליטו  שניהם  ואם  מיידנצ'יק  שלמה  ור' 

לקחת אתם את מי שרוצים".

"הועד בצירוף הרב"
להלן ההוראות שמסר הרב חדקוב בח' ניסן תשל"ג 
(אותן תמלל למחרת הרב אפרים וולף – 'ימי תמימים' 

כרך וא"ו עמ' 126-125):
כבר  מהמצות  מצות,  נשלחו  שי'  גרוזמן  הרב  "ע"י 
הורידו [= הפרישו] חלה... ולמסור אותם לר' שלמה 
שי' מיידנצ'יק ויעשו בזה כהוראה הבאה: לחלק לאלה 
להרב  מיוחד,  שליח  ע"י  ושיהי'  שנה  כל  שמקבלים 
זוין, לשזר, לבת דודה [= זלדה מישקובסקי], דובקין 
[הרופא], הורינשטיין עבור רש"מ שכר טירחא עבור 

שליחותו.
"נוסף לזה נשלח עוד 50 פונד, 18 פונד מזה לנחלת 
הר חב"ד וסביבותיה, היתר לכפר חב"ד כמרכז לכל 
המקומות כמו ירושלים וכו'. החלוקה תהי' לכתחילה.
"...חלוקת המצות בנחלת הר חב"ד תיעשה על-ידי 
ועד נחה"ח בצירוף הרב שלהם [= הרב ירוסלבסקי]. 
הרב   =] הרב  בצירוף  הכפר  ועד  ע"י  חב"ד  בכפר 
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מי שלא ספר בלילה, יספור ביום בלא ברכה, ובשאר 
הלילות יברך. ואם דילג פעם אחת שלא ספר גם ביום 
ידי  לצאת  ויכול  ברכה,  בלא  הלילות  שאר  יספור   -
חובתו בשמיעה מאחרים. ובספק אם דילג יום - סופר 

בברכה111.
אחר- וקוראים  גדול  היום  בעוד  ערבית  המתפללים 

ספירת-העומר  את  גם  יספרו  בזמנה,  קריאת-שמע  כך 
בזמנה. המתפללים ערבית וספירה בעוד היום גדול, יש 
לסדר שיספרו עוד פעם למחרת בעת תפילת שחרית, 
בכל  הספירה  את  להכריז  רצוי  ברכה112.  בלא  כמובן 
שחרית  תפילת  סיום  אחרי  ספירת-העומר  מימי  בוקר 
בבית-הכנסת, כדי להזכיר ולהוציא ידי-חובתו את מי 

ששכח לספור.
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ היה נוהג לציין ולשרטט סימן 

בסידורו לאחרי הספירה של כל לילה.
מספק  וסופר  עומד,  לספירה  יום  באיזה  המסופק 

שתי ספירות, לא יברך על ספירתו113.
ממשיך  הספירה,  ימי  באמצע  למצוות  שהגיע  קטן 
צדקנו  משיח  כשיבוא  גדולים,  ואף  בברכה.  ספירתו 
התורה,  מן  ויספרו  ימשיכו  הספירה,  ימי  באמצע 
תורה  של  מציאות  היא  גם  הקודמת  שהספירה  כיוון 

ו'מצוותיה - אחשביה'114.
נוהגים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה - נוסף על 

השיעורים הקבועים - דף ליום115.
ימי  למ"ט  סוטה  מסכת  דפי  מ"ח  חלוקת  בדבר 
הספירה, הורה הרבי: "התחלת המסכת, דף ב', לומדים 
ביום ראשון של חול-המועד [בחו"ל], יום ב' דספירת 
ראשון  יום  שהוא  יום-טוב  של  שני  ביום  (ולא  העומר 
דספירת העומר), וביום שני של חול המועד לומדים דף 
ג', וכן הלאה, עד לערב שבועות שבו לומדים דף מ"ט, 
לומדים  הראשון  שביום  זאת,  והסביר  המסכת".  סיום 
ומחליטים  המסכת,  שם  את  שכולל  השער'  'דף  את 

ללמוד ממחר ואילך דף ליום116.
הבדלה: גם במוצאי-יום-טוב מתחילים את ההבדלה 

חושב לספור אח"כ).
111. שם, סכ"ג-כה. וראה 'אוצר', עמ' רנג.

112. ראה 'אוצר', עמ' רנא.
113. ראה באג"ק חי"ז, עמ' רסה, 'שערי הל' ומנהג' שם ס"ע קמב, ולמעשה – 
בחי"ז עמ' קנג ובשערי הל' ומנהג ריש עמ' קס. ושם, שכדאי שיפסיק בעניין 

כלשהו בין שתי הספירות, למנוע "מיחזי כשיקרא".
114. לקוטי-שיחות חל"ח, עמ' 7. 'שערי הל' ומנהג' שם סי' קנט. ודלא כמ"ש 

בילקוט-יוסף ח"ה, עמ' 417.
115. היום יום ז אייר, ספר-המנהגים עמ' 43.

116. 'התועדויות' תשמ"ה ח"ד, עמ' 2143, ובכ"מ.

על  ולא  הנר  על  מברכים  אין  ישועתי"117.  א-ל  מ"הנה 
הבשמים.

חול-המועד
בעניין שמחה ביין - ראה לעיל יום א' דחג-הפסח.

לימוד תורה
חול- ימי  שכל  היא  זו  דשנה  שהקביעות  "...מכיוון 

המועד רצופים הם... הרי זו הוראה על תוקף החיוב של 
ובהמשך  אלה...  בימים  מיוחד,  ביתרון  התורה,  לימוד 
על-ידי  כולו  העולם  כל  "כיבוש"  דבר  על  למדובר 
וביתר  שאת  וביתר  התורה  בלימוד  ויגיעה  הוספה 
עוז - מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח 
יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן 
בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, 
ובהתאם  אלו  בימים  בלימודו  אומץ  יוסיף  הוא  שגם 
לתלמידי  במיוחד  שייך  הנ"ל  שעניין  ופשיטא  להנ"ל. 
היא  קבע"  "תורתם  הרי  הימים  בשאר  דגם  הישיבות, 
גם במובן כמות הזמן - עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל 
את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף 

בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עוז"118.
מוהריי"צ  אדמו"ר  רבותינו,  כ"ק  בהוראת  חינוך: 
עם  קשר  לשמור  והמורות  המורים  על  דורנו,  ונשיא 
מותר  חול-המועד119.  בימי  והתלמידות  התלמידים 
(ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך - גם לכתוב, 
את  ויבלו  יסתובבו  שלא  התלמידים  את  להעסיק  כדי 

זמנם בחוצות בימי חול-המועד120.
'מזמור  אומרים  אין  תפילין.  מניחים  אין  שחרית: 
לתודה' (בכל ימי הפסח). יעלה ויבוא. חצי הלל, קדיש 
תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. מוציאים שני ספרי 
תורה, בראשון קוראים לשלושה עולים בפרשת אמור 
'שור או כשב' (ויקרא כב,כו - כג,מד. מיקום ההפסקות 
ליום-טוב,  שבסידורנו  ישראל  לוי,  כהן,  קריאת  כפי   –
ובשני  וגלילה,  הגבהה  גמירא121),  עד  קורא  והישראל 
דאתמול)  המפטיר  (מן  פינחס  בפ'  הרביעי  יעלה 
ובא  אשרי,  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי  'והקרבתם', 

לציון גואל. יהללו. חצי קדיש. תפילת מוסף.

117. כן מנהגנו, כמ"ש בפרמ"ג סי' תצא שאומרים זאת גם במוצאי יו"ט וכ"מ 
בלבוש, ודלא כמנהג העולם שלא לומר פסוקים אלו במוצאי יו"ט ע"פ מטה-

אפרים סי' תרכד ס"ה ולקוטי מהרי"ח בהבדלה דמוצש"ק.
118. לקוטי שיחות ח"ז עמ' 266.

119. אג"ק יב, עמ' שפ-שפב.
120. חול המועד כהלכתו פ"ו סע"ה.

121. כן מסר הרב יוסף-יצחק שי' אופן.

50



לאחר אמירת תהילים, אומרים שש זכירות.

קידוש
 'אתקינו', 'אלה מועדי', ו'בורא פרי הגפן'95.

אכילת מצה
גם  מצה  אכילת  חסידות]  [על-פי  להיות  "צריכה 

בהשישה ימים, ויש בזה קצת מצווה"96.

שמחת יום-טוב
רביעית  לשתות  וחייבים  מדאורייתא,  בה  חייבים 
יוצאים  כי  (אם  וחול-המועד97  ביום-טוב  יום  בכל  יין 
כדברי  ועם-כל-זה,  הקידוש98);  ביין  גם  זו  ידי-חובה 

הרמב"ם, "לא יימשך ביין"99.

יום שני
ט"ז בניסן, א' דחול-המועד

מוצאי יום-טוב100
ערבית: בתפילה הראשונה של חול-המועד יש לזכור 
לומר101: א) מוריד הטל; ב) אתה חוננתנו; ג) ותן ברכה; 

ד) יעלה ויבוא.
שכח אחד מהם, ונזכר אחר שסיים תפילתו:

א. אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" - יחזור לראש 

כורך  אחר  עד  ומרור  בחרוסת  הנכנסים  מהמינים  אוכלים  אין  חו"ל:  לבני   .95
של ליל סדר שני.

עמ'  ח"ב,  מלך  אגרות  בלה"ק:  זה  [מכתב   276 עמ'  חכ"ב,  לקוטי-שיחות   .96
רלז], מביאורי הזוהר להצמח-צדק, עמ' צו וסה"מ תרס"ח, עמ' קעא. מלשון 
המכתב ברור, שהכוונה גם ליום ראשון דחה"פ. בלקו"ש שם, עמ' 33 נתבאר, 
שזה בדומה לעניין 'תפילת ערבית רשות', וחבל שב'שערי הל' ומנהג' סי' רט 

לא ציינו זאת (וע"ע 'הגדה שלמה', עמ' 160).
97. שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ט ס"ז. ובתו"א מגילת-אסתר צט,ג: רביעית.

ועצ"ע,  יין.  ידי  תוד"ה  קח,ב  פסחים   ,87 עמ'  ח"ב,  תשל"א  שיחות-קודש   .98
ס"ד.  שם  אדמוה"ז  בשו"ע  כמ"ש  היין",  על  סעודתו  "לקבוע  גם  צריך  שהרי 

וראה ב'התקשרות' גיליון תקל"ט.
שם  הנזכרת  (ה'רשימה'   38 עמ'  ספר-המנהגים,  הי"ז-יח,  פ"ו  יו"ט  הל'   .99
336 עמ'  חי"א  בלקוטי-שיחות  במלואה  נדפסה  פורים]  שמחת  [בנושא: 

ובאג"ק ח"ה עמ' רנה).
ו"שהחיינו")  יו"ט"  "של  (בברכת  נרות  הדלקת  דפסח.  ב'  יום  חו"ל:  לבני   .100
אחרי זמן צאת יום א' דיו"ט. ערבית דיו"ט. הלל שלם. קדיש תתקבל. ספירת 
העומר. עלינו ק"י.  הנולד והנחלב ביום א' דיו"ט מותר ביום הב'.  בקידוש: יין, 
קידוש, זמן. הגדה כדאתמול, ואומרים כרגיל: מן הזבחים ומן הפסחים.  בסדר 
השני אין מקפידים לאכול האפיקומן קודם חצות (אבל במדינות הצפוניות יש 
להיזהר שלא יאכלו אחר עלות השחר, שהוא קרוב לחצות הלילה לפי סידור 
כדאתמול.  שחרית:  יו"ט.   בכל  כמו  המיטה  שעל  שמע  קריאת  אדמוה"ז).  
ובשני  כשב",  או  "שור  אמור  בפ'  עולים  לחמישה  קוראים  הראשון  בס"ת 
מפטיר כדאתמול 'ובחודש הראשון'. הפטרה: "וישלח המלך..." (מלכים-ב כג, 

א-ט, כא-כה). מוסף דיום-טוב.
טל  ס"ג.  רצד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  חוננתנו –  אתה  המועדים'.  'שבח  ע"פ   .101

ומטר – סי' קי"ז ס"ג. יעלה ויבוא – סי' תצ ס"ג.

התפילה.
ב. שכח לומר "אתה חוננתנו" - לא יחזור (אלא אם 
צריך לעשות מלאכה לפני הבדלה יאמר אחרי שמונה-

עשרה: "ברוך המבדיל בין קודש לחול").
ג. אמר 'ותן טל ומטר' - יחזור לראש התפילה.
ד. שכח 'יעלה ויבוא' - יחזור לראש התפילה.

קדיש תתקבל.

ספירת העומר102
מברכים וסופרים בעמידה103, אחר צאת הכוכבים104. 
ולכתחילה צריך לדעת את הספירה של הלילה בשעת 
עלינו,  שלאחריה):  (והנוסח  הספירה  אחרי  הברכה105. 

קדיש יתום106.
למנהגנו גם הנשים סופרות107 ובברכה108.

 - העומר  ספירת  בכוונות  הרבי  של  למנהגו  בנוגע 
מסתכל  היה  הברכה,  אמירת  לפני  שראינו:  מה  "זה 
על  רק  לא  שהביט  היה  ונראה  יום.  באותו  הנדפס  על 
היום, אלא גם על הכוונות של אותו יום. אחר-כך, בעת 
של  הכוונה  מדגיש  היה  בכוח',  ו'אנא  'למנצח'  אמירת 
אותו יום, ולפעמים היה שוב מביט - בעת אמירת הנ"ל 

- בהנדפס לאותו יום"109.
סדר הכוונות: הספירה, התיבה מ'אנא בכוח', התיבה 

מ'למנצח' והאות מ'ישמחו'.
השומע ספירת-העומר מאחרים בטרם ספר בעצמו, 
טוב שיכוון במפורש שאינו רוצה לצאת עתה ידי-חובה 

כלל110.

102. שלוחים הנמצאים בחו"ל במקומות שהיהודים (עמא דבר) אינם מבינים 
כלל בלשון-הקודש:

סי'  אדה"ז  (שו"ע  כלל"  ספירה  זו  "אין  שאומר  מה  מבין  ואינו  שהסופר  כיוון 
הספירה  לפני  וכדומה)  (בבית-הכנסת  להכריז   - ביותר  חשוב  ס"י),  תפט 
בכל יום, שכעת אנו עומדים לספור את הימים שאנו עומדים בהם בין פסח 
בלה"ק,  הסידור  בתוך  הספירה  ולאחר  וכו'),  תורה  למתן  (כהכנה  לשבועות 
לומר ביחד עם כל הציבור את הספירה בשפת המקום, רוסית, אנגלית וכדומה 

(הערת הרב לוי יצחק הלפרין).
103. שו"ע אדמוה"ז סי' תפט ס"ד.

104. אג"ק חי"ט, עמ' ערב-ג, וראה בשו"ע רבינו שם סי"ב.
105. שם, סי"ט.

106. במקום שסופרים אחר עלינו, כדאי להנהיג שיאמרו רק קדיש אחד לאחר 
הספירה (אלא אם מנהג המקום כך הוא, ולא ניתן לבטלו) – אג"ק ח"ה, עמ' 

שיג.
משמעות  למרות  זאת  תצג.  וסו"ס  ס"ב  תפט  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ע"פ   .107
ישרים'  'סוד  חלק  פעלים,  רב  בשו"ת  שהבין  כפי  צז,א),  (ברע"מ  ח"ג  הזוהר 
הליכות  בס'  אבל  מוחלטת.  לשלילה  טז  ס"ק  תפט  סי'  הזהר'  וב'שו"ע  יב  סי' 
התמעטו  שלא  (קפג,א)  תצוה  פ'  מזוהר  מדייק  ה,  הערה  סוף  יט  סי'  ביתה 

נשים אלא מחיוב.
108. ראה 'אוצר', עמ' רנד.

109. ממכתב הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר. ראה 'התקשרות' גיליון רמה עמ' 15.
110. שו"ע אדמוה"ז סי' תפט סי"ב. ואם לא כיוון, יספור אח"כ בלא ברכה, שם 
שהרי  לצאת,  שלא  במפורש  כיוון  כאילו  שאז  כרגיל,  מהש"ץ  כששמע  (אלא 
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גרליק]".
מאשר  תשל"ה  ניסן  בט' 
שיחת  וולף  אפרים  הרב 
('ימי  ד'  מיום  הטלפון 
עמד  וא"ו  כרך  תמימים' 

:(377
מכ"ק  שמורה  "המצות 
נתקבלו  שליט"א  אדמו"ר 
תחי'  שפירא  הגב'  ע"י 
לריכוזים  אותם  וחלקנו 
להוראות  בהתאם 
נמסור  ליחידים  שנתקבלו. 
בעז"ה גם כן: הרב זוין, הרב 
בנו  מישקובסקי,  משפ'  חן, 

של שיף.
וכן  שניאורסאהן,  "רב"צ 
ה'  פעם  שמסרנו  ליחידים 

דובקין וה' רוטמן".
["בנו של שיף" – זהו ילד אמר ביום ב' דחג-הפסח 
הרבי  של  בהתוועדות  הקושיות  ארבעת  את  תשל"ב 

(ראה 'תורת מנחם' כרך סח עמ' 117)].
הנה הדיווח של הרב אפרים וולף בו' ניסן תשמ"א 

('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 76):
באה"ק  לאנ"ש  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  "המצות 
נתקבלו. ביום א' יחלק רח"ז שי' וילימובסקי המצות 
יקיימו  ד'  ביום  או  בערב  ג'  ביום  אנ"ש.  ריכוזי  בכל 

התוועדויות בבתי הכנסת ויחלקו המצות לכאו"א.
"המצות עבור אנשי הצבא תקבלו, ור"מ שי' גרליק 

יחלק זאת אצלם.
בכפר  הרוחני  לוועד  מסרו  שנתקבלו  "השקלים 

חב"ד ומחכים להוראות עד"ז.
שז"ר;  שלימות:  מצות  לקבל  שזכו  המיוחדים  "בין 
הרבנית  חן;  גרשון  הרב  לוין;  אריה  הרב  זוין;  הרב 
צילה]   =] הרבנית  זלדה];  המשוררת   =] מישקובסקי 
שניאורסון [אשת הרב בן ציון שניאורסון דוד הרבנית 
(יד  אביב  [מתל  ארנשטיין  הרב  ע"ה];  מושקא  חיה 

אליהו)]; לפי דו"ח אחת השנים המאוחרות יותר.
רוטמן)  דליה  (מרת  הרבי  של  "לאחייניתו 
ש.  ר'  השליח  (ע"י  נמסרו  ברחובות  שהתגוררה 
יהודה  והרב  חפר  שמואל  הרב  מצות;   3 מיידנצ'יק) 
הרבנית   – אחת  מצה  מצות;   2 אחד  כל  קיבלו  פלדי 

היה  (השליח  מישקובסקי  הרבנית  זוין;  הרבנית  חן; 
שניאורסון  הרבנית  גליצנשטיין);  חנוך  הרב  הרה"ח 
מתל אביב (השליח היה הרה"ח הרב משה אשכנזי); 

פרופסור ירמיה ברנובר; והרב מ.מ. גורליק 2 מצות.
ובדיווח משנה נוספת ("ליחידים"): 

אליהו);  (מיד  ארנשטיין  הרבנית  חב"ד)  "(מכפר 
הר"ש  (ע"י  צ'עכנובער  יוסף]  [מר  דובקין;  הרופא 

מיידנצ'יק); רמ"מ גרליק עבור הצבא – חבילה".
בדיווח נוסף צויין: "צעכנובער – 3 מצות; "פלדי – 

ועד לשלימות העם – 3 מצות".

מצות לרופאים
בהזדמנות סיפר הרב חיים יהודה קרינסקי שיחי', 

מזכירו של הרבי: 
"אחרי שנת תשל"ח [שבה התרחש האירוע הלבבי 
הרופאים  עבור  מצות  ביקשתי  עצרת],  בשמיני 
דוקטור וייס ודוקטור לוין. ד"ר לוין היה הפרופסור 
וחצי  כשבוע  ל-770  והגיע  וייס,  דוקטור  את  שלימד 
אחרי שמחת תורה, לאחר שדוקטור וייס נאלץ לנסוע 

לרוסיה לביקור אצל אנשי הממשלה.
"פעם אחת הביע דוקטור לוין – שהתגורר בבוסטון – 
את רצונו לקבל את המצות לפני חג הפסח. כשקיבלנו 
הרבי  וחצי.  ארבע  בערך  הייתה  השעה  בקשתו  את 
'אם  השבתי:  פסח?'.  לפני  יגיע  זה  'האם  אותי  שאל 

חלוקת המצות, ערב חג הפסח תש"נ. הרב בנימין אליהו גורודצקי מקבל מידי הרבי מצה שלימה, וחתיכה 
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הרבי רוצה – כך יהיה'. החג נכנס בערך בשעה שבע, 
והשעה הייתה כאמור ארבע וחצי.

"מיהרנו, אפוא, עם המצות לשדה-התעופה ומסרנו 
אותם לאחד הנוסעים לבוסטון. מיד התקשרתי לאחי 
שגר בבוסטון וביקשתי ממנו שימתין בשדה-התעופה 
וייקח את המצות מאותו נוסע לד"ר לוין. הלחץ היה 
בוסטון  בכבישי  למהר  נאלץ  שאחי  זאת  ועם  גדול 
מהעבודה  חוזרים  שהכול  בשעה  בערך,  וחצי  בשש 
לוין  לדוקטור  המצות  את  להביא  הספיק  לבתיהם, 

עשר דקות לפני הפסח.
אנחנו  הזה  היום  עד  נסי-נסים...  אפוא,  "אלה, 

שולחים כל שנה מצות לרופאים של הרבי".

נוסחי הברכות
בדרך כלל, הרבי היה מברך כל אחד בברכה זהה: 
שמדי  כאלה  היו  אך  פסח",  פרייליכען  און  כשר'ן  "ַא 
שנה הרבי היה אומר משפט מיוחד להם בלבד, וכפי 

שיובא להלן.
מספר הרב גרשון בער ג'ייקובסון: 

ולקחת  לבוא  מהמזכירות  הוראה  קיבלתי  "פעם 
מצה אחרי מעריב. הלכתי, והרבי נתן לי מצה ואמר: 
'בשבילך', ונתן לי עוד חתיכת מצה והוסיף: 'בשביל 

העיתון'".
השליח הרב אברהם-יצחק שמטוב מפילדלפיה היה 
מקבל מהרבי מצות בערב פסח לאחר חצות היום, כדי 
למוסרן לגאון רבי אפרים אליעזר הכהן יָאלעס. הוא 
אישית  להביאן  ומספיק  לפילדלפיה  מיד  חוזר  היה 
את  ברגל  לעשות  נאלץ  מכן  לאחר  אך  יָאלעס,  לרב 

דרכו חזרה לביתו, מרחק כמה שעות הליכה.
הרבי  אל  לבוא  יָאלעס  הרב  נהג  המועד  חול  בימי 
פני  את  להקהיל  אדם  "חייב  המאמר  את  לקיים  כדי 
רבו ברגל". בהזדמנות זו היה מודה לרבי על המצות, 
של  קודשו  פני  על  אז  ניכרת  הייתה  וקורת-הרוח 

הרבי.
את  יאלעס  הרב  הפליא  אלו,  מהזדמנויות  באחת 
והרבי  השליחות,  במילוי  שמטוב  הרב  של  מסירותו 
הגיב: "אויף צבאות-ה' – ווָאס איז דער פלא?" [= על 

צבאות-ה', מה הפלא?]...
מחבר  דוכמן,  הלוי  זלמן  שניאור  הרב  כשניגש 
'לשמע אוזן', לקבל מצה, אמר לו הרבי: "אם  הספר 
תמשיכו בהכנת חלק נוסף של הסיפורים לדפוס, אתן 

לכם מצה שלמה! אם לא – אתן לכם רק שבורות"...

חלוקת  זעליגסון: "בעת  אהרן  מיכאל  הרב  ומספר 
המצה – גם אחרי תשל"ח – הרבי היה מברך את אבי 
דאסוותא'.  ומיכלא  דמהימנותא  'מיכלא  (הרופא) 
שני  בליל  גם  מצה  לקבל  שיבוא  הרבי  לו  אמר  פעם 
של החג, וכעבור כמה שנים אמר לו שזה היה "עבור 
לחלק  צורך  שאין  הרבי  לו  אמר  פעם  הפאציינטים". 
את המצה, אלא היא נועדה לו עצמו, ופעם אמר לו 

לבוא גם בליל החג השני לקבל מצה.
בערב  החורף.  חודשי  במשך  חולה  היה  אבי  "פעם 
פסח ניגש לחלוקת המצות והרבי יצא מחדרו ונתן לו 
מצה שלימה וכן נתן מצה גם לי. אחר-כך אמר הרבי 
שימתינו והוא יחזור עם עוד פרוסה, וכך היה. אירוע 
זה חזר על עצמו מספר פעמים בשנים שלפני פטירתו 
וגם  שלימה  מצה  גם  לאבי  נותן  כשהרבי  בתשמ"ט, 

פרוסה".
שח הרב לוי העכט: "אבי (הרב יעקב יהודה ע"ה) 
אחרי  גם  שנה,  כל  מהרבי  שלימה  מצה  מקבל  היה 
באחד  חולה  עבור  מצה  מהרבי  ביקש  פעם  תשל"ח. 
מבתי-הרפואה שעבד בהם בתפקיד רב הרבי נתן לו 

מצה שלימה ואמר: 'מצה שלימה לרפואה שלימה'. 
והרבי  לחולים  מצה  שנה  בכל  ביקש  "לאחר-מכן 
אבי  פטירת  שלאחר  בשנה  עבורם.  חתיכה  לו  נתן 
שאלני  הרבי  כשהגעתי  במקומו.  מצות  לקבל  באתי 
חזקת  את  ממשיך  שהבן  לרבי  וכשאמרו  רצוני,  מה 

אביו, הרבי נתן לי מצה".

החלוקה לשלוחים
לשלוחים  מצות  לחלק  הרבי  החל  תשל"ט  בשנת 
המצות  כמות  כאשר  ציבוריים,  סדרים  העורכים 
שחולקה נקבעה מראש על-ידי המזכירות לפי מספר 
חברי  קיבלו  ראשונים  סדרים.  באותם  המשתתפים 
ואחריהם  רחוקים,  ממקומות  שהגיעו  ואלה  הכולל 

ניגשו השאר וקיבלו.
פאונד)  (של  אחת  חבילה  הרבי  נתן  כללי  באופן 
בערב  השליח  נסע  לשם  מדינה  או  עיר  לכל  מצות 
אותו  לשלוח  או  החג,  לפני  להגיע  על-מנת  פסח 

משדה-התעופה וכיוצא בזה.
ואם  אחד,  לכל  מצה  חמישית  לתת  הורה  הרבי 
למאפייה,  שוב  ניגשים  היו  הספיקה  לא  הכמות 
מביאים לרבי את המצות שנאפו בינתיים והרבי היה 
מחלק גם את השאר. מי שסייע בכך היה ראש הכולל 
בראש  הרבי  אל  נכנס  שהיה  שיחי',  הלר  יוסף  הרב 
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אליהו,  של  לכוסו  זכוכית  בכוס  השתמש  הרבי 
ובדקה תחילה בשוליה אם היא חלקה בלא פגם81.

מקריא ההגדה הוא המזמן82.
כל אחד מהמסובים אוחז בידו את הכוס עד אחרי 

'בונה ירושלים'.

שפוך חמתך
אחר שתיית כוס שלישי מוזגים כוס רביעי, לוקחים 
מנורת נרות דולקים והולכים לפתוח את כל הדלתות 
(או  הרבים  רשות  לבין  הסדר  עריכת  מקום  שבין 
צריך  ואין  בישיבה  חמתך"  "שפוך  אומרים  החצר). 
ורק  במקומם,  זאת  אומרים  המסובים  כל  לעמוד. 

השלוחים אומרים אותו אצל הדלת83.
שעת פתיחת הדלת היא עת רצון רבתי, ויש לבקש 

בה (במחשבה) על עניינים רוחניים84.

הלל - נרצה
אין  לנו".  "לא  מתחילים  חוזרים,  כשהשלוחים 

מדקדקים לומר 'הלל' קודם חצות85.
'הודו'  עונים  לסדר,  מסובים  שאינם  אורחים  גם 

כסדר הנהוג בבית-הכנסת בעת אמירת הלל86.
ב'הלל הגדול' - "הודו . . כי לעולם חסדו": מכוונים 

באותיות שם הוי"ה כנדפס בסידור87.

"לשנה הבאה"
מדקדקים  אין  כאן  עניא',  לחמא  כב'הא  שלא   
הגאולה  שתבוא  העיקר  כי  מלעיל-מלרע.  בהטעמה 
השלמה מיד, וממילא יהיה 'לשנה הבאה בירושלים'88.
הבאה  "לשנה  אמירת  אחר  הרב:  בית  מנהג 
בירושלים", האדמו"ר [מוזג מעט יין מהבקבוק לכוס, 
לתקן 'פגימתו'] מחזיר ושופך היין מכוסו של אליהו 
לבקבוק, וכל המסובים מנגנים בשעה זו הניגון "א-לי 

אתה ואודך" - מעשרת הניגונים של רבנו הזקן89.
(המובאים  פזמונים  לומר  נוהגים  אין  הרב  בבית 

בשאר סידורים והגדות-של- פסח).

81. שם, עמ' קצד.
82. שם, עמ' קפט. וכן המנהג הבא.

83. ספר-המנהגים.
84. 'אוצר', עמ' קצה.

85. הגש"פ של הרבי, ספר-המנהגים. וראה הנסמן ב'אוצר', עמ' קצז.
86. ספר-המנהגים, ושם, עמ' קצח. וראה 'התקשרות' גליון שלד.

87. הגש"פ של הרבי (ולהעיר מאג"ק ח"ב, עמ' קכד).
88. לקוטי-שיחות ח"ב, עמ' 543.

89. ספר-המנהגים. וכן שני המנהגים הבאים.

אין אומרים "חסל סידור פסח".
הסדר,  לאחר  בכלל,  ועד  תש"ל  עד  תשי"א  משנת 
'לחיים')  בלא   – (כמובן  להתוועד  נוהג  הרבי  היה 

בבית-הכנסת.

קריאת שמע שעל המיטה
 נוהגים לקרות על מיטתו רק פרשת 'שמע' וברכת 

'המפיל'90.

תפילת שחרית
 הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. 
(פעם  מידות  שלוש-עשרה  ספרי-תורה,  שני  הוצאת 

אחת), רבש"ע, בריך שמיה וכו'.
עולים  לחמישה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
בפרשת בא (שמות יב,כא-נא): "משכו וקחו", מניחים את 
הגבהה  קדיש,  חצי  ואומרים  הבימה  על  השני  הספר 
וגלילה. בספר-התורה השני קוראים למפטיר בפרשת 
הגבהה  הראשון".  "ובחודש  כח,טז-כה):  (במדבר  פינחס 

וגלילה.
הפטרה. אשרי. יהללו. חצי קדיש.

מוריד הטל
קודם מוסף מכריז השמש "מוריד הטל", ובתפילה 

זו מפסיקים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם". 
שחרית  שהתפלל  קודם  הטל'  'מוריד  הכרזת  שמע 
בשחרית  גם  יאמר   - אחר  במניין  מתפלל  אינו  אם   -

'מוריד הטל'91.
בחזרת הש"ץ - תפילת טל.

שסיים  טרם  נזכר  אם  הגשם',  'מוריד  ואמר  טעה 
(ולא  גיבור"  ל"אתה  חוזר   - המתים'  'מחיה  ברכת 
שאמר  אחר  נזכר  הטל'92).  'מוריד  מיד  לומר  מהני 
"אתה  ויתחיל  חוקיך'  'למדני  יסיים  ה'",  אתה  "ברוך 
גיבור", נזכר אחר-כך (אף כשהגיע זמן מנחה קטנה) - 
חוזר לראש תפילת מוסף93. עבר היום - אין תשלומין 
משלים   - זמנה  ועבר  במנחה  שכח  מוסף94.  לתפילת 

בערבית. 
חוזר,  אינו  הטל"  ומוריד  הרוח  "משיב  אמר 

והמסופק - עד שלושים יום, חוזר. 

90. שו"ע אדמוה"ז סי' תפא ס"א. ובסדר השני – כבכל יו"ט (ספר-המנהגים).
91. לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' קיד ס"ד וס"ב.

92. אך בדיעבד אם תיקן כך וכבר סיים הברכה – אינו חוזר (משנ"ב קיד,יט).
93. שו"ע אדה"ז סו"ס רפו. כה"ח שם ס"ק לו.

94. שו"ע אדה"ז קח,י.
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נפח, הרי 29 סמ"ק במצת-יד (ללא דחיסה, לפי מדידה 
מצת-יד).  (כעשירית  גרם  מ-9  יותר  אינם  מדוייקת) 
ב'זיתים'  ובוודאי  זה,  על  לסמוך  יש  הצורך  במקום 

שמדרבנן שאחרי הכזית הראשון.
לכאורה עדיף להכין בשקיות ולחלק קודם הנטילה 
שני 'כזית' מצה לכל אחד ואחד מבני הבית62, ולאחר 
מהמצה  קצת  מעצמם  ייקחו  בעל-הבית  ברכות 

העליונה63 בתור השתתפות ב'לחם משנה'64.
ובכורך)  במרור  (גם  'כזית'  כל  אכילת  מסיימים 
לחשש  ייכנס  שלא  ובלבד  דקות65,   4 עד  לכתחילה 

'אכילה גסה'.

מרור
מרככים מקצת מהחרוסת שעל הקערה ביין שבתוך 
הכלי שבתחתית הכוס. טובלים מקצת המרור בחרוסת. 
מנערים את החרוסת, שלא יתבטל טעם המרירות. ואז 
גם  בזה  לפטור  ומכוונים  מרור",  אכילת  "על  מברכים 
את המרור שב'כורך', ואוכלים שלא בהסיבה66. לועסים 

היטב כדי להרגיש את טעם המרירות.
החסה וה'חריין' מצטרפים יחד ל'כזית' מרור67.

הרבי נהג לאכול גם חלק מראש התמכא, לא-טחון. 
אדמו"ר  בשם  הזהיר  אך  במיוחד.  גדול  שיעור  אכל 
שאין  במרור  חובה  ידי  יוצאים  שאין  נ"ע,  מוהריי"צ 

יכולים לסובלו מחמת חריפותו68.
שיעור כזית מרור – 17 גרם69.

הרבי לקח כשיעור ביצה של ימינו. את קלחי החסה 
לא אכל70.

ובכ"מ. ובס' 'ר' שלמה חיים' ח"א עמ' 468, כתבו: "ביחס לשיעור 'כזית', היה 
מבטל את הגישה של חישוב 'כזית' לפי משקל, ואמר שהשיעור קטן בהרבה, 
בפסקי  המובא  גם  [ראה  מהפוסקים  וכמה  כמה  אצל  כיום  שמקובל  כפי 

תשובות סי' תפו] שמחשבים 'כזית' לפי הנפח".
62. אף שבני הבית שאין להם 'קערה' הרי אינם מברכים 'על אכילת מצה' על 
השלימה (ראה שו"ע אדה"ז סי' תעה ס"ה. ורק יוצאים י"ח לחם משנה בברכת 
בעה"ב – א"א סי' עד"ר. אג"ק חי"ד עמ' כט-ל) וא"צ שני כזיתים, אלא די להם 
במעט מהמצה העליונה, שהיא הדעה העיקרית בסי' תעה הנ"ל – הערת הרב 

שבתי פרידמן, צפת.
63. שלדעה העיקרית בשוע"ר סי' תעה ס"ה – עליה מברכים 'המוציא'.

ס"כ),  וקס"ז  ס"ד  רעד  סי'  (שוע"ר  בעה"ב  משל  לטעום  שצריכים  כיוון   .64
בני  כאשר  לטעימתו,  המוציא  בין  גדול  הפסק  לעשות  לבעה"ב  אין  ומאידך 

הבית מברכים כ"א לעצמו כמנהגנו – הערת הרב הנ"ל.
65. שיעור-מקוה, עמ' קפב.

66. ספר-המנהגים.
67. שו"ע אדמוה"ז סי' תעג סכ"א.

68. 'אוצר', עמ' קלה-ו.
כאן,  וגם  ב.  ס"ק  תפו  סי  תשובות  ופסקי  סי"ג,  ג  סי'  תורה  שיעורי  ראה   .69

כשאין דוחסים, די בזה גם בקלח וגם למה שנשאר בין השיניים.
70. 'אוצר' שם.

כורך
משני  מרור  וכזית  התחתונה  מהמצה  כזית  לוקחים 
(מהקערה)  יבשה  חרוסת  מעט  מניחים  הסוגים. 
כורכים  אחר-כך.  מיד  אותה  ומנערים  המרור,  על 
ביחד   ואוכלים  הילל..."  עשה  "כן  אומרים  יחד,  אותם 

בהסיבה71.

שולחן-עורך
אוכלים שלא בהסיבה.

לא  הרבי  הקערה.  שעל  הביצה  באכילת  מתחילים 
טבל  אכילתה.  לפני  הביצה  את  כלל  פתח  ולא  בדק 
הסעודה  במשך  במי-מלח.  פעמים  ג'  תחילה  אותה 

טובל את המצה ג' פעמים במלח ואוכלה72.
למים אמצעיים ואחרונים אין להעביר האצבעות על 

השפתיים, בכל שבעת ימי הפסח.
לומר  נוהגים  אין  אך  בסעודה,  יין  לשתות  ניתן 

'לחיים', שלא ייראה כמוסיף על הכוסות73.
הרבי שתה מכוסו במשך הסעודה, ולפני מזיגת כוס 
שלישי מסרה לשוטפה, ואחר-כך (כבכל השנה) קינחה 

מבפנים ומבחוץ במפית-נייר74. 

צפון
לפני אכילת האפיקומן יש לשתות באופן שלא יבוא 

לידי צימאון אחר כך75.
בני  לכל  ויחלקו  האפיקומן,  "יקח  הסעודה  בסוף 
ביתו, לכל אחד כזית"76. טוב לאכול שני 'כזיתים', אחד 
זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עמו77. יש לאכול 

את כולו במקום אחד78.
אוכלים בהסיבה, ויש לסיימו קודם חצות79.

ברך
הרבי מזג כוס של אליהו תמיד קודם ברכת המזון, 

ואחריו מזג לו כוס שלישי80.

71. ספר-המנהגים. וכן המנהגים הבאים.
72. 'אוצר' עמ' קפג.

73. שם, עמ' קפד.
74. שם, עמ' קפח.

75. הגש"פ של הרבי.
השאר  את  ישלים  שלו  באפיקומן  דיי  אין  (ואם  בסידורו  אדה"ז  כלשון   .76

ממצות אחרות).
77. שו"ע אדה"ז סי' תעז ס"ג.

78. כדין קרבן הפסח הנאכל במקום אחד – שם סי' תעח ס"ב.
79. שם סי' תעז,ד.ו. וספר-המנהגים (קודם חצות – בסדר א' בלבד).

80. 'אוצר', עמ' קצב.
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חברי הכולל, נוטל חבילה של מצות ומחלקן.

שש מצות
שלמות  מצות  שש  הרבי  שיגר  תשכ"ז  בשנת 
כן  לפני  קצרה  תקופה  שנסעו  השלוחים,  לתלמידים 
לייסד את הישיבה במלבורן, אוסטרליה. בערב פסח, 
גם  מהם  כמה  ביקשו  לאנ"ש,  המצות  חלוקת  בשעת 
"מ'האט  נענה:  והרבי  באוסטרליה,  קרוביהם  עבור 
דאך שוין געשיקט דָארטן" [= הרי כבר שיגרו לשם]...
בשנות  מצות  שש  לקבל  שזכה  נוסף  יהודי  על 
הלמ"דים, סיפר בשעתו הרב לוי יצחק גורליק שיחי':

"בשנים האחרונות זכו לשפע רב של מצה שמורה 
מהרבי, אך היו שנים שבהן אפילו האנשים החשובים 
קיבלו לכל היותר מצה שלמה אחת. והנה גם באותן 
שנים, ר' דניאל (ר' דניאל הכהן דניאל'ס, יהודי נגיד 
לענייני  עצמו  את  שמסר  איטליה  יהדות  מנכבדי 
יהודי')  'מיהו  השבות  חוק  בתיקון  במיוחד  הרבי 
היה מקבל מהרבי מדי שנה חבילה שלמה של מצות 
בפומיה:  ומרגלא  הסדרים,  שני  עבור  במספר)  (שש 
"אויב דער רבי שיקט מיר ניט קיין מצה וועל איך ניט 
מוציא שנה זיין...". [= אם הרבי לא ישלח לי מצות – 

לא אוציא את שנתי].
התמים  מתאר  תשל"ו  ניסן  מחודש  במכתב-אישי 
שרגא פייביש זלמנוב שיחי': "ר' ישראל דוכמאן ביקש 
מצות עבור בנו שלום (השליח לארץ-הקודש). והרבי 

השיב: "שלום הוא שליח שלי, אני שלחתי עבורו...".
וזו  מהרבי  מצה  מישהו  קיבל  פעם  נוסף:  ומקרה 
נשברה בצאתו החוצה. חזר האברך לרבי וביקש מצה 
הרבי:  לו  אמר  נשברה.  שלו  שהמצה  באומרו  שלמה 
לו  נתן  ולא  בפסח",  המצה  את  שוברים  כך  בין  "הרי 

מצה אחרת.

לסדר השני
מספר הרב מאיר הארליג שיחי', נאמן בית רבי: 

"כל שנה היה הרבי מביא לי מצה עבור אבי. פעם 
של  ב'סדר'  נוכח  הייתי  כאשר  חתונתי,  לאחר  אחת, 
כשניגשתי,  אליו.  שאגש  לפתע  הרבי  לי  סימן  הרבי, 
האם  אביך,  עבור  מצה  לך  "נתתי  אותי,  שאל  הרבי 

נתת לו?". מובן שעניתי בחיוב.
"בשנה אחרת, שנת תשמ"ט, בלילה השני, עמדתי 
עם המזכירים הרב גרונר והרב קליין (ז"ל). הרבי שאל 
האם כולם קיבלו והרב גרונר ענה: כבר קיבלנו בערב 

פסח. ואז הרבי אמר, "היינט פרַאוועט איר נישט קיין 
סדר מער? איר פרַאוועט דָאך א סדר...". [= וכי היום 

אתם לא עורכים עוד סדר? הרי אתם עורכים סדר].

מצה תמורת הסכמה
שהחתן  רצה  שלא  אחד  היה  השנים  "באחת 
ורצה  מאוד  מוכשר  היה  כי  לשליחות,  ייסע  שלו 
החתן  דבר  של  בסופו  אך  לעסקים,  אותו  להכניס 
הרבי  מצות,  לקבל  החותן  כשעבר  לשליחות.  נסע 
לנסוע  לילדיו  שאפשר  כך  על  שלימה,  מצה  לו  נתן 

לשליחות...".

חלוקות מיוחדות
נש"ק,  מבצע  תחילת  לאחר  תשל"ה,  ניסן  בי"א 
לאנשים  שנתן  גפרורים  עם  המצות  את  הרבי  חילק 

כדי שיביאו אותם לנשותיהם.
לקבל  דוכמן  ישראל  ר'  ניגש  כאשר  שנה,  באותה 
מצות עבור הסופר חיים גראדע (ראה לקמן). נתן לו 
שזה  לו  "תאמר  ואמר:  והגפרורים,  המצה  את  הרבי 
לא עבור עישון סיגריות, אלא עבור הדלקת נרות...".

דולר  והוסיף  ממנהגו  הרבי  שינה  תשל"ז,  בשנת 
של  ביומנו  השינוי  על  קוראים  אנו  וכך  מצה.  לכל 
והרבי  בשבת,  פסח  ערב  חל  "השנה  זעליגסון:  הרב 
היה  השנה  ניסן.  י"ג  שבת  בערב  המצה  את  חילק 
חידוש נוסף והוספה בעת חלוקת המצה: הרבי חילק 
לכל אחד מצה וגם דולר, והורה שיתנו את הדולר או 

חילופו לצדקה".

מצות לבודק החמץ
מספר המשב"ק הרב שלום בער גנזבורג שיחי':

"לאחר שנת תשמ"ח, ביקש ממני הרבי לעשות את 
בדיקת החמץ בביתו, והציע שמישהו יעזור לי בכך. 
לא  אחד  אף  אך  לי,  שיעזרו  אנשים  מהרבה  ביקשתי 

הסכים, מפני חרדת הקודש.
"כמה ימים לפני הפסח הייתי אצל הרבי. כשהרבי 
לא  שעדיין  עניתי   – חמץ  בדיקת  עם  מה  אותי  שאל 
מצה  שייתן  הרבי  לי  אמר  לי...  שיעזור  מי  מצאתי 
למי שיעזור, ולבסוף – ממש בליל בדיקת חמץ – בא 
פסח,  של  הראשון  בלילה  למחרת,  לעזרתי.  מישהו 
באתי לקחת את המצה עבור מי שעזר. הרבי שאל 'מי 
היה העוזר?', וכשהצבעתי לעברו, הרבי אמר בתנועה 

של ביטול 'הרי הוא כהן', ונתן לו מצה".
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מצות בחודש תמוז
במחנה  הרבי  ביקר  תשט"ז  תמוז  ט"ו  שני,  ביום 
אחרי  בניו-יורק.  קטסקיל  בהרי  ישראל"  "גן  הקיץ 
הקדושות  ידיו  את  ליטול  הרבי  ביקש  במקום  סיור 
מכיס  הרבי  הוציא  ידיים  נטילת  אחרי  להתוועדות. 
המוציא  ברכת  בירך  עמו,  שהביא  מצה  פיסת  בגדו 

ואכל.
המצה  חתיכות  שאר  את  הרבי  לקח  מכן  לאחר 
בהדגישו -  המשתתפים,  קהל  בין  אותן  לחלק  ומסרן 
אינה  הרי  הכמות  חתיכה.  תהיה  אחד  שלכל  "העיקר 
נוגעת כאן, ואם יחטפו חתיכה גדולה יותר – הרי אין 
זה נוגע". כשמישהו העיר שזה מ'האפיקומן של הרבי', 

הבהיר הרבי: "בין כך אין זה מהאפיקומן"...
נטל  לרגע,  החלוקה  במהלך  הרבי  הפסיק  לפתע 
בחזרה  והכניסן  במפית  אותן  עטף  חתיכות,  מספר 

לכיס הבגד, והמשיך לחלק.
ממארגני  אחד  הרבי  אל  ניגש  ההתוועדות  בסיום 
הקעמפ והודיע בהתרגשות על תאונת דרכים שאירעה 
ובדרך  מ-770,  שיצאה  בחסידים  מלאה  למכונית 
בסדר",  יהיה  הכל  "נו,   .(!) פעמים  שלוש  התהפכה 
את  הוציא  לחיקו,  הק'  ידו  את  הכניס  הרבי.  הפטיר 
חתיכות המצה שהניח שם קודם בתוך המפית, ומסרן 

למארגן שיחלק בין המעורבים בתאונה.
בשעה  בדיוק  אירעה  התאונה  כי  התברר  אחר-כך 
שברי  את  והכניס  החלוקה  את  הרבי  הפסיק  שבה 
המקום,  את  הרבי  עזב  בטרם  ועוד  לחיקו!  המצות 
לכל  נתן  והרבי  בתאונה  מהמעורבים  שניים  הגיעו 

אחד מהם חתיכת מצה.

שנה בריאה
דובינסקי  משה  הרב  ניגש  לערך,  תשל"ו  בשנת 
לקבל מצה מהרבי, והרבי הוסיף לו גם ברכה מיוחדת, 

"שתהיה כל השנה בריאה עד ערב פסח הבא".
בשנה הבאה נסע חתנו, הרב קהת וייס לרבי לקראת 
תאונה:  לו  אירעה  הדרך  ובאמצע  מצה,  לקבל  החג 
ור'  חשמל,  בעמוד  בעוצמה  התנגשה  שלו  המכונית 

קהת היה במצב מסוכן ר"ל וניצל רק בדרך נס.

לסופר המפורסם
מדי שנה בערב פסח, היה הרב ישראל הלוי דוכמן 
ולמשורר  לסופר  למוסרן  כדי  מהרבי  מצות  מקבל 
האידי חיים גראדע. במסירות מיוחדת היה נוסע אליו 

לו  למסור  כדי  המרוחק,  מגוריו  למקום  פסח,  בערב 
קודם  לביתו  לחזור  מספיק  היה  ובקושי  המצות,  את 
לרבי  ניגש  היה  החג  של  השני  בלילה  החג.  כניסת 
מתנה  הביא  פעמים  מהסופר.  שלום  דרישת  ומוסר 

שהסופר שיגר לרבי, שיר וכיוצא בזה.
לאחר שנפטר אותו סופר (בשנת תשמ"ב), לא ניגש 
אולם  כהרגלו.  מצות  לקבל  פסח  בערב  ישראל  ר' 
למחרת, בליל שני של חג, ניגש אל הרבי וסיפר איזה 
סיפור ששמע. כאשר נשאל על-ידי הרבי לשם מה הוא 
מספר לו את הסיפור, השיב: "כל שנה היתה לי הזכות 
כשהייתי מקבל מהרבי את המצות עבור הסופר חיים 
לו  הגיב  נפטר?".  שגראדע  אשמתי  מה  אבל  גראדע, 
כהרגלך,  באת,  שלא  אתמול  התפלאתי  הרבי: "אמנם 
לו  ונתן  עבורו  מצות  הוציא  הרבי  מצות...".  לקחת 

כמדי שנה.
לשלימות העניין נביא כאן את עדות ידידו הסופר 
"זכורני  אמריקאי:  לעיתון  בראיון  ליביאנט  קורט  מר 
בברונקס  בביתו  גראדע  מר  את  ביקרתי  אחת  שפעם 
'שמורה  של  חבילה  בפניי  הציג  והוא  פסח,  חג  לפני 
האישי  שליחו  את  שלח  מליובאוויטש  הרבי  מצה'. 
בגאווה  גראדע  אמר  האלו",  המצות  את  לי  להביא 
בלתי מוסתרת. הוא הוסיף גם שזה מנהג קבוע החוזר 

על עצמו מדי שנה".

לכל קצוות תבל!
נוסף על חלוקת המצות הפרטית, היה הרבי שולח 
נערכה  שם  בעולם,  נוספים  למקומות  מצות  חבילות 
חלוקה מרכזית לכל אנ"ש והמקורבים תושבי המקום. 
נוהג זה החל בשנת תשי"ז, אז שלח הרבי מצות עבור 
החלוקה  הייתה  הבאות  בשנים  כפר-חב"ד.  תושבי 
גם לבכירי עסקני אנ"ש באה"ק, ומאוחר יותר – לכל 

אנ"ש ברחבי הארץ.
עד שנת תשמ"ה היו מביאים את המצות לספרייה, 
החלוקה  לקראת  ההכנות  כל  את  עורכים  היו  ושם 
והמשלוחים, ובכלל זה הפרשת החלה. הכנסת המצות 
ושליחתן הייתה מתקיימת בתחילת חודש ניסן (בדרך 
ועורך  למקום  מגיע  בעצמו  כשהרבי  ניסן),  ב'  כלל – 
את הפרשת החלה. החל משנת תשמ"ו התקיים מעמד 

זה ב'גן עדן התחתון'.
מצות  לחלק  לרבי  מישהו  הציע  תשמ"ח,  בשנת 
עצמו,  פסח  ערב  לפני  גם  ניסן)  בב'  שנאפו  (מאלה 
יום  (או  העולם  רחבי  לכל  המצות  את  כששולחים 
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בבית הרב נזהרים שלא לשפוך את היין לכלי כשהוא 
על השולחן אלא כשהכלי התחתון על הארץ48. וכן אין 

מעבירים על גבי השלחן את הכלי עם היין השפוך.
שנשפכת  עד  ממלאה  הרבי  מחדש:  הכוס  מילוי 
ג'   - ושוב  שוב  וממלאה  לקידוש),  (כמו  גדותיה  על 

פעמים49.

דיינו
כ"ק  'דיינו'.  עשר  הארבעה  באמירת  מפסיקים  אין 
באמצע  ביאורים  אומר  היה  לא  מוהריי"צ  אדמו"ר 

ה'דיינו', אלא לפני תחילתם או לאחרי סיומם50.

"רבן גמליאל"
באמירת 'פסח שהיו...' לא הביט אדמו"ר מהוריי"צ 

על הזרוע.
במינים  הרבי  הביט  ומרור"  "מצה  במילים 

שבקערה51.
'מצה זו' - מנהג בית הרב לאחוז את המצה השנייה 
והמצה השלישית יחד על-ידי המפה שעליהן, עד "על 

שום" השני52.
'מרור זה' - מנהג בית הרב להניח (שתי) הידיים על 

המרור והכורך - עד "על שום" השני.
לפני 'לפיכך' מכסים את המצות ואחר-כך מגביהים 
לפניו  "ונאמר  עד  הכוס  את  אוחזים  הכוס.  את 
לאמירת  השולחן,  על  אותה  ומעמידים  הללוי-ה", 
שני פרקי ההלל הראשונים, וחוזרים ומגביהים אותה 

לברכת "אשר גאלנו"53.
אותו  וקוראים  שבסדר.  ה'הלל'  על  מברכים  אין 

מיושב, דרך חירות54.
'אשר  בברכת  אומרים  שבת-קודש)  (מוצאי  השנה 

גאלנו': "מן הפסחים ומן הזבחים".

רחצה
לפני 'רחצה' אמר הרבי בפיו בלחש את כל הדינים 

שבסידור, מ'רחצה' עד 'כורך'55. 

48. 'אוצר', עמ' קע.
49. שם.
50. שם.
51. שם.

52. ספר-המנהגים.

53. ספר-המנהגים.
54. שו"ע אדמוה"ז סי' תעג סמ"ז-מח.

55. הגש"פ היכל-מנחם.

נטילת ידיים
נקיות  את  ומוודאים  תחילה  בודקים  מנהגנו: 
אותו  ומושיטים  ימין  ביד  הכלי  את  לוקחים  הידיים. 
לאחוז  מנהגנו  בידיים.  מרטיבות  נזהרים  שמאל.  ליד 
בין  גם  בימינו  פשט  זה  ומנהג  במגבת56,  הכלי  את 
פעמים  ג'  לסעודה  ידיים  "נטילת  חב"ד.  ובנות  נשי 
יד  בכף  מים  מעט  הג'  משפיכה  ומניח  רצופות... 
הברכה  בסיום  ידיו".  שתי  משפשף  ובזה  השמאלית, 
ולפני הניגוב משפשפים יפה את הידיים זו בזו. אחרי 
וממשיכים  הברכה,  את  מתחילים  השפשוף  תחילת 

בעת השפשוף, ואחר-כך מנגבים אותן היטב57.

מוציא מצה
'לחם  כל בני הבית חייבים במצוות אלו. ידי חובת 
אחד  כל  אך  המשפחה,  ראש  על-ידי  יוצאים  משנה' 

ואחד מברך לעצמו58.
שתי  בין  הפרוסה  שהניחם,  כסדר  המצות  "ויקח 

השלימות, ויאחזם בידו ויברך 'המוציא'". 
"ולא יבצע מהן, אלא יניח המצה השלישית להישמט 
ישברם,  טרם  העליונה  עם  הפרוסה  על  ויברך  מידו. 
ברכה זו. ויכוון לפטור גם-כן אכילת הכריכה שממצה 
זו  בברכה  יפטור  האפיקומן  אכילת  וגם  השלישית, 
אחת  מכל  'כזית'  יבצע  ואחר-כך  מצה'  אכילת  'על   -

משתיהן, ויאכלם ביחד ובהסבה"59.
נוטל  מיושב.  הללו  הברכות  כל  את  בירך  הרבי 
בשתי ידיו את שלוש המצות, כשאצבעותיו מפרידות 
בין מצה למצה, ומברך המוציא. אחר-כך הניח למצה 
מצה  אכילת  על  ובירך  מידיו,  להישמט  התחתונה 
כדי  קטנות  לפרוסות   - מכוסות  בהיותן   - מהן  ושבר 
לא  ידיו.  בשתי  יחד  ואכלן  זו  גבי  על  זו  סדרן  צורכו. 
הכניסן לפיו בבת-אחת. ניכר היה שלא בלע ה'זיתים' 

בשלמותם60.

שיעור כזית
גרם,   29 הוא  במצה  'כזית'  ששיעור  הוא,  המקובל 
מצת-יד.  כשליש  השיניים –  בין  להנותר  גרם  כולל 2 
יש מקום לומר61, שהואיל ושיעור ה'כזית' הוא מידת 

56. הרבי נהג כך גם לשפיכה הראשונה.
57. ע"פ: סדר נט"י לסעודה ס"א-ו. היום יום כ' שבט. ספר-המנהגים, עמ' 21. 

תורת-מנחם ח"י, עמ' 197. 'התקשרות' גיליון שט עמ' 18.
58. ראה אג"ק חי"ד, עמ' כט, 'שערי הל' ומנהג' או"ח ח"א סי' קמג.

59. סידור אדמוה"ז.
60. 'אוצר' עמ' קעו.
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כרפס
ואחר-כך  מטבילים  גרם32.  מ-15  פחות  שיעורו: 
האפשר.  ככל  לאכילה  הברכה  לתכוף  כדי  מברכים, 
נוהגים  הכורך.  וגם  המרור  גם  להוציא  ומכוונים 
את  מחזירים  אין  מכן  לאחר  בהסיבה.  שלא  לאוכלו 
הנותר ממנו לקערה (ואף אם נשאר, מסירים ממנה)33.

הרבי הטבילו ג' פעמים במי מלח34.

יחץ
מכוסה.  המפה,  בתוך  כשהיא  המצה  את  פורסים 
והשני  גדול  האחד  חלקים:  לשני  המצה  את  פורסים 
והקטן  לאפיקומן,  מניחים  הגדול  החלק  ממנו.  קטן 

מניחים במקומו בין שתי המצות35.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ומהוריי"צ נ"ע היו שוברים 
שנשבר  נזדמן  פעם  חתיכות.  לחמש  האפיקומן  את 

לשש חתיכות, והניח אחת הצידה36.
ולא  כרים,  שני  בין  האפיקומן  את  מצפינים 
תחתיהם37. "אין נוהגים בחטיפת ['גניבת'] האפיקומן 

בבית הרב"38.

מגיד
"בבית הרב אין מגביהים הקערה, ורק מגלים מקצת 

המצות".
המצות,  ג'  כל  של  מקצתן  לגלות  נוהג  היה  הרבי 
גם הפרוסה, ויש אומרים שהיה מסבבה, שיהיה הצד 

השלם מגולה כלפי חוץ39.
ההגדה  את  לומר  שצריך  האריז"ל  בכתבי  "איתא 
בקול רינה ובשמחה". ויש לומר שלכן היה כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נוהג לומר את ההגדה בקול רם, ובזמנים שלא 
יכול היה לומר בעצמו בקול רם, זאת אומרת שנראה 
היה  רם,  בקול  אומר  שאינו  הגשמיים  בחושיו  לאחר 
באותם זמנים דורש מאחרים שיאמרו הם בקול רם"40.

32. ע"פ 'שיעור מקוה' ר"ע קפב.
33. 'אוצר', עמ' קמט.

34. שם, עמ' קמח.
35. סידור אדמוה"ז וספר-המנהגים.

36. ספר-המנהגים.
37. 'אוצר', עמ' קנא.

38. הגש"פ של הרבי. ספר-המנהגים.
39. שם, עמ' קנז. וב'הגדת הרבי' מספר הרב אופן שהרבי כיסה את המצות 

אח"כ.
40. שם, עמ' קנד (וראה נוסח שונה בתורת-מנחם חט"ז, עמ' 196).

הניקוד: "הא (הה' בצירי) לחמא עניא" (אף-על-פי 
ולא  'זה',  היינו  בקמץ,  אומרים  כאילו  היא  שהכוונה 

'הנה'). אומרים זאת פעם אחת, ובישיבה41.
מטעימים   - דישראל"  בארעא  הבאה  "לשנה 
ב'מלעיל' (לשון עבר), ואילו "לשנה הבאה בני חורין" 

- מטעימים ב'מלרע' (לשון עתיד)42.
אחרי 'הא לחמא' מסלקים הקערה עם המצות לצד 
נשארות  המצות  אך  קמעה),  הסיטה  רק  (הרבי  אחר 

מגולות43.
המזיגה,  לפני  הכוס  את  ולהדיח  לשטוף  צורך  אין 

שהרי שטפוה והדיחוה קודם הקידוש.

מה נשתנה
בבית,  ילדים  אין  ואם  שואלת,  הבת  בן,  לו  אין  אם 
אשתו שואלת, ואם אין לו אשה, הוא שואל את עצמו44.
אידיש),   - רבינו  (בבית  המדוברת  בשפה  שואלים 
את  ומפרשים  מפרטים  בלשון-הקודש  המדברים  וגם 

השאלות על-פי המפורט בביאורי הרבי להגדה.
לפני "והיא שעמדה" מכסים את המצות ורק אחר-

כך מגביהים את הכוס45. והיא שעמדה - בישיבה46.
שמקריא  עד  מידיו,  הכוס  את  מניח  היה  לא  הרבי 

ההגדה סיים את הפיסקה בקול רם.

שפיכת יין מהכוס
באמירת  פעמים  שלוש  מהכוס:  יין  לשפוך  נוהגים 
אחת  בכל  פעמים  עשר  ותימרות-עשן";  ואש,  "דם, 
מן המכות; ושלוש פעמים נוספות באמירת הסימנים 

"דצ"ך, עד"ש, באח"ב"47.
אין מטיפים יין על-ידי אצבע, אלא שופכים על-ידי 

הכוס עצמו.

41. הגש"פ של הרבי. בכלל, לא היסב הרבי או עמד בשעת אמירת ההגדה, 
חוץ מעמידתו בקידוש.

42. ספר-המנהגים.
43. שם, עמ' קנט.

44. שו"ע אדמוה"ז תעג,מ. 'התוועדויות' תשד"מ ח"ג, עמ' 1525. אצל אדה"ז 
ואדמו"ר ה'צמח צדק' היו כל הילדים (אצל הצ"צ - גם הנכדים) שואלים, החל 
אחרי   , מהוריי"צ  אדמו"ר  ואצל  הנכדים,   – הבנים  (ואחרי  שבבנים  מהקטן 
הנכד – ציווה לילד אורח קטן יותר לשאול). מאידך, אדמו"ר מוהר"ש חילק 
את בניו בין שני הסדרים. כשערך הרבי את הסדר בבית אדמו"ר מהוריי"צ, 
מתחיל  היה  הרבי  נשתנה.  מה  אומרים  היו  וכולם  ששאל,  מישהו  היה  לא 

לומר, בשקט, ואחריו היו מתחילים כולם.
45. ספר-המנהגים, ובאריכות בהגש"פ של הרבי.

46. 'אוצר', עמ' קסז.
47. סידור אדמוה"ז. וכן המנהג הבא.
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להתארגנות  זמן  מספיק  שיהיה  כדי  כן),  אחרי 
ושליחת החבילות.

ההחלטה התקבלה, ואז הודיעו לבחורים ולשלוחים 
שאפשר לבוא ולקחת מצות כדי להביא למקומותיהם 
נוספים  למקומות  השליחה  החלה  וכך  הפסח,  לפני 
דרום-אפריקה,  אנגליה,  איטליה,  ונצואלה,  בעולם: 

אוסטרליה ורוסיה. הדבר נמשך כמה וכמה שנים.
בפרטי  מתעניין  הרבי  היה  החלה,  הפרשת  לאחר 
המשלוח ומחלק לכל אחד מהנוכחים העתק ממכתב 
דולר  ושטר  הפסח  חג  לקראת  לאור  שיצא  כללי 
לצדקה. לאחר-מכן היה הרבי מלווה במבטו הק' את 

הכנסת החבילות לרכבים ונסיעתם.
החלוקה,  בעת  מופלא  מחזה  אירע  תשמ"ט  בשנת 
כן  ואחרי  המכונית,  עד  המצות  את  ליווה  כשהרבי 

עקב אחריה בעיניו הק' עד שנעלמה.

התמימים כשלוחים
ביום רביעי ה' ניסן תנש"א, כמה מהבחורים שנסעו 
השלוחים  הוריהם  מגורי  למקום  חזרו  או  לשליחות 
הרב  המזכיר  באמצעות  שאלו  ערי-השדה,  ברחבי 
לרבי  לגשת  רשאים  הם  האם  ז"ל  גרונר  יהודה-לייב 
חלה  מפריש  כשהרבי  ניסן,  בב'  המצות  את  לקבל 
מעבר  מדינות  ולעוד  לארה"ק  המשלוח  את  ומלווה 

לים.
קבוצה  ניגשה  שנה  ובאותה  לכך,  הסכים  הרבי 
שלימה של בחורים והרבי נתן לכל אחד חבילה של 
לחג  מהרבי  כללי'  ה'מכתב  טופס  מצה ועליו  פאונד 
הפסח ובתוכו דולר לצדקה. בדיעבד הייתה זו הפעם 

האחרונה שהרבי חילק מצות...

האחראי על משלוח המצות
שנים  אחראי  היה  ע"ה  ראפ  יקותיאל  ר'  הרה"ח 

רבות על משלוח המצה לארץ-הקודש.
לימים סיפר:

אל-על  חברת  המשלוח.  את  לארגן  "התחלתי 
בארגז-מטען  החבילות  את  לשים  לנו  אפשרה 
(קונטיינר) מיוחד. היינו מנקים אותו כדבעי ומצפים 
את  בו  ומניחים  מכניסים  אחר-כך  ורק  בנייר,  אותו 
אנשי  מצד  בנו  והאמון  ההיכרות  המצות.  ארגזי 
את  פתחו  לא  שאפילו  עד  גדולים,  כה  היו  הבטחון 
שום  נעשתה  לא  וגם  תוכנם,  את  לבדוק  החבילות 

בדיקה חיצונית (!).

למטוס  יועלו  שהמצות  מיוחדת  רשות  "קיבלנו 
לא דרך המסוע, אלא אנחנו בגופינו בעצמנו נכנסנו 
הארגזים  את  ידינו  במו  מניחים  היינו  ושם  לשדה, 
על  לבד.  ונעלנו  סגרנו  גם  שאותו  הקונטיינר,  בתוך 
חב"ד  של  מדבקה   – חותמת  מניחים  היינו  המנעול 
שהקונטיינר  עד  היה  וכך  קנדי,  התעופה,  בשדה 
הגיע לארץ. גם שם היו נכנסים אנשי חב"ד ובעצמם 

פותחים את ארגז-המטען".

הוראות מיוחדות
כמה  מהרבי  קיבלנו  המצות  למשלוח  "בקשר 

הוראות מיוחדות:
"ראשית, המצות היו נשלחות דווקא על-ידי חברת 
הרבי.  של  המפורשת  בהוראתו  שהיה  דבר  'אל-על', 
והרבי  אחרת,  בחברה  המצות  נשלחו  ופעם  אירע 

הביע את אי שביעות רצונו מהדבר.
במטוס  נשלחות  היו  לא  המצות  נוספת:  "הוראה 
מטען, אלא דווקא במטוס נוסעים בו היה נוסע שהיה 
לפני  הראשונות,  בשנים  המצות.  את  לקחת  השליח 
אתו  לוקח  היה  אכן  השליח  דרכי,  המשלוח  שאורגן 
נשלחו  כשהמצות  אחר-כך,  גם  אבל  המצות,  את 
בקונטיינר בבטן המטוס והשליח בעצם לא עשה שום 
דבר מיוחד, בכל אופן דרש הרבי שיהיה במטוס עם 
המצות.  את  לקחת  שליח  בתור  מיוחד  אדם  המצות 
על  הועלו  והמצות  טעות  אחת  פעם  אירעה  כאן  גם 
כך.  על  הקפיד  והרבי  השליח,  בו  נסע  שלא  מטוס 
שטרות  של  חבילה  גם  נותן  היה  הרבי  שליח  לאותו 

לצדקה על מנת לחלקם באה"ק.
"הקושי היה כאשר נוצרה התנגשות בין ההוראות. 
למשל: באחד השנים היה אמור להיות השליח שייקח 
את המצות ר' מענדל גרליק, אך משום שבאותה שנה 
הרב  קנה  אל-על,  בחברת  ארוכה  שביתה  הייתה 

גרליק כרטיס טיסה בחברה אחרת.
השביתה,  הסתיימה  החג  לפני  שבועות  "מספר 
ולקנות  להחליף  האם  הרבי  את  שאל  גרליק  והרב 
לא  הרבי  של  תשובתו  אל-על.  חברת  של  כרטיס 
אחרה לבוא: מותר לו לעשות כן אך ורק באם הדבר 
לא יעלה כסף. התברר שאכן, החלפת הכרטיס כרוכה 
בתוספת תשלום, ובאותה שנה נאלצנו לחפש שליח 

אחר שיסע בחברת אל-על.
"עם הרחבת המשלוח, הורחבה האפייה המיוחדת 
עבור המצות, כשעבודת קודש זו הועמסה על כתפי 
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תיערך  זו  שאפייה  הורה  הרבי  התמימים.  תלמידי 
ביום ב' ניסן, ובאם ליל ב' ניסן חל במוצש"ק – שאז 
אין אפשרות לקחת מים שלנו בלילה שלפני האפייה 
לפני  לא  אבל  שלאחריו,  בימים  האפייה  תיערך   –
יוצא  היה  המצות  עבור  שלנו"  ה"מים  לשאיבת  זה. 
הרבי בעצמו, בדרך כלל בר"ח ניסן (אם לא היה חל 

בשבת)".

מעמד משלוח המצות
"עם התחלת המשלוח המסודר, זכינו שהרבי קיים 

מעמד מיוחד ביום בו נשלחו המצות.
"ממש בטרם נסיעתנו לשדה התעופה עם המצות, 
היה יוצא הרבי לספרייה – בשנים הראשונות, ומאוחר 
חלה  מפריש  היה  שם  התחתון",  עדן  ל"גן   – יותר 
מהמצות. אחר-כך היה מחלק לכל אחד מהמתעסקים 
לאור  שיצא  כללי'  ה'מכתב  את   – המצות  בשילוח 

לקראת חג הפסח, ודולר לצדקה.
מתקיים  היה  המעמד  הראשונות  בשנים  "כאמור, 
בספריה, הרבי היה מגיע לשם כשסידור בידו, ואליו 
נלוו חברי המזכירות. תחילה הרבי היה מפריש חלה 
מהמצות. באותם שנים לא היו המתעסקים במשלוח 
נוכחים כאשר הרבי היה מפריש חלה, אלא ממתינים 

בחוץ ורק לאחר מכן היו קוראים לנו להיכנס. 
נעשה  בהם  בשנים  רק  ראינו  ההפרשה  סדר  "את 
הדבר בגן-עדן התחתון, שם זכינו להשתתף במעמד 
כדי  הארגזים  כל  על  נייר  פורסים  היו  מתחילתו: 
היה  הרבי  ואחר-כך  לחלה",  מצרפן  "הסל  שיהיה 
את  מכניס  מברך,  תמיד),  (כמו  הסידור  את  פותח 
ידו מתחת לנייר ומפריש חלה מכל ארגז וארגז. את 
חומה  במעטפה  מניח  היה  שהפריש  המצה  חתיכות 

שהחזיק אחד המזכירים.
היטב  ארוזות  היו  כבר  המצות  ההפרשה  "בעת 
בנייר קשיח. הרבי לא היה פותח את החבילות אלא 
דרך הנייר שובר כמה חתיכות מצה ולוקח אותן עם 
על  מיוחדת  התאמצות  ניכרה  ולכן  שעליהם,  הנייר 

פני קדשו.
גם  ואז  פנימה,  לנו  קוראים  היו  ההפרשה  "אחרי 
אותי  שואל  היה  הרבי  הספרייה.  עובדי  נכנסים  היו 
בנוגע  בַאווָארנט")  אלץ  ("הָאסט  הכל  סידרתי  אם 
הכל  פַאר'חתמ'ט?" (=  איז  החבילות, "ַאלץ  למשלוח 
סגור?), וכיוצא בזה. כמו כן הורה תמיד שתיכף לאחר 

שנעלה את המצות על המטוס, נודיע במזכירות את 
כל הפרטים של הטיסה ומספר הקונטיינר וכו'.

מהנוכחים  ואחד  אחד  לכל  חילק  הרבי  "אחר-כך 
הפסח,  חג  לקראת  לאור  שיצא  כללי'  ה'מכתב  את 
ושטר של דולר לצדקה. גם השליח לאה"ק היה מקבל 
כנ"ל (באם היה כאן עם בני משפחתו קיבלו גם הם), 
של  מיוחדת  חבילה  לו  נותן  היה  הרבי  לכך  ובנוסף 
שטרות עבור הממונים על חלוקת המצות באה"ק, על 

מנת שיחלקום לצדקה יחד עם המצות. 
החבילות  את  בזריזות  ועוטפים  סוגרים  היו  אז 
מול עיניו הבוחנות של הרבי, שהיה גם יוצא ומביט 
בהכנסת המצות למכונית, ונשאר לעמוד על מרפסת 
מהאופק.  נעלמה  שהמכונית  עד  ולהסתכל  הספרייה 
כך היה הדבר כשהרבי היה יוצא לספריה וחוזר אחר-
כך לחדרו, אך בשנים היותר מאוחרות לא תמיד יצא 

מגן-עדן התחתון ללוות את המצות.
הורה  המשלוח,  את  שארגנתי  הראשונה  "בשנה 
התעופה  לשדה  איתי  ייסע  קליין  הרב  שגם  הרבי 
משום שהוא רגיל כל שנה לנסוע. לשנה הבאה, כאשר 
הייתי כבר יותר מאורגן, פנה אלי הרבי ושאל: "ווער 
איתך,  נוסע  מי  ַאליין?" [=  פָאר'סט  דיר,  מיט  פָארט 
הנך נוסע לבד?], ומיד הוסיף בחיוך רחב – "דו ביסט 
שוין דָארטן דער גַאנצער בעל-הבית"... [= הנך כבר 

בעל-בית שם באופן מושלם...].

מופת כפול
היה  המצות  למשלוח  אז  השליח  השנים,  "באחד 
הרב אברהם קנלסקי (שיחי') מנחלת-הר-חב"ד. נוסף 
באותה  הרבי  של  פניו  על  שראינו  מיוחדת  לרצינות 
בולטים  שינויים  כמה  גם  היו  המשלוח,  בעת  שנה 

מהסדר בכל שנה.
"כל פעם הרבי היה שואל האם סידרתי הכל בנוגע 
הרבי  שינה  שנה  באותה  אך  כיו"ב)  (או  לחבילות 
ושאל "הָאסט ַאלץ בַאווָארנט מיט דעם אווירון?" [= 
האם סידרת הכל בנוגע לאווירון], ותיכף הוסיף "עס 

זָאל זיין [שיהיה] על צד היותר טוב".
"שני שינויים נוספים היו בסדר החלוקה: לי העניק 
הרבי שני מכתבים כללים ושני דולרים, ולשליח הרב 
קנלסקי לא נתן כלל שטר לצדקה, אלא נתן לו את כל 
לו  ואמר  לארץ-הקודש,  לחלוקה  המיועדת  החבילה 

שבהגיעו לארץ-הקודש ייקח ממנה גם עבור עצמו.
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אף  הביצה,  קליפת  את  לשבור  שלא  דקדק  הרבי 
שקשה להעמידה על מקומה כמות שהיא13.

הרבי מדד ארבע כפות גדולות מלאות 'חריין' טחון, 
סחט אותן היטב בידו, והכין ממנו עיגול קרוב לגודל 
חסה (שניים  בעלי  צד  מכל  זאת  עטף  אחר-כך  ביצה. 
בפנים  הניח  לכך  ובנוסף  קטנים),  שלושה  או  גדולים 

חתיכת 'חריין' שאינה מפוררת14.
של  גדולה  חתיכה  נוטלים  הקערה  שעל  ל'כרפס' 
בצל (ופעם אחת לקח הרבי בצל שלם) עם קליפתה, 
מחלקו  בסכין  נטל  (הרבי  מקצתו  רק  ואוכלים 

הפנימי)15.
מקפידים שתהא 'קערה' לכל בן-מצוות16.

משלו  ומרור  כרפס  מחלק  היה  מהר"ש  אדמו"ר 
לנשים, גם לקרובות משפחה שהיו סועדות עמם, אך 

לא מצה17.
לפי  הסדר  במצוות  חייבים  קטנים  ובנות  בנים 
הבנתם (שזהו גדר 'הגיעו לחינוך') בכל אחת מהכוסות 
כוסות  מהם  אחד  כל  עבור  להכין  יש  ולכן  בנפרד, 
המכילים רביעית18. אין רגילים לחנך קטנים לפני גיל 

מצוות בהסיבה19.
יש להכין כלי שבור, כדי לשפוך לתוכו (כדלקמן), 
ודי בשבירה כלשהי20 (יש אומרים שאם מדובר בכלי 
די  בפסח,  בשימוש  שאינו  כלי  בסוג  או  חד-פעמי, 

בזה21).
כוס  הרבי,  של  כוסו  נמצא  הסדר  זמן  כל  במשך 

גדולה של כסף, לימין הקערה22.

קדש
אומרים 'אתקינו' דיום-טוב, וקידוש.

עד  למזוג  ברכה,  של  כוס  ובכל  בקידוש  מנהגנו 
שיישפך מעט החוצה (כבהבדלה), וגם בליל-הסדר יש 

13. שם, עמ' קלא, וראה בהגדה הנ"ל.
14. שם, עמ' קלה.

15. שם, עמ' קלג-ד.
16. שם, עמ' קכג.

17. שם, עמ' קמח.
18. ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תעב סכ"ה, נטעי-גבריאל פסח ח"ב עג,י-יב.

לחנכם  שיש  ועוד,  מבן-איש-חי  שהביא  עח,כד  בנטעי-גבריאל  ראה  אך   .19
בזה.

שלא  מסוג  צלחת  אבל הייתה  שלמה.  נראית  הצלחת  הרבי הייתה  אצל   .20
השתמשו בו למאכל.

21. ראה בהגדה הנ"ל, עמ' סח.
22. 'אוצר' עמ' קלח.

לנהוג כך23.
אחר",  שימזוג  מדקדקין  "אין  בהגדה  כתב  הרבי 

ובפועל, אף לא הניח לאחרים למזוג לו24.
ויום- בשבת  הן  בפסח  הן  מעומד,  לקדש  נוהגים 

טוב25. גם השומעים עומדים.
כוסו של הרבי גדולה ביותר. כשמניח הכוס בימינו 
הכוס  עם  ידו  מגביה  אחר-כך  טפח,  מוגבהת  אינה 
שלושה  הכוס  את  הגביה  שהרבי  ראו  לא  אך  מעט, 
בכל  כן].  אינה  ולדורות  בדפוס  ההוראה  טפחים [אך 
הנהוג  כסדר  עושה  הסדר,  במשך  הכוס  שנוטל  פעם 

בהגבהת הכוס לקידוש.
בשעת ברכת הגפן והקידוש - ייתן עיניו בכוס26.

קידוש  הגפן)  (ברכת  יין  "יקנה"ז":  מקדשין  הפעם 
הבדלה  האש)  מאורי  (בורא  נר  בנו)  בחר  (אשר 

(המבדיל בין קודש לקודש) זמן (שהחיינו).
שעל  בנרות  מסתכלים  האש  מאורי  בורא  בברכת 
הבטה  וללא  ממקומם,  אותם  מזיזים  ואין  השולחן, 

בציפרניים וכפות הידיים. אין מברכים על הבשמים.
הנרות  בהדלקת  'שהחיינו'  שבירכו  ובת  אשה 

ומקדשות בעצמן, לא יברכוה עתה27.
כולה   - בפסח  ששותים  הכוסות  מארבע  אחת  כל 

ובבת-אחת28.
צריכים  וכאשר  הסדר,  בשעת  'ניגונים'  מנגנים  אין 
להמתין זמן מה [וכן 'כדי שלא יישנו התינוקות'] שרים 
משירי ההגדה, כגון 'ממצרים גאלתנו', 'על אחת כמה 

וכמה' וכדומה29.

ורחץ
הרבי קרא לפני נטילה זו גם את האמור בסידור על 
בסימן  להלן  ראה  בנטילה,  מנהגנו  לפרטי  'כרפס'30. 
'רחצה'. כל31 בני הבית נוטלים את ידיהם, ובלי ברכה.

23. שם, עמ' קמב, וש"נ.
24. שם, עמ' קמ-קמא.

25. ספר-המנהגים.
26. הגש"פ של הרבי, משו"ע אדמוה"ז סי' רעא,יח-יט. ביו"ט – לקוטי-שיחות 

כב, עמ' 283 ע"פ שוע"ר שם ס"ד.
27. 'אוצר', עמ' קמה, וש"נ.

28. הגש"פ של הרבי.
29. 'המלך במסיבו' ח"א, עמ' קמד.

30. הגש"פ היכל-מנחם, עמ' מב.
31. כשערך הרבי את הסדר בדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, לא נטל ידיו 
ידיו  ונטל  ממקומו  קם  אלא  המים,  את  אליו  הביאו  לא  ואף  אחר  על-ידי 

במטבח הסמוך, וכן בנטילת 'רחצה'.
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על ההדלקה).
(חוץ  וסביבו  השולחן  על  הכול  מכינים  הבית  בני 
להסבה1,  המושבים  הצעת  כולל  הקערה),  מסידור 

בשעה שמתפללים ערבית בבית הכנסת.
טוב להרבות בכלים נאים בליל-פסח, דרך חירות2.

מוסיפים  העמידה  בתפילת  יום-טוב.  של  ערבית 
הבדלה: "ותודיענו" (אם שכח – אינו חוזר. ואם יצטרך 
'ברוך  יאמר:  ה'סדר',  לפני  יום-טוב  מלאכת  לעשות 
שלם  הלל   - מכן  לאחר  לקודש').  קודש  בין  המבדיל 

בברכה תחילה וסוף. 
כופלים 'הודו לה'' אחר כל אחד מהשלושה פסוקים: 
דהיינו:  ביחיד.  וגם  חסדו",  לעולם  כי  נא...  "יאמר(ו) 
הש"ץ מקריא: "הודו..." והציבור [אבל לא הש"ץ] עונים 
ישראל...";  נא  "יאמר  בנחת  ואומרים  "הודו",  בקול: 
עונים  והציבור  ישראל...",  נא  "יאמר  מקריא:  הש"ץ 
בקול (והש"ץ עמהם בנחת): "הודו...", ואומרים בנחת 
נא  "יאמרו  מקריא:  הש"ץ  אהרון...";  בית  נא  "יאמרו 
עמהם  (והש"ץ  בקול  עונים  והציבור  אהרון...",  בית 
יראי  נא  "יאמרו  בנחת  ואומרים  "הודו...",  בנחת): 
והציבור  ה'...",  יראי  נא  מקריא: "יאמרו  הש"ץ  ה'..."; 

עונים בקול (והש"ץ עמהם בנחת): "הודו..."3.
קדיש תתקבל. עלינו. קדיש יתום.

ליל הסדר
מצווה למהר להתחיל את הסדר, בשביל התינוקות 
שלא יישנו4. יש להקפיד לקיים את מצוות-החג לאחר 

צאת הכוכבים.
אין לובשים 'קיטל' ל'סדר', וכן אין מקפידים לאיזו 

מארבע רוחות השמים יהיה מקום מושבו5.
שבת  מערב  להכין  שכח  כי  הסדר  בליל  שגילה  מי 

מהדברים דלהלן, ינהג כך:
וירקות,  מפירות  ומעשרות  תרומות  להפריש  שכח 
או חלה בארץ-ישראל מהמצות – אין תקנה להכשירם 

לאכילה ביום-טוב.
שכח לטחון את ה'חריין' – ניתן לגרר את החזרת רק 

בסכין ולא במגררת6.

1. רבותינו ישבו על כיסא בלי ידיות, שאף הוא לא הוצע בכרים וכסתות, אלא 
בצד שמאל הוצב כיסא נוסף, שעליו הונחו שתי כריות להסיבה.

2. שו"ע אדמוה"ז סי' תעב ס"ו.
3. טור סי' תכב. הגש"פ של הרבי.

4. שו"ע אדמוה"ז ר"ס תעב.
5. ספר-המנהגים.

6. שו"ע אדה"ז או"ח תקד,ד-ה.

שכח לצלות את ה'זרוע' – יניחנו מבושל על הקערה, 
אסור  ה'זרוע',  את  כלל  אוכלים  שאין  למנהגנו  כי 

לצלותו בחג.
שכח לבשל ביצה – יבשל רק את הנחוץ לו לחג (ולא 
שני),  ליל  עבור  בחו"ל  או  חול-המועד,  עבור  יוסיף 

ובתנאי שיאכלנה היום או למחרת ביום.
שכח להכין חרוסת – יכין בשינוי.

סדר כללי – לעולים ולציבור הרחב:
עריכת  אודות  שכתב  ממה  "נהניתי  הרבי7:  ממכתב 
מצה  היתה  קערה  ושלכל  בבית-הכנסת,  הסדרים 

שמורה".
במקום  להניח  יש  עליו,  שמברכים  נר-יום-טוב  את 

שייראה לעין כל מי שמקדש על היין.

סידור הקערה
[כמה ממנהגינו בקשר ליין, זרוע, ביצה ושאר רכיבי 
הסדר, וההידורים למנהגנו, פורטו בגיליונות הקודמים 
של 'התקשרות'. בנוגע לצבע היין: הרבי לקח את היין 
אצל אלה שהכינו תוצרת בית,  ולפעמים היה יין לבן].

הרבי היה מסדר את הקערה מעומד8.
בשעת סידור הקערה, לפני הנחת כל דבר בקערה, 
אומר הרבי את הכתוב בסידור בעניין זה, ואחר סידור 
שהם  כפי  יחד,  הסדר  סימני  כל  את  אומר  הקערה 
חוזר  'סימן',  כל  של  זמנו  וכשמגיע  בהגדה.  כתובים 
ואומר 'סימן' זה לפרטיו. כל אמירות אלו היו בלחש9.

תחת  צלחת)  או  (טס  ממש  קערה  להניח  צריך 
המצות, ונהגו להפסיק ביניהן במפה10.

בסידור רבנו הזקן איתא שמסדרים [קודם] הישראל, 
ועליו הלוי, ועליו הכהן.

בתוך  ולא  המכוסות,  המצות  על  מונחים  המינים 
קעריות נפרדות. מייבשים את המרור במפיות, למניעת 
יבש  אינו  המינים  שאחד  חוששים  אם  'שרויה'.  חשש 

דיו, ניתן להניח תחתיו כמה מפיות11.
מעל  נלקחים  בליל-הסדר  הנאכלים  המינים  כל 
הקערה  על  להשאירם  כהנוהגים  ולא  עצמה,  הקערה 

ולאכול מהמונח על השולחן12.

7. אג"ק חי"א, עמ' סד.

8. הגש"פ היכל-מנחם.
9. 'אוצר מנהגי חב"ד', עמ' קכה.

10. ספר-המנהגים. הרבי השתמש במפת-בד, וקיפל אותה כדי שתפריד בין 
המצות. המפה הייתה עשויה מבד פשוט, ללא ציורים או רקמה.

מפיות  שתי  היו  החרוסת  ותחת  במפית,  השתמש  שהרבי  הזוכרים  ויש   .11
(הגש"פ היכל-מנחם).

12. 'אוצר', עמ' קלו.
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"הגענו לשדה התעופה והעמסנו את המצות על 
הטייס  מגיע  פתאום  שנה.  בכל  כרגיל  הקונטיינר 
החבילות,  את  במטוסו  לקחת  מסרב  שהוא  ומודיע 
משום שאין עליהן תג ביטחון. כפי שסיפרתי קודם, 
אנחנו  אלא  בחבילות  נוגעים  החברה  אנשי  היו  לא 
על  היה  שלא  אפוא,  מובן,  הכול.  והעמסנו  ארזנו 
החבילות שום תג בטחון משום שלא נבדקו כלל על 
לא  הבאה.  בטיסה  המצות  את  לשלוח  הציעו  ידם. 
להישלח  צריכות  המצות  הרי   – לעשות  מה  ידעתי 
יכול  הייתי  אמנם  השליח.  טס  בו  במטוס  דווקא 
ללחוץ ולסדר שאחד המנהלים ייתן הוראה לטייס, 

אך לא ידעתי אם אכן זו הדרך המומלצת.
על  במזכירות.  ולשאול  להתקשר  "החלטתי 
שקרה  את  לו  סיפרתי  קליין.  בנימין  הרב  היה  הקו 
ולהפעיל  ללחוץ  האם  הרבי  את  לשאול  וביקשתי 
קשרים ולסדר את העניין בצורה כזו. הוא הודיע לי 

שהוא נכנס מיד לשאול את הרבי.
לא   – הרבי  של  תשובתו  התקבלה  דקה  "בתוך 
בעתיד  לגרום  יכול  שהדבר  "משום  בעניין,  ללחוץ 
מיד  דתיים".  וענינים  דתיים  לנוסעים  להפרעות 
והשליח  מהמטוס,  'הבעייתיות'  החבילות  הורדו 
היינו  מצידנו  אנחנו  לדרכו.  זה  במטוס  המריא 
ניקינו  מחדש:  העבודה  כל  את  להתחיל  צריכים 
המצות  את  עליו  העמסנו  אחר,  קונטיינר  והכנו 

ושלחנו אותם עם המטוס הבא.
"סוף הסיפור: המטוס בו נסע הרב קנלסקי חנה 
חניית ביניים בלונדון, שם עלו עליו נוסעים נוספים. 
הנוסעות,  שלאחת  הבחין  הבטחון  מאנשי  אחד 
חשדו  למטוס,  שעלתה  בטרם  משהו  נמסר  ערביה, 
התעורר והוא בדק את החבילה שלא הייתה אלא... 
המחבלים  של  מזימתם  כשהתגלתה  ה"י.  פצצה, 
חששו שאולי כבר הספיקו להגניב 'משהו' למטוס, 
פתחו  בה  מיממה,  למעלה  המטוס  את  שם  ועיכבו 

ובדקו כל חבילה וחבילה שהייתה על המטוס.
של  ותשובתו  שאלתו  מובן:  הכול  היה  "עכשיו 
"עס  אווירון",  דעם  ("בנוגע  המשלוח  לפני  הרבי 
זָאל זיין על צד היותר טוב"...); פשר שני המכתבים 
התקיימה  פעמיים  שהרי   – שקיבלתי  והדולרים 
מלאכת הניקוי והעמסת המצות על המטוס; המצות 
שלא  כדי   – הראשון  במטוס  נשלחו  לא  הרבי  של 
חבילת  את  ואילו  רחם;  ללא  בהם  ויחטטו  יפתחו 
על  שטס  לשליח  בשלימותה  הרבי  נתן  השטרות 

הגנה  שמירה  לתוספת   – הפיגוע  סוכל  בו  המטוס 
והצלה...

היה  המצות,  במשלוח  שקשור  נוסף  "סיפור 
בשנת  התעופה.  בשדה  התניא  את  כשהדפסנו 
ספר  הדפסת  על  לעורר  החל  הרבי  אז  תשד"מ, 
תקופה  באותה  הסדר  ואתר.  אתר  בכל  התניא 
עיר.  בכל  לא  אבל  מדינה,  בכל  רק  שהדפיסו  היה 
קה"ת)  על  אחראי  (שהיה  חדקוב  הרב  את  שאלתי 
מה דינו של שדה התעופה קנדי לגבי הדפסת תניא, 
שכלשונו  כיוון  תניא,  שם  להדפיס  אישור  וקיבלתי 

הוא 'אינטרנשיונל'.
"כמובן שהדפסנו שם את התניא בעסק גדול, עם 
התוועדות וכו', ועל הכריכה הטבענו את סמל בית 
הכורך  מבית  הגיע  הספר  התעופה.  בשדה  חב"ד 

סמוך ליום חלוקת המצות.
"בעת החלוקה מסרתי לרבי שני עותקים מהספר 
שני  ונדפסו  להדפסה  תורמים  שני  שהיו  (משום 
העותקים).  של  אחר  חצי  על  אחת  כל  הקדשות, 
הרבי שאל האם כבר קיבלתי את הכסף – כיוון שבכל 
הדפסה של ספר התניא הרבי נתן (דרך המזכירות) 
השתתפות בהוצאות על סך עשרים דולר – והוסיף, 
שנתתי  משום  כפול  סכום  המזכירות  דרך  שאקבל 

שני ספרים (20 דולר עבור כל ספר).
את  ושלחנו  התעופה  לשדה  נסעתי  "אחר-כך 
כדי  למזכירות  כך  אחר  צלצלתי  וכרגיל  המצות, 
טלפן  שחזרתי,  לאחר  הטיסה.  פרטי  את  להודיע 
מחר  אהיה  איפה  אותי  ושאל  הריל"ג  המזכיר  אלי 
והרבי  הקריאה,  יום  היה  (למחרת  התורה  בקריאת 
היה יוצא באותם שנים לשמוע קריאת התורה במניין 
של התמימים בזאל הקטן). שאלתי אותו מדוע הוא 
יותר  אשאל  שלא  לי  השיב  הוא  אך  לדעת,  מבקש 

מדי שאלות ואבוא מחר לקריאה במניין של הרבי.
לי  אמר  ואז  היעודה,  בשעה  שם  "התייצבתי 
על  הדיווח  את  ישירות  ממני  לשמוע  רוצה  שהרבי 
המשלוח ולהעניק לי את הכסף עבור ספרי התניא. 
כשנגמרה הקריאה והרבי – שב לחזור לחדרו נעצר 
לידי וביקש לשמוע את הדיווח על שילוח המצות. 
הסירטוק  מכיס  הרבי  הוציא  דבריי  את  כשסיימתי 
ספרי  שני  עבור   – דולר  עשרים  של  שטרות  שני 
התניא – ונתנם לי. אחר כך הרבי הוסיף לדבר איתי 

על עוד נושאים".
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ביאורים נפלאים 
מהגדת הרבי

סדר הישיבה של התָנאים סביב שולחן הסדר בבני ברק • מה באמת היה 
קורה אילו לא יצאו אבותינו ממצרים? • מתי חלה מצוות "והגדת לבנך"? 

• ההבדל בין פרעה לצוררי ישראל מאוחרים • מבחר ביאורים נפלאים 
מתוך ההגדה של פסח של רבינו, שופכים אור חדש על נוסח ההגדה, 

תוך עריכת השוואות ודיונים מעמיקים עם פרשני הגדה נוספים, כתבים 
קדומים ודעות שונות • מעובד בידי מערכת 'התקשרות'

מי היה המרא-דאתרא של בני ברק?
"ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן 
ִּבְבֵני  ְמֻסִּבים  ֶׁשָהיּו  ַטְרפֹון  ְוַרִּבי  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ֲעַזְרָיה 

ְבַרק".
כתובות  'דחשיב',  המתחיל  התוספות (דיבור  בעלי 
רבי  בהגדה.  התנאים  הופעת  סדר  על  עמדו  א)  קה, 
עקיבא  שרבי  אף  עקיבא,  לרבי  קודם  הוזכר  אלעזר 
היה חשוב יותר, מפני שמשפחתו מיוחסת יותר מרבי 
עקיבא, שהיה עשיתי לעזרא, וגם בגלל תוארו כנשיא.

לעומת זאת, בעניין הקדמת רבי עקיבא לרבי טרפון 
'אמר',  המתחיל  (דיבור  התוספות  בעלי  קצת  נדחקו 
עבודה זרה מה, א), שהרי רבי טרפון היה רבו של רבי 

עקיבא והיה ראוי להקדימו.
רבינו מיישב את קושיית ה'תוספות' לעניין הקדמת 
של  בהגדה  הק'  ובלשונו  טרפון,  לרבי  עקיבא  רבי 
לרבי  עקיבא  רבי  שמקדים  דהא  לומר,  "ויש  פסח: 
הוא  שם)  זרה  בעבודה  התוספות  (וכקושיית  טרפון 
מרא  הוא  עקיבא  שרבי  ברק  בבני  זה  שאירע  מפני 

דאתרא שם (סנהדרין לב, ב)".
כלומר, מאחר וההסבה המדוברת התקיימה בבני-

ברק, שבה רבי עקיבא הוא ה'מרא דתרא', הרי שהוא 
לפי  טרפון.  לרבי  להקדימו  וראוי  בחשיבותו  קודם 
שבהגדה  הטעם   – נוסף  פרט  מתבאר  רבינו  ביאור 
לשם  לכאורה,  החכמים.  הסבו  שבו  המקום  הוזכר 
כמקום  ברק  בני  העיר  שציון  אלא  זאת?  לציין  מה 

הופעתם  סדר  את  מסביר  החכמים  של  ההתכנסות 
בהגדה.

ראשון  מופיע  איננו  עקיבא  רבי  מדוע  כן,  אם 
ברשימה? מפני שרבי יהושע היה רבו של רבי עקיבא 
חברו.  היה  שאחר-כך  אלא  רבו  היה  טרפון  רבי  (גם 
וראה 'טוב הש"ס' כתובות פד, ב, ושם: "מר סבר רבי 

טרפון רבו הוה ומר סבר חבירו הוה").
בהוצאה השלישית של ההגדה בשנת תשי"ז, הוסיף 
על-פי  הסדר  מפרשים  יש  מצאתי  זמן  "לאחר  הרבי: 
מתבאר  שם".  ותוספתא  ב  מו,  ברכות  רז"ל  מאמר 
בהסבה  שהשתתפו  התנאים  שמות  שהופעת  שם, 
היא למעשה תיאור של צורת הישיבה שלהם. הגדול 
למעלה  לו  שני  באמצע,  ישב  שבתנאים  הבכיר   –
הימנו ושלישי למטה הימנו. לפי זה, רבי אלעזר הסב 
רבי  של  רבותיו   – אליעזר  ורבי  יהושע  רבי  באמצע, 
טרפון  ורבי  עקיבא  ורבי  מהנשיא,  למעלה   – עקיבא 

למטה מהם.

יציאת מצרים פגעה באימפריה המצרית
ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הֹוִציא  א  "ְוִאּלּו 
ָהִיינּו  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו  ָאנּו  ֲהֵרי  ִמִּמְצַרִים 

ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים".
על  הקשה  להגדה  בפירושו  אבודרהם  דוד  רבי 
הנוסח, והכריח שיש לגרוס "הרי אנו ובנינו משועבדים 
במצרים" בהשמטת המילה "פרעה". שכן, בעת סידור 
ישראל,  את  ששעבד  האיש  'פרעה'  מת  כבר  ההגדה 

סוגיותבתורת רבינו
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת צו

י"ד בניסן

שבת הגדול - ערב פסח
את  לקרוא  יש  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  בקריאת 
"וערבה"  את  הן  צו  פרשת  של  הן  ההפטרות:  שתי 

שקוראים בשבת הגדול.
כל  בוצעו  אכן  אם  לבדוק  יש  השבת  כניסת  לפני 
ולליל-הסדר  לשבת  זו  בקביעות  הנחוצות  ההכנות 

(שפורטו בגיליון הקודם).
'למכה   .  . גדול  נס  בו  שנעשה  לפי  הגדול'  'שבת 
מצרים בבכוריהם'. וקבעו נס זה לזיכרון לדורות בשבת 
שלפני הפסח וקראוהו 'שבת הגדול' מפני שהייתה בו 

"התחלת הגאולה והניסים".
לפסח  ההכנה  ענייניה:  וכל  הגדול,  בשבת  השמחה 
כמו לימוד הלכות הפסח, הכנת הילדים ל'ליל הסדר', 
את ארבע הקושיות ושאר ענייני הסדר וכו' -  שיידעו 
צריכים להיות אצל כל אחד ואחת מישראל באופן של 

גדלות.
לאכול  מומלץ  בבוקר  ומחר  הערב  השבת:  סעודות 

חמץ שאינו מתפורר (כמו פיתות וכדומה).
חד- לכלים  מכלי-פסח  מעבירים  התבשילים  את 
פירורים.  לשם  יפלו  אם  גם  חשש  אין  ואז  פעמיים, 
שבת  בחצר (בליל  או  במרפסת  הפת  את  האוכלים  יש 
לאכול  הביתה  ושבים  הנרות),  את  משם  שיראו  רצוי 
את שאר הסעודה, בכלי הפסח (יש להקפיד להתנקות 
מהפירורים). את ברכת המזון יש לברך במקום שאכלו 

פת.
תשל"ד  (בשנת  להתפלל  משכימים  השבת  שחרית: 
את  להזהיר  ויש   ,(7:15 בשעה  לשחרית  הרבי  נכנס 
להאריך  שלא  והגבאים  בעל-הקריאה  שליחי-הציבור, 

בתפילה.
הפטרה: "וערבה לה'" (מלאכי ג,ד-כד).

ומנהגנו  מצה.  לאכול  הדין  מן  אסור  השחר  מעלות 
בחרוסת  הנכנסים  המינים  מכל  היום  לאכול  שלא 

לפי  בחרוסת  שאינם  שקדים,  כולל  לא   - [לכאורה 
מנהגנו] ומרור, וזאת עד אחר ה'כורך' בליל הסדר.

(באזור  רביעית  שעה  סוף  עד  חמץ  לאכול  מותר 
להשליך  הכל,  ולטאטא  לנקות  ויש   ,(10:42 השפלה: 
לרשותנו,  מחוץ  להוציאם  או  לאסלה  הפירורים  את 
יש  אם  בפח-האשפה  ברשותנו (כולל  חמץ  נשאר  ואם 
או  אקונומיקה  על-ידי  כליל  לפוגמו  יש  חלק)  בו  לנו 

סבון-נוזלי, לפני השעה 11:44.
חמירא"  "כל  אומרים  החמץ,  וכילוי  ניקוי  לאחר 
ושלא  שמצאנו  החמץ,  כל  את  מבטלים  ובו  (השני), 

מצאנו.
מותר לאכול פירות וירקות, בשר ודגים - כל היום. 
ואילך,   (15:51 השפלה  (באזור  עשירית  משעה  אך 

אסור לאכול מהם כמות המשביעה.

מנחה
קוראים בתורה בפרשת שמיני. אין אומרים 'צדקתך'.

מ"עבדים  ההגדה,  את  אומרים  מנחה  תפילת  אחר 
היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו". הרבי נהג לאומרה 

עם הציבור, בישיבה על מקומו.
קרבן  סדר  את  אומרים  השקיעה -  קודם  אחר-כך - 

פסח (הרבי אמר זאת בחדרו).
צאת  לפני  הפסח  סדר  עבור  מאומה  להכין  אסור 
קודש  בין  המבדיל  'ברוך  ואמירת   (19:31) השבת 

לקודש'.

יום ראשון
ט"ו בניסן - חג הפסח

מוצאי שבת-קודש
תפילת  ואחר  צאת-הכוכבים  אחר  הנר:  הדלקת 
לקודש".  קודש  בין  המבדיל  "ברוך  אמירת  או  ערבית 
יום-טוב"  של  נר  "להדליק  מברכות  ההדלקה  אחרי 
רצוי  נש"ק,  להדליק  המתחילה  (בת  ו"שהחיינו" 
'שהחיינו' גם  שתתחיל ביום-טוב, כי אז תחול ברכתה 

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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וביתר  בהתעוררות  הניגון  את  ושר  התלהב  הקהל 
מהירות לפי תנועות ידו הק׳. אחר-כך עודד הרבי 

בעוד מספר ניגונים.
באמצע החלוקה עבר החייט שתפר את הסירטוק 
כשמחזיק  רחב  חיוך  לעברו  חייך  הרבי  הרבי.  של 
בידו בסירטוק בתנועת ידו לעבר החייט. כשעבר 
ללכת  וכשהמשיך  הרבי  אליו  חייך  פלדמן  ד״ר 
חייך  הרבי  מיד.  פנה  הנ״ל  הרבי.  אחריו  הביט 
כמה  על  בסדר...  שהכל  הק׳  ידו  בתנועת  וסימן 
וכמה שעברו המשיך הרבי להביט אחרי שעברו גם 

בלי ששמו לב לזה.
בלילה,   1:45 השעה  עד  נמשכה  החלוקה 

ובסיומה התיישב לאמירת ברכה אחרונה. 
מספר  עוד  הגיעו  בברכה,  שהתחיל  לפני 
אנשים. הרבי קם מכיסאו, מזג להם, ואמר: "ברכה 
ברכה  וברך  שוב  התיישב  אחר-כך  והצלחה". 
שלא  אנשים  מספר  עוד  הגיעו  בינתיים  אחרונה. 
לקהל  פנה  וכשסיים  להם  גם  חילק  והרבי  קיבלו, 
את  בידו  ועודד  תצאו",  בשמחה  "כי  לנגן  והחל 

השירה עד שנכנס לחדרו.

יום רביעי, כ"ג ניסן – איסרו חג
בסיום תפילת שחרית בדרכו חזרה בירך נוסעים 
"פָאר געזונטער הייט, "א הצלחה׳דיקען זומער" [= 

נסיעה בבריאות וקיץ מוצלח].
לפני שנסע למקווה חילק צדקה לנוסעים. לאהל 

נסע בשעה 13:10.

בשעה 15:30 החל הכנוס תורה 
בהשתתפות גדולי הרבנים. 

לבקובסקי  זלמן  שניאור  הרב 
שהנחה את הכינוס הזמין את הר׳ 
הרבי  דברי  על  שחזר  הכהן  יואל 
בהתוועדות  אתמול  שנאמרו 

בקשר לכינוס תורה.
ישראל  ר׳  הרה״ג  אחריו 
הוכחה  שהביא  פיקרסקי 
הזכיר  שהרבי  הרמב״ם  לדברי 
פלפול  אמר  וכן  בהתוועדות, 
אחריו  כוסות.  ד׳  עניין  על  עמוק 
עלבערג  שמחה  ר׳  הרה״ג  דיבר 
אחריו  ההגדה.  בפלפול  שהאריך 
צינער  גבריאל  ר׳  הרה״ג  הוזמן 
שאמר  גבריאל׳,  ׳נטע  בעמח״ס 

פלפול בעניין חמץ שעבר עליו הפסח, ובדרוש. 
אחריו אמר הרה״ג הר״י העלער מחברי הבד״ץ 
החמץ  בטול  נוסח  בעניין  פלפול  השכונה  של 
ראש  קלמנסון  הרה״ג  האריך  אח"כ  בארמית. 
הישיבה ב׳ניו־הייבן׳ בפלפול בדיני רשויות בשבת. 

בזה נשלם חלקו הראשון של הכינוס.
מהרגיל  מוקדם  הפעם  מה׳אוהל׳,  חזר  הרבי 
דקות  כמה  אחרי   .19:40 בשעה   - אלה  בימים 
נכנס לתפילה מנחה, והתפללו כשעוד האיר היום. 
אחר-כך נכנס לחדרו. לתפילת מעריב נכנס בשעה 

 .20:15
תורה  הכינוס  המשך  על  הכריזו  התפילה  אחר 
וכן סיום הרמב״ם שיתקיים מיד. לאחר מכן חילק 
מסר  שהרבי  והמים  מהמצות  לבקובסקי  הר׳ 

בהתוועדות, כהשתתפות בכינוס תורה.

יום חמישי, כ״ד ניסן 
ב׳בשורות  נוסעים  בירך  שחרית  תפילת  בסיום 
בשעה  לאוהל  נסע  הרבי  רבה׳.  והצלחה  טובות 
ונכנס  נוסעים  בירך  למכונית  שנכנס  לפני   13:00

למכונית, ולאחר רגע יצא ונתן מטבעות לצדקה. 
דקות  כמה  ואחר   20:30 בשעה  מה׳אוהל׳  חזר 
תפילת  בסיום  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס 
לאנשים  לצדקה  דולר  שני  בחלוקת  החל  מעריב 
ובסיומה  שעה  כרבע  נמשכה  החלוקה  וטף,  נשים 
׳דידן  שירת  את  בידו  מעודד  כשהוא  הרבי  יצא 

נצח׳.

מעמד חלוקת 'כוס של ברכה'. מוצאי 'אחרון של פסח', כ"ב ניסן תש"נ 
JEM ID:123583
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העולם  מן  ובטלה  אבדה  ה'פרעונים'  מלכות  כל  ואף 
תחת  משועבדים  היינו  זה  שבזמן  לומר  שייך  ולא 
מצרים  בארץ  משועבדים  אלא  אחר  או  כזה  'פרעה' 

תהא המלכות אשר תהא. 
היינו  'משועבדים  גרסינן  "לא  האבודרהם:  בלשון 
לפרעה במצרים', אלא 'משועבדים היינו במצרים'. כן 
נראה בעיַני, כי פרעה כבר היה מת. ואם תאמר שכך 
היו קוראים שם המלכים כולם, כבר נתבטל זה השם 

מביניהם בימי מחבר הגדה זו".
וניסו  האבודרהם  בקושיית  עסקו  רבים  מפרשים 
לפרעה  הנפוץ, "משועבדים  ההגדה  נוסח  את  ליישב 

במצרים".
יש שתירצו שהמילים "משועבדים לפרעה" לא באו 
להורות על 'פרעה' בדווקא, אלא, "אמרו משועבדים 
וליורשי  כוחו  לבאי  לומר,  רצונו  לפרעה,  היינו 
מלכותו. ואין צורך לשנות הגירסא ולומר משועבדים 
יודע',  מי  'שניים  הגדת  (רשב"ץ.  במצרים"  היינו 

מפרש ב). 
"משועבדים  המילים  שכוונת  גורס  אחר  הסבר 
על  אלא  המשעבד  זהות  על  להורות  אינה  לפרעה" 
ובני  ובנינו  אנו  עדיין  קאמר,  "הכי  השעבוד:  אופי 
בנינו משועבדים היינו כמו שהיו משועבדים אבותינו 
ובלבנים...  בחומר  קשה  בעבודה  במצרים  לפרעה 
קשה  עבודתו  שהייתה  לפי  פרעה  הזכיר  ולפיכך 

עליהם" (חוקת הפסח, פירוש רמ"פ). 
בפירוש  קצת  לדחוק  צורך  יש  אלה  פירושים  לפי 
ממשמעותן  ולהוציאן  לפרעה"  "משועבדים  המילים 
ובאי  כ'פרעה  מתפרשת  'פרעה'  המילה  הפשוטה; 

כוחו', או שיעבוד קשה כשעבודו של פרעה.
הרבי מציע יישוב חדש, לפיו המילים "משועבדים 

לפרעה" מתפרשות כפשוטן:
אין  כמובן  לפרעה.  היינו  משועבדים  כו'  אנו  "הרי 
מצרים  מלכי  שכל  אלא  משה,  שבימי  לפרעה  הכונה 
נקראו בשם כללי: פרעה. ואף שבימי המשנה וסדור 
האבודרהם.  (וכקושית  זה  מנהג  בטל  כבר  ההגדה 
ולכן השמיט תיבת לפרעה בנוסח ההגדה) יש לומר 
מצרים  שביציאת  מפני  שבטל   – שלנו  נוסח  לתרץ   –
בעליות  הייתה  כך  ואחר  מגדולתה.  מצרים  ירדה 
לא  ִאלּו  אבל  אחרים.  ידי  על  נכבשה  וגם  וירידות 
הוציא הקדוש-ברוך-הוא את אבותינו ממצרים הייתה 
היו  המלוכה  ומנהגי  הנימוסים  וכל  בתוקפה  נשארת 

נשמרים". 

בפירוש  לדחוק  צורך  אין  רבינו  של  ביאורו  לפי 
המילה פרעה וניתן להניחה כפשוטה, שכן, "אלו לא 
 – ממצרים"  אבותינו  את  הקדוש-ברוך-הוא  הוציא 
היה שלטון הפרעונים נשאר בתוקפו, וכל הנימוסים 
היינו  ובנינו  "אנו  ואכן,  נשמרים.  המלוכה  ומנהגי 

משועבדים לפרעה במצרים".
דברי  את  בסוגריים  הרבי  מביא  לדבריו,  כסיוע 
המדרש (ילקוט שמעוני רמז רל) על הפסוק "ויהפך 
לבב פרעה": "מגיד הכתוב שכשיצאו ישראל ממצרים, 
בטלה מלכותן של מצרים... אמרו: עכשיו כל האומות 
ברשותם  שהיו  אלו  מה  לומר:  בזוג,  עלינו  מקישות 
הניחום והלכו להם, עכשיו היאך אנו שולחים לארם 
לנו  להביא  מיסים,  לנו  להעלות  צובה  ולארם  נהרים 
מעלים  העולם  אומות  כל  (שהיו  ושפחות?!  עבדים 
שחרור  שבעקבות  המצרים  וחששו  למצרים,  מיסים 
בני ישראל, יפרקו שאר האומות את עולם של מצרים). 
סופו,  ועד  העולם  מסוף  שולט  פרעה  שהיה  ללמדך, 
והיו לו שולטנות על כל העולם כולו, בשביל כבודן 

של ישראל" (שלא ישתעבדו תחת אומה שפלה).
מדברי המדרש נראה שיציאת בני ישראל ממצרים 
וכי  מצרים,  של  האימפריאליסטית  בשליטה  פגעה 
אך  לה  הוענקו  חלקה  מנת  שהיו  והתוקף  הגדולה 
ורק בשביל כבודם של ישראל. דברים אלה תומכים 
בפירושו של הרבי ש"אילו לא הוציא הקדוש-ברוך-
הוא את אבותינו ממצרים הייתה נשארת בתוקפה וכל 

הנימוסים ומנהגי המלוכה היו נשמרים".
תיבת  השמטת  לאחר  גם  שלכאורה,  מוסיף,  הרבי 
ישראל  שיציאת  להנחה  להגיע  מוכרחים  "פרעה" 
ממצרים היא זו שהביאה לביטול מלכות מצרים, שכן 
רק כך ניתן להבין את דברי ההגדה "משועבדים היינו 
שם  את  לכנות  המנהג  ביטול  מלבד  שכן,  במצרים". 

הרה"ג עזרא בנימין שוחט עסק רבות בדקדוק דברי הרבה ב'הגדה'. 
בשלב מסוים זכה שהרבי התייחס לעיוניו וביאוריו. 

במכתב 'כללי פרטי' מט"ו כסלו תשכ"ט הוסיף הרבי וכתב לו: 
"אין לדייק כ"כ [= כל-כך] בהפיסוק שבהגש"פ [= שבהגדה של 
פסח] עם הלקו"ט [= הלקוטי טעמים] הנדפסת". (אגרות קודש 

חלק כ"ו עמוד מב)
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מלך מצרים "פרעה", היו זמנים שבהם מלכות מצרים 
עמים  לשעבד  בכוחה  היה  ולא  ובטלה,  חרבה  עצמה 
ישראל  יציאת  שאילולא  כורחך  על  אלא,  תחתיה. 
ולא  בתוקפה  נשארת  מצרים  מלכות  הייתה  ממצרים 

בטלה, כולל דפוסי השלטון ותופעת העבדּות.
כן  לומר  צריך  כרחך  "ועל  אדמו"ר:  כ"ק  ובלשון 
האבודרהם  נוסח  לפי  גם   – אומרים  שהיו  מה  לתרץ 
– משועבדים היינו במצרים, אף בזמן שבטלה מלכות 

מצרים".

'והגדת לבנך' - בראש חודש, 
בי"ד או בט"ו?

"ָיכֹול ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 'ַּבּיֹום ַההּוא'. ִאי 
'ַּבֲעבּור  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  יֹום?  ִמְּבעֹוד  ָיכֹול  ַההּוא,  ַּבּיֹום 
ַמָּצה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  ָאַמְרִּתי,  א  ֶזה  ַּבֲעבּור  ֶזה'. 

."ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶני

'והגדת  מצוות  קיום  שמועד  לומר  הסברה 
לבנך' הוא בראש חודש, מתבססת על כך שהציווי 
קרבן  אודות  ישראל  לבני  משה  שמסר  המקורי 
מקום  יש  לפיכך,  ניסן.  חודש  בראש  ניתן  פסח 
לבנך'  'והגדת  מצוות  תתחיל  לדורות  שגם  לומר 
– לספר אודות נפלאות היציאה ממצרים – בראש 

חודש.
ההוא".  "ביום  מהמילים  נשללת  זו  סברה 
לפנינו  מונחים  והמרור  המצה  שבו  ביום  כלומר, 
– בליל הסדר. ועדיין, יש מקום לטעון שהמילים 
מועד  בניסן,  י"ד  יום  על  מורות  ההוא"  "ביום 
הקרבת פסח, שכן הקרבת הפסח מוזכרת בכתוב 
קודם לכן: "והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני... 
אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש 
רש"י)   – פסח  (של  הזאת  העבודה  את  ועבדת 

בחדש הזה".
זה",  "בעבור  מהמילים  נשללת  זו  סברה 
ומרור  מצה  שפסח  "בשעה  היא  שמשמעותן 
מונחים לפניך". את מצוות "והגדת לבנך" מקיים 
ומרור.  מצה  אכילת  על  שמצּוֶוה  בשעה  האב 
"בעבור זה" – בעבור שאקיים מצוות אלו, "עשה 

ה' לי בצאתי ממצרים".  
מובא:  הקדוש  לשל"ה  השמים'  'שער  בסידור 
"העולם מקשים קיצור לא לכתוב רק 'בעבור זה'".

ביאור הדברים: 
מהכתוב "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור 
זה עשה לי ה' בצאתי" למדנו שאת מצוות 'והגדת 
"בשעה   – זה'  'בעבור  אשר  במועד  לקיים  יש  לבנך' 
שמצה ומרור מונחים לפניך". לפי זה, המילים "ביום 
ההוא" מיותרות לכאורה, שכן הן אינן מורות על ליל 
ט"ו בניסן אלא על "מבעוד יום", יום י"ד בניסן, מהי 
ולומר  לקצר  היה  נכון  בכתיבתן?  התועלת  כן  אם 

"והגדת לבנך בעבור זה וגו'"!
הרבי מיישב את הקושי בפשיטות: 

היינו  לבדן,  זה"  היו נאמרות המילים "בעבור  אילו 
סבורים כי הן מורות על יום י"ד בניסן, מועד הקרבת 
על  לבנך'  'והגדת  מצוות  את  ומחילים  הפסח,  קרבן 

התאריך י"ד בניסן – מועד הקרבת קורבן הפסח.
אך מאחר שנאמרו בכתוב גם המילים "ביום ההוא", 
המורות על יום י"ד בניסן, שוב לא ניתן לפרש גם את 
הן  הרי  כן  שאם  זה,  מועד  על  זה"  "בעבור  המילים 
מיותרות, ובהכרח לפרשן על מצה ומרור, "בעבור זה" 
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אחר-כך הורה לגבאי שיכריז, והנ״ל הכריז ש"כל 
זאת".  לעשות  שיזדרז  ידיו  את  נטל  לא  שעוד  מי 
עונה  כשהרבי  בחגך׳  ׳ושמחת  לשיר  החל  הקהל 
הימנית  בידו  הניף  השירה  בזמן  'לחיים'.  לקהל 
באמירת  החל  ואחר-כך  בשמחה  פעמים  מספר 

השיחה.
מהכוס,  הרבי  שוב  שתה  זו  שיחה  בסיום 
לכיוון  בידו  הניף  והרבי  בימיו׳  ׳יפרח  שר  הקהל 
הפירמידה המערבית בתנועות נמרצות, ובשמחה 

רבה. אחר-כך החל באמירת שיחה ב׳.
הכוס  שתיית  את  הרבי  סיים  השיחה  לאחר 
מהמצות.  ואכל  כוסות),  ד׳  שתית  אודות  (הזכיר 
הקהל שר "על אחת כמה וכמה", והרבי הניף בידו 
הפירמידה,  לעבר  בעיקר  רבה  ובשמחה  בחזקה 
אחר-כך המשיך בתנועות סיבוביות והקהל שר את 
הניגון בשמחה רבה ובמשך זמן רב. אחר-כך החל 

באמירת השיחה הבאה.
בסיום שיחה זו הורה הרבי שימזגו לו כוס נוספת 
ושתה עד הסוף, אחר-כך הכריז הר׳ שניאור זלמן 
תורה  הכינוס  על  הישיבה)  (מראשי  לבקובסקי 
כוס  לו  שימזגו  ביקש  הרבי  חג.  באיסרו  שיתקיים 

ג׳, שתה עד הסוף והחל בשיחה.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ׳הוא אלוקינו׳. הרבי 
הכוס  את  שתה  נוספת,  כוס  לו  שימזגו  הורה 
הרביעית ואכל מהמצות. תוך כדי כך פנה למזכיר 
הראה  ובחיוך  הבימה  על  שישב  מינדל  ניסן  הר׳ 
שתה  אם  כשואל  הק׳  בידו  אצבעותיו  ארבעת  עם 
שיחה  באמירת  החל  אחר-כך  כוסות.  הד׳  כל  את 

נוספת.
בשיחה האחרונה הורה לנגן את הניגונים של כל 
רבותינו נשיאנו יחד עם הזכרת שמם לפני כל ניגון 

(זהו דבר חידוש).
ניגון  כל  כשלפני  בניגונים  החל  כהן  יואל  הרב 
הכריז על שמו של א׳ הרביים בעל הניגון. בינתיים 
הורה הרבי למזוג לו כוס נוספת ושתה את הכוס 

החמישית עד הסוף (כך היה גם בשנה שעברה). 
המגיד  להבעש״ט,  תנועות  הג׳  ניגון  ניגנו 
פני  הרצינו  בניגונים  כשהחלו  הזקן.  ואדמו"ר 
את  שעצם  ונראה  מעט  מורכן  היה  ראשו  הרבי, 
עיניו הק׳. ניגן בלחש עם הקהל ומידי פעם הניד 
בראשו לפי הניגון. הקהל שר את הניגון בדביקות 

מיוחדת. אחר-כך ניגנו "אלי אתה" לאדמו"ר הזקן 
ובניגון זה הרים הרבי את עיניו הק׳ וענה 'לחיים' 

לכמה. 
האמצעי.  לאדמו"ר  ה׳קאפעליע׳  ניגנו  אחר-כך 
בהמשך  נשאר  וכך  ראשו  הרכין  שוב  זה  בניגון 
הניגונים. ניגנו 'ימין ה'' לאדמו״ר הצ״צ, 'לכתחילה 
את  וכשהתחילו  מהר״ש,  לאדמו״ר  אריבער' 
בראשו  הרבי  הניד  זה,  בניגון  הידועה  התנועה 
עיניו  מורכן  כשראשו  זו  תנועה  לעידוד  בחזקה 
עצומות ופניו נלהבות. כך הניד בראשו הק׳ מספר 

פעמים. 
הרש״ב,  לאדמו״ר  ההכנה  ניגון  ניגנו  אחר-כך 
לחלל  והביט  עיניו  את  הרבי  הרים  וכשסיימו 
לאדמו״ר  ה׳בינוני׳  ניגון  לנגן  כשהחלו  ביהמ״ד... 
הרי״צ, הרצינו פני הרבי במיוחד וראשו הק׳ עדיין 
הניד  לא  הניגון  כל  ובמשך  עצומות  ועיניו  מורכן 
בראשו הק׳. כששרו הניגון ״אתה בחרתנו״ של כ״ק 
בראשו  הניד   - הניגון  באמצע   - שליט״א  אדמו״ר 
(ועיניו  נלהבות  כשפניו  יותר  נמרצות  בתנועות 
השירה  את  הקהל  הגביר  אלו  ברגעים  עצומות). 

בדביקות שמחה ובעוז. 
"שיבנה  שינגן  לחזן  הרבי  הורה  אחר-כך 
ביהמ״ק", וכל עת שניגן החזן את ה״יהי רצון" היו 
ידו  הניף  הצטרף  וכשהקהל  רציניות,  הרבי  פני 
בתנועות חזקות. אחר-כך הורה שינגן "ניעט ניעט 
ניקאווא" ושוב עודד בתנועות חזקות ובמשך זמן. 
בענטשען  דַארפן  ווָאס  "די  בחיוך:  אמר  אחר-כך 
לברך  שצריכים  אלו   =  ] בענטשען״  זיכער  וועלן 

וודאי יברכו]. 
'מים  אחרי  מהמים.  מעט  הרבי  שתה  אחר-כך 
מצטרף  כשהקהל  הכוס  על  הרבי  זימן  אחרונים' 
(הרבי מסיים כל קטע מברכת המזון בקול). בסיום 
ברכת המזון עמד הרבי לתפילת מעריב. אחר-כך 
שישית  כוס  (זוהי  הכוס  את  ושתה  הבדלה  עשה 
מתחילת הסעודה), ואחריה החל בחלוקת כוס של 

ברכה. 
החלוקה החלה בשעה 22:30. לרבים מהעוברים 
אמר הרבי 'ברכה והצלחה׳. קהל התמימים ואנ״ש 
וכשהחלו  החלוקה,  בעת  כרגיל  ניגונים  שרו 
בפתאומיות  הרבי  החל  'שאמיל'  הניגון  את  לנגן 
מפתיעה להניף את ידו בתנועות חזקות ובשמחה. 
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יום שישי, ח"י ניסן
אף  על  כי  לציין  יש  כרגיל.  התנהלו  התפילות 
כשנכנס  הקהל,  לכיוון  ומסתובב  מעודד  שהרבי 

לתפילות ניכרת בימים אלו רצינות על פניו הק'.

שבת קודש, י"ט ניסן
בתפילת מוסף ב׳שים שלום׳ כשהחזן החל לשיר 
מניף  החל  כשלפתע  בידו  עודד  הרבי  זה,  בקטע 
שלא  הסטענדער)  על  (לא  נמרצות  בתנועות  ידו 
כרגיל. הקהל הגביר את השירה ביתר שאת וביתר 

עוז.
בתפילת מנחה אחר קריאת התורה הורה הרבי 
לפניו  שילך  הספר-תורה  את  שהחזיק  לזה  בידו 

לאחר שהנ״ל חיכה בתחילה שהרבי יעבור.

יום ראשון, כ' ניסן
אחר תפילת שחרית החל הרבי בחלוקת דולרים 

לצדקה, כבכל ימי ראשון.
תפילת   .13:50 השעה  עד  נמשכה  החלוקה 
הרבי  כשחזר   .15:15 בשעה  כרגיל  הייתה  מנחה 
בדרכו מהתפילה מסר א׳ פתק לרבי. הרבי נעצר, 
והמשיך  סידורו  לתוך  הכניסו  הפתק,  את  לקח 

לחדרו.
 - פסח"  של  "קונטרס-אחרון  לאור  יצא  היום 
מארץ  צאתך  "כימי  ד״ה  מהרבי  "מוגה"  מאמר 
מצרים אראנו נפלאות" שנאמר בהתוועדות אחרון 

של פסח ה׳תשי״ב.

כ"א ניסן, יום שביעי של פסח
בקריאת-התורה עמד הרבי במשך כל הקריאה 
(שלא כרגיל), וכשהבעל קורא הגיע ל׳שירת הים׳ 
הקהל.  לכיוון  נוטות  הק׳  כשפניו  הרבי  הסתובב 
בחומש,  הביט  הסטענדער,  של  הצד  על  עמד 
ומידי פעם הרים את עיניו והביט על הבעל קורא. 
כך נשאר עד סיום הפסוק "ותען להם מרים", וחזר 

לעמוד כרגיל.
בהפטרה כפל הרבי פעמיים "וירום" בפסוק "חי 

ה׳ וברוך צורי וירום אלוקי ישעי".
תפילת מנחה הייתה בשעה 17:30. ה׳תהלוכה׳ 
של  בשביעי  שנה  כמדי  מכן.  לאחר  מיד  החלה 

בעידודו  גדולה  לתהלוכה  הקהל  כל  יוצא  פסח 
מנת  על  יורק  בניו  הסמוכות  לשכונות  הרבי,  של 

להביא לכל אחד את דבר ה׳.
אלפים  של  קהל  לצאת  עמד   17:45 בשעה 
לתהלוכה. הרבי יצא מחדרו ועמד בפתח הראשי 
של 770. הקהל הרב שעמד מסביב החל לשיר את 
׳מארש נפוליאון׳, והרבי עומד כמצביא על גדודיו 
העוברים  כל  את  הק׳  בעיניו  וסוקר  בידו  ומניף 
מולו. הקהל צועד מול הרבי בשמחה. כך במשך 
ומידי  עומד  כשהרבי  בתהלוכה  הקהל  עבר  זמן 
פעם מניף בידו ובמבטו הק׳ מלווה כל אחד ואחד. 

מדי פעם מלמל הרבי משהו.
רוב  קבוצות.  לכמה  הקהל  התפצל  באמצע 
בבתי  לדבר  ׳פלעטבוש׳  לשכונת  הלך  הקהל 
הכנסת, חלקם לשכונות ׳קנרסי׳ והסביבה, וחלקם 
ל׳איסט סייד׳ במנהטן. התהלוכה הייתה כל הדרך 

בליווי משטרה שסגרה את הכבישים. 
 ,22:30 בשעה  לערך  חזרו  ההולכים  של  רובם 
770 בחצר  עמד  הקהל  שיגיעו.  לאחרונים  וחיכו 
מנת  על  טובה  זווית  לתפוס  כמובן  והשתדלו 
לשיר  והחלו  כולם  שחזרו  לאחר  היטב.  לצפות 
׳מארש  את  עצומה  ובשמחה  אדירה  בשירה 
מחדרו,  הרבי  יצא  דקות),  שתי  (במשך  נפוליון׳ 
בידו  מניף  והחל   770 של  הראשי  בפתח  עמד 
בתנועות נמרצות. הקהל ברגעים אלה הגביר את 
השירה ושר בכל כוחו, וכך במשך כמה דקות הניף 
ביותר  מהירות  סיבוביות  בתנועות  בידו  הרבי 
ולאחר מכן נכנס לחדרו. הקהל המשיך בריקודים 

סוערים ובשמחה רבה.

כ"ב ניסן, אחרון של פסח
ב׳זאל׳   18:30 בשעה  התקיימה  מנחה  תפילת 
לקראת  להתוועדות.  התכוננו  כשלמטה  למעלה 
נטל  הקהל  גדותיו.  על   770 התמלא  ההתוועדות 

ידים לסעודת משיח.
זמן   ,19:20 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
עד  שמח  ניגון  ניגן  הקהל  השקיעה.  לפני  קצר 
שהרבי התיישב במקומו. הרבי נטל את ידיו הק׳, 
ואכל  במלח,  פעמים  ג'  טבלה  מצה,  חתיכת  לקח 
שימזוג  יוניק  בערל  לר'  הורה  אחר-כך  מהמצות. 

לו את הכוס, ושתה מעט מהיין.
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– במועד קיום מצוות מצה ומצוות מרור. נמצא, כי 
המילים "ביום ההוא" אינן מיותרות, אלא הכרחיות 
הינו  לבנך"  "והגדת  מצוות  קיום  שמועד  ללמדנו 

זמן קיום מצוות אכילת מצה ואכילת מרור.
כו'  זה  "[בעבור]  אדמו"ר:  כ"ק  של  בלשונו 
דמדבר  לומר  ואין  ומרור.  מצה  שיש]  [בשעה 
בפסח לבד ואם כן הוא מבעוד יום, דאם כן התיבות 
מיותרות   – ההוא'  'ביום  התיבות  או  זה'  'בעבור 

(ומתורצת הקושיא שבסידור שער השמים)".

בין פרעה לצוררי ישראל האחרים
"ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶׁשא ֶאָחד ִּבְלַבד 
ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים 
ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם".

הושמטה  פסח  של  הגדה  של  נוסחאות  בכמה 
המילה "לכלותנו", והנוסח הוא "שלא אחד בלבד 

עמד עלינו".
אויבי  ליתר  פרעה  בין  מחלקות  אלה  נוסחאות 
בני  את  להשמיד  ביקש  לא  שפרעה  ישראל, 
ישראל  אויבי  ואילו  בלבד,  לשעבדם  אלא  ישראל 
מבקשים  ודור",  דור  "בכל  יותר,  המאוחרים 

"לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".
אחת הנוסחאות הללו מופיעות בפירוש זבח פסח 
הכרחית  זו  השמטה  כי  המבאר  אברבנאל),  (לר"י 
משום שפרעה ביקש רק לשעבדנו ולא "לכלותינו". 
ובלשונו: "הסתכל והתבונן, שאמר שלא אחד בלבד 

'לכלותינו' כי  עמד עלינו ולא אמר המגיד בזה מלת 
אם עמד עלינו בלבד, לפי שהאחד הוא שמזכיר כיוון 
כוונתו  הייתה  שלא  וידוע  מצרים  מלך  פרעה  אל  בו 
לכלותם כי אם לשעבדם ולכן היה מחזיק בהם לבלתי 
שלחם, ולכן אמר המגיד שזה האחד עמד עלינו לצר 
ואויב, וכן בכל דור ודור עד היום עומדים עלינו ולא 
רק כדרך פרעה לתכלית השעבוד כי אם גם לכלותינו 

מעל פני האדמה".
ברם בכמה וכמה נוסחאות, וכן בנוסח רבינו הזקן, 
הנוסח  את  מיישב  הרבי  "לכלותנו".  המילה  מופיעה 
באופן הבא: בתחילה אומנם לא ביקש פרעה להשמיד 
הייתה  האובדן  וגזירת  לשעבדו,  אלא  כולו  העם  את 
רדף  כאשר  מכן,  לאחר  ואילו  בלבד,  הזכרים  על 
חרבי  אריק  אויב...  "אמר  סוף,  בים  ישראל  בני  אחר 

תורישמו ידי" – כלומר, להשמיד את כולם.
הרבי מציין שכך מפורש במהר"ל (גבורות ה' פרק 
נד. פירוש דברי נגידים על הגש"פ) בפירוש הפסוק: 

שלל',  אחלק  אשיג  ארדוף  אויב  'אמר  אומר  "הכתוב 
משמע שרצה לאבד את הכל, לא את הזכרים בלבד".

תרגומי  מתוך  משתמע  גם  שכך  מוסיף  הרבי 
אונקלוס ויונתן בן עוזיאל. בתרגום אונקלוס: "אשלוף 
חרבי תשיצינון ידי" ( = תשמידם ידי), ובתרגום יונתן: 
כדין  בתר  מן  קטיליהון  אדם  מן  נפשי  תתמלי  "וכד 
לאחר   =  ) ימיני"  ביד  יתהון  ואישצי  חרבי  אשלוף 
ביד  ואשמידם  חרבי  אשלוף  הרוגיהם  מדם  שאשבע 
רק  להרוג  הייתה  לא  פרעה  כוונת  כי  נראה,  ימיני). 
לשיטתו,  פסח',  ב'זבח  פירש  שאכן  (כפי  חלקם  את 
משה,   – העם  נבחרי  את  רק  להרוג  התכוון  שפרעה 

אהרון והזקנים) אלא להשמיד ולכלות את כל העם.
נמצאה נוסחתנו מיושבת וברורה.

שבעים נפש או כוכבי השמים?
"ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב. 
ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  'ְּבִׁשְבִעים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכָמה   – ְמָעט'  'ִּבְמֵתי 
ְּככֹוְכֵבי   ֶהי-ֱא ה'   ָׂשְמ ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה,   ֲאבֶֹתי

סידור 'שער השמים' להשל"ה
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ַהָּׁשַמִים ָלרֹב".
וחמישים): "בעניין  אחד  (שער  פסח'  ב'זבח  הקשה 
הדרשות האלה לא עשה בהן המגיד דבר, כי אם הביא 
וידוי  בפרשת  תבוא'  כי  'והיה  בסדר  שבאו  פסוקים 
בסדר  שבאו  אחרים  פסוקים  על  והוכיחם  ביכורים, 
'ואלה שמות' 'וארא' ו'בא אל פרעה' כו'. ויש לשאול: 
מה זו ראיה להביא פסוקים לראיה על פסוקי בהיות 

אלו ואלו דברי אלוקים חיים?".
הפסוק  על  ראיות  בפסוקים  רואה  פסח'  ה'זבח 
פסוק  כיצד  מקשה  הוא  זה  ולפי  תבוא',  'כי  מפרשת 

מן התורה יכול לשמש ראיה לפסוק אחר מן התורה.
מליסא,  יעקב  (לרבי  ניסים  מעשה  בפירוש  גם 
בעל 'נתיבות-המשפט') הקשה כן: וכי מביאים "קרא 
קושיות  שתי  זו  בפסקה  להקשות  והוסיף  לקרא?!", 

נוספות:
הינו  וגו'"  אבותיך  ירדו  נפש  "בשבעים  הכתוב  ב) 
"מתי  מועטים,  היו  למצרים  שהיורדים  כך  על  ראיה 

גם  בהגדה  הובאו  מדוע  קשה  כן  ואם  מעט", 
המילים "ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמיים 
הראשונות  מהמילים  היא  הראיה  הלא  לרוב", 
מצרימה"  אבותיך  ירדו  נפש  "בשבעים   – בלבד 

ואילו יתר המילים מיותרות לגמרי!
וגו'"  אבותיך  ירדו  נפש  "בשבעים  הפסוק  ג) 
נאמר בספר דברים. לכאורה, מתאים יותר להביא 
ראיה לכך שהיורדים למצרים היו מועטים מכתוב 
מוקדם יותר, בספר בראשית (מו, כז): "כל נפש 

הבאה בית יעקב מצרימה שבעים".
הרבי מבאר את הפסקה ומיישב את הקשיים:

ראיה  להביא  איננה  ההגדה  מחבר  כוונת  א) 
להרחיב  אלא  מעט",  במתי  שם  "ויגר  לפסוק 
מעט"  "במתי  המילים  הכתוב.  כוונת  את  ולפרט 
הכתוב  מובא  ולפיכך  דיין,  מבוארות  אינן 
"בשבעים נפש ירדו אבותיך מצריימה וגו'" שבו 

נאמרים הדברים בצורה מבוארת ומפורטת.
כמה  לעוד  נכון  זה  ביאור  כי  מוסיף  הרבי 
"כמה  המילים  מופיעות  בהם  בהגדה  מקומות 
ראיה  להביא  הכוונה  אין  בהם  גם    – שנאמר" 
המילים  משמעות  את  להרחיב  אלא  הכתוב  מן 

שבספר דברים בפרשת "ארמי אובד אבי".
גם  שכולו,  משום  במלואו  מובא  הכתוב  ב) 
חלקו השני, מוסיף לביאור המילים "במתי מעט":
נפש",  "שבעים  המספר  פירוט  עצם  מלבד 
"ויגר   – שבכתוב  הסיפור  למגמת  מסייע  הכתוב 
שם במתי מעט" – ומדגיש כי "שבעים נפש" הינו 

מספר מועט. 
"שבעים  יעקב  בני  מנו  שבו  המצב  מוצג  בכתוב 
נפש", לעומת מצב שבו "ועתה שמך... ככוכבי השמים 
הם  שאלה  הוא,  הכתוב  מן  העולה  המסר  לרוב". 

מצבים שונים ומנוגדים, מיעוט מול ריבוי.
שמך  ועתה  ירדו...  נפש  "בשבעים  שהכתוב  נמצא, 
במתי  שם  "ויגר  הכתוב  ללומד  רב  סיוע  מביא  וגו'" 
נפש"  המספר "שבעים  את  מפרט  שהוא  מפני  מעט", 

ומדגיש כי זהו מספר מועט. 
הראשון  חלקו  בציטוט  דיי  לא  מדוע  מובן  זה  לפי 
מצריימה"  אבותיך  ירוד  נפש  הכתוב – "בשבעים  של 
אלוקיך  ה'  שמך  השני – "ועתה  חלקו  גם  נדרש  אלא 
ככוכבי השמים לרוב". יש צורך בשני חלקי הכתוב על 

מנת לבאר ולהאיר את המילים "במתי מעט".
הכתוב  הובא  לא  מדוע  מובן  האמור,  לאור  ג) 
מבראשית "כל נפש הבאה בית יעקב מצרימה שבעים". 
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"נסיעה  נוסעים  בירך  לחדרו  שנכנס  לפני 
בהצלחה, א'גוט מועד".

יום חמישי, י״ז ניסן 
המעלית  ליד  עמדו  שחרית  תפילת  בסיום 
העסקן ר׳ אלימלך נוימן ועוד אחד מעסקני גור. 
לחדרו,  שנכנס  לפני  מהמעלית  יצא  כשהרבי 
מהרב  שליחות  להם  שיש  לרבי  נוימן  הרב  אמר 

יעקב אלתר (בנו של האדמו״ר מגור). 
הרבי נכנס לגן-עדן התחתון והם נכנסו אחריו. 
דקות  כעשרים  במשך  עמם  ודיבר  עמד  הרבי 
ויותר בנוכחות המזכירים. הרבי דיבר בתוקף רב 
ובין השאר אמר להם שעומדים פה מהמזכירים 
יצאו  השניים  הדברים.  את  יסלפו  שלא  כדי 

נבוכים, ולא סיפרו פרטים ממה שהיה בפנים.
להלן רשימת תוכן דברי הרבי לעסקנים הנ"ל: 

עשיריות  כמה  זה  ומקדם  מאז  עמדתי  א. 
במשך  פעמים  וכמה  כמה  נתפרסם  וגם   - שנים 
הערבים)  (מן  נפש  פיקוח  שמטעמי  אלה  שנים 
עם  ומתן  משא  המנהלת  במפלגה  לתמוך  אסור 
מארץ-הקודש  שטחים  החזרת  דבר  על  הערבים 
בעת  במפלגה  לערבים  עזה)  שומרון,  (יהודה, 
בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגיה בנוגע לארגון 
והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה 
 – יש״ע   - השטחים  החזרת  בענייני  באחריותם 
ועוד, פיקוח נפש דבני-ישראל שליט״א, ועמדתי 

זו לא השתנתה כלל וכלל.
שמוסיף   - ביותר  ועיקרי   - הנ״ל  על  נוסף 
דבני-ישראל  נפש  דפיקוח  העניין  על  יותר  עוד 
שליט״א - לא רק בכוח אלא עובדא דהוה רחמנא 
ליצלן, והוא - שמאז שמהמפלגה הנ״ל נפגשו עם 
באי כוח הערביים וניהלו משא ומתן עמהם (אף 
שהפרטים לא נתפרסמו לעת עתה במכתבי-עת 
באה״ק), והידיעה על דבר פגישה זו התפרסמה 
הערבים,  בין  ובמילא  אחרים  עת  במכתבי 
וכתוצאה מזה מביאות – על פי טבע ושכל - זה 
בפעולות  המשיכו  מקומות  בכמה  שהערבים 
שליט״א  בני-ישראל  מאחינו  וכמה  כמה  והזיקו 

ועד לידי רצח רחמנא ליצלן. 
במדינות  גם  אלא  בארץ-הקודש  רק  ולא 

הרי  אלה,  דיבור  בעת  שבאם  יודע  ומי  אחרות, 
יארע  לא  ממש  זה  שברגע  וכו',  פה  תפתח  לא 
משהו ליהודי, היל״ת, כי עוד ידם נטויה, וידוע 
שבכדי למנוע זה - זהו רק באם הממשלה תהיה 
כזו שיש לה יד תקיפה, ויד חזקה עליהם, וכמו 
שראינו בעבר, ויכולים לברר ע״ד כהנ״ל בארץ-
הקודש – על ידי המומחים לאותו דבר. ומכיוון 
שלפי עניות דעתי - בחירה במפלגה הנ״ל תגרום 
שולחן-ערוך  פי  על  מוכרחני  נפש,  לפיקוח 
זה  דבר  על  ולעורר  הפעם  עוד  דעתי  להביע 

שאסור לבחור בהנ״ל.
ב. ע״ד ההצעה לבחור בהנ״ל לזמן קצר ואחר-
שעל- יבטיח  מי   (1 וכו׳  מהממשלה  לצאת  כך 

ידי-זה תבוטל ממשלתו. 2) והוא העיקר - עצם 
על  תעלה  הנ״ל  שהמפלגה  והפרסום  הסברא 
כיסא הממשלה, ועוד יותר שכן יהיה בפועל, ייתן 
חיזוק עוד יותר לערבים, והתוצאות מי ישורנה. 
לזה לדעתי אסור להרשות למפלגה הנ״ל להקים 

ממשלה אפילו לרגע אחד.
ג. ע״ד שאלת כבוד מועצת גדולי התורה וכו׳ - 
1) מעולם לא עלה בדעת מי שהוא לפגוע בכבוד 
התורה  גדולי  מועצת  ובכבוד  בכלל  ישראל 
דבר  על  שמדובר  מכיוון   (2 בפרט.  שליט״א 
בקשר  זה  דרך  על  לעורר  מוכרחני  נפש,  פיקוח 
המועצת  חברי  שהחלטת  ובפרט  להחלטתם, 
הייתה ברוב דלא מינכרא, והיה רק לפני זמן קצר. 
ועוד שעד עתה - לפי מיטב ידיעותיי - אף פעם 
הליכוד.  עם  רק  המערך  עם  פעולה  שיתפו  לא 
ולאחרונה - בימים הכי אחרונים - נתפרסם אשר 
הנשיא - ׳הפרעזידענט׳ דארה״ב חזר עוד הפעם 
שאין  העתיקה  לירושלים  בנוגע  הצהרתו  על 
ליהודים להתיישב שם, ומר קרטר - נשיא ארה״ב 

מלפנים - אמר דברים חריפים נגד אה״ק וכו׳.
עד  מהנכון  בכלל  הרי   - מובנים  מטעמים  ד. 

כמה שאפשר לא לערב מי שהוא מחו״ל.
כל זה נרשם ע״י המזכיר הריל״ג ונשלח לכמה 

רבנים ועסקנים באה״ק.
הלילה התקיימה התוועדות חסידים לרגל ח״י 
ניסן, יום הולדת אביו של הרבי הרה״ג הרה״צ ר׳ 

לוי"צ ז״ל, בארגונו של הגבאי ר״י פינסון.
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וכן  וחצי,  מצה  ולחלקם 
לחברי המזכירות.

אחר-כך חילקו חברי הכולל 
את המצות שקיבלו בביהמ״ד 

למטה, לכל תושבי השכונה.

ליל א דחג הפסח
החל  ערבית  תפילת  אחר 
בפתח  מצות  בחלוקת  הרבי 
מאנ״ש  לכמה  הק׳  חדרו 
שמקבלים מידי שנה. כל אחד 
מצה  נתן  ולחלקם  מצה  קיבל 
אחר-כך  חתיכות.  כמה  ועוד 
את  לערוך  הקהל  כל  התפזר 

הסדר כל אחד בביתו.
הרבי ערך את ה׳סדר׳ לבדו בחדרו הק׳. בשעה 
מהפתח  חמתך'  'שפוך  לאמירת  הרבי  יצא   00:08
כשהוא  פארקווי,  איסטרן  לשדרת  הפונה  הצדדי 
הדלת.  את  פתח  מהמשב״קים  א׳  בגרטל.  לבוש 
בידו  לשניים  מקופלת  ה׳הגדה׳  את  החזיק  הרבי 

הימנית. 
הלבנה)  את  (כמחפש  השמיימה  הביט  בתחילה 
חמתך׳  ׳שפוך  הלבנה  לאור  לומר  החל  ואחר-כך 
(לא החזיק נר בידו). (כמה מהתמימים זכו לראות 
הסתובב,  אחר-כך  מיוחד).  מחזה  זה  והיה  זאת, 

הביט על המזוזה, וחזר לחדרו.

יום שלישי, ט"ו ניסן. יום א' דחג הפסח
יש   .10:00 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
לציין שבמשך כל הימים האלה, מי״א ניסן, מונח 
שכאמור  ניסן",  י״א  "קונטרס  המאמר  בסידורו 

הרבי חילקו לכל אחד.
בשעה 19:00 התקיימה תפילת מנחה.

של  ערבית  לתפילת  הרבי  נכנס   20:15 בשעה 
הנעים  טלישבסקי  ר״מ  החזן  הפסח.  דחג  ב׳  ליל 
בזמירותיו. ב׳הלל׳ ניגן החזן כל קטע בניגון אחר, 
בקטע  הקהל.  את  בידו  עודד  הרבי  פעם  ובכל 
וכן  במיוחד.  חזק  עודד  גוים׳  כל  ה׳  את  ׳הללו 
זמן  ובמשך  חזק  עודד  ההלל  של  האחרון  בקטע 

רב, וכשיצא מהתפילה הניף בידו לעבר החזן.
גם הלילה חילק הרבי מצות בפתח חדרו, לאותם 

שקיבלו אמש, עבור הסדר השני.
לחזות  תמימים  יותר  הרבה  המתינו  הלילה 
חמתך׳  ׳שפוך  אמירת  של  המיוחד  במעמד 
שהפעם  אלא  הרבי  יצא   00:10 בשעה  ואכן 
אחד  החזיק  הדלת  את   .770 של  הראשי  מהפתח 
נר  השמאלית  בידו  החזיק  הרבי  מהמשב״קים. 
החזיק  הימנית  ובידו  מוזהב,  פמוט  בתוך  דולק 
את ה׳הגדה׳ כשהיא מקופלת לשניים, ונעמד כשני 
לצד ימין והחל  הפתח כשפונה מעט  אחר  צעדים 

לומר את ׳שפוך חמתך׳. 
חשכת  את  שבקע  הנר  לאור  האירו  הק׳  פניו 
אפשר  שאי  מאוד  מיוחד  מחזה  זה  והיה  הלילה 
על  מעט  הביט  שחזר,  לפני  גיליון.  עלי  לתארו 
על  הביט  כשהסתובב  מולו.  שעמדו  התמימים 
ה׳סדר׳.  את  להמשיך  הק׳  לחדרו  ונכנס  המזוזה 
מיהרו  זה  נפלא  מחזה  לראות  שזכו  התמימים 

לעשות את ה׳סדר׳ בשמחה ובטוב לבב.

יום רביעי, ט"ז ניסן. יום ב' דחג הפסח
כדי  שלו,  מהבימה  יורד  הרבי  כהנים  לברכת 
שהכהנים יוכלו לעמוד שם. הפעם כשירד במדרגות 
הבחין בניילון שהיה מונח על סידור בשולחן סמוך 
והורה להוריד אותו מהסידור. בסיום ברכת כהנים 

הרבי אמר לכל כהן ׳יישר כוח׳ (כרגיל).
ותפילת   ,19:00 בשעה  התקיימה  מנחה  תפילת 
הרבי  נשאר  התפילה  אחרי   .20:20 בשעה  ערבית 
הבדלה.  שלאחר  אחרונה  ברכה  סיום  עד  לחכות 

חלוקת מצות מוקדמת עבור השלוחים בערי השדה. לחבילת המצות צורף מכתב כללי של 
JEM ID:69985  כ"ה אדר ובתוכו שטר של דולר. ה' ניסן תנש"א

37

בפסוק זה אמנם מפורט המספר שבעים, אך הוא 
היא  נפש"  "שבעים  המונה  שקבוצה  מדגיש  איננו 
"מתי מעט" – קבוצה קטנה. דבר זה מודגש בכתוב 
המאוחר שבספר דברים, "בשבעים נפש ירדו וגו'", 

ולכן הובא כתוב זה דווקא.

דבר, חרב ודם 
זֹו   – ְנטּוָיה'  'ּוִבְזרַֹע  ַהֶּדֶבר...  ֶזה   – ֲחָזָקה'  "'ְּבָיד 

ַהֶחֶרב... 'ּוְבמֹוְפִתים' – ֶזה ַהָּדם...".
מכאן  המוזכרת  "הדבר"  שהמילה  נוקט  הרבי 
היא מכת דבר, "החרב" היא מכת בכורות ו"הדם" 

היא מכת דם.
על  מורה  אינה  "הדם"  שהמילה  שפירשו  יש 
על "דם"  אלא  המכה  בעת  לדם  היאור  מי  הפיכת 
תיבת  בפירוש  אחרים  פירושים  שולל  הרבי  אחר. 

"הדם".
כי  מבואר  הראשונים)  (תקופת  כלבו  בספר 
"הדם" הוא דם האות עשה משה לפני בני ישראל, 
ההתגלות  בעת  למשה  ה'  בדברי  שכתוב  כמו 
 – לי"  יאמינו  לא  "והן  טענתו  על  כמענה  בסנה, 
"והיה אם לא יאמינו... ולקחת ממי היאור ושפכת 
היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם 
ביבשת". אחר כך נאמר: "ויעש את האותות לעיני 
העם, ויאמן העם" (שמות פרק ד). בפירוש ההגדה 
שבסידור 'תפילה למשה' (לרמ"ק) מפרש ש"הדם" 

הוא דמם של המצרים ההרוגים.
זו  אם   – אלו  בפירושים  קושי  על  מצביע  הרבי 
כוונת ההגדה, לא הייתה מסתפקת בניסוח הסתמי 
–  "הדם", שעל פניו מכוון למכת דם המפורסמת, 
שהציג   – אחר  לדם  שכוונתו  ומפרט  מפרש  אלא 
משה כאות לבני ישראל או לדם המצרים במותם.

מכה  הדם.  זה  "ובמופתים  רבינו:  בלשון 
 – בסמוך  אותם  שמונה  המכות,  מעשר  הראשונה 
כן פירשו רוב המפרשים. אבל הכלבו מפרש: 'לא 
לדם  המים  היו  מאשר  אלא  קאמר,  היאור  מכת 
שעל  העם,  לעיני  האותות  עשה  כאשר  ביבשת 
ידי אותו האות האמינו בו כל ישראל'. – ובתפלה 
(של  מגופם  יוצא  שהיה  הדם  'הוא  פירש:  למשה 
צריך  אלו  פירושים  ולשני   – במותם'.  המצריים) 
עיון, דאם כן היה לו, לבעל ההגדה, לפרש כוונתו".   

באותו עניין:
הרופא  צדקיהו  (רבי  הלקט'  'שבולי  בפירוש 

ר'  אחי  "כתב  קושיא:  הביא  הענווים)  למשפחת 
בנימין נר"ולכמ רבד תכמו םד תכמ וריכזה המל 

?תוכמ רשע".
גם ב'זבח פסח' מקשה: "למה מכל מכות מצרים 
לא הזכיר בפרט בדרשה זו כי אם שנים, הֶדֶבר והדם 
לדרוש  היה  ראוי  ויותר  המכות?  שאר  והשמיט 
ובאותות ובמופתים על כל המכות מלדרוש אותן 
על הדבר והדם בלבד". והמחבר האריך לבאר את 
דברי ההגדה באופן מחודש, לפיו המילים "דבר", 

"חרב" ו"דם" רומזות לכל עשר המכות.
של  המספרי  שערכן  ביאר  הלקט'  ב'שבולי 
עולות  ו"דם"  "דבר"   :250 הוא  הללו  המילים 
בגימטרייה מאתיים וחמישים, שזהו חשבון המכות 
לפי דעת רבי עקיבא, שהוא החשבון הגדול ביותר.

מורה  "חרב"  שהמילה  בביאור  הרבי  לפי  ברם, 
להזכרת  הטעם  את  גם  מבאר  בכורות  מכת  על 
ומונה  הולכת  ההגדה  ובכורות:  דבר  דם,  המכות 
אל  הקל  מן  מצרים  את  בהכותו  ה'  נפלאות  את 
הכבד – את ממונם (דבר), את גופם (בכורות) ואת 

אלוהיהם (דם):
הגדולות  דמבאר  לומר  יש  דעתי,  עניות  "לפי 
גדולה  (מקניהם).  ממונם  את  הרג  עשה:  אשר 
מזו  גדולה  ועוד  (חרב).  בכוריהם  את  הרג   – מזו 
– גם באלוקיהם עשה שפטים, שלקה היאור שהיו 

עובדים לו".
הרבי מציין למדרש רבה (שמות פ"ט, ט) המבאר 
כי מטרת הפיכת מי היאור לדם איננה לשם הכאת 
המצרים עצמם (אף שבוודאי גם הם סבלו במכה 
זו), אלא בעיקר לשם הכאת אלוהי מצרים: "למה 
והמצריים  שפרעה  מפני  בדם?  תחלה  המים  לקו 
אכה  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ליאור,  עובדים 
אומר  להדיוט  משל  עמו.  כך  ואחר  תחלה,  אלוה 
מחי אלהייא ויבעתון כומריא" ( = הכה את האליל 

וייפחדו הכמרים העובדים לו).
נרמזות  בו  הסדר  מבואר  הרבי,  ביאור  לפי 
נטויה...  ובזרוע  חזקה  "ביד  בכתוב:  המכות 
משום  ודם,  בכורות  דבר,   – ובמופתים"  באותות 
שהולך ומונה אותם לפי העוצמה הגוברת והולכת 
של ההכאה במצרים: בממונם, בגופם ובאלוקיהם.  

בעריכת הדברים הסתייענו בביאור 'דברי שלום' להגדת 
הרבי מאת הרש"ב שי' לוין, ובהגדת הרבי הערוכה והמבוארת 
שיצאה לאור על-ידי היכל מנחם ירושלים
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סיפורים מרבותינו 
נשיאנו בליל הסדר

זריזות – בהתיישבות, ובלי להאריך
הפסח  יום  שאז  מעוברת,  שנה  היתה  תרמ"ט  שנת 
פסח  בערב  הקימה  זמן  פשוטה.  משנה  יותר  ארוך 
 – מעוברת  ובשנה  חמש,  בשעה  היה  בליובאוויטש 

בארבע לפנות בוקר.
הנהגתו של כ"ק אאמו"ר הרה"ק [הרש"ב] בכל זמני 
השנה, בחול, שבת, ראש חודש ומועדים, היתה בסדר 

מסודר, בהגבלת זמן בדיוק, תמיד בשווה.
בערב פסח כל מה שעשו היה בזריזות מיושבת, אלא 
שכל זה היה עד שהתחילו את אמירת ההגדה ב'סדר'. 
כ"ק  הוד  האריכו.  לא  גם  אך  מיהרו,  לא  כבר  זה  אחרי 
אאמו"ר הרה"ק [הרש"ב] נהג בסדר לספר סיפור מהוד 
כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, ברובא דרובא – סיפור 
המגיד  הרב  הבעל-שם-טוב,  רבותינו  גם  הוזכרו  שבו 
חב"ד  נשיאי  הקדושים  רבותינו  ואבותינו  ממזריטש 

לדורותיהם.

בעל הבית על הזמן
נהג  למעזריטש,  שנסע  קודם  הזקן,  רבינו  כ"ק  הוד 
מאוד  מיהר  היום  וכל  בוקר,  לפנות  לקום  פסח  בערב 
כדי לאכול את האפיקומן לפני חצות. לאחר שהוד כ"ק 
רבינו הזקן הגיע למעזריטש, נהג גם לקום בערב פסח 

לפנות בוקר, אך לא למהר.
של  הקדוש  ובשמו  בשליחותו  ממזריטש,  המגיד 
מורנו הבעל-שם-טוב, בירך את הוד כ"ק אדמו"ר הזקן, 

שיהיה בעל הבית על הזמן.
הזמן  את  לשמור  מסוגל  להיות   – הזמן  בעל  להיות 
ולהשתמש בו הכול בעתו, רק עבור הראוי, מה שנצרך 
בכלל ועניני עבודה בפרט – לבד זאת שבכך ממלאים 
הכוונה  פי  על  למטה  וירידתה  הנשמה  שליחות  את 

העליונה, הרי זה הופך את החיים למתוקים. 

אחד – מי יודע
אחד חכם וכו' ואחד שאינו יודע לשאול.

כולם דרגות ב'אחד'. אפילו ה'שאינו יודע לשאול', גם 
הוא דרגה באחד.

זריזות בהתיישבות, ובלי להאריך
אדמו"ר  [כ"ק  אמר  חמתך  שפוך  אמירת  (אחר 

הריי"צ]:)
על  ליהודים  להודיע  שליח  הוא  הרי  הנביא  אליהו 
ביאת המשיח. שאכן יבוא בגלוי ויאמר מתי משיח מגיע; 

הגלות כבר 'נמאסה' גם אצל הקב"ה וגם אצל יהודים.
רוצים,  ויהודים  השלמה,  הגאולה  את  רוצה  הקב"ה 

אם-כן מי מעכב?...

לשנה הבאה בירושלים
כבר דובר פעם שלשנה הבאה אין הכוונה להמתין עד 
לשנה הבאה; אלא הכוונה היא, שמשיח יבוא מיד וינהיג 
את היהודים לארץ-ישראל מיד, ובשנה הבאה נהיה אז 

ממילא בירושלים.

גאולה על פי טבע
אה! הקב"ה רוצה, יהודים רוצים, ומי מעכב? – אלא 
באמת, העיכוב האמיתי המפסיק הוא, [הצורך שיהיה] 
על-פי הטבע. לא בחיל ובכוח, אין הכוונה דווקא לחיל 

וכוח גשמי, אלא אפילו ברוחניות.    

(ספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת, תש"ח עמ' 199-200 - תורגם מאידיש)

וכלים מכלים שונים
אצל הבעל-שם-טוב היו קונים לכבוד חג הפסח כלים 
חדשים רבים, ביניהם כוסות רבים. לכוסות היו קוראים 

בשמות תורניות, כגון "כוס של רביעית" וכדומה.
הבעל שם טוב היה מסתכל לתוך הכלים והיה אומר, 
שכלי זה יועמד על השולחן וכלי זה לא יעמידו. הוא לא 

היה מסביר את טעם הדבר.

(ספר השיחות תש"ב עמ' 110) 

אוצרות דור ודור
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ארכה  זו  שיחה  שיחה.  לאמירת 
כארבעים דקות לערך.

לאלו  הודה  הדברים  בפתח 
ליום  בקשר  איחולים  ששלחו 
ימלא  שה'  וברך  ההולדת 

משאלותם לטובה.
בלימוד  להוסיף  שיש  הזכיר  כן 
של  באורחותיו  והליכה  תורתו 
בי"ג  דאתמול  ההילולא  יום  בעל 
תקנת  לימוד  על  ועודד  ניסן, 
הוא  גם  השייך  עניין  הרמב"ם, 
ליום זה שכן הוא יום הולדתו של 
שנזכה  באיחול  וסיים  הרמב"ם, 
את  ממש  זה  פסח  בערב  להקריב 

קורבן הפסח.
הרבי  החל  השיחה  בסיום 
שטר  לצדקה  דולרים  בחלוקת 
אחד לכל אחד. לילד שאמר לרבי 
לעברו  הרבי  הניף  נאו׳  ׳משיח 
בידו הק׳. החלוקה נמשכה כעשר 
דקות, ובסיומה יצא הרבי לחדרו 
את  חזק  בדרכו  מעודד  כשהוא 

השירה.
חלוקת  החלה   17:15 בשעה 
פסח,  בערב  שנה  כמידי  המצות. 
ציבוריים  ׳סדרים׳  שעורך  מי  כל 
מקבל מהרבי חבילת מצות עבור 
חברי  וכן  למשתתפים,  חלוקה 
הכולל (שע״י המזכירות) מקבלים 

עבור תושבי השכונה. 
הק׳  חדרו  בפתח  עמד  הרבי 
ולפניו  ב׳גרטל׳  לבוש  כשהוא 
הרבי  המצות.  את  לקבל  עברו 
ונתן  החבילות  את  בידיו  לקח 
און  כשר׳ן  "א  ואמר:  אחד  לכל 
כשר  פסח   =] פסח"  פרייליכען 
הרבי  הורה  באמצע  ושמח]. 
שמקבל.  מי  כל  של  שמו  לרשום 
ובאמצע  הכולל  חברי  כשעברו 
שאלו  מהכולל,  שלא  אחד  עבר 

הרבי אם גם הוא מהכולל. 
אחר-כך עברו כמה רבנים ואנשים שמידי שנה 

במדור  באריכות  (ראה  מצות  הרבי  להם  נותן 
מצה,  אחד  לכל  נתן  זה).  בגיליון  רבי'  'ניצוצי 

JEM ID 44263, 44267 מעמד 'שריפת חמץ' בקומת המרתף ב-770. י"ד ניסן תש"נ 
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לביהכנ״ס הגדול למטה לומר שיחה! הריל״ג אמר 
שביהכנ״ס למטה סגור מכיוון שמנקים עבור פסח, 
באצבעו  והראה  הק׳  בראשו  תנועות  עשה  והרבי 

לעבר מקום חלוקת הצדקה, ואמר שידבר משם. 
ניגש  והרבי  מיקרופון,  שיביאו  אמר  הריל״ג 
לעבר השולחן של חלוקת הדולרים ועמד לצידו. 
הגיע,  לא  עדיין  שהמיקרופון  שניות  כמה  לאחר 
עשה הרבי תנועת ביטול בראשו הק׳ ואמר: "מ׳קען 
רעדן אזוי... מסתמא וועט מען הערן ַאזוי... מיט׳ן 
מסתמא  כך,  לדבר  אפשר   =] מיקרופון"  ַאנדער 
הכוונה  (אולי  השני  המיקרופון  עם  כך,  ישמעו 
שאכן  וכפי  הזמן,  כל  משך  שהיה  הוידיאו  לסרט 
וכך  העולם  לכל  חזרה  נעשה  זה,  וידיאו  מסרט 
הטייפ)]. הרבי חיכה עוד כמה שניות, המיקרופון 
באמירת  והחל  השולחן  על  נשען  ואז  הגיע,  לא 

השיחה.
בשיחה פתח הרבי בברכה לאלו שאיחלו וברכו 
(על  עונים  שכאשר  והמשיך  ניסן  לי״א  בקשר 
הברכות) במעמד רבים מישראל, ובמקום קדוש - 
יש לכך מעלה גדולה יותר מאשר לענות לכל אחד 

בפרטיות.
הסתלקות  ליום  הדברים  את  קישר  בהמשך 
בכל  אחד  כל  מברך  שהקב"ה  וסיים  הצ"צ,  הרבי 
בחייו  ניסים  ניסי  יראה  אחד  ושכל  המצטרך, 

הפרטיים.
בתחילת דבריו אמר הרבי שהאמור לעיל שייך 
כבר,  הגיעו  וברכותיהם  שאיחוליהם  לאלו  גם 
לאלו  וכן  בדרך,  נמצאים  שברכותיהם  לאלו  וכן 

שישלחו בעתיד, כי "כלפי שמיא גליא".
החלוקה הסתיימה לערך בשעה 13:40.

הרבי נסע לאוהל לערך בשעה 15:15. לפני כן 
כשנכנס למכונית לנסוע למקווה עמד ילד בקרבת 
הולדתו.  יום  זה  שהיום  לרבי  בקול  ואמר  מקום 
ב״שנת  וברכו  חיבה  של  במבט  בו  הביט  הרבי 

הצלחה".
(לפני   19:20 בשעה  מהאוהל  חזר  הרבי 
השקיעה), על מנת להשתתף בשאיבת ׳מים שלנו׳ 
עבור המצות שנאפות בערב פסח, ואכן אחרי רבע 
השנייה  בפעם  המים  לשאיבת  הרבי  יצא  שעה 

בשנה זו. 
הרבי  הקודמת.  בפעם  כמו  התקיימה  השאיבה 
היה לבוש במעיל כשיצא מהפתח הראשי של 770. 

ספל  את  נטל  השאיבה,  למקום  מיד  ניגש  הרבי 
הזכוכית ביד ימין, מזג מים מהברז (שהיה מחובר 
בצינור למעיין) חצי ספל ושפך את המים. כך עשה 

ג' פעמים. 
כיון שהיו מונחות שם שתי סוגי צנצנות גדולות 
וקטנות, הצביע על הצנצנת הקטנה (כשואל האם 
מים  שוב  מילא  בחיוב  וכשנענה  אותה),  למלאות 
על  הספל  את  הניח  הצנצנת,  לתוך  ושפך  בספל 
ושפך  הצנצנת  את  הק׳  ידיו  בשתי  ולקח  השולחן 
עד  כמעט  בספל  שוב  מילא  אחר-כך  המים.  את 
הסוף ושפך בשתי פעמים לתוך הצנצנת. כשסיים 
לבקובסקי,  זלמן  שניאור  לרב  כוח׳  ׳יישר  אמר 

ויצא לחדרו. 
מסביב  שעמדו  הבחורים  שרו  השאיבה  עת  כל 
דקות  כמה  ואחרי  וגו׳,  ואודך׳  אתה  ׳א-לי  כרגיל 

נכנס לביהמ״ד למטה לתפילת מנחה. 
אחר תפילת מנחה נכנס הרבי לגן-עדן התחתון 
פיקרסקי  ישראל  ר׳  הרה״ג  ע״י  חמץ,  למכירת 
ראש הישיבה, ושהה שם כעשרים דקות. אחר-כך 
נכנס לתפילת מעריב. בסיום התפילה יצא לחדרו 
כשהוא מעודד בידו את השירה. לפני שיצא אמר 

למזכיר שיכריזו על סוף זמן אכילת חמץ.

יום שני, י״ד ניסן
בבית   9:15 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
הגבאי  הכריז  התפילה  ובסיום  למטה,  המדרש 
נכנס  הרבי  ׳סיום׳.  יתקיים  התפילה  אחר  שמיד 
כמה  אחר  השירה.  את  מעודד  כשבדרכו  לחדרו 
בקבוק  וכן  גדול  יין  בקבוק  הרבי  הוציא  דקות 

משקה קטן עבור ה׳סיום׳.
שתי  מחזיק  כשבידו  חמץ  לשריפת  יצא  הרבי 
שקיות נייר וכן 'הגדה'. היה חגור בגרטל. השריפה 
למטה.  בקומה  הבערה)  (דוד  ב׳בוילר׳  התקיימה 
ואחריה  האש  לתוך  אחת  שקית  השליך  בתחילה 
"כל  ואמר  מקל,  עם  מעט  חתה  השנייה,  את  גם 

חמירא".
בשעה 13:00 החלו באפיית המצות עבור הרבי. 
שהשגיחו  מהתמימים  הרבה  באפיה  השתתפו 
לאחרי  עד  שנמשכה  האפיה  מהלך  על  בקפדנות 

השעה 16:00 אחר הצהריים.
בבית  מנחה  לתפילת  הרבי  נכנס   15:15 בשעה 
הרבי  הסתובב  התפילה  בסיום  למטה.  המדרש 
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

י"ג 
ניסן

תשמ"ז תשל"דתרכ"ו

תרכ"ו

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הצמח צדק

בהיותו  צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
שתים  בשעה  ה'  ליום  אור  וחצי,  ושש  שבעים  בן 
כבוד  ומנוחתו  הלילה,  חצות  אחר  וחצי  עשרה 
האחרונות  בשעותיו  כי  מסופר  ליובאוויטש.  בעיר 
דיבר אודות ה"בית יוסף", שיום הסתלקותו חל גם 

כן באותו יום.
"ויקראו  יב):  (ג,  אסתר  במגילת  זה  על  רמז  ויש 
יום  עשר  בשלושה  הראשון  בחודש  המלך  סופרי 
בו", שסופרי המלך היינו הבית יוסף והצמח צדק, 

נקראו למעלה בו ביום. 
(מגדל עוז ע' רסג והערה 15)

מיד לאחר ההסתלקות אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
לכל הנוכחים: "דעו לכם כי אבא לא מת ומי שרוצה 
ביקשתי  אני  גם  לבקש,  יכול  בקשה  איזו  לבקש 

ממנו בקשה". 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 130)

על  מליעפלי  יקותיאל  ר'  לחסיד  כשנודע 
רגלי  ויצא  ביתו...  חלונות  את  שבר  ההסתלקות, 

לליובאוויטש - - -
(סה"ש תש"ב ע' 108)

[הרב  להרש"ל  הורה  [שליט"א]  אדמו"ר  "כ"ק 
(בי"ג  התיבה  לפני  לעבור  לויטין]  הלוי  שמואל 
להתוועד  לו  הורה  ערבית,  תפלת  ולאחרי  ניסן), 
עם הקהל. וסיפר הרש"ל בשם אביו - שהיה בעת 
הרה"ק  שכ"ק   - הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות 
מהרי"ל נ"ע (בנו של הצ"צ) לא היה בליובאוויטש 
בעת ההסתלקות, ובבואו לליובאוויטש אמר: רבי 
כזה - עוד לא היה. שורה אחת בדרושי החסידות 
והוסיף  שלם!  מאמר  ממנה  לעשות  יכולים  שלו - 
אלא  אחת,  שורה  רק  לא  מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק 

אפילו תיבה אחת! 
החסידות  דרושי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  "ואמר 
למדתי  לא  עדיין  רב.  הון  הם  צדק  הצמח  של 
אלץ  ניט  נאך  האב  ('איך  הראוי  בעיון  כולם  את 
('מערניט  ראשונה  בהשקפה  אם  כי  דורכגעטאן'), 
בעיון  שלמדתי  מהחלק  אבל,  דורכגעקוקט'),  ווי 
דורכגעטאן'),  האב  איך  וואס  דעם  ('פון  הראוי 

יכולני לומר שכל הגה"ה היא הון רב".
(תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 6)

נשיאות אדמו"ר 
מהר"ש

יום התחלת נשיאותו של 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש. 
(לקו"ש ח"ו ע' 409. שם חל"ב ע' 23

הערה 39)

שיכון לעולים
כ"ק אדמו"ר 
מייסד שיכון 

חב"ד חדש 
בירושלים עבור 

עולי בריה"מ. 
(הקדמת היום יום 

בשלשלת היחס. 
תורת מנחם – 

התוועדויות תשמ"ז 
ח"ג ע' 93 ואילך)

מכירת חמץ
בשנה זו ערב פסח חל בשבת, לכן כ"ק אדמו"ר מכר את 
י"ג  ביום  או  שמכר  השנים  ככל  לא  ניסן,  י"ג  בליל  חמצו 
ניסן או בליל י"ד ניסן, ואמר שצריך לעשות שינוי או היכר 

וכו' שמכירה בשנה זו היא אור לי"ג ניסן. 
(זכרון דברי שלום (שד"ב שור) ע' עב)

בשנים הראשונות היה עורך את המכירה ע"י הרב שמואל 
הלוי לויטין (כפי שעשה גם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ). אחרי 
פטירתו (באלול תשל"ד) מכר להרה"ח ר' אליהו סימפסון, 
אח"כ מכר להרה"ג ר' זלמן שמעון דבורקין, אח"כ להרה"ג 
ר' ישראל יצחק פיקארסקי, ואח"כ (משנת תשנ"ג) למזכיר 

הרה"ח ר' שלום מענדל שי' סימפסון.
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ט"ז 
ניסן

י"ז 
ניסן

י"ח 
ניסן

י"ד ניסן 
ערב 
פסח 

ט"ו 
ניסן חג 
הפסח

תרל"חתשמ"א

תשט"ו תרמ"גתשמ"אתשמ"ט

מאמר מיוחד
הרבי  אמר  לראשונה 
ליד  בעמידה  מאמר 
ה'סטענדער' – ד"ה "מצה 

זו". 
(נדפס בתורת מנחם – ספר 
המאמרים (מלוקט) ח"ג ע' קנג. 
התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 24)

התוועדות בערב פסח 
בננות ומים

בשבת,  חל  פסח  שערב  כיון 
כשעל  אדמו"ר  כ"ק  התוועד 

השולחן היו רק בננות ומים...

הביקור האחרון 
במוסדות

הפעם  היא  השנה 
ערך  שהרבי  האחרונה 
ביקור במוסדות (ישיבת 
פר"י,  תמימים,  תומכי 

מכון חנה) בליל הסדר.

 "והיא שעמדה"
את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 

הניגון "והיא שעמדה". 
(תורת מנחם חי"ד ע' 11)

ניגון זה מבטא את חוזק 
ישראל  בני  של  האמונה 
הוא,  ברוך  בהקדוש 
שנמצאים  למרות  אשר 
בגלות קשה, כמו "כבשה 
זאבים",  שבעים  בין 
בה'  בוטחים  זאת  בכל 
אנו,  אף  מידם.  שיצילם 
בזכות אמונתנו האיתנה, 
לגאולה  בקרוב  נזכה 

השלימה.

יום הסתלקות בן הצ"צ
נח ישראל  ר'  הרה"ק  הסתלקות  יום 
בנו   - מניעז'ין  מהרי"ן   – שניאורסאהן 
הרביעי של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בגיל 
ניעזי'ן,  בעיר  כבוד  ומנוחתו  ושש,  שישים 

צמוד לציון זקנו כ"ק אדמו"ר האמצעי.
הוא  תקע"ה.  בשנת  נולד  מהרי"ן  הרה"ק 
לעמוד  אותו  מינה  ואביו  עצום,  גאון  היה 
כ"ק  בליובאוויטש.  שייסד  הישיבה  בראש 
אליו  מעביר  היה  צדק  הצמח  אדמו"ר 
דיני  לפניו:  מביאים  שהיו  "נגלה"  עניני 
תורה, הסמכת רבנים וכדומה. כמו כן היה 
מעביר אליו את כל השאלות בנגלה והוא 
המהרי"ן  שהיה  ולפני  עליהם,  משיב  היה 
אותה  מראה  היה  התשובה  את  שולח 

לאביו הצמח צדק.
דרך  גדול,  בכי  ובעל  מאד  עניו  היה  הוא 
עבודתו היתה במרירות. מתחלת התפילה 

ועד סופה היה בוכה ללא הפסק. 
(בית רבי ע' 244. ימי חב"ד ע' 154)

יום הולדת הגה"ח הרב לוי יצחק שניאורסון

יצחק  לוי  ר'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  אדמו"ר,  כ"ק  של  אביו  הולדת  יום 
שניאורסאהן, להוריו הרה"ג הרה"ח ר' ברוך שניאור, והרבנית זלדה רחל (בתו 
של החסיד ר' זלמן חייקין, ממקושרי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק וכ"ק אדמו"ר 
מהר"ש), בעיירה פודוברנקה ליד האמיל ברוסיה הלבנה, ונקרא על שם סבו 

- אבי אביו - הרה"ג ר' לוי יצחק, בן הרב"ש בן הצ"צ.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב עליו:

כבר משחר ילדותו נתגלו אצלו כשרונות עילויים יוצאים מן הכלל. 
(ימי מלך ח"א ע' 37)

מבריסק  חיים  רבי  הגאון  ביניהם  הדור,  מגאוני  להוראה  הוסמך  בצעירותו 
והגאון רבי אליהו מייזל מלודז'. 

(תולדות לוי יצחק ח"א ע' 60)
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מעות  נתינת  על  עורר  בהמשך 
חיטים לפסח, והעיר על דבר פלא 
עם  יחד  שעלו  רב"  ל"ערב  בנוגע 
לאיזה  ביאור  שצריך  בני-ישראל, 
(שיקריב  שייכים  הם  היו  נשיא 

עבורם).
שוב  עורר  השלישית  בשיחה 
מישראל  אחד  שלכל  לכך  לדאוג 
לאחר  הפסח.  חג  צרכי  כל  יהיו 
את  שהכניסו  לאלו  הורה  מכן 
ויכריזו  שיעלו  המשקה  בקבוקי 
יראו  שמהם  כדי  פעולותיהם  על 

וכן יעשו. 
לאחר ברכה אחרונה החל לומר 
שיחה נוספת בה התייחס לתאריך, 
של  ההילולא  יום  ניסן,  י״ג  ערב 

שנה  מאתיים  מלאו  שהשנה  הצ״צ,  אדמו״ר  כ״ק 
המעת-לעת  במשך  ללמוד  שיש  ועורר  להולדתו, 
קבלה  בענייני  בנגלה,  הצ״צ  של  בתורתו  ניסן  די״ג 
וכל  פעמים,  ג'  על-כל-פנים  התורה,  בפנימיות  או 

המרבה הרי זה משובח.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלה  השיחה  בסיום 
שליח  סמיולס  י.ש.  הר׳  אחד.  בקבוק  העמיד 
נוסף  חב״ד  בית  שם  שפותח  הכריז  במילוואקי, 

במרכז העיר והמסיבה תתקיים בערב פסח. 
כשהנ״ל הכריז, אמר לו הרבי שיכריז שזו תהיה ״ַא 
חמצ׳דיקע פַארבריינגען״ [ = התוועדות עם מאכלי 
חמץ], אחרת אנשים יביאו לשם רק פירות וכדומה. 
פארבריינגען׳,  ׳חמצ׳דיקע  א  שזה  הכריז  הנ״ל 
מעלות  ַאלע  די  "מיט  רחב:  בחיוך  הוסיף  והרבי 
המעלות  כל  עם   =] דעם״,  אין  פַארַאן  זיינען  ווָאס 
הרבי  החל  זה,  את  גם  הכריז  שהנ״ל  אחרי  שבזה]. 
"א  של  המעלות  הן  מה  דקות  כמה  במשך  להסביר 
חמצ׳דיקע ־ פארבריינגען", וכשסיים החל לנגן בעוז 

ניגון ההקפות לאביו ז״ל.
הניגון  את  ניגן  והקהל  מהמזונות,  טעם  אחר-כך 
עם התנועה הידועה עשרה פעמים ובכל פעם הרבי 
׳שיבנה  שינגן  לחזן  הורה  השמאלית.  בידו  מניף 
ביהמ״ק׳ והקהל הצטרף בשמחה רבה כשהרבי מניף 

ידו בעוז כמה פעמים. 
ניקאווא׳.  ניעט  ׳ניעט  שינגן  לחזן  הורה  אחר-כך 
את  להניף  החל  והרבי  הצטרף,  הקהל  החל,  החזן 

ידו הק׳ בשמחה עצומה ובתנועות חזקות. ובהמשך 
השירה החל להניף בידו הימנית בתנועות סיבוביות. 

ברגעים אלה הגביר הקהל את השירה ביתר שאת. 
שלום׳  ב׳שים  וכרגיל  מנחה,  התפללו  אחר-כך 
עודד בידו. בסיום התפילה התיישב הרבי על כסאו, 
הניח את ההגדה (שהדפסה במיוחד עבור הרבי) על 
וגו'.  היינו"  "עבדים  את  הקהל  עם  ואמר  השולחן 
והרבי  וכמה",  כמה  אחת  "על  הקהל  שר  כשסיים, 

יצא לחדרו כשהוא מניף ידו בשמחה.
חזק  עודד  הקטן  בזאל  ערבית  לתפילת  כשנכנס 
בידו. כמה דקות לאחר סיום התפילה יצא ל׳קידוש 
את  מחפש  ׳הללוי-ה׳  שמתחיל  לפני  כרגיל  לבנה׳. 
הלבנה.  על  שוב  מביט  הברכה  לפני  וכן  הלבנה, 
השיניים  במקום  נוגע  עושך׳  ׳ברוך  הקטע  בסיום 
(כפי המנהג בזה) ובסיום מנער ג' פעמים את שולי 
הציצית. כשסיים ברך את העומדים מסביבו ב׳א גוט 

חודש׳, ונכנס לחדרו.

יום ראשון, י״ג ניסן - יום הולדתו של 
אדמו"ר הצמח צדק נ"ע

תפילת שחרית התקיימה בזַאל למעלה, כשלמטה 
כרגיל  פסח.  עבור  וניקו  המדרש  בית  את  מכינים 
לאנשים  לצדקה  דולר  חלוקת  התפילה  אחר  החלה 
את  הרבי  פתח  החלוקה,  לפני  הפעם,  וטף.  נשים 
לכל  מביט  כשהוא  בפנים  עומד  ונשאר  חדרו,  דלת 

הכיוונים מהדלת. 
לרדת  שברצונו  לו  אמר  והרבי  ניגש,  הריל״ג 
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אירועי חג הפסח 
ב'בית חיינו'

שיחה בהפתעה לפני חלוקת הדולרים • שאיבת 'מים שלנו' ושריפת 
חמץ • חלוקת המצות • אירועי חג הפסח • יחידות ארוכה בקשר לסכנה 
בהקמת ממשלת שמאל • עידוד קהל היוצאים ל'תהלוכה' •  מעמד כוס 

של ברכה

יום שישי, יום הבהיר י"א ניסן יום הולדת 
ה-88 של כ"ק אדמו"ר שליט"א

תפילת שחרית התקיימה בבית. בסיום התפילה 
שרו את הניגון החדש מפרק פ״ט שבתהילים.

וחזר   13:00 בשעה  לערך  לאוהל  נסע  הרבי 
לתפילת  נכנס  נרות  הדלקת  אחרי   .18:40 בשעה 
מנחה ב'זאל הקטן'. שרו את הניגון החדש, והרבי 

הניף בידו הק'.
את  הקהל  שר  שבת'  ל'קבלת  נכנס  כשהרבי 
הניגון החדש, והרבי עודד חזק בידו. לקראת סיום 
רב.  זמן  במשך  בידו  חזק  הרבי  עודד  דודי׳  ׳לכה 
בידו  הניף  והרבי  ז׳,  מעין  בברכות  גם  ניגן  החזן 

בשמחה.
אחר סעודת שבת, התקיימה ב-770 התוועדות 

חסידים בהמשך לי"א ניסן.

שבת קודש פרשת צו, י"ב ניסן שבת 
הגדול

הקהל   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
החל לשיר את הניגון החדש על הפסוקים: "כרתי 
קדשי  בשמן  עבדי  דוד  מצאתי  לבחירי...  ברית 
על  התיישב  שהרבי  עד  שרו  אותו  וגו'  משחתיו" 
הניגון  את  שוב  שרו  קדוש,  שעשה  ולאחר  מקומו 
לקהל,  'לחיים'  הרבי  ענה  בינתיים  שאת.  ביתר 
פעמים  מספר  בידו  להניף  החל  השירה  ובאמצע 
השיחה  באמירת  החל  אחר-כך  מערב.  לצד 

הראשונה.

מורנו  אדוננו  "יחי  הקהל  שר  זו  שיחה  בסיום 
ורבנו". באמצע השירה הניף הרבי את ידו בחזקה 
בעיקר לצד מערב, והקהל הגביר את השירה ביתר 
שאת ויתר עוז. אחר-כך ניגש הר״י נימוטין לרבי 
עם כוס מלאה בידו, וביקש מהרבי בקשר לאמירת 
ביקש  אחר-כך  "'לחיים'".  לו  ענה  הרבי  מאמר. 

מהרבי מזונות, והרבי נתן לו כמה חתיכות.
כך  על  באריכות  התעכב  הראשונה  בשיחה 
הנשיאים,  קורבנות  את  לומר  סיימו  זה  שביום 
וש"סוף מעשה" דווקא קשור עם "מחשבה תחילה" 
שדווקא  שבתהילים  פ״ט  במזמור  שמוצאים  וכפי 
שאין  תחתון  משיחך",  עקבות  חרפו  "אשר  בזמן 
למטה ממנו, מגיעים לעניין נעלה ביותר "ברוך ה, 
לעולם אמן ואמן", ששם הוי׳ מתגלה בתוך ההעלם 

וההסתר של העולם.
בתוך השיחה עורר על ההכנות לקראת הגאולה 

האמיתית והשלימה שתהיה תיכף ומיד ממש.
בו  פ״ט  במזמור  לעסוק  שב  השנייה  בשיחה 
מדובר על עניינים נעלים ביותר וכשבהמשך לזה 
מגיעים לפרק חדש בתהלים (פרק צ׳) שמורה על 
"תפילה  המזמור  וכהתחלת  בזה,  מיוחדת  עבודה 
התפילה  שעל-ידי  התחברות,  על  תפילה  למשה", 

יהודי מתחבר עם הקב״ה.
כך גם בנוגע לקורבנות הנשיאים, שהגם שביום 
המעלות  כל  עם  אשר  לבני  נשיא  הקרוב  י״א 
מוסיפים  י״ב  היום  למחרת  מקום,  מכל  שבדבר, 

את קרבנו של נפתלי, מלשון תפילה.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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כ' 
ניסן

כ"ב 
ניסן

תרס"ותרס"ו

תש"אתרס"ב

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל

סעודת משיח
שבסעודת   - הראשונה  בפעם   - הנהיג  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 
משיח שותים ארבע כוסות, זה היה בעת שאכל סעודת משיח עם 
התלמידים, בחג הפסח הראשון שנשארו ה'תמימים' לחוג את החג 

בליובאוויטש. 
(היום יום כ"ב ניסן. סה"ש קיץ ש"ת ע' 71)

כ"ק אדמו"ר אמר:
גילה  שאז  אם  כי  ההיא,  שנה  עבור  רק  לא  היתה  שההוראה  מובן, 
גם  ישתו  ולכן  השנים,  כל  עבור  הראויה  ההנהגה  את  נ"ע  אדמו"ר 

עתה תלמידי הישיבה ד' כוסות. 
(תורת מנחם חט"ז ע' 230. ח"ח ע' 117)

היסוד ל'לוח היום יום'
מוהריי"צאמר  אדמו"ר  כ"ק 
שבה  הידועה  השיחה  את 
והתכנית  היסוד  את  הניח 
ואמר,  יום",  היום  ל"לוח 
מסוגל  כזה  מסודר  שליקוט 
עמוק,  "פנימי  רק  לעשות 
דעת  בעל  יסודי,  מסודר 

רחבה ועמוקה"... 
ה"לוח" חובר מאוחר יותר ע"י 
תש"ג,  בשנת  אדמו"ר,  כ"ק 

בבואו לארצות הברית. 
(סה"ש קיץ ש"ת ע' 80)

יום הברית של כ"ק 
אדמו"ר

אדמו"ר כ"ק  הכנסת  יום 
אבינו  אברהם  של  בבריתו 
שהיה  לציין  מעניין  ע"ה. 
לאביו  מלאו  שבו  ביום  זה 

עשרים וארבע שנים.
התקיימה  הברית  סעודת 
הרה"ג  זקנו  של  בביתו 
שלמה  מאיר  ר'  הרה"ח 
ניקולייב.  של  רבה  ינובסקי 
אביו  בשמחה  השתתף  כן 
הרה"ג  יצחק,  לוי  רבי  של 
הרה"ח ר' ברוך שניאור. רבים 
השתתפו  ניקולייב  מיהודי 
ושמחו  הגדולה,  בשמחה 
מפי  ששמעו  התורה  בדברי 
ומפי  הנימול,  הרך  של  זקניו 
שדיבר  יצחק  לוי  רבי  אביו 
שני  בין  הקשר  על  באריכות 
האירועים שהיו באותו היום. 
(ימי חב"ד ע' 157)

ויזה עבור הרבי והרבנית
ביום זה קיבלו כ"ק אדמו"ר והרבנית
להם  שאיפשרה  אמריקאית  "ויזה" 
מאוחר יותר להגר מצרפת לארצות 

הברית.
תחת  צרפת  היתה  הימים  באותם 
אדמו"ר  וכ"ק  הנאצי,  הכיבוש 
רבים  מאמצים  עשה  מוהריי"צ 
להוציא משם את כ"ק אדמו"ר ואת 

הרבנית.
השגת   - היתה  העיקרית  הבעיה 
הפעילות  את  הברית,  לארצות  ויזה 
רבינוביץ  אשר  מר  ניהל  בוושינגטון 
מאיר  דוד  ר'  הרה"ח  של  בנו 

רבינוביץ.
ולאחר  רבים  מאמצים  לאחר 
שהוגשה בקשה שכ"ק אדמו"ר יכהן 
כרב בארצות הברית, אושרה הויזה, 
הרבי  להצלת  הדרך  נסללה  ובכך 

והרבנית. 
(ימי מלך ח"א ע' 528. ימי חב"ד ע' 159)

כתב "פדיון"  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
מיוחד על כך:

ממקור  רבים  רחמים  לעורר  "אנא 
ע"ד  האמיתים  והחסדים  הרחמים 
בתשובת  כמבואר  רחמים  מכניסי 
מהרי"ב ז"ל, עבור נכדתו הי' מושקא 
חנה  בן  מענדיל  מנחם  ובעלה 

הנמצאים כעת בעיר 
הוא  מענדיל  ומנחם  צרפת  פאריז 
צרפתי  אזרח  אינו  נאנסעניסט, 
רשמו  המלחמה  ובזמן  ובעת 
בשביל  לעשות  העומדים  בין  אותו 
קראוהו,  לא  ות"ל  המדינה  הצלת 
בעדם  רבים  רחמים  לעורר  אנא 
ולא  נו"מ  צו"צ  מכל  נשמרים  שיהיו 
ויתן  במנוחה  ויהיו  אותו  יקראו 
הקונסול  בלב  טובה  דיעה  השי"ת 
הויזה  את  להם  לתת  האמעריקאני 
דיעה  להם  ולתת  האמעריקאנית 
השי"ת  ויצליחם  לפה  לנסוע  ישרה 
להצלחה  ויבאו  כשורה  בנסיעה 
אלינו ויסתדרו בסדר טוב בגשמיות 

וברוחניות".
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חי"ג ע' עדר)
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