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לפנינו נוסח מברק הברכה לחג הפסח תשמ"ב. תוכנו מתייחס 
לפירוש הבבלי והירושלמי על הכתוב "הרחב פיך ואמלאהו", 

מפרקו החדש של הרבי בתהילים (נוסח המברק המלא נדפס 
בלקוטי שיחות חלק כ"ב, הוספות לחג הפסח).

הצמח  אדמו"ר  של  ההילולא  יום  טוב,  כי  בו  שהוכפל  השלישי  ביום 
צדק ואור לי"ד ניסן.

בקרוב  ולקיומו  וכולי  ושמח  כשר  לחג הפסח  אביע איחוַלי וברכוַתי 
ממש בעגלא דידן הבטחת השם בספר דוד מלכא משיחא

הרחב פיך ואמלאהו כפירוש הבבלי והירושלמי גם יחד, כולל פירושי 
הצ"צ ברשימותיו ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך, לכל אחד 

ואחת מישראל בתוך כלל ישראל.
בכבוד ובברכת החג
מנחם שניאורסאהן 

ברכות לחג הפסחהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י"ד ניסן ה'תשפ"ב – כ"ח ניסן ה'תשפ"ב

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מטמאי משכב הל' טוען ונטען פרק ז-ט.י"ד בניסןו'
מ"ע רמו.ומושב פרק ט.

מ"ע רמו.פרק י.פרק י-יב.ט"ו בניסןש"ק

מ"ע רמו.פרק יא.פרק יג-טו.ט"ז בניסןא'

פרק טז. הל' נחלות.. י"ז בניסןב'
מ"ע רמו. רמח.פרק יב.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע רמח.פרק יג.פרק ג-ה.י"ח בניסןג'

פרק ו-ח.י"ט בניסןד'
הל' שאר אבות 

הטומאות.. בפרקים 
אלו. פרק א.

מ"ע רמח.

מ"ע רמח.פרק ב.פרק ט-יא.כ' בניסןה'

כ"א בניסןו'
פתח פיך וגו'. ספר 

שופטים והוא ספר ארבעה 
עשר.. הל' סנהדרין.. 

בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע קעו. מל"ת רפד. פרק ג.
מ"ע קעה.

מל"ת רפב. רפג. מ"ע פרק ד.פרק ד-ו.כ"ב בניסןש"ק
רכט. רכח.

מ"ע רכו. רכז. רל. רלא. פרק ה.פרק ז-ט.כ"ג בניסןא'
מל"ת סו.

מל"ת שי. מ"ע רכד. פרק ו.פרק י-יב.כ"ד בניסןב'
מל"ת ש.

מל"ת רצד. רצ.פרק ז.פרק יג-טו.כ"ה בניסןג'

מל"ת רעט. רעז. ערה. פרק ח.פרק טז-יח.כ"ו בניסןד'
רעח. רעג.

מל"ת רפ. מ"ע קעז. פרק ט.פרק יט-כא.כ"ז בניסןה'
מל"ת רעו. עדר.

מל"ת שטו. רפא. שטז.פרק י.פרק כב-כד.כ"ח בניסןו' 46
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דברמלכות

4

קורבן הפסח
של משה רבינו

האמנם העניק משה מבשר קורבן הפסח לאנשים שלא נמנו עליו?! • 
פעולת משה על ה"עם" חודרת עד לפנימיותו ומשנה את מציאותו • כשם 
שבעת גאולת מצרים היה צורך בשמירה מיוחדת על ההבדלה בין ישראל 
לעמים, כך גם בנוגע לגאולה העתידה יש צורך להקפיד על שמירה זו • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ריחו",  נתן  נרדי  במסבו  שהמלך  "עד  הפסוק1  על 
ש"משה  הזמן  על  קאי  ז ה  שפסוק  במדרש2  מבואר 

וישראל מסובין ואוכלין פסחיהם במצרים". 
והולך ומספר ש"הרבה מהן לא היו מקבלים עליהם 
וכיוון  הפסח,  שיעשו  הקדוש-ברוך-הוא  אמר  למול, 
שעשה משה את הפסח, גזר הקדוש-ברוך-הוא לארבע 
ונדבקו  הלכו  שבגן-עדן  הרוחות  מן  העולם...  רוחות 
יום3,  ארבעים  מהלך  הולך  ריחו  והיה  הפסח...  באותו 
ממך  בבקשה  לו  אמרו  משה  אצל  ישראל  כל  נתכנסו 
הריח"4,  מן  עייפים  שהיו  מפני  מפסחך,  האכילנו 

"והייתה נפשם קוהא לאכול". 
את  למול  שצריכים  להם  אמר  שמשה  לפני  ועוד 
 – לקמן5)  שיתבאר  (כפי  ועבדיהם  בניהם  ואת  עצמם 

1. שיר-השירים א, יב.
ה  יט,  פרשה  שמות-רבה  גם  וראה  (ג).  יב  א,  פרשה  שיר-השירים-רבה   .2

ובפירוש מהרז"ו. 
כהונה  מהלך ארבעים יום (מתנות  שהייתה  מצרים  שטחה של ארץ  שזהו   .3

לשמות-רבה שם) – ארבע מאות פרסה (חידושי הרש"ש שם). 
4. שמות-רבה שם.

5. הערת המערכת: להלן לשון המדרש שיר-השירים-רבה הנ"ל:
משה רבינו תן לנו מה  לו:  אמרו  משתוקקת) לאכול,  קוהא ( =  "הייתה נפשם 
נאכל! אמר להם: כך אמר לי הקדוש-ברוך-הוא 'כל בן נכר לא יאכל בו'. עמדו 

והפרישו הנכרים שביניהם.
"והייתה נפשם קוהא לאכול, אמרו לו: משה רבינו תן לנו מה נאכל! אמר להם: 
כך אמר לי הקדוש-ברוך-הוא: 'וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל 

בו'. עמדו ומלו את עבדיהם.

הנה לכל לראש אמר להם: "כך אמר לי הקדוש-ברוך-
הוא, כל6 בן נכר לא יאכל בו", ואכן שמעו בני ישראל 

למשה ו"עמדו והפרישו הנכרים שביניהם".

ב
בנוגע  ברורה  הוראה  מזה  ללמוד  יש  לראש  לכל 

לעניין שאודותיו מדובר לאחרונה בדור יתום זה:
ארץ  של  שלטובתה  ואומרים  שטועים  כאלו  יש 
רחמנא  גוים  להכניס  כדאי  ובאיכות,  בכמות  ישראל, 
מחיצה  שבין יהודי לגוי –  המחיצה  ליצלן, ולבטל את 
קבע  שהקדוש-ברוך-הוא  כיוון  לעשותה,  צורך  שאין 
הגוי  את  להכניס  הם  רוצים  ואף-על-פי-כן  זו,  מחיצה 

מעבר אחד של המחיצה לעבר השני. 
ועל זה באה ההוראה מסיפור המדרש הנ"ל, שהדבר 
שאמר  לפני  (עוד  ישראל  לבני  משה  שאמר  הראשון 
הנכרים  שעליהם להפריש  הוא –  העניינים)  שאר  להם 
עניין בלתי-רצוי זה עבור  שביניהם, שמזה מובן חומר 

בני ישראל, ובמילא גם עבור הגוים.
והגע עצמך:

בידעם  עצמם,  את  מלו  שלא  יהודים  אודות  מדובר 

"והייתה נפשם קוהא לאכול, אמרו לו: משה רבינו תן לנו מה נאכל! אמר להם: 
'כל ערל לא יאכל בו'. מיד כל אחד ואחד נתן  כך אמר לי הקדוש-ברוך-הוא... 

חרבו על ירכו ומהל עצמו".
6. בא יב, מג.
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שמשה רבינו אמר שצריכים למול, ולולי זאת לא יוכלו 
ידע מזה – הרי  לא  מישהו  אם  וגם  לעשות את הפסח. 
זה גופא חסרון, וכידוע בפירוש הכתוב7 "חטאתי כי לא 
ידעתי", שהא גופא ש"לא ידעתי" הוא עניין של חטא, 
שכבר  כו'"8, ואז היו אומרים לו  לו לידע  ראוי  "שהיה 
שעומדים להקריב את  חודש ניסן הודיע משה  מראש 

הפסח וצריכים למול כו'.
ובכן: גם ליהודים אלו אמר משה לכל לראש "כל בן 
נכר לא יאכל בו", עוד לפני שציווה אותם על המילה!

הרי  פסח,  לקרבן  בנוגע  נאמרה  זו  שהוראה  וכיוון 
צאתך  "כימי  כי,  לגאולה,  שנוגע  עניין  שזהו  מובן, 
שביציאת  כשם  ולכן,  נפלאות"9,  אראנו  מצרים  מארץ 
מצרים הוצרכו בני ישראל להפריש הנכרים שביניהם, 
לצורך  גם  כך  לאכול מקרבן פסח,  אז היו יכולים  ורק 
זמן  וכל  הגוים,  מן  לפרוש  בהכרח  העתידה  הגאולה 
שלא עושים זאת, הרי זה מעכב וסותר לעניין הגאולה.
במסכת  בגמרא  מהמסופר  גם  מובן  זה  ועניין 
ואכיל  סליק  דהוה  ארמאה  "ההוא  אודות  פסחים22 
רבי יהודה בן- ועל-ידי עצתו של  פסחים בירושלים", 
רצה  הדבר – דלכאורה אינו מובן: מדוע  נמנע  בתירא 
שיש  קרבנות  עוד  יש  הרי  דוקא,  פסח  מקרבן  לאכול 
ליהודי  להיטפל  יכול  שהיה  כך,  בהם,  חלק  לבעלים 
הוא  העניין  אך  שלמים?  מקרבן  לאכול  לו  שייתן 
יש  הגאולה  עניין  עם  שקשור  פסח  לקרבן  שבנוגע   –

הדגשה מיוחדת שצריך לפרוש מ"בן נכר".

ג
והפרישו  ש"עמד ו  שלאחרי  במדרש10,  וממשיך 
שיתן  רבינו  ממשה  וביקשו  חזרו  שביניהם",  הנכרים 
לי  אמר  "כך  משה  להם  ואמר  מהפסח,  לאכול  להם 
ומלתה  כסף  מקנת  איש  עבד  וכל  הקדוש-ברוך-הוא, 
אותו אז יאכל בו11, עמדו ומלו את עבדיהם... כל ערל 
ירכו  על  חרבו  נתן  ואחד  אחד  כל  מיד  בו12,  יאכל  לא 

ומהל עצמו".

7. בלק כב, לד.
8. ראה של"ה סוף פרשת בלק.

9. מיכה ז, טו.
10. שיר-השירים-רבה שם.

11. בא שם, מד.
12. שם, מח.

וצריך להבין13: 
מפסחו – הרי הפסח אינו  רבינו  נתן להם משה  איך 
של  פסחו  על  נימנו  לא  והרי  למנוייו17,  אלא  נאכל 

משה?
שאומרים בתחילת ליל הסדר "כל דצריך ייתי  [מה 
לצרכי  היא  שהכוונה  ולומר  ליישב  אפשר  ויפסח" 
בדברי  אך   – וכו'  מצות  ושלוש  כוסות  ארבע  הפסח, 
להדיא  מפורש  שהרי  כן  לומר  אי-אפשר  המדרש 

שמדובר אודות קרבן פסח].
ויש לומר הביאור בזה14:

יהודים  עם  עסק  לו  שיש  ידע  רבינו  שמשה  כיוון 
בני  בין  שיש  ביודעו  הנה  אתם...  להסתדר  שקשה 
ישראל כאלו ש"הללו כו' והללו כו'"15, ידע שיהיו כאלו 
שלא ימולו את עצמם, ולכן, בשעה שהקריב פסחו, היה 
לאכול  ויבקשו  שיבואו  אלו  כל  את  גם  לזכות  בדעתו 

מפסחו, שהרי "זכין לאדם שלא בפניו"16.

ד
ועדיין צריך להבין17:

הדין בקרבן פסח הוא שכל אחד צריך לאכול כזית18. 
ועפ"ז, איך יתכן שפסחו של משה – שהי' "מן הכבשים 
מבני  ריבוי  עבור  הספיק   – ומוגבל  מדוד  כבש  גו'"19, 
ישראל, שהרי לא היה מספיק לאכול "משהו" (על דרך 
הוצרך  אלא  במעיו"20),  מתברך  והוא  קימעא  "אוכל 

להיות כזית לכל אחד?!
הלכה  הוא  השיעורים  עניין  שכל  שכיוון  לומר  ואין 
הנה  עירובין21),  במסכת  הגמרא  מסיני (כדברי  למשה 
בפסח שהקריבו ביציאת מצרים, קודם מתן תורה, לא 
שבני  הדעה22  לפי  ובפרט  כזית,  דשיעור  החיוב  היה 

13. ראה גם חידושי הרד"ל לשמות-רבה שם.
עמ' קעו. תורת-מנחם ה'תשמ"ו ח"ב  ריש  14. ראה גם אגרות-קודש חלק יא 

ע' 846.
15. ראה זוהר חלק ב קע, ריש ע"ב. מכילתא בשלח יד, כח. שמות-רבה פרשה 

מג, ח. הובא בילקוט ראובני בשלח שם, כט.
16. עירובין פא, ריש ע"ב (במשנה). וש"נ.
17. ראה גם תורת-מנחם ה'תשמ"ו שם.

18. ראה רמב"ם הל' ק"פ פ"ב הי"ד.
19. בא שם, ה. רמב"ם שם רפ"א.

20. פרש"י בחוקותי כו, ה.
21. ד, א. וש"נ.

22. ראה אנציק' תלמודית ערך בן נח בתחלתו (כרך ג ע' שמח). וש"נ.
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לבני  שיעורין  ואין  נח,  בני  של  בגדר  אז  היו  ישראל 
נח23 – כי, השיעור דכזית נאמר בנוגע לקרבן פסח גופא 
שיעור,  שצריך  רק  יודעים  פסח  קרבן  שמפרשת  (ולא 
מסיני),  למשה  מהלכה  יודעים  עצמו  השיעור  ואילו 
ולכן, בהכרח לומר שגם אז היה החיוב דשיעור כזית24.

והביאור בזה:
בני  למילת  בנוגע  המדרש64  דברי  בהמשך  מסופר 
ישראל, "מי מלן... משה היה מוהל ואהרן פורע ויהושע 
משקה ("כוס של ברכה"25, כמו שנותנים לתינוק לאחרי 
פורע  ואהרן  מוהל  היה  יהושע  אומרים  ויש  הברית), 

ומשה היה משקה". 
משבט  [החל  ודכוותייהו  ויהושע  אהרן  שגם  וכיוון 
לוי שבמשך כל השנים שהיו במצרים הקפידו על מצות 
הפסח – היו  הקריבו  ינצורו"]  "ובריתך  כמ"ש26  מילה, 
ובצירוף  מפסחיהם,  ישראל  לבני  ליתן  יכולים  הם  גם 
אחד  לכל  שיהיה  טבע  על-פי  מספיק  היה  יחד  כולם 

מבני ישראל כזית מקרבן פסח. 

ה
[...] בין הפירושים שהובאו במדרש על הפסוק "עד 
שמשה  ריחו" – איתא27: "עד  שהמלך במסבו נרדי נתן 

במסבו .. שנקרא מלך שנאמר28 ויהי בישורון מלך".
הפסח  לריח  בנוגע  נוסף  עניין  לבאר  יש  ועל-פי-זה 
שגרם ש"נתכנסו כל ישראל אצל משה אמרו לו בבקשה 

ממך האכילנו מפסחך":
ובהקדם הידוע29 בביאור הסיפור אודות רבינו הזקן30
שהוליכוהו  שבשעה  הפטרופבלי,  במבצר  בהיותו 
בספינה ביקש מהפקיד להעמיד את הספינה כדי שיוכל 
לקדש הלבנה, ולא רצה, והראה לו רבינו הזקן שבכחו 
להעמיד את הספינה בעצמו, ואחר-כך חזר וביקש ממנו 
להעמיד את הספינה, ונתרצה והרשה לו לקדש הלבנה 
– דלכאורה אינו מובן: כיוון שהיה בכוחו להעמיד את 

שאלה  שתיתאה  מהדורא  ה"י. וראה שו"ת שו"מ  פ"ט  מלכים  הל'  רמב"ם   .23
יו"ד.

24. ראה תורה שלמה עה"פ בא שם, ח. ובמילואים שם (ע' רב).
25. עץ יוסף שם.

26. ברכה לג, ט ובפרש"י. שמו"ר שם.
27. שהש"ר שם (א). פי' מהרז"ו לשמו"ר שם.

28. ברכה שם, ה.
29. ראה לקו"ש חל"א ס"ע 48 ואילך. וש"נ.

30. לקו"ד ח"ד תשנב, ב ואילך.

הוצרך  למה  בפועל,  העמידה  ואכן  בעצמו,  הספינה 
שרצונו  כיוון   – הספינה?  את  שיעמיד  מהפקיד  לבקש 
יהיה  והמצוות  התורה  שקיום  הקדוש-ברוך-הוא  של 
רבינו  רצה  ולכן  הטבע,  בדרך  טפחים  מעשרה  למטה 
הלבנה  לקדש  שיוכל  (כדי  הספינה  שעמידת  הזקן 

מעומד ובישוב הדעת) תהיה בדרך הטבע. 
שבקשת  כיוון  דידן:  בנידון  מובן  אינו  ועל-פי-זה 
הייתה על-ידי-זה  משה  בני ישראל לאכול מפסחו של 
שהרוחות של גן עדן הוליכו את ריח הפסח בכל מצרים 

– הרי זה עניין שאינו בדרך הטבע?!
בפירושו  זאת  מבהיר  בעצמו  שהמדרש  לומר,  ויש 

"שהמלך במסבו" קאי על משה שנקרא מלך:
ש"הוא   – העולם  אומות  אצל  גם   – מלך  של  עניינו 
הוא  "הנשיא  רש"י31:  בפירוש  המובא  (כהלשון  הכל" 
כו' ואין מוחין בידו"32,  גדר  הכל"), שלכן, "מלך פורץ 
קמי  דמחוי  ש"מאן  ועד  טורא"33,  עקר  מלכא  "אמר 
שכל  היא  האמת  כי,  החיים34,  היפך  עונשו  מלכא" 
המלך,  של  המציאות  היא  המדינה  אנשי  של  מציאות 
ולכן מי שמראה שגם הוא מציאות, אינו יכול להישאר 

במציאותו בשלימות35.
ובנוגע לענייננו:

כיוון שכבר אז היה משה רבינו "מלך", ולא עוד אלא 
שהמלוכה  היינו,  במסבו",  ד"המלך  באופן  זה  שהיה 
ובאופן  והתרחבות,  התפשטות  של  באופן  הייתה  שלו 
של  המלוכה  נרגשת  הייתה  מישראל  אחד  כל  שאצל 
בני  אצל  משה  של  שפעולתו  מובן  הרי   – רבינו  משה 
על-פי  שלהם  הרצון  נעשה  שכך  באופן  הייתה  ישראל 
משה  של  המציאות  הייתה  מציאותם  שכל  בגלל  טבע, 

רבינו.

ו
כשם שנעשו אז כל העניינים הנ"ל, ועד שמשה פעל 
לא רק על בני ישראל שהיו בארץ גושן, אלא גם על אלו 
נעשים   – כו'36  הרצון  יהיה  אצלם  שגם  במצרים,  שהיו 

31. חוקת כא, כא.
32. פסחים קי, א. וש"נ.

33. ראה ב"ב ג, ב.
34. ראה חגיגה ה, ב.

35. ראה גם תו"מ ח"נ ע' 54. וש"נ.
36. חסר קצת (המו"ל).
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סיכום
ישראל  מבני  אנשים  שהיו  במדרש  מסופר 
עשה  פסח.  קורבן  הקריבו  ולא  עצמם  מלו  שלא 
משה  של  קורבנו  ריח  נס:  הקדוש-ברוך-הוא 
לו  התאוו  אנשים  אותם  וכל  למרחוק,  התפשט 

ובאו לפני משה.

הגויים  מן  שיבדלו  משה  להם  אמר  תחילה 
שביניהם ויקיימו את הציווי: "כל בן נכר לא יאכל 
עורלתם  את  שימולו  להם  אמר  אחר-כך  בו". 

ויקיימו את הציווי "כל ערל לא יאכל בו".

לאחר שמילאו אחר הוראות משה, קיבלו מבשר 
קורבן הפסח.

שאלות:

אלא  נאכל  אינו  ש"הפסח  היא  ההלכה  א) 
מבשר  להעניק  משה  היה  יכול  וכיצד  למנוייו", 
על  נמנו  שלא  האנשים  אותם  לכל  הפסח  קורבן 

הקורבן?

ב) מקורבן הפסח יש לאכול לכל הפחות "כזית"; 
אותם  כל  עבור  משה  של  קורבנו  הספיק  כיצד 

אנשים?

 ג) ידוע רצונו של הקב"ה שהמצוות יתקיימו לפי 
מצוות אכילת  התקיימה  כאן  הטבע דווקא.  דרך 
התפשט  הקורבן  שריח  הנס  על-ידי  הפסח 

למרחוק באופן לא טבעי!

תשובות:

ימולו  שלא  אנשים  שיהיו  ידע  רבינו  משה  א) 
לאדם  ש"זכין  וכיוון  יתחרטו,  ואחר-כך  עצמם 
על  ולמנותם  לַזכותם  משה  התכוון  בפניו"  שלא 

קרבן הפסח שלו.

להעניק  לא ניתן היה  משה  של  מקורבנו  ב) אכן, 
מקורבנו  רק  לא  אולם,  אנשים,  אותם  לכל  כזית 
נוספים,  מקורבנות  גם  אם  כי  בשר  נטלו  בלבד 

כגון קורבנו של אהרון הכוהן, יהושע ועוד.

"מלך".  היה  רבינו  שמשה  במדרש  מבואר  ג) 
לומר  יש  ממש.  אחת  מציאות  הם  והמלך  העם 
השפיעה  ה"עם"  על  ה"מלך"  של  שפעולתו 
להימול  שהרצון  עד  מציאותם,  בכל  וחדרה 

ולאכול מקורבן הפסח נבע מטבעם. 

מדברי המדרש יש ללמוד הוראה חשובה:

הדבר הראשון שאמר משה לאנשים שלא נימולו 
יאכל  לא  נכר  בן  "כל   – הגויים  מן  להיבדל  הוא 
בו", ורק אחר-כך אמר להם אודות חיוב המילה.

שלגבי  כשם  מצרים.  לגאולת  קשור  פסח  קורבן 
היא  העמים  בין  אי-ההתערבות  מצרים,  גאולת 
הדבר הראשון והחשוב ביותר, כך הדבר גם לגבי 

הגאולה העתידה.

שגם  העתידה,  לגאולה  בנוגע  אלו גם עכשיו,  עניינים 
הוא גואל  שהרי "גואל ראשון  היא תהי' על-ידי משה, 
לארצנו,  קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  אחרון"37, 

מט,  הפסוקים ויחי  37. ראה שמו"ר פ"ב, ד-ו. דב"ר ספ"ט. זח"א רנג, א. שער 

בקרוב ממש. 
(קטעים משיחת ליל ב' דחג הפסח ה'תש"ל. תורת-מנחם חלק ס 
עמ' 88 הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

יו"ד. תו"א משפטים עה, ב. 
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

41

אילו היו דופקים
על השולחן...

אילו היו תובעים כראוי – היה בא!
...כבר עבר ראש חודש ניסן (ה"ראש" דכל החודש), "ואנחנו לא נושענו"!

ויתירה מזו: כבר עבר גם יום ב' ניסן, יום ההילולא דכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, שביום זה נפעל עילוי 
בכללות עבודתו במשך כל ימי חייו, וכן הוא בכל שנה ושנה . . ולמרות גודל העילוי דיום ההילולא דב' 

ניסן, עבר כבר יום זה "ואנחנו לא נושענו"!
וכבר נמצאים אנו ביום השבת, ג' ניסן, שבו עולים העניינים דראש חודש ניסן וב' ניסן, ואף-על-פי-

כן – "אנחנו לא נושענו"! והעיקר – שאין פוצה פה ומצפצף!
אם בני-ישראל היו מבקשים ודופקים על השולחן ותובעים שמשיח צדקנו יבוא תיכף ומיד "נאו" – היו 

פועלים כבר ביאת משיח צדקנו "נאו", ואפילו ביום השבת... 
(שיחת ג' ניסן ה'תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב כרך ב, עמ' 1116)

בוודאי שמלך המשיח נמצא כבר בעולם
לפי כל הסימנים שהובאו בדברי חז"ל – נמצאים אנו בדור ד"עקבות משיחא", ומיום ליום – הולכים 
שעות  רגעים  כמה  עברו  האחרונה,  בפעם  בעניין זה  שדובר  ומאז  דימות המשיח,  לתקופה  ומתקרבים 

וימים, ובמילא, התקרבנו יותר לתקופה דימות המשיח.
כמה  אחת  ועל  ורוכב על חמור",  ד"עני  תיכף ומיד – אפילו באופן  לבוא  המשיח יכול  שמלך  ונמצא 
יבוא תיכף  לבוא תיכף ומיד – בוודאי ומכיוון שיכול  שמיא", "כהרף עין",  וכמה באופן ד"זכו עם ענני 

ומיד!
כן  אשר לאחרי  בעולם – לא רק בבחינת עיבור,  נמצא כבר בוודאי שמלך המשיח  שכן, הרי  ומכיוון 
באויר העולם,  שמציאותו קיימת  אם  ישי גו'"), כי  עדיין לצאת לאויר העולם ("ויצא חוטר מגזע  צריך 

ולא עוד אלא שמציאותו קיימת כ"גדול" – "מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו"!
ולכן, בדורנו זה צריכה להיות הדגשה יתירה בכל הקשור לאמונה בביאת המשיח והציפייה לביאתו 

– אמונה וציפייה החודרת את כל מציאותו של האדם, בכל כוחות נפשו עד למחשבה דיבור ומעשה.
ובאותיות פשוטות – בנוגע לעבודה בפועל: מחשבתו של יהודי צריכה להיות חדורה באמונה וציפייה 

לביאת מלך המשיח.
ובמילא, בא הדבר לידי ביטוי בפועל ממש – הן בדיבור, שדיבורו עם הזולת אודות ביאת מלך המשיח 
הלב  מן  היוצאים  שדברים  אדם  של  מטבעו  אשר  הלב,  מן  היוצאים  בדברים  וחיות,  להט  מתוך  הוא 

נכנסים אל הלב, היינו שגם הזולת נעשה חדור באמונה וציפייה לביאת המשיח.
...והן במעשה – שעבודתו בקיום התורה ומצוותיה, הפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה 
היא באופן שהוא מעין ודוגמת המעמד ומצב דימות המשיח, הן ביחס להעדר מציאות של מניעה ועיכוב 

כו', והן ביחס לעבודה שהיא למעלה ממדידה והגבלה דגדרי העולם.
(התוועדויות תשמ"ו כרך ג, עמ' 188)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

רועה ישראל
הזכרה במקומות הקדושים בכל עת מצוא • ציפייה וצימאון לבשורות-
טובות • כך הרגיע הרבי את החסיד שזלזלו בעבודתו בחברא-קדישא
• למי הורה הרבי לומר תהילים גם לפני התפילה? • עצות לחלומות 
רעים • תזכורת לביצוע החלטה ושלילת סחבת להקמת מוסדות חינוך

• במקום שלמדו באידיש לא לשנות • מינוי הרב נחום שמריהו ששונקין 
לחבר הנהלת כולל חב"ד • על מכתב מיוחד באנגלית בעניני פסח שיועד 

לאותם "שלשוננו עדיין לא שגורה בפיהם" • חלקם בפרסום ראשון

הזכרה במקומות הקדושים
בכל עת מצוא

כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ביקש מהנהלת 
כולל חב"ד בירושלים ת"ו להזכיר – בכל עת מצוא – 

במקומות הקדושים ט"ו שמות.
הצדקנית  הרבנית  אימו,  היא  ברשימה  הראשונה 
את  לאחר-מכן  יצ"ו".  חנה  בת  שרה  "שטערנא  מרת 
רעייתו  יצ"ו",  שרה  שטערנא  בן  יצחק  "יוסף   – שמו 
הרבנית  את  ובהמשך  יצ"ו",  יוכבד  בת  דינה  "נחמה 
"חי' מושקא בת נחמה דינה יצ"ו. אישּה מנחם מענדל 

בן לוי יצחק יצ"ו".
יצ"ו"  וזוגתו  יוכבד  בן  ב"בנציון  נחתמת  הרשימה 
[=הוא ר' בן ציון שניאורסון אחי הרבנית נחמה-דינה].

כאן באה הבקשה:
ה' ברחמיו יחזק בריאות כולם ויתן להם פרנסתם 
בגשמיות  לטובה  לבבם  משאלות  וימלא  בהרחבה 
במהרה  צדק  גואל  בביאת  לראות  ויזכו  וברוחניות 

בימינו, כן יהי רצון אמן.
רשימה זו שוכפלה בשעתו בעותקים רבים ונמסרה 

לחברי הנהלת הכולל כדי שיבצעו בקשה זו.

הרבי צמא לבשורות טובות
להלן פתק שכתב הרבי לאחד מעסקני אנ"ש:

ת"ח ת"ח על הבשו"ט [=הבשורות-הטובות] 
בכל כיו"ב [=כיוצא בזה] שייך לועד דרבנים דס"ת 
בארצנו-הקדושה  [=דספר-תורה  אזכעה"צ  באה"ק 

אזכיר על הציון].

נ"ח וקו"ר [=נחת רוח וקורת רוח] ובפרט בתקופה 
[=לבשורות  לבשו"ט  כך  כל  וצמאים  שמצפים 
שבטוב  הרבות  הבשורות  מן  האור  יתרון   – טובות] 

הנגלה אינן.
אזכיר עוה"פ [=עוד הפעם] עה"צ.

החסיד שזלזלו בעבודתו
בחברא-קדישא  שעבד  חב"ד  חסידי  מאנ"ש  אחד 
חש ביחס לא מכבד מצד אנשים מסויימים. הוא כתב 
על כך לרבי ונענה (כ"ט מר-חשון תשכ"ב – 'אגרות-

קודש' כרך כב עמ' לה):
בחברא-קדישא  בקודש  עבודתו  על-דבר  לכתבו 
והיחס מאיזה אנשים לזה – מובנת הפליאה והתמיהה 

הכי גדולה על יחס כזה.
וכבכל עניני אנ"ש – גם בזה יש ללמוד ברור מדברי 
רבותינו נשיאינו בסיפורם, אשר אדמו"ר הזקן רשמו 
ואמר  בחברא-קדישא.  לשמש  בילדותו)  (עוד  אביו 
אדמו"ר הזקן – שמחזיק טובה לאביו על זה. – שככל 
ולבנינו.  לנו  הוראה  בזה  גם  בודאי  רבותינו  סיפורי 

וק[ל] ל[הבין]...
בספר  נדפס  לאזניא  בפנקס  הזקן  אדמו"ר  רישום 

'מבית הגנזים' (קה"ת, ברוקלין, תש"ע עמ' יב-יג).
הזקן  אדמו"ר  "ואמר  הרבי  שהוסיף  התוספת 
שהרי,  להבהיר  באה  זה"  על  לאביו  טובה  שמחזיק 
קטן  הזקן  אדמו"ר  כשהיה  זאת  עשה  אביו  לכאורה 
ועוד טרם נחשף לחסידות, והרי הרבי מבקש ללמוד 

כאן מ"סיפורי רבותינו... הוראה לנו ולבנינו",
תודה  הכיר  הזקן  שאדמו"ר  העובדה  הנה  ולכך, 
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חב"ד  בין חסידי  כשהגיעה לאה"ק88). המנהג העתיק 
בזה  נזהרים  רבים  וכיום  מ'חדש'89,  להיזהר  היה 

'חדש' (כרך יב, טור תרכב).
88. ראה המובא באנציקלופדיה שם ע"י ציון 89.

89. ה'עולם' האשכנזים נהגו להקל בזה מדורי-דורות, אך בימי אדמוה"ז כבר 
היו רבים, ובפרט מהחסידים, שהחמירו בזה (עיין שו"ע אדמוה"ז שם. שו"ת 
סו"ס ז וסי' כ. ובשו"ת צמח צדק יו"ד סי' ריח (לח, סע"ד)  סו"ס ו,  אדמוה"ז 
בחדש...",  המקילים  העולם  מנהג  ליישב  צד  לו  "יש  אדמוה"ז  בשם  מביא 
בקובץ 'היכל הבעש"ט' (ז)  יחמיר לעצמו...").  ומסיק "ומ"מ ודאי שכל יר"ש 
'חדש' בחו"ל ומנהג  כללי בעניין איסור  נדפס "בירור  סו,  עמ'  תמוז תשס"ד 
והביא  בזה,  מאדמוה"ז  שונות  פסיקות  ארבע  מסכם  ושם  בזה"  החסידים 
מסויימים), ובשם הרה"ח  שאדמו"ר מהורש"ב נזהר מ'חדש' (אולי במצבים 

רי"ל ע"ה גרונר מסר, שהרבי לא הקפיד בזה. 
עד שבשיחת אחש"פ תש"מ (הנחת  האחרונים לא נזהרו בזה,  ואכן בדורות 
אף  ב'חדש'",  בזמננו  נזהרין  אין  "בפועל  נאמר  עז)  סעיף  מוגה,  בלתי  הת' 

בשנים  גם  בזה  להקל  נהג  הרבי  כי  אם  החוגים.  מכל 
האחרונות.

שאומר שאם יימצא מי שנזהר בזה כיום, תע"ב. ולימד זכות על כך, עיי"ש. 
הרי לכאורה כעת  האחרונות 'איכשר דרא' בעניין זה,  ואמנם, כיוון שבשנים 
בשנים  גם  בזה  להקל  המשיך  שהרבי  ברור  אם  (וגם  בזה  להיזהר  עלינו  גם 
אלינו  למדין  אין  בהנהגתם  אדמוה"ז "שמגדולים  כתב  כבר  הרי  האחרונות, 
מה  וראה   .78 עמ'  שערים'  ('מאה  ופסול"  כשר  באו"ה  לנו  הנגלות  בדינים 
שנכנס לארה"ק,  מחו"ל  ובפרט בחדש  שעה)).  עמ'  עז  מגדל  בס'  ע"ז  שציין 

ראה בהנסמן לעיל הערה 16.

מה'מצרים'  לצאת  לזולתו  שמסייע  מי  אומר:  הווי 
שלו – זוכה ויוצא אף מה'מצרים' שלו עצמו.

(לקוטי שיחות, כרך ב, עמ' 540)

הרי אני כבן שבעים שנה
כתוב בסידור האריז"ל, שרבי אלעזר בן עזריה היה 
ובצירוף  שנה,  נ"ב  שחי  הנביא,  שמואל  של  גלגול 

שנותיו, שהיה אז בן י"ח, היה כבן שבעים שנה.
הלקח המתבקש:

בגלגול  לעולם  באו  כבר  שלנו  בדור  הנשמות  רוב 
ה'  בעבודת  כלשהו  עניין  לאדם  כשמזדמן  לכן  קודם. 
כי  לדעת  יש  לבצעו,  מסוגל  אינו  שהוא  לו  שנדמה 
ניתן לגלות ולצרף אף את הטוב מגלגול קודם, והדבר 

מסייע בביצוע המשימה.
אך רק הטוב של הגלגול הקודם מצטרף, לא הרע. 
בגדר  איננו  רע  ואילו  נצחית,  מציאות  הוא  טוב  שכן 
של מציאות כלל – אלא הוא העלם והסתר בלבד, ולכן 
על-ידי תשובה או עונש (הממרק את החטא) מתבטל 

הרע ואינו עוד.
(לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 246)

ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות
בן  רבי אלעזר  התבייש  בתורה, לא  על-אף גדולתו 

עזריה לומר "לא זכיתי".
'לא  זיכוך).  מלשון  (זכיתי  'ביררתי'  משמע  'זכיתי' 
הוא מצוי  רבי אלעזר ידע היכן  ביררתי.  לא  זכיתי' – 

בעבודתו, כלומר מה כבר הצליח לברר ומה לא.

אוחז  הוא  היכן  תמיד  לדעת  צריך  השם  עובד 
ב'זכיתי'  לא  עצמו,  את  להטעות  לו  אסור  בעבודתו. 
נהירים  להיות  צריכים  הקווים  שני  זכיתי'.  ב'לא  ולא 

לו באופן יסודי.
לרבי אלעזר בן עזריה כאב מאוד ה'לא זכיתי', והוא 
הסביר לעצמו את הסיבה בכך ש"הרי אני כבן שבעים 

שנה", ולא בן שבעים ממש.
פירוש: השלמות של בירור שבע המידות היא כאשר 
מכיוון  שבעים.  מספרן  שאז  מעשר,  כלולה  מידה  כל 
שאני (רבי אלעזר בן עזריה) רק "כבן שבעים" בלבד, 
ולא שבעים ממש, על-כן לא זכיתי לשלמות המידות.

(ספר השיחות תש"ג, עמ' 71)

ימי חייך – הימים, כל ימי חייך – להביא 
הלילות

ללילות,  וגם  לימים  גם  מתייחסת  'להביא'  המילה 
חייך  ימי  כל  הימים,  להביא  חייך  "ימי  נאמר  כאילו 

להביא הלילות".
יש   – הימים"  "להביא  להכניס.  משמעו  'להביא' 
ימים  יהיו  שהימים  בימים,  ("חייך")  חיות  להכניס 
יהודיים. "להביא הלילות" – יש להכניס חיות בלילות, 

שהלילות יהיו לילות יהודיים.
בענייני  חיות  להכניס  יש   – הזה  העולם  חייך  ימי 

העולם, ש'העולם הזה' יהיה יהודי.
(ספר השיחות תש"ג עמ' 72)
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בשנים   – הגבלה71  ימי  בשלושת  נישואין  בדבר 
של  לאסרו-חג  זאת  לדחות  הרבי  העדיף  עברו72 
שבועות, אך בשנים האחרונות, כשביטל את ההגבלות 
שבתאריכים כידוע, התיר והסכים לערוך נישואין אז, 

וכן הורה הרה"ג רז"ש דבורקין ע"ה למעשה.
בלא  וסעודת-שידוכים  שידוכים  לעשות  מותר 
ריקודים, מחולות וכלי-זמר73. מותר לערוך סעודות-
רשות, אבל בלי "ריקודים, מחולות ושמחות יתרות"74. 
אין להקל בזה בערב שבת-קודש ובמוצאי שבת-קודש 
להתוועד  נהגו  זאת,  עם  השבוע.  ימי  מבשאר  יותר 
מוזיקה  בהשמעת  ואף  בפה  חסידיים  ניגונים  ולזמר 
מוקלטת, ואף ה'מחולות' שבהתוועדות אין אוסרים75.
ובמחולות,  מתירים גם בתופים  ספר-תורה  הכנסת 

כנהוג76.
בעלי  מסתפרים, גם  אין  תספורת: על-פי האריז"ל, 
שבועות [בשנה  ערב  בעומר, עד  ואפילו בל"ג  ברית, 
זו – עד ערב שבת שלפניו77]. נהוג ל חנך בעניין זה גם 

את הקטנים78.
חל  שיום-הולדתם  מי  שלוש:  לבני  תספורת מצווה
 – אפשר  (ואם  בעומר  בל"ג  יעשוה   – בעומר  ל"ג  עד 
במירון)79, ואלה שנול דו אחריו – בערב חג השבועות80
להקדים  אין  אבל  שלפניו60],  שבת  ערב   – זו  [בשנה 
שלוש  לילד  מלאות  לפני  בעומר  לל"ג  התספורת 

שנים81.
לדחות  אין  הפסח,  לפני  זה  לגיל  הילד  הגיע  אם 
ולכל  בעומר,  ל"ג  עד  החינוך)  (והתחלת  התספורת 
את  בעומר82.  בל"ג  התספורת  לסיים  יכול  היותר 
טלית- בנשיאת  (להרגילו  הילד  חינוך  ענייני  שאר 

71. כצ"ל ע"פ שו"ע אדמוה"ז שם ס"ה. ראה אג"ק ח"ט עמ' מו וב'התקשרות' 
גיליון תסד, עמ' 19.

72. אג"ק כרך ח הנ"ל.
73. ערוך-השולחן שם ס"ב, והמקורות שצויינו בס' 'בין פסח לשבועות' עמ' 

רפה.
שבסעודות  מקורות  ומעוד  מזה  ומשמע  א.  סו"ס  שם  אדמוה"ז  שו"ע   .74
הע'  תצג  סי'  תשובות  פסקי  בס'  כמובא  בכלי-זמר,  להקל  מקום  יש  מצוה 
עמ' 337 (מוגה  39. וראה שיחת ל"ג בעומר תשמ"ו ס"ט – התוועדויות ח"ג 

באידיש, לקוטי שיחות כרך לז עמ' 122).
75. הגרש"ז גרליק ז"ל, ע"פ דיוק הלשון הנ"ל "ושמחות יתירות".

76. '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). אך כיוון שמחפשים 'יומין זכאין', 

אין עושין זאת בד"כ בימי הספירה.
77. ראה 'אוצר' עמ' רצ.

78. אגרות הרמ"ז סי' ב, הובא בשערי-תשובה סו"ס תצג. וע' 'אוצר' ס"ע רפג.
79. שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סימנים רכב, רצו וש"נ.

80. אג"ק חי"ב עמ' תמא (למי שנולד בכ' אייר).
81. לקוטי שיחות ח"ז עמ' 349.

82. אג"ק חי"ד עמ' לט.

קטן, ברכות-השחר, ברכת-המזון וקריאת-שמע שעל 
המיטה) יעשו כבר בהגיעו לגיל שלוש83.

שנים,  כמה  זה  הנהיג,  אדמו"ר  כ"ק  תורה:  כינוס 
'כינוס  יארגנו  הפסח84  לחג  ובסמיכות  שבהמשך 
אליו  להגיע  שיוכלו  ובאופן  החג  לאחר  מיד  תורה', 
וכמה שקלא וטריא ומפלפלים  כמה  גם מרחוק, שבו 
מחדש  מתחיל  הפסח  לחג  בהמשך  כי  תורה,  בדברי 
שבכתב  תורה  מסיני'  תורה  קיבל  ד'משה  העניין 
ותורה שבעל-פה וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 
וממילא זהו הזמן המתאים להוסיף בלימוד התורה...

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

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

הדפסת הנאמר בכינוסים ('בקלף נאה ודיו נאה')"85.
את  הספירה  בימי  לספר  לאישה  מותר  תספורת: 
השערות היוצאות מחוץ לכיסוי-הראש שאינה יכולה 
לכסותן. מריטת שער הגבות, הריסים והרגליים אינה 

נחשבת תספורת.
(מלבד  שהחיינו  מברכים  שאין  נוהגים  שהחיינו: 
בימי  להחמיץ)  שעלולים  דבר  ובכל  פדיון-הבן  על 

הספירה. אך בשבת ובל"ג בעומר – מברכים.
מלאכה: נוהגים אנשים ונשים שלא לעשות מלאכה 
לאחר  עד  ואילך,  החמה  משקיעת  הספירה  ימי  כל 
הספירה (וזו סיבה נוספת שגם הנשים יספרו ספירת-

העומר).
איסור 'חדש': אסור לאכול 'חדש' אף בזמן הזה עד 
מחלוקת  יש  בניסן86.  ח"י]   – י"ז [ובחו"ל  תחילת ליל 
(ובפרט  חו"ל87  תבואת  אודות  בפוסקים  גדולה 

עמ' לט. וראה בכ"ז המובא ב'אוצר' עמ' רנט- 83. אג"ק ח"ה עמ' כב, וחי"ד 
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  ועיי"ש בהערה 4),  עמ' 86  ח"ה  שיחות 
המנהגים הקשורים  תרמ"ד – סה"מ תשי"א עמ' 168), ואז מקיימים את כל 

בזה. 
84. וגם לחג-השבועות וחג-הסוכות.

85. סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 413-411.
86. שו"ע אדמוה"ז סי' תפט סכ"ט.

ערך  תלמודית  אנציקלופדיה  שנב.  סי'  יו"ד  צמח-צדק  שו"ת  ס"ל.  שם   .87
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לאביו על-כך באה ללמד חשיבות ענין זה.

תהילים קודם התפילה
הן  תהילים,  אמירת  בעניין  הרבי  הוראות  לרוב, 
מד'  הרבי  של  במכתבו  אך  התפילה.  אחרי  לאומרם 
לפני תהילים  אמירת  גם  מוצאים  אנו  תשי"ד  תשרי 

התפילה:
מה שכותב שמחשבות זרות מבלבלות אותו בשעת 
התפילה  בעת  שמחשבות-זרות  ידוע  הנה  התפילה, 
באים בסיבת דברים-בטלים ומחשבות-בטלות קודם 
ימעטו  בזה  עצמו  את  יגדיר  אשר  וככל  התפילה 

המחשבות-זרות בעת התפילה.
הרבי הורה, אפוא:

התפילה  קודם  יאמר  וכן  הסידור  מתוך  ויתפלל 
פרוטה  ויתן  תהילים  קאפיטלעך  איזה  ולאחריה 

לצדקה קודם התפילה.

עצות לחלומות רעים
וכך כתב הרבי להרה"ח ר' משה יצחק העכט (ע"ה) 

ביום ד' תשרי ה'תשי"א:
מה שכותב בענין האשה מרת... שלפרקים חולמת 
חלומות רעים וכו' – בטח אומרת קריאת-שמע שעל 
שעל  המזוזה  תבדוק  חדלו,  לא  עדיין  אם   – המטה 
תקרא  השינה  לפני  כן  משכבה.  חדר  [של]  הדלת 
השיחות  ספור בס'[פר] הזכרונות או בס'[פר]  איזה 
הכ"מ.  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  צורת  במחשבתה  ותצייר 
גם  שבועות  כארבע  הפחות  לכל  תעשה  זה  וכל 

לאחרי שפסקו החלומות.

תזכורת לביצוע החלטה טובה
הקמת גני ילדים לבנים ולבנות ע"ש הורי הרבי הרב 

ר' לוי יצחק והרבנית מרת חנה ע"ה
ב"ה, ד' תמוז תש"ל

ברוקלין, נ.י.
לועד כפר חב"ד  

כפר חב"ד  
ה' עליהם יחיו   

שלום וברכה!
הננו לעורר בזה את תשומת לבבכם למכתבם מי"א 
חב"ד  כפר  ועד  ע"ד החלטת  הודעתם  בו  ש.ז.,  תשרי 
וגן  יצחק,  לוי  ע"ש   – לבנים  ילדים  גן  ייסוד  בדבר 

ילדים לבנות – ע"ש חנה.

ובזה הננו לבקשכם להודיענו הנעשה בהנ"ל.
בת"ח למפרע ובברכת כט"ס   

הרב ח.מ.א. חדקוב   

שלילת "סחבת מבהלת בעניני חינוך"
ב"ה, ג' מנ"א תש"ל

ברוקלין, נ.י.
לועד כפר חב"ד,  

כפר חב"ד  
ה' עליהם יחיו   

שלום וברכה!
תמוז  מכ"ד  מכתבם  קבלת  בתודה  אנו  מאשרים 
ות"ח על הידיעות שמוסרים לנו בדבר הגנים ששאלנו 

אודותם.
מה  הרי  הנה  בהנ"ל,  וכו'  הדרכה  בקשתם  ובדבר 
שדרוש הוא זירוז אמיתי ופשיטא שלא סחבת מבהלת 
בעניני חינוך, אשר לבד המעלה בזריזות בנוגע לקיום 
ייסוד  ובעניני  בכלל,  חינוך  בעניני  הנה  המצוות,  כל 
מוסדות כהנ"ל בפרט, הלא כל רגע ממש נוגע למאוד. 
וטוב לחינוכו [-אוצ"ל:  הנחת יסוד חזק  בהקדמת  כי 
של  בנינם  המשך  הרבה  תלוי  הילדים  של  לחנוכם] 

חנוכם, קיומו ושיפורו.
שהעבודה  יבשרונו  ממש  בקרוב  אשר  נקוה  והבה 

מתנהלת במרץ ולברך על המוגמר.
בברכת כט"ס   

הרב ח.מ.א. חדקוב    

במקום שלמדו כבר באידיש – לא 
לשנות

של  ממכתבו  צילום  הבאנו  גיליונות  מספר  לפני 
בכפר  בתלמוד-תורה  הלימודים  שפת  בנושא  הרבי 

חב"ד משנת תשכ"ח.
במכתב  הייתה  לנושא  נוספת  התייחסות  כי  יצוין 
להמשיך  הרבי  קובע  שם  תשי"ד –  מר-חשון  כ'  מיום 

דווקא באידיש.
הנה המכתב (מופנה ל"הנהלת ישיבה ותלמוד תורה 

בכפר-חב"ד"):
שלום וברכה!

כתות  אצלם  היו  עתה  שעד  שאלתם  על  במענה 
בזה  ומסתפקים  באידיש  הי'  עמהם  הלימוד  ששפת 
טעמים  כמה  מפני  הבא-עלינו-לטובה  לזמן  בנוגע 
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שמזכירים במכתבם ושואלים חוות-דעתי בזה.
הדבר  מוכרח  שמזכירים  הטעמים  למרות  הנה 
וכמו  אידיש  בשפת  דוקא  הנ"ל  בכתות  שימשיכו 
שהי' עד עתה... ובה בשעה שרואים אשר הלעומת-
זה לוחם בעד כל קוץ ותג ואין דבר נחשב למאומה 
שלנו  שלימה  תורה  תהיה  לא  הרי  לנצח,  ובלבד 
כענינים שלהם שצריכים לשמור אפילו על ערקתא 
דמסאנא ועל-אחת-כמה-וכמה בענין הנוגע בחינוך 
משינוי  התוצאות  את  מראש  לשער  במאד  שקשה 
בימי  האדם  חיי  משך  על  הילדות  שנות  במשך  קל 

חלדו, והאריכות לדכוותייהו בטח אך למותר.
ובאותו ענין בכ"ג אלול תשי"ג כתב הרבי להרה"ח 
עמ'  אברהם'  היה  ('אחד  פאריז  אברהם  ר'  השד"ר 

:(227
כמה  יסדו  סאטמור  חסידי  אשר  לו,  ידוע  בטח 
תלמודי-תורה והלימודים בהם באידיש דוקא, ויסדו 
הרי  שלנו  אמות  ובד'  ממש.  אלו בזמן האחרון  ת"ת 

כו'...

מינוי הרב ששונקין בכולל חב"ד אחר 
פטירת הרא"ח נאה

בו' מנחם-אב תשי"ד כתב הרה"ח ר' עזריאל זעליג 
סלונים לרבי:

אל כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
שלום וברכה.

בלב נשבר וצער עמוק הנני פונה לפני כ"ק שליט"א 
מוהרא"ח  הרה"ג  כוללנו  הנהלת  חבר  פטירת  אחרי 
לידידנו  כבר  [=דיווחתי]  כתבתי  כאשר  ז"ל,  נאה 

מוהר"א קווינט שי', בדבר מינוי מ"מ [=ממלא-מקום] 
להנהלת הכולל.

זוין  הרש"י  עם  כך]  [=על  ע"כ  שוחחתי  והנה 
נחום  [ר'  רנ"ש  הרה"ג  את  במקומו  למנות  והסכמנו 
להוראת  מחכים  והננו  שי',  שושונקין  שמריהו] 

ופקודת כ"ק שליט"א בזה...".
נתמנה  ששונקין  והרב  להצעה  הסכים  הרבי  ואכן, 

לחבר הנהלה ומורשה-חתימה על מסמכי הכולל.

"מכתב מיוחד, ובאנגלית"
ב"ה, י"ז שבט תשמ"א

ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ כו'   

מו"ה שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מי"א שבט, 
ודבר בעתו –

בסמיכות לר"ה לאילן, כי האדם עץ השדה, וכב"ה 
– ביום דקיימא סיהרא באשלמותא. 

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'. 
 בברכה לבשו"ט מ. שניאורסאהן

ובינתיים  נתעכב משלוח המכתב  נ.ב. מפני סיבה 
מתקרבים ימי הפסח, ובקשר לזה מצורף בזה מכתב 
ימצאו  באם  לנצלו,  שיוכלו  בכדי  ובאנגלית,  מיוחד 
עדי[י]ן  שלשוננו  בסביבתם,  אנגלי'  לנכון, בין יוצאי 

לא שגורה בפיהם.
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ומתפללים ערבית, ובזה כבר יוצאים ידי חובת סעודת 
יודעים  אינם  הבית  בני  אם  הביתה,  (בשובם  שבת 
לקדש – יקדשו להם55, ואם יודעים – יקדשו לעצמם).
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מנהג קבוע לשתות 
ארבע  כנגד  יין,  כוסות  ארבע  זו,  בסעודה  כוסות  ד' 
כוסות הנחמה שעתיד הקב"ה להשקות את ישראל. מי 
שקשה לו, ישתה מעט ויוסיף קצת בכל פעם וייחשב 
לו ככוס נוספת (וראה בהערה)56. וראה 'תורת-מנחם 
רטז:  עמ'  שלישי,  חלק  מלוקט',  המאמרים  ספר   –
בתור  כאן  "והחרים"] הוסיף  המאמר [ד"ה  "באמירת 
עניין בפ"ע: ובודאי שכל אחד ישלים ד' הכוסות, וגם 
זו  בכוונה  הכוסות  ד'  כל  שתו  אם  אצלם  שספק  אלה 
(שזה שייך לגאולה העתידה) בודאי ישלימו, דשתיית 
ד' הכוסות צריכה להיות באופן ודאי וברור, וכאמור, 

שעי"ז מקרבים הגאולה העתידה".
'לחיים',  לומר  אפשר  הכוסות  ארבע  לאחר  גם 
ופשיטא - [שכל זה יהיה] באופן של זהירות משכרות, 
זה  על-ידי  הרצוי,  והיפך  הציווי  היפך  חס-ושלום, 
שייקח כוסות שלפי-ערכו, או שישתה רוב כוס וכיוצא 

בזה57.
את  מנגנים  היו  ובאחרון-של-פסח  בשמחת-תורה 
הניגון 'הָאפ קָאזַאק'58 של הרה"ק הסבא משפולה נ"ע.
באחרון-של- נוהג  היה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
("משיח'ס  משיח"  של  "ריקוד  שירקדו  להורות  פסח 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  שגם  פעמים  והיו  טַאנץ"), 

הורה כן.

שבת קודש, פרשת אחרי
כ"ב בניסן, אסרו-חג59

כלל60,  חמץ  בו  אין   - בשבת  שחל  זה,  חג'  "'אסרו 

55. שו"ע אדה"ז סי' רעג ס"ו.
מאידך   .(354 עמ'  חי"ט  (תורת-מנחם  תשי"ז  אייר  מבה"ח  שבת  שיחת   .56
הובא  דווקא,  מלאים  כוסות  ד'  שצ"ל  סנ"ג,  תשמ"ה  אחש"פ  בשיחת  ראה 

ב'אוצר' שם עמ' רלג, עיי"ש. ואולי כל זה כשאפשר.
57. 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 173. 

58. ספר-הניגונים ח"א, ניגון כד. הטעם משום שזהו ניגון של שמחה וניצחון, 
מפני  וכן  קנז),  עמ'  ח"א  במסיבו'  ('המלך  הללו  המועדים  נקודות  שהן 
ח"ב  חירותנו' (שם  'זמן  הפסח,  לחג  השייך  שבויים,  בפדיון  עסק  שה'סבא' 

עמ' קלו).
59. בחו"ל – אחרון-של-פסח. מהדרין לאכול 'שרויה' בסעודות הלילה והיום. 
השנה.  כבכל  השפתיים  על  המים  מעבירים  שוב   – אחרונים  מים  בנטילת 
בשחרית מוציאים שני ס"ת (ואומרים י"ג מידות פ"א, רבש"ע וכו'). בראשון 
כדאתמול.  'מפטיר'  ובשני  ח"ק,  הבכור",  "כל  ראה  בפ'  עולים  לז'  קוראים 
משיח.  סעודת  מנחה –  אחרי  מוסף.  נשמות.  הזכרת  הפטרה "עוד היום...". 

למחרת – אסרו-חג.
חמץ  אכילת  בדבר  הדעות  נקבצו  קצז  עמ'  בשבת'  שחל  'פסח  בספר   .60

והסעודות דשבת הן באכילת מצה דווקא, שבזה ניכר 
יותר ההמשך והשייכות לחג הפסח"61.

כל  אומרים  לדוד'.  ב'מזמור  מתחילים  שבת  קבלת 
חרוזי 'לכה דודי' וכו'62. אומרים 'כגוונא'.

מוסיפים בסעודה, כיוון שהיום 'אסרו-חג'63.
נוהגים להניח את המצה של עירוב תבשילין ללחם-
בסעודה  עליה  ולבצוע  השבת,  סעודות  בכל  משנה 
ראוי  אחת,  מצווה  בו  שנעשתה  דבר  כי  שלישית64, 

לעשות בו מצווה אחרת65.
את  מבעוד-מועד  לגלול  יזכרו  בתי-הכנסת  גבאי 

ספר-התורה לקריאת השבת, פרשת 'שמיני'. 
הפטרה: "הלא כבני כושיים וגו'" (עמוס ט, ז-טו)66.
אין  עדיין  זו  בשבת  'צדקתך'.  אומרים  אין  מנחה: 

אומרים פרקי אבות67.

מנהגי ימי הספירה
לפי  לעצרת,  פסח  בין  נשים  נושאים  אין  נישואין: 
שהם ימי דין ומתאבלים בהם על עשרים וארבעה אלף 

תלמידי רבי עקיבא שמתו בימים אלו68.
אחרונה69 משנה   – בעומר  בל"ג  נישואין  בדבר 

ומעשה רב70 שעושים גם בליל ל"ג בעומר.

משמע  שי ס"ד)  אדה"ז (סי'  ומדברי  זו.  בשבת  המכירה  בשטר  כלול  שהיה 
חמץ  לערב  שלא  כדי  בפועל,  מקום,  ומכל  מוקצה.  איסור  זה  בחמץ  שאין 

בכלי הפסח, נמנעים מזה לגמרי.
61. סה"ש תנש"א ח"א עמ' 436 הע' 1.

שי'  להר"ש  שבת'   – מנהגים  'בירורי  בקונטרס   .26 עמ'  המנהגים  ספר   .62
פרידמן עמ' 35, דן בשאלה אם לומר "גם בשמחה" או "גם ברינה". ולכאורה 
שבת'  ש'קבלת  כיוון  לדוד'  'מזמור  ומתחילין  מזמורים  ה'  שמדלגים  כיוון 
בהערות  המנהגים  ס'  ראה  בלילה,  נאמרת  היא  אם  (גם  שישי  ליום  שייכת 
ריש עמ' 27. וראה בסידור הרב ראסקין עמ' רנ מאגרות הרמ"ז על קביעות 

זו), למה לא נשנה תיבה אחת מסיבה זו, ונאמר 'בשמחה'.
63. לוח 'דבר בעתו', ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תכט סי"ז.

64. ראה בשיחה לעיל ע"י ציון 32, ש"ממשיכים" את סעודת משיח גם היום.
65. שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז סכ"ה.

66. ספר המנהגים עמ' 33.
67. ע"פ לוח כולל-חב"ד. כנראה – כדי להשתוות לבני חו"ל המתחילים לומר 
סוף  'התקשרות'   ,303 עמ'  חי"ז  שיחות  [לקוטי  הבאה  בשבת  אבות  פרקי 
 ;66 להערה  הא'  שוה"ג   ,485 עמ'  ח"ב  תשמ"ט  סה"ש  גם  וראה  מ"ה.  גיליון 
הנחה  תשמ"א,  ואתחנן  ש"פ  שיחת   ;2 עמ'  מהדו"ק  אבות  לפרקי  ביאורים 
בלה"ק סכ"ו] וכן מנהג הספרדים. ודלא כמנהג האשכנזים כמ"ש בפשיטות 
בלוח עץ-חיים, בס' 'בין פסח לשבועות' עמ' קסב ובלוח 'דבר בעתו', לומר 

פ"א בשבת זו.
68. שו"ע אדמוה"ז סי' תצג ס"א.

69. 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   .70

כמ"ש באג"ק כרך ח, עמ' שיח. 
ישתדלו לגמור את החופה והסעודה לפני ליל ל"ד, אך אם אירע שנתאחרה 
הסעודה, וי"א אף החופה, יכולים לעשותה בלילה – 'בין פסח לשבועות' עמ' 

רעח, נטעי-גבריאל הל' פסח ח"ג עמ' ריז וש"נ.
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בספר  קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על  השני  הספר 
חול- ימי  כבכל  "והקרבתם"  למפטיר  קוראים  השני 
המועד (גם בשעת הדחק41 אין להעלות קטן למפטיר). 

הפטרה "וידבר דוד"42.
הזכרת נשמות43: רבותינו נשיאינו נהגו לאחוז בעץ-
החיים של ספר-התורה בעת אמירת יזכור. מי שהוריו 
בזמן הזכרת נשמות. ָאֵבל  בחיים, יוצא מבית-הכנסת 
(רח"ל) בשנה הראשונה לפטירת אביו או אמו, נשאר 
בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות. בהזכרת נשמות 

אומרים "בן פלונית".
נשמות  שאינו מזכיר  הרחמים'. גם מי  'אב  אומרים 
אומר זאת (ויש לקרוא לנמצאים בחוץ לחזור לבית-

הכנסת לאמירה זו). אשרי. יהללו. תפילת מוסף.
לערוך  הרבי  הורה  תש"מ  בשנת  ה':  צבאות 
מצוות  גיל  שלפני  לילדי-ישראל  ומסיבות  כינוסים 
ובחו"ל  בארץ-הקודש  לעצמן)  ובנות  לעצמם  (בנים 
את משמעות יציאת  להסביר להם  בשביעי-של-פסח, 
מצרים ומסירת-נפשם של ישראל אז לעבור בים כדי 
ועד  הים  בקיעת  את  שהביא  מה  למתן-תורה,  להגיע 
משיח,  סעודת  עם  לקשרם  ונכון  וכדאי  למתן-תורה, 
קץ  את  וממהרים  העולם  קיום  מחזקים  זה  ועל-ידי 

הגלות44.
תפילת מנחה: קודם מנחה אין אומרים 'הודו', אלא 

מתחילים 'פתח אליהו'45.

סעודת משיח46
שלישית  סעודה  אוכל  היה  הבעל-שם-טוב  רבינו 

הוראה  זה אינו  פרט  וכנראה  לשירת הים.  הדברות, ולא  בקשר לעשרת  רק 
לרבים.

ח"ב  או"ח  ומנהג'  הל'  'שערי  עמ' 2334,  ח"ד  תשמ"ה  'התוועדויות'  ע"פ   .41
ס"ע רפב.

42. שו"ע אדה"ז סימן תצ סעיף יג. לוח כולל-חב"ד.
רכא  עמ'  אלול-תשרי  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה   – ומקורם  המנהגים   .43
ביום  נשמות  שמזכירים  הטעם  כתב  מה,  ד"ה  ס"ט  תצ  סי'  בלבוש  ואילך. 
נאמר "איש כמתנת  הבכור" שבו  בו "כל  אחרון דפסח וכו' משום שקוראים 
והנה  שני.  יו"ט  בה  נוהגין  שאין  בא"י,  זה  למנהג  מועיל  זה  טעם  ואין  ידו". 
בסעודת חג השבועות תשכ"ט ('המלך במסיבו' ח"א עמ' שכא) נשאל הרבי 
נשמות ליום האחרון של החג, וענה "כיוון  את הזכרת  מדוע מאחרים תמיד 
שזהו עניין של צער, דוחים זאת לבסוף". וטעם זה פשוט ומתאים גם למנהג 

א"י (תודה להרב מ"מ שי' לאופר).
44. לקוטי-שיחות שם, עמ' 217.

45. ספר המנהגים עמ' 25. לוח כולל-חב"ד.
46. רוב המנהגים נסמנו ב'אוצר' עמ' רכט ואילך. לשאלה מדוע הרבי ואנ"ש 
ובלוח  בספר-המנהגים  (וממנו  ניסן  כב  יום'  'היום  בלוח  כאמור  נוהגים  אין 
כולל-חב"ד) "מהדרין לקדש, אח"כ מתפללים תפילת המנחה, ואח"כ סעודת 

יו"ט", ראה 'אוצר' עמ' רכח.

אצלו  נקראת  והיתה  (בחו"ל)  אחרון-של-פסח  ביום 
"סעודת משיח"47, משום שביום זה מאיר גילוי הארת 

המשיח.
אוכלים  "בארץ-ישראל  נאמר:  מוגהות  בשיחות 
בשביעי-של- כוסות)  ארבע  (ושותים  משיח  סעודת 
שביעי-של- "כשחל  מוגהת:  בלתי  ובשיחה  פסח"48. 
המתאים  אופן  למצוא  יש  עש"ק,  שישי  ביום  פסח 
ולהמשיך  שבת,  בערב  משיח"  "סעודת  את  לערוך 
ביום  גם   – לתושייה"  "כפליים  של  באופן   – ולהוסיף 

השבת עצמו49.
למעשה, מוצע50 להקדים את תפילת מנחה ולעשות 
את הסעודה51 בין מנחה לקבלת שבת. אם אין רוצים 
לפני  אותה  לסיים  יש  ומקדש',  מפה  'פורס  לעשות 
אוכלים  ערבית  אחרי  המזון.  ברכת  ולברך  השקיעה 

סעודת שבת, כבכל ליל שבת.
השבת,  לתוך  הסעודה  את  להמשיך  שרוצים  מי 
השקיעה  וכשתגיע  שבת,  קבלת  לפני  אותה  יתחילו 
הפת  את  מכסים  מפה ומקדש'52, דהיינו:  יעשו 'פורס 
ברכת  (בלי  ומקדשים  כוס  מוזגים  השולחן,  שעל 
במניין  נכללת  זו  כוס  (גם  שבת  של  קידוש  'הגפן'53) 
ד' הכוסות), ואז מגלים את הפת וממשיכים בסעודה 
אומרים  המזון  בברכת  שוב).  'המוציא'  ברכת  (בלי 
שבת  מקבלים  ואז  ויבוא'54,  'יעלה  ואחר-כך  'רצה' 

47. דהיינו המשכת עניין משיח, המופיע בארוכה בהפטרת היום, בפנימיות, 
"דם ובשר כבשרו". לקוטי-שיחות כרך ז, עמ' 273. וראה ב'אוצר'.

כב  כרך  וראה גם לקוטי שיחות  הערה 77.   444 עמ'  תנש"א ח"א  48. סה"ש 
עמ' 218.

היה  שהרבי  כפי  בפשטות  הכוונה   .76 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  התוועדויות   .49
משלים התוועדויות של יו"ט בשבת שלאחריו, ובפרט כאן שלא תמיד יכולים 

רבים להשתתף בזה בזמנו.
50. תודה לרב אליהו שי' לנדא על הערותיו המועילות.

לערך 16:30 (בפרט  עשירית,  לפני שעה  יש להתחיל  השבת,  מפני כבוד   .51
שסעודה זו היא מנהג, ראה בשו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ו-ז). ולכאורה חל כאן 
הע' 10, שהתוועדות בזמן זה  עמ' 120  הרבי בסה"ש תש"א  האמור בהערת 
אין  ובאם  התפילה,  לפני  בזה  חשש  אין  ולכן  מצוי,  שאינו  דבר  בימינו  היא 
פסקי  ראה  להקל,  טעם  עוד  יש   – הקבוע  בזמן  ומתפללים  מפה  פורסים 

תשובות סי' רלב ס"ג.
צריך לברך 'המוציא'  מחלוקת אם  נגלה יש  52. אף שיש בזה בעיות, כי ע"פ 
ספק ברכות  סו"ס יא) שלמעשה  רעא  הקידוש, וסיים אדה"ז ע"ז (סי'  אחרי 
אבל "בעל נפש... יפסיק סעודתו ויברך ברכת המזון קודם שיגיע זמן  להקל, 
קבלה שזהו "היפוך הצינורות" (כמ"ש בכף החיים  היום", וכש"כ ע"פ  קידוש 
החסידים  בין  זאת  הנהיגו  בזה, אך  נהגו  לא  בעצמם  ורבותינו  כו),  ס"ק  שם 
ההתוועדות. ומה  בשל חשיבות  עמ' 57),  מנהגי ר"ה  המנהגים  (כמובא בס' 
תשד"מ  דר"ה  ב'  יום  בהתוועדות  שאירע  הבלבול  מאז  הרבי  זאת  שמנע 
הדברים  נוגע למקומות שבהם  עמ' 51), אינו  דאז,  של שנה'  (ראה 'רישומה 

נעשים בסדר הנכון.
53. כיוון שכבר בירכו כדי לשתות חלק מד' כוסות, ראה שוע"ר שם.

54. ראה בשו"ע אדה"ז סו"ס קפח, במהדורה החדשה הערה קנד וש"נ.
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חידושים נפלאים 
בקערת הסדר

עניינה של קערת הסדר הוא כנגד ספירת ה'מלכות', בדומה לקורבן 
הנשיאים – קערת כסף אחת • האם מגביהים את הקערה כדי להתמיה 

את התינוקות או כדי להציג בפני המסובים את ה'לחמא עניא'? • 
ביאורים מעובדים מתורת רבינו לליל הסדר

א. האם צריך להניח קערה תחת המצות?
ד"ה   – הגדה"  "סדר  (פיסקה  פסח  של  בהגדה 

"קערה"): 
על  ולא  מפה  על  המצות  את  מסדרין  הרב  בבית 
על טס  המסדר את המצות  האדמו"ר  מלבד  קערה, 

של כסף.
הדברים הובאו בספר המנהגים, ושם מופיעה הערה 
מעיר  בה  שליט"א",  אדמו"ר  כ"ק  "רשימות  מתוך 

הרבי: 
אבל  כן,  לעשות  יש  האדמו"ר  שולחן  על  רק  ואולי 
בכל מקום צריכה להיות קערה כיוון שהיא (ככתבי 
במדבר   – כו'"  הכוללת  מלכות  "בחינת  האריז"ל) 
רבה (יג, יד): קערה כנגד הים. מאורי-אור מערכת 

'קערה'.
ביאור הדברים בדרך אפשר:

התכוונו  להם  הרמזים  מבוארים  במדרש-רבה 
חנוכת  בעת  קורבנותיהם  את  כשהביאו  הנשיאים 

המשכן, וביניהם "קורבנו קערת כסף אחת":
לפי  הקריב  אחד  וכל  הקריבו  גדולים  דברים  על 
המלוכה...  סדר  על  והקריב  נחשון  התחיל  דעתו. 
שעתידים  דוד  בית  מלכי  כנגד  והמזרק  הקערה 
כגון  וביבשה,  בים  בכיפה,  שמלכו  ממנו  לעמוד 
שלמה ומלך המשיח... ולכך הקריב קערה כנגד הים 

שהוא מקיף את העולם כולו ודומה לקערה.
ספירת  על  מורה  'ים'  התורה  בפנימיות  כידוע, 
מובן  כנגד הים",  "קערה –  המדרש,  מדברי  המלכות. 

כי כלי הקערה שייך לספירת המלכות.
הכהן,  פופרש  מאיר  (לרבי  אור'  'מאורי  בספר 
מתלמיד האר"י הקדוש) ערך קערה (מערכת ק' סמ"ה) 
אף  מורה  "רחל"  הבית".  עקרת  רחל  "קערה –  כותב: 

היא על ספירת המלכות, כמבואר בחסידות1.
שער חג  חיים' (לרבי חיים ויטאל,  עץ  והנה, ב'פרי 
המצות  הסדר,  ליל  קערת  כי  מבואר  ו)  פרק  המצות 
שלוש  הספירות:  עשר  כנגד  הינם  שבה  והסימנים 
המצות מרמזות לספירות חכמה, בינה ודעת – מוחין, 
כנגד  הם  הקערה  גבי  על  המונחים  הסימנים  וששת 
הספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד ויסוד, מדות.
ומסיים, שהקערה עצמה היא כנגד ספירת המלכות: 
כל  את  המכילה   =  ) כולם  הכוללת  בעצמו,  "הקערה 

המצות והסימנים) נגד מלכות".
ספירת  על  מורה  הקערה  שכלי  כיוון  זה,  לפי 
ליל  קערת  את  לסדר  יש  הסוד  ועל-פי  המלכות, 
הסדר באופן שכל עשר הספירות נרמזות בה, אם כן, 
ממש, תחת המצות  שיש להניח כלי, 'קערה'  מסתבר 

והסימנים, כנגד ספירת המלכות.
הנהגה  שזוהי  ייתכן  כן,  נהגו  לא  הרב  שבבית  ומה 
שולחן  סביב  למסובים  דווקא  השייכת  מיוחדת, 

האדמו"ר אך בשאר המקומות אין לנהוג כן.
בעניין זה ראוי לציין כי בחג אחרון של פסח תשכ"ט, 

שם  אחרונה של  ה"א  מלכות שהיא  ה' קטנה בחינת  רחל –  1. "שם הקטנה 
בחינת  היא  ליש  מאין  הנבראים  להוות  משלה  בכל  ומלכותו  להיות  הוי' 
הוא..." (ספר  סוף ברוך  אין  לגבי  ומצרים  גבולים  'קטנה' לפי שהיא בבחינת 

הליקוטים, תחילת ערך 'רחל'. עיין שם באריכות).

סוגיותבתורת רבינו
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בסעודת היום (המלך במסיבו ח"א עמ' שז) שאל אחד 
הנוכחים: "מה בנוגע לפועל, האם צריכים קערה תחת 
שכן התמימים אומרים שכאשר  בליל הסדר?  המצות 
שלא  אף  דבר,  אמר  לא  ב-749  שליט"א  הרבי  ביקר 

היה להם קערה".
המפית  את  הגבהתי  "לא  ואמר:  הגיב  הרבי 

("סאלפעטקע") לראות מה נמצא תחת המצות".

ב. הגבהת הקערה – על שום מה?
הזקן  אדמו"ר  כותב  'מגיד',  הפיסקה  בתחילת 
את  להגביה  יש  עניא"  לחמא  "הא  אמירת  קודם  כי 
ויאמר"  המצות,  בה  שיש  הקערה  "מגביה  הקערה: 

["הא לחמא עניא..."].
בני  הבאה  לשנה  עניא...  לחמא  "הא  אמירת  לאחר 
הקערה:  את  לסלק  שיש  הזקן  רבינו  כותב  חורין" 
"מסלקין הקערה עם המצות לצד אחר ומוזגין לו כוס 

שני...".
מקור  לאוואט  הרא"ד  מציין  הכולל'  'שער  בספרו 
לפני  הקערה  את  להגביה  שיש  הזקן  רבינו  לדברי 
ע"ב  קט"ו  "פסחים  והוא:  עניא",  לחמא  "הא  אמירת 

תוס' ד"ה למה עוקרין".
אולם, בהגדה של פסח שולל זאת 

הרבי ומציין למקור אחר: 
ושולחן- טור  פסחים,  סוף  (רא"ש 
ב  קטו,  בפסחים  שכתוב  ומה  ערוך. 
עושין  שאנו  הקערה  בסילוק  קאי   –
כמו  ודלא  לחמא,  הא  אמירת  אחר 

שכתב בשער הכולל).
שיש  הזקן  רבינו  דברי  על  ואכן, 
אמירת  לאחר  הקערה  את  לסלק 
"הא לחמא עניא", ציין הרבי כמקור: 

"(פסחים קטו, ב)".
הטעם  את  ומבאר  מוסיף  הרבי 

לסילוק הקערה:
כדי שיתמה התינוק וישאל: עדיין 
מיעקרי  קא  אתו  אכלינן  קא  לא 

הדברים  שאר  לשאול  יבוא  כך  ומתוך  מיקמן  תכא 
(שם תוד"ה כדי). 

דברי הרבי כתובים בקיצור, והוא אינו מבאר ומפרט 
מדוע אינו מסכים עם דברי 'שער הכולל'. 

ובדרך אפשר יש לבאר ולומר:
עוקרין  "למה  ב):  קטו,  דף  (פסחים  בגמרא  נאמר 
את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי כדי שיכירו תינוקות 
תכא  מעקרי  קא  אתו  אכלינן  קא  לא  עדיין  וישאלו... 

מיקמן?!".
להגביה,  צריך  מצה  רבא:  "אמר  ב:  קטז,  ובדף 
ומרור צריך להגביה", ופירש רשב"ם: "כשאומר 'מצה 
זו שאנו אוכלין מרור זה שאנו אוכלין', כדי להראותן 

למסובים ותחבב מצוה בעיניהן".
הגבהה  א)  הגבהה:  של  סוגים  שני  שישנם  נמצא 
שנועדה  הגבהה  ב)  התינוקות.  את  להתמיה  שנועדה 

להציג לעיני המסובים את החפץ עליו מדברים.
בהגבהה  העוסקת  ב)  קטו,  (דף  הגמרא  דברי  על 
ה'תוספות'  כתבו  התינוקות,  את  להתמיה  שנועדה 
שיש שנהגו להסיר את התבשילים – הזרוע והביצה – 

מן הקערה בזמן הגבהתה:
יסד ה"ר יוסף בסדרו מושך מהקערה שני תבשילין 
מה  כו'...  עניא  לחמא  הא  ולימא  קערה  ומגביה 
כדי  הגבהה  בשעת  תבשילין  שני  לסלק  שנוהגין 

שלא יהא נראה כמקדיש קדשים בחוץ.
 ואולם, ה'תוספות' עצמם חולקים על כך ומבארים 

שאין צורך בהסרת התבשילים מהקערה, עיי"ש.
את  להגביה  שיש  למדנו  יוסף  הר"ר  שמדברי  הרי, 
(והתוספות  עניא"  לחמא  "הא  אמירת  קודם  הקערה 
את  להסיר  צורך  שאין  בכך  אלא  עליו  חלקו  לא 
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שלימות  היתה  שבו  כיוון  הפסח 26,  ימי  שאר  של  מזו 
נשמות  לידת  היתה  דווקא  ואז  מצרים,  יציאת  עניין 
של  ששביעי  הצמח-צדק  בשם  שמסרו  יש  ישראל27. 

פסח הוא הדרגה ד'כל השביעין חביבין'28.
בבחינת  העצמות  מתגלה  שבו  בשביעי-של-פסח, 
"חשף ה' את זרוע קדשו", וכל אחד ואחד יכול לקחת 

ולקבל, יש לייקר כל רגע29.
זה  ביו"ט  המתוועדים  מקליפותינו":  "לטהרנו   *
ייזהרו  נערים30,  עם  זקנים  בבית,  או  בבית-הכנסת 
שלא לטלטל קליפות אגוז מפני איסור 'מוקצה', כי אף 
שאזהרת אדמו"ר הזקן הידועה בסידורו31  נאמרה רק 
על שבת ולא על יום-טוב (שבו אין איסור לברור את 
הפסולת מתוך האוכל, ויש רק איסור מוקצה בטלטול 
הקליפות)32, הרי רואים במוחש שרבים נכשלים בזה, 
'גרף  משום  בזה  ויש  רבות  קליפות  הצטברו  אם  ורק 

של רעי', יהיה מותר לטלטלם החוצה או לאשפה33.
שנים,  וכמה  כמה  זה  אדמו"ר הנהיג  כ"ק  תהלוכה: 
השבועות  בחג  (וכן  אחה"צ  בשביעי-של-פסח  ללכת 
בני-ישראל  את  לבקר  ב'תהלוכה'  ובשמיני-עצרת) 
שבבתי-כנסיות ובבתי-מדרשות בכמה וכמה שכונות, 
עם  ההתאחדות  (על-ידי  החג  בשמחת  להוסיף  כדי 
על-ידי  ובפרט  שכונות),  שבשאר  מבני-ישראל  רבים 
אמירת דברי תורה ("פיקודי ה' ישרים משמחי לב"), 

נגלה דתורה ופנימיות התורה34.

26. ספר המנהגים-חב"ד עמ' 42, ושם: "ראה ספר השיחות קיץ ה'ש"ת עמ' 
לגאולה  שייכים  הפסח  דחג  האחרונים  שהימים   - הצמח-צדק  (מדברי   71
הצמח- בדברי  ביאור  נוסף  (שם   545 עמ'  ב  כרך  לקוטי-שיחות  העתידה). 
צדק, שאין מברכים שהחיינו מפני שעדיין אין שמחה זו נרגשת בבשר הלב). 

כרך ד עמ' 1298".
27. המלך במסיבו ח"א עמ' קנה.

28. שיחות-קודש תשכ"ז ח"ב עמ' 58.
29. כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, ע"פ ס' השיחות תרח"ץ עמ' 270.

יש  ולכאורה  ד"ה  יא  אות  השלחן  בבדי  קמז  סי'  השלחן  בקצות  ראה   .30
להקשות, ובס' שבת כהלכה דלהלן.

ובחדשה   829 עמ'  הישנה  במהדורה  ח"ב,  שלו  לשו"ע  בהוספות  נדפס   .31
ריש עמ' תתק"ג, ד"ה טוב למנוע.

32. ראה בס' שבת כהלכה ח"ב פי"ג בציונים והערות אות מב.
33. שו"ע אדמוה"ז סי' שח סעיף סז, ועיי"ש סעיף עה.

34. סה"ש תנש"א ח"א עמ' 436 בהערה. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ריח (ומציין 
לס' 'הלכות החג בחג' עמ' 190). 

להלן כמה נקודות בעניין התהלוכה (מלוקט מתוך קובץ 'התהלוכה' בהוצאת 
צא"ח נ.י., ערב שבועות תש"ס), משיחות לא מוגהות: 

אין לחפש תירוצים 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). 

להתפעל  ושלא  בהרחבה  לדבר  הרבי,  בשליחות  באים,  מניין  להסתיר  לא 
בנחת  חכמים  ודברי  אחד,  באף  לפגוע  שלא  להיזהר  יש  כי  (אם  אחד  מאף 

כל  ניעורים  בליובאוויטש  סוף:  ים  קריעת  ליל 
הלילה, עוסקים בלימוד תורה35 [ומתוועדים]. הניעור 
קריאת-שמע  לקרוא  צריך  אין   – וכיו"ב  זה  לילה  כל 

שעל-המיטה36.
שירת  "אמירת  אודות  נזכר  בלקוטי-שיחות37   *
לא  (אם-כי  עצומה"  בשמחה  בשביעי-של-פסח  הים 
בהרבה  ישראל  מנהג  הוא  כן  והרי  מתי).  נתפרש 
את  הרבי  שמזכיר  במסיבו'38  ב'המלך  וראה  קהילות. 
המנהג בארץ-ישראל לילך לשפת הים [והרי שם הוא 
עיקר אמירת שירת הים!] ולשמוח בשירה וריקודים, 

ומקשר זאת למנהגנו להיות ניעורים בליל זה.
בשם אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע נמסר, שבשביעי-של-
נוסף  ער,  (=להישאר  לעצמה  כשהיא  "הישיבה  פסח 

על הלימוד) היא גם-כן עניין".
יום.  של  שיר  תתקבל.  קדיש  הלל.  חצי  שחרית: 
מוציאים שני ספרי-תורה, שלוש-עשרה מידות (פעם 
שמיה  בריך  תפילתי,  ואני  ריבונו-של-עולם,  אחת), 

וכו'.
לחמישה  קוראים  הראשון  בספר  התורה:  קריאת 

עולים בפרשת בשלח: "ויהי בשלח... ה' רופאך".
מיוחדת כנהוג, לפי  המילים הנאמרות בנגינה  הנה 
רובן  חב"ד'39,  מנהגי  ב'אוצר  שהביא  הנוסחאות  שתי 
נכנסו  ביניהן  ה', והחילוקים  שם  בהם  שיש  בפסוקים 
(השני),  ומשמאלם  מימינם  מרובעים:  בסוגריים  כאן 
ויאמינו בה' ובמשה עבדו, סוס ורוכבו רמה בים, [זה 
א-לי ואנווהו] אלוקי אבי וארוממנהו, ה' שמו, ימינך 
[נהלת  פלא,  עושה  תהילות  נורא  אוייב,  תרעץ  ה' 
ה'  קנית,  זו  עם  יעבור  עד  קדשך],  נווה  אל  בעזך 
(ותען  הים,  בתוך  ביבשה  [הלכו  ועד,  לעולם  ימלוך 

להם מרים...) סוס ורוכבו רמה בים].
את  מניחים  עומדים40.   – הים  שירת  קריאת  בעת 

נשמעים) (ש"פ ניצבים תש"י). 
כשאין מניחים לדבר, אין צריך להתפעל ולהתייאש, אלא צריך למצוא עצות 

ותחבולות שירשו לו לדבר (אחש"פ תשי"ב). 
בכל מקום ומקום שאליו מגיעים, אומרים ד"ת מתורת החסידות (תשד"מ). 

עניינים קלים (ר"ד ו' טבת תשי"ב). 
בביאת  האמונה  יהדות, כולל חיזוק  בכל ענייני  ולעוררם  יהודים,  לשמח  יש 

המשיח (תשמ"ו).
35. ספר-המנהגים, שש"פ. 'אוצר' עמ' ריד.

36. משא"כ בלילה רגיל – ראה סה"ש תרצ"ו עמ' 1, תש"ב עמ' 100.
37. ח"ז עמ' 270 ואילך.

38. ח"ב עמ' קכט.
39. עמ' ריז.

כמובא  הס"ת,  אל  כשפניו  עמד  מהורש"ב  אדמו"ר  ספר-המנהגים.   .40
זאת  העתיק  יום'  ב'היום  אבל  הרבי.  נהג  וכן   ,25 עמ'  ה,  חוברת  ב'רשימות' 
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כ"ק אדמו"ר בבריתו של אאע"ה.

יום רביעי
י"ט בניסן, ד' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
השני  ובספר  לך...",  פסל  גו'  "ויאמר  תשא  בפרשת 

לרביעי כדאתמול.

יום חמישי
כ' בניסן, ה' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
בפרשת בהעלותך "וידבר גו' במדבר סיני...", ובספר 

השני לרביעי כדאתמול.
השנה היא זמן ביעור מעשרות.

מקום  [ובכל  מבית-הכנסת  שיוצאים  לפני   *
היום לעשות  שחייבים  להודיע ולפרסם  יש  אפשרי], 

'עירוב תבשילין'12, וכיצד עושים זאת.
עירוב תבשילין13:

תבשיל  עם  'כביצה'15,  בשיעור  שלמה14  מצה נוטל 
חשוב כגון בשר או דג בשיעור 'כזית'16, ויתן ביד אחר 
ולא  בן-מצוות,  זר  אדם  על-ידי  מזכים   – (לכתחילה 
אוכלים  הם  אם  גדולים,  אפילו  בתו,  או  בנו  על-ידי 
"אני  ואומר:  הקהל,  לכל  על-ידו  לַזכות  משלו17) 
עירוב זה".  על  ִלזכות ולסמוך  שרוצה  מ י  לכל  מזכה 
הזוכה מגביה את העירוב טפח מן המקום שהיה מונח 
באוויר,  המוגבהת  ידו  על  הניחו  אם  אפילו  עליו, 
"אשר  ומברך:  הזוכה,  מיד  העירוב  את  ונוטל  וחוזר 
ואומר:  עירוב".  מצַות  על  וציוונו  במצוותיו  קידשנו 
"בדין..."18. מי שאינו מבין ארמית, צריך לומר בלשון 
שהוא מבין. תוכן העניין: "בעירוב הזה יהיה מותר לנו 
ולהדליק נר, ולתקן,  ולבשל, ולהטמין חמין,  לאפות, 
ולעשות כל צרכינו מיום-טוב לשבת, לנו ולכל ישראל 

הדרים בעיר הזאת".
גם  להניחו  רשאי  תבשילין,  עירוב  לעשות  שכח 

12. ערוך-השולחן סי' תקכ"ז סי"ד.

13. סידור אדה"ז ולוח כולל-חב"ד.
14. ראה שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז סכ"ה.

15. בנפח 54 סמ"ק, משקלו לערך 22 גרם.
16. בנפח (ומשקל) 27 סמ"ק.

17. שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז סי"ז וסי' שסו סי"ב-יג.
18. כנדפס בסידור תהלת ה' (הישן) עמ' 249.

בין-השמשות. ואם הגיע צאת-הכוכבים, יעשה שאלת 
חכם.

בשביעי- 'קניידלך'  שהכינו  הסדר  היה  הרבי  אצל 
של-פסח שחל בערב-שבת לאכילה באחרון-של-פסח 
היה  לא  הכינו זאת,  כשלא  אחת,  פעם  בשבת19.  שחל 

הרבי מרוצה מכך כלל.
יום-טוב',  של  נר  'להדליק  מברכות  נרות:  הדלקת 

בלי 'שהחיינו'.

יום שישי
כ"א בניסן, שביעי-של-פסח

נר יום-טוב: מנהגנו להקדים לכתחילה את ההדלקה 
בערב יום-טוב כמו בערב שבת20.

לפני  תדליק  השקיעה,  קודם  הדליקה  שלא  מי 
הקידוש מאש שהודלקה לפני החג.

מברכים  אין  יום-טוב'.  של  נר  'להדליק  מברכות 
'שהחיינו' לא בהדלקת נרות ולא בקידוש21.

הכנות לשבת22: אחר הנחת עירוב תבשילין23 מותר 
לעשות צורכי שבת בשביעי של פסח בעוד היום גדול, 
שעדיין ראוי ליהנות מהם ביום-טוב עצמו, וההטמנה 
מבעוד  היטב  להתבשל  אפשר  שיהיה  בזמן  תיעשה 
יום24 וצריך שיהיה העירוב קיים עד גמר כל מלאכות 
שבת. ומשתדלים לסיים את כל המלאכות בעוד היום 

גדול25.
גדולה  פסח)  של  (ואחרון  פסח  של  שביעי  שמחת 

19. וממה שהרבי אומר שגם בקביעות כשנה זו יעשו סעודת משיח באה"ק 
השבת  ביום  גם  לתושיה  כפליים  של  באופן  ולהוסיף  "ולהמשיך  בשש"פ 
חג- יצא  שכבר  שלמרות  מוכח   ,(76 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  (התוועדויות  עצמו" 
הפסח, עדיין ישנם כל העניינים הרוחניים אז. וא"כ ברור שגם האמור בשיחת 
דשמיא  סייעתא  שיש  עמ' 30)  חכ"ב  שיחות  (לקוטי  דחה"פ  אחרונים  ימים 
שלא ייכשלו בחמץ, קיים גם כאן. ודלא כמי שהורה שצריך להכשיר לחה"פ 
הבעל"ט את הכלים שאכלו בהם שרויה בשבת זו (הערת הרב י"י שי' הנדל, 

רב קהילת חב"ד מגדל העמק).
20. קיצור דיני נש"ק עמ' לו.

21. שו"ע אדה"ז סי' ת"צ סעי' י"ב. וראה ביאור בזה בשיחת אחש"פ תשמ"ג. 
וראה להלן הערה 8.

הישן),  (בעימוד  שפז  עמ'  תרס"ו  המשך  ראה  ש"ק,  לכבוד  טבילה  לגבי   .22
ובהערות במהדורה החדשה שם. לוח דבר בעתו.

סיים  בטרם  כזית  ממנו  נשאר  ולא  העירוב  תבשיל  אבד  או  נאכל  אם   .23
תקכ"ז  סימן  אדה"ז  בשו"ע  ראה  לערב,  ששכח  מי  וכן  מאכלי-שבת,  הכנת 

סעיף כז ואילך.
24. מן הדין - חצי ולפחות שליש בישולו (ראה שו"ע אדה"ז סי' רנג סי"ג), אך 
כיוון שאין הכל בקיאין בזה יש לבשלו כל צרכו - הגרז"ש דבורקין ז"ל, שבח 

המועדים עמ' 149.
25. שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ז ס"ח. לוח כולל חב"ד.
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התבשילים).
והנה, ב'שער הכולל' ציין לדברי הגמרא והתוספות 
הקערה  את  להגביה  שיש  הזקן  רבינו  לדברי  כמקור 

לפני אמירת "הא לחמא עניא".
להתמיה  שנועדה  בהגבהה  וכיוון שהגמרא עוסקת 
דבי  אמרי  התינוקות, "למה עוקרין את השולחן?  את 
רבי ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלו", מובן, שהרא"ד 
קודם  להגביה  הזקן  רבינו  הוראת  שגם  הבין  לאוואט 
להתמיה   – זה  מטעם  היא  עניא"  לחמא  "הא  אמירת 

את התינוקות.
ואת זאת שולל רבינו. הגבהת הקערה שלפני אמירת 
למסובים,  המצות  את  להציג  בכדי  היא  לחמא"  "הא 
ואילו סילוק הקערה לאחר מכן נעשה בכדי להתמיה 
לדברי  הרבי  מציין  זה  סילוק  ועל  התינוקות,  את 

הגמרא הנ"ל – "כדי שיתמה התינוק".
שבתחילה  הזקן  רבינו  לשון  שינוי  מובן  זה  [לפי 
כותב  לחמא"  "הא  ולאחר  הקערה"  "מגביה  כותב 

"מסלקין הקערה":
הקערה  את  להגביה  יש  לחמא"  "הא  אמירת  לפני 
ואחר- הסדר,  שולחן  סביב  לנוכחים  להראותה  בכדי 

להתמיה את  מהשולחן כדי  יש לסלק את הקערה  כך 
התינוקות.

הרבי  שמביא  הרב  בית  מנהג  כן  גם  מובן  בכך 
בהגדה, ש"אין מגביהין את הקערה ורק מגלין מקצת 

המצות". 
את  להתמיה  אילו המטרה בהגבהה זו הייתה בכדי 
בגילוי  זה  מנהג  הוחלף  כיצד  מובן  לא  התינוקות, 
כלל  יעורר  לא  המצות  גילוי  וכי   – המצות  מקצת 
קא  אתו  אכלינן  קא  לא  "עדיין  לשאול  התינוק  את 
ההגבהה  מטרת  באם  ברם,  מיקמן"?!  תכא  מעקרי 
היא להראות את המצות למסובים, מובן כי מטרה זו 

מושגת (גם) בגילוי מקצת המצות.]
כמקור לדברי רבינו הזקן מציין הרבי לדברי הרא"ש 

בסוף מסכת פסחים (הלכות פסח בקיצור) שכתב: 
ויגביה הקערה ויאמר הא לחמא כו' עד מה נשתנה 
להסירה  מצווה  של  המצות  שבה  הקערה  ויקח 
מעל השולחן כדי שיראה התינוק וישאל להם למה 

מסלקין הלחם ועדיין לא אכלו.
עניא"  לחמא  "הא  אמירת  לאחר  כי  מבאר  הרא"ש 
מבאר  זה  לסילוק  הטעם  ואת  הקערה",  את  "מסלקין 
להם  וישאל  התינוק  שיראה  "כדי  באריכות:  הרא"ש 
למה מסלקין הלחם ועדיין לא אכלו". ובדברי הרא"ש 
זו  הגבהה  ועל  הקערה",  "יגביה  כן  לפני  גם  כי  נזכר 
אין הוא מבאר שנעשית בכדי שיתמה התינוק, ומשמע 

שהיא נעשית מטעם אחר.
וכן מובן מדברי הטור והשולחן-ערוך אליהם מציין 
הרבי (סימן תעג): "ויגביה הקערה שבה המצות ויאמר 
להסירה  יצוה  ואז  נשתנה.  מה  עד  וכו'  לחמא  הא 
התינוק  שישאל  כדי  אכלו,  כבר  כאילו  השולחן  מעל 
למה מסירין הפת ועדיין לא אכלנו, והוא לנו במקום 

עקירת השולחן".
אמירת  שלפני  הקערה  הגבהת  דבר:  של  לסיכומו 
בפני  המצות  את  להציג  בכדי  היא  עניא"  לחמא  "הא 
והשולחן- הטור  הרא"ש  בדברי  ומקורה  המסובים 
בכדי  נעשה  אחר-כך  הקערה  סילוק  ואילו  ערוך, 
להתמיה את התינוקות ומקורו מפורש בגמרא פסחים 

קטו, א. 
(בעת כתיבת הדברים נעזרנו רבות 
בביאורים ובמראי המקומות שבספרים
 'שערי שלום' להרה"ח שלום שי' שפאלטער, 
ו'דברי שלום' להרה"ח שלום בער שי' לוין)
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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

מה נשתנה הפסח הזה?
'סיום' מפתיע ועמוק על הש"ס • להפתעת הכול ניגש הרבי לסטענדר 
ופתח בשיחה • חידוש מיוחד בשנה זו – אמירת שיחה בכל ימי החג! • 

ביאורים נפלאים ב'הגדה של פסח' ובשאר ענייני החג • יומן מבית חיינו 
כקביעות שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

יום שישי י״ד ניסן, ערב חג-הפסח
בבוקר לאחר תפילת שחרית בבית הרבי פנה לפתע 
הרבי לעבר הקהל ושאל  אם למישהו יש סיום מסכת. 
להביא  והלכו  בחיוב  חרישית  השיב  התמימים  אחד 

מהקומה העליונה את אותה מסכת. 
בינתיים החל הרבי במפתיע לערוך סיום על הש״ס, 
בלבד,  דקות  כ-10 שנמשך  להפליא,  ומורכב  עמוק 
בין  הקשר  את  מסביר   - קצרות  בנקודות   - כשהוא 
התורה  תחילת  עם  וסיומה  שבכתב  התורה  תחילת 
יחד  גם  אלה  שתי  וכיצד  וסיומה,  בש״ס  שבעל-פה 

היד  ספר  להתחלת  קשורות 
וסיומו  להרמב״ם  החזקה 
שבכתב  התורה  כל  את  הכולל 

ושבעל-פה.
עלה  הסיום  עריכת  אחרי 
ושלח  העליונה  לקומה  הרבי 
וח״י  יין  בקבוקי  שני  משם 
סעודת- עריכת  עבור  דולר 
לאחר מכן  המצוה. כמה דקות 
חצר  אל  ויצא  שוב  הרבי  ירד 
האחורית,  הדלת  דרך  הבית, 
הקדושות  פניו  חמץ.  לשריפת 

השליך  בתחילה  מעשה.  בשעת  ביותר  רציניות  היו 
לאש (שדלקה בתוך חבית גדולה) שני פתקים ולאחר 
מכן את שקית החמץ ממנה בלטה ידית כף העץ ואמר 

מתוך הסידור את נוסח ״כל חמירא" ו״יהי רצון".
שעמד  הרב  הקהל  כלפי  כשפניו  מיוחדת,  בתנועה 

שם, נכנס הרבי לביתו.
לאחר תפילת מנחה החל הרבי באמירת שיחת קודש 
מפתיעה. נקל לתאר מצב מרומם זה, כאשר בערב חג 
כל  לאחר  נמצאים  כבר  כשהכול  יום,  בערוב  הפסח 

נשמע  חירותנו",  ל״זמן  ומזומנים  מוכנים  ההכנות, 
 - היום!״  חצות  לאחר  ניסן  בי״ד  אנו  ״נמצאים  הקול 
בקצב  ותקיף והדברים נאמרו  הרבי היה עז  של  קולו 

מהיר יותר מהרגיל. 
בין הדברים המופלאים ביאר הרבי ענין שלם בסדר 
כשהוא  המנחה)  תפילת  לאחר  (הנאמר  פסח  קורבן 
פסח  קורבן  שסדר  ייתכן  כיצד  השאלה  על  משיב 
יסתיים בעניין בלתי רצוי לכאורה, תוך שהוא מעמיק 

בהסברה נפלאה, שבסיומה הדרכות בעבודת ה׳.
היו גם דברים מיוחדים במינם על הזמן בו נמצאים 
הוא  אלה  ברגעים  לעשות  שיש  מה  וכי  פסח)  (ערב 
לקראת  ממש  להתכונן 
לירושלים  העלייה 
הפסח.  קורבן  והקרבת 
את  במלים  לתאר  קשה 
את  שאפפה  ההרגשה 
השיחה  אחרי  הכול 
בה  שנאמרו  והדברים 
(אגב, באותה שיחה הרבי 
השתתפות  על  הודיע  גם 
של אלף דולר לכל שליח, 
הפסוק  את  ע״ז  בהביאו 

"האחד יהיה לאלף" גו׳).
אך אירוע רודף אירוע, ואין זמן להתמהמה כי תיכף 
שנה  מידי  רגיל  הרבי  ל־770.  הרבי  הגיע  מכן  לאחר 
בו  (שנאפו  מצות  הצהריים  אחר  פסח  בערב  לחלק 
הקהל,  לכל  שיחלקום  על-מנת  הכולל  לחברי  ביום) 
ולחברי  ציבוריים  פסח  העורכים סדרי  גם לאלה  כמו 
התחתון׳  ב'גן־עדן  שהתנהלה  החלוקה  המזכירות. 
נמשכה כרבע שעה בערך ולאחר מכן עד לכניסת החג 
ממש חילקו אברכי הכולל חלקי מצה לכל קהל אנ״ש 

jem id 44267
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ספירת כלל- ממשיך וסופר לפי הימים שלו ולא לפי 
ישראל או אנשי המקום, ואף חג-השבועות שלו נקבע 
אז  יאמר  שלא  (אלא  לספירתו-הוא  החמישים  ביום 

'זמן מתן תורתנו').
נוסף   – סוטה  מסכת  הספירה  בימי  ללמוד  נוהגים 

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

המסכת, ומחליטים ללמוד ממחר ואילך דף ליום.

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

לימוד תורה
דשנה  פסח  חול-המועד  ימי  של  לקביעות  "בקשר 
מפסיק  השבת  יום  שאין  אחד  בהמשך  שבאים   – זו 
כל  של  ה'  בעבודת  מיוחדת  הוראה  ישנה   . ביניהם. 
ואחד  אחד  כל  על  נשאר   . אלה:.  בימים  ואחד  אחד 
ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  "חייב  של  המלא  הציווי 
לתפילה  המיועדים  הזמנים  מלבד  (כמובן,  ממש" 
מן  מצות-עשה  שהיא  בחגך'  'ושמחת  מצוות  ולקיום 

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

וביתר עז"10.

10. לקוטי שיחות ח"ז עמ' 266.

חינוך
ונשיא  מוהריי"צ  אדמו"ר  רבותינו,  כ"ק  בהוראת 
דורנו11, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/

ות בימי חול-המועד.
 – צורך  יש  ואם  בית-ספר,  לפתוח  (ומצווה)  מותר 
גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו 

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

חצי קדיש. תפילת מוסף.
הוספה:  (דהיינו  דבר  איזה  בסעודה  לעשות  טוב 
לסעודת  זכר  בכולם)  או  ב'לחיים'  בניגון,  באכילה, 

אסתר שהייתה ביום זה, שבו נתלה המן.
דבר- לטעום  מותר  בין-השמשות  לפני  שעה  חצי 
עבר  קטנה.  סעודה  אפילו  להתחיל  אין  אך  מה, 
צריך להפסיק סעודתו, אבל  והתחיל בסעודה – אינו 
צריך  הספירה  זמן  שהגיע  אחרי  בסעודה  התחיל  אם 

להפסיק בצאת הכוכבים ולספור באמצע סעודתו.

יום שני
י"ז בניסן, ב' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  התורה  בספר 
השני  ובספר  לי...",  קדש  גו'  "וידבר  בוא  בפרשת 

לרביעי כדאתמול.

יום שלישי
ח"י בניסן, ג' דחול-המועד

עולים  לשלושה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
לרביעי  השני  ובספר  כסף...",  "אם  משפטים  בפרשת 

כדאתמול.
יום הולדת הגאון המקובל ר' לוי יצחק שניאורסון, 
של  הכנסתו  ויום  נשיא דורנו,  כ"ק אדמו"ר  של  אביו 

11. אג"ק יב, עמ' שפ-שפב.
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בחזרת הש"ץ – תפילת טל.
לאחר אמירת תהילים, לפני הקידוש, אומרים כבכל 

שבת 'ולקחת סולת', ושש זכירות.
'אם  'ושמרו',  'אתקינו',  לדוד',  'מזמור  בקידוש: 
בלחש.   – 'על-כן'  'זכור',  סעודתא',  היא  'דא  תשיב', 
פרי  ו'בורא  מועדי',  'אלה  בקול:  אומרים  ואחר-כך 

הגפן'.
חסידות]  [על-פי  להיות  "צריכה  מצה:  אכילת 
אכילת מצה גם בהשישה ימים, ויש בזה קצת מצווה".
וחייבים  מדאורייתא,  בה  חייבים  יום-טוב:  שמחת 
המועד  וחול  ביום-טוב  יום  בכל  יין  רביעית  לשתות 
ועם- הקידוש);  ביין  גם  זו  ידי-חובה  יוצאים  כי  (אם 

כל-זה, כדברי הרמב"ם, "לא יימשך ביין".

יום ראשון
ט"ז בניסן, א' דחול-המועד

מוצאי שבת-קודש:
יש  חול-המועד  של  הראשונה  בתפילה  ערבית: 
ב)  הטל;  מוריד  א)  אלו:  דברים  ארבעה  לומר  לזכור 

אתה חוננתנו; ג) ותן ברכה; ד) יעלה ויבוא.
שכח אחד מהם, ונזכר אחר שסיים תפילתו:

א. אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" – יחזור לראש 
התפילה.

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

שמונה-עשרה: "ברוך המבדיל בין קודש לחול").

ג. אמר 'ותן טל ומטר' – יחזור לראש התפילה.
ד. שכח 'יעלה ויבוא' – יחזור לראש התפילה.

'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  אין  תתקבל.  קדיש 
קדוש'.

'ויתן  ב'ציפורן'.  משתמשים  אין  בהבדלה  לבשמים 
לך' אומרים בלחש.

ספירת העומר9
הכוכבים.  צאת  אחר  בעמידה,  וסופרים  מברכים 

(עמא  שהיהודים  ובמקומות  ברוסיה  ובפרט  בחו"ל,  הנמצאים  לשלוחים   .9
דבר) אינם מבינים כלל בלשון-הקודש:

אדה"ז סי'  כלל" (שו"ע  ספירה  מבין מה שאומר "אין זו  שהסופר ואינו  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  לשבועות (כהכנה 
אנגלית  (רוסית,  המקום  בשפת  הספירה  את  הציבור  כל  עם  ביחד  לומר 

וכדומה) (הערת הרב לוי יצחק הלפרין).

ולכתחילה צריך לדעת את הספירה של הלילה בשעת 
עלינו,  שלאחריה):  (והנוסח  הספירה  אחרי  הברכה. 

קדיש יתום.
למנהגנו גם הנשים סופרות, ובברכה.

שספר  קודם  מאחרים  העומר  ספירת  השומע 
בעצמו, טוב שיכוון במפורש שאינו רוצה לצאת עתה 

ידי-חובה כלל.
מי שלא ספר בלילה, יספור ביום בלי ברכה, ובשאר 
הלילות יברך. ואם דילג פעם אחת, שלא ספר גם ביום 
ידי  לצאת  ויכול  ברכה,  בלי  הלילות  בשאר  יספור   –
חובתו בשמיעה מאחרים. ובספק אם דילג יום – סופר 

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

חובתו את מי ששכח לספור.
ולשרטט  לציין  נוהג  היה  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

סימן בסידורו לאחרי הספירה של כל לילה.
"לכאורה, אף שמברכים בכל לילה כי כל לילה היא 
תלויות זו  שגם אינן  בפני עצמה, ויש אומרים  מצווה 
ולדעת  לספור  רק  לא  היא  לילה  דכל  המצווה   – בזו 
 – לדעת (לכוון  אלא גם  לעומר,  וכו'  אחד  שהוא יום 
כחלק מקיום המצווה, על-דרך הידיעה שזהו יום אחד 

וכו' לעומר) שזהו חלק מ(ספירת) שבעה שבועות".
מספק  וסופר  עומד,  לספירה  יום  באיזה  המסופק 

שתי ספירות, יכול לברך על ספירתו.
ממשיך  ימי הספירה,  באמצע  שהגיע למצוות  קטן 
ועתה  דרבנן'  'תרי  היה  שקודם  (אף  בברכה  ספירתו 
העומר  שספירת  הרמב"ם  לדעת  ואף  דרבנן',  'חד 
משיח  כשיבוא  גדולים,  ואף  התורה).  מן  הזה  בזמן 
ימי הספירה (שיש אומרים שהספירה  באמצע  צדקנו 
העומר,  את  הקרבנו  שלא  אף  דאורייתא,  תהיה  אז 
לקראת הקרבת שתי הלחם בחג השבועות),  כספירה 
הקודמת  שהספירה  כיוון  התורה,  מן  ויספרו  ימשיכו 

גם היא מציאות של תורה ו'מצוותיה – אחשביה'.
ספירת  בימי  התאריך  קו  את  לחצות  שלא  רצוי 
וכו'),  לאוסטרליה  לשלוחיו  הרבי  הורה  (וכן  העומר 
'הפסיד'  או  ש'הרוויח'  אדם  הרבי,  דעת  ולפי  מאחר 
התאריך,  מקו  מזרחה  או  מערבה  מעבר  על-ידי  יום 
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והתמימים הרבים. בינתיים נודע כי במשך כל ימי החג 
ישהה הרבי בחדרו הק׳ שב-770.

ימי חג הפסח - מה נשתנה?
לחג  שקדמו  בימים  שכבר  הרי  הוזכר  שכבר  כפי 
נפלאות  שיחות-קודש  לשמוע  זכינו  השתא,  הפסח 
ושיחה  שיחה  כל  כאשר  ברציפות  ימים  כמה  במשך 
בתוכן הרוחני שבה, הכולל הסברים בעניינים  מרובה 
רבים בתורה - כולם רצופים בהוראות בעבודת השם 

והוראות רבות למעשה בפועל ממש.
אך מסתבר שזו היתה רק הקדמה והכנה לימי החג 
הרבי  אותנו  זיכה  ולילה  לילה  בכל  כאשר  עצמם, 
בשיחות קודש שארכו בממוצע כחצי שעה כל שיחה. 
הנקודה המרכזית של כל השיחות הייתה "מה נשתנה", 
מיוחד  באורח  הרבי  ביאר  בו  הראשון  מהלילה  החל 
באותו  (אגב,  שבהגדה  נשתנה"  "מה  מהקטע  חלקים 
הרבי...).  שאמר  השלישית  השיחה  זו  הייתה  היום 
כמו כן גם בלילות הבאים ציין בדבריו הקדושים שיש 
ויום  יום  שבכל  והמיוחד  נשתנה"  ה״מה  את  למצוא 

משאר ימי החג. 
זה כבר הכניס את הכול להתרגשות גדולה. ראשית, 
ההרגשה הכללית המיוחדת כאשר זו הפעם הראשונה 
שיחות-קודש  הרבי  מפי  לשמוע  אנו  זוכים  בה 
ותוכנן  עצמן  השיחות  שנית,  הפסח.  בחג  לילה  מדי 
להתלהבות  המביאות  ועמוק,  רב  בתוכן  המשופע 

וחיות מחודשת בענייני החג. 
הראשונות,  הלילה  בשעות  לראות  ניתן  היה  וכך 
והתמימים  אנ"ש  של  קבוצות  קבוצות  לילה,  מידי 
עורכים יחד 'חזרה' על השיחות, ומבררים את הדברים 

עד ליבונם המושלם.

שבת וחג הפסח ליל ט״ו בניסן, ערב 
על  הבמה  יום  מבעוד  נבנתה  הגדול  המדרש  בבית 
אדירה  קידמה שירה  פני הרבי  הרבי. את  של  מקומו 
של "ושמחת בחגך", ובתנועות ידיים עזות עודד הרבי 
הרבי  החג היה  ימי  השירה. יש לציין שבמשך כל  את 

בתנועה של שמחה גדולה. 
כשהוא  הקהל  לעבר  הרבי  פנה  התפילה  בסיום 
"גוט  הקהל  לעבר  וקרא  בסטנדר  הק׳  בידיו  נתמך 
באותה  גדול  בקול  השיב  הקהל  טוב".  יום  גוט  שבת, 
שלוש פעמים, ואז  הדבר  כך חזר ונשנה  לרבי.  ברכה 

באה ההפתעה הגדולה: הרבי החל באמירת שיחה. 

החלו  כשהכול  המולה  נוצרה  הראשונות  בשניות 
השתררה  מהרה  עד  אולם  במהירות,  מתקרבים 
שבלילה  הייתה  השיחה  של  הכללית  הנקודה  דממה. 
השווה שבין הכול: חכמים,  הזה הדגש מונח על הצד 
נבונים וכו׳, הרי שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. 
הרבי ביאר את הקושיה הראשונה והאחרונה שב״מה 
וכו׳  מטבילין"  אנו  אין  הלילות  "שבכל   – נשתנה" 
מסובין"  ובין  יושבין  בין  אוכלין  אנו  הלילות  "שבכל 
ההבדל  משמעות  על  נפלא  ביאור  היה  בזה  וכו'. 
המהותי שבין ההטבלה - אותיות "ביטול" - הנעשית 
כל השנה, לבין זו שבליל הסדר, כשהוא מאריך לבאר 
כן  במציאות".  ו״ביטול  היש"  הדרגות של "ביטול  את 
האחרונה שב״מה נשתנה"  על השאלה  בהרחבה  עמד 
כאשר בין השאר התבטא גם כי החירות האמיתית של 
יהודי - ״מסובין״ - היא דווקא כאשר הוא בדרגה של 

״מטבילין״ - ביטול במציאות.

מוצאי שבת-קודש ליל ט״ז ניסן, יום-טוב 
שני דחג הפסח

לעבר  ופנה  ערבית  לתפילת  הרבי  היום  כשנכנס 
רב  בעוז  ידיו  והניף  הקהל  לעבר  הסתובב  מקומו, 
את  הכינו  כבר  הפעם  השירה.  את  נמרצות  ועודד 

הסטנדר השני לקראת השיחה... 
הרבי  צעד  ערבית של יום טוב  תפילת  ואכן, לאחר 
את  בירך  הק׳  ידו  עידוד  ובתנועת  הסטנדר  לעבר 
הקהל שלוש פעמים בברכת "גוט יום טוב", כשהקהל 
משיב לו בהתרגשות. אחר כך סימן בידיו הק׳ והחלו 
השירה  את  מעודד  כשהוא  בחגך",  "ושמחת  לשיר 
הוזכר  שאגב  הסוכות,  חג  את  מאוד  מזכיר  (המעמד 

מספר רב של פעמים בשיחות הקודש).
כשה"מה  השיחה,  באמירת  הרבי  פתח  כך  אחר 

נשתנה" של הלילה הוא התחלת ספירת העומר.
הסיבה  את  נרחב  בהסבר  ביאר  הדברים  בהמשך 
הסיפור  את  הביא  וכן  משעורים  העומר  להקרבת 
בגמרא על אלה שאמרו ׳הלל׳ עד ש׳פקע איגרא׳ וביאר 
איגרא׳  ׳פקע  במלים  שיש  הדיוק  את  נפלא  בהסבר 
והיינו שהתקרה נסדקה בלבד, ואמר שכך צריך להיות 
גם בלילה זה כאשר מכריזים ׳לשנה הבאה בירושלים׳ 

- שיהיה באופן של ׳פקע איגרא'!

שני י״ז ניסן, א׳ דחול-המועד ליל יום 
הבדיל  שהש״ץ  (לאחר  הערב  השיחה  תחילת  לפני 
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מועד׳  ׳גוט  פעמים  ג׳  לקהל  הרבי  איחל  הכוס)  על 
פסק  פי  שעל  אמר  כך,  אחר  פעם.  השיב בכל  והקהל 
דין אדמו״ר הזקן בשולחן ערוך שדין שמחת יום טוב 
חל גם על ימי חול המועד הרי שיש לשיר גם היום ואז 

שרו בחוזק רב "ושמחת בחגך".
הרבי חיזק את השירה בידיו הקדושות ורק אחר כך 
שבחול  המיוחד  את  ביאר  בה  השיחה,  באמירת  החל 
והיינו  ׳מועד׳  גם  ומאידך  ׳חול׳  הוא  שמחד  המועד, 

שיש להחדיר את ענייני המועד 
בתוך החול.

אמר  הק׳  דבריו  שאר  בתוך 
גם כי המיוחד שבאותו יום הוא 
פטירת  בעניין  התורה  קריאת 
מחיצה,  בקיעת  שהיא  הרחם 
ממש  בקרוב  גם  יהיה  שכן 
יבקע  ישראל"  בכורי  שה״בני 

את חומת הגלות.
במעשה  מכך  ההוראה 
את  לקדש  שיש  היא,  בפועל 

"בחומר   - ׳חומריות׳  מלשון  שהוא  חמור,  ה(פטר) 
שצריך  הידוע,  הבעל-שם-טוב  וכפירוש  ובלבנים", 
העבודה,  לפני  שבתחילה,  הגוף  חומריות  את  לקחת 

היא בגדר ׳שונאך׳ ולהפכה לטוב - "עזוב תעזוב".

ליל יום שלישי י״ח ניסן, יום ב׳ דחול-
המועד 

והמקובל  החסיד  הגאון  של  ה־110  הולדתו  יום 
רלוי״צ שניאורסאהן זי"ע, אביו של - יבדלחט״א – כ"ק 

אדמו"ר שליט"א
כינוס  ב-770  הקטן  ב'זאל'  התקיים  הצהריים  אחר 
מדי  זה  תורה  כינוס  התמימים.  התלמידים  של  תורה 

שנה בחול המועד פסח הינו מיסודו של הרבי.
שכבר  שכיון  במלים,  הרבי  הערב החל  את השיחה 
שגם  הרי  דברים,  לומר  רצופות  פעמים  שלוש  הונהג 
שכאשר  ואמר  חייך  [הרבי  מלים  כמה  יאמר  היום 
לא  ואפילו  ׳כמה׳  אין זה בדוקא  אומרים ׳כמה מלים׳ 
מלים׳  ש׳כמה  אלא  שתים,  רבים  מיעוט  של  באופן 

גדלות ונהיות ליותר מכך...].
בין שאר הדברים הזכיר גם כי המיוחד ליום זה הינו 
קריאת התורה בה מוזכרים - בפעם היחידה מכל ימות 
שמדובר  הוא  להם  שהמשותף  הרגלים  שלוש   - החג 
 - ה׳  בעבודת  ההוראה  גם  וזוהי  הצומחת,  בתבואה 
של  כשבסופו  המתמידים,  והגידול  הצמיחה  עניין 

דבר יש ׳חג האסיף׳ בו אוספים את הכול לתוך רשות 
היחיד - יחידו של עולם.

בחודש  י״ז  היה  אתמול  כי  הרבי  הזכיר  בהמשך 
שהוא  בגימטרייה ׳טוב׳ המהוה הכנה ליום זה  שהוא 
י״ח - חי, שההוראה הפשוטה מכך היא "והחי יתן אל 

ליבו".
המאה  ההולדת  יום  שזהו  גם  הרבי  הזכיר  כאן 
אשר נפטר  נ״ע)  יצחק  לוי  רבי  (הגה״ק  לאביו  ועשר 
נפש  מסירות  על  בגולה 
ומצוות  תורה  בענייני 
נשאר  גם  שם  (מקום 
ובפרט   - כן  ועל  גופו), 
לאחרונה  ה׳רעש׳  לאור 
התוועדויות  מעריכת 
לנצל  יש   - הולדת  בימי 
להתוועדות  זה  יום  גם 
וקבלת החלטות טובות. 

בסיום  תיכף  ואכן, 
על  הגבאי  השיחה הכריז 
במשך  המדרש.  בבית  שתיערך  חסידים  התוועדות 
שעות רבות לאחר מכן נועדו הכול יחדיו בהתוועדות 
גם  ההתוועדות נוצלה  הוראת הרבי.  לאור  המיוחדת 

לחזרה על דברי הקודש מהשיחה.
בבוקר (יום שלישי י״ח ניסן) לאחר תפילת שחרית 
אפרים  רבי  הפוסקים  זקן  הגדול  הגאון  ל-770 הגיע 
[הנוהג  מפילדלפיה  שליט״א  יאלעס  הכהן  אלעזר 
לבוא מדי שנה בחג הפסח לרבי בנמקו שזהו מצד דין 
עליה לרגל בזמן הגלות המוזכר בגמרא שיוצאים ידי 

חובה על ידי ראיית פני רבו]. 
ונכדיו,  בניו  בלווית  הגיע  שליט״א  הישיש  הגאון 
מבית  הרבי  כשעלה  התחתון.  עדן  גן  בפתח  והמתין 
המדרש הגדול והבחין בו, לחץ את ידו בחמימות רבה 
משפחתו  ובני  יאלעס  והגר״א  הרבי  נכנסו  כך  ואחר 
ל׳גן עדן התחתון׳. כעבור זמן יצאו שאר בני המשפחה 
הביקור  ביחידות.  יאלעס  הגר״א  עם  שוחח  והרבי 

נמשך כמחצית השעה. 
אחריו  הרבי  יצא  מהרבי,  נפרד  יאלעס  כשהגר״א 
ללוותו בעוד שני נכדיו תומכים בו ועוזרים לו להלך 
לאחוריו משום שלא רצה להפנות את גבו לרבי. בדרך 
אל היציאה הובא כיסא והגר״א יאלעס (המתין לרכב 

שייקחנו ובינתיים) התיישב עליו. 
הרבי אמר לו את המלים "יראה כהן בציון" ואחר כך 
הוסיף שכיוון שעתה הוא יום טוב שינגנו שיר שמחה. 

jem id 123583
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טבל  אכילתה.  לפני  הביצה  את  כלל  פתח  ולא  בדק 
הסעודה  במשך  במי-מלח.  פעמים  ג'  תחילה  אותה 

טובל את המצה ג' פעמים במלח ואוכלה.
* אין נוהגים לומר 'לחיים', שלא ייראה כמוסיף על 

הכוסות.
מזיגת  ולפני  הסעודה,  במשך  מכוסו  שתה  הרבי   *

כוס שלישי מסרה לשוטפה.

'צפון'
לפני אכילת האפיקומן יש לשתות באופן שלא יבוא 

לידי צימאון אחר כך.
מחלקים  האפיקומן,  את  מוציאים  הסעודה  בסוף 
'כזיתים', אחד  לכל אחד ואחת כזית. טוב לאכול שני 
זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עמו. יש לאכול 
לסיימו  ויש  בהסיבה,  אוכלים  אחד.  את כולו במקום 

קודם חצות (12:41 במרכז הארץ).

'ברך'
* למים אמצעיים ואחרונים – בכל שבעת ימי הפסח 

– אין להעביר האצבעות על השפתיים.
הרבי מזג כוס של אליהו תמיד קודם ברכת המזון, 

ואחריו מזג לו כוס שלישי.
אליהו,  של  לכוסו  זכוכית  בכוס  השתמש  הרבי 

ובדקה תחילה בשפתה אם היא חלקה בלא פגם.
מקריא ההגדה הוא המזמן.

* כל אחד מהמסובים אוחז בידו את הכוס עד אחרי 
'בונה ירושלים'.

כוס  מוזגים  שלישי  כוס  שתיית  אחר  חמתך:  שפוך 
לפתוח  נרות)  בלי  כמובן,  (השנה,  והולכים  רביעי, 
את כל הדלתות שבין מקום עריכת הסדר לבין רשות 
צריך  ואין  בישיבה  חמתך"  "שפוך  אומרים  הרבים. 
ורק  במקומם,  זאת  אומרים  המסובים  כל  לעמוד. 

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

בה (במחשבה) בעיקר על עניינים רוחניים.

'הלל'. 'נרצה'
כשהשלוחים חוזרים, מתחילים "לא לנו".

'הודו'  עונים  לסדר,  מסובים  שאינם  אורחים  גם 
כסדר הנהוג בבית-הכנסת בעת אמירת הלל.

שם  באותיות  מכוונים  חסדו":  לעולם  כי   . "הודו. 
הוי"ה כנדפס בסידור.

עניא' (ראה שם),  כב'הא לחמא  שלא  לשנה הבאה: 

כאן אין מדקדקים בהטעמה מלעיל-מלרע. כי העיקר 
הבאה  'לשנה  יהיה  וממילא  מיד,  העניין  שיתחיל 

בירושלים'.
הבאה  "לשנה  אמירת  אחר  הרב:  בית  מנהג   *
של  מכוסו  היין  ושופך  מחזיר  האדמו"ר  בירושלים", 
אליהו לבקבוק, וכל המסובים מנגנים בשעה זו הניגון 
"א-לי אתה ואודך" – מעשרת הניגונים של רבנו הזקן.
(המובאים  לומר פזמונים  נוהגים  אין  הרב  בבית   *

בשאר סידורים והגדות-של-פסח).
* אין אומרים "חסל סידור פסח".

* משנת תשי"א עד תש"ל ועד בכלל הרבי היה נוהג 
בבית- 'לחיים')  בלי  (כמובן –  הסדר  להתוועד לאחר 

הכנסת.

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

שמורה".
לפני  לקרות  נוהגים  המיטה:  שעל  שמע  קריאת 

השינה רק את פרשת 'שמע' וברכת 'המפיל'.
תפילת שחרית:

הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר של יום, קדיש יתום. 
שלוש-עשרה  אומרים  אין  ספרי-תורה.  שני  הוצאת 

מידות, אלא כבכל שבת – בריך שמיה וכו'.
עולים  לשבעה  קוראים  הראשון  בספר-התורה 
השני  הספר  את  מניחים  וקחו".  "משכו  בא,  בפרשת 
וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על 
פינחס  בפרשת  למפטיר  קוראים  השני  בספר-התורה 
יקום  הפטרה.  וגלילה.  הגבהה  הראשון".  "ובחודש 
חצי  אשרי. יהללו.  והשני. מי שבירך.  פורקן הראשון 

קדיש.
הטל",  "מוריד  השמש  מכריז  מוסף  קודם  טל: 
ומוריד  הרוח  "משיב  לומר  מפסיקים  זו  ובתפילה 
שסיים  טרם  נזכר  אם  הגשם',  'מוריד  (אמר  הגשם". 
ברכת 'מחיה המתים' – חוזר ל"אתה גיבור" [ולא מהני 
"ברוך  שאמר  אחר  נזכר  הטל'].  'מוריד  מיד  לומר 
'למדני חוקיך' ויתחיל "אתה גיבור".  אתה ה'", יסיים 
כשהגיע  נזכר  התפילה.  לראש  חוזר   – אחר-כך  נזכר 
זמן מנחה, מתפלל שתיים כדין תשלומין. אמר "משיב 
הרוח ומוריד הטל" אינו חוזר, והמסופק – עד שלושים 
שהתפלל  יום, חוזר. שמע הכרזת 'מוריד הטל' קודם 
גם  יאמר   – אחר  במניין  מתפלל  אינו  אם   – שחרית 

בשחרית 'מוריד הטל').
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'רחצה'
* לפני 'רחצה' אמר הרבי בפיו בלחש את כל הדינים 

שבסידור, מ'רחצה' עד 'כורך'.
ומוודאים  תחילה  בודקים  מנהגנו:  ידיים.  נטילת   *
ימין  ביד  הכלי  את  לוקחים  הידיים.  נקיות  את 
ומושיטים אותו ליד שמאל. נזהרים מרטיבות בידיים. 
פשט  זה  ומנהג  במגבת7,  הכלי  את  לאחוז  מנהגנו 
בימינו גם בין נשי ובנות חב"ד. "נטילת ידיים לסעודה 
ג' פעמים רצופות... ומניח משפיכה הג' מעט מים בכף 
יד השמאלית, ובזה משפשף שתי ידיו". בסיום הברכה 
ולפני הניגוב משפשפים יפה את הידיים זו בזו. אחרי 
וממשיכים  הברכה,  את  מתחילים  השפשוף  תחילת 

בעת השפשוף, ואחר-כך מנגבים אותן היטב.

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

ואחד מברך לעצמו.
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, 

'על אכילת מצה'".
מיושב.  הללו  הברכות  כל  את  מברך  היה  הרבי   *
כשאצבעותיו  המצות,  שלוש  את  ידיו  בשתי  נוטל 
אחר-כך  ומברך 'המוציא'.  מצה למצה,  בין  מפרידות 
'על  ומברך  מידיו,  להישמט  התחתונה  למצה  מניח 
אכילת מצה' ושובר מהן – בהיותן מכוסות – לפרוסות 
יחד  ואוכלן  זו  גבי  על  זו  מסדרן  צורכו.  כדי  קטנות 
ניכר שאינו  מכניסן לפיו בבת-אחת.  בשתי ידיו. אינו 

בולע ה'זיתים' בשלמותם.
* שיעור כזית: המקובל הוא, ששיעור 'כזית' במצה 
 – השיניים  בין  להנותר  גרם   2 כולל  גרם,   29 הוא 
ושיעור  שהואיל  לומר8,  מקום  יש  מצת-יד.  כשליש 
ה'כזית' הוא מידת נפח, הרי 29 סמ"ק במצת-יד (ללא 
גרם  מ-9  יותר  אינם  מדוייקת)  מדידה  לפי  דחיסה, 
(כעשירית מצת-יד). במקום הצורך יש לסמוך על זה, 

ובוודאי ב'זיתים' שמדרבנן שאחרי הכזית הראשון.

7. הרבי נהג כך גם לשפיכה הראשונה.
8. ראה מש"כ בקובץ יגדיל-תורה נ.י. חוברת סה סי' סד. ובכ"מ.

* חלוקת המצה לבני הבית מיד אחר הברכה אינה 
קודם  ולחלק  בשקיות  להכין  ועדיף  'הפסק'.  מהווה 
הבית,  מבני  ואחת  אחד  לכל  'כזיתים'  שני  הנטילה 
ולאחר ברכות בעל-הבית ייקחו מעצמם קצת מהמצה 
ויברכו  משנה',  ב'לחם  השתתפות  בתור  העליונה, 

ויאכלו כל אחד לעצמו.
ובכורך)  במרור  (גם  'כזית'  כל  אכילת  מסיימים   *
של  הקצר  השיעור  משך  כפי  דקות,   4 עד  לכתחילה 

'כדי אכילת פרס'.

'מרור'
ביין  הקערה  שעל  מהחרוסת  מקצת  מרככים   *
המרור  מקצת  טובלים  לכוס.  שתחת  הכלי  שבתוך 
טעם  יתבטל  שלא  החרוסת,  את  מנערים  בחרוסת. 
ומכוונים  מרור",  אכילת  "על  מברכים  ואז  המרירות. 
ואוכלים  שב'כורך',  המרור  את  גם  בזה  לפטור 
טעם  את  להרגיש  כדי  היטב  לועסים  בהסיבה.  שלא 

המרירות.
* החסה וה'חריין' מצטרפים יחד ל'כזית' מרור.

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

שאין יכולים לסובלו מרוב חריפותו.
19 מרור  כזית  שיעור   – תורה'  'שיעורי  ס'  לפי   *
גרם. אולם אם אוכלים קלח (שהוא כבד יותר), דרוש 
בין  דבוק  שנשאר  מה  עבור  וכן  גרם,   2 עוד  להוסיף 

השיניים.
הרבי לקח כשיעור ביצה של ימינו. את קלחי החסה 

. לא אכל

'כורך'
משני  התחתונה וכזית מרור  לוקחים כזית מהמצה 
המרור,  על  יבשה  חרוסת  מעט  מניחים  הסוגים. 
חרוסת  מרח  (הרבי  אחר-כך  מיד  אותה  ומנערים 
על   – מהתמכא  בה  שטבל  החרוסת  כשנפלה  אולי   –
התמכא ולא על העלים. בסוף ה'כורך' היה טובל את 
עטופה  ואוכלה  בחרוסת,  השלמה  התמכא  חתיכת 
בעלי החסה – ולא ניער). כורכים אותם יחד, אומרים 

"כן עשה הלל..." ואוכלים ביחד ובהסיבה.

'שולחן-עורך'
* אוכלים שלא בהסיבה.

* מתחילים באכילת הביצה שעל הקערה. הרבי לא 
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בחגך...",  "ושמחת  בשיר  פצח  מסביב  שעמד  הקהל 
והרבי עודד את השירה בידיו הקדושות כשהוא מביט 
אחר  הסובבים.  ובכל  יאלעס  בהגר״א  פנים  במאור 
דקות  שם  והמתין  ליציאה  עד  הרבי  אותו  ליווה  כך 
נסעה  יאלעס  הגר״א  נסע  בה  שהמכונית  עד  ארוכות 

מהמקום, ואז חזר לחדרו הק׳.
בצהריים בשעה 14:00 התקיים ב-770 כינוס ילדים. 
הרבי ירד לתפילת מנחה עם הילדים. לאחר התפילה 
שיחות  שלוש  בפניהם  הרבי  אמר  הפסוקים  והקראת 

קצרות (כשהרב הכט מתרגם בין השיחות).
בשיחות דובר על ההשוואה שבין החמץ - אותו יש 
לבער ולשרוף ולא להשאיר ממנו פירור בפסח - לבין 
היצר הרע הבא להשיא לילד מעצותיו, על הזכות של 
השם,  צבא  על  להימנות  הנוכחים  מהילדים  אחד  כל 
ושהתודה על כך היא בעשיית מצווה ועוד מצווה, וכי 
בהכרח יש כוח לכל אחד ואחת לבצע את התפקידים 
שהקב״ה לא תובע אלא לפי  מכיוון  המוטלים עליהם 
של  להיותם  וגרם  שהביא  זה  עצמו  והוא  האדם,  כוח 
ילדים אלה חיילים בצבאות השם, אשר על חיילי צבא 

זה מוטלים תפקידים מיוחדים. 
שיחלק  הצדקה  מטבעות  על  הרבי  דיבר  לסיום, 
קהל  לכל  (וגם  המדריכים  באמצעות  לילדים  עתה 
המבוגרים על ידי ה׳טנקיסטים׳) ודן האם יש לחלק 3
מטבעות כנגד ג׳ המצות של פסח או שמא יש לחלק 4

מטבעות כנגד ד׳ הכוסות, כשלאחר הסברים וטעמים 
המסקנה הייתה לחלק 4 מטבעות...

בירך  (לאנגלית)  האחרונה  השיחה  תרגום  לאחר 
הרבי  את  ה׳  צבאות  ילדי  המוני  בשם  הכט  י.י.  הרב 
לוי  רבי  אביו  של  ההולדת  יום  את  בדבריו  בהזכירו 
הרבי  הורה  לסיום  ניסן.  י״ח  זה  ביום  החל  יצחק ז״ל 
לפחד  שאין  האומר  הניגון  ואת  בחגך"  "ושמחת  לנגן 

מאף אחד אלא רק מהשם בלבד, "ניעט ניעט".
השיחות  אודות  השמועה  כי  לציין  יש  אגב,  (דרך 
והמוני  כנפיים,  לה  עשתה  ערב  מדי  הרבי  שאומר 
יהודים חרדים מכל השכונות של ׳ניו-יורק׳ נהרו בכל 

על מנת לזכות לשמוע את השיחה) יום ל-770
המיוחד  כדבר  הרבי  ציין  זה  בערב  הקודש  בשיחת 
׳פסל  הפסוק  התורה  בקריאת  המובא  את  זה  יום  של 
לקרוא  מתאים  כיצד  בארוכה  מבאר  כשהרבי  לך', 
בחג הפסח, שעניינו גם עבודת הצדיקים, את ענין זה, 

לכאורה  מתאים  שאינו  שלילי  אירוע  אודות  המספר 
לצדיקים? נקודת הביאור הארוך הייתה, השילוב של 

עבודת הצדיקים עם עבודת התשובה.

יום רביעי י״ט ניסן, ג׳ דחול-המועד
פעם  בכל  ההתרגשות  את  להזכיר  שלא  אפשר  אי 
אלו.  בימים  המדרש  לבית  נכנס  שהרבי  שעה  מחדש 
לאורך כל הדרך עד למקום תפילתו עמדו ילדים רבים 
חילק  והרבי  אבותיהם  ידי  על  שהוחזקו  ותינוקות 

מטבעות צדקה לתוך ידיהם הזעירות. 
ככל שהתקרב הרבי לעבר מקומו כך הלכה השירה 
הניח  גבי הבימה,  על  למקומו, עלה  וגברה, וכשהגיע 
את סידורו על הסטנדר ובזריזות מפליאה הסתובב אל 
הקדושות  ידיו  בשתי  השמחה  ניגון  את  וחיזק  הקהל 
שחרית  תפילת  לאחר  ביותר.  נמרצות  בתנועות 
הוכרז בפני הרבי על כנסי ׳הקהל׳ לאנשים נשים וטף 

שיתקיימו ביום זה בבית המדרש.
התקיים  הרבי  עם  מנחה  תפילת  לאחר  בצהריים 
אנשים,  בהשתתפות  לעיל)  (שהוזכר  ׳הקהל׳  כינוס 
מארלאו  הרב  נאמו  בכנס  כמובן).  וטף (בנפרד  נשים 
שגם  רסקין,  דוד  והרב  בוטמן  שמואל  הרב  שליט״א, 
עתה  שזה  המיוחדת  התשובה  עם  הקהל  את  הפתיע 
הרמז  קיום  ולזרז  הפי׳  בכל  חי  ״ויהא  מהרבי:  נמסרה 
ניסן - ניסי ניסים כו', מתחיל מהגאולה בפשטות ממש".
(באותה הזדמנות השמיע גם הר״ד רסקין את נוסח 
מהרבי  חב״ד  אגודת  צעירי  ארגון  שקיבל  התשובה 
הפסח  חג  לקראת  מטעמם  שיצא  הקריאה  מכתב  על 
בשיחות  אגב,  הרבי).  במבצעי  כללית  להתחזקות 

הקודש בלילה הזכיר הרבי את כינוס הקהל זה.
דווקא,  זה  בערב  הגיע  החג  שמחת  ששיא  דומה 
דיבר  במינה  מיוחדת  המאוד  הקודש  בשיחת  כאשר 
המדברת  התורה  מקריאת  היומית  ההוראה  על  הרבי 
"אז  נ״ע  הריי״ץ  אדמו״ר  כ״ק  כדברי  שני"  "פסח  על 
אבוד).  דבר  שום  (אין  פארפאלן"  קיין  ניטא  איז  עס 
הדיבור נסב על עניין הציפייה לגאולה כשהרבי תיאר 
בציוריות רבה את אותם יהודים שדבר לא חסר להם 
לא בגשמיות ("קיין עין הרע ניט"...) וגם לא ברוחניות. 
ההיפך הוא הנכון, יש ישיבות וכל צרכי הדת ובסיוע 

הממשלה שהיא מלכות של חסד וכו׳ וכו׳. 
מתי"  "עד  יהודים  של  התביעה  על  דיבר  בהמשך 
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זאת  לצעוק  ליהודים  המפריעים  ישנם  שאמנם  ואמר 
אצל  לפעול  הספיקו  כבר  אלה  שאותם  כך  כדי  ועד 
אבל  האמונה!  עיקרי  בי״ג  חלישות  מסוימים  יהודים 
דבר  שזה  משום  מכך,  להתפעל  אין  כן  פי  על  אף 
רואים  כאשר  ואדרבה  שוות,  דיעותיהן  שאין  טבעי 
איך שילדים צועקים "דאלאי גלות", אז מובן שהדבר 
משתלם, ואף שאותם יהודים לא ראו דברים אלה אצל 
אבותיהם ועל אחת כמה וכמה אצל סביהם - שיקומו 

׳עד  ויכריזו  המדרש  בבית 
מתי'...

הוא  שגם  ואמר  חייך  הרבי 
לא ראה זאת אצל אביו וגם לא 
לא  עצמו  הוא  ואף  סבו  אצל 
זה...  בעניין  התחיל  מתי  יודע 
הוא המעשה", וראה  "אבל כך 
תוצאות  כמה  מכך  שיצאו 
טובות... הדברים כולם נאמרו 

ברוח מיוחדת במינה.
לקראת סוף הדברים האריך 

אשר  הרבי את הדיבור על עניין השמחה בחג הפסח 
בחג  גם  לומר  הראוי  מן  היה  פוסקים  כמה  לדעת 
הפסח "זמן שמחתנו", ואף שלא נפסקה הלכה כמותם 
אלוקים  דבריהם תורה הם, ו״אלו ואלו דברי  גם  הרי 
חיים" ובכל אופן לכל הדעות הרי זה מועדים לשמחה. 
הגלות,  אודות  על  הקודמים  לדברים  התייחס  הרבי 
שאמנם יש להצטער על הגלות, אך מאידך יש  ואמר 
שהגאולה  אמיתיים  ובטחון  תקווה  מתוך  לשמוח  גם 

תיכף באה.
"עד  לשיר  הקהל  החל  הקודש  שיחת  סיום  עם 
החוצה  שהמשיך  המוני  לריקוד  הפך  והשיר  מתי" 
כדי  שתוך  עד  גדולה  כה  הייתה  השמחה  אל הרחוב. 
ליפסקר,  אלי  ר׳  של  תזמורתו  אורגנה  הריקודים 
לצומת  נע  כולו  הקהל  המשטרה ו...  סוכם עם  הדבר 

הרחובות המפורסם...׳קינגסטון׳ – ׳מונטגומרי'. 
בעיצומו  הרוקד  עצום  קהל  אותו  את  לתאר  קשה 
של חג הפסח בצומת הכבישים לקול צלילי התזמורת, 
היו  במקום  השמחה  התחלת  לפני  ׳חימום׳  כשדברי 
קודם  הרבי  של  הקודש  דברי  על  ברמקול  החזרה 
השמחה  המשיכו  בחוץ  ששרר  הקור  למרות  לכן. 
מן  התחממו  הכול  השחר.  עלות  עד  והריקודים 
לאמירת  ששימשו  הרבים  היין  ומבקבוקי  הריקודים 

לחיים.

של פסח שביעי  יום חמישי כ׳ ניסן, ערב 
לאור  של חג הפסח יצא  לקראת הימים האחרונים 
בחג  שנאמר   - גו׳  הוי׳״  רוח  עליו  "ונחה  ד״ה  מאמר 

הפסח שנת תשי״ד - מוגה על-ידי הרבי.
שלוש  הרבי  הכריז  ערבית,  תפילת  בסיום  בערב, 
בכל  חזרה  השיב  והקהל  יום־טוב"  "גוט  פעמים 
את  ציין  בה  השיחה  באמירת  פתח  מכן  לאחר  פעם. 
הדין  מן  רשות  שהוא  פסח  של  לשביעי  ביחס  הידוע 
על  גם  למדים  (וממנו 
מן  חוץ  החג,  ימות  שאר 
כמובן),  הראשון  היום 
של  המעלה  את  והסביר 
מדודה  שאינה  ׳רשות׳ 
גם  וממילא  ומוגבלת 
של  שביעי  ענייני  כל 
הינם  השמחה  כולל  פסח 
הקודמים  מבימים  יותר 
מדידה  מכל  ולמעלה 

והגבלה.
שהאחת  והוסיף  שאלות  שתי  הרבי  שאל  בהמשך 
פנימיות  פי  על  השנייה  ואילו  שבתורה  בנגלה  היא 
לבוא  שלעתיד  הכתוב  אודות  על  הראשונה  התורה. 
והשנייה  פסח,  של  בשביעי  ומשתה  מאכל  יהיה  לא 
לכאורה - בין ביאורי אדמו״ר הזקן  על אי התאמה - 
וביאורי  (-ברוחניות)  סוף  ים  קריעת  בסיפור  נ״ע 
אדמו״ר האמצעי במאמריו על אודות גילוי האלוקות 
שהיה בעת קריעת ים סוף. הרבי האריך בדברים אלו 

ולבסוף סיים ב״תן לחכם ויחכם עוד"...
בלילה התמלא בית-המדרש באנ״ש והתמימים שי׳ 
שלמדו חסידות עד אור הבוקר (-כמנהג ליובאוויטש).
ר׳  הרה״ח  מאת  שיעור  נמסר  הקטן  בזאל  למעלה 
שלום מרזוב במכתבי הרבי לקראת חג-הפסח; למטה 
הגה״ח  מסר  הגדול,  בית-המדרש  של  המזרחי  בחלק 
שיחי׳  כהן שיעור בפני מאות תמימים ואנ״ש  ר' יואל 
עליו"  "ונחה  (ד״ה  לאור  היום  שיצא  ה׳טרי׳  במאמר 
עם  רסקין  דוד  ר׳  הרה״ח  התוועד  מכן  ולאחר  גו'), 
על  הייתה  הדגשה מיוחדת  ארוכות.  שעות  התמימים 
המרובה  והחשיבות  מחר  לתהלוכה  ההליכה  עניין 

שמייחס לכך הרבי.
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'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 חוץ.
ההגדה  את  לומר  שצריך  האריז"ל  בכתבי  "איתא 
מו"ח  כ"ק  היה  שלכן  לומר  ויש  ובשמחה.  רם  בקול 
ובזמנים  רם,  בקול  ההגדה  את  לומר  נוהג  אדמו"ר 
אומרת  זאת  רם,  בקול  בעצמו  לומר  היה  יכול  שלא 
בקול  אומר  שאינו  הגשמיים  בחושיו  לאחר  שנראה 
הם  שיאמרו  מאחרים  דורש  זמנים  באותם  היה  רם, 

בקול רם".
"הניגון של אמירת ההגדה מקובל [=במסורת], וכך 

היו מנגנים גם אצל אדמו"ר הזקן".
מהמסובים  אחד  שכל  חפץ  היה  מהר"ש  אדמו"ר 

יאמר את ההגדה בקול.
הניקוד: "ֵהא לחמא עניא" (אף-על-פי שהכוונה היא 

כאילו אומרים בקמץ, היינו 'זה', ולא 'הנה').
אומרים זאת פעם אחת, ובישיבה4.

מטעימים   – דישראל"  בארעא  הבאה  "לשנה 
ב'מלעיל' (לשון עבר), ואילו "לשנה הבאה בני חורין" 

- מטעימים ב'מלרע' (לשון עתיד).
המצות  עם  הקערה  מסלקים  לחמא'  'הא  אחרי   *

לצד אחר (הרבי רק הסיטה קמעה), כשהן מכוסות.
* אין צריך לשטוף ולהדיח את הכוס לפני המזיגה, 

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 עצמו5.
אידיש6),  (בבית רבינו –  המדוברת  בשפה  שואלים 
את  ומפרשים  מפרטים  בלשון-הקודש  המדברים  וגם 

השאלות על-פי המפורט בביאורי הרבי להגדה.
חוזרים  השואל,  על-ידי  'מה נשתנה'  לאחר אמירת 

ואומרים זאת בלחש.

מעמידתו  חוץ  ההגדה,  אמירת  בשעת  עמד  או  הרבי  היסב  לא  בכלל,   .4
בקידוש.

צמח צדק' היו כל הילדים (אצל הצ"צ - גם הנכדים)  5. אצל אדה"ז ואדמו"ר ה'
אדמו"ר  ואצל  הנכדים,   – הבנים  (ואחרי  שבבנים  מהקטן  החל  שואלים, 
מהוריי"צ , אחרי הנכד – ציווה לילד אורח קטן יותר לשאול). מאידך, אדמו"ר 
בבית  הסדר  את  הרבי  כשערך  הסדרים.  שני  בין  בניו  את  חילק  מוהר"ש 
נשתנה.  מה  אומרים  היו  וכולם  ששאל,  מישהו  היה  לא  מהוריי"צ,  אדמו"ר 

הרבי היה מתחיל לומר, בשקט, ואחריו היו מתחילים כולם.
עמ' 207,  תשנ"ג  מהדורת  בס' שבח המועדים,  התרגום המלא לאידיש -   .6

ובהגדת 'היכל מנחם' עמ' מט.

אותך  אשאל  'אבא,  מקדים:  אב,  לו  שאין  מי  גם 
ארבע קושיות'.

לפני "והיא שעמדה" מכסים את המצות ורק אחר-
כך מגביהים את הכוס.

'והיא שעמדה' – בישיבה.
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, 
ושלוש פעמים נוספות באמירת הסימנים  מן המכות; 

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

באמצעות הכוס עצמה.
לכלי  היין  את  לשפוך  שלא  נזהרים  הרב  בבית 
התחתון כשהוא על השולחן, אלא כשהוא על הרצפה. 
היין  עם  הכלי  את  השולחן  מעל  מעבירים  אין  וכן 

השפוך.
שנשפכת  עד  ממלאה  הרבי  מחדש:  הכוס  מילוי 
ג'   – ושוב  שוב  וממלאה  לקידוש),  (כמו  גדותיה  על 

פעמים.
'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 סיומם.
"רבן גמליאל...":

* במילים "מצה ומרור" הביט הרבי באלו שבקערה.
* באמירת 'פסח שהיו' לא הביט אדמו"ר מהוריי"צ 

על הזרוע.
* 'מצה זו' – מנהג בית הרב לאחוז המצות, השנייה 
שום"  "על  עד  שעליהן,  המפה  על-ידי  והשלישית, 

השני.
הידיים  * 'מרור זה' – מנהג בית הרב להניח (שתי) 

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

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

מיושב, דרך חירות.
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ולאכול מהמונח על השולחן. רק ה'זרוע' נותר לבסוף 
על הקערה.

הרבי דקדק שלא לשבור את קליפת הביצה, אף   *
שקשה להעמידה על מקומה כמות שהיא.

מלאות  גדולות  כפות  ארבע  מודד  היה  הרבי   *
ממנו  ומכין  בידו,  היטב  אותן  סוחט  טחון,  'חריין' 
עיגול קרוב לגודל ביצה. אחר-כך עוטף זאת מכל צד 
בעלי חסה (שניים גדולים או שלושה קטנים), ובנוסף 

לכך הניח בפנים חתיכת 'חריין' שאינה מפוררת.
נוטלים חתיכה גדולה של  * ל'כרפס' שעל הקערה 
קליפתו,  עם  שלם)  בצל  הרבי  לקח  (ולפעמים  בצל 
ואוכלים רק מקצתו (הרבי נטל בסכין מחלקו הפנימי).

* מקפידים שתהא 'קערה' לכל בן-מצוות.
משלו  ומרור  כרפס  מחלק  היה  מהר"ש  אדמו"ר   *
לנשים, גם לקרובות משפחה שהיו סועדות עמם, אך 

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

לפני גיל מצוות בהסיבה.
ודי  לתוכו.  לטפטף  כדי  שבור,  כלי  להכין  יש   *
חד- בכלי  להשתמש  שניתן  (וי"א  כלשהי  בשבירה 

פעמי, או בסוג כלי שאינו בשימוש בפסח).

'קדש'
* אומרים 'מזמור לדוד', 'דא היא סעודתא' – בלחש, 
ובקול – 'אתקינו' דיום-טוב, וקידוש. מתחילים מ"יום 

השישי".
עד  למזוג  ברכה,  של  כוס  ובכל  בקידוש  מנהגנו   *
הסדר  בליל  וגם  (כבהבדלה),  החוצה  מעט  שיישפך 

יש לנהוג כך.
אחר",  שימזוג  מדקדקין  "אין  בהגדה  כתב  הרבי   *

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

טוב. וגם השומעים עומדים.
מעמידו,  לשמאלו,  מוסרו  בימינו,  הכוס  נוטל   *
הימנית  ידו  כף  על  למטה,  מלמעלה  הורדה  דרך 
כשהיא כפופה קצת כעין בית קיבול, ארבע אצבעותיו 
הכוס  כשמניח  הצד.  על  מושכב  והאגודל  מוגבהות 
עם  ידו  מגביה  אחר-כך  טפח,  מוגבהת  אינה  בימינו 
הכוס  את  הגביה  שהרבי  ראו  לא  אך  מעט,  הכוס 

שלושה טפחים. בכל פעם שנוטל הכוס במשך הסדר, 
עושה כסדר הנזכר.

הנרות   – (עדיף  בנרות  עיניו  ייתן  כשמתחיל,   *
שבירכו עליהם), ובשעת ברכת הגפן והקידוש – בכוס.
* אשה ובת שבירכו 'שהחיינו' בהדלקת הנרות, גם 

אם מקדשות בעצמן, לא יברכוה עתה.
* כל אחת ואחת מארבע הכוסות ששותים בפסח – 

שותים את כולה ובבת-אחת.
הסדר,  בשעת  'ניגונים'  ניגנו  לא  רבותינו  אצל   *
בשעת  לא בשעת האמירה (כמו 'והיא שעמדה') ולא 
מה  זמן  להמתין  צריכים  כשהיו  זאת,  ובכל  הסעודה. 
משירי  שלא יישנו התינוקות'] שרים  [וכן לדידן 'כדי 
ההגדה, כגון 'ממצרים גאלתנו', 'על אחת כמה וכמה' 

וכדומה.

'ורחץ'
בסידור  האמור  את  גם  זו  נטילה  לפני  קרא  הרבי 
על 'כרפס' (כדי שלא להפסיק אחרי הנטילה). לפרטי 
בני  כל3  'רחצה'.  בסימן  להלן  ראה  בנטילה,  מנהגנו 

הבית נוטלים את ידיהם, ובלי ברכה.

'כרפס'
ואחר-כך  מטבילים  גרם.  מ-17  פחות  שיעורו: 
האפשר.  ככל  לאכילה  הברכה  לתכוף  כדי  מברכים, 
נוהגים  הכורך.  ואת  המרור  את  להוציא גם  ומכוונים 
את  מחזירים  אין  מכן  לאחר  בהסיבה.  שלא  לאוכלו 

הנותר ממנו לקערה (ואף אם נשאר, מסירים אותו).
הרבי הטבילו ג' פעמים במי מלח.

'יחץ'
המפה,  בתוך  כשהיא  האמצעית  המצה  את  חוצים 
גדול  האחד  חלקים:  לשני  אותה  שוברים  מכוסה. 
והשני קטן ממנו. את החלק הגדול מניחים לאפיקומן, 

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

לשש חתיכות, והניח האדמו"ר אחת הצידה.
מצפינים את האפיקומן בין שני כרים, ולא תחתיהם. 
"אין נוהגים בחטיפת ['גניבת'] האפיקומן בבית הרב".

נטל ידיו  לא  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בדירת  הסדר  את  הרבי  כשערך   .3
ידיו  ונטל  ממקומו  קם  אלא  המים,  את  אליו  הביאו  לא  ואף  אחר  על-ידי 

במטבח הסמוך, וכן בנטילת 'רחצה'.
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של פסח שביעי  שישי כ״א ניסן,  יום 
הקהל  כל  יצא  מנחה  תפילת  לאחר  בצהריים 
היהודיות  שבשכונות  העצום לתהלוכה לבתי-הכנסת 
ולשמחם  בפניהם  תורה  דברי  לומר  כדי  הסמוכות 
לא  במחזה  מלווה  לתהלוכה  היציאה  החג.  בשמחת 

רגיל אשר דלות המילים מלתארו. 
הק׳.  לחדרו  הרבי  נכנס  התפילה  כשהסתיימה 
המדרכה  לאורך  בחוץ  ההמונים  הסתדרו  בינתיים 
הרבי  יצא  אחדות  דקות  כעבור  ל-770.  הסמוכה 
לעבר הפתח של 770  כשהוא יוצא  מחדרו הק׳ ופנה 
גם ממנו ועומד בסמוך למדרגות החיצוניות. אז פצח 
נאפוליון׳,  ׳מארש  של  אדירה  במנגינה  הקהל  כל 
והכל  עליון  כמצביא  הדרו  במלוא  עומד  כשהרבי 
חלפו על פניו. הוא סקר בעיניו הק׳ את כל אחד ואחד 

היה  וניתן  מהעוברים 
לחוש ממש במבט החודר 
העיניים.  בו  כשנפגשו 
את  הרים  לפעם  מפעם 
אחת מידיו בתנופה לאות 
השירה.  והמרצת  עידוד 
גמרו  שהכול  לאחר  רק 
לעבור על פניו הק׳ והחלו 
להתרחק קצת נכנס חזרה 

אל הקודש.
בשנים האחרונות חידש 
יוצא  והוא  מנהג  הרבי 

מבתי- בחזרה  בדרכה  גם  התהלוכה  פני  את  לקבל 
הכנסת:

הקבוצות  כל  כשחזרו  בערך,  עשרה  אחת  בשעה 
שוב,  לשיר  החלו  וכולם  האות  ניתן  מהתהלוכה 
דקות  כעבור  מחוץ ל-770, מול חדרו הק׳ של הרבי. 
ממש, ובמחיאות-כפיו  הרבי, פניו האירו  יצא  אחדות 
גאולה",  די  זיין  שוין  "זאל  החזקה  בשירה  האיץ  הק׳ 
דקות  כעבור  מקודמו.  פחות  לא  נפלא  הזה  והמחזה 
מספר נכנס חזרה לחדרו. רק אז התאספו כל ההולכים 
כדי לשמוע  לתהלוכה בבית-המדרש הגדול שב-770 
׳חזרה׳ על שיחת הקודש אותה אמר הרבי הערב בפני 

קהל קטן שהלך לבתי-הכנסת הסמוכים.
נקרא  שבו  השם  הרבי:  דיבר  עליהן  מהנקודות 
יקראו  אשר  מ״שמו  וההוראה  פסח׳,  ׳אחרון של  החג 
היה  הביאור  המגיד.  הרב  כתורת  הקודש"  בלשון  לו 

לדגלים׳  ׳אחרון   - זה  בשם  שנקרא  אחר  דבר  פי  על 
המחנות. גם כאן ביאר את  שתפקידו היה מאסף לכל 
קיין  של "ניטא  זו למעלה  מעלה  בין  המהותי  ההבדל 

פארפאלן" ('אין דבר אבוד') שבפסח שני.
היו גם דברים נפלאים וארוכים בעניינים רבים, כגון 
השם "חג-הפסח" השגור בפי כל ולא "חג המצות", וכן 

ביאורים בהפטרה של אחרון של פסח ועוד.

 כ״ב ניסן, יום שבת-קודש
של פסח ויום-טוב אחרון 

מתוך  החג,  תפילות  כל  כמו  נערכה  מנחה  תפילת 
במהלכה.  וגם  לפניה  עזה  בשירה  שהתבטאה  שמחה 
כשעה  משיח".  ל״סעודת  כולם  הסבו  כך  אחר  מיד 
לאחר מכן נכנס הרבי לבית המדרש, נטל את ידיו הק׳ 

לסעודה וההתוועדות החלה. 
וגם  בה  היו  קודש  שיחות 
בפסוק  שפתח  חסידות  מאמר 
אלו  כל  על הנהר".  ידו  "והניף 
דברי  של  אדיר  שפע  כללו 
ברמז,  בפשט,  וחסידות,  תורה 
מצפים,  והכל  ובסוד,  בדרוש 
הדברים  להופעת  איפוא, 
כאן  פרטיהם.  כל  על  בדפוס, 
מהנושאים  חלק  בציון  נסתפק 
כל  לפרט  (בלי  דובר  אודותם 

מה שנאמר):
חדורה  המשיח  סעודת  כיצד  מעניין  ביאור  נאמר 
ועד  אליה  מההכנות  החל  משמעות  רב  רוחני  תוכן 
חדש בעניין  זכינו להסבר  וכך  להשפעתה עם סיומה, 
נטילת ידים - "שאו ידיכם קודש וברכו את ה'" ועוד. 
שבין  בהבדל  נרחב  לביאור  הוקדשה  אחרת  שיחה 
דדוד  ו״סעודתא  פסח  של  באחרון  המשיח"  "סעודת 
על  הוא  כשהדגש  שבת  מוצאי  שבכל  משיחא"  מלכא 
הרבי בסיום  הראשונה. בשנה זו, אמר  מעלתה של זו 
לשתי  זוכים  בשבת,  חל  פסח  של  כשאחרון  ההסבר, 

הסעודות, על חשיבותן, בזו אחר זו. 
ואם שיחת קודש זו דנה בקביעותו של היום בשבוע 
׳הקהל׳  הבאה אחריה דובר על השנה - שנת  הרי בזו 
הרבי, "מחכים  אמר  ל״הקהל",  ושנת ִּתשמח וְתַשַׁמח. 
יתאר  ועתה  שנה.  אלף   - ל״תשמח"  אך  שנים,  שבע 
לו  אחד לעצמו איך יש להתייחס לדבר שהמתינו  כל 

jem ID 134474 ממראות חלוקת 'כוס של ברכה' 
במוצאי 'אחרון של פסח', תשמ"ח
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יש  כמה  שנים,  אלף  שנים...  מאה  שנתיים...  שנה... 
לאחר  מתי",  "עד  לזעוק  יש  וכמה  בואו  עם  לשמוח 
שכבר עברו אלף שנים מאז "תשמח" בפעם הקודמת 

ועד היום הזה!".
מיוחדת  והתעוררות  בהתרגשות  נשמעו  הדברים 
ולזעוק  לקרוא  הכול  החלו  הקודש  שיחת  סיום  ועם 
לשירה  שהפך  והולך  מתגבר  בקצב  מתי"  "עד 
עכשיו"  רוצים משיח  אנו  אדירה - "עד מתי לחכות? 
לרגע,  מרגע  והתחזקה  הלכה  שעוצמתה  (באנגלית), 
רגליו,  על  הק׳  הקהל  כל  קם  בספונטניות,  אשר  עד 

בעוד הרבי ממשיך בעניית "לחיים". 
כך נמשך המחזה זמן רב, כ-20 דקות, ואז, לפתע, 
הק׳  קומתו  מלוא  ועמד  ממושבו  הרבי  התרומם 
מעודד  הק׳  ידיו  ובכפות  מקומו  על  רוקד  כשהוא 
ומגביר את השירה והזעקה מרקיעת השחקים. מחזה 
וזועקים,  שרים  האלפים  איך  לתאר,  מאוד  שקשה 
הדור  צדיק  ובראשם  מתי"  "עד  ומתחננים  מבקשים 
ונשיאו, הרבי שליט״א, שעומד ומגביר ובעצמו מבקש 

ומתפלל, כשחלק מהזמן עיניו הק׳ עצומות.
גם בסיום השיחה הבאה היה השיר בעל תוכן זהה: 
מתי",  עד  בימינו...  במהרה  המקדש  בית  "שייבנה 
המלים "עד מתי" מודגשות במיוחד ונשמעות  כאשר 
השירה  הייתה  כאן  אף  לב.  מקרב  הפורצת  כקריאה 
בקצב מוגבר הרבה יותר מהרגיל, במיוחד שהיה אפשר 
להבחין בבירור איך באותה שעה שהקהל זעק והריע 

"עד מתי" היו גם שפתותיו הק׳ 
של הרבי מרחשות בדביקות - 

"עד מתי".
השאר,  בין  היה,  בהמשך 
רבותינו  למנהג  מופלא  ביאור 
בתכלית  להיזהר  נשיאינו 
שרויה  ממצה  הזהירות 
ואילו  החג  ימי  שבעת  במשך 
דווקא  להדר  האחרון,  ביום 
ביאור  שרויה,  מצה  באכילת 
מאלפות  הוראות  רצוף  שהיה 
בעבודת ה׳ של כל איש ואיש. 

כן הוקדשה שיחה מיוחדת לפרשת השבוע "שמיני" 
במיוחד  הדבר,  מעלת  על  ההסברים  לצד  כאן  ואף 
קוראים  שמונה שמנה" (כאשר  השנה כפתגם "שמיני 
״שמנה״  שנה  זו  הרי  פעמים,  שמונה  שמיני  פרשת 

ומשופעת) - היו הוראות לכל אחד ואחת.
במהלך ההתוועדות הזכיר הרבי יותר מפעם אחת, 
על מנהג שתיית ד׳ כוסות בסעודה זו ואף סימן בידו 

הק׳, לקבוצת ילדים שגם הם יעשו כן.
הרבי השתתף בכנס תורה שעתיד להתקיים ב"אסרו 
חג" בפלפול עמוק ורב עניינים בעניין ברכת שהחיינו 
לו  טוב  האם  הדעות  את  הביא  הרבי  תינוק.  בלידת 
הביא  בהמשך  נולד,  שלא  לו  טוב  או  שנולד  לאדם 
בנו  היכנס  ביום  משתה  שעשה  ברשב״י  הסיפור  את 
ללידתו,  שייכת  שהשמחה  ואמר  למצוות  אלעזר  ר׳ 
ילידתיך  היום  "אני  הפסוק  את  רשב״י  אמר  אז  שכן 
וכו'. מאידך, יש  גו׳" שקאי על דוד המלך שהיה נפל 
לומר, ביאר הרבי, כי משם אין ראיה, שכן רשב״י אמר 
אני  הם -  שניים  ואם  והן מועטין...  עליה  בני  "ראיתי 

ובני", ואם כן זו היא סיבת השמחה ביום לידתו. 
"ידיעה  לנושא  רבה  בעמקות  הרבי  נכנס  כאן 
סתירה  מהוה  האחד  אין  מדוע  וביאר  ובחירה" 
למשנהו. על דרך זו גם ביאר את דברי רשב״י "ראיתי 
למרות  אלעזר,  רבי  של  בצעירותו  כו"׳  עליה  בני 
באופן  זה  היה  ששם  כיון  הבחירה,  נתונה  שלכאורה 

של ראייה - "ראיתי". 
ה״בינוני"  על  בתניא  הנאמר  להסבר  עבר  מכאן 
ש״לא עבר ולא יעבור עבירה מימיו", ולכאורה, מנין 
לכל  נתונה  הבחירה  והרי  יעבור"  ש״לא  יודעים  אנו 
מה  הוא כי יהיה  הנוכחי  שמצבו  אחד? הביאור הוא, 

שיהיה לא יחטא. 
הרבי  ציין  זה  בהקשר 
בהלכות  הרמב״ם  לדברי 
התשובה  כי  תשובה 
שיעיד  "עד  היא  הנכונה 
תעלומות  יודע  עליו 
לחטאו".  עוד  ישוב  שלא 
במהלך שיחה זו שוב דיבר 
רבה  בהתעוררות  הרבי 
העצומה  החשיבות  על 
בימי  ההתוועדויות  של 
ראו  שכבר  ואמר  טובות,  החלטות  וקבלת  ההולדת 

במוחש את התועלת המרובה שהביאה תקנה זו.
את  המעשה,  בתחום  להדגיש,  כדאי  סיום,  לפני 
ההוראות בהתוועדות זו: להוסיף בהשתדלות לפעול 
להם,  שניתנו  המצוות  שבע  קיום  את  בני-נח  על 
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

י"ד בניסן, ערב פסח
של  נר  'להדליק  מברכים  בהדלקה  הנר:  הדלקת 

שבת ושל יום טוב' ו'שהחיינו'.
ערב- כבכל  אליהו',  ו'פתח  'הודו'  אומרים  מנחה: 
שבת. אחרי מנחה, קודם השקיעה, קוראים 'סדר קרבן 

פסח'.
(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 חירות.

שבת קודש
ט"ו בניסן, חג הפסח

כולו.  דודי'  'לכה  פיוט  לדוד',  'מזמור  קבלת שבת: 
ובצהלה"  בשמחה  "גם  אומרים  בשלום'  'בואי  בחרוז 
יום-טוב  של  כגוונא. ערבית  "ברינה").  אומרים  (ואין 
ויכולו  שמונה-עשרה –  אחר  שבת.  עם ההוספות של 
בברכה  שלם  הלל  שבע').  'מעין  ברכת  אומרים  (ואין 
על  לברך  והתחיל  הש"ץ  טעה  [אם  וסוף  תחילה 
ההלל לפני 'ויכולו', יגמור את ההלל ואחר-כך יאמרו 

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

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

"הודו...".
קדיש.  חצי  רועי.  ה'  לדוד  מזמור  תתקבל.  קדיש 

ברכו. עלינו. קדיש יתום.

ליל הסדר
מצווה למהר להתחיל את הסדר, בשביל התינוקות 

שלא יישנו.
הפירות  את  יחתוך  חרוסת,  להכין  ששכח  מי   *

לחתיכות גדולות, ויערב עם היין בשינוי.
ששכח להכין מי-מלח, יכין כעת כמות קטנה  * מי 
ביותר כדרוש לטיבול בלבד, וגם עם מעט מאוד מלח. 
ו'אשת  עליכם'  'שלום  אומרים:  הביתה,  כשמגיעים 

חיל' – בלחש.
אין מקפידים לאיזו  וכן  ל'סדר',  קיטל  אין לובשים 

מארבע רוחות השמים יהיה מקום מושבו.
סידור הקערה:

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

'סימן' זה לפרטיו. כל האמירות האלה היו בלחש.
כוס  הרבי,  של  כוסו  עמדה  הסדר  זמן  כל  במשך 

גדולה של כסף, לימין הקערה.
ונהגו  המצות,  תחת  ממש  קערה  להניח  צריך   *

להפסיק ביניהן במפה2.
[קודם]  שמסדרים  איתא  הזקן  רבנו  בסידור   *

הישראל, ועליו הלוי, ועליו הכהן.
* המינים מונחים על המצות המכוסות, ולא בתוך 
במפיות,  המרור  את  מייבשים  נפרדות.  קעריות 

למניעת חשש 'שרויה'.
מעל  נלקחים  הסדר  בליל  הנאכלים  המינים  כל   *
הקערה  על  להשאירם  כנוהגים  ולא  עצמה,  הקערה 

המפה  המצות.  שתפריד בין  וקיפל אותה כדי  השתמש במפת-בד,  הרבי   .2
היתה עשויה מבד פשוט, ללא ציורים או רקמה.

לוח השבוע
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יום התחלת לימוד הרמב"ם בפעם הראשונה

יום התחלת לימוד השיעור היומי ברמב"ם בפעם הראשונה לפי 
תקנת כ"ק אדמו"ר על ידי רבבות יהודים בכל רחבי תבל. 

כשתקנת לימוד הרמב"ם היומי החלה, ביאר הרבי בהתוועדות 
שנחלק  כפי  שבת,  אותה  של  היומי"  ה"רמב"ם  את  שבת  בכל 

במסלול הלימוד שעל פיו מסיימים את הספר בשנה אחת. 

תש"דתרכ"ו

תשכ"ג

יום פטירת נכד הצ"צ,
ר' שניאור זלמן מרדכי

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' שניאור זלמן מרדכי שניאורסאהן, 

בן הרה"ק הריי"צ מאוורוטש, בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. 

העיר  לרב  עשרה (!) נתמנה  שבע  ובגיל  עצום,  גאון  הוא היה 

אחרי  (כשבועיים  אביו  בחיי  צעיר  בגיל  נפטר  ז'יטומיר. 

הסתלקות זקנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק).

הוא היה אחיה של הרבנית שטערנא שרה אשת כ"ק אדמו"ר 

מוהרש"ב.  
(ימי חב"ד ע' 160)

רבי לוי יצחק מגיע לאלמא אטא

יצחק  לוי  וכו'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק 
לעיר  הגיע  הרבי,  של  אביו  שניאורסאהן, 

בעיר  גלותו  את  שסיים  לאחר  אטא  אלמא 
צ'יאלי. 

(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 703)

תקנת המשקה

אנ"ש,  לכלל  בתקנה  יצא  אדמו"ר  כ"ק 

ארבעים  לגיל  שקודם  לאלו  ובפרט 

למעט   - התמימים  לתלמידי  וביחוד 

בשתיית משקה. 
(תורת מנחם חל"ו ע' 351)

כ"ד 
ניסן

כ"ז 
ניסן

כ"ו 
ניסן

תשד"מ
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חיזוק ופרסום התקנה של עריכת התוועדויות וקבלת 
על  לחינוך  לדאוג  ההולדת,  ביום  טובות  החלטות 

טהרת הקודש לכל ילדי ישראל בימי הקיץ.
הד׳  ניגון  את  לנגן  הרבי  הורה  ההתוועדות  בסוף 
מכן  ולאחר  הכוס,  על  זימן  הזקן,  לאדמו״ר  בבות 

התפלל לפני העמוד תפילת ערבית.
לאחר  ותיכף  הכוס  על  הרבי  הבדיל  סיומה,  עם 
נמשכה  החלוקה  ברכה.  של  הכוס  בחלוקת  החל  מכן 
בלילה   3:30 בשעה  ונסתיימה  שעות  מ-3  למעלה 
שבמהלכן  רבה  שמחה  של  שעות  שלוש   - בערך 
ועוד  בהתוועדות  המשתתפים  הרבי אלפי  עברו לפני 
הסוגים,  ומכל  החוגים  אורחים, מכל  של  רבות  מאות 
מזג  מאלו  ואחד  אחד  לכל  החג.  צאת  לאחר  שהגיעו 
רבנים,  ה״שלוחים",  מאות  ברכה".  של  מ״כוס  הרבי 
בקבוקי  גם  קיבלו  ציבור  בצורכי  ועוסקים  משפיעים 

יין, בתוספת ברכת "הצלחה רבה" וכדומה.
הרבי עודד פעמים רבות את השירה בידיו והאווירה 
החזן  הגיע  כאשר  בייחוד  מאוד,  שמחה  הייתה 
ברוסית.  ניגונים  כמה  ושר  צ'צ'קס  בערל  המפורסם 
לך",  "ויתן  הסידור,  מתוך  הרבי  אמר  החלוקה  בסוף 
תצאו",  בשמחה  "כי  רם  בקול  לשיר  החל  כך  ואחר 
דקות  כמה  חזקה.  שירה  בליווי  המדרש  מבית  ויצא 
הגדול  כשהקהל  לביתו  חזרה  הרבי  נסע  מכן  לאחר 

מלווה אותו בשירה ובזמרה.

יום ראשון, כ״ג ניסן
על  לרבי  שהודיעו  היו  הבוקר  הדולרים  בחלוקת 
ימי הולדתם החלים בימים אלה, והרבי נתן להם דולר 

נוסף עבור עריכת התוועדויות מיוחדות לרגל זאת.
ל-770, ל'יחידות  הגיע הרבי  בערב, בשעה 20:00, 
ביחידות  הפסח.  חג  לכבוד  שבאו  לאורחים  הכללית' 
מחוץ  ברמקולים  (שהועברה  לאנ״ש  הכללית 
בשבח   - השאר  בין   - הרבי  דיבר  הגדול)  לביהמ״ד 
ושלחו  המעיינות  בהפצת  מיוחד  באופן  שפעלו  אלה 
הייתה  אלה  הצלחת  הרי  הנראה  וכפי  דו״ח,  כך  על 
כל-כך,  הצלחה  הייתה  שלא  (ובמקום  מאוד  גדולה 
'כלי'  היה  שלא  כך  מספיק,  עשו  שלא  משום  זה  הרי 

להשראת הברכה).
בנוסח  הנאמר  את  הרבי  ביאר  הדברים  בהמשך 
בכל  רב  שפע  יושפע  "ועל-ידי-זה  העומר  ספירת 
וסופר  שמם  במדבר  הנמצא  יהודי  גם  העולמות": 

ספירת העומר, ממשיך אלוקות בכל העולמות, אפילו 
וילדה  ילד  כאשר  גם  נפעל  זה  ודבר  ביותר.  הנעלים 
קטנים סופרים ספירת העומר (ואדרבה, שם התוצאה 
זקן  "עם  משפיע  או  רב  כאשר  אפילו  לאלתר,  נראית 
לבן" רואה אותם מברכים ברכה, זה גורם לו התרגשות 

ומשפיע על הנהגתו).
אף-על- כי  ואמר  "הקהל"  על  הרבי  דיבר  בהמשך 

בשנה,  אחת  פעם  היא  כפשוטה  הקהל  שמצות  פי 
אבל דרך בני-אדם, שכאשר ישנו אירוע מיוחד במינו 
פעם אחת, הרי זה נותן את אותותיו על פני כל השנה 

ומוסיף חיות ותענוג בכל העניינים האחרים.
הצורך  על  הרבי  שוב  עורר  הדברים  סיום  לקראת 
שציווה  (כפי  מצוותיהם  לקיום  נח  על-בני  בהשפעה 
יותר  קל  שעליהם  והוסיף  בתורה),  רבינו  משה 
בדברים  חופשית.  בחירה  להם  שאין  מכיוון  להשפיע 
העמים  ככל  של  הרעיון  נגד  בחריפות  התבטא  אלה 
היפך  זה  כי  להבין  במקום  זאת  (ח״ו),  ישראל  בית 
העמים  מכל  ישראל  בעם  שבחר  הקב״ה  של  רצונו 
לקיים  ה׳גויית׳  סביבתם  על  להשפיע  לנסות  ועליהם 

את שבע המצוות שניתנו להם. 
הבר-מצווה  לנערי  היחידות  התקיימה  מכן  לאחר 
לאחר  בערך,   22:00 בשעה  וכלות.  חתנים  ולקבוצת 
וכמה  לחדרו  הרבי  עלה  היחידויות,  כל  שהסתיימו 
דקות לאחר מכן התפלל תפילת ערבית ב׳זאל׳ הקטן. 

אחר כך נסע לביתו.

 יום חמישי, כ״ז ניסן
לקראת  כללית  הכנה  אסיפת  ב-770  נערכה  בערב 
ה״פאראד" הגדול שייערך בעזרת ה׳ בל״ג בעומר. את 
הרב  סיפר  הדברים  בין  הכט.  הרב י.י.  ניהל  האסיפה 
השנה  בעומר  של״ג  אם אף  הרבי  את  כי שאלו  הכט, 
שנת  שזו  כיוון  "פאראד",  לקיים  יש  חמישי  ביום  חל 
בדבר,  ספק  יש  שאם  השיב  הרבי  ותשמ״ח.  "הקהל" 
יצא  הרבי  אם  ברור  הדבר  אין  בינתיים  שיעשו... 
בעומר  ל״ג  כאשר  לצאת  שמנהגו  מכיוון  ל״פאראד", 

חל ביום ראשון.
שתי  הכולל  השבועי  ה״ליקוט"  הופיע  כבר  היום 
"שמיני",  השבוע  פרשת  על  האחת  הרבי.  של  שיחות 
והשנייה נושאת את הכותרת "אייר" והיא מדברת על 
ראשי התיבות של אייר "אני ה׳ רופאך" על פי פנימיות 

העניינים.
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הגדה של פסח
ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה

הקב"ה,  מצד  באה  הגאולה  ה' אלוקינו" –  "ויוציאנו 
שכן  לכך.  ראויים  היו  לא  עצמם  מצד  ישראל  אבל 
בהיותם במצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה, כך 

ש"הרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו".
"ביד חזקה" – נגד מידת הדין, שטענה שאין ישראל 

ראויים להגאל.

(לקוטי שיחות, כרך יז, עמ' 82)

ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו 
ממצרים

בסוף  הגאולה  הובטחה  והרי  הקשו:  המפרשים 
ארבע מאות שנה?

אילו  כלומר,  הוציא הקב"ה",  לא  "אילו  לומר:  יש 
רק  אלא  מלמעלה,  גילוי  מצד  הגאולה  היתה  לא 
היציאה  שלאחרי  ייתכן  בני-ישראל,  עבודת  מצד 
"אהבתי  באומרם  למצרים,  לחזור  מחליטים  היו 
לאחרי  אפילו  (והרי  חופשי"  אצא  לא  אדוני...  את 
שהקב"ה הוציאם רצו לשוב מצרימה), ועד היום הזה 

היינו משועבדים לפרעה.

(לקוטי שיחות, כרך יז, עמ' 82)

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים

גם מי שמדבר על פרטים שוליים של יציאת מצרים, 
כגון איזה בגדים לבשו יוצאי מצרים – הרי הוא בכלל 

"המרבה לספר ביציאת מצרים".

(ספר-השיחות תרצ"ו, עמ' 262)

הרי זה משובח

"הנה  ככתוב  הקדושה,  לעולם  רומז   – "זה" 
אלוקינו זה". מי שמרבה לספר ביציאת מצרים, ה"זה" 

שלו (דהיינו, צד הקדושה שלו) – משובח.

(ספר-השיחות תרצ"ו, עמ' 225)

והיו מספרים ביציאת מצרים
מלשון  ("מספרים"  אור  האירו  חכמי-ישראל  אותם 
ספירּות ובהירּות) כדי לצאת מהְמָצרים והמגבלות של 

הטבע.

(ספר השיחות תרצ"ו עמ' 262)

כל אותו הלילה
ולא  "אותו"  נאמר  מדוע  הקשה:  אחד  חסיד 
זכר,  בבחינת  'לילה'  היה  שאצלם  ותירץ,  "אותה"? 
בגלות  ראו  והם  לגלות,  רומז  'לילה'  משפיע.  בחינת 

את המתיקות של גילוי המשיח.
אדמו"ר  כ"ק  לפני  והתירוץ  הקושיה  על  כשחזרו 
הרש"ב, אמר על כך: הקושיה אינה קושיה, שכן 'לילה' 
הגלות  שבמרירות   – התירוץ  אבל  זכר,  לשון  הוא 

מרגישים את נועם הגאולה – יש בו טוב-טעם עמוק.

(ספר השיחות תש"ג עמ' 71)

עד שבאו תלמידיהם ואמרו, רבותינו, הגיע 
זמן קריאת שמע של שחרית

התנאים  האירו  מצרים  ביציאת  הסיפור  על-ידי 
עד  ספיר),  אבן  מלשון  (מספרים  הלילה  חשכת  את 
זמן  "הגיע  כאמרם  זה,  באור  התלמידים  שהרגישו 

קריאת שמע של שחרית".
ונשאלת השאלה: אם הצליחו התנאים הללו להאיר 
ומדוע  אור,  היה  שאצלם  ודאי  לתלמידיהם,  אור 

הוזקקו להודעת התלמידים?
אלא האור שהמשיכו התנאים הספיק לתלמידיהם; 
זאת,  לעומת  'אור'.  נהיה  אכן  ומדרגתם  ערכם  לפי 
לגבי התנאים עצמם – לא היה זה מספיק אור; הם היו 

עדיין עסוקים ביציאה מהְמָצרים והמגבלות.
באו התלמידים ואמרו: רבותינו, נכון אמנם כי מצד 
יציאת  באמצע  אתם  אוחזים  עדיין  הנעלית  דרגתכם 
אבל את החושך שלנו כבר הצלחתם להאיר,  מצרים, 
של  שמע  "קריאת  לקרוא  אתם  גם  יכולים  כן  ואם 

שחרית".

ממעייני החסידות

המשך בעמוד 40
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ביאורים 
מ'ליקוטי לוי 

יצחק'

החל  אדמו"ר  כ"ק 
קטעים  לבאר 
מ"לקוטי לוי יצחק" 
הרלוי"צ  אביו  של 

נ"ע על הזוהר.

כינוסי תורה בכל מקום
שיערכו  מעורר  אדמו"ר  כ"ק 
מקום  בכל  תורה"  "כינוסי 

ב"אסרו חג". 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. תורת 
מנחם – התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 61)

ייסוד תקנת הרמב"ם

התקנה של לימוד הרמב"ם היומי הוכרזה על ידי 
כ"ק אדמו"ר בהתוועדות יום אחרון של פסח. 

(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1545)

אחת המעלות שבזה: נפסק בשולחן ערוך שכל 
ובכך  כולה,  התורה  כל  את  לסיים  חייב  אחד 
כל  את  המקיף  הרמב"ם  של  ספרו  את  שילמד 

התורה כולה, יצא בזה ידי חובתו.

ללמוד  א.  מסלולים:  לשלושה  נחלקה  התקנה 
במשך  לסיים  כדי  פרקים  שלושה  יום  בכל 
ובכך  אחד,  פרק  יום  בכל  ללמוד  ב.  השנה. 
שייכים  שאינם  אלה  ג.  שנים.  בשלוש  לסיימו 
ללימוד ספר משנה תורה ילמדו ב"ספר המצות 

להרמב"ם".

ת"ש

תשכ"ט

ייסוד 'לוח היום יום'

השיחה  את  אמר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
את היסוד והתכנית ל"לוח  הניח  הידועה שבה 
מסוגל  כזה  מסודר  שליקוט  ואמר,  יום",  היום 
בעל  יסודי,  מסודר  עמוק,  "פנימי  רק  לעשות 

דעת רחבה ועמוקה"... 

אדמו"ר,  כ"ק  ע"י  יותר  מאוחר  חובר  ה"לוח" 
בשנת תש"ג, בבואו לארצות הברית. 

(סה"ש קיץ ש"ת ע' 80)

חיזוק השכונה

אדמו"ר מעורר אודות חיזוק שכונות  כ"ק 
הדבר  משמעות  יהודים;  בהן  שגרים 

הייתה: לא לנטוש את קראון-הייטס!
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

תשמ"טתשל"א

תשד"מ

הרבי ביציאתו מן הסוכה נושא בידיו את ספר הרמב"ם,
בהוצאת 'רמב"ם לעם'
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יום פטירת הרה"ק מהרי"ד שניאורסאהן,
נכד כ"ק אדמו"ר המצח צדק

יום פטירתו של הרה"ק ר' יצחק דובער שניאורסאהן – 
זלמן  שניאור  חיים  ר'  הרה"ק  בן   – מהרי"ד  סידור  בעל 

מליאדי, בן הצ"צ, ומנוחתו כבוד בעיר ליאדי.
הרה"ק ר' יצחק דובער מליאדי נולד בשנת תקצ"ה בעיר 
חיים  ר'  הרה"ק  לאביו  יחיד  בן  היה  הוא  ליובאוויטש. 
של  בצילו  הסתופף  רבות  שנים  מליאדי.  זלמן  שניאור 

זקנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
יחד  עבר  צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  אחרי 
כשהיה  כאדמו"ר.  אביו  כיהן  שם  ליאדי,  לעיר  אביו  עם 
בן ארבעים וחמש נסתלק אביו, והוא מילא את מקומו 

כאדמו"ר בליאדי. 
(ימי חב"ד ע' 157)

תרס"ותרל"ח

תרס"ב

יום הולדת כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל ר' לוי 
יצחק שניאורסאהן, אביו של כ"ק אדמו"ר

הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  אדמו"ר,  כ"ק  של  אביו  הולדת  יום 
המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן, להוריו הרה"ג הרה"ח 
החסיד  של  (בתו  רחל  זלדה  והרבנית  שניאור,  ברוך  ר' 
צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  ממקושרי  חייקין,  זלמן  ר' 
האמיל  ליד  פודוברנקה  בעיירה  מהר"ש),  אדמו"ר  וכ"ק 
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)

הגאון  ביניהם  הדור,  מגאוני  להוראה  הוסמך  בצעירותו 
רבי חיים מבריסק והגאון רבי אליהו מייזל מלודז'. 

(תולדות לוי יצחק ח"א ע' 60)

ארבע כוסות

הראשונה  בפעם   - הנהיג  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 
היה  זה  כוסות,  ארבע  שותים  משיח  שבסעודת   -
בחג  התלמידים,  עם  משיח  סעודת  שאכל  בעת 
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:
מובן, שההוראה היתה לא רק עבור שנה ההיא, כי 
הראויה  ההנהגה  את  נ"ע  אדמו"ר  גילה  שאז  אם 
תלמידי  עתה  גם  ישתו  ולכן  השנים,  כל  עבור 

הישיבה ד' כוסות. 
(תורת מנחם חט"ז ע' 230. ח"ח ע' 117).  

יום הברית של כ"ק אדמו"ר

אבינו  אברהם  של  בבריתו  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
לאביו  מלאו  שבו  ביום  זה  שהיה  לציין  מעניין  ע"ה. 

עשרים וארבע שנים.

 סעודת הברית התקיימה בביתו של זקנו הרה"ג הרה"ח 
ר' מאיר שלמה ינובסקי רבה של ניקולייב. כן השתתף 
בשמחה אביו של רבי לוי יצחק, הרה"ג הרה"ח ר' ברוך 
בשמחה  השתתפו  ניקולייב  מיהודי  רבים  שניאור. 
הגדולה, ושמחו בדברי התורה ששמעו מפי זקניו של 
הרך הנימול, ומפי אביו רבי לוי יצחק שדיבר באריכות 

על הקשר בין שני האירועים שהיו באותו היום.. 
(ימי חב"ד ע' 157)

י"ח 
ניסן

כ' 
ניסן

כ"ב 
ניסן

עת"ר
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כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון
"והיא שעמדה"

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "והיא שעמדה". 
(תורת מנחם חי"ד ע' 11)

ניגון זה מבטא את חוזק האמונה של בני ישראל 
שנמצאים  למרות  אשר  הוא,  ברוך  בהקדוש 
זאבים",  שבעים  בין  "כבשה  כמו  קשה,  בגלות 
אנו,  אף  מידם.  שיצילם  בה'  בוטחים  זאת  בכל 
לגאולה  בקרוב  נזכה  האיתנה,  אמונתנו  בזכות 

השלימה.

יום הסתלקות הרה"ק ישראל נח מניעז'ין,
בן כ"ק אדמו"ר האמצעי

בנו   - מניעז'ין  מהרי"ן   – שניאורסאהן  נח  ישראל  ר'  הרה"ק  הסתלקות  יום 
בעיר  ושש, ומנוחתו כבוד  בגיל שישים  הצמח צדק,  אדמו"ר  הרביעי של כ"ק 

ניעזי'ן, צמוד לציון זקנו כ"ק אדמו"ר האמצעי.
הרה"ק מהרי"ן נולד בשנת תקע"ה. הוא היה גאון עצום, ואביו מינה אותו לעמוד 
בראש הישיבה שייסד בליובאוויטש. כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה מעביר אליו 
כן  וכדומה. כמו  רבנים  הסמכת  תורה,  דיני  מביאים לפניו:  שהיו  עניני "נגלה" 
היה מעביר אליו את כל השאלות בנגלה והוא היה משיב עליהם, ולפני שהיה 

המהרי"ן שולח את התשובה היה מראה אותה לאביו הצמח צדק.
מתחלת  במרירות.  היתה  עבודתו  דרך  גדול,  בכי  ובעל  מאד  עניו  היה  הוא   

התפילה ועד סופה היה בוכה ללא הפסק. 
(בית רבי ע' 244. ימי חב"ד ע' 154)

תשמ"א

תשמ"א

תר"פ

התוועדות בערב פסח 
שחל בשבת

בשבת,  חל  פסח  שערב  כיון 
כשעל  אדמו"ר  כ"ק  התוועד 
השולחן היו רק בננות ומים... 

הפעם האחרונה בה 
ביקר הרבי במוסדות 
החינוך בליל הסדר

השנה היא הפעם האחרונה 
ביקור  ערך  שהרבי 

במוסדות בליל הסדר. 

יום פטירת הרה"ק 
מרדכי דב, נכד כ"ק 

אדמו"ר האמצעי
ר'  הרה"ק  פטירת  יום 
טברסקי  דב  מרדכי 
הרה"ק  בן  מטומשפאל, 
כ"ק  בן  נחום,  מנחם  ר' 
שימש  האמצעי.  אדמו"ר 

ברבנות בעיר טומשפאל. 
(ספר הצאצאים ע' 133.
ימי חב"ד ע' 154)

י"ד 
ניסן

ט"ו 
ניסן

ט"ז 
ניסן

י"ז 
ניסן

תשט"ו

תרמ"ג

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

עתלדעת
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