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אור וחום ההתקשרות

ממשיכיםםם בקיום ההוררראותיו ששל  ממשה ששבדוררננו, וובההתקקקשששרות אליו, עעד ביאאתת 
ההמשששיח, וגם לאחחחרי  זה.

יישנם כאאלללו שחולממיםםם חלומותת, ווחחושביים שבבבביאאת המששייחחח יהיה איזזהה ררבי אחחחר 
נדער רבבי"))). האמתת היא, שככשיבואא מששיח יהייהה לנו את ההררבבי שלננוו (""מי  ("עפפעס ַאן אאאַַ

ווועעעלן הָאבןן אאאונדזער רביי'ן"). יההיה אאותו הרבי ואאאותתם החסידדייםם.
הרבבי סיפר ללליי שאביו אאדדדמו"ר נ""ע הההיה נוההג להננייח אאת האפפפייקקומן של בבני הבית ביחחד 

עעם האפיקקקומן שלו, וכככששאלל אצצלו טעעם הדבבבר,  השיב ללוו,, שהאפיקקוממן הוא זזככר 
לקורבן פסחח שנאכל בבחחחבורה לכל בבני הבבית, וככך יההיה גם כככששיבוא מששיחח. ומזהה מוובן 

שגם כששששיבוא מששיחחח יהיו כלל הששייכיםם אל הההרבי (בני ההבבביית) ביחד עעםם הרביי..

(משיחת ח"י אלול תש"י. תורת מנחם חלק א' ע' 201)
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כבוד התורה

ת"ח על הבר[כות] וכל המברך...
על   – [=בפני-עצמו]  בפ"ע  ות"ח  פ"נ  אישור 

המתנה יפה סידור אמש[טרדם, שנת] תפט
כלל  תפלות  בתוך  שלו  תפלות  השם  וימלא 

אחב"י [=אחינו בית ישראל]. אמן
קבלה ע"ש המשתתפים בגורל שליט"א

בניסן  ט"ו  שבליל  הכתוב  אודות  לשאלתו 
(האחרון) במצרים "לא יחרץ כלב לשונו". איתא 
בעיר  המות  כשמלאך  שכמחז"ל  במפרשים: 
הכלבים נובחים (ברכות) ואז היתה מכת בכורות 

ובכ"ז לא יחרץ גו'.

הפלא ד"לא יחרץ"הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת צו | שבת הגדול
 שבת זו נקראת ’שבת הגדול'. וכשמה כן היא – שבת שהוא ’גדול' מכל שבתות השנה.

בשולחן ערוך נאמר: "שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול... וזה 
שכתוב למכה מצרים בבכוריהם".

של  חסדו  קשור  מה  להבין  ויש  חסדו".  לעולם  "כי  נאמר:  בבכוריהם"  מצרים  "למכה  בהמשך 
הקב"ה לכך ששני גויים מתכתשים זה בזה?

ישראל  שבני  לכך  בנוסף  הקב"ה.  של  חסדו  המשכת  הוא  בעולם  שנעשה  דבר  כל  והביאור: 
מאמינים באמונה פשוטה ש'אין עוד מלבד', ושכל דבר שמתרחש בעולם הוא מחסדו של הקב"ה, 
הנה אז הם ראו במוחש את הנס הבינו, שגם כאשר מתרחש עניין אצל הגויים שנלחמים זה בזה, 
במצרים ערוות הארץ, זה קשור עם חסדו של הקב"ה – "כי לעולם חסדו", ועל ידי זה נפעל ענין 

של גדלות בעניין השבת, שקשור לבני ישראל דווקא.

(מעובד משיחת ש"פ אחרי תו"מ תשמ"ד ח"ג ע' 1461)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט' בניסן ה'תש"פ – ט"ז בניסן ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

ט' בניסןו'
הל' מקואות פרק יא. הט לבי וגו'. 
ספר נזיקין והוא ספר אחד עשר.. 
הל' נזקי ממון.. בפרקים אלו. פרק 

א-ב.
מ"ע קט. רלז.הל' טוען ונטען פרק יא.

מ"ע רמ.פרק יב.פרק ג-ה.י' בניסןש"ק
מ"ע רלח.פרק יג.פרק ו-ח.י"א בניסןא'
מ"ע רמא.פרק יד.פרק ט-יא.י"ב בניסןב'
מ"ע רמא.פרק טו.פרק יב-יד.י"ג בניסןג'
מל"ת רמד. מ"ע רלט.פרק טז.הל' גניבה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.י"ד בניסןד'

הל' נחלות.. בפרקים פרק ד-ו.ט"ו בניסןה'
אלו. פרק א.

מ"ע רח. מל"ת רעא. 
ערב.

מל"ת רמו. רמג.פרק ב.פרק ז-ט.ט"ז בניסןו'
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דברמלכות

4

שבת הגדול – אתהפכא 
חשוכא לנהורא

השבתת המזיקים באופן שמציאותם נשארת אלא שאינם מזיקים – יש 
בזה עניין של אתהפכא • את נס "למכה מצרים בבכוריהם" מציינים 
בשבת לפי שעניינם של שניהם הוא: "אתהפכא" • בשבת הגדול ניתן 
להפוך את כל העניינים הבלתי רצויים לענייני טוב וקדושה • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
רבינו  כותב  הגדול"  "שבת  השם  לקריאת  בנוגע 
שבת  "מנהג1  שכותרתו  (בסימן  ערוך  בשולחן  הזקן 
הגדול"): "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, 
הוא  (וכן  הטור2  כלשון   – גדול"  נס  בו  שנעשה  לפי 
יוסף  הבית  כלשון  ולא  המדרש),  בשם  בתוספות3 

"שנעשה בו נס" (סתם).
ודיוק זה מתאים עם הידוע שהחידוש של רבינו הזקן 
בשולחן ערוך שלו שמביא גם "תמצית ופנימיות טעמי 
הלשון  בחר  ולכן  בהקדמה),  שכתוב  (כמו  ההלוכות" 
"שנעשה בו נס גדול4", שזוהי ההסברה על כך ששבת 
משום  אם  כי,  דווקא,  הגדול"  "שבת  שנקרא  הגדול 
נס"  "שבת  לקרותו  יכולים  היו  סתם,  נס"  בו  "שנעשה 

וכיוצא בזה.
"שפסח  הגדול"-  ה"נס  של  תוכנו  לבאר  וממשיך 
היום  ואותו  לחודש...  מבעשור  מקחו  היה  מצרים 
שבת  באותו  פסחיהם  ישראל  וכשלקחו  היה...  שבת 
ושאלום  ישראל  אצל  העולם  אומות  בכורי  נתקבצו 
לה'  הוא  פסח  זבח  להם  אמרו  כך,  עושין  הם  זה  למה 

1) ראה גם ליקוטי שיחות חלק יב עמ' 35 הערה 12.
2) אורח חיים סימן תל.

3) ד"ה ואותו – שבת פז, ב.
4) ראה גם ליקוטי שיחות שם עמ' 33 הערה 5.

אבותיהם  אצל  בכוריהם  הלכו  מצרים,  בכורי  שיהרוג 
ואל פרעה לבקש מהם שישלחו את ישראל, ולא רצו, 
ועשו הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם, וזהו 
שנאמר למכה מצרים בבכוריהם" (שזהו הטעם שהובא 
בבית יוסף (מדברי התוספות בשם המדרש), ולא טעם 

שהובא בטור5).  
ולכאורה אינו מובן:

מדוע נקרא נס זה "נס גדול" – הרי היו כמה וכמה 
ומדוע  גדול",  "נס  נקראים  שהם  מצינו  ולא  ניסים, 

דווקא נס זה נקרא "נס גדול"?
וגם: מהו הטעם שעל שם נס זה נקרא השבת שלפני 
"שבת הגדול" – הרי הנס ד"למכה מצרים בבכוריהם" 
גם  לקרות  היה  שיכול  (כיון  לשבת  דווקא  שייך  אינו 
באופן  הקביעות  הייתה  בפועל  ורק  השבוע,  באמצע 
ש"אותו היום שבת היה"), כך, שאינו מורה על הגדלות 
"שבת נקרא  ולמה  גדול"),  "נס  זהו  (אלא  שבת  של 

הגדול"?

ב
"נס  נקרא  זה  נס  שדווקא  הטעם  בביאור  הנה,   [...]

תשכ"ח  ניסן  ח'  הגדול,  שבת  צו,  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   (5
בתחילתה (תרת מנחם חלק נב עמ' 233 ואילך).
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גדול",
– אף על פי שעם ישראל בכלל "מלומד בניסים"6, כיון 
וכדאיתא  ניסים,  וכמה  כמה  קורים  ישראל  בני  שאצל 
בגמרא7 "מאי דכתיב8 עושה נפלאות לבדו... אפילו בעל 
הנס אינו מכיר בניסו", והיינו, שישנם ניסים, ורק "אינו 
מכיר בניסו", ובזה גופא הדיוק הוא שרק "אינו מכיר", 
בשכלו,  יודע  הוא  אבל  בזה,  הכרה  לו  שאין  והיינו, 

ואפילו אם אינו יודע בשכלו, הרי הוא מאמין בזה – 

ד"למכה  שבנס  לפי  שזהו  אפשר,  בדרך  לומר  יש 
הנס  כללות  על  [נוסף  גופא  בבכוריהם"  מצרים 
שבלקיחת שה, העבודה זרה של מצרים, כדי לשוחטו, 
וכפי שאמר משה רבינו (שמדתו מדת האמת9, וענין זה 
נאמר בתורת אמת, כך, שבוודאי כן היא המציאות): "הן 
נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו"10] היו 

שני ניסים:
לבקשת  הסכים  לא  שפרעה  העובדה   – לראש  לכל 
עצמך:  והגע  ישראל.  בני  את  לשלח  מצרים  בכורי 
מכל  יותר  קשה  שהייתה  בכורות,  מכת  אודות  מדובר 
על  פעלו  המכות  שאר  שגם  וכיון  זה.  שלפני  המכות 
בו  שחזר  (אלא  ישראל  בני  את  לשלח  שיסכים  פרעה 
להסכים  צריך  פרעה  היה  הרווחה"11),  ש"הייתה  בגלל 
(כיון  ישראל  בני  את  לשלח  מצרים12  בכורי  לבקשת 

6) לשון חז"ל – סנהדרין קט, ריש עמוד א.
7) נדה לא, א.

8) תהילים עב, יח.
9) ראה בבא בתרא עד, א. סנהדרין קי, סוף עמוד א ואילך. קיא סוף 

עמוד א. שמות רבה פ"ה, יו"ד. תנחומא שמות כח. קרח יא. ועוד.
10) וארא ח, כב.

11) שם, יא.
12) ובפרט שגם שאר המצריים (שאינם בכורים) היו צריכים להתיירא 
גם  להרוג  יכולים  הבכורים,  את  שהורגים  כשם  כי,  בכורות,  ממכת 

אותם (ראה גם פירוש רש"י בא ב, לג).

מכת  לפני  עדיין  עומדים  שהרי  הרווחה,  הייתה  שלא 
בכורות). ואף על פי כן, לא הסכים פרעה לכך, ובגלל 

זה עשו הבכורות מלחמה.
בלבד  מיעוט  היו  שהבכורים  שלמרות   – נוסף  ונס 
שאינם  משפחה  בני  וכמה  כמה  יש  בכור  לכל  (שהרי 
בכורים), היה הנס ד"למכה מצרים בבכורים", שבכורי 

מצרים (שהיו מיעוט) הרגו הרבה מהמצריים13.
ובגלל שני ענינים הנזכרים לעיל (שאף על פי שבכורי 

מצרים עצמם ביקשו מפרעה לשלח את בני ישראל, לא 
הרגו  מיעוט,  שהיו  פי  על  ואף  לשלחם;  פרעה  הסכים 

הרבה מהם) – הרי זה נקרא "נס גדול".

ג
וביאור השייכות של הנס לשבת (שלכן נקרא "שבת

על  צדק14  הצמח  של  רשימה  פי  על  יובן   – הגדול") 
הפסוק15 "מזמור שיר ליום השבת"16, וזה לשונו:

"בילקוט17 איתא, ליום השבת (ולא "ליום השביעי"), 
שמשבית מזיקין מן העולם שלא יזיקו... שאין הפירוש 
להשבית לגמרי שלא יהיו כלל, כי אם שלא יזיקו, והוא 

בחינת אתהפכא חשוכא לנהורא כו'".

13) ואדרבה: אילו היה להיפך שהמצריים הרגו את הבכורים, היה פלא 
גדול יותר, שהרי רחמי האב על הבן גדולים מאשר רחמי הבן על האב 
(כפי שרואים לדאבוננו עכשיו...), שלכן מבקשים "כרחם אב על בנים" 

(תהילים קג, יג).
14) יהל אור עמוד שכח ואילך. ובמילואים שם סוף עמוד תרל ואילך.

15) תהילים צב, א.
16) ראה גם ליקוטי שיחות חלק יז עמוד 59.

17) ילקוט שמעוני בחוקתי רמז תרעב (מתורת כהנים שם).

אצל בני ישראל קורים כמה וכמה ניסים, וכדאיתא בגמרא "מאי 
דכתיב עושה נפלאות לבדו... אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו", 
והיינו, שישנם ניסים, ורק "אינו מכיר בניסו", ובזה גופא הדיוק 
הוא שרק "אינו מכיר", והיינו, שאין לו הכרה בזה, אבל הוא יודע 

בשכלו, ואפילו אם אינו יודע בשכלו, הרי הוא מאמין בזה

28
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נגלה  פי  על  (הן  בארוכה1  פעם  המדובר  ובהקדים 
שבעניין  הדעות  שתי  אודות  העניינים)  בפנימיות  והן 
מן  רעה  חיה  "והשבתי  שכתוב2  (כמו  המזיקין  השבתת 

הארץ") – "מעבירם מן העולם", היינו, שמציאותם של 
המזיקין תתבטל לגמרי, או "משביתן שלא יזיקו", היינו, 
כמו  יזיקו,  שלא  אלא  המזיקים  של  מציאותם  שתהיה 
גו'  בם  נוהג  קטן  ונער  גו'  כבש  עם  זאב  "וגר  שכתוב3 
בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  לא  גו'  תבן  יאכל  כבקר  ואריה 

הר קדשי וגו'".
לבוא  שלעתיד  לייעודים  בנוגע  שכתוב  מה  גם  וזהו 
נאמר6 (עליו  הנחש"5  "זה  אתו"4  ישלים  אויביו  "גם 
בתחילת  וכמו  וגו'"),  האישה  ובין  בינך  אשית  "ואיבה 
הבריאה, שהיה "שמש גדול"7, ועל דרך זה בנוגע לכל 
העניינים שבעולם, שכיון שכל מה שברא הקדוש ברוך 
הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה"8, לכן תישאר 
תועלת  שיביא  באופן  שתהיה  אלא  בעולם,  מציאותם 
בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  "לא  הלשון  וכדיוק  לקדושה. 
הר קדשי" – שלכאורה: איך מגיע דבר של חולין ב"הר 
של  עניין  להיות  תתהפך  שמציאותם  כיון   – קדשי" 

קדושה.
הדעות  שתי  עם  קשור  זה  שעניין  שנתבאר  [וכמו 
בנודע להשבתת חמץ – "אין ביעור חמץ אלא שריפה", 
האם   – לים"9  מטיל  או  לרוח  וזורה  מפרר  "אף  או 
על  נעשה  זה  שעניין  החמץ,  מציאות  את  לבטל  צריך 
או  בפשטות),  וגם  הלכה,  פי  (על  דווקא  שריפה  ידי 
לבטל  שצריך  אלא  להישאר,  יכולה  החמץ  שמציאות 

עמוד  סוף  נח  חלק  מנחם  ל"ד (תורת  סעיף  תש"ל  כסלו  יט  שיחת   (1
364 ואילך). וש"נ.
2) בחוקותי כו, ו.

3) ישעיה יא, ו - ט.
4) משלי טז, ז.

5) בראשית רבה ר"פ נד.
6) בראשית ג, טו.
7) סנהדרין נט, ב.

8) שבת עז, ב.
9) פסחים ריש פרק ב.

חלקיו  וחיבור  קיבוץ  את  לבטל  היינו,  כו',  הצורה  את 
לשיעור כזית, על ידי פירור או הטלה לים].

שנשארת  באופן  היא  המזיקין  השבתת  וכאשר 

מציאותם אלא שאינם מזיקים – יש בזה עילוי דאתהפכא 
(מה שאין כן כאשר מתבטלת מציאותם לגמרי).

הפסוק11 בפירוש  בגמרא10  כדאיתא   – בזה  והעניין 
 , וגו'"  לאדום  אלוקים  ה'  אמר  כה  עובדיהו  "חזון 
מיניה  איניש  דאמרי  והיינו  היה,  אדומי  גר  "עובדיה 
וביה אבא ניזיל ביה נרגא" (מעצמו של יער יכנס בתוך 
הגרזן להיות בית יד ויקצצו בו את היער), וכמובא גם 
בתניא12 בנוגע לשבירת נפש הבהמית על ידי התבוננות 
שמביאה לידי עצבות, ש"אף שעצבות היא מצד קליפת 
נוגה, ולא מצד הקדושה... אף על פי כן כך היא המדה 
רז"ל  כמאמר  ודוגמתה,  במינה  אחרא  לסטרא  לאכפיא 
יהיה  עצב  בכל  נאמר13  זה  ועל  כו'...  אבא  וביה  מיניה 

מותר וכו'".
 – בבכוריהם"  מצרים  ד"למכה  הנס  תוכן  גם  וזהו 
שהכאת מצרים הייתה על ידי בכורי מצרים גופא (שהם 
המוטב  היה  שעובדיה  כשם  שבמצרים,  המובחרים 

שבאדום) שזהו עניין של אתהפכא.
ועל ידי זה באים לשלימות העניין דאתהפכא שיהיה 
לעתיד לבוא, לאחרי הקדמת העבודה באופן כזה, שהרי 
כל הגילויים שלעתיד לבוא תלויים במעשינו ועבודתנו 

עתה14.

ד
וזהו גם ענין השבת:

בראשית,  ימי  ששת  שלאחרי  הראשון  לשבת  בנוגע 
אותה  שמשה  שעות  ושש  ש"שלושים  במדרש  איתא 

10) סנהדרין לט, ב (ובפירוש רש"י).
11) עובדי' א, א.

12) פרק לא.
13) משלי יד, כג.

14) תניא ריש פרק לז.

זהו גם תוכן הנס ד"למכה מצרים בבכוריהם" – שהכאת מצרים 
הייתה על ידי בכורי מצרים גופא (שהם המובחרים שבמצרים, 
כשם שעובדיה היה המוטב שבאדום) שזהו עניין של אתהפכא
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האורה, שתים עשרה של ערב שבת, ושתים עשרה של 
ש"את  וזהו  כו'"15.  שבת  של  עשרה  ושתים  שבת,  לילי 
מוצא בכל יום ויום כתיב ויהי ערב ויהי בוקר, ובשבת 
לא כתיב בו ערב כו'"16, ונמצא, שבשבת הראשון היה 
דאתהפכא  העניין  שזהו  יאיר"17,  כיום  "ולילה  בחינת 

חשוכא לנהורא.
אמנם, העניין דאתהפכא היה רק בשבת הראשון, מה 
אין  באופן שמלכתחילה  עניינו  עכשיו,  בשבת  כן  שאין 
עובדין דחול, כיון שכל ענייני חול אסורים בשבת [וזהו 
גם אחד הפירושים במה שכתוב18 "מחלליה מות יומת", 
חולין  להכניס  שאסור  היינו,  חול,  מלשון  "מחלליה" 

לשבת], אבל אין בו עניין של אתהפכא.
"שבת  מצד  כן  שאין  מה  סתם:  שבת  מצד   – זה  וכל 
לפעול  כח  יש   – שבשבת  הגדלות  מצד  היינו  הגדול", 

העניין דאתהפכא, כמו בשבת שבהתחלת הבריאה.
הגדול,  שבת  אותו  קורין  הפסח  שלפני  "שבת  ולכן, 

15) בראשית רבה פרק יא, ב. פרק יב, ו.
16) מדרש תהילים מזמור צב בתחילתו.

17) תהילים קלט, יב.
18) תשא לא, יד.

לפי שנעשה בו נס גדול... למכה מצרים בבכוריהם" – 
כי, בשביל נס זה שהוא באופן של אתהפכא ("מניה וביה 
אבא כו'"), יש צורך ב"גדלות" שבעניין השבת, שממנו 

יש נתינת כח לעניין דאתהפכא.
וזהו גם הטעם ש"קבעו נס זה לזיכרון לדורות בשבת 
וקראוהו שבת הגדול... (ו)לא קבעוהו בעשירי לחודש 
שבת,  של  הגדלות  לעניין  שייכותו  מצד   – סתם"19 

כנ"ל20.
וזוהי ההוראה לכל אחד ואחד – שבבוא שבת הגדול 
הראשונה,  כבפעם  לחודש,  בעשירי  חל  כשאינו  (גם 
אלא ביום אחר בחודש), יש כח להפוך את כל העניינים 

הבלתי רצויים (ושלא לשמה כו') לקדושה21.  

(משיחת שבת פרשת מצורע, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תש"ל. 
תורת מנחם חלק ס' עמ' 14 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה)

19) לשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שם.
42 (20

21) חסר הסיום (המו"ל).

מצרים  בכורי  גדול":  נס  בו  שנעשה  לפי  הגדול,  שבת  אותו  קורין  הפסח  שלפני  הזקן: "שבת  אדמו"ר  ערוך  בשולחן 
חששו וביקשו מפרעה שישלח את ישראל אך פרעה סירב, הבכורות פתחו במלחמה והרגו מצרים רבים.

וצריך להבין:

א) מדוע דווקא נס זה נקרא "נס גדול"? ב) נקראת השבת "שבת הגדול", הרי הנס יכול היה להתרחש גם באחד מימי 
החול ואינו שייך דווקא לשבת?

הביאור: 

א) בתוך נס מלחמת הבכורות במצרים יש ניסים נוספים: 1) אי ההסכמה של פרעה לבקשת בכורי מצרים לשחרר 
את ישראל. 2) הריגת מצרים רבים על ידי מספר אנשים מועט – בכורי מצרים. לפי שנס זה בנוי ממספר ניסים קרוי 

הוא "נס גדול".

ב) בנס זה ישנו עניין של "אתהפכא" – בכורי מצרים נלחמים בפרעה למען שחרור בני ישראל.

גם בשבת ישנו עניין של אתהפכא: נאמר במדרש שבשבת הראשונה של ששת ימי בראשית לא היה חושך כלל ואף 
ליל השבת היה מואר – "לילה כיום יאיר", אתהפכא חשוכא לנהורא. בפועל הייתה "אתהפכא" זו רק בשבת הראשונה, 

אך באמת, מצד גדולתה שייך עניין האתהפכא בכל שבת ושבת.

זוהי הסיבה שהשבת המציינת את נס מלחמת הבכורות נקראת "שבת הגדול", משום שהכח לנס באופן של אתהפכא 
ניתן משבת – מגדולתה של השבת.

ההוראה בעבודת האדם: בשבת הגדול ניתן כח לתקן את כל העניינים הבלתי רצויים באופן של אתהפכא – להפכם 
לענייני קדושה.

סיכום

26
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מוכנים לצאת מהגלות!
להזדרז בעבודה 

...עניין "מתניכם חגורים וגו'" בנוגע לכל בני־ישראל – שכל אחד ואחד מישראל עומד מוכן ומזומן ל"שליחות" 
היציאה מן הגלות אל הגאולה, ובאופן גלוי לעין־כל, עד שאפילו שבעים אומות העולם – שגם ביחס אליהם יקויים 
היעוד "והיתה לה' המלוכה" – רואים שכל אחד ואחד מישראל הוא "שליח" של עצמות ומהות, "מלך מלכי המלכים 
הקב"ה בכבודו ובעצמו", שנמצא יחד עם כל אחד ואחד בצרת הגלות, "עמו אנכי בצרה", ותיכף ומיד "וגאלם", 

מכיוון שכבר "דַאלָאי [=קץ ל] גלות"...
ולכן יש להדגיש עוד הפעם את הזריזות המיוחדת בנוגע לסיום העבודה של רגעי הגלות האחרונים, ולדעת שכל 
זה אינו אלא הכנה לעבודה אחרת לגמרי [. .] שאז תהיה העלייה האמיתית, שלא בערך לכל ענייני עליות וירידות 

כו', כן תהיה לנו – במהרה בימינו ממש, במהרה בימינו ממש, במהרה בימינו ממש.
(התוועדויות ה'תשמ"ח כרך ג, עמ' 76-77)

לא קימעה־קימעה
לנו  "אין  סוטה  מסכת  בסיום  הגמרא  שאומרת  כפי  פשוט  דבר  זהו  פשיטא,  הרי  עצמה  הגאולה  לעצם  בנוגע 
להישען אלא על אבינו שבשמים" . . זהו דבר ברור שהאב מברך בהתאם ל"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו 

לישראל" . . מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות - הוא מקיים בעצמו.
והוא הבטיח בתורתו ש"קץ שם לחושך"... וכפי שפסקה הגמרא ש"כלו כל הקיצין"... וכפי שכ"ק מו"ח אדמו"ר 
אומר, ש"הנה זה עומד אחר כתלנו"... ושנים רבות לפני כן לא נותר אלא מה שצריך היה "לצחצח את הכפתורים"... 

הרי דבר פשוט שה"אב מברך"... ופודה את בנו בכורו מהגלות.
אצל יהודים עניין של גאולה... היא עצמה גם־כן מצווה... הרי זהו כפי שהרמב"ם כלל בהקדמתו לפרק חלק 

בפירוש המשניות... שביאת המשיח היא גם עיקר...
והגאולה היא כפסק־דין הרמב"ם ש"מיד הן נגאלין", לא קימעה־קימעה, לא שיבקשו את רשותו של אחשורוש, 

ולא ישאלו אצל מי שיהיה... אז יהיה "יום השם הגדול והנורא"... והוא יבוא ויגאלנו...
המידה...]  מן  למעלה  וכביכול  במידה...  היו...  כבר  משיח...  שחבלי  האמצעי  אדמו"ר  בדרושי  המובא  [וכפי 
וזה ֵירד עד הנאת גוף, וגוף בריא ושלם, והיציאה מגלות באופן של נגאלין מיד, על־ידי דוד מלכא משיחא, יבוא 

ויגאלנו בקרוב ממש למטה מעשרה טפחים.
(קטעים מתורגמים משיחת י"א ניסן תשכ"ב, הנחה בלתי מוגה. השיחה נקטעה בבכיות עצומות)

על־ידי פעולה בזמן הזה – "השתא הכא"...
חיוב  (שזהו  המשיח  בביאת  האמונה  בחיזוק  ולפעול  לדבר  שיש  וזעק  תבע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  ...כ"ק   
 - חז"ל: "זכו  אמרו  כבר  ממה־נפשך  הרי  זה,  בעניין  לפעול  יש  מה  לשם  קשה:  ולכאורה  מאמין").  ב"אני  הנכלל 

אחישנה, לא זכו - בעתה", וממילא בעיתה יהיה אף אם לא זכו?!...
אך העניין הוא, שמשהו מוכרחים לעשות - בדומה למה שכתב אדמו"ר הזקן כי דבר־מה צריכים לעשות כדי 

שהדבר יוכל לחדור בפנימיות...!
זהו גם העניין שעל־ידי עבודה בעניין ד"השתא הכא", מגיעים אחר־כך למצב של "לשנה הבאה בארעא דישראל".

(משיחת ליל ב' דחג הפסח תשכ"ז, שיחות־קודש תשכ"ז כרך ב, עמוד 41)

משיחוגאולה
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רועה ישראל
מה פשר השמחה הגדולה בעת נישואין? • המהדיר הגדול שהרבי הזכירו 
ברבים בהתוועדות לאחר פטירתו • חביבות הרבי לספרי המאירי • הוראה 
מפתיעה: הסעת הנכדים לתלמוד-תורה על-ידי הסב • הרושם הגדול של 
אליהו כי-טוב מה'יחידות' אצל הרבי • מהיכן ההוכחה שלא קיימו "יגעת"? 

• אוסף יחידויות והוראות, סיפורים ומענות – רובם ב'פרסום ראשון'

לא בפחות מערכם
בהזדמנות סיפר הרה"ח ר' יהודה לייב שי' פוזנר על 

שתי יחידויות להן זכה בקיץ תש"י: 
(נהייתי  שהשתדכתי  אחרי  זכיתי  לה  "ב'יחידות' 
שב'זוהר'  "הרמ"ש")  ימים  (באותם  הרבי  אמר  חתן) 
נקראת החתונה בשם הילולא, שפירושה שמחה גדולה. 
זו  גדולה  שמחה  פשר  "מה  הסבר:  נדרש  ולכאורה 
בנישואין שעניינם הוא המשכיות (קיום המין) – ’לשבת 
פלגא  הם  וכלה  שחתן  מכיוון   – הסביר   – אלא  יצרה' 
דגופא, שני חצאי נשמה שנפרדו וירדו לעולם (כל-אחד 
וזו  לאחד,  ומתאחדים  חוזרים  החתונה  ובעת  בנפרד), 

סיבת השמחה גדולה בנישואין.
"באותה תקופה – בעת היותי חתן – נשלחתי בשליחות 
ואז  ל'יחידות'  שוב  אז  זכיתי  לקליפורניה.  הרבי  של 
העניק לי הרבי קונטרס שיצא-לאור לקראת ח"י אלול, 

ונתבקשתי למסור את תוכנו וללמד את הציבור. 
מטבע(ות)  כלומר  מצוה'  ’שליחות  ביקשתי  "אני 

לקראת הנסיעה והרבי הגיב:
באמת אין לך ’שליחות מצוה' גדולה מהקונטרס שקיבלת 
לך,  אתן   – [=מטבעות]  מבקש  שאתה  מכיון  אך  ללמד, 
לי  ואמר  ניקל'ס  ושני  אחד  דיים  מטבעות:  שלשה  והוציא 

שהנני יכול להחליפם בשווים – והוסיף בחיוך:
אך לא בפחות מערכם ("אבער ניט אויף ווייניקער")...

המהדיר שזכה ל'זכרון נשמה' 
בהתוועדות הרבי

המהדיר הגדול הרב ר' ראובן מרגליות נולד בז' כסלו 
תר"נ ונפטר בז' אלול תשל"א, הרבי כתב לו מכתבים, 

וציין פעמים רבות לספריו.
עמ'  ד'  כרך  (’אגרות-קודש'  תשי"א  סיון  בט"ו  כבר 

שכו) כותב לו הרבי:
הזוהר,  על  והערותיו  בציוניו  ועושה  עשה  גדול  דבר 
כאן  יש  חכמה   – חדש  וזוהר  הבהיר  ספר  זוהר,  תיקוני 
ומלאכה יש כאן.. וראה ראיתי בפועל ממש גודל התועלת 
וברכת  אלו,  בספרים  ועיוני  לימודי  במשך  בניצוציו  אשר 

רבים.. עליו תבוא.
הקדשנו לכך רשימה ב'התקשרות' גליון תתד (מקץ 

תש"ע) עמודים 8-11.
והנה לאחרונה ב'תורת מנחם' כרך סה עמ' 173 אנו 
מוצאים שהרבי מעלהו על נס עם פטירתו בהתוועדות 

שבת קודש פרשת תצא י"ד אלול תשל"א, כנרשם שם:
וכאן המקום להזכיר אודות הרב ראובן מרגליות, שזכה 
לאריכות ימים, ולפני שבוע (בש"פ שופטים ז' אלול) נפטר 
לערוך  וזכה  הזהר,  בספר  נפלא  בקי  שהיה   – בנים  בלא 
ציוני מראה-מקומות על ספר הזהר, בדוגמת מסורת הש"ס 
שיש על הגמרא, אבל על ספר הזהר לא היה ענין כזה עד 
שנערך על ידו, ומובן גודל התועלת שבדבר, ובלשון הידוע: 

"אזנים לתורה"...

חביבות לספר המאירי
בכלל  תורניים  לספרים  הרבי  הראה  רבה  חביבות 
בעבר  כבר  פירסמנו  במיוחד.  הראשונים  ולספרי 
של  בתורתו  המאירי  על   - ובנידונינו  רבות.  רשימות 

הרבי [ראה גליונות תתקפד תתקפו תתקפט].
נוסף, אפוא, פרט מעניין:

עירובין  מסכת  על  המאירי  ספר  הרבי  לידי  כשהגיע 
לו  להעניק  הרבי  הורה  וואקסמן  ש.  ר'  לו  ששיגר   –

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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הגדה של פסח
"ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד 

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

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

ראויים להגאל. 

(לקוטי שיחות, כרך יז, עמ' 82)

"ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו 
ממצרים"

המפרשים הקשו: והרי הובטחה הגאולה בסוף ארבע 
מאות שנה?

אילו  כלומר,  הקב"ה",  הוציא  לא  "אילו  לומר:  יש 
מצד  רק  אלא  מלמעלה,  גילוי  מצד  הגאולה  היתה  לא 
עבודת בני־ישראל, ייתכן שלאחרי היציאה היו מחליטים 
לחזור למצרים, באומרם "אהבתי את אדוני... לא אצא 
חופשי" (והרי אפילו לאחרי 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, 
בכלל  הוא  הרי  מצרים –  יוצאי  לבשו  בגדים  איזה  כגון 

"המרבה לספר ביציאת מצרים". 

(ספר־השיחות תרצ"ו, עמ' 262)

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

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

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) 

"הרי אני כבן שבעים שנה"
היה  עזריה  בן  אלעזר  שרבי  האריז"ל,  בסידור  כתוב 
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. 
שנדמה לו שהוא אינו מסוגל לבצעו, יש לדעת כי ניתן 
לגלות ולצרף אף את הטוב מגלגול קודם, והדבר מסייע 

בביצוע המשימה.
הרע.  לא  מצטרף,  הקודם  הגלגול  של  הטוב  רק  אך 
שכן טוב הוא מציאות נצחית, ואילו רע איננו בגדר 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)

ממעייני החסידות
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כבר ביום חמישי שבשבוע שלפני י"א ניסן החל להתרכז 
קהל גדול של אורחים. כמעט כל קבוצה המגיעה ממקום 
בצורת  אם  לרבי,  רוחנית  'מתנה'  איתה  מביאה  בעולם 
פעולות שנעשו במקומה בהפצת התורה והיהדות, או על 

ידי ספרים וקבצי תורה. 
מכתבי  המוני  האורחים  איתם  מביאים  המתנות,  מלבד 
אדמורי"ם  תורה,  גדולי   – שונים  אישים  מצד  ברכה 
בנוסף  איחוליהם.  את  לרבי  ששולחים  ישיבות  וראשי 
וציבור  מדינה  מאישי  וברכות  איחולים  נשלחו  אליהם, 
מכל רחבי תבל, יהודים ולהבדיל אלו שאינם, ביניהם – 
ראשי מדינות כמו נשיא ברזיל, ראשי ממשלות בריטניה 
של  החמה  ברכתו  כולם  ועל  ודרום-אפריקה,  אוסטריה 
למכתבו  שצירף  רייגן,  רונלד  מר  הברית  ארצות  נשיא 

עותק של החוק שנקבע לכבוד הרבי.
החלטת   – ארה"ב  של  המחוקקים  בתי  שני  קבלו  כידוע, 
השנה  חל  בו  (היום  באפריל  ה-4  יום  את  המכריזה  חוק 
המאמצים  יוגברו  בו  והשיתוף"  החינוך  ל"יום  ניסן)  י"א 
והמשאבים לשיפור פני החינוך בכל מוסדות החינוך לכל 

הגילאים בכל רחבי ארצות הברית.
ואמר:  ניסן,  י"א  של  בהתוועדות  למכתב  התייחס  הרבי 
מהנהגת  מיוחדת  הוראה  נתקבלה  אלו  לימים  "בקשר 
חב"ד)  (תנועת  זו  תנועה  של  בא-כח  ובתור  המלכות... 
המדינה,  נשיא  של  מכתבו  את  לקבל  הכבוד  את  לי  היה 

ביחד עם ההוראה לכל אנשי המדינה".
החוק האמורה, ואמר:  הצעת  על  הרבי  דיבר  לכן,  קודם 
הכרת  של  באופן  להנהגה  בנוגע  התורה  הוראת  "ידועה 
באופן  הכללים  מההנהגה  חלק  הוא  זה  וענין  תודה. 
ד'לשבת יצרה'... ובפרט כאשר הממשלה כולה, ובראשה 
על  משפיע  זה  שעניין  חוק...  חוקקה  המדינה,  נשיא   –

המדינה כולה...".
אורחים  המוני   770 את  גדשו  תשמ"ב  י"א  ראשון,  ביום 
מכל רחבי תבל. כבר משעות אחר הצהריים המוקדמות 
שש  מהשעה  ולערך  להתוועדות,  מקומות  לתפוס  החלו 
ריבוי  מחמת  טוב.  מקום  למצוא  קשה  היה  כבר  בערב 
ל-770 מחוץ  אוהל  שיעשו  תוכנן  המצופים,  האורחים 
במסך  בהתוועדות  שם  יצפו  להיכנס,  יוכלו  שלא  ואלו 
וידאו ענק. אך לפועל, מחמת הקור והרוח פירקו את כל 
כאחת  זכורה  זו  התוועדות  נגנז.  והרעיון  שבנו,  היתדות 
ההתוועדות עם ריבוי משתתפים הגדול ביותר. הרבי ישב 
קרוב לעמוד שלכיוון ארון הקודש [בדרך כלל יושב בצד 

העמוד לכיוון מערב]. 
ציבור  אשי  מכובדים,  רבנים  השתתפו  בהתוועדות 
וראשי  מדינות  מושלי  סנטורים,  מדינה,  אישי  יהודיים, 

ערים, וכן צוות משגרירות ישראל.
לכל  תניא  יחלק  שכעת  הרבי,  אמר  ההתוועדות  בסיום   

אחד מהמשתתפים, כאות הוקרה על כך שהגיעו הנה. 
של  השער  עמודי  כל  הודפסו  זו  שבהוצאה  ציין  הרבי 
כי  והדגיש,  היום.  לאותו  עד  שהודפסו  התניא  ספרי  כל 
החלוקה היא בכדי שילמדו בספרים עד שיקרעו, ויזדקקו 

להדפיס תניא'ס חדשים.
תניא,  שרוצה  ואחד  אחד  לכל  אתן  "לכן  אמר:  כן  כמו 
וכן דולר לצדקה, ולאחרי שיקבלו האנשים יקבלו גם-כן 
הנשים, כי גם הן מחויבות בידיעת אלוקות וכו'". בשעה 

3:00 סיים הרבי את ההתוועדות. 
אח"כ אמר שילכו לפי סדר, שיעברו מצד אחד לצד שני, 
סימן  ובאומרו  יקבלו,  כולם  כי  ידחקו  שלא  ומבקשים 
בידיו הק'. בין הדברים אמר: "כל אחד יקבל תניא ודולר 
ואין נוגע אם קודם או אח"כ, ואין נפק"מ בזה, ושלא יהיו 
בלבולים שזהו היפך "כי לא בחפזון תצאון", ולא נורא אם 
ייקח כמה דקות", והוסיף, שבעצמו יחכה עוד יותר, עד 

שיבוא לקחת האחרון שבישראל הנמצא כאן. 
תניא  וחילק  קומתו  מלא  עמד  הרבי  החלוקה,  במהלך 

לכאו"א.
היה ילד קטן שהרבי קירב אליו את התניא ונישק התניא, 
היד,  את  לו  לחץ  הרבי  ווייס,  ד"ר  כשניגש  חייך.  והרבי 
כמה  עוד  היו  הק'.  פניו  על  מיוחד  כשחיוך  עמו  ודיבר 

שהרבי נתן להם את ידו הק'. 
הרבי הורה בידו הק' להגברת השירה בשירים "כי אלוקים 
שוטרים,  שני  עברו  וגו'".  בשמים  לי  ו"מי  ציון"  יושיע 
וביניהם גוי, ואח"כ חייך הרבי לריל"ג ואמר לו משהו ע"ז 

שעבר גוי בתור לקבל התניא כמו כולם.
עד  לחלק  והמשיך  רבע-לארבע  בשעה  התיישב  הרבי   
הרבי  קם  התור,  שנגמר  לאחרי  דקות-לחמש.  חמש 
ממקומו בחיוך והורה בידו הק' שהקהל ייצא (סימן בידו 
בשמחה  "כי  לשיר  והתחיל  לשמאל)  ימין  מצד  העברה, 
כמעט  שיצאו  לאחרי  השירה.  להגברת  כשמורה  תצאו", 
כולם, החל לחלק לנשים כשהוא עומד על רגליו. לאחרי 
שחילק לנשים כחצי שעה, התיישב וחילק להם עד השעה 
כשר  'פסח  איחל  ואחת  אחת  לכל   .(!) דקות  שש-ועשר 

»ושמח'. 
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רייניץ  (’תשורה'  השי"ת  המאמרים  ספר  את  תמורתו 
עמ' 129).

הרושם הגדול של אליהו כי-
טוב מה'יחידות' אצל הרבי

העסקן הדגול המחנך ואיש הספר הרה"ח ר' אברהם 
הספרותי  בשמו  המפורסם   – ז"ל  מוקוטובסקי  אליהו 
ושוב  תשי"ג  בשנת  הרבי  אצל  ביקר  טוב' –  כי  ’אליהו 
הקדשנו  בשעתו  מכתבים.  לקשר  זכה  ואף  בתשכ"ג, 
פסח  של  (שביעי  א'פא  בגליונות  רשימות  שתי  לכך 
עמ'  תשע"ה)  (תזריע-מצורע  א'פב  עמ' 9-8;  תשע"ה) 

.9-8
לאחרונה שיגר לי אחד הקוראים צילום מכתבו של 
הרב חודקוב (על נייר מכתבים של ’מחנה ישראל') מג' 
חודקוב  הרב  כותב  ובו  תשי"ד  דחול-המועד-סוכות 
ששיגר  למכתב  בנוגע  קרסיק  אליעזר  ר'  להרה"ח 
חג  ערב  בגיליון  שם  ונדפס  שערים  עיתון  למערכת 
החבד"י  הזרם  נכנס  "למה   :(23.9.53) תשי"ד  הסוכות 

לרשת החנוך הממלכתי?":
תסכים  אם  חושש  כב' [=כבודו]  אשר  לזה  "בהתאם 
שהדפיס  הפרטי  מכתבו  את  לפרסם  ה"קול",  מערכת 
[=כבוד-תורתו]  כת"ר  יואיל  אם  טוב  הי'  בשערים, 
שליח –  ע"י  ולא  פא"פ [=פנים-אל-פנים] –  להתראות 
עם הרר"א שי' מוקטובסקי, ולבקשו למלא את בקשתו 
כי  לו  יאמר  לזה  וכשנוסף  הנ"ל,  מכתבו  את  ולהדפיס 
ידוע לו אשר בהיותו בארצה"ב [=בארצות-הברית] הי' 
על  הרושם  הוא  שגדול  כמה  ועד  אד"ש,  כ"ק  בהיכל 
בקשתו  מלמלא  יסרב  לא  הזה,  מהביקור  שי'  הרר"א 

שישמע מפיו בהקדם"...

בעל ’אגרות-משה' ויחסו 
ללימוד החסידות

בשעתו נפוצה השמועה כי בחור מהולנד (י.פ.) שאל 
את בעל ’אגרות-משה', האם יש חיוב ללמוד פנימיות 
התורה, ונענה כי יש חיוב להאמין שיש אלק"ה אך אין 
חיוב ללמוד פנימיות התורה והרבי הגיב על-כך – ראה 

’אגרות-קודש' כרך כג עמ' נז (מכסלו תשכ"ד).
מרדכי  ר'  הרה"ג  נכדו  העיד  תשמ"ו  בשנת  אמנם 

טנדלר שליט"א (’כפר חב"ד' גליון 252 עמ' 9):
אחד  בחור  הגיע  שנה  עשרה  שתים  כבן  "בהיותי 
מ'תומכי תמימים' ללמוד אתי ספר התניא, ושאלתי את 

לישנא:  כהאי  לי  וענה  זה.  את  ללמוד  אם  הגר"מ  סבי 
עמוקה.  אלקית  פילוסופיא  היא  חב"ד  חסידות  ’תורת 
כפי  ממנה  שתבין  ובלבד  שתלמוד  כדאי  זאת  ובכל 

כוחך'".

הרבי והספר ’איש צדיק היה'
תשל"א  בשנת  רז  שמחה  לסופר  הרבי  כתב  כך 
אודות  תפט-קצ)  עמודים  ז"ך  כרך  (’אגרות-קודש' 
הספר "איש צדיק היה" [שנדפס לבסוף בשנת תשל"ג 

אודות מסכת חייו של ר' ארי' לוין].
ופעולותיו..  חיים  אורח  לפרסם  ביותר  שחשוב  מובן 

ההכרח להוציא לאור ספר כזה, ותבוא עליו ברכה. 
הרב  מתלמידי  וכמה  כמה  נמצאים  בירושלים  ובודאי 
נאמר  וכבר  בהאמור  עמהם  ויתייעץ  זצ"ל  לוין  אריה 

ותשועה ברוב יועץ.
"שלא  הדגשתו,  למרות  הרבי  כתב  אלה  דברים 
הכרתי אישית את הרה"ג והרה"ח וכו' הרב אריה לוין 
על  רק  היתה  וההכרות  לזכרונו  מוקדש  שהספר  זצ"ל 
ידי מכתבים ומידיעות על דבר פעולותיו הכי נעלות".

איגרות  וכמה  כמה  לקבל  זכה  עצמו  רז  שמחה 
מהרבי.

לימים – בשנת תשל"ט –  אף יזכיר לו הרבי במכתב 
(נדפס ב'היכל מנחם' כרך א' עמ' קכב) "בטח.. מנצל 
כשרונותיו בספרות חינוכית על טהרת הקדש על דרך 

שהצליח בספרו שהדפיס מאז".

למי ביקש הרבי לשגר תניא 
הקטן והגדול?

כתב   (128 עמ'  רייניץ  (’תשורה'  תשי"ח  אייר  בה' 
יהודה  רבי  לחסיד  קווינט  א.  הרב  הרבי  של  מזכירו 
שמוטקין מתל-אביב שעסק במסחר ספרי קודש: "בטח 
אצלנו  מוכנים  כי  הודענו  בו  אשר  מכתבנו  את  קיבל 

ספרים למשל[ו]ח תיכף כאשר יקבל את הרשיון לזה.
לשל[ו]ח  לו  אפשר  אם  לכב'[ודו]  מציעים  "היינו 
קטן)  (תניא   1102 ת.ד.  גאלדמאן,  יעקב  להרב  תניא 
ולתת 5 תניא להרב הארעליק [הרב ש.ז. גרליק] בכפר 

חב"ד בשביל בית המדרש שלהם".
שציין  הרבי  עיני  למראה  היה  שיגורו  טרם  המכתב 

בכתב-יד-קדשו:
(הקטן  תניא  ומיד]  [=תיכף  תומ"י  שישלח  להוסיף 
והגדול) להרה"ח וכו' הרי"מ [=הרב יצחק מאיר] שי' לוין 
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(מנהיג האגודה).
לוין  להרי"מ  רבות  פעמים  הרבי  כתב  השנים  במשך 
ובפעמים האחרונות שכתב לו הקדים את שורת התוארים 

הבאה:
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ [=הרב הגאון והרב החסיד 
מדות  בעל  נבון-ומשכיל]  איש-ירא-אלוקים  וחסיד  וותיק 
עסקן רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' [=בנם-של קדושים 
(’אגרות-קודש'  [לוין]"  הכהן  שי'  מאיר  יצחק  מוה"ר  וכולי] 

כרך ז"ך עמ' קסח; קצט).
בעבר פירסמנו במדור זה כי הרי"מ לוין היה איש-קשר 

של הרבי עם האדמו"ר בעל ’בית ישראל' מגור.

שיגור ספרים וחומר לעורך 
’המודיע'

יענו לו מהמזכירות על בקשתו וכן יודיעוהו – וגם אותי – 
וגם  המודיע  לעורך  הנדפסים  חסידות]  מ[=ספרי  שלחו  מה 

אליו [וכמו שבקשתי זה כמה פעמים].
הראשונות  בשנים  בכתב-יד-קדשו  הרבי  ציין  כך 

(פורסם ב'תשורה' רייניץ עמ' 129).

אם אין ’מצאת', לא היה ’יגעת'
ואיסור  היהודיות  השכונות  לחיזוק  המאבק  במסגרת 
מנחם- בחודש  הרבי  כתב  יהודים  לשאינם  בתים  מכירת 

אב תשל"ב, בין השאר: 
בכלל הובטחנו בכל כיו"ב [=כיוצא-בזה] – יגעת ומצאת. 

וכיון שאין ה"מצאת", הרי ודאי שאין ה"יגעת".
ועוד בנדו"ד [=בנידון-דידן] שזכות הרבים מסייעת (ונוגע 
זכותם  וגם   – שכונות  וכמה]  [=כמה  כו"כ  בעוד  להמצב 
אם]  [=כי  כ"א  ביגיעה,  כלל  צורך  שאין  ודאי   - מצטרפת) 
 – (וכמובן  הרגיל  דרך]  [=על  ע"ד  בפועל)  (כמובן  לפעולה 
מתוך שימת לב, ול"ד [=ולא דמי] הצלה לאחר שכבר נגמרה 

מכירה [=של בית יהודי לאינו-יהודי] כו')...
גורארי'  זלמן  שניאור  ר'  להרה"ח  נכתבו  (הדברים 
(ז"ל). ונעתקו במכתב-כללי-פרטי שהרה"ח ר' מאיר שי' 
הארליג היה משגר לחבריו ברחבי תבל מהנעשה ונשמע 

בד' אמותיו של הרבי נשיא-דורנו).

הוראה מפתיעה
שמואל  מרדכי  בהג"ר   – אליעזר  חיים  הרב  מספר  כך 
ה"מפתח"  בפתיחת  המאסף"  ב"אמר  אשכנזי   – (ז"ל) 
אדמו"ר  ערוך  משולחן  תורה  תלמוד  "הלכות  לסידרת 

הזקן עם הערות וציונים" נ.י. תשס"ד:
מן  היה,  מוצל  אוד  [ע"ה]  יאקאבס  שלמה  אהרן  "ר' 
האש שכילתה את רוב מנינה ובנינה של יהדות הולנד, כל 

ימיו עסק בצדקה ובגמ"ח, וקבע עתים לתורה.
"כאשר הגיעו נכדיו לגיל חינוך לתלמוד תורה, הורה לו 
כבוד-קדושת הרבי לסגור את עסקיו ולהקדיש את זמנו 
המרוחק  באמסטרדם,  ל"חדר"  יום  מדי  נכדיו  להסעת 
משך  ובהתמדה  עשה,  וכך  בשליחות.  מגוריהם  ממקום 

שנים רבות".

חובת החזקת ה'שידור חי' 
מהתוועדויות הרבי

תשמ"א  שנת  כסלו  לחודש  יד  ערב-שבת-קודש  בו' 
פירסמה לשכת הרבנות של כפר חב"ד את הקריאה הבאה:

אל כל-אחד-ואחד מתושבי הכפר שליט"א
כ"ק  מהתוועד[ו]יות  חי  להשידור  בקשר  פונים  הננו 
אדמו"ר שליט"א שעבור 6 החדשים האחרונים מאז שועד 
הצטבר  החדשית  ההשתתפות  את  לגבות  הפסיק  הכפר 
חוב של 25,000 שקל, וכן בקשר להבא שיהי' האפשרות 
אדמו"ר  כ"ק  דברי  ולהשמיע  ולשמוע  בזה  להמשיך 
שליט"א, דא"ח דברי מלכות, לכל תושבי הכפר, ע"כ [על 
 – העיר  צרכי  בכלל  הינו  השידור  הוצאות  לדעתינו  כן] 
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  פעמים  הרבה  ששמענו  ובפרט 
הכפר  תושבי  כל  זו  בהוצאה  וחייבים   – בזה  הענין  גודל 
שתהי[ה]  סיבה  שמאיזו  מי  אפי[לו]  מהכלל  יוצא  ללא 

א[י] א[פשר] לו לבוא לשמוע.
הננו פונים לכאו"א שישתתף בסך 90 שקל עבור החוב 

שהצטבר וכן מדי חודש סך 20 שקל לכל משפחה.
בכבוד ובברכה

הרב נחום טרבניק – מרא דאתרא
הרב מרדכי אשכנזי – מורה הוראה
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יסוד מבצע ספר תורה 
לילדי ישראל

על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
לילדי  תורה  ספר  "מבצע 
ילדי  כל  את  לאחד  ישראל", 
ישראל, בנים לפני בר מצווה 
ובנות לפני בת מצווה, בספר 
אותיותיו  שאת  מיוחד  תורה 
יקנו ילדי ישראל מכל קצוות 
הקשר  את  לחזק  כדי  תבל, 
שלהם עם התורה וכדי לאחד 
סביב  ישראל  ילדי  כל  את 

תורתנו הקדושה. 
(שיחות קודש תשמ"א ח"ג ע' 131)

יום הבהיר, הולדת
כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו

רבי  אדמו"ר -  כ"ק  הולדת  יום  הבהיר,  יום 
מנחם מענדל, נולד בערב שבת קודש (שבת 
הגדול) בעיר ניקולייב שבאוקראינה. ונקרא 

ע"ש סב סבו, כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. 

כ"ק  אמר  השני,  הסדר  בליל  תרצ"ט  בשנת 
אדמו"ר מוהריי"צ:

כלל  על  רעות  גזירות  היו  תרס"ב  בשנת 
בדרך  נתבטלו  הפסח  חג  וקודם  ישראל, 

נס... 
(סה"ש תורת שלום [מילואים] ע' 324)

כ"ק אדמו"ר התחיל בנוהג חלוקת 
הדולרים מידי יום ראשון

כ"ק אדמו"ר החל לחלק דולרים לצדקה באופן 
חלוקת  זה,  תאריך  לפני  ראשון.  יום  בכל  קבוע 
ולא  מיוחדות  בהזדמנויות  התרחשה  הדולרים 

באופן קבוע.

את  וקיבל  הרבי  עמד  בבוקר,  ראשון  יום  מידי 
אלפי היהודים שבאו לבקש את ברכתו הקדושה 
או את עצתו והדרכתו לברכה והצלחה, כשהוא 
מצוה  כשליחות  דולר  של  שטר  לברכה  מוסיף 
תפילת  לאחר  מיד  החלה  החלוקה  לצדקה. 

שחרית והסתיימה לפני תפילת מנחה

יום חתונת כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש עם הרבנית רבקה

אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום 
הרבנית  עם  (בזוו"ש),  מהר"ש 
הרבנית  דודתו  בת  רבקה, 
אדמו"ר  כ"ק  בת  שרה,  חי' 
ר'  הרה"ח  והרה"ג  האמצעי, 
אז  היו  הם  אלכסנדרוב.  אהרן 
המהר"ש  הצעירות:  בשנותיהם 
ושבעה  שנה  עשר  ששה  בן 
ועשרים יום, והרבנית רבקה בת 
חמש עשרה שנה וחמשה חדשים 

ויום אחד.
(דברי ימי הרבנית רבקה ע' מד) 

תרכ"ותשמ"א

תשמ"ותרס"ב

תר"י

עתלדעת

י"א 
ניסן

י"ג 
ניסן

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
הצמח צדק

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

שיום הסתלקותו חל גם כן באותו יום.

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

למעלה בו ביום. 
(מגדל עוז ע' רסג והערה 15)
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ליום127.  דף  ואילך  ממחר  ללמוד  ומחליטים  המסכת,  שם 
הבדלה: מתחילים "הנה א-ל ישועתי"128. אין מברכים על 

הבשמים ולא על האש129.
בעניין שמחה ביין – ראה לעיל יום א' דחג-הפסח.

יום שישי, ט"ז בניסן
א' דחול-המועד

לימוד תורה

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

וביתר עז"130.

חינוך

בהוראת כ"ק הרבי נשיא דורנו, על המורים/ות לשמור 
קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד131.

גם   – צורך  יש  ואם  בית-ספר,  לפתוח  (ומצווה)  מותר 
ויבלו  יסתובבו  שלא  התלמידים  את  להעסיק  כדי  לכתוב, 

127) ’התוועדויות' תשמ"ה ח"ד עמ' 2143.
128) ע"פ הבדלת מוצאי יו"כ במחזור השלם, שאין חילוק בזה בין שבת 
לחול. והטעם שזהו כעין חלק מגוף ההבדלה, כדעת הפרמ"ג במשבצות 
סי'  המטה-אפרים  ע"פ  העולם  כמנהג  ולא  שם,  הלבוש  ע"פ  תצא  ר"ס 
הגפן,  בברכת  מתחילין  בחול  שחל  ויו"כ  יו"ט  שבמוצאי  ס"ה  תרכ"ד 
וביאר טעמם בליקוטי מהרי"ח (בדפוס המקורי ח"ב פב,א), לפי שא"א 

פסוקי הצלחה אלא במוצ"ש.
129) שו"ע אדמוה"ז סי' תצא ס"א.

130) לקוטי-שיחות ח"ז עמ' 266.
131) אג"ק יב עמ' שפא.

את זמנם בחוצות בימי חול-המועד132.
שחרית: אין מניחים תפילין. אין אומרים ’מזמור לתודה' 
(בכל ימי הפסח)133. יעלה ויבוא. חצי הלל, קדיש תתקבל. 
ספרי-תורה,  שני  מוציאים  יתום.  קדיש  יום,  של  שיר 
או  ’שור  אמור  בפרשת  עולים  לשלושה  קוראים  בראשון 
כפי   – ההפסקות  מיקום  כג,מד.   – כב,כו  (ויקרא  כשב' 
והישראל  ליום-טוב,  שבסידורנו  ישראל  לוי,  כהן,  קריאת 
על  השני  ספר-התורה  את  מניחים  גמירא134),  עד  קורא 
יעלה  ובשני  וגלילה,  הגבהה  הראשון),  (לימין  הבימה135 
רביעי בפ' פינחס ’והקרבתם', חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 

אשרי, ובא לציון גואל. יהללו. חצי קדיש. תפילת מוסף.
טוב לעשות בסעודה איזה דבר (דהיינו הוספה: באכילה, 
בניגון, ב'לחיים' או בכולם136) זכר לסעודת אסתר שהייתה 

ביום זה, שבו נתלה המן137.
היום אין קוראים את הפרשה (לא את זו שקוראים מחר, 

ולא את זו שאומרים בשיעורי חת"ת) שמו"ת138.
קודש"  שבת  של  נר  "להדליק  מברכת  נש"ק,  בהדלקת 

בלבד.
ואם  מחר,  לקריאת-התורה  ספרי-התורה  את  להכין  יש 

לא עשו זאת, יש להכינם לפני תפילת שחרית.

132) חוה"מ כהלכתו פ"ו סעיף עה, משו"ת היכל-יצחק או"ח סי' נו.
133) סידור אדמוה"ז.

134) הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' אופן.
דעתם  יסיחו  "שלא  כדי  קדיש,  כשא"א  גם  ס"ח,  קמז  סי'  רמ"א   (135
ח,סעיפים:  שער  משערי-אפרים  כז,  ס"ק  במשנ"ב  עיי"ש  המצוות",  מן 
סב.עה.צא (אך בחוהמ"פ לא כ"כ בפירוש). ומה שנשמט ד"ז מקרה"ת 
שבסידור בשמח"ת, הרי אי"ז לאדמוה"ז (ראה פסקי הסידור במהדורת 
השו"ע הישנה ג-ד עמ' 1324, ובכלל קרה"ת שבסידור אינה לאדמוה"ז, 

עמ' בסידור תורה-אור תשמ"ז עמ' 18 סי"ג, שהוסיפה בעל שעה"כ).
136) המלך-במסיבו ח"א עמ' רצא.

137) שו"ע אדמוה"ז סי' תצ ס"ב.
ליל  בשיחת  שם.  החיים  וכף  ס"ט-י  רפה  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ראה   (138
מוגה)  בלתי  ס"ע 351,  ח"א  (’התוועדויות'  סט"ו  תשמ"ה  הושענא-רבה 
אדמו"ר  כ"ק  ע"י  שנתפרסם  המנהג  שעל-פי  הפשוט  כדבר  הובא 
מהוריי"צ, שאף שבשבת ראש-חודש מפטירין ’השמים כסאי' הרי ביחיד 
יש לומר גם את ההפטרה של פרשת השבוע, "ועל-דרך-זה בנוגע לשבת 
חול-המועד, שבציבור מפטירין בהפטרה המיוחדת לשבת חול-המועד, 
השבוע"  פרשת  עם  הקשורה  ההפטרה  את  גם  לומר  יש  ביחיד  אבל 
[השבוע – הפטרת פ' שמיני]. וכנראה, לפ"ז ההפטרה היא עניין בפ"ע. 

וע"ע.

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת צו
י' בניסן, שבת הגדול

דרשה: "נהגו בדורות האחרונים שהחכם דורש הלכות 
פסח בשבת שלפניו אם אינו ערב פסח... והעיקר... ללמד 

להם המעשה אשר יעשון, ולא כמו שנוהגין עכשיו"1.
הפטרה: "כה אמר ה'... אבדה האמונה ונכרתה מפיהם, 
[ומדלגים עד] כה אמר ה' אל יתהלל... נאום ה'" (ירמיהו 

ז,כא-כח; ט,כב-כג)2.
מ"עבדים  ההגדה,  את  אומרים  מנחה  תפילת  אחר 
היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו"3. הרבי נהג לאומרה 

עם הציבור, בישיבה על מקומו.
מוצאי שבת-קודש – אין אומרים "ויהי נועם", "ואתה 

קדוש"4. קידוש לבנה.

יום ראשון
היום הבהיר י"א בניסן

יום הולדת את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, בשנת תרס"ב, 
את  לומר  מתחילים  היום  חב"ד.  לנשיאי  שביעי  דור 
מזמור קי"ט בתהילים5, ואחר-כך6 את המזמור המתאים 

1) שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ב.
2) ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

3) הגש"פ של הרבי.
4) לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג.

5) אבל לא את הפרק הקודם –  מענה הרבי (משנה אחרונה) בהגהת 
לקט "מנהגי יום הולדת" הנדפס בסה"ש תשמ"ח ח"ב עמ' 406, נדפס 

בקובץ ’היכל מנחם' ח"ג עמ' נה.
מכתבים  קובץ  נג.  עמ'  ח"י  (אג"ק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  במכתב   (6
שבתהילים ’אהל יוסף יצחק' עמ' 214) שהפרק לפי שנותיו נאמר אחר 
הרבי  במכתב  היומי.  התהילים  שיעור  אמירת  לפני  שחרית,  תפילת 
(אג"ק חט"ו עמ' רלד. ’שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א ס"ע קצא) הורה, 
לפני  כשהתפלל  עצמו  הרבי  לאחריו.  לאומרו  ניתן  הדחק  שבשעת 
לפעמים  ביחיד,  כשהתפלל  היומי.  השיעור  עם  זאת  אמר  לא  התיבה 
הציבור  כשאמרו  הרבנית  של  הפרק  עם  תפילתו)  (לפני  אומרו  היה 
שני  בימי  לה   להאזין  שנכנס  התורה,  קריאת  לאחר  לציון  ובא  אשרי 

וחמישי.

לכל אחד לפי מספר שנותיו.

יום שלישי
י"ג בניסן

יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' 
תרכ"ו,  בשנת  נסתלק  חב"ד.  לנשיאי  שלישי  דור  נ"ע, 
ומנוחתו כבוד בליובאוויטש. יום התחלת הנשיאות של 

בנו הצעיר, כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע7.
כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו ’עת רצון' זו, 
אחד,  פרק  (על-כל-פנים  משנה  פרקי  ללמוד  א)  כדי: 
להוסיף  ב)  הקדוש.  שמו  של  אחת)  באות  המתחיל 
בעבודת  להוסיף  ג)  ההילולא.  בעל  של  תורתו  בלימוד 
לעניין   – טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  להוסיף  ד)  התפילה. 
או  ההילולא  בעל  של  המיוחדת  לעבודתו  השייך 
למוסדות העוסקים בעבודתו, ובעבודת רבותינו נשיאינו 
שבה  שמחה,  של  התוועדות  לקיים  ה)  ממלאי-מקומו. 
תורה  בענייני  טובות  החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו 

ומצוות8.
נשיא: היום אומרים את פרשת "זאת חנוכת המזבח"9

ללא  לוי,  שבט  כנגד  שהיא  המנורה",  את  עשה  "כן  עד 
ה'יהי-רצון'10.

תקופת ניסן11: יום שלישי בשעה 12:00. 

7) לקוטי-שיחות כרך לב עמ' 23 הע' 39, וראה אג"ק (אדמוה"ז, אדמו"ר 
האמצעי ו)הצמח-צדק (ברוקלין תש"מ) עמ' שסג-ד.

8) קטע זה ע"פ ההוראות שבלקוטי-שיחות, כרך כא, עמ' 276 ועמ' 296. 
ועמ'  (מוגה)  עמ' 286  ח"ב  תשמ"ז  ’התוועדויות'  קמב.  עמ'  ח"ד  אג"ק 

292. שיחות-קודש תשנ"ב ח"א עמ' 382.
ודלא  תשמ"ה,  ניסן  י"ג  שיחת  עמ' 19 (ע"פ  לב,  כרך  לקוטי-שיחות,   (9
כמ"ש בשו"ע אדמוה"ז סי' תכט  סעיף טו להתחיל ביום זה "בהעלותך", 
(להלן:  חב"ד'  מנהגי  וב'אוצר  בהערה   36 עמ'  בספר-המנהגים  ראה 

’אוצר') ניסן-אייר עמ' ז).
10) לקוטי-שיחות, כרך לב, עמ' 21 הערה 21.

ששהו  מים  בעניין  שהחמיר  סט"ו,  תנה  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ראה   (11
בביתו [מגולים, ע"פ הד"מ שם, ואפילו בתוך המקרר] בשעת [חצי שעה 
לפני וחצי שעה אחרי – דרכ"ת יו"ד קטז,פח מכנה"ג שם] התקופה (אם 
לא מים שנשאבו למצוות-מצוה, משום "שומר מצוה לא ידע דבר רע", 
וגם בהם לכתחילה) מציע לשים ברזל כמו מחט בתוך המים (ולהוציאו 
מיד אח"כ). כמו"כ כ' שם בקשר למים שבשכונת המת (בית שמת בו 

לוח השבוע

12
לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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סוף זמן קידוש לבנה יום שלישי אור ליום רביעי עד 
השעה 4.36.

יום רביעי
י"ד בניסן, ערב פסח

בדיקת חמץ

הכנות: לפני הבדיקה צריך לנקות היטב את כל החדרים 
המשתמר  במקום  לרכז  יש  כמו-כן  לבודקם12.  שצריך 
מילדים וכו' את כל החמץ המיועד לאכילה בערב ולמחרת 

בבוקר13.
בבית  שונים  במקומות  מניחים  הבדיקה  לפני  קצר  זמן 
עשר חתיכות של חמץ קשה14 (נכון שיהיו על-כל-פנים כל 
בנייר 16 מהם  אחד  כל  עוטפים  כזית15).  ביחד –  הפתיתים 

(אך לא בנייר כסף, שאינו נשרף היטב).
זמנה: אור לארבעה-עשר – מיד אחרי צאת הכוכבים17
תפילת  לאחר  ותמיד   ,(7:29 בשעה   – המרכז  (באזור 

ערבית18.
מקומה: כל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס 

וב' בתים הסמוכים). [וכן אין שותים מים בשעת התקופה עצמה] ועד"ז 
בסי' רו סי"ד. וכן הובא ברמ"א יו"ד קטז ס"ה, וצ"ע שבשו"ע רבינו, חו"מ 
הל' שמירת גוף ונפש ס"ד (במהדורת קה"ת תש"כ ואילך, חלק ה-ו עמ' 
1773. במהדורה החדשה כרך ו' עמ' קמב), הביא כמה דברים מהרמ"א 
נלקטו  זו  בזהירות  פרטים  זה.  עניין  והשמיט  מים  לשתיית  בקשר  שם 
בס' ’שמירת הגוף והנפש' סי' מז (ומהרה"ג הרה"ח ר' אליהו שיחי' לנדא 
צויינו  ה'תקופות'  הפרטים דלעיל).  ע"פ  בזה,  שנוהגים להיזהר  שמעתי 
בלוח ’היום יום' בעמוד שלפני התחלת ה'לוח' עצמו, ובלוח כולל-חב"ד 

מופיעות תמיד בתחילת החודשים המתאימים.
12) שו"ע אדמוה"ז סי' תלג סעיף לח.

13) שם סי' תלד ס"א-ג.
14) שם סי' תלב סי"א, סידור אדמוה"ז, ספר-המנהגים.

בשו"ע  כמ"ש  הכל,  לדברי  חמץ  ביעור  מקיימים  בכזית  רק  כי   (15
אדמוה"ז סי' תמו ס"ג. בשע"ת תלב ס"ק ז ועוד, צויינו בנטעי-גבריאל 
פ"מ ס"ז, כתבו [וכך העתקנו בעבר] שכל פירור לא יהיה בו כזית. אבל 
כיוון שמבואר בשו"ע רבנו (סי' תמב סכ"ח ובקו"א ס"ק יח בהגהה הב' 
בסופו) שגם בפחות מכזית עובר בבל יראה עכ"פ מדרבנן, ואם אוכלים 
אותו עוברים על איסור דאורייתא (חצי שיעור), לכן לא הביא אדמוה"ז 
פחות  להניח  ההקפדה  את  ובמנהגים  בהגש"פ  והרבי  ובסידור  בשו"ע 
מכזית, כי גם אז, אם יאבד – יצטרך לבדוק שוב (תודה להרב אברהם 
שי' אלאשווילי). נכון שהמניח ירשום היכן הניח כל פירור, שלא יישכח 

– נטעי-גבריאל פ"ח ס"ח.
16) ספר-המנהגים.

17) שו"ע אדמוה"ז סי' תלא ס"ה.
הכוונה:  (כנראה  פג  עמ'  ב'אוצר'  המובא  וראה  ספר-המנהגים.   (18
למעריב  מנחה  בין  לבדוק  יתחיל   – ביחיד  ערבית  להתפלל  שהרגיל 
ויתפלל לאחר הבדיקה, אך אם כבר הגיע זמן מעריב וטרם החל לבדוק 
מועדים'   – מנהגים  ’בירורי  בקונטרס  וראה  ועצ"ע.  תחילה.  יתפלל   –

להרב שבתי שי' פרידמן, צפת תשס"ו עמ' 16).

לתוכם חמץ, אפילו באקראי, צריכים בדיקה19.
אופנה20: לאור נר של שעווה ועל-ידי נוצת עוף. הבודק 
בגמר  נייר.  של  קטנה  בשקית  שמוצא  החמץ  את  מניח 
הבדיקה: מניח את השקית, הנוצה והנר שנותר בתוך כף 
שנשארת  הכף  ידית  (מלבד  בנייר  הכל  עוטף  קעורה,  עץ 
פעמים,  כמה  הנייר  סביב  חוט  כורך  לעטיפה),  מחוץ 
מועד  בעוד  להוציא  להיזהר  [צריך  וקושרו16  מהדקו 

מהשקית את הדף ובו הברכה וכו'].
אפילו  כלל,  לדבר  אין  הבדיקה  לתחילת  הברכה  בין 
ונכון  לבדיקה).  שהכרחי  בדבר  (אלא  הבדיקה  מענייני 

שלא לדבר כלל שלא מענייני הבדיקה כל זמן הבדיקה21.
אצלו  ביתו  מבני  "ויעמיד  בסידורו:  הזקן  רבנו  כתב 
לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו, ולא ישיחו בינתיים, 
ששמעו  למקום  הסמוך  בחדר  תחילה  לבדוק  וייזהרו 
שמצווה  היא,  שכוונתו  שייתכן  הרבי  וכותב  הברכה", 
וכיוון  החמץ,  בבדיקת  (הגברים)  בני-ביתו  את  גם  לזכות 
שגם בעל-הבית בעצמו יבדוק קצת – אין בזה סתירה לדין 

"מצווה בו יותר מבשלוחו"22.
ושורפים  כנ"ל,  שומרים  בבדיקה  הנמצא  החמץ  את 

למחרת בבוקר, כדלקמן.
אחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו, באמירת 

"כל חמירא" (הראשון).
מכירת חמץ: נוהגים לעשות את הרב ל'מורשה', דהיינו 
מיופה-כוח למכירת החמץ. מוכרים גם חמץ גמור23, וגם 
את כלי החמץ (שמא נותר עליהם חמץ ’בעין'), ואין צריך 

להטבילם לאחר הפסח24.
שלא  ומנהגנו  מצה25.  לאכול  הדין  מן  אסור  שחרית: 
אחר  עד  ומרור  בחרוסת  הנכנסים  המינים  מכל  לאכול 

’כורך'16.
תפילה: משכימים להתפלל 26. החל מהיום ועד סוף חג 

הפסח, אין אומרים ’מזמור לתודה'27.
תענית בכורות: הבכורים, בין מאב ובין מאם, מתענים, 

19) שו"ע אדמוה"ז סי' תלג סי"ב-יג ואילך.
בפועל  וחיפוש  (בבדיקה  חמץ"  בבדיקת  ביותר  להאריך  "מנהגנו   (20

ממש – אג"ק ח"ב עמ' שדמ. וראה המובא ב'אוצר' עמ' פג).
21) שם סי' תלב ס"ו-ז.

22) אג"ק חט"ו עמ' קנז, ’שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' פג.
23) ’אוצר' עמ' פ – מאדמו"ר הצמח-צדק ומאדמו"ר מהורש"ב.

24) לקוטי-שיחות, כרך יח, עמ' 364, ’שערי הלכה ומנהג' שם סי' קצד, 
וש"נ.

25) שו"ע אדמוה"ז סי' תעא ס"ד.
26) לוח כולל-חב"ד.

27) סידור אדמוה"ז. וראה צמח-צדק , חידושים רח,ב (שמצדיק בדרך 
בלקוטי-שיחות  דבריו  וביאור  פסח)  בערב  זאת  האומרים  את  שקו"ט 

חי"ז עמ' 426.

20

* מברכים וסופרים בעמידה111, אחר צאת הכוכבים112. 
בשעת  הלילה  של  הספירה  את  לדעת  צריך  ולכתחילה 
עלינו,  שלאחריה):  (והנוסח  הספירה  אחרי  הברכה113. 

קדיש יתום.
למנהגנו – גם הנשים סופרות114, ובברכה. 

העומר115 ספירת  בכוונות  הרבי  של  למנהגו  בנוגע   *
על  מסתכל  היה  הברכה,  אמירת  לפני  שראינו:  מה  "זה   –
היום,  על  רק  לא  שהביט  היה  ונראה  יום.  באותו  הנדפס 
אלא גם על הכוונות של אותו יום. אחר-כך, בעת אמירת 
יום,  אותו  של  הכוונה  מדגיש  היה  בכוח',  ו'אנא  ’למנצח' 
בהנדפס   – הנ"ל  אמירת  בעת   – מביט  שוב  היה  ולפעמים 

לאותו יום".
* סדר הכוונות38: הספירה, התיבה מ'אנא בכוח', התיבה 

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

כלל116.
* מי שלא ספר בלילה, יספור ביום בלא ברכה, ובשאר 
 – ביום  גם  ספר  שלא  אחת  פעם  דילג  ואם  יברך.  הלילות 
חובתו  ידי  לצאת  ויכול  ברכה,  בלא  הלילות  שאר  יספור 
בשמיעה מאחרים. ובספק אם דילג יום – סופר בברכה117.

* המתפללים ערבית בעוד היום גדול וקוראים אחר-כך 
קריאת-שמע בזמנה, יספרו גם את ספירת העומר בזמנה. 
לסדר  יש  גדול,  היום  בעוד  וספירה  ערבית  המתפללים 
כמובן  שחרית,  תפילת  בעת  למחרת  פעם  עוד  שיספרו 
בלא ברכה118. במקומות שיש ’מקורבים', רצוי להכריז את 
הספירה בכל בוקר מימי ספירת-העומר אחרי סיום תפילת 

111) שו"ע אדמוה"ז סי' תפט ס"ד.
112) שם, סי"ב.
113) שם, סי"ט.

114) ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' תפט ס"ב "ובמקצת מדינות, שמו הנשים 
הנשים  "ואותן  תצג  בסו"ס  דבריו  ע"פ  (ובפרט  חובה"  עליהם  זו  מצוה 
שאינן סופרות, אפשר שיש לשבות להן ממלאכה כל הלילה"), למרות 
חלק  פעלים  רב  בשו"ת  שהבין  כפי  צז,א,  ברע"מ  ח"ג  הזוהר  משמעות 
’סוד ישרים' סי' יב, ובשו"ע הזוהר סי' תפט ס"ק טז – לשלילה מוחלטת. 
אבל בס' הליכות ביתה סי' יט סוף הערה ה, מדייק מזוהר פ' תצוה קפג,א 
שלא התמעטו אלא מחיוב בלבד. ובפרט ע"פ ההוראה הכללית (בלתי 
מוגה, נאמרה בשיחות-קודש תשמ"א ח"ג עמ' 32, בקשר לברכת-החמה 
דאז, עיי"ש) שכל דבר שמותר לנשים לקיים ע"פ דין, יש לחזקן ולחייבן 

בזה (וכש"כ כאן שכבר קיבלו עליהן), כדי למונען ממנהגים פסולים.
’התקשרות' גיליון רמה עמ'  115) ממכתב הרה"ח רי"ל שי' גרונר, ראה 
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116) שו"ע אדמוה"ז סי' תפט סי"ב. וראה בס' ספירת-העומר פ"ח הע' 

יא.
בעצמו,  ויספור  בברכה,  רק  י"ח  יצא  (ולכתחילה  סכ"ג-כה  שם,   (117
שם ס"א). ביאור הדעות בזה (ע"פ נגלה) בלקוטי-שיחות ח"א עמ' 270

(בתרגום ללה"ק עמ' 248).
118) אג"ק יט עמ' ערב. שערי הל' ומנהג או"ח ח"ב ר"ס ריז.

שחרית בבית-הכנסת, כדי להזכיר ולהוציא ידי-חובתו את 
מי ששכח לספור119.

* כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ היה נוהג לציין ולשרטט סימן 
בסידורו לאחרי הספירה של כל לילה120.

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

שזהו חלק מ(ספירת) שבעה שבועות"121.
* המסופק באיזה יום לספירה עומד, וסופר מספק שתי 

ספירות, יכול לברך על ספירתו122.
ממשיך  הספירה,  ימי  באמצע  למצוות  שהגיע  קטן   *
צדקנו  משיח  כשיבוא  גדולים,  ואף  בברכה.  ספירתו 
כיוון  התורה,  מן  ויספרו  ימשיכו  הספירה,  ימי  באמצע 
שהספירה הקודמת גם היא מציאות של תורה ו'מצוותיה 

– אחשביה'123.
ספירת- בימי  התאריך'  ’קו  את  לחצות  שלא  רצוי   *
הרבי  הורה  וכן  בדבר",  גמור  הכרח  אין  ("באם  העומר 
לשלוחיו לאוסטרליה וכו')124, מאחר ולפי דעת הרבי, אדם 
ש'הרוויח' או ’הפסיד' יום על-ידי מעבר מערבה או מזרחה 
לפי  ולא  שלו  הימים  לפי  וסופר  ממשיך  התאריך,  מקו 
חג-השבועות  ואף  המקום,  אנשי  או  ישראל  כלל  ספירת 
שלו נקבע ביום החמישים לספירתו-הוא (אלא שלא יאמר 

אז ’זמן מתן תורתנו')125.
* נוהגים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה – נוסף על 

השיעורים הקבועים – דף ליום126.
בדבר חלוקת מ"ח דפי מסכת סוטה למ"ט ימי הספירה, 
הורה הרבי: "התחלת המסכת, דף ב', לומדים ביום ראשון 
של חול-המועד [בחו"ל], יום ב' דספירת העומר (ולא ביום 
שני של יום-טוב שהוא יום ראשון דספירת העומר), וביום 
לערב  עד  הלאה,  וכן  ג',  דף  לומדים  המועד  חול  של  שני 
והסביר  המסכת".  סיום  מ"ט,  דף  לומדים  שבו  שבועות 
את  שכולל  השער'  ’דף  את  לומדים  הראשון  שביום  זאת, 

הספרדים,  בין  נפוץ  מנהג   – וכיו"ב  חיינו  בבית  כך  נהגו  שלא  אף   (119
ספה"ע  בס'  הקדומים  ומקורותיו  פ,  סוס"ק  תפט  סי'  בכף-החיים  נזכר 

פ"ג הערה מ.
120) תורת-מנחם ח"א עמ' 64 (וחבל שנשמט פרט זה ממפתח העניינים 

וממפתח השמות לכרכים א-כו).
121) לקוטי-שיחות חי"ב עמ' 235, שערי הל' ומנהג שם.
122) אג"ק יז עמ' רסה, שערי הל' ומנהג שם ס"ע קמב.

123) לקוטי-שיחות, כרך לח, עמ' 7, שערי הל' ומנהג שם סי' ריח. וראה 
בהנסמן לעיל הערה 117. ודלא כמ"ש בשו"ת יחוה-דעת ח"ג סי' כט.
124) אג"ק כ עמ' קיב. קמח. ’שערי הל' ומנהג' שם, עמ' קסא-קסב.

125) המסקנא: לקוטי-שיחות ח"ג פ' אמור, שערי הל' ומנהג שם סי' רכ.
126) היום-יום ז' אייר, ספר-המנהגים עמ' 43.



(פעם  מידות  שלוש-עשרה  ספרי-תורה,  שני  הוצאת 
אחת), רבש"ע, בריך שמיה וכו'.

בספר-התורה הראשון קוראים לחמישה עולים בפרשת 
הבימה  על  השני  הספר  את  מניחים  וקחו",  "משכו  בא 
בו)  הקריאה  אחרי  עד  הבימה  על  (ונשאר  הראשון  ליד 
ואומרים חצי קדיש, הגבהה וגלילה. בספר השני קוראים 
הגבהה  הראשון".  "ובחודש  פינחס  בפרשת  למפטיר 

וגלילה. הפטרה. אשרי. יהללו. חצי קדיש.
חצי  אחר  מגביהים  אין   – אחד  ספר-תורה  רק  יש  אם 
קדיש, אלא גוללים למפטיר, ומגביהים וגוללים אותו רק 
לאחר גמר המפטיר. אולם את החצי קדיש אומרים תמיד 

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

הטל')26.
בחזרת הש"ץ – תפילת טל.

’שש  אומרים  הקידוש,  לפני  תהילים,  אמירת  לאחר 
ביום-טוב  סעודה  שבכל  לכך,  לדאוג  צריך  זכירות'101. 
’אלה  ’אתקינו',  בקידוש:  הכנסת-אורחים'102.  תהיה 

מועדי', ו'בורא פרי הגפן'.
אכילת  חסידות]  להיות [על-פי  מצה: "צריכה  אכילת 

מצה גם בהשישה ימים, ויש בזה קצת מצווה"103.
שמחת יום-טוב: חייבים בה מדאורייתא; ועם-כל-זה, 

כדברי הרמב"ם, "לא יימשך ביין"104.
לשתות  חייבים  שהגברים  יום-טוב,  שמחת  ממצוות 
רביעית  חול-המועד)  ימי  (כולל  החג  מימי  אחד  בכל 

כפי  ומיקומו   ,18 עמ'  ספר-המנהגים  מנ"א,  ח'  יום  היום  ע"פ   (101
הנדפס במחזור השלם.

’התוועדויות' תשמ"ג ח"ד  102) כדי למנוע את עניין "פרש חגיכם" – 
עמ' 1838, עיי"ש.

הזוהר  מביאורי   276 עמ'  חכ"ב  לקוטי-שיחות   – חסידות  ע"פ   (103
להצמח-צדק עמ' צו וסה"מ תרס"ח עמ' קעא. ברור מלשון המכתב 
33 עמ'  שם  ובלקו"ש  הפסח.  דחג  הראשון  ליום  גם  שהכוונה  שם, 
נתבאר שזה בדומה לעניין "תפילת ערבית רשות". בשערי הל' ומנהג 
או"ח ח"ב סי' רט הביאו רק את המקורות שציין הרבי לשלילת המצוה 

בזה ע"פ נגלה. וע"ע ’הגדה שלמה' עמ' 160.
104) מרשימת הרבי (נדפסה במילואה באג"ק ח"ה עמ' רנה, לקוטי-

שיחות חי"א עמ' 336), ספר-המנהגים עמ' 38, וש"נ.

יין105. אך אפשר לצאת ידי חובה זו בשתיית ארבע-כוסות 
של אמש106.

"צריך  בחול-המועד]  [ולא  יו"ט  בכל  לזה,  בנוסף 
באמצע  יין  שישתה  דהיינו  היין,  על  סעודה  כל  לקבוע 
סעודתו אם ידו משגת [ויש לדון במי שקשה לו לשתות 
יין, אם חייב בזה. וביין שמחה לא נזכר "אם ידו משגת" 
ומגדנות  ויין  בבשר  וירבה  עניין],  בכל  שם  חייב  ואולי 

כפי יכלתו"107. 
של  הראשונה  בתפילה  ערבית:  יום-טוב108:  מוצאי 

חול-המועד יש לזכור לומר ארבעה דברים אלו109:
ד)  ברכה;  ותן  ג)  חוננתנו;  אתה  ב)  הטל;  מוריד  א) 
יעלה ויבוא. שכח אחד מהם, ונזכר אחר שסיים תפילתו:

א. אמר (או ספק אמר110) "משיב הרוח ומוריד הגשם" 
– יחזור לראש התפילה.

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

עשרה: "ברוך המבדיל בין קודש לחול").
ג. אמר (או ספק אמר) ’ותן טל ומטר' – יחזור לראש 

התפילה.
לראש  יחזור   – ויבוא'  ’יעלה  שכח)  ספק  (או  שכח  ד. 

התפילה.
קדיש תתקבל.

ספירת העומר

בס'  וראה   .198 עמ'  תורה-אור  ס"ז,  תקכ"ט  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   (105
חוה"מ כהלכתו עמ' ז-ח.

106) ראה שיחות-קודש תשל"א ח"ב עמ' 87, והמקור לכאורה בתוד"ה 
ידי יין, פסחים קח,ב.

107) שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ט ס"ד, ועיי"ש ובקו"א ר"ס רמב. השיעור 
לכאורה רביעית, ואם שתה כך פעם אחת ביממה יצא גם ידי שמחה 
הנ"ל. אבל אם יצא י"ח שמחה ביין הקידוש כנ"ל, עדיין חייב לשתות 

בסעודה היום ומחר.
עד  ומרור  בחרוסת  הנכנסים  מהמינים  אוכלים  אין  חו"ל:  לבני   (108
ביום  והנולד  הנחלב  פסח.  של  שני  יום  שני.  סדר  ליל  של  כורך  אחר 
קדיש  שלם.  הלל  דיום-טוב.  ערבית  השני.  ביום  מותר   – הראשון 
קידוש,  יין,  בקידוש:  שני.  סדר-פסח  וכו'.  העומר  ספירת  תתקבל. 
האפיקומן  לאכול  מקפידין  שאין  (אלא  כדאתמול  הגדה  שהחיינו. 
קודם חצות). ק"ש שעל המטה כמו בכל יום-טוב. שחרית כדאתמול. 
מוציאין שני ספרי תורה, בראשון קורין לה' עולים בפרשת אמור ’שור 
או כשב', ובשני מפטיר כדאתמול ’והקרבתם'. הפטרה: וישלח המלך 

... (מלכים ב כג,א-כה). מוסף דיום טוב.
109) שבח-המועדים פנ"ג.

הביא  לח  ס"ק  שם  במשנ"ב  אמנם  ס"י.  קיד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   (110
בתוך  כדין  להזכיר  בדעתו  שהיה  לו  ברור  שאם  ומגן-גיבורים  ממו"ק 
התפילה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם הזכיר או לא, אין צריך 
(בקצוה"ש  לחזור  יש  התפילה  אחר  מייד  הספק  נתעורר  ואם  לחזור. 
סי' כא לא הביא זאת, אולי מפני הקיצור). וע' בזה בס' אישי-ישראל 
פכ"ג הע' קלד. ועכ"פ הביא שם בשם בעל המנחת-שלמה, שאם זוכר 

שבתחילת אותה ברכה היה בדעתו לומר כדין, מסתבר שלא טעה
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ואפילו כוהנים ולויים. ונהגו לאכול בסעודת סיום מסכת28
וכדומה29, ולהפסיק את הצום.

מותר  המרכז  באזור  חמץ:  ושריפת  אכילת  זמני  סוף 
לאכול חמץ עד השעה 10:34. יש לשורפו (וכן למכור לגוי 
היא  זו  (שעה   11:38 השעה  לפני  שמשאירים)  החמץ  את 
אל  ולהגיע  להקדים  צריך  הציבור  אך  המוכר,  לרב  בנוגע 

הרב מבעוד מועד, לבל יאחרו את המכירה!).
לאחר השריפה אומרים "כל חמירא" (השני), ובו מבטלים 

את כל החמץ, שמצאנו ושלא מצאנו.
בחו"ל יש לעשות עירוב תבשילין בערב פסח השנה, ועם 
זאת ביום-טוב ראשון אסור להכין ליום-טוב שני, וגם לא 

לשבת.

יום חמישי
ט"ו בניסן, א' דחג-הפסח

מברכות  השקיעה30.  קודם  רביעי,  ביום  הנר:  הדלקת 
הדליקה  לא  אם  ו"שהחיינו".   יום-טוב"  של  נר  "להדליק 
קודם השקיעה, תדליק לפני הקידוש, מאש שהודלקה לפני 

החג.
קרבן  ’סדר  את  קוראים  השקיעה31,  קודם  מנחה,  אחר 

פסח'.
(חוץ  ומסביבו  השולחן  על  הכול  מכינים  הבית  בני 
בשעה  להסבה,  המושבים  הצעת  כולל  הקערה),  מסידור 

שמתפללים ערבית בבית הכנסת.
טוב להרבות בכלים נאים בליל-פסח, דרך חירות32.

שלם  הלל   – שמונה-עשרה  אחר  יום-טוב.  של  ערבית 
אחד  כל  אחר  לה''  ’הודו  כופלים  וסוף.  תחילה  בברכה 
וגם  חסדו",  לעולם  כי  נא...  "יאמר(ו)  פסוקים:  מהשלושה 
[אבל  והציבור  "הודו..."  מקריא:  הש"ץ  דהיינו:  ביחיד. 
לא הש"ץ] עונים בקול: "הודו", ואומרים בנחת "יאמר נא 
והציבור  ישראל...",  נא  "יאמר  מקריא:  הש"ץ  ישראל..."; 
ואומרים  "הודו...",  בנחת):  עמהם  (והש"ץ  בקול  עונים 
"יאמרו  מקריא:  הש"ץ  אהרון...";  בית  נא  "יאמרו  בנחת 

28) גם על מסכת קטנה, וכש"כ על מסכת מתלמוד ירושלמי (שערי הל' 
של  מסכתא  סיום  על  לסמוך  ניתן  הדחק  בשעת  קצז).  סי'  שם  ומנהג 
משניות עם פי' הרע"ב (נטעי גבריאל הל' פסח ח"ב פמ"ג סי"א). וראה 

המובא בס' פסקי תשובות סי' תע.
לעצמן  סיום)  לשמוע  יבואו  (או  יתענו  שנשים  רגילים  אין  בפועל   (29
נטעי- וס"ה,  ס"ג  תע  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  הבן (ראה  בשביל  או  כבכורות 

גבריאל שם ס"פ מב).
עמ' לו, ממטה-אפרים סי' תרכ"ה סל"ג, וכן הורה  נש"ק  30) קיצור דיני 
הרב זלמן-שמעון דבורקין ז"ל, וכ"מ בלקוטי-שיחות חכ"ד עמ' 297 הע' 

.69
31) "בזמן שהקרבת קרבן-פסח כשרה" הגש"פ של הרבי.

32) שו"ע אדמוה"ז סי' תעב ס"ו.

עמהם  (והש"ץ  בקול  עונים  והציבור  אהרון...",  בית  נא 
ה'...";  יראי  נא  "יאמרו  בנחת  ואומרים  "הודו...",  בנחת): 
הש"ץ מקריא: "יאמרו נא יראי ה'...", והציבור עונים בקול 

(והש"ץ עמהם בנחת): "הודו..."33. 
לאחר ההלל – קדיש תתקבל. עלינו. קדיש יתום.

ליל-הסדר

התינוקות,  בשביל  הסדר,  את  להתחיל  למהר  מצווה 
שלא יישנו34.

צד  לאיזה  מקפידים  אין  וכן  לסדר,  קיטל  לובשים  אין 
(מזרח, מערב וכו') יהיה מקום מושבו16.

סידור הקערה

רכיבי  ושאר  ביצה  זרוע,  ליין,  בקשר  ממנהגינו  [כמה 
הסדר, פורטו ב'התקשרות' בגיליונות הקודמים].

* הרבי היה מסדר את הקערה מעומד 35.
בקערה,  דבר  כל  הנחת  לפני  הקערה,  סידור  בשעת   *
היה אומר הרבי את הכתוב בסידור בעניין זה, ואחר סידור 
הקערה אומר את כל סימני הסדר יחד, כפי שהם כתובים 
זה  ’סימן'  אומר  ’סימן',  כל  של  זמנו  וכשמגיע  בהגדה. 

לפרטיו. כל אמירות אלו היו בלחש36.
* צריך להניח קערה או מגש תחת המצות. ונהגו להפסיק 

במפה בין המצות16.
הלוי,  ועליו  הישראל,  [קודם]  המצות:  את  מסדרים   *

ועליו הכהן 37.
* המינים מונחים על המפה, ולא בתוך קעריות נפרדות. 

מייבשים את המרור במפיות, למניעת חשש ’שרויה'38.
* כל המינים הנאכלים בליל-הסדר נלקחים מעל הקערה 
ולאכול  הקערה  על  להשאירם  כהנוהגים  ולא  עצמה, 

מהמונח על השולחן39.
* הרבי דקדק שלא לשבור את קליפת הביצה, אף שקשה 

להעמידה על מקומה כמות שהיא40.
’חריין'  מלאות  גדולות  כפות  ארבע  מודד  היה  הרבי   *
קרוב  עיגול  ממנו  ומכין  בידו,  היטב  אותן  סוחט  טחון, 
לגודל ביצה. אחר-כך עוטף זאת מכל צד בעלי חסה (שניים 

33) טור סי' תכב. הגש"פ של הרבי.
34) שו"ע אדמוה"ז ר"ס תעב.

35) הגש"פ ’היכל מנחם'.
36) ’אוצר' עמ' קכה.
37) סידור אדמוה"ז.

שתי  היו  החרוסת  ותחת  במפית,  השתמש  שהרבי  הזוכרים  ויש   (38
מפיות (הגש"פ היכל מנחם).

39) ’אוצר' עמ' קלו.
40) שם עמ' קלא, וראה בהגדה הנ"ל.
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גדולים או שלושה קטנים), ובנוסף לכך הניח בפנים חתיכת 
’חריין' שאינה מפוררת41.

* ל'כרפס' שעל הקערה נוטלים חתיכה גדולה של בצל 
(ופעם אחת לקח הרבי בצל שלם) עם קליפתה, ואוכלים רק 

מקצתו (הרבי נטל בסכין מחלקו הפנימי)42.
* מקפידים שתהא ’קערה' לכל בן-מצוות43.

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

מצה44.
* בנים ובנות קטנים חייבים במצוות הסדר לפי הבנתם 
(שזהו גדר ’הגיעו לחינוך'), בכל אחת מהכוסות בנפרד, ולכן 
יש להכין עבור כל אחד ואחד מהם כוס המכילה רביעית45. 

אין רגילים לחנך קטנים לפני גיל מצוות בהסבה46.
אומרים  (יש  לתוכו  לטפטף  כדי  שבור,  כלי  להכין  יש   *
בשימוש  שאינו  כלי  סוג  או  חד-פעמי,  כלי  לוקחים  שאם 

בפסח, דיי בזה)47.
* במשך כל זמן הסדר נמצא כוסו של הרבי, גביע גדול 

של כסף, לימין הקערה48.

’קדש'

אומרים ’אתקינו' דיום-טוב, וקידוש.
עד  למזוג  כוס-של-ברכה,  ובכל  בקידוש  מנהגנו   *
יש  בליל-הסדר  וגם  (כבהבדלה),  החוצה  מעט  שיישפך 

לנהוג כך49.
* הרבי כתב בהגדה "אין מדקדקין שימזוג אחר", ובפועל 

אף לא הניח לאחרים למזוג לו50.
* נוהגים לקדש מעומד, הן בפסח הן בשבת ויום-טוב16. 

וגם השומעים עומדים.
בימינו  הכוס  כשמניח  ביותר.  גדולה  הרבי  של  כוסו   *
אינה מוגבהת טפח מהשולחן, אחר-כך מגביה ידו עם הכוס 
משלושה  למעלה  שמוגבהת  איתא,  הרבי  של  [בהגש"פ 
טפחים מעל-גבי השולחן51]. בכל פעם שנוטל הכוס במשך 

41) שם עמ' קלה.
42) שם עמ' קלג-ד.

43) שם עמ' קכג.
44) שם עמ' קמח.

45) ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תעב סכ"ה, נטעי-גבריאל פסח ח"ב עג,י-יב, 
וש"נ.

שיש  ועוד,  מבן-איש-חי  שהביא  עח,כד  בנטעי-גבריאל  ראה  אך   (46
לחנכם בזה.

47) ראה בהגדה הנ"ל עמ' סח.
48) ’אוצר' עמ' קלח.

49) שם עמ' קמב, וש"נ.
50) שם עמ' קמ-קמא.

51) אלא שהרבי עצמו לא תמיד הגביה כל-כך. ראה יומן משנת תשי"ד 
אודות  עמ' 470-469)  תש"ס,  ברוקלין  (ה),  קודש'  ’שיחות  בסו"ס  (נדפס 

הסדר, עושה כסדר הנזכר בסעיף זה52.
הגפן  ברכת  ובשעת  בנרות53,  עיניו  ייתן   – כשמתחיל   *

והקידוש – בכוס54.
אם  גם  הנרות,  בהדלקת  ’שהחיינו'  שבירכו  ובת  אשה   *

מקדשות בעצמן, לא יברכוה עתה55.
* כל אחת מארבע הכוסות של ליל-הסדר – שותים אותה 

כולה ובבת-אחת 56.
צריכים  וכאשר  הסדר,  בשעת  ’ניגונים'  מנגנים  אין   *
שרים  התינוקות']  יישנו  שלא  ’כדי  [וכן  מה  זמן  להמתין 
משירי ההגדה, כגון ’ממצרים גאלתנו', ’על אחת כמה וכמה' 

וכדומה57.

’ורחץ'

על  בסידור  האמור  את  גם  זו  נטילה  לפני  קרא  הרבי 
’כרפס'58.

’כרפס'

ואחר-כך  מטבילים  גרם59.  מ-15  פחות  שיעורו: 
האפשר.  ככל  לאכילה  הברכה  לתכוף  כדי  מברכים, 
לאוכלו  נוהגים  הכורך.  וגם  המרור  גם  להוציא  ומכוונים 
ממנו  הנותר  את  מחזירים  אין  מכן  לאחר  בהסבה.  שלא 

לקערה (ואף אם נשאר, מסירים ממנה)60.
הרבי הטבילו ג' פעמים במי מלח61.

’יחץ'

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

בין שתי המצות62.
שוברים  היו  נ"ע  ומהוריי"צ  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 

קידושא  אודות   ,16 ס"ע  תקמ"ח  גיליון  ’התקשרות'  דאז.  הסדר  לילות 
רבא. וע"ע.

52) שם עמ' קסז.
ביו"ט  ובפרט  עליהם,  שברכו  מה)נרות  אחד  (עכ"פ  אלו  שיהיו  וטוב   (53

שמברכים גם ’שהחיינו' (לקו"ש דלהלן).
לקוטי- ביו"ט –  רעא,יח-יט.  סי'  אדמוה"ז  משו"ע  הרבי,  של  הגש"פ   (54

שיחות, כרך כב, עמ' 283 ע"פ שוע"ר שם ס"ד.
55) ’אוצר' עמ' קמה, וש"נ.

56) הגש"פ של הרבי.
57) ’המלך במסיבו' ח"א עמ' קמד.

למטבח  ממקומו והולך  קם  הרבי היה  מב.  עמ'  מנחם  הגש"פ היכל   (58
ליטול ידיו (’אוצר' עמ' קמז).

59) ע"פ ’שיעור מקוה' ר"ע קפב.
60) ’אוצר' עמ' קמט.

61) שם עמ' קמח.
62) סידור אדמוה"ז וספר-המנהגים.

על  האצבעות  להעביר  אין  ואחרונים  אמצעיים  למים 
השפתיים – בכל שבעת ימי הפסח16.

על  כמוסיף  ייראה  שלא  ’לחיים',  לומר  נוהגים  אין 
הכוסות86.

כוס  מזיגת  ולפני  הסעודה87,  במשך  מכוסו  שתה  הרבי 
קינחה  השנה)  (כבכל  ואחר-כך  לשוטפה,  מסרה  שלישי 

מבפנים ומבחוץ במפית-נייר88.

’צפון'

לפני אכילת האפיקומן יש לשתות באופן שלא יבואו לידי 
האפיקומן,  את  מוציאים  הסעודה  בסוף  אחר-כך57.  צימאון 
’כזיתים',  שני  לאכול  טוב  כזית.  ואחת  אחד  לכל  מחלקים 
אחד זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עמו16. יש לאכול 
את כולו במקום אחד89. אוכלים בהסבה, ויש לסיימו קודם 

חצות90 (12:39 באזור המרכז).

’ברך'

ברכת-המזון,  קודם  תמיד  אליהו'  של  ’כוס  מזג  הרבי 
זכוכית  בכוס  השתמש  הרבי  שלישי91.  כוס  לו  מזג  ואחריו 
לכוסו של אליהו, ובדקה תחילה בשוליה אם היא חלקה ללא 

פגם92. מקריא ההגדה הוא המזמן 93.
אחרי  עד  הכוס  את  בידו  אוחז  ואחד מהמסובים  אחד  כל 

’בונה ירושלים'94.
כוס  מוזגים  שלישי  כוס  שתיית  אחר  חמתך":  "שפוך 
כל  את  לפתוח  והולכים  דולקים  נרות  לוקחים  רביעית, 
(או  הרבים  רשות  לבין  הסדר  עריכת  מקום  שבין  הדלתות 
לעמוד.  צריך  ואין  בישיבה  חמתך"  "שפוך  אומרים  החצר). 
כל המסובים אומרים זאת במקומם, ורק השלוחים אומרים 

אותו אצל הדלת16.
בה  לבקש  ויש  רבתי,  רצון  עת  היא  הדלת  פתיחת  שעת 

(במחשבה) על עניינים רוחניים94.

מקום, הביצים שבשוק הינן רק "ספנא מארעא" (ראה שם ס"ז).
86) שם, עמ' קפד.

87) לכאורה מקיימים בשתייה זו "קביעת סעודתו על היין" שחייבים בכל 
שליל  יותר  מסתבר  אבל  היום.  בסעודת  להלן  ראה  ביום-טוב,  סעודה 
שתה  לא  כנראה  ואכן  היין".  על  סעודתו  "קבע  תמיד  נחשב  כולו  הסדר 

הרבי רביעית בבת-אחת.
88) שם, עמ' קפח.

89) שו"ע אדמוה"ז סי' תעח ס"ב.
90) שם סי' תעז,ד.ו. וספר-המנהגים (קודם חצות – בסדר א' בלבד).

91) ’אוצר' עמ' קצב.
92) שם, עמ' קצד.
93) שם, עמ' קפט.
94) שם, עמ' קצה.

’הלל' – ’נרצה' 

מדקדקים  אין  לנו".  "לא  מתחילים  חוזרים,  כשהשלוחים 
לומר ’הלל' קודם חצות16.

כסדר  ’הודו',  עונים  לסדר,  מסובים  שאינם  אורחים  גם 
הנהוג בבית-הכנסת בעת אמירת הלל95.

לעולם  כי  "הודו...  פסוקי  כ"ו  הגדול")  ("הלל  באמירת 
חסדו": מכוונים באותיות שם הוי"ה כנדפס בסידור57.

עניא'  לחמא  כב'הא  שלא  אחת96):  (פעם  הבאה"  "לשנה 
כי  מלעיל-מלרע.  בהטעמה  מדקדקים  אין  כאן  שם),  (ראה 
’לשנה  יהיה  וממילא  מיד,  השלמה  הגאולה  שתבוא  העיקר 

הבאה בירושלים'97.
* מנהג בית הרב: אחר אמירת "לשנה הבאה בירושלים", 
שלו,  אליהו [לכוס  של  מכוסו  היין  ושופך  מחזיר  האדמו"ר 
ומהבקבוק לכוסו (לתקן) ושוב] אל הבקבוק [וחוזר חלילה 
פעמים רבות], וכל המסובים מנגנים בשעה זו הניגון "א-לי 

אתה ואודך" – מעשרת הניגונים של רבנו הזקן16.
בשאר  לומר פזמונים (המובאים  נוהגים  אין  הרב  בבית   *

סידורים והגדות-של-פסח)16.
* אין אומרים "חסל סידור פסח"16.

* משנת תשי"א עד תש"ל ועד בכלל, לאחר הסדר (בבית 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ), היה הרבי נוהג להתוועד (כמובן – 

בלא ’לחיים') בבית-הכנסת.
סדר כללי – לעולים ולציבור הרחב

עריכת  אודות  שכתב  ממה  "נהניתי  הרבי98:  ממכתב   *
הסדרים בבית-הכנסת, ושלכל קערה היתה מצה שמורה".

קריאת שמע שעל המיטה:
’שמע'  פרשת  רק  זה  בלילה  מיטתו  על  לקרות  נוהגים 

וברכת ’המפיל'99.

תפילת שחרית

אם לא הספיקו להכין את שני ספרי-התורה לקריאת היום 
מערב יום-טוב, יש לגוללם לפני תפילת שחרית, כדי למנוע 
כנ"ל  בקול  ’הודו'  עונים   שלם,  הלל  דציבורא'100.  ’טרחא 

בלילה.
יתום.  קדיש  יום,  של  שיר  תתקבל.  קדיש   – ההלל  לאחר 

95) ספר-המנהגים, ושם עמ' קצח.
96) הגש"פ של הרבי. וראה תורת-מנחם ח"ח עמ' 83. ’אוצר' עמ' רא

97) לקוטי-שיחות ח"ב ס"ע 543.
98) אג"ק חי"א עמ' סד.

(ספר- יו"ט  כבכל   – השני  ובסדר  ס"א.  תפא  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   (99
המנהגים).

100) כנפסק בשו"ע סי' קמד ס"ג שאין גוללין ס"ת בציבור.
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תחילה ומוודאים את נקיות הידיים. לוקחים את הכלי מלא 
מים ביד ימין ומושיטים אותו ליד שמאל. נזהרים מרטיבות 
פשט  זה  ומנהג  במגבת,  הכלי  את  לאחוז  מנהגנו  בידיים. 
בימינו גם בין נשי ובנות חב"ד. אחרי הברכה ולפני הניגוב 
השפשוף  תחילת  אחרי  בזו.  זו  הידיים  את  יפה  משפשפים 

מתחילים את הברכה.

’מוציא' ’מצה'

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

לעצמו כשהוא אוכל78.
"וייקח המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי השלימות, 

ויאחזם בידו ויברך ’המוציא'...
להישמט  השלישית  המצה  יניח  אלא  מהן,  יבצע  "ולא 
... [על  מידו. ויברך על הפרוסה עם העליונה טרם ישברם 
אכילת מצה]. ויכוון לפטור גם-כן אכילת הכריכה שממצה 
’על   – זו  בברכה  יפטור  האפיקומן  אכילת  וגם  השלישית, 

אכילת מצה'"38.
הרבי מברך את כל הברכות הללו מיושב. נוטל בשתי ידיו 
את שלוש המצות, כשאצבעותיו מפרידות בין מצה למצה, 
להישמט  התחתונה  למצה  מניח  אחר-כך  המוציא.  ומברך 
מידיו, ומברך על אכילת מצה ושובר מהן – בהיותן מכוסות 
ואוכלן  זו  גבי  על  זו  מסדרן  צורכו.  כדי  קטנות  לפרוסות   –
שאינו  ניכר  בבת-אחת.  לפיו  מכניסן  אינו  ידיו.  בשתי  יחד 

בולע את ה'זיתים' בשלמותם79.
הוא  במצה  ’כזית'  ששיעור  הוא,  המקובל  כזית:  שיעור 
שהואיל  לומר80,  מקום  יש  מצת-יד.  כמחצית  גרם,   27
במצת-יד  סמ"ק   27 הרי  נפח,  מידת  הוא  ה'כזית'  ושיעור 
(בלי דחיסה) אינם יותר מ-11 גרם (כרבע מצת-יד). במקום 
הצורך יש לסמוך על זה, ובוודאי ב'זיתים' שמדרבנן שאחרי 

הכזית הראשון.
חלוקת המצה לבני הבית מיד אחר הברכה אינה בבחינת 
הפסק, ואין מקום לעכב את אכילתם עד גמר אכילת בעה"ב. 
לוקח  ומצה,  המוציא  ברכת  לאחר  הנה  בזה,  והמחמירים 
לאחד  או  לזוגתו  ומוסר  לעצמו,  ה'כזיתים'  את  הבית  בעל 
לו  יהיה  שלא  כדי  השאר  לכל  ולחלק  להכין  המבוגרים 
נוספת:  (אפשרות  כשמקבל  ואוכל  מברך  אחד  וכל  הפסק, 
להכין מראש ’כזית' לכל אחד בשקית נפרדת, ורק לצרף לה 

מבציעת בעל-הבית).

במטבח, וכדלעיל – ’אוצר' עמ' קעו).
78) כל השנה – ראה אג"ק חי"ד עמ' כט, שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' 

קמג.
79) ’אוצר' עמ' קעו.

80) ראה יגדיל-תורה נ.י. חוברת סה סי' סד. ובכ"מ.

מסיימים אכילת כל ’כזית' (גם במרור ובכורך) לכתחילה 
עד 4 דקות81, ובלבד שלא ייכנס לחשש ’אכילה גסה'.

’מרור'

מרככים מקצת מהחרוסת שעל הקערה ביין שבתוך הכלי 
את  מנערים  בחרוסת.  המרור  מקצת  טובלים  לכוס.  שתחת 
"על  מברכים  ואז  המרירות.  טעם  יתבטל  שלא  החרוסת, 
אכילת מרור", ומכוונים לפטור בזה גם את המרור שב'כורך', 
את  להרגיש  כדי  היטב,  לועסים  בהסיבה16.  שלא  ואוכלים 

טעם המרירות.
החסה וה'חריין' מצטרפים יחד ל'כזית' מרור82.

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

חריפותו 83.
גרם.   19 מרור  כזית  שיעור   – תורה'  ’שיעורי  ספר  לפי 
להוסיף  דרוש  יותר),  דחוס  (שהוא  קלח  אוכלים  אם  אולם 
לקח  הרבי  השיניים.  בין  שנשאר  מה  עבור  וכן  גרם,  עוד 2 

כשיעור ביצה של ימינו. את קלחי החסה לא אכל84.

’כורך'

לוקחים כזית מהמצה התחתונה וכזית מרור (בסך הכל) 
המרור,  על  יבשה  חרוסת  מעט  מניחים  הסוגים.  משני 
אולי   – חרוסת  מרח  (הרבי  אחר-כך  מיד  אותה  ומנערים 
התמכא  על   – התמכא  מעל  בה  שטבל  החרוסת  כשנפלה 
ולא על העלים. בסוף ה'כורך' היה טובל את חתיכת התמכא 
השלמה בחרוסת, ואוכלה עטופה בעלי החסה – ולא ניער84). 
כורכים אותם יחד, אומרים "כן עשה הילל..." ואוכלים אותם  

ביחד ובהסיבה16.

’שולחן-עורך'

אוכלים את הסעודה שלא בהסיבה16.
בדק  לא  הרבי  הקערה16.  שעל  הביצה  באכילת  מתחילים 
ולא פתח כלל את הביצה לפני אכילתה. טבל אותה תחילה ג' 
פעמים במי-מלח. במשך הסעודה טובל את המצה ג' פעמים 

במלח ואוכלה85.

81) שיעור-מקווה עמ' קפב.
82) שו"ע אדמוה"ז סי' תעג סכ"א.

83) ’אוצר' עמ' קלה-ו.
84) ראה שם עמ' קעט.

85) שם עמ' קפג. ומציין לטעמי המצוות להאריז"ל ס"פ ויקרא, שהאריז"ל 
ס"ח  סו  סי'  ברמ"א  דם (ראה  מחשש  בדקן  ולא  צלויות  ביצים  אוכל  היה 
בכל  הממשלתי  הפיקוח  ע"פ  שכיום  ובפרט  מא).  ס"ק  שם  ובכף-החיים 

1616

לשש  שנשבר  נזדמן  פעם  חתיכות.  לחמש  האפיקומן  את 
חתיכות, והניח האדמו"ר אחת הצידה16.

תחתיהם63.  ולא  כרים,  שני  בין  האפיקומן  את  מצפינים 
"אין נוהגים בחטיפת [’גניבת'] האפיקומן בבית הרב"57.

’מגיד'

מקצת  מגלים  ורק  הקערה,  מגביהים  אין  הרב  "בבית 
המצות"16. הרבי היה נוהג לגלות מקצתן של כל ג' המצות, 
גם הפרוסה, ויש אומרים שהיה מסבבה, שיהיה הצד השלם 

מגולה כלפי חוץ64.
"איתא בכתבי האריז"ל שצריך לומר את ההגדה בקול רינה 
ובשמחה. ויש לומר שלכן היה כ"ק מו"ח אדמו"ר נוהג לומר 
את ההגדה בקול רם, ובזמנים שלא יכול היה לומר בעצמו 
בקול רם, זאת אומרת שנראה לאחר בחושיו הגשמיים שאינו 
אומר בקול רם, היה באותם זמנים דורש מאחרים שיאמרו 

הם בקול רם"65.
(אף-על-פי  עניא"  לחמא  בצירי)  (ה-ה'  "הא  הניקוד: 
שהכוונה היא כאילו אומרים בקמץ, היינו ’זה', ולא ’הנה')57. 

אומרים זאת פעם אחת, ובישיבה66.
ב'מלעיל'  מטעימים   – דישראל"  בארעא  הבאה  "לשנה 
מטעימים   – חורין"  בני  הבאה  "לשנה  ואילו  עבר),  (לשון 

ב'מלרע' (לשון עתיד)16.
* אחרי ’הא לחמא' מסלקים הקערה עם המצות לצד אחר 

(הרבי רק הסיטה קמעה), אך המצות נשארות מגולות67.
* אין צריך לשטוף ולהדיח את הכוס לפני המזיגה, שהרי 

שטפוה והדיחוה קודם הקידוש.

’מה נשתנה'

אם אין לו בן, הבת שואלת. ואם אין ילדים, אשתו שואלת. 
ואם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו68.

וגם  אידיש69),   – רבינו  (בבית  המדוברת  בשפה  שואלים 
השאלות  את  ומפרשים  מפרטים  בלשון-הקודש  המדברים 

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

63) ’אוצר' עמ' קנא.
64) שם, עמ' קנז.

65) שם עמ' קנד (נוסח שונה – ב'תורת מנחם' חט"ז עמ' 196).
66) שם.

67) שם, עמ' קנט.
68) שו"ע אדמוה"ז תעג,מ. התוועדויות תשד"מ ח"ג עמ' 1525.

69) הנוסח המלא באידיש: הגש"פ ’היכל מנחם' עמ' מט. ’שבח המועדים' 
(תשנ"ג) עמ' 207.

מגביהים את הכוס16. והיא שעמדה – בישיבה 70.
הרבי לא היה מניח את הכוס מידיו, עד שמקריא ההגדה 

סיים את הפסקה בקול רם71.
שלוש   – מהכוס  יין  לשפוך  נוהגים  מהכוס:  יין  שפיכת 
פעמים  עשר  ותמרות-עשן";  ואש,  "דם,  באמירת  פעמים 
המכות;  מן  אחת  בכל  אחת  פעם  דהיינו  המכות  בעשרת 
עד"ש,  "דצ"ך,  הסימנים  באמירת  נוספות  פעמים  ושלוש 
שופכים  אלא  אצבע,  על-ידי  יין  מטיפים  אין  באח"ב" 71. 

באמצעות הכוס עצמה72.
בבית הרב נזהרים שלא לשפוך את היין לכלי כשהוא על 
השולחן, אלא כשהכלי התחתון על הארץ72. וכן אין מעבירים 

על-גבי השולחן את הכלי עם היין השפוך.
מילוי הכוס מחדש: הרבי ממלאה עד שנשפכת על גדותיה 

(כמו לקידוש), וממלאה שוב ושוב – ג' פעמים 73.
הארבעה-עשר  אמירת  באמצע  מפסיקים  אין  ’דיינו': 
ביאורים  אומר  היה  לא  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ’דיינו'. 

באמצע ה'דיינו', אלא לפני תחילתם או לאחרי סיומם74.
"רבן גמליאל": 

*במילים "מצה ומרור" הביט הרבי במינים שבקערה74.
השנייה  המצה  את  לאחוז  הרב  בית  מנהג   – זו'  ’מצה   *
והמצה השלישית יחד על-ידי המפה שעליהן, עד "על שום" 

השני16.
על  הידיים  (שתי)  להניח  הרב  בית  מנהג   – זה'  ’מרור   *

המרור והכורך – עד "על שום" השני16.
את  מגביהים  ואחר-כך  המצות  את  מכסים  ’לפיכך'  לפני 
עד  הכוס  את  אוחזים  בקידוש71).  הנהוג  הסדר  (כפי  הכוס 
השולחן,  על  אותה  ומעמידים  הללוי-ה",  לפניו  "ונאמר 
ומגביהים  וחוזרים  הראשונים,  ה'הלל'  פרקי  שני  לאמירת 

אותה לברכת "אשר גאלנו"16.
מיושב,  אותו  וקוראים  שבסדר.  ה'הלל'  על  מברכים  אין 
וכן  מיושב75,  נאמרת  גאלנו'  ’אשר  ברכת  גם  חירות74.  דרך 

ברכת ’בורא פרי הגפן76.
הדינים  כל  את  בלחש  בפיו  הרבי  אמר  ’רחצה'  לפני 

שבסידור, מ'רחצה' עד ’כורך'36.
בודקים  תמיד)77:  ידים  (בנטילת  מנהגנו  ידיים.  נטילת 

70) ’אוצר' עמ' קסז.

71) סידור אדמוה"ז.
72) ’אוצר' עמ' קע.
73) שם, עמ' קעא.

74) שו"ע אדמוה"ז סי' תעג סמ"ז-מח.
75) ’אוצר' עמ' קעד.

76) שם עמ' קעו.
77) ע"פ: סדר נט"י לסעודה ס"א-ו. ’התקשרות' גיליון שט עמ' 18. ספר-
המנהגים עמ' 21. תורת-מנחם, חלק י, עמ' 197 (הרבי קם וניגש ליטול ידיו 


