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ֶפַתח ַער ּבְ ַ   ַהׁשּ

  
  

ְלִמיִדים   !ְיָקִרים ּתַ

ה  ָאנוּ  עֹוְמִדים פִ  ַעּתָ ל ְתחוֹ ּבְ ָרִחים. ָהָאִביב  ֹחֶדשׁ  – ִניָסן ֹחֶדשׁ  ׁשֶ  ַהּפְ

ִרים , ְמַלְבְלִבים  ְרּפָ ּפֹוִרים  ְמעֹוְפִפים  ַהּפַ צֹות ְוַהּצִ -גזֶ מֶּ מִ  ַמְתִאים  ֵאין –   ְמַצּיְ

ֶזה ֲאִויר  ִטּיּול לְ  ֵאֵלינוּ  ְוִהְצָטְרפוּ  ּבֹואוּ ? מּוָכִנים . ָקָצר ְלִטּיּול ָלֵצאת ּכָ

ַחת יתבֵ לְ  ּפַ "ִדי... ִמׁשְ   ַחּבַ

  

ֶנֶגד ָעה  ּכְ ֵני ַאְרּבָ ַחת ּבְ ּפַ "ִדי  ִמׁשְ ָרה ַחּבַ ּבְ  ֶאָחד, ָחָכם ֶאָחד: ּתֹוָרה ּדִ

ֹאל יֹוֵדעַ  ְוֶאָחד, ַיְדָען ֶאָחד, ָנבֹון יר ּבֹואוּ . ִלׁשְ   :יֹוֵתר אֹוָתם  ְוַנּכִ

ן כֹור ַהּבֵ ים – ַהּבְ ל ֶאת יֹוֵדעַ , ֶהָחָכם ַחּיִ "ד  יגֵ ִמְנהֲ  ּכָ . ִניָסן ְלֹחֶדשׁ ַחּבַ

ָכל ֶאְתֶכם  ְלַהְדִריךְ  לוֹ ָיכ הּוא  ֲעׂשֹות ַמה ָנתּון ֶרַגע  ּבְ שׁ  –  ְוֵכיַצד ּלַ  ַמּמָ

ְדָיה  ֶכת ֶאְנִציְקלֹוּפֶ   !ְמַהּלֶ

ן ִני ַהּבֵ ֵ בֹון  ִני בֶּ  –  ַהׁשּ ָמעּוָתם ֶאת ֵהיֵטב ֵמִבין, ַהּנָ ל ַהֲחִסיִדית ַמׁשְ  ׁשֶ

ַסח ְיֵמי ֲעִלים ַהּפֶ ר יֹוֵדעַ  הּוא . ַהּנַ י ָלֶכם ְלַסּפֵ ה ּכִ ּצָ ּטּול' ִהיא ַהּמַ  ְוִכי', ּבִ

ָכל  םיִ רַ צְ ִממִּ   ָלֵצאת  ֵישׁ  ְרצוּ   ִאם .  יֹום  ּבְ ם  הּוא   ּתִ יךְ   ּגַ ר  ַיְמׁשִ  ַעל  ָלֶכם   ְלַסּפֵ

ל ַמהּוָתם ע  ׁשֶ ל ַאֲחרֹון ֶאת חֹוְגִגים ַמּדּועַ  ַוֲאִפּלוּ  ּכֹוסֹות ַאְרּבַ ַסח ׁשֶ   ...ּפֶ

ן י  ַהּבֵ ִליׁשִ ְ ְדָען   ִנידָּ   –   ַהׁשּ ִקי,  ַהּיַ  ַמהוּ   ָלַמד  הּוא.  ֵהיֵטב   חסַ פֶּ   כֹותלְ הִ בְּ   ּבָ

ָחֵמץ ָהִאּסּור  ָסֵפק ֵאין, וְ ָחֵמץ ִרים כְ וֹ מ  יתַ מָ . ִקְטִנּיֹותבְּ  ָהִאּסּור ּוַמהוּ , ּבֶ

ִעם  ִקיאּות  ׁשֶ זוֹ   ּבְ ל  עֹוד  הּוא   ּכָ דֹול  ְלַרב  ִיְגּדַ  ָלֵצאת  ְויּוַכל,  כֹותלָ הֲ   ּופֹוֵסק  ּגָ

ֵלב תִליחוּ שְׁ לִ    !ט קֵ שָׁ  ּבְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ן א ֹוֵדעַ י ַה", ָהְרִביִעי ְוַהּבֵ ָטן הּוא , "לוֹ ִלׁשְ ֲחבּוָרה  ַהּקָ ּבַ ֶלא ֹלא. ׁשֶ  ּפֶ

ם ּלָ ּכֻ הבְּ   לוֹ   קֹוְרִאים  ׁשֶ ן  הּוא ".  יאּולִ שָׁ "  ִחּבָ ּנֵ יֹות  ֶאת  ֵהיֵטב  ׁשִ ׁשְ  ְויֹוֵדעַ ,  ַהּקֻ

א  ָבִקי אֹוָתם  לוֹ ִלׁשְ ם  הּוא . ְוָרִגיל ּכְ ה –  ֵסֶדר אֹוֵהב דוֹ ְמא ּגַ  הּוא ! ֻעְבּדָ

ל ֶאת יֹוֵדעַ  ִית. ִעְבִריתבְּ  אֹוָתם  ִעים צְ בַ מְ  ְוֵכיַצד", ֶדרסֵ ַה"  יִסיָמנֵ  ּכָ ּבַ  ּבַ

ר יאּולִ שָׁ  – ּוְבטּוִחים ְרגּוִעים ֶדר ֶאת ְיַסּדֵ ֲהֵסָבה  ַהּסֵ  ַהּטֹוב דַהצַּ  ַעלּבַ

יֹוֵתר   !ּבְ

  

ַעת ִנים  ַאְרּבַ א –  ֶאָחד ם תָ סְ  ְוֹלא, ֶאָחד ֵהם ָהֵאּלוּ  ַהּבָ ל ֶאּלָ  ֶאָחד ּכָ

  .ְוֶאָחד

ל ֶכם  ֶאָחד ּכָ תֹוכוֹ  ִלְכֹלל לוֹ ָיכ ֵמִאּתְ ֹחֶדשׁ  ּבְ ַעת ֶאת ַהזֶּה ּבַ ִנים ַאְרּבַ  ַהּבָ

לוּ  ֶעְזַרת, ַהּלָ ם  ַהחֹוֶבֶרת ּבְ ַאּתֶ ו ַמְחִזיִקים  ׁשֶ יֶ  ַעְכׁשָ   .ְדֶכם ּבְ

ְטנוּ   זוֹ   חֹוֶבֶרתבְּ  ֶדר  ֶאת  ֲעבּוְרֶכם   ִלּקַ "ד,    יגֵ ִמְנהֲ ,  ְוִסיָמָניו  ַהּסֵ  ִהְלכֹותַחּבַ

ִרּיֹות  גַהחַ  ב,  ָהִעּקָ י  ּוִמְכּתַ ָבֵאר  ָהַרּבִ ָמעּות  ֶאת  ַהּמְ ׁשְ ל  ַהֲחִסיִדית  ַהּמַ  ַהַחג   ׁשֶ

  ו.יּומֹוִטיבָ 

ַחג ַסח  ּבְ ל  ִכְפַלִים בְּ   ֲחׁשּוָבה  זוֹ   ְיִדיָעה   ַהּפֶ  תָּ דְ גַּ ְוהִ "   א וֹ להֲ   –   ַאֵחר  ַחג  ִמּכָ

ְצו הּוא" ְלִבְנךָ  ִלי –! ַהַחג תוֹ ִמּמִ יֶ  זוֹ  יִדיָעהלִ  ַהּכְ ם ְוָכךְ , ְדֶכםּבְ ַמן  ּגַ  ַהזְּ

ן ּנֵ ָבִרים  ֶאת ְלׁשַ ל תֹוֶעֶלתלְ  ֵהיֵטב  ַהּדְ ֵני ּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ   .ַהּמִ

ֶכם ְמַאֵחל ֲאִני ר ַסחפֶּ  ְלֻכּלְ ׁשֵ מֵ  ּכָ ְקָוה ִמּתֹוךְ , חַ ְוׂשָ  ָמהלֵ שְׁ  מּוָנהאֱ וֶ  ּתִ

עֹוד ָנהבְּ  ׁשֶ ה זוֹ  ׁשָ ַסח ֶאת ְלַקּיֵם ִנְזּכֶ ִהְלָכתוֹ  ַהּפֶ ֵבית ּכְ שׁ -ּבְ ְקּדָ  ַהּמִ

י ִליׁשִ ְ ה ַהׁשּ ָבִחים ִמן ֶלֱאֹכל ְוִנְזּכֶ ָסִחים ּוִמן ַהזְּ ה, ַהּפְ ֻאּלָ ּגְ ית ּבַ  ָהֲאִמּתִ

ֵלָמה ְ   !וּ אנַ , ְוַהׁשּ

ל ַהּכֵֹהן ְמַנֵחם ָהַרב  ֶמעְנּדֶ
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ב ְכּתָ   ְיהּוִדי ְלָכל ְמֹיָעד ַהּמִ

ָרֵאל ֵני ּוְבנֹות ִיׂשְ ֵהם  ֶאל ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ

  ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ 

לֹום ּוְבָרָכה!    ׁשָ

ַסח ִסיס – ּפֶ ים ְלָכל ּבָ   ַהַחּגִ

ת ָהְרָגִלים (פֶּ  ֹלׁשֶ ין ׁשְ ַסח, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ֵאינֹו ַרק ָהִראׁשֹון ּבֵ בּועֹות ְוֻסּכֹות),  ַסח,  ַחג ַהּפֶ ׁשָ

י  ם הַ -ּכִ ְך הֲ ִאם ּגַ ים. ּכָ ִסיס" ְלָכל ַהַחּגִ ן "ּבָ בּועֹות, ְזַמן ַמּתַ ָ ירֹות  -ֵרי ַחג ַהׁשּ ּתֹוָרֵתנּו, ָקׁשּור ְיׁשִ

ֶהן הוֹ  ּבָ ּכֹות ׁשֶ ַסח, ֵזֶכר ַלּסֻ ְך ְלַחג ַהּפֶ ְזּכֶֹרת ְוֶהְמׁשֵ ה ּתִ ּכֹות ְמַהּוֶ ַסח, ְוַחג ַהּסֻ יב  ִעם ַחג ַהּפֶ ׁשִ

ֵני  הֹוִציאֹו אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. -ה' ֶאת ּבְ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ

ָקִחים ַסח ַהּלְ ים ִמּפֶ ִרּיִ ים ִעּקָ   ּוְכָלִלּיִ

ים  הּוִדּיִ ים ַהּיְ ַחּיִ ַסח ּבַ ּתֹוֵפס ַחג ַהּפֶ ִזי ׁשֶ ְרּכָ קֹום ַהּמֶ ּמָ ב ּבַ ֵ ִהְתַחׁשּ ָקִחים ִמן   – ּבְ ַהּלְ רּור ׁשֶ ּבָ

ה נַ ַהַחג ַהזֶּה  ִמּדָ ים ּבְ ים ּוְכָלִלּיִ ִרּיִ יֹוֵתר, ַוֲהֵרי ֵהם ִעּקָ ּמּוָבן   –ֲעָלה ּבְ ָכל ִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה (ּבַ ּכְ

ים   ֵהם ִנְצִחּיִ קֹומֹות.   –"הֹוָרָאה"), ׁשֶ ים ּוְלָכל ַהּמְ ַמּנִ ֵני ּתֶֹקף ְלָכל ַהזְּ   ֵהם ּבְ

ָלִלי ָהִעְנָין ל ַהּכְ ַסח ׁשֶ   ֵחרּוֵתנוּ  ְזַמן – ּפֶ

למִ  הֹוָרָאה ְיסֹוִדית. ּכָ ׁש ּכְ ּמֵ ִעְנְיֵני ַהַחג ָעׂשּוי ְלׁשַ ם ּבְ ָרט ְמֻסּיָ ֲאִפּלּו ּפְ ן  -זֶּה מּוָבן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ָלִלי ִמּתֹוְך ִעְנְיֵני ַהַחג, ְוָכל  י ִעְנָין ּכְ ָבר ָאמּור ְלַגּבֵ ַהּדָ ן ְוַקל-ׁשֶ ּכֵ י  וָ -ׁשֶ ְך הּוא ְלַגּבֵ ּכָ ֹחֶמר ׁשֶ

ל ַהַחג, ְוהּוא ִעְנָין   ְכנֹו ׁשֶ ֶעֶצם ּתָ ׁשּור ּבְ ַסח הּוא ְזַמן ֵחרּוֵתנּו. – ַהּקָ ַחג ַהּפֶ ה ׁשֶ   ָהֻעְבּדָ

ֶלא יִציַאת ַהּפֶ ּבִ   ִמְצַרִים ׁשֶ

ָדָבר ֶזה ַעְצמֹו   ְצַרִים    –ּבְ ְחְררּות ִמּמִ ּתַ ה ְוַהִהׁשְ ֻאּלָ ְטמּונֹות הֹוָראֹות ַרּבֹות, ְוַעל    –ִעְנַין ַהּגְ

ה  ַאַחת ֵמהֶ  ֻאּלָ י ֹאֶפן ַהּגְ ָנה ְלַגּבֵ ּוָ אן. ַהּכַ ב ּכָ ֵני   – ן ִנְתַעּכֵ ְחרּור ּבְ ׁשִ ּבְ ֶלא ֶהָעצּום ׁשֶ ָרֵאל  -ַהּפֶ ִיׂשְ

ּתֹוָרה:   ה ֲחָזָקה ּבַ ִמּדָ ׁש ּבְ ָבר ֻמְדּגָ ַהּדָ ִמְצַרִים, ּוְכִפי ׁשֶ ּבֹו ָהיּו ְנתּוִנים ּבְ ְעּבּוד ׁשֶ ִ ה  ִמן ַהׁשּ "ֲהִנּסָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ה  ֱאֹלִקים ָלבֹוא  ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים גו', ּכְ ַמּסֹת ּבְ ֶרב ּגֹוי, ּבְ ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ

ִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך"   . ָלֶכם ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּבְ

ָרֵאל ַעם ִמְצַרִים ִיׂשְ מוֹ  – ּבְ ר ּכְ ֶבֶטן ֻעּבָ   ּמוֹ ִא  ּבְ

ל "ּגֹוי  ה ָהָיה ׁשֶ ֻאּלָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּגְ ב ִיׂשְ ֶקֶרב ַמּצַ י ְנֻקּדֹות: ּבְ ּתֵ א ׁשְ ָבר ֶזה ְמַבּטֵ   ּגֹוי". ּדָ

ֵני  ל "ּגֹוי"-ּבְ ב ׁשֶ ַמּצָ ה, ּבְ ֻאּלָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, עֹוד ִלְפֵני ַהּגְ ָרֵאל ָהיּו ּבְ י  -ְלאֹום ַעל – ִיׂשְ ּפִ

ִלים ֻקּבָ ל ַהּמּוָבִנים ַהּמְ ּה ַחיּו ּוָפֲעלּו, ְוָכְך    ;ּכָ ּבָ ן) ׁשֶ ּלֹו (ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶ ּלֹו, ֶאֶרץ ִמׁשּ ֶ ָפה ִמׁשּ ַעל ׂשָ ּבַ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ִפי ׁשֶ ֶקֶרב" ּגֹוי, ּכְ גֹוי "ּבְ ַחד ִעם ֹזאת ָהיּו ּכְ ּיַ א ׁשֶ ְמָתֲאִרים  ְבָרָכה  לִ -ָהְלָאה. ֶאּלָ

ֶבֶטן אִ  ר ּבְ ֻעּבָ ֶבֶטן אִ ּמֹו ֹזאת: ּכְ ר ּבְ ם ָהֻעּבָ ָדה. ּגַ ֵלם  ִלְפֵני ַהּלֵ ָבר ַחי, ׁשָ ֶעֶצם, ּדָ ּמֹו הּוא, ּבְ

ׁש לֹו ֹראׁש ְוָכל ָהֵאיָבִרים.  ּיֵ ָלם ׁשֶ ַעל ּגּוף ֻמׁשְ ַח, ּבַ ּתֵ   ּוִמְתּפַ

ל ְמִציאּות ַעְצָמִאית, ֵאין לֹו  ָלל ּכָ ה ּכְ ָבר, ֵאין הּוא ְמַהּוֶ ל ּדָ ַרם, ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ֶכל ְוֶרֶגׁש  ּבְ ׂשֵ

ּלֹו, ְלָכל ָמקֹום  ֶ ָהֵאם הֹוֶלֶכת  ִמׁשּ זֹון   –ׁשֶ ּמָ ר אֹוטֹוָמִטית, הּוא ִנזֹּון ַרק ּבַ ם הֹוֵלְך ָהֻעּבָ ְלׁשָ

ָהֵאם אֹוֶכֶלת, ְוָכְך ָהְלָאה.    ׁשֶ

ן ַסח ָקְרּבַ ִציָאה ַהְתָחַלת – ּפֶ   ַהּיְ
ְצַרִים ְוַהִהְתַנּקּות   ִמּמִ

ָבם ם ַמּצָ ְך ָהָיה ּגַ ֵני   ּכָ ל ּבְ ל  -ׁשֶ ה. ֵהם ָאְמָנם ָהיּו "ַעם" ִמּכָ ֻאּלָ ִמְצַרִים ִלְפֵני ַהּגְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ת ְמֻיֶחֶדת וְ  ְלּבֹׁשֶ ָאמּור, ַוֲאִפּלּו ִעם ֶאֶרץ ְמֻיֶחֶדת, ּתִ ִחינֹות, ּכָ ', ֲאָבל ֵהם ָהיּו ּכֹה  כוּ ַהּבְ

ין  ִדים ְוֹכה ִנְטָמִעים ּבֵ ְעּבָ ֵהם עֹוְבִדים ֶאת  ְמׁשֻ ר ְלַדּמֹות ׁשֶ ָהָיה ֶאְפׁשָ ְצִרים, ַעד ׁשֶ ַהּמִ

ֶרב  -ָהֲעבֹוָדה  ל "ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ִמּקֶ א ָהִעְנָין ׁשֶ ֶלה. ְוָאז ּבָ ָהָיה ַהּטָ ְצִרי, ׁשֶ ָזָרה, ָהֱאִליל ַהּמִ

יתוֹ  ֵראׁשִ ֵני  ּגֹוי", ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ֻעְבּדָ ָרֵאל ָלְקחּו ְלֵעינֵ -ָהְיָתה ּבָ ָעה  ִיׂשְ ׁשָ ֶבׂש, ּבְ ְצִרים, ּכֶ י ַהּמִ

ים הָ  ָבׂשִ ָאמּור ָהיּו ַהּכְ ּכָ ֶבׂש  ׁשֶ א ּכֶ ֵאינֹו ֶאּלָ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוהֹוִכיחּו ׁשֶ "ֲעבֹוָדה ַהזָָּרה" ׁשֶ

הּוא "מּוָכן" ַעל ֱאָכל ְלַאַחר ׁשֶ ה ַעל -ַלֲאִכיָלה, ַהּנֶ ֻצּוֶ ּמְ דֹושׁ  ְיֵדי-ְיֵדי ֵאׁש (ּכַ רּוךְ -ַהּקָ ),  אהוּ -ּבָ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו".   "ֹראׁשוֹ   ַלֲאִכיָלה   ַעל ּכְ

ת ִלְפָעִמים ׁשַ   ָטעּות ִהיא ָהַעְצָמאּות ַהְרּגָ

אן ָאנּו לֹוְמִדים הֹוָרָאה:    ּכָ

ַעל   ְבָיכֹול, ָאָדם ַעְצָמִאי, ּבַ הּוא, ּכִ ִביב לֹו ׁשֶ ּסָ ּמִ לֹות ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ׁשֶ ָאָדם ָעלּול ְלַהׁשְ

ֶכל   ד ְועֹוֵבד לַ ׂשֵ ְעּבָ הּוא ְמׁשֻ ר אֹוְמִרים ָעָליו ׁשֶ ּלֹו, ְוַכּדֹוֶמה, ְוַכֲאׁשֶ ֶ ּלֹו ְוֶרֶגׁש ִמׁשּ ֶ -"ֲעבֹוָדה ִמׁשּ



  

6  

  

  
  
  
 

  

ִביבֹו   ּסְ ּמִ ים ׁשֶ ל ָהַעּמִ ְכִרית ְוׁשֶ ִביָבה ַהּנָ ל ַהּסְ ן   –ָזָרה" ׁשֶ הּוא ּבֶ י -הּוא טֹוֵען ׁשֶ - חֹוִרין ּוִבְלּתִ

לּוי.    ּתָ

ָחד ָאָדם יׁש  ינוֹ ֵא  – ְמׁשֻ לּות ֶאת ַמְרּגִ   ַהּגָ

זֹו?  זֹו ְוָטעּות ֲחמּוָרה ּכָ ֵצר ֲהָנָחה ּכָ יַצד ְיכֹוָלה ְלִהּוָ   ּכֵ

ִכיָרה ָהַעְצִמית" ָלַעְבדּות: ָהְרִדיָפה ַאֲחֵרי   ָבר ֶזה ַעְצמֹו הּוא ּתֹוָצָאה ִמן "ַהּמְ ּדָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ל  ֲאַות  ֵהֶלְך ָהרּוַח ָהַרְעיֹוִני ׁשֶ ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ("ֹראׁשֹו"), אֹו ַאֲחֵרי ִסּפּוק ּתַ ִביָבה ְוׁשֶ ַהּסְ

ֲאַות ָהֲאִכיָלה ל ּתַ ָלִלי ׁשֶ א ַהּכְ ּנֹוׂשֵ ְכָללֹות ּבַ ֲאוֹות ֲאֵחרֹות (ַהּנִ בֹוד אֹו ּתַ אֹו   ,"ִקְרּבֹו") – ַהּכָ

ָרָעיו"), אֹו אַ  ם ַיַחד ַאֲחֵרי ִאיְנְסִטיְנְקִטים ְנמּוִכים יֹוֵתר ("ּכְ ּלָ א   – ֲחֵרי ּכֻ ֵאינֹו ֶאּלָ ַעד ׁשֶ

ר  ְזּכָ ּנִ ֲאָוה ְוָכבֹוד, אֹו, ּכַ ְנָאה, ּתַ ָחד ִמּקִ ְהיֹותֹו ְמׁשֻ י ּבִ ְמֵעי ִאּמֹו", ִאם ּכִ ר ּבִ ְבִחיַנת "ֻעּבָ -ּכִ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו"  ָגלּותֹו  – ְלֵעיל, "ֹראׁשֹו ַעל ּכְ ָלל ּבְ ְפלּוָתּה  ֵאין הּוא ָחׁש ּכְ ׁשִ ַהּנֹוָרָאה ּבְ

ִאּלּו הּוא  -"ֶעֶבד ַלֲעָבִדים", ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדהכְּ  ֶלה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ הּוא ַמׁשְ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ָזָרה, ְוַעד ּכְ

ן ָאדָ    חֹוִרין.-ם ּבֶ

ּטּול ְיֵדי ַעל ב יֹוְצִאיםַלה'  ּבִ ּצַ לּות ִמּמַ   ַהּגָ

ֲאִפלּ  ֵדנּו ׁשֶ ַסח ּוְמַלּמְ א ַחג ַהּפֶ ֹתָאר ְלֵעיל, ֲהֵרי ִאם ַרק ִיְזּכֹר ָהָאָדם ֶאת "וַ ּבָ ּמְ ב ּכַ ַמּצָ ר  אמֶ ּיֹ ּו ּבְ

ֲחטּו אֹותֹו" ְטִביַחת הָ שֶׁ ה", ֶאת ּתֹוַרת מֹ שֶׁ ל מֹ ה' אֶ  ַע ֶאת "ְוׁשָ ל ְלַבּצֵ - "ֲעבֹוָדה ה, ִיְהֶיה ְמֻסּגָ

ְרָפּה "ְצִלי ֵאׁש, ֹראׁשֹו ַעל   ּלֹו, ּוְלׂשָ ל  ָזָרה" ׁשֶ ֵאׁש ׁשֶ ֹרף ֶאת ַהּכֹל ּבָ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו", ִלׂשְ ּכְ

ָך ּוְבָכל ְמֹאדֶ  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ָלה  "ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְ ְהֶיה ֶאְצלֹו "ּכָ ּיִ ָך", ַעד ׁשֶ

ֵאִרי ּוְלָבִבי, צּור   ּגּופֹו ְוִנשְׁ ְוֶחְלִקי   ְלָבִבי ׁשְ ִמיד ֶלֱאֹלקּות. ָמתֹו כָּ , ֱאֹלִקים ְלעֹוָלם", ׁשֶ   ִלים ּתָ

ּטּול ְיֵדי ַעל ֹפַעל יֹוְצִאיםַלה'  ַהּבִ לּות ּבְ   ֵמַהּגָ

דֹושׁ  ֶרב ּגֹוי", ַהּקָ ל "ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ִמּקֶ רּוךְ -ִויֵהא ָאז ָהִעְנָין ׁשֶ הּוא ַיֲהֹפְך אֹותֹו ִמן  -ּבָ

ֶצה, ִמן ָהַעְבדּות  ֶצה ֶאל ַהּקָ תּוב: ַהּקָ ּכָ ית, ּכַ יֹוֵתר ֶאל ַהֵחרּות ָהֲאִמּתִ ֵפָלה ּבְ ְ הֹוִציאֲ  ַהׁשּ ָך  "ּבְ

ַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָהר ַהזֶּה".   ְצַרִים ּתַ   ֶאת ָהָעם ִמּמִ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  – ִפי ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה', ּכְ ית ְקׁשּורֹות ּבַ   ִלְבָרָכה -ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוֵחרּות ֲאִמּתִ

ֵניְמִרים: "ֲעָבַדי הֵ אוֹ  ילָ -ם" (ּבְ ָרֵאל ֵהם ַעְבֵדי ה', ּוִמּמֵ   ) "ְוֹלא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים". –א  ִיׂשְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ה ִמְצַרִים ְיִציַאת ֶאת ִלְזּכֹר ַמֲעׂשֶ ֹפַעל ּבְ   ּבְ

ָכל ְיֵמי  -ֵרי ִמְצַות הֲ  יר ְוִלְזּכֹר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ל ְיהּוִדי ְלַהְזּכִ ה ִמן ַהּתֹוָרה ַעל ּכָ ֲעׂשֵ

ְלבַ  רֹון ּבִ ּכָ זִּ ָבר ּבַ ֵאר ַהּדָ ָ ּלֹא ִיׁשּ לּוי ּבֹו, ׁשֶ ל ַהּתָ ילֹות. ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ִמים ּוַבּלֵ ּיָ ָנה, ּבַ ָ   ד, ַהׁשּ

בֹוא ִליֵדי הַ  ּיָ י ִאם ׁשֶ י ַהּיֹוםּכִ ַחּיֵ ָמה ּבְ דֹושׁ -ְגׁשָ רּוךְ -יֹום. ָאז עֹוֵזר ַהּקָ ְחֵרר  -ּבָ ּתַ הּוא ְלִהׁשְ

ל "אֹותֹות  "מִ  ֹאֶפן ׁשֶ ָאה ּבְ ְחְררּות ּבָ ּתַ ית, ְוַהִהׁשְ יַע ְלַעְצָמאּות ְוֵחרּות ֲאִמּתִ ְצַרִים" ּוְלַהּגִ ּמִ

מָ  רּוָרה ּוַמׁשְ צּוָרה ּבְ ָבר ִנְרֶאה ָלֵעיַנִים. ּומֹוְפִתים" ַעד "ְלֵעיֶניָך", ּבְ ַהּדָ   עּוִתית ַעד ׁשֶ

ָכל ִמְצַרִים ְיִציַאת ְזִכיַרת ִמְצַות ִקּיּום   יֹום ּבְ
ק ה ֶאת ְמַחּזֵ ֻאּלָ   ַהּגְ

י  ל ֶאָחד ַלֲעֹרְך ַהֲעָרָכה ְנכֹוָנה ּוִבְלּתִ ַסח ְיעֹוֵרר ֶאת ּכָ ַחג ַהּפֶ ֻמְטֵעית  -ְיָבֵרְך ה' ְוַיְצִליַח, ׁשֶ

ל  יו  ׁשֶ ַחּיָ ָלל, ּבְ ֵחֶלק ִמן ַהּכְ ְפָרט ְוֵהן ּכְ י "ְזַמן ֵחרּוֵתנּו", ֵהן ּכִ ב ּבֹו הּוא ִנְמָצא ְלַגּבֵ ּצָ ַהּמַ

ְיָלה   ּיֹום ּוַבּלַ ְצַות ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּמִ ים, ְוׁשֶ יו ְוִהְתַנֲהגּותֹו ַהֶחְבָרִתּיִ ים ּוְבַחּיָ ּיִ ָהִאיׁשִ

נָ  ָ ָכל ְימֹות ַהׁשּ ה ְוֶאת ַהֵחרּות. ּבְ ֻאּלָ ַחזֵּק ְוַתֲעִמיק ֶאת ַהּגְ   ה ּתְ

ן בָּ  ּכֵ ּקֶֹדׁש". ׁשֶ ּוּוי "ַמֲעִלין ּבַ ִמיד ָמקֹום ְלַקּיֵם ֶאת ַהּצִ ה, ֵיׁש ּתָ ָ ְבָכל ִעְנְיֵני טֹוב ּוְקֻדׁשּ   ֶזה, ּכִ

ה ֻאּלָ ָרִטית ִמּגְ ה ּפְ ה ִנְזּכֶ ָלִלית ִלְגֻאּלָ   ּכְ

ָרִטית בְּ  ה ַהּפְ ֻאּלָ ה ָהִראׁשֹוָנה,  ּוִמּגְ ֻאּלָ ּגְ ָהָיה ּבַ ָרֵאל, ּוָבֹאֶפן ׁשֶ ַלל ִיׂשְ ת ּכְ ָקרֹוב ִלְגֻאּלַ

ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים" ַמּסֹת ּבְ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו    –" ּוְלַמְעָלה ִמזֶּה  ּבְ ַהְבָטָחה "ּכִ ּכַ

ל ְיִציַאת  ים ׁשֶ ּסִ י ַהּנִ ֲאִפּלּו ְלַגּבֵ יחַ  ִנְפָלאֹות", ׁשֶ ִביַאת ְמׁשִ ה ִנְפָלאֹות, ּבְ -ִמְצַרִים ִיְהיּו ֵאּלֶ

ׁש.  ָקרֹוב ַמּמָ   ִצְדֵקנּו, ּבְ

ֵמחַ  ר ְוׂשָ ׁשֵ ַסח ּכָ ת ַחג ּפֶ ִבְרּכַ   ּבְ
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מֹות ַהַחג   ׁשְ

ַסח" ֵני ַחג ַהּפֶ י ּבְ ּתֵ ג ַעל ּבָ ַסח ה' ְוִדּלֵ כֹורֹות ּפָ ת ּבְ ֵעת ַמּכַ ּבְ ם ַהּנֵס ׁשֶ ָרֵאל,  -" ַעל ׁשֵ ִיׂשְ
ְבכֹוֵרי ִמְצַרִים.  ה ּבִ ָעׂשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבכֹוֵריֶהם ּכְ   ְוֹלא ָהַרג ּבִ

ּצֹות" ְצָוה ֶלֱאֹכל ּבֹו ַמּצֹות.  ַחג ַהּמַ ם ַהּמִ   " ַעל ׁשֵ

ְצַרִים. ַחג ָהָאִביב" ם ָיָצאנּו ִמּמִ ָנה, ּובֹו ּגַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְתקּוַפת ָהָאִביב ּבְ י ַהַחג ָחל ּבִ   ", ּכִ

ֵני ֵחרּותַחג הַ " אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ְלַאַחר -", ְלֵזֶכר ְיִציַאת ּבְ ְצַרִים ְלֵחרּות ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ
רֶ  ִנים.   ךְ ֲעבֹוַדת ּפָ ל ְמאֹות ׁשָ   ׁשֶ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ת ַהֹחֶדׁש  ָרׁשַ   ּפָ

ת ֹראשׁ  ּבַ ׁשַ ת ַהֹחֶדׁש, -ּבְ ָרׁשַ דֹושׁ ֹחֶדׁש ִניָסן, אֹו ַהּקֹוֶדֶמת ָלּה, קֹוְרִאים ֶאת ּפָ ּה ַהּקָ - ּבָ

רּוךְ  ְצַרִים ְוִנְבֲחרּו ְלעָ -ּבָ ָרֵאל ִמּמִ י ֹחֶדׁש ִניָסן, ּבֹו ָיְצאּו ִיׂשְ ה, ּכִ ד ֶאת ֹמׁשֶ ם, הּוא  הּוא ְמַלּמֵ

ְתקּוַפת ָהָאִביב,   ים. ֹחֶדׁש ֶזה הּוא ּבִ יֹוֵתר ְלָפָניו ְוהּוא ִיְהֶיה ִראׁשֹון ֶלֳחָדׁשִ ַהֹחֶדׁש ֶהָחִביב ּבְ

ה: "ָאִביב" ָאב לְ ְוֶרֶמז ְלכָ  ּלָ לֹוַמר ִראׁשֹון לְ ְך ַהּמִ ר  י"ב, ּכְ ה זֹו ִנְזּכָ ָפָרׁשָ ים. ּבְ י"ב ֶהֳחָדׁשִ

יר ְלַעם ֵדי ְלַהְזּכִ ַסח, ּכְ ן ַהּפֶ ם ִעְנַין ָקְרּבַ ן ּוְלִהְתּכֹוֵנן ַלֲעלֹות  -ּגַ ְרּבָ ָרֵאל ְלָהִכין ֶאת ַהּקָ ִיׂשְ

דֹושׁ ָלֶרֶגל. ֹחֶדׁש ִניָסן, ַמזָּלֹו הּוא טָ  ַסח. ַיַעְזֵרנּו ַהּקָ ן ּפֶ י ָהיּו ַמְקִריִבים ּבֹו ָטֶלה ְלָקְרּבַ -ֶלה, ּכִ

רּוךְ  ֵבית-ּבָ ַסח ּבְ ן ַהּפֶ ָנה זֹו ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרּבַ ׁשָ ָבר ּבְ י,  -הּוא ְלַקּיֵם ּכְ ִליׁשִ ְ ׁש ַהׁשּ ְקּדָ ַהּמִ

  ָאֵמן! 

  
ת ָהִאיָלנֹות ְרּכַ   ּבִ

יֵמי ִניָסן ְוָרָאה ִאיָלנֹות   ַהּיֹוֵצא ּבִ

ּמֹוִציִאין  ה    ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ַרח, ָצִריְך ְלָבֵרְך: "ּבָ ּפֶ

ּלֹא ִחסַּ  ר ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ

ִרּיֹות טֹובֹות  לּום ּוָבָרא ּבֹו ּבְ עֹוָלמֹו ּכְ ּבְ

ֵני ָאָדם". יְוִאיָלנֹות טֹובֹות לֵ  ֶהם ּבְ ָהנֹות ּבָ

רֹוֶאה ְוֵאינ ַפַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ א ּבְ ֹו ְמָבֵרְך ֶאּלָ

ָנה.  ָכל ׁשָ   ּבְ

ִריָחה ִלְפֵני   ל עֹוד ֵיׁש ּפְ ר ְלָבְרָכּה ּכָ ְלַבד ְוֶאְפׁשָ ֹחֶדׁש ִניָסן ּבִ ת ָהִאיָלנֹות הּוא ּבְ ְרּכַ ְזַמן ּבִ

רֹות ֵמָהִאיָלן.  ְצאּו ַהּפֵ ּיָ   ׁשֶ
   

יִאים  ׂשִ נֹות ַהּנְ   ָקְרּבְ

ְחַנְך  ּנֶ ׁשֶ ַח בְּ ּכְ ְזּבֵ נֹוֵתיֶהם ַלּמִ יִאים ֶאת ָקְרּבְ ׂשִ ן ִהְקִריבּו ַהּנְ ּכָ ׁשְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ַהּמִ י"ב ַהּיָ

ִמים ֵאּלּו נֹוֲהִגים   ָכל יֹום ִמּיָ נֹו. ּבְ יא ַאֵחר ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ל יֹום ָהָיה ָנׂשִ ל ֹחֶדׁש ִניָסן, ּכָ ׁשֶ

ל   יא" ׁשֶ ׂשִ ן ַהּנָ ת נָ ִלְקֹרא ֶאת "ָקְרּבַ ָרׁשַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַמְתִחיִלים מִ ׂשֹאֹותֹו יֹום ִמּפָ "ַוְיִהי  א. ּבַ

ּלֹות מֹ  יֹום ּכַ ת  ' ּוַבּיֹום הַ כוּ ה" וְ שֶׁ ּבְ ָפָרׁשַ יִכים ּבְ ַח" ּוַמְמׁשִ ְזּבֵ ת ַהּמִ י"ג אֹוְמִרים "ֹזאת ֲחֻנּכַ

ן   נֹוָרה", ּוְלַאַחר ִמּכֵ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ַהֲעלֹוְתָך ַעד "ּכֵ ּדּור,  ּבְ ּסִ ּמֹוִפיַע ּבַ ֵיׁש לֹוַמר "ְיִהי ָרצֹון" ּכַ

ים אֹוְמִרים אֹותֹו.  ִוּיִ   ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ְוַהּלְ
    



  

10  

  

  
  
  
 

  

  ב' ִניָסן

ל כְּ ייְ צַ אְר יָּ יֹום הַ  ת  -בֹודט ׁשֶ ַ ְקֻדׁשּ

לֹום נּו ׁשָ ער -ַאְדמֹו"ר ַרּבֵ   "בּ שַׁ ְר הַ מוֹ  –ּדֹוּבֶ

ָמתוֹ   – אִוויְטׁש ִנׁשְ יּוּבַ   ֵעֶדן. -ִמּלְ

י ַלֲעֹזב ֶאת   ַנת תרע"ו ֶנֱאַלץ ָהַרּבִ ׁשְ ּבִ

בֹות ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם   ִעּקְ אִוויְטׁש ּבְ ְליּוּבַ

ם  . בטוֹ סְ ָהִראׁשֹוָנה, ְוָעַבר ָלִעיר רוֹ  ׁשָ

מֹוָצֵאי  קּותֹו ּבְ ּלְ ַאר ַעד ְלִהְסּתַ ת -ִנׁשְ ּבָ -ׁשַ

ת וַ  ָרׁשַ ְקָרא, אֹור ְליֹום ִראׁשֹון ב' יִּ ֹקֶדׁש ּפָ

בֹוד.  ם ְמנּוָחתֹו ּכָ   ִניָסן תר"פ ְוׁשָ
  
  
  

  י"א ִניָסן

י י"א   ִ ׁשּ יֹום ׁשִ יא ּדֹוֵרנּו נֹוַלד ּבְ י ְנׂשִ ָהַרּבִ

ל ֵלִוי  ֻקּבָ -ִניָסן תרס"ב ְלָאִביו ָהַרב ַהּמְ

ִנית ַחּנָה. ַעל לֵ ִיְצחָ  ר דָ ק ּוְלִאּמֹו ָהַרּבָ תֹו ְמֻסּפָ

י  ה ִמְבָרִקים ֵמָהַרּבִ ָ ׁשּ לּו ׁשִ הֹוָריו ִקּבְ ׁשֶ

ָרכֹות ְוהֹוָראֹות מָ  "בּ שַׁ רַ הָ  ה ּוָבֶהם ּבְ

ָדה ַעל ְנִטיַלת   גֹון: ַהְקּפָ ֶלד, ּכְ ּיֶ ַלֲעׂשֹות ּבַ

ית  ה ְוַטּלִ ּפָ ל ֲארּוָחה, ֲהָכַנת ּכִ -ָיַדִים ִלְפֵני ּכָ

  ָקָטן ֲעבּורֹו. 

י הָ  א: יַּ רַ ָהַרּבִ ּטֵ ַנת  י"צ ִהְתּבַ ׁשְ "ּבִ

ַלל ַעם  ֵזרֹות ָרעֹות ַעל ּכְ -תרס"ב ָהיּו ּגְ

ֶדֶרְך  לּו ּבְ ּטְ ַסח ִנְתּבַ ָרֵאל ְוֹקֶדם ַחג ַהּפֶ ִיׂשְ

  ֵנס". 

ִלים ַהְחָלטֹות   יֹום ֶזה ִמְתַוֲעִדים ּוְמַקּבְ ּבְ

ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ּוְבִקּיוּ  הֹוָסָפה ּבְ י, ּבְ רּות ָלַרּבִ ְ נֹוֵגַע ַלִהְתַקׁשּ   ם הֹוָראֹוָתיו. טֹובֹות ּבְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

דֹול ת ַהּגָ ּבָ   ׁשַ

ַסח קֹוִרין אֹותֹו  ְפֵני ַהּפֶ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ דֹול " ׁשַ ת ַהּגָ ּבָ ְקחוּ  ", ׁשַ ּלָ דֹול... ּוְכׁשֶ ה ּבֹו ֵנס ּגָ ֲעׂשָ ּנַ   ְלִפי ׁשֶ

ְסֵחיהֶ  ָרֵאל ּפִ ָנה בְּ ִיׂשְ ָחל אֹוָתּה ׁשָ ת (ׁשֶ ּבָ אֹותֹו ׁשַ צּו ם ּבְ כֹוֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  י' ִניָסן) ִנְתַקּבְ ּבְ

ַסח הּוא לַ  ְך? ָאְמרּו ָלֶהם: ֶזַבח ּפֶ ין ּכָ ה ֶזה ֵהם עֹוׂשִ ָאלּום: ָלּמָ ָרֵאל ּוׁשְ ֲהֹרג  ֵאֶצל ִיׂשְ ּיַ ה' ׁשֶ

ְלחּו ֶאת   ׁשְ ּיִ ׁש ֵמֶהם ׁשֶ ְרֹעה ְלַבּקֵ כֹוֵריֶהם ֵאֶצל ֲאבֹוֵתיֶהם ְוֶאל ּפַ כֹוֵרי ִמְצַרִים. ָהְלכּו ּבְ ּבְ

ָראֵ  ה ֵמֶהם. ִיׂשְ ֶהם ִמְלָחָמה ְוָהְרגּו ַהְרּבֵ כֹורֹות ִעּמָ   ל, ְוֹלא ָרצּו. ְוָעׂשּו ַהּבְ

כֹוֵרי ִמְצַרִים") ְוָקְבעּו   ה ּבְ ְבכֹוֵריֶהם". (ְוֹלא ֶנֱאַמר "ְלַמּכֵ ה ִמְצַרִים ּבִ תּוב: "ְלַמּכֵ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ

ת ּוְקָראּוהּו   ּבָ ַ ׁשּ רֹון ְלדֹורֹות ּבַ בָּ " ֵנס ֶזה ְלִזּכָ דֹול ׁשַ   . "ת ַהּגָ

עּו ְלִפי ַהּיֹום   ְקּבְ ּנִ ָאר ַהּמֹוֲעִדים ׁשֶ ִבׁשְ ַסח, ְוֹלא ּכְ ּקֶֹדם ַהּפֶ ת ׁשֶ ּבָ ַ ע ַלׁשּ רֹון ְלֵנס ֶזה ִנְקּבַ ּכָ ַהזִּ

ֹחֶדׁש. ְלִפי שֶׁ  חֹול. בְּ ּבַ ָחל ּבַ ׁשֶ ֲעִנית ּכְ   י' ִניָסן ֵמָתה ִמְרָים ְוָקְבעּו ּבֹו ּתַ
  

ת ָהַרב ָרׁשַ   ּדְ

ַסח  ָנֲהגּו בִּ  דֹול, ִאם ֵאינֹו ֶעֶרב ּפֶ ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ַסח ּבְ ָהַרב ּדֹוֵרׁש ִהְלכֹות ּפֶ ָרֵאל ׁשֶ ְקִהּלֹות ִיׂשְ

דֹול ת ַהּגָ ּבָ ְפֵני ׁשַ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ה ַלׁשּ ָרׁשָ יִמים ֶאת ַהּדְ ָאז ַמְקּדִ  . )(ׁשֶ

עֲ  ד ָלֶהם ַהּמַ ְרֵכי ה' ּוְלַלּמֵ ר ִלְדֹרׁש ּוְלהֹורֹות ָלֶהם ּדַ ר ַיֲעׂשּון ְוֹלא  ְוָהִעּקָ ה ֲאׁשֶ ׂשֶ

ה.  ֵאיָנם נֹוְגִעים ְלַמֲעׂשֶ ִפְלּפּוִלים ׁשֶ   ּבְ
  

ָדה   ֲאִמיַרת ַהַהּגָ

ָדה מֵ  ת ִמְנָחה, ֶאת ַהַהּגָ ִפּלַ דֹול ְלַאַחר ּתְ ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ "ֲעָבִדים ָהִיינּו" ַעד  ִמְנָהֵגנּו ִלְקֹרא ּבְ

ל  ר ַעל ּכָ ים. "ְלַכּפֵ ּסִ ה ְוַהּנִ ֻאּלָ דֹול ָהְיָתה ַהְתָחַלת ַהּגְ ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ּבְ   ֲעוֹונֹוֵתינּו". ְלִפי ׁשֶ
  

ıעּור ָחֵמ   ּבִ

ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה. ּוִמְצַות ַסח ּבַ ּפֶ ֶעֶרב  -ָחֵמץ ָאסּור ּבַ ה ִמן ַהּתֹוָרה ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ ּבְ ֲעׂשֵ

ַסח.    ּפֶ

ל  נֹוָסף ְלִאּסּוֵרי ָהֲאִכיָלה וְ בְּ  ְרׁשּוֵתנּו ּכָ ְחִזיק ּבִ ּנַ ַסח, ָאְסָרה ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּפֶ ַהֲהָנָאה ֵמֶהָחֵמץ ּבַ

ַבר  ְרׁשּוֵתנּו  -ּדְ ּלֹא ִנְרֶאה ּבִ ַהְינּו ׁשֶ ֵצא", ּדְ ל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ ַסח. ְוֶזהּו ִאּסּור "ּבַ יֵמי ַהּפֶ ָחֵמץ ּבִ

ַבר  ל ּדְ ְרׁשּוֵתנּו ָחמֵ -ּכָ ֵצא ּבִ   ץ ַאף ִאם ֵאין ָאנּו רֹוִאים אֹותֹו.ָחֵמץ, ְוֹלא ִיּמָ
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?ıַמהּו ָחֵמ  

ּבֶֹלת  ֶמת, ׁשִ ּסֶ עֹוָרה, ּכֻ ה, ׂשְ ָגן (ִחּטָ ת ִמיֵני ַהּדָ ל ֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶ א  -ּכָ ּבָ יפֹון), ׁשֶ ׁשּוָעל ְוׁשִ

יִנים   ים ִמּמִ ֲעׂשִ ָקאֹות ַהּנַ ׁשְ ֲאָכִלים ְוַהּמַ ְרַקע, ְוַגם ַהּמַ ְתַלׁש ִמן ַהּקַ ּנִ ע ִעם ַמִים, ְלַאַחר ׁשֶ ַמּגָ ּבְ

ָמִרים, ִויְסִקי)   יָרה, ׁשְ ה (ֶלֶחם, עּוגֹות ּוַמֲאִפים ְלִמיֵניֶהם ְוֵכן ּבִ ֶפַסח   -ֵאּלֶ ֵמץ  ֶהחָ   ,ֵהם ָחֵמץ. ּבְ

ל ְיהּוִדי.  ְרׁשּותֹו ׁשֶ ֵצא ּבִ ּמָ ּיִ ִאּסּור ֲאִכיָלה ּוְבִאּסּור ֲהָנָאה, ְוָאסּור ׁשֶ   ֶנֱאַסר ּבְ
  

  ִקְטִנּיֹות

ת   ְמיֹון ַלֲחֵמׁשֶ ְגַלל ַהּדִ ם ֲאִכיַלת ִקְטִנּיֹות, ּבִ ָרֵאל ּגַ דֹורֹות ְמֻאָחִרים יֹוֵתר ָאְסרּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּבְ

ָגן ְוֵכן  ֶגֶדר ִקְטִנּיֹות  ִמיֵני ּדָ ְטִנּיֹות. ּבְ ּקִ ָגן ּבַ ְתָעֵרב ֶקַמח ּדָ ּמִ ָנה ָמצּוי ׁשֶ ָ ימֹות ַהׁשּ ּבִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ְרּכֹם,   :ִנְכָלִלים  ּמֹון, ּכַ ֶמת, ּכַ ּסֶ ל, ּכֻ יָרס, ֲאפּוָנה, חּומּוס, ּדַֹחן, ַחְרּדָ עּוִעית, ֹאֶרז, פּול, ּתִ ׁשְ

ְמשֻׂ  ּבֹוס, ׂשֻ ֶרג, ַקּנַ ים, ּפֶ יָרס ְוַכּדֹוֶמה. ֲעָדׁשִ עּוִעית, ּתּוְרמּוס, ּתִ   ם, ׁשְ

ַסח, ַאְך ֹזאת ַרק ְלַאַחר  ּפֶ יר ֲאִכיַלת ִקְטִנּיֹות ּבַ ְזָרח, ָנהּוג ְלַהּתִ ִהּלֹות ֲעדֹות ַהּמִ ֵחֶלק ִמּקְ ּבְ

אּות מֻ  ַסח ּוַוּדָ ִני ִלְפֵני ַחג ַהּפֶ ּדָ רּו ְוֶנֶאְרזּו  ְזִהירּות ְמֻיֶחֶדת, ִנּקּוי ּוֵברּור ְיסֹוִדי ְוַקּפְ ּיֻּצְ ְחֶלֶטת ׁשֶ

ַסח". " כִּ  רֹות ַלּפֶ   ְכׁשֵ
  

ıּטּול ָחֵמ   ּבִ

נוּ  ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ ָחֵמץ ׁשֶ ֵצא" ּבְ ל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ ֱאַמר ,ֵאין עֹוְבִרים ַעל ִאּסּור "ּבַ ּנֶ "ֹלא   : ׁשֶ

ָך ֵאין -ִזְכרֹוָנם  ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינוּ  .ֵיָרֶאה ְלָך" ּלְ ה  ִלְבָרָכה: "ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל רֹוֶאה ַאּתָ ַאּתָ

ָבר ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו   ל ֶהְפֵקר. ּוְלִפיָכְך ִמן ַהּתֹוָרה ִאם ִהְפִקיר ֶאת ֲחֵמצֹו, ּכְ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ׁשֶ

ֵני ְטָעִמים   ֵני ׁשְ ֵביתֹו. ַאְך ִמּפְ ָאר ּבְ ָלאו, ַאף ִאם הּוא ִנׁשְ ְוׁשּוב ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ָחֵמץ ֶזה ּבְ

י ְלַהְפִקיר ֶאת ֶהָחֵמץ: זַ עּו חֲ ָקבְ  ּלֹא ּדַ   "ל ׁשֶ

ֵלם.  ֵלב ׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ַהֶהְפֵקר ּבְ ׁשּו ׁשֶ ָחׁשְ ּום ׁשֶ   א. ִמׁשּ

ַסח ְוָלבֹוא ָחס תֹוְך ַהּפֶ ּכַֹח ּבְ ִית, ָעלּול הּוא ִלׁשְ ּבַ ִאיר ֶאת ֶהָחֵמץ ּבַ ִאם ַיׁשְ ֵני ׁשֶ -ב. ִמּפְ

לֹום ֶלֱאֹכל  ל ֶהְפֵקר). ְוׁשָ ָחֵמץ ׁשֶ ם ּבְ ּמּוָבן ּגַ ּנּו. (ְוִאּסּור ָהֲאִכיָלה ְוַהֲהָנָאה הּוא ּכַ  ִמּמֶ
  

ıְמִכיַרת ָחֵמ  
נּו חֲ  ּקְ ׁשֹות ָהֲאמּוִרים, ּתִ ֵני ַהֲחׁשָ ר ַעל ׁשְ ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ נֹוָסף ִלְבִדיַקת ֶהָחֵמץ  זַ ּכְ ּבְ "ל ׁשֶ

ֵאיֶנּנּו מְ ּוְלִבּטּולֹו ְוַהְפָקָרתֹו, ִנְמּכֹר ְלגוֹ  מּוָרה  בַ י ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ֲעִרים. ְמִכיָרה זֹו ִהיא ְמִכיָרה ּגְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ּנָה. ְוָלֵכן ֵאין ָמקֹום  -ַעל  ּלֹא ַלְחֹזר ּבֹו ִמּמֶ מּור ׁשֶ ִקְנָין ּגָ ל ַעל ַעְצמֹו ּבְ ין ְוַהּמֹוֵכר ַאף ְמַקּבֵ י ּדִ ּפִ

ֵלב א ֹלא ָהָיה ֶזה ּבְ ּמָ ֶהְפֵקר, ׁשֶ מֹו ּבְ ׁש ּכְ ֵלם.   ַלֲחׁשָ   ׁשָ

ְכִרי ְלתֹוְך ָמקֹום ְמֻיָחד  בְּ  ר ַלּנָ ְמּכָ ל ֶהָחֵמץ ַהּנִ ִכיָרה, ָצִריְך ִלְסּגֹר ֶאת ּכָ נֹוָסף ְלֶעֶצם ַהּמְ

ּלֹא ָיבֹואּו חָ  ְך ׁשֶ רּור, ּכָ ֹאֶפן ּבָ ן ּבְ ׁשֹוֵגג  -ס ּוְמֻסּמָ ּנּו ּבְ ּנּו אֹו ֵלָהנֹות ִמּמֶ לֹום ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ְוׁשָ

ַסח.  ּפֶ   ּבַ

ַסח  ְלַאַחר הּוִדי.  ,ַהּפֶ ֲחָזָרה ַלּיְ   ַהּגֹוי מֹוֵכר ֶאת ֶהָחֵמץ ּבַ

  ה מֹוְכִריםָמ 
ׁש   ּיֵ ַעל ֲחנּות ׁשֶ גֹון ּבַ ה, ּכְ ְמקֹום ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ מּור ַרק ּבִ ירּו ִלְמּכֹר ָחֵמץ ּגָ ִהּתִ ֵיׁש ּפֹוְסִקים ׁשֶ

ל ָחֵמץ. ֲאָבל ָאנּו  דֹולֹות ׁשֶ ּיֹות ּגְ ּמֻ ַכּמּות ְקַטּנָה.  לֹו ּכַ מּור ּבְ ם ָחֵמץ ּגָ נֹוֲהִגים ִלְמּכֹר ּגַ

ַמח'ַאְדמֹו"ר הַ וְ  ֵצאת    'ק דֶ צֶ -ּצֶ ּנָה ּבְ ה, ְוָהָיה אֹוֵכל ִמּמֶ ְמִכיַרת ֶהָחֵמץ ֲחִתיַכת ַחּלָ ָהָיה מֹוֵכר ּבִ

ֲחָזָרה ֵמַהּגֹוי.   –ַהַחג     ְלַאַחר ְקִנּיַת ֶהָחֵמץ ּבַ

ָאה ִלְמִכ  ַטר ַהְרׁשָ ח ׁשְ   יַרת ָחֵמıֻנּסַ
ה  ֲאִני ֶהָחתּום  ְמקֹוִמי ִלְמּכֹר  רַ ַח לָ וֹ ֶזה ִיּפּוי כּ נֹוֵתן בָּ  ַמּטָ ה ּבִ ִליַח ּוֻמְרׁשֶ ב ... ִלְהיֹות ׁשָ

ל ַהמִּ  ַסח ֶאת ּכָ ֶעֶרב ַהּפֶ זֹּוִנים ֵמָחֵמץ, ְוָחֵמץ  ּבְ ים ַהּנִ ֲעֵלי ַחּיִ יֵני ָחֵמץ ְוַתֲערֹובֹות ָחֵמץ, ּבַ

ה. ֵהן  ׁש ִלי אֹו ִלְבֵניֻנְקׁשֶ ּיֵ י אֹו ׁשֶ ּלִ ֶהם. ֵהן  -ׁשֶ פּות אֹו ַאֲחָריּות ּבָ ּתָ יִתי ֵאיֶזה ֵחֶלק ְוׁשֻ ּבֵ

יֵדי ֲאֵחִרים ְוֵכן ֲאִני נֹוֵתן בָּ  ְמָצִאים ּבִ ִכים ִלי אֹו ַהּנִ ּיָ ַ קֹומֹות ַהׁשּ ּמְ ְרׁשּוִתי ּבַ ְמָצִאים ּבִ ֶזה  ַהּנִ

כִּ נַּ ב הַ רַ ַח לָ וֹ ִיּפּוי כּ  ָרט ֵמָהָאמּור ְלֵעיל,  "ל ְלַהׂשְ ֶהן ֵאיֶזה ּפְ ְמָצא ּבָ ּנִ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ יר ֶאת ּכָ

ן. ְוָיכֹול ָהַרב הַ  ִדְלַהּלָ תֹובֹות ּכְ ּכְ ל ִמיֵני ֶהָחֵמץ וְ נַּ ּבַ יר ֶאת  כוּ "ל ִלְמּכֹר ֶאת ּכָ ּכִ ' ּוְלַהׂשְ

עַ  ְרֶצה ֵהן ּבְ ּיִ ְרֶצה ּוָבֹאֶפן ׁשֶ ּיִ קֹומֹות הנ"ל ְלִמי ׁשֶ א-ְצמֹו ְוֵהן ַעל ַהּמְ לּוחֹו אֹו ּבָ   חֹו. וֹ כּ -ְיֵדי ׁשְ

ıְזַמן ְמִכיַרת ָחֵמ  
עּור ָחֵמץ.   ַהְינּו ַעד סֹוף ְזַמן ּבִ ֲהָנָאה, ּדְ ר ּבַ ל עֹוד הּוא ֻמּתָ ר ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ ּכָ ֶאְפׁשָ

ָעה זֹו וָ  ָ ְמָצא בִּ ךְ ֵאילָ ֲאָבל ִמׁשּ ּנִ ל ָחֵמץ ׁשֶ ד ּכָ ִבים ְלַבֵער ִמּיָ ָרֵאל. ַוֲאִפּלּו  , ַחּיָ ל ִיׂשְ ְרׁשּותֹו ׁשֶ

ַסח.  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ַסח ָאסּור ֵלָהנֹות ֵמָחֵמץ ׁשֶ   ְלַאַחר ַהּפֶ

ıִסּמּון ֶהָחֵמ  

ּלֹא מְ  ֶחֶדר ְמֻיָחד  בַ ֶאת מּוְצֵרי ֶהָחֵמץ ׁשֶ ֲארֹון אֹו ּבְ ז ּבַ ֵלי ֶהָחֵמץ, ֵיׁש ְלַרּכֵ ֲעִרים, ְוֵכן ֶאת ּכְ

עָ  ֶלט ּבֹוֵלט: ָסגּור ְוָנעּול, ׁשֶ ׁשֶ ן ּבְ ר כְּ " ָחֵמץ"ָליו ְיֻצּיַ ר ְלגֹוי ֻמְגּדָ ּלֹא ִנְמּכַ "ָחֵמץ  . ָחֵמץ ׁשֶ
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ְחָלט ְלעֹוָלם, ְוָאסּור ִלְסֹחר ּבֹו אֹו ֵלָהנֹות   ִאּסּורֹו ַהּמֻ ָאר ּבְ ַסח" ְוהּוא ִנׁשְ ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ׁשֶ

ֶרְך ַאֶחֶרת.  ָכל ּדֶ ּנּו ּבְ   ִמּמֶ

ִלים לְ    ֶפַסחּכֵ

ַסח   ֵלי ַהּפֶ ַסח. ֶאת ּכְ ִלים ִנְפָרדֹות ַלּפֶ ִית ְיהּוִדי ִיְהיּו ַמַעְרכֹות ּכֵ ָכל ּבַ ּבְ ָרצּוי ְוָנכֹון ׁשֶ

ַסח   ע ִעם ָחֵמץ, ְוִלְקַראת ַחג ַהּפֶ ֵני ַמּגָ מּור ִמּפְ ָמקֹום ְמֻיָחד, ׁשָ ָנה ּבְ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ְמַאְחְסִנים ּכָ

ּמוּ  ֵלי  מֹוִציִאים אֹוָתם ְלׁשִ יר ֶאת ּכְ ַסח ָיכֹול ְלַהְכׁשִ ִלים ַלּפֶ יָכְלּתֹו ְלַיֵחד ּכֵ ֵאין ּבִ ׁש. ִמי ׁשֶ

ַסח יר ִלְקַראת ַהּפֶ ח ֵיׁש ְלַהְכׁשִ ְטּבָ ם ֶאת ַהּמִ ָרה ְמֻיֶחֶדת. ּגַ ַהְכׁשָ י   . ֶהָחֵמץ ּבְ ּוִבְגַלל ַהּקֹׁשִ

ה  ּנּור ַלֲאִפּיָ ּול ְוַהּתַ יַרִים ְלִבׁשּ ַרת ַהּכִ ַהְכׁשָ ִכיַרִים ּוְבַתּנּור   – ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ים ַמֲעִדיִפים ְלִהׁשְ ַרּבִ

ַסח.   ְמֻיָחִדים ַלּפֶ

ִלים   ַהְגָעַלת ּכֵ

ית ַעל  ִבים ְלַהְגִעיָלם. ַהַהְגָעָלה ַנֲעׂשֵ ַסח, ַחּיָ ּפֶ ֶהם ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ רֹוִצים ְלִהׁשְ ֵלי ָחֵמץ ׁשֶ ְיֵדי  -ּכְ

ע ִלים ְלַמִים רֹוְתִחים ׁשֶ ים  ַהְכָנַסת ַהּכֵ ִלים ֲחָדׁשִ ם ּכֵ ֹוִלים ֵמֶהם ּבּועֹות. ֵיׁש נֹוֲהִגים ְלַהְגִעיל ּגַ

יָרם   ֵדי ְלַהְכׁשִ יָקה ָלֶהם ַהְגָעָלה ּכְ ּלֹא ַמְסּפִ ִלים ׁשֶ ָנם ּכֵ ַסח. ֶיׁשְ ּפֶ ֶהם ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ רֹוִצים ְלִהׁשְ ׁשֶ

ל ַסח, ּוְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ָלֶהם "ִלּבּון" ּכְ ּפֶ ּמּוׁש ּבַ ֵהם  ְלׁשִ ֵאׁש, ַעד ׁשֶ ִמים אֹוָתם ּבָ ֹוַמר, ְמַחּמְ

ִלים   ל ַהּכֵ ִהְלכֹות ַהְגָעָלה ְוֹלא ֶאת ּכָ יִנים ּבְ ְרֵטי ּדִ ה ּפִ מֹו ָהֵאׁש. ֵיׁש ַהְרּבֵ ֶצַבע ָלָבן ּכְ ִנְרִאים ּבְ

ים ֶאת ַהַהְגעָ  ּבֹו עֹוׂשִ קֹום ׁשֶ ַהּמָ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ַסח, ָלֵכן ִמׁשְ יר ַלּפֶ ן ְלַהְכׁשִ ָלה ִיְהֶיה ָקרֹוב ְלַרב  ִנּתָ

ֲהָלכֹות ֵאּלּו.  צּוי ּבַ ּמָ   ׁשֶ

ıִדיַקת ָחֵמ   ּבְ

ָעה  ִית - אֹור ְלַאְרּבָ ּנֹות ַהּבַ ָכל ּפִ ִניָסן ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵר ּבְ ר ּבְ ְלַאַחר ִנְקיֹון    , ָעׂשָ

ָכה   ד ִעם ֶרֶדת ַהֲחׁשֵ ִדיַקת ֶהָחֵמץ עֹוְרִכים ִמּיָ יסֹוִדּיּות ִלְקַראת ַהַחג. ֶאת ּבְ ִית ּוֵמרּוקֹו ּבִ ַהּבַ

ִית.  ּבַ הּו ּבַ ְלׁשֶ ַאר ֲאִפּלּו ָחֵמץ ּכָ ָאֵכן ֹלא ִנׁשְ א ׁשֶ   ְוִהיא נֹוֲעָדה ְלַוּדֵ

ִדיָקה: ֲעָוה, שַׂ   ֵסֶדר ַהּבְ ית, נֹוָצה ְוַכף נֹוֵטל ֵנר ׁשַ ֶאְמָצעּות ַהּנֵר ּובֹוְדִקים  -ּקִ ֵעץ. ְמִאיִרים ּבְ

ּמֹוֵצא ַמְכִניס   ם ָחֵמץ ִלְפָעִמים. ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ְכִניִסים ׁשָ ּמַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָדִקים ּבְ ֹחִרים ּוַבּסְ ּבַ

ֶאְמָצעּות ַהּנֹוָצה.  ית ּבְ ּקִ ַ   ַלׂשּ

ִית  ִפּנֹות ַהּבַ יַח ּבְ ִדיָקה לִ  –ָנהּוג ְלַהּנִ ת ַהּבְ ִחּלַ ִתיֵתי ָחֵמץ ֲעטּוִפים   –ְפֵני ּתְ ָרה ּפְ ֲעׂשָ

ית.  ּקִ ַ ׂשּ ִדיָקה ְלָאְסָפם ּבַ ית אֹו ְנָיר, ּוְבֵעת ַהּבְ ּקִ ׂשַ   ּבְ



  

15  

  

  
  
  

ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ית,   ּקִ ַ תֹוְך ַהׂשּ ָצא ַיַחד ִעם ַהּנֵר, ַהּנֹוָצה ְוַכף ָהֵעץ ּבְ ּמָ ִדיָקה, ִיְכֹרְך ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ְלַאַחר ַהּבְ

יחַ  מּור ַעלְוַיּנִ ָמקֹום ׁשָ ית ּבְ ּקִ ַ זֵּר ֶהָחֵמץ ַעלְמנָ - ֶאת ַהׂשּ ּלֹא ִיְתּפַ ֲעֵלי-ת ׁשֶ ינֹוקֹות אֹו ּבַ -ְיֵדי ּתִ

ֻיָחד  ּטּול ֶהָחֵמץ ַהּמְ ל ּבִ ח ׁשֶ ן, ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ַהּנֻּסָ ים. ְלַאַחר ִמּכֵ ָדה.  ,ַחּיִ ַהּגָ ס ּבַ ְדּפָ ּנִ   ּכַ

ר ִדיָקה ְלאֹור ַהּנֵ   ּבְ

ים  ֲחָכִמים ַנּקִ ּמְ ְוָקא. ְוָלֵכן ְמקֹומֹות ׁשֶ ְהֶיה ְלאֹור ַהּנֵר ּדַ ִדיַקת ָחֵמץ ּתִ ּבְ נּו ׁשֶ ּקְ אֹוָתם ִלְפֵני    ּתִ

ח  מֹו ֲארֹונֹות ִמְטּבָ ַסח, ּכְ ּפֶ ֶהם ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ִדיַקת ָחֵמץ ּכְ ָגִדים ְוַכּדֹוֶמה,  ְזַמן ּבְ ַוֲארֹונֹות ּבְ

ית ִלְפֵני אֹור ָצִריְך ְלָבדְ  ֲעׂשֵ ּנַ ִדיַקת ָחֵמץ ׁשֶ ְיָלה ְלאֹור ַהּנֵר. ֲאָבל ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ּבְ ּלַ ָקם ּבַ

ָעה ִניָסן. -ְלַאְרּבָ ר ּבְ   ָעׂשָ

כֹורֹות ֲעִנית ּבְ   ּתַ

ְצלּו מִ  ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ה ִלְבכֹוֵרי ִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַ ַסח, ֵזֶכר ַלּנֵס ׁשֶ ֶעֶרב ּפֶ ים ּבְ כֹורֹות ִמְתַעּנִ ת  ַהּבְ "ַמּכַ

ֶכת.   גֹון ִסּיּום ִלּמּוד ַמּסֶ ְסעּוַדת ִמְצָוה, ּכְ ּבֶֹקר ּבִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ כֹורֹות ְלִהׁשְ כֹורֹות". ְונֹוֲהִגים ַהּבְ ּבְ

ל ַהּיֹום.  ְך ּכָ ֶהְמׁשֵ צּום ּבְ כֹור ִמּלָ ּיּום ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהּבְ ְמַחת ַהּסִ ׂשִ פּות ּבְ ּתְ ּתַ   ִהׁשְ

ר  כֹור ָקָטן ֹקֶדם ּבַ ִאם  -ּבְ ְמקֹומֹו. ּומּוָבן ׁשֶ ֲעִנית, ְוָאִביו ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ּבִ טּור ֵמַהּתַ ִמְצָוה ּפָ

ֶכת, ֲהֵרי הּוא ִנְפָטר ֵמִחּיּוב ֶזה.  ִסּיּום ַמּסֶ ף ּבְ ּתֵ ּתַ   ָהָאב ִמׁשְ

ıֵרַפת ָחֵמ   ׂשְ

ֶעֶרב ַסח ּבְ   ְזַמן סֹוף ַעד ָהַאֲחרֹוָנה ֶהָחֵמץ ֲארּוַחת ֶאת ְלַסּיֵם ְמַמֲהִרים ּפֶ
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ֱאַסף   ּנֶ ית ּוָבּה ֶהָחֵמץ ׁשֶ ּקִ ַ ִית ְוֵכן ֶאת ַהׂשּ ּבַ ּנֹוַתר ּבַ ֹרף ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ֲאִכיַלת ָחֵמץ. יֹוְצִאים ִלׂשְ

  "ְבִדיַקת ָחֵמץ" ֶאֶמׁש. בִּ 

עּור ָחֵמץ ֵרָפה זֹו ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ֹקֶדם סֹוף ְזַמן ּבִ ִלים  .ׂשְ עּור ְמַבּטְ ֹתם ַהּבִ ּוַמְפִקיִרים    ּבְ

ֻיָחד   ּטּול ַהּמְ ח ַהּבִ מּוי ִמן ָהַעִין ְואֹוְמִרים ֶאת ֻנּסַ ָמקֹום ַהּסָ ם ּבְ ַאר ְוַקּיָ אּוַלי ִנׁשְ ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ

ָדה.  ַהּגָ ס ּבַ ְדּפָ ּנִ ָעה זֹו, ּכַ   ְלׁשָ

ıּטּול ָחֵמ   ּבִ

ל חֲ  ָלׁשֹון זֹו: "ּכָ ִלים ֶאת ֶהָחֵמץ ּבְ ֵרַפת ָחֵמץ ְמַבּטְ ֵעת ׂשְ ְרׁשּוִתי  כָּ אִ א דְ יעָ מִ חֲ א וַ ירָ מִ ּבְ א ּבִ

י  וֵ הֱ לֶ ֵטל וְ בָּ לִ  יהּ ַעְרתֵּ ָלא בִ דְ וּ  יהּ תֵּ ְר עַ בִ דְּ  יהּ יתֵ מִ ָלא חֲ דְ וּ  יהּ יתֵ מִ חֲ דַּ  יהּ ָלא ֲחִזיתֵ דְ וּ  יהּ יתֵ זִ חֲ דַּ 

  ַאְרָעא". ַעְפָרא דְ ֶהְפֵקר כְּ 

ל  ים ֵאּלּו הּוא: "ּכָ אֹורְוִתְרּגּום ִמּלִ ְרׁשּוִתי ְוָחֵמץ ׂשְ ׁש ּבִ ּיֵ ּלֹא ְרִאיִתיו  ,ׁשֶ ְרִאיִתיו ְוׁשֶ   ,ׁשֶ

יו יִ  ַעְרּתִ ּלֹא ּבִ יו ְוׁשֶ ַעְרּתִ ּבִ ִפּלֹות  בָּ ׁשֶ עּור ּתְ ַעת ַהּבִ ׁשְ ֲעַפר ָהָאֶרץ". נֹוֲהִגים לֹוַמר ּבִ ֵטל ְוִיְהֶיה ּכַ

נּו ַהשֵּׁ  ַזּכֵ ּיְ ֵרךְ -םׁשֶ ה ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ  ִיְתּבָ ֵצל ֵמִאּסּור ָחֵמץ, ְוֵכן ִנְזּכֶ ר  ָהרָ -ֵיֶצר -ְוִנּנָ ע ֲאׁשֶ

נּו.  ִלּבֵ   ּבְ
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ַסח   ֶעֶרב ּפֶ

ת ְהֶיה ֲאִכיַלת ַמּצַ ּתִ ֵדי ׁשֶ ַסח, ּכְ ֶעֶרב ּפֶ ה ּבְ ֵליל -ָאסּור ֶלֱאֹכל ַמּצָ ֶדר ְלֵתָאבֹון.  -ִמְצָוה ּבְ ַהּסֵ

ה ֵמֹראשׁ  ּלֹא ֶלֱאֹכל ַמּצָ ַעם ֶזה נֹוֲהִגים ׁשֶ ה  -ּוִמּטַ ְמָנִעים ֵמֲאִכיַלת ַמּצָ ּנִ ֹחֶדׁש ִניָסן ְוֵיׁש ׁשֶ

ים יֹום ֹקֶדם  ֹלׁשִ ַסח ׁשְ ְכִניִסים ַלֲחֹרֶסת  ַהּפֶ ּמַ יִנים ׁשֶ ל ַהּמִ ם ִמּכָ ַסח ֵאין אֹוְכִלים ּגַ . ּוְבֶעֶרב ּפֶ

רֹור.    ְוַלּמָ

  ַהּיֹום ֲחצֹות 

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ְמִביִאים  -ּבִ ל ִיׂשְ ׁש ָהָיה ַקּיָם, ָהיּו ּכָ ְקּדָ ַהּמִ

עֶ  ן ּבְ ַסח ֶאת ָקְרּבַ ַסחֶרב ּפֶ . מֹוֵעד ַהְקָרָבתֹו הּוא ָהֵחל  ַהּפֶ

ַסח ֵאין   ,ֵמֲחצֹות ַהּיֹום  ל ֶעֶרב ּפֶ ְוָלֵכן ָהֵחל ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ׁשֶ

ּלֹא ְלצֹ  ים ְמָלאָכה ׁשֶ ת ִמְנָחה  עֹוׂשִ ִפּלַ ֶרְך ַהּיֹום. ְלַאַחר ּתְ

ַסח'אֹוְמִרים ֶאת   ן ּפֶ ה    'ֵסֶדר ָקְרּבַ ּיָ ָדה, ִמּתֹוְך ִצּפִ ַהּגָ ס ּבַ ְדּפָ ַהּנִ

ית  ָיֵמינּו. -ְלִבְנַין ּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ   ַהּמִ

ן ַהַחג   ָקְרּבַ

ַסח. ן ַהּפֶ ַסח ָהיּו ׁשֹוֲחִטים ֶאת ָקְרּבַ ֶעֶרב ּפֶ   ּבְ

בּוָצה   ַהּקְ ׁשֶ ְחטֹו. ּכְ ָרֵאל ָיכֹול ְלׁשָ ֹלׁש ְקבּוצֹות, ְוַגם ִיׂשְ ׁשָ ן ָהיּו ׁשֹוֲחִטים ּבְ ְרּבָ ֶאת ַהּקָ

ךְ  ֶמׁשֶ ַסח. ּבְ ֹחט ֶאת ַהּפֶ ְלתֹות ָהֲעָזָרה, ּוַמְתִחיִלים ִלׁשְ ַמן    ָהִראׁשֹוָנה ִנְכֶנֶסת, נֹוֲעִלים ֶאת ּדַ ל ַהזְּ ּכָ

ים אֹוְמִר  ִוּיִ ַעם  ָהיּו ַהּלְ ְמרּו ּפַ ְמרּו, ָקְראּו ׁשּוב. ִאם ּגָ יָרה ּוְבִזְמָרה, ְוִאם ּגָ ׁשִ ל ּבְ ים ֶאת ַהַהּלֵ

ה   ְמִהירּות ַרּבָ מּו ּבִ ַהּכֲֹהִנים ָהיּו ְזִריִזים ְוִסּיְ יָון ׁשֶ ית. ַאְך ִמּכֵ ִליׁשִ ַעם ׁשְ ה ָהיּו קֹוְרִאים ּפַ ִנּיָ ׁשְ

קָּ  ַעם ׁשֶ ָעִמים. ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ֹלא ָקָרה ַאף ּפַ ֹלׁש ּפְ   ְראּו ׁשָ

רּוָעה ּוְתִקיָעה.   ִקיָעה, ּתְ ֲחצֹוְצרֹות, ּתְ ְקעּו ַהּכֲֹהִנים ּבַ ל, ּתָ ְמרּו ֶאת ַהַהּלֵ ּגָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ׁשּורֹות, ּוִביֵדיֶהם ָהיּו בְּ  ל ָזָהב, ְוֵהם ָהיּו ַמֲעִביִרים  יכִ זִ ַהּכֲֹהִנים ָהיּו עֹוְמִדים ּבְ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ ים ׁשֶ

ִלימּו ֶאת   ן ִהׁשְ ְצָוה. ְלַאַחר ִמּכֵ ּמִ קּו ּבַ ם ִיְתַעּסְ ּלָ ּכֻ ֵדי ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ ן ֵמֶאָחד ַלׁשּ ְרּבָ ל ַהּקָ ם ׁשֶ ֶאת ַהּדָ

ִנּיָה ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת. ׁשּוב ָהיּו ַמְתִחיִלים ְ בּוָצה ַהׁשּ ן, ְוַהּקְ ְרּבָ ּקָ ֲאָרה ַלֲעׂשֹות ּבַ ׁשְ ּנִ ָלאָכה ׁשֶ ל ַהּמְ   ּכָ

ִחלָּ  ית. ִמּתְ ִליׁשִ ְ בּוָצה ַהׁשּ ּקְ   ה, ְוֵכן ּבַ

ִבים ֶלֱאֹכל אֹותֹו   א ַחּיָ ל, ֶאּלָ ֵ ַסח ָאסּור ְלַבׁשּ ן ַהּפֶ זֶּה ַמְרֶאה ַעל ֶחֶסר  "ָצִלי " ֶאת ָקְרּבַ , ׁשֶ

ְרבָּ  ּבֹר ֶעֶצם ֵמַהּקָ ם ָאסּור ִלׁשְ ְצַרִים. ּגַ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ָהָיה ַלֲאבֹוֵתינּו ּכְ מֹו ׁשֶ ְזַמן, ּכְ ן, ְוֹלא  ּבִ

ֳחָרת.  ּנּו ְלֹבֶקר ַהּמָ ִאיר ִמּמֶ   ְלַהׁשְ
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  ַמּצֹות ִמְצָוה

ֶקה  -ִמְנָהֵגנּו ֶלֱאֹכל ַמּצֹות ָכל ַמׁשְ ַמִים אֹו ּבְ ה ּבְ ּצָ רֹות ֶאת ַהּמַ ַהׁשְ ְלַבד, ּוְלִהזֵָּהר ִמּלְ ָיד ּבִ

ידוּ  רּוָיה" ָעֶליָה ִהְקּפִ ה ׁשְ הֹוֶפֶכת ִלְהיֹות "ַמּצָ יָון ׁשֶ ּלֹא לְ וֹ אַרּבֹוֵתינּו מְ   ַאֵחר, ִמּכֵ ְכָלּה.  אָ ד ׁשֶ

ְנִטיַלת ָיַדִים לְ  ל ְיֵמי ַהַחג, ֵאין  ָלֵכן, ּבִ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ים" אֹו "ַמִים ַאֲחרֹוִנים" ּבְ "ַמִים ֶאְמָצִעּיִ

ֲארּו ֲעֵליֶהן   ׁשְ ּנִ ׁש ׁשֶ ַדִים ָהְרֻטּבֹות, ֵמֲחׁשָ ָפַתִים ֶאת ַהּיָ ְ ה ָהֲעלּוָלה  ְלַהֲעִביר ַעל ַהׂשּ רּוֵרי ַמּצָ ּפֵ

רּוָיה.  ה ׁשְ   ִלְהיֹות ַמּצָ

ה   ר ְלָהֵקל ְוָלֵתת ָלֶהם ַמּצָ ֹאֶפן ַאֵחר, ֶאְפׁשָ ה ְלַהֲאִכיל אֹוָתם ּבְ ׁשֶ ּקָ ים ְוִתינֹוקֹות ׁשֶ ְקַטּנִ

ֶזה צָ  ָכל ִמְקֶרה ּכָ ּבְ ִמים ֲאִפּלּו ִקְטִנּיֹות. ְוַכּמּוָבן ׁשֶ רּוָיה ּוְבִמְקִרים ְמֻסּיָ ֹאל ַרב  ׁשְ ִריְך ִלׁשְ

נֹוֵגַע ְלַמּצֹות ְפֹסק. ֲאָבל ּבְ ּיִ ֶ ּלֹא ָלֵתת ֵמהֶ  ,ְמכֹוָנה -ְוַלֲעׂשֹות ְלִפי ַמה ׁשּ י ׁשֶ ַתב ָהַרּבִ ֲאִפּלּו   ן ּכָ

  ְלִתינֹוקֹות. 

מּורֹות   ַמּצֹות ׁשְ

ם   ַמְרּתֶ ּתֹוָרה: "ּוׁשְ ֶנֱאַמר ּבַ

ׁש ֹצֶרְך   ּיֵ אן ׁשֶ ּצֹות". ִמּכָ ֶאת ַהּמַ

ְתׂשוּ  ּצֹות  -ַמת ּבִ ַהּמַ ֵלב ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ

לֹום ִליֵדי  -ֹלא ָיבֹואּו, ָחס ְוׁשָ

ִרים ׁשֹוְמִרים ֶאת  ץִחּמוּ  ַהּדְ . ְוַהּמְ

ִציָרה   ַעת ַהּקְ ְ ָבר ִמׁשּ ים ּכְ ַהִחּטִ

הֶ  ּלֹא ִיְגעּו ּבָ   ם ַמִים. ׁשֶ

ה  מּוָרה, ִהיא ַמּצָ ה ׁשְ ַמּצָ

ִציָרה   ַעת ַהּקְ ְ ָהֵחל ִמׁשּ ׁשֹוְמִרים  ׁשֶ

ֵליל  ִהי. ּבְ ְלׁשֶ ע ִעם ַלחּות אֹו ְרִטיבּות ּכָ ַמּגָ ים ֹלא ָיבֹואּו ּבְ ַהִחּטִ יִדים ׁשֶ ֶדר אֹוְכִלים  -ּוַמְקּפִ ַהּסֵ

ַעם ַאַחת   ָעִמים. ּפַ ֹלׁש ּפְ ה ְלָפחֹות ׁשָ ת    – ַמּצָ ת "ַהּמֹוִציא" ּוִבְרּכַ ְרּכַ עּוָדה ְלַאַחר ּבִ ת ַהּסְ ְתִחּלַ ּבִ

ה  "ַעל ֲאִכיַלת ִנּיָ ַעם ׁשְ ה". ּפַ ל  -ַמּצָ ִריְך ׁשֶ הּוא ּכָ ֵעת ֲאִכיַלת "ּכֹוֵרְך", ׁשֶ ה ּוָמרֹור.  ּבְ ַמּצָ

ית  ִליׁשִ ַעם ׁשְ חֹוֶתֶמת ּוְמַסּיֶֶמת ֶאת  – ּפַ ה ׁשֶ ּצָ ּמּות   "ֲאִפיקֹוָמן", ֲאִכיַלת ַהּמַ עּוָדה. ַהּכַ ַהּסְ

ַעם ִהיא  ָכל ּפַ ׁש ֶלֱאֹכל ּבְ ּיֵ יִניָמִלית ׁשֶ זִַּית" ( ַהּמִ ָרם).  27"ּכַ   ּגְ

ְך ֲאִכיַלת הַ  ׁשֶ ּמֶ יד ׁשֶ ע  ֵיׁש ְלַהְקּפִ ר ְוֹלא יֹוֵתר ֵמַאְרּבַ ָכל ָהֶאְפׁשָ ְזַמן ָקָצר ּכְ זִַּית" ִיְהֶיה ּבִ "ּכַ

ּקֹות.    ּדַ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ֶדר    ֵליל ַהּסֵ

ן הּוא. ִמְנֲהֵגי ֵליל  מֹו ּכֵ ׁשְ ֶדר" ּכִ ּום  -"ֵליל ַהּסֵ ֶדר ִנְקָרִאים "ֵסֶדר" ִמׁשּ ֵהם ֲערּוִכים  ַהּסֵ ׁשֶ

ֶרת ּוְמֻתְכֶנֶנת. הַ  צּוָרה ְמֻסּדֶ דֹושׁ "סֵּ ּבְ ן ַהּקָ י ֶאת ָהעֹוָלם ְמַכּוֵ רּוךְ -ֶדר" ַהזֶּה מֹוִכיַח, ּכִ הּוא  -ּבָ

ַהְנָהָגתֹו ֶאת ָהעֹוָלם.    ְוֵאין ׁשּום ִמְקִרּיּות ּבְ

ף  -ֵליל ּתָ ְלָחן ְמׁשֻ ׁשֻ הּוִדי ּבְ ַסח ּובֹו ִמְתַאֵחד ָהָעם ַהּיְ ּפֶ ִזי ּבַ ֶדר הּוא ֵארּוַע ֶמְרּכָ ִמְצוֹות,    -ַהּסֵ ּבְ

ְתפּוצֹות ָהעֹוָלם.  ָרֵאל ּבִ ל ֲעדֹות ִיׂשְ ַאְפְיִנים ֶאת ּכָ   ִמְנָהִגים ּוְתָכִנים ַהּמְ

  
ְיָלה   ִמְצוֹות ַהּלַ

ֵליל  ֶדר,  -ּבְ ע ִמְצוֹות ִמן ַהּתֹוָרה: ַהּסֵ ָנן ַאְרּבַ   ֶיׁשְ

ה.    א. ֲאִכיַלת ַמּצָ

ן ִאי ב. ֲאִכיַלת ָקְרּבַ ְזַמן ׁשֶ ַסח. ּוִמְצָוה זֹו ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבִ ַסח. -ּפֶ ן ּפֶ ר ְלַהְקִריב ָקְרּבַ   ֶאְפׁשָ

ַסח, ֵאין ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ִמן הַ  ן ּפֶ ֵאין ָקְרּבַ ָנן,  ג. ֲאִכיַלת ָמרֹור. ּוְכׁשֶ ַרּבָ א ִמּדְ ּתֹוָרה ֶאּלָ

ן.  ִדְלַהּלָ   ּכְ

יִציַאת ִמְצַרִים.  ר ּבִ   ד. ְלַסּפֵ

ח הַ  ְקנּו ֶאת ֻנּסַ דֹוָלה ּתִ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ִמים  ַאְנׁשֵ ָרֵאל ְמַקּיְ ַסח", ּוְבָכל ְקִהּלֹות ִיׂשְ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ "ַהּגָ

ְצָוה ַעל ָדה. -ֶאת ַהּמִ   ְיֵדי ֲאִמיַרת ַהַהּגָ

ָנן עֹוד   ְבֵרי ַהֲחָכִמים, ְוֵהן: ֶיׁשְ ֵהן ִמּדִ י ִמְצוֹות ׁשֶ ּתֵ   ׁשְ

ַסח.  ן ּפֶ ֵאין ַמְקִריִבים ָקְרּבַ ְזַמן ַהזֶּה, ַאף ׁשֶ   א. ֲאִכיַלת ָמרֹור ּבִ

ִתּיַת ד' ּכֹוסֹות ַיִין.    ב. ׁשְ
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  ֶדר""ֵס ִמְנֲהֵגי ַה 

ֵדי   לּו, ְוַגם ּכְ ְצוֹות ַהּלָ ֵדי ְלַקּיֵם ֶאת ַהּמִ נּו ֲחָכִמים  ּכְ ּקְ ַסח ַוֲחִגיָגה, ּתִ ן ּפֶ ַלֲעׂשֹות ֵזֶכר ְלָקְרּבַ

ֶדר ַהזֶּה: ֲהסֵ -ִזְכרֹוָנם ל ַהּסֵ ס, ַיַחץ, וְ ִלְבָרָכה, ֶאת ּכָ ְרּפַ ָבִרים ָהֵאּלּו ֵיׁש  כוּ ָבה, ּכַ ָכל ַהּדְ '. ּבְ

ים שֶׁ  ּסִ ּנָה ָיְצאּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוִסּפּור ַהּנִ ּמֶ ּמִ ְזַמן  ֵזֶכר ָלַעְבדּות ׁשֶ ְצַרִים.   ְיִציָאָתםָהיּו ּבִ   ִמּמִ

ים ַסח ֵיׁש ִמְנָהִגים ַרּבִ ּפֶ יִדים ְמא ,ּבַ עֹוְבִרים ִמּדֹור ְלדֹור וֹ ּוַמְקּפִ ְנָהִגים ׁשֶ ד ְלַקּיֵם ֶאת ַהּמִ

ע  ֶדר ְוֶאת ַאְרּבַ ּבֹו ְמָבֲאִרים ֶאת ִסיָמֵני ַהּסֵ ח ׁשֶ ם ַהּנֻּסָ ּנּוי. ּגַ ק  ְלֹלא ׁשִ יֹות הּוא ְמֻדּיָ ׁשְ ַהּקֻ

ָהָיה  וֹ ְמא ׁשֶ ִאיִדיׁש ְוֵכן ּכְ ח ֶזה ּבְ ֻנּסָ יֹות ּבְ ׁשְ ע ַהּקֻ יד לֹוַמר ֶאת ַאְרּבַ יא ּדֹוֵרנּו ִהְקּפִ י ְנׂשִ ד. ָהַרּבִ

ר  ךְ  ֶאתְמַסּדֵ ֶהְמׁשֵ ח ַהּמּוָבא ּבַ ה ְלִפי ַהּנֻּסָ עֹוׂשֶ ֶ ָעָרה ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַמה ׁשּ   . ַהּקְ

  
יִליןֵערּוב ּתַ    ְבׁשִ

יִלים ִמּיֹום ְבׁשִ ין ָאסּור ְלָהִכין ּתַ ת-ְלִפי ַהּדִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ר ַהַחג ָחל ּבְ ֲאׁשֶ ת. ָלֵכן, ּכַ ּבָ ַ   , טֹוב ַלׁשּ

ת, ְוַעל ּבָ ֶעֶרב ַהַחג ְלֹצֶרְך ׁשַ ִלים ּבְ ְ ַבׁשּ ּמְ ֶ ה ׁשּ ּיֵר ִמּמַ נּו ֲחָכִמים ְלׁשַ ּקְ ר ְלָהִכין  -ְיֵדי -ּתִ ֶזה ֻמּתָ

ל ֶעֶרב יֹום -םֹאֶכל ִמּיוֹ  ּול ׁשֶ ׁשּ י ֵעְרבּו ֶאת ַהּבִ ת, ּכִ ּבָ ַ ת  -טֹוב ַלׁשּ ּבָ ל ׁשַ ּול ׁשֶ ׁשּ טֹוב ִעם ַהּבִ

ג   יל (ּדָ ְבׁשִ ה ִעם ּתַ ֲעַדִין ָהָיה חֹול. ֵיׁש ָלַקַחת ַמּצָ ׁשֶ ת ִהְתִחיָלה ֵמֶעֶרב ַהַחג, ּכְ ּבָ ַ ְוַהֲהָכָנה ַלׁשּ

ח ָהֵערוּ  ה. ְוַכּדֹוֶמה), ְולֹוַמר ֶאת ֻנּסַ ִפּלָ ִסּדּוֵרי ַהּתְ   ב ַהּמֹוִפיַע ּבְ

 
  ַהְדָלַקת ֵנרֹות

ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך   רּוְך ַאּתָ ִניַסת ַהַחג ַמְדִליִקים ֵנרֹות ִלְכבֹוד ַהַחג. ְמָבְרִכים "ּבָ ִעם ּכְ

ל יֹום טֹוב"   נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך  ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּוְלַאֲחֶריָה ְמָבְרִכים: "ּבָ

יעָ  ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ   נּו ִלְזַמן ַהזֶּה". ַאּתָ

  
ָעָרה ְלָחן ְוַהּקְ ֻ   ַהׁשּ

ֶרת.   ה ְמֻהּדֶ ים ָעָליו ַמּפָ ֵכִלים ָנִאים ּופֹוְרׂשִ ֶדר עֹוְרִכים ּבְ ְלַחן ַהּסֵ ב  ֶאת ׁשֻ ֶדר יֹוׁשֵ עֹוֵרְך ַהּסֵ

ל ֶאָחד   ב ּכָ ל מֹוׁשַ ֹמאל ׁשֶ ד ׂשְ ָעָרה. ִמּצַ ּצֹות ְוַהּקְ יִחים ֶאת ַהּמַ ְלָחן ּוְלָידֹו ַמּנִ ֻ ֹראׁש ַהׁשּ ּבְ

ִרּיֹות ַהֲהסֵ  ָבִרים ְמִכיִנים ֶאת ּכָ   ָבה. ֵמַהּגְ

ים וְ -ְמִכיִנים ַיִין ָאֹדם אֹו ִמיץ  ׁשִ ם ַהּנָ ְיָלה  ֲעָנִבים ּוְגִביִעים. ּגַ ִמְצוֹות ַהּלַ בֹות ּבְ נֹות ַחּיָ ַהּבָ

ֲהסֵ  ַקּיֵם  ַהזֶּה ֲאָבל ֵאיָנן נֹוֲהגֹות ּבַ ּיְ ֵדי ׁשֶ יַע ְלִגיל ִחּנּוְך מֹוְזִגים לֹו ּכֹוס ַיִין, ּכְ ִהּגִ ל ִמי ׁשֶ ָבה. ּכָ



  

21  

  

  
  
  

ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

דֹול ַהנִּ  ִביַע ּגָ יִחים ּגָ ְלָחן ַמּנִ ֻ ז ַהׁשּ ֶמְרּכַ ע ּכֹוסֹות. ּבְ הּו".  ֶאת ִמְצַות ַאְרּבַ ל ֵאִלּיָ ְקָרא "ּכֹוסֹו ׁשֶ

ֵני  ל ּבְ ם ׁשֶ ַדְרּכָ ִגּנּוֵני ַמְלכּות ַוֲאִצילּות ּכְ ֶעֶרב ַהזֶּה נֹוֲהִגים ּבְ   חֹוִרין. -ּבָ

ֵדי ְלַקּיֵם ֶאת ֵליל  ל ֲהָכנֹות ַעל-ּכְ ׁשּוָרה ׁשֶ ִהְלָכתֹו ֵיׁש ֹצֶרְך ּבְ ֶדר ּכְ ְלַהְבִטיַח ֶאת    ת ְמנָ -ַהּסֵ

ֵלמּות ַהִהלְ  ְ ִביִעים, ֲעֵלי ַהׁשּ ָרָטיו. ֵיׁש ְלָהִכין ַיִין, ַמּצֹות, ּגְ ל ּפְ ֶדר ַעל ּכָ ְלַחן ַהּסֵ ל ׁשֻ -ָכִתית ׁשֶ

י ַעם  –'  ָמרֹור'ה אֹו ַחזֶֶּרת לְ סָּ חַ  יר ֶאת ְמִרירּות ַחּיֵ ּפּוֵחי-ְלַהְזּכִ ָצל אֹו ּתַ ִמְצַרִים. ּבָ ָרֵאל ּבְ - ִיׂשְ

ס'ֲאָדָמה לְ  פָ  – . ֲחֹרֶסת'ַכְרּפַ ּבֹו ָעְבדּו ֲאבֹוֵתינּו ּבַ יט ׁשֶ מוֹ -ֶרְך ּוֵמי ֵזֶכר ַלּטִ ֵכן ֵיׁש  -ֶמַלח. ּכְ

אר עֹוף) לִ  ר (ַצּוַ ׂשָ ֶלת   –   'ְזרֹועַ 'ִלְצלֹות ְמַעט ּבָ ֶ ַסח, ּוֵביָצה ְמֻבׁשּ ן ַהּפֶ ן  -  ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ

תֹוֶסֶפת ִלְסעּוַדת הַ  ּמּוָבן, ּכְ ל ֶזה, ּכַ   ַחג. ֲחִגיָגה. ּכָ
  

ָעָרה   ִסּדּור ַהּקְ

ְלָחנֹו ְקָעָרה בְּ  ר ַעל ׁשֻ חֹותג' ַמּצֹות ְיַסּדֵ ָרֵאל'הַ  :זֹו ַעל זוֹ  ֻמּנָ ִוי'ְוָעָליו הַ  'ִיׂשְ ְוָעָליו   'ּלֵ

רֹועַ 'הַ   –  . ְוָעָליו ְלָיִמין'ּכֵֹהן 'הַ  ֹמאל  'זְּ יָצה 'הַ   –, ּוְכֶנְגדֹו ִלׂשְ ֶאְמַצע  '.ּבֵ יֶהם ּבָ ְחּתֵ רֹור'הַ   –  ּתַ   '. ּמָ

רֹוַע  ַחת ַהזְּ יָצה 'ֲחֹרֶסת'הַ  –ּתַ ַחת ַהּבֵ ס 'הַ  –, ּוְכֶנְגדֹו ּתַ ְרּפַ רֹור 'ּכַ ַהַחזֶֶּרת   – , ְוַתַחת ַהּמָ

ים עֹוׂשִ   : 'ּכֹוֵרךְ '  ׁשֶ

ית ׁש ָלֶהן ֵמֵעין ּבֵ ּיֵ פּופֹות ְמַעט (ׁשֶ ֹלׁש ַמּצֹות ּכְ יִחים אֹוָתן ַעל ִקּבּול) וּ -לֹוְקִחים ׁשָ י  -ַמּנִ ּבֵ ּגַ

ת  ַמּפַ ֻכּסֹות ּבְ ּצֹות (ַהּמְ ִרים ַעל ַהּמַ ִריִטים ְמַסּדְ ית ְנָיר ְוַכּדֹוֶמה)  -ְקָעָרה. ֶאת ַהּפְ ד אֹו ַמּפִ ּבַ

ַחת ֶזה.   ֵני ְנֻקּדֹות "ֶסּגֹול", ֶזה ּתַ ל ׁשְ צּוָרה ׁשֶ יָצה מִ בַּ ּכְ ִמין, ּבֵ ּגֹול ָהֶעְליֹון: ְזרֹוַע ִמּיָ ֹמאל,  ּסֶ ְ ׂשּ

ֹמאל, ְוׁשּוב ָמרֹור ְ ס ִמׂשּ ְרּפַ ִמין, ּכַ ְחּתֹון: ֲחֹרֶסת ִמּיָ ּגֹול ַהּתַ ֶאְמַצע. ּוַבּסֶ ַל"ֲחֶזֶרת"    –  ּוָמרֹור ּבָ

ֶאְמַצע.   –   ּבָ

  
  

יָצה    ְזרֹוַע    ּבֵ

  ָמרֹור

ס    ֲחרֶֹסת ְרּפַ   ּכַ

  ֲחֶזֶרת
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יָצה רֹוַע ְוַהּבֵ   ַהּזְ

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָדה -ּבִ ֵעת ֲאִמיַרת ַהַהּגָ ֶדר ּבְ ְלַחן ַהּסֵ ִחים ַעל ׁשֻ ם, ָהיּו ֻמּנָ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ   –  ַהּמִ

ה, ָמרֹור ְלָחן   ,ַמּצָ ֻ ְהיּו ַעל ַהׁשּ ּיִ ְקנּו ֲחָכִמים ׁשֶ ִית, ּתִ ן ַהּבַ ַסח. ְלַאַחר ֻחְרּבַ ן ַהּפֶ ֲחֹרֶסת ְוָקְרּבַ

יִלים  ְבׁשִ ֵני ּתַ ן ַהֲחִגיָגה.ֶאָחד ֵזֶכר ְלָקְרבַּ   –ׁשְ ַסח ְוֶאָחד ֵזֶכר ְלָקְרּבַ   ן ַהּפֶ

ְקָרא ְזרֹוַע, ֵזֶכר ְלָכְך   ֶרק ַהּנִ ר ִמּפֶ ׂשָ יל ּבָ ְבׁשִ ַסח נֹוֲהִגים ָלַקַחת ּתַ ן ַהּפֶ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ּכְ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ -ׁשֶ ְזרֹוַע ְנטּוָיה". ְלִמְנַהג ַחבַּ -ּבָ ְצַרִים "ּבִ ָרֵאל ִמּמִ ַאל ֶאת ִיׂשְ "ד לֹוְקִחים  הּוא ּגָ

ֶפת).  ֶלת (ֹלא ְמֻקּלֶ ֶ ה ְמֻבׁשּ יָצה ָקׁשָ ן ַהֲחִגיָגה לֹוְקִחים ּבֵ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ אר עֹוף. ּכְ   ַצּוַ
  

רֹור   ַהּמָ

ְקָרא ַחזֶֶּרת (חְ  ּטֹוֲחִנים אֹותֹו ְלֵפרּוִרים ְוֵכן ָלַקַחת ֲעֵלייְ רֵ נֹוֲהִגים ָלַקַחת ֶיֶרק ַמר ַהּנִ -ן) ׁשֶ

ל ה  סָּ חַ  ה ֵאין ָלּה ַטַעם ַמר, ִמּכָ ַמֲעׂשֶ ּלְ ּה  -ְוַלְמרֹות ׁשֶ ּלָ ַלח ׁשֶ ְרַקע, ַהּקֶ ּקַ ִהיא ׁשֹוָהה ּבַ ׁשֶ ָמקֹום ּכְ

ה ַמר ְמא ה ְוַנֲעׂשֶ ֶ   ד. וֹ ִמְתַקׁשּ

ׂש ַאַחר חַ  ן ִהיא רֹוֶמֶזת ַעל   'ָמרֹור'ה לְ סָּ ְוֵיׁש ְלַחּפֵ ּכֵ ָדִמים ְיָקִרים, ׁשֶ ְוִלְקנֹוָתּה ֲאִפּלּו ּבְ

פָ  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ְצִרים ֶאת ַחּיֵ ּה ֵמְררּו ַהּמִ ֶפה ַרְך ּתֹוְך  ךְ רֶ ַהּצּוָרה ּבָ ְעּבּוד ָהְיָתה ּבְ ִ ת ַהׁשּ ִחּלַ : ּתְ

ָכר ְוַכּדֹוֶמה, וּ  ים ָיפֹות ּוְנִתיַנת ׂשָ ִמּלִ ּתּוי ּבְ ה  ָקשָׁ  ךְ רֶ ף ָהֲעבֹוָדה ָהְפָכה ַלֲעבֹוַדת פֶּ וֹ סּ בַ לְ ּפִ

  ּוָמָרה. 
  

  ַהֲחרֶֹסת

דּו ּבֹו ֲאבֹוֵתינוּ  ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ יט ׁשֶ ֵזֶכר ַלּטִ ָאה ּכְ רֹור   .ַהֲחֹרֶסת ּבָ ּה ֶאת ַהּמָ ְונֹוֲהִגים ִלְטּבֹל ּבָ

ע ַעל ָמּה ִנְקּבַ רֹות ּוׁשְ ל ּפֵ ה  -ִלְפֵני ֲאִכיָלתֹו. ַהֲחֹרֶסת ִהיא ֶרֶסק ׁשֶ ִהיא ַמֲעׂשֵ ֵבָנה ׁשֶ ם ַהּלְ ׁשֵ

ֶנֶסת ַחְרִסית. ֶאת ַהֲחֹרֶסת ֵיׁש ַלעֲ  ֶהם ּכְ לּו ּבָ ְמׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ֵאִנים,  -ׂשֹות ִמּפֵ גֹון: ּתְ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ
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ֱאַמר   ּנֶ ָמִרים, ׁשֶ ּנַת ֱאגֹוז". ּתְ ֱאַמר "ֶאל ּגִ ּנֶ יָה". ֱאגֹוִזים, ׁשֶ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ֱאַמר "ַהּתְ ּנֶ ׁשֶ

ֶפַלח ָהִרּמֹון" ּנֱֶאַמר "ּכְ ָמר". ִרּמֹוִנים, ׁשֶ ּתָ ּפּוַח  "ֶאֱעֶלה ּבַ ַחת ַהּתַ ֱאַמר "ּתַ ּנֶ ּפּוִחים, ׁשֶ . ּתַ

יךְ  ֵקִדים, ַעל עֹוַרְרּתִ ֵניֶהם ְלֹלא ֶעֶצב. ׁשְ ם ּבְ ָהיּו יֹוְלדֹות ׁשָ דֹושׁ -", ׁשֶ ַקד (ִמֵהר) ַהּקָ ָ ׁשּ ם ׁשֶ -ׁשֵ

רּוךְ  ִסים וֶ -ּבָ ּפּוִחים, ַאּגָ "ד לֹוְקִחים ַרק ּתַ ץ ַלֲעׂשֹות. ְלִפי ִמְנַהג ַחּבַ   ֱאגֹוִזים. הּוא ַעל ַהּקֵ

  
ס  ְרּפַ   ַהּכַ

ד ְלַאַחר  י ִמּיָ ּנָה", ִהְתִקינּו ּכִ ּתַ ׁשְ ֹאל "ַמה ּנִ א ְוִלׁשְ ּלֵ , ְלִהְתּפַ ָלִדים ִלְתֹמּהַ ֵדי ִלְגֹרם ַלּיְ ּכְ

ֵמי  ֹחֶמץ אֹו ּבְ ל ֶאָחד ְמַעט ְיָרקֹות ְטבּוִלים ּבְ עּוָדה, ֹיאַכל ּכָ ּדּוׁש, עֹוד ִלְפֵני ַהּסְ ֶמַלח,  -ַהּקִ

ָבר   ֶדֶרךְ ּדָ ּבְ עּוָדה. -ׁשֶ ים ִלְפֵני ַהּסְ ָלל ֹלא עֹוׂשִ   ּכְ

  
  איָ נְ א ַע ָמ ְח א לַ ֵה 

ּצֹות ִנְקָראֹות "ֶלֶחם   ַהּמַ

י ִסּבֹות:  ּתֵ   ֹעִני" ִמׁשְ

זֶּהּו ַמֲאַכל ָעִני   ּום ׁשֶ א. ִמׁשּ

ׁש ּבֹו ַרק ֶקַמח ּוַמִים ְלֹלא   ּיֵ ׁשֶ

ל ּתֹוָספֹות, ְוהּוא ַאף ֵאינֹו  ּכָ

  ּתֹוֵפַח. 

ּום שֶׁ  "עֹוִנים ָעָליו  ב. ִמׁשּ

אֹוְכִלים   ה". ׁשֶ ָבִרים ַהְרּבֵ ּדְ

ּצֹות ַרק ְלַאַחר  ֶאת ַהּמַ

ָדה.  ְראּו ֶאת ַהַהּגָ ּקָ   ׁשֶ

בְּ  יד ׁשֶ נֹוָסף  ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקּפִ

ָעָרה, ִיְהיּו  ּקְ ּבַ ּצֹות ׁשֶ ַלּמַ

ּבֹו עֹוְרִכים ֶאת הַ  ֶחֶדר ׁשֶ צּ "סֵּ ּבַ ם ַהּמַ ֻסבִּ ֶדר", ּגַ ל ַהּמְ ל ּכָ ֵאין לֹו  ֹות ׁשֶ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ֵדי ׁשֶ ים. ּכְ

ְראּו ֲעֵליהֶ  ּקָ ַמּצֹות ׁשֶ ה ּבְ ָדה.  ןְקָעָרה, ְיַקּיֵם ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ   ֶאת ַהַהּגָ
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ׁש   ַקּדֵ

  
ל'  ינוּ קִ תְ אֹוְמִרים 'אַ    טֹוב, ְוִקּדּוׁש. -יֹום   ׁשֶ

ִקּדּוׁש ּוְבָכל  ָלה),  ִמְנָהֵגנּו ּבְ ַבַהְבּדָ ֵפְך ְמַעט ַהחּוָצה (ּכְ ָ ׁשּ ּיִ ָרָכה, ִלְמֹזג ַעד ׁשֶ ל ּבְ ּכֹוס ׁשֶ

ֵליל ְך.-ְוַגם ּבְ ֶדר ֵיׁש ִלְנֹהג ּכָ ְמֹזג ַאֵחר", ּוְבֹפַעל   ַהּסֵ ּיִ ִקין ׁשֶ ָדה "ֵאין ְמַדְקּדְ ַהּגָ ַתב ּבַ י ּכָ ָהַרּבִ

  יַח ַלֲאֵחִרים ִלְמֹזג לֹו. נִּ ַאף ֹלא הִ 

ת ְויֹום  ּבָ ׁשַ ֶפַסח ֵהן ּבְ ד, ֵהן ּבְ ׁש ְמֻעּמָ ֹוְמִעים עֹוְמִדים. -נֹוֲהִגים ְלַקּדֵ   טֹוב. ְוַגם ַהׁשּ

ּדּוׁש   ֶפן ְוַהּקִ ת ַהּגֶ ְרּכַ ַעת ּבִ ׁשְ ּכֹוס.   –ּבִ ן ֵעיָניו ּבַ   ִיּתֵ

  
לֵ  ַסח ַחג  ילּבְ ד, ַהּפֶ חֹוְזִרים  ִמּיָ ׁשֶ   ,תסֶ נֶ ַהכְּ  יתִמבֵּ  ּכְ

ים  ָלִדים  ִקים לְּ חַ ּומְ . ִקּדּושׁ  עֹוׂשִ ֵקִדים  ֱאגֹוִזים  ַלּיְ   ,ּוׁשְ

ּלֹא תְמנָ  ַעל א ְויּוְכלוּ  ֵיָרְדמוּ  ׁשֶ ע  ֶאת ל וֹ ִלׁשְ יֹות ַאְרּבַ ׁשְ   .ַהּקֻ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

ıּוְרַח 
  

ס'.  ְרּפַ ּדּור ַעל 'ּכַ ּסִ ם ֶאת ָהָאמּור ּבַ י ָקָרא ִלְפֵני ְנִטיָלה זֹו ּגַ   ָהַרּבִ

  
ַדִים  ֶאת נֹוְטִלים    ַהּיָ

  ִים" "ַעל ְנִטיַלת ָידַ  ְמָבְרִכים  ְולֹא

יָון  עּוַדת ּכֵ ּסְ   .ַמְתִחיָלה  לֹא ֲעַדִין  ַהַחג ׁשֶ
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ס ְרּפַ  ּכַ
  

  

חֹות מִ  עּורֹו: ּפָ יִלים ְוַאַחר 17-ׁשִ ָרם. ַמְטּבִ ֵדי -ּגְ ְך ְמָבְרִכים, ּכְ ָרָכה ָלֲאִכיָלה   ף כֹ תְ לִ ּכָ ַהּבְ

ָכל  הֲ ּכְ ּלֹא ּבַ רֹור ְוַגם ַהּכֹוֵרְך. נֹוֲהִגים ְלָאְכלֹו ׁשֶ ם ַהּמָ ִנים ְלהֹוִציא ּגַ ר. ּוְמַכּוְ ָבה.  סֵ ָהֶאְפׁשָ

ּנָה).  ַאר, ְמִסיִרים ִמּמֶ ָעָרה (ְוַאף ִאם ִנׁשְ ּנּו ַלּקְ ן ֵאין ַמְחִזיִרים ֶאת ַהּנֹוָתר ִמּמֶ   ְלַאַחר ִמּכֵ

ָעִמים בְּ  ילֹו ג' ּפְ י ִהְטּבִ   ֶמַלח. -ֵמי ָהַרּבִ
  

ס' ֲחִתיַכת לֹוְקִחים  ְרּפַ   'ּכַ

ֵמי אֹוָתהּ  טֹוְבִלים    , ֶמַלח ּבְ

ִרי ָהֲאָדָמה" ְמָבְרִכים    "ּבֹוֵרא ּפְ

ם  ִנים וְּ ּוְמכַ  רֹור' ַעל ּגַ   . ַה'ּמָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

ıַיַח 
  

  

ה. ּפֹוְרִסים ֶאת  ה, ְמֻכּסָ ּפָ תֹוְך ַהּמַ ִהיא ּבְ ׁשֶ ה ּכְ ּצָ ֵני ֲחָלִקים:  ּפֹוְרִסים ֶאת ַהּמַ ה ִלׁשְ ּצָ ַהּמַ

יִחים   ָטן ַמּנִ יִחים ַלֲאִפיקֹוָמן, ְוַהּקָ דֹול ַמּנִ ּנּו. ֶאת ַהֵחֶלק ַהּגָ ִני ָקָטן ִמּמֶ ֵ דֹול ְוַהׁשּ ָהֶאָחד ּגָ

ּצֹות.  י ַהּמַ ּתֵ ין ׁשְ ְמקֹומֹו, ּבֵ   ּבִ

בֹוד  ת-ּכְ ַ ָמָתם י"צ  יַ ְר הַ וֹ מוּ   "בּ שַׁ ְר הַ וֹ "ר ממוֹ דְ אַ   ְקֻדׁשּ ָהיּו ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן    ֵעֶדן-ִנׁשְ

ה.  ּדָ יַח ַאַחת ַהּצִ ׁש ֲחִתיכֹות, ְוִהּנִ ר ְלׁשֵ ּבַ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ ּמֵ ַעם ִנְזּדַ   ְלָחֵמׁש ֲחִתיכֹות. ּפַ

ֲחִטיַפת ['גְּ  יֶהם. "ֵאין נֹוֲהִגים ּבַ ְחּתֵ ִרים, ְוֹלא ּתַ ֵני ּכָ ין ׁשְ יִנים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ּבֵ ֵנַבת']  ַמְצּפִ

ֵבית ָהַרב".    ָהֲאִפיקֹוָמן ּבְ
  

ה  ֶאת לֹוְקִחים  ּצָ  ַהּמַ

ְקֵראת, ָהֶאְמָצִעית ּנִ  ׁשֶ

 ְוׁשֹוְבִרים , "ֵלִוי "

ַנִים  אֹוָתהּ    .ִלׁשְ

דֹוָלה  ַהֲחִתיָכה  ֶאת  ַהּגְ

יִאים   ֲאִפיקֹוָמן לַ  ַמְחּבִ

ה  ַהֲחִתיָכה  ְוֶאת ִנּיָ ְ  ַהׁשּ

 ְלַקֲעַרת ֲחִזיִרים מַ 

ֶדר   .ַהּסֵ
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יד  ַמּגִ
  
  

ּצֹות".  ים ִמְקָצת ַהּמַ ָעָרה, ְוַרק ְמַגּלִ יִהים ַהּקְ ֵבית ָהַרב ֵאין ַמְגּבִ   "ּבְ

י ָהָיה נֹוֵהג ְלַגּלֹות ִמְקָצתָ  ָהָיה  ָהַרּבִ רּוָסה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ם ַהּפְ ּצֹות, ּגַ ל ג' ַהּמַ ל ּכָ ן ׁשֶ

ד  ְהֶיה ַהּצַ ּיִ י חּוץ. ְמסֹוְבָבּה, ׁשֶ ַלּפֵ ה ּכְ ֵלם ְמֻגּלֶ ָ   ַהׁשּ

ִכְתֵבי הָ יתָ "אִ  ְמָחה". יזַ ִר אֲ א ּבְ קֹול ִרּנָה ּוְבׂשִ ָדה ּבְ ִריְך לֹוַמר ֶאת ַהַהּגָ ּצָ   "ל ׁשֶ

י ַרק ֱהִסיָטּה ִקְמָעה),  מָ חְ לַ  אַאֲחֵרי 'הֵ  ּצֹות ְלַצד ַאֵחר (ָהַרּבִ ָעָרה ִעם ַהּמַ ִקים ַהּקְ א' ְמַסּלְ

ָארֹות ְמֻגּלֹותַאְך   ּצֹות ִנׁשְ ִנּיָה ּכֹוס ן  ּומֹוְזִגי ַהּמַ   . ׁשְ
  

  "ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא" מֵ ָדה, ַהגָּ הַ  ֶאת אֹוְמִרים 

ָרֵאל". ַעד    "ָגַאל ִיׂשְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ה ּנָ ּתַ ׁשְ   ַמה ּנִ
ְיָלה ַהזֶּה ילֹות  ַהּלַ ל ַהּלֵ   .ִמּכָ

ָכל ַהלֵּ  ּבְ יִלין ילֹותׁשֶ ַעם ֶאָחתֲאִפילּו  ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ , ּפַ

ְיָלה ַהזֶּה תֵּ  ַהּלַ ָעִמיםׁשְ   . י ּפְ

ָכל ַהלֵּ  ּבְ ה  ָאנּו אֹוְכִלין ילֹותׁשֶ   , ָחֵמץ אֹו ַמּצָ

ְיָלה ַהזֶּה ה ַהּלַ לֹו ַמּצָ   . ּכֻ

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ ָאר ְיָרקֹות  ָאנּו אֹוְכִלין ׁשֶ   , ׁשְ

ְיָלה ַהזֶּה   . ָמרֹור ַהּלַ

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ ִבין ןָאנּו אֹוְכִלי ׁשֶ ין יֹוׁשְ ין ּבֵ ,  ּוֵבין ְמֻסּבִ

ְיָלה ַהזֶּה ין  ַהּלַ ָלנּו ְמֻסּבִ   . ּכֻ
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 ָרְחָצה
  

ים ִלְפֵני   ׁשִ ּגָ ּנִ ה   ּכֹוס ׁשֹוִתים ָיַדִים  ִלְנִטיַלת ׁשֶ ִנּיָ ְבָרָכה  ׁשְ   . ָבה סֵ ּוַבהֲ  ּבִ

יִנים   ל ַהּדִ ַלַחׁש ֶאת ּכָ י ָאַמר ּבְ ּדּור, מֵ ָהַרּבִ ּסִ ּבַ   ַעד 'ּכֹוֵרְך'.   'ָרְחָצה 'ׁשֶ

  
 ָיַדִים נֹוְטִלים 

ַעם    "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" ִכים ְר ְמבָ  ְוַהּפַ

יָון  ים  ּכֵ ׁשִ ּגָ ּנִ   .ַהַחג ִלְסעּוַדת ׁשֶ
    



  

31  

  

  
  
  

ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

ה  מֹוִציא ַמּצָ
  

ִמְצוֹות ֵאּלּו. ְיֵדי חֹוַבת 'ֶלֶחם  ִבים ּבְ ִית ַחּיָ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ֶנה' יֹוְצִאים ַעל ּכָ ְיֵדי ֹראׁש  -ִמׁשְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו.  ָחה, ַאְך ּכָ ּפָ ׁשְ   ַהּמִ

ּצֹות,   ֹלׁש ַהּמַ י ָיָדיו ֶאת ׁשָ ּתֵ ׁשְ ב. נֹוֵטל ּבִ ָ לּו ְמֻיׁשּ ָרכֹות ַהּלָ ל ַהּבְ ֵרְך ֶאת ּכָ י ּבֵ ָהַרּבִ

ה, ּוְמָבֵרְך   ה ְלַמּצָ ין ַמּצָ עֹוָתיו ַמְפִרידֹות ּבֵ ֶאְצּבְ ׁשֶ ְחּתֹוָנה  -. ַאַחר 'ַהּמֹוִציא'ּכְ ה ַהּתַ ּצָ יַח ַלּמַ ְך ִהּנִ ּכָ

ָדיו, ֵמט ִמּיָ ָ ה'ּוֵבֵרְך    ְלִהׁשּ ַבר ֵמֶהן    'ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ְהיֹוָתן ְמֻכּסֹות    – ְוׁשָ ִלְפרּוסֹות ְקַטּנֹות    – ּבִ

ַבת י ָיָדיו. ֹלא ִהְכִניָסן ְלִפיו ּבְ ּתֵ ׁשְ י זֹו ַוֲאָכָלן ַיַחד ּבִ ּבֵ ֵדי ָצְרּכֹו. ִסְדָרן זֹו ַעל ּגַ ר  -ּכְ ַאַחת. ִנּכַ

ַלע הַ  ּלֹא ּבָ ֵלמּוָתם.  'זֵּיִתים 'ָהָיה ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ִית:  זַּ עּור ּכַ ה הּוא    ׁשִ ַמּצָ זִַּית' ּבְ עּור 'ּכַ ִ ׁשּ ל הּוא, ׁשֶ ֻקּבָ ת   27ַהּמְ ִליׁש ַמּצַ ׁשְ ָרם, ּכִ   ָיד. - ּגְ
  

  "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ"ְמָבְרִכים 

ת ֶאת ּומֹוִסיִפים  ְרּכַ ה". ּבִ   "ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ
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 ָמרֹור
 

ית ַהּכֹוס. טֹוְבִלים   ַתְחּתִ ּבְ ִלי ׁשֶ תֹוְך ַהּכְ ּבְ ִין ׁשֶ ּיַ ָעָרה ּבַ ַעל ַהּקְ ִכים ִמְקָצת ֵמַהֲחֹרֶסת ׁשֶ ְמַרּכְ

ִרירּות. ְוָאז ְמָבְרִכים   ל ַטַעם ַהּמְ ּטֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֲחֹרֶסת. ְמַנֲעִרים ֶאת ַהֲחֹרֶסת, ׁשֶ רֹור ּבַ ִמְקָצת ַהּמָ

ִנים ִלְפֹטר בָּ "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור", ּומְ  בַּ ַכּוְ רֹור ׁשֶ ם ֶאת ַהּמָ ֲהסֵ ' ּכֹוֵרךְ ' ֶזה ּגַ ּלֹא ּבַ ָבה.  , ְואֹוְכִלים ׁשֶ

ִרירּות.  יׁש ֶאת ַטַעם ַהּמְ ֵדי ְלַהְרּגִ   לֹוֲעִסים ֵהיֵטב ּכְ

ה וְ    ת' ָמרֹור.יִ זַּ 'כַ ן' ִמְצָטְרִפים ַיַחד לְ יְ רֵ 'חְ הַ ַהַחּסָ

ם ֵחֶלק  י ָנַהג ֶלֱאֹכל ּגַ ְמֻיָחד. ַאְך  כָ מְ תַּ ֵמֹראׁש הַ ָהַרּבִ דֹול ּבִ עּור ּגָ א, ֹלא ָטחּון. ָאַכל ׁשִ

ם "ַאְדמֹו"ר מוֹ  ׁשֵ ָמתוֹ יַ ְר הַ ִהְזִהיר ּבְ ֵאין  ֵעֶדן -י"צ ִנׁשְ ָמרֹור ׁשֶ ֵאין יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ּבְ , ׁשֶ

  ְיכֹוִלים ְלָסְבלֹו ֵמֲחַמת ֲחִריפּותֹו. 
  

ַזִית  לֹוְקִחים     ֲחרֶֹסתבַּ  טֹוְבִלים וְ  'ָמרֹור 'ּכַ

  "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור".  ּוְמָבְרִכים 
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

 ּכֹוֵרךְ 

 
ה   ּצָ זִַּית ֵמַהּמַ לֹוְקִחים ּכַ

ֵני   ְ ְחּתֹוָנה ְוַכזִַּית ָמרֹור ִמׁשּ ַהּתַ

יִחים ְמַעט ֲחֹרֶסת   ַהּסּוִגים. ַמּנִ

רֹור,   ָעָרה) ַעל ַהּמָ ה (ֵמַהּקְ ְיֵבׁשָ

ד ַאַחרּוְמַנֲעִרים אֹוָתּה  ְך  -ִמּיָ ּכָ

י ָמַרח ֲחֹרֶסת  אּוַלי   –(ָהַרּבִ

ּה   ַבל ּבָ ּטָ ְפָלה ַהֲחֹרֶסת ׁשֶ ּנָ ׁשֶ ּכְ

א ְוֹלא  כָ מְ תַּ ַעל הַ  –א כָ מְ תַּ הַ מֵ 

  ַעל ֶהָעִלים. 

סֹוף הַ  ' ָהָיה טֹוֵבל  ךְ רֵ וֹ 'כּ ּבְ

ֵלָמה  כָ מְ תַּ ֶאת ֲחִתיַכת הַ  ְ א ַהׁשּ

ֲחֹרֶסת, ְואֹוְכָלּה ֲעטּוָפה   ּבַ

ה  ֲעֵלי ַהַחּסָ ְוֹלא ִנֵער).   – ּבַ

ּכֹוְרִכים אֹוָתם ַיַחד, אֹוְמִרים  

ל..." ְואֹוְכִלים   ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ "ּכֵ

ַיַחד ּוַבֲהסֵ    ָבה.ּבְ

  

ִית לֹוְקִחים  זַּ ה  ִעם ָמרֹור  ּכַ ִית ַמּצָ זַּ   ,ּכַ

  ֲחרֶֹסתבַּ  טֹוְבִלים 

ל..."  : ְואֹוְמִרים  ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ   ,"ּכֵ

ֲהסֵ  אֹותוֹ  ִלים כְ וֹ אוְ  מֹאל ְלַצד ָבה ּבַ     . ׂשְ
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ְלָחן עֹוֵרךְ   ׁשֻ
  

ֲהסֵ  ּלֹא ּבַ   ָבה. אֹוְכִלים ׁשֶ

ַתח כְּ  ַדק ְוֹלא ּפָ י ֹלא ּבָ ָעָרה. ָהַרּבִ ַעל ַהּקְ יָצה ׁשֶ ֲאִכיַלת ַהּבֵ יָצה  לָ ַמְתִחיִלים ּבַ ל ֶאת ַהּבֵ

ה ג'  ִחּלָ ֵמי ִלְפֵני ֲאִכיָלָתּה. ָטַבל אֹוָתּה ּתְ ָעִמים ּבְ ה  -ּפְ ּצָ עּוָדה טֹוֵבל ֶאת ַהּמַ ְך ַהּסְ ֶמׁשֶ ֶמַלח. ּבְ

ַלח ְואֹוְכָלּה.  ּמֶ ָעִמים ּבַ   ג' ּפְ

ְבעַ  ָכל ׁשִ ָפַתִים, ּבְ ְ עֹות ַעל ַהׂשּ ים ְוַאֲחרֹוִנים ֵאין ְלַהֲעִביר ָהֶאְצּבָ ת ְיֵמי  ְלַמִים ֶאְמָצִעּיִ

ַסח. עּודָ  ַהּפֶ ּסְ ּתֹות ַיִין ּבַ ן ִלׁשְ מֹוִסיף ַעל  ִנּתָ ּלֹא ֵיָרֶאה ּכְ ים', ׁשֶ ה, ַאְך ֵאין נֹוֲהִגים לֹוַמר 'ְלַחּיִ

  ַהּכֹוסֹות. 
  

ר ִעם  ן ְלחָ שֻּׁ ֶאת הַ  עֹוְרִכים  ׂשָ ים  ְוָכל ְוָדִגים  ּבָ   ַמְטַעּמִ

  ִלְכבֹוד יֹום טֹוב. 
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

 ָצפּון
  

ּלֹא  ֹאֶפן ׁשֶ ּתֹות ּבְ אֹון ַאַחרִלְפֵני ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ֵיׁש ִלׁשְ ְך. -ָיבֹוא ִליֵדי ִצּמָ   ּכָ

זִַּית. טֹוב ֶלֱאֹכל   ִקים ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ּכַ עּוָדה מֹוִציִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן, ְמַחּלְ סֹוף ַהּסְ ּבְ

ּלֹו   ֱאֶכֶלת ִעּמֹו. ֵיׁש ֶלֱאֹכל ֶאת ּכֻ ה ַהּנֶ ּצָ ַסח ְוֶאָחד ֵזֶכר ַלּמַ זֵּיִתים', ֶאָחד ֵזֶכר ַלּפֶ ֵני 'ּכַ ָמקֹום  ׁשְ ּבְ

הֲ  מֹו ֹקֶדם ֲחצֹות. סֵ ֶאָחד. אֹוְכִלים ּבַ   ָבה, ְוֵיׁש ְלַסּיְ

  
א' ֲאִפיקֹוָמן ָה' ֶאת מֹוִציִאים  ְחּבָ   ַהּמֻ

ֲהסֵ  אֹותוֹ  ִלים כְ וֹ אוְ  מֹאל ְלַצד ָבה ּבַ   . ׂשְ
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ַרךְ   ּבֵ
  

זֹון,  ת ַהּמָ ְרּכַ ִמיד ֹקֶדם ּבִ הּו ּתָ ל ֵאִלּיָ י ָמַזג ּכֹוס ׁשֶ יָהַרּבִ ִליׁשִ   .ת ְוַאֲחָריו ָמַזג לֹו ּכֹוס ׁשְ

ׁשּוֶליָה ִאם ִהיא ֲחָלָקה   ה ּבְ ִחּלָ הּו, ּוְבָדָקּה ּתְ ל ֵאִלּיָ כֹוס ְזכּוִכית ְלכֹוסֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ י ִהׁשְ ָהַרּבִ

ָגם.  ֹלא ּפְ   ּבְ

ן.  ַזּמֵ ָדה הּוא ַהּמְ   ַמְקִריא ַהַהּגָ

ֻסבִּ  ל ֶאָחד ֵמַהּמְ ַלִים'. ים אֹוֵחז ּכָ ָידֹו ֶאת ַהּכֹוס ַעד ַאֲחֵרי 'ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ   ּבְ

ת  ְלַאַחר ְרּכַ זֹון   ּבִ ית  ּכֹוס  ׁשֹוִתים  ַהּמָ ִליׁשִ ְבָרָכה  ׁשְ   . ָבהסֵ ּוַבהֲ  ּבִ

  

זֹון". ְמָבְרִכים  ת ַהּמָ ְרּכַ   "ּבִ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  

ל  ַהּלֵ
  

ֶלת  ֶאת ּופֹוְתִחים ְרִביִעית ּכֹוס מֹוְזִגים הוּ  ַהּדֶ ִביא  ְלֵאִלּיָ לּוִחים חֹוְזִרים,  . ַהּנָ ְ ַהׁשּ ׁשֶ ּכְ

  ַמְתִחיִלים "ֹלא ָלנּו". 

ֵאיָנם ְמֻסבִּ  ם אֹוְרִחים ׁשֶ ֶדר, עֹוִנים 'הֹודוּ ּגַ ֵביתים ַלּסֵ הּוג ּבְ ֶדר ַהּנָ ּסֵ ֵעת  -' ּכַ ֶנֶסת ּבְ ַהּכְ

ל.    ֲאִמיַרת ַהּלֵ

ל. אֹוְמִרים    ַהּלֵ
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 ִנְרָצה
  

ם  ִמי ַקּיֵ ּמְ ל ֶאת ׁשֶ ַסח,הַ  ַחג תוֹ ִמְצו  ּכָ   ּפֶ

דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ   .ְמאֹוד  אֹותוֹ  אֹוֵהב הּוא ּבָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ָאה ָנה ַהּבָ   ְלׁשָ
ַלִים ירּוׁשָ   ּבִ

ְבָרָכה ְרִביִעית ּכֹוס ׁשֹוִתים  ָרָכה ּוְמָבְרִכים  ָבהּוַבֲהסֵ  ּבִ ָנה "  ְואֹוְמִרים  ַאֲחרֹוָנה ּבְ   ְלׁשָ

ָאה ַלִים  ַהּבָ ירּוׁשָ   ". ּבִ

ַלִים", הָ ִמְנַהג בֵּ  ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ "ר [מֹוֵזג ְמַעט ַיִין מוֹ דְ אַ ית ָהַרב: ַאַחר ֲאִמיַרת "ְלׁשָ

ְקּבּוק, ְוָכל  הּו ַלּבַ ל ֵאִלּיָ ִין ִמּכֹוסֹו ׁשֶ ִגיָמתֹו'] ַמְחִזיר ְוׁשֹוֵפְך ַהּיַ ן 'ּפְ ְקּבּוק ַלּכֹוס, ְלַתּקֵ ֵמַהּבַ

ֻסבִּ  ּגּון "אֵ ַהּמְ ָעה זֹו ַהּנִ ׁשָ ִנים ּבְ ה וְ -ים ְמַנּגְ נּו  –" ךָּ דֶ אוֹ ִלי ַאּתָ ל ַרּבֵ ּגּוִנים ׁשֶ ֶרת ַהּנִ ֵמֲעׂשֶ

ֵקן.   ַהזָּ
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ה ּנָ ּתַ ׁשְ ְדּתָ ְלִבְנָךֈ ַמה ּנִ   ְוִהּגַ

ן ִמְתַיֲחסֹות   ּלָ ּכֻ ֵאלֹות ׁשֶ ע ׁשְ ן ׁשֹוֵאל ַאְרּבַ הּוא רֹוֶאה ְסִביבֹו  ַהּבֵ ּיֹות ַהֲחִריגֹות ׁשֶ ַלִהְתַרֲחׁשֻ

ֵליל  ֶדר. -ּבְ   ַהּסֵ

ה ַמּדּוַע   רֹור, ַמּדּוַע אֹוְכִלים ַמּצָ ס ְוֶאת ַהּמָ ְרּפַ יִלים ֶאת ַהּכַ ֵאלֹות ֵהן: ַמּדּוַע ַמְטּבִ ְ ַהׁשּ

ֲהסֵ  ָבִרים אוֹ  – ָבה אֹוְכִלים ָמרֹור ּוַמּדּוַע אֹוְכִלים ּבַ ָעה ּדְ ָכל  ַאְרּבָ ָתם הּוא ֵאיֶנּנּו רֹוֶאה ּבְ

ה... ָמרֹור..."  ְיָלה ַהזֶּה ַמּצָ ּנָה... ַהּלַ ּתַ ׁשְ ָנה. "ַמה ּנִ ָ   ְימֹות ַהׁשּ

אֹוְכִלים ֵמֶהם?  רֹור עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ה ְוַהּמָ ּצָ   ַמּדּוַע ׁשֹוֲאִלים ַעל ַהּמַ

בַ  ַהּצָ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ּוָ ָנה ּכַ ׁשְ ּיֶ ר ְלָכְך הּוא ׁשֶ ֶדר: ֶנֱאַמר  ַהֶהְסּבֵ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ ד ּבִ ֵאלֹות ִמּיָ ְ ת ַהׁשּ

ְנָך לֵ  ָאְלָך ּבִ י ִיׁשְ ּתֹוָרה "ְוָהָיה ּכִ ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה'  ּבַ אֹמר: ַמה זֹּאת? ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו: ּבְ

ְצַרִים".    ִמּמִ

ל תְּ  ֶדֶרְך ׁשֶ יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ לֹוַמר: ַהּתֹוָרה ְמַצּוָ ֶרת  ּכְ ה ֻמְזּכֶ ִחּלָ ֵאָלה. ּתְ ׁשּוָבה ִלׁשְ

ן  ֵאַלת ַהּבֵ י ִישְׁ  – ׁשְ אֵ אָ "ְוָהָיה ּכִ ְנָך" ְוִכְתׁשּוָבה ִלׁשְ ר  לָ ְלָך ּבִ ּוּוי ַעל ָהָאב ְלַסּפֵ א ַהּצִ תֹו, ּבָ

ְצַרִים".  ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ   ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים: "ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו, ּבְ

ה ֶאת  לָ  ִחּלָ ְיָלה, ָאנּו ְמעֹוְדִדים ּתְ בֹוֵאנּו ְלַקּיֵם ֶאת ִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ַהּלַ ֵכן, ּבְ

ֵאלֹות.  ְ ַמֲעֶנה ַלׁשּ א ּכְ ּפּור ּבָ ֵאלֹוָתיו ְוַהּסִ ֹאל ֶאת ׁשְ ן ִלׁשְ   ַהּבֵ

  
  ֲעָבִדים ָהִיינוּ 

ְקָצָרה ָהֻעְבּדֹות הַ  רֹות ּבִ ִפְסָקה זֹו ְמֻסּפָ ה  ּבְ ָבר ֶזה ְמַהּוֶ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים. ּדָ ִסיִסּיֹות ׁשֶ ּבְ

ְיָלה   ה ְלִמְנֲהֵגי ַהּלַ ּבָ ן ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהּסִ ּכֵ ן, ׁשֶ ל ַהּבֵ יֹות ׁשֶ ׁשְ ע ַהּקֻ ׁשּוָבה ְלַאְרּבַ ּתְ

ֹוִנים.    ַהׁשּ

  
נּו ֲחָכִמים  ּלָ   ַוֲאִפּלּו ּכֻ

ְמנּו  ִהְקּדַ ֶדת  ְלַאַחר ׁשֶ צּוָרה ְקָצָרה ְוַתְמִציִתית, ְמַלּמֶ ְרנּו ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ְוִסּפַ

ה ְלַהֲאִריְך   ְרּבֶ א ֵיׁש ְלַהְרִחיב ּוְלַהֲאִריְך. ְוָכל ַהּמַ ָכְך, ֶאּלָ ק ּבְ ּפֵ ֵאין ְלִהְסּתַ ָדה ׁשֶ אֹוָתנּו ַהַהּגָ

ּפּור  ְפָרֵטי ַהּסִ ח.   –ּבִ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ

ר ָלנּו ֵהיֵטב,   עֹוד י ַאף ִאם ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ָידּוַע ּוֻמּכָ ִפְסָקה זֹו, ּכִ ְלֵמִדים ָאנּו ּבְ

ָנה.  ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ַלְיָלה ֶזה ִמּדֵ ר אֹותֹו ּבְ   ָעֵלינּו ָלׁשּוב ּוְלַסּפֵ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ָעה  ֶנֶגד ַאְרּבָ ִנים ּכְ ָרה ּתֹוָרה ּבָ ּבְ   ּדִ

ָעה ְמקֹומֹות   ַאְרּבָ ְדּתָ ְלִבְנָך"  ּבְ ּוּוי "ְוִהּגַ ִנים ַעל ְיִציַאת    –חֹוֶזֶרת ַהּתֹוָרה ַעל ַהּצִ ר ַלּבָ ְלַסּפֵ

ּוּוי   ָמקֹום ֶאָחד מֹוִפיַע ַהּצִ ִסְגנֹון ׁשֹוֶנה: ּבְ ּוּוי ּבְ קֹומֹות מֹוִפיַע ַהּצִ ִמְצַרִים, ּוְבָכל ֶאָחד ֵמַהּמְ

ן  ֵאַלת ַהּבֵ ְתׁשּוָבה ִלׁשְ י  -ּכִ ָמקֹום ַאֵחר מֹוִפיַע  "ְוָהָיה ּכִ ְנָך... ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו", ּבְ ָאְלָך ּבִ ִיׁשְ

ּדֹו  ָיְזָמה ִמּצִ חֹוָבה ַעל ָהָאב ִלְנֹקט ּבְ א ּכְ ן, ֶאּלָ ל ַהּבֵ ּדֹו ׁשֶ ֵאָלה ִמּצִ ַמת ׁשְ ּוּוי ְלֹלא ַהְקּדָ   -ַהּצִ

ְדּתָ ְלִבְנָך".    "ְוִהּגַ

ן ּותְ  ֵאַלת ַהּבֵ ל ׁשְ ְגנֹונֹות ׁשֶ ם ַהּסִ ע  ּגַ ַאְרּבַ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ּום ׁשֶ ל ֶזה, ִמׁשּ ׁשּוַבת ָהָאב ׁשֹוִנים. ּכָ

ם  ִנים ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים. ּוְלׁשֵ ר ַלּבָ ל ִקּיּום ַהחֹוָבה ְלַסּפֵ ָמה ֵיׁש ֹצֶרְך  -צּורֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ

ִנים'. הַ  ָעה ּבָ ר: 'ַאְרּבָ א ַהֶהְסּבֵ ְך ּבָ ע צּורֹות ׁשֹונֹות? ַעל ּכָ ַאְרּבַ יַצד ֵיׁש  ּבְ ֶדת ּכֵ ּתֹוָרה ְמַלּמֶ

ֹוִנים מְ  ׁשּ ִנים ׁשֶ ל ּבָ ָעה סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ ּבּורֹו  וֹ אְלִהְתַיֵחס ְלַאְרּבָ ד ֶזה ִמזֶּה. ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִסְגנֹון ּדִ

גּוַבת ָהָאב ְוִסְגנוֹ  ם ֵאיָנּה ּדֹוָמה ּתְ ְך ּגַ ע. ּכָ ן ָהָרׁשָ ל ַהּבֵ ן ֶהָחָכם, ְלֶזה ׁשֶ ל ַהּבֵ ּבּורֹו ֶאל  ׁשֶ ן ּדִ

ע.  נֹו ֶהָחָכם, ִלְתגּוָבתֹו ִלְבנֹו ָהָרׁשָ   ּבְ

ֶגת   ַעם ֻמּצֶ ָכל ּפַ ּבְ ׁשֶ ְדּתָ ְלִבְנָך", ּכְ א "ְוִהּגַ ָעִמים ַעל נֹוׂשֵ ע ּפְ ָלֵכן חֹוֶזֶרת ַהּתֹוָרה ַאְרּבַ

ִנים ּוְבָכל ֶאָחד מֵ  ַעת ַהּבָ ְתֶאֶמת ְלָכל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ּמֻ ה ׁשֹוָנה, ׁשֶ יׁשָ אֹות ִליֵדי  ּגִ סּוִקים ּבָ ַהּפְ

ל   ֵאלֹות ׁשֶ ְ ִסְגנֹון ַהׁשּ רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ִנים, ּכְ ַעת ַהּבָ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ל ּכָ ֶפׁש ׁשֶ כּונֹות ַהּנֶ ּטּוי ּתְ ּבִ

ל ָהָאב. גּובֹות ׁשֶ ִנים ְוַהּתְ   ַהּבָ
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קֹום  רּוְך ַהּמָ   ּבָ

ִפְסָקה זֹו ָאנּו לֹוְמִדים ִמן   ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְבֵאיֶזה  ּבְ ְקָראֹות ְלִמי ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ַהּמִ

דֹושׁ  סּוִקים ְמָבְרִכים ֶאת ַהּקָ ָמה ְלִלּמּוד ַהּפְ ַהְקּדָ ּפּור. ּכְ ֵעת ַהּסִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ רּוךְ -ִסְגנֹון ֵיׁש ְלִהׁשְ -ּבָ

ת ַהּתֹוָרה ְרּכַ ִמיד ְמָבְרִכים ּבִ ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ ע   הּוא, ּכְ יִרים ַאְרּבַ ְפִתיָחה ָאנּו ַמְזּכִ ּמּוד. ּבִ ִלְפֵני ַהּלִ

רּוְך" ָעִמים "ּבָ ִנים".  –  ּפְ ָעה ּבָ ְסָקה "ַאְרּבָ ּפִ ֲאִרים ּבַ ְתּבָ סּוִקים ַהּמִ ַעת ַהּפְ ֶנֶגד ַאְרּבַ   ּכְ

  
ֵא  ל ֶהָחָכם לָ ׁשְ   תֹו ׁשֶ

ל ֶהָחָכם  ים..."? ָחְכָמתֹו ׁשֶ אֵ "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחּקִ ְגנֹון ׁשְ ֶרת ִמּסִ תֹו. הּוא ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵאל  לָ ִנּכֶ

את ִהְתַעְנְינּות ְמֵלָאה   ַבּטֵ ּמְ ֵאָלה ְמֹפֶרֶטת ׁשֶ יג ׁשְ א ַמּצִ מֹו "ַמה זֶּה"? ֶאּלָ ֵאָלה ְסָתִמית ּכְ ׁשְ

ל ֱאֹלֵקינּו  ִמְצוֹוָתיו ׁשֶ ּלֹו, ּובְ  – ּבְ ם ׁשֶ הּוא ּגַ ת  ְמנָ -נּות ִהיא ַעלנֹוָסף ְלָכְך, ִהְתַעְניְ ֱאֹלִקים ׁשֶ

  ְלַקּיֵם. 

ֵאַלת ֶהָחָכם? אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה: "ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו   ל ָהָאב ִלׁשְ גּוָבתֹו ׁשֶ ּוַמה ּתְ

ִמְצרָ    . "'גוֹ ִים וְ ְלַפְרֹעה ּבְ

ְך ָאנּו מֹוִסיִפים וְ  ר לֹו ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַעל ּכָ לֹוַמר, ְלַסּפֵ ָדהּכְ ַהּגָ י    ,אֹוְמִרים ּבַ ּכִ

ִסּפּור ָהֻעְבּדֹות ָהֵחל מֵ -ַאל  ק ּבְ ּפֵ ד  לֹו ָלָאב ְלִהְסּתַ יְך ּוְלַלּמֵ א ָעָליו ְלַהְמׁשִ "ֲעָבִדים ָהִיינּו", ֶאּלָ

ל ִהְלכֹות ֵליל  ׁשּוִרים ִליִציַאת ִמְצַרִים ְוֵכן ֶאת ּכָ ָרִטים ַהּקְ ל ַהּפְ נֹו, ֶאת ּכָ ֶדר, ַעד -ֶאת ּבְ   ַהּסֵ

ֶהם: 'ֵאין ְלַסּיֵם ֶאת ְסעּוַדת ֵליל  ּבָ ָרט ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֶדר  -ַהּפְ ית  –ַהּסֵ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּה ָאְכלּו ּבִ ׁש  -ּבָ ְקּדָ ַהּמִ

ַסח   ן ַהּפֶ ר ָקְרּבַ ׂשַ ם ֶאת ּבְ רּוי 'ֲאִפיקֹוָמן'  – ָהָיה ַקּיָ ִקּנּוַח ַהּקָ ן    ,ּבְ ר ָקְרּבַ ׂשַ ל ּבְ ֲעמֹו ׁשֶ ּטַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַסח ִישָּׁ  ה'. ַהּפֶ ּפֶ   ֵאר ּבַ

  
ע ל ָהָרׁשָ ֵאָלתֹו ׁשֶ   ׁשְ

ַסח   –  "ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת ָלֶכם?" כּונֹות ַנְפׁשֹו. הּוא ִמְתַיֵחס ֶאל ַחג ַהּפֶ ֶדת ַעל ּתְ ְמַלּמֶ

ֶכם   ּלָ ִאּלּו הּוא ַחג "ׁשֶ אָ   –ּכְ ֶעֶצם ִנׁשְ ע ָהָיה ּבְ י". אֹותֹו ָרׁשָ ּלִ ִמְצַרִים ִעם  ְוֹלא ׁשֶ ִעים  ר ּבְ ָהְרׁשָ

ֵני  ְך. -ִמּבְ ת ֹחׁשֶ ֵעת ַמּכַ ְצַרִים ּוֵמתּו ּבְ ּלֹא ָרצּו ָלֵצאת ִמּמִ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ

ִמְצַרִים הּוא ֹלא ָהָיה ִנְגאָ  ע ּבְ ָאְמָנם ִאּלּו ָהָיה ָהָרׁשָ יׁש ׁשֶ י ַמְדּגִ ה  ָהַרּבִ ֻאּלָ ּגְ ל, ֲאָבל ּבַ

ָרֵאל ֲעִתיִדין  ל ִיׂשְ ָלל. ָהֲעִתיָדה ּכָ ֵאל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהּכְ  ְלִהּגָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ֵא  ם לָ ׁשְ ל ַהּתָ   תֹו ׁשֶ

ֶבת   –"ַמה זֹּאת?"  ִמיָמה ְוִהיא ֹלא ֻמְרּכֶ ֵאָלה ּתְ כּונֹות ַנְפׁשֹו. זֹוִהי ׁשְ ֶדת ַעל ּתְ ְמַלּמֶ

ִסְגנֹון ּדֹוֶמה. ִהי ם ִהיא ּבְ ן ַהּתָ ל ָהָאב ַלּבֵ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ם ּתְ ים. ּגַ ָרִטים ַרּבִ ה  ִמּפְ א ֹלא ְמֻרּבָ

ָבִרים.  ְמִצית ַהּדְ ֶרת ֶאת ּתַ א ְמַסּפֶ ְפָרִטים, ֶאּלָ   ּבִ
  

א ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ַתח לֹוֈ ּתְ ַא  -ל וֹ ְוׁשֶ   ּפְ

ֵאלֹות.   ְכָלל ֹלא ׁשֹוֵאל ׁשְ ׁשּוט ְוִטְבִעי, ְוָלֵכן הּוא ּבִ ּלֹא ַהּכֹל ּפָ ן ֶזה ֹלא ֵמִבין ֵמַעְצמֹו ׁשֶ ּבֵ

ר ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוַגם לֹו     ָצִריְך ְלַסּפֵ

ר   ּוּוי ְלַסּפֵ ַהּצִ ְיָלה. ֲהֵרי ׁשֶ ל ֵארּוֵעי ַהּלַ ָמעּוָתם ׁשֶ יר לֹו ֶאת ַמׁשְ ר לֹו ּוְלַהְסּבִ ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

ן, ְלַלמְּ  ל ַהּבֵ ּדֹו ׁשֶ ֵאָלה ִמּצִ ַמת ׁשְ ם ְלֹלא ַהְקּדָ תּוב ּגַ ּכָ ׁש  ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים מֹוִפיַע ּבַ ּיֵ ֵדנּו ׁשֶ

ם ְלֵבן שֶׁ  ר ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּגַ ֹאל"ְלַסּפֵ   ּוְלעֹוֵרר ֶאת ִהְתַעְנְינּותֹו.  "ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ
  

י ן ַהֲחִמיׁשִ   ַהּבֵ

י בְּ  יא ּדֹוֵרנּו ּכֹוֵתב ּכִ י ְנׂשִ נֹו  ָהַרּבִ ָדה, ֶיׁשְ ַהּגָ ִרים ּבַ ְזּכָ לּו ַהּמִ ִנים ַהּלָ י  נֹוָסף ַלּבָ ן ֲחִמיׁשִ ם ּבֵ ּגַ

ה"  ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ ֵאינֹו   –ְוהּוא "ַהּתִ אי ׁשֶ ַסח, ּוְבַוּדַ ל ַחג ַהּפֶ ָלל ַעל ִקּיּומֹו ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ׁשֶ

ַבר ה' ֵאָליו. ְלָהִביא ִליִדיָעתֹו   י, ֵיׁש ְלָהִביא ֶאת ּדְ ן ֶזה, אֹוֵמר ָהַרּבִ ָלל. ּבֵ ֹאל ָעָליו ּכְ יֹוֵדַע ִלׁשְ

ר לֹו ֶאת ֵנס ְיִציַאת ִמְצַרִים ַעל ֶאת  ים, ּוְלַסּפֵ ל ָהַעּמִ ְבָחר ִמּכָ ת ֱהיֹוֵתנּו ָהָעם ַהּנִ י  -ֻעְבּדַ ּפִ

ה.  ּלָ   ֲהָבָנתֹו ַהּדַ

ֱאָמִנים   ,ָאֵכן  י ַהּנֶ ִליֵחי ָהַרּבִ ְ ים ִמׁשּ ָתם. ַרּבִ ֻעּלָ י ּפֹוֲעִלים ֶאת ּפְ ל ָהַרּבִ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ ּדְ

ַבר ה'  ָכל  הַ  – ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ַלֲהמֹון ָהָעם ְוֶאת ְמִביִאים ֶאת ּדְ ּבּו ּבְ ׁשְ ּנִ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ

ֵבל  לֵ , ַאְרצֹות ּתֵ ים  -ילּוַמְטִעיִמים אֹוָתם ּבְ ִתיַחת ֲאִפיִקים רּוָחִנּיִ ֹעֶנג רּוָחִני ּתֹוְך ּפְ ֶדר ּבְ ַהּסֵ

ים  ָנה.   ,ֲחָדׁשִ ָ ל ַהׁשּ מֹוֵתיֶהם ְלֹאֶרְך ּכָ יִכים ְלָהִאיר ֶאת ִנׁשְ ְמׁשִ   ַהּמַ

  
ע ּכֹוסֹות   ַאְרּבַ

ֵליל  ּתֹות ּבְ ְקנּו ֲחָכִמים ִלׁשְ ע ּכֹוסֹות -ּתִ ֶדר ַאְרּבַ ֶרְך ֵחרּות –  ַהּסֵ ִקּדּוׁש,  ַאַחת :ּדֶ ה ּבְ ִנּיָ   ׁשְ

ָדה,  ַהּגָ יתּבַ ִליׁשִ זֹון ׁשְ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּתֹות ֶאת ַהּכֹוסֹות ְוָהְרִביִעית ּבְ ִבים ִלׁשְ ם ַחּיָ ּלָ ל. ּכֻ ַהּלֵ   ,ּבְ

ע ַהּכֹוסֹות, ֵזֶכר ְלַדם ֲאבֹוֵתינּו   ִתּיַת ַאְרּבַ ים ִויָלִדים. נֹוֲהִגים ָלַקַחת ַיִין ָאֹדם ִלׁשְ ֲאִפּלּו ָנׁשִ
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זּוזֹות,   קֹוף ְוַהּמְ ׁשְ ָהָיה ַעל ַהּמַ ַסח ׁשֶ ן ַהּפֶ ֵעת ֲעבֹוָדָתם, ְוַגם ֵזֶכר ְלַדם ָקְרּבַ ִמְצַרִים ּבְ ְך ּבְ ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ִמְצַרִים.    ּבְ

ע ּכֹוסֹות ֵאּלּו ֵיׁש לְ  מֹות 'ַאְרּבַ ה 'ׁשֵ ֻאּלָ ל ּגְ   ִנְקָרא  ָהִראׁשֹון  : ְוֵאּלּו ֵהם ד' ְלׁשֹונֹות ׁשֶ

תּוב, 'ְוהֹוֵצאִתי' ּכָ ִני " ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" – ּכַ ֵ י'. ַהׁשּ ְלּתִ תּוב , 'ְוִהּצַ ּכָ   – ּכַ

י ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹוָדָתם " ְלּתִ י . ַהשְּׁ "ְוִהּצַ י'ִליׁשִ תּוב , 'ְוָגַאְלּתִ ּכָ ְזרֹוַע  " – ּכַ י ֶאְתֶכם ּבִ ְוָגַאְלּתִ

י'. ָהְרִביִעי " ְנטּוָיה תּוב, 'ְוָלַקְחּתִ ּכָ י ֶאְתֶכם ִלי לְ " –   ּכַ   . "ָעם ְוָלַקְחּתִ

ּלֹא ׁשֹוִתים אֹוָתּה, ִהיא ִנְקֵראת  הוּ " ַקּיֶֶמת עֹוד ּכֹוס ַאַחת ׁשֶ ל ֵאִלּיָ ָמּה   "ּכֹוס ׁשֶ ּוׁשְ

תּוב , 'ְוֵהֵבאִתי' ּכָ   . "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ " –  ּכַ

ִמְנַהגִמְנָהֵגנּו  ית ּכְ ַלִים" הָ , ָהַרב  ּבֵ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ַאַחר ֲאִמיַרת "ְלׁשָ ּלְ י  ׁשֶ ָיה ָהַרּבִ

ֻסבִּ  ְקּבּוק, ְוָכל ַהּמְ הּו ַלּבַ ל ֵאִלּיָ ּגּון ׁשֹוֵפְך ִמּכֹוס ׁשֶ ֵעת זֹו ֶאת ַהּנִ ִנים ּבְ ִלי  -אֵ 'ים ָהיּו ְמַנּגְ

ה  ֵקן. 'ַאּתָ ל ַאְדמֹו"ר ַהזָּ ּגּוִנים ׁשֶ ֶרת ַהּנִ   , ֵמֲעׂשֶ
  

  

ַמן ָהָראּוי ְלִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים   ַהּזְ

  ..."חֶֹדשׁ  ָיכֹול ֵמרֹאשׁ "

ָדה הֹוִכיָחה אן ַהַהּגָ יִציַאת ִמְצַרִיםא)  :ַעד ּכָ ר ּבִ י ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ּפּור   ,ּכִ ם ִאם ַהּסִ ּגַ

ר ָלנוּ  ר ֶאת ִסּפּור ב)  .ָידּוַע ּוֻמּכָ ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ִנים  ׁשֶ ַעת ַהּבָ ן ֵמַאְרּבַ ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלָכל ּבֵ

בֹו.  רֹונֹוָתיו ּוְבֶהְתֵאם ְלַמּצָ ׁשְ ר הּוא) ְלִפי ּכִ ֲאׁשֶ ה, ְלָכל ְיהּוִדי ּבַ   (ְלַמֲעׂשֶ

ֲעבּור ֶזה  ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך, ּבַ "ְוִהּגַ
ְצרָ  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ   ".ִיםָעׂשָ

ּיֹום ַההּוא"? -ין, ִאםֵיׁש ְלָהבִ  ְקָרא "ּבַ ּנִ ַמן ׁשֶ ן, ַמהּו ַהזְּ   ּכֵ

ְצרָ  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ רּות לֹוַמר "ּבַ ה    -ִים"  ָהֶאְפׁשָ ּצָ ת ַהּמַ ֵדי ַהְמָחׁשַ ּתֹוְך ּכְ

יעַ  ן ִיְהֶיה ְלַהְצּבִ ֲעבּור ֶזה" ִנּתָ ֲאִמיַרת "ּבַ ּבַ ְך ׁשֶ ֹפַעל, ּכָ רֹור ּבְ רֹורְוַהּמָ ה ְוַעל ַהּמָ ּצָ   -  ַעל ַהּמַ

ֵליל  ֱעָרְך אֹור לְ -ַקּיֶֶמת ַרק ּבְ ֶדר ַהּנֶ ְצַרִים ַהּסֵ ִציָאה ִמּמִ ִניָסן, יֹום ַהּיְ ּבֹו   -ט"ו ּבְ ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

ה ּוָמרֹור ֵליל.  ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ַמּצָ ֶדר-ּבְ ֲעבּור זֶ   ַהּסֵ ן לֹוַמר: "ּבַ ֲאַקּיֵם ִמְצוֹות  ת  ְמנָ -ַעל   -ה"  ִנּתָ ׁשֶ

ְצרָ   –ֵאּלּו   ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ְצַרִים.   תְמנָ -ַעל  – ִים"  "ָעׂשָ ן הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ   ּכֵ
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ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו..."  ִחּלָ   "ִמּתְ

הּ  ְרּכָ ת ּדַ ִחּלַ ה ִמּתְ ל ּתֹוְלדֹות ָהֻאּמָ ְסִקיָרה ׁשֶ ח ּבִ ּפּור ִנְפּתָ ַאְבָרָהם    –   ַהּסִ ִחיַרת ה' ּבְ ָהֵחל ִמּבְ

ל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה  ָחה ׁשֶ ּפָ ִית ּוִמׁשְ ֶדֶרְך   – ָזָרה-ְוהֹוָצָאתֹו ִמּבַ ר ּבְ ְקנּו ְלַסּפֵ ֲחָכִמים ּתִ ֵמַאַחר ׁשֶ

ַבח".  ׁשֶ ְגנּות ּוְמַסּיֵם ּבְ ל "ַמְתִחיל ּבִ   ׁשֶ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ָהָיה  ּתֶ ה ׁשֶ ַנאי ָלנּו, ֲאָבל ָחׁשּוב  -עֹוֵבד ֲעבֹוָדהָאֵכן, ָהֻעְבּדָ ָזָרה ִהיא ּגְ

ֵנה ִמׁשְ ְך ִיְתעֹוְררּו ּבְ י ּכָ יר ֹזאת, ּכִ דֹושׁ -ְלַהְזּכִ ַבח ַלּקָ ֶ רּוךְ -ּתֶֹקף ִרְגׁשֹות ַהּתֹוָדה ְוַהׁשּ הּוא  -ּבָ

ְצַרִים.  ים ְוהֹוִציָאנּו ִמּמִ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ּבָ   ַעל ׁשֶ

רּוְך " ָרֵאל ַהְבָטָחתוֹ  רׁשֹומֵ ּבָ רּוךְ . ְלִיׂשְ  הּוא ּבָ
דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ  ׁשֶ ב הּוא ּבָ ֵ ץ ֶאת  ִחׁשּ   . ." ַהּקֵ

רּוךְ  ַמרה'  הּוא ּבָ ָ ׁשּ ל  ׁשֶ ָתִרים"ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ין ַהּבְ ִרית ּבֵ , ְוֹלא ָנַתן ֶאת ָהָאֶרץ  " ּבְ

ל ַאְבָרָהם. ְוֹלא זֹו  ַמן ּבֹו יּוַכל ְלַקּיֵם  ְלַעם ַאֵחר ִמזְַּרעֹו ׁשֶ ה ַלזְּ ֹוֵמר ּוְמַצּפֶ ׁשּ א ׁשֶ ְלַבד, ֶאּלָ ּבִ

ה ֻאּלָ דֹול" :ֶאת ַהְבָטַחת ַהּגְ ְרכּוׁש ּגָ ְעּבּוד   –  "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ִ נֹות ַהׁשּ ר ֶאת ׁשְ ּצֵ ּקִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ִמְצַרִים, ַעל   . ְצַרִים ת ְלַמֵהר ֶאת ִקּיּום ַהַהְבָטָחה ַעל ְיִציַאת מִ ְמנָ -ּבְ

ּוב  ץ ַעל  ִחׁשּ דֹושׁ -ַהּקֵ רּוךְ -ְיֵדי ַהּקָ ע-הּוא: ַעם-ּבָ ִמְצַרִים ַאְרּבַ הֹות ּבְ ָרֵאל ָהָיה ָאמּור ִלׁשְ -ִיׂשְ

א "  ָנה, ֶאּלָ דֹושׁ ֵמאֹות ׁשָ ַהּקָ רּוךְ -ׁשֶ ע  הּוא -ּבָ ץ" ְוֵהֵחל ִלְמנֹות ֶאת ַאְרּבַ ב ֶאת ַהּקֵ ֵ ֵמאֹות  -ִחׁשּ

ִנים  ָ ֲאָרצֹות ֹלא ָלֶהם ַהׁשּ ל ָהָאבֹות ּבַ ְלטּוִלים ׁשֶ דּוִדים ְוַהּטִ ּבֹו ֵהֵחּלּו ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֵמֵעת   –ֵמַהזְּ

סּוק ּפָ ֱאָמר ּבַ ּנֶ ים"גָ יָּ "וַ  : ֵלַדת ִיְצָחק, ּכַ ים ָיִמים ַרּבִ ּתִ ִלׁשְ ֶאֶרץ ּפְ   . ר ַאְבָרָהם ּבְ

ַדת ִיְצָחק ַעד ְיִריַדת ַיֲעֹקב ּוָבָניו   ל    –   ְלִמְצַרִיםִמּלֵ קּוָפה ׁשֶ בֹות    190ָהְיָתה זֹו ּתְ ָנה ּוְבִעּקְ ׁשָ

דֹושׁ  ל ַהּקָ ֻיָחד ׁשֶ ּוב ַהּמְ רּוךְ -ַהִחׁשּ ְכַסת -ּבָ ֵחֶלק ִמּמִ ִנים ֵאּלּו ּכְ ב ׁשָ ֵ ִחׁשּ ִנים   400הּוא, ׁשֶ ָ ַהׁשּ

ְעּבּוד ִמְצַרִים, ֶנְחְסכּו   עּו ְלׁשִ ְקּבְ ּנִ נֹות ַהשִּׁ   190ׁשֶ ְ ִנים ִמׁשּ ל ַעםׁשָ ִמְצַרִים,  -ְעּבּוד ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ִמְצַרִים  ה ֵהם ָהיּו ּבְ ְלַבד. 210ּוְלַמֲעׂשֶ ִנים ּבִ ְעּבּוד  ּוְלַאַחר שֶׁ  ׁשָ ה' הֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם ַעל ׁשִ

מֹו שֶׁ  ְצַרִים, ּכְ ה ִמּמִ ֻאּלָ ׂשֹוַרת ְוַהְבָטַחת ַהּגְ אֹותֹו ַמֲעָמד ֶאת ּבְ ר לֹו ּבְ ֵ ׂשּ ָניו, ּבִ ֱאַמר: "ְוִהיא  ּבָ ּנֶ

ָעְמָדה..."    ׁשֶ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ -ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ם  -ּבָ א ּגַ ִמְצַרִים, ֶאּלָ הּוא ִקּיֵם ֹלא הֹוִעיָלה ַרק ַלֲאבֹוֵתינּו ּבְ

ִאים ַעד ְלדֹורֹוֵתינּו ָאנוּ  ל    .ַלּדֹורֹות ַהּבָ ָעְמדּו  ה'  ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ִביִאים ׁשֶ הֹוִעיָלה ְלַאְבָרָהם ְוַלּנְ

יל ֶאת ַעם אַ  ֹמר ּוְלַהּצִ ִחיָנָתם ֹלא ָהיּו  -ֲחָריו, ִלׁשְ ם ִאם ִמּבְ ב, ּגַ ָכל ַמּצָ ָרֵאל ֵמאֹוְיֵביֶהם, ּבְ ִיׂשְ

  ְראּוִיים ְלָכְך. 
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ֹפְך ֲחָמְתךָ    ׁשְ

ת ֶאל   ַתח ִמְנָהֵגנּו ָלֶגׁשֶ ִית  ּפֶ ֵעת      ַהּבַ ּבְ

ֹפְך ֲחָמְתךָ " ֲאִמיַרת  אֹוֲחִזים   –  "ׁשְ ׁשֶ ּכְ

ֵנרֹות ַהַחג   ַדִים ּבְ ּיָ ָחל( ּבַ ׁשֶ יֹום חֹול  ּכְ   –   ) ּבְ

ֹפְך ֲחָמְתךָ " ְולֹוַמר ֶאת  ֶלת  " ׁשְ ַהּדֶ ׁשֶ   ּכְ

ֶלת ִהיא   ה ִלְפִתיַחת ַהּדֶ ּבָ תּוָחה. ַהּסִ ּפְ

ְיָלה הּוא ֵליל  ַהּלַ -ְלַהְראֹות ַלּכֹל ׁשֶ

לּום מּוִרים ְוֵאין ָאנּו ִמְתָיְרִאים ִמּכְ   . ׁשְ

יַח ִלְגָאֵלנּו  וּ  ׁשִ ִבְזכּות ֱאמּוָנה זֹו ָיבֹוא ַהּמָ

ּפְֹך ֲחָמתֹו ַעל  ָיֵמינּו ְוִיׁשְ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ֶרת ִהיא  ְזּכֶ ה ַהּמֻ ְכֵדי   ,ַהּגֹוִיים. עֹוד ִסּבָ ּבִ

ה.  ֻאּלָ ר ַהּגְ ֵ ִביא ְמַבׂשּ הּו ַהּנָ ֵנס ֵאִלּיָ ּכָ ּיִ   ׁשֶ

ת ַטל ִפּלַ   ּתְ

ּיֹום ָהִר  ת מּוָסף ּבַ ְתִפּלַ ה ַעלּבִ ִפּלָ ֲחָזַרת ַהּתְ ל ַהַחג, ּבַ ּבּור ("ֲחָזַרת  -אׁשֹון ׁשֶ ִליַח ַהּצִ ְיֵדי ׁשְ

ת ַטל". שַּׁ הַ  ִפּלַ ה ְמֻיֶחֶדת "ּתְ ִפּלָ   "ץ"), ּפֹוְתִחים ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְואֹוְמִרים ּתְ

י ּומֹוִסיף   ַלַחן ָמָסְרּתִ ת ָהֲעִמיָדה ּבְ ִפּלַ ן אֹוֵמר ֶאת ּתְ ה  ַהַחזָּ ִפּלָ ת ַטל. ָהֵחל ִמּתְ ּיּוִטים ִלְתִפּלַ ּפִ

ם" ְוֵכן "ְוֵתן ַטל   ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ֵרה' "ַמׁשּ מֹוֶנה ֶעׂשְ ְתִפּלֹות 'ׁשְ זֹו, ַמְפִסיִקים לֹוַמר ּבִ

ִיץ 'ּוָמָטר ִלְבָרָכה" ְועֹוְבִרים לְ  ּה אֹוְמִרים  'ִגְרַסת ַהּקַ   ָרָכה". "ְוֵתן בְּ  ,ל" טָּ "מֹוִריד הַ   :ּבָ

ַסח ל ּפֶ ִני ׁשֶ   ֵליל יֹום ׁשֵ

ל מֹוָצֵאי יֹום ְיָלה ׁשֶ ָרֵאל, ַהּלַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְיָלה ָהִראׁשֹון -ּבְ ַסח הּוא ַהּלַ ל ּפֶ טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ל "חֹול ַהּמֹוֵעד".    ׁשֶ

חּוץ ְך יֹוַמִים ְוֶזהּו ֵליל -ּבְ ִני. -ָלָאֶרץ, ַהַחג ִנְמׁשָ ֵ ֶדר ַהׁשּ ל  ִעם ֵצאת ַהּיוֹ  ַהּסֵ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ְהֶיה ֵמֵאׁש ַקּיֶֶמת   ַהַהְדָלָקה ּתִ יד ׁשֶ ַסח. ֵיׁש ְלַהְקּפִ ל ּפֶ ִני ׁשֶ ֵ ַהַחג, ַמְדִליִקים ֶאת ֵנרֹות ַהּיֹום ַהׁשּ

ּלֹא ְלַכּבֹות   ְפרּור ְוַכּדֹוֶמה. ְלַאַחר ַהַהְדָלָקה ֵיׁש ְלִהזֵָּהר ׁשֶ ַתת ּגַ ַהּצָ ה ּבְ ְוֹלא ִליֹצר ֵאׁש ֲחָדׁשָ

ה ֵמֵאָליו.  ֶאת ְכּבֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְזִהירּות ּכְ יחֹו ּבִ א ְלַהּנִ ְפרּור ֶאּלָ   ַהּגַ

ֶאֶרץ  ָאמּור, ּבְ ְיָלה הּוא מֹוָצֵאי יֹום -ּכָ ָרֵאל, ַהּלַ חּוץ -ִיׂשְ ת חֹול ַהּמֹוֵעד. ּבְ   ָלָאֶרץ -טֹוב ּוְתִחּלַ

ית – חֹוְזִרים ִמּבֵ ְלָחן בְּ -ְלַאַחר ׁשֶ ֻ ֶנֶסת, עֹוְרִכים ֶאת ַהׁשּ ה  ַהּכְ ים ָעָליו ַמּפָ ֵכִלים ָנִאים ּופֹוְרׁשִ



  

47  

  

  
  
  

ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ֶרת ּומְ  ַמְתּכֶֹנת ֵזָהה ְלֵליל -ְלֵליל ִבים סֵ ְמֻהּדֶ ֱעָרְך ּבְ ִני ַהּנֶ ֵ ֶדר ַהׁשּ ֱעַרְך  -ַהּסֵ ּנֶ ֶדר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּסֵ

  ֶאֶמׁש. 

  ְסִפיַרת ָהֹעֶמר

ת ִמּיֹום   ,ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבָ ַ ֳחָרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ ֱאַמר "ּוְסַפְרּתֶ ּנֶ ׁשֶ

ִביִעית   ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחָרת ַהׁשּ ְהֶייָנה ַעד ִמּמָ ִמימֹות ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ

רּו  ְסּפְ יםּתִ ִ ַסח ַמְתִחילִ "יֹום  ֲחִמׁשּ ל ַחג ַהּפֶ ִני ׁשֶ ֵ ְיָלה ַהׁשּ ּלַ   . 'ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 'ים ִלְסּפֹר  . ּבַ

ֶאֶרץ  עֹוִרים ּבְ ְ ִלים ַהׂשּ ְ ׁשּ ֹחֶדׁש ִניָסן ִמְתּבַ ּבְ ָאסּור ֶלֱאֹכל  -ָידּוַע ׁשֶ ּתֹוָרה ׁשֶ ָרֵאל, ְוָכתּוב ּבַ ִיׂשְ

ן לַ  ָהְיָתה ְנהּוָגה ָאז), ָקְרּבָ ה ׁשֶ ִביאּו "ְמֹלא ָהֹעֶמר" (ִמּדָ ּיָ ים, ַעד ׁשֶ עֹוִרים ַהֲחָדׁשִ ְ   ה'.ֵמַהׂשּ

ה ָ ׁשּ ֲעֹבר יֹום ׁשִ ּיַ ה ַעד ׁשֶ בּוָאה ַהֲחָדׁשָ נּו ָאסּור ֶלֱאֹכל ֵמַהּתְ ְזַמּנֵ ּבֹו ָהיּו  -ּבִ ִניָסן, ׁשֶ ר ּבְ ָעׂשָ

ּלֹו ָאסּור") ֵהא יֹום ֶהּנֵף ּכֻ ּיְ אי "ׁשֶ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ַנת ַרּבִ ּקָ   . ַמְקִריִבים ֶאת ָהֹעֶמר. (ּתַ

ה 'ְסִפיַרת ָהֹעֶמר'ֶאת ִמְצַות  ִחּלָ ֲעִמיָדה, ְלַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ְלַכּתְ ֵיׁש   ,ֵיׁש ְלַקּיֵם ּבַ

ָרָכה ֶאת  ֵעת ַהּבְ ָבר ּבְ ּיֹום   אֹותוֹ  ַהּיֹוםָלַדַעת ּכְ ְיָלה, ִיְסּפֹר ּבַ ּלַ ּלֹא ָסַפר ּבַ סֹוְפִרים. ִמי ׁשֶ

ָמֳחָרת  ּלְ ָרָכה ְוַאַחר ׁשֶ ְיָלה. -ְלֹלא ּבְ ּלַ ָרָכה ּבַ יְך ְוִלְסּפֹר ִעם ּבְ ְך יּוַכל ְלַהְמׁשִ ַכח   ַאךְ ּכָ ִאם ׁשָ

ּיֹום ם ּבַ ָמֳחָרת  ּגַ ּלְ ְבָרָכה.   –  ַאַחת ְלַגְמֵרי 'ְסִפיָרה', ְוִהְפִסיד ׁשֶ ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּפֹר ּבִ

י  ק ְוֵאינֹו זֹוֵכר ִאם ָסַפר אֹו ֹלא, ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ּפֵ ְסּתַ ְבָרָכה. ַהּמִ   ְך ִלְסּפֹר ּבִ

ֲחִרית ת ׁשַ ִפּלַ   ּתְ
חּוץ יֹום – ָלָאֶרץ-ּבְ ַסח -ּבְ ל ַחג ַהּפֶ ִני ׁשֶ ל ֶאְתמֹול   –טֹוב ׁשֵ ֲחִרית, ֵזָהה ְלזֹו ׁשֶ ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ָכל ְיֵמי יֵמי ַהַחג ְוֵכן ּבְ ל ַהַחג). ּבִ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֱאֶמֶרת ַרק ּבַ ת ַטל" ַהּנֶ ִפּלַ - חֹול  (ְלַמֵעט "ּתְ

ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ת 'ׁשְ ְתִפּלַ ל".  "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא " – '  ַהּמֹוֵעד נֹוֲהִגים לֹוַמר ּבִ   ּוְלַאֲחֶריָה "ַהּלֵ

ָלה   ַהְבּדָ

ְבָכל מֹוָצֵאי  יִלים ַעל ּכֹוס ַיִין ּכִ מֹוָצֵאי ַהַחג ַמְבּדִ ת ְוַחג.-ּבְ ּבָ   ׁשַ

  חֹול ַהּמֹוֵעד

ִביִעי ִנְקָרִאים   ְ ַסח ַלּיֹום ַהׁשּ ל ַהּפֶ ין ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבֵ ִמים ׁשֶ ן,    ."חֹול ַהּמֹוֵעד"   -ַהּיָ ּכֵ ׁשֶ

ֶהם ִמְקָצת חֹול ּוִמְקָצת מֹוֵעד.    נֹוֲהִגים ּבָ

ְגֵדי ַחג ים ּבִ   . לֹוְבׁשִ
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ין. ִפּלִ ה ּתְ ָיִמים ֵאּלֶ יִחים ּבְ ָכל יֹום מֹוִסיִפים אֶ  ֵאין ַמּנִ ל" וּ ּבְ ת "ַהּלֵ ִפּלַ מּוָסף",  " ת ּתְ

ּתֹוָרה.  ֲחִרית קֹוְרִאים ּבַ ת ׁשַ   ּוִבְתִפּלַ

ְגֹרם   ר ְמִניָעָתּה ֹלא ּתִ חּוף ַוֲאׁשֶ ּה ֹצֶרְך ּדָ ֵאין ּבָ ֲעׂשֹות ְמָלאָכה ׁשֶ ה ִנְמָנִעים ִמּלַ ָיִמים ֵאּלֶ ּבְ

  ְלֶהְפֵסד. 

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ נֵ -ּבִ ל ּבְ ם, ּכָ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ָרֵאל ָהיּו "עֹוִלים ָלֶרֶגל" ָלחּוג ֶאת ַהַחג -י ַהּמִ ִיׂשְ

ַלִים.  ירּוׁשָ   ּבִ

ַסח ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ   ׁשְ

ּיּום  א ַהּסִ ַעְצמֹו, ֶאּלָ ַסח, ֵאינֹו ַחג ּבְ ל ַחג ַהּפֶ ִביִעי ׁשֶ ְ ַסח.   ְוַהחֹוָתם יֹום ַהׁשּ ל ַחג ַהּפֶ ׁשֶ

ֶהֱחָינוּ 'ְוָלֵכן ֵאין אֹוְמִרים  ַסח.   'ׁשֶ ָאר ְיֵמי ַהּפֶ ְ דֹוָלה יֹוֵתר ִמׁשּ ְמַחת ַהַחג ַהזֶּה ּגְ ּדּוׁש. ׂשִ ּקִ ּבַ

ֲחצֹות  ף ּבַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלִהְתַאּסֵ ְיָלה ְוַלֲעֹסק ּבְ ל ַהּלַ "ד ִלְהיֹות ֵעִרים ּכָ   ִמְנַהג ַחּבַ

ֵבית  ְיָלה ּבְ יָרה-ַהּלַ ְמָחה ּוְבׁשִ ׂשִ ה), ּבְ יר ֹמׁשֶ ם" (ָאז ָיׁשִ יַרת ַהּיָ ֶנֶסת ְולֹוַמר ֶאת "ׁשִ ַעם    . ַהּכְ ְוַהּטַ

ִביִעי   ,הּוא ׁשְ ם ָהְיָתה ּבִ י ְקִריַעת ַהּיָ ל  ּכִ ַסח.   ׁשֶ   ּפֶ

ֲחִרית ת ׁשַ ִפּלַ   ּתְ

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִהיא  

תָ  ח" ַהּמְ ּלַ ׁשַ ת "ּבְ ָפָרׁשַ ֶאֶרת  ּבְ

ֵני  ָרֵאל  -ֶאת ְיִציַאת ּבְ ִיׂשְ

ְצַרִים ּוְקִריַעת ַים  סּוף, -ִמּמִ

ם",   יַרת ַהּיָ ּוָבּה מֹוִפיָעה "ׁשִ

יר מֹ ַהּפֹוַתַחת בְּ    ה". שֶׁ "ָאז ָיׁשִ

  
ַסח ל ּפֶ   ַאֲחרֹון ׁשֶ

חּוץ ַהַחג נֹוֵהג   ,ָלָאֶרץ -ּבְ

ִני ִנְקָרא   ֵ יֹוַמִים, ְויֹומֹו ַהׁשּ

ַסח". ִעם ֵצאת  ל ּפֶ "ַאֲחרֹון ׁשֶ

ַהַחג ָהִראׁשֹון, ַמְדִליִקים  

ֵנרֹות (ֵמֵאׁש ַקּיֶֶמת ֵמֶעֶרב  

ת ַעְרִבית  ִפּלַ ַהַחג). ְלַאַחר ּתְ



  

49  

  

  
  
  

ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

ּיוֹ  ֲחִרית ּבַ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל עֹוְרִכים "ִקּדּוׁש" ְוסֹוֲעִדים ְסעּוַדת ַחג. ּבִ ַסחם ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֶאֶרץ  ּפֶ -(ּבְ

ָרֵאל  ַסח, ּוְבחּוץ  -ִיׂשְ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ַאֲחרֹון – ָלָאֶרץ-ּבִ ל  ּבְ ַסח ׁשֶ מֹות   ),ּפֶ יִרים ְנׁשָ ַמְזּכִ

ׁש לֹו אָ  ּיֵ ת מּוָסף. ִמי ׁשֶ ִפּלַ ה זֹו הּוא ְלַאַחר ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ִלְפֵני ּתְ ִפּלָ ב  ("ִיְזּכֹר"). מֹוֵעד ּתְ

ית  ית -ְוֵאם, יֹוֵצא ֵמאּוַלם ּבֵ חֹוְזִרים ִמּבֵ מֹות. ְלַאַחר ׁשֶ ׁשָ ַרת ַהּנְ ֵעת ַהְזּכָ ֶנֶסת ּבְ ֶנֶסת,  -ַהּכְ ַהּכְ

ִין ְוַאַחר  ים ַעל ַהּיַ ׁשִ ְך סֹוֲעִדים ְסעּוַדת ַחג. -ְמַקּדְ   ּכָ

  
ַסח ל ּפֶ ל ַאֲחרֹון ׁשֶ   ַמהּותֹו ׁשֶ

בֹוד  ר ּכְ ת אַ -ִסּפֵ ַ ָמתוֹ יַ ְר הַ "ר מוֹ מוֹ דְ ְקֻדׁשּ   ֵעֶדן: -י"צ ִנׁשְ

י הָ  ַאל ָאִבי (ָהַרּבִ ַנת תרס"ו, ׁשָ ַסח ׁשְ ל ּפֶ ֵליל ַאֲחרֹון ׁשֶ ָמתוֹ   "בּ שַׁ רַ ּבְ ֵעֶדן) ֶאת ָאִחיו  -ִנׁשְ

י(  "אזָ רַ ּדֹוִדי הָ  – י הַ )ַאֲהֹרן -ַזְלָמן  ַרּבִ ָאַמר ָלֶהם ְזֵקָנם ָהַרּבִ ֶ ִאם זֹוֵכר הּוא ַמה ׁשּ -ח מַ 'צֶּ , ּבְ

ַסח תרכ"ה.  דֶ צֶ  ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ   ק' ּבְ

ֶרַגע ֵאיִני זֹוֵכר, ֲאָבל  זָ רַ הָ  יב: ּכָ "א ֵהׁשִ

ָרִטים   ל ַהּפְ ְרֵטט' ִלי ֶאת ּכָ ה 'ְלׂשַ ַנּסֶ ִאם ּתְ

ְדמּו ְלִדְבֵרי הַ  ּקָ ַמח ׁשֶ זֶּה  ֶדק'צֶ -'ּצֶ ר ׁשֶ , ֶאְפׁשָ

  ַיֲעֹזר ִלי ְלִהזֵָּכר.

ָחה   ְוָאז ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְבנּו ּכָ ר לֹו ָאִבי: ָיׁשַ ִסּפֵ

ב   ְלָחן ָיׁשַ ֻ ְלַחן ַהַחג, ּוְבֹראׁש ַהׁשּ ְסִביב ׁשֻ

א   בֹוד  –ַאּבָ ת ַאְדמֹו"ר מַ -ּכְ ַ   . "שׁ רַ הֲ ְקֻדׁשּ

א:  י ֶאת ַאּבָ ַאְלּתִ עּוָדה ׁשָ ֵדי ַהּסְ   ּתֹוְך ּכְ

ַסח הּוא   ל ַחג ַהּפֶ "ַמּדּוַע ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

  . "? ַחג

ָנה ֵאֶליָך (לָ  א ּפָ "א), ְוָאַמר ְלָך:  זָ רַ ַאּבָ

ה ָיכֹול ַלֲענֹות ַעל  -"ַזְלָמן  ַאֲהֹרן, אּוַלי ַאּתָ

אֵ  ַסח הּוא  לָ ׁשְ ל ּפֶ תֹו ַמּדּוַע ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ֵאיְנָך יֹוֵדַע.  ".ַחג?    ְוָעִניָת ׁשֶ

בֹוָרה  ִהיא -ְלֶפַתע, ָאְמָרה ּדְ ַסח הּוא ֵלָאה ֲאחֹוֵתנּו, ׁשֶ ל ּפֶ יֹוַדַעת ַמּדּוַע ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

א   ". נּו, ִאם ַאּתְ יֹוַדַעת, ִאְמִרי!"  : ַחג. ָאַמר ָלּה ַאּבָ
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בֹוָרה  ֵני "ֵלָאה ָקָמה ְוָאְמָרה: -ּדְ ּבְ ׁשֶ -ּכְ

ְבעַ  ָרֵאל ׁשֹוְמִרים ַעל ׁשִ ִפי  ִיׂשְ ַסח ּכְ ת ְיֵמי ַהּפֶ

ין, ְוִנְזָהִרים ֵמָחֵמץ  ים ֶאת ַהּיֹום  עֹושִׂ  – ַהּדִ

ֵני  ל ּבְ ַסח ְלַחג. ּכָ ל ּפֶ ָרֵאל  -ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ִיׂשְ

לּו   ַסח ְוֹלא ִנְכׁשְ ָעְברּו ֶאת ַחג ַהּפֶ ֵמִחים ׁשֶ ׂשְ

ַסח  ּפֶ ל ָחֵמץ ּבַ דֹוָלה ׁשֶ ֲעֵבָרה ַהּגְ   . "ּבָ

אֹותֹו ֶרַגע ָאַמר הָ    "א: זָ רַ ּבְ

בֹוָרה  ּדְ ׁשֶ י! ּכְ ְרּתִ ֵלָאה ָאְמָרה ֹזאת,  -"ִנְזּכַ

ה מְ הָ  א ְמֻרּצֶ בֹוָרה 'ד, ְוָאַמר:  וֹ אָיה ַאּבָ ֵלָאה,  -ּדְ

  . '"ֵיׁש ָלְך ֹראׁש טֹוב

יְך הָ  ן ִהְמׁשִ ר: זָ רַ ְלַאַחר ִמּכֵ   "א ְוִסּפֵ

נּו   ּתֵ ָלׁשְ נּו ּוׁשְ ִאּמֵ ׁשֶ בֹוָרה  –ּכְ א  -ּדְ יַרת ַסּבָ א ֶאל ּדִ ה ִנְלֵוינּו ְלַאּבָ ַמח  –ֵלָאה, ֲאִני ְוַאּתָ - ַהּצֶ

ַסח הּוא ַחג,  ֶצֶדק,  ל ּפֶ ַאְלּתָ ַמּדּוַע ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ה ׁשָ ַאּתָ ר לֹו ׁשֶ א ְוִסּפֵ ׁש ֵאָליו ַאּבָ ִנּגַ

ְלָמן זַּ בֹוָרה-ְוׁשֶ ּדְ ֵני -ַאֲהֹרן ֹלא ָיַדע, ְוׁשֶ ּבְ ׁשֶ ּכְ יָבה ׁשֶ ְבעַ -ֵלָאה ֵהׁשִ ָרֵאל ׁשֹוְמִרים ַעל ׁשִ ת ְיֵמי  ִיׂשְ

ין ְוִנזְ  ִפי ַהּדִ ַסח ּכְ ַסח ְלַחג –ָהִרים ֵמָחֵמץ ַהּפֶ ל ּפֶ ים ֶאת ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֵהם   ,עֹוׂשִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ַסח.  ּפֶ ל ָחֵמץ ּבַ דֹוָלה ׁשֶ ֲעֵבָרה ַהּגְ לּו ּבָ ּלֹא ִנְכׁשְ ֵמִחים ַעל ׁשֶ   ׂשְ

א   ַמח( ַסּבָ לָ )  ֶצֶדק-ַהּצֶ א ִלׁשְ ּבָ ְכִלי' טֹוב. ְוָאז, ָקָרא ַהּסַ רּוץ 'ׂשִ זֶּה ּתֵ נּו ְלִהְתָקֵרב,  ָאַמר ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ְך:    ְוָאַמר ָלנּו ּכָ

ם  ׁשֵ ַסח ִנְקָרא ּבְ ל ּפֶ ַסח '"ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ל ּפֶ ּיֹום ֶזה הּוא ִסּיּום   '.ַאֲחרֹון ׁשֶ לֹוַמר: ׁשֶ ּכְ

ְיָלה ָהִראׁשֹון שֶׁ  ּלַ ַסח. ַמה ֻהְתַחל ּבַ ל ּפֶ ְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלַ ִהְתִחילּו ּבַ ַסח?  אֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ל ּפֶ

ה ֻאּלָ ְצַרִים ַעל  . ִעְנַין ַהּגְ ַסח ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ל ּפֶ ְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלַ נּו -ּבַ ה ַרּבֵ   – ְיֵדי ֹמׁשֶ

י ֲהֵרי ֲעַדִין ָאנּו ֲעָבִדים  א ַעְבֵדי ''ּגֹוֵאל ִראׁשֹון'. ֲאָבל זֹו ַרק ַהַהְתָחָלה, ּכִ ּתָ ְוִנְמָצִאים   'ָהׁשַ

לּות. ּגָ ַסח ָקׁשּור ִעם ִסּיּום אֹותֹו ִעְנָין  ּבַ ל ּפֶ ַסח הּוא    -  ַאֲחרֹון ׁשֶ ל ּפֶ לּות. ַאֲחרֹון ׁשֶ ִסּיּום ַהּגָ

דֹושׁ  ַהּקָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ֻאּלָ נּו ַעל ַהּגְ ּלָ רּוךְ -ַהַחג ׁשֶ לּות ַעל -ּבָ ְיֵדי  -הּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו ֵמַהּגָ

יחַ  הּוא הַ -ְמׁשִ   "... 'ֲחרֹוןּגֹוֵאל אַ 'ִצְדֵקנּו ׁשֶ

י   י"צְוִסּיֵם ָהַרּבִ   : ָהַרּיַ

ו  זָ רַ הָ ַאֲחֵרי שֶׁ  ְוָקא ַעְכׁשָ י ּדַ ְרּתִ ה ַמּדּוַע ִנְזּכַ "א ִסּיֵם ֶאת ִסּפּורֹו, ָאַמר ִלי ָאִבי: יֹוֵדַע ַאּתָ

ֶעֶרב  ר ְלָך. ַהּיֹום ּבָ ַסח תרכ"ה? ֲאַסּפֵ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ָהָיה ּבְ ּפּור ׁשֶ ֲחַדר  ֵמַהּסִ ָהִייִתי ּבַ ׁשֶ ּכְ

ָמתוֹ  י ִנׁשְ ל ָהַרּבִ ּבֹו ָהָיה ְמַקּבֵ ָפִרים (ַהֶחֶדר ׁשֶ ֲחַדר ָהֹאֶכל  'יִחידּות'לִ  ֵעֶדן-ַהּסְ ּבַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ), ׁשָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

נֹוֶתיָך ַחּנָה ּומ י ּבְ ּתֵ ין ׁשְ ָמָתהּ קָ ּושְׁ ֵיׁש ִוּכּוַח ָחָזק ּבֵ ְדָקִנית ִנׁשְ ִנית ַהּצַ . ָרִציִתי  ) ֵעֶדן-א (ִהיא ָהַרּבָ

ַסח  וֹ אמְ  ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ַחּנָה אֹוֶמֶרת, ׁשֶ י ׁשֶ ַמְעּתִ י, ׁשָ ִהְתָקַרְבּתִ ׁשֶ ּכּוַח. ּכְ ֹמַע ֶאת ּתֶֹכן ַהּוִ ד ִלׁשְ

ים,   ָכל ַהַחּגִ ַסח ֵאינֹו ַחג ּכְ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ָקא אֹוֶמֶרת, ׁשֶ ים' ְוִאּלּו מּוׁשְ ל ַהַחּגִ מֹו ּכָ הּוא ַחג 'ּכְ

ּדּוׁש) ֵאין ְמָבְרִכים ְוָהְרָאָיה ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות (ּוַבּקִ ּבְ ֶהֱחָינוּ ', ׁשֶ ים.   'ׁשֶ ָכל ַהַחּגִ מֹו ּבְ ּכְ

ַסח תרכ"ה.  ל ּפֶ ל ַאֲחרֹון ׁשֶ ֹאָרע ׁשֶ י ֵמַהּמְ ְרּתִ ּכּוַח ַהזֶּה, ִנְזּכַ י ֶאת ַהּוִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ   ּוְכׁשֶ

י  יַחת ָהַרּבִ אן ִמּתֹוְך ׂשִ י"צ ַעד ּכָ ָבר ֶאָחד  (ַאחֲ  ָהַרּיַ ַסח הש"ת). ַאְך ֲעַדִין ּדָ ל ּפֶ רֹון ׁשֶ

י  ל ָהַרּבִ נֹוָתיו ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ל ׁשְ ּכּוַח ׁשֶ ין ַהּוִ ר ּבֵ ׁשֶ רּור: ָמה ַהּקֶ י"צ ֵאינֹו ּבָ תֹוָצָאה  ָהַרּיַ ְוָקא ּכְ ּדַ , ׁשֶ

ָמתוֹ  י ִנׁשְ ר ָהַרּבִ ּכּוַח ֶזה ִנְזּכַ ל פֶּ  ֵעֶדן -ִמּוִ ל ַאֲחרֹון ׁשֶ ּפּור ׁשֶ ּסִ   ַסח תרכ"ה? ּבַ

י יר ֹזאת ָהַרּבִ ֻנּיֹות ִהְסּבִ ּמְ ַאַחת ַהִהְזּדַ יא  ּבְ ּפּוִרים הּוא,    –  ּדֹוֵרנוּ   ְנׂשִ ֵני ַהּסִ ין ׁשְ ר ּבֵ ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ

ִאי  ה ׁשֶ ּבָ ה ָהֲעִתיָדה, זֹו ַהּסִ ֻאּלָ ַסח הּוא ַהַחג ַעל ַהּגְ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ְגַלל ׁשֶ ְוָקא ּבִ ּדַ ר  -ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ין הּוא .ֶהֱחָינּו"ְלָבֵרְך "שֶׁ  י ַהּדִ ִאי  ,ּכִ ֲעַדִין ֵאינֹו  -ׁשֶ ָבר ׁשֶ ֶהֱחָינּו" ַעל ּדָ ר ְלָבֵרְך "ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֹפַעל  ְמִציאּות ּבְ ן' –ּבִ ְמזֻּמָ בֹוא" .'ּבִ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ים "ּבְ ֲעַדִין ָאנּו ְמַצּפִ ר  -ִאי  ,ֶוֱהיֹות ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֶהֱחָינּו"   . ְלָבֵרְך "ׁשֶ

ה ֹזאת אֹוֶמֶרת,  ּבָ ַהּסִ ֶהֱחָינּו" ׁשֶ ַחג ֶזה ֹלא ְמָבְרִכים "ׁשֶ ּבְ ל ֹלא  ִהיא, ׁשֶ ׁשֶ ל   ּבְ רֹון ׁשֶ ַהִחּסָ

א ְלֶהֶפךְ  ְגַלל  –  ַהַחג ַהזֶּה, ֶאּלָ ה  , ַמֲעָלתוֹ ּבִ ֻאּלָ ׁשּור ַלּגְ ּקָ ים ׁשֶ ל ַהַחּגִ ִחיד ִמּכָ הּוא ַהַחג ַהּיָ ׁשֶ

  ָהֲעִתיָדה. 

רּוָיה ה ׁשְ ַסחּבְ  ַמּצָ ל ּפֶ   ַאֲחרֹון ׁשֶ
ׁש   ּיֵ יל ׁשֶ ְבׁשִ ע ִעם ַמִים אֹו ּתַ ַמּגָ ָאה ּבְ ּבָ ה ׁשֶ רּוָיה" (ַמּצָ ה ׁשְ ּלֹא ֶלֱאֹכל "ַמּצָ ִרים ׁשֶ ַהּדְ ַהּמְ

ל   ַאֲחרֹון ׁשֶ ֲאִכיָלָתּה ּבְ יִדים) ּבַ ַאף ַמְקּפִ ים (ְוֵיׁש ׁשֶ ַסח, ְמִקּלִ יֵמי ַחג ַהּפֶ ִהי) ּבִ ְלׁשֶ ּבֹו ַלחּות ּכָ

חּוץ  ַסח. (ֲאָבל ִמְנָהג ֶזה הּוא ַרק ּבְ ַסח) ָלָאֶרץ-ּפֶ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ   . ְוֹלא ּבִ

יַח    ְסעּוַדת ָמׁשִ
ַעל קֹוָרּה ֵמַהּבַ ּמְ יַח  טוֹ -םשֵׁ -ְלִפי ָמֹסֶרת ׁשֶ ל ָמׁשִ ַסח, ֵמִאיר אֹורֹו ׁשֶ ל ּפֶ ּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ב, ּבַ

ה ָהֲעִתיָדה.  ֻאּלָ   ְואֹור ַהּגְ

ַעל ָלֵכן  ם -ִהְנִהיג ַהּבַ ְקֵראת  -ׁשֵ ְנָחה ְסעּוָדה ְמֻיֶחֶדת ַהּנִ ַעת ַהּמִ טֹוב ַלֲעֹרְך ְלַאַחר ׁשְ

יַח".    "ְסעּוַדת ָמׁשִ

ע   ֶנֶגד ַאְרּבַ ע ּכֹוסֹות ַיִין, ּכְ ּה ַאְרּבַ ה ְוַגם ׁשֹוִתים ּבָ ְסעּוָדה זֹו נֹוְטִלים ָיַדִים ְואֹוְכִלים ַמּצָ ּבִ

עָ  ָחָמה ׁשֶ דֹושׁ ּכֹוסֹות ַהּנֶ רּוךְ -ִתיד ַהּקָ ְסעּוָדה  -ּבָ יחֹות ּבִ ִ א ַהׂשּ ָרֵאל. נֹוׂשֵ קֹות ֶאת ִיׂשְ הּוא ְלַהׁשְ

ְבֵרי חֲ  ָיֵמינּו. זַ זֹו הּוא ּדִ ְמֵהָרה ּבְ ה ָהֲעִתיָדה ָלבֹוא ּבִ ֻאּלָ   "ל ְוַרְעיֹונֹות ִמּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ַעל ַהּגְ
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  ִאְסרּו ַחג

ַסח ָמֳחָרת ַחג ַהּפֶ ּלְ ׁשֹון ָאסּור    .ִנְקָרא "ִאְסרּו ַחג"  ַהּיֹום ׁשֶ   ,ֵלאֹמר  .ָקׁשּור  –"ִאְסרּו" ִמּלְ

ַסח. ח ִליֵמי ַהּפֶ ּיֹום ֶזה ִנְסּפָ   ׁשֶ

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ יקּו -ּבִ ּלֹא ִהְסּפִ ַחג, ּוִמי ׁשֶ נֹות ָהָיה ּבַ ְרּבָ ר ַהְקָרַבת ַהּקָ ם, ִעּקַ ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ַהּמִ

יֵמי ַהַחג, ִהקְ  ה  -ִאְסרוּ ִריבּו בְּ ְלַהְקִריב ּבִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ יֹום ֶזה ּבַ ַחג. נֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף ּבְ

תּוב   ִתּיָה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ ה ִאּסּור (ִאּגּוד) ַלַחג ּבַ ל ָהעֹוׂשֶ תּוב: "ּכָ ַמֲאַמר ַהּכָ ּכְ

ן".  ַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרּבָ ָנה ִמְזּבֵ ִאּלּו ּבָ   ּכְ

ַעלֶמה לִ דוֹ בְּ  ִהְנִהיג ַהּבַ יַח" ׁשֶ ל ֲחִגיגֹות  בטוֹ -םשֵׁ -"ְסעּוַדת ָמׁשִ ִזי ׁשֶ ְרּכָ ם ַהּתֶֹכן ַהּמֶ , ֶזה ּגַ

ְקִהּלֹות ְצפֹון 'ימּוָנה מִּ 'הַ  ַסח ּבִ ִסּיּום ַחג ַהּפֶ הּוגֹות ּבְ ִביַאת   –ַאְפִריָקה -ַהּנְ ִחזּּוק ָהֱאמּוָנה ּבְ

ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ יַח, ּבִ ׁשִ   ָאֵמן.  ,ַהּמָ

  

  

  ַאֲהָבה ֵאין סֹוִפית
"ד, ְוָנַהג   ִהְתָקֵרב ְמאֹוד ַלֲחִסידּות ַחּבַ ִלּיָה ׁשֶ ר' ַזְלָמן ָיֶפה ָהָיה ְיהּוִדי ֵמַאְנּגְ

י. הּוא ָזָכה  ַעם ְלַפַעם ֶאל ָהַרּבִ יַע ִמּפַ י,  ְלַהּגִ ד ָהַרּבִ ל ֵקרּוב ִמּצַ ְלַיַחס ְמֻיָחד ׁשֶ

יחֹות ְוָהֵארּוִעים   ִ ל ַהׂשּ ם ֶאת ּכָ יֹוָמנֹו ָהָיה רֹוׁשֵ ים ְקרֹובֹות. ּבְ ר ִעּמֹו ְלִעּתִ ְוָהָיה ְמַדּבֵ

י.  ֲחַצר ָהַרּבִ ָחָוה ּבַ   ׁשֶ

י נֹוֲהִגים   הֹוָרַאת ָהַרּבִ י   יםֲחִסידִ הַ ּבְ ּתֵ ים ֶאל ּבָ ַחּגִ ֵדי  -ָלֵצאת ּבַ ִעיר, ּכְ ֶנֶסת ּבָ ַהּכְ

ַסח, ֵאַרע   ַחג ַהּפֶ ַנת תשל"ז, ּבְ ׁשְ ְמַחת ַהַחג. ּבִ ִלים ֶאת ׂשִ ּלְ ְתּפַ ְלָהִביא ֶאל ַהּמִ

ּיֶֶרת ַהֲחִסיִדים ֻהְתְקָפה ַעל  ּלֹא ָאֲהָדה ֶאת  -ֵארּוַע ְמַצֵער: ׁשַ ְיֵדי ְקבּוָצה ְמֻסּיֶֶמת, ׁשֶ

ְרכּ  י. ּדַ ל ָהַרּבִ   ֹו ׁשֶ

יב: "ָאסּור   י ֵהׁשִ יֹוָמנֹו. ָהַרּבִ יר ֵארּוַע ֶזה ּבְ י ִאם ְלַהְזּכִ ַאל ֶאת ָהַרּבִ ר' ַזְלָמן ׁשָ

ָעִמים   לֹוׁש ּפְ ִלים ׁשָ ּלְ ְתּפַ ּמִ ים ַעל ְיהּוִדי, ּוִבְפָרט ַעל ְיהּוִדים ׁשֶ ִליִלּיִ ָבִרים ׁשְ לֹוַמר ּדְ

ין".  ִפּלִ יִחים ּתְ יֹום ּוַמּנִ     ּבְ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

  ַלַחג ִסּפּור

יָסר ב ַלּקֵ   ִמְכּתָ
ַנת תרע"ה. ִמְלֶחֶמת ׁשְ ַסח ּבִ ַחת ֶאת  -ְיֵמי ֶעֶרב ּפֶ ּלַ ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִהְכִניָסה ְלתֹוְך ַהּקַ

ה ְוָגְבָתה ְמִחיר דָּ  ית ְמִדינֹות ֵאירֹוּפָ ל ֶזה, ֵאי ַמְרּבִ תֹוְך ּכָ ל ִמיְליֹוֵני ֶאְזָרִחים. ּבְ ם  -ִמים ׁשֶ ׁשָ

ַמחֲ  ין ֶהָהִרים, ּבְ ין מְ -ֵנהּבֵ בּוִיים אֹוְסְטִרי, ּבֵ ִסים  ׁשְ ּנְ בּוֵיי ִמְלָחָמה רּוִסים ּופֹוָלִנים, ִמְתּכַ אֹות ׁשְ

חּוָפה.  ה ְיהּוִדים ְלִהְתָיֲעצּות ּדְ ָ ׁשּ   ׁשִ

ַזר יָנם ָאמּור ְלִהּנָתֵ -ּגְ בּועֹות ְוַדי בָּ ּדִ ה ׁשָ ּמָ תֹוְך ּכַ ֲאַגתן ּבְ ֵלב. ֲאָבל ֹלא זֹו  -ֶזה ְלעֹוֵרר ּדַ

סּוָתם. ַחג  ּנְ ה ְלִהְתּכַ ּבָ ָכל ְמא-ַהּסִ ּתֹוְקִקים ּבְ בּוַע, ְוֵהם ִמׁשְ ׁשָ עֹוד ּכְ ַסח ָיחּול ּבְ ָדם ַלְחּגֹג  וֹ ַהּפֶ

ִהי.  ְלׁשֶ ת ֵחרּות ּכָ חּוׁשַ   אֹותֹו ִמּתֹוְך ּתְ

ּמֹוְנִעים   ֵאין ָלֶהם ה ְיֵמי ַמְחסֹור ָחמּור, ׁשֶ ְלַחן ֵסֶדר. ֵאּלֶ ׁשּום ֲחלֹומֹות ַעל ַמּצֹות ְוׁשֻ

ל  ָרב, ּכָ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ּבִ ִלים ׁשֶ ן  ֲאֵליֶהם. ֲאָבל ֵהם  -ַהֲעָבַרת ָמזֹון ְסִדיָרה ֲאִפּלּו ֶאל ַהַחּיָ ּכֵ ׁשֶ

ָכל  ים ּבְ ׁשִ ל ֲחִגיִגּיּות-ְמַבּקְ יֶהם.  ֹזאת ָלֶצֶקת ֹנֶפְך ׁשֶ ַחּיֵ ַסח ּבְ ת ּפֶ   ּוְתחּוׁשַ

מוֹ  ָדם  -ְלַבּסֹוף ֶהְחִליטּו: ִלְקַראת ַהַחג ְיַקְרְצפּו ֵהיֵטב ֶאת ְצִריָפם. ּכְ ֵכן ִיְפנּו ֶאל ְמַפּקְ

ֶהם...  ּלָ ע ׁשֶ ּצָ י ַהּמַ ּקֵ ל ִלְפֵני ַהַחג ַקׁש ַרֲעָנן ְלׂשַ ה ְלַקּבֵ ׁשָ ַבּקָ   ּבְ

בּוִיים ַהּלֹא ְ בּוִיים ְפִליָאה בִּ  יטוּ ִהבִּ ְיהּוִדים -ַהׁשּ ְ ׁשּ הּוִדים  ּבַ ֶמֶרץ רַ  ַהּיְ ָעְסקּו ּבְ ִנְקיֹון  ׁשֶ ב ּבְ

ִריף. מ ֵרי ֲעִמיֵתיֶהםוֹ ַהּצְ ם,    ,חֹוֵתיֶהם ֹלא ָקְלטּו ֶאת ֶהְסּבֵ ם ִעּמָ ה זֹו ֵהִטיָבה ּגַ ֻעּלָ ּפְ יָון ׁשֶ ַאְך ִמּכֵ

ַאֲהָדה.  לּוָה ּבְ   ִקּבְ

ִעיר ִמשֵּׁ ֵלְיֶזר יָ  כִסין ָהָיה ַהּצָ ּיַס ּבְ ּגֻ ן ָיִחיד ְלהֹוָריו ׁשֶ הּוִדים. ּבֵ בּוִיים ַהּיְ ְ ת ַהׁשּ ַח. עֹוד  וֹ ׁשֶ

ִבי   ׁשְ ָרב ְוִנְלַקח ּבִ ַלְך ֶאל ַסֲעַרת ַהּקְ יתֹו, ּוְכָבר ֻהׁשְ ּתּוק ִמּבֵ ׁש ֵמֶהֶלם ַהּנִ יק ְלִהְתאֹוׁשֵ ֹלא ִהְסּפִ

ֵרב ַחג ּקָ ׁשֶ ה, ּכְ ְברּו  -ָהאֹוֵיב. ַעּתָ ַסח, ּגָ ְעּגּוָעיו ְלֵבית הֹוָריו. ַהּפֶ   ָעָליו ּגַ

ֵעיֵני ֵחיק  -רּוחֹו ָצָפה ְוָעְלָתה ֲאִויַרת ֵליל-ַלְיָלה ֶאָחד ֹלא ִהְצִליַח ְלֵהָרֵדם. ּבְ ֶדר ּבְ ַהּסֵ

ְגֵדי ַהחַ  ה ּבִ בּוׁשָ ְלָחן ּוַמְרֵאה ִאּמֹו ַהּלְ ֻ ֹראׁש ַהׁשּ ֶמֶלְך ּבְ ב ּכְ מּות ָאִביו ַהּיֹוׁשֵ ְחּתֹו. ּדְ ּפַ ג.  ִמׁשְ

ְנֵפי   א ַעל ּכַ ָ ה ִנׂשּ ָעה ֲאֻרּכָ יו. ׁשָ לּו ֶאת חּוׁשָ ַאּפֹו ְוִעְרּפְ ִעיִמים ָעלּו ּבְ ֲאָכִלים ַהּטְ ִניחֹוחֹות ַהּמַ

עֹו.  ה ִהְרִטיבּו ֶאת ְלָחָייו ְוֶאת ַמּצָ ֵעיָניו ְוֵאּלֶ ּבְ ָמעֹות ׁשֶ ק ַהּדְ ַתח ֶאת ׂשַ ּפָ ְמיֹונֹו, ׁשֶ   ּדִ

ַסֲעַרת  ת ְנָיר ְוֵהֵחל    רּוחֹו ִהְתרֹוֵמם-ּבְ רֹון ּוִפּסַ ַלף ִעּפָ בֹו, ִהְדִליק ֵנר ָקָטן, ּוְלאֹורֹו ׁשָ ּכָ ׁשְ ִמּמִ

ִדינֹו ּוְכִהְלָכתֹו:   ֵרב ּוָבא, ּכְ א ֶאת ְרצֹונֹו ַלְחּגֹג ֶאת ַהַחג ַהּקָ ּטֵ ה ּוְפׁשּוָטה ּבִ ּלָ ָלׁשֹון ּדַ ִלְכּתֹב. ּבְ

ִגים ְוָכל ִמיֵני ַמְטעַ  ַתב  ִעם ַמּצֹות, ַיִין, ּדָ לֹו ֵהיֵטב ְוָאז ּכָ בֹו, ִקּפְ ּיֵם ִלְכּתֹב ֶאת ִמְכּתָ ּסִ ׁשֶ ים. ּכְ ּמִ
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ה, ְפַרְנץ יֹוֶזף ָירּום ְמָען: "ֵקיַסר אֹוְסְטִרּיָ ל ַהּנִ מֹו ׁשֶ י  -ָעָליו ֶאת ׁשְ ַעם, ּכִ ַמע ּפַ הֹודֹו". הּוא ׁשָ

ַבר  יג ּדְ ִ ים ִהְצִליַח ָאִסיר ְלַהׂשּ ִניָּ -ָמה ַעל -ְלִעּתִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו...ְיֵדי ּפְ יָסר ּבִ יָרה ֶאל ַהּקֵ   ה ְיׁשִ

ל ִהְכִניס ְלֵתַבת  ֻקּפָ ב ַהּמְ ְכּתָ ד ֶאל  -ֶאת ַהּמִ ֲחֶנה, ְוָחַזר ִמּיָ ּיֲֹעָדה ַלֲאִסיֵרי ַהּמַ ַהּדַֹאר ׁשֶ

ה.  ָנה ֲעֻמּקָ ׁשֵ ַקע ּבְ בֹו. ַרק ָאז ֶנֶעְצמּו ֵעיָניו ְוהּוא ׁשָ ּכָ   ִמׁשְ

ּבֶֹקר ֹלא ָזַכר כְּ  ִמְפַקד   וּ הל ֶאת ַמֲעשֵׂ לָ ּבַ ה ָיִמים, ּבְ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ר ּבֹו ַרק ּכַ ֶאֶמׁש. הּוא ִנְזּכַ

ֹאַרח ֹלא  ה. הּוא  -ַהּבֶֹקר. ּבְ נּות ַרּבָ ָניו ִהְקִרינּו ַעְצּבָ ֲחֶנה. ּפָ ד ַהּמַ קֹום ְמַפּקֵ ּמָ ב ּבַ ְגָרִתי ִהְתַיּצֵ ׁשִ

ִטים מְ  ַמּבָ   ה. ֵאימָ -ֵריזָ ָסַקר ֶאת ָהֲאִסיִרים ּבְ

ַאג: "ָהָאִסיר יָ  מֹו, ָאַחז ַרַעד  ְלֶפַתע ׁשָ ָמע ׁשְ ב ְלָפַני!". ְלִמׁשְ ּוָרה ְוִיְתַיּצֵ ִסין ֵיֵצא ֵמַהׁשּ

ִזיזּותֹו   י ּפְ ה ֵהִבין ּכִ ה ֵליִלי ִנְמָהר. ַעּתָ ה ּבֹו ִזְכרֹון אֹותֹו ַמֲעׂשֶ ָבָרק ִהּכָ ל ֵלְיֶזר. ּכְ גּופֹו ׁשֶ ּבְ

יֹ    ֶקר. ֲעִתיָדה ַלֲעלֹות לֹו ּבְ

ב ֶאל   ִמְכּתָ ֵהַעְזּתָ ִלְפנֹות ּבְ ה הּוא ׁשֶ ֶאָחד. "ַאּתָ בּוז ּוְבַזַעם ּכְ יט ּבֹו ּבְ ֲחֶנה ִהּבִ ד ַהּמַ ְמַפּקֵ

יָסר ָירּום בֹוד ַהּקֵ ה  -ּכְ ִנּיָ ֹראׁשֹו. ֹלא ָחְלָפה ׁשְ ַאל. ֵלְיֶזר ָהֻאְמָלל ֵהִניד ַקּלֹות ּבְ הֹודֹו?!", ׁשָ

ֲאִזקִּ  מּו ּבַ ֵני ְצָדָדיו  ְוָיָדיו הּוׂשְ ְ תֹוְך ֶעְגַלת ֲאִסיִרים, ּוִמׁשּ ה ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּקָ ֲעֹבר ּדַ ים. ּכַ

ים.    ׁשֹוְמִרים ֲחמּוׁשִ

בֹוָתיו ִנסָּ  ַמְחׁשְ י  ּבְ ׁשִ ה ִטּפְ ֱהִביאּוהּו ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ ֹאָרעֹות ׁשֶ ל ַמֲהַלְך  ַהּמְ ְחֵזר ֶאת ּכָ ה ְלׁשַ

ץ  ִהְתַאּמֵ ָכל ׁשֶ ן. ּכְ ה ָיָצא ַזַעם  , ֹלא ִהְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ַעְצמֹו. ַקל ָהָיה לֹו ְלָהִבין ַעל מָ ּוְמֻסּכָ

ַמע   ָ ׁשּ ָבִרים ׁשֶ ְטֵעי ּדְ ָבר ֶאָחד ֹלא ֵהִבין. ִמּקִ ין. אּוָלם ּדָ יק ָעָליו ֶאת ַהּדִ יָסר ְוהּוא ִהְצּדִ ַהּקֵ

ָניו מּוָעדֹות ְלִויָנה. "אִ  י ּפָ ֹוְמִרים ֵהִבין, ּכִ י ַהׁשּ ׁשּו ִלְתלֹות ִמּפִ ּקְ אֹוִתי, ַמּדּוַע ֲעֵליֶהם   ם ּבִ

ִויָנה?" ְוָקא ּבְ רּוַע ִמּכֹל.   ,ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּדַ ָבר ֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ַלּגָ ְך, ֵלְיֶזר ּכְ ְך אֹו ּכָ ַמּה. ּכָ ּתָ

זָּ  ה ׁשֶ ִפּלָ סּוֵקי ּתְ ָפָתיו ִמְלְמלּו ּפְ מּוט ּוׂשְ ֹראׁשֹו ׁשָ ׁשֶ ב ּכְ ֶרְך ָיׁשַ ל ַהּדֶ ַעל ּכָ ה. -ַכר ּבְ   ּפֶ

ית ל ּבֵ ֲעָצר ׁשֶ ָתא ַהּמַ ָנה ּבְ ל ַהְמּתָ עֹות ֲאֻרּכֹות ׁשֶ ָחה ְלֶפַתע  -ְלַאַחר ׁשָ ִויָנה, ִנְפּתְ ֶלא ּבְ ַהּכֶ

נּו ֵאָליו.  ּפָ ל ַהּסֹוֲהִרים ׁשֶ קֹוָלם ׁשֶ ֶלת, ְוֵלְיֶזר ָחׁש ְצִליל ׁשֹוֶנה ּבְ   ַהּדֶ

יָסר אָ  י ַהּקֵ א  ַעד ְמֵהָרה ֻהְבַהר לֹו, ּכִ זֶּה ֹלא ִהְכִעיסֹו, ֶאּלָ א ׁשֶ בֹו, ֶאּלָ ל ֶאת ִמְכּתָ ֵכן ִקּבֵ

ׁש ְלָהִביא ְלָפָניו ֶאת ּכֹוֵתב   ּקֵ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ק אֹותֹו ְואּוַלי ַאף ָנַגע ְלִלּבֹו. זֹו ָהְיָתה ַהּסִ ה, ִרּתֵ ַרּבָ ַאּדְ

ב...  ְכּתָ   ַהּמִ

ּוב מֹוִסיפֹות ֲהָזיֹוָתיו  ְלַתְעתֵּ  ׁשּ ב ֵקיַסר  ֵלְיֶזר ָסַבר ׁשֶ ַאְרמֹון ְמֹפָאר, ָיׁשַ ַע ּבֹו. ְלָפָניו, ּבְ

ף   ַקר אֹותֹו ִמּכַ ּסָ ט ָמֵלא ִעְנָין. ְלַאַחר ׁשֶ ַמּבָ ֵלְיֶזר ּבְ יט ּבְ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. הּוא ִהּבִ ה ּבִ אֹוְסְטִרּיָ
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ַסח ְוַחג ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ּוִמְנָהִגים כֹותלָ ֲה       ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד      ַהּפֶ
  

  

נּו ִליהּוִדי ֶזה חֲ  ָתִר -ֵמשׁ ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש, הֹוָרה ְלעֹוְזָריו: "ּתְ לּוָכה,  ֵמאֹות ּכְ ים ֵמאֹוַצר ַהּמְ

ֶהם".  ּלָ ל ָצְרֵכי ַהַחג ׁשֶ ֲחֶנה ֶאת ּכָ ּמַ ּיּוַכל ִלְקנֹות לֹו ְוַלֲחֵבָריו ּבַ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ַעם   ַעם ִנְלָוה ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִמּטַ ַהּפַ א ׁשֶ ֵלְיֶזר הּוַבל ַהחּוָצה. ׁשֹוְמָריו הֹוִסיפּו ְלַלּוֹותֹו, ֶאּלָ

ַאג ְלִמּלּוי  ּדָ יָסר ׁשֶ הּ  ַהּקֵ ּמָ ה ַעד ּתֻ ֻקּדָ   . ַהּפְ

ַמחֲ  הּוִדים ּבְ ת ָהֲאִסיִרים ַהּיְ ׁשֶ יטּו  -הנֵ ׁשֵ ֶדר ְוִהּבִ ְלַחן ַהּסֵ בּו ְסִביב ׁשֻ בּוִיים ָהאֹוְסְטִרי ָיׁשְ ְ ַהׁשּ

ֹלא  ְפֵני ֵרֵעהּו ּכְ ְקּבּוֵקי ַיִין, דָּ -ִאיׁש ּבִ ְפֵניֶהם ָהיּו ַמּצֹות, ּבַ ּלִ ְלָחן ׁשֶ ֻ ִגים ְוָכל  ַמֲאִמיִנים. ַעל ַהׁשּ

עֹות ֲאֻרּכֹות   ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ֶזה. ּבְ ם ֵנס ּכָ ְעּתָ רּוִעים ֹלא ֶהֱעלּו ַעל ּדַ ֲחלֹומֹוֵתיֶהם ַהּפְ ם ּבַ טּוב. ּגַ

ל ַחג  בֹוהֹות ׁשֶ ָסגֹות ַהּגְ   …ַהֵחרּות-ִהְתרֹוְממּו ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ֶאל ַהּפְ
  

ַס  ר ח ּפֶ ׁשֵ   ֈּכָ
לֹום ָהרַ  ריד, מִ שְׁ דְ לְ וֹ ער גּ בֶּ וֹ דּ -ב ׁשָ י, ִסּפֵ ר ְלֵבית ָהַרּבִ ׂשָ ק ּבָ ָהָיה ְמַסּפֵ :  ׁשֶ

ה " ִנית ַחּיָ ִנים ִצְלְצָלה ָהַרּבָ ָ ַאַחת ַהׁשּ לֹום-א ָעֶליהָ קָ שְׁ מוּ -ּבְ ָ ַסח   ַהׁשּ ִלְפֵני ַחג ַהּפֶ

ִלים ָאנּו ַמְחִליִפים ִלְכבֹוד ַהַחג. אֲ שָׁ וְ    ָלה, ֵאילּו ּכֵ

נִּ ְלַאחַ " ְטֵחָנה ׁשֶ ַהּמַ ְמָעה ׁשֶ ָ ׁשּ ּה  ר ׁשֶ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַסח ִהיא אֹוָתּה ַמְטֵחָנה  ִלְקַראת  ׁשְ ּפֶ

ָנה  ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ל ּכָ ָאנוּ ( ׁשֶ ָנה ֵמָחֵמץ ֵמַאַחר ׁשֶ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ָעְמָדה ַעל   ),ִנְזָהִרים ּכָ

ַסח, ַעל  ְטֵחָנה ִלְקַראת ַחג ַהּפֶ ְחִליף ֶאת ַהּמַ ּנַ ּה ׁשֶ ְעּתָ ל ְימֹות   ַאף-ּדַ ִהירּות ּכָ ַהזְּ

ִאם ֹלא ַנְחִליף, הַ  ָנה, ְוַאף ָאְמָרה ׁשֶ ָ ר ְלַבֲעלִ 'ׁשּ ׂשָ יׁש ֶאת ַהּבָ   . 'י ֹלא אּוַכל ְלַהּגִ

ִנים   ְלַאַחר" ָ ׁשּ ה אֹוָתנּו ּבַ ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ה ׁשֶ יָחה, ִמַהְרנּו ִלְקנֹות ַמְטֵחָנה ֲחָדׁשָ ִ ַהׂשּ

שׁ  ֻהּגַ ר ׁשֶ ׂשָ אֹות ַרק ִלְטִחיַנת ַהּבָ ל ָהַרבִּ   ַהּבָ ֵביתֹו ׁשֶ ַסחַחג הַ י בְּ ּבְ   .. ." ּפֶ

  

י ׁש ֶאל ָהַרּבִ ִנית, ִנּגַ קּות ָהַרּבָ ּלְ דֹושׁ   ,ְלַאַחר ִהְסּתַ ַער ַהּקָ אם  טַ שְׁ ְר בֶּ לְ ַאֲהֹרן הַ   ַהּנַ

מוֹ   ִיּקֹםה'   ְבֵני (   ּדָ ְחּתֹו ָהיּו ּכִ ּפַ הּוא ּוִמׁשְ י-ׁשֶ ִית ֵאֶצל ָהַרּבִ ְוַלֲעֹרְך    ָלבֹוא  ְוִהְזִמינוֹ   ),ּבַ

ְחּתֹו. בְּ   'ֶדר סֵ 'ֶאת הַ  ּפַ   ֵבית ִמׁשְ

ֶדר הּוא ַיֲעֹרךְ  י ֶאת ַהּסֵ ַער ַעל ַהַהְזָמָנה, ְוָאַמר, ּכִ י הֹוָדה ַלּנַ ַחְדרֹו ִעם    ָהַרּבִ ּבְ

ת  -בֹוד חֹוְתנֹו כְּ  ַ   י"צ! יַּ רַ "ר הָ מוֹ דְ אַ ְקֻדׁשּ
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