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בעריכת הרב יוסף בייטש
 - נא לשמור על קדושת החוברת- 

נֵר לְמֵאָה!
חוֹבֶרֶת לִמּוּד מְיֻחֶדֶת

ּ לְרֶגֶל מֵאָה ׁשָנָה לְיוֹם הִסְתַּלְּקוּת אַדְמוֹ"ר הָרַׁשַ"ב
ִיסָן תש"פ ִיסָן תר"פ –  ב' נ ב' נ

תַּלְמִידֵי וְתַלְמִידוֹת "רֶׁשֶת אָהֳלֵי יוֹסֵף 

ִים  ְּנ יִצְחָק" – לוֹמְדִים, מַעֲמִיקִים וּמְׁשַנ

לִקְרַאת הַחִידוֹן הַגָּדוֹל 

ֵי יְסוֹד אוֹדוֹת אַדְמוֹ"ר  עַל 50 מֻּשְׂג

הָרַׁשַ"בּ, רַבִּי ׁשָלוֹם דֹּב בֶּער 

ֵי יְסוֹד  ִיטְׁש וְעַל 50 מֻּשְׂג מִלְּיוּבַּאו

ִּים הַקְּׁשוּרִים לְחַג הַפֶּסַח הִלְכָתִי

הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ אָמַר לְאַחַד הַחֲסִידִים: 

"לְכָל אָדָם צְרִיכָה לִהְיוֹת מִצְוָה אַחַת ׁשֶבָּהּ 

הוּא "זָהִיר טְפֵי", וְאֶצְלִי זֶה פֶּסַח..."

ב"ה
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עוֹשִׂים סֵדֶר

ִיסָן וְחַג הַפֶּסַח ִּים עַל חֹדֶׁש נ ִים הִלְכָתִי 50 מֻּשָׂג

ֵי־. 	 פֶּסַח עַל ׁשוּם מָה – אֶת חַג הַפֶּסַח – הַחַג הָרִאׁשוֹן ׁשֶל בְּנ

ּ הַתּוֹרָה לַחְגֹּג מִדֵּי ׁשָנָה, לְזֵכֶר יְצִיאַת  יִשְׂרָאֵל – מְצַוָּה עָלֵינו

ׁשֶאֵרְעָה בִּׁשְנַת ב' אֲלָפִים תמ"ח לִבְרִיאַת הָעוֹלָם  מִצְרַיִם, 

ֵי 3,332 ׁשָנָה(. )לִפְנ

ׁשִבְעָה . 	 יִשְׂרָאֵל(  )בְּאֶרֶץ   ְ נִמְׁשָך הַפֶּסַח  חַג   – יָמִים  ׁשִבְעַת 

ּוֹם יְצִיאַת מִצְרַיִם עַד לְיוֹם קְרִיעַת יַם סוּף. בְּיוֹם  יָמִים – מִי

ָה  ֵי־יִשְׂרָאֵל, וְׁשִּשׁ ְ מִצְרַיִם אֶת בְּנ ִיסָן ׁשִחְרֵר פַּרְעֹה מֶלֶך ט"ו בְּנ

ִיסָן, אֵרַע נֵס קְרִיעַת יַם סוּף  יָמִים לְאַחַר מִכֵּן, בְּיוֹם כ"א בְּנ

ּ בַּיָּם.  ּ הַמִּצְרִים טָבְעו ֵי יִשְׂרָאֵל וְאִלּו ּ בְּנ בּוֹ נִצְּלו

ִיסָן( . 	 בְּנ ט"ו  )לֵיל  לָכֵן  קֹדֶם  לַיְלָה   – הָרִאׁשוֹן  הַסֵּדֶר  לֵיל 

ּ אֶת קָרְבַּן  ֵי יִשְׂרָאֵל לָרִאׁשוֹנָה אֶת לֵיל הַסֵּדֶר וְאָכְלו ּ בְּנ חָגְגו

מַכַּת  הִתְרַחֲׁשָה  הַלַּיְלָה  בַּחֲצוֹת  וְהַמָּרוֹר.  הַמַּצָּה  הַפֶּסַח, 

ֵי יִשְׂרָאֵל. בְּכוֹרוֹת, וּבְעִקְבוֹתֶיהָ נֶאֱלַץ פַּרְעֹה לְׁשַחְרֵר אֶת בְּנ

הַמִּׁשְכָּן . 	 חֲנֻכַּת  ִימֵי  ו הַפֶּסַח  וְחַג  הֱיוֹת   – שִׂמְחָה  ׁשֶל  חֹדֶׁש 
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ִיסָן כֻּלּוֹ לְחֹדֶׁש  תּוֹפְסִים אֶת רֹב יְמֵי הַחֹדֶׁש, לָכֵן נִקְבַּע חֹדֶׁש נ

ּן' בַּתְּפִלָּה,  ְ כָּל הַחֹדֶׁש אֵין אוֹמְרִים 'תַּחֲנו ׁשֶל שִׂמְחָה, וּבְמַהֲלַך

לֹא צָמִים וְלֹא מַסְפִּידִים אָדָם ׁשֶנִּפְטַר. 

ִיסָן, מְבָרְכִים עַל עֲצֵי־פְּרִי . 	 ְ חֹדֶׁש נ בִּרְכַּת הָאִילָנוֹת – בְּמַהֲלַך

ֵי עֵצִים( בַּפַּעַם הָרִאׁשוֹנָה ׁשֶמִּסְתַּכְּלִים בִּפְרִיחָתָם:  ּי –ׁשְנ )רָצו

ְ הָעוֹלָם, ׁשֶלֹּא חִסַּר בָּעוֹלָמוֹ  ּ מֶלֶך ָי אֱ־לֹהֵינו ְ אַתָּה אֲ־דֹנ "בָּרוּך
ֵי  ּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת, לֵהָנוֹת בָּהֶן בְּנ כְּלוּם, וּבָרָא בּוֹ בְּרִי

אָדָם".

ְ הַמִּׁשְכָּן ׁשֶעָשָׂה . 	 ִיסָן נֶחְנַך קָרְבְּנוֹת הַנְּשִׂיאִים – בְּרֹאׁש חֹדֶׁש נ

אַחַד  נְשִׂיא  יוֹם  בְּכָל  הִקְרִיב  ּוֹם,  הַי מֵאוֹתוֹ  בַּמִּדְבָּר.  מֹׁשֶה 

ּ אוֹמְרִים  ְ, אָנו ְבָטִים אֶת קָרְבָּנוֹ, לַחֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ. זֵכֶר לְכָך הַּשׁ

ִיסָן, לְאַחַר תְּפִלַּת  ִיסָן וְעַד י"ב בְּנ בְּכָל יוֹם, הָחֵל מֵרֹאׁש־חֹדֶׁש נ

ׁשֶהִקְרִיב  ֵבֶט  הַּשׁ נְשִׂיא  ׁשֶל  קָרְבְּנוֹתָיו  פָּרָׁשַת  אֶת  ׁשַחֲרִית, 

ׁשֶל  ִיסָן אוֹמְרִים אֶת הַקֶּטַע הָאַחֲרוֹן  בְּנ בְּי"ג  ּוֹם.  הַי בְּאוֹתוֹ 

הַמִּזְבֵּחַ"  חֲנֻכַּת  "זֹאת  בַּמִּלִּים  הַמַּתְחִיל  הַנְּשִׂיאִים',  'פָּרָׁשַת 

וּמִסְתַּיֵּם בַּמִּלִּים "כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה". הַנֻּסָּח ׁשֶל 'קָרְבְּנוֹת 

רָצוֹן'  'יְהִי  מוֹסִיפִים  ּוּמוֹ  וּבְסִי בַּסִּדּוּר,  מוֹפִיעַ  הַנְּשִׂיאִים' 

כַּמּוֹפִיעַ בַּסִּדּוּר.

עֶזְרָה בַּהֲכָנוֹת לְפֶסַח – בְּיָמִים אֵלֶּה, הַסְּמוּכִים לְחַג הַפֶּסַח, . 	



-4-

ּ הַיְּלָדִים תַּפְקִיד חָׁשוּב בָּעֶזְרָה לַהֲכָנַת הַבַּיִת לִקְרַאת  יֵׁש לָנו

לְהַקְפִּיד  ּי  רָאו בִּמְיֻחָד  חָמֵץ.  ׁשֶל  פֵּרוּר  מִכָּל  וְנִקְיוֹנוֹ  הַחַג, 

ִים לְהִמָּצְאוּת חָמֵץ:  ּי עַל נִקְיוֹן הַמְּקוֹמוֹת בָּהֶם גְּבוֹהִים הַסִּכּו

ְ אוֹמֶרֶת אִמָּא?  מִטְבָּח, פִּנַּת אֹכֶל, חַדְרֵי יְלָדִים וְכַדּוֹמֶה. אֵיך

כָּל עֶזְרָה קְטַנָּה בְּיָמִים אֵלֶּה הִיא מַמָּׁש מִצְוָה גְּדוֹלָה...

ְ לְנַקּוֹת מָקוֹם גָּבוֹהַּ . 	 ְ לְנַקּוֹת? לְכַתְּחִלָּה אֵין צֹרֶך אֵיפֹה צָרִיך

כְּׁשֶיֵּׁש   ְ אַך כְּלָל.   ְ בְּדֶרֶך מִׁשְתַּמְּׁשִים  לֹא  בּוֹ  מִדַּי   ְ נָמוּך אוֹ 

פָּעוֹטוֹת בַּבַּיִת, יֵׁש לִבְדֹּק וּלְנַקּוֹת גַּם מְקוֹמוֹת נְמוּכִים.

ִיׁשִים, מְגֵרוֹת וּכְלֵי־קִבּוּל אֲחֵרִים – בִּפְרָט  תִּיקִים, אֲרוֹנוֹת נְג

ִים נִקָּיוֹן יְסוֹדִי. נִקָּיוֹן זֶה חָׁשוּב הַרְבֵּה יוֹתֵר  ׁשֶל הַיְּלָדִים, טְעוּנ

ּי הָרְצָפוֹת, הַקִּירוֹת וְאַף הָרָהִיטִים. מִנִּקּו

ִּיחָם בְּמָקוֹם  יֵׁש לְהַנ נִתָּן לְנַקּוֹתָם הֵיטֵב,  ׁשֶלֹּא  צַעֲצוּעִים – 

 ְ ָם פֵּרוּרִים לִׁשְאַר הַבַּיִת, וְאַחַר־כָּך ּ מִּשׁ צְדָדִי כְּדֵי ׁשֶלֹּא יִגָּרְרו

לְסָגְרָם וּלְמָכְרָם עִם הֶחָמֵץ.

לֶאֱכֹל  לְהַפְסִיק  יֵׁש  פֶּסַח,  ֵי  לִפְנ יָמִים  מִסְפַּר   – ׁשְטִיחִים 

ּי  רָצו בִּכְלָל,  הָאֶפְׁשָר.  כְּכָל  הֵיטֵב  וּלְנַקּוֹתָם  ְטִיחִים  הַּשׁ עַל 

ִּיחוֹ בֵּין  ָטִיחַ )עָדִיף לְהַנ ּ הַיְּלָדִים עַל הַּשׁ ׁשֶבְּפֶסַח לֹא יֹאכְלו

ִּיחוֹ  וּלְהַנ הַדְּבָרִים הַנִּמְכָּרִים לְגוֹי, אוֹ לְנַקּוֹתוֹ הֵיטֵב, לְגַלְגַּלּוֹ 

בַּצַּד(.

עִקַּר 	.  וּסְפָרִים –  כִּיסִים   - לְנַקּוֹת   ְ ׁשֶצָּרִיך הַמְּקוֹמוֹת   ְ הֶמְׁשֵך

ִים  נוֹהֲג ׁשֶהֵם  מֵאַחַר  ִּים,  הַקְּטַנ הַיְּלָדִים  בְּכִיסֵי  הִיא  הַבְּעָיָה 



-5-

ִיס בָּהֶם חֲטִיפִים וּמַמְתַּקִּים... לְהַכְנ

ּי מְאוֹד לֶאֱכֹל רַק חֲטִיפִים כְּׁשֵרִים  ֵי הַפֶּסַח רָצו בַּיָּמִים ׁשֶלִּפְנ

בִּיסְלִי,  בִּמְקוֹם  )בַּמְבָּה  חָמֵץ  ׁשֶאֵינָם  כָּאֵלֶּה  אוֹ  לְפֶסַח 

לְנַעֲרָם  חוֹבָה  כָּאָמוּר,  בָּהֶם   ּ נִזְהֲרו ׁשֶלֹּא  בְּגָדִים  וְכַדּוֹמֶה(. 

ּ כְּבִיסָה  וּלְנַקּוֹתָם הֵיטֵב מִכָּל פֵּרוּר חָמֵץ. גַּם בְּגָדִים ׁשֶעָבְרו

ֵי פֶּסַח. ּי לְנַעֵר אֶת הַכִּיסִים ׁשֶלָּהֶם לִפְנ רָצו

ָנָה פְּטוּרִים  ּ בָּהֶם כָּל הַּשׁ סְפָרִים – סְפָרִים ׁשֶלֹּא הִׁשְתַּמְּׁשו

 ְ צֹרֶך וְאֵין  וּבְנִקָּיוֹן  בְּנִעוּר  דַּי  בְּׁשִמּוּׁש   ּ ׁשֶהָיו אֵלֶּה  מִבְּדִיקָה. 

וְתוֹעֶלֶת בְּאִוְרוּר...

כְּגוֹן  מַמָּׁש,  הֶחָמֵץ  עִם  בָּהֶם   ּ ׁשֶהִׁשְתַּמְּׁשו וּסְפָרִים  חוֹבְרוֹת 

ּי  ִים וְכַדּוֹמֶה – רָצו ִים וַעֲלוֹנ ִים, 'זְמִירוֹת ׁשַבָּת', ׁשְבוּעוֹנ בִּרְכּוֹנ

לִסְגֹּר אוֹתָם עִם הַדְּבָרִים הַנִּמְכָּרִים בִּמְכִירַת חָמֵץ לְגוֹי.

חָמֵץ אוֹ מַצָּה – הַסֵּמֶל הַמֻּבְהָק בְּיוֹתֵר ׁשֶל חַג הַפֶּסַח הוּא . 		

לְהָכִין   ּ הִתְכַּוְּנו ֵי־יִשְׂרָאֵל  בְּנ כִּי  מְסַפֶּרֶת,  הַתּוֹרָה  הַמַּצָּה. 

לֹא  הַיְּצִיאָה  בְּחִפָּזוֹן  אוּלָם   ,ְ לַדֶּרֶך כְּצֵידָה  לְחָמִים  לְעַצְמָם 

זֹאת,  לְזֵכֶר  ּוֹת.  כְּמַצ  ּ וְנֶאֱפו לִתְפֹּחַ  הַבָּצֵק  עִסּוֹת   ּ הִסְפִּיקו

וְאוֹסֶרֶת אֶת  ּוֹת  ּ הַתּוֹרָה לֶאֱכֹל בְּחַג הַפֶּסַח מַצ מְצַוָּה עָלֵינו

הֶחָמֵץ לֹא רַק בַּאֲכִילָה בִּׁשְתִיָּה וּבַהֲנָאָה, אֶלָּא גַּם בְּהַחְזָקָה, 

"בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא". 

ִים . 		 ּי ּ בּוֹרְחִים מֵהֶחָמֵץ? גַּם הֶחָמֵץ וְגַם הַמַּצָּה עֲשׂו מַדּוּעַ אָנו

מְסַמֵּל  וּמַיִם. הַהֶבְדֵּל הוּא בַּתְּפִיחָה. הֶחָמֵץ הַתָּפוּחַ  מִבָּצֵק 



-6-

אֶת  מְסַמֶּלֶת  הַדַּקָּה  הַמַּצָּה   ּ וְאִלּו וְהַהִתְנַּשְׂאוּת,  הַגַּאֲוָה  אֶת 

 ּ וְאִלּו הָרַע  הַיֵּצֶר  אֶת  מְסַמֵּל  הֶחָמֵץ  וְהַהִתְבַּטְּלוּת.  ָוָה  הָעֲנ

ּ הַתּוֹרָה  הַמַּצָּה מְסַמֶּלֶת אֶת הַטּוֹב. פַּעַם בְּׁשָנָה מְצַוָּה עָלֵינו

בְּדָל  כָּל  וּלְבַעֵר  לִבְרֹחַ  גַּם  'לָצֵאת מִמִּצְרַיִם', אֶלָּא  לֹא רַק 

מַתַּן  חַג  לִקְרַאת   ְ וּלְהִזְדַּכֵּך וּלְהִטָּהֵר  וְגַאֲוָה,  רַע  חָמֵץ,  ׁשֶל 

תּוֹרָה. מִי ׁשֶנִּזְהָר בְּתַכְלִית מִכָּל סָפֵק ׁשֶל חָמֵץ בְּפֶסַח, אוֹמֵר 

ָנָה  הַּשׁ כָּל  יֶחְטָא  ׁשֶלֹּא  ָמַיִם  מִּשׁ ּוּעַ  סִי לוֹ  מֻבְטָח  הָאֲרִיזַ"ל, 

כֻּלָּהּ. 

ִּים, . 		 חַי בַּעַל  אוֹ  אָדָם  לַאֲכִילַת  ּי  הָרָאו מוּצָר  כָּל  ּ חָמֵץ?  מַהו

שְׂעוֹרָה,  )חִטָּה,  ָן  דָּג ֵי  מִינ מֵחֲמֵׁשֶת  מֵאֶחָד  מַרְכִּיב  ׁשֶמֵּכִיל 

לְאַחַר  תָּפַח  אוֹ  וְׁשֶהֻחְמַץ,  וְכֻסְּמִין(  ׁשִיפוֹן  ׁשוּעָל,  ׁשִבֹּלֶת 

ׁשֶבָּא בְּמַגָּע עִם מַיִם – נִקְרָא חָמֵץ. בְּהַגְדָּרָה זוֹ נִכְלָלִים לֹא 

ָן הוּא  רַק מוּצָרִים בָּהֶם הַקֶּמַח אוֹ תּוֹצָרִים אֲחֵרִים ׁשֶל הַדָּג

ֵיהֶם  מַרְכִּיב עִקָּרִי, כְּמוֹ לְחָמִים, עוּגוֹת, פַּסְטוֹת וַחֲטִיפִים לְמִינ

ִים  ְ, כְּמוֹ סוּג ָן אָחוּז נָמוּך – אֶלָּא גַּם מוּצָרִים בָּהֶם תּוֹפֵס הַדָּג

ֵי  מִינ וְׁשֶל  ׁשוֹקוֹלָד  מוּצְרֵי  ׁשֶל  תִּינוֹקוֹת,  מְזוֹן  ׁשֶל  מְסֻיָּמִים 

וּמַׁשְקָאוֹת  בִּירָה,  נוֹזֵל.  בְּמַצַּב  גַּם  אָסוּר  הֶחָמֵץ  מְתִיקָה. 

ָן – הִנָּם חָמֵץ לְכָל דָּבָר. ֵי הַדָּג ִים ׁשֶמְּכִילִים מִמִּינ ׁשוֹנ

ָיוֹת הַמְּיֻחָדוֹת ׁשֶל עֶרֶב פֶּסַח הִיא . 		 הַגְעָלַת כֵּלִים – אַחַת הַחֲו

הַמְּבַעְבְּעִים  הַדְּוָדִים  מוּל  כֵּלִים,  לְהַגְעָלַת  בַּתּוֹר  הָעֲמִידָה 

)זְהִירוּת, לֹא לְהִתְקָרֵב!(. אָז מַהִי הַגְעָלַת כֵּלִים?

 ּ אוֹתָנו ׁשֶמְּׁשַמְּׁשִים  וְכִירַיִם  ּוּר  תַּנ כֵן  וּכְמוֹ  וּל  וּבִּשׁ אֹכֶל  כְּלֵי 
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אָסוּר  וְלָכֵן  בְּתוֹכָם,  ׁשֶהָיָה  מֵהֶחָמֵץ   ּ בָּלְעו ָנָה,  הַּשׁ  ְ בְּמֶׁשֶך

כֵּן אִם מַכְׁשִירִים אוֹתָם  בְּפֶסַח, אֶלָּא אִם  בָּהֶם  לְהִׁשְתַּמֵּׁש 

ּוֹרֵם לָהֶם לִפְלֹט הַחוּצָה אֶת הֶחָמֵץ  ׁשֶג ֵי הַפֶּסַח, בְּאֹפֶן  לִפְנ

ּי  ּ עָשׂו ּו ִים בַּחֹמֶר מִמֶּנ ּי דַּרְכֵי הַהַכְׁשָרָה תְּלו בְּתוֹכָם.  הַבָּלוּעַ 

ּי  ִים מֻרְכָּבִים מְאוֹד וְרָאו ִמּוּׁש בּוֹ. אֵלֶּה דִּינ הַכְּלִי וּבְאֹפֶן הַּשׁ

ּוּק לְהַכְׁשִיר  לְהִוָּעֵץ בְּאֹפֶן פְּרָטִי בְּרַב מוֹרֵה־הוֹרָאָה, כֵּיצַד בְּדִי

ׁשֶתִּהְיֶה  כֵּלִים  מַעֲרֶכֶת  לִרְכֹּׁש  כַּמּוּבָן,  עָדִיף,   ְ אַך כְּלִי.  כָּל 

לְהַכְׁשִיר  מְהַדְּרִים   ּ אָנו  ,ְ לְכָך בְּנוֹסָף  בִּלְבַד.  לְפֶסַח  מְיֹעֶדֶת 

ָנָה( גַּם כְּלֵי מַתֶּכֶת חֲדָׁשִים. )כָּל הַּשׁ

לְפֶסַח,  כְּהִלְכָתָהּ  הַכְׁשָרָה  עוֹבֵר  כֻּלּוֹ  הַמִּטְבָּח  ׁשֶגַּם  כַּמּוּבָן, 

ּ רוֹצִים לְהָכִין בּוֹ אֹכֶל לַחַג. בְּמִדָּה וְאָנו

ֵי . 		 ְ תּוֹר בַּיָּמִים ׁשֶלִּפְנ מְכִירַת חָמֵץ – מָקוֹם נוֹסָף בּוֹ מִשְׂתָּרֵך

לִמְכֹּר  כְּדֵי  כֻּלָּם  הוֹלְכִים  לְׁשָם  הָרַב,  אֵצֶל  הוּא  הַפֶּסַח, 

בְּאֶמְצָעוּתוֹ אֶת הֶחָמֵץ לְגוֹי.

לְהִׁשְתַּמֵּׁש  ִים  ָנ ְי מְעֻנ  ּ ׁשֶאָנו  ,ּ ׁשֶבִּרְׁשוּתֵנו חָמֵץ  וּכְלֵי  מוּצְרֵי 

ְ יְמֵי הַחַג. אִם  בָּהֶם לְאַחַר הַפֶּסַח – יֵׁש לְמָכְרָם לְגוֹי לְמֶׁשֶך

עַל  עוֹבְרִים  הֶחָמֵץ  אֶת  לְבַעֵר  אוֹ  לִמְכֹּר  חָלִילָה  ׁשוֹכְחִים 

ִמּוּׁש בְּמוּצָרִים  הָאִסּוּרִים "בַּל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא", וְנֶאֱסָר הַּשׁ

ּי  אֵלֶּה גַּם לְאַחַר הַפֶּסַח. אֶת הֶחָמֵץ ׁשֶמְּיַעֲדִים לִמְכִירָה רָאו

בְּכָל  הָאָרוֹן  אֶת  לִפְתֹּחַ  וְלֹא  וּמְסֻמָּן,  סָגוּר  בְּאָרוֹן  לְאַחְסֵן 

ְ הַחַג. אֶת הֶחָמֵץ נִתָּן לִמְכֹּר עַד סוֹף זְמַן בִּעוּר חָמֵץ,  מֶׁשֶך

ּי לַעֲשׂוֹת זֹאת בַּיָּמִים ׁשֶקֹּדֶם לָכֵן. ְ רָצו אַך



-8-

ּ. מִיָּד אַחַר צֵאת הַכּוֹכָבִים ׁשֶל אוֹר . 		 לֵיל בְּדִיקַת חָמֵץ – זֶהו

נָקִי,  הַכֹּל  בּוֹ  הָרֶגַע  סוֹפְסוֹף  ִּיעַ  הִג ִיסָן,  בְּנ עָשָׂר  לְאַרְבָּעָה 

מְמֹרָק וּמְצֻחְצָח לִקְרַאת הַחַג הַגָּדוֹל. כָּעֵת הוּא הַזְּמַן לְקַיֵּם 

 ּ ּ מְוַדְּאִים ׁשֶלֹּא נוֹתַר בִּרְׁשוּתֵנו אֶת מִצְוַת 'בְּדִיקַת חָמֵץ' בָּהּ אָנו

ּ( כָּל  ְ לָנו ַיָּך )בַּבַּיִת, בַּכִּתָּה, בַּמִּשְׂרָד, בָּרֶכֶב, וּבְכָל מָקוֹם הַּשׁ

ּ מוֹכְרִים לְגוֹי,  פֵּרוּר ׁשֶל חָמֵץ, חוּץ מִמּוּצָרִים וּמְקוֹמוֹת ׁשֶאָנו

זְמַן  סוֹף  ֵי  לִפְנ בַּבֹּקֶר,  לְמָחֳרָת  עַד  לַאֲכִילָה  מַׁשְאִירִים  אוֹ 

אֲכִילַת חָמֵץ.

אוֹתָם  פּוֹטֵר  וְכַדּוֹמֶה,  הָאֲרוֹנוֹת  ׁשֶל  מֵרֹאׁש  יְסוֹדִי  ּי  נִקּו

מִבְּדִיקָה חוֹזֶרֶת בִּׁשְעַת בְּדִיקַת הֶחָמֵץ לְאוֹר הַנֵּר.

ּ הַיְּלָדִים מִׁשְתַּדְּלִים ׁשֶלֹּא . 		 ָיָה אוֹתָהּ אָנו סֵדֶר הַבְּדִיקָה – הַחֲו

הַמִּנְהָג  הַבְּדִיקָה.  ֵי  לִפְנ הַפְּתִיתִים  הַטְמָנַת  הִיא  לְהַחְמִיץ, 

ִים בַּבַּיִת עֲשָׂרָה  ִּיחַ בִּמְקוֹמוֹת ׁשוֹנ הוּא )עַל פִּי הַקַּבָּלָה( לְהַנ

פְּתִיתִים ׁשֶל חָמֵץ בִּלְתִּי מִתְפּוֹרֵר )לְדֻגְמָה, פִּתּוֹת( עֲטוּפִים 

הַבְּדִיקָה,  אֶת   ְ ׁשֶעוֹרֵך מִי  אוֹ  אַבָּא,  הַבְּדִיקָה,  וּבְעֵת  ְיָר,  בִּנ

מוֹצֵא אוֹתָם. 

ַעֲוָה(.  מִּשׁ ּי  )רָצו דַּוְקָא  נֵר  לְאוֹר   ְ לַעֲרֹך יֵׁש  הַבְּדִיקָה  אֶת 

ּי  ׁשֶעָשׂו ּוֹת  וְהַפִּנ סוֹרְקִים לְאוֹר הַנֵּר אֶת כָּל מְבוֹאוֹת הַבַּיִת 

ִיסִים בְּעֶזְרַת נוֹצָה וְכַף עֵץ  לִהְיוֹת בָּהֶן חָמֵץ. אֶת הֶחָמֵץ מַכְנ

ְיָר. ְ שַׂקִּית נ לְתוֹך

ֵי הַבְּדִיקָה מְבָרְכִים:. 		 נֻסַּח הַבְּדִיקָה – לִפְנ
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 ּ קִדְּׁשָנו אֲׁשֶר  הָעוֹלָם,   ְ מֶלֶך  ּ אֱ־לֹהֵינו ָי  אֲ־דֹנ אַתָּה   ְ "בָּרוּך
ּ עַל בִּעוּר חָמֵץ:" ָּנו בְּמִצְוֹתָיו וְצִו

לְאַחַר הַבְּדִיקָה אוֹמְרִים:

ּי בִּרְׁשוּתִי, ׁשֶלֹּא רְאִיתִיו וְׁשֶלֹּא בִּעַרְתִּיו  "כָּל חָמֵץ וּשְׂאוֹר הַמָּצו
ְיִהְיֶה הֶפְקֵר כַּעֲפַר הָאָרֶץ." ִי יוֹדֵעַ עָלָיו – יִתְבַּטֵּל ו וְׁשֶאֵינ

הַנֻּסָּח הַמְּקוֹרִי בַּאֲרָמִית:

וּדְלָא  חֲמִתֵיהּ  דְלָא  בִרְׁשוּתִי,  דְאִיכָּא  וַחֲמִיעָא  חֲמִירָא  "כָּל 
כְּעַפְרָא  הֶפְקֵר  ֵי  וְלֶהֱו לִבָּטֵל  לֵיהּ,  יְדַעְנָא  וּדְלָא  בִעַרְתֵּיהּ 

דְאַרְעָא:"

בְּבֹקֶר . 		 לֶאֱכֹל  מֻתָּר   ,ּ לָנו ּוֹתַר  ׁשֶנ הֶחָמֵץ  אֶת   – חָמֵץ  בֵּעוּר 

ָעָה הָרְבִיעִית מֵהַזְּרִיחָה )'ׁשָעוֹת  ִיסָן, עַד סוֹף הַּשׁ יוֹם י"ד בְּנ

הַמִּתְפַּרְסְמִים  בַּלּוּחוֹת  מוֹפִיעָה  הַמְּדֻיֶּקֶת  ָעָה  הַּשׁ ּוֹת'(,  ִּי זְמַנ

לְרֶגֶל חַג הַפֶּסַח, תַּחַת הַהַגְדָּרָה 'סוֹף זְמַן אֲכִילַת חָמֵץ'.

יֵׁש  חָמֵץ'(,  בִּעוּר  זְמַן  )'סוֹף  מִכֵּן  ׁשֶלְּאַחַר  ָעָה  הַּשׁ סוֹף  עַד 

ּ מֵהַבֹּקֶר, אוֹ מֵהַבְּדִיקָה  לִשְׂרֹף אֶת הֶחָמֵץ ׁשֶנִּׁשְאַר בִּרְׁשוּתֵנו

ּ בַּלַּיְלָה. ׁשֶעָרַכְנו

ָן . 		 כֵּיו ׁשוּב,   ְ לְבָרֵך אֵין  הֶחָמֵץ  שְׂרֵפַת  טֶרֶם   – הַבֵּעוּר  נֻסַּח 

ּ רַק 'מְבַטְּלִים' אֶת הֶחָמֵץ  ּ בְּעֵת הַבְּדִיקָה. אָנו ׁשֶכְּבָר בֵּרַכְנו

וְאוֹמְרִים:  



-10-

רְאִיתִיו,  וְׁשֶלֹּא  ׁשֶרְאִיתִיו  בִּרְׁשוּתִי,  ּי  הַמָּצו וּשְׂאוֹר  חָמֵץ  כָּל 
ׁשֶמְּצָאתִיו וְׁשֶלֹּא מְצָאתִיו, ׁשֶבִּעַרְתִּיו וְׁשֶלֹּא בִּעַרְתִּיו – יִתְבַּטֵּל 

ְיִהְיֶה הֶפְקֵר כַּעֲפַר הָאָרֶץ. ו

הַנֻּסָּח הַמְּקוֹרִי בַּאֲרָמִית:

"כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִרְׁשוּתִי, דַחֲזִתֵיהּ וּדְלָא חֲזִתֵיהּ, 
לִבָּטֵל  בִעַרְתֵּיהּ,  וּדְלָא  דְבִעַרְתֵּיהּ  חֲמִתֵיהּ,  וּדְלָא  דַחֲמִתֵיהּ 

ֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא:" וְלֶהֱו

ִים לוֹמַר תְּפִלָּה זוֹ בִּׁשְעַת שְׂרֵפַת הֶחָמֵץ: ּוֹהֲג יֵׁש הַנ

ִי  ּ כְּׁשֵם ׁשֶאֲנ ּ וֵא־לֹהֵי אֲבוֹתֵינו ָי אֱ־לֹהֵינו ָ אֲ־דֹנ ֶיך "יְהִי רָצוֹן מִלְפָנ
ִים  הַחִיצוֹנ כָּל  אֶת  תְּבַעֵר   ְ כַּך וּמֵרְׁשוּתִי  מִבֵּיתִי  חָמֵץ  מְבַעֵר 
 ּ ּ הָרָע תַּעֲבִירֵהו וְאֶת רוּחַ הַטּוּמְאָה תְּבַעֵר מִן הָאָרֶץ וְאֶת יִצְרֵנו
ָ בֶּאֱמֶת וְכָל סִטְרָא אַחֲרָא  ּ לֵב בָּשָׂר לְעָבְדְּך ּ וְתִתֶּן לָנו מֵאִתָּנו
מֶמְׁשֶלֶת  וְתַעֲבִיר  תִּכְלֶה  בְּעָׁשָן  הָרִׁשְעָה  וְכָל  הַקְּלִיפּוֹת  וְכָל 
בַּעֵר  בְּרוּחַ  תְּבַעֲרֵם  לַׁשְכִינָה  הַמְעִיקִים  וְכָל  הָאָרֶץ  מִן  זָדוֹן 
וּבְרוּחַ מִׁשְפָּט כְּׁשֵם ׁשֶבִּעַרְתָּ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת אֱלֹהֵיהֶם בַּיָמִים 

הָהֵם וּבִזְמַן הַזֶּה אָמֵן סֶלָה:"

ֵי . 		 ּ בְּכוֹרֵי בְּנ ִית בְּכוֹרוֹת – כְּזֵכֶר לְנֵס מַכַּת בְּכוֹרוֹת בָּהּ נִצְּלו תַּעֲנ

ִיסָן.  ּוֹת בְּיוֹם י"ד בְּנ ִים הַבְּכוֹרִים לְהִתְעַנ ִים הַבָּנ יִשְׂרָאֵל, נוֹהֲג

הַבְּכוֹרִים  מִׁשְתַּתְּפִים  ּוֹת,  לְהִתְעַנ ׁשֶבִּמְקוֹם  נָהוּג  לְמַעֲשֶׂה, 

ְ יוֹם זֶה, וְאַחֲרָיו הֵם יְכוֹלִים לֶאֱכֹל.  ּוּם מַסֶּכֶת' בְּמַהֲלַך ְ'סִי ּ ב
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ִן . 		 ַי ֻלְחָן לְלֵיל הַסֵּדֶר יֵׁש לְהָכִין י קַעֲרַת הַסֵּדֶר – בְּעֵת עֲרִיכַת הַּשׁ

בְּכַמּוּת ׁשֶתַּסְפִּיק לְכָל הַמְּסֻבִּים, וְכֵן קַעֲרוֹת סֵדֶר הַמְּכִילוֹת 

ֵי לֵיל הַסֵּדֶר.  אֶת כָּל סִימָנ

ֵיהֶן  ּוֹת מְכֻסּוֹת בְּמַפָּה )גַּם בֵּינ 'הַקְּעָרָה' הִיא בְּעֶצֶם ׁשָלוֹׁש מַצ

ִּיחִים  מַנ הַמַּפָּה  מֵעַל  ּוֹת(.  בְּמַפִּי אוֹ  בְּמַפּוֹת  לְהַפְרִיד  ּי  רָאו

ָה דְּבָרִים, לְפִי הַסֵּדֶר הַבָּא: ׁשִּשׁ

ִים – . 		 הַסִּימָנ

כִּמְעַט  וּמְגֹרֶדֶת  ּיָה  צְלו גַּרְגֶּרֶת עוֹף  לְמִנְהַג חַבַּ"ד –   – זְרוֹעַ   .1

לַחֲלוּטִין מֵהַבָּשָׂר ׁשֶעָלֶיהָ. 

2. בֵּיצָה – קָׁשָה, בִּקְלִפָּתָהּ.  

3. מָרוֹר – לְמִנְהַג חַבַּ"ד – עֲלֵי חַסָּה וְׁשֹרֶׁש 'חֲזֶרֶת'. 

ִים,  4. חֲרֹסֶת – לְמִנְהַג חַבַּ"ד – רֶסֶק תַּפּוּחֵי־עֵץ, אַגָּסִים וֶאֱגוֹז

ִן.  ַי מְתֻבָּל בְּי

5. ּכַרְפַּס – חֲתִיכַת בָּצָל אוֹ תַּפּוּחַ־אֲדָמָה. 

6. חֲזֶרֶת – כְּמוֹ הַמָּרוֹר.

וּגְבִיעִים  הַכַּרְפַּס,  לְטִבּוּל  מֶלַח  מֵי  עִם  כּוֹס  לְהָכִין  יֵׁש  בְּנוֹסָף 

ִן. ַּי לִׁשְתִיַּת הַי

ֵי הַקִּדּוּׁש, . 		 הַסֵּדֶר ׁשֶל לֵיל הַסֵּדֶר – בִּתְחִלַּת לֵיל הַסֵּדֶר, לִפְנ

ְ ׁשֶל לֵיל הַסֵּדֶר:  ְ הַהַגָּדָה אֶת הַתַּהֲלִיך ִים מִתּוֹך ּ מַכְרִיז אָנו

הַכּוֹס  וּׁשְתִיַּת  ָנוּ",  "ׁשֶהֶחֱי בִּרְכַּת  כּוֹלֵל  הַקִּדּוּׁש,   – קַדֵּׁש 
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הָרִאׁשוֹנָה, 

וּרְחַץ – נוֹטְלִים יָדַיִם לְלֹא בְּרָכָה לַאֲכִילַת הַכַּרְפַּס, 

ׁשֶעַל הַקְּעָרָה, טוֹבְלִים בְּמֵי  כַּרְפַּס – לוֹקְחִים אֶת הַכַּרְפַּס 

מֶלַח, מְבָרְכִים "אֲדָמָה" וְאוֹכְלִים, 

ַיִם וְׁשוֹמְרִים חֵלֶק  יַחַץ – חוֹצִים אֶת הַמַּצָּה הָאֶמְצָעִית לִׁשְנ

ּוֹת  הַמַּצ ׁשְתֵּי  בֵּין  מַׁשְאִירִים  ִי  ֵנ הַּשׁ וְאֶת  לַאֲפִיקוֹמָן,  אֶחָד 

ְלֵמוֹת,  הַּשׁ

ִיָּה. ְנ ִּיד – אוֹמְרִים אֶת הַהַגָּדָה וְׁשוֹתִים אֶת הַכּוֹס הַּשׁ מַג

ְ הַסֵּדֶר ׁשֶל לֵיל הַסֵּדֶר . 		 הֶמְׁשֵך

רָחְצָה – נוֹטְלִים יָדַיִם עִם בְּרָכָה, 

מוֹצִיא – מְבָרְכִים "הַמּוֹצִיא", 

מֵהַמַּצָּה  וְאוֹכְלִים  מַצָּה"  אֲכִילַת  "עַל  מְבָרְכִים   – מַצָּה 

בַּהֲסִבָּה, 

מָרוֹר – טוֹבְלִים אֶת הַמָּרוֹר ׁשֶעַל הַקְּעָרָה בַּחֲרֹסֶת, מְבָרְכִים 

"עַל אֲכִילַת מָרוֹר" וְאוֹכְלִים, 

ִי ׁשֶעַל הַקְּעָרָה בִּמְעַט מְאוֹד  ֵנ ְ – טוֹבְלִים אֶת הַמָּרוֹר הַּשׁ כּוֹרֵך

ְ הַמַּצָּה וְאוֹכְלִים. חֲרֹסֶת, כּוֹרְכִים בְּתוֹך

ְ – אֲכִילַת הַסְּעוּדָה,  ׁשֻלְחָן עוֹרֵך

ּן – אֲכִילַת הָאֲפִיקוֹמָן בַּהֲסִבָּה,  צָפו

ְ – בִּרְכַּת הַמָּזוֹן וּׁשְתִיַּת כּוֹס ׁשְלִיׁשִית,  בֵּרַך

הַלֵּל – אֲמִירַת הַלֵּל וּׁשְתִיַּת כּוֹס רְבִיעִית, 

ֵם. ֵי הַּשׁ ִים לִפְנ ּי ּ רְצו ּוּם הַסֵּדֶר אָנו נִרְצָה – בְּסִי
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		 . ּ לְאֵלִיָּהו כּוֹס  ִים  מוֹזְג הַמָּזוֹן  בִּרְכַּת  ֵי  לִפְנ  – ּ אֵלִיָּהו ׁשֶל  כּוֹס 

אֲמִירַת  וּבְעֵת  סֵדֶר,  ׁשֻלְחַן  בְּכָל  לְבַקֵּר  ִּיעַ  הַמַּג הַנָּבִיא, 

ָלָב בּוֹ עוֹבְרִים בַּהַגָּדָה מִסִּפּוּר יְצִיאַת  ְ חֲמָתְךָ" – הַּשׁ "ׁשְפֹך

ְלֵמָה – הַיְּלָדִים נִגָּׁשִים לִפְתֹּחַ  מִצְרַיִם אֶל הַצִּפִּיָּה לַגְּאֻלָּה הַּשׁ

הַבָּאָה  "לְׁשָנָה  ִים  מַכְרִיז כֻּלּוֹ  הַסֵּדֶר  ּוּם  בְּסִי הַדֶּלֶת.  אֶת  לוֹ 

בְּירוּׁשָלָיִם!"

ֵי־הַבַּיִת: . 		 מִצְווֹת לֵיל הַסֵּדֶר – בְּמִצְווֹת לֵיל־הַסֵּדֶר חַיָּבִים כָּל בְּנ

 ְ ְיָפִים, אַך ִים רַבִּים ו ִילָדוֹת. יֶׁשְנָם מִנְהָג גְּבָרִים וְנָׁשִים, יְלָדִים ו

ּ מִתְיַחֲסִים כָּאן לְמִצְווֹת ׁשֶהֵן חוֹבָה בְּלֵיל הַסֵּדֶר. אָנו

ִּיד' אֶת . 		 ּ'לְהַג סִפּוּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם – מִצְוָה בְּלַיְלָה זֶה לְסַפֵּר ו

תֵּאוּרֵי הַיְּצִיאָה מִמִּצְרַיִם. זוֹ בְּעֶצֶם מַטְּרָתָהּ ׁשֶל 'הַגָּדָה ׁשֶל 

פֶּסַח'. עִקַּר הַמִּצְוָה הוּא לְסַפֵּר לַיְּלָדִים, וְלָכֵן פּוֹתְחִים אֶת 

אֲמִירַת הַהַגָּדָה בְּאַרְבַּע הַקֻּׁשְיוֹת )"מַה נִּׁשְתַּנָּה"(. הַקְּטָעִים 

הַבָּאִים בַּהַגָּדָה, בָּאִים כִּתְׁשוּבָה לְקֻׁשְיוֹת הַיְּלָדִים.

)כְּמוֹ:  ִים  ׁשוֹנ קְטָעִים  פַּעַם  מִדֵּי  ׁשָרִים  הַיְּלָדִים   ּ ׁשֶאָנו נָהוּג 

וָעוֹד(,  וְ"נִׁשְמַת"  ֵּנוּ", קְטָעִים מֵ"הַלֵּל"  ׁשֶעָמְדָה", "דַּי "וְהִיא 

ּ הוֹפְכִים לְׁשֻתָּפִים פְּעִילִים בַּסֵּדֶר. ְ אָנו וּבְכָך
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וְלָכֵן . 		 בְּלֵיל־הַסֵּדֶר,  מַצָּה  לֶאֱכֹל  חוֹבָה   – מַצָּה  אֲכִילַת 

מַצָּה"  אֲכִילַת  עַל   ּ וְצִוָּנו בְּמִצְוֹתָיו   ּ קִדְּׁשָנו "אֲׁשֶר  מְבָרְכִים: 

לֶאֱכֹל  חוֹבָה  אֵין   ְ אַך חָמֵץ,  לֶאֱכֹל  אָסוּר  הַחַג  יְמֵי  )בְּיֶתֶר 

הַקְּצִירָה  ְלַב  מִּשׁ ׁשֶהָחֵל  ׁשְמוּרָה' –  'מַצָּה  לֶאֱכֹל  יֵׁש  מַצָּה(. 

עִם  מַגָּע  ֵי  מִפְּנ מֻרְכֶּבֶת,  הִיא  מֵהֶם  וְהַקֶּמַח  הַחִטִּים   ּ נִׁשְמְרו

מַיִם. רַבִּים מַקְפִּידִים לֶאֱכֹל בְּפֶסַח מַצָּה עֲבוֹדַת יָד, וּבִפְרָט 

בְּלֵיל־הַסֵּדֶר.

ְ הַסֵּדֶר אוֹכְלִים מַצָּה ׁשָלוֹׁש פְּעָמִים: . 		 כַּמָּה מַצָּה? בְּמֶׁשֶך

1. אַחֲרֵי בִּרְכוֹת "הַמּוֹצִיא" וְ"עַל אֲכִילַת מַצָּה", 

 .'ְ 2. בַּאֲכִילַת הַ'כּוֹרֵך

3. בַּאֲכִילַת הָאֲפִיקוֹמָן. יֵׁש לֶאֱכֹל בְּכָל פַּעַם לְפָחוֹת ׁשִעוּר 

ַיִת' – 92 גְּרָם, כִּׁשְלִיׁש מַצָּה עֲגֻלָּה )וּלְפָחוֹת – 9 גְּרָם,  ּ 'כַּז

ְ אַרְבַּע דַּקּוֹת. הַמְּהַדְּרִים אוֹכְלִים  ִית מַצָּה עֲגֻלָּה(, בְּתוֹך כְּׁשִּשׁ

ֵיתִים' בְּכָל פַּעַם.  ּ ֵי 'כַּז ְלִיׁשִית ׁשְנ בַּפַּעַם הָרִאׁשוֹנָה וּבַפַּעַם הַּשׁ

הַמַּצָּה  אֶת  לֶאֱכֹל  הַגְּבָרִים  צְרִיכִים  הַפְּעָמִים  ׁשָלוֹׁש  בְּכָל 

לְצַד  קַלָּה  ָעֲנוּת  בְּהִּשׁ כְּלוֹמַר:  בַּהֲסִבָּה.   – מְלָכִים   ְ כְּדֶרֶך

שְׂמֹאל.

		 . ּ ַיְמָרְרו מִצְוַת אֲכִילַת מָרוֹר – אֶת הַמָּרוֹר אוֹכְלִים כְּזֵכֶר לְ"ו

ֵּיהֶם" בְּמִצְרַיִם. לְמִנְהַג חַבַּ"ד אוֹכְלִים לְמָרוֹר עֲלֵי  אֶת חַי

חַסָּה וְׁשֹרֶׁש 'חֲזֶרֶת'.
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ְ בְּמַצָּה  ְ, אוֹכְלִים 'מָרוֹר' פַּעַם נוֹסֶפֶת, כְּׁשֶהוּא כָּרוּך אַחַר כָּך

ְ'(. בְּכָל פַּעַם יֵׁש לֶאֱכֹל כִּ-19 גְּרָם מָרוֹר. )'כּוֹרֵך

מִיץ־. 		 )אוֹ  ִן  ַי י כּוֹסוֹת  אַרְבַּע  לִׁשְתּוֹת  מִצְוָה  כּוֹסוֹת –  אַרְבַּע 

עֲנָבִים טִבְעִי(. כָּל כּוֹס צְרִיכָה לְהָכִיל 'רְבִיעִית' – 86 סָמָ"ק 

בְּבַת־אַחַת,  הַכּוֹס  רֹב  אֶת  לְפָחוֹת  לִׁשְתּוֹת  ְיֵׁש  ו לְפָחוֹת, 

וּבַהֲסִבָּה. 

גַּם נָׁשִים אוֹ יְלָדִים גְּדוֹלִים צְרִיכִים לִׁשְתּוֹת אַרְבַּע כּוֹסוֹת.

ּוּם הַקִּדּוּׁש; . 		 ׁשוֹתִים בְּסִי מָתַי ׁשוֹתִים? אֶת הַכּוֹס הָרִאׁשוֹנָה 

ֵי  ּוּם אֲמִירַת הַחֵלֶק הָרִאׁשוֹן ׁשֶל הַהַגָּדָה, לִפְנ ִיָּה בְּסִי ְנ אֶת הַּשׁ

ְלִיׁשִית – לְאַחַר אֲמִירַת  הַּשׁ לַסְּעוּדָה עַצְמָהּ; אֶת  ׁשֶנִּגָּׁשִים 

ּוּם אֲמִירַת הַהַלֵּל. בִּרְכַּת הַמָּזוֹן; אֶת הָרְבִיעִית – בְּסִי

אֲפִיקוֹמָן – אֶת הַמַּצָּה ׁשֶאוֹכְלִים לַאֲפִיקוֹמָן בְּסוֹף הַסְּעוּדָה . 		

הַלַּיְלָה.  חֲצוֹת  עַד  לֶאֱכֹל  לְסַיֵּם  צְרִיכִים   )'ְ עוֹרֵך )הַ'ׁשֻלְחָן 

ִים ׁשֶלֹּא לִטְעֹם לְאַחַר הָאֲפִיקוֹמָן כְּלוּם )חוּץ מִכּוֹסוֹת  נוֹהֲג

ִן הָאַחֲרוֹנוֹת מֵאַרְבַּע הַכּוֹסוֹת(, עַד לְמָחֳרָת.  ַּי הַי

ּוֹם הָרִאׁשוֹן ׁשֶל פֶּסַח, עוֹבְרִים . 		 תְּפִלַּת טַל – הָחֵל מִמּוּסָף ׁשֶל הַי

לוֹמַר בִּתְפִלַּת ׁשְמוֹנֶה עֶשְׂרֵה "מוֹרִיד הַטָּל", וְכֵן מִתְפַּלְּלִים 
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ׁשֶל  מֵעַרְבִית  הָחֵל  טַל".  "תְּפִלַּת  הַנִּקְרֵאת  מְיֻחֶדֶת  תְּפִלָּה 

מוֹצָאֵי הַחַג הָרִאׁשוֹן, מַתְחִילִים לוֹמַר "וְתֵן בְּרָכָה", בִּמְקוֹם 

"וְתֵן טַל וּמָטָר". 

פֶּסַח, . 		 ׁשֶל  הָרִאׁשוֹן  הַחַג  מִמּוֹצָאֵי  הָחֵל   – הָעֹמֶר  סְפִירַת 

 49 ְ מַתְחִילִים לִסְפֹּר סְפִירַת הָעֹמֶר בִּתְפִלַּת עַרְבִית, בְּמֶׁשֶך

מוֹפִיעַ  הַמָּלֵא  הַסְּפִירָה  נֻסַּח  ָבוּעוֹת.  הַּשׁ חַג  עֶרֶב  עַד  יָמִים 

בַּסִּדּוּרִים. 

חוֹל הַמּוֹעֵד – הַיָּמִים ׁשֶבֵּין הַחַג הָרִאׁשוֹן לִׁשְבִיעִי ׁשֶל פֶּסַח . 		

ְיֵׁש  נִקְרָאִים יְמֵי חוֹל הַמּוֹעֵד, בָּהֶם יֵׁש מְלָאכוֹת הָאֲסוּרוֹת ו

כַּמּוּבָן(,  הַמּוֹעֵד,  חוֹל  בְּׁשַבַּת  )לְמַעֵט  הַמֻּתָּרוֹת  מְלָאכוֹת 

וּמוֹסִיפִים בָּהֶם בְּשִׂמְחָה וּבְלִמּוּד הַתּוֹרָה. גַּם בְּסֵדֶר הַתְּפִלּוֹת 

)הַלֵּל  לְחַג  )בְּׁשַחֲרִית(  חוֹל  בֵּין  מְׁשַלְּבִים   ּ אָנו אֵלֶּה,  בְּיָמִים 

ְיֵׁש לִזְכֹּר בִּתְפִלּוֹת ׁשְמוֹנֶה עֶשְׂרֵה וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן  ו וּמוּסָף(, 

ְיָבוֹא".  אֶת אֲמִירַת "יַעֲלֶה ו

ּוֹם הָאַחֲרוֹן ׁשֶל פֶּסַח הוּא חַג 'ׁשְבִיעִי . 		 ׁשְבִיעִי ׁשֶל פֶּסַח – הַי

תּוֹרָה  לִלְמֹד  עֵרִים,  ָאֵר  לְהִּשׁ נָהוּג  ׁשֶבְּלֵילוֹ  פֶּסַח',  ׁשֶל 

ּי לִזְמַן נֵס קְרִיעַת יַם סוּף.  וּלְהִתְוַעֵד, כָּרָאו
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לֶאֱכֹל . 		 ִים  נוֹהֲג פֶּסַח  ׁשֶל  הָאַחֲרוֹן  ּוֹם  בַּי  – מָׁשִיחַ  סְעוּדַת 

הַבַּעַל־ מַצָּה.  וְאוֹכְלִים  יָדַיִם  נוֹטְלִים  בָּהּ  ׁשְלִיׁשִית,  סְעוּדָה 

וּם ׁשֶבְּיוֹם זֶה  ׁשֵם־טוֹב קָרָא לִסְעוּדָה זוֹ 'סְעוּדַת מָׁשִיחַ', מִּשׁ

ּי הֶאָרַת הַמָּׁשִיחַ. עַל־יְדֵי זֶה ׁשֶבִּזְמַן הַגָּלוּת עוֹרְכִים  מֵאִיר גִּלּו

'סְעוּדַת מָׁשִיחַ', וּמַרְאִים ׁשֶיִּשְׂרָאֵל אֵינָם 'מַכִּירִים' בַּגָּלוּת – 

ְלֵמָה. ִים אֶת הַגְּאֻלָּה הַּשׁ ּ מְזָרְז אָנו

אַרְבַּע כּוֹסוֹת – הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ )הַחֲמִיׁשִי בְּׁשוֹׁשֶלֶת אַדְמוֹ"רֵי . 		

כּוֹסוֹת'  'אַרְבַּע  ׁשְתִיַּת  ִיטְׁש  בִּלְיוּבַּאו פַּעַם  הִנְהִיג  חַבַּ"ד( 

ֵר  ּ הִנְהִיג זֹאת בִּקְבִיעוּת, וְקִּשׁ בִּסְעוּדָה זוֹ, וְהָרַבִּי נְשִׂיא דּוֹרֵנו

ְ־ זֹאת עִם מַאֲמַר חֲזַ"ל, ׁשֶלְּעָתִיד לָבוֹא עָתִיד הַקָּדוֹׁש־בָּרוּך

הוּא לְהַׁשְקוֹת אֶת אֻמּוֹת הָעוֹלָם אַרְבַּע כּוֹסוֹת ׁשֶל פֻּרְעָנוּת 

הַכּוֹסוֹת  וְאַרְבַּע  נֶחָמָה,  ׁשֶל  כּוֹסוֹת  אַרְבַּע  לְיִשְׂרָאֵל  וּכְנֶגְדָּן 

ׁשֶבִּסְעוּדָה זוֹ הֵן כְּנֶגֶד אַרְבַּע כּוֹסוֹת הַנֶּחָמָה ׁשֶל הַגְּאֻלָּה.

ִיַּת מוּצְרֵי חָמֵץ לְאַחַר . 		 – בְּעֵת קְנ חָמֵץ ׁשֶעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח 

 ְ הַפֶּסַח יֵׁש לְוַדֵּא ׁשֶהֶחָמֵץ לֹא הָיָה בְּבַעֲלוּתוֹ ׁשֶל יְהוּדִי בְּמֶׁשֶך

ִּ'מְכִירַת חָמֵץ' כַּדָּת וְכַדִּין. חָמֵץ ׁשֶהָיָה  הַפֶּסַח, אֶלָּא נִמְכַּר ב

בִּרְׁשוּתוֹ ׁשֶל יְהוּדִי בְּפֶסַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְאֵין לְהִׁשְתַּמֵּׁש בּוֹ 

בְּכָל צוּרָה ׁשֶהִיא.

ִים מְיֻחָדִים ׁשֶנָּהַג הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ בְּפֶסַח: עֲשָׂרָה הִדּוּרִים וּמִנְהָג

הַמִּצְוָה ׁשֶלִּי – הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ אָמַר כִּי הַמִּצְוָה הַחֲבִיבָה עָלָיו . 		
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כָּל  עַל  בְּיוֹתֵר  מַקְפִּיד  הוּא  וְלָכֵן  הַפֶּסַח,  חַג  הִיא  בִּמְיֻחָד 

הַזְּהִירוּת מֵחָמֵץ הַקְּׁשוּרָה לְחַג זֶה.

מִקְּצִירַת . 		 הָחֵל  ּוֹת,  הַמַּצ הֲכָנַת  ׁשְלַבֵּי  כָּל   – ׁשְמוּרָה  מַצָּה 

ּוֹת ׁשֶל הָרַבִּי  ִי ּ בְּהוֹרָאוֹת מְפֹרָטוֹת וְקַפְּדָנ ּו וּטְחִינַת הַחִטִּים לֻו

ּ כָּל לַחוּת אוֹ רְטִיבוּת טֶרֶם  ְ ׁשֶהַחִטִּים לֹא יְקַבְּלו הָרַׁשַ"בּ, כָּך

ּ כְּׁשֵרוֹת לְפֶסַח בְּתַכְלִית הַהִדּוּר. ְיִהְיו לִיׁשַת הַבָּצֵק, ו

ּ, לֹא רַק בְּלֵיל . 		 עֲבוֹדַת יָד – הָרַׁשַ"בּ הִקְפִּיד מְאוֹד ׁשֶיֹּאכְלו

וְלֹא  יָד  עֲבוֹדַת  מַצָּה  רַק  הַפֶּסַח,  כָּל   ְ בְּמֶׁשֶך אֶלָּא  הַסֵּדֶר, 

אֵין  לִילָדִים  ׁשֶאַף  הוֹסִיף   ּ דּוֹרֵנו נְשִׂיא  הָרַבִּי  מְכוֹנָה.  ּוֹת  מַצ

ּוֹת מְכוֹנָה. לָתֵת מַצ

'תּוֹמְכֵי . 		 יְׁשִיבַת  בְּמִטְבַּח  הָאֹכֶל  הֲכָנַת   – הַיְּׁשִיבָה  מִטְבַּח 

ִיטְׁש, לִקְרַאת חַג הַפֶּסַח, לֻוְּתָה בְּהוֹרָאוֹתָיו  תְּמִימִים' בִּלְיוּבַּאו

ׁשֶל הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ וּבְהַׁשְגָּחָתוֹ עַל כָּל פְּרָט.

ּיָה', וְלֹא . 		 ּיָה – הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ נִזְהַר מְאוֹד מִ'ׁשְרו ְרו זְהִירוּת מִּשׁ

ִן. ַי אָכַל אוֹ ׁשָתָה עִם הַמַּצָּה ׁשוּם דָּבָר נוֹסָף, לְמַעֵט ׁשְתִיַּת י
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צְנוֹן בְּפֶסַח – הָרַׁשַ"בּ הִזְהִיר ׁשֶלֹּא לֶאֱכֹל צְנוֹן בְּפֶסַח עַל פִּי . 		

מִנְהַג חַבַּ"ד, כִּפְסַק הָרַבִּי הַ'צֶמַח צֶדֶק'.

סֻכָּר בְּפֶסַח – הָרַׁשַ"בּ הֶחְמִיר עַל עַצְמוֹ וְלֹא הִׁשְתַּמֵּׁש בְּסֻכָּר . 		

בְּפֶסַח מֵחֲׁשָׁש ׁשֶהִתְעָרֵב בּוֹ גַּרְגֵּר חָמֵץ.

הָרַׁשַ"בּ . 		 הָרַבִּי   ְ צָרִיך כְּׁשֶהָיָה  פַּעַם,   – מְיֻחֶדֶת  בַּחֲנוּת  ִיָּה  קְנ

ְ בְּרִיאוּתוֹ, הוּא הִקְפִּיד  לֶאֱכֹל ׁשְקֵדִים מְתוּקִים בְּפֶסַח לְצֹרֶך

ֵי פֶּסַח, וּבַחֲנוּת ׁשֶלֹּא מוֹכְרִים  ְקֵדִים לִפְנ ּ עֲבוּרוֹ אֶת הַּשׁ ׁשֶיִּקְנו

בָּהּ כְּלָל מוּצְרֵי חָמֵץ. 

ּוֹת מִצְוָה' . 		  מַצּוֹת בְּעֶרֶב פֶּסֶח – יֶׁשְנוֹ מִנְהָג מְהֻדָּר לֶאֱפוֹת 'מַצ

ּוֹם. הָרַבִּי  ִיסָן אַחַר חֲצוֹת הַי בְּעֶרֶב חַג הַפֶּסַח, בְּיוֹם י"ד בְּנ

הָרַׁשַ"בּ נָכַח בְּעַצְמוֹ בְּעֵת הָאֲפִיָּה, כְּׁשֶהוּא מְחַלֵּק הוֹרָאוֹת, 

ְ כְּדֵי אֶת פִּרְקֵי הַ'הַלֵּל'.  וְאוֹמֵר תּוֹך

ּוֹת בִּסְעוּדַת מָׁשִיחַ . 		 נוֹסָף עַל אֲכִילַת הַמַּצ  – סְעוּדַת מָׁשִיחַ 

ִים  ָנ כְּמִנְהַג הַבַּעַל ׁשֵם טוֹב, הוֹרָה הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ בְּאַחַת הַּשׁ

ִיטְׁש לִׁשְתּוֹת גַּם אַרְבַּע כּוֹסוֹת בִּסְעוּדָה זוֹ. בִּלְיוּבַּאו
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ּ אַדְמוֹ"ר הָרַׁשַ"ב

ִיטְׁש ֵי יְסוֹד אוֹדוֹת רַבִּי ׁשָלוֹם דֹּב בֶּער מִלְּיוּבַּאו 50 מֻּשְׂג

ֹ הֻלַּדְתּוֹ וּמִׁשְפַּחְתּו

ֵיאוֹרְסוֹן, . 		 הַדּוֹר הַחֲמִיׁשִי – הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ, רַבִּי ׁשָלוֹם דּוֹבֶּער ׁשְנ

הוּא הַחֲמִיׁשִי בְּׁשוֹׁשֶלֶת אַדְמוֹ"רֵי חַבַּ"ד.

ָן תרכ"א . 		 ִי כ' בְּמַר-חֶׁשְו יוֹם הֻלַּדְתּוֹ – הָרַׁשַ"בּ נוֹלַד בְּיוֹם ׁשֵנ

.)1860(

ּוֹרֵר . 		 ִויטְׁש ׁשֶבְּרוּסְיָה, ׁשָם הִתְג מְקוֹם הֻלַּדְתּוֹ – בָּעֲיָרָה לְיוּבַּאו

ָּיו.  ְ כָּל יְמֵי חַי כִּמְעַט בְּמֶׁשֶך

בְּנוֹ . 		 הַמַּהֲרַ"ׁש,  אַדְמוֹ"ר  ֵיאוֹרְסוֹן,  ׁשְנ ׁשְמוּאֵל  רַבִּי   – אָבִיו 

הַצָּעִיר ׁשֶל הָרַבִּי הַ'צֶמַח צֶדֶק'.

לְבִתּוֹ . 		 בַּת  הָאֶמְצָעִי,  נֶכְדַּת אַדְמוֹ"ר  רִבְקָה,  ִית  הָרַבָּנ אִמּוֹ – 

ִית ׁשָרָה. הָרַבָּנ
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ּנְעוּרָיו ׁשְנוֹת יַלְדוּתוֹ ו

ִיל ׁשָלוֹׁש, אָמַר סָבוֹ הַ'צֶמַח . 		 ִּיעוֹ לְג נִמְׁשַח בְּׁשֶמֶן – בְּיוֹם הַג

טוֹב  ׁשֵם  הַבַּעַל  ׁשֶמָּסַר  ִי  הָרוּחָנ ֶמֶן  הַּשׁ  ְ "פַּך לְאָבִיו:  צֶדֶק', 

בּוֹ אֶת הוֹד  ִּיד מִמֶּזְרִיטְׁש לִמְׁשֹחַ  ּ הָרַב הַמַּג לְתַלְמִידוֹ מוֹרֵנו

ּ הַזָּקֵן . . לִנְשִׂיאוּת לְדוֹרוֹתָיו, הִנֵּה בְּכוֹחַ  ַת רַבֵּנו כְּבוֹד קְדֻּשׁ

ַת אַדְמוֹ"ר הָאֶמְצָעִי –  ִי – הוֹד כְּבוֹד קְדֻּשׁ נִמְׁשַח חוֹתְנ זֶה 

מוֹׁשְחוֹ  ִי  ְנ הִנ זֶה  וּבְכוֹחַ   ,ָ אוֹתְך מָׁשַחְתִּי  זֶה  בְּכוֹחַ  הִנֵּה  ִי  וַאֲנ

)אֶת הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ(".

ַ'חֶדֶר' – בְּאוֹתוֹ בֹּקֶר אָמַר הָרַבִּי הַ'צֶמַח צֶדֶק' אֶת . 		 הַכְנָסָה ל

ּוֹם  הַי  ְ בְּמַהֲלַך  ּ ִיסוּהו וּכְׁשֶהִכְנ הַיֶּלֶד,  יַחַד עִם  ַחַר  הַּשׁ בִּרְכוֹת 

ְ מִיכָאֵל זָרַק  ּוֹת בְּאָמְרוֹ ׁשֶמַּלְאָך ַ'חֶדֶר' זָרַק עָלָיו סָבוֹ סֻכָּרִי ל

ּ וּׁשְמָרָן עַד ׁשֶסָּבוֹ הוֹרָה  ּוֹת אֵלּו לוֹ אוֹתָן. הָרַׁשַ"בּ יִקֵּר סֻכָּרִי

לוֹ לְאָכְלָן טֶרֶם הַפֶּסַח.

ּ מַסְבִּיר . 		 דּוֹרֵנו נְשִׂיא  ְ מִיכָאֵל – הָרַבִּי  ּוֹת ׁשֶל הַמַּלְאָך הַסֻּכָּרִי

ַ'חֶדֶר', מְסַפְּרִים  ִיסִים ל ְ אוֹתוֹ מַכְנ ְ ׁשֶהַיֶּלֶד הָרַך סִפּוּר זֶה בְּכָך

לְרֹאׁשוֹ  כִּפָּה  חוֹבְׁשִים  פֵּאוֹת,  לוֹ  וּמוֹתִירִים  שַׂעֲרוֹתָיו  אֶת 

 ְ הַמַּלְאָך מִׁשְתַּמֵּׁש  ׁשֶעִמָּהּ  הַ'סֻכָּרִיָּה'  הוּא  בִּבְגָדָיו,  וְצִיצִית 

אֶת  וּלְהוֹכִיחַ  יִשְׂרָאֵל  ׁשֶל  דִּינָם  גְּזַר  אֶת  לְהַמְתִּיק  מִיכָאֵל 

ּוּתָם מִכָּל הָעַמִּים. יִחוּדִי
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ְ עַל בִּרְכֵּיהֶם ׁשֶל סָבוֹ הָרַבִּי הַ'צֶמַח . 		 ּוּכוֹ – הָרַׁשַ"בּ הִתְחַנֵּך חִנ

צֶדֶק' וְאָבִיו הָרַבִּי מַהֲרַ"ׁש, וְהָיָה ׁשַקְדָן בַּעַל כִּׁשְרוֹנוֹת, דַּיְקָן 

וּמְסֻדָּר בְּאֹפֶן נִפְלָא.

		 . ,ְ בַּתָּנָ"ך בָּקִי  הָיָה  כְּבָר  הַבַּר-מִצְוָה  לִקְרַאת   – הֲלָכָה  אִיׁש 

ֻלְחָן  ּוּפוֹ לִנְהֹג לְפִי הַּשׁ ִּיל אֶת ג ָיוֹת, גְּמָרָא וּפוֹסְקִים, וְהִרְג מִׁשְנ

.ְ עָרוּך

חָסִיד מְסֻדָּר – אָבִיו, הַמַּהֲרַ"ׁש, הִתְבַּטֵּא עָלָיו כִּי מִיָּמָיו לֹא . 		

הָיָה נַעַר, אֶלָּא "חָסִיד, בַּעַל עֲבוֹדָה מְסֻדֶּרֶת".

בְּנוֹ, . 		 ֵי  בִּפְנ הָרַׁשַ"בּ  הָרַבִּי  הֵעִיד  לְיָמִים   – הַזְּמַן  עַל  ׁשְלִיטָה 

הַזְּמַן,  עַל  לִׁשְלֹט  הִתְיַגֵּעַ  נְעוּרָיו  בִּׁשְנוֹת  כִּי  ַּי"צ,  הָרַי הָרַבִּי 

ּי. ּוּק בַּזְּמַן הָרָאו ׁשֶכָּל דָּבָר יֵעָשֶׂה בְּדִי

בְּיָד . 		 ׁשֶהִדְרַכְתִּי אֶת עַצְמִי  זוֹ  "הַדְרָכָה  לְהַצְלָחָה –  הַמַּפְתֵּחַ 

עַל  דֵּעָה  בַּעַל  לִהְיוֹת  נַעֲרוּתִי  בִּימֵי  עֲצוּמָה  ִיעָה  וּבִיג חֲזָקָה 

הַזְּמַן, עָשְׂתָה אוֹתִי לְמֻצְלָח בַּעֲבוֹדָה, ׁשֶלְּבַד זֹאת ׁשֶעָשִׂיתִי 

ּוֹ, הָיָה עֶצֶם הָעֲשִׂיָּה בְּהַצְלָחָה". כָּל דָּבָר בִּזְמַנ

לְנַצֵּל כָּל רֶגַע – אֶת הַבַּעֲלוּת עַל הַזְּמַן, הֵעִיד לְיָמִים הָרַבִּי . 		
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ִים. כְּׁשֶהָיָה עָלָיו לִנְסֹעַ  ָנ ְי ַּי"צ, רָאִיתִי אֵצֶל אָבִי בְּכָל הָעִנ הָרַי

עָלָיו  נִכָּר  הָיָה  לֹא  הַנְּסִיעָה  ֵי  לִפְנ ׁשָעָה  חֲצִי  מָקוֹם,  לְאֵיזֶה 

כְּלָל ׁשֶהוּא עוֹמֵד לִנְסֹעַ.

ִיל אַרְבַּע-עֶשְׂרֵה כְּבָר הִתְחִיל לַחְזֹר עַל מַאַמְרֵי . 		 ַ'חוֹזֵר' – בְּג ה

ְ אַף לְבָאֲרָם.  אָבִיו וּלְכָתְבָם, וּבַהֶמְׁשֵך

נִּשׂוּאָיו

נִּשׂוּאָיו לְמַזָּל טוֹב – בְּמוֹצָאֵי ׁשַבַּת קֹדֶׁש, י"א בֶּאֱלוּל תרל"ה, . 		

יוֹסֵף  דּוֹדוֹ, רַבִּי  ִית שְׂטֶערְנָא שָׂרָה, בַּת  לָרַבָּנ נִּשָׂא הָרַׁשַ"בּ 

ׁשֶל  וְאָחִיו  צֶדֶק',  הַ'צֶמַח  ׁשֶל  בְּנוֹ  ׁשֶהָיָה  מֵאוֹוְרוּטְׁש  יִצְחָק 

הָרַבִּי הַמַּהֲרַ"ׁש.  

ְ הֻצַּע עוֹד בְּיַלְדוּתָם )בִּׁשְנַת . 		 ִדּוּך ַדְכָן – הַּשׁ כְּׁשֶסַּבָּא הוּא הַּשׁ

צֶדֶק',  הַ'צֶמַח  אַדְמוֹ"ר  הַמְּׁשֻתָּף,  הַסַּבָּא  יְדֵי  עַל  תרכ"ה( 

ִיק  ׁשֶאַף הִתְחַיֵּב בִּׁשְטַר הַתְּנָאִים ׁשֶנִּכְתַּב בְּאוֹתָהּ עֵת, לְהַעֲנ

ְיָה לֶחָתָן וְלַכַּלָּה. נְדוּנ

ּי לִנְבוּאָה – בִּתְקוּפַת חֲתֻנָּתוֹ הִתְבַּטֵּא בְּיַחַס אֵלָיו אָבִיו . 		 רָאו

הַמַּהֲרַ"ׁש, ׁשֶיֵּׁש בּוֹ אֶת הַתְּנָאִים הַנִּדְרָׁשִים לִנְבוּאָה, אוֹתָם 

מוֹנֶה הָרַמְבַּ"ם: "מִתְגַּבֵּר בְּדַעְתּוֹ עַל יִצְרוֹ תָּמִיד וְהוּא בַּעַל 
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ּ הַחֲסִידִים בְּכָבוֹד  נָהֲגו דֵּעָה רְחָבָה נְכוֹנָה עַד מְאוֹד". מֵאָז 

מְיֻחָד בָּרַבִּי הָרַׁשַ"בּ.  

ֹ ּוּכו הֻלֶּדֶת בְּנוֹ וְחִנ

תַּמּוּז . 		 בְּי"ב  נִּשׂוּאֵיהֶם,  לְאַחַר  ִים  ׁשָנ כְּחָמֵׁש   – הַיָּחִיד  בְּנוֹ 

ִית שְׂטֶערְנָא שָׂרָה,  תר"ם, נוֹלַד לָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ וּלְזוּגָתוֹ הָרַבָּנ

בְּנָם יְחִידָם, רַבִּי יוֹסֵף יִצְחָק )ׁשֶנִּקְרָא עַל ׁשֵם סָבוֹ רַבִּי יוֹסֵף 

ַּי"צ. יִצְחָק מֵאוֹוְרוּטְׁש(, מִי ׁשֶהָיָה לְיָמִים הָרַבִּי הָרַי

ַּי"צ אֶת אָבִיו: מַדּוּעַ . 		 ִן יָפָה – בִּהְיוֹתוֹ יֶלֶד ׁשָאַל פַּעַם הָרַי עַי

ַיִם, בְּׁשוֹנֶה מִפֶּה אֶחָד וְחֹטֶם אֶחָד  נִבְרָא הָאָדָם עִם ׁשְתֵּי עֵינ

ַן אוֹתוֹ הַבּוֹרֵא? בָּהֶם חָנ

ִן  ְ לְהִסְתַּכֵּל עֲלֵיהֶם בָּעַי הֱׁשִיבוֹ אָבִיו: "יֶׁשְנָם דְּבָרִים ׁשֶצָּרִיך

לְהִסְתַּכֵּל   ְ ׁשֶצָּרִיך דְּבָרִים  ְיֶׁשְנָם  ו וּבְקֵרוּב,  בְּחִבָּה  ִית –  הַיְּמָנ

ִן הַּשְׂמָאלִית – בַּאֲדִיׁשוּת וּבְרִחוּק. בְּסִדּוּר וְעַל  עֲלֵיהֶם בָּעַי

וְצַעֲצוּעַ  סֻכָּרִיָּה  וְעַל  ִית,  הַיְּמָנ ִן  בָּעַי לְהִסְתַּכֵּל  יֵׁש  יְהוּדִי, 

ִן הַּשְׂמָאלִית". וְהַדּוֹמֶה יֵׁש לְהַבִּיט בָּעַי

אַהֲבַת  ַן  ְי עִנ וּבְמוֹחִי  בְּלִבִּי  נֶחְקַק   – ַּי"צ  הָרַי סִפֵּר   – "מֵאָז 

צְרִיכִים  ׁשֶיִּהְיֶה,  מִי  יִהְיֶה  יְהוּדִי,  כָּל  עַל  אֲׁשֶר  יִשְׂרָאֵל, 

ִן יָפָה". לְהִסְתַּכֵּל בְּעַי

קַבָּלַת הַנְּשִׂיאוּת
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ֶמֶׁש" – אֶת מַאֲמַר הַחֲסִידוּת הָרִאׁשוֹן, אָמַר אַדְמוֹ"ר . 		 "וּבָא הַּשׁ

אָחִיו  אָבִיו,  לְהִסְתַּלְּקוּת  ִבְעָה  הַּשׁ  ְ בְּתוֹך בָּרַבִּים,  הָרַׁשַ"בּ 

עַל  לְקַבֵּל  סֵרֵב  אַהֲרֹן(  זַלְמָן  ֵיאוֹר  ׁשְנ )רַבִּי  הָרַזָ"א  הַגָּדוֹל, 

ִים עַד ׁשֶהָרַׁשַ"בּ  ּ כְּעֶשֶׂר ׁשָנ ְ חָלְפו עַצְמוֹ אֶת הַנְּשִׂיאוּת, אַך

קִבֵּל עַל עַצְמוֹ אֶת הַנְּשִׂיאוּת בְּפֹעַל.

ֶמֶׁש" – בְּחֹדֶׁש תִּׁשְרֵי תרנ"ג, אָמַר הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ . 		 "וְזָרַח הַּשׁ

ׁשֶמְּתָאֵר  כְּפִי  הַחֲסִידִים,  כָּל  לֵב  לְשִׂמְחַת  חֲסִידוּת,  מַאַמְרֵי 

ּ ׁשֶיֵּׁש לָהֶם רַבִּי, מַנְהִיג  ַּי"צ: "הַחֲסִידִים חָׁשו זֹאת הָרַבִּי הָרַי

ִיטְׁש הֵחֵלָּה ׁשוּב לִזְרֹחַ. לְאַחַר הַפְסָקָה  ְ, וְׁשֶמֶׁש לְיוּבַּאו וּמַדְרִיך

ִים, הִנֵּה ׁשְנַת תרנ"ג הִיא ׁשְנַת הַהִתְעוֹדְדוּת ׁשֶל  ׁשֶל עֶשֶׂר ׁשָנ

ִיטְׁש". לְיוּבַּאו

יָׁשַב . 		 תרנ"ד,  ָנָה  הַּשׁ רֹאׁש  לֵיל  בְּעַרְבִית   – אָבִיו  כֵּס  עַל 

עַל  קִבֵּל  הַבָּאָה  וּבַתְּקוּפָה  אָבִיו,  ׁשֶל  כִּסְּאוֹ  עַל  לָרִאׁשוֹנָה 

חֲסִידִים  קַבָּלַת  כְּגוֹן  פְּרָטֶיהָ,  בְּכָל  הַנְּשִׂיאוּת  אֶת  עַצְמוֹ 

ִ'יְחִידוּת', מַעֲנֶה עַל ׁשְאֵלוֹת וְעֵצוֹת בִּכְתָב, וְהַדְפָּסַת מַאַמְרֵי  ל

הַחֲסִידוּת ׁשֶאָמַר.

ּ בַּעֲלֵי . 		 יִתְרוֹן הָאוֹר – ׁשְנוֹת נְשִׂיאוּתוֹ ׁשֶל אַדְמוֹ"ר הָרַׁשַ"בּ הָיו

ּ ׁשְנוֹת פְּרִיחָה אַדִּירָה ׁשֶל חֲסִידוּת  ּ אֵלּו תַּהְפּוּכוֹת רַבּוֹת. הָיו

ְ הַבְּהִירִים ׁשֶל הָרַבִּי  חַבַּ"ד. מַאַמְרֵי הַחֲסִידוּת הָעֲמֻקִּים אַך
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ִים וְתַלְמִידֵי חֲכָמִים רַבִּים אֶל חֵיקָהּ ׁשֶל  ּ גְּאוֹנ הָרַׁשַ"בּ קֵרְבו

חֲסִידוּת חַבַּ"ד. יְׁשִיבַת 'תּוֹמְכֵי תְּמִימִים' ׁשֶיִּסֵּד הָרַבִּי בִּמְקוֹם 

ּוֹצֵר  הַי וּלְבֵית  הַחֲסִידוּת  לְמֶרְכַּז  הָיְתָה  ִיטְׁש,  לְיוּבַּאו מוֹׁשָבוֹ 

ֵם. לַחֲסִידִים עוֹבְדֵי הַּשׁ

גַּם . 		 רַבּוֹת  לַעֲסֹק  נֶאֱלַץ  הָרַׁשַ"בּ  אַדְמוֹ"ר   –  ְ הַחֹׁשֶך  ְ מִתּוֹך

וְהַיַּהֲדוּת  הַיְּהוּדִים  כְּנֶגֶד  גְּזֵרוֹת  לְבִטּוּל  צִבּוּרִית  בְּעַסְקָנוּת 

ִלְטוֹנוֹת וּמִצַּד תְּנוּעַת הַ'הַשְׂכָּלָה'. מִצַּד הַּשׁ

יִסּוּד יְׁשִיבַת "תּוֹמְכֵי תְּמִימִים"

ִיטְׁש – הָרֶׁשֶת הָעֲנֵפָה ׁשֶל . 		 יְׁשִיבַת "תּוֹמְכֵי תְּמִימִים" בִּלְיוּבַּאו

יְׁשִיבוֹת חַבַּ"ד הַפְּזוּרוֹת בְּכָל רַחֲבֵי הָעוֹלָם הַיְּהוּדִי, נוֹסְדָה 

ִיטְׁש עַל יְדֵי הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ, כְּהַקְדָּמַת רְפוּאָה לְמַכָּה,  בִּלְיוּבַּאו

ִ'תְנוּעַת הַהַשְׂכָּלָה' ׁשֶנִּסְּתָה בְּאוֹתָם יָמִים לְהַרְחִיק צְעִירִים  ל

ְ הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת. ִּים מִדֶּרֶך יְהוּדִי

הָרַבִּי . 		 בִּקֵּר  הַיְּׁשִיבָה  יִסּוּד  טֶרֶם  לַיְּׁשִיבָה –  וְהַצְלָחָה  בְּרָכָה 

ּ, הָחֵל מֵהַבַּעַל ׁשֵם טוֹב  ּ נְשִׂיאֵינו ֵי רַבּוֹתֵינו ּוּנ הָרַׁשַ"בּ בְּכָל צִי

וְעַד אָבִיו הָרַבִּי מַהֲרַ"ׁש, וְקִבֵּל אֶת בִּרְכַּת קָדְׁשָם לְהַצְלָחַת 

הַיְּׁשִיבָה.

ט"ו בֶּאֱלוּל – הָרַׁשַ"בּ הִכְרִיז עַל הֲקָמַת הַיְּׁשִיבָה בְּיוֹם נִּשׂוּאֵי . 		
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ַּי"צ, בְּט"ו בֶּאֱלוּל תרנ"ז, וְאַף הִטִּיל עָלָיו  בְּנוֹ, אַדְמוֹ"ר הָרַי

אֶת מְשִׂימַת נִהוּל הַיְּׁשִיבָה.

הָרַבִּי . 		 אָמַר  תְּמִימִים',  'תּוֹמְכֵי  בִּיׁשִיבַת   – ּן  ּו בְּעִי חֲסִידוּת 

וּבְהַסְבָּרָה,  ּן  ּו בְּעִי הַחֲסִידוּת  תּוֹרַת  בְּלִמּוּד   ּ יַעַסְקו הָרַׁשַ"בּ, 

ְיוֹת בְּחֵלֶק הַ'נִגְלֶה' ׁשֶבַּתּוֹרָה, בְּׁשִלּוּב עִם  כְּפִי ׁשֶלּוֹמְדִים סוּג

ִילִים בִּיׁשִיבוֹת – בִּגְמָרָא וּבַהֲלָכָה. סִדְרֵי הַלִּמּוּד הָרְג

עַל . 		 לִפְעֹל  הָיְתָה  הַיְּׁשִיבָה  יִסּוּד  מַטְּרַת   – לְהָאִיר"  "נֵרוֹת 

ּ מִגְדַּל אוֹר )בִּלְׁשוֹן הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ: "נֵרוֹת  ׁשֶיִּהְיו תַּלְמִידֶיהָ, 

לְהָאִיר"( לִסְבִיבָתָם.

		 . ּ הִמְׁשִיכו ִיזְם  הַקּוֹמוּנ בִּתְקוּפַת   ּ אֲפִלּו  – ּוֹם  הַי וְעַד  מֵאָז 

ִים  ִּים ׁשֶל הַיְּׁשִיבָה בִּמְקוֹמוֹת ׁשוֹנ ִיפִים מַחְתַּרְתִּי לְהִתְקַיֵּם סְנ

בְּעֹז   ּ ׁשֶעָמְדו הֵם  תְּמִימִים'  'תּוֹמְכֵי  תַּלְמִידֵי  רוּסְיָה.  בְּרַחֲבֵי 

וּבִמְסִירוּת נֶפֶׁש כִּפְׁשוּטָה לְחִזּוּק הַיַּהֲדוּת בְּאוֹתָהּ תְּקוּפָה. 

ּוֹם עֲשָׂרוֹת רַבּוֹת ׁשֶל  ּוֹם מוֹנָה כַּי יְׁשִיבַת 'תּוֹמְכֵי תְּמִימִים' כַּי

ִיפִים בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם, וְרִבְבוֹת תַּלְמִידִים הַהוֹלְכִים לְאוֹרָהּ  סְנ

ִּים בְּעַצְמָם "נֵרוֹת לְהָאִיר". ִים בְּרוּחָהּ, וּמְהַו וּמִתְנַהֲג

ְ לְיִסּוּד יְׁשִיבַת ‘תּוֹמְכֵי . 		 יִסּוּד יְׁשִיבַת “תּוֹרַת אֱמֶת” – בְּהֶמְׁשֵך

ִיטְׁש, הֶחְלִיט הָרַבִּי הָרַׁשַ”בּ לְיַסֵּד  ִית בִּלְיוּבַּאו תְּמִימִים’ הַמֶּרְכָּז

תרס”ח  בִּׁשְנַת  הָרַבִּי  רָכַׁש   ְ כָּך לְׁשֵם  חֶבְרוֹן.  בָּעִיר  יְׁשִיבָה 

ָן גָּדוֹל וּמְפֹאָר ׁשֶסְּבִיבוֹ חָצֵר  ְי אֶת בֵּית רוֹמָנוֹ בְּחֶבְרוֹן – בִּנ
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תַּלְמִידִים  עֲשָׂרָה  בַּת  קְבוּצָה  ׁשָלַח  בִּׁשְנַת תרע”א  גְּדוֹלָה. 

ִיטְׁש,  ׁשֶבִּלְיוּבַּאו תְּמִימִים’  ‘תּוֹמְכֵי  מִיְּׁשִיבַת  ִים  ְּנ מִצְטַי

בְּרָאׁשוּת הַמַּׁשְפִּיעַ ר’ ׁשְלֹמֹה זַלְמָן הַבְלִין, עַל מְנָת לִפְתֹּחַ 

ּן תָּדִיר  ְ ׁשָלַח מִמּו אֶת יְׁשִיבַת “תּוֹרַת אֱמֶת” בְּחֶבְרוֹן. בַּהֶמְׁשֵך

לְהַחְזָקַת הַיְּׁשִיבָה.

ֹ מַאַמְרֵי הַחֲסִידוּת ׁשֶלּו

הָרַמְבַּ"ם ׁשֶל תּוֹרַת הַחֲסִידוּת – מַאֲמָרָיו ׁשֶל הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ . 		

עִם  הַדְּבָרִים  ׁשֶל  הַנִּפְלָאָה  וּבַהַסְבָּרָה  בַּבְּהִירוּת  מִתְיַחֲדִים 

ׁשֶהֶחָסִיד  עַד  הַדְּבָרִים,  לְהַמְחָׁשַת  וּמְׁשָלִים  דֻּגְמָאוֹת  ּי  רִבּו

הַיָּׁשִיׁש רַבִּי ׁשְמוּאֵל בְּצַלְאֵל )הָרַׁשְבַּ"ץ(, כִּנָּה אֶת הָרַׁשַ"בּ 

ָן  ְי עִנ ׁשֶכָּל  ָן  כֵּיו הַחֲסִידוּת',  תּוֹרַת  ׁשֶל  'הָרַמְבַּ"ם  בַּתֹּאַר 

בְּסֵפֶר  הָרַמְבַּ"ם  ׁשֶעָשָׂה  כְּפִי  וּפֵרֵט,  סִדֵּר  הוּא  בַּחֲסִידוּת 

הַהֲלָכוֹת ׁשֶלּוֹ, 'מִׁשְנֵה תּוֹרָה'. 

הָרַבִּי . 		 הִׁשְמִיעַ  תרנ"ט,  תּוֹרָה  בְּשִׂמְחַת   – "הֵחָלְצוּ"  מַאֲמָר 

ַן אַהֲבַת יִשְׂרָאֵל  ְי הָרַׁשַ"בּ מַאֲמַר חֲסִידוּת יְסוֹדִי הָעוֹסֵק בְּעִנ

לָהּ  ׁשֶאֵין  חִנָּם, שִׂנְאָה  מִּשִׂנְאַת  וּׁשְלִילַת הַמַּחֲלֹקֶת, הַבָּאָה 

כָּל סִבָּה אֲמִתִּית מִלְּבַד גַּאֲוָה, ׁשֶאֵינָהּ נוֹתֶנֶת מָקוֹם לַזּוּלָת. 

קְׁשוּרָה  הָיְתָה  הָרַׁשַ"בּ  אַדְמוֹ"ר  עַל-יְדֵי  לַאֲמִירָתוֹ  הָעִלָּה 

ּ אַהֲבַת יִשְׂרָאֵל יְתֵרָה. ּו בִּמְאֹרָע ׁשֶלֹּא 'הֵרִיחָה' מִמֶּנ

ֵי הִסְתַּלְּקוּתוֹ, אָמַר . 		 ַ'כְּתָבִים' – מַמָּׁש לִפְנ ּ אֶת ה הִׁשְאִיר לָנו

אֶת  אֲבָל  ָמַיְמָה,  הַּשׁ עוֹלֶה  ִי  "אֲנ ַּי"צ:  הָרַי לִבְנוֹ  הָרַׁשַ"בּ 
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ֵיי אִין הִימְל, דִי כְּתָבִים  ְ ג ִי מַׁשְאִיר לָכֶם )"אִיך הַכְּתָבִים אֲנ

 ְ ּ הִסְבִּיר אֶת הַפִּתְגָּם בְּכָך ְ אַייךְ"(. הָרַבִּי נְשִׂיא דּוֹרֵנו לָאז אִיך

ְרִים  מִתְקַּשׁ  ּ אָנו הַצַּדִּיק  ׁשֶל  בְּתוֹרָתוֹ  הַלִּמּוּד  ׁשֶבְּאֶמְצָעוּת 

.ּ עִמּוֹ, וְהוּא נִמְצָא עִמָּנו

דַּאֲגָתוֹ לִכְלַל יִשְׂרָאֵל וְהַמַּעֲבָר לְרוֹסְטוֹב

הָרַבִּי . 		 ׁשֶל  הַׁשְפָּעָתוֹ  אַף  קוֹדְמָיו,   ְ בְּדֶרֶך  – קֹדֶׁש  מִלְחֶמֶת 

בִּימֵי  הַמִּדְרָׁש.  בֵּית  כָּתְלֵי  בֵּין  הִצְטַמְצְמָה  לֹא  הָרַׁשַ"בּ 

 ְ ִלְטוֹנוֹת, בְּעִידוּדָם ׁשֶל הַ'מַשְׂכִּילִים', לַעֲרֹך ּ הַּשׁ נְשִׂיאוּתוֹ נִסּו

ִים' עָמַד  ִים' בְּדַת יִשְׂרָאֵל. בְּרֹאׁש הַמַּעֲרָכָה נֶגֶד הַ'תִּקּוּנ 'תִּקּוּנ

ִים, וּבִכְלָלָם  ְ ׁשִתּוּף פְּעֻלָּה עִם גְּדוֹלֵי הָרַבָּנ הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ, תּוֹך

ּוֹ  ְ גַּם הָלְכָה וְדָעֲכָה בִּזְמַנ ִּים. כָּך ִים הַלֹּא-חֲסִידִי ֵי הַחוּג מַנְהִיג

הַהִתְנַגְּדוּת לַחֲסִידוּת.

אָמַר . 		 תרס"ה(  )בִּׁשְנַת  ִים  הָרַבָּנ בַּאֲסֵפַת   – נֶפֶׁש  מְסִירוּת 

ֵי הָאֲדָמָה, כִּי  ּ כָּל הָעַמִּים אֲׁשֶר עַל פְּנ הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ: "יֵדְעו

 ּ ּיוֹת, אֲבָל נִׁשְמוֹתֵינו ּ בְּגָלוּת וּבְׁשִעְבּוּד מַלְכו ּ נִתְּנו ּוּפוֹתֵינו רַק ג

לְהַכְרִיז   ּ אָנו חַיָּבִים  ּיוֹת.  מַלְכו וְׁשִעְבּוּד  לְגָלוּת   ּ נִמְסְרו לֹא 

ּ, לְתוֹרַת יִשְׂרָאֵל  ּוֹגֵעַ לְדָתֵנו ּי לְעֵין כֹּל, אֲׁשֶר כָּל מָה ׁשֶנ גָּלו

ּ דַּעְתּוֹ וְאֵין ׁשוּם  ּ ׁשֶיִּכְפֶּה עָלֵינו ָיו, אֵין מִיׁשֶהו וּמִצְווֹתָיו וּמִנְהָג

הָרַבִּי  קָרָא  דְּבָרָיו  בְּתֹם  לְׁשַעְבְּדֵנוּ".  ַאי  רַּשׁ כְּפִיָּה  ׁשֶל  כּוֹחַ 

לַעֲמֹד בִּמְסִירוּת נֶפֶׁש וְנָפַל מִתְעַלֵּף. 

ִי . 		 הָרוּחָנ הַמַּצָּב  לַהֲטָבַת  לִפְעֻלּוֹתָיו  בְּמַקְבִּיל   – דַּלִּים  עוֹזֵר 
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גַּם לְמַצָּבָם הַגַּׁשְמִי.  יְהוּדֵי רוּסְיָה, דָּאַג הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ  ׁשֶל 

לְסַיֵּעַ  פָּעַל  תרנ"ב(,  )בִּׁשְנַת  מוֹסְקְבָה  יְהוּדֵי   ּ גֹּרְׁשו כַּאֲׁשֶר 

לָהֶם כַּלְכָּלִית לְהִתְבַּסֵּס בִּמְקוֹמוֹת חֲדָׁשִים.

ִּים  ִים תר"ס-א( בְּעֶזְרַת עֲׁשִירִים יְהוּדִי ָנ הוּא אַף יִסֵּד )בַּּשׁ

ִיַּת צֶמֶר בָּעִיר דּוֹבְּרוֹבְנָה. בְּמִפְעָל  מִפְעָל עֲנָק לַאֲרִיגָה וְלִטְו

ּ כִּׁשְלֹׁשֶת אֲלָפִים יְהוּדִים. זֶה הָעָסְקו

ִים . 		 ָנ )בַּּשׁ רוּסִיָּה-יַפָּן  מִלְחֶמֶת  בִּזְמַן   – לְחַיָּלִים  כָּׁשֵר  מָזוֹן 

ׁשֶהָיְתָה  ִית  בַּחֲז הַיְּהוּדִים  לַחַיָּלִים  לִׁשְלֹחַ  דָּאַג  תרס"ד-ה( 

ּוֹת לְפֶסַח. בַּמִּזְרָח הָרָחוֹק אֹכֶל כָּׁשֵר, וּבְעִקָּר מַצ

יָסַד . 		 בְּרוֹסְטוֹב  בִּהְיוֹתוֹ   – קֹדֶׁש  וְסִפְרֵי  סִדּוּרִים  הַדְפָּסַת 

ִים לְסַפֵּק אֶת צָרְכֵי הַדָּת ׁשֶל פְּלִיטֵי  ִים וְעַסְקָנ וַעַד ׁשֶל רַבָּנ

ְ לָזֶה הֵקִים )בִּׁשְנַת  מִלְחֶמֶת הָעוֹלָם מִפּוֹלִין וְלִיטָא. בְּהֶמְׁשֵך

ֵיהֶם  ּ סִפְרֵי קֹדֶׁש, בֵּינ תרע"ח( אֶת דְּפוּס "עֶזְרָא", בּוֹ הִדְפִּיסו

ֵם" בְּנֻסַּח אַׁשְכְּנַז וּבְנֻסַּח הָאֲרִ"י. סִדּוּר "תְּהִלַּת הַּשׁ

הָאֳׁשַם . 		 בּוֹ  הַמְּפֻרְסָם,  בֵּיְלִיס  בְּמִׁשְפַּט   – בֵּיְלִיס  מִׁשְפַּט 

הַיְּהוּדִי מֶנְדֶּל בֵּיְלִיס, בַּעֲלִילַת דָּם, נָטַל הָרַבִּי הָרַׁשַ"בּ חֵלֶק 

ּוּעַ לְצֶוֶת הַהֲגָנָה, בְּאֶמְצָעוּת וַעַד חֲׁשָאִי ׁשֶהֵקִים  פָּעִיל בַּסִּי

.ְ ְ כָּך לְצֹרֶך

ִיטְׁש לְרוֹסְטוֹב – בְּעֵת מִלְחֶמֶת הָעוֹלָם הָרִאׁשוֹנָה, . 		 מִלְּיוּבַּאו
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ְיָה הֵחֵל לְהִתְקַדֵּם לְעֵבֶר רוּסְיָה, וּמַצַּב הַיְּהוּדִים  כְּׁשֶצְּבָא גֶּרְמַנ

לִהְיוֹת מְסֻכָּן, הֶחְלִיט הָרַבִּי   ְ ִית הָפַך לַחֲז ּ קָרוֹב  ּוֹרְרו ׁשֶהִתְג

ִיטְׁש וּלְהַעֲבִיר אֶת מַמְלֶכֶת חַבַּ"ד  הָרַׁשַ"בּ לַעֲזֹב אֶת לְיוּבַּאו

ׁשֶל רוּסְיָה, ׁשֶהָפְכָה  לָעִיר רוֹסְטוֹב ׁשֶעַל נְהַר דּוֹן בִּדְרוֹמָהּ 

לְבִירַת מַמְלֶכֶת חַבַּ"ד עַד ׁשְנַת תרפ"ד.

ׁשְנוֹתָיו הָאַחֲרוֹנוֹת

תר"פ . 		 ׁשְנַת  טֵבֵת  בְּחֹדֶׁש   – מְאֻחָדִים  תָּמִיד  הֵם  חֲסִידִים 

עַל  אִסּוּר   ּ וְהִטִּילו רוֹסְטוֹב  עַל  ִיסְטִים  הַקּוֹמוּנ  ּ הִׁשְתַּלְּטו

תר"פ,  בְּפוּרִים  ּוֹת.  דָּתִי ּיוֹת  הִתְכַּנְּסו וְעַל  הַיַּהֲדוּת  הֲפָצַת 

לַמְרוֹת  הָרַבִּי,  בְּבֵית  לְהִתְוַעֲדוּת  מֵאַנַ"ׁש  הַרְבֵּה   ּ הִתְקַבְּצו

רָמַז הָרַבִּי עַל הִסְתַּלְּקוּתוֹ  זוֹ  בְּהִתְוַעֲדוּת  ׁשֶבַּדָּבָר.  הַסַּכָּנָה 

חֲסִידִים  ׁשֶל  "הַהַצְלָחָה  אָמַר:  הַדְּבָרִים  יֶתֶר  בֵּין  הַקְּרוֹבָה. 

יָבוֹא,  ׁשֶלֹּא  מִקְרֶה  וּבְכָל  מְאֻחָדִים,  תָּמִיד  ׁשֶהֵם   ְ בְּכָך הִיא 

ָרִים אֶל הָרַבִּי".  צְרִיכִים חֲסִידִים לִהְיוֹת מְקֻּשׁ

ׁשֶל . 		 בְּרִיאוּתוֹ  נֶחְלְׁשָה  מִכֵּן  ׁשֶלְּאַחַר  בַּיָּמִים   – הַהִסְתַּלְּקוּת 

אוֹר  ַיִּקְרָא,  ו פָּרָׁשַת  קֹדֶׁש  ׁשַבַּת  בְּמוֹצָאֵי  הָרַׁשַ"בּ.  הָרַבִּי 

ַּי"צ וְאֶת ׁשְלוֹׁש נֶכְדוֹתָיו  הָרַי ְ אֶת בְּנוֹ  ִיסָן תר"פ, בֵּרֵך לְב' נ

ַּי"צ  הָרַי כְּׁשֶבְּנוֹ  הִסְתַּלֵּק,  בֹּקֶר  לִפְנוֹת  וָחֵצִי  ׁשָלוֹׁש  וּבְׁשָעָה 

מְנוּחָתוֹ  מְקוֹם  אַבָּא!(.  )אַבָּא!  טַאטֶע!"  "טַאטֶע!  צוֹעֵק 

כָּבוֹד הוּא בָּעִיר רוֹסְטוֹב.

דֻּגְמָאוֹת מֵחִבּוּרָיו
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 תּוֹרַת ׁשָלוֹם – לֶקֶט מִּשִׂיחוֹתָיו.. 		

ֵי הָעוֹלָם הַזֶּה.. 		 ְ לְהִמָּנַע מִתַּעֲנוּג ָן – מְלַמֵּד אֵיך ּנְטְרֵס וּמַעְי קו

ׁשִיטַת . 		 ַן הַתְּפִלָּה עַל פִּי  ְי ּנְטְרֵס הַתְּפִלָּה – מְבָאֵר אֶת עִנ קו

חַבַּ"ד. 

אֶת . 		 לַעֲבֹד  הָאָדָם   ְ צָרִיך כֵּיצַד  מְבָאֵר   – הָעֲבוֹדָה  ּנְטְרֵס  קו

ֵם. הַּשׁ

ַּי"צ. . 		 ְ לַנַּעַר – צַוָּאָתוֹ לִבְנוֹ, הָרַי ּנְטְרֵס חֲנֹך קו

ּ אַדְמוֹ"ר הָרָׁשָ"ב וְהָרַבִּי נְשִׂיא דּוֹרֵנו

			 . ְ בְּתַאֲרִיך הָרַבִּי  ׁשֶל  הֻלַּדְתּוֹ  בְּיוֹם   – הַלֵּדָה  בְּעֵת  מִבְרָקִים 

מִבְרָקִים  ָה  ׁשִּשׁ הָרַׁשַ”בּ  הָרַבִּי  ׁשָלַח  תרס”ב,  ִיסָן  בְּנ י”א 

ִי יִצְחָק, וּבָהֶם בְּרָכוֹת וְאִחוּלִים וְכֵן הַדְרָכוֹת  לְאָבִיו רַבִּי לֵו

ּוּכוֹ. הַקְּׁשוּרוֹת בְּלֵדַת הַיֶּלֶד וְחִנ

כַּמָּה  עַל  הָרַבִּי,  ׁשֶל  אִמּוֹ  חַנָּה,  ִית  הָרַבָּנ סִפְּרָה  לְיָמִים 

 ּ ּ מֵהָרַבִּי הָרַׁשַ”בּ בְּקֶׁשֶר לְלֵדָתוֹ: ׁשֶיַּקְפִּידו מֵהַהוֹרָאוֹת ׁשֶקִּבְּלו

ּ עֲבוּרוֹ כִּפָּה וְטַלִּית קָטָן. פַּעַם אָמְרָה  לִטּוֹל אֶת יָדָיו, וְׁשֶיָּכִינו

כִּי הוּא  בְּנָהּ: זֹאת אוּכַל לוֹמַר לָכֶם בְּבִטְחָה,  ִית עַל  הָרַבָּנ

קָדוֹׁש מִבֶּטֶן וּמִלֵּדָה!


