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A Jewish custom is not “just” a custom; this is what makes us unique. The customs are what
make our children recognize that they are Jewish, that they are special.

הָ .מה נִ ְׁש ַּתנָ ה:
"מ ְׁט ִבילִ ין"ַּ ,
ֵס ֶדר ַּא ְׁר ַּבע ַּה ֻּק ְׁשיֹות ַּעלִ -פי ִמנְׁ ַּהג ַּח ָב"ד הּואַּ :
ּו"מ ֻּס ִבין".
"מרֹור" ְׁ
"מ ָצה"ָ ,
מּובןֲ :ה ֵרי ֵס ֶדר ֶזה ֵאינֹו ַּמ ְׁת ִאים ֹלא ַּעלִ -פי ֲח ִשיבּות ָה ִענְׁ יָ נִ ים ,וְׁ ֹלא ַּעלִ -פי ֵס ֶדר ַּה ְׁד ָב ִרים
אֹורה ֵאינֹו ָ
וְׁ לִ כְׁ ָ
רֹואה ק ֶֹדם.
ֶש ַּה ֵבן ֶ
"מ ָצה" – ִחּיּוב ִמ ְׁד ַּ
ַּעלִ -פי ֲח ִשיבּות ָה ִענְׁ יָ נִ ים – ָהיָ ה ָצ ִריְך לִ ְׁהיֹות :א) ַּ
"מרֹור" – ִמ ְׁד ַּר ָבנָ ן
אֹוריְׁ ָתא .ב) ָ
"מ ֻּס ִבין" – ֶש ְׁמ ַּב ֵטא ֶאת ִענְׁ יַּ ן ַּה ֵחרּות ,וְׁ ַּרק לְׁ ַּבּסֹוף ַּ
ַּ
"מ ְׁט ִבילִ ין" – ֶשהּוא ִמנְׁ ָהג ִבלְׁ ַּבד.
(ב ְׁז ַּמן ַּה ֶזה) .ג) ְׁ
רֹואה ק ֶֹדם – ֲה ֵרי ַּ
"מ ְׁט ִבילִ ין" ָהיָ ה ָצ ִריְך לִ ְׁהיֹות אֹו לְׁ ַּג ְׁמ ֵרי לְׁ ַּבּסֹוף (כֵ יוָ ן ֶש ָה ִע ָקר
ַּעלִ -פי ַּה ְׁד ָב ִרים ֶש ַּה ֵבן ֶ
"מ ֻּס ִבין" הּוא ִב ְׁש ַּעת ַּה ִקדּוש ,עֹוד ק ֶֹדם ִטבּול
"מ ֻּס ִבין"ֶ ,ש ֲה ֵרי ְׁ
הּוא ִטבּול ֵשנִ י) ,אֹו ַּעל כָ ל ָפנִ ים לְׁ ַּא ֲח ֵרי ְׁ
ִראשֹון.
אֹומ ִריםֶ ,ש ִמ ְׁצוַּ ת ְׁד ַּ
אֹוריְׁ ָתא ְׁצ ִריכִ ים לְׁ ַּקּיֵ ם ְׁבת ֶֹקף ַּעד ְׁמ ִסירּות נֶ ֶפשַּ .גם ִמ ְׁצוֹות ְׁד ַּרבׇנָ ן ְׁצ ִריכִ ים
ו .יֶ ְׁשנָ ם ָה ְׁ
יֹותם נִ כְׁ לָ לִ ים ְׁב ִמ ְׁצוַּ ת "לא ָתסּור" (ּוכְׁ מֹו ֶש ֶה ֱא ִריְך ָה ַּר ְׁמ ָב"ם ְׁב ִענְׁ יַּ ן ַּה ְׁג ָד ִריםַּ ,ה ְּׁסיָ ִגים
לִ ְׁהיֹות ְׁבת ֶֹקף ,לִ ְׁה ָ
ּוב ְׁפ ָרט ַּה ִמ ְׁצוֹות ְׁד ַּרבׇנָ ן ֶש ֵהם ִבכְׁ לָ ל ֹלא ָתסּור)ֲ ,א ָבל ִמנְׁ ָה ִגים – ֲה ֵרי ִאם ֶא ְׁפ ָשר לְׁ ַּקּיְׁ ָמם ְׁב ַּקּלּות,
ִ
יהם – ֵאין ְׁמ ֻּחּיָ ִבים.
" ֵמ ֵהיכִ י ִת ִתי"ֲ ,א ָבל לִ ְׁמסֹר נַּ ְׁפשֹו ֲעלֵ ֶ
יֹותר לְׁ ַּה ְׁצלִ ַּ
יח לִ ְׁפעֹל ַּהכֹל
תֹורה ,וְׁ ָק ֶשה ְׁב ֵ
טֹוענִ ים ֵהםְׁ :ב ָש ָעה ֶש ְׁצ ִריכִ ים לְׁ ַּחנֵ ְך יְׁ לָ ִדים ְׁב ֶד ֶרְך ַּה ָ
יְׁ ֵת ָרה ִמזֹו ֲ
– ֲה ֵרי לִ ְׁפ ָע ִמים כְׁ ַּדאי לְׁ וַּ ֵתר ("צו פארקוקן") ַּעל ִמנְׁ ָה ִגיםּ ,ולְׁ ִה ְׁת ַּמ ֵּסר ַּרק לְׁ ַּה ְׁח ִדיר ָב ֶהם ת ֶֹקף ְׁב ִענְׁ יָ נִ ים
ִע ָק ִרּיִ ים.
שֹואלַּ ,ה ָד ָבר ָה ִראשֹון ֶשהּוא ַּמ ְׁב ִחין בֹו
ֵ
הֹור ָאה ִמ ֵּס ֶדר ַּה ֻּק ְׁשיֹותַּ :ה ָד ָבר ָה ִראשֹון ֶש ַּה ֵבן
ַּעל כָ ְך ִהיא ַּה ָ
עֹושה ָעלָ יו ר ֶֹשם – ֵאינֹו ִענְׁ יָ ן ֶשל ְׁד ַּ
אֹוריְׁ ָתא אֹו ְׁד ַּרבׇנָ ןֶ ,אּלָ א ִמנְׁ ַּהג יִ ְׁש ָר ֵאל ,הּוא ַּה ַּצד ֶאת ֵעינָ יו
וְׁ ֶש ֶ
יֹותר.
("פארכאפט זיין אויג") ,וְׁ יֵ ש לֹו ָעלָ יו ַּה ַּה ְׁש ָפ ָעה ַּה ְׁגדֹולָ ה ְׁב ֵ

הּודיתֲ ,ה ֵרי ֲא ִפּלּו ִאם ִת ְׁהיֶ ה
יבה ַּהֹּלא -יְׁ ִ
דֹומה לַּ ְּׁס ִב ָ
ִאם ַּהנְׁ ָה ָגתֹו ֶשל ַּהּיֶ לֶ ד וְׁ ַּה ַּהנְׁ ָה ָגה ִמ ְּׁס ִביבֹו ִת ְׁהיֶ ה ְׁב ֶ
תֹורה ,הּוא יִ ְׁת ַּפּלֵ ל וִ ַּ
דֹומה
יקּיֵ ם ִמ ְׁצוֹות וְׁ כּו'ִ ,מכָ ל ָמקֹוםִ ,מכֵ יוָ ן ֶש ְׁב ַּהנְׁ ָה ָגתֹו ֲה ֵרי הּוא ֶ
לֹו ְׁק ִביעּות לִ לְׁ מֹד ָ
הּודי ,וְׁ ֹלא נִ ְׁר ָגש ֶא ְׁצלֹו ָה ִענְׁ יָ ן ד" ַּה ַּמב ִדיל ֵ . .בין יִ ְׁש ָר ֵאל לְׁ ַּע ִמים"ַּ ,
"א ָתה
יבתֹוֹ ,לא נִ כָ ר ָעלָ יו ֶשהּוא יְׁ ִ
לִ ְׁס ִב ָ
ְׁב ַּח ְׁר ָתנּו ִמכָ ל ָה ַּע ִמים" – ֲה ֵרי ֶזה ֵמ ִביא לִ ֵידי כָ ְךֶ ,ש ַּגם ְׁב ַּה ְׁמ ְׁצוֹות ֶש ְׁמ ַּקּיֵ ם ַּ
ּלֹומדֹ ,לא
תֹורה ֶש ֵ
ּוב ֲה ָ
נִ ְׁר ֶג ֶשת ַּה ְׁק ֻּד ָשה ַּהנִ ְׁד ֶר ֶשת.
ּוק ֻּד ַּשת ַּה ִמ ְׁצוֹות – ֶא ְׁפ ָשר ֶש ְׁב ֶמ ֶשְך ַּה ְׁז ַּמן יֶ ְׁח ַּסר ֶא ְׁצלֹוָ ,חס
תֹורה ְׁ
וְׁ כַּ ֲא ֶשר ָח ֵסר ְׁב ַּהּיְׁ סֹוד – ְׁק ֻּד ַּשת ַּה ָ
וְׁ ָשלֹוםַּ ,גם ְׁב ִקּיּום ַּה ִמ ְׁצוֹות ְׁבפ ַֹּעל.
תֹורה ִהיא" (וַּ ֲא ִפּלּו ִמנְׁ ַּהג
"מנְׁ ַּהג יִ ְׁש ָר ֵאל ָ
תֹורה ,כְׁ ַּמ ֲא ַּמר ִ
זִ .מּלְׁ ַּבד זֹאת ֶש ִמנְׁ ֲה ֵגי יִ ְׁש ָר ֵאל ַּע ְׁצ ָמם ֵהם ָ
ּוב ֵמילָ א ָאסּור לְׁ וַּ ֵתר
יֹותר ,כְׁ מֹו ֶשכָ תּוב "א ַֹּרח ַּחּיִ ים ֶפן ְׁת ַּפּלֵ ס"ְׁ ,
נָ ִשים) ,וְׁ ִאם כֵ ןֵ ,אין לִ ְׁשקֹל ָמה ָחשּוב ֵ
ַּעל שּום ָד ָבר – ִהנֵ ה לְׁ ַּבד זֹאתַּ ,הּיְׁ סֹוד ָה ִראשֹון ֶשל ִחנּוְך הּואֶ :ש ַּהּיֶ לֶ ד יָ ַּדע ֶשהּוא שֹונֶ ה ֵמ ָה ֲא ֵח ִרים,
הּודי .וְׁ זֹאת ְׁמ ַּק ְׁבלִ ים ְׁב ִע ָקר ַּעל-יְׁ ֵדי ִמנְׁ ֲה ֵגי יִ ְׁש ָר ֵאלִ .מנְׁ ָה ִגים בֹולְׁ ִטים לְׁ ַּעיִ ן ("ווארפן ִזיְך
ֶשּיֵ ַּדע ֶשהּוא יְׁ ִ
חֹור ִטים בֹו ֶאת ַּה ַּה ְׁר ֵגש ד"אתה ְׁב ַּח ְׁר ָתנּו ִמכָ ל ָה ַּע ִמים"ֶ ,ש ִמ ֶזה ָבא ָה ִענְׁ יָ ן ד"
אין די אויגן"); ֵהם ְׁב ִע ָקר ְׁ
בֹוד ְׁתָך" – ַּהּיְׁ סֹוד וְׁ ַּה ִקּיּום ְׁדכָ ל ַּהת ָֹורה.
ּוק ַּר ְׁב ָתנּו ַּמלְׁ כֵ נּו לַּ ֲע ָ
ְׁ
מּודה".
יֹותר ִמּלִ ָ
מּושּה ֵ
"גדֹולָ ה ִש ָ
ּוכְׁ ַּמ ֲא ָמר רז"לְׁ :
ּוצ ִריכִ ים
תֹורה ִהיא"ְׁ ,
"מנְׁ ַּהג יִ ְׁש ָר ֵאל ָ
אֹותם ֶש ַּגם ִ
ָ
ּומלַּ ְׁמ ִדים
ח .כַּ ֲא ֶשר ְׁמ ַּחנְׁ כִ ים ֶאת ַּהּיְׁ לָ ִדים כִ ְׁד ָב ֵעיְׁ ,
ֹלקינּו ִמ ָשם ְׁביָ ד
יאנּו ה' ֱא ֵ
ּיֹוצ ֵ
"ע ָב ִדים ָהיִ ינּו לְׁ ַּפ ְׁרעֹה ְׁב ִמ ְׁצ ָריִ ם ,וַּ ִ
אֹומ ִריםֲ :
ְׁ
לִ ְׁמסֹר נַּ ְׁפ ָשם ַּעל כָ ְך – ֲא ַּזי
ּוב ְׁזר ַֹּע נְׁ טּויָ ה;"
ֲח ָז ָקה ִ
יאנּו
יֹוצ ֶ
ּומכֻּ ָפל ְׁד ַּה ָגלּותִ ,
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם" – ִמ ְׁבלִ י ַּה ֵבט ַּעל ַּהח ֶֹשְך כָ פּול ְׁ
ימי ֵצ ְׁ
וְׁ כֵ ן ַּגם ַּע ָתה" ,כִ ֵ
"שיר ָח ָדש" לְׁ שֹון
"ש ָירה ֲח ָד ָשה" לְׁ שֹון נְׁ ֵק ָבהֶ ,אּלָ א ִ
נֹודה לְׁ ָך ִשיר ָח ָדש"ֹ ,לא ִ
"מ ֲא ֵפלָ ה לְׁ אֹו ר ָגדֹול"" ,וְׁ ֶ
ֵ
יה ָגלּותַּ ,על יְׁ ֵדי ְׁמ ִש ַּ
יח ִצ ְׁד ֵקנּו ִב ְׁמ ֵה ָרה ְׁביָ ֵמינּו.
ימה וְׁ ָה ֲא ִמ ִתית ֶש ֵאין ַּא ֲח ֶר ָ
ָזכָ רֶ ,ש ִת ְׁהיֶ ה ַּה ְׁג ֻּאּלָ ה ִה ְׁשלִ ָ

