
 קערת הכסף של רביו הזקן
  מוצגת בזה קערת הכסף של רבינו הזקן, ד טבת"לכבוד כ

   היו מגישים מרק בקערה זובסדר של פסח אצל רבותינוכל שנה 
  וכן עשו שאר המסובים, היה נוטל ממנה שלוש כפות אל צלחתוהרבי 

  הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים
. שקידש בו לאחרוה) שקרשו(ו הזקן ובו שיורי היין אצלו בירושה הכוס לקידוש של רב' הי

כן קערת הכסף שהיא עתה . עד שעל פי סיבה אבד, והיו מעמידים אותו על השלחן בעת הסדר
  .על השלחן היא של רבו הזקן

  140' ו ע"תרצ'ספר השיחות ה
וההוג אשר בהקערה הלזו מביאים מרק , על השלחן עמדה קערה של רביו הזקן[

ר וכל המסובים לקוחים איזה כפות מרק מזו "ק אדמו'"וכ, דה על השלחןהסעו
די שיסעלע וואס דער רבי האט  ... ]:ר"ק אדמו"ואמר כ. הקערה לתוך קערותיהם

  ]. היא משהו אחר לגמרי, הקערה שהרבי אחז[ איז גאר א אדערע ,געהאלטן

  89' ב ע"תש'ספר השיחות ה
שאל אחד מהמסובים ,  הזקן עם מרקק רבו"בעת שהביאו הקערת כסף של כ[

 מען האט איר איצט ]:ר"ק אדמו"ועה כ, ]א"תש[איפה היתה בפסח דאשתקד 
שיצלו (יחד עם הספרים , הובאה עתה[געבראכט צוזאמען מיט די ספרים 

  ].א"תש' בחדש סיון ה.י.ר ב"אדמווהגיעו ל, מווארשא הכבושה

  קיד'  ניסן ע–ד "אוצר מנהגי חב
ק "ש בביתו של כ"ע עורך את הסדר עם מין מא"ר זי"ק אדמו"בשים שהיה כ

הגישו , ר הזקן"עמדה על השולחן קערת הכסף של אדמו, ע"צ "ר מוהריי"אדמו
  .והרבי היה וטל ממה שלוש כפות אל צלחתו, בה מרק

  קפה' שם ע
מרק  היה לוקח שלוש כפות מן ה– וכל כל אחד מהמסובים –ע " זיר"ק אדמו"כ

  .ר הזקן"שהיה תון בקערת הכסף של אדמו

  ]י"תשליל שני של פסח  [130' ימי בראשית ע
 שהיות ואלו שבאו מחזיקים עדיין ,א"ליטר ש"ק אדמו"באמצע הסעודה אמר כ
. של רביו הזקן" קערת הכסף"כן מרק מ-לכן שיתו להם גם, לפי אכילת אפיקומן

  .בית הרבכפי המהג ב, ותו לכל אחד שלשה כפיות

*  

The Silver Bowl of the Alter Rebbe 
In honor of 24th Tevet, the silver bowl of the Alter Rebbe 

is presented here. 

Each year, at the Seder Table of the Chabad Rebbes, 
the soup was brought to the table in this silver bowl. 

After the soup was served to everyone seated at the table, the 
Rebbe, followed by each of the guests, would take three 

tablespoons of soup from this silver bowl and place them into 
their own bowls. 


