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LAG BAOMER – COLORED EGGS – SICHOSACADEMY.ORG– RABBI LEVI Y. GARELIK 

 פ"אפסח שני תש. בס"ד 

 ! או קבוצת ווצאפ וכיו"ב לפרסם את זה על שום אתר אין רשות לאף אחד  – הבא לקמן 

 ,  בריסל   –  לכבוד הק"ק שע"י האיחוד האירופאי 
 שליט"א.   sichosonline.orgשל     virtual communityו

חב"ד וכו',  היות ובאינטרנט מתפרסמים כל מיני מנהגים, והקהילה רוצה לדעת אם הם מנהגי 

ג בעומר", אודות "המנהג לאכול  " ומהו מקורם, הנני רושם )כרגיל( בנוגע למנהג הקשור לל

    בצים צבועות בל"ג בעומר".

 ומהו הטעם?  צבועות בל"ג בעומר? האם זה מנהג חב"ד?מבושלות ביצים 

 המקורות: 

 מובא שאדמו"ר האמצעי הי' אוכל בצים מבושלות בל"ג בעומר.  (  43)ע'  בספר המנהגים  .1

 מובא שאדמו"ר הרש"ב הי' אוכל בצים קשות בל"ג בעומר.  ( 57)ע' ב"ליובאוויטש וחיילי'"  .2

 "מנהג בכל ישראל" לאכול בצים מבושלים בל"ג בעומר. בתולדות חב"ד בארצות הברית בע' שמא ש  .3

לציין מקור, ש"מסופר על הרבי שנהג לאכול בצים שקליפתן  מביא, בלי  )ע' רפ(  ב"אוצר מנהגי חב"ד"   .4

 נצבעה בשעת הבישול בצבע חום".

אמיתת   לברר  יכולנו  לא  אבל  צבועות  בצים  אוכל  שהרבי  זה  אודות  שמועות  שמעתי  בחור  כשהייתי 

 הדברים.

 , השנים  י קליין, נודע לי, שבאחתיתי להתחתן עם בת א' המזכירים, הרה"ת ר' ירחמיאל בנימין הלוכשזכ

( שיכינו מיד בצים מבושלות צבועות.  770-כמה בתים מנמצאת צלצל חותני לביתו )שהיא   , בל"ג בעומר

לא ידעו על מה מדובר ואיך עושים את זה.... הם מיד צלצלו לסבתא שוסטרמן, תחי'  אשתי ואחותה  

והיא אמרה בימים אלה(,  חל  )שהיארצייט של שניהם  בפשטות   אשתו של ה"בעל קריאה" של הרבי 

כשמ זה?  את  עושים  ואיך  צבועות,  בצים  אוכלים  בעומר  המים בשבל"ג  לתוך  שמים  הביצים,  שלים 

 בצלים וכך הבצים נצבעות בצבע חום....של ת  ו הרותחים קליפ

שכתב הרה"ג והרה"ח ר' אייזיק  )בין שאר הביאורים שנכתבו בענין זה( לסיום, רציתי להביא ביאור יפה 

 : )תשורה י"ד כסלו תשס"ו( ז"ל שוויי 

ויש  בצים  לאכול  שנהגו   ...מה בל"ג בעומר,   בענין   קשור  בצים  אכילת  שהרי   זה   על   שעירערו   צבועות 

 צבועים   יהיו  שהבצים  להדר  הרבה  שנהגו   להמנהג  ורא הבי   ע"צ  שמחה... וכן   זמן   הוא  בעומר  ג"ול  אבילות

  נו יי וה   איר,י   עצמו   שהחושך  ,לאורה   מחשכהו   למתקא  ממרירו   להפך  הענין   דזהו   . וי"ל כנ"ל,םי צבע  במיני 

 מתבטא   וממילא  ,שמחה  על  מורה  דצבע  ,צבועים  בצים   שיםעו   בהבצים   המתבטא  בילותהא  שענין 

  ביותר   מובלט  אצלו   כי   י "דרשב  להילולא  בקשר  דוקא  זאת  ועושים  .דשמחה  לענין   נתהפכה  ילותשהאב

 מבליט  "י דרשב  הלולא  אבל  ',וכו   תענית  ה"ה   אדר'  וז  ,משמחה  היפך  יום  הוא  יארצייט  בכלל  שהרי   ,זה  ענין 

  שנגיע   ר"ויה  צבועים.  בהבצים  תזא   להבליט  נוהגים  ולכן   . שמחה  ליום  ונעשה  נהפך  ההסתלקות  שיום  ךאי 

  ת בביא   א"בב  משמחים  ניניםע   ו יהי   עצמן   לאותשמהת  , תהתלאו   כל   את  ולשמחה  לששון   שיהפכו   םלימי 

 . ממש בקרוב צדק גואל
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In our ongoing custom to explain our minhogim and their origins (rather than following 

the “Internet minhogim”…), we will discuss a minhag connected to Lag Baomer: 

Hard-boiled Colored eggs on Lag Baomer? Is it Minhag Chabad? 

Sources: 

1. In Sefer Haminhogim page 43 it says that the Mitteler Rebbe would eat hard-boiled 

eggs on Lag Baomer. 

2. In “Lubavitch Vechayoleho” it says that the Rebbe Rashab would eat hard-boiled eggs 

on Lag Baomer. 

3. In “Otzar Minhogei Chabad” he writes that “it is told” that the Rebbe would eat hard-

boiled eggs on Lag Baomer that their shells were colored brown during the cooking 

process. However, he does not write any source. 

When I was a student in the Yeshiva I had “heard” something about this but was never 

able to get to the bottom of this. Those days no one spoke about what goes on in the 

Rebbe’s home… 

However, when I merited to get married to the daughter of one of the Rebbe’s 

secretaries, Rabbi Binyomin Klein, I was told that some years before, on Lag Baomer, 

my father in law called his house and told my wife and her sister to quickly prepare the 

colored eggs for Lag Baomer…  They had no clue what he was talking about… and how 

do you “color” eggs?... so they called “Bubby Shusterman” [the wife of the Rebbe’s “Baal 

Kriah”, whose yohrzeit is in these days] who was a source of information, and she explained 

that on Lag Baomer it is customary to eat eggs that are colored, and that is accomplished 

by boiling the eggs, and during the boiling process you insert in the water the shells of 

onions and this turns the eggs to the color brown… 

For an interesting explanation on this, please see above in the Hebrew section of this article. 

May we merit to celebrate this Lag Baomer, together with Rabbi Shimon Bar Yochai! 


