אור הגאולה

בס"ד בר"ה

הספר שלי אתחלתא דגאולה
חג הפסח ט"ו ניסן ניסן תשע"ג 19

לוח העמוד היומי
התאריך
בחודש

העמוד
בליקו"מ

ליקו"ה
יו"ד ח"ב

שבת

י"ב

ראשון

י"ג

שני

י"ד

שלישי

ט"ו

רביעי

ט"ז

חמישי

י"ז

שישי

י"ח

סה.
סה:
סו.
סו:
סז.
סז:
סח.

ס"ו

יום

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
אשרינו... ,בפרט בפסח

ס"ט
ע'
ע"א
ע"ב



וְ עַ ל ּכֻּלָ ם וְ עַ ל ּכֻּלָ ם ּכָ ל חַ ּיּותֵ ינּו וְ ִת ְקוָתֵ נּו וְ ִש ְֹמחָ תֵ נּו הּוא ּבְ כ ֹחו ֹ ֶׁשל זָקֵ ן ֶׁשּבַ ּזְ קֵ נִ ים הַ ְּקדו ִֹׁשיםְּ ,ת ִהּלָ ה
לָ אֵ ל יֵׁש ָויֵׁש לָ נּו עַ ל ִמי לִ ְסמ ְֹך ,זִ כְ רּו ז ֹאת וְ ִה ְתאו ְֹׁשׁשּו וְ ִה ְתחַ ּזְ קּו אֶ ת ּכָ ל אֲ ֶׁשר עָ ָש ֹה עִ ּמָ נּו ִאלְ מָ לֵ א לא
ּגִ ּלָ ה אֶ ּלָ א הַ ּתו ֹרָ ה הַ ּז ֹאת אֲ ז ְַּמרָ ה ּדַ ּיֵינּוִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשּגִ ּלָ ה ּתו ֹרו ֹת נו ֹרָ או ֹת ּומַ ע ֲִש ֹּיו ֹת נִ פְ לָ או ֹת
וְ ִש ֹיחו ֹת ְקדו ֹׁשו ֹת ּכָ אֵ ּלֶ ה וְ כָ אֵ ּלֶ ה ּובְ וַּדַ אי יִ גְ מ ֹר מַ ה ֶּׁש ִה ְת ִחיל לַ הֲ ִקיצֵ נּו ִמ ְּׁשנָתֵ נּו עַ ל יְ דֵ י ּכָ ל ּפְ עֻּלו ֹתָ יו
יקים ׁשו ֹכְ נֵי עָ פָ ר ,אֲ ֶׁשר לּולֵ א
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל עָ לֵ ינּו עִ ם ּכָ ל הַ ּצַ ּדִ ִ
הַ ְּקדו ֹׁשו ֹת וְ הַ ּנו ֹרָ או ֹתּ .כִ י עֲדַ יִ ן עו ֹמֵ ד ִ
יקים ֶׁשּמֵ תּו עַ ל
ז ֹאת לא הָ יּו לָ נּו ׁשּום ִקּיּום ּכְ לָ לּ ,וכְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב ּבַ ּז ֹהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש ִאלְ מָ לֵ א ְּת ִפּלו ֹת הַ ּצַ ּדִ ִ
ָאמנָם ְּת ִהּלָ ה
הַ חַ ּיִ ים לא ִא ְתקַ ּיֵם עָ לְ מָ א ּכְ רֶ גַעּ .ומָ ה או ִֹסיף לְ דַ ּבֵ ר אֵ לֶ יָך עו ֹד ּבְ נִ י חֲ בִ יבִ י וִ ידִ ידִ יִ ,אם ְ
לָ אֵ ל יֵׁש ָויֵׁש עו ֹד לְ דַ ּבֵ ר ,אַ ְך אֵ ין הַ ּזְ מַ ן וְ הַ יְ רִ יעָ ה מַ ְס ִּפיק ,וַהֲ לא לְ פָ נֶיָך ּדְ בָ רֵ ינּו ּבִ כְ תָ ב ּבִ ְספָ רֵ ינּו וְ כּו'
ּוס ִפירָ ה ְּת ִהּלָ ה לְ אֵ ל חַ ּיַי.
הֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם וַהֲ פ ְֹך ּבָ הֶ ם וְ כּו' נִ ְמצָ א ּבָ הֶ ם הַ רְ ּבֵ ה עַ ל ּפֶ ַסח ְ
ַאת ִחיל עַ ּתָ ה
...אַ ְׁשרֵ י ָאזְ נַיִ ם ֶׁשּכָ ְך ׁשו ְֹמעו ֹת ,אַ ְׁשרֵ י עֵ ינַיִ ם ֶׁשרו ִֹאים ז ֹאת ּבִ ְספָ רָ יו הַ ְּקדו ִֹׁשים .וְ ִאם ְ
לְ דַ ּבֵ ר ּבָ זֶה יִ ְכלֶ ה הַ ּזְ מַ ןּ ,כִ י ְמא ֹד עָ ְמקּו מַ ְח ְׁשבו ֹתָ יו ,וְ הָ עִ ּקָ ר מַ ה ֶּׁשּכָ תּוב ָׁשם ֶׁשּכָ ל מַ ה ֶּׁשהַ חו ֹלֶ ה ּגָדו ֹל
ּות ִהּלָ ה לָ אֵ ל ּבְ חַ ְסּדו ֹ אֵ ין
ְּביו ֹתֵ ר צָ ִריְך רַ ִּבי ּגָדו ֹל ּבְ יו ֹתֵ רֶׁ ,שּיּוכַ ל לְ הַ כְ נִ יס ּבו ֹ ּגַם ּכֵ ן הַ ָּשגַת אֱ לקּותְ .
ָאנּו חו ֹלְ ִקים עַ ל הָ רַ ּבִ י הָ אֱ מֶ ת הַ ּזֶה ,וְ ָאנּו חו ְֹתרִ ים לְ ִה ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו וְ הּוא ְמקָ רְ בֵ נּו ּבְ רַ חֲ מָ יו ּבְ כָ ל עֵ ת
ִּב ְדרָ ִכים נו ֹרָ ִאים וְ נִ פְ לָ ִאים ,מַ ה ּנ ֹאמַ ר מַ ה ּנְ דַ ּבֵ ר מַ ה ּנ ִָׁשיב לַ ה' עַ ל ּכָ ל ּתַ גְ מּולו ִֹהי ,עָ לֵ ינּו לְ ַׁשּבֵ חַ
וְ לו ֹמַ ר הַ ּלֵ ל ָׁשלֵ ם וְ הַ ּלֵ ל הַ ּגָדו ֹל ּבִ ְפרָ ט ּבְ פֶ ַסח עַ ל ּכָ ל הַ חֲ ָסדִ ים אֲ ִמ ִּתּיִ ים וְ נִ צְ ִחּיִ ים ֶׁשעָ ָש ֹה עִ ּמָ נּו ּבַ עַ ל
הָ רַ חֲ ִמים רַ ב חֶ ֶסד וֶאֱ מֶ תּ .כֵ ן יו ִֹסיף וְ יו ִֹסיף לְ הַ גְ ּדִ יל חֲ ָסדָ יו עִ ּמָ נּו יו ֹתֵ ר ,עַ ד נִ זְ ּכֶ ה ּבְ חַ ּיֵינּו לְ קַ ּיֵם
ְּדבָ רָ יו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה ּבִ ְׁשלֵ מּות ּבֶ אֱ מֶ ת ,נָגִ ילָ ה וְ נִ ְש ְֹמחָ ה ּבִ יׁשּועָ תו ֹ.
(עלים לתרופה  -מכתב רנ"ה)

קדושת חג הפסח
כל ענייני חירות שאנו עושין בלילה זו הוא
חירות הנפש ,אשר נגאלנו מהקליפות ,כי
נשתקעו במ"ט פנים טמא והוציאנו לחירות,
על זה אנו עושין סימני חירות ,ומשמחין
בשמחה של מצוה .וקודם שנכנס קדושת
הפסח ,מבערין החמץ שהוא הקליפה ובל יראה
ובל ימצא בבתינו ,ובבא קדושת הפסח נכנסנו
בקדושה העליונה ויצאנו מאפילה לאורה:

טו ֹבִ ים הֵ ם יְ מֵ י ּדִ יןּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּובְּ :פרָ ִקים
הָ עו ֹלָ ם נִ ּדו ֹן ּבְ פֶ ַסח וְ כּו' ,וְ צָ רִ יְך לָ ׁשּוב ּבִ ְתׁשּובָ ה.
וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יו ֹצֵ א הַ ּמַ לְ כּות ִמּבֵ ין הַ ְּקלִ ּפו ֹת,
ָאמרּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו,
וְ נִ ְתּבַ ֵּטל מֶ ְמ ַׁשלְ ּתָ םּ ,כְ מו ֹ ֶׁש ְ
זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ הּ' :גְ דו ֹלָ ה ְּתׁשּובָ ה ֶׁש ְּמקָ רֶ בֶ ת אֶ ת
הַ ּגְ אֻ ּלָ ה'ֶׁ ,שּנִ גְ ָאלִ ין עַ ל יְ דֵ י ְּתׁשּובָ ה מֵ הַ ּמַ לְ כּות
ּדִ ְקלִ ּפו ֹת .וְ זֶהּו "לְ עֵ ת ְּתׁשּובַ ת הַ ָּׁשנָה לְ עֵ ת צֵ את
ֻּׁשהֶׁ ,ש ִהיא
הַ ְּמלָ כִ ים"ֶׁ ,שָאז יו ֹצֵ א מַ לְ כּות ּדִ ְקד ָ
ּבְ ִחינַת ּדָ לֶ "תִ ,מּבֵ ין הַ ְּקלִ ּפו ֹת ,וְ נִ ְתּבַ ֵּטל ּכ ֹחַ
הָ ַארְ ּבַ ע מַ לְ כֻּיו ֹת ּדְ ִס ְטרָ א ָאחֳ רָ א3 ".

נקיון

ברכה על הבדיקה

"ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי1 ".
הימים הקדושים והנעלים של ימי ניסן,
הימים הזכים והטהורים ,ימי תשובה ,שבהם
האדם מתנקה מהחמץ בגשמיות ורוחניות.
ועיקר המלאכה הוא להוציא את החמץ
מהמוח ומהלב ,להוציא את כל החכמות
חיצוניות והתאוות המעקמים את הלב לחלוק
על הצדיקים 2 .לבטל את התאוות המפריעים
ומעיקים ומציקים לנפש ולא נותנים לה
להתרומם .להתחיל התחלה והתחדשות
בחודש שהוא ראש לכל חודשי השנה ,ובחג
שהוא ראש וראשון לכל החגים.
"יו ֹם טו ֹב נִ ְקרָ א ְּתׁשּובַ ת הַ ָּׁשנָהּ ,כִ י ּכָ ל הַ ּי ִָמים

הסיבה שעושים ברכה "על ביעור חמץ" בשעת
בדיקת חמץ ,אף–על–פי שבפועל הוא רק
בודק ומחפש את החמץ ,והוא עוד אינו מבער
את החמץ.
הוא משום שעיקר מלחמת היצר הוא לסמות
את עיני האדם שלא יתבונן כלל על דרכיו.
אך ברגע שהאדם מתעורר להתחיל לחפש
איפה מתחבא בתוכו החמץ? ברגע שהאדם
מתחיל להרגיש שהוא רוצה לצאת מהאנכיות
והשקר ,לצאת מ'אני ואפסי' ולחפש את
הנקודות שהוא לא בסדר בזה .זה עצמו
התחלת הביעור ,כי זה מעט ההארה של
הנשמה שהתעוררה להתעלות המשך בעמ' הבא

(של"ה הקדוש)

ס"ז
ס"ח

פסח
"ּפֶ סַ ח" ּבְ ִמ ְסּפַ ר "נ ְַחמָ ן"" .חַ ג הַ ּמַ ּצו ֹת"
עִ ם הַ ּכו ֹלֵ ל ּבְ ִמ ְסּפַ ר "נ ְַחמָ ן ּבֶ ן ִש ְֹמחָ ה".
(כוכבי אור  -חכמה ובינה – כ"ה)

תאוות ממון
'ּבְ פֶ סַ ח נִ ְתּתַ ּקֵ ן ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן'ְּ ,כמו ֹ
ֶׁשּכָ תּוב" :וַה' נָתַ ן אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם ְּבעֵ ינֵי
ִמ ְצרַ יִ ם ַוּי ְַׁש ִאילּום" ְ'ּבעַ ל ּכָ ְרחָ ם'ִּ ,כי הֵ ם
ֹלא רָ צּו ּכְ לָ לִּ ,כי ָאז נִ ְתּתַ ּקֵ ן ּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן.
(ליקו"מ תו' א ח"ב)

אמונה
עיקר יציאת מצרים ומתן תורה וכל
האותות והמופתים הנוראים אשר עשה
השם יתברך עם אבותינו ועמנו מיום
יציאת מצרים עד היום הזה בכל דור
ודור ,הכל בשביל לפרסם אלקותו לידע
ולהודיע ולהודע שהוא השליט ,הוא
היוצר ,הוא הבורא יתברך ויתעלה שמו
לנצח ,כדי שנזכה לאמונה שלמה באמת.
(ליקוטי הלכות או"ח  -פסח – ז)

תפילה
בפסח צועקין בתפלה.
(ליקוטי עצות – פסח)

הגדה בקול רם
ההגדה של פסח הוא תקון הברית ,על
כן אומרים ההגדה בקול רם ,כי הקול
מעורר הדעת ,ועל ידי זה זוכה להתגלות
הדעת וזה עקר הגאולה .כי גלות מצרים
היה על פגם הברית שהוא פגם הדעת.
גם היין של ארבע כוסות הוא תקון
הדעת שהיא בחינת תקון הברית.
(ליקוטי עצות – פסח)

כל דיכפין ייתי ויכול
וְ זֶה ֶׁשאו ְֹמרִ יםּ' :כָ ל ִּד ְכפִ ין יֵיתֵ י וְ יֵכו ֹל
וְ כּו'ּ .כִ י עִ ּקַ ר ְּב ִחינַת מַ ּצָ ה הּוא עַ ל יְ דֵ י
ְצדָ קָ ה .וְ כֵ ן ּכָ תַ ב רַ ּבֵ נּו זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה
אׁשי ּתֵ בו ֹת
ּבְ מָ קו ֹם ַאחֵ רִּ ,כי מַ ּצ ֹ"ת רָ ֵ
"צְ דָ קָ ה ּתַ ִּציל ִמּמָ וֶת".

המשך מעמ' קודם
ולהתקרב להשם ית' ,זה
קדושת הפסח
מעט האור דוחה ומבערת
הרבה מן החושך .על כן בחיפוש עצמו תלוי
הביעור ,וכל ביעור הרע מתחיל בבדיקה.
ועל כן שפיר מברכים על הבדיקה "על ביעור
חמץ"4 .

תיקונים חדשים
"וַה' יְ חַ ּזֵק לְ בַ בְ כֶ ם לִ ְשֹמ ֹחַ ּבְ ִש ְֹמחַ ת הֶ חָ ג
הַ ּקָ דו ֹׁש הַ ּזֶה הַ ּבָ א עָ לֵ ינּו לְ טו ֹבָ ה .וְ ִתזְ ּכֶ ה לְ הָ בִ ין
ּולְ הַ אֲ ִמיןִּ ,כי עַ ּתָ ה ְממַ ְׁש ְמ ִׁשין ּובָ ִאין יְ מֵ י ּפֶ ַסח
חָ דָ ׁש אֲ ֶׁשר לא הָ יָה מֵ עו ֹלָ םּ .כִ י ּבְ וַּדַ אי יִ ְתּתַ ְּקנּו
עַ ּתָ ה ִּתּקּונִ ים מֵ חָ דָ ׁש אֲ ֶׁשר לא הָ יּו מֵ עו ֹלָ ם.
ֲש ֹינּו אֵ ינָם עו ֹלִ ים יָפֶ ה .הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
וְ ִאם מַ ע ֵ
עו ֶֹש ֹה אֶ ת ֶׁשּלו ֹ וְ חַ ְסדֵ י ה' ּכִ י לא תָ ְמנּו וְ כּו',
חֲ דָ ִׁשים לַ ְּבקָ ִרים רַ ּבָ ה אֱ מּונָתֶ ָךּ .בִ ְפרָ ט ּבְ פֶ ַסח

ֶׁשהּוא ר ֹאׁש לָ רְ גָלִ יםֶׁ .שּבָ הֶ ם עִ ּקַ ר ִה ְתחַ ּדְ ׁשּות
הַ ּמ ִֹחין לְ כָ ל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ִמּגָדו ֹל וְ עַ ד קָ ָטן.
וְ הָ עִ ּקָ ר לְ הַ חו ִֹסים ּבְ צֵ ל נְ קֻ ּדַ ת הָ אֱ מֶ ת .אֲ ֶׁשר ּכָ ל
עִ ְסקו ֹ לְ עו ֹרֵ ר ּולְ חַ ּדֵ ׁש ִש ֹכְ לֵ נּו ּומ ֹחֵ נּו וְ כּו' .וְ יֵׁש
ּבְ לִ ּבִ י עַ ּתָ ה הַ רְ ּבֵ ה לְ דַ ּבֵ ר ּבָ זֶה ,אַ ְך ִאי אֶ ְפ ָׁשר עַ ל
ְּפנֵי הַ ָּשדֶ ה ,וְ הָ עִ ּקָ ר לְ הַ אֲ ִמין ּבְ כָ ל זֶה ֶׁשּבְ וַּדַ אי
יִ ְתחַ ּדְ ׁשּו חֲ ָסדִ ים נִ ְפלָ ִאים ּבְ חַ ג הַ ּפֶ ַסח הַ ּזֶה
הַ ּבָ א עָ לֵ ינּו לְ טו ֹבָ הּ .כִ י ּבְ כָ ל יו ֹם ִמ ְתחַ ּדְ ִׁשים
הַ חֲ ָסדִ יםִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ּבְ פֶ ַסח ֶׁשּבו ֹ יָצָ אנּו ִמ ִּמצְ רַ יִ ם
ֲש ֹה
ּבְ נִ ְפלָ או ֹת עֲצּומו ֹת ,וְ ָאז נִ ְתחַ ּדְ ׁשּו ּכָ ל מַ ע ֵ
ֲש ֹה ּבְ כָ ל ָׁשנָה וְ ָׁשנָה נִ ְפלָ או ֹת
אׁשית .וְ כֵ ן ַנע ֶ
בְ רֵ ִ
וְ נו ֹרָ או ֹת מֵ חָ דָ ׁשּ .כִ י ּבְ כָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר חַ ּיָב ָאדָ ם
לִ רְ או ֹת אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּכְ ִאּלּו הּוא וְ כּו'".
_____________________
 .1ליקוטי עצות – פסח .2 .כמבואר תורה ה' – ליקו"מ.
 .3תורה קל"ה .4 .נחת השולחן – פסח .5 .עלים לתרופה
 -מכתב רי"ד.

שמחת פסח

.

הכנות לפסח
_____________________________
"מ ְצוָה ּגְ דו ֹלָ ה לִ ְהיו ֹת ּבְ ִש ֹ ְמחָ ה ּתָ ִמיד 1".בפרט
ִ
בפרט בימי חג ,ימי שמחה אשר נצטוינו בהם:
"וְ ָׂשמַ ְחּתָ ְּבחַ ּגֶָך" .ולא רק בפסח עצמו צריך
לשמוח ,אלא אפילו ההכנות לפסח צריכים
גם כן להעשות בשמחה גדולה ,על עצם זה
שאנו זוכים לקיים רצונו יתברך.
"חֲ זַק וְ חַ ּזֵק לַ ֲעשֹו ֹת ּכָ ל הַ הֲ כָ נו ֹת לְ פֶ ַסח
ְּב ִש ְֹמחָ ה רַ ּבָ ה ַועֲצּומָ ה אֲ ֶׁשר זָכִ ינּו לְ הָ כִ ין
עַ ְצמֵ נּו לֶ אֱ כ ֹל מַ ּצָ ה ּבְ פֶ ַסח לַ ֲעשֹו ֹת רְ צו ֹנו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְךִּ .כי הּוא חַ ּיֵינּו וְ כּו'2 ".

.

סיפור ההגדה והניסים
_____________________________
ליל הסדר הקדוש הוא זמן שמחה והודאה
להשם יתברך על כל הניסים שעשה לנו בכלל
ובפרט ,ברוחניות ובגשמיות ,להזכיר את
הניסים ,ולהזכר בכל החסדים שהשם יתברך
עשה לנו ולאבותינו ,ולהגיע לשמחה בהשם
יתברך ,שמחה עצומה ,שמחה אין סופית.
"ּג ֹדֶ ל הַ ִּמ ְצוָה לְ ַסּפֵ ר ּבִ יצִ יַאת ִמצְ רַ יִ ם וְ כָ ל
הַ ּמַ ְרּבֶ ה לְ ַסּפֵ ר ּבִ יצִ יַאת ִמצְ רַ יִ ם הֲ רֵ י זֶה
ְמׁשֻ ּבָ חִּ ,כי ִסּפּור יְ צִ יַאת ִמצְ רַ יִ ם ֶׁש ְּמ ַס ְּפרִ ין
ְּבת ֹקֶ ף הַ ּנִ ִּסים ֶׁשעָ ָשה עִ ּמָ נּו הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
ּומהַ ּלְ לִ ין לִ ְׁשמו ֹ
ּומבָ רְ כִ ין ְ
ִּבגְ אֻ ּלַ ת ִמ ְצרַ יִ םְ ,
ֲשרָ ה ִמינֵי
הַ ּגָדו ֹל יִ ְתּבָ רַ ְך עַ ל זֶה ,זֶה ּבְ ִחינַת ע ָ
נְ גִ ינָהְּ ,ב ִחינַת ִש ְמחָ ה ,וְ עַ ל ּכֵ ן עִ ּקַ ר הַ ִּסּפּור
יציַאת ִמ ְצרַ יִ ם ּבְ לֵ יל ּפֶ ַסח הּוא עַ ל הַ ּיַיִ ן
ִּב ִ
ּדַ יְ קָ א ֶׁשהֵ ם הָ ַארְ ּבַ ע ּכו ֹסו ֹת ֶׁשל יַיִ ןּ ,כִ י יַיִ ן
הּוא ְּב ִחינַת ִש ְמחָ הּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּוב" ,וְ יַיִ ן יְ ַשּמַ ח
לְ בַ ב אֱ נו ֹׁש וְ כּו'"ּ .כִ י עִ ּקַ ר הַ ּגְ אֻ ּלָ ה ִהיא עַ ל יְ דֵ י
ֲשרָ ה ִמינֵי נְ גִ ינָה
ִש ְמחָ ה וְ ִׁשיר וְ הַ ּלֵ לּ ,בְ ִחינַת ע ָ
הֵ ם נִ ְמ ָׁש ִכין מֵ ַארְ ּבַ ע או ִֹתּיו ֹת הַ ֵּׁשםּ ,בְ ִחינַת
ִׁשיר ּפָ ׁשּוטּ ,כָ פּולְ ,מׁשֻ ּלָ ׁשְ ,מרֻּבָ עֶׁ ,שּכְ נֶגְ ּדָ ם
ַארּבַ ע ּכו ֹסו ֹת ֶׁשל יַיִ ן ּבְ לֵ יל יְ צִ יַאת
ּבָ אּו הָ ְ
ִמ ְצרַ יִ ם3 ".

.

ּומחו ֹלו ֹת
ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ְּברִ ּקּודִ ין ְ
_____________________________
"הּנֵה ִּב ְׁשנֵי י ִָמים טו ֹבִ ים הָ רִ אׁשו ֹנִ ים ֶׁשל
ִ
ּפֶ ַסח ,זִ ּכַ נִ י הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך לְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹד
ּומחו ֹלו ֹתִ ,ש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹד ּבְ עֶ זְ רַ ת
ּקּודין ְ
ְּב ִר ִ
הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּגַם עִ ם רַ ּבִ י יְ הּודָ א אֱ לִ יעֶ זֶר ּבָ א
ִאיׁש אֶ חָ ד מֵ ַאנְ ֵׁשי ְׁשלו ֹמֵ נּו או ֹהֲ בִ י וְ רֵ עִ י...

מרור
כזית מרור שאוכלין בפסח,
מסוגל לפרנסה.
(ספר המידות – ממון)

ִענְ יַן אֲ ִכילַ ת מָ רו ֹר
עִ נְ יַן ִמ ְצוַת אֲ ִכילַ ת מָ רו ֹר לִ זְ ּכ ֹר
'וַיְ מָ רְ רּו אֶ ת חַ ּיֵיהֶ ם' ֶׁשּגַם ְּבעֵ ת
יכין
הַ ּגְ אֻ ּלָ ה וְ הַ יְ ׁשּועָ ה וְ הַ הַ ְרחָ בָ ה ְצ ִר ִ
לִ זְ ּכ ֹר וְ לא לִ ְׁשּכ ֹחַ אֶ ת הַ ְּמ ִרירּותֶׁ ,שעַ ל
יְ דֵ י זֶה יְ כו ֹלִ ים לִ ְשֹמ ֹחַ ְּבהַ יְ ׁשּועָ ה.
ּכִ י לְ פִ י ע ֹצֶ ם הַ ְּמ ִרירּות ֶׁשּיֵׁש ּבָ עו ֹלָ ם
ּכַ אֲ ֶׁשר רו ִֹאין ּבַ חּוׁש ְּבוַּדַ אי הַ ּכ ֹל טו ֹב
ּומָ תו ֹק ,אֲ בָ ל ִאם לא יִ זְ ּכ ֹר הַ ְּמ ִרירּות
וְ יִ רְ צֶ ה לְ מַ ּלְ או ֹת חֶ פְ צו ֹ ְּבכָ ל ְּתׁשּוקַ ת
הֶ בְ לֵ י הָ עו ֹלָ ם ,לְ עו ֹלָ ם יֶחֱ סַ ר לו ֹ ,וְ לא
יִ רְ אֶ ה טו ֹב ּכָ ל יָמָ יו.
(עלים לתרופה  -מכתב קצ"ג)

וְ ָש ֹמַ ח עִ ּמָ נּו ָאז הַ רְ ּבֵ הּ ,גַם עו ֹד ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים
הָ יּו ָׁשם ּגַם ר"ש הַ ּבַ עַ ל הַ ּבַ יִ ת ּבְ עַ צְ מו ֹ רָ קַ ד
הַ רְ ּבֵ ה ּבְ עֶ זְ רַ ת הַ ֵּׁשם וְ גַם ִסּפַ רְ ִּתי ּכַ ּמָ ה נִ ְפלָ או ֹת
ּות ִהּלָ ה לָ אֵ ל ָש ֹמַ ְחנּו
מֵ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הְ ,
הַ רְ ּבֵ ה ּבְ עֶ זְ רַ ת הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ י ִָמים אֵ ּלּו וְ רַ ּבִ י
מֶ נְ ּדִ יל ֶׁשהָ יָה עִ ִּמי ּכָ ל הַ ּדֶ רֶ ְך ָש ֹמַ ח הַ רְ ּבֵ ה
ְמא ֹד ,וְ רָ קַ ד הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד ,עַ ד אֲ ֶׁשר ּתָ ְמהּו
ּכָ ל הָ רו ִֹאים מֵ הֵ יכָ ן הּוא רו ֹקֵ ד הַ רְ ּבֵ ה ּכָ ל ּכָ ְך
ֶׁשֹּלא ּכְ דֶ רֶ ְך הַ ֶּטבַ ע( .וְ הֵ ם לא יָדְ עּו מֵ הַ הּוא
רּוחָ א ּדְ נ ֵָׁשב ּבְ ִׁשית ּפִ רְ ִקין וְ כּו' ֶׁש ִּמ ָּׁשם נִ ְמ ָׁשכִ ין
הַ ְמחָ ַאת ּכַ ף אֶ ל ּכַ ף וְ רִ ּקּודִ ין ּכַ ְמב ָֹאר ּבְ הַ ּתו ֹרָ ה
ׁשם 5 ")4
וְ אֵ ּלֶ ה הַ ִּמ ְׁשּפָ ִטים ִסימָ ן י' עַ ּיֵן ָ

שביעי של פסח
ּדַ רְ ּכֵ נּו ּתָ ִמיד ִּב ְברֶ ְסלַ ב לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ְּביו ֹם
ְׁשבִ יעִ י ֶׁשל ּפֶ סַ ח ּבַ ּב ֹקֶ ר הַ ְׁשּכֵ ם ְמא ֹד,
מֵ עֲלו ֹת הַ ַּׁשחַ ר מַ ּמָ ׁש ּכַ אֲ ֶׁשר נו ֹהֲ גִ ין ּכָ ל
זֶרַ ע הַ ּבַ עַ ל ֵׁשם טו ֹב זִ ְכרו ֹנו ֹ לִ ְברָ כָ ה
וְ הַ ּנִ לְ וִ ים עֲלֵ יהֶ ם.
(ימי מוהרנ"ת – ח"ב  -ע"א)

.

שביעי של פסח
_____________________________
"וְ כֵ ן הָ יָה ְּת ִהּלָ ה לָ אֵ ל ֶׁשּבְ יו ֹם ְׁשבִ יעִ י ֶׁשל ּפֶ ַסח
ּומחו ֹלו ֹת
הָ יִ ינּו ּבְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ְמא ֹד ּבְ רִ ּקּודִ ין ְ
הַ רְ ּבֵ ה ּכָ ל הַ ּיו ֹם ּכֻּלו ֹ עַ ד הָ עֶ רֶ בּ ,בִ ְת ִחּלָ ה ּבְ בֵ ית
ר"ש ֶׁשָאכַ לְ ִּתי ּבְ בֵ ית ר"שַ ,אחַ ר ּכָ ְך נִ כְ נ ְַסנּו
לְ בֵ ית הַ ּבְ רִ ית ִמילָ ה וְ ג ֹדֶ ל הַ ִּש ְמחָ ה ֶׁשהָ יָה לָ נּו
ָׁשם אֵ ין לְ ַׁשעֵ ר עַ ד ֶׁשעו ֹרַ רְ נּו ּכָ ל הָ עו ֹלָ ם ֶׁשהָ יָה
ָׁשם לְ ִש ְֹמחַ ת יו ֹם טו ֹב וְ ִש ְֹמחַ ת ּבְ רִ ית ִמילָ ה ּגַם
אֲ בִ י הַ ִּתינו ֹק ֶׁשהָ יָה ּבְ ֶטבַ ע ּבַ עַ ל מָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ ה,
ּוכְ ֶׁשּנִ כְ נ ְַסנּו לְ בֵ יתו ֹ הָ יָה רָ חו ֹק ִמ ִּש ְמחָ ה ְמא ֹד
ְמא ֹד ,אֲ בָ ל ַאחַ ר ּכָ ְך ִמּג ֹדֶ ל הַ ִּש ְמחָ ה עו ֹרַ רְ נּו
ּוׁשָאר
או ֹתו ֹ לְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ,עַ ד ֶׁשהּוא ְ
אֲ נ ִָׁשים הָ רְ חו ִֹקים ִמ ִּש ְמחָ ה ּכֻּלָ ם רָ ְקדּו לִ כְ בו ֹד
יו ֹם טו ֹב ּבְ ִש ְֹמחָ ה הַ רְ ּבֵ ה ּוכְ בָ ר ְמב ָֹאר אֶ צְ לֵ נּו
ּג ֹדֶ ל הַ ִּמצְ וָהּ ,כְ ֶׁש ְּמ ַש ְֹּמ ִחים ּבְ ִש ְֹמחָ ה אֶ ת ִמי
ֶׁשהּוא ּבְ עַ צְ בּות ּומָ רָ ה ְׁשחו ֹרָ הּ ,ובִ ְפרָ ט ּבְ יו ֹם
טו ֹב ּבִ ְסעֻּדַ ת ִמצְ וָה ּכָ ז ֹאת ַאחַ ר ּכָ ְך נִ כְ נ ְַס ִּתי
לְ בֵ ית רַ ּבִ י צְ בִ י ,וְ גַם ָׁשם הָ יִ ינּו ּבְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה
ּות ִהּלָ ה לָ אֵ ל עָ בַ ר ּכָ ל יו ֹם ִׁש ִּׁשי
וְ רָ קַ דְ נּו הַ רְ ּבֵ ה ְ
ֶׁשהּוא ְׁשבִ יעִ י ֶׁשל ּפֶ ַסח ּבְ ִש ְֹמחָ ה רַ ּבָ ה ּבְ עֶ זְ רַ ת
הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ ...כָ ְך זָכִ ינּו לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר עַ ל יְ דֵ י זֶה
לְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ ה ,עַ ד ֶׁשּזָכִ ינּו ֶׁש ִהּגִ יעַ הַ ִּש ְמחָ ה
לְ רַ גְ לֵ ינּו ,וְ חָ זַרְ נּו וְ רָ קַ דְ נּו הַ רְ ּבֵ ה ְמא ֹד עַ ד ֶׁשעָ בַ ר
ּגַם ּכָ ל יו ֹם ַׁשּבַ ת ק ֹדֶ ׁש ּבְ ִש ְֹמחָ ה ּגְ דו ֹלָ הּ ,וגְ דו ֹלָ ה
הָ יְ תָ ה הַ ִּש ְמחָ ה ֶׁשל הַ ּי ִָמים הָ ַאחֲ רו ֹנִ ים
סח6 ".
מֵ הַ ִּש ְמחָ ה ֶׁשל י ִָמים הָ רִ אׁשו ֹנִ ים ֶׁשל ּפֶ ַ
_________________________
 .1תורה כ"ד ח"ב .2 .עלים לתרופה  -מכתב ס"ג .3 .ליקוטי
הלכות אה"ע  -פריה ורביה – ג .4 .כמבואר שם שלרוח דנשיב
זוכים בכח הצדיק .5 .ימי מוהרנ"ת – ח"ב  -ס"ט .6 .שם ע"א.

לתרומות והנצחות

ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ

חומרות בפסח
בענין החומרות יתרות בפסח לא היה
מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר
מדאי ,ונכנסים במרה שחורות גדולות.
והאריך בשיחה זו אז כי איש אחד מאנשינו
שאל לו זכרונו לברכה שאלה אחת בענין
איזה חומרה בפסח איך להתנהג .ואז
התלוצץ ממנו מאד .והרבה לדבר מענין זה
שאין צריכין לחפש אחר חומרות יתרות
ושגעון ובלבולים .ואמר שהוא בעצמו גם כן
כבר היה שקוע בענין זה מאד שהיו עולים
על דעתו חומרות יתרות מאד מאד .ופעם
אחד היה חושב מחשבות בענין המים על
פסח שחשש שמא יש איזה משהו במים
ששואבין .ואם יכין לו מים על כל ימי הפסח
כמו שנוהגין קצת ,גם זה לא הוטב בעיניו,
כי קשה לשמור היטב המים מערב פסח על
כל ימי הפסח .ולא הוטב בעיניו שום מים
רק מי מעין הנובעים ויוצאים והולכים
ובאים מים חדשים בכל עת .אבל במקום
שהוא זכרונו לברכה היה יושב לא היה
שום מעין כזה ,והיה בדעתו לנסע על פסח
למקום שיש שם מי מעין כזה .כל כך נכנס
בחומרות ומרה שחורות ודקדוקים יתרים.
אבל עכשו הוא מתלוצץ מזה כי אין צריכין
לחפש אחר חומרות יתרות ,אפלו בפסח.
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