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בס"ד בר"ה

ְוַעל ֻּכָּלם ְוַעל ֻּכָּלם ָּכל ַחּיּוֵתינּו ְוִתְקָוֵתנּו ְוִשְֹמָחֵתנּו הּוא ְּבכֹחוֹ ֶׁשל ָזֵקן ֶׁשַּבְּזֵקִנים ַהְּקדוִֹׁשים, ְּתִהָּלה 
ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסמְֹך, ִזְכרּו זֹאת ְוִהְתאוְֹׁשׁשּו ְוִהְתַחְּזקּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָשֹה ִעָּמנּו ִאְלָמֵלא לא 
ִּגָּלה ֶאָּלא ַהּתוָֹרה ַהּזֹאת ֲאַזְּמָרה ַּדֵּיינּו. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּגָּלה ּתוֹרוֹת נוָֹראוֹת ּוַמֲעִשֹּיוֹת ִנְפָלאוֹת 
ְוִשֹיחוֹת ְקדוֹׁשוֹת ָּכֵאֶּלה ְוָכֵאֶּלה ּוְבַוַּדאי ִיְגמֹר ַמה ֶּׁשִהְתִחיל ַלֲהִקיֵצנּו ִמְּׁשָנֵתנּו ַעל ְיֵדי ָּכל ְּפֻעּלוָֹתיו 
לּוֵלא  ֲאֶׁשר  ָעָפר,  ַהַּצִּדיִקים ׁשוְֹכֵני  ָּכל  ִעם  ָעֵלינּו  ּוִמְתַּפֵּלל  עוֵֹמד  ֲעַדִין  ִּכי  ְוַהּנוָֹראוֹת.  ַהְּקדוֹׁשוֹת 
זֹאת לא ָהיּו ָלנּו ׁשּום ִקּיּום ְּכָלל, ּוְכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש ִאְלָמֵלא ְּתִפּלוֹת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵּמתּו ַעל 
ַהַחִּיים לא ִאְתַקֵּים ָעְלָמא ְּכֶרַגע. ּוָמה אוִֹסיף ְלַדֵּבר ֵאֶליָך עוֹד ְּבִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ִאם ָאְמָנם ְּתִהָּלה 
ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש עוֹד ְלַדֵּבר, ַאְך ֵאין ַהְּזַמן ְוַהְיִריָעה ַמְסִּפיק, ַוֲהלא ְלָפֶניָך ְּדָבֵרינּו ִּבְכָתב ִּבְסָפֵרינּו ְוכּו' 

ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם ְוכּו' ִנְמָצא ָּבֶהם ַהְרֵּבה ַעל ֶּפַסח ּוְסִפיָרה ְּתִהָּלה ְלֵאל ַחַּיי.

...ַאְׁשֵרי ָאְזַנִים ֶׁשָּכְך ׁשוְֹמעוֹת, ַאְׁשֵרי ֵעיַנִים ֶׁשרוִֹאים זֹאת ִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים. ְוִאם ַאְתִחיל ַעָּתה 
ְלַדֵּבר ָּבֶזה ִיְכֶלה ַהְּזַמן, ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבוָֹתיו, ְוָהִעָּקר ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשַהחוֶֹלה ָּגדוֹל 
ְּביוֵֹתר ָצִריְך ַרִּבי ָּגדוֹל ְּביוֵֹתר, ֶׁשּיּוַכל ְלַהְכִניס ּבוֹ ַּגם ֵּכן ַהָּשַגת ֱאלקּות. ּוְתִהָּלה ָלֵאל ְּבַחְסּדוֹ ֵאין 
ָאנּו חוְֹלִקים ַעל ָהַרִּבי ָהֱאֶמת ַהֶּזה, ְוָאנּו חוְֹתִרים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוהּוא ְמָקְרֵבנּו ְּבַרֲחָמיו ְּבָכל ֵעת 
ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו  ַּתְגמּולוִֹהי,  ָּכל  ַעל  ַלה'  ָּנִׁשיב  ְּנַדֵּבר ַמה  ַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ְוִנְפָלִאים,  נוָֹרִאים  ִּבְדָרִכים 
ְולוַֹמר ַהֵּלל ָׁשֵלם ְוַהֵּלל ַהָּגדוֹל ִּבְפָרט ְּבֶפַסח ַעל ָּכל ַהֲחָסִדים ֲאִמִּתִּיים ְוִנְצִחִּיים ֶׁשָעָשֹה ִעָּמנּו ַּבַעל 
ְלַקֵּים  ְּבַחֵּיינּו  ִנְזֶּכה  ַעד  יוֵֹתר,  ִעָּמנּו  ֲחָסָדיו  ְלַהְגִּדיל  ְויוִֹסיף  יוִֹסיף  ֵּכן  ֶוֱאֶמת.  ֶחֶסד  ַרב  ָהַרֲחִמים 

ְּדָבָריו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות ֶּבֱאֶמת, ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ.
)עלים לתרופה - מכתב רנ"ה(
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פסח
ַהַּמּצוֹת"  "ַחג  "ַנְחָמן".  ְּבִמְסַּפר  "ֶּפַסח" 

ִעם ַהּכוֵֹלל ְּבִמְסַּפר "ַנְחָמן ֶּבן ִשְֹמָחה".
)כוכבי אור - חכמה ובינה – כ"ה(

תאוות ממון
ְּכמוֹ  ָממוֹן',  ַּתֲאַות  ִנְתַּתֵּקן  'ְּבֶפַסח 
ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ָנַתן  "ַוה'  ֶׁשָּכתּוב: 
ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאילּום" 'ְּבַעל ָּכְרָחם', ִּכי ֵהם 
ֹלא ָרצּו ְּכָלל, ִּכי ָאז ִנְתַּתֵּקן ַּתֲאַות ָממוֹן. 

)ליקו"מ תו' א ח"ב(

אמונה
וכל  תורה  ומתן  מצרים  יציאת  עיקר 
האותות והמופתים הנוראים אשר עשה 
מיום  ועמנו  אבותינו  עם  יתברך  השם 
דור  בכל  הזה  היום  עד  מצרים  יציאת 
לידע  ודור, הכל בשביל לפרסם אלקותו 
הוא  השליט,  שהוא  ולהודע  ולהודיע 
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
על  הברית,  תקון  הוא  פסח  של  ההגדה 
כי הקול  רם,  בקול  אומרים ההגדה  כן 
מעורר הדעת, ועל ידי זה זוכה להתגלות 
הדעת וזה עקר הגאולה. כי גלות מצרים 
הדעת.  פגם  שהוא  הברית  פגם  על  היה 
תקון  הוא  כוסות  ארבע  של  היין  גם 

הדעת שהיא בחינת תקון הברית. 
)ליקוטי עצות – פסח(

כל דיכפין ייתי ויכול
ְוֵיכוֹל  ֵייֵתי  ִּדְכִפין  'ָּכל  ֶׁשאוְֹמִרים:  ְוֶזה 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַמָּצה  ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ִּכי  ְוכּו'. 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ְוֵכן  ְצָדָקה. 
ֵּתבוֹת  ָראֵׁשי  ַמּצֹ"ת  ִּכי  ַאֵחר,  ְּבָמקוֹם 

"ְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות".

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

בקדושה העליונה ויצאנו מאפילה לאורה: 
)של"ה הקדוש(

נקיון 

 1 תשרי."  כמו  תשובה  ימי  הם  ניסן  "ימי 
ניסן,  ימי  של  והנעלים  הקדושים  הימים 
הימים הזכים והטהורים, ימי תשובה, שבהם 

האדם מתנקה מהחמץ בגשמיות ורוחניות.
החמץ  את  להוציא  הוא  המלאכה  ועיקר 
החכמות  כל  את  להוציא  ומהלב,  מהמוח 
חיצוניות והתאוות המעקמים את הלב לחלוק 
על הצדיקים. 2 לבטל את התאוות המפריעים 
לה  נותנים  ולא  לנפש  ומציקים  ומעיקים 
והתחדשות  התחלה  להתחיל  להתרומם. 
ובחג  השנה,  חודשי  לכל  ראש  שהוא  בחודש 

שהוא ראש וראשון לכל החגים.
"יוֹם טוֹב ִנְקָרא ְּתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה, ִּכי ָּכל ַהָּיִמים 

ְּפָרִקים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ִּדין,  ְיֵמי  ֵהם  טוִֹבים 
ָהעוָֹלם ִנּדוֹן ְּבֶפַסח ְוכּו', ְוָצִריְך ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. 
ַהְּקִלּפוֹת,  ִמֵּבין  ַהַּמְלכּות  יוֵֹצא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַרּבוֵֹתינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמוֹ  ֶמְמַׁשְלָּתם,  ְוִנְתַּבֵּטל 
ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה: 'ְּגדוָֹלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת 
ֵמַהַּמְלכּות  ְּתׁשּוָבה  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְגָאִלין  ַהְּגֻאָּלה', 
ִּדְקִלּפוֹת. ְוֶזהּו "ְלֵעת ְּתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְלֵעת ֵצאת 
ַהְּמָלִכים", ֶׁשָאז יוֵֹצא ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשִהיא 
ּכַֹח  ְוִנְתַּבֵּטל  ַהְּקִלּפוֹת,  ִמֵּבין  ָּדֶל"ת,  ְּבִחיַנת 

ָהַאְרַּבע ַמְלֻכּיוֹת ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא." 3

ברכה על הבדיקה

הסיבה שעושים ברכה "על ביעור חמץ" בשעת 
רק  הוא  שבפועל  אף–על–פי  חמץ,  בדיקת 
בודק ומחפש את החמץ, והוא עוד אינו מבער 

את החמץ. 
הוא משום שעיקר מלחמת היצר הוא לסמות 
דרכיו.  על  כלל  יתבונן  שלא  האדם  עיני  את 
לחפש  להתחיל  מתעורר  שהאדם  ברגע  אך 
שהאדם  ברגע  החמץ?  בתוכו  מתחבא  איפה 
מתחיל להרגיש שהוא רוצה לצאת מהאנכיות 
את  ולחפש  ואפסי'  מ'אני  לצאת  והשקר, 
עצמו  זה  בזה.  בסדר  לא  שהוא  הנקודות 
של  ההארה  מעט  זה  כי  הביעור,  התחלת 

הנשמה שהתעוררה להתעלות 

התאריך  יום
בחודש

העמוד   
בליקו"מ

סה.י"בשבת
סה:י"גראשון

סו.י"דשני 
סו:ט"ושלישי
סז.ט"זרביעי

סז:י"זחמישי
סח.י"חשישי





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

חמץ". 4

תיקונים חדשים

ֶהָחג  ְּבִשְֹמַחת  ִלְשֹמַֹח  ְלַבְבֶכם  ְיַחֵּזק  "ַוה' 
ַהָּקדוֹׁש ַהֶּזה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטוָֹבה. ְוִתְזֶּכה ְלָהִבין 
ּוְלַהֲאִמין, ִּכי ַעָּתה ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבִאין ְיֵמי ֶּפַסח 
ָחָדׁש ֲאֶׁשר לא ָהָיה ֵמעוָֹלם. ִּכי ְּבַוַּדאי ִיְתַּתְּקנּו 
ֵמעוָֹלם.  ָהיּו  לא  ֲאֶׁשר  ֵמָחָדׁש  ִּתּקּוִנים  ַעָּתה 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָיֶפה.  עוִֹלים  ֵאיָנם  ַמֲעֵשֹינּו  ְוִאם 
ְוכּו',  ָתְמנּו  לא  ִּכי  ה'  ְוַחְסֵדי  ֶׁשּלוֹ  ֶאת  עוֶֹשֹה 
ְּבֶפַסח  ִּבְפָרט  ֱאמּוָנֶתָך.  ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים 

ִהְתַחְּדׁשּות  ִעַּקר  ֶׁשָּבֶהם  ָלְרָגִלים.  רֹאׁש  ֶׁשהּוא 
ָקָטן.  ְוַעד  ִמָּגדוֹל  ִמִּיְשָֹרֵאל  ֶאָחד  ְלָכל  ַהּמִֹחין 
ְוָהִעָּקר ְלַהחוִֹסים ְּבֵצל ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת. ֲאֶׁשר ָּכל 
ְוֵיׁש  ְוכּו'.  ּומֵֹחנּו  ִשְֹכֵלנּו  ּוְלַחֵּדׁש  ְלעוֵֹרר  ִעְסקוֹ 
ְּבִלִּבי ַעָּתה ַהְרֵּבה ְלַדֵּבר ָּבֶזה, ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ַעל 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶזה  ְּבָכל  ְלַהֲאִמין  ְוָהִעָּקר  ַהָּשֶדה,  ְּפֵני 
ַהֶּזה  ַהֶּפַסח  ְּבַחג  ִנְפָלִאים  ֲחָסִדים  ִיְתַחְּדׁשּו 
ִמְתַחְּדִׁשים  יוֹם  ְּבָכל  ִּכי  ְלטוָֹבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא 
ַהֲחָסִדים. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶפַסח ֶׁשּבוֹ ָיָצאנּו ִמִּמְצַרִים 
ַמֲעֵשֹה  ָּכל  ִנְתַחְּדׁשּו  ְוָאז  ֲעצּומוֹת,  ְּבִנְפָלאוֹת 
ִנְפָלאוֹת  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַנֲעֶשֹה  ְוֵכן  ְבֵראִׁשית. 
ָאָדם  ַחָּיב  ָודוֹר  ּדוֹר  ְּבָכל  ִּכי  ֵמָחָדׁש.  ְונוָֹראוֹת 

ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ְּכִאּלּו הּוא ְוכּו'." 
_____________________

1. ליקוטי עצות – פסח.  2. כמבואר תורה ה' – ליקו"מ.  
3. תורה קל"ה.  4. נחת השולחן – פסח.  5. עלים לתרופה 

- מכתב רי"ד.

המשך מעמ' קודם
קדושת הפסח

לתרומות והנצחות ע"ג העלונים והמבחנים בליקו"מ  פלא': 050-418-0673

חומרות בפסח
היה  לא  בפסח  יתרות  החומרות  בענין 
יותר  לדקדק  המרבים  על  כלל  מסכים 
גדולות.  שחורות  במרה  ונכנסים  מדאי, 
והאריך בשיחה זו אז כי איש אחד מאנשינו 
בענין  אחת  שאלה  לברכה  זכרונו  לו  שאל 
ואז  להתנהג.  איך  בפסח  חומרה  איזה 
התלוצץ ממנו מאד. והרבה לדבר מענין זה 
יתרות  חומרות  אחר  לחפש  צריכין  שאין 
ושגעון ובלבולים. ואמר שהוא בעצמו גם כן 
כבר היה שקוע בענין זה מאד שהיו עולים 
ופעם  מאד.  מאד  יתרות  חומרות  דעתו  על 
על  המים  בענין  מחשבות  חושב  היה  אחד 
במים  משהו  איזה  יש  שמא  שחשש  פסח 
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 
מים  בעיניו שום  הוטב  ולא  ימי הפסח.  כל 
והולכים  ויוצאים  הנובעים  מעין  מי  רק 
במקום  אבל  עת.  בכל  חדשים  מים  ובאים 
היה  לא  יושב  היה  לברכה  זכרונו  שהוא 
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.
)שיחות הר"ן - רל"ה(

_____________________________.הכנות לפסח

ְמָחה ָּתִמיד."1 בפרט  "ִמְצָוה ְּגדוָֹלה ִלְהיוֹת ְּבשִֹ
בפרט בימי חג, ימי שמחה אשר נצטוינו בהם: 
ולא רק בפסח עצמו צריך  "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך". 
צריכים  לפסח  ההכנות  אפילו  אלא  לשמוח, 
זה  עצם  על  גדולה,  בשמחה  להעשות  כן  גם 

שאנו זוכים לקיים רצונו יתברך.
ְלֶפַסח  ַהֲהָכנוֹת  ָּכל  ַלֲעשֹוֹת  ְוַחֵּזק  "ֲחַזק 
ְלָהִכין  ָזִכינּו  ֲאֶׁשר  ַוֲעצּוָמה  ַרָּבה  ְּבִשְֹמָחה 
ְרצוֹנוֹ  ַלֲעשֹוֹת  ְּבֶפַסח  ַמָּצה  ֶלֱאכֹל  ַעְצֵמנּו 

ִיְתָּבַרְך. ִּכי הּוא ַחֵּיינּו ְוכּו'." 2

_____________________________.סיפור ההגדה והניסים

והודאה  שמחה  זמן  הוא  הקדוש  הסדר  ליל 
להשם יתברך על כל הניסים שעשה לנו בכלל 
את  להזכיר  ובגשמיות,  ברוחניות  ובפרט, 
הניסים, ולהזכר בכל החסדים שהשם יתברך 
בהשם  לשמחה  ולהגיע  ולאבותינו,  לנו  עשה 

יתברך, שמחה עצומה, שמחה אין סופית. 
ְוָכל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ַהִּמְצָוה  "ּגֶֹדל 
ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ַהַּמְרֶּבה 
ֶׁשְּמַסְּפִרין  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ִּכי  ְמֻׁשָּבח, 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִעָּמנּו  ֶׁשָעָשה  ַהִּנִּסים  ְּבתֶֹקף 
ִלְׁשמוֹ  ּוְמַהְּלִלין  ּוְמָבְרִכין  ִמְצַרִים,  ִּבְגֻאַּלת 
ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה, ֶזה ְּבִחיַנת ֲעָשָרה ִמיֵני  ַהָּגדוֹל 
ַהִּסּפּור  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  ִשְמָחה,  ְּבִחיַנת  ְנִגיָנה, 
ַהַּיִין  ַעל  הּוא  ֶּפַסח  ְּבֵליל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת 
ַיִין  ִּכי  ַיִין,  ֶׁשל  ּכוֹסוֹת  ָהַאְרַּבע  ֶׁשֵהם  ַּדְיָקא 
הּוא ְּבִחיַנת ִשְמָחה, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב, "ְוַיִין ְיַשַּמח 
ְלַבב ֱאנוֹׁש ְוכּו'". ִּכי ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִהיא ַעל ְיֵדי 
ִשְמָחה ְוִׁשיר ְוַהֵּלל, ְּבִחיַנת ֲעָשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה 
ְּבִחיַנת  ַהֵּׁשם,  אוִֹתּיוֹת  ֵמַאְרַּבע  ִנְמָׁשִכין  ֵהם 
ֶׁשְּכֶנְגָּדם  ְמֻרָּבע,  ְמֻׁשָּלׁש,  ָּכפּול,  ָּפׁשּוט,  ִׁשיר 
ְיִציַאת  ְּבֵליל  ַיִין  ֶׁשל  ּכוֹסוֹת  ָהַאְרַּבע  ָּבאּו 

ִמְצַרִים." 3

_____________________________.ִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ְּבִרּקּוִדין ּוְמחוֹלוֹת

ֶׁשל  ָהִראׁשוִֹנים  טוִֹבים  ָיִמים  ִּבְׁשֵני  "ִהֵּנה 
ֶּפַסח, ִזַּכִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ְמאֹד 
ְּבִרּקּוִדין ּוְמחוֹלוֹת, ִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ְמאֹד ְּבֶעְזַרת 
ָּבא  ֱאִליֶעֶזר  ְיהּוָדא  ַרִּבי  ִעם  ַּגם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם 
ְוֵרִעי...  אוֲֹהִבי  ְׁשלוֵֹמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִאיׁש 

ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  עוֹד  ַּגם  ַהְרֵּבה,  ָאז  ִעָּמנּו  ְוָשַֹמח 
ָרַקד  ְּבַעְצמוֹ  ַהַּבִית  ַהַּבַעל  ר"ש  ַּגם  ָׁשם  ָהיּו 
ַהְרֵּבה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְוַגם ִסַּפְרִּתי ַּכָּמה ִנְפָלאוֹת 
ָשַֹמְחנּו  ָלֵאל  ּוְתִהָּלה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ֵמַרֵּבנּו 
ְוַרִּבי  ְּבָיִמים ֵאּלּו  ִיְתָּבַרְך  ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה 
ַהְרֵּבה  ָשַֹמח  ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ִעִּמי  ֶׁשָהָיה  ֶמְנִּדיל 
ָּתְמהּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ְוָרַקד  ְמאֹד, 
ָּכְך  ָּכל  ַהְרֵּבה  רוֵֹקד  הּוא  ֵמֵהיָכן  ָהרוִֹאים  ָּכל 
ֵמַההּוא  ָיְדעּו  לא  )ְוֵהם  ַהֶּטַבע.  ְּכֶדֶרְך  ֶׁשֹּלא 
רּוָחא ְּדָנֵׁשב ְּבִׁשית ִּפְרִקין ְוכּו' ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשִכין 
ַהְמָחַאת ַּכף ֶאל ַּכף ְוִרּקּוִדין ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתוָֹרה 

ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ִסיָמן י' ַעֵּין ָׁשם 4(" 5

_____________________________.שביעי של פסח

"ְוֵכן ָהָיה ְּתִהָּלה ָלֵאל ֶׁשְּביוֹם ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח 
ָהִיינּו ְּבִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה ְמאֹד ְּבִרּקּוִדין ּוְמחוֹלוֹת 
ַהְרֵּבה ָּכל ַהּיוֹם ֻּכּלוֹ ַעד ָהֶעֶרב, ִּבְתִחָּלה ְּבֵבית 
ִנְכַנְסנּו  ָּכְך  ַאַחר  ר"ש,  ְּבֵבית  ֶׁשָאַכְלִּתי  ר"ש 
ְלֵבית ַהְּבִרית ִמיָלה ְוגֶֹדל ַהִּשְמָחה ֶׁשָהָיה ָלנּו 
ָׁשם ֵאין ְלַׁשֵער ַעד ֶׁשעוַֹרְרנּו ָּכל ָהעוָֹלם ֶׁשָהָיה 
ָׁשם ְלִשְֹמַחת יוֹם טוֹב ְוִשְֹמַחת ְּבִרית ִמיָלה ַּגם 
ֲאִבי ַהִּתינוֹק ֶׁשָהָיה ְּבֶטַבע ַּבַעל ָמָרה ְׁשחוָֹרה, 
ְמאֹד  ִמִּשְמָחה  ָרחוֹק  ָהָיה  ְלֵביתוֹ  ּוְכֶׁשִּנְכַנְסנּו 
עוַֹרְרנּו  ַהִּשְמָחה  ִמּגֶֹדל  ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ְמאֹד, 
ּוְׁשָאר  ֶׁשהּוא  ַעד  ְּגדוָֹלה,  ְלִשְֹמָחה  אוֹתוֹ 
ֲאָנִׁשים ָהְרחוִֹקים ִמִּשְמָחה ֻּכָּלם ָרְקדּו ִלְכבוֹד 
ֶאְצֵלנּו  ְמבָֹאר  ּוְכָבר  ַהְרֵּבה  ְּבִשְֹמָחה  טוֹב  יוֹם 
ִמי  ֶאת  ְּבִשְֹמָחה  ְּכֶׁשְּמַשְֹּמִחים  ַהִּמְצָוה,  ּגֶֹדל 
ְּביוֹם  ּוִבְפָרט  ְׁשחוָֹרה,  ּוָמָרה  ְּבַעְצבּות  ֶׁשהּוא 
ִנְכַנְסִּתי  ָּכְך  ַאַחר  ָּכזֹאת  ִמְצָוה  ִּבְסֻעַּדת  טוֹב 
ְלֵבית ַרִּבי ְצִבי, ְוַגם ָׁשם ָהִיינּו ְּבִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה 
ְוָרַקְדנּו ַהְרֵּבה ּוְתִהָּלה ָלֵאל ָעַבר ָּכל יוֹם ִׁשִּׁשי 
ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְּבִשְֹמָחה ַרָּבה ְּבֶעְזַרת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך... ָּכְך ָזִכינּו ְלִהְתעוֵֹרר ַעל ְיֵדי ֶזה 
ְלִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה, ַעד ֶׁשָּזִכינּו ֶׁשִהִּגיַע ַהִּשְמָחה 
ְלַרְגֵלינּו, ְוָחַזְרנּו ְוָרַקְדנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעד ֶׁשָעַבר 
ַּגם ָּכל יוֹם ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְּבִשְֹמָחה ְּגדוָֹלה, ּוְגדוָֹלה 
ָהַאֲחרוִֹנים  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ַהִּשְמָחה  ָהְיָתה 
ֵמַהִּשְמָחה ֶׁשל ָיִמים ָהִראׁשוִֹנים ֶׁשל ֶּפַסח." 6

_________________________
1. תורה 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.

מרור
כזית מרור שאוכלין בפסח,

מסוגל לפרנסה.
)ספר המידות – ממון(

ִעְנַין ֲאִכיַלת ָמרוֹר
ִלְזּכֹר  ָמרוֹר  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ִעְנַין 
ְּבֵעת  ֶׁשַּגם  ַחֵּייֶהם'  ֶאת  'ַוְיָמְררּו 
ְצִריִכין  ְוַהַהְרָחָבה  ְוַהְיׁשּוָעה  ַהְּגֻאָּלה 
ִלְזּכֹר ְולא ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהְּמִרירּות, ֶׁשַעל 
ְּבַהְיׁשּוָעה.  ִלְשֹמַֹח  ְיכוִֹלים  ֶזה  ְיֵדי 
ָּבעוָֹלם  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמִרירּות  עֶֹצם  ְלִפי  ִּכי 
טוֹב  ַהּכֹל  ְּבַוַּדאי  ַּבחּוׁש  רוִֹאין  ַּכֲאֶׁשר 
ּוָמתוֹק, ֲאָבל ִאם לא ִיְזּכֹר ַהְּמִרירּות 
ְּתׁשּוַקת  ְּבָכל  ֶחְפצוֹ  ְלַמְּלאוֹת  ְוִיְרֶצה 
ְולא  לוֹ,  ֶיֱחַסר  ְלעוָֹלם  ָהעוָֹלם,  ֶהְבֵלי 

ִיְרֶאה טוֹב ָּכל ָיָמיו.
)עלים לתרופה - מכתב קצ"ג(

שביעי של פסח
ַּדְרֵּכנּו ָּתִמיד ִּבְבֶרְסַלב ְלִהְתַּפֵּלל ְּביוֹם 
ְמאֹד,  ַהְׁשֵּכם  ַּבּבֶֹקר  ֶּפַסח  ֶׁשל  ְׁשִביִעי 
ֵמֲעלוֹת ַהַּׁשַחר ַמָּמׁש ַּכֲאֶׁשר נוֲֹהִגין ָּכל 
ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  טוֹב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶזַרע 

ְוַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם.
)ימי מוהרנ"ת – ח"ב - ע"א(

שמחת פסח


