
- ˙„פיס -

אוצרות המועדים כ„

ֈב˘נ˙ ˙רמ"ז ‰יינו ביַ‡לט‰ [נ‡ו˙ „˘‡], ‡ˆלנו ‰י‰ סי„ור ˆ‡ינ‰ ור‡ינ‰ וחומ˘ 
‚„ולים  ‡נ˘ים  ˆיור  סוף,  ים  מ˜ריע˙  ‰ˆיור  ור‡י˙י  ˆיורים,  י˘  ו˘ם  ‡˘כנזי  ב˙ר‚ום 

ויל„ים ˜טנים ‡וחזים בכנפי ב‚„י‰ם ˘ל ‰‚„ולים.

ו˘‡ל˙י מ‡‡מו"ר ‡חר כי ‰י' נס כז‰ למ‰ יר‡ו ‰˜טנים? ו‰˘יב: "זו‰י ‰ור‡‰, ˘על 
‰˜טן ל‰חזי˜ ב‚„ול, ועליו לרˆו˙ ל‰יו˙ בעˆמו ‚„ול, וב‡ם ל‡ו נו˙ר ‰ו‡ ˜טן, ו‡ין זו 

˙כלי˙ ל‰י˘‡ר ˜טן".

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רח"ı ע' 3-172)

 •

˘יר˙ ‰ים – ‰ני‚ון ˘ני‚נו ב˜ריע˙ ים סוף ‡ינו י„וע, ‡ולם ברור ‰„בר, ˘‰י‰ ז‰ ני‚ון 
לבבי, ני‚ון ˘מח.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רח"ı ע' 372)



כ‚חג הפסח

מ‡˙נו,  למעל‰  ז‰  טפח ‡ח„  ˘ר˜  ˘כן  ומכל  ל˘ם,  ללכ˙  נמ˘כים  כמ‰ ‰יו  סוף,  ים 
ב‡ם מ˙עלים טפח ‡ח„ למעל‰, ‰רי ‡פ˘ר לר‡ו˙ ז‡˙. ב‡מ˙ כל ‰„ברים י˘נם, ‡ל‡ 

˘חר˘ים וסומים, וכי ב‚לל ז‰ ‡ין ‰ענין כן?!

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רח"ı ע' 272)

˜ריע˙ ‰ים ‰עˆמי
כ˘י˘ב ‰חסי„ ר' ‰לל [מפ‡ריט˘ נ"ע] ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰״ˆמח ˆ„˜״ ב˘ביעי ˘ל 
פסח [בחיי חו˙נו ‰רבי ‰‡מˆעי], ‡מר ‰״ˆמח ˆ„˜״: מ‰ו ˜ריע˙ ים סוף, על כל י‰ו„י 
ל˜רוע ‡˙ ‰ים ‰עˆמי ˘לו. וחזר לפני ר' ‰לל על ‰מ‡מר ״ו‰ניף״ [˘ב״ל˜וטי ˙ור‰״] 

˘˘מע מרבנו ‰ז˜ן, 

לו, כל מח˘בו˙יו  „˜״: על כל ‡ח„ ל˜רוע ‡˙ ים ‰מח˘בו˙̆  ו‡חר כך ‡מר ‰״ˆמח̂ 
‡˘ר ל‡ ל‰וי׳ ‰מ‰, וללכ˙ בחרב‰, ו‰״ˆמח ˆ„˜״ ˘˜ע ב„בי˜ו˙ ור' ‰לל ‰ר‚י˘ כי ל‡ 

ֈיוכל ל˜בל יו˙ר

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ז ע' 232)

'‰ר‚˘ ‰עˆמּו˙'
לפני ˜ריע˙ ים סוף ‰י˙‰ יˆי‡˙ מˆרים, ו‰י‡ ‰יˆי‡‰ ממˆרים ו‚בולים. בעבו„‰ ‰י‡ 
ו‰ו‡ ‰ר‚˘  סוף  ים  ענין ˜ריע˙  ב‡  ז‰  ול‡חרי  ב‰,  מור‚ל  ˘‰‡„ם  מ‰ר‚ילו˙  ‰יˆי‡‰ 
ברי‡‰ כזו, ר˜ בכוח  מים ו‡רı, מר‚י˘ים̆  ‰עˆמו˙. כלומר, כ˘‰ולכים ברחוב ורו‡ים̆ 
עˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡ לברו‡. ‰ר‚˘‰ כזו יכול‰ ל‰יו˙ למי ˘עוב„ על עˆמו ומ‚יע 
ל מסירו˙ נפ˘, וכל י‰ו„י י˘ לו ‰כוח  לנטי˘˙ ‰ר‚ילו˙. ‰יˆי‡‰ מ‰ר‚ילו˙ ‰י‡ עבו„‰̆ 
על כך, ‡ל‡ ˘ˆריכים לרˆו˙ לע˘ו˙ „בר ז‰ בפועל, ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב‰ בכך ˘י˘ לו 

„בר ז‰ בכוח.

(ל˜וטי „בורים ע' 226)

•

ˆיור ˘ל ˜ריע˙ ים סוף
פעם ‰י‰ ‡‡מו"ר [‰ר˘"ב] ב‡ח„ ‰מ˜ומו˙ ‡וסף ˘ל ˆיורים נ‡ים, ו‰י' ˘ם ‚ם ˆיור 

˘ל ˜ריע˙ ים סוף, ו‰ביט ו‰ס˙כל ‡‡מו"ר בז‰ כ˘ע‰ ו˘˙יים וזל‚ו „מעו˙ מעיניו.

ב‰יו˙י ˘ם עם מר ברנ˘טיין ח˜רנו סב˙ ‰„מעו˙, ונ˘‡ר, כי כמו ˘‰נ˘מ‰ ב‰יו˙‰ 
למעל‰ ‡ף כי רו‡‰ ‡ל˜ו˙ במוח˘ בכל ז‰ בירי„˙‰ למט‰ ‰נ‰ נ˙וסף ב‰ ביו˙ר מˆ„ 
‰ר‡י' במוח˘ בעולם ‰ז‰, כן פעל עליו ‰ˆיור ל‰יו˙ ז‰ ‰ר‡י' במוח˘ מ˜ריע˙ ים סוף 

וזל‚ו „מעו˙ מ‰˙˘ו˜‰.

מוע„י  על  ‰חסי„ו˙  '„רכי  ספר  מ˙וך  ˙„פיס  בפניכם  ל‰‚י˘  ‰ננו 
כפי  ‰חסי„ים,  וחיי  ‰חסי„ו˙  מ„רכי  ‡ור  ˘ל  פנינים  ובו  ‰˘נ‰", 
˘לו˜טו ל˜וטי ב˙ר ל˜וטי מ˙וך ים ˘יחו˙יו וכ˙ביו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר 

מ‰וריי"ı נ"ע. ‰˙„פיס סובב ‡ו„ו˙ 'ימי ח‚ ‰פסח' ‰בעל"ט

◇ 

 — חסי„ים  ועל  ‰חסי„ו˙  „רכי  על  כו˙ב  ‡ו  מ„בר  ‰רבי  "כ‡˘ר 
ב„ברו";  יˆ‡‰  "נפ˘ו  בבחינ˙  נ˘מ‰,  ‡ל  נ˘מ‰  כביכול,  מ„בר˙, 
ו‰ל‡ "„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב", כך ˘ב‡מˆעו˙ „ברי 
‰רב ‰˜ור‡ מסו‚ל ‚ם ל˜לוט ולחו˘ ‡˙ נ˘מ˙‰ ˘ל ‡ו˙‰ ‰ייחו„יו˙ 

˘‡פיינ‰ ‡˙ ‰חסי„ים ב„ורו˙ ‰˜ו„מים.

„רך זו ‰י‡ "‡רוכ‰ ו˜ˆר‰". ‡ין ‰˜ור‡ רו‡‰ לפניו ממבט ר‡˘ון 
‰ס˙עפו˙,  ˙ול„ו˙,   — מ˜ובל  ספרו˙י  ˙י‡ור  ˘ל  ‡„ריכלי  בנין 

מטר‰, ‰‚˘מ‰, ˙וˆ‡ו˙, ‰˙ר˘מויו˙ וכו'; 

 —  ı"מ‰וריי ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ומכ˙ביו  ˘יחו˙יו  בלימו„  ‡ולם 
למ„ים על נ˘מ˙ ‰חסי„ו˙, בכך  מ‡ירים ‡˙ ‰נ˘מ‰ ומפיחים חיו˙ 
‰ע˜מומיו˙   ˙‡ מיי˘רים  ‰מˆו‰;  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  חסי„י˙ 
בעבו„˙  ‰‡מי˙י˙  ומ„ר‚˙ו  מ˜ומו  על  ‰‡„ם   ˙‡ ומעמי„ים  ˘בלב, 

‰'" (מ˙וך ‰מבו‡ לספר).

◇ ◇ ◇

וי‰י-רˆון ˘נזכ‰ ‰‡י ˘˙‡ ל˜יום מ‡מרם ז"ל "בניסן נ‚‡לו ובניסן 
במ˜„˘  ‰פסחים"  ומן  ‰זבחים  מן  ˘ם  "ונ‡כל  ל‰י‚‡ל",  ע˙י„ין 

‰˘לי˘י בירו˘לים ‰בנוי‰.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חודש ניסן ה'תשע"ו

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:
הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 

הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יוסף יˆח˜ מר‚ליו˙, 
הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות המועדים כב

‰˙פעלו˙ ˜ריר‰
[‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ״˜  מ‰ו„  ל˘מוע  זכינו  ‡˘ר  ‰ו‡  ז‰  „בר  ֈויסו„ 
זˆו˜לל‰"‰  מכ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰״˜ ‰ˆ"ˆ  מע˘‰  סיפר  זי"ע. ‡˘ר  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰ 
בע˙  י˘ר‡ל  במעל˙  בע˙ ‰˜י„ו˘ „יבר ‰רב‰  פסח  ˘ל  ב˘ביעי  פעם ‡ח˙  זי״ע, ‡˘ר 
˜ריע˙ ים סוף, ו„בר ב‡רוכ‰ בז‰ (ו‰ענין נר˘ם בס„ר ‰„רו˘ים), וסוף „ברי ˜„˘ו ‰י' 

(כן ‰י' ל˘ון ‰סיפור):

ובני  מ˘‰  י˘יר  „'‡ז  רבינו,  מ˘‰  במ„רי‚˙  ‰יו  סוף  ים  ˜ריע˙  בע˙  י˘ר‡ל  „[בני] 
י˘ר‡ל' כ‡ח„. „‡ז י˘יר. ‡ז י"˘יר - ‰יו"„ ˘‡ˆל כל י‰ו„י ˘ר‰, וכ˘‰יו"„ ˘ר‰ ‡זי 

במיל‡ מ˘‰ ובני י˘ר‡ל במ„רי‚‰ ‡ח˙.

ו˘‡ל ‡ח„ מכ״˜ בניו ‰ˆ„י˜ים [˘ל ‰ˆמח ˆ„˜] זˆו˜לל‰"‰ נב‚״מ זי״ע - ומ‰ ע˘‰ 
מ˘‰ רבינו ‡ז? "‰נך ˘ו‡ל מ‰ ע˘‰ מ˘‰ רבינו? למ˘‰ רבינו ‰י˙‰ ‰˙פעלו˙ ˜ריר‰", 

‰˘יבו כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˙˜נט)

"ויר‡ י˘ר‡ל ‡˙ ‰י„ ‰‚„ול‰ ‡˘ר ע˘‰ ‰׳ במˆרים, ויר‡ו ‰עם ‡˙ ‰׳, וי‡מינו ב‰׳ 
ובמ˘‰ עב„ו". 

בני י˘ר‡ל ב˘עבו„ מˆרים ‰יו מל‡ים במˆרים ו‚בולים ˘ל ˘עבו„ ‰‚לו˙, ול‡ ‰יו 
ל‰ם מוח ולב ל˘מוע למ‰ ˘˘בט לוי בכלל ו‡‰רן ומ˘‰ בפרט, מ„ברים ‡לי‰ם „ברי 

‰˘‚‰ ו‰סבר ב‡ל˜ו˙, ‡ל‡ ˘‰יו ב˙ו˜ף ˘ל ‡מונ‰ פ˘וט‰. 

‰‡מונ‰ ‰פ˘וט‰ ˘ל בני י˘ר‡ל במˆרים עורר‰ ב‰ם ‡˙ ‰מסיר‰ ו‰נ˙ינ‰ ל‡ל˜ו˙, 
˘כולם, ‚ם ‰י‚עים ו‰נר„פים מ‰˘עבו„ ‰מר ‰יו נב„לים מ‰מˆריים, ו‰ם - בני י˘ר‡ל - 

נ˘‡ו ב˙ו˜ף מסירו˙ נפ˘י ב˘מו˙ י‰ו„יים, בל˘ון י‰ו„י˙ ובב‚„ים ˘ל י‰ו„ים. 

ולכן זכו כל בני י˘ר‡ל ל‰כיר ‡˙ ‰י„ ‰‚„ול‰, ˘ב˜ריע˙ ים סוף ר‡ו כל בני י˘ר‡ל 
עˆמו˙ ‡ין סוף וכולם ‰יו ח„ורים ב‡ל˜ו˙. 

מ˘‰ רבנו ˘ב‚ופו למט‰ ‰י‰ ‡ור ‰‡ˆילו˙ ‰עליון, חכמ‰ „‡ˆילו˙, ‰ו‡ כלי רחב. 
חכמ‰ ‰י‡ ‰˙פעלו˙ ˜ריר‰, ˘ענינ‰, ˘‰י‡ מכל‰, ו‰ר‚˘ ‰כליון ‰ו‡ בחיים ‰נˆחיים 

˘ל עˆמו˙ ‡ין סוף ברוך ‰ו‡.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ˙˘"‡ עמ' פ-פ‡)

מרח˜ ˘ל טפח מ˜ריע˙ ים סוף
ילומטר מ˜ריע˙  רע"„ ‡מר לי ‡‡מו"ר: ‡ם ‰יו נמˆ‡ים במרח˜ 5̃  ל פסח̇  ב˘ביעי̆ 



טפח בלבד 
מקריעת ים סוף!

סיפורים ופנינים אודות הענין הרוחני של קריעת ים סוף; על החידוש שבקריעת 
ים סוף לגבי יציאת מצרים ועל ההתפעלות הקרירה של משה רבינו; על הרגש 

ה'עצמּות', ועל הצורך להתעלות ולהרגיש את קריעת הים.
 

ימים ‡חרונים ˘ל ח‚ ‰פסחימים ‡חרונים ˘ל ח‚ ‰פסח

"יל„ ‰פונ‰ ‡ל ‡ביו"
„˜״ ‡˙ סבו ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר  ‡ל ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰״ˆמח̂  ˜נ״ו̆  ל פסח̇  ב˘ביעי̆ 

‰ז˜ן:

‰˜ב״‰,  ‰מלכים  מלכי  מלך  נ‚ל‰  ע˘ר,  לחמ˘‰  ‡ור  בליל‰,  בניסן  ע˘ר  ב‡רבע‰ 
מ„רי‚˙ מלכו˙ „‡ין סוף, ו‚‡ל ‡˙ ‡בו˙ינו ממˆרים. ‡יזו ‰˙ח„˘ו˙ ‰י˙‰ ב˘ביעי ˘ל 

פסח ב˜ריע˙ ים סוף?

ענ‰ לו רבנו ‰ז˜ן ב˜יˆור ובמ˘ל:

כמו ‡ב  במˆרים, ‰ו‡  ˘‰י‰  ו‚‡לם״  מלכי ‰מלכים ‰˜ב״‰  מלך  עלי‰ם  "‰״ונ‚ל‰ 
‰פונ‰ ‡ל יל„ו ומחב˜ ‡ו˙ו, ו‡ילו ״ז‰ ‡-לי״ ˘ב˜ריע˙ ים סוף ‰ו‡ כמו יל„ ‰פונ‰ ‡ל 

‡ביו".

.ıרבי ענ‰ לסב‡ ב˜יˆור נמר‰

בי‡ור על ענין ז‰, ‡מר ‰רבי לסב‡ כעבור ע˘ר ˘נים, ב˘נ˙ ˙˜ס״ו.

פ˘ט,  ב„רך  ‰רבי  ˘ל  ‡ימר‰  כל  ‰לומ„   - ˆ„˜״  ״ˆמח  ‡„מו״ר  כ״˜  ‰ו„   - ‰סב‡ 
על  רבו˙  מ˙עכב  פר„״ס,  ˘ל  ס„ר  בכל  פנים  ˘בעים  ומ‚ל‰  פר„"ס,  סו„ –  רמז, „רו˘, 
‰‰ב„ל ˘בין מ„רי‚˙ ‰‡מונ‰ ˘במˆרים, ˘"וי‡מן ‰עם וי˜„ו וי˘˙חוו", לבין ‰‡מונ‰ 

˘ב˜ריע˙ ‰ים ˘"וי‡מינו ב„׳ ובמ˘‰ עב„ו", ובכוח ‡מונ‰ זו ˜פˆו לים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘״˙ עמ' 07)

ח‚ ‰פסח 

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‡. יוˆ‡ים ע„יין מ"מˆרים"
‰‡לו˜י˙  ‰נפ˘  ‚לו˙  בי‡ור  רוחני;  ענין  ‰ם  ו‰‚‡ול‰  ˘‰‚לו˙  ‰מב‡ר  חסי„ו˙  מ‡מר 

במח˘כי ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ועבו„˙ ‰יˆי‡‰ מן ‰‚לו˙ ‰זו על י„י עי„ון ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙.
 

ב. ליל ‰˘ימורים מנˆנı מכל פינ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
זכרונו˙ מ‡ויר˙ ‰˜ו„˘ בערב פסח וליל ‰ס„ר ‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע בליוב‡וויט˘.

י„ ‚. מים ˘לנו — ‰˘‚‰ ‰מבי‡‰ לביטול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'מים ˘לנו' — ‡ופן לימו„ ‰˙ור‰ ו˘מיע˙ „ברי חסי„ו˙, ועל ‰ס‚ול‰ למלחמ‰ נ‚„ ‰נפ˘ 
‰ב‰מי˙.

יח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „. ‰רי˜ו„ ˘‰ˆיל מו˘ב‰ ˘למ‰ 

˙י‡ור מימי ערב פסח וליל ‰ס„ר ‡ˆל ‰בע˘"ט ‰˜„ו˘ כ‡˘ר ˜טרו‚ מרחף ב‡ויר, ומוסר 
ב‡מˆעו˙ רי˜ו„ ˘ל ˘מח‰ ו„יבור ב˘בחן ˘ל י˘ר‡ל.

ימים ‡חרונים ˘ל ח‚ ‰פסח 

‰. טפח בלב„ מ˜ריע˙ ים סוף!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
סיפורים ופנינים ‡ו„ו˙ ˜ריע˙ ים סוף בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל כל י‰ו„י.

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



גאולת מצרים 
בעבודת ה'

מאמר חסידות המבאר שהגלות והגאולה הם ענין רוחני; ביאור גלות הנפש 
האלוקית במחשכי הנפש הבהמית, ועבודת היציאה מן הגלות הזו על–ידי 

עידון הנפש הבהמית באמצעות הנפש האלקית.

 

 

.‡
‚לו˙ ו‚‡ול‰ — ענין רוחני

כל יהודי בכל דור ובכל עת צריך לחוש כאילו הוא עצמו יצא מגלות מצרים. גלות וגאולת 
מצרים מוכיחות שכל הגלויות והגאולות הן על–פי סדר שמימי–רוחני. הגלות אינה ברצון 
האישי, זהו עונש, והגאולה אינה בכוח האישי. הגלות המרה היא עונש, ועל–ידי תשובה 

הקב"ה ישלח את הגואל–צדק.

"בכל „ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡לו ‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים, ˘נ‡מר (˘מו˙ י‚, ח) 
'ו‰‚„˙ לבנך ביום ‰‰ו‡ ל‡מר בעבור ז‰ ע˘‰ ‰' לי בˆ‡˙י ממˆרים'" (‰‚„‰ ˘ל פסח) — 
בכל זמן ובכל „ור, על כל י‰ו„י ל‰ר‚י˘ ˘"ע˘‰ ‰' לי בˆ‡˙י ממˆרים", כי ב‡מ˙ ענין 

‰‚לו˙ ו‰‚‡ול‰ ‰ו‡ ענין רוחני.

‡ף ˘‚לו˙ מˆרים ‰י‡ ‰‚לו˙ ‰ר‡˘ונ‰, ו‚‡ול˙ מˆרים ‰י‡ ‰‚‡ול‰ ‰ר‡˘ונ‰, ‰רי 
‚לו˙ ו‚‡ול˙ מˆרים ‰ן ‰וכח‰ ל˘‡ר ‰‚לויו˙ ו‰‚‡ולו˙.

ע„ כ„י כך ˘על ‰‚‡ול‰ ‰נוכחי˙, ‰‡חרונ‰ ו‰נˆחי˙, ‰ע˙י„‰ לבו‡ על י„י מ˘יח 
ˆ„˜נו, כ˙וב "כימי ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙" (מיכ‰ ז, טו), כי כל ענין ‰‚לו˙ 

ו‰‚‡ול‰ ‰ו‡ ענין רוחני.

ממˆרים.  י˘ר‡ל  בני  יˆ‡ו  בכוחו˙י‰ם  ול‡  ברˆונו,  למˆרים  ‰לך  ל‡  ‡בינו  יע˜ב 
יוסף,  מכיר˙  י„י  על  למˆרים  ˘לו  ‰נפ˘ו˙  ˘בעים  עם  ‡בינו  יע˜ב   ˙‡ ‰בי‡  ‰˜ב"‰ 

ו‰˜ב"‰, על–י„י מ˘‰ רבינו, ‰וˆי‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים.

אוצרות המועדים כ

מ‡חינו בני י˘ר‡ל, ‡˘ר ביום ‡' ˘ל פסח (˘‰י‰ ב˘נ‰ ‰‰י‡ יום ר‡˘ון ל‡י„י‰ן) יכו 
ע˘‰ כ„י לבטל ‰‚זר‰ ול‡ על˙‰ בי„ו,  ‰נכרים ‡˙ י˘ר‡ל, ו‰י‰ בˆער ‚„ול, וע˘‰ מ‰̆ 

וכ‡˘ר ר‡‰ כי ע˘‰ ‰כל ול‡ פעל, ‰˙‡מı במ„˙ ‰בטחון.

רחמים  ב‰˙עוררו˙  עבו„˙נו  כל  ספורו — ‡˘ר  נ"ע ‡˙  סיים ‰בע˘"ט  וכ˘ר‡י˙י — 
לבטל ‰‚זר‰ ל‡ ‰ועיל‰ מ‡ומ‰, נ˙עורר˙י במי„˙ ‰בטחון.

ויספר ל‰ם ‡˙ ‡˘ר ר‡‰, ‰מסופר לעיל מ‰בעל ו‡˘˙ו, וי˜ח ‡˙ מטפח˙ו ויניח‰ על 
‰˘ולחן ויˆו ל˙למי„יו ל‡חוז ב˜ˆ‰ ‰מטפח˙ ולס‚ור עיני‰ם, ומי„ ר‡ו כולם ‡˙ ‰בעל 

ו‡˘˙ו מר˜„ים ב˘מח˙ ‚‡ול˙ י˘ר‡ל.

"ˆ נ"ע, כפי  ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ספר מע˘‰ ז‰ לנכ„ו ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רב בעל̂ 
˘˘מע‰ מפי מורנו ‰מ‚י„ נ"ע, ו‡מר ‡˘ר מורנו ‰בע˘"ט ‰סביר ‡ז, ‡˘ר מˆו˙ מ„˙ 
ר‰ ח"ו, ‰נ‰ על–פי ‰˙ור‰  ‰בטחון ‰י‡ ר˜ על עˆמו ("‡ויף זיך"), כ˘מ‚יע ל‡„ם ‡יז‰̂ 
בו„‡י יעזור ויו˘יע. ומ˘ר˘י מˆו‰ זו ‰ו‡  ביכול˙ו, ולבטוח ב‰'̆  ˆריך לע˘ו˙ כל מ‰̆ 
‚ם כ˘רו‡‰ ‡„ם ˘‡ין ˘ום מבו‡ ומוˆ‡ לי˘וע‰ בעיני ב˘ר, י‰י‰ בטחונו חז˜ ב‰' בכל 

מיני חיזו˜.

זול˙ו — ‰ו‡  על  במי„˙ ‰בטחון  ל‰˘˙מ˘  וב˘רו, ‡בל  עˆמו  על  ז‰ ‰ו‡  כל  ‡בל 
עביר‰. ‡ם רו‡‰ ‡„ם ‡˘ר ח"ו מ‚יע ל‡„ם ‡יז‰ ˆער, וי‡מר ‡˘ר בו„‡י יעזור ‰˜ב"‰, 

‰ו‡ רע ‚מור, ‡ל‡ ˆריכים ל‰˙‡מı ב˙פל‰ ובב˜˘˙ רחמים עליו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' עב ו‡ילך)



יטחג הפסח

ר‡˘י˙  י˘ר‡ל, ‰י˙‰  ˘ל  בטוב˙ן  עˆמו  ו‰כניס  נ"ע  מורנו ‰בע˘"ט  נ˙‚ל‰  כ‡˘ר 
ב˙י  טחנו˙,  נ‰רו˙,  חוכרי  ('י˘ובני˜עס')  מˆב ‡נ˘י ‰י˘וב  ב‰טב˙  ל‰˙עס˜  עבו„˙ו 
למ˙עס˜ים  מלוו‰ ‰לוו‡ו˙  ובפר˘˙ „רכים, ‰י‰  בכפרים  וכ„ומ‰ ‡ˆל ‰‡„ונים  מלון 
בז‰ ע„ ˘יס˙„רו, ‰י‰ נוסע ‡ל ‰‡„ונים, לטעון עבור ‡לו ˘ל‡ ˘למו ל‰ם „מי חכיר‰ 
ילמו ‡˙ ‰˘כירו˙. ל‡̆  מו במ‡סר, כיון̆  ‰‡„ונים̆  בויים̆  בזמנם, ו‰י‰ עוס˜ בפ„יון̆ 

רי˜ו„ ‰זו‚ על ‚‡ול˙ם ˘ל י˘ר‡ל
‡ח„ מ‡לו ˘‰י‰ מחסי„י ‰בע˘"ט נ"ע, ‡י˘ בינוני בלימו„ ו˙מים במע˘יו ממ‡רי 
לח‚,  ב‰כנו˙  עוס˜ים  ו‡˘˙ו  פסח ‰ז‰ ‰י‰ ‰ו‡  בערב  ר"ל.  בנים  ח˘וך  עוב„ין, ‰י‰ 
וב‰˙˜„˘ ליל ‰ח‚ י˘בו ˘ני‰ם לב„ם ‡ל ‰˘ולחן, ‰בעל ˜י„˘ על ‰כוס כ„˙ ו‡˘˙ו 

˘˙˙‰ ‚ם–כן כוס‰, ו‰˙חילו ל‡מר ‰‰‚„‰.

‰בעל סיפר ל‡˘˙ו כל מ‰ ˘י„ע על–„בר ‰ˆרו˙ ו‰יסורים ˘סבלו ‡בו˙ינו במˆרים, 
וכ˘‰‚יע ל‚זר˙ כל ‰בן ‰ילו„ ‚ע˙‰ ‰‡˘‰ בבכי. ‡מר ל‰ ‡י˘‰ מ‰ ‡˙ בוכי‰, ‰ל‡ 
ל‡ ‰יי˙י  בבן,  מזכ‰ ‡ו˙נו  מ˘ם. ‰˘יב‰ ‰‡˘‰, ‡ם ‰˜ב"‰ ‰י‰  ‰˜ב"‰ ‚‡ל ‡ו˙נו 
נ„ח˜ים  ‰‚ויים  בין  ב‚לו˙  ‰ם  ע˙‰  ˘‚ם  בניו,  עם  מ˙נ‰‚  ˘‰˜ב"‰  כ„רך  עמו  נו‰‚˙ 
ונלחˆים, ו‰‡ם ‰‚ויים ‰„וח˜ים ולוחˆים ‡ו˙נו ‰ם טובים וי˘רים בעיני ‰' מי˘ר‡ל. 
‰˜„ו˘‰,  ב˙ור‰  כ˙וב  ‰ל‡  בטענ‰,  ו‰וסיפ‰  י˘ר‡ל,  על  טוב   ıל‰מלי ‰˙חיל‰  וכ‰ 

˘בכל ע˙ יזכור לנו זכו˙ ‡בו˙ינו ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב.

וכ‰ „יברו ביני‰ם ‰בעל ו‡˘˙ו. ‰ו‡ מˆ„י˜ ‡˙ ‰„ין, כי ˆ„י˜ ‰' בכל „רכיו, ו‰י‡ 
ורביעי.  ˘לי˘י  לכוס  ו‡חר–כך  ˘ני  לכוס  ˘‰‚יעו  ע„  מי„˙ ‰רחמים.  טוענ˙, ‡בל ‡י‰ 
˘˙ו ע„ כי יˆ‡ו במחול  וב‰יו˙ם עייפים וי‚עים ומעונים מעבו„˙ ‰יום פעל עלי‰ם ‰יין̆ 

ור˜„ו ב˘מח‰ רב‰.

כ‡˘ר טענ‰ ‰‡˘‰ ל‰מליı טוב על י˘ר‡ל, נע˘‰ רע˘ למעל‰, מליˆי יו˘ר עמ„ו על 
ˆי„‰ ל‰מליı טוב על י˘ר‡ל, ומל‡כי רע ‰˙חילו ל˜טר‚.

כ˘ר‡‰ מורנו ‰בע˘"ט נ"ע ‡˙ ‰רע˘ ˘נע˘‰ למעל‰, ˘‡לו מ‰פכים בזכו˙ ו‡לו 
‚„ול‰  ˘מח‰  ˘נע˘‰  ר‡‰  פ˙‡ום  י‚בר ‡בל  מי  י„ע  ל‡  כי  ‚„ול‰,  במרירו˙  נפל  כו' 
למעל‰, ובטלו כל ‰˜טרו‚ים ˘‰י‰ על מו˘ב ‡ח„ ממו˘בי ‡חינו בני י˘ר‡ל, ו‰˙חיל 
ל˘מוח וˆח˜ מרוב ˘מח‰, ˘ר‡‰ ‡יך ‰בעל ו‡˘˙ו מר˜„ים ב˘מח‰ רב‰ על ‚‡ול˙ם 

˘ל י˘ר‡ל.

מˆו˙ מי„˙ ‰ביטחון ‰ו‡ ר˜ על עˆמו
ויספר  פ˘ר „בר,  ל„ע˙  מ˙‚ע‚עים  ר‡‰, ‡˘ר ‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים  מורנו ‰בע˘"ט 
ם כ‡רבע מ‡ו˙ מ˘פחו˙  ˘‰ על מו˘ב ‡ח„ ‡˘ר̆  ל‰ם, ‡˘ר ביום י"‚ ניסן נ‚זר‰ ‚זר‰̃ 

אוצרות המועדים ו

בני  לבו‡:  ו‰נˆחי˙ ‰ע˙י„‰  וב‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰  ב‚לו˙ ‰נוכחי˙, ‰‡חרונ‰,  ‚ם  כך 
י˘ר‡ל ב„ורו ˘ל רבי יוחנן בן–זכ‡י ל‡ ‰לכו מ‡רı י˘ר‡ל ל‡רˆו˙ ‰‚לו˙ ברˆונם, ובני 

י˘ר‡ל ל‡ יכנסו ל‡רı י˘ר‡ל בכוחם.

‰˘ם י˙ברך ‰עני˘נו ב‚לל מע˘י חט‡ים מסוימים ו‚יר˘נו מ‡רı ‡בו˙ינו — כ‡˘ר 
מכל ‡רˆו˙  ˘י‚‡ל ‡ו˙נו  י˙ברך ‡˙ ‚ו‡ל–ˆ„˜  לנו ‰˘ם  י˘לח  ב‡מ˙,  ˙˘וב‰  נע˘‰ 

‰‚ול‰ ויבי‡ ‡˙ כל בני י˘ר‡ל ל‡רı י˘ר‡ל.

˘מימי.  ס„ר  ‰ו‡  ו‰‚‡ול‰  ‰‚לו˙  ענין  כי  מ‡ומ‰,  לפעול  בכוחנו  ‡ין  עˆמנו  מˆ„ 
‰‚לו˙ ‡ינ‰ ענין ˘ל רˆון. בין ‡ם רוˆים ובין ‡ם ל‡ רוˆים, „בר ל‡ יועיל ומוכרחים 

ל˜בל ‡˙ עונ˘ ‰‚לו˙.

כמו  מˆ„ ‰כוחו˙ ‰‡נו˘יים,  ל‰י‚‡ל  כוח, ‡י ‡פ˘ר  ˘ל  ענין  ענין ‰‚‡ול‰ ‡ינו  ‚ם 
˘כ˙וב "ל‡ בחיל ול‡ בכוח, כי ‡ם ברוחי ‡מר ‰' ˆב‡ו˙" (זכרי‰ „, ו). ל‡ על י„י ‡נ˘ים 

רבים וכוח חז˜ יבנ‰ ‰מ˜„˘ ב‡רı י˘ר‡ל, ‡ל‡ ברˆון ‰‡ל˜י.

‚לו˙ ו‚‡ול‰ ‰ם ס„ר רוחני, ו‰עם ‰נבחר מוכרח לבˆע ‡˙ ‰רˆון ‰‡ל˜י בכל ‡רˆו˙ 
ל‚‡ול‰  ימל‡ ‡˙ ‰בטחו˙יו  ˘‡ז ‰˜ב"‰  ו˙˘וב‰,  מˆוו˙  ˙ור‰,  על–י„י ˜יום  ‰‚לו˙ 

על–י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

ב. 
בירור ‰ניˆוˆו˙

כוונת הגלות היא שיבררו את ניצוצות הקדושה. המרירות מהגלות מפריעה לנחמת הגאולה.

‚‡ול˙   ˙‡ לבˆע  ‰ר‡˘ון,  ‰‚ו‡ל  רבינו,  מ˘‰   ˙‡ ˘לח   '‰ מˆרים,  ˘ב‚לו˙  כ˘ם 
מˆרים, על–י„י זע˜˙ ‰˙˘וב‰ ˘ל עם י˘ר‡ל — כמו ˘כ˙וב "ונˆע˜ ‡ל ‰' ו‚ו'" (˙בו‡ 
כו, ז) — כך ‚ם ע˙‰, על–י„י זע˜˙ ˙˘וב‰, ‰˜ב"‰ י˘לח ‡˙ ‰‚ו‡ל–ˆ„˜. כל ענין ‰‚לו˙ 
ו‰‚‡ול‰ ‰ו‡ ענין רוחני ˘בני י˘ר‡ל ˆריכים לבˆע בעולם, כמ‡מר רז"ל (פסחים פז, ב) 

˘˙כלי˙ ‰‚לו˙ ‰י‡ כ„י ˘י˙וספו ‚רים בי˘ר‡ל.

ובירורי ‰ניˆוˆו˙ ‰ם  ו, ‡),  (˙ור‰ ‡ור  ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰  לברר ‡˙  י˘ר‡ל ˆריכים  בני 
על–י„י ‰עבו„‰ ‰פרטי˙ ˘ל כל י‰ו„י בפרט, כי לכל י‰ו„י י˘ ˘ליחו˙–נ˘מ˙י˙ ˘עליו 

לבˆע בעולם.

זו‰י ‰מ˘מעו˙ ˘"בכל „ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡לו ‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים". 
יˆי‡˙ מˆרים ב‚˘מיו˙ ˙לוי‰ ביˆי‡˙ מˆרים ‰רוחני˙.

‰מיל‰  י‚).   ,‡ (˘מו˙  בפרך"  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ מˆרים  "ויעבי„ו  כ˙וב  מˆרים  ‚לו˙  על 
"בפרך" מ˙פר˘˙ ב‚מר‡ (סוט‰ י‡, ב) ב˘ני פירו˘ים:

רב‰,  (˘מו˙  במ„ר˘  כמ"˘  ע„ין,  ב„יבור  רך" —  מפר˘ "בפרך" — "בפ‰  רבי ‡ליעזר 
י˘ר‡ל  בני  „יבר ‡ל  פרע‰  י˘ר‡ל.  בני  רימ‰ ‡˙  מˆרים  מלך  פרע‰  כיˆ„  יח)   ,‰ פר˘‰ 



זחג הפסח

„יבורים טובים כ„י לברר כמ‰ לבנים ני˙ן לייˆר במ‡מı ‰‚„ול ביו˙ר, ו‡ז ‰ו‡ ‰כריח 
‡˙ בני י˘ר‡ל לעב„ כמו˙ „ומ‰ ˘ל לבנים בכל יום ויום. זו ‰כוונ‰ ˘"‰פ‰ רך" ‚רם 

ל"בפרך".

וברוחניו˙,  ב‚˘מיו˙  בנ"י  ˘בר ‡˙  ˘פרע‰  נחמני ‡ומר "בפרך" —  בר  ˘מו‡ל  רבי 
וז‰ו ˘כ˙וב "ול‡ ˘מעו ‡ל מ˘‰ מ˜וˆר רוח ומעבו„‰ ˜˘‰" (˘מו˙ ו, ט).

בורים כל כך ב‚˘מיו˙ וממורמרים  בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ מˆרים, וכך ‚ם ב‚לו˙ ‰‡חרונ‰,̆ 
ברוחניו˙ ע„ ˘‡ינם מ˜בלים נחמ‰.

.‚
‚לו˙ ו‚‡ול‰ — בעבו„‰ ‰רוחני˙

משמעות הגלות בעבודה. כל הגלויות נקראות מצרים, כי מצרים משמעו הגבלות. היצר–
הרע מהנפש הבהמית והיצר–הטוב מהנפש האלקית. כאשר הנפש האלקית מבארת לנפש 
הבהמית הבנה אלקית, אזי הנפש הבהמית מתחזקת להאפיל על ההבנה, שתהיה כאמונה 

של גנב שאיננה משפיעה על המעשה.

ל‰בין ‡˙ ענין ‰‚לו˙ ו‰‚‡ול‰ בעבו„‰ ‰רוחני˙: כל ‰‚לויו˙ נ˜ר‡ו˙ ב˘ם מˆרים, 
כי מˆרים פירו˘ו מיˆר ו‚בול (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור נז, ב ו‡ילך). כ˙וב" "וייˆר ‰' ‡ל˜ים ‡˙ ‰‡„ם 
ו‚ו'" (בר‡˘י˙ ב, ז) — "וייˆר ב˘ני יו"„ים, ב˙רין יˆרין, ביˆר טוב וביˆר ‰רע" (ברכו˙ ס‡, ‡).

מזונו   ˙‡ לו˜ח  ‰רע  ו‰יˆר  ‰‡ל˜י˙,  מ‰נפ˘  ‰רוחני  מזונו   ˙‡ לו˜ח  ‰טוב  ‰יˆר 
מ‰נפ˘ ‰טבעי˙, ˘‰י‡ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙.

‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, עם ‰˙‡וו˙ ו‰מו˘‚ים ‰ב‰מיים ˘ל‰ בעניני ‰עולם, מˆיר‰ ומ‚ביל‰ 
‡˙ ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ומ‡פיל‰ עלי‰, ‰י‡ מ‚˘מ˙ ‡˙ מו˘‚י ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙. כ‡˘ר ‰נפ˘ 
‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ‡זי  ‡ל˜י˙,  ‰בנ‰  ל‰  לב‡ר  כ„י  ‰ב‰מי˙  בנפ˘  מ˙לב˘˙  ‰‡ל˜י˙ 

מ˙‚בר˙ ומ˜יפ‰ ‡˙ ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ מכל ˆ„, ע„ ‡˘ר ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙

˘כלי  ‰י˜ף  לו  י˘  מ‰ו˙ו  בעˆם  ˘כלי  ˘‰ו‡  ומי  מ‰ו˙‰  בעˆם  ˘כלי˙  ˘‰י‡   —
‰ב‰מי˙,  ‰נפ˘  ˘ל  ו‰‚סו˙  ‰˜˘ו˙  ‰‰‚בלו˙  על–י„י  ‡בל  ˙˜יפ‰,  ועמי„‰  רחב 

‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ —

נע˘י˙ מו‚בל˙ ו˜טנ‰, ו‡פילו כ‡˘ר ‰י‡ מ˙בוננ˙ ברעיון ב‰בנ‰ ‡ל˜י˙, ‰‰בנ‰ ל‡ 
מ˘פיע‰ על ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ל˙˙ ל‰ כוח לˆ‡˙ ממיˆר ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ כ„י לע˘ו˙ ‡ח˙ 
כי ‰˙כונו˙ ‰‚ופניו˙  ˘ל ‡˙‰פכ‡,  עבו„‰  ˘ל ‡˙כפי‡ ‡ו  עבו„‰   ,'‰ עבו„ו˙  מ˘˙י 
˘ל ‰‰בנ‰ ‰‡ל˜י˙  ל‰˘פע‰  מפריע‰  ‰‚ופני˙  ו‰‚סו˙  טרם ‰˙ע„נו,  ˘ל‰  ‰מול„ו˙ 
˘‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ מ˙בוננ˙ — ˘ל‡ ˙כנס בפנימיו˙. כמ‡מר ‰י„וע "‚נב‡ ‡פום מח˙ר˙‡ 
רחמנ‡ ˜רי‡" (ברכו˙ ס‚, ‡ (ל‚ירס˙ ‰ע"י)) — כ‡˘ר ‚נב עומ„ על סף ‰פ˙ח ˘‰ו‡ ח˙ר, ‰ו‡ 

מב˜˘ ˘‰' יˆליחו במל‡כ˙ ‰‚ניב‰.

‰' ‰ו‡ ‰מפרנס ‡˙ כל ‰ברו‡ים, ו‰‚נב  ‰ו‡ מ‡מין ב‰' וב‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙ ‰‡ל˜י˙,̆ 

אוצרות המועדים יח

עיני ‰בע˘"ט עˆומו˙ ו‰ו‡ ˆוח˜ מ‡ין ‰פו‚ו˙
˘מעו  פ˙‡ום  לפ˙ע  ו‰ר‰וריו, ‰נ‰  במח˘בו˙יו  ו˘˜ועים ‡י˘ ‡י˘  עסו˜ים  בעו„ם 
פניו  ו‰נ‰  ויר‡ו  עיני‰ם  וי˘‡ו  נ"ע,  ‰בע˘"ט  מורנו   ˘„˜ מפי  יוˆ‡  ‡„יר  ˆחו˜  ˜ול 
‰˜„ו˘ו˙ ˘ל ‰בע˘"ט לו‰טו˙ כ˘ל‰ב˙ ˜ו„˘, עיניו עˆומו˙ ו‰ו‡ ˆוח˜ מ‡ין ‰פו‚ו˙.

בין כך פ˙ח ‰בע˘"ט ‡˙ עיניו ‰˜„ו˘ו˙ ו‡מר ב˘מח‰ רב‰: "מזל טוב, מזל טוב, 
ברוך ‰ו‡ וברוך ˘מו ‰‚„ול ‰בוחר ב˙ור‰ ובמ˘‰ עב„ו ובי˘ר‡ל עמו, ˘‡פילו "עמו" 
[ופ˘וטי ‰עם] ‰ם "י˘ר‡ל'י˜ים" [ור‡ויים ל‰י˜ר‡ "י˘ר‡ל"] ו‰ם עו˘ים [‡˙ ‰מוטל 
זיינען  עמו  ‡פילו  ("‡ז  עו˘‰"  בעל–˘ם–טוב  ˘י˘ר‡ל'י˜  מכפי  טוב  יו˙ר  עלי‰ם] 

י˘ר‡ל'˜ס, ‡ון מ‡כען בעסער, ווי „ער י˘ר‡לי˜ בעל–˘ם–טוב מ‡כט").

‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים ל‡ ‰בינו „בריו, ר˜ ר‡ו ˘נע˘‰ ˘ינוי ‚„ול ו‡ור ‰˘מח‰ עיטר 
‡ו˙ם. ‡בל ‡י˘ מ‰ם ל‡ ‰ר‰יב ל˘‡ול לסיב˙ ‰מרירו˙ ˘‰י‰ מ˙חל‰, ומ„וע נע˘‰ 

פ˙‡ום ˘ינוי ‰‚„ול ‰ז‰ ממרירו˙ ל˘מח‰.

טוב לבני י˘ר‡ל ˘י˙יי˘בו בכפרים ובי˘ובים ˘ונים
˘ל  בטוב˙ן  עˆמו  ל‰כניס  ב„ורו  נ"ע ‰י‰ ‰ר‡˘ון  מורנו ‰בע˘"ט  נו„ע ‡˘ר  ‰נ‰ 
מ˘נו˙  ˘נים  מיובל  יו˙ר  כבר  ˘עבר  בע˙ ‰‰י‡, ‡ף  כי  וכלכל‰.  מחי‰  בעניני  י˘ר‡ל 
ר‡˘  על  מרחף  פח„ ‚„ול  ע„יין  ˙"ך, ‰י‰  ˘נ˙  ע„  ˘נמ˘כו  ˙"ח–˙"ט  ‰פרעו˙ „˘נ˙ 

י˘ר‡ל וי‚ל י˘ר‡ל מ‡„.

מורנו ‰בע˘"ט נ"ע בזמן ‰˙בו„„ו˙ו ‰י‰ סובב בכפרים וי˘ובים ˘ונים, מ‰ם כפרים 
וי˘ובים ‡˘ר ˜ו„ם ˘נ˙ ˙"ח ‰י‰ ˘ם מו˘ב ˘ל י‰ו„ים, ומ‰ם ‡˘ר ל‡ ‰י‰ ˘ם מו˘ב 
טבעם  על  ו„ר˘  ח˜ר  ו‚ם  יו˘בי ‰כפרים,  מˆב  ב„רך ‰ילוכו ‰˙בונן ‡ל  כלל.  י‰ו„ים 
ומ‰לך רוחם ˘ל ‰‡„ונים בעלי ‰כפרים ו‡רחו˙ חיי‰ם, וב‡ לי„י מס˜נ‰, ‡˘ר טוב ‰ו‡ 

˘בני י˘ר‡ל י˙יי˘בו בכפרים ובי˘ובים ˘ונים.

ב˘ל˘ ‰˘נים ‰‡חרונו˙ ˜ו„ם ‰˙‚לו˙ו, בע˙ ˘‰י‰ חליפו˙ כ˙בים בינו ובין ר' ‡„ם 
בעל ˘ם נ"ע בענין ‰‰˙‚לו˙ כמבו‡ר ב‡רוכ‰ במכ˙בים, ‡˘ר ‰בע˘"ט מי‡ן ל‰˙‚לו˙ 
עמול‰,  ם מוכיחו עבור ז‰, ‰נ‰ בע˙ ‰‰י‡ ‰˙חיל ‰בע˘"ט נ"ע לע˘ו˙̇  ור' ‡„ם בעל̆ 
˘ל  ˘ונים  במ˜ומו˙  ב˜י  ל‰יו˙ו  ובי˘ובים.  בכפרים  ˘י˙‡חזו  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ לעורר 
כפרים וי˘ובים ו˘מו˙י‰ם ˘ל בעלי ‰‡חוזו˙, ‰י‰ ‰ולך מעיר לעיר ומספר ב˘בחו ˘ל 
כפר פלוני ‡ו י˘וב פלוני ו‡˘ר יו˘בי‰ ‰ם ‡נ˘ים י˘רים, ו‚ם ‡„וני ‰‡חוזו˙ בעלי יו˘ר 

‰מ‰, וי˘ ‡פ˘רו˙ למ˘פח‰ י˘ר‡לי˙ ל‰˙פרנס ˘מ‰ בריוח.

בע˙ ‰‰י‡, ‡˘ר  לפי ‰מˆב  כי  רב,  פרי  ע˘˙‰  נ"ע,  רבנו ‰בע˘"ט  ˘ל  זו  ˙עמול˙ו 
וˆרכי  ו‰וˆ‡ו˙ „יר‰  ב˘פל ‰מˆב,  מ‡„, ‰מסחר ‰י‰  בעיירו˙ ‰יו ˜˘ים  ˙נ‡י ‰חיים 
‡וכל ‰יו ביו˜ר, נמˆ‡ו מ‡ו˙ מ˘פחו˙ ‡˘ר נ‡ו˙ו ל‰˙יי˘ב בכפרים ובי˘ובים ˘ונים.



יזחג הפסח

˘ום ˙נוע˙ חיים. ‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים נב‰לו מ‡„ ו‰˙חילו לבכו˙ במר נפ˘ם ו‡מרו 
‰מזמורים בבכיו˙ עˆומו˙.

‰בוטח ‡ינו רו‡‰ ˘ום מבו‡ ומוˆ‡ 
לי˘וע˙ו ובוטח ב‰' לב„ו

כ˘‰‡יר ‰מזרח ו˘‡ר ‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים (לב„ ‰מנין ‰נבחר) ב‡ו לב˜ר בבי˙ מורנו 
‰בע˘"ט ונו„ע ל‰ם ‰„בר, נב‰לו מ‡„ ורˆו למ˜ו‰ ועס˜ו ביחו„ים וכוונו˙ ‰‰ˆל‰, ע„ 
‡˘ר נ˘מע נ˘ימ˙ רוח חיים ממורנו ‰בע˘"ט. ‡בל ‰ו‡ כ‰ נחל˘ ע„ ˘‰וכרחו ל˘‡˙ 
ועיניו  כסי„  לבנו˙  ‰˜„ו˘ו˙  פניו  ‰יו  מ‰טביל‰  כ˘על‰  ‰טביל‰.  לבי˙  בכס‡  ‡ו˙ו 

בולטו˙, וכולם ר‡ו ˘‰ו‡ בעולם ‡חר ל‚מרי.

˙פלו˙  ˘ל  יכוונו ‰כוונו˙  זו  ב˙פל‰  ל˙למי„יו, ‡˘ר  ˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡מר ‰בע˘"ט 
˘‰ב‰יל ‡˙  מ‰  עננו  ובחזר˙ ‰˘"ı ‡מר  לפני ‰˙יב‰.  עבר  בעˆמו  ו‰ו‡  ר‡˘ ‰˘נ‰, 
‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים ורוחם נפל‰, ו‡רכובו˙י‰ם „‡ ל„‡ נ˜˘ן מרוב ‰פח„ ו‰ˆער, כי 

ל‡ י„עו מ‰ ז‰, ר˜ ‰בינו ˘‡ירע ‡יז‰ מ‡ורע ‚„ול.

מ„˙  בענין  ‰י‰  ‰„ברים  ו˙וכן  ‰˙למי„ים.  לפני  ˙ור‰  ‰בע˘"ט  ‡מר  ‰˙פל‰  ‡חר 
‰בטחון, ˘עי˜ר ‰בטחון ‰ו‡ כ‡˘ר ‰בוטח ‡ינו רו‡‰ ˘ום מבו‡ ומוˆ‡ לי˘וע˙ו, ו‰ו‡ 
בוטח ב‰' לב„ו. ובי‡ר ענין ‰בטחון כמבו‡ר בחוב˙ ‰לבבו˙ ו‡מר ‡˘ר חיזו˜ ‰בטחון 
ו„ם חˆו˙ ‰לך לטבול  ל‡ יטעמו מ‡ומ‰ כל ‰יום.̃  ו‰ ל‰˙למי„ים̆  ‰ו‡ ‰˘מח‰. ‰ו‡̂ 

ו‰י‰ ב˘מח‰ ‚„ול‰, ו‡ח"כ ‰לך ל‡פו˙ מˆ˙ מˆו‰.

ב˙פל˙ ‰מנח‰ ˆו‰ ל˙למי„יו עו„ ‰פעם לכוון ‰כוונו˙ „ר‡˘ ‰˘נ‰, ו‡חר–כך בע˙ 
רבן פסח ‰י‰ במרירו˙ ‚„ול‰, ו˙פל˙ ערבי˙ „פסח ‰י˙‰ ב„ב˜ו˙ ‚„ול‰ בלול‰  ‡מיר˙̃ 
ו„ב˜ו˙ ‚„ול‰. ‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים  במרירו˙  עריכ˙ ‰ס„ר ‰י‰  ו˘מח‰, ‚ם  במרירו˙ 

‰יו מל‡י ˆער ו‡מרו ס„ר ‰‰‚„‰ בלחי˘‰ ובמרירו˙.

ב˘ע˙ ‡מיר˙ ‰‰‚„‰  ל‰פסי˜  נ"ע  מורנו ‰בע˘"ט  ˘ל  מנ‰‚ו  ו˘נ‰ ‰י‰  ˘נ‰  בכל 
חזר וספר ‰ו„ כ"˜  ור‰ בפירו˘י מ‡מרי ‰‰‚„‰ (וכי„וע כמ‰ מ‡מרים וספורים̆  ב„ברי̇ 
‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע, מ‰ ˘˘מע מרבו מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע ומ‰חברים ‰י˘י˘ים 
˘‰יו ‡ˆל מורנו ‰בע˘"ט נ"ע). ל‡ כן ב˘ע‰ זו ˘ל‡ ‰פסי˜ כלל. ‡מיר˙ו ‡˙ ‰‰‚„‰ 
ער  מח כר‚יל, ‡בל ‰י‰ מ‰ול ב˜ול בוכים ו˙חנונים. ‰„בר ‚רם̂  ‰י˙‰ ב˜ול ני‚ון̆  ‡ף̆ 
‚„ול ל‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים ממˆב רוח רבם ומורם ‰˜„ו˘ בכלל, ובפרט מ‰ע„ר „יבוריו, 

בפירו˘ ס„ר ‰‰‚„‰ כר‚יל, ˘‰יו ˙‡בים ל˘מוע פירו˘יו ‰˜„ו˘ים.

אוצרות המועדים ח

מ‡מין ˘‰' יכול ל‚רום לו ל‡ו˘ר ‡ו ל‰יפך, ‡בל ‰‡מונ‰ ˘‰ו‡ מ‡מין ב‰' וב‰˘‚ח‰ 
פרטי˙, ל‡ מ˘פיע‰ עליו, ו‰ו‡ עו˘‰ „בר ˘‰ו‡ ‰יפוך רˆון ‰בור‡ ברוך–‰ו‡, כי ‰יˆר 

‰רע ˘ל ‰‚ניב‰ מח˘יך על ‰בנ˙ ‰‡מונ‰.

כן ‰ו‡ ל‚בי ‰‰בנ‰ ‰‡ל˜י˙ ˘ל ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙, ‰נע˘י˙ מו‡פל˙ ומו‚בל˙ על–י„י 
‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ו‡ין ל‰ ‡˙ ‰‰˘פע‰ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל‰;

 .„
‰˘כל מ‡יר ‡˙ ‰מי„ו˙

המידות הן על–פי התכונות הגופניות. השכל מאיר את המידות, מלמד איך להכרית את 
המידות הרעות ולקנות מידות טובות

ב‡ו˙  ‚ופניו˙  ˙כונו˙  מסוים.  ‚ופני  עי„ון  לפעול  מוכרח  ‰˘כל  „בר,  ˘ל  ל‡מי˙ו 
˘לו  ‰‚ופניו˙  ˘‰˙כונו˙  ˘מי  במוח˘  רו‡ים  ˘‡נו  כפי  ‰מי„ו˙,  על–י„י  ביטוי  לי„י 
ע„ינו˙, מי„ו˙יו ע„ינו˙, ומי ˘‰˙כונו˙ ‰‚ופניו˙ ˘לו ‚סו˙, ‚ם מי„ו˙יו ‚סו˙ ולעי˙ים 

‚ם מו˘ח˙ו˙.

י‰ולל ‡י˘"  ˘כלו  ˘כ˙וב "לפי  כמו  על–י„י ‰˘כל,  עי„ון ‰מי„ו˙ ‰ו‡  כלל,  ב„רך 
בע„ינו˙ ‡ו  ל‰בנ˙ו. ‰נ‰‚˙ ‰מי„ו˙,  ב‰˙‡ם  ˘ל ‡„ם ‰ו‡  מי„ו˙יו  יופי  ח).  יב,  (מ˘לי 

˘˘כלו  ˘יל„,  רו‡ים  ˘‡נו  כפי  רוכ˘,  ˘‰‡„ם  לפי ‰˘כל  ברע, ‰י‡  בטוב ‡ו  ב‚סו˙, 
˜טן, ˙˘ו˜˙ו ‰י‡ ל„ברים ˜טנים. ‡„ם מבו‚ר מ˘˙ו˜˜ ל„ברים יו˙ר ‚„ולים, כי ˘כלו 

‚„ול יו˙ר.

ב˙פיסו˙יו  ע„ין  יו˙ר  ‰ו‡  בר–„ע˙,  יו˙ר  ˘‰ו‡  ככל  מבו‚רים,  ‡נ˘ים  ‡ˆל  ‚ם  כך 
ובמי„ו˙יו, כי ‰˘כל ‰ו‡ ‰‡ור ˘מ‡יר ‡˙ ‰מי„ו˙.

‰˘כל ‚ורם ל˘ים לב ‡יזו מי„‰ טוב‰, ומב‡ר ˘ˆריך לרˆו˙ מי„‰ זו, ו‰˘כל מלמ„ 
‡יך ליי˘ם ‡˙ ‰מי„‰ ‰טוב‰. על „רך ז‰ ‰˘כל ‚ורם ל˘ים לב ‡יזו מי„‰ רע‰ ומב‡ר 

˘מוכרחים ל‰כרי˙ ‡ו˙‰.

רע‰  מי„‰  ל‰חליף  רעו˙, ‡ל‡ ‚ם ‡יך ‡פ˘ר  ממי„ו˙  ל‰רפ‡  ר˜  ל‡  מלמ„  ‰˘כל 
למי„‰ טוב‰.

˘˙‰יינ‰  ‡ופן  ב˘ום  רוˆ‰  ו‡ינו  טובו˙,  ˙‰יינ‰  ˘מי„ו˙יו  רוˆ‰  מ‰ו˙  בעל  ‡„ם 
וכ„ומ‰,  ‰רע  ל˘ון  רכילו˙,  ˜נ‡‰,  ‚‡ו‰,  ˘˜ר,  ˘ונ‡  מטבעו  ‰‡„ם  רעו˙.  מי„ו˙  לו 
רע‰,  סביב‰  וכן  ‚ופניו˙  ˙כונו˙  כמו  ˘ונים,  „ברים  ‡בל  טובו˙,  למי„ו˙  ומ˘˙ו˜˜ 
מ˘פיעים על ‰‡„ם מ‡ו„ לרע‰, ‰ם מחז˜ים ‡˙ ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ומחלי˘ים ‡˙ ‰˙˘ו˜‰ 

‰‡נו˘י˙ ‰מעו„נ˙ למי„ו˙ טובו˙. לכן ‰˘כל נ˜ר‡ ‡ור, כי ‰ו‡ מ‡יר ‡˙ ‰מי„ו˙.

'‚לו˙' ‰מ‚ביל‰ ‡פילו ‡˙  בעבו„‰. ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰י‡  ו‰‚‡ול‰  ‰‚לו˙  ענין  ז‰ו 
‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙, וכ‡˘ר ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙ מע„נ˙ ‡˙ ‰נפ˘ ‰טבעי˙ זו‰י ‚‡ול‰.

(ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ [ב˙ר‚ום לל‰"˜] עמ' 112 ו‡ילך)



ליל השימורים 
מנצנץ מכל פינה 
זכרונות מאוירת הקודש בערב פסח וליל הסדר 

אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בליובאוויטש.
 

 

ענייני ˜בל‰ וחסי„ו˙ ˘ל ˜רבן פסח ומ˘מעו˙ם בעבו„‰
בכך  בליוב‡וויט˘  „ומים  ‰יו  פסח,  וערב  כיפור  יום  ערב  טובים,  ימים  ערבי  ˘ני 
‰יום  ˘ל  ‰ר‡˘ונ‰  במחˆי˙  ב‡ויר‰  ‚„ול  ‰ב„ל  ‰י‰  עˆמו,  יום  ב‡ו˙ו  ˘ב˘ני‰ם, 
זמנים  כ˘ני  ˘‰יו  כך  כ„י  ע„  ביני‰ם  מב„יל  ‰י‰  ‰יום  חˆו˙  ‰˘ני‰.  מחˆי˙ו  לבין 

נפר„ים ב˘נ1‰.

לפנו˙  ˘לו˘  מ‰˘ע‰  י‡וחר  ל‡  [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב] ˜ם  פסח ‰י‰ ‡בי  ֈבערב 
בו˜ר. ל‡חר ‰נח˙ ˙פילין ˘ל ˘חרי˙, לפני ‰˙פיל‰, ‰י‰ עורך סיום מסכ˙. ‰י‰ מ˙פלל 
ל‡ י‡וחר מ‰˘ע‰ חמ˘ וחˆי, ובכל מ˘ך ‰זמן ע„ ‡חרי ביעור חמı ‰י‰ עסו˜ ב‰˘‚ח‰ 
ובמ˙ן ‰ור‡ו˙ לסילו˜ ‰חמı ו‰טמנ˙ כלי ‰חמı. בחˆו˙ ‰יום ‰יי˙‰ ‰‰כנ‰ ל‡פיי˙ 

מˆ˙ מˆו‰.

יום– וב‚„י  יום–טוב,  ˘ל  כובע ‰ע‚ול  לוב˘  פסח: ‰י‰  ו‡ופן ‡מיר˙ו ‰˜רבן  [ס„ר 
ל„רום  פניו  ‰˘נים)  (בכל  עמ„  בעמי„‰,  ‡ומרו  ‰י‰  בח‚ור˙ו,  עˆמו  חו‚ר  ו‰י‰  טוב, 
ו‰י‰ ‡ומרו בפנים ˆ‰ובו˙, מ„יי˜ בכל מל‰ ו˙יב‰ ומפלפל ב„ינו, ומ˘נ˙ ˙רנ"ו ו‰ל‡‰ 
‚ם  בו  מב‡ר  ‰י‰  ו‰ל‡‰  ˙רס"ח  ומ˘נ˙  ‰חסי„ו˙,  על–„רך  ענין  ‡יז‰  בו  מב‡ר  ‰י‰ 

על–„רך ‰˜בל2‰].

1. ‡ו„ו˙ ערב יום כיפור — ר‡‰ לעיל עמ' עב.

2. ‰˜טע בחˆ‡י–‡ריח — מספר ‰˘יחו˙ ˙ר"פ–פ"ז עמ' 251.

ה  ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ "ּבַ
ּיֹום  ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒיל ּפּור הּו‡ ַהּ‚ֹוָרל ל ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ַלּמ∆

ׁ̆ ֲ‡ָ„ר" ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ל¿
(‡ס˙ר ‚, ז)

הריקוד שהציל 
מושבה שלמה

תיאור של ימי ערב פסח וליל הסדר אצל מורנו הבעש"ט, כאשר 
קטרוג מרחף באויר. 

בעיצומו של ליל הסדר איש ואישה יהודיים ממליצים טוב על
 בני–ישראל ויוצאים בריקוד של שמחה. בכך הוסר הקטרוג למעלה.

 

‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים נב‰לו ו‰˙חילו לבכו˙ במר נפ˘ם
ב‰˙‡סף  ˙˜י"ז,  ‡ו  ˙˜ט"ז  ב˘נ˙  ‡˘ר  נ"ע  ‰בעל–˘ם–טוב  ממורנו  ‰מע˘‰  י„וע 
‰חברי‡ ˜„י˘‡ לחו‚ ‡˙ ח‚ ‰פסח ‡ˆל מורנו ‰בע˘"ט נ"ע, ‰נ‰ ˘‡יב˙ ‰מים למˆ˙ 
חמı ‰י‰  ב„י˜˙  ב˘ע˙  ‚„ול‰. ‡מנם ‡חר–כך  ב˘מח‰  מנח‰ ‰י˙‰  בי"‚ ‡חר  מˆו‰ 
מ‰לך  בי„עם  ל‰חברי‡ ˜„י˘‡,  רוב ˆער  ˘‚רם  מ‰  עˆומ‰,  במרירו˙  מורנו ‰בע˘"ט 
רוחו ‰˜„ו˘ ˘ל ‰בע˘"ט ל‰יו˙ ב˘מח‰, ובפרט בזמן ‰עבו„‰ ˘ל ˜יום מˆו‰ ˘‰י‰ 

˘˘ ו˘מח, ו‡ז ‰י‰ במרירו˙, וסיים ‰ב„י˜‰ במ‰ירו˙ ו‰˙בו„„ בח„רו ˘ע‰ ‡רוכ‰.

˙י˜ון– לס„ר  וˆו‰ ‡ו˙ם  נ"ע  מ˙למי„יו ‰˜„ו˘ים  מנין  בחר  בליל‰  מ‡וחר˙  ב˘ע‰ 
חˆו˙ בכוונו˙ מיוח„ו˙ בח„ר ‰סמוך לח„רו, ו‡ם יר‚י˘ו ˘נ˘˙˙˜, ‡זי יפסי˜ו ל‡מר 
˘˘ב‰  ˘יר‡ו  ע„  ‚„ול‰,  בכוונ‰  ‡ו˙ם,  ˘‰ור‰  ‰מזמורים  ˙‰לים,  י‡מרו  ר˜  ‰˙י˜ון 

נפ˘ו ‡ליו.

‰˙למי„ים ‰˜„ו˘ים ‰בינו ˘ע˙ ˆר‰ ו˜טרו‚ רחמנ‡ ליˆלן ‰י‡. על–פי ‰ור‡˙ מורנו 
‰בע˘"ט ‰לכו לטבול ו˜יימו ככל ‡˘ר ˆו‰ עלי‰ם. ב‡מרם ס„ר ‰˙י˜ון ‰ר‚י˘ו ˘מורנו 
‰בע˘"ט נ˘˙˙˜, ו‰˙חילו מי„ ב‡מיר˙ ˙‰לים כמˆוו‰ עלי‰ם. ב˙וך כך נכנס ‰ר‰"ˆ 
בלי  על ‰רˆפ‰  ˘וכב  נ"ע  ˘מורנו ‰בע˘"ט  ל‰חברי‡ ‰˜„ו˘‰  ו‰ו„יע  ר' ˆבי ‰סופר 



טוחג הפסח

מים ˘לנו ‰ליל‰, ‰יינו ˘נ„ר˘˙ "עבו„‰" — ˘ˆריכים ל‰פסי˜ ‡˙ ר„יפ˙ ‰מים1 — על 
כך כבר ‡ין בנמˆ‡ 'כלים'.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰׳˙˘״‚ [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] עמ' ˜כ‰)

ס‚ול‰ לספי˜ו˙ ב‡מונ‰ — ‰˙עס˜ו˙ ב'מים ˘לנו'
[מ˘יח˙ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב:]

‰ו‡  לז‰  ‰יעוˆ‰  ‰עˆ‰  ופרטים,  ענינים  ב‡יז‰  בבליט‰  ˘לו  ‰ב‰מי˙  ˘‰נפ˘  מי 
בו  זור˜  ˘לו  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ליˆלן  ˘רחמנ‡  מי  כ‚ון  „ו˜‡,  מע˘יו˙  „מˆו˙  עבו„‰ 
ספי˜ו˙ ב‡מונ‰ וכ‰‡י ‚וונ‡, ˘בפרטיו˙ ‰י‡ ‰‰טי‰ ל„חו˙ בפס˜נו˙ ענין טוב ˘‡ומר 
בכל  ספי˜ו˙  ל‰טיל  ˘מל‡כ˙ו ‰י‡  עמל˜,  ˘ל  ובכלל[ו˙] — ‰"‡˘ר ˜רך"  לו ‰זול˙, 

‰ענינים ‚ם ‰ו„‡יים ביו˙ר, ומ‰ ‚ם בעניני ‡מונ‰, 'עמל˜' ב‚ימטרי‡ 'ספ˜'.

˘ל‰ם  ‰ב‰מי˙  ˘‰נפ˘  ‡לו  ‡מנם  מע˘יו˙.  „מˆו˙  ‰עבו„‰  ‰ו‡  ז‰  לכל  ו‰עˆ‰ 
‰י‡ בבליט‰ ב‡ח„ מ‰פרטים ‰נ"ל ‡ו ב‰„ומ‰ לז‰, ‰נ‰ ‡לו ˆריכים ל‰ניח ‡˙ עˆמם 
מˆו˙ „רבנן  ו‚ם  ול‰˘י‚ם,  לר„וף ‡חרי‰ם  ˘ˆריכים  ו‰ו‡  מע˘יו˙,  למˆו˙  ול‰˙מסר 

‡פילו ‰י„ור מˆו‰ כו'. 

ˆריך  לילך,  ˘מ˙ביי˘ים  ומ‰ם  ‡ו˙ו  ˘מבטלין  ˘י˘  ˘לנו'  'מים  למ˘ל  וכמו 
˘‰ו‡  ‰‚ם  רפו‡˙ו,  ˙‰י‰  וז‡˙  וכלל,  כלל  ל‰˙ביי˘  ו˘ל‡  ב‰י„ור  ז‡˙  לע˘ו˙  ‰ו‡ 

ב„רך ס‚ול‰.

(˙ור˙ ˘לום, עמ' 441 — מר˘ימ˙ כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ı נ"ע)

1. ‰ענין בעבו„‰ ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ל‰ˆ״ˆ פ׳ ויˆ‡ ס„׳׳‰ ו˘ב˙י ב˘לום. ‰מ˘ך מים רבים ˙רל״ו 
פ˜"ל ו‡ילך. ועו„. — ‰ער˙ כ״˜ ‡„מו״ר זי"ע.

אוצרות המועדים י

נמ˘ך למעל‰ מ˘ע‰ ולפעמים  ‡חרי ‡מיר˙ — נכון יו˙ר לומר לימו„ — "˜רבן פסח",̆ 
נר‡‰  ˘‰כל ‰י‰  ˘כזו,  לחלוטין, ‰˙רוממו˙ ‡ˆילי˙  ˘ונ‰  בבי˙ ‡ור  זרח  וחˆי,  ˘ע‰ 

˘מח, כל „בר ˘‰עין ˘זפ˙ו נ˘‡ חן מיוח„.

לימו„  בין  ˘עו˙ ‰ב„ילו  מספר  מו˜„מ˙.  ב˘ע‰  מנח‰  מ˙פלל  פסח ‰י‰ ‡בי  בערב 
˜רבן פסח לבין ˙פיל˙ ערבי˙, ב‰ן ‰י‰ מ˘וחח לרוב בענייני ˜בל‰ וחסי„ו˙ ˘ל ˜רבן 

פסח ומ˘מעו˙ם בעבו„‰. כן ‰י‰ מספר וחוזר על פירו˘ים ב‰‚„‰ ˘˘מע מן ‰סב‡.

ליל ‰˘ימורים נˆנı מכל פינ‰, ריח ‰‚‡ול‰ נ„ף מכל „בר
˘רר ‡ז מˆב ˘ל ˜ור˙ רוח. ‰מˆב רוח ˘ל ערב פסח ‡חרי לימו„ "˜רבן פסח" ‰י‰ 
ל‡ ר˜ ‰כנ‰ ליום טוב, ‡ל‡ ‰ו‡ עˆמו ‰י‰ יום טוב ממ˘, ˘מח‰ ‰ב‡‰ ממח˘ב‰ טוב‰ 

ב˙˜וו˙ ‰‚„ולו˙ ו‰טובו˙ ביו˙ר ˘ל בי‡˙ ‰מ˘יח.

בעונ‚  בכך  ומ˙עס˜ים  ומ˜ריבים ‡˙ ˜רבן ‰פסח  נבנ‰  בי˙ ‰מ˜„˘  ב‡,  מ˘יח  ‰נ‰ 
˘רר‰  פסח  בערב  כסלו.  י"ט  ˙ור‰ ‡ו  מ˘מח˙  ˘ונ‰  פסח ‰י‰  ערב  ˘ל  כז‰ — ‰עונ‚ 

‰˙רוממו˙ ˘ל עונ‚ ו˜ור˙ רוח — במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

˘נמˆ‡ים  מור‚˘  ‰י‰  „בר,  מכל  נ„ף  ‰‚‡ול‰  ריח  פינ‰,  מכל   ıנˆנ ‰˘ימורים  ליל 
בני  לנו  ר˜  ו˘˘ייך  ˘י˘נו  „בר  י˙רח˘  ר‚ע,  ועו„  ר‚ע  עו„  ‰נ‰,  ‰נ‰  מיוחס,  במˆב 

י˘ר‡ל בלב„.

בעו„ ˘ע‰, בעו„ חˆי ˘ע‰, י˘מע ˜ול ‰' ‰חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ "ליל ˘ימורים ‰ו‡ ל‰' 
וכו' ˘ימורים לכל בני י˘ר‡ל ל„ורו˙ם" (˘מו˙ יב, מב), וכל בני י˘ר‡ל בכל מרחבי ˙בל 
˘ל  רב‰ ‰מˆו‰  ב˘מח‰  ל˜יים  ובמע˘‰ ‡ח„,  ב„יבור ‡ח„  במח˘ב‰ ‡ח˙,  י˙‡ח„ו 

לספר ביˆי‡˙ מˆרים.

‰‡ויר רוע˘ וסו‡ן ב˜ול ˘מח˙ ‰˙פיל‰
במˆב רוח מרומם ונעל‰ כז‰ ונטול „‡‚ו˙, ‰יו ‰ולכים ל"מנין" ל˙פיל˙ ערבי˙. ‰י‰ 
˘‰פנים ‰יו  ˘למרו˙  עין ‰רע,  בלי  לר‡ו˙ ‡˙ ˜‰ל ‰מ˙פללים ‰‚„ול,  רוחני  עונ‚  ז‰ 
ממ˘,  זרחו  מרומם,  רוח  במˆב  כולם  פסח — ‰יו  לכבו„  מן ‰‰כנו˙ ‰˜˘ו˙  מ‡ומˆו˙ 
סיי„ו  ע˙‰  ז‰  וב‰ירים,  נ˜יים  וכ˙לי ‰"מנין" ‰יו  נ˜יים, ‰רˆפ‰  ב‚„ים  לבו˘ים  כולם 
‡ו˙ם, וב„ממ‰ מחכים כולם ל"˘יר ‰מעלו˙", [‰˙חל˙ ‰פסו˜ים ‰נ‡מרים לפני "ברכו" 

ע"י ‰˘"ı] ‰˘מח ˘ל ˙פיל˙ ערבי˙.

˜ול ‰מון נעים במיוח„ ˘ל ˜ולי ˜ולו˙ נ˘מע כ‡˘ר ‰חלו לומר "‰לל", ‰‡ויר רוע˘ 
וסו‡ן ב˜ול ˘מח‰ ומזמר לזמר נע˘‰ ˜ול ‰מ˙פללים חז˜ ובטוח יו˙ר.



י‡חג הפסח

כ˘‰‚יעו ל"‰ו„ו ל‰' כי טוב" ‰י‰ ‰לב מ„בר, נע˘‰ "‰ו„ו" כז‰ ˘מל‡כים ˆריכים 
ל‰˙ביי˘ מפניו.

‰˘˜ט ˘‡חר "מן ‰מיˆר" ‰י‰ נ˜טע ברעם ˘ל "‡נ‡ ‰' ‰ו˘יע‰ נ‡, ‡נ‡ ‰' ‰ˆליח‰ 
ח„ור  טוב"  יום  "‚וט   — ˘מח"  ב"ח‚  מס˙יימ˙  ‰˜ו„˘,  ‰„ר˙  מל‡˙  ו‰˙פיל‰,  נ‡", 

‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

כמ‰ יפ‰ ולבבי˙ ‰י‡ ברכ˙ "ח‚ ˘מח" — ‚וט יום טוב, בבני י˘ר‡ל ˘יחיו, וכמ‰ יפ‰ 
‰י‡ ‰י˙‰ בזמנים עברו.

‰רוחניו˙ ˘ברוחניו˙ — ‰˘יחו˙ ו‰פירו˘ים על מ‡מרים 
ופסו˜י ‰‰‚„‰

‰עונ‚ יום טוב ‡מי˙י ‰י‰ ב˘ע˙ ‰ס„רים, בס„ר ‰ר‡˘ון ובעי˜ר בס„ר ‰˘ני כ˘ל‡ 
‰יו מו‚בלים בזמן כמו בס„ר ‰ר‡˘ון [בס„ר ‰˘ני, יו"ט ˘ני ˘ל ‚לויו˙, ל‡ ‰˜פי„ו על 

‡כיל˙ ‰‡פי˜ומן לפני חˆו˙].

‡ב ‰סב‡ — ‰ˆמח ˆ„˜ — ‡מר לסב˙‡ ˘לס„ר ˘ל פסח י˘ ל‰עמי„ על ‰˘ולחן כל 
כלי ‰כסף ו‰ז‰ב, זכר לרכו˘ ‰‚„ול ˘‰י‰ ביˆי‡˙ מˆרים, בˆור‰ ‚לוי‰, ˘כן ‰רי ז‰ 

ליל ˘ימורים.

מלב„ ‰חן ‰‚˘מי ˘ל פמוטי ‰כסף ‰רבים ו‰נרו˙, כלי ‰כסף ו‰ז‰ב ˘על ‰˘ולחנו˙, 
‰˘ולחן ‰‚„ול ו‰‡רוך כ˘מסביבו מסובים בני ‰מ˘פח‰, ˜רובים ו‡ורחים, בעלי ˆור‰ 
רבו˙ינו  מכ"˜ ‡בו˙ינו  בירו˘‰  ˘‰יו  כלי ‰˜ו„˘  ˘ב‚˘מיו˙—  ‰רוחניו˙  פנים,  ו‰„ר˙ 
„˜], מ‰סב‡ [‰רבי מ‰ר"˘],  ‰˜„ו˘ים, מ‰רבי ‰ז˜ן, ‰רבי ‰‡מˆעי, מ‡ב ‰סב‡ [‰ˆמח̂ 
ו‰‚˘מיו˙ ˘ברוחניו˙ — ˙ו‡ר ‰פנים ‰˜„ו˘ ו‰יפ‰, פני ˜ו„˘ ‰˜„˘ים [‰כוונ‰ ל‡ביו, 
‰עי˜ר  ‰י‰   ,‰„‚‰‰ ‡מיר˙  ˘ל  ‰נעים  ו‰˜ול  ‰מרומם  ‰רוח  מˆב  עם  ‰ר˘"ב]  ‰רבי 
על  [˘נ‡מרו   ‰„‚‰‰ ופסו˜י  מ‡מרים  על  ו‰פירו˘ים  ˘ברוחניו˙— ‰˘יחו˙  ‰רוחניו˙ 

˘ולחן ‰ס„ר].

‰יופי ו‰רוממו˙ ˘ל "‰‚בר˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר"
 ˙‡ ˘סי„ר  לפני  ‰ס„ר.  בעריכ˙  ‚ם  כך  מסו„ר.  בס„ר  ‰עניינים  כל  ‰יו  ‡בי  ֈ‡ˆל 
˘לו˘ מˆו˙ ‰מˆו‰, וכן לפני סי„ור ‰˜ער‰ ו‡מיר˙ ‰‰‚„‰, ‰י‰ מעיין בסי„ור ‰‡ריז"ל 

˘‰י‰ מונח על ‰˘ולחן.

‰יו  וחˆי  ע˘ר  ל˘ע‰  וע„  בערך  ˘מונ‰  ב˘ע‰  מ˙חילים  ‰יו  ‰ר‡˘ון  ‰ס„ר   ˙‡ֈ
‡ומרים ‡˙ ‰‰‚„‰ ומ˘וחחים בענייני ‰‰‚„‰. ב˘ע‰ ‡ח˙ ע˘ר‰ ‰י‰ ‡בי כבר ממ‰ר 

ל‡כול כזי˙ ‰מˆ‰, מרור, כורך, כ˘כל פרט מ‰וו‰ עבו„‰ נעימ‰ מיוח„˙.

אוצרות המועדים י„

‰˘‚‰ ‰מבי‡‰ ‡˙ ‰מ˘י‚ לענו‰ וביטול
לי˘י, י' בניסן ‰יי˙י ב'יחי„ו˙' ‡ˆל כ"˜ ‡‡מו"ר [‰מ‰ר"˘], וב‡ו˙‰ ‰ז„מנו˙  ביום̆ 

‡מר לי:

‰‰ב„ל בין מˆ‰ וחמı ‰ו‡ ב‡ו˙יו˙ ‰׳ וח׳.

ופ˙וח‰  ˜וים  מ˘ל˘‰  מורכב˙  ˘‰ח'  בכך  ‰ו‡  וח׳  ‰׳  ‰‡ו˙יו˙  ב˙מונ˙  ‰‰ב„ל 
מלמט‰. ו‰רמז בעבו„‰ ‰ו‡ ˘‰‡„ם ˘˜וע ר˜ בענינים ‚˘מיים.

˙מונ˙ ‰‡ו˙ ‰׳ ‰י‡ כמו ח' ר˜ ז‡˙ ˘‰˜ו ‰˘מ‡לי ˜ˆר ˜ˆ˙ ופ˙וח למעל‰. ‰רמז 
בעבו„‰ ‰ו‡ ˘‡מנם ‰‡„ם ˘˜וע בענינים ‚˘מיים ‡בל ‰ו‡ חו˘ב ‚ם ‡„ו˙ ˙˘וב‰.

חמı ומˆ‰ ‰ם י˘ו˙ וענו‰. חמı עול‰ ו˙ופח כמו ‚ס ‰רוח ‰מ˙נפח ו‡ילו מˆ‰ ‰י‡ 
לחם עוני, כמו עניו ‰רו‡‰ ˙מי„ במעלו˙ ‰זול˙ ובטל בפני ‰זול˙.

עיס‰  ˘על  עיס‰, ‡ל‡  לע˘ו˙  מים ‡י ‡פ˘ר  בלי  למים,  ˘ני‰ם  נז˜˜ים  ומˆ‰   ıחמ
‡ח˙ פועלים ‰מים ועו˘ים ‡ו˙‰ לחמı ועל עיס‰ ˘ני‰ ˘נע˘י˙ מˆ‰.

י˘נו ‡ופן ב‰˘‚‰ ˘עו˘‰ ‡˙ ‰מ˘י‚ ל'י˘' ו‚ס ‰רוח וי˘נו ‡ופן ב‰˘‚‰ ‰עו˘‰ ‡˙ 
‰מ˘י‚ לעניו ובטל.

‰‰˘‚‰ ‰מבי‡‰ לעבו„‰ בפועל בכלל ול˙˘וב‰ בפרט — ‰י‡ ‰‰˘‚‰ ‰‡מ˙י˙.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˙פז–ח)

רוˆים 'מים ˘לנו' בלי ˙נ‡ים
בי״ט כסלו ˙רס"‚ בליוב‡וויט˘, נ„ח˜ ‰˜‰ל ל˘מוע ‡˙ ‰„ברים, ‡מר ‡ז ‰ו„ כ"˜ 
‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב]: ניכר ‰„בר ˘רוˆים ר˜ ל˘מוע ("‰ערן") ול‡ לחו˘ ול‰ר‚י˘ 

("„ער‰ערן"), מ‰‚ע‚ועים ניכר ב‡יזו „ר‚‰ נמˆ‡ים — ‡ם ב'ל˘מוע' ‡ו ב'ל‰ר‚י˘'.

ר"י ‡˘‰  מב, ‡) "‡מר  מ‡מר ‰‚מר‡ (פסחים  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‰סביר ‡ז ‡˙  ‰ו„ 
ל‡ ˙לו˘ ‡ל‡ במים ˘לנו. „ר˘‰ רב מ˙נ‰ בפפוני‡, למחר ‡יי˙ו כולי עלמ‡ חˆביי‰ו 
[=כ„י‰ם] ו‡˙ו ל‚בי‰ ו‡מרו לי‰ ‰ב לן מי‡, ‡מר ל‰ו ‡נ‡ במי‡ „בי˙ו [=˘לנו (מל˘ון 
לינ‰)]". ב˙חל‰, כ˘ח˘בו ˘"מים ˘לנו" ‰כוונ‰ למים ‰˘ייכים לנו — ב‡ו כולם, ו‡ילו 

כ˘נו„ע ל‰ם ˘‰כוונ‰ למים ˘לנו ‰ליל‰, ‡ין כבר מי ˘יבו‡. 

[ובי‡ר ‰„ברים בעבו„˙ ‰':]

נ‡ים,  לנו — ‰˘ייכים לנו [מכבר ו]בלי̇  ‰מים ‰ם̆  ור‰. ב˙חל‰ כ˘ח˘בו̆  מים ‰ם̇ 
ור˜ מ‚יעים ל˘מוע ("‰ערן") — ב‡ו רבים, ו‡ילו למ˘מעו˙ ˘ל מים ˘לנו במובנם — 



 מים שלנו — 
השגה המביאה לביטול

לקט אודות ענין 'מים שלנו' בעבודת ה' 'מים שלנו' — באופן לימוד התורה 
ובשמיעת דברי חסידות. סגולה למלחמה נגד הנפש הבהמית — התעסקות 

בהכנת 'מים שלנו'. 
 

 

'מים ˘לנו' — ˘‰‰˘‚‰ ˙פעל ביר‡˙ ˘מים ובמ„ו˙ טובו˙
[˘ח כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב:]

‡מר  ˙רל"ו,  ב˘נ˙  ‡מר  [‰מ‰ר״˘]  ‡‡מו"ר  ˘כ"˜  רבים״  ״מים  ‰מ‡מר  ב‰מ˘ך 
ב˘ב˙ פר˘˙ וי˜ר‡ מ‡מר ‰מ˙חיל ״‡מר רב י‰ו„‰, ‡˘‰ ל‡ ˙לו˘ ‡ל‡ במים ˘לנו״ 

(פסחים מב, ‡).

ב‡ו˙ו מ‡מר ‰סביר ‡בי ‡˙ ‰מ˘מעו˙ ˘ל ״מים ˘לנו״, ‰ענין בז‰ ˘‰מים עומ„ים 
במ˜ום ‡ח„ וזרימ˙ ‰מים נעˆר˙. טבע ‰מים ל‰˙פ˘ט ו‡ילו מים ˘לנו ‰ם מים כ‡ל‰ 

˘‡ינם זורמים ו‡ינם מ˙פ˘טים.

מים מובנם ‚ם ‰˘‚‰, וב‰˘‚‰ ˘˙י „ר‚ו˙: י˘נ‰ ‰˘‚‰ ‰מ˙פ˘ט˙ וזו כל מˆי‡ו˙‰ 
 ‰‚˘‰‰ פעול˙  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‡ם  כי  ‡ˆל‰,  ‰עי˜ר  ‰‰˙פ˘טו˙  ˘‡ין   ‰‚˘‰ וי˘נ‰ 

[=‰˙וˆ‡‰ ‰מע˘י˙].

מים ˘לנו ‰ם ˘‰‰˘‚‰ ˙פעל ביר‡˙ ˘מים ובמ„ו˙ טובו˙, וכ„י ˘י‰י‰ מˆ‰ ˆריכים 
למים ˘לנו, ˘ז‰ו ‰יסו„ ˘ל מˆ‰, "מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡" ו"מיכל‡ „‡סוו˙‡".

אוצרות המועדים יב

„רכים רבו˙ בעבו„˙ ‰' ‰י‰ ני˙ן ללמו„ כ˘ר‡ו ו‰ס˙כלו ‰יטב ‡יך ‡בי ˘ו˙‰ ‡˙ 
‡רבע ‰כוסו˙ ו‡וכל ‡˙ כזי˙ ‰מˆ‰ ו‰מרור.

בכל ‰עבו„ו˙ ‰‡מורו˙ ר‡ו ˘‚˘מיו˙ ‰‚וף ‡יננ‰ ˙ופס˙ מ˜ום כלל, ‰ו‡ — ‰‚וף — 
‰נו ר˜ כפועל ומ˜יים רˆון ‰נפ˘. וכל ז‰ נע˘‰ ב˘לוו‰ ובמ˙ינו˙ כזו ˘‰יו מעוררים 

„רך ‡רı ˘ל מור‡ ופח„ מ˙וך ‡‰ב‰ וחיב‰ פנימי˙.

מ‡לי‰ם  ˘זל‚ו  ‰„מע  ‡‚לי  עם  יח„  נרחב˙  רˆון  ˘ביעו˙  ˘‰ביעו  ‰˜„ו˘ו˙  פניו 
‰יופי  כל  ב‰ם  ‰˘˙˜פו  ‰ר‚יל,  ‰‡נו˘י  ‰טבע  מן  מרּוממים  ‰יו  מרור,  ‡כיל˙  ב˘ע˙ 

ו‰רוממו˙ ˘ל "‰‚בר˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר".

(לי˜וטי „יבורים [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] חל˜ ‡' עמ' 481, 8-681)

•

‡כיל‰ רוחני˙ 
בליל‰ ‰ר‡˘ון  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב], ‰ן  ס„ר ‡כיל˙ ‰‡פי˜ומן ‡ˆל ‰ו„ 
˘בו „יי˜ו מ‡„ ל‡כול ‡˙ ‰‡פי˜ומן לפני חˆו˙ ‰ליל‰, ו‰ן בליל‰ ‰˘ני ˘‡כלו ל‡חר 
חˆו˙, ‰י‰ ‡כיל‰ רוחני˙. ר‡ו במוח˘ ‡יך י‰ו„י ‰ו‡ למעל‰ מ‰ר‚˘ ‰‚˘מי. לכל ‡לו 

˘ר‡ו ‡˙ פני ˜ו„˘ו מ‡ירים, ‰י‰ מור‚˘ כי עסו˜ים ב‰ר‚˘ ‰‡לו˜י ˘ב‡ו˙‰ ‡כיל‰.

בברכ˙ ‰מזון ובמזי‚˙ כוסו ˘ל ‡לי‰ו ‰י˙‰ מור‚˘˙ רוחניו˙.

ל‡  ‡˘ר  ‰‚ויים  על  חמ˙ך  "˘פוך  ב‡מיר˙  ˙חנונים  ˘ל  ב˜ול  ‰לבבי˙  ‰‡מיר‰ 
י„עוך" — ˘‡ינם רוˆים ל„ע˙ ‡ו˙ך, עורר‰ ‡˙ ‰לב, ו‰מילים "כי ‡כל ‡˙ יע˜ב ו‡˙ 
נו‰ו ‰˘מו", עוררו „מעו˙ לבביו˙. ‡ך מי„ נ˘מע‰ ‰˜רי‡‰ ‰לבבי˙ ‰פנימי˙: "ל˘נ‰ 

‰ב‡‰ בירו˘לים".

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] עמ' פ)


