
˘ניים
על

אח˙

י נ י זול˙ו בענ כא˘ר מ˘וחח האחד עם 

זה מˆב – הרי  יחד  ולומדים   , ה' עבוד˙ 

נגד "נפ˘-אלו˜י˙"  ˘ל ˘˙י 

"נפ˘-טבעי˙" אח˙.
כ' טב˙  ום  י ום  הי

- לימוד מתורתו של הרבי בחברותות לקראת י"א ניסן -

ב"ה



- יום רביעי ד' ניסן -

מה נ˘˙נה הלילה הזה

 

˘בכל הלילו˙ - כל ימו˙ ה˘נה.

אנו . . בין יו˘בים - אמנם אנו כפופים ל˜ב"ה ולא עומדים

לגמרי על דע˙ינו, אבל גם לא בטלים לגמרי, הרא˘ ˘לנו

נ˘אר למעלה.

בין מסובים - ור˜ לפעמים אנחנו מורידים גם א˙ הרא˘

ובטלים לגמרי.

 

הלילה הזה כולנו מסובים - בליל הפסח כולנו בביטול גמור

ל˜ב"ה.

ועל זה הבן ˘ואל מה נ˘˙נה  הלילה הזה - איך זה ˘בלילה

הזה אנו בדרגה ˘אנו לא ˘ייכים אליה כל ה˘נה.

 

וה˙˘ובה על כך, ˘זוהי סגול˙ו ˘ל חג הפסח. ˘הרי, עבדים

היינו לפרעה במˆרים ב˘פל המדרגה, ובכל זא˙ ויוˆיאנו ה'

אל˜ינו מ˘ם.

גדול לילה זה ˘בו י˘ כוח לכל יהודי לה˙עלו˙ מעל כל

המיˆרים והמגבלו˙ ˘לו ולה˙עלו˙ למדרגה גבוהה ביו˙ר.

 

חידו˙ היום:
א. היכן י˘נן עוד ˘אלו˙ בהגדה מלבד ארבע˙ ה˜ו˘יו˙ ˘ל מה

נ˘˙נה? [3]

ב. סימן על הכרי˙ = אוכלים או˙ו בליל הסדר?

 

 



- יום חמישי ה' ניסן -
ואילו לא הוˆיא...

ם, ֲהֵרי ָאנּו ƒָרי ¿̂ ƒּמ ƒינּו מ ֵ̇ רּוך¿ הּוא ֶא˙ ֲאבֹו ׁ̆ ּבָ דֹו ָּ̃ יא ַה ƒ̂ ּלּו לֹא הֹו ƒא ו¿

ם ƒָרי ¿̂ ƒמ עֹה ּב¿ ַפר¿ ינּו ל¿ ƒים ָהי ƒד ּבָ ע¿ ֻ ׁ̆ ֵני ָבֵנינּו מ¿ ּוָבֵנינּו ּוב¿

 

האם באמ˙ היינו מ˘ועבדים עד היום הזה? והרי מלכ˙חילה

נ˜בע ˘גלו˙ מˆרים ˙היה ר˜ לארבע מאו˙ ˘נה. 

 

ה˙˘ובה לכך, ˘˜ביעה זו הי˙ה ר˜ ל˘יעבוד הג˘מי והוא אכן

היה מס˙יים – גם ללא יˆיא˙ מˆרים - אחרי ארבע מאו˙ ˘נה.

אבל אז בני י˘ראל היו נ˘ארים ב'מˆרים' מרˆונם מפני ˘היו

˘˜ועים בטומא˙ מˆרים. ויו˙ר מכך, מבלי יכול˙ לה˙עלו˙ מעל

עˆמם ולˆא˙ ממגבלו˙יהם האי˘יו˙.

ר˜ בכח יˆיא˙ מˆרים ˘ה˜ב"ה הוˆיא א˙ בני י˘ראל מטומא˙

מˆרים יכלו בני י˘ראל – לדורו˙ם, לא ר˜ להפטר מ˘יעבוד

מˆרים, אלא גם לה˙עלו˙ מעל טומא˙ מˆרים.

ביˆיא˙ מˆרים ני˙ן לכל יהודי לדורו˙ הכח המיוחד לˆא˙ מכל

מˆב מגביל בו הוא נמˆא, ולה˙עלו˙ למˆב טוב יו˙ר. ולכן אנו

מˆווים להזכיר יˆיא˙ מˆרים בכל יום בלילה וביום, בכל מˆב בו

יהודי נמˆא בין במˆב ˘ל לילה – חו˘ך, יכול הוא להחלı ממנו.

ובין ביום - באור, אל לו להס˙פ˜ בדרג˙ו אלא הוא יכול וˆריך

לה˙עלו˙ ממנה לדרגה עליונה כל כך עד ˘דרג˙ו ה˜ודמ˙

נח˘ב˙ ל'מיˆר' ביחס לדרג˙ו החד˘ה. 

 

חידו˙ היום:

א. מי היה ר˘ע יו˙ר מפרעה?

ב. מהו י˜נה"ז? ולמה נפגו˘ או˙ו ה˘נה?



- יום שישי ו' ניסן -
˘ב˙ הגדול

˘ב˙ הגדול נ˜רא˙ על ˘ם 'הנס הגדול' ˘היה בה, כ˘ראו

בכורי מˆריים בע˘ירי בניסן  ˘חל ב˘ב˙, א˙ בנ"י לו˜חים

א˙ הכב˘ ל˜רבן פסח, כהכנה למכ˙ בכורו˙ ויˆיא˙ מˆרים,

פנו לפרעה ˘י˘לחם, כדי ˘הם – הבכורים, לא יפגעו. מ˘סרב

פרעה, הם פ˙חו במלחמה והכו במˆרים – וזה כוונ˙ הפסו˜

"למכה מˆרים בבכוריהם".

 

מדוע אנו מˆיינים אירוע זה ˘לכאורה לא בא ממנו לי˘ראל

˘ום רווח? ומדוע אנו מˆיינים או˙ו ב˘ב˙ לפי היום ב˘בוע,

ולא לפי ה˙אריך ככל המועדים? 

 

ימי החוד˘ הנמנים לפי הלבנה המ˙חד˘˙, מבטאים א˙

ההנהגה האלו˜י˙ בעולם ˘י˘ בה ˘ינוי. ימי ה˘בוע הנמנים

לפי מהלך ה˘מ˘ ˘מהלכה ˜בוע, מבטאים א˙ ההנהגה

הטבעי˙ בעולם – המס˙ירה על האלו˜ו˙, ˘היא ˜בועה.

הנס הגדול ב˘ב˙ הגדול היה, ˘בכורי – ה˙ו˜ף - ˘ל מˆרים –

המיˆרים המגבילים ומס˙ירים א˙ האור האלו˜י, הם עˆמם

נכנעו ורˆו ל˘חרר א˙ עם י˘ראל ואף הכו א˙ אנ˘י פרעה –

ההס˙ר עˆמו הפך לאור. 

לכן נס זה מˆויין דו˜א לפי ימי ה˘בוע – המבטאים א˙

ההס˙ר – ˘הפך לאור. 

 

חידו˙ היום:
א. סיבה נוספ˙ למה נ˜רא˙ ˘ב˙ זו ˘ב˙ הגדול - ˘ייך למנהגינו ר˜ ב˘נה

עם ˜ביעו˙ כמו ˘נה זו.

ב. אחרי איזה מכה נכנעו: החרטומים? העם במˆרים? פרעה?

 
 



- יום ראשון ח' ניסן -

ıביעור חמ

 

החמı והמˆה ע˘ויים מאו˙ם חומרים - ˜מח ומים, מה ההבדל

ביניהם? מדוע החמı כל כך מגונה עד ˘ˆריך לבער או˙ו לגמרי

ואילו המˆה היא מˆווה?

החמı - הוא כא˘ר ה˜מח והמים "טופחים ומ˙רוממים", וזה רומז

על ה"י˘ו˙" ˘ל היהודי כ˘הוא מרגי˘ א˙ עˆמו כמˆיאו˙

ח˘ובה לעˆמו - הגאווה.

המˆה - היא כא˘ר היהודי מבין ˘הוא לא מˆיאו˙ לעˆמו, אלא

כל ענינו הוא לע˘ו˙ א˙ רˆונו ˘ל ה˜ב"ה בעולם.

כל מע˘ה ˘היהודי עו˘ה, אם הוא עו˘ה א˙ זה ב˘ביל עˆמו,

זה "חמı". אם עו˘ה זא˙ ל˘מו ˘ל ה˜ב"ה זו "מˆה" ו"מˆווה".

ביעור החמı מהבי˙, היא העבודה החיˆוני˙.

ביעור החמı - היˆר הרע, מהנפ˘ היא העבודה הפנימי˙.

כפי ˘מב˜˘ים ב'יהי רˆון' ˘אומרים ב˘ע˙ ביעור החמı "כ˘ם

˘אני מבער החמı . . כך ˙בער . . וא˙ רוח הטומאה ˙עביר . .

וא˙ יˆרינו הרע כו'"

,ıלכן, מ˜פידים להניח בבדי˜ה וכן ל˘רוף ע˘רה פ˙י˙ים ˘ל חמ

לרמוז על ע˘ר כוחו˙ הנפ˘ ˘ל הנפ˘ הבהמי˙ ˘או˙ם י˘

לבער

 

חידו˙ היום:

א. "מריבה" בליל הסדר, ואפילו אוכלים או˙ה ומ˜יימים מˆוה?

ב. מי הרא˘ון ˘ע˘ה מˆו˙? ו˘ם י˘ רמז למה ˘עו˘ים א˙

מˆו˙ עגולו˙, מהו?

 



- יום שני ט' ניסן -

פסח באביב

 

ֹו˙ ּ̂ חג הפסח ˜˘ור עם האביב, כˆיווי ה˙ורה "ֶא˙-ַחג ַהּמַ

יב". ƒָהָאב ׁ̆ מֹוֵעד ֹחֶד מֹר . . ל¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇

 

האביב הוא זמן לבלוב ופריחה, ˘הם ה˙חל˙ הˆמיחה

המביאה בע˜בו˙יה א˙ ה˜ˆיר והאסיף. כך גם חג הפסח - זמן

הולד˙ו ˘ל עם י˘ראל - הוא רא˘ון למועדים ובע˜בו˙יו

מגיעים: חג ה˘בועו˙ - מ˙ן ˙ורה, וחג הסוכו˙ - ˘ענינו

החדר˙ האלו˜ו˙ בחיי היום יום.

 

נ˜ודה נוספ˙, 

הפריחה באביב מגלה, כי זה ˘העˆים עמדו ˘וממים בחורף

זה לא ביטוי לחורבן ו˜ל˜ול, אלא זוהי ההכנה הנדר˘˙

לˆמיח˙ האביב. כך חג הפסח מלמדנו כי גלו˙ מˆרים וכן כל

הגלויו˙ הבאו˙ בע˜בו˙יה, אינן ס˙ם חורבן ו˘ממה אלא הן

מהוו˙ הכנה נדר˘˙ לגאולה הבאה בע˜בו˙יהן

 

חידו˙ היום:

א. מה ה˜˘ר בין מˆוו˙ ביכורים לליל הסדר?

ב. כמה ˘מו˙ י˘ לחג הפסח, ומה כל ˘ם מבטא?

 



- יום שלישי י' ניסן -

˘ביעי ˘ל פסח - סעוד˙ מ˘יח

 

ָך ¿̇ א ֵ̂ יֵמי  ƒגאול˙ מˆרים היא הפ˙ח לגאולה הע˙ידה כנאמר "ּכ

ָלאֹו˙",  פ¿ ƒֶאּנּו נ ם ַאר¿ ƒָרי ¿̂ ƒמ ıֵמֶאֶר

˘ביעי ˘ל פסח ˘הוא גמר גאול˙ מˆרים ˜˘ור במיוחד עם

הגאולה הע˙ידה ˘היא גמר גאול˙ י˘ראל, הדבר גם ניכר

ב˜ריא˙ היום ב˙ורה, ˘יר˙ 'אז י˘יר' (בל˘ון ע˙יד) הרומז˙ על

˘יר˙ הגאולה, וכן ההפטרו˙ ˘ל ˘ביעי ˘ל פסח ואחרון ˘ל

פסח ˜˘ורו˙ עם המ˘יח והגאולה. 

 

כפי ˘בכל ˘נה מאיר ביום זה מחד˘ האור ˘ל ˜ריע˙ ים סוף

וגאול˙ מˆרים, כך מאירה ביום זה האר˙ המ˘יח והגאולה

הע˙ידה.

כדי להחדיר הארה זו בגופו ˘ל היהודי ובעולם הג˘מי, הנהיג

הבעל ˘ם טוב לאכול סעודה ˘לי˘י˙ בחג האחרון ˘ל פסח

לכבוד האר˙ הגאולה ˘ביום זה - סעוד˙ מ˘יח, וכן נהגו להוסיף

על אכיל˙ המˆה - ˘היא לחם עוני וטעמה מועט - ול˘˙ו˙

בסעודה זו ארבע כוסו˙ יין - ˘הוא מענג ומ˘מח - כנגד ארבע

כוסו˙ ˘ל נחמו˙ ˘ע˙יד ה˜ב''ה לה˘˜ו˙ א˙ י˘ראל בגאולה

הע˙ידה לבוא ב˜רוב ממ˘.

 

חידו˙ היום:

א. ארבעה עמדו על הים: ˆור וˆיר, ˆאן וˆר. ˆר הˆי˜ לˆאן,

ıוˆאן ˆע˜ לˆיר, ˆיר ˘יווע לˆור, וˆור ˆיוה לˆיר, ˆא וחל

ˆאני מיד ˆר. מי אלו הארבעה? [חיד˙ האבן עזרא]

ב. ברא˘ון - ברא˘י˙ו, ובאחרון - באחרי˙ו. מי אני?

 



ויאמינו בה' ובמ˘ה עבדו

בסיום יˆיא˙ בני י˘ראל ממˆרים נאמר "ויאמינו בה' ובמ˘ה

עבדו" ומיד כ˘זה ˜ורה "אז י˘יר מ˘ה ובני י˘ראל" – א˙

ה˘ירה וההודיה על יˆיא˙ מˆרים ועל הגאולה הע˙ידה.

בזכו˙ האמונה במ˘ה ˘ה˙בססה ביˆיא˙ מˆרים, נ˙בטל

לגמרי ˘יעבוד בנ"י ל'מˆרים' ונ˜רע להם הים, וכן בזכו˙

אמונה זו י˘ להם א˙ הכוח להגיע אל הגאולה.

המדר˘ אומר על פסו˜ זה "כל מי ˘מאמין ברועה נאמן

כאילו מאמין במאמר ˘ל מי ˘אמר והיה העולם". 'הרועה

הנאמן' דואג ומטפח א˙ האמונה המוח˘י˙ ב˜רב ˆאן

מרעי˙ו ודואג ˘גם בחו˘ך הגלו˙, בזמנים ˘ל ˜ו˘י והס˙ר

פנים אור האמונה לא יכבה. 

זא˙ הסיבה ˘יˆיא˙ מˆרים ומ˙ן ˙ורה לא היו ע"י ה˙גלו˙ו

˘ל ה˜ב"ה בלבד, אלא גם באמˆעו˙ מ˘ה רבינו. כי הה˙גלו˙

האלו˜י˙ היי˙ה ר˜ לפי ˘עה, ואם האמונה היי˙ה מ˙בסס˙

ר˜ עליה, היה בה ח"ו הפס˜. אבל מ˘ה רבינו י˘ לו המ˘ך

על ידי רועי י˘ראל ˘בכל הדורו˙ ובהם מ˙˜יים "וגם בך

יאמינו לעולם".

 

חידו˙ היום:

א. היכן מוזכר מ˘ה בהגדה?

ב. רא˘י˙ ˘מי - אמˆע ˘מי, אמˆע ˘מי - רא˘י˙ ˘מי, סוף

˘מי - מחˆי˙ סוף ˘מי. מי אני? [חיד˙ האבן עזרא].

 

- יום רביעי יא ניסן -



נו˙נים
מ˙נה
לרבי

 
ב˘רו לרבי

"ב˘ורה טובה"
˘˙גרום לו נח˙

 

הב˘ורו˙ ˘ידווחו ב˜י˘ור ˘בפוסט
המבˆע י˘לחו במרוכז לˆיון ה˜'.


