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עבודת ה -ההכנות לפסח  ' 

כל זמן וכל מצב שהאדם נמצא בו, עליו 
להיות מודע שזהו חלק בלתי נפרד 
מעבודת ה' המוטלת עליו. אין נפק"מ אם 
העסק הוא ברוחניות, או אם הוא 
בגשמיות. לעולם, בכל מצב ובכל זמן, בכל 
נקודה שאדם נפגש עמה בחיים, ישנה 

 נקודה של עבודת ה'.

 -להתבונן בכל מצב שנפגשים יש, אפוא, 
מהו המצב, ומהי העבודה המוטלת על כל 

 יהודי במצב זה.

בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, 
כנסת ישראל שומרי התורה והמצוות, 
עמלים וטורחים בכל הכוחות לדאוג 
שחלילה לא ייכשלו בלאו ד"בל יראה ובל 
ימצא". רובם ככולם עוסקים בקיום ציווי 

ת ימים שאור לא ימצא התורה "שבע
בבתיכם" (שמות יב, יט). זהו השורש ממנו 
מתחילה העבודה, אבל כמובן שהיא 
מסתעפת והולכת אל דברים שאין להם 

 שייכות ישירה, לכאורה, לענין הפסח.

ננסה קצת להתבונן ולהעמיק בדברים, 
כיצד ניתן לקחת את ההכנות הללו ולהפוך 
 אותן לחלק מעבודת ה' שלנו, וממילא

 ההכנה עצמה תוליד בנו קרבת ה'.

 

 שלילת ה"מלומדה"

הנקודה הפשוטה היא, שבכל דבר צריך 
למצוא את הקב"ה. אין יוצא מן הכלל 

 בנקודה זו!

כשאדם ניגש להתחיל לנקות את הבית 
וכדומה, ראשית עליו לשלול את 

צריך שהבית יהיה נקי לפסח  -ה"מלומדה" 
 אז גם הוא מנקה. בשנה -וכולם מנקים 

 -שעברה וגם לפני שנתיים הוא ניקה 
ממילא אין שום סיבה שגם השנה לא 

 יעשה זאת...

כולם יודעים שבאותם מעשים של נקיון 
הבית מקיימים מצות עשה מדאורייתא, וכן 
מצות לא תעשה, אבל בין הידיעה הזו, 
למצב בו נתון האדם בשעת הנקיון, במה 

המרחק  -עוסקות מחשבותיו באותה שעה 
באופן טבעי, אדם שאינו עוצר את  גדול.

עצמו מעט ומתבונן, שקוע רק בשאלות 
מסוג: איך לנקות, מה לנקות וכמה לנקות. 
הקשר בין מעשיו לבין הקב"ה כמעט ונאבד 

 לגמרי ח"ו.

ראשית כל, אם כן, נדרשת שלילה מוחלטת 
של ה"מלומדה". להכיר בהכרה ברורה 
שעבודות ההכנה לפסח הן עבודת ה' 

לאחר מכן יש להבין מה ואיך, אבל גמורה. 
כשם שאדם ניגש לתפילה או לעסק התורה 

הן הן  -מתוך הכרה שזוהי עבודת הבורא 
 הדברים גם לגבי עבודות הנקיון הללו.

אם אדם באמת סבור שאין שום עבודת 
הבורא במעשים אלו, כמעט אפשר לומר 
שאסור לו לעשותם! שכן כבר לימדנו בעל 

הכלל היסודי, שבין ה'חובת הלבבות' את 
המותר לאסור אין כלום. אין דברי היתר 

או בכלל המצוה,  -ודברי רשות. הכל נכלל 
 או בכלל האיסור.

נשתדל לפרט מעט את הדברים, כך שכל 
אחד יוכל להגיע למצב שהכניסה לחג 
תבוא אצלו מתוך עבודת ה', ולא מתוך 

 טרדה.

 

 חמש דרגות בטעם עבודות ההכנה

נתבונן בענין, נראה  באופן כללי, אם
שמעבר למצות עשה ולא תעשה 
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מדאורייתא של ביעור חמץ, עבודת הנקיון 
 עשויה לנבוע מכמה וכמה טעמים:

בעצם, הבעל מצדו כמעט  -אפשרות אחת 
ולא היה מתחיל לעבוד [וודאי לא היה 
גומר...], שכן רוב העבודות שהוא מתבקש 
לעשות אין להן כמעט שום שייכות לעצם 

החמץ מהבית... אלא מאי? "לא טוב  ביעור
היות האדם לבדו", ואצלו עבודות הנקיון 
נעשות על מנת לקיים מצות חסד עם בני 

 ביתו.

כלומר, אין לו תכלית בעצם במה שהוא 
עושה, אלא עיקר עבודתו היא לעשות נחת 
רוח לסובבים אותו, שהם רואים כן תכלית 

 במעשה הזה. זוהי אפשרות אחת.

יה: הנפש מטבעה אינה האפשרות השנ
סובלת את הלכלוך, והיא מחפשת נקיון. כל 
אדם בנפשו, הקב"ה הטביע בו טבע 
שנפשו דורשת נקיון. רמת הנקיון משתנה 
מנפש לנפש: ישנם כאלו שהנקיון אצלם 
הוא ברמה פחותה, וישנם אנשים שהם 
יותר דקי הנפש, שכל לכלוך דק מעיב על 

 נפשם.

ם אוהב האפשרות השלישית היא: שאד
סדר. כל השנה כדרכו של עולם איש לדרכו 
פנה. פעם בשנה הוא מתיישב לעשות סדר 

 בביתו ובחפציו.

נסכם את האמור עד כה. מנינו כאן חמש 
דרגות: א. מלומדה. ב. קיום מצות עשה 
ולא תעשה דאורייתא של ביעור חמץ. ג. 

 חסד. ד. נקיון. ה. סדר.

מובן  -ה"מלומדה"  -הדרגה הראשונה 
 היא נקודה שלילית, והדברים פשוטים.ש

דבר ברור ופשוט הוא, שכשאדם  -השניה 
מתעסק בדבר שיש בו חמץ ודאי או ספק, 
לא די בידיעה גרידא ביום הראשון שהוא 

מתחיל לנקות, אלא יש צורך במחשבה 
 חיה, ערה ופועלת.

לפני שהוא מתחיל לנקות הוא מדבר עם 
ולם, בורא העולם ואומר כך: "ריבונו של ע

לשם מה אני הולך לנקות? הרי אני מצדי 
הייתי לומד, הייתי נח וכו'. הסיבה שאני 
הולך לנקות היא, כי אתה, רבונו של עולם, 
ציוויתני שלא ייראה חמץ בביתי. אם כן, על 

רוח אני עמל כעת -מנת לעשות לך נחת
 לנקות את ביתי!"

כך צריך האדם תוך כדי נקיון להסביר 
לחשוב בלימוד וכדומה,  לעצמו. מי שיכול

יחשוב זאת לעתים יותר רחוקות, אבל 
אדם שבין כה וכה אינו חושב בלימוד, אלא 
סתם המחשבות אצלו פורחות מכאן לשם 
ומשם לכאן, לפחות שכל כמה דקות יזכיר 
לעצמו מה הוא עושה, לשם מה הוא מנקה. 
כמובן שבמדרגה יותר גבוהה, אדם דבוק 

קודות הפשוטות בקונו וכו', אבל נדבר בנ
 יותר.

הן הן הדברים בנקודה הנוספת שאמרנו, 
שאדם עושה את מעשיו לשם מצות גמילות 
חסד אפילו בדברים שאינם חמץ. גם אז 
המחשבה צריכה להיות ערה ופועלת. לומר 
לפני הקב"ה: "רבונו של עולם, לשם מה 
אני הולך לנקות? אני עצמי הרי לא מרגיש 

שאני מנקה היא בזה צורך. הסיבה היחידה 
 לשם קיום מצות גמילות חסד".

וכך לאורך כל הזמן: "רבונו של עולם, רצוני 
לעשות רצונך. אחד משלשה עמודים 
עליהם העולם עומד הוא גמילות חסד, 
ובזה אני מתעסק כעת כדי לעשות לך נחת 

 רוח".

אחרי יום עבודה כזה, מלבד העבודה 
ה' הגופנית, יוצא האדם ספוג כולו בעבודת 

טהורה. הוא לא מתנתק מהעולם הרוחני 
 הפנימי.
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מידת אהבת הנקיון הוטבעה באדם ע"י 
 הבורא

עתה נרחיב מעט את הדברים בשתי 
הנקודות האחרונות, שהן יותר דקות 

 ועמוקות בנפש.

ראשית, ענין הנקיון. כפי שהזכרנו, כל אדם 
מי פחות ומי יותר. יש  -בנפשו אוהב נקיון 

ש שהיא יכולה לסבול קצה סיבולת של הנפ
את מידת הלכלוך שתראה. אדם שאינו 
מתבונן הרבה ורואה דבר מלוכלך נגד עיניו 

מיד  -במידת הסבל שהוא אינו יכול לסבול 
הוא מתחיל לנקות. ואם ישאלוהו: למה 
אתה מנקה? יענה על אתר: "זה מפריע לי, 

 זה מלוכלך!"

זוהי הסרת הצער של הנפש, שאינה יכולה 
הלכלוך. אבל כפשוטו אין כאן לסבול את 

חיבור לקב"ה במעשה הזה. מפריע לו 
דברים, והוא מנסה להסיר את הצער 

 מהנפש, ע"י הסרת הלכלוך.

אמנם, בכל דבר יש להתבונן מעט יותר 
עמוק, ולחברו אל הקב"ה. אדם שמתחיל 
לנקות מסיבה של אהבת הנקיון, הדבר 
הראשון שעליו להתבונן הוא: מדוע אני 

קיון? וכי מעצמו נעשתה המציאות אוהב נ
הזו שאני אוהב נקיון? וכי אני קבעתי את 
הטבע של עצמי, את רמת הנקיון הרצויה 
לי, ואם בכלל? ודאי שטבעים נפשיים אלו 

 נקבעו ע"י בורא העולם!

זוהי ההכרה הפשוטה, שהטבע של הנפש 
אותו טבע המשתנה מאדם לאדם,  -עצמה 

טבע זהו  -ובתוך האדם מזמן לזמן 
שהקב"ה מחיה בכל רגע ורגע בנפש 
האדם! "בורא חושך", כמו שכתבו 
הקדמונים שבכל רגע מתחדשת הבריאה. 
אם כן, ברגע זה הקב"ה מהווה אותי 
ומחדש בי טבע שאוהב את הנקיון ואשנא 

 את ההיפך ממנו.

לאחר שברור לאדם שטבע זה הוא מרצונו 
יתברך, ובשעה זו ממש הוא מחיה אותו 

יו להתבונן לשם מה הקב"ה נתן בקרבו, על
לו טבע זה? מהי התכלית של מידה זו, איך 
משתמשים בה כראוי, ומה הן הסכנות 

 שניתן ליפול בהן ע"י מידה זו?

בעצם ההכרה שמידת אהבת הנקיון לא 
נבראה מאליה [אף שזו שטות גמורה 
לחשוב כן, אבל היצה"ר גורם לאדם 

בעת שאפילו לא יחשוב ולא יתבונן מהיכן נו
המידה ומה תכליתה] אלא הבורא ית' הוא 

מונחת  -זה שהכניסה בנפשי עכשיו 
 התחלה של התקשרות לקב"ה.

 מהו באמת שורשה של מידה זו?

ה"נקיות" היא אחת מעשר המדרגות 
שמנה ר' פנחס בן יאיר בברייתא 
המפורסמת שלו, ואשר עליה מבוסס כל 
הספר 'מסילת ישרים'. ושורש מידת הנקיון 

מיות, הוא הנקיון מן החטאים, בפני
מזוהמת החטא. אלא שכל מידה ומידה 
שבנפש יש לה ִהְתָראּות גם בגוף, ומידת 
נקיון הנפש מחטאים, מתראה כלפי חוץ 

 בנקיון גופני.

האמת היא, שככל שהאדם יותר בר מעלה, 
מידת הנקיון שלו עליונה יותר, דקה יותר 
וחדה יותר. ישנם כאלה שמידת הנקיון 

אה אצלם רק בנפש, ישנם כאלה שגם מתר
בגוף, אבל בהכרח הוא, שככל שתגדל 

כן תתעצם  -מעלת האדם, דרגתו וטהרתו 
 אצלו מידת הנקיות, הנפש תלך ותזדכך.

הלכלוך בשורשו הוא המפריד בין האדם 
לבין קונו, והנקיון הוא המחבר ביניהם: 
"ארחץ בנקיון כפי" ואחרי כן "ואסובב את 

לקב"ה נעשה ע"י מידת  מזבחך". החיבור
 הנקיון, כשנשלל המפריע של החיבור.
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כשהאדם מגיע להכרה ולהבנה ברורה 
שמידה זו היא של הבורא ית', וששורשה 

אדם  -נעוץ עמוק בתוך הנפש הרוחנית 
כזה מקבל מבט אחר על הצורך בנקיון 

 המתראה בגופניות.

 

 מותרות לעומת טהרת הנפש

ופניות, בעצם, מידת הנקיון המתראית בג
יש בה שני חלקים: יש חלק שהוא בחינה 
של עידון, והוא בבחינת המותרות, ויש 
חלק שהוא תולדה פשוטה, והיא התגלות 

 של מידת טהרת הנפש.

קשה להגדיר,  -אותו חלק שהוא מותרות 
ואם  -כל אחד צריך לבחון את נפשו בזה 

הוא רק לצחצוח ועידון הגוף, אין בו צורך 
מליחידי סגולה]. אבל כלל ועיקר [חוץ 

החלק השני, שהנקיון הנו השתקפות של 
בחלק הזה אסור לגעת!  -טהרת הנפש 

הפגיעה בו מולידה קלקול בטהרה 
הפנימית של הנפש. הוא לא רק מקלקל 
את הנקיון, הוא מקלקל את החושים 
העדינים של נפשו התובעים את הטהרה, 

 את הנקיון.

דוק אם כן, כשאדם ניגש לנקות, עליו לב
היטב את נפשו לשם מה הוא חפץ בנקיון: 
האם הוא כאותם אנשים אשר אוהבים 
לאכול הרבה ולשתות הרבה, וכך גם 
אוהבים דברים מבריקים יותר מדי וכו'. או 
שמא זהו צורך של בני ביתו, שאז חוזרים 
לשלב הקודם של גמילות חסד. אבל אם 
זהו צורך נפשי של עצמו, הדבר טעון 

בדוק האם נקיון זה בכלל זהירות רבה ל
מותרות, או שאכן יש לו נפש מאוד עדינה 
וזכה שנצרכת לזה. כל אדם צריך לבדוק 

 את עצמו בנקודה הזאת.

אמנם, אצל רוב האנשים נקודה זו אינה 
מצויה כל כך. נתעסק, אפוא, יותר בנקודה 
הפשוטה, שאנשים אוהבים לנקות את 

 הלכלוך הגס יותר, הגלוי יותר לעין.

ם מעמיד את עצמו לפני שהוא מתחיל אד
לנקות, ואומר: "רבונו של עולם, מפריע לי 
הלכלוך, ראייתו מעיקה עלי בנפש. מי נתן 
לי את המידה הזו? מי מחיה אותה בזה 

אתה ית'!! שורש המידה מהיכן  -הרגע? 
היא? היא מעומק נפשי של תביעת טהרת 
הנפש, וההתגלות עתה היא בגופניות 

אות את הלכלוך. רבונו של שמפריע לי לר
עולם, רצונך שאשבור את המידה הזו 
כביכול, ואמשיך לסבול את הלכלוך? או 
שמא רצונך שהנפש תחיה בטהרה ונקיון? 

כיון שמבורר לי שרצונך יתברך שהנפש  -
הן בפנימיותה והן בחיצוניות, בגוף  -תחיה 

עם נקיון, הריני הולך לנקות על מנת  -
 לך נחת רוח". להתקרב אליך ולעשות

אל לו לאדם לשכוח שבמעשהו ישנה גם 
נקודה של שלא לשמה, לשם מניעת צער 
ותענוג כפשוטו, אלא עליו לצרף את נקודת 

 הלשמה לנקודת השלא לשמה.

אבל יש לזכור תמיד שעבודת הנקיון היא 
עבודת ה' טהורה, ויש לעשותה במידה 
הנכונה, עם המחשבה הנכונה, ועם הכוונה 

 הטהורה.

 

 סדר גשמי מוכרח כדי להגיע לסדר פנימי

הנקודה החמישית  -נעבור לנקודה נוספת 
 שהזכרנו, והיא ענין הסדר!

כשם שבענין הנקיון הקדמנו והבהרנו 
שמידה זו היא מאת הבורא ית', והקב"ה 

הן הן הדברים  -מחיה אותה בכל רגע ורגע 
לגבי מידת אהבת הסדר. זו לא מידה 
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ן זה הכרח שנבראה מאליה ח"ו, אי
שהאדם כביכול מכריח את עצמו ותובע את 
נפשו. זוהי מידה שהוטבעה בנפשו של כל 
אחד ואחד ע"י הבורא ית'. אלא שרמת 

משתנים מנפש  -הסדר, דרגות הסדר 
 לנפש.

אילו לאדם לא היתה בנפשו מידת הסדר, 
הוא לא היה יכול להתחיל לבנות שום דבר. 

ורה הצ -כל בנין מוכרח שיקדם לו סדר 
במחשבה איך אדם בונה, וגם בעבודה 
המעשית נצרך סדר של בנין. וכיון שכל 
אדם בעולמו צריך לבנות את עצמו, מוכרח 
שהקב"ה טבע בו מידה שנקראת סדר, 
שאם לא כן, הוא היה מקדים את המאוחר 
ומאחר את המוקדם, ולא היה מצליח כלל 

 להתקדם בעבודת ה'.

מאבני נמצא, ששורש מידת הסדר, הוא 
היסוד של ההתחלה בעבודת ה'. ככל 
שאדם יותר מסודר בנפש, הוא יותר בנוי 
ויותר מוצק. ככל שאדם פחות מסודר, 
והדברים מעורבבים אצלו, הוא בבחינת 
גלות, בבחינת בבל שבילל ובלבל את 
האומות. כל עבודת האדם לצאת מהגלות, 
לצאת מהעירוב ולהעמיד כל דבר על 

הו ואיש על דגלו". זהו מקומו, "איש על מחנ
שורש היציאה מהגלות הפנימית של הנפש 

 אל החרות האמיתית.

נמצא אם כן, שמידת הסדר היא מידה 
מהקב"ה, הקב"ה מחיה אותה הרגע ממש, 
ושורשה בפנימיות הנפש שקיים בה הצורך 
לסדר ברוחניות. אלא מאי? שבהתראות, 
בלבוש של הגוף, הצורך בסדר מתראה 

 בגשמיות.

שבענין הנקיות יש נקיות מופלגת כשם 
ונקיות שהיא צורך הנפש, והדבר משתנה 
מנפש לנפש כמה זהו צורך באמת, וכמה 

הן הן הדברים  -הוא כבר בגדר של עידון 
לגבי הסדר. אדם שחי בבית מבולגן, אם 

הוא לא בבחינה של "פשוט גופך מעל 
נשמתך בכל עת ובכל שעה" שאינו רואה 

כרח שיהיה גם בה -כבר את הגשמיות 
 מבולבל בעבודת ה' שלו!

ידוע על צדיקים שכשהיו הולכים לבחור 
חתן לבתם, היו נכנסים לחדר, ומסתכלים 
איך החפצים מונחים: אם הם ראו שם אי 
סדר, הם לא נגשו לענין. אדם שאין לו סדר 
פנימי גם בגשמיות, כמעט בהכרח שהוא 

 מבולבל פנימה בתוך נפשו.

סדר פנימי, מוכרח כדי שהנפש תחיה עם 
שיהיה סדר גם בחיצוניות. אבל כל הזמן 
עלינו לזכור את הנקודה הפשוטה: מי 

הקב"ה!! כל מחשבה של  -הכריח זאת? 
משהו שמוכרח, בלי זכירה בכל רגע שאת 
ההכרח הזה יצר הקב"ה, והוא הרגע תובע 

יש כאן חס וחלילה  -את ההכרח הזה 
 נפרדות של האדם מן הבורא.

בכל רגע שהמידה מחוברת כשאדם חי 
הריהו  -לבורא, והוא זה המחיה אותה 

מתעסק בכל דבר עם התקשרות לבורא 
והוא לא חי לבד, הוא חי בפנימיות עם 

 הקב"ה.

כשאדם מבין שהצורך בסדר הוא מאבני 
היסוד שלו עצמו לעבודת ה', הוא מבין 
שבסידור הבית, חוץ מגמילות החסד עם 

 פרטית לנפשו. בני ביתו, יש כאן עבודת ה'

נקודה זו מתחלקת לשני חלקים. יש אדם 
שהצורך לסדר כבר טבוע בנפשו, ואם הוא 

זה מפריע לו. אצלו העבודה  -לא מסדר 
היא להכיר שהמידה היא מהבורא, ורצונו 
ית' שכך הוא יעשה, ולעשות הכל מחמת 

 ההכרה שזוהי עבודת ה' ומילוי רצונו ית'.

פחות  אולם יש אדם שהסדר נובע אצלו
מהנפש ויותר מהשכל. הוא מבין שפעם 
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בשנה אם הוא לא יסדר את הבית, כבר לא 
 יהיה שייך לחיות בו...

אצלו העבודה יכולה להיות בנקודה בדיוק 
הפוכה: חוץ מהעבודה המעשית שהוא 
מסדר, יעורר את הנפש לרצון ולצורך 

 בסדר פנימי אמיתי.

 

 ימים המסוגלים להתעלות

ם מה הטיל הקב"ה והנה אדם תוהה: לש
על כל אחד ואחד לעבוד בערב פסח, הן 
לכאורה העבודה באה על חשבון דברים 
אחרים, אלו ימים יקרים, ימים של הכנה 

 לקראת היום הגדול אליו אנו מתקרבים?

אמנם, אם יתבונן אדם ויעמיק בדברים, 
יבין שבהכרח שבימי הכנה אלו טמונים 

 !אורות נפלאים, קנינים אמיתיים בנפש

ישראל -אם הקב"ה הטביע שהכנסת
עסוקים בנקיון וסדר, זהו רק סימן והתגלות 
לנקודה הפנימית שבנפש, שאלו הם ימים 
שמסוגלים לרכוש בהם את המידות 
הפנימיות הללו. אילו לא היה לזה מקור 
בפנימיות בשורש של הימים, לא היתה 

 לזה התראות כלפי חוץ.

אלא ש"כל המקודש מחברו יצרו גדול 
מחברו", וממילא היצה"ר לוקח את 
הנקודות העליונות הללו, ומהפך אותן 
מעבודת ה', מהיכי תמצי להתקרב לקב"ה 

לשקיעות בגשמיות, שקיעות בקנייני  -
 עוה"ז, שקיעות בנקיון הבתים וכו'.

אבל כשאדם מבין את פנימיות העבודה, 
הוא לא מתקשר לנקיון שבבית מצד הבית, 

אלא הוא  לסדר שבבית מצד הבית,
מתקשר למידה הפנימית שבנפש, והוא 

מבין שזהו הזמן הראוי לקנות בנפש קנין 
 אמיתי במידות אלו.

ובאמת, כמו בכל פרט מהחיים, גם 
בעניינים אלו ישנו היצר הרע, אשר מטעה 
את בני האדם מהעיקר אל הטפל. בכל 
דבר שאדם נפגש איתו, עליו להבין שטמון 

קנין כלשהו.  כאן משהו, ניתן לקנות כאן
ככל שהבלבול גדול יותר, ככל שהשטחיות 

בהכרח שטמונה כאן נקודה  -גדולה יותר 
 פנימית.

כאשר אדם שקוע ח"ו לפני הימים הללו, 
לפני ליל התקדש החג, בגשמיות וטרדות 
מימין ומשמאל, ונופל לליל החג שבור 

מה אנו, מה חיינו ומה  -ורצוץ, עייף ומותש 
יוכל לקנות בצורה כזו צדקותינו! מה כבר 

 מהיום הזה!

אם אין רצף של עבודת ה', והמעשים 
הגשמיים הם ח"ו היכי תמצי לניתוק 
מהפנימיות, עלולים לאבד את כל הימים 
הללו! רק כאשר ההכנה אינה הכנה של 
גשמיות, ואף אם בגוף ישנה עשיה, אבל 
בפנימיות זוהי הכנת הנפש לימים 

דם ייכנס אז שייך שא -המתקרבים ובאים 
 לחג כצורתו.

בהכרח שכל אדם ואדם יקח את הדברים, 
ייַפֵתַח אותם, כל אחד לפי נפשו, לפי 
מקומו ולפי עשיותיו. אבל הנקודה השווה 
בכולם: עבודת הימים הללו היא עבודה 
רוחנית, לא עבודה גשמית. עבודה של 

 התקרבות לבורא ולא ח"ו להיפך.

 הקב"ה יעזור לנו שההכנה לימי הפסח
הבעל"ט ֵתעשה כראוי, מתוך שאיפה 
אמיתית לעשות נחת רוח ליוצרנו, ובימים 
עצמם יזכה כל אחד ואחד להרבות בנפשו 

 קרבת ה' ואהבת ה' אמיתיים.

 


