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שיחת ליל שבת

שבת פסח ומילה

)ויבואר בו סוד "ממחרת השבת"(

שבת פסח ומילה

אף  ומילה. שעל  והם: שבת פסח  בין שלושה מצוות עשה,  דבר המאחד  בתורה  מצינו  הנה 
היותם מצוות עשה, העובר עליהם ואינו מקיימם במזיד, ענוש 'כרת'. מה שלא מצינו כן בשאר 

מצוות עשה שבתורה.1

הקב"ה  בין  הברית  את  יש  שבשניהם  ומילה,  השבת  בין  דומים  לשונות  מצינו  ועוד,  זאת 
וישראל. בשבת: "אך את שבתותי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' 

מקדשכם" )שמות לא, יג(. ובברית מילה: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך 

המול לכם כל זכר" )בראשית יז, י(.

דמים  "בשני  ג(:  פסקה  יז  פרשה  רבה  )שמות  כדאיתא במדרש  שייכות,  מצינו  ומילה  בין הפסח  וגם 
ניצולו ישראל ממצרים, בדם פסח ובדם מילה, שנאמר )יחזקאל טז( "ואומר לך בדמיך חיי ואומר 

לך בדמיך חיי, בדם פסח ובדם מילה".

וביותר נמצא שייכות בין הפסח והשבת, עד כי נכתב בתורה היום טוב של פסח בלשון שבת, 
בפרשת העומר: "וספרתם לכם ממחרת השבת" )ויקרא כג, טו(, וכן במנחת העומר, נאמר )שם כג, 

יא(: "והניף את העמר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת", ונמסר לרבותינו ב'תורה שבעל פה' 

שאין הכוונה ל"שבת בראשית" אלא ליום טוב ראשון של פסח )כדאיתא במנחות סה ע"ב(. 

'קום ועשה' ו'שב ואל תעשה'

את  יש  חלקים,  ב'  יש  ומילה,  פסח  אלו, שבת  מצוות  יראה שבשלושה  המתבונן  ועוד,  זאת 
מעשה המצוה ב'קום ועשה' ויש גם את חלק השמירה, להיות בשב ואל תעשה. 

1 בשבת, כדין המצוות שבמזיד והתראה יש עליהם מיתת בית דין, ובמזיד בלא התראה ענוש כרת )כדאיתא בסנהדרין סו ע"א(. 

ובפסח )במדבר ט, יג(: "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה 

לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא". ובמילה )בראשית יז, יד(: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש 

ההוא מעמיה את בריתי הפר".
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השבת  יום  את  "זכור  ז(:  כ,  )שמות  נאמר  שבפרשת  בדברות  ו'שמור'.  ה'זכור'  את  יש  בשבת, 
בקום  הוא  'זכור'  לקדשו".  השבת  יום  את  שמור  יב(:  ה,  )דברים  האחרונות  ובדברות  לקדשו". 

ועשה, לקדש את השבת בדברים הנאמרים על היין )פסחים קי ע"א(. ו'שמור' הוא אזהרה על "לא 

תעשה כל מלאכה" )רש"י שם וראה ברמב"ן שמות שם, ע"פ עירובין צו ע"א(.

ומה  בניסן,  י"ד  ביום  הפסח  את  לשחוט  שנצטוינו  מה  ועשה',  ב'קום  החלק  את  יש  בפסח, 
שנצטוינו על אכילתו בליל ט"ו. ויש את ה'לא תעשה', והם אותם אזהרות על אופן ההקרבה 

והאכילה, שלא להוציא מן הבשר חוצה, ושלא להאכיל לאינו יהודי, ושלא לשבור בו עצם, 

ועוד )ומנאם הרמב"ם בתחילת הלכות קרבן פסח(. 

כדפסק   - נימול'  'להיות  אזהרה  גם  ובכללה  למול,  המצוה  את  יש  מילה,  הברית  ובמצות 
חייבי  בכלל  הוא  הרי  ב"מ  בערלתו'  ש'משוך  ה"ח(  פ"ג  מילה  והלכות  ה"ו  פ"ג  תשובה  )הלכות  הרמב"ם 

כריתות. וכן מה שנחשב לקיום מצוה בכל רגע, הוא מפני שבידו להסירה ואינו מסיר. ונמצא 

שיש במצוה זו חלק של 'שב ואל תעשה' )כמבואר במהר"ח אור זרוע סי' יא(. וכל זה טעמא בעי.

'עשה' ו'לא תעשה'

ועתה נבאר אלו הדברים באותיות פנימיות התורה, ונפתח במה שכבר נתבאר במאמר "שבת 
הגדול" בסוד "ליל שימורים", שעיקר ההארה בליל פסח הוא מקדושת 'ייחוד השבת' המאיר 

וכדבריו  ישראל"  בני  ובין  "ביני  יז(:  לא,  )שמות  בפסוק  ונרמז  שבבריאה,  הסתרים'  מ'בית  ובא 

הנודעים של האוה"ח הק', שהדברים מגיעים לשורש קדושת ישראל, "סוד כמוס עמם חתום 

באוצרות החיים".

והנה בכל התורה כולה, על פי 'נגלה', מעלת ה'עשה' גדולה מה'לא תעשה' )ראה רמב"ן שמות כ, 
ח, שלפיכך "עשה דוחה לא תעשה"(, אך על פי המבואר בכתבי האריז"ל ש'לא תעשה' בג"ר וה'עשה' 

היהודי שרוי במצב של  ביטול מלאכה, ששם, בהיות  הוא  נמצא שעיקר מהות השבת  בו"ק, 

'שב ואל תעשה', מאיר בו אור ה'אצילות' הנסתר והבלתי מושג בבריאה הגשמית. )וכבר נתבארו 

הדברים בארוכה בספר יחוד השבת ח"א שער יג במאמר "אות השבת" ובמבוא לשער י(. 

"אתערותא דלתתא" ו"אתערותא דלעלא"

יחוד  נפעל  הזה,  בעולם  כאן  עושה  שיהודי  טובה  פעולה  שבכל  קצרה,  הקדמה  אחר  ויובן 
בעולמות העליונים. אך יש הבדל בין הנעשה באופן של 'קום ועשה' לבין 'שב ואל תעשה', 

שמצוה שהיא "קום ועושה", פועלת העלאת מ"ן - "אתערותא דלתתא", ומשם יורד השפע. 
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מה שאין כן ב'שב ואל תעשה' ששם היהודי שרוי ב'שב ואל תעשה', ונמנע מלהמרות פי ה', 

הרי זה בהארה של יחו"ע הנפעל ב"אתערותא דלתתא". 

יש  ומילה, אשר על אף היותם מצוות עשה,  ג' מצוות אלו שהם 'שבת פסח  מן הכלל  יצאו 
בהם משמעות של 'שב ואל תעשה', ונפעל בהם ייחוד עליון נורא ונשגב, וכפי שיתבאר.

יחוד השבת

הרוחני  האור  לקבלת  ואמצעי  גשמי  כלבוש  הם  ועשה'  ב'קום  הוא  שקיומם  מצוות  הנה  כי 
שום  אין  ל'שבת'  אך  במצותיו'.  קידשנו  'אשר  המצוות:  ברכת  וכמטבע   – דרכם  הנשפע 

בעצמו  שהוא  וכשם  הגדול,  ויומו  ע"ב(  פח  ח"ב  )זוה"ק  הקב"ה  של  שמו  בהיותה  גשמי,  לבוש 

פשוט בתכלית הפשיטות - ד"לית מחשבה תפיסה ביה כלל" )הקדמת "תיקוני הזוהר"( וכל השמות 

והספירות והמידות אינם אלא גילויים, כן השבת, אין לה לבוש שדרכה נעשה החיבור. כי היא 

למעלה ממושגי ההתקשרות הידועים בגבולות הבריאה.

)על דרך השלילה(,  זו של שמירת השבת, עיקר מהותה הוא להיות בטל ממלאכה  מצוה  ולפיכך 
כי אילו תהיה השמירה ב"קום ועשה", ייחשב הדבר לצמצום ביחס אל האור אין סוף עצמו. 

אל  הארה  וממשיך  המאיר  דלעילא"  "אתערותא  ידי  על  הייחוד  נפעל  קודש  שבשבת  ונמצא 

נפשות ישראל ממקום נורא ונשגב – "ביני ובין בני ישראל", מה שאין הפה יכול לתאר והלב 

לשער.

השבת וסוד חג הפסח

נבאר את הסוד הנעלם שב'חג הפסח', שאמנם לכאורה שוה הוא לשאר ימים טובים,  ועתה 
שעבודת הייחוד בהם היא דרך פעולות ומעשים )כסוכה ולולב בחג הסוכות(, וגם כאן יש אפיית מצות 

ועשיית ה'קרבן פסח' ואכילתו. אך האמת שאחר כל המעשים כולם, הפסח עצמו הוא בדומה 

לשבת, ועיקר מהות היום טוב הוא ב'שב ואל תעשה' )על דרך השלילה(.

ראשית כל, ייסוד הדברים בהשראת המבואר בכתבי האריז"ל )שעה"כ דרושי פסח( שעיקר ההארה 
דלתתא"(,  )"אתערותא  התחתונים  מעשי  מצד  שלא   - עילאה"  "יחודא  בבחינת  היא  הסדר  בליל 

וכדברי הנביא )יחזקאל טז, ז(: "ואת ערום ועריה". 

שנאמר  השלילה.  דרך  על  הוא  "פסח",  החג  שנקרא  לכך  הטעם  שהיה  עצמו  שהנס  ועוד, 
פסח  כי  במצרים".  ישראל  בני  בתי  על  פסח  אשר  לה'  הוא  פסח  זבח  "ואמרתם  כז(:  יב,  )שמות 

מלשון 'דילוג' - שכל משמעתו הוא "שב ואל תעשה", ובעצם מה שנמנע מלהיות נכנס אל בתי 
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ישראל, נחשב ל'פקידה' והארת הייחוד מצד השי"ת )כגילוי ה"אני ראשון", נתבאר במאמר "שבת הגדול"(. 
שהוא ענין אחד עם סוד השבת, "ביני ובין בני ישראל".2

זכור ושמור – ב'קרבן פסח'

החול,  בימות  השבת  אל  ההכנה  דהיינו   – ושמירה  זכירה  יש  שבשבת  שכמו  מצינו,  עוד 
מצד  טוב',  ה'יום  שלפני  ההכנות  את  יש  בפסח,  כן  כמו  השבת.  ביום  ממלאכה  וההימנעות 

הביעור חמץ – שגם הוא על דרך השלילה, שבפסח עצמו לא יהיה חמץ ברשותו. וכן העסק 

באפיית המצות, ובעיקר ב'קרבן פסח' שעיקר עשייתו ותיקונו הוא ב'ערב פסח'. 

כי מצוה זו של קרבן פסח מתחלקת לעשיה: "ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" 
נפלא,  דבר  זו  במצוה  ומצינו  ח(.  )שם  הזה"  בלילה  הבשר  את  "ואכלו  ולאכילה:  ו(,  יב,  )שמות 

שאמנם עיקר השחיטה היא בעבור האכילה )פסחים עו ע"ב במשנה(, האכילה בעצמה אינה מעכבת 

)שם סט ע"ב ועח ע"ב(. דהיינו שאם נמנה מבעוד יום ושחטו עליו כדין, רק שהיו אוכלין מרובים עד 

שלא נותר לו כזית בשר, הרי זה קיים את מצוות הפסח.

ולפי דרכנו למדנו, שליל פסח הוא הארה עליונה, מצד השי"ת )דהיינו הארת ה"אתערותא דלעילא"(. כי 
אף הנפעל על ידי ישראל באכילת ה'פסח מצה ומרור', נחשב לאכילה שכולה קודש ואלקות, 

)ליקו"מ קמא רעז(, וכנודע המעשה שפעם ישב רביה"ק בליל פסח והיתה מונחת  כאכילת השבת 

- אוחזים אלוקות!" "אז מען האלט מצה  לפניו מצה, אחז בה ואמר: "כשאוחזים מצה ביד 

אין דער האנט - האלט מען גאט אין דער האנט!" )שיח שרפי קודש ח"ב אות נא(. שכל זה הוא ענין 

אחד עם משמעות ה'פסח', שהוא דילוג ופסיחה - למעלה מגבולות הבריאה והנבראים, וכמו 

שנתבאר.

"ועצם לא תשברו בו"

ועוד יובן בזה האזהרה על שבירת העצם ב'קרבן פסח', שנאמר )שמות יב, מו(: "בבית אחד יאכל 
לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו". 

דהיינו, שהמבקש לשבור את העצם עסוק עדיין בלהגשים דבר רוחני – גם אם כוונתו לקיים 
ייסודו בהארת  כי הפסח  ה"ג(.  פ"י  פסח  קרבן  הל'  )רמב"ם  אכילת הקרבן במח שבתוך העצם  מצוות 

ונסתר מעין כל חי, ולכן בהכרח שגם אחיזתו במעשה נברא תהיה באופן של  היחוד הנעלם 

2 רש"י שמות )פרק יב פסוק יא(: פסח הוא לה' - הקרבן הוא קרוי פסח על שם הדלוג והפסיחה שהקב"ה מדלג בתי ישראל 

מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי וישראל אמצעי נמלט ואתם עשו כל עבודותיו לש"ש. )ד"א( דרך דילוג וקפיצה זכר 

לשמו שקרוי פסח וגם פסק"א לשון פסיעה.
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אופן ההמשכה ממקום  זהו  כידוע(. שכן  אצילות  )המבטא  העצם  מקום  על  להעביר  וקפיצה,  דילוג 

שלמעלה מסדר ההשתלשלות - כסוד הנאמר בשיר השירים )ב, ח(: "מדלג על ההרים מקפץ על 

הגבעות". והבן. 

"ממחרת השבת"

שכתוב  כמו  'שבת',  בלשון  במפורש  בתורה  שנקרא  הפסח'  ב'חג  שמצינו  הטעם  בזה  והבן 
)ויקרא כג, טו(: "וספרתם לכם ממחרת השבת", מה שלא מצינו כן בשאר ימים טובים, אף שגם 

הם נקראו 'שבת' לענין הכנה )רש"י ביצה ב ע"ב(.

כי בפסח מאיר העולם באותה הארה של השבת, וכשם שהשבת היא למעלה מהשגת נברא – 
כסוד ה"שבת קביעא וקיימא" )חולין קי ע"ב(, שלפיכך כל סדר 'עליית העולמות' בה הוא באופן 

דממילא, כמו כן הפסח, שכל עניינו הוא דילוג ופסיחה על הבתים; בקרבן עצמו ובשאר מצוות 

החג, שעיקר מהותם הוא 'שב ואל תעשה' - כשמירה מחימוץ המצות, וכ'בל יראה ובל ימצא', 
וביותר בריבוי האזהרות על אופן עשיית 'קרבן פסח', וכמו שנתבאר.3

יחוד ה'ברית מילה'

ועתה נבאר את המצוה השלישית שפתחנו בה, היא מצות ה'מילה'. שגם היא מיסודי היהדות, 
עם  שייכות  לה  יש  שלכאורה  פסח.  מקרבן  ובטל  שבת  כמחלל   – בביטולה  כרת  חיוב  ויש 

המצוות שקיומם הוא ב'קום ועשה', אך האמת שעיקר מהותה נעלם ונסתר, וגם הנפעל ונעשה 

הוא  המילה  תכלית  וכן  בדילוג.  וכפסח  מלאכה,  בביטול   – כשבת  הימנעות  של  באופן  הוא 

הסרת הערלה, ולהיות היהודי במצב של נימול – ב'שב ואל תעשה'. 

ולכן עיקר הייחוד הנפעל במצות המילה הוא מצד השי"ת )אתערותא דלעלא"(, שכן אפילו הנימול 
'לא  כמו  המצוה  נחשבת  אליו,  וביחס  עימו,  נעשה  מה  לדעת  והשגה  הבנה  בר  אינו  עצמו 

תעשה' )בחי' ג"ר(, שכן כשלעצמו אינו אפילו בדרגת מסייע, וב'שב ואל תעשה' מקבל על בשרו 

חותם 'אות ברית קודש'. 

מכח  המצוה  מתמשכת  החיים,  משך  בכל  וכן  המוחין.  סילוק  מתוך  הוא  קיומה  זו  מצוה  כי 
אותה התקשרות של התינוק בן ח' ימים ועומדת לו ל'שמירת הברית', שכן יחוד הברית הוא 

'למעלה מטעם ודעת'. מצד הבורא ית' ללא דעת נברא, מתוך העלם וסילוק המוחין. שיהודי 

מייחל פני קונו באמונה תמימה: "רצוני בעבודה הבאה מצדך לבד, ולא מצידי כלל". 

3 וראה בספר החינוך )מצוה כא( שהרגיש בדבר, שבמצוה זו נמצאו הרבה מאוד אזהרות בעשה ולא תעשה, וביאר לפי דרכו 

בשורשי המצוות על פי נגלות התורה, שהדברים מגיעים לסוד האמונה בחידוש העולם ובהשגחת השם, ע"ש.
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זהו תכלית ההתקשרות במצוות המילה, שנכתב בה: "ביני וביניכם", כלשונות הסוד הפנימי 
של השבת: "ביני ובין בני ישראל".4

סוד הכרת – כתר, בשבת פסח ומילה

'כרת', הם בסוד ה'כתר' כידוע. שבעולם  - שבת פסח ומילה, שיש עליהם  מצוות אלו  והנה 
התיקון, ה'כרת' נהפך ל'כתר'. והביאור הוא, שכאשר יהודי מתאחד בנקודת העבודה ש'בינו 

זה  בחסרון  דוקא  אך  האנושי,  השכל  את  מעצמו  לכאורה  מחסיר  לכת',  ב'הצנע  קונו',  לבין 

מתהפך מניתוק ה'כרת' לקשר ה'כתר'.

וכמשל הכתר של המלך, שבכל המדינה יש רק כתר אחד, והוא המונח על ראש המלך בשבתו 
על כס מלכותו. והוא מבטא את אחדות כל חלקי המדינה לשלימות אחת, של מלך ועם. כזו 

ובא אחרון, שהוא  ]עץ חיים[ שהכתר נשלם  )כדאי' מהאריז"ל  'כתר' הבא בסוף ומשלים הכל  היא השגה של 

שלימות הכל(. 

וזו עיקר העבודה ב'שבת פסח ומילה', שיהודי מאמין שפעולות אלו הנוגעים בשורש קדושת 
נשמת ישראל שבו, הם עדות על היותו אחד מישראל המקושרים ומאוחדים עם נקודת השורש 

מברכים  ישראל,  מזרע  היותם  מעצם  שמחים  תעשה'.  ואל  ב'שב  העולם,  מלך  של  כתרו  עד 

בשמחה "שלא עשני גוי", דבקים בשורש הטוב, עד כי הקלי' ואחיזת הרע בטלים מאליהם.

התקשרות שהחלה להאיר כאשר לקח השי"ת את כלל ישראל לעם, וציוה על 'קרבן  ואותה 
פסח', מתקיימת בכל יהודי - מעת שמקיימים בו חותם אות ברית קודש, ומתחדש בכל שבת 

ושבת, כי "אות היא ביני ובין בני ישראל".

4 ואפשר לרמז בזה גם השייכות בין שמירת הברית לסוד המצה הנאכלת בליל הסדר, כמעשה הנודע מרביה"ק  שפעם, בעת 

שדיברו לפני רבינו בענין זה, ועל השולחן היתה מונחת מצה שאינה שמורה, נגע רבינו ז"ל במצה ואמר: "מצה" ו"שמירת 

הברית" - זה מצה 'שמורה'!" )שיח שרפי קודש ח"ב אות לז(. כי סוד הפסח הוא ענין אחד עם סוד המילה.
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מרפא לשון

פסח פה-סח

הדעה והדיבור

העולמים(  לחי  הדעה-והדיבור  )הדעת,  הדיבור  יצאה  שבפסח  סח,  פה  פסח,  האריז"ל  דברי  ידועים  א( 
מהגלות ומדברים ומספרים נפלאות ה', שזהו המצות עשה שצוונו הש"י לספר ביציאת מצרים, 

שנעשו  ונפלאות  בנסים  לספר  תורה  של  עשה  מצות  ומצה(  חמץ  מהל'  )בפ"ז  הרמב"ם  וכמוש"כ 

לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר )שמות י"ג( זכור את היום הזה אשר יצאתם 

לומר  תלמוד  עשר  חמשה  שבליל  ומנין  השבת.  יום  את  זכור  כ'(  )שמות  שנאמר  כמו  ממצרים, 

והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואף על פי 

שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המאריך בדברים שאירעו 

ושהיו הרי זה משובח:

סעודת הודאה

ב( והנה סוד הסיפור הזה הוא סוד הדיבור שיוצא מן הגלות, שכבר הארכנו בזה, לבאר יותר 
נקדים ענין סעודת הודאה שליל טו בניסן הוא כעין סעודה הודאה, וכמוש"כ בפוסקים )בשו"ע 

או"ח סי' תנח( שעושין המצות זכר ללחמי תודה, ובטור )שם( שעושין זכר ללחמי תודה שהיוצא 

מבית האסורים צריך להביא לחמי תודה, ובפסח יצאנו מבית האסורים משעבוד מצרים. 

שני סוגי סעודת הודאה, א. יש שמודה להש"י על שהוציא אותו מהמאסר וכעת אנחנו  ויש 
מאחורי זה וכמו בתרי עיברי דנהרי, אבל זה לא נקרא שלימות ההודאה. ב. שלימות ההודאה, 

כשמודה על כל העבר ג"כ, פירוש שעכשיו בשעת החירות זוכה להבין שכל מה שעה הש"י 

בכל שנות העוני והשיעבוד הכל היה לטובה, שזהו שלימות ההודאה, וכמו שאמר יוסף הצדיק 

)בראשית פרק נ יט-כ( ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני: ואתם חשבתם עלי רעה 

אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב. 

מרירות  על  ומדברים  קטו.(,  )פסחים  בגנות  שמתחילים  מצרים  יציאת  סיפור  בכל  וכמו"כ 
)שלזה מרמז מצות מרור(, שעתה כשיצאנו ממצרים אנו  זה  השיעבוד שעתה אנו מודים לה' גם על 

מודים ומשבחים על כל השיעבוד, וכמוש"כ בתורה )דברים ד כ( שכל השיעבוד היה "כור הברזל" 

שעל ידו נעשינו לעם הויה.
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לא יחרץ

נודע  "אכן  משה  אמר  שמתחלה  והדיבור,  הלשון  בענין  כן  שכמו  להבין  צריכין  ולפי"ז  ג( 
)רש"י שם( שכיון שיש אצלם דילטורין  יד(, שמשה אמר וטען כמו שאמרו חז"ל  )שמות ב  הדבר" 

אינם ראוים להגאל. ואח"כ בשעת היציאה תקנו את הלשון, וכמו שהארכנו )במק"א( על הפסוק 

וכמוש"כ  הרע(,  לשון  חטא  אז  שתיקנו  בזה  הספה"ק  דברי  )והבאנו  לשונו,  כלב  יחרץ  לא  ישראל  בני  וכל 

המעור  שברית  הלשון  ברית  אז  תקנו  וכמו"כ  הברית,  את  אז  שתיקנו  נ(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו 

יצירה(, שעיקר הגאולה הוא תיקון הדיבור והלשון, שתקנו את  )ספר  וברית הלשון מכוונים הם 

הדילטורין לגמרי.

נראה בעליל

את  כשמתקן  דוקא  הוא  ההודאה  שעיקר  נתבאר  היציאה  וסיפור  דבההודאה  כמו  והנה  ד( 
העבר, והיינו שמכניס האות "אלף" הרומז לאלופו של עולם לתוך הגולה. שנעשה גאולה.

למען  הסיפור  במצות  ג"כ  נרמז  בימינו  במהרה  המשיח  ביאת  כא(  )מצוה  פיקודך  בדרך  וכתב 
תספר וגו' את אשר התעללתי במצרים, ענין התעללת"י יתפרש מלשון נראה בעליל, ובלשון 

ז( בעליל לארץ, היינו התגלות הנסתר, ורצ"ל שתספר איך שנגלית במצרים,  יב  )תהלים  המקרא 

היינו שהשכינה כביכול היתה עמנו בגלות. והנה בעת הגלות לא היו יודעין זה ובעת הגאולה 

עוזו שהיתה עמהם מעת היותם לשם, רק שהיה הדבר בהסתר,  נתגלה להם השי"ת בשכינת 

עמנו למשכן,  עוזו  כן עתה שכינת  אז  ולהודיע שכמו  לידע  הזה  הסיפור  וצורך  נתגלה  וכעת 

וכמו שלא יעזוב את שכינתו כביכול כן לא יעזבנו ולא יטשנו עד יגאלינו גאולת עולם ב"ב.

תשובה עילאה

יציאת מצרים אין זה רק שלא דברו לשון הרע,  כמו"כ בענין תיקון הלשון שנעשה בעת  ה( 
וההסתרה  השיעבוד  שבעת  מקודם,  דילטורין  שהיו  בזה  טעותם  להם  נתברר  שעכשיו  אלא 

היה נסתר ג"כ מעלת חבירו, והיו חושדים אחד בהשני, וכמו"כ היו מדברים אחד על השני, 

והבינו למפרע כמה טעו  קדישא אגה"ת(  תניא  )עי'  עילאה  חזרו בתשובה  הגאולה  זמן  אך כשהגיע 

כבוד  החשיבו  לא  וכמו"כ  השני,  אצל  וחסרונות  מומין  מחפשין  היו  שמקודם  בהסתכלותם 

חבריהם והלשינו אחד על חבירו, ואח"כ לעת הגאולה נתברר להם חשיבות ישראל, שאז תקנו 

הדלטורין בשורשו ועי"ז נתרפא לשונם וזכו לקדושת הפה, וליציאת הדבור מהגלות.

קרבה אל נפשי גאלה 

ו( שזהו עיקר תיקון הגאולה, שנעשה מגולה גאולה, ששמים בתוך הגולה האלופו של עולם, 
וכמו"כ מי שהוא רח"ל דילטור ובעל לשון הרע על חבירו ועל עצמו )כידוע(, הרי לעת הגאולה 
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נגאל נפשו מגלות הלשון הרע, שמסתכל אחרת על חבירו, ואח"כ זוכה גם להסתכל על עצמו 

בעין יפה, שכל זה הוא בחי' הגאולה.

נסתרה דרכי השי"ת

וכמוש"כ  זו,  דעת  להם  שהאיר  רבינו  ממשה  קבלו  ישראל  בטוב  להסתכל  זו  כח  ועיקר  ז( 
הי'  פרעה  אל  רבינו שבתחילת שלוחו  על משה  להבין  אנו  וצריכים  יב(  כ,  )במדבר  סופר  החתם 

מתנגד לישראל כמדומה ואמר הן לא יאמינו לי שלח נא ביד תשלח עד שכפה אותו השם לילך 

נגד  ישראל  לטובת  צועק  הי'  יותר  משועבדים  שהם  כשראה  שליחותו  אחר  ומיד  בשליחותו 

השם למה הריעות עד שהקשה לדבר נגדו וחטא לפניו יתברך שאמר לו מיד עתה תראה ולא 

העשוי למלכי ד' אומות כשאביאם לארץ ולמה הפך דרכו בימים מועטים כזה. 

אבל האמת כך הוא דהנה משה הי' מגודל במצרים בית המלך ולי"ב שנים נגרש משם כדמביא 
ובמדין  בכוש  שנה  ושישים  זמן של שמונה  ונתעכב  עיי"ש  מדרש  בתורה בשם  הרמב"ן שם 

לפני  בעמדו  וגו'  שנה  שמונים  בן  ומשה  וכתיב  שמות  בפ'  בארוכה  ילקוט  במדרש  כדאיתא 

פרעה ואח"כ חזר ומה הי' כוונת השי"ת בזה. 

כולם  שהיו  וביתו  קהת  חי  ואז  ההוא  הדור  מכיר  הי'  משה  כי  ישראל  לטובת  לומר  ואפשר 
עד  שעה  בכל  ישראל  קדושת  נפחתה  ויום  יום  ובכל  דינו  ובית  עמרם  ואח"כ  עליון  קדושי 

לבסוף שהיו רובם רשעים שמתו ארבע חלקים בימי אפילה ואם משה הי' בזמן ההוא בתמידות 

במצרים וראה רפיון ידים בקדושת ישראל אז לא הי' כלל אפשר בדעתו ובטבעו לדרוש אח"כ 

שלא  עליהם  הדין  שיעורר  עוד  אפשר  אדרבא  אותם  לגאול  בשליחות  לילך  ישראל  על  טוב 

לגאול אותם היתכן בני קדושים כמוהם ילכו בדרכי ע"ז. 

לכן גרשו הקב"ה כל הזמן ההוא עד זמן הגאולה בין הכושים וכל מקום שעבר ובא לא ראה 
שום אחד המאמין בבורא עולם ואם יבוא אח"כ לישראל ויראה שהם בני מאמינים יאמר אין 

קדוש כאומה זו ויבקש טובה עליהם זה הי' כוונת השם בגירושין של משה. 

וכן הי' באמת בתחילת שליחות שאמר השם למשה לילך לישראל אמר הן לא יאמינו לי וכי 
יאמרו לא נראה אליך כי הוא סבור שאין שום אדם עוד בעולם המכיר הבורא לפי מה שהוא 

וראה  למצרים  ובא  ללכת  שהוזקק  ולאחר  שם  ועמד  שהלך  המקומות  בכל  עכשיו  עד  ראה 

שעדיין ישראל הם ומאמינים כולם בבורא עולם אע"ג שלא היו כדורות הראשונים של בית 

קהת זקינו אפ"ה לא ראה בכל המדינות כמותם התחיל לצעוק להקב"ה למהר להם הגאולה 
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לטובה כי גדולים המה וחשובים ולפ"ז יצא לנו מזה שמשה הי' מחויב תמיד לדורשם לטוב 

מחמת שראה שטובים המה מכל שארי אומות העולם: עכ"ל.

עיקבתא דמשיחא

דהיינו  הטוב,  על  הרע, כשמסתכלין  לשון  לדבר  לא  בדורותנו אלה שעיקר הכח  וכמו"כ  ח( 
כשיודעין גריעות ושפלות העולם וכו' עיקבתא דמשיחא, וכמו"כ יודעין שמי שנשאר בקדושת 

ישראל ושומר תורה ומצוות הוא חידוש, וכמו שאמר רבינו ז"ל )שיחת הר"ן אות לו( שעוד יהי הזמן 

שמי שיהיה איש כשר ופשוט יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב זכרונו לברכה עכ"ל. 

וכמו שרואים במדרש )בר"ר פז, י( שהמטרונה שאלה לר' יוסי אפשר יוסף בן שבע עשרה שנה 
וכו' שלא האמינה שיש יוסף הצדיק וכו', שכל זה שייך בדורתנו, ומזה נרפא הלשון והדיבור 

ז, טו(  )מיכה  נפלאות  כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  יתקיים  זה  ונקוה שבזכות  יוצא מהגלות, 

זה הוא תיקון  ישראל, שכל  לנו הנקודה הטובה של  גואל אחרון שמראים  כן  וכגואל ראשון 

הלשון כמו שהיה אז, וכן יהיה במהרה בימינו אמן.

*****

למיחש מבעי

גדליהו בן אחיקם

א. במלכים )ב, כה( מבואר על גדליהו בן אחיקם שנתמנה מטעם מלך בבל על שארית הפליטה 
כמוש"כ שם והעם הנשאר בארץ יהודה, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם )ומבואר כל המעשה 

הזה באריכות בירמיה פרקים מ-מב( שבאמת כל מה שארץ ישראל נשאר חרב לגמרי אחרי הבית הראשון 

ובמשך חמישים ושתים שנה לא עבר בה איש כל זה היה רק כשהרגו את גדליהו, כי היה צריך 

וכמו"כ  להיות בבית ראשון כמו בבית שני שנשארו ישראל בארץ ישראל גם אחרי החורבן, 

אז  גולין  היו  ולא  ישראל,  בארץ  להשאר  צריכין  היו  עדיין  הבית  שנחרב  אע"ג  ראשון  בבית 

גלות שלימה, אבל אחר שנהרג גדליהו גלו לגמרי, ונמצא שעיקר הגלות נעשה רק ע"י הריגת 

גדליהו.

גדליה, והחורבן

)בנדה סא( שעיקר הריגת גדליהו היה רק בעבור שלא חשש להלשון הרע  והנה חז"ל אמרו  ב. 
שאמרו לו שרוצים להרגו, וכמו שאמרו שם דלקבל אסור ולמיחש בעינן, ולכן נחשב שגדליהו 

גרם לכל החורבן. 
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ובמסלת ישרים )פרק כ' במשקל החסידות( שגם בית ראשון וגם בית שני נחרבו עקב רבוי החסידות, 
שהיו שם, כמו במעשה דגדליהו שכיון שלא חשש להלשון הרע נהרגו כולם. וכמו"כ במעשה 

דזכריה בן אבקלוס שלא רצה להרוג את בר קמצא מרוב חסידותו עי"ז נחרב הבית )עיי"ש 5( 

ויש להתפלא טובא על זה דאטו זה חטא חמור כל כך עד שיחרב הבית עקב זה.

שארית הפליטה

ג. ועוד יותר יש להתפלא דהלא ידוע מה שהחמירו חז"ל )בערכין טו( דלשון הרע גרוע יותר מג' 
עבירות ע"ז ג"ע ושפי"ד, ובפרט בית שני דמבואר בגיטין )נז, ב( שנחרב בגלל חטא לשון הרע, 

וא"כ הלא יש מקום לומר דכדאי להחמיר ביותר בחטא זה ואפי' לא לחוש ללשה"ר כלל. 

ולפי"ז תמוה ביותר שיהא נחרב הבית עקב חומרא יתירה בלשון הרע, שאפי' אם נימא שטעה 
גדליהו עדיין קשה שיהא חמור עון זה כל כך עד כדי כך שיחרב שארית הפליטה בארץ ישראל, 

וחז"ל אמרו על זה )ר"ה יח, ב( שהיה חמור יותר משריפת בית אלקינו, וכל זה תמוה ביותר.

ראש השנה

שהיה  תק"נ(  או"ח  )ב"י  בראשונים  מבואר  גדליהו  הריגת  זמן  דהנה  הוא  הענין  ביאור  אמנם  ד. 
בראש השנה. ויש לומר דענין זה של "למיחש מיהא בעי" הוא סוד ראש השנה, דהנה עיקר 

מה שצריכין לחשוש ללשון הרע כדי שלא יהא עוות המשפט, וכמו שבארנו במק"א באריכות 

דבזה מקיימים ובערת הרע מקרבך. 

שפגם  גדליה  ולכן  השנה,  בראש  דייקא  הוא  המשפט  של  זמנו  דעיקר  היטיב  יבואר  ובזה 
בפגם המשפט, שעיקר המשפט מבואר בדברי רבינו )לקו"מ קמא ב( שאסור לנטות ימין ושמאל, 

יטה כלום,  ולא  שהמשפט הוא עמודא דאמצעיתא, שצריך המשפט שיהא קולע אל השערה 

5 מסילת ישרים )שם( והנה מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי החסידות על מראיהן הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן 

עד היכן תולדות המעשה מגיעות, כי לפעמים המעשה בעצמו יראה טוב, ולפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו, ולו יעשה אותו 

יהיה חוטא ולא חסיד. 

הנה מעשה גדליה בן אחיקם גלוי לעינינו שמפני רוב חסידותו שלא לדון את ישמעאל לכף חובה או שלא לקבל לשון הרע, 

אמר ליוחנן בן קרח שקר אתה דובר על ישמעאל )ירמיה מ'(, ומה גרם? גרם שמת הוא ונפזרו ישראל וכבה גחלתם הנשארה, 

וכבר ייחס הכתוב הריגת אנשים אשר נהרגו אליו כאילו הרגם הוא, ובמאמרם ז"ל )נדה ס"א(: על הפסוק את כל פגרי האנשים 

אשר הכה ביד גדליה. 

)גיטין נ"ו(: סבור רבנן  והבית השני גם הוא חרב ע"י חסידות כזה אשר לא נשקל במשקל צדק במעשה דבר קמצא, אמרו 

לקרוביה, א"ל רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח, סבור למקטליה א"ל רזב"א יאמרו מטיל מום 

בקדשים יהרג, בין כך ובין כך הלך אותו הרשע והלשין את ישראל, בא הקיסר והחריב ירושלים, והוא מה שאמר ר"י על זה: 

ענותנותו של ר' זכריה החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו:
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ולכן כאן שלא חשש גדליהו הרי הו"ל כעוות המשפט שהוא פגם חמור, שמלך במשפט יעמיד 

המשפט  כשמעוותין  ולכן  המשפט,  בתיקון  תלוי  ישראל  ארץ  שכל  דייקא,  ארץ  סוד  ארץ, 

ומוותרין להפושעים והרוצחים, שזה היה פגם של גדליהו שסיפרו לו על יוחנן בן קרח שויתר 

לשא כדין ועי"ז נחרבה הארץ לגמרי.

פגם המשפט

הדורות,  בירידת  מאד  חז"ל  סוטה( שהאריכו שם  מס'  )סוף  המבואר  עפ"י  הדבר  יובן  ובפרט  ה. 
בכח  הוא  המלכות  כח  שעיקר  עיי"ש.  זרוע  בעלי  שגברו  המשפט  בעיוות  התחיל  שהכל 

שלא  א(  סי'  חו"מ  בטור  )מובא  חז"ל  שאמרו  וכמו  הארץ,  נחרב  הרי  זה  על  וכשמוותרים  המשפט, 

שזה  יובן  ובזה  בנביאים.  רבים  בפסוקים  וכמבואר  המשפט  פגם  בשביל  אלא  הארץ  נחרבה 

היה החורבן המוחלט כשלא שמעו וחששו לעשות משפט בארץ, שעל ידי זה גברו הרשעים 

והחריבו הכל, שזה נחשב כמו שהחריב גדליהו את הארץ רח"ל )ועי' מ"ש חז"ל נדה סא. 6(.

אחר החורבן

ו. וכמו"כ גדליהו שבימיו היו ישראל שבורים ורצוצים מאד אחרי חורבן הבית, וגדליה היה 
צריך להיות כעין מלך ושופט, וגדליהו היה סבור שאין זה הזמן אחר החורבן המתאים לשמוע 

לשון הרע. אבל באמת הכל תלוי בכח המשפט, שאע"ג שמצד אחד צריך לרחם ולוותר, מצד 

הרע  הלשון  לשמוע  רצה  ולא  בזה  נחלש  כשגדליה  ולכן  במשפט.  ארץ  להעמיד  צריכין  שני 

אזי נחרב כל הארץ, שכמו שהחורבן התחיל עם פגם המשפט, כמו"כ נגמרה שארית פליטת 

ישראל בזה שלא שמרו המשפט.

מדעתו ושלא מדעתו

השנה  ראש  סוד  מהו  באמת  כי  דייקא,  השנה  בראש  נהרג  שגדליהו  מה  הסוד  יובן  ובזה  ז. 
שהקב"ה מסר כל המשפט והבדין לבני ישראל. 

וכמו שמפורש בדברי רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא קיג( ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו )אבות 
פרק ג(. כי שמעתי בשם הבעל שם טוב: כי קדם כל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספין כל 

העולם אם מסכימין להדין ההוא. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חס ושלום, שואלין 

אותו אם הוא מסכים, אזי נגמר הדין, חס ושלום. 

6 נדה )שם( תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים דכתיב והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר 

הכה ביד גדליה וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו הכתוב 

כאילו הרגן
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והענין, כי בודאי אם ישאל לו בפרוש על עצמו, בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מטעין 
בדוד  שמצינו  וכענין  הדין.  נגמר  ואזי  הדין,  פוסק  והוא  בו,  כיוצא  על  אותו  ושואלין  אותו, 

המלך, עליו השלום, בבוא אליו נתן הנביא וכו', וספר לו מעשה האורח )שמואל ב י"ב( ענה ואמר: 

חי ה' וכו', ואת הכבשה וכו', אזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזהו ונפרעין מן האדם 

מדעתו, כלומר ששואלין דעתו. ואף על פי כן הוא שלא מדעתו, כי אינו יודע שהדין הוא עליו:

הוא עמק מאד, איך שואלין כל אדם. כי בכל הדבורים וספורים שאדם שומע, ימצא  והענין 
שם דברים גבוהים ורמים, וצריך לזהר בזה מאד, לבלי לגמר הדין עד שישנה וישלש, כי הוא 

סכנת נפשות. והדברים עתיקים, כי יש בזה בענין סיפורי דברים ענינים גבוהים: וזה )ברכות ה:( 

'חביבין עליך יסורין אמר לו לא הן וכו', הב לי ידך, יהב לה ידא ואוקמה'. כלומר אם אין אתה 

חפץ בהם, הב לי ידך על זה, שאין אתה רוצה בהם באמת. אזי יהב לה ידא, ואוקמה עכ"ל.

)אות כא( בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשב רק מחשבות  מש"כ בשיחת הר"ן  וכמו"כ 
גם צריכין לבכות  וצריכין להיות שמח בראש השנה.  וכו'.  יתברך עמנו  טובות שייטיב השם 

בראש השנה. בראש השנה ביום הראשון צריכין למעט בדבור מאד מאד. ואמר שאדם גדול 

צריך לדקדק בזה ביותר ועל כן הוא אינו אומר ביום הראשון אפלו הפיט רק מה שיסד רבי 

לבלי  ביותר  אז  לדקדק  צריך  גדול  שאדם  מחמת  אמר  אינו  הפיוט  שאר  אבל  הקליר,  אלעזר 

לדבר שום דבור שאינו מוכרח.

יום תחילת מעשיך

ענין  וכל  מעשיך,  תחילת  היום  זה  כמוש"כ  השנה  בראש  נברא  שהאדם  הוא  הענין  וסוד  ח. 
האדם הוא שהקב"ה מסר כל הבריאה תחת ידו, וכל הבריאה תלוי בהנהגת האדם ואח"כ ע"י 

בני ישראל, שזהו סוד כי חוק הוא לישראל )תהילים פא(, ולכן צריכין ליזהר להנהיג היטיב. וזה 

היה בראש השנה שגדליהו היה צריך "למיחש", שלדברינו הביאור שהיה צריך להבין שהכל 

הוא בידו, ועל ידי הנהגתו שאינו נותן להרשעים לעשות מה שרוצים מבער הרע מקרב ישראל, 

ובזה נעשה המשפט כדין.

לשפוט את חבירו

ט. ובזה יבואר דאע"ג דלשון הרע הוא חמור יותר מכל העבירות, שבהלשון הרע פוסק הדין 
לרעה וגוזר רעות על ישראל, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ תנינא א, אות יד( שכשהאדם יושב לדבר על 

חבירו זה בחינת ראש השנה שהוא יושב ודן את חבירו, וצריך להזהר מזה מאד ולהסתכל על 

עצמו היטיב אם הוא ראוי לזה לשפוט את חבירו כי המשפט לאלקים הוא, כי רק הוא יתברך 
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לבדו ראוי לשפוט את האדם כמו שאמרו חז"ל אל תדין את חבריך עד שתגיע למקומו, ומי 

הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חבירו כי אם הש"י שהוא מקומו של עולם וכו' עכ"ל. 

מצד שני חמור מאד גם הנטיה לצד אחר שאינו חושש כלל, ואינו עושה "משפט", כי הש"י 
נותן  ונבער הרע מתוכנו, וכשהאדם מוותר בחסידותו הרי הוא  רצה שאנחנו נעשה המשפט, 

גדליה  אצל  היה  שזה  הצדיקים  גורל  על  שינוח  הרשע  לשבט  לתת  שאסור  להרשעות,  פתח 

גדליהו החריבה,  ענותנותו של  ישראל, שזהו ממש בחי'  ונחרבה כל ארץ  נפלה  ומזה  רח"ל, 

כמו שאמרו חז"ל על זכריה בן אבקולס, וכמוש"כ במסילת ישרים הנ"ל.

ענף ב' לט"ז ניסן - סעודת אסתר

התהפוכות

כי ברח העם

כבר בארנו דכמו שמצינו בחז"ל שהמן הוא הלשון הרע של הבריאה, שאמרו דלית מאן  א( 
דידע לישנא בישא כהמן )מגילה יג, ב( הרי השורש הלשון הרע מצינו בעמלק, וכמו שראינו בבעל 

הטורים בשם המכילתא, עה"פ )בראשית לא, כ( ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב, שאמרו 

פירשו  העם  ברח  כי  לפרעה  שהגידו  ממצרים  ישראל  כשיצאו  וכמו"כ  עמלק,  היה  שזה  שם 

במכילתא שזהו עמלק, וכמוש"כ בבעה"ט שגימ' כי ברח הוא גימ' עמלק.  

בדרך בצאתכם

וזהו זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, שלדברי חז"ל הנ"ל הכוונה  ב( 
'ואתה עייף  ביציאת מצרים ממש, שאז הגיע עמלק ואמר לשון הרע עליהם לפרעה, וכמו"כ 

)וכמו  ויגע,  עייף  דוקא כשהוא  'לשון הרע', שזהו הכח הלשון הרע לפגוע באדם  בגימ'  ויגע' 

שרואין גם בהלשה"ר שדיבר ציבא העבד הכנעני הארור והרשע, שזה גרם להתחלקות המלוכה, שנאמר שם על דוד ואנשיו שהיו 

שם עייפים ויגיעים בשמואל ב'  יז, פסוק ב, ופסוק כט(.

כח הפיכה מרע לטוב

ומבואר  ועבדיו"  פרעה  לבב  "ויהפך  )שם( כשאמרו למלך מצרים שברח העם  מצינו  והנה  ג( 
שהלשון הרע גרם להתהפכות לב פרעה, וכמו"כ מצינו להיפוך בהטוב שנתגלה אחר שנתבטל 

הלשון הרע של המן ע"י הצדיק מרדכי, שנאמר שם )באסתר ט( ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים 

המה בשנאיהם, וכמו"כ מצינו שבפעם הראשון שמוזכר מלת "הפיכה" בתורה, )שכשידוע מהגר"א 
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ג  )בראשית  החיים  עץ  דרך  את  לשמור  'המתהפכת'  החרב  להט  ואת  השורש(  זהו  ראשונה  שהפעם  ועוד 

כד(, שכל זה נמשך מהחטא של אדה"ר שהתחיל בלשון הרע של הנחש. וכמו"כ מצינו מלת 

"נהפך"  אשר  והמטה  טו(  ז,  )שמות  רבינו  משה  אצל  הרע",  "לשון  בענין  כשמדברים  "הפיכה" 

וכמו"כ מבואר  יאמינו.  והן לא  ד א(  )שמות  ואמרו חז"ל שדיבר על ישראל במה שאמר  לנחש, 

בכל פרשת הנגעים שבאים על לשון הרע שהן כשמדבר על נגעים המטמאים נאמר )ויקרא יג ג( 

שנהפך השער ללבן שהוא סימן טומאה. וכמו"כ להיפוך שנהפך הנגע ללבו נאמר, כולו הפך 

)וכמו"כ  יג( וכל זה אומר דרשוני בהקשר בין לשון הרע לענין "הפיכה",  יג  )שם  לבן טהור הוא, 

בקשר להמן ועמלק כנ"ל(.

חלבנה ללבונה

ד( וכמו"כ חזינן בתיקון הלשון הרע, דהמעיל והקטורת מכפרים עליו )וכמבואר בזבחים פח, ובערכין 
לעשות  שצריך  מבטא  שזה  קול,  מעשה  על  ויכפר  שבקול  דבר  יבוא  שם  אמרו  שבמעיל  טז.( 

סוד  הוא  וכמו"כ הקטורת  ויכפר(  דבר שבקול  וכו' אלא שיבוא  הרע שישתוק  לשון  אומרים שדיבר  )שאין  ההיפוך 

ההפכיות, שמהפכין החלבנה ללבונה, וכמו"כ "המור" )עי' רמב"ן שמות כח( שהוא אחד מסממנים 

הוא סוד ההפכיות שמהפכין טמא לטהור )כמבואר בראשונים(.

פרסום גנות

ה( וכדי לבאר ענין זה נבאר החומר בלשון הרע יותר מכל עבירות שבין אדם לחבירו, וכמו"כ 
נבאר עוצם איסור חומרת הלשון הרע באופן כללי, )ונבאר שני סוגי לשה"ר בבין אדם למקום ובין אדם לחבירו( 

דהנה בכל אדם שעושה עבירה הרי כל חטאו הוא בינו לבין קונו בלבד )וכבר בארנו באריכות דכל חטא 

מציאות  נעשית  דכבר  קשה,  התשובה  נעשה  אזי  אחר  לאדם  שעובר  וברגע  תשובה  עליו  לעשות  אפשר  למקום  אדם  בין  שנשאר 

נסבל  בלתי  דבר  עשה  לאחרים  זה  חטא  ומגלה  מעביר  ואח"כ  חטאו  רואה  וכשהשני  בעולם(, 

לגמרי, שלקח מציאות חטא זה שהיה רק בינו לבין קונו והעביר זה לאחרים על ידי דיבורו, 

ובעומק עשה כאן עול בל יתואר שעירב אדם אחר שאין לו שייכות לזה, ועשה אותו מעורב 

בתוך סיפור צנוע שהוא ראה לבד.

ריב לא לו

ו( וכדי לבאר יותר, עפ"י הפסוק )משלי כו( מתעבר על ריב לא לו, שאצל כל אדם מוטבע מאד 
שאינו מתעבר על ריב לא לו, ואם אין לו שום טובת הנאה באחד מהצדדים בוודאי לא יכנס 

לריב שאינו שייך לו. וכמו דחזינן גם בעניני חושן משפט שאינו יכול לתבוע אדם שעשה עול 

דיבור  ובאמת בכל  דידי את",  ב(  "לאו בעל דברים  )כתובות צב,  וכל' חז"ל  לזה,  אינו שייך  אם 

לשון הרע עשה ממש ענין זה, שעירב כאן אדם שלישי שאינו שייך כלל לענין זה שע"י דיבורו 



-יח-

לסדר  מחוץ  שהוא  נורא  עול  וזהו  מהסיפור.  חלק  לכאן  שייך  שאינו  זר  אדם  נעשה  זה  של 

הבריאה, שעל זה מתאים מאד מלת "הפיכה", שהפך כל הענין שמקודם לא היה רק חטא שבין 

אדם לקונו, וראובן שראה לשמעון שעושה עול יכול להוכיחו עפ"י תורה וכו', אבל כשהולך 

ומספר הדבר לאחרים הפך כל הענין לסיפור אחר, שזהו בחי' הפיכת הענין לרעה, בחי' כי דור 

תהפוכות המה )דברים לב, כ( בחי' עמלק שעוסק בענין ההפיכה כנ"ל.

כסדר ושלא כסדר

ז( וגם כשיש עסק בין אדם לחבירו כמו ראובן שפוגע בשמעון הרי כל זמן ששמעון מצטער 
ורוצה לתבוע את ראובן לדין )או אפי' כשרוצה לנקום וכו'( הרי הוא עדיין בחי' כסדר, בחי' מנהגו של 

עולם, אבל כשהולך ומערב בזה אחרים עושה מזה הפיכה ושלא כסדר כנ"ל, וזהו העול הגדול 

שנגרם דייקא ע"י לשון הרע.

מה יתרון לבעל הלשון

ח( ובזה יובן סוד מה שאמרו חז"ל מה הנאה לבעל הלשון )ויק"ר כו, ד( תני רשב"י הנחש פרץ 
גדרו של עולם תחלה לפיכך נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות אמרו לו למה אתה נושך מה 

אתה מועיל ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל ואתה נושך וממית אמר להם )קהלת י( אם ישוך 

הנחש בלא לחש אפשר דאנא עביד כלום אלא אם מתאמר לי מן עליותא אמרו לו למה אתה 

לבעל  יתרון  אין  אומרים  אתם  ולי  להם  אמר  האיברים  בכל  מהלך  וארסך  אחד  באבר  נושך 

הלשון עכ"ל 

שלדברינו יובן מאד שכל בעל תאוה, הוא חלק מעצם ברייתו של אדם, שע"ז נאמר כי יצר לב 
האדם רע מנעוריו )בראשית ח', כא(, אבל בעל לשון הרע מערב כאן אדם אחר שאין לו מזה כלום 

כנ"ל.

מרפא לשון

בישא, של המן עמלק,  ידו מתהפך הלישנא  בחי' מרדכי שעל  יבואר שכח הצדיק,  ובזה  ט( 
)ערכין טו( מרפא לשון עץ חיים, שתקנת הלשון  שזהו כח הפיכה דקדושה, וכמו שאמרו חז"ל 

הרע הוא עסק התורה, כי הצדיק עושה צירופים טובים מכל הלשון הרע שישנו בועלם, שזהו 

בחי' הפיכה לטובה, ולזה צריכין דייקא כח הצדיק שיורד להשורש, כי כמו שהלשון הרע הוא 

שורש הרע כנ"ל, בחי' "הפיכה" שזהו עומק הקליפה, כמו"כ הצדיק עושה ההיפוך שמהפך 

הכל לטובה.
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והלכת בדרכיו

מצה - מצה ומריבה

מחלוקת לשם שמים

א( זה לשון רבינו ז"ל )לקו"מ קמא נו אות ח(, וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )קדושין ל"ח( 'את 

עוגה שהוציאו ממצרים  יום, אלא  והלא ארבעים שנה חסר שלשים  המן אכלו ארבעים שנה 

טעמו בה טעם מן'. כי באמת המן, שהוא בחינת הדעת, היה ראוי שיאכלו אותו ארבעים שנה 

בשלמות. כי ארבעים, הוא בחינת בינה ודעת כנ"ל. דהינו תכף שיצאו ממצרים ונתגלה הדעת, 

היה ראוי שיאכלו המן תכף. ועל זה תרצו רבותינו, זכרונם לברכה, עוגה שהוציאו ממצרים, 

הינו המצות, טעמו בה טעם מן. 

כי השלום תלוי בדעת וכנ"ל, ומחלוקת הוא הפך הדעת. אך יש מחלוקת שהוא לשם שמים, 

אהבה  היא  המחלוקת,  זה  באמת  כי  שלום.  של  מהדעת  יותר  מאד,  גדול  דעת  באמת  שהוא 

ושלום גדול, כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה )קדושין ל:(: "את והב בסופה" 'לא זזו משם עד 

שנעשו אוהבים זה לזה'. 

וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )אבות פרק ה(: 'מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקים', 

)במדבר כ"א(:  'סופה להתקים', בחינת אהבה, כמו שכתוב  וזה:  הינו שבאמת היא אהבה כנ"ל. 

"את והב בסופה" כנ"ל. וזה בחינת משה, כי משה הוא בחינת הדעת, שהוא בחינת מחלוקת 

ועל כן משה הוא ראשי תבות מחלוקת שמאי הלל. שהם בחינת מחלוקת לשם  לשם שמים. 

שמים. ועל כן היה גאלת מצרים על ידי משה, כי עיקר הגאלה על ידי הדעת, כמו שכתוב )שמות 

ט"ז( "וידעתם כי ה' הוציא אתכם" וכו', )ויקרא כ"ג(: "למען ידעו" וכו':

בחינת עוגה, דהינו מצות, שהוציאו ממצרים. כי מצה היא בחינת מחלוקת, כמו שכתוב  וזה 

)ישעיה מ"א(: "אנשי מצתך יהיו כאין". וזהו: 'שהוציאו ממצרים', 'שהוציאו' דיקא. כי במצרים 

שהיה הדעת בגלות, בודאי לא היה מחלוקת לשם שמים, כי זה תלוי בדעת כנ"ל. וזה: 'עוגה 

שהוציאו ממצרים', הינו שהמצה, שהיא בחינת מחלוקת, שהוציאו ממצרים, ששם היה הדעת 

בגלות, טעמו בהם טעם מן. כי לאחר שהוציאו בחינת המחלוקת מן הגלות מצרים, היה בהם 

טעם מן, שהיא בחינת דעת גדול, שהיא בחינת מחלוקת לשם שמים כנ"ל:
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וזה בחינת )שמות ט"ז(: "לחם מן השמים" הנאמר במן. לשון מלחמה, כמו שכתוב )תהלים ל"ה(: 
"לחם את לחמי", בחינת מחלוקת. הינו שהמן, שהוא הדעת, הוא בחינת מחלוקת לשם שמים 

והותירו ממנו.  ועל כן דתן ואבירם שחלקו על משה שהוא הדעת, פגמו גם כן בהמן,  כנ"ל. 

)מדרש רבה שמות פרשה א' ובפרשת כ"ה והובא בפרש"י בשלח( כי המן הוא בחינת הדעת, בחינת משה כנ"ל: 

וזה שכתוב בזהר הקדוש )תצוה דף קפ"ג:( כי 'מצה היא אסותא', כי מצה שהיא בחינת מחלוקת 
לשם שמים, בחינת דעת, בחינת שלום כנ"ל, הוא רפואה. כי שלום הוא רפואה, כמו שכתוב 

ושלום,  חס  החולאת,  עיקר  כי  ורפאתיו".  ה'  אמר  ולקרוב  לרחוק  שלום  "שלום  נ"ז(:  )ישעיה 

הוא מחמת העדר השלום, הינו מחלוקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר על חברו, ושלום הוא 

רפואה:

וזה שנקרא מצה, "לחם עני" )דברים ט"ז(. 'כי אין עני אלא מן הדעת' )נדרים מ"א(. וזה בחינת חולה, 
כמו שכתוב )שמואל ב י"ג(: "מדוע אתה ככה דל בן המלך". 'ומצה היא אסותא' כנ"ל, וזה: "לחם 

עני", שהוא רפואה להעני כנ"ל:

גר זאב עם כבש

וכמו  יודעים שהשלימות הוא השלום  כלל  גדול שבדרך  ז"ל הם חידוש  רבינו  והנה דבר  ב( 
כבש,  עם  זאב  וגר  יא(  )בישעיה  וכמוש"כ  ההפכים  בין  אפי'  גדול  שלום  שיהיה  לעתיד  שיהיה 

וכמו  לגריעותא,  הוא  שהמחלוקת  נראה  ולפי"ז  נפלא(  ושלום  גדול  דעת  יהיה  שאז  הנ"ל  בהתורה  )וכמוש"כ 

שכ' בדין זקן ממרא )בסנהדרין פח, א( שאפי' אם הבית הדין הגדול ימחלו על כבודם הזקן ממרא 

יתחייב מיתה כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל, ומבואר דהמחלוקת הוא חסרון גדול, ואיך כ' 

רבינו שהמחלוקת לשם שמים הוא אהבה ושלום גדול והוא גדול יותר מהדעת של שלום, ולכן 

'משה' הוא ר"ת מ'חלוקת ש'מאי ה'לל, שהגאולה היה על ידי משה והגאולה הוא המחלוקת 

לשם שמים, וכל זה הוא פלא מאוד, )שעיקר הגאולה הוא הדעת כמוש"כ וידעתם כי ה' הוציא אתכם(.

מעשה בראשית

ג( וביאור הענין שהנה במעשה בראשית יש ו' קצוות מעלה מטה מזרח מערב וכו', שכל הו' 
קצוות הם כנגד הששה מדות חסד גבורה, שכל מדה מחולקת מאד מחבירו, ועיקר יופי הבריאה 

רוצים להיות בפירוד, הרי  ירצו הקצוות להתקרב אחד להשני, שאינם  ואם  הוא ההתחלקות, 

בוודאי הוא נגד רצונו ית', שעיקר רצונו הוא אחדות פשוט בפעולות המשתנות דייקא, שהיופי 

של הבריאה, הוא דייקא על ידי רבוי וריחוק הגוונים שיש לכל גוון, והכל מתאחד ע"י נקודת 

המרכז בחי' אלקותו ית"ש, שזהו קדושת שבת קודש שהוא מאחד כל ששת ימי בראשית וכל 

הו' קצוות.
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מעשה מרכבה

והנה כל זה היה במעשה בראשית שאז נתגלו הו' קצוות הגשמיים, שזה היה בב' אלפים  ד( 

בחי' מעשה  בעולם,  נתגלה הדעת  יציאת מצרים  עד  הבריאה  הדורות מתחלת  כל  תהו שהיו 

מרכבה, הפנימיות של מעשה בראשית, שאז ג"כ כל היופי הוא דייקא ע"י הו' קצוות דקדושה. 

שכמו שבמעשי בראשית נחלקים כל הנבראים וצריך שיהיה דוקא בצורה כזו, כמו כן ממש 

בפנימיות הבריאה, בהדעת של גלוי כבוד מלכותו, הרי עיקר היופי הוא כשהנשמות נחלקים 

ויש בבחי' גבורה, והם צריכים להיות מחולקים בתכלית  להקצוות, שיש נשמות בבחי' חסד 

החילוק כמו במעשי בראשית, שאסור להם להתקרב כלל, וכל אחד מוכרח להיות לפי שרשו 

בהוא"ו קצוות.

דור המלקטים

ה( וכמו שרואים כל זה בדורנו דור המלקטים, שמלקטים כל מיני מהלכים של אחרונים, וכמו 

לדוגמא בעניני הפסח שיש סוגיות שלימות בפסח מצה ומרור וכורך, וכל אחרון יש לו מהלך 

ראשונים  חבל  שיש  מתברר  כך  ואחר  תמוה,  מהלך  לו  יש  הזה  שהאחרון  להלומד  נראה  )ולפעמים  משלו,  שלם  ועולם 

וגבורות, שזהו  והלל, חסדים  הוא בחינת מחלוקת שמאי  זה  כידוע להלומדים(, שכל  שסוברים כמוהו 

שלימות  שזהו  מזה,  כלל  יזוז  ולא  נשמתו  ושורש  שכלו  לפי  יחדש  אחד  שכל  הגמור  הכרח 

נשמת ישראל, שכל אחד מחולק לפי נשמתו ודרכו.

מצה, מן

ו( וזהו סוד מה שאמרו בקידושין )לח.( שעוגה שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן, כי סוד 

המן היה שכל אחד הרגיש בו טעם משלו, וכמו שאמרו חז"ל שכל אחד טעם בהמן טעם שרצה 

)יומא עה(, שזהו סוד המחלוקת שאין אחד יש לו טעם שונה מחבירו. וכמו"כ בהעוגות והמצה 

שהוציאו ממצרים הרגיש כל אחד טעם משלו, שזהו הסוד הנ"ל שכל אחד משש מאות אלף 

רגלי היה לו עבודה משלו והרגיש טעם ודעת משלו, שכמו שעד עכשיו יש לו פרצוף משלו 

וגוון משלו, התחיל עכשיו עבודה זו גם בחלק הפנימיות והדעת, שכל אחד הרגיש טעם אחר 

בעבודת הש"י וכולם יצאו כאיש אחד בלב אחד, כמוש"כ ואשא אתכם על כנפי נשרים. ומ"מ 

כל אחד היה לו עבודה משלו וגוון משלו, שזהו סוד הכנפי נשרים, מצד אחד יצאו כולם ביחד 

)ש"ך  מרעמסס, ובכל זאת היה להם סוד כנפי נשרים, שכנפי נשרים בגימ' ארבע כנפי שכינה 

עה"ת( שזהו סוד ד' כנפות הארץ מזרח מערב וכו', שנתגלה עכשיו בעולם הרוחני כנ"ל.
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קהל עדת ישראל

וזהו הדעת שמיוחד שנעשה עם יציאת מצרים, שעיקר היופי הוא דייקא כשיש לכל אחד  ז( 
ישנה  וכמו"כ בקרבן פסח  טעם שונה בעבודת השם שזהו היופי של המחלוקת לשם שמים. 

הצורה הנ"ל שכל אחד מביא פסח משלו למנוייו וכו', ומצד שני נאמר )שמות יב( ושחטו אותו כל 

קהל עדת ישראל וגו' שכבר הארכנו במק"א שפסח אנו נעשים עם הויה, וכל ישראל נמצאים 

אז בעזרה בכנופיא, ומצד שני יש לכל אחד פסח משלו וקרבנו הפרטי.

מקלו ותרמילו

ח( וכל זה הוא פתח נפלא בעבודת הש"י שכל אחד יבין שיש לו עבודה משלו, וחלק התורה 
ומי  וכו'.  בדרום  וזה  בצפון  מקומו  זה  כי  צודקים  ושניהם  להיפוך ממש,  סובר  והשני  משלו 

שאין לו דעת ושלום הנ"ל אזי לפעמים נתפס במחשבה מחשבת זרה וחמץ שיש אצל התנאים 

ואמוראים מחלוקת, וכן כשרואה אחד שאינו סובר כמותו מחליט מיד שהשני עוקר תורה וכו' 

שכיון שאינו יכול לסבול שהשני אינו סובר כמותו לכן מחליט על השני שהוא בוודאי טועה 

וכו'. אבל האמת הוא שיש ויכוחים בתורה וכך הוא דרכו של תורה )וכמוש"כ בכל הסוגיא דר"ה דף כה, 

בר' יהושע ור' גמליאל, שאמר לו לבוא במקלו ותרמילו ביוה"כ שחל להיות בחשבונו(.

צבאות הוי'

ט( וזה סוד מש"כ בפסוק )שמות יב נא( שבעצם הזה יצאו כל צבאות הויה, שצבאות אמרו חז"ל 
צבא אות, שכל אחד יש לו אות משלו וגוון משלו, ונקראים צבאות הויה, וכמו שהיה במשכן 

שכל אחד עמד ברוח אחרת, שאז נתגלה היופי של צבאות הויה, שבזה מתגלה אחדות הפשוט 

בפעולות המשתנות.

יוסף ויהודה

י( ובזה יובן מה שכל הירידה למצרים היה על ידי מחלוקת יוסף ויהודה, שבאמת נתגלה אח"כ 
ביציאת מצרים שכל אחד יש לו אמת משלו ונקודה משלו, בחי' מחלוקת לשם שמים, ובעת 

גוון  לו  יש  הכירו שכל אחד  אז  הכור הברזל ממצרים  ואחר שעברו  עדיין  נתקנה  לא  ירידתן 

משלו ונעשה תיקון לכל מחלוקתן, שזהו מש"כ אצל קריעת ים סוף לגוזר ים סוף לגזרים שכל 

שבט היה לו שביל מיוחד. 

וכמו"כ חזינן דראה הים ארונו של יוסף )תנחומא וישב ט(, וכמו"כ מבואר בים סוף שקפץ נחשון 
ראשון להים, בחי' היתה יהודה לקדשו )תהלים קיד( וע"ז נאמר גם בתהלים )סח( במקהלות ברכו 

אותם,  שהקדימו  בנימין  בשבט  שמתקנאים  שם  רש"י  שכ'  רגמתם  יהודה  שרי  וגו'  אלקים 
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שכל זה הוא בחי' מחלוקת לשם שמים, שחלקו האחד על השני לשם שמים, שזהו בחי' נעשו 

אויבים זה לזה שנאמר אצל מחלוקת לש"ש )וכמוש"כ רש"י בקידושין ל, ב מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל 

דברי זה, שזה למעליותא כמבואר שם, שמביא רבינו ז"ל בתורה שם בגמ' זו(.

כתונת פסים

יא( ובלקוטי הלכות )ראש חודש ג אות ט( מאריך בתורה הנ"ל כעין דברינו ומביא שם שזהו הטעם 

ותכלת  כרפס  חור  שכתוב  כמו  מילת  כלי  לשון  הוא  כרפס  "גם  קדשו  לשון  וזה  הכרפס  של 

והוא רמז לכתנת פסים שעשה יעקב ליוסף שעל ידי זה נתגלגל וירדו אבותינו למצרים.. הינו 

כי כתונת פסים הוא בחינת חלוקא דרבנן בחינת תורה שבעל פה שהיא בחינת מחלוקת לשם 

שמים. ועל שם זה נקרא חלוקא לשון חלוקי דעות. 

ועל כן על ידי הכתונת והחלקה הזאת נתעורר מזה מחלוקת יוסף ואחיו כי על ידי זה וישנאו 

אותו וחלקו עליו. וזה המחלוקת שבין יוסף ואחיו היה ראוי שיהיה בבחינת מחלוקת שבקדשה 

מחלוקת לשם שמים שהוא קיום העולם. ובודאי כונתם כך היה כי בודאי כונת מחלקותם היה 

לשם שמים. 

הסטרא  מזה  שינקו  עד  המחלוקת שבקדשה  אותו  ונפגם  מפגם  נמלטו  לא  כן  פי  על  אף  אך 

אחרא כי עיקר יניקתם ממחלוקת שבקדשה כנ"ל ועל ידי זה נתגלגל וירדו אבותינו למצרים. 

ועל כן עתה בפסח בעת יציאת מצרים נוטלין כרפס רמז לכתנת פסים כנ"ל. שעל ידי זה התינוק 

שנפגם  מה  ומתקנין  לשם שמים מחלוקת שבקדשה.  בחינת מחלוקת  שזה  נשתנה  מה  שואל 

המחלוקת שבקדשה שהוא בחינת כתנת פסים על ידי אחי יוסף כנ"ל.

משה שמאי הלל

יב( ובאבות )פ"ה מי"ז( איזהו מחלוקת לשם שמים זהו מחלוקת שמאי והלל, ושלא לש"ש זהו 

קרח ועדתו, ולדברי רבינו ז"ל יבואר היטיב, שהכל הוא מאותו ענין, שאם הוא מחלוקת לשם 

שמים אזי אדרבה הוא עיקר בחי' משה, שמשה ר"ת מחלוקת שמאי והלל, שמשה רבינו הוא 

אם  קורח  וכמו"כ  הש"י.  בעבודת  דרכו  למצוא  אחד  לכל  הדעת  שנותן  האמת,  הצדיק  בחי' 

כיון  היה חולק לשם שמים בלי כבוד עצמי, אזי היה נעשה מכל מחלוקתו תורת אמת, אבל 

שהתכוון לכבוד עצמו נתקלל הכל, ואזי הפריד עצמו ממש.
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זקן ממרא

יג( ובזה יובן דבר נפלא שבאמת על כל זקן ממרא כ' הרמב"ם )פ"ג ה"ד( אבל זקן ממרא האמור 
שידונו  כמו  תורה  בדברי  ומורה  ודן  קבלה  בידו  שיש  ישראל  מחכמי  אחד  חכם  הוא  בתורה 

ויורו כל חכמי ישראל שבאת לו מחלוקת בדין מן הדינים עם בית דין הגדול ולא חזר לדבריהם 

לו חלק  ויש  ומתודה  עליו תורה מיתה  גזרה  והורה לעשות שלא כהוראתן  אלא חלק עליהם 

לעולם הבא אף על פי שהוא דן והן דנים הוא קבל והם קבלו הרי התורה חלקה להם כבוד ואם 

רצו בית דין למחול על כבודן ולהניחו אינן יכולין כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל עכ"ל. 

היה  ופסק  שחשב  כל  הרי  שהמרה  לפני  הרי  ממרא  הזקן  שבאמת  הרמב"ם  בדברי  ומבואר 
לזה כח התורה ממש, רק שרצתה התורה לחלוק כבוד להלשכת הגזית שכולם צריכין להכנע 

מפניהם )ועי' באחרונים שאם לא היה מסתפקים לא היו צריכין לשאול בבית הגדול, ואפי' שיודעים שהבי"ד הגדול סובר אחרת 

דרק "כי יפלא ממך דבר" ובא לשאול אז יש דין זקן ממרא ואכמ"ל בכל פרטי הדינים בזה(. 

והיו  כתורה,  נחשב  דעתו  היה  הרי  למעשה,  בהוראה  נכנע  ממרא  הזקן  היה  דאם  ונמצא 
אומרים דברי התורה בשמו, רק שלהלכה למעשה צריכין לנהוג ולפסוק כלשכת הגזית, אבל 

רק  לומר דעתו בתורה,  זה מבטא שכל אחד מישראל מוכרח  כיון שהמרה חייב מיתה, שכל 

שההלכה הוא כמו בי"ד של לשכת הגזית שהם המנהיגים של כל ישראל.

לשכת הגזית

זה הוא בחי' אחדות פשוט בפעולות המשתנות, שהצדיק הגדול הוא בחי' אחדות  שכל  יד( 
פשוט, שזהו בחי' לשכת הגזית, והוא מנהיג את כולם בחי' משה רבינו, מש"ה מחלוקת שמאי 

והלל, ובתוך כלל ישראל יש דעות שונות, וכל אחד בגוון אחר, שזהו היופי של הצדיק, וכמו 

שאמר שיעשה כתות כתות )חיי מהר"ן אות שי"ט(, שיש שמסתכלים על זה לגריעותא, אבל האמת 

הוא שזהו הפאר והיופי כנ"ל, בחי' הצדיק שהוא שבת דכולהו יומי.

רבים להטות

רבים להטות, שפי' המפרשים  לנטות אחרי  ריב  על  ולא תענה  )כג, ב( בפסוק  ועי' שמות  טו( 
הראשונים וכו', שהדיין מוכרח לומר דעתו ואע"פ שיודע שילכו אחרי רבים ולא יפסקו כמותו, 

שכל זה הוא בחי' הנ"ל שכל אחד מוכרח לומר דעתו בתורה, וכמו"כ בכל זקן ממרא אם יאמר 

שכיון שהלכה נשאר בין כך כמו לשכת הגזית, הרי שאין לו חשק להגיד דעתו, הרי הוא עושה 

שלא כהוגן, שהתורה רצתה שכל אחד יגיד דעתו בתורה. 
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יש  רק שבהנהגה  וגוון משלו,  לו דעה  יש  ומריבה, שכל אחד  סוד מצה  דזהו  שבארנו  וכמו 
לשכת הגזית, וכמו"כ הצדיק האמת והחכם המופלג שבדור שהוא בחי' לשכת הגזית, שכולם 

צריכים לנהוג כמוהו, אבל כל אחד יש לו גוון משלו וכוחו בתורה )וכמוש"כ בתורה הנ"ו שם(, שהוא 

מפלאות תמים דעים, שאע"פ שאין הלכה כן, הרי הכל הוא תורה מהשמים ממש(.

דעת שלום גדול

טז( וכל זה הוא סוד אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מאמ"צ, שהיה ביציאת מצרים לא על ידי 
מלאך ושליח ושרף אלא גלוי עצמותו ומהותו כביכול בחי' למעלה מכל השינויים, שרק כשיש 

גילוי גדול כזה, רק מפני כן יש כח של מחלוקת לש"ש, שהוא דעת ושלום גדול כנ"ל, שרק 

ית' כביכול כולל כל הדעות וכל השנויים, בחי'  מפני שהש"י נתגלה בגלוי גדול כזה, שהוא 

לעתיד  גם  יהיה  וכן  הזה,  הגדול  נתגלה הדעת  כן  הועלם מקומו,  ואין  עולם  הוא מקומו של 

לבוא כשיבוא המשיח שלא יתבטלו הדעות השונות כלל, רק שיהיה המנהיג הכולל שיאחד את 

כולם.

נאכל למנויו דייקא

יז( ורואים מנהג ישראל תורה שדייקא בפסח, שנעשינו לעם הויה, הרי נוהגים שכל אחד יש 
)ובקרבן פסח נאכל בחבורה, ואסור למי שאינו מנוי על  לו חומרות משלו ואין מתערבבין ביחד המשפחות, 

הפסח לאכול מפסח זו(, שכל זה מבטא בחי' מחלוקת לשם שמים שנתגלה הדעת בפסח, בבחי' מצה 

ומריבה לשם שמים.

שאלה ותשובה

יח( ובלקוטי הלכות )הל' ראש חודש הנ"ל( האריך לבאר כמה דברים בליל הסדר עפ"י גלוי רבינו 
השאלה  ענין  באריכות  בזה  שביאר  ועיי"ש  שמים,  לשם  מחלוקת  בחי'  הוא  שמצה  הנ"ל 

בחי'  שהוא  ובפוסקים(,  בגמ'  )כמבואר  ותשובה  שאלה  דרך  להיות  צריך  הסיפור  שעיקר  ותשובה 

דהינו  האמצעית,  ששברו  אחר  שואל'  הבן  'וכאן  ה(  אות  ה"ג  חודש  ראש  )בהל'  לשונו  וזה  מחלוקת 

הלוי ונתגלה הדעת מן ההסתרה שמזה בעצמה נעשה בחינת מצה כנ"ל, על כן אזי הבן שואל 

שמתעוררין  וקשיות  שאלות  שהוא  מחלוקת  בחינת  הינו  וכו',  נשתנה  מה  וקשיות,  שאלות 

בחינת מחלוקת לשם שמים, שהוא שלמות הדעת מאד, בחינת מצה, שהוא לשון מצה ומריבה, 

בחינת  וקשיות  שאלות  דהינו  דיקא,  שואל'  'הבן  שואל,  הבן  כאן  כן  ועל  שם.  שמבאר  כמו 
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והלל,  שמאי  מחלוקת  שבקדשה,  מחלוקת  בחינת  שהוא  והאב  הבן  בין  שנתעורר  מחלוקת 

שהוא דעת גדול מאד וקיום העולם. 

כי עיקר בריאת העולם וקיומו הוא בבחינת מחלוקת שבקדשה, דהינו בחינת תחלת הצמצום, 
והבריאה  כנודע.  לבריאה  מקום  היה  לא  זה  לצדדין. שבלא  האור  ונחלק  נתצמצם  שכביכול, 

וקדם הבריאה הם בחינת אב ובן, כמו שכתב רבנו, נרו יאיר( ובהכרח שיהיה ביניהם מחלוקת 

כביכול, שיהיה אחר הבריאה נחלק קצת מקדם הבריאה כי אם כן יתבטל הבריאה כנ"ל. 

על פי כן באמת שם הוא תכלית האחדות ובחינת המחלוקת הזאת שבאמת הוא תכלית  ואף 
השלום, זה אי אפשר להשיג, כי שם בתחלת הצמצום אין שום השגה ואסור לעין שם, כי הוא 

בחינת המחלוקת לשם שמים שבין הצדיקים  וזהו בעצמו  אל תדרש.  ובמפלא ממך  ד'  דרכי 

והחכמים האמתיים, דהינו בחינת מחלוקת שמאי והלל, שהוא קיום העולם, דהינו כדי שיהיה 

מקום לבריאה, הינו שמחלוקתם הוא בבחינת התחלקות האור לצדדין כדי שיהיה בחינת חלל 

נרו יאיר במאמר "בא אל פרעה" סימן סד על  הפנוי שיהיה מקום לבריאה, כמו שכתב רבנו 

משנה כל ימי גדלתי בין החכמים, עין שם היטב(. 

העולם  קיום  שהוא  והלל  שמאי  מחלוקת  בחינת  לאב,  הבן  ושאלת  מחלוקת  בחינת  וזהו 
כנ"ל. וזה צריכין עתה בליל פסח שאז הוא בחינת חדוש העולם, כמובא. הינו כי עיקר בחינת 

ההסתרה, שהוא יניקת הסטרא אחרא, הוא מבחינת שבירת כלים שנעשין מרבוי אור כנ"ל ואזי 

הצריכו  כן  ועל  ובהו  לתהו  ושלום,  חס  העולם  חזר  הירידה שכמעט  לתכלית  הגיעו  במצרים 

לחזר ולתקן העולם מחדש על ידי בחינת מחלוקת לשם שמים, שהוא בחינת תחלת הצמצום 

שבקדשה להמשיך האור במדה שזהו עיקר קיום העולם כנ"ל. 

וזה עיקר שלמות הקדשה והתגלות מלכות בגין דישתמודעין לה כי אין מלך בלא עם. וכשאין 
מחלוקת שבקדשה, שהוא בחינת תחלת הצמצום, אין מקום לבריאה ואין מי שידע ממלכותו 

יתברך, כביכול, ועל כן עיקר שלמות מלכות שבקדשה היא על ידי בחינת מחלוקת שבקדשה 

לעורר מחלוקת שבקדשה  נשתנה  הבן מה  כדי שישאל  בליל פסח  עושין שנוי  כן  ועל  כנ"ל. 

כנ"ל.

הלל הלכה כמותו

וכמו"כ כתב בליקו"ה )שם( בענין הכורך שכורכין מצה ומרור ביחד, שזהו גם כן בחי' מחלוקת 
ענותנותו  ידי  על  הלל  ודיקא  וכו'  משלו  בעבודה  אחד  וכל  גבורה  ויש  חסד  שיש  בקדושה 
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ושפלותו יכול לתקן סוד זה, ובפרט על פי המבואר במה שאמרו חז"ל )עירובין יג:( יצאה בת קול 

ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים 

חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי 

בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן )עיי"ש 7(.

 ******

7 ליקוטי הלכות )ראש חדש הלכה ג אות ה( וזה עיקר שלמות הקדשה והתגלות מלכות בגין דישתמודעין לה כי אין מלך בלא 

עם. וכשאין מחלוקת שבקדשה, שהוא בחינת תחלת הצמצום, אין מקום לבריאה ואין מי שידע ממלכותו יתברך, כביכול, ועל 

כן עיקר שלמות מלכות שבקדשה היא על ידי בחינת מחלוקת שבקדשה כנ"ל. ועל כן עושין שנוי בליל פסח כדי שישאל הבן 

מה נשתנה לעורר מחלוקת שבקדשה כנ"ל. ואזי מספרין ההגדה, כי לזכות למחלוקת לשם שמים הוא על ידי אנחה, שעל ידי 

זה נכנע עצבות רוח, זהמת הנחש, עין שם. 

הינו שצריכין לתשובה ואנחה אחר כך לתקן ולהכניע הסטרא אחרא זהמת הנחש שלא יתאחזו בבחינת המחלוקת שבקדשה 

הנ"ל, שזה בחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר שם שצריך לזכך ולטהר השמים דהינו המחלוקת שבקדשה שהיא אש ומים שלא 

יהיה בבחינת לבשו שמים קדרות, הינו שהם לא יתאחזו שם חס ושלום, כי המחלוקת אף שהיא בקדשה והיא דעת עליון מאד 

ושלמות הקדשה, עם כל זה משם משתלשל ויורד עד שמגיע להם אחיזה משם כידוע. כי הסטרא אחרא היא בחינת מחלוקת 

ידי אנחה  וזה על  ויניקתה מבחינת מחלוקת שבקדשה, על כן צריך לשמר לזכך השמים, דהינו בחינת המחלוקת שבקדשה 

ותשובה כנ"ל. 

וזה בחינת ספור ההגדה שמזכירין האנחות והצעקות שהיה לנו אז, כמו שכתוב, "ונצעק אל ד' ויאנחו בני ישראל וכו'". וכן זה 

נעשה בכל דור ודור כידוע. ועל ידי זה נזדככין השמים דהינו הידים ואזי זוכין לקבל דבורים מן הידים, שהיא בחינת מחלוקת 

לשם שמים, כמו שמבאר עין שם היטב. וזהו בחינת פסח מצה ומרור שאוכלין אחר כך מצה ומרור, זה בחינת אש ומים, חסד 

וגבורה, יד ימין ויד שמאל, הלל ושמאי, בחינת מחלוקת לשם שמים כנ"ל. ואחר כך היו אוכלין את הפסח, כמו שכתוב, "על 

מצות ומרורים יאכלוהו". פסח היא בחינת פה סח, בחינת הדבורים שמקבלים מן הידים הנ"ל, בבחינת מחלוקת לשם שמים 

כנ"ל. 

ועל כן הלל היה כורכן ביחד, להורות שבאמת אלו ואלו דברי אלהים חיים והוא מחלוקת שבקדשה שהוא שלום גדול ודעת 

גדול כנ"ל. ועל כן הלל דיקא היה עושה זאת, כי הוא בעל המחלוקת שבקדשה בחינת מחלוקת שמאי והלל כנ"ל. ובאמת 

שלום גדול ביניהם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא נמנעו זה מזה וכו' להודיע שאהבה ואחוה היה ביניהם. ועל כן זאת 

המחלוקת שבקדשה יש לה הכרעה כידוע וההכרעה מצד הלל מסטרא דחסד כנודע. ועל כן הלל דיקא היה כורכן כנ"ל. ועל כן 

עושין הכריכה עם הישראל שהיא מצה השלישית, כי שם ההכרעה כידוע:
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סעודה שלישית

שיחה ג' שבת החודש תשע"ו

בפרשתן האריכה התורה בדין אשה כי תזריע וילדו זכר ואמרו חז"ל )מובא ברש"י( "א"ר שמלאי 

כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית כך תורתו נתפרשה אחר 

תורת בהמה חיה ועוף". 

יתוש קדמך

וכדי ליכנס בסוד שמגלין לנו רבותינו ז"ל בזה נקדים מה דאמרו חז"ל )במדרש רבה יד, א( "דרש ר' 

שמלאי כשם שיצירתו של אדם וכו', אם זוכה הוא קודם לכל לא זכה אומרים לו יתוש קדמך", 

וכן אמרו )סנהדרין לח.( תנו רבנן אדם נברא בערב שבת ומפני מה שאם תזוח דעתו עליו אומר לו 

יתוש קדמך במעשה בראשית 8.

יכנס לסעודה מיד

והמתבטא בזה הוא כדאמרו חז"ל )סנהדרין שם( דאדם הראשון נברא אחרון מכל מעשי בראשית 

והתקין סעודה  ושיכללן  ודם שבנה פלטרין  מיד, משל למלך בשר  יכנס לסעודתו  כדי שמיד 

ואחר כך הכניס אורחין שנאמר חכמת בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה טבחה טבחה מסכה 

יינה אף ערכה שולחנה שלחה נערותיה תקרא על גפי מרומי קרת חכמת בנתה ביתה זו מידתו 

של הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם כולו בחכמה חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי 

בראשית טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שולחנה אלו ימים ונהרות וכל צורכי עולם שלחה 

נערותיה תקרא זה אדם וחוה על גפי מרומי קרת. 

8 בניהו )שם( שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך. קשא אמאי נקיט יתוש, ולא נקיט נמלה או פרעוש. ונ"ל יתוש הוא 

ממין הפורחים. ועוד נ"ל בס"ד נקיט יתוש כדי לעשות לאדם תוכחת מוסר בו מצד אחר גם כן, דאיתא בגמרא דגיטין ]דף 

נ"ו ע"ב[, יתוש בריה קלה, ואמאי קרי ליה בריה קלה, משום דמעליינא אית ליה, מפקנא לית ליה, פירש רש"י ז"ל יש לה פה 

להכניס המאכל ומוצא דרך בית הרעי לית לה, ע"ש, 

וא"כ תוכחת מוסר לאדם מן היתוש, דהוא עדיף מיניה, שהאדם מאכל הטוב שיכנס לפיו מוציא אותו ממנו סרוח, והיתוש אוכל 

ואינו מוציא סרחון, לכך מוכיחין לאדם בגאוה, מצד קדימת היתוש עליו, כי עוד יש מן היתוש תוכחת מוסר לאדם בענין הגאוה 

מצד היותו בריה קלה, שאוכל ואינו מוציא סרחון:
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לכבודי בראתי

איש הישראלי מבין שהקב"ה מחשיבו תכלית יחידי בעולם, ונברא במטרה יחידי כדי לשמש 
עשיתיו".  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנברא  "כל  מג(  )ישעי'  הכתוב  שאמר  כמו  קונו, 

ואדם שמשלים תכלית הבריאה וחי תדירי בדביקות יחוד קוב"ה ושכינתיה ומעלה הכל לכבוד 

השי"ת, כל הבריאה משלים בעדו, ונעשה למלך על כל חלקי העולם ואז הבריאה כולה רוצים 

להיות נשלמים על ידי האדם, וכביכול נעשה מלך בתחתונים. ואם לאו שלא זכה לזה נעשה 

'יתוש' קדמך, דייקא יתוש השפל מכל בעלי החיים בחי' מכניס ואינו מוציא כל כולו  בבחי' 

קבלה בלי טיפת השפעה, יתו'ש אותיות ישות, )ליקו"ה ערלה ה' ביאר סודן של דברים(. 

והכל טרח בשבילי

אמרו חז"ל )ברכות נח. 9( אורח טוב אומר כמה טירחות טרח בעל הבית והכל לא טרח אלא 
בשבילי, הקב"ה אומר ראה נתתי לפניך את חיים חיים נצחיים נתתי לך תורה הקדושה מצות 

וחיי עולם נטע בתוכנו אורח טוב אומר אשרינו מה טוב חלקנו, יש לו שמחת יהדות כל ימי 

חייו, כביכול כל מה שטרח הקב"ה לא טרח אלא בשבילי, ושמח יומם ולילה בהנקודות טובות 

שזכה לחטוף בחי' אזמרה לאלה'י בעודי אין בכל הבריאה מאושר כמוני.

ואם לאו והוא בבחי' אורח רע ר"ל רואה את הכל באופן שלילי, והקו המחלק בין בחי' אורח 
רע לאורח טוב הוא דאורח טוב מבין שכל הבריאה הוא אין ואפס ואין עוד חוץ כבוד אלה'י 

ואז נטפל ונכנע להמלך הגדול והנורא ונעשה לכסא ולמרכבה להשי"ת ונכלל באחד. ובאופן 

ממילא נעשה לשפל בעיניו ומבין שאין כאן כי אם דבר אחד כי להו'י המלוכה, וכל טיפת אור 

ונקודה טובה שיש לו מרגיש המאושר עלי אדמות. 

אורח רע כיתוש

משא"כ בחי' אורח רע שאינו משיג שאין כאן המדובר לא מכבוד ולא מממון ולא מהשגות, 
ואינו רואה כי אם בעינו המצומצום וכל ראשו מסתובב כבודו המדומה ימי חייו כבודו ודרגתו 

9 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח/א 

הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש 

ואפה ואחר כך אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש גזז ולבן 

ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני 

משכים ומוצא כל אלו לפני הוא היה אומר אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה 

יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל 

הבית זה פת אחת אכלתי חתיכה אחת אכלתי כוס אחד שתיתי כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו 

על אורח טוב מהו אומר זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים על אורח רע כתיב לכן יראוהו אנשים וגו'
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וכדו', ואז נעשה בחי' רע עין ר"ל, כל מה שחסר לו תולהו כביכול בהשי"ת ר"ל, ואומר מה 

ולא  חלי  לא  וכמה  מוציא,  ואינו  מכניס  יתו'ש  לבחי'  נעשה  ואז  ה"י,  זה  בעה"ב  טרח  טורח 

מרגיש שהמדובר הוא מחיי נצחיים חיי החיים, וכל יושבי תבל בטלים כאין וכאפס נגד כבוד 

השי"ת.

יתוש - וישות

וזהו בחי' יתוש שמסתכל על הכל בעיני ישו'ת, ועל אדם זה אומרים מה לך להתגאות, ואורח 
רע לא די שאינו חי חיים טובים אלא אדרבה מקלקל בזה כל השפעתו כדאמרו חז"ל )קידושין 

פב.( "רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא 

דין שאתפרנס שלא  אינו  קוני  את  נבראתי לשמש  ואני  אלא לשמשני  נבראו  לא  והלא  בצער 

בצער אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי". והיתוש שלא נברא רק לכבוד האדם נעשה 

דמו.  היתוש  מוציא  היתוש  עם  ישתמש  שהאדם  ותחת  האדם,  דם  ומוצץ  ולרועץ  לשונא  לו 

והסוד בזה דכל זמן שאדם עושה למען כבוד שמו יתברך, ומבין שכל כולו נברא למען השי"ת 

אז הבריאה משלים בעדו ומשמשו, ומשא"כ כשהופך פניו בקומה זקופה ר"ל ונעשה לבחי' 

ותחת להבין שחיותו הוא כבוד שמים טרוד לבנות כבוד  גבירתה  כי תירש  ל כג( שפחה  )משלי 

עצמו אז כל הבריאה סותרו ונעשה לבחי' יתוש ומרגיש שהכל מוצצין דמו.

שמחת יהדותו

מלמדין לו ליהודי לחיות בהסתכלות הנכונה, ולחיות עם ברכת שהכל ברא לכבודו  צדיקים 
ואז חי באורן של צדיקים ושמח ביהדותו בכל נקודה טובה שעשה ובד בבד שואף לעוד תורה 

ערב  ועד  מבוקר  כולו  היום  כל  זכה מתאנח  לא  ואם  קונו,  בכבוד  יותר  עוד  ולהרבות  ומצות 

וכולם  או להיפך ח"ו,  לו הבחירה להטותו לטוב  יש  והאדם  וכו'.  בוקר  יתן  מי  יאמר  ובערב 

וא'  עדן  בגן  חי  אחד  לזה  זה  סמוכין  יושבים  אנשים  שני  רביה"ק  כדאמר  איתבררי  בחכמה 

ולהיפך  המאושר  לשיא  נעשה  ובהכנעה  בשפלות  הנכונה  דבהסתכלות  וכנ"ל  ח"ו  בגיהנם 

כשהופך פניו מהקב"ה ובונה המלכות דסט"א מלכותא בלא תגא חי בגיהנם ה"י.

אשת חיל

וזהו בחי' אשה כי תזריע ואמרו חז"ל )נדה דף לא.( "אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע 
תחילה יולדת נקבה שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר". והסוד בזה הוא דאיש הישראלי בחי' 

אשת חיל עטרת בעלה, ואם חי באופן שעושה אתערותא דלתתא וכנ"ל דמבין דעילאה גבר 

והכל נברא לכבוד שמו יתברך אז יולדת זכר וגוברין עליו הרחמים וחסדים והקב"ה משפיע לו 

שפע וכל הבריאה משלים בעדו בחי' כולם לא נבראו אלא לשמשמני. 



-לא-    /תיודהשלישית

עינו לארץ

ואם ח"ו להיפך דאינו מרים עיניו לשמים אלא עיני בהמה לו הולך על ארבע וכל הסתכלותו 
לארץ להגדיל כבודו המדומה, אז יולדת נקבה בחי' נוק' קטנות וצמצום, והקב"ה מסובב עם 

האדם ימים ושנים עד שנזדכך ומסיר לב האבן ממנו ונעשה לו לב בשר עד שזוכה להבין מה 

שאומר הכתוב כל הנקרא בשמי בראתי יצרתיו אף עשיתיו.

נזכרים ונעשים

כלל ישראל עומדים בזמנים מוקדשים ומתכוננים לקבל קדושת היום טוב הבעלל"ט, ובימים 
אלו יש שני מיני הסתכלות בחי' אחור וקדם, מצד אחד יהודי שזכה לשפלות ולאור הצדיקים, 

וממתין  ומצפה  עיניו  לו  מאיר  הקב"ה  תולעת,  ושני  איזוב  בחי'  הפרה  באפר  להטהר  וזכה 

בהשתקוקות על ליל הקדוש ליל הסדר וכביכול אומר כל מה שטרח הבעל הבית לא טרח אלא 

בשבילי וזהו ההסתכלות בחי' קדם, ויש לו הכנה הראוי' לימי הפסח בבחי' אשה מזריע תחלה 

וטורח בכל מיני טירחא דגופא להוציא החמ'ץ יצה"ר שאור שבעיסה מביתו ומלבו, 

אחור וקדם צרתני

ואם לאו שאין לו עינים הראויים הוי בבחינת יתוש קדמך בחי' אחור, ומרגיש כל היום כאילו 
כל הבריאה הוא גיהנם ודייקא לפני פסח מרגיש שאין לו כלום מה לאכול ואינו זוכה להתטהר 

ורח"ל מת בשלשת ימי אפילה דייקא לפני הגאולה.

השפלות חיותו

עומדים אנו ביום ר"ח ניסן יום שנטל עשרה עטרות, ר"ה למלכים שבו ממליכין השי"ת בחי' 
הוי' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ, תכלית כל העולם כולו יום גנוסיא דמלכא, אור הצדיק 

וכמה  יהודי,  של  החיות  העיקר  וזהו  השפלות  סוד   )10 ע"ב,  כ"ו,  תורה  )ח"ב  ליהודי  מאיר 

10 ליקו"מ )בתרא סימן עב( כי דע, שיש בכל אחד ואחד מישראל בחינת השפלות של משה בכל איבר ואיבר, וזה זכו ישראל 

במעמד הר סיני, שאז המשיך משה השפלות שלו בכל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר אבל אותו השפלות של משה, 

שהוא משרש בכל אחד מישראל, הוא מנח ושוכב אצל כל אחד ואחד בבחינת שכיבה ומיתה, כי זאת השפלות נתעלם אצל כל 

אחד, ואינו מתעורר ומתגלה אצלו. אבל על ידי התשובה שהוא בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, שעל ידי זה נחיה השפלות 

של כל אחד, כי עקר התחיה הוא להשפלות, כי השפלות יהיה נחיה ויקום בתחיה כנ"ל, על ידי זה חוזר ונחיה השפלות של 

משה, שהוא משרש בכל אחד ואחד מישראל בכל איבר. שמקדם היה מנח ושוכב זאת השפלות בהעלם ואתכסיא אצלו, בבחינת 

מיתה, ועכשו חוזר ונעור ונחיה אותו השפלות על ידי התשובה, שהיא בחינת חיים נצחיים של עולם הבא כנ"ל. 

כי עקר החיים נצחיים, בחינת תחיה שיהיה לעתיד, יהיה רק להשפלות, כי השפלות של כל אחד יהיה נחיה ויקום בתחיה כנ"ל, 

ואזי כשנחיה השפלות של כל אחד, בחינת שפלות של משה שיש בכל איבר ואיבר כנ"ל, אזי רואה ומרגיש כל אחד שפלותו, 

מאחר שחזר ונחיה ונתגלה אצלו בחינת השפלות של משה, שיש בכל איבר ואיבר כנ"ל:



-לב-

שיהודי זוכה להתטהר בשבתות אלו שבת פרה שבת החודש, ויש לו לב בשר ומבין שהכל מה 

שיש לו הוא מתנת חנם מהקב"ה, זוכה להתנוצצות הגאולה ומכין עצמו כהגון וכראוי וזוכה 

לשמוע הבת קול בני בכורי ישראל, וזוכה )שמות ד( להפסוק "ויאמן העם וישמעו כי פקד הו'י 

את בני ישראל וכי ראה את ענים, ומבין למפרע שכל מה שעובר עליו במשך כל ימות השנה 

הכל הוא לרחמים ולחסדים ולקרבו יותר למלכות השי"ת. 

הקטנות והגדלות

שהארכנו )בדברי המאור עינים בכ"מ( דכל הקטנות שעוברין על בני ישראל קודם הפסח הכל  וכמו 
ליגאל  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  וזהו  וז"ל  פסח,  בליל  שיורדין  להמוחין  הכנה  בתור  הוא 

דהיינו על הים היה קטרוג אלו ואלו היו עובדי עבודה זרה ואם כן קשה באמת איך נגאלו אך 

במצרים עשו ישראל כל הסדר בלילה כהויה כצורתה כמו שאנו עושים והיו מספרים ביציאת 

מצרים שהיו מאמינים שבודאי יהיו יוצאים ובאותן החסדים שהמשיכו נגאלו ובניסן עתידין 

ליגאל דיש גלות כללי ויש גלות פרטי דהיינו היסורים שיש לכל אחד מישראל ובאותן החסדים 

שממשיכין בניסן עתידין ליגאל:

נסיון יעקב בחיר שבאבות

והארכנו בדברי הגליא רזיא )הובא בחיד"א ובילקוט ראובני( שכל הנסיונות של יעקב אבינו הוא כדי 
שלא להתגאות על עשו. וכן הקטנות והנסיונות של קודם פסח הכל הוא כדי לזכות ללב בשר, 

הקטנות הקודם לגדלות.

ימי ביקור

מבקרין את הקרבן פסח במשך ד' ימי ביקור מכל מיני מומים הפוסלים את הקרבן, וכמו כן 
יהודי מבקר עצמו בימים אלו, חג הפסח הוא הכנה למתן תורה )שמות ג יב( בהוציאך את העם 

ממצרים תעבודן אלהי'ם אל ההר הזה, והכנה הראוי' למתן תורה הוא מדות טובות ודרך ארץ, 

בכור  נזדככו  ישראל  בני  )תנד"א(,  לתורה  ארץ שקדמה  דרך  בחי'  בעבודת המדות  עוסק  יהודי 

וכל  השי"ת  אל  וזעקו  וצעקו  קשה  בעבודה  חייהם  את  וימררו  שנים,  הרד"ו  במשך  הצירוף 

העינויים. 

כזהב הנוצר בבטן האדמה

"וצריך  א(  דרוש  הפסח  דרושי   - הכוונות  השער  )לשון  אחד  תכלית  למען  רק  הוא  השעבוד  הקושי  וכל 
שתדע כי ענין הנשמות הם כענין הזהב הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין אותו הוא מלא טינוף 



-לג-    /תיודהשלישית

וסיגים דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו ולא הדר עד יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף 

פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך לא ראי זה כראי זה ובכל זיכוך מזדכך לאט לאט עד אשר כל 

הסיגים נפרדים מן הזהב ואחר כך ניכר היותו זהב" 

נסיונות הימים האלו

החסידות כדי לזכך לבם במדות טובות ובלב בשר, וכמו כן בכל שנה ושנה בימים  ובלשון 
ההם בזמן הזה עובר על יהודי נסיונות בימים אלו דייקא בתור הכנה לשמוע קולו של הקב"ה 

רשע  בחי'  ואינו  בהנסיונות  שעומד  הגבר  ואשרי  התורה,  לקבלת  ולזכות  ישראל,  בכורי  בני 

שמת בשלשת ימי אפילה בחי' שאובד הכל קודם השלחן עורך.

בנים עד משבר  "כי באו  לז(  )ישעיה פרק  לידה בחי'  בימי חבלי  בימים אלו  עומדים  ישראל  בני 
וכח אין ללדה" קודם לידת נשמת ישראל זועקת היולדת שבעים קולות יענך הו'י ביום צרה, 

נסיונותיו,  לפי  א'  כל  לו  מודדין  מודד  שאדם  ובדרך  הקב"ה  של  בדרכיו  לדבוק  ומתייגעין 

ולבסוף יזכה ללידת נשמת ישראל שבו בליל פסח.

סיפור יציאת מצרים

מבקשין מהקב"ה שנזכה להבין שכל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי,  יהודים 
להבין שכל מה שעובר עלינו הכל הוא רק להתקרבות לא ח"ו ההיפך, ולהמתיק הוימררו את 

חייהם ולעשות מכל זה סיפור יציאת מצרים הפרטי, וזהו רק בכח מצות סיפור יציאת מצרים 

מה  מכל  גדולה  אחת  וחומה  שרשרת  שעושה  הספ'ר  כעיר  הוא  סיפור  מושג  עומק  הכללי, 

שעבר עליו ומאיר בו אור השי"ת, וכמו שממתיקין הגול'ה על ידי שמכניסין בו האל'ף בחי' 

אלופו של עולם ומגול'ה נעשה גאול'ה, בכח זה נעשה סיפור שלוקח כל העבר וממתיקו בבחי' 

שרשרת אחת בדביקות תדירי.

עבודה תמה

יה"ר שנזכה להתחדש כתינוק שנולד דמי במלכות שמים ביום ר"ה למלכים למלכו של עולם. 
מבקשת  ישראל  כנסת  לגמרי,  נתחדש  החודש  פרשת  קריאת  ידי  ועל  מלוכה  כתר  לך  ויתנו 

מהקב"ה בניסן נגאלו ובניסן עתידין להתגאל, שנזכה לישועה כללי ולישועה פרטי, ויאיר בנו 

המלכות שמים, כח המלכות שמונח אצל כל יהודי, ונהי' אנחנו וצאצאנו יודעי שמך ולומדי 

יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על  ג  )שמות  תורתך לשמה, שזהו התכלית 

ההר הזה, עבודה תמה. 



-לד-

שמחת יהדותינו

ונזכה כולנו יחד כאחד להתחדש התחדשות כבתחילה, כל חד לפום דרגא דיליה בין הלומדי 
תורה בין העוסקין על המחי' ועל הכלכלה וכל אחד יזכה להבין שתכליתו הוא אך ורק כבוד 

שמים, ונזכה לשמוח בשמחת יהודתנו, וכדברי רש"י )תענית כט.( מרבין בשמחה מוסב על חדשי 

אדר וניסן ימים המוכנים לגאולה וז"ל "משנכנס אדר - ימי נסים היו לישראל פורים ופסח", 

במהרה  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  שם  ונאכל  והפרטי,  הכללי  מצרים  ליציאת  אחד  כל  ונזכה 

בימינו אמן.

 *****



-לה-    /שיחהשבתהגדולתשיו

שיחה שבת הגדול תשעו

והובא אל הכהן, כח טהרת המצורע  זאת תהי' תורת המצורע  יד(  )ויקרא  הק' בפרשתן  בתורה 
ניתן דייקא על ידי הכהן בחי' צדיק הדור. עבודת הכהן נחלק לב' ענינים א' הקרבת הקרבנות 

ישראל  להכלל  טהרה  להביא  הכהן  קדושת  בכח  ועוד  ב'  דידן.  דרחמנא שלוחי  בחי' שלוחי 

בחי' והובא אל הכהן. 

שורשי נשמת ישראל

חי  אל  בני  קודש  זרע  יהודי,   על  ודיבר  ישראל  כלל  ידי שפגם בקדושת  על  מצורע  טומאת 
ועשה פירוד בין הדבקים, ואח"כ כשלבו נשבר בקרבו שנטמא ורוצה לשוב ולהתחבר ולדבק 

עצמו עם כלליות נשמת ישראל טהרתו ותקנתו הוא על ידי והובא אל הכהן, הצדיק שיש לו 

שרשי נשמת ישראל )ליקו"מ ב' א(, המביא לו טהרה על ידי האזוב ומקבל עליו הכנעה ושפלות 

ועל ידי זה נותן לו כח הטהרה.

טומאת מצורע וטהרתו רמזים משמים לתקן החטא שורש הטומאה 

עניני טומאה וטהרה מבואר בחז"ל דאין לו שום מבוא על פי גשמי כלשונו הזהב של הרמב"ם 
)סוף טומאת צרעת( "וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו 

ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע" וכו' עיי"ש באריכות 

11. וכן כח רפואתו וטהרתו הוא בניגוד לחקי הטבע, כידוע מדברי אוה"ח 

11 רמב"ם )טומאת צרעת פרק טז הל' י( הצרעת הוא שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה שאין דומין זה לזה שהרי לובן 

עור האדם קרוי צרעת ונפילת קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת ושינוי עין הבגדים או הבתים קרוי צרעת וזה השינוי האמור 

בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון 

הרע 

שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו אם חזר בו יטהר הבית אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית משתנין כלי העור שבביתו 

שהוא יושב ושוכב עליהן אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנין הבגדים שעליו אם חזר בו יטהרו ואם עמד 

ברשעו עד שישרפו משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון 

הרע 

ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה י"י אלהיך למרים בדרך הרי הוא אומר התבוננו מה 

אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא 

דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד ואע"פ כן 

מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות 

לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם וזה דרך 

ישיבת הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי כענין שנאמר וקול כסיל ברוב דברים ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים 

כענין שנאמר תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק 

ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם כענין שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דברים 



-לו-

הק' 12 דאדרבה עפ"י טבע הבדידות יותר מסוכן להמצורע ודייקא התורה נתנה לו סדר תיקונו 
למעלה מדרך הטבע כדי לתקן אשר פגם בהפרידו מכלל ישראל וכמדה נגד מדה ציוהו התורה 

לישב בדד.

ובטהרה שחיים  ידי כח התורה שלומד בקדושה  על  לו טהרה  נותן  אל הכהן הצדיק  והובא 
מדברי התפארת שלמה  כידוע  לטהרה  את האדם מטומאה  כאהלים שמעלים  למוצאיהם  הם 

13( ומביא שם מהיהודי הק' מפעשיסחא שריפא את הטמא על ידי קדושת תורתו  )פ' מצורע 

שלמד, ועל ידי כח הצדיק וכח התורה יוצא מסגירו דנהורא עילאה ונכנס לקדושה ולטהרה.

ומתעתעים בנביאיו 

ומתוך כך באין לדבר באלהים וכופרין בעיקר כענין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על י"י אלהיהם והרי הוא 

אומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ מי גרם להם לשית בשמים פיהם לשונם שהלכה תחילה בארץ זו היא שיחת 

וישיבת בתי משתאות עם שותי שכר אבל שיחת כשרי  וישיבת כנסיות של עמי הארץ  הרשעים שגורמת להן ישיבת קרנות 

ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה שנאמר אז נדברו יראי י"י איש אל 

רעהו ויקשב י"י וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי י"י ולחושבי שמו 

12 אור החיים )ויקרא פרק יד פסוק ב( עוד נראה לפרש על זה הדרך, להיות שהצרעת כפי הטבע תכונתו תתהוה מעפשות וזיהום 

הגוף, ותגבורת המרה אשר תתגבר באדם, ועושה רושם בבשרו, ודבר זה יסובבנו העצבון וצרות הלב ושממון השכל, והרפואה 

הטבעית לזה, היא הרחקות העצבון וענינים המרחיבים לבו של אדם ומשמחים אותו, והנה בבוא נגע צרעת על האדם, יכול אדם 

לומר כי חולי טבעי הוא אשר יקרה להאדם, ובאמור לו כי הוא זה בשביל לשון הרע לא יאמין ולא יצדיק הדברים, לזה נתחכם 

אל עליון וצוה שיסגר המצורע בדד ישב ובגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה )לעיל יג מה(, ודברים אלו הם 

כפי הטבע נגדיים לרפואת סיבת הנגע, ואדרבה יולידו הנגע מחדש:

 וכאשר יראה האדם, שהגם שעשה דברים אלו שהם נגדיים, אף על פי כן על ידי שהרהר תשובה והתודה חטאתו כי בעונו 

אשר פשט לשונו גילה הנגע את עינו, וישוב מחטאתו ויטהר לשונו, ויראה כי הפך הנגע את עינו בזה ידע ויוכיח הוכחה ברורה 

שלא בא לו הנגע אלא לצד שדיבר לשון הרע, והוא אומרו זאת תהיה תורת מוציא שם רע, והכרת הדבר והוכחתו ביום טהרתו, 

שהגם שעשה דברים נגדיים לחוליו כנזכר אף על פי כן נטהר, בזה ידע כי תורת לשונו הרע הוא זה, ולא מקרה הטבעי כחושבי 

מחשבות און, וישמור פיו ולשונו, והוא מה שגמר אומר נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, פירוש מן הצרוע באה רפואתו ששב ורפא 

לו:

13  ספר תפארת שלמה )שם( זאת תהיה תורת המצורע וגו' והובא אל הכהן. יל"ד הול"ל ובא אל הכהן כי מעצמו יבא אל הכהן 

לטהרתו. אך הנה כתיב )תהלים קז, כ( ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. ר"ל כי אמנם כל מחלה וכל נגע אשר בעולם הנה 

עיקר רפואתו בתורה אשר הוא דבר ה' ובדבר ה' שמים נעשו )שם לג, ו( וכל העולם נברא בתורה לכן שורש הרפואה הוא ג"כ 

בתורה. והנה הצדיק העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ונהנים ממנו כו' )אבות ו, א( הוא הרופא נאמן ע"י התורה אשר 

יצאו מפיו ופרי צדיק לחיים. 

ועד"ז אמה"כ זאת תהי' תורת המצורע ביום טהרתו ר"ל יום טהרתו הוא בהתורה וממנה רפואה תעלה לכל מחלה ולכל נגע 

צרעת ולזה צריך אל הכהן הוא הצדיק הדור שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו )מלאכי ב, ד( והוא הנקרא כהן ממשיך 

החסדי' בעולם ועל כזה אמרו בגמ' )פסחים ג, ב( מובטח אני בו שיהי' מורה הוראה בישראל מאי רבותא בזה שיהי' מורה 

הלכה מש"ע. 

אך הכוונה שיהיה מורה דרך הקודש לעמו בנ"י להמשיך עליהם שפע קדושה וברכה וטובות העליונים הוא המורה הוראה 

בישראל כמ"ש )ויקרא יד, נז( להורות ביום הטמא וביום הטהור. פי' זה הנקרא מורה הוראה אשר ע"י תורתו שמורה ביום 

הטמא מגיע את האדם ליום הטהור להטהר לפני ה'. וכמו שידענו זה מצדיקי הדור שלפנינו שע"י תורתם המשיכו השפעות 

טובות ורפואה בעוה"ז וכן הדבור יקר של הצדיק בד"ת מרפא מיד והש"י שולח ד"ת בפיו לרפאות תעלה לכל הצריך לו. 

עליהם  גברה  ופעם  לא טהור  כזה אשר  בית  בעירו  זלה"ה מפרשיסעחי שהי'  היהודי  איש  זה המעשה מהרב הקדוש  כנודע 



-לז-    /שיחהשבתהגדולתשיו

שעבוד מצרים כפגם לשון הרע

על אבותינו במצרים,  כל מה שעבר  על  צרעת  נתבונן בהסתכלות טומאת  לפסח  הכנה  בימי 

כידוע נשתלשל הגלות מצרים על ידי לשון הרע שדיברו בענין יוסף ואחיו. ואח"כ אמר משה 

אכן נודע הדבר ואמרו חז"ל )רש"י שם( שאין כדאי העם זה ליגאל כי מדברים לשון הרע, כלל 

ישראל הי' בבחינת סגירו דנהורא עילאה )זוה"ק(, וישבו במצרים מקום שאין עבד יכול לצאת 

משם וכזהב בכור הברזל ומשה רבינו נכשל בדקות בערכו בפגם לשון הרע שאמר להקב"ה 

מצורעת  ידו  והנה  צרעת  לנגע  סימן  דייקא  לו  נתן  חז"ל שהקב"ה  ואמרו  בי  יאמינו  לא  והם 

כשלג. ואח"כ כשהוציא הקב"ה את ישראל ממצרים נתן להם כמה מצות מעשיות בליל הסדר 

דייקא מצות שיש להם שייכות עם הפה, סיפור יצי"מ אכילת מצה ומרור וכל ענינו של 'פסח' 

הוא פה סח, בחי' קדושת הפה על ידי זה דייקא יצאו ממצרים.

קריאת הפרשה

בני ישראל חיין בפרשיות אלו באמונה על ידי קריאת התורה, ועל ידי שמיעת קול הפרשה ועל 

ותיקון  ונכספין לקבל קדושת הפה  ידי התקשרות לצדיקים בחי' והובא אל הכהן משתוקקין 

כללי ליצא מבחי' טומאת צרעת סגירו דנהורא עילאה.

לשה"ר כופר בעיקר.

עצמו  שבונה  אדם  הוא  הדברים  טבע  דהנה  רח"ל,  בה  יש  כפירה  בחי'  לשה"ר  וטומאת 

למציאות ומרגיש עצמו כבר בי רב, ויש לו דעה משלו ואין לו לב בשר לב פתוח לבני ישראל 

ויש לו מבינות לומר על אחרים על דא ועל הא,  להבינם ואדרבה נעשה בעיניו להוגה דעות 

והכל הוא מכח מציאותו שמצא חן בעיניו עד שיכול לפתוח פה על אחרים ולומר דעות. וכן 

אמרו חז"ל )במדרש תנחומא ב 14( דאדם לא מדבר לה"ר עד שכופר בהקב"ה רח"ל. 

המחלה מאד ר"ל ויבואו ויצעקו אליו. אז נפל ד"ת בפיו ברמזים וגימטריאות ואחר תומו ד"ת הלזה שאל אם הגימטריאות 

נכונים עליהם בחשבונם אז נתרפאו ויהי כן. 

וזהו שאמה"כ ישלח דברו וירפא' ישלח דברו להצדיק וירפאם. וז"ש זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו כי טהרתו תלוי 

בתורה. והובא אל הכהן. פי' הובא הדבור אל הצדיק אשר ע"י הדבור שלו בד"ת מרפא לנפש בנ"י ויטהרו כנ"ל. והבן: 

14  מדרש תנחומא )מצורע פרק ב( ד"א מות וחיים ביד לשון קשה לה"ר שאין אדם מוציאו מפיו עד שהוא כופר בהקב"ה 

שנאמר )תהלים יב( אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו כביכול הקב"ה צוח על מספרי לה"ר מי יקום לי עם 

מרעים וגו' )שם צד( מי יכול לעמוד בהם ומי יעמוד בהם גיהנם וגיהנם צוחת אף אני איני יכולה לעמוד בהם אמר הקב"ה אני 

מלמעלן ואת מלמטן אני זורק בם חצים מלמעלה ואתה הופכת עליהם גחלים מלמטה שנאמר )שם קכ( חצי גבור שנונים עם 

גחלי רתמים אמר הקב"ה לישראל רצונכם להמלט מגיהנם הרחיקו עצמכם מלשון הרע ואתם זוכים בעה"ז ובעה"ב שנאמר 

)שם לד( מי האיש החפץ חיים וגו' וכתיב )שם( נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו.



-לח-

רגמוהו אבנים, מזהם הבריאה

אסור  אומר  ר"י  ורשב"ל  יוחנן  רבי  ג(  טז  )ויק"ר  באבנים  רגמוהו  עד שהאמוראים  הענין  חומר 
ד'  ולא פליגי מאן דאמר  ור"ש אמר אפי' מאה אמה,  לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות, 

יוצא. רבי מאיר לא אכיל  יוצא ומאן דאמר ק' אמה בשעה שהרוח  אמות בשעה שאין הרוח 

ביעי מן מבואה דמצורע. ר' אמי ור' אסי לא הוו עיילי למבואות של מצורע. ר"ל כד הוה חמי 

חד מנהון במדינתא מרגם להון באבניא, אמר לו פוק לאתרך לא תזהום ברייתא. דתני ר' חייא 

)ויקרא יג( בדד ישב לבדו ישב ר"א ברבי שמעון כד חמי חד מנהון הוה מיטמר מיניה על שום 

דכתיב זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע:. 

פגם לשון מפריע לקדושת קרבן פסח

שמירת  בענין  להבא  על  וקבלה  לעבר  על  תיקון  מבקשין  חי  אל  בני  קודש  זרע  ישראל  בני 
הלשון, ומבקשין ומתחננין להקב"ה שיסיר ממנו לב אבן ויתן לנו לב בשר, וכמ"ש הכתוב בב' 

הנביאות ששלח הוי' ביד הנביאים, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב 

האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר)יחזקאל יא יט(, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם 

והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר)יחזקאל לו כו(:

מחילה עולמית

ומבקשין שעל כל מי שדיבר לה"ר הקב"ה יתן בלבו למחול אותו, ולמרות שלפי עיקר הדין 
מוציא ש"ר אין לו מחילה עולמית ואינו מחיוב למחול עכ"ז לפנים משורת הדין ימחול )כדפסקו 

והסט"א  החמץ  שמבערין  ימים  עכשיו  עומדין  שאנו  בימים  דייקא  תרו(,  סי'  ובמ"ב  אדמוה"ז  בשו"ע 

מלבו, כדילפי חז"ל )פסחים ז:( בדיקת חמץ לאור הנר. ויש בכח בקדושת הימים האלו להשריש 

מן העולם,  ומבערו  יהודים אחרים חופש אחריו  על  וקפידות  בו חמץ  בלבו במקום שהכניס 

ומחפש חיפוש אחר חיפוש וחיפוש מנר לטובה ולברכה. 

שבת הגדול, ושובה.

הגדול הוא זמן לשוב בחי' משכו ידיכם מע"ז וקחו לכם צאן של מצוה, שבת הגדול  ושבת 
לפני יו"ט פסח כבחי' שבת שבת שובה לפני יום כיפורים, ויהודי פותח לבו להקב"ה ומתבודד 

ומבקש רחמים ותחנונים על נפשו שיסיר הקב"ה הזוהמא וכל מיני טומאת מאתנו כדי שלא 

נוכל  שלא  ח"ו  שבשמים  לאביו  מעשיו  שנתנכרו  ח"ו  נכר  בן  וכבחי'  מת,  טמא  בחי'  נהי' 

ונוכל לחיות עם קרבן הוי'  יתן לנו כח הטהרה  להרגיש קדושת הפסח, אלא אדרבה הקב"ה 

להויה'  'קרבן  ולא  הויה'  'קרבן  עליו  שנאמר  היחידי  שהקרבן  כדהארכנו  פסח,  קרבן  בחינת 
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מן  שם  לאכול  שנזכה  כדי  לבו  בכל  להשי"ת  לשוב  עכשיו  גרמא  והזמן  פסח,  הקרבן  והוא 

הזבחים ומן הפסחים ולא נהי' נדחים ח"ו.

פסח בחי' דילוג וחמלה

אומר )שמות יב יג( ופסחתי עליכם ותרגומו )וכן ביונתן 15( 'דחס' 'ואיחוס עליכון' וכן  הקב"ה 

עלינו  שמרחם  אומר  הקב"ה  עלינו,  חמלת  ויתירה  גדולה  חמלה  לשון  הוא  במכילתא  הוא 

הקב"ה  שדילג  ודילוג  פיסוח  לשון  דהוא  פירוש  עוד  שם  רש"י  ומביא  הגדולה.  ברחמנותו 

על בתי ישראל ושני הפשטים כחדא אזלי' דענין רחמנות הוא במקום שאינו הגון ואינו ראוי 

ואז דייקא משום כח הרחמנות דילג  וכדאי, בחי' מה בין אלו לאלו הללו עובדי ע"ז והללו, 

'פסח' בא"ת ב"ש  כג ה( שרימז לפרפרת שתיבת  ויקרא   ( על התורה  ועיין בש"ך  עלינו.  הקב"ה 

נוטריקן 'חוס'  וכדברי התרגום יהונתן דפסח הוא לשון 'חס'. והוא פלא.

כלה בנאמנותה

הפייטן אומר )ביוצר לשבת הגדול, ראה שם גם בברכת יוצר( כלה קרוי' בנעימה בחי' חן שהקב"ה משך 

והיו  )יחזקאל כ(  וערי'  ודעת. כלל ישראל הי' בבחינת ערום  ח'ן על כלל ישראל למעלה מטעם 

ישראל  בני  עלו  וחמשים  הפסוק  על  התנחומא  דברי  )שם(  מביא  ורש"י  גדולות,  נסיונות  להם 

מבני  א'  וכל  ליה,  כדאית  שיטה  לכל  בחז"ל  כדאיתא  מאות  מחמש  מחמשים,  מחמשה,  א' 

עצומים  בכחות  התחזקו  ועכ"ז  אפילה  ימי  ג'  במשך  שמתו  משפחה  קרובי  להם  היו  ישראל 

ובליל הפסח ישבו ביחד ודיברו באמונה ובטחון )כדאיתא במאור עינים פ' צו וזל"ק "אך במצרים עשו ישראל 

כל הסדר בלילה כהויה כצורתה כמו שאנו עושים והיו מספרים ביציאת מצרים שהיו מאמינים שבודאי יהיו יוצאים ובאותן החסדים 

שהמשיכו נגאלו שערכו הסדר במצרים"( 

חסד נעוריך, אמונה

ולו יצוייר שאדם נשאר א' מעיר ושנים ממשפחה, ומתחזק בכחות ארי להשאר נאמן להשי"ת 

ועל זה אומר הקב"ה )ירמיה ב ב( זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר וגו', 

ועל ידי זה קנו המעלה הגדולה להקרא בני בכורי ישראל. ודייקא על זה נבנה שורש אמונת 

כלל ישראל בהקב"ה, בחי' אנכי הו'י אלהי'ך אשר הוצאתיך מארץ מצרים )שמות כ ב(, 

15  תרגום אונקלוס )שם( ויהי דמא לכון לאת על בתיא די אתון תמן ואחזי ית דמא ואיחוס עליכון ולא יהי בכון מותא לחבלא 

במקטלי בארעא דמצרים: ובתרגום יונתן )שם( ותימרון נכסת חייסא הוא קדם יי דחס במימריה על בתי בני ישראל במצרים 

בחבלותיה ית מצראי וית בתנא שיזיב וכד שמעו בית ישראל ית פתגמא הדין מפום משה גחנו וסגידו:



-מ-

השליכו זהבם וכספם היינו שכלם

כדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא קכג( וישראל בעת קבלת התורה היו להם חכמות גדולות כי אז היו 
עובדי עבודה זרה שבימיהם, שהיה טעותם על פי חכמות וחקירות גדולות כידוע. ולולי שהיו 

חס  בכל,  לכפר  יכולים  היו  כי  התורה.  מקבלים  היו  לא  החכמות,  מעצמן  משליכין  ישראל 

ושלום, ולא היה מועיל להם כל מה שעשה משה רבנו עמהם. ואפילו כל האותות והמופתים 

הנוראים שעשה לעיניהם, לא היה מועיל להם, כי גם עתה נמצאים אפיקורסים הכופרים על ידי 

שטות וטעות חכמתם. 

ישראל עם קדוש ראו האמת, והשליכו החכמות, והאמינו בה' ובמשה עבדו, ועל ידי זה  אך 
אוריתא  דקבילו  'עמא  ולא חכם",  נבל  "עם  ל"ב(:  )דברים  אונקלוס  והינו שתרגם  קבלו התורה. 

ולא חכימו'. 

כי עיקר קבלת התורה היה על ידי ולא חכימו, הינו על ידי שהשליכו מאתם כל החכמות כנ"ל: 
וזה נבל ראשי תבות לב נתיבות, שהוא כלליות התורה והיא החכמה האמתית, אשר אצלה כל 

החכמות בטלים. והינו נבל, שהיא בחינת התורה, הנקראת נובלות החכמה העליונה עכ"ד.

מלפני שכלל ישראל הי' להם התורה והי' בחינת עם הדומה לחמור, בחי' עבד לאחרים  ואז 
שאין להם שום מציאות משל עצמן, ולפתאום נעשו לעם הו'י.

יציאת מצרים מגלות הפרטי בחי' אמונה

גשמי נופל על הדעת לשאול וכי מהו החידוש הגדול וגודל כח האמונה שבני  ובהסכתלות 
במח  נגנב  ומחשבה  נעוריך,  חסד  לך  זכרתי  משביחם  שהקב"ה  הקב"ה  אחר  יצאו  ישראל 

לשאול מאי כולי האי, וכי לשם במקום מצרים ערות הארץ, מקום אשר שעבדו אותם בחומר 

יש  ירצו לצאת, הלא טוב להם שם המות מחיים ומה רבותא  וימררו את חייהם לא  ובלבנים 

בזה. 

חידוש החירות מדעת דקליפה

ולהנ"ל יובן דכל זמן שאדם שקוע בהבלי עוה"ז קשורה בו הטומאה בחי' החכמות עקומות 
גלות  בענין   ,16 התורה  על  בעש"ט  בספר  בזה  שהאריך  במה  )ועיין  ככלב,  בו  קשורה  שבלב 

הפרטי וגלות הכללי( ומטעם זה חמשה חלקים )וכו'( מכלל ישראל באמת נשארו שם. 

16  ספר בעל שם טוב )שמות אות יז(. שמעתי ממורי ענין גלות מצרים, וכן גלות המר הזה דעיניו כיונים דעבדין אונאה )זוה"ק 

האזינו דרצ"ג ע"ב( שהרשעים סוברים כא( שהעולם הפקר, ודרך רשעים צלחה, הכל מחסרון הדעת היה, וגלות מצרים היה 

שלא ידעו להכריע שיש לעולם בורא אחד מלא כל הארץ כבודו המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, 
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רכוש גדול

זה  ועל  בניו  יעבור על  יודע מה  גדול, אברהם  יצאו ברכוש  אומר לאברהם ואח"כ  והקב"ה 
שם  שישארו  שלמים  חלקים  לו  הראה  והקב"ה  יצאו  שנים  רד"ו  שלאחר  הקב"ה  לו  הבטיח 

טמועים ושקועים )ומרומז בדברי רש"י יחזקאל כ( בסוד כור ההיתוך, והבן מה שנאמר בהגדה 'מתחלה 

אל  יהושע  ויאמר  שנאמר,  לעבודתו,  המקום  קרבנו  ועכשיו  אבותינו,  היו  זרה  עבודה  עובדי 

אברהם  אבי  תרח  מעולם,  אבותיכם  ישבו  הנהר  בעבר  ישראל,  אלהי  הוי'  אמר  כה  העם  כל 

וכו': והנה הזרע אברהם יצחק ויעקב שנשארו במצרים ולא נכללו 'זרע ישראל', הם המותרות 

נחתם  ודייקא שם  אלו.  וכן  אבי אברהם'  'תרח  זוהמת  ויצחק שהיו  ועשו, אברהם  כישמעאל 

הוא  וליל שמורים  דודים,  עת  והגיע  העמים,  מכל  בחרתנו  אתה  הקב"ה  לאומת  ישראל  כלל 

להוי' ששומר אותו מתחלת הבריאה על ליל קדוש זה, וזהו הרכוש גדול הגשמי והרוחני.

בימים ההם בזמן הזה

ישראל במצרים  נשמת  זה, כמה הרפתקאי עברו על  לנו לשאוב מליל קדוש  יש  חיזוק  כמה 
זה בחי'  ידי לילה  ועל  גדול,  והוציאנו מעבדות לחירות ומאפילה לאור  ועכ"ז קרבנו השי"ת 

מיני  כל  על  ועבר  נכשל  שלא  כמה  ויהודי  מצרים.  ליציאת  זכר  דייקא  קודש  למקראי  תחלה 

עד שבא משה בחינת הדעת, ועל ידי הנסים שעשה נתפרסם בעולם שיש בורא והבורא משגיח בהשגחה פרטיית על כל פרט 

ופרט ועל כל פסיעה ופסיעה ועל כל דיבור ודיבור אמנם לא נתגלה אלא דעת דנוקבא, ולכן בגלות המר הזה הוא בבחינת נשים 

דעתן קלות )שבת דל"ג ע"ב( ונסתלק הדעת עד שנתגבר המינות האומרים לא יראה יה. אך דעת דדכורא יתגלה לעתיד לימות 

המשיח, והיו עיניך ראות את מוריך שיראו אותיות התורה והתפלה שלומדים ומתפללים לנגד עיניהם. ויראו שהם עולמות 

מצוחצחות. 

וזהו ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות שיתפרסם כבוד אלהותו, עד שכל אחד ירגיש ויראה שמלא כל הארץ כבודו, 

כי חשך הקליפות גורם הסתרה ואונאה, עד לעתיד שיתגלה כבוד מלכותו, וכל העולם יראו שהכל ברצונו הפשוט, והכל היה 

נעשה על ידי השגחתו בפרט ובפרטי פרטיות, ובכל תנועה היה אלופו של עולם, כי כח הפועל בנפעל, ובריאת העולם כהדין 

קומצא דלבושיה מיניה וביה הנה זה היה סיבת גלות מצרים שלא ידעו חסרונם כמבואר בכתבי האר"י זלה"ה כי בגלות מצרים 

נסתלק הדעת, 

וזהו שאמר הכתוב וירא ה' כי סר לראות וכו' יע"ש, לכך היו בגלות אצל פרעה בחינת העורף מקום השכחה, לכן אמר פרעה 

לא ידעתי את ה' היפך הדעת, עד שנתגלה בעולם בחינת משה שהוא בחינת הדעת, ואז וימת מלך מצרים שהוא פרעה העורף, 

שנסתלק השכחה ובא בחינת דעת בעולם, ואז ידעו חסרונם, ולכך ויאנחו בני ישראל מן העבודה שחסרו עבודת השם יתברך 

ולכך מאחר שעיקר גלות מצרים היה על ידי שנסתלק הדעת בחינת גלות הרוחניי שהיו בגדר השכחה ולא ידעו חסרונם לכך 

נמשך מגלות הרוחניי גלות הגשמיי. מה שאין כן כשידעו חסרונם על ידי בחינת הדעת, אז עשו תשובה לתקן חסרונם ונתקרב 

קץ הגאולה, והנה האדם הוא עולם קטן ויש בו כד( משה ואהרן ומצרים, והשלם שיש בו דעת לחבר כל המדרגות של בני דורו 

להעלותן ולהדביקם בשרשם, שכולל כה( את עצמו עמהן, נקרא משה. שהוא כולל בעצמו כל בני דורו, ונקרא דעת, דור דעה, 

ואדם רשע נקרא קטן שאין בו דעת וכו', 

והנה סוד גלות מצרים שהיה הדעת בגלות, דורו של משה שהיה בסוד הדעת, כמבואר בכתבים הלכות פסח יע"ש. ולכך היה 

הדיבור בגלות, כי נודע אמירה בחשאי ודיבור בהכרזה כדאיתא במדרשים, ולכך מי שדעת שלו בגלות היצר הרע שהוא המיצר, 

נקרא גלות מצרים וכו': )תוי"י פ' מצורע דצ"ה ע"א(:
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פגמים רח"ל וקשה לו מאוד להאמין שעכ"ז בחר בו ה' ודייקא על ידי העוונות שעבר שהם 

עומדים ועושים כמחיצה של ברזל בינו לבין קונו ועכ"ז הקב"ה חמל עליו חמלה גדולה בחי' 

פסח. ומכאן יובן הכח של נשמות ישראל שצעקו למה נגרע וכו' וקיבלו מתנת חינם פסח שני, 

והיינו שאמרו הלא גם בפסח ראשון היה נשמות מאד טמאים ורחוקים.

פמליא של מעלה

ובליל קדוש זה יש לו כח על ידי שהקב"ה בא ומופיע לבתי ישראל כדברי הזוה"ק שהקב"ה 
כניש כל פמליא דיליה ואומר זילו שמעו בני שחדאן בפורקני, וכדברי התפארת שלמה )לקוטים - 

שמואל ב' א( "וז"ש )שמות יא, ד( כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. וכבר הקשו רז"ל למה נאמר 

כחצות ולא נאמר בחצות. אך הפי' בזה ע"ד שבארנו כי הנה מבואר בזוה"ק הנ"ל כי בפלגותא 

דלילא קב"ה עאל בגנתא דעדן לאשתעשע בנשמת הצדיקים וסימן לדבר. )אסתר ז, ז( והמלך קם 

בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן ע"ש. לכן אמר כחצות הלילה שתמיד הוא נכנס לגן עדן 

אבל עתה אני יוצא בתוך מצרים לכך ממילא ומת כל בכור בארץ מצרים כי על ידי התגלות 

ומופיע  הולך  כבו". שהקב"ה  כפשתה  דועכו  מצרים  כל  ממילא  הגדול  העליון  אור  האלקות 

בכל בתי בני ישראל ותחת להשתשע בנשמות הצדיקים משתשע בנשמת בני ישראל, בכל א' 

מישראל, ועל ידי זה יהודי שואב חיזוק וכח אמונה ובטחון על כל משך כל השנה כולה.

עלי קללתך

וגו',  בטן  כל חדרי  נשמת אדם חופש  הו'י  נר  בסוד  בנר,  חיפוש  וילפי  ז:(  )פסחים  חז"ל  אמרו 
בודקין את החמץ בחי' מניעת המח שאינו מניחו להאמין שהמדובר הוא מנשמתו ממש והלהט 

שחיזק  האפיקומן  ידי  על  ועכ"ז  בפנים,  מניחו  ואינו  אצלו  כמחיצה  נעשה  המתהפכת  החרב 

ומחזקת  ואומרת   )17 עיי"ש  תולדות  פ'  אלימלך  )נועם  רבקה  אמא  בחי'  הק'  השכינה  אותנו 

17  נועם אלימלך )שם( ויעקב היה מתירא מאוד שיתברך בעניני גשמיות כי מורא עלה על ראשו פן ואולי על ידי הגשמיות 

יתגשם ויופרד ח"ו מעבודתו יתברך כמו שאמר הכתוב פן תאכל כו' ורם לבבך. 

לזה אמר אל רבקה אמו היא השכינה הקדושה האיך אוכל לקבל ברכות עולם הזה הן עשו איש שעיר רוצה לומר לו ראוי' עולם 

הזה לפי מדתו שהוא איש מעורב בערבוביא הולך בדרך לבו וכל הבא לידו לא ימנע עצמו מלעשות אם טוב ואם רע. אבל אנכי 

איש חלק רוצה לומר שאני צריך להיות חלק ומצוחצח צח בעבודתו יתברך ויתעלה בלי שום סיג ופסולת ופן ואולי ח"ו על 

ידי. הגשמיות יומשך לבי מעבודתו יתברך כנ"ל ואולי ימושני אבי שבשמים הבורא יתעלה ימשמש ויפשפש במעשי והייתי 

בעיניו כמתעתע. והבאתי עלי קללה ולא ברכה שעל ידי זאת הברכה יצמיח קללה חלילה וחלילה. ותאמר לו אמו היא השכינה 

הקדושה עלי קללתך בני רוצה לומר עלי מוטל לשמור אותך מקללה. 

אך שמע בקולי ולך קח לי רוצה לומר שתקבל הברכות העולם הזה גם כן שיהיה לי רוצה לומר גם כן לעבודתו לשמו הגדול 

ניצוצות קדושות מתוך המאכל  ושתיה ושאר גשמיות רק לשמים להוציא  הן באכילה  עניני עולם הזה  כוונתך בכל  שתהיה 

באוכלך בקדושה ובטהרה ושיהיה לך כח לעבוד לו יתברך ולעסוק בתורתו ובמצותו וכן בכל דבר יהיה כוונתך לשמים. וילך 

ויקח ויבא לאמו מובן ממילא שעשה מצות השכינה לקבל הברכות באופן הזה לשמו הגדול יתברך ויתעלה זכרו לעד ולנצח 

נצחים אמן:



-מג-    /שיחהשבתהגדולתשיו

שנפלו  ישראל  מבני  וכמה  תפחד,  ואל  תירא  אל  בני  קללתך  עלי  ואומרת  יעקב  בנה  נשמת 

עליהם  ממתין  מה  שיודעים  מלשוב  מות  אימת  מפחדין  ה"י  רח"ל  פגמים  מיני  בכל  ונכשלו 

עונשים קשים ומרים בחי' שאמרו חז"ל )שבת לא:( ואחריהם בפיהם וכו'. 

אפיקומן אור של צדיקים לנטוע אמונה בלב בני ישראל 

ומהאי טעמא מסרו צדיקים נפשם ולקחו עליהם כל החבילות של חטאים וכולי האי כדי שלא 
יתרחקו זרע ישראל מאביהם שבשמים ולא יאומן כי יסופר היסורים שעברו עליהם כתוצאה 

מאפר הפרה וכח הטהרה שנתנו להפגומים, והכל הוא מגודל אהבה ומסירת נפש שיש להם 

לבני ישראל ויודעים שורש קדושת ישראל שישראל הם רחוקים לגמרי מעון, ומאין להם הכח 

זה הכל הוא מאמא רבקה שאומרת עלי קללתך בני, ורימזה אותה רבקה שדייקא בליל קדוש 

זה )חז"ל הובא ברש"י שם( שהביא לאביו שני גדיי עזים בחי' קרבן פסח וקרבן חגיגה ואפי' שיפלו 

הכל  ככלות  כדאי שלאחר  והכל  להציל,  מה שיש  הצל  עכ"ז  עלו  בחי' חמשים  ישראל  מבני 

יוציא הקב"ה את נשמת ישראל ממצרים.

קרב יום אשר הוא 

בני ישראל מבקשין מהקב"ה שכל מי שיש לו נשמת ישראל הנטמעים ומשוקעים בד' כנפות 
הארץ שיעורר הקב"ה לבותם מרחוק שלא יהי' בחי' בן נכר שנתנכרו לאביהם שבשמים, ובניסן 

נגאלו ובניסן עתידין להגאל, מבקשין מהקב"ה קרבה אל נפשי גאלה שנאמין בהקב"ה אמונת 

אומן. וכמו אבותינו בימים ההם שעברו עליהם גלים וגלים של יסורים ועכ"ז חזקו את עצמן 

בימינו  וכמו"כ  ממצרים,  אתכם  ואוציא  אפקוד  פקוד  אבינו  ליעקב  שאמר  הקב"ה  בהבטחת 

מאמינין  אנו  עכ"ז  נושענו  לא  ועדיין  קיץ  ועבר  קציר  כלה  שנים  אחר  שנים  עלינו  שעוברים 

באמונה שלימה שעוד יפקוד אותנו השי"ת ונצא מכאן, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, 

לזה  גאולה העתידה שנזכה  על  הוא להקב"ה שומר על חלק השני של הלילה  וליל שמורים 

בקרוב ממש אמן. 



-מד-

סוד חצות - ראשי פרקים )אינו מוגה כלל וכלל(

• נסים•	 רוב• אז• כמ"ש• חצי.• בענין• פסח• בענין• דברים• כמה• וכן• חצות,• סביב• מסובב• פסח• ליל•
הפלאת•בלילה.•כנחלק•לו•לילה.•ויהי•בחצי•הלילה:

ברית•בין•הבתרים•)בתר-לחצאין(,•ענין•חלוקה•יעקב•ועשו•נולדו•תאומים,•ונחלקו•כל•אחד•לדרכו•	•
)סופי(•בליל•פסח•בהכרעת•הברכות,•

• דנחלק•	 ה.(•דלא•מצינו•שום•מצוה• )פסחים• וחז"ל•הפליגו• )או•חבורה,•פסחים•צא.(,• ענינו•שלם• קרבן•פסח•
בחצי•היום•ורק•באכילת•חמץ.•

האריכו•חז"ל•)ברכות•ד(••דנקודת•חצות•)כביכול•מקומו•של•עולם(•רק•הקב"ה•יודע•ומשה•וכל•הבריאה•אינם•	•
יודעים.•וכדי•לבהר•הסוגיא•הנ"ל•נקדים•מבית•מדרשנו•של•אחרונים•)האפיקי•ים•הגר"ח•18(•

18  אפיקי ים )מועד קטן ג ע"א( וצריך לבאר מה ענין זמן ועת, וכל א' הוא ענין אחר כי הזמן ידוע שמתחלק לג' עבר ועתיד והוה, 

והמשכיל יבין כי ההוה אינו בנמצא כלל כי כל רגע קטן שיוכל האדם להקטינו הוא מתחלק ג"כ לב' דרגין עבר ועתיד, נמצא 

שבאמת ההוה הוא הנקודה המרכזית של הזמן שאינו נתפס כלל ברעיון ואינו בגדר ישות כלל, רק הוא ענין רוחני המתלבש 

ומקיים הזמן שבלתו אין מציאות לזמן כלל, שהרי העבר כבר איננו והעתיד עדיין לא בא, נמצא שעיקר קיום הזמן הוא ע"י 

נקודה אמצעית שהוא ההוה הוא אינו בעולם כלל רק למעלה מן העולם וקיומו. והוא מ"ש לכל זמן וכו' ר"ל שזמן הוא ב' 

החלקים העבר והעתיד והוא מלשון הזמנה והכנה שהוא על ב' החלקים הנ"ל, ועת הוא נקודת ההוה והוא מלשון עתה ר"ל מה 

שהוא בנמצא עכשיו, והוא המתלבש תוך הזמן ומקיימו. 

ובזה תבין ענין נפלא עומק דברי רז"ל וחכמתם מ"ש בפ"ק דברכות )ד ע"א( שהקב"ה אמר למשה בחצות ומשה אמר כחצות 

שמא יטעו אצטגניני פרעה וכו', והענין כי באמת רגע התיכונה אשר הוא חצות לילה ממש אינה מורגשת כלל ואינה במציאות 

כלל, הגע עצמך שסוף רגע האחרון של סוף חצות לילה הראשונה שייך לחצי הראשון וא"כ אינה חצות ממש שהרי חצי השני 

עדיין לא התחיל, וא"כ הוא יותר בשיעורו ממה שעבר מחצות הראשונה, ולא היה אפשר למצוא חצות ממש כי אם היה רגע 

אמצעית נמצאת בין חצות ראשון לשני שאינה מכללה ודבר זה אינו כלל, 

ונמצא שחצות ממש אינה בהשגת אנושי כלל ואינה בגדר בריאה הגשמית הנופלת תחת הזמן, אבל הוא ענין מעולם הנבדל 

הרוחני ובו הי' מכת בכורות במצרים. ולכן ע"י הי' יצי"מ ובחירת ישראל שלקחם הוא ית' לו לעם שנתעלו באותו העת אשר 

הוא למעלה מן הזמן, ולכן הם תלויים בהנהגה ניסיית ואין מזל לישראל שאין להם שום תלי' במזל, שהמזלות הם תלויים בזמן 

שנעשה ע"י סיבוב הגלגל שבו עושה השעות ורגעים וימים וחדשים ושנים, 

משא"כ ישראל תלויים בעת ההוה שלמעלה מן הזמן והוא נקודה המרכזית של כל הגלגלים שאין לו סיבוב כלל ונמצא שאין 

בו זמן כלל. וזה הי' ענין בחירת ישראל במה שנתעלו מכל אומה ולשון כמ"ש )במדבר כג ט( הן עם לבדד ישכון ובגויים לא 

יתחשב ואיתא במדרש )ילקוט( שלכן נק' ישראל ה"ן שאלו האותיות אין להם זוג כידוע באותיות א"ט ב"ח שה' ונ' נשארים 

יחידים, והיינו שבזה נבדלו ישראל מכל האומות שכולם הם בכלל הבריאה שנברא בו' ימי בראשית שהוא נופל תחת הזמן 

שהוא מתחלק לשניים לעבר ועתיד, 

משא"כ ישראל תלויים באמצע בעת שהוא אינו מתחלק לחלקים והוא ביחוד הגמור, ונרמזו בב' אותיות שהם ב' דברים הזמן 

המתחלק והמקום שגם הוא מתחלק לשניים כמו שית' לפנינו בס"ד, וישראל אין להם מציאות חלקי לא במקום ולא בזמן ולכן 

נרמז בהם ב' אותיות הנ"ל שאין להם בן זוג, ובזה הם יושבים לבדד ואין מתחשבים עם האומות שהם בזמן ובמקום, אבל 

ישראל הם התחלה ושורש להם כמו המרכז שהוא התחלה ושורש של הקוין ואינו בא בחלוקה ונמצא שאינו מסוגם כלל.



-מה-    /שיחהשבתהגדולתשיו

בענין•)שמות•יב•כט(•חצות•שהכה•הוי'•כל•בכור,•ונקודת•הדברים•הוא•דנקודת•חצות•אין•בו•שום•
ואחר•חצות•הוא•חצי•השני'•של• נקודת•חצות•הוא•חצי•הראשונה•של•הלילה• מציאות•דעד•

הלילה.

למעלה•	• וזהו• נחלתו.• חבל• יעקב• השי"ת• בחר• שם• מקום,• שאינו• במקום• 'חצות'• ברגע• ושם•
שישראל•למעלה•מהמקום•והזמן.

במה•	• נתבונן• כסף• במשכיות• זהב• כתפוחי• כאן• שמסתתר• מה• ולגלות• הדברים• לפענח• וכדי•
שכבר•הארכנו•דנקודת•הבחירה•שבחר•השי"ת•בכנסת•ישראל•הוא•למעלה•מן•השכל•ולמעלה•
מן•הדעת•ואין•בו•שום•מציאות•גשמי,•ואדרבה•מלאכי•השרת•שואלין•מה•בין•אלו•לאלו,•הללו•
והללו•עובדין•ע"ז,•וכלשון•הכתוב•)מלאכי(•הלא•אח•עשו•ליעקב•נאום•הוי'•ואת•עשו•שנאתי•וכו',•
וכן•נתארך•בענין•הבחירה•האלהי•דנתן•הקב"ה•לישראל•לבחור•בטוב•ולעשות•ולברוא•עולמות•

וכו'•)עי'•בספר•ישראל•בחירי(.•

• וכן•עושין•עסק•גדול•בענין•יחץ•שלוקחין•מצה•אמצעי•דייקא•וחולקין•אותו.•והבן•החלק•הקטן•	
לסעודה•וחלק•הגדול•לאפיקומן,•והסוד•מקום•החציה•טמור•ונעלם,•בסוד•רגע•החצות.•

טמור•	• שבלבו• וכנ"ל• וכו',• בפרוסה• דרכו• עני• מה• פרוסה• עוני• לחם• על• דייקא• אומרין• הגדה•
סתרי•עליון•המקום•שאינו•מקום•בבריאה,•בסוד•מקום•הארון•אינה•מהמדה.

מתי•	• ובא,• המשומר• לליל• ממתנת• כולה• הבריאה• כל• פלאי• באופן• הנ"ל• הדברים• יובן• ולפי"ז•
של• הפנימי• החלק• שזהו• ישראל",• בכורי• "בני• ,ולומר• בעבדיו• אלהי• והחפץ• הבחירה• יתגלה•

הבריאה•החיצונית•במקום•וזמן•הגשמי.

ולמעשה•מתי•ובאיזה•זמן•היה,•בזמן•שאינו•זמן•בכלל•ומסמל•שכל•עיקר•הבחירה•הוא•למעלה•	•
ממקום•ומזמן.•

וכפי•שמדגיש•ר'•צדוק•הכהן•ז"ל•כמה•פעמים•שמציאות•כלל•ישראל•אינו•מוגדר•בכלל•בגדרי•	•
הטבע,•ויצחק•נולד•לאחר•יאוש,•בלא•פסח•כמו•שאמרו•חז"ל.•לידת•נשמת•ישראל•שנולדה•
בליל•פסח•רגע•הפקידה•ורגע•שנתגלה•בעולם•השפל•המלכות•שמים•הוא•ברגע•שאין•בו•שום•

רגע•ודייקא•אז•נתהווה•ונולד•נשמת•ישראל.

• ביותר•הארכנו•דהעבר•אין•ובעבר•אין•בו•נסיון•להבחין•בו•הנהגת•השי"ת,•וכן•טמון•במילת•היה•	
שם•קדוש•י'•ה'•היה,•וכן•בעתיד•יש•בו••ג"כ•שם•שמים•יהיה,•ורק•ברגע•ההוה•מקום•הבחירה•

והנסיון•אין•בו•לכאורה•גילוי•השי"ת.

• וברגע•	 חז"ל,• נעשה•שיתוף•למעשה•בראשית•כמו•שאמרו• כביכול• הוא• בני•ישראל• ועבודת•
ההוה•מוטל•על•האיש•הישראל•לגלות•בו•מלכות•השי"ת•ומסמל•מקום•שאין•בו•שום•מציאות•
הוה,• וניתוסף•לשם• י'• אות• מוסיף• כביכול• ובעבודתו• מציאות,• בו•שום• אין• ההוה• זמן• ושום•



-מו-

ושמו•יתברך•מתגלה.•

ביציאת•	• ואח"כ• והזמן,• המקום• גדרי• תחת• שהם• בראשית• ימי• בששת• בריאה• ברא• הקב"ה•
מצרים•ברגע•של•חצות•בליל•המשומר,•נתגלה•כביכול•מקום•חדש•בבריאה.

ומה•נפלא•הוא•דעד•אז•הי'•העולם•כולו•בבחינת•פלג•גופא,•דאין•מזכירין•עליו•שם•שמים•על•	•
דבר•חסר,•ומאז•ואילך•נתהווה•ונשתכלל•העולם.

הוצאתיך•	• אשר• אלהי'ך• הו'י• אנכי• נאמר• למה• הקדמונים• שהקשו• מה• הוא• לפי"ז• נפלא• מה•
מארץ•מצרי'ם,•ויותר•לכאורה•נראה•לומר•אשר•בראתי•שמים•וארץ,•ולהנ"ל•שמים•וארץ•הם•
בבחינת•פלג•גופא•ועדיין•לא•נברא•הנשמה,•ומתי•נברא•הנשמה•ברגע•שאינו•רגע•נקודת•חצות•

בלילה•ההוא,•וזהו•אשר•הוצאתיך•מארץ•מצרים.•

ויתבאר•עד•ליל•שימורים•הי'•העולם•בבחינת•מיתת•המלכים•בזמן•ואין•בו•רק•כלים•שבורים•	•
כביכול,•היות•שכל•העולם•תחת•מקום•וזמן•ולא•נתגלה•המקומו•של•עולם•'חצות',•ואפי'•שמי•

הוי'•לא•נודעתי•ולא•נתגלה•להם•)שמות•ו•ג(.•

• וכן•לפני•יציאת•מצרים•אומר•הקב"ה•)שמות•ג•יד(•רק•אהיה•אשר•אהיה,•כביכול•כביכול•אין•מציאות•	
בריאה,•ולא•שייך•להזכיר•בו•שם•השם•אין•מזכירין•מעשי•השי"ת•על•עולם•שאינו•בשלימות•
ורק•בגדר•'אהיה'•לשון•עתיד•אנא•למיהוי-)בקצוה"ח•הובא•דמכירת•בכורה•אין•בו•משום•דשלבל"ע•לפי•שבגדר•העולם•אז•כל•

העולם•הי'•בגדר•דבר•שלא•בא•לעולם(•

• בכורי•	 בני• חצות• ברגע• הי'• דהבחירה• בכורה• בענין• זצ"ל• בונם• הר"ר• הגדרת• לפי"ז• נפלא• מה•
ישראל,•ובדרך•ממילא•כי•את•עשו•שנאתי•ויעקב•בחרתי.•

יצחק•אקח•	• 'יצחק'•קח-חצי,•מזרע• ובאתוון• ועליך,• יצחק•סוד•פלגא•עלי• )שבת•פט:(• אמרו•חז"ל•
חציו,•יעקב•ועשו•תאומים•ונחלקו•בנקודת•חצות•בליל•פסח•כשמביא•יעקב•ליצחק•מטעמים•

)בראשית•כז(•וברגע•חצות•מברך•אותו.•

• ותהי•	 יג(• )שמות• כעין•הצעקה•שצועק•פרעה• גדולה.• ויצעק•צעקה• וכו'• ובוכה• נכנס• ואח"כ•עשו•
צעקה•גדולה•במצרים•כי•אין•בית•אשר•אין•שם•מת•בנקודת•חצות.

דוד•המלך•סוד•נשמתו•הוא•בחצות•מלכותא•דארעא•כעין•מלכותא•דרקיע,•ברגע•חצות•שורש•	•
הפשיטות•בשעת•רגע•חצות.

רגע•היחוד•שהי'•ביני•ובין•בני•ישראל•הוא•רגע•חצות•דאז•נתגלה•בני•בכורי•ישראל,•ורגע•לפני•	•
החוזה• נביאת• מתקיים• שלאחריה,• וברגע• חצות(,• לפני• המלכות• )נקודת• נער• סתומה• פנוי'• שמה• היחוד•
)ישעיה•נד•ה(•כי•בועליך•עושיך•הוי'•צבאות•וגו',•ורגע•היחוד•אינו•מקום•בהבריאה,•דייקא•חצות•יש•

בו•סוד•יורה•כח'ץ.



-מז-    /שיחהשבתהגדולתשיו

• הלבנה•ברגע•חצות•הופכת•פניה•ונתייחדה•עם•קונה•באהבה,•ועד•רגע•היחוד•א"א•לדבר•עליו•	

)כנוק'•שאינה•יודעת•לטעום•טעם,•כן•הקב"ה•אומר•למשה•כששואל•לו•מה•שמו•וכו',•ואומר•לו•הקב"ה•כל•מה•שתדבר•הוא•דברים•יתירים•ומיותרים•בחי'•כל•

המוסיף•גורע•אין•כאן•שום•מקום•לקושיות•טיפת•אמונה•ואין•עוד•שום•מקום•להסברים.•ויאמן•העם•וגו'•)שמות•ד•לא(.•

• משה•רבינו•שואל•)שמות•ו•א(•ומאז•באתי•אל•פרעה•לדבר•הרע•וגו',•הקב"ה•אומר•לו•אין•מקום•	
דבר• כל• תדבר• שלא• כמה• עליה• לעבור• שעתיד• מה• מלכות• לנוק'• שנסביר• וכפי• לשאלות•

מיותר,•וכמו•לסומא•אין•מראין•צבעים.•

שאלות•הוא•נשגב•מבינתם•קודם•טועמיה•חיים•זכו,•שאלות•אין•מקום•רק•לאחר•היחוד•ולא•	•
לפני•היחוד•ליל•פסח•שייך•לשאול•שאלות•לפניה,•ולאחריה•אין•מקום•לשאלות.

הקב"ה•	• לפני• ומתאנח• בוכה• היחוד• שלפני• ברגע• לחצות,• מרכבה• הוא• המלך• דוד• נשמת•

)סוד•תיקון•לאה(•שש•ושמח• )סוד•תיקון•רחל(,•ברגע•חצות•לאחר•היחוד• שמרגיש•שיא•הריחוק•כהלבנה•

כגמול•עלי•אמו•)תהלים•קלא(•גם•כי•אלך•בגיא•צלמות•וגו•)שם•כד(.

דייקא•דוד•אין•לו•שנים•לחיות•)נפל(•בחי'•למעלה•מזמן•ומקום,•ומחפש•אחר•מקום•המקדש•לא•	•

)תהלים•קלב(•שלא•מצא•מעולם•בעולם• אתן•שנת•לעיני•לעפעפי•תנומה•עד•אמצא•מקו'ם•להוי'•
הטבעי,•ורק•בעולם•הרוחני.

)זוה"ק•ח"ג•ז.(,•וכעקרה•וכאילנות•אשר•לא•ילדה,•	• כלל•ישראל•עד•רגע•חצות•הם•בגדר•פל'ג•גופא•

ורגע•לאחר•היחוד•מה•מאושר•היא•ישיש•עליך•אלהי'ך•כמשוש•חתן•על•כלה•)ישעיה•סב•ה(,•

• המצב•	 נראה• פנוי,• חלל• המלכים• וכמיתת• פנוי• כחלל• המשומר,• ליל• לפני• העולם• נדמה• מה•

פחדים•והעלם,•ומאידך•גיסא•המקום•צר•)מצרים•ודו"ק(•מוכן•ומזומן•להעשות•כלי•להכיל•בו•ברכת•

הוי',•וזהו•גילו•רביה"ק•)קמא•תורה•סד(•בענין•בא•אל•פרעה•בענין•החלל•פנוי.•

• למדין•תשביתו•מאך•חלק•)פסחים•ה.(•וברש"י•אך•חץ•בא"ת•ב"ש,•וחז"ל•הפליגו•)שם(•בדברים•וכי•	

יש•לך•יום•שחצי•אסור•וחצי•מותר,•עד•הכא•אסור•רחמנא•ועד•הכא•שרי•רחמנא•)לשון•חז"ל•פסחים•

ב:(.

• מובן•	 היחץ• היות•אחר• קי.(• )פסחים• חז"ל• כמו•שאמרו• בלילי•פסחים• ומותר• לזוגות• אין•חוששין•
שאין•כאן•רק•ב'•אלא•השיתוף•השלישי.•


