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שיחת ליל שבת

השבת וסוד הבריאה

)עולם שנה נפש(

השבת - בחירה הראשונה ב'זמן'

השבת היא בחירה הראשונה בחלק ה'זמן' שבבריאת העולמות, שכן עם סיום הבריאה בששת 
ימי בראשית, מצאנו לראשונה בחירה ב"זמן", כאשר בחר השי"ת מכל הימים את יום השבת. 

יום  אלא  בחר  לא  ומכולן  הקב"ה  ברא  ימים  "שבעה  יט(:  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  כדאיתא 

שביעי, שנאמר )בראשית ב, ג(: "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו".

ה'נפש', שכן  עוד בחירה מצד  ה'זמן', מצינו בשבת  זה מצד  ביום  – במקביל לבחירה  והנה 
שביתת השבת היא עדות כללית על בחירת ישראל מהעמים, וכמבואר בתורה הקדושה )שמות 

בכם',  'שבחרתי  בינינו  היא  גדולה  "אות   – רש"י  ופירש  וביניכם",  ביני  הוא  אות  "כי  יג(:  לא, 

בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה".

שמעשי בחירה אלה מצד השי"ת - באדם ובשבת, ענין אחד המה. היהודי הנבחר  ומבואר, 
)אוה"ח הק'  - אין שבת"  יום השביעי מכל הימים, "כי אם אין מקיימים שבת  מגלה את בחירת 

)בראשית ב, ג( והוסיף שם: "שמציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו... באמצעות זה 

ישנו לשבת".

וידועים דברי האוה"ח הק' )שמות לא, יז( בביאור "רזא דשבת", שמה שכתוב בתורה את טעמה 
שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ש"ששת  מפני  שהיא  השבת  של 

וינפש", היינו רק טעם כלפי אומות העולם, אולם באמת השבת לישראל היא סוד בינם לקונם, 

וכלשונו: "ועם בני ישראל טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים".

'ארץ ישראל' - הבחירה הראשונה ב'מקום'

שהבחירה הראשונה ב'זמן' היה השבת – ובנפש היו 'ישראל', כמו כן היתה הבחירה  וכשם 
הראשונה ב'מקום', מה שבחר השי"ת בקרקע 'ארץ ישראל' מכל קרקעות שבעולם, להשכין 

בה את שכינתו הקדושה ולבית דירה לעם ישראל.
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והן אמנם יש שייכות בין אלו השלושה בחירות ראשונות בבריאה – בסוד 'עולם שנה נפש', 

וכמו   - הגשמית  האדמה  מצד  היא  ישראל',  'ארץ  בקרקע  הבחירה  כי  ביניהם.  יש  רב  חילוק 

- שהוא בחלק הגוף הישראלי הנדמה בחומריותו לאומות  כן הבחירה בישראל מבין העמים 

העולם, שעליו המכוון בברכת "אהבת עולם": "ובנו בחרת מכל עם ולשון" )תניא פמ"ט(.

השבת - למעלה מהזמן

אך הבחירה ביום השבת מכל ששת ימי בראשית, הוא גבוה מעל גבוה. כי שבת קודש אינה 

)וכמו שנתבאר בארוכה ביחוד השבת ח"א שער "וברכתו מכל  שייכת לגלגל הזמן כלל, כי היא למעלה ממנה 

הימים", מאמר א(, ולכן אמנם נכתב בה לשון 'בחירה' ביום זה משאר ימים, אינו אלא מצד החלק 

ימים, אבל האמת שמצד  לאחר ששה  בא בהשתלשלות  בגשמיות, שיום שבת  ונגלה  הנראה 

פנימיות השבת אין שייך בה לשון 'בחירה. 

)בדרגת  הקדשים  קדש  את  גם  יש   - ה'שנה'(  )בדרגת  מהזמן  למעלה  שהיא  השבת  כנגד  כן,  וכמו 

ה'מקום'( שהוא למעלה מן המקום )כדאיתא בגמ' יומא כא ע"א(, ולכן מה ש'בית המקדש' נקרא: "בית 

ארץ  מכל  הנבחר  המקום  הוא  שבאמת  ומשום   - וההיכל  העזרה  אל  ביחס  הוא  הבחירה", 

ישראל, אבל ביחס אל קדש הקדשים, אין שייך לשון 'בחירה'. כי השבת וקדש הקדשים אינם 

שייכים כלל לגבולות הבריאה.

השבת וסוד קודש הקדשים

יותר  הנחשב  מקום  רק  אינו  הכיפורים(  יום  סוד  )שהוא  הקדשים"  מובן, שכשם ש"קודש  זה  ומכל 

נכנס  אליו  שכן  כלל,  הבריאה  ממציאות  ואינו  לגמרי  אחר  ענין  הוא  אלא  הקודש,  מן  קדוש 

הכהן הגדול "אחת בשנה", "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד" - לרבות מלאך ושרף )כדאי' בתוס' 

מנחות קט ע"ב בשם הירושלמי(. 

כמו כן השבת אינה "יום שביעי" מסדר מנין הימים ורק הכי נעלה מהם - אלא היא מציאות 

אחרת לגמרי - וכמו שאומרים בנוסח ההבדלה: "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך וכו' 

בין יום השביעי לששת ימי המעשה", שכולם הם בבחינת חול וחושך כלפי הקודש והאור. 

]וכמו שאומרים בהבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת: "בין קדושת שבת לקדושת יום טוב" 

שהיא  )שבת(  הקדשים  לקודש  )יו"ט(  קודש  בין  והיינו  לקודש",  קודש  בין  "המבדיל  ומסיימים 

מציאות אחרת לגמרי בבריאה[.
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זהו הצד המאחד בין פנימיות השבת לבין יום הכיפורים – וכדאיתא במדרש )ילקוט שמעוני תהלים 
פרק קלט(: "מהו ולו אחד בהם, מימים שברא הקב"ה בחר לו אחד מהם, יום הכפורים או שבת".1

נשמת ישראל וסוד השבת 

בחלקי  ה'נפש'  חלק  כנגד  הרי  הם  ישראל  כי  השבת.  ביום  ישראל  נפשות  דרגת  יובן  ועתה 
הבריאה, ואמנם מצד הגופים שייך בהם בחירה - שכן נבחרו משאר אומות העולם )כ'ארץ ישראל' 

שנבחרה משאר ארצות(, אבל מצד הנשמה אין שייך לומר שנבחרה נשמת ישראל מבין העמים - שכן 

)איוב לא, ב ותניא פ"ב(,  לאומות העולם אין להם נשמה כלל, ורק ישראל הם "חלק אלוה ממעל" 
ולכן אין שייך ליתן ביניהם שום יחס וערך.2

ונמצא שנשמת ישראל היא ענין אחד עם השבת וקודש הקדשים, כי שלושתם אינם שייכים 
להסבר  ניתן  שאינו  באופן  מהם  למעלה  אלא  נפש',  שנה  'עולם  בסוד   - הבריאה  לגבולות 

באותיות נברא בגשמיות. 

"ביני ובין בני ישראל"

גנזי  מונח אור יקר ונשגב שהוא עיקר הנקודה הפנימית של השבת, סודי סודות מבית  וכאן 
בנשמת  השי"ת  מצד  הבחירה  סוד  התגלות  שהיא  קודש  ששבת  ע"ב(,  י  )שבת  עולם  של  מלכו 

ישראל ש"עלו במחשבה תחילה" לשאר הנבראים )בראשית רבה א, א(, ולפיכך רק להם שייכות עם 

השבת שגם היא קדמה לעולם )פרקי דרבי אליעזר פ"ג(, עד כי כנסת ישראל היא לה לבת זוג )בר"ר יא, 

ח(.

כלל  תלויה  שאינה   – בכללות  ישראל  קדושת  עם  אחד  ענין  היא  השבת  קדושת  כן,  כי  הנה 
במקום וזמן )ליקו"מ בתרא נו ועט(. וקדושה זו היא סוד הקשר הפנימי שיש בין הקב"ה ובין ישראל: 

"ביני ובין בני ישראל – "טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים" )לשון האוה"ח שמות שם(.

1 וראה ברש"י חולין קא ע"ב ששבת ויום הכיפורים 'בהדי הדדי קאתו', ובליקו"מ בתרא סי' סז שהשבת קודש מאיר להבית 

המקדש, וז"ל: וזה: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת" )שמות ט"ז( 'ראו' דיקא, כי שבת, שהוא שמא דקוב"ה, הוא בחינת כח 

הראות, בחינת תלת גונין דעינא ובת עין כנ"ל. ועל כן בכל מקום שנזכר בנין בית המקדש, נזכר שבת, כמו שכתוב )ויקרא יט(: 

"את שבתתי תשמרו, ומקדשי תיראו". וכן בכל מקום שהזהיר על מלאכת המשכן, הזהיר מקדם על שבת, כי שבת מאיר להבית 

המקדש, כי המקדש הוא גם כן בחינת עינים, כמו שכתוב )יחזקאל כד(: "גאון עזכם, מחמד עיניכם" )עי' ב"ב ד(. ושבת הוא 

בחינת הגונין המאירין במקדש, כי שבת הוא בחינת כח הראות, שהם תלת גונין דעינא ובת עין, המאירין לבית המקדש שהוא 

בחינת עינים.

2 ספר התניא )חלק ראשון פרק מט(: ברכה שניה אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו. כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים 

והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלהינו. כמו אלהי אברהם כו' כנ"ל. והיינו כי אהבה דוחקת הבשר ולכן נקרא אהבת עולם 

שהיא בחי' צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית להתלבש בבחי' גבול הנקרא עולם בעבור אהבת עמו ישראל כדי לקרבם אליו 

ליכלל ביחודו ואחדותו ית'. וז"ש חמלה גדולה ויתירה פי' יתירה על קרבת אלהים שבכל צבא מעלה. ובנו בחרת מכל עם ולשון 

הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם.
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מרפא לשון

פסח, פה סח.

א. כשמתקרבים ימי הפסח הבעל"ט אזי צריכין במיוחד בימים אלו לשמור על טהרת הלשון, 
דעיקר היום טוב נקרא "פסח", וכ' האר"י ז"ל )שעה"כ חג המצות פ"א(, שהפי' הוא פה סח, וכמוש"כ 

כשיצאו מהגלות  ואח"כ  לדבר,  יכולין  אין  בגלות, שבגלות  היה  ב( שהדיבור  כה,  )ח"ב  בזוה"ק 

להש"י,  לדבר  יכלו  לא  אזי  במצרים  ישראל  בני  כשהיו  דבתחלה  מהגלות,  יצא  הדיבור  אזי 

שאע"ג שכ' אצלם )שמות ב כג( ויאנחו ויזעקו וכו', אבל לא היה להם דיבור להש"י, אבל אח"כ 

כשיצאו מהגלות אזי העיקר הוא שהדיבור יצא מהגלות ולכן יכלו לדבר עם הש"י )כמו שהאריכו 

בזה בהספה"ק( .

וכתב הרה"ק מקאריץ ז"ל )אמרי פנחס( ענין ד' פרשיות קודם פסח, כי פסח פה סח שיכול הפה 
לדבר לפני השי"ת, כי במצרים היה הדיבור בגלות ולא יכלו לצעוק ואפילו משה היה כבד פה 

עד לסוף ויאנחו וגו' שהיה קרוב לגאולה ואח"כ ויצעקו, ועדיין לא היה להם בחי' דיבור כי 

צעקה הוא בלב עד שיצאו, אז דיבר אל בני ישראל כמ"ש בכוונות.

דברי הזוה"ק בזה.

ב. תא חזי, כתיב הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, מאי ואני 
ערל שפתים, והא בקדמיתא כתיב )שמות ד י( לא איש דברים אנכי וגו', כי כבד פה וכבד לשון 

אנכי, וקודשא בריך הוא הא אותיב ליה מי שם פה לאדם וגו', והוא אמר ואנכי אהיה עם פיך, 

ליה  אן הוא מלה דאבטח  אי הכי  ואני ערל שפתים,  והשתא אמר  כן,  סלקא דעתך דלא הוה 

קודשא בריך הוא בקדמיתא. 

רזא איהו, משה קלא, ודבור דאיהו מלה דיליה הוה בגלותא, והוה איהו אטים לפרשא  אלא 
מלין, ובגין דא אמר ואיך ישמעני פרעה, בעוד דמלה דילי איהי בגלותא דיליה, דהא לית לי 

מלה, הא אנא קלא מלה גרע דאיהי בגלותא, ועל דא שתף קודשא בריך הוא לאהרן בהדיה. 

תא חזי, כל זמנא דדבור הוה בגלותא קלא אסתלק מניה, ומלה הוה אטים בלא קול, כד אתא 
משה אתא קול, ומשה הוה קול בלא מלה בגין דהוה בגלותא, וכל זמנא דדבור הוה בגלותא 

משה אזיל קלא בלא דבור. והכי אזיל עד דקריבו לטורא דסיני ואתיהיבת אורייתא, ובההוא 

זמנא אתחבר קלא בדבור, וכדין מלה מליל, הדא הוא דכתיב )שמות כ א( וידבר אלהים את כל 
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הדברים האלה, וכדין משה אשתכח שלים במלה כדקא יאות, קול ודבור כחדא בשלימו, ועל 

דכתיב  בזמנא  עלוי,  לאתרעמא  דמלילת  זמנא  ההוא  בר  מניה,  גרע  דמלה  אתרעים  משה  דא 

ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, מיד וידבר אלהים אל משה. 

תא חזי דהכי הוא, דשרא מלה למללא ופסק לה, בגין דעד לא מטא זמנא, דכתיב וידבר אלהים 
וגו' ופסק, ואשלים קלא,

נגינה דקדושה, ולעומתה.

)בליקו"ה הל' אפוטרופוס הל' ו( ביאר זה היטיב שיש קול דקדושה בעולם, שזהו בחי'  ומוהרנ"ת  ג. 
אבל  הקדוש(  הניגון  בשבח  ז"ל  רבינו  )כמוש"כ  להש"י  להתחבר  יכולין  הניגון  שע"י  דקדושה,  הנגינה 

לכל  האדם  למשוך  שיכולין  הזה  עולם  הבלי  בחי'  שהם  דטומאה,  נגינה  גם  יש  זה  לעומת 

ולהכניס  הקול  להוציא  דהיינו  לדבר  כשיכולין  הוא  הקדושה  עיקר  ולכן  וכו'.  השטותים 

לנו תורתו, שזהו הדיבור מהש"י אלינו,  ומגלה  וכמו"כ הש"י מדבר עמנו  לדיבורים להש"י, 

מה  ודבר  דבר  בכל  לנו  שאומר  ומצותיו,  תורתו  ע"י  רצונו  שנדע  המלכות,  הוא  שהדיבור 

לעשות, שזהו בחי' הדיבור, בחי' המלכות וההנהגה בפועל ממש. שכל זה הוא עיקר הגאולה 

שיוצא הדיבור מהגלות )ועי' הל' אפוטרופוס הלכה ג' אות ה' 3, עיי"ש באריכות כל האות(.

3 לקוטי הלכות )שם( וזה בחינת פסח מצה ומרור. וזה בחינת מצות ספור יציאת מצרים, שזהו בחינת פסח פה סח, שזהו העקר 

לשוח בכל נפלאותיו ולהרבות לספר בזה, כמו שכתוב, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח. כי קול הנגינה יקר 

מאד מאד ויש לו כח גדול לעורר את האדם, הינו לעורר את המחין בבחינת קול מעורר הכונה. אבל עקר שלמות הקול הוא 

כשמקשרין אותו אל הדבור בקשר אמיץ וחזק שזה עקר בחינת כלל כל היחודים ליחד ולחבר הקול עם הדבור, כמובן בזהר 

הקדוש ובדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בהתורה ששון ושמחה ימצא בה וכו' )בסימן קעח(. 

וזהו בחינת מה שצריכין לחבר ולקשר הדעת אל הלב שזה עקר שלמות הדעת האמתי, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל 

לבבך, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה במקום אחר. כי הקול שהוא בחינת מחין, כי הקול פוגע בהמח בבחינת קול 

מעורר הכונה, עקר שלמותו כשנמשך לתוך הלב עד שיתחמם לבו על ידי זה בהתלהבות דקדשה עד שיזכה לדבורים קדושים 

בבחינת חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני. כי הקול אף על פי שהוא יקר מאד, כי על ידו עקר הדבקות וההמשכה 

לה' יתברך כנ"ל, אף על פי כן כל זמן שאין הקול מתיחד עם הדבור יש עדין אחיזת הסטרא אחרא שעקר אחיזתם מעלמא 

דפרודא מבחינת הקול שרחוק מהדבור שמשם אחיזת אמות העולם והרשעים שאחיזתם מבחינת קול נגון דסטרא אחרא, דהינו 

ממנגנים רשעים שיש להם כח להמשיך את האדם חס ושלום, להבלי עולם הזה ותאותיהן. 

וזה בחינת פרעה שהוא אותיות הערף שיניקתו מהגרון שמשם תוצאות הקול כנ"ל, ואיתא בכונות עבדים היינו לפרעה במצרים, 

שהוא בחינת מה שרצה פרעה לעכב המחין במצר הגרון ולא יתפשטו ולא יתגלו לחוץ כי משם היה יניקתו, שכל זמן שהמחין 

סתומים למעלה במצר הגרון הוא יונק משם ועל ידי זה גם ישראל למטה משעבדים תחתיו. ועקר יציאת מצרים הוא בחינת 

שנתפשטו ונתגלו ויצאו המחין ממצר הגרון וכו', עין שם, הינו כי שרש הקול, שהוא בחינת מחין, הוא ממקום גבה ועליון מאד 

מבחינת התנוצצות אלקות שמתנוצץ לכל אחד בדעתו. כי ה' יתברך ברחמיו מצמצם את עצמו בכמה צמצומים להאיר לכל אחד 

בדעתו התנוצצות אלקות ובזה מרמז לו וקורא אותו שימשך אחריו וזאת ההתנוצצות הוא בחינת קולות שבאין מלמעלה לקרות 

את האדם שימשך אחריו יתברך וכל הקולות נמשכין משם. 

ועל כן יש להקול כח גדול להמשיך את האדם אליו יתברך מחמת שנמשך בשרשו ממקום גבה מבחינת התנוצצות אלקות, כי 

עקר התגלות אלקות הוא בחינת קול, בבחינת קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. אבל ה' יתברך נתן 

בחירה לאדם ומי שבוחר בחיים כששומע את הקול הזה הוא בחינת הכרוז הבא מלמעלה, הוא נמשך אחריו ומקדש ומטהר את 
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עד אם דיברתי דברי.

ביציאת  ומספרין  יתברך,  לה'  ומהללין  בדבור,  מרבין  שאז  פסח  של  טוב  היום  עיקר  וזהו  ד. 
שיצא  הדיבור  הוא  טוב  היום  שעיקר  וגו',  בנך  באזני  תספר  למען  ב(  י  )שמות  וכמוש"כ  מצרים, 

מהגלות, ויכולין לדבר לה' יתברך, ולהרבות בזה, וכמוש"כ כל המרבה לספר ביציאת מצרים, 

וכו' עד שמספרין עליהם  וסי' תפ"ג( שאין אוכלין המצה והמרור  )סי' תע"ג,  וכמו"כ מבואר בשו"ע 

ביציאת מצרים, שכל זה מבטא כח הדיבור כנ"ל, בחי' לא אכל עד אם דברתי דברי )בראשית כד, לג(.

גלות הדיבור.

כי הכלי הקודש שהוא  בימים אלו במיוחד לשמור הדבור מלשון הרע,  אבל העיקר הוא  ה. 
הדיבור כשפוגמין אותו בדיבור לשון הרע רח"ל, אזי אין בכח הדיבור לדבר בנפלאות הש"י, 

שפוגמין  ע"י  נעשה  שזה  כנ"ל,  הדיבור  גלות  הוא  הגלות  שעיקר  בגלות,  נשארין  ח"ו  ואזי 

בהדיבור רח"ל, וכמו"כ בימים שלפני פסח כשאין שומרין ח"ו על הדיבור, אזי הגלות מתגברת 

ומעכב הגאולה רח"ל.

פסח קרבן הוי'.

ו. ובזה יובן שעיקר החורבן בית המקדש נוגע לחג הפסח דייקא, שבחג הפסח חסר לנו בית 
המקדש יותר מכל זמני השנה, שיש שני מצוות 'עשה' שיש בהעדר עשייתן כרת, שהם פסח 

ומילה, וכמוש"כ בפסוק )במדבר ט, יג( ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן הוי'ה לא הקריב וגו', 

)וכבר הארכנו ע"ז במק"א שהוא הקרבן היחיד שנקרא קרבן הוי'ה(. 

שכל זה בא להורות לנו שכמו במצות מילה אינו נקרא ישראל רק ע"י המצוה, כמו"כ במצות 
קרבן פסח שעיקר מה שנקראים עם הוי'ה הוא רק על ידי קרבן הוי'ה, ולכן עיקר זמן שמתכנסין 

ישראל למקדש ונעשים עם הוי'ה הוא דוקא בחג הפסח. )שאע"ג שבכל ימי החג צריכין לעלות לרגל, הרי כל 

אחד יכול לעלות ביום אחר, משא"כ בקרבן פסח שכל ישראל צריכין להיות בירושלים ושלש כתות נכנסין לבית המקדש, וכמוש"כ 

ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, והארכנו ע"ז במק"א(. ולכן עיקר החורבן נוגע לנו בימי הפסח, שאז מורגש 

חסרונו ביותר, ולכן עושין בליל הסדר זכר לתשעה באב, )ב"י סי' תעג בשם הכלבו(.

עצמו מכל תאות עולם הזה והבליו ואזי זוכה להמשיך הקול שהוא בחינת המחין לתוך הלב עד שזוכה לקבל דבורים קדושים 

מלמעלה שיהיה נעשה מהקול צרופי אותיות ודבורים עד שידע רצונו יתברך ומצותיו:

כי אפלו כששומעין בחינת קול מלמעלה עדין אין יודעין שום מצוה עד שזוכין לקדש ולטהר את עצמו כל כך עד שיהיה נעשה 

מהקול דבור עד שיזכה שידבר ה' עמו ויודיע לו תורתו ומצותיו. שזהו בחינת אבות העולם שזכו לשמע בקולו ולדבקה בו 

ולהמשך מאחריו עד שזכו שדבר ה' יתברך עמהם וגלה להם כמה מצות, עד שבא משה רבנו שהוא זכה לזה בתכלית השלמות 

עד שזכה בכל עת על ידי מעשיו הטובים לעשות מהקול דבורים, כמו שכתוב, וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הכרבים 

וכו'. ועל ידי זה קבל את כל דברי התורה הזאת ונתנה לנו.
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חורבן הבית.

הדיבור  יוצא  הקרבן  שע"י  דקדושה,  הדיבור  שהוא  סח,  פה  הוא  הפסח  שעיקר  וכמו"כ  ז. 
ב,  נז  בגיטין  )כמוש"כ  נחרב הבית  ודברו לשון הרע  בימי הבית שפגמו בהדבור  אז  ולכן  מהגלות, 

הפסח,  להקריב  יותר  זכו  ולא  אלעזר(  רבי  דאמר  והיינו  בד"ה  שם  רש"י  כמוש"כ  הרע  לשון  בעון  נעשה  שהחורבן 

שהפסח הוא תיקון הדיבור, והם פגמו בזה, ונעשו אז בחי' כל בן נכר לא יאכל בו, שנתנכרו 

רח"ל להדיבור דקדושה.

פסח בא בכנופיא.

ולעת  ב(  נא,  ביומא  )כמבואר  בכנופיא  בא  שפסח  הכנופיא,  במקום  דוקא  הוא  הנסיון  ועיקר  ח. 
שמתכנסין כל הקהל ביחד, אזי יש נסיון גדול של לשון הרע ורכילות, שמתערבבין כולן ביחד 

וכו', ובפרט כשמתעורר השנאה בין ת"ח לע"ה, שאמרו חז"ל שכל השנה היו הע"ה והתלמידי 

מיוחדת,  שמירה  צריך  ואז  א(  כו,  )חגיגה  כחד,  כולהו  שוינהו  וברגל  ביניהם,  מובדלים  חכמים 

וכמוש"כ בפסוק )תהלים מב( שעליית הרגלים היה בקול רנה ותודה המון חוגג, שנבלעו אז בתוך 

ההמונים, ולעת כזאת יש נסיון מיוחד בשמירת הלשון.

תיקון הגלות, הלשון.

ט. וכל זה היה כאז במצרים שמתחלה פגמו בהדיבור, כמו שאמר משה אכן נודע הדבר )שמות 
ב, יד( וכ' רש"י מחז"ל, שמשה רבינו הבין אז הגלות, שכיון שהיו ביניהם לשון הרע בא להם 

הגלות. שלדברינו יובן היטיב שעיקר הגלות הוא הפגם של הדיבור, שכל זה בא מחמת פגם 

חטא אדם הראשון, וכמוש"כ האריז"ל )בדרושי הפסח דרוש א(, שכל הגלות מצרים היה מפני הק"ל 

שנים שאז ירדו ניצוצי הקרי, שכל זה הוא בחי' פגם הברית, שאמרו חז"ל )ספר יצירה( שמכוון 

זמן הגאולה  וכשהגיע  אז בחטא לשון הרע.  ולכן חטאו  בזה אדה"ר,  נגד פגם הלשון שפגם 

תקנו חטא הדבור וכמוש"כ חז"ל שנגאלו בזכות שנשמרו מלשון הרע, )ויקר"ר לב, ה( וכבר הקשו 

עיי"ש שפי' שרק  נודע הדבר  אכן  )מפסוק  יקר שמות שם( שהרי מבואר שנכשלו בלשון הרע  )כלי  המפרשים 

הם נכשלו(, ולדברינו יובן שבשנים אלה שהלך משה למדין שאז היה עיקר השיעבוד ואזי צעקו 

ונאנחו וכו' עד שיצא הדיבור מהגלות, ואז באמת זכו לתיקון הדיבור. וכמו שאמרו חז"ל )במדבר 

רבה כ, כב( שמשה אמר להם ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וגו' והיה הדבר הזה מופקד אצלם 

י"ב חודש ולא גילה אחד מהם למצרים, שבזכות זה יצא הדיבור מהגלות.

החוט המשולש.

י. והנה עיקר סוד שמירת הדיבור, הוא סוד היחוד השלם, )וכמו שהארכנו ע"ז במק"א(, שבכל לשון 
ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  סוד  הוא  יחד,  המדברים  אנשים  שני  שכשיש  בהיחוד,  פגם  יש  הרע 
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הזה,  הסוד  נפגם  אזי  ביניהם  שלישי  וכשיש  וכו'.  ומקבל  משפיע  דין  מן  דין  ומקבלין  בסוד 

השלם,  היחוד  שמגרש  שם,  שישנים  וכו'  בקילעא  הישן  סג(  )בעירובין  חז"ל  שאמרו  דרך  על 

ונתקיים והחוט המשלש במהרה ינתק. וכמו"כ יש תענוג מכל יחוד שיש בין אדם לחבירו וכו', 

וכשמערבבין אדם שלישי ביניהם אזי נפגם היחוד, ואל יתערב השלישי בשמחת יהדותינו וכו', 

בבחי' )משלי יד י( לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. ולכן הצדיקים מזהירין לא לדבר 

ביניהם מקלקל  בהיחוד שיש  מה שמערב השלישי  עצם  כי  אדם שלישי,  אודות  אחר  עם  כלל 

או  הרע  לשון  באבק  יכשלו  שעי"ז  לחשוש  שיש  שכן  ומכל  לרעהו.  איש  בין  והברית  החיבור 

בלשון הרע ממש רח"ל.

לא יחרץ כלב.

איש  של  הדיבור  קדושת  סוד  שהוא  סח",  "פה  שהוא  פסח,  של  היחוד  סוד  הוא  זה  וכל  יא. 
שחז"ל  לשונו,  כלב  יחרץ  לא  נאמר  זה  שבלילה  מהגלות,  צאת  לעת  אז  שמתגלה  הישראלי 

אומרים על בעל לשון הרע שראוי להשליכו לכלבים )פסחים קיח( שבעל הלשון הרע מנבח וחורץ 

לשונו כמו הכלב. ובלילה זה לא חרץ כלב לשונו, שזה מבטא שתקנו חטא לשון הרע, והדיבור 

יצא מהגלות כנ"ל )וכבר כתבו כן בספה"ק שזה היה הנס של הכלבים, עי' כלי יקר בראשית לז 

ב 4. וכמו"כ כתבו כן הערוך לנר מכות כג א, שם בד"ה ראוי להשליכו לכלבים 5. וכמו"כ מובא 

כן בשם הגאון ר' מרדכי בנעט בפרדס יוסף שמות יא ב 6(.

4 כלי יקר )שם( ובמדרש ילקו"ש אמרו, על פסוק ובטרם יקרב אליהם. ששיסו בו את הכלבים וטעמו של דבר לפי שחשבוהו 

למוציא דבה ובעל לשון הרע ואמרו רז"ל )פסחים קיח.( כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים שנאמר )שמות כג א( לא 

תשא שמע שוא וסמוך ליה לכלב תשליכון אותו, וטעמו של דבר שכל המספר לשון הרע נדמה ככלב המנבח וחורץ בלשונו, 

ולפיכך ישראל במצרים שלא היה בהם לשון הרע, כתיב )שמות יא ז( ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מדה כנגד מדה, 

וז"ש נלכה דותינה לבקש לו נכלי דתות, על פי התורה אשר יורוך. להשליך לכלבים כל מספר לה"ר.

5 ערוך לנר )שם( ראוי להשליכו לכלבים: כבר פי' המהרש"א בחידושי אגדות משום דכתיב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב 

לשונו, ובעל לשון הרע חורץ לשונו לכך גרע מכלב וראוי להשליכו לפניו, ובזה נלענ"ד לבאר הפסוק ולכל בני ישראל לא יחרץ 

כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה ד' בין מצרים ובין ישראל, וצריך להבין מה צריך ראיה לזה כיון שנראה 

לעין שבכורי מצרים מתו ולא בכורי ישראל, ואם צריך ראיה מה ראיה מלא יחרץ כלב לשונו.

אבל ע"פ הנ"ל י"ל דכבר אמרו רז"ל דלא היו ישראל מצד מעשיהם ראויים לגאול כדכתיב גוי מקרב גוי, דהללו עובדי עבודה 

זרה והללו עובדי עבודה זרה רק המדה טובה היה ביניהם שלא היו בעלי לשון הרע כמו ששבחו אותם בזה חז"ל, ולכן משה 

רבינו כשראה דתן ואבירם שהיו דלטורין כשהרג את המצרי אמר אכן נודע הדבר שמא מעתה אינם ראויים לגאול כמו שהביא 

רש"י בחומש, הרי שגם משה רבינו הכיר לתנאי שיהיו ראויים לגאול אם ישמרו פיהם שלא לדבר לשון הרע, ובאמת לא היו 

בהם רק דתן ואבירם בעלי דלטורין והשאר נקיים היו, וזה היה מעלתם הגדולה על המצריים שעשתה אותם להיות ראויים 

לגאול, והראיה שלא היו בהם דלטורין היתה שלא חרץ להם כלב לשונו, דאם היו בעלי לשון הרע הרי אדרבא היו ראויים 

להשליכם לכלבים, ולכן בעת הגאולה בשעת מכת בכורות רצה הקב"ה השופט צדק ואמת להורות נגד המקטרגים למה יפלה 

בין מצרים ובין ישראל ומוציא גוי מקרב גוי, וזה הראה ע"י שלא חרץ כלב לשונו שזה ודאי אינו בטבע שאפילו כלב א' לא 

יחרץ לשונו, בפרט בעת צעקה שהיתה בכל ארץ מצרים, אם לא שע"פ ציווי הקב"ה נעשה להראות עי"ז שראויים ישראל 

להגאל ע"י שלא היו בעלי לשון הרע:

6 פרדס יוסף )שם( והגאון ר' מרדכי בנעט ז"ל אמר דכתיב )בא יא ז( ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, ואיתא במדרש 



-יא-    /מרפאלשומ

זה מעשה שלי.

)שמות יב מו(  ועיקר קדושת הקרבן פסח נתגלה בבית איש הישראלי, וכמו דמבואר בפסוק  יב. 
וכו' אשר  והיה הדם לכם לאות על הבתים  וכמו"כ מה שהיה במצרים  וגו'  יאכל  בבית אחד 

פסח על בתי בני ישראל, וכבר הארכנו במק"א על קביעות המקום שצריכין בקרבן פסח כמו 

שנפסק ברמב"ם גודל חומרת הדבר ונעשה הבית שאוכלין שם הפסח כמו בין חומת העזרה 

וכו' )עי' פ"ט מהל' ק"פ הל"ב(. וכמו"כ כל עסק ביעור החמץ מבתי בני ישראל כמוש"כ )שמות יב טו( 

תשביתו שאור מבתיכם, שלדברינו יובן היטיב עפ"י מה שבארנו לעיל בקדושת היחוד, ואיך 

שהשכינה שורה שם בחי' בית תענוגיה, וכשיש שלישי שמתערב בהיחוד ביניהם מקוים ח"ו 

והיחוד השלם מתגרשת  ב, ט( שזה מבטא שהעונג  )מיכה  וכו'  תענוגיה  תגרשון מבית  עמי  נשי 

כשיש "שלישי" שמפריע מהיחוד. ולכן מובן היטיב גודל הזהירות הנצרך בבית איש הישראלי 

לא לדבר על "שלישי", וכמו שאמר התם בסיפורי מעשיות )מעשה ט( לאשתו כששאלה אותו על 

וזה  זה מעשה שלו,  וכו' והשיב לה  זוג מנעלים  זהובים בעד  שארי רצענים שנוטלים שלשה 

מעשה שלי, ועוד מה לנו לדבר מאחרים, כי זהו סוד התמימות והיחוד שלא מדברים מאחרים 

כלל.

לא יקרב באהלך.

ואינו  היחוד  וקדושת  החבור  על  כששומר  הישראלי  איש  בבית  השכינה  השראת  ועיקר  יג. 
מערב זר ביניהם, וכמו שמובא בחז"ל על הפסוק )במיכה ב ט( נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה, 

שהלשון הרע הוא ההיפוך "מהתענוג". וכמוש"כ בספר יצירה שנגע הוא ההיפוך מעונג, שזה 

בחי' ונגע לא יקרב באהלך )תהלים צא, י(, שעל ידי שמדבר על אחרים מגרש העונג ומכניס הנגע 

רח"ל, שהנגעים באים על לשון הרע.

ובהמשך הכתוב )שם( מעל עלליה תקחו הדרי לעולם. וכתב הרד"ק )שם( מה שהוא הדרי לעולם 
ואתם  ורבו  פרו  וצויתים  האדם  מצלע  שיצרתיה  ולרבות  לפרות  עם אשתו  האיש  חבור  והוא 

תקחו אותו ההדר שהוא הדר וכבוד כמו שאמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו כי כאשר 

הבריאות על סדר תכונתם ויצירתם הוא כבוד האל ית' ואליהם ישבחוהו בני אדם ויפארוה.

)שמו"ר א ל( ורש"י שמות )ב יד( אכן נודע הדבר דראה שלשון הרע שולט בהם ואין ראויין לגאולה, ובילקוט שמות )רמז קעב( 

ובשלח )רמז רכו( ישראל תקנו חטא לשון הרע דכתיב דבר נא כו', והיה מופקד אצלם י"ב חודש ולא היה אחד שהלשין על 

חבירו: ובפסחים )קיח.( המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, והאלשיך תירץ בזה מאמר חז"ל )ילקוט וישב רמז קמא( 

ויתנכלו אותו להמיתו )וישב לז  יח( ששיסו בו כלבים, דחשדוהו בלשון הרע:

ואיתא דאמר משה ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו דתיקנו לשון הרע, וכשאמר ה' לאברהם )לך טו ג( כי גר יהיה זרעך 

מסתמא נודע לו חטאם בלשון הרע, אבל ע"י שיצאו ברכוש גדול ראיה דתקנו החטא, דאי היו בעלי לשון הרע לא היה מופקד 

אצלם ולא היו יכולים לצאת ברכוש גדול. ואמר ה' הזהירם שלא יאמר כו', כיון שלא נתקיים ברכוש גדול עדיין בהם לשון הרע 

ויחזרו לגולה, והזהירם שידע אברהם שתיקנו לשון הרע:



-יב-

השראת השכינה.

ולפעמים נדמה להאדם שהוא מחזק את ביתו בזה שהוא מדבר לשון הרע רח"ל, שהוא  יד. 
דואג ומדבר בדוגמאות שונות שלא יהיה לו בית כמו זה או כמו זה, ומרבה לדבר על אחרים 

ולגנותם )ובוודאי יש גם הנהגה קדושה בזה לעת הצורך כמוש"כ בחפץ חיים בכלל ד' הלכה י 

7, שצריכין לגנות עושי רע ולהרחיק בני ביתו, מ"מ יש בזה עדינות שבאמת יתכוון לשם שמים 

ועלולים מאד להשתמש בזה ח"ו שלא כדת(. ועל זה צריכין לדעת שאדרבה בזה שאינו מדבר 

על אחרים יש השראת השכינה בבית, וההשראת השכינה הוא השומרת על בית איש הישראלי 

יותר מכל העצות והשכלים וכו' שמקלקלים יותר ממה שמועילים.

שמירה עליונה.

שאיש  בחדר  שהישן  הנ"ל(  )בעירובין  הגמ'  על  הרי"ם  מהחי'  בזה  מובאים  נוראים  ודברים  טו. 
ד"ז,  נאמר  ג"כ  ריחוק  לעת  האם  שם  ונחלקו  וכו'.  אומר  הכתוב  עליו  בה  שרויין  ואשתו 

שרבא אמר שאדרבה תבוא עליו ברכה, והגמ' מסיק )שם( דעד האידנא מאן נטריה. ואמר על 

שכתבה  שומרתו"  "התורה  עתה  שעד  ה(  אות  הש"ס  סדר  על  תורה  חי'  קודש  שרפי  )שיח  הרי"ם  החי'  זה 

סוגה בשושנים וזה שישן שם ממעט שמירת התורה, ויש לחוש יותר כשהלה ישן שם שיבואו 

התורה  שמירת  מסתלקת  שומר  אדם  דכשיש  התורה  שמירת  מגרע  שמירתו  ע"י  כי  לאיסור 

עניני  בזה  וכשמערב  הגדולה,  השמירה  הוא  התורה  ששמירת  גדול  יסוד  הם  ודבריו  עכל"ק. 

השכל מגרע בזה שמירת התורה. וכמו"כ בעניני שמירת הלשון וכיו"ב שבזה שמתנהג בדרכי 

התורה ושומר על קדושת היחוד ואינו מדבר על אחרים בזה נעשה השמירה הגדולה ביותר

 

7 חפץ חיים )שם( ואף על פי כן אם רואה אדם באחד מדה מגנה, כגון, גאוה או כעס או שארי מדות רעות או שהוא בטלן מתורה 

וכיוצא בזה, נכון לו לספר דבר זה לבנו או לתלמידיו ולהזהירם, שלא יתחברו עמו, כדי שלא ילמדו ממעשיו, כי העיקר מה 

שהזהירה התורה בלשון הרע, אפילו על אמת, הוא אם כונתו לבזות את חבירו ולשמח לקלונו, אבל אם כונתו לשמר את חברו 

שלא ילמד ממעשיו פשוט דמותר ומצוה נמי איכא )גם כן יש(. 

אך באפן זה וכיוצא בזה נראה, דמצוה להמספר לבאר הטעם, למה מספר בגנותו של חברו, כדי שלא יטעה השומע להתיר על 

ידו יותר מזה, וגם שלא יבוא לתמה עליו, שהוא סותר את עצמו, כי פעם יאמר לו, שאסור לספר אפלו על אמת, כמו שיתבאר 

לקמן בכלל ט', שמצוה רבה היא להפריש בניו הקטנים מזה העון, ועתה הוא מספר בעצמו, )וכהאי גונא איתא )וכיוצא בזה כתוב( 

בשלחן ערוך יורה דעה, אם הוא מתיר דבר, שיש פוסקים לאסור בערב שבת וכיוצא בזה(:



-יג-    /והללתבדרליו

והלכת בדרכיו

מידת הענוה

למה אתה בוש ושפל.

)ויקרא ט ז( נאמר קרב אל המזבח, ופירש"י )מחז"ל( שאמר לו משה לאהרן למה  בפר' שמיני  א. 
אתה בוש לכך נבחרת, ופי' האריז"ל )בלקו"ת פר' שמיני( וזה לשונו 'הענין שלהיות בך מדת ענוה 

במדת  תלוי  הש"י  העבודת  כל  שסוד  עכ"ל,  כהן'  להיות  חבירך  משאר  יותר  נבחרת  ובושה 

הענוה ושפלות. וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא עב( שעיקר הגדולה היא השפלות וכו', ועיקר 

ויקום  יחיה  שעי"ז  ואחד  אחד  לכל  שיש  השפלות  ע"י  הוא  לעתיד  והתחיה  הנצחיים  החיים 

לעתיד. וזה מה שאמר משה לאהרן שכל הגדולה שזכה לזה הוא רק על ידי שפלותו ובושתו.

קרב אל העבודה.

ב. וכמו"כ אפשר להבין שאהרן הכהן שהיה לו מדת הענוה, היה יכול להשתמש בכל מעלתו 
"לכך  שאמרו  במה  מונח  שזה  עצמו,  לכבוד  המעלות  בכל  השתמש  שלא  ית',  ה'  לכבוד  רק 

אשר  הדבר  זה  )שם(  וכמוש"כ  הש"י.  להכבוד  רק  הכהונה  במעלות  משתמש  שהוא  נבחרת", 

יכול  ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח, היינו שאהרן הכהן  וירא אליכם כבוד ה'  תעשו 

להתקרב אל המזבח, כי כל קירובו אינו אלא שיתגלה כבוד ה', שזהו הסוד שהצדיקים מזהירים 

לשמוח בהנקודות הטובות וכו' )ליקו"מ קמא תורה רפב(, שכל זה הוא רק לראות כבוד הש"י שנתגלה 

בכל אחד ואחד ולא ח"ו להשתמש בזה לכבוד עצמו.

עניו מאד.

ג. וכמו"כ מבואר בספה"ק על משה רבינו שכל מה שזכה שינתן התורה על ידו היה רק בזכות 
ענותנותו, כמוש"כ )במדבר יב ג( והאיש משה עניו מאד וגו', שאע"פ שהיה לו עוד מעלות, מ"מ 

לנתינת התורה היה צריך להיות מעלת הענוה דייקא, ורק משום מעלה זו זכה לזה )וכמו שכ' האר"י 

ז"ל "שלכך נבחרת"(. 

וכמו"כ הלל שזכה לתורה משום שהיה עניו, וכמ"ש להרה"ק מרופשיץ ז"ל, )אמרי פנחס שער ב' 
לקוטי ש"ס אות מז( הלל החזיר התורה שנשתכחה מישראל )סוכה כ ע"א(, כי כלל גדול שאין התורה 

שורה אלא על עניו, ולכך משה שאמר )שמות טז ז( ונחנו מה נתנה התורה על ידו והלל היה ג"כ 

עניו והיה בו נשמת משה והחזיר התורה שאם יש באדם גסות הרוח לא יזכה לתורה.



-יד-

אמיתה של תורה.

ד. ויותר מזה אמרו חז"ל )עירובין יג ב( לגבי בית הלל שזכו שיקבעו הלכה כמותם מפני שנוחים 

ועלובין היו וכו', ומביא החיד"א )בכמה דוכתי ראש דוד פר' בחוקתי ועוד( מהבית יוסף )בספרו כללי הגמרא( 

שהקשה דבוודאי דהענוה הוא פאר ומעלת המדות, אך לא בשביל הענוה יצא משפט מעוקל, 

דליהוי הלכה כמותו מחמת ענותנותו, ומה נועיל כי נפגע בעניו לענין דינא אם מצד עצמו אין 

ודקדוק האמת בעומקא  הישרה  לפי הסברא  ללכת  צריכין  היו  דינא  לענין  והלא  אתו,  האמת 

דדינא, ולא מצד צדקות וחסידות האומרה. ותי' הבית יוסף דהענוה אהניא להו לכוון לאמיתה 

של תורה, דרק ע"י הענוה יכול האדם לכוון לאמיתה של תורה עכ"ל. 

והדברים נפלאים מאד שהוא היפוך משכל האנושי שיכול האדם להיות מצטיין מאד בסברא 

ובכשרון, ובכל זאת לא יכוון להאמת, רק בשביל מדת ענותנותו, שאינו מחשיב את עצמו וכו' 

שרק אז זוכה לכוון לאמיתה של תורה.

רוב ענותנותו.

ולעשות השולחן ערוך מוכן  זכה להכין  יוסף בעצמו שהוא  זה פלא על מרן הבית  וראה  ה. 

לכל בית ישראל, מחמת רוב ענותנותו כמבואר בשם הגדולים )להחיד"א זי"ע( וזה לשונו )במערכת ב' 

ספרים אות נט( ודע שקבלתי מאדם גדול בחכמה ויראה שקיבל מרב גדול שיקבל מזקנים שנתגלה 

בדור מרן ז"ל שהיו הרמ"ק והאר"י וכל קדושים עמהם סיעת"א דשמיא, שישראל לפי הדור 

היו צריכים לספר זה שיקבץ כל הדינים ויגלה שרשיהם לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, 

ובאותו הדור היו נמצאים שלשה רבנים ראוים לזה, והם הרב מהר"ר יוסף טאיטצק, והרב מרן, 

והרב מהריב"ל, וכל אחד מהם היה ראוי למלאכה זו. 

והסכימו מן השמים ותנתן דת ע"י מרן הקדוש, מפני ענותנותו היתרה וכאשר נראה מספריו 

מהר"א  הרב  קארו( משם  יוסף  מ'  )עיין  ח"א  הגדולים  בשם  וכמ"ש  העי"ן.  אל  החוש"ה  הקדושי' 

כוותיה  דלא  שפוסק  מי  בגנות  לספר  מרן  דרך  דאין  שכתב  כ"ט(  דף  עיגונא  )בקונטרס  אלפנדארי 

ומשנתו היתה משנת חסידים, עכלה"ק. 

וכמו"כ חזינן במשך הדורות שע"י מדת הענוה היתירה זכו שיקבעו הלכה כמותו, )וכמו דחזינן 

אצל מרן הח"ח ז"ל שהקדים את הבאר היטיב והשערי תשובה לפני פסקיו שזהו בחי' מה שאמרו חז"ל שהיו שונים דברי ב"ש לפני 

דבריהם בעירובין שם(.
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ענוה, וחנופה.

וכולן  מאד,  בזה  טועין  שהעולם  זה  על  הזהיר  ז"ל  שרבינו  הענוה,  מדת  קצת  לבאר  וכדי  ו. 
צריכין לדעת מהו מהות הענוה, )לקו"מ בתרא סי' כב( בענין ההכנעה טועים העולם הרבה כי הלא 

ואם  דגדלות,  למוחין  דקטנות  ממוחין  לצאת  כדי  ובתפלה  בעבודות  עצמנו  מיגעין  אנו  כמה 

כן אי אפשר שיהיה ההכנעה בפשיטות, כי אם כן הוא נכנס לקטנות, ועל כן בהכרח שיש בזה 

דעת. ועל כן לאו כל אדם יכול להיות עניו כראוי, רק משה רבינו ע"ה, הוא היה "עניו מכל 

האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב ג(. ורז"ל, קראו לענוה שאינו כראוי חנפה, כמו שאמרו 

רז"ל )סוטה מא:( על ירמיה הנביא, שהיה ענו נגד הנביא שקר חנניה, ואמר לו בהכנעה: אמן, כן 

יעשה ה'; ואמרו רז"ל על זה: 'כל המחניף וכו' לסוף נופל ביד בנו' וכו' עכ"ל.

עיקר  שזה  יחד,  והקטנות  הגדלות  יורדין  פסח  של  שבליל  כתב  מ'(  אות  )ח"ב  מוהרנ"ת  ובימי 
דגדלות  מוחין  בחי'  שזהו  ענותנותו,  מוצא  אתה  שם  גדולתו  במקום  בחינת  הענוה,  שלימות 

ומוחין דקטנות ששניהם נכללים ביחד ונכנסין בליל פסח, שזהו עיקר שלימות האדם. כי אז 

זוכה לידע מכוחו לעמוד נגד כל התאוות ובלבולים ואעפ"כ יהיה עניו באמת כי בענין הענוה 

טועים העולם הרבה כמו שמענו מפיו הקדוש ז"ל כי האדם צריך לידע מכוחו וכו' עיי"ש.

כח הדמיון.

נפגע מאד,  לו  דבר שאומרים  ובכל  נפגע מאד  עולם שהאדם  בדרכו של  רואים  אנו  והנה  ז. 
דמיון שהאדם עושה מסביב למציאות האמיתות שלו תמונה שלימה,  בזה הרבה  יש  ובאמת 

כמו שרגילין היום לעשות "תמונות" ושמים נוף מסביב, כמו"כ נדמה להאדם בדעתו על עצמו 

איזה מציאות דמיוני, וכשפוגעים בזה הרי נהרס הדמיון, ומזה נפגע האדם מאד. וכמו לדוגמא 

שהאדם חושב שהוא אדם מיוחד וחכם וכו', ופתאום קולט מחבירו שאינו סובר האדם כן, ומיד 

אינו מסוגל לעמוד בזה. וכל זה בא ממדת הגאוה שמנפח לעצמו איזה דמות, שהרי האמת הוא 

שהוא כמו כולם עם חולשות כמו כולם, וסופו למות ביחד עם כולם וכו'. )וכמו שרגילין לראות על 

אדם שהיה דמות אמיץ בעיני הבריות, ופתאום נהפך עליו הגלגל שאיבד שמו או ממונו או בריאותו רחמנא ליצלן, ורואים שנשבר 

תאוותו ודמיונו, ונתגלה קלונו לעיני כל שמקודם חשבוהו לאיזה מיוחד וחכם ופתאום לא נשאר לו כלום רח"ל(.

הוי' נתן.

ח. משא"כ העניו שהוא אינו נפגע, וגם כשהוא יודע שיש לו מעלות מסויימות, הוא יודע שאין 
זה מחמת המיוחדות שיש לו, אלא שהש"י ברוב רחמיו וחסדיו נתן לו איזה מתנה או שקיבל 

זה כירושה מאבותיו, ומצד בחירתו ומעשיו הטובים שהוא בעצמו עשה אינו יודע אם יש לו 

משהו יותר מחבירו, ואינו נכנס לדמיונות שוא יותר ממציאותו האמיתית. 



-טז-

בדביקות  עובד  שהוא  מחבירו  גדול  שהוא  בלבו  יאמר  'ואל  יב(.  )אות  הריב"ש  בצוואת  וכתב 
כמו  שכל  לחבירו  נתן  לא  והשי"ת  ית'  עבודתו  לצורך  שנבראו  הנבראים  כשאר  שהוא  יותר, 

שנתן לו שכל, ובמה הוא חשוב יותר מהתולעת עובד להבורא יתברך בכל שכלו וכחו והאדם 

ג"כ רמה ותולעה כמ"ש )תהלים כב ז( ואנכי תולעת ולא איש, ואם לא נתן לו השי"ת שכל לא היה 

יכול לעבדו רק כמו התולעת, וא"כ אפילו מתולעת אינו חשוב במעלה כ"ש מבני אדם. ויחשוב 

שהוא ותולעת ושארי בריות קטנות הם חשובים כמו חבירים בעולם שכולם נבראים ואין להם 

יכולת רק מה שנתן להם הבורא יתברך ודבר זה יהיה תמיד במחשבתו'.

אמונתנו אמונת אומן.

ט. וכן ידועים דברי הפרי הארץ )שופטים( וז"ל 'הנה כללא דמילתא שאין שום אפשרות התחלת 
בו  אמונתו  נקודת  פי' שמיעוט  אומן  אמונת  באמונתו  לא  אם  יתברך  עבודתו  קצהו של  אפס 

כמאמר  לשמוע,  ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לו  הנותן  הוא  כי  יתברך  מאתו  ג"כ  יתברך 

)ישעיהו מב, יח( החרשים שמעו והעורים הביטו וכו', ונתתי לכם לב בשר וכו' )יחזקאל לו כו(.

)ברכות לג ע"ב( הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים לא אמרו רק על אתערותא  אמרו רז"ל  ואם 
דלתתא לבד בכדי שיוכל לחול עליו אתערותא דלעילא.., אבל אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול 

לו )קידושין ל ע"ב(.

יג ע"א(  )ע"פ חגיגה  ומכוסה ממך  הן הם הדברים שהוא מופלא  יש בדבר  פנים  וכי משוא  וא"ת 
)ע"פ משלי כז כו( בהדי כבשי דרחמנא למה לך. מי יודע רוח בני אדם העולים  וכבשים ללבושך 

ורוח האדם ובהמה היורדים למטה בעמקי הקליפות ר"ל. או אולי שעונך  למעלה קל כנשר, 

נפש אחת ממש  ומעורבים  ישראל ערבים  כל  היות  וחטאתך מנעו הטוב ממנו מפני  לו  גרמו 

למקומו  שתגיע  עד  חבירך  את  תדון  ואל  מתהפך  מסיבות  והוא  הנסיונות  רובי  או  בשורשם. 

)אבות ב, ד(. או אולי במקום שהוא עומד אפילו צדיק גמור לא היה יכול לעמוד באמונתו והיה רק 

רע הרבה יותר ממנו. 

ורוצה  היא  ונסיונות אלו כבשא דרחמנא  פניו למקום הקליפות  ה' מעל  למה השליכו  וא"ת 
בהתגלות אלהותו גם שם ולקדש שמו ברבים שהם הקליפות, משא"כ אתה לא כן ה' אלהיך 

עמך נתן לך רחמים אהבתו ויראתו על פניך: 

ומעשים  מצות  וחשבון  מעשה  שום  לעשות  בעצמו  האדם  ביכולת  שאין  הכל  ושורש  עיקר 
טובים ולהדבק בדרכי ה' ית' כי אם על ידו ית' הבורא מאורי האש אהבתו ויראתו על פניו, ואם 

כה יאמר לא חפצתי בך כל אילי נביות )ע"פ ישעי' ס, ז( לא יועילו לו לקדש עצמו. וכי מה יועיל 

גבר עם אל אם יצדק מה יפעל לו )ע"פ איוב לה, ז( ובאיזה אופן תחול עליו קדושת ה' ודביקתו, אין 
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זה כי אם רחמיו על כל מעשיו, וחסד אל כמאמר )תהלים סב, יג( ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש 

כמעשהו..

שונא ישראל.

י. משא"כ אדם המדמה בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל ללמוד לשמור ולעשות 

ולקיים את כל התורה הרי הוא שונא ישראל וכמו שאין לו אלוה ממש. ובוודאי הוא כן ופחות 

וגרוע הוא מכל הרשעים כים נגרש ומוסיף כח בקליפה יותר מכל הרשעים ויורד מטה מטה, 

והוא נרגן מפריד אלוף שהוא מפריד היראה שהיא השכינה מחי החיים באמרו כי לא מן השם 

הוא זה וידו עשתה זאת. כן הלל שהיה עניו מאוד אמר )סוכה נג ע"א( אם אני כאן הכל כאן שבכל 

והרי הוא כאחד מהם אבל לה' הישועה לכן  יש מאותו המין  מקום שמוצא את עצמו הרבה 

כשעולה עולים עמו', עכ"ל.

רוח קימעא.

יא. ובזה אפשר להבין מאמר חז"ל בסוטה )ה, א( שכל מי שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא 

עוכרתו עיי"ש, שלדברינו יש לומר "רוח קימעה", שמרגיש פגוע ושאינם מחשיבים אותו לפי 

דבר  כל  אזי  עצמו,  מחשיב  שאינו  בהעניו  משא"כ  עוכרתו.  קימעא  רוח  כל  אזי  וכו',  דמיונו 

שקורה לו נזכר בשפלותו, ושמח בשפלותו שעי"ז מתקרב יותר להש"י.

לא הלכתי בגדולות.

יסורים וחלאים רעים ח"ו(  ידי  )ומבקשים לא על  וכמו"כ האדם שמח שהענינים אינם הולכים כרצונו  יב. 

ולהתפלל  ללמוד  יכול  ואינו  כרצונו  הולך  כשאינו  ברוחניות  ואפי'  בשפלותו.  נזכר  שעי"ז 

כרצונו אזי הוא שמח שזוכה לקצת שפלות. וכמו שאמר דוד מלך ישראל )תהלים קלא( הויה לא 

גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני, שהכוונה אפי' ברוחניות ששמח 

במה שהש"י עוזר לו ללמוד ולהתפלל כערכו.

מעשה רב.

בביתו  והיה שם  עבודת הש"י(  דרכי  ו'  )שער  במדת השפלות  פנחס  קדשו של האמרי  לשון  וזה  יג. 

אדם אחד שהיה נקרא הרשלי וואסער פירר, שהיה אדם פחות הערך מאד והיה אולי מ"ב שנים 

בחור, ואמר הרב לאשתו איך ציטער פאר הרשלין שהוא יקר מאד. 



-יח-

והיה הוא נ"י מסביר הדבר שאדם פחות כזה כשבא אצל בעה"ב וכל שכן אצל נגיד אחד, כמה 
הוא שפל ונכנע בלבו מאד וכלא נחשב אצל עצמו, ועל זה היה מחשיבו הרב והיה בטל לפניו 

אימתי אני יכול לבוא לשפלות כזו. 

וראינו שהיה לו תמיד שמחה וחיות כשהיה מזדמן לו איזה שפלות והיה מחשבו מאד לטובה 
גדולה מהשי"ת שזימן לו דבר זה למען לא יגבה לבו. 

ופ"א טעה בהושענות בהושענא רבה שדילג הושענא שאמרו הציבור וזוכרני שהיה לבו נוקפו 
קצת ע"ז, ואח"כ דיבר בביתו מדבר זה שוטים חרדים על דבר זה דהמתפלל וטעה וכו' ואין 

מבינים שהיא טובה גדולה מהשי"ת וכו'.

שלא יתגאה יעקב.

רזיא(  מגליא  קכה.  אות  )וישלח  ראובני  בילקוט  כתב  בזה(  להאריך  עוד  )שצריכין  ביותר  נוראים  ודברים  יד. 
אחיו  עשו  על  יעקב  יתגאה  באו מטעם שלא  כולם  ויוסף,  מדינה  ליעקב,  הצרות שבאו  שכל 

עכ"ל.

לשמוח,  צריכין  להאדם  שפלות  כשקורה  כי  מזה  נלמד  עתה  ולעת  מאד,  ארוכים  והדברים 
שכל זה מורה להאדם כמה שפלות צריכין ושלא יתגאה על אחרים כשיש להם מזג קשה וכו', 

)כעין שאמרו חז"ל )מו"ק טז:( על דוד ושאול, ששאול צדיק יותר מדודו, אלא שהיה לו מזל קשה(, 

ויבין מתנת הש"י שהוא זכה לאור הצדיקים יותר מאחרים וכו'.
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סעודה שלישית

פ' שמיני שבת פרה תשע"ו

שיחה ב'

בפרשתן )ויקרא פרק י( ותצא אש מלפני הו'י ותאכל אותם וימתו לפני הוי', והאריכו חז"ל בזה 
לבאר מה פגמו בני אהרן שמתו, ויש בזה כמה דעות בחז"ל )עירובין סג. ובמדרשים כאן( ולחד הפגם 

היתה מפני שלא נישאו נשים, ומשה רבינו אומר )ויקרא י( "הוא אשר דבר הוי' בקרובי אקדש" 

דעל ידיהם דייקא נתקדש שמו יתברך בעולם.

פגם בני אהרן שלא עסקו להוריד שכינתו בתחתונים

ובסודן של דברים מאריך בזה מוהרנ"ת )ליקוטי הלכות אבן העזר הלכה ג' אות ו' באריכות נפלא(, דטעותם 
בדקות היתה דהי' רוצין לחיות בעבודת הדביקות תדירי בבחינת מלאך בחינת עומד, ולא רצו 

לרדת למטה בעולם העשי' הגשמי, ולבנות מכאן דייקא במקום התחתון שאין תחתון למטה 

ממנו דירה להקב"ה בתחתונים, וזהו מה שמבטא עבודת הקטורת דייקא להעלות צמחי אדמה 

ולתקן החלבנה דייקא, וזהו היתה טעותם, ועבודת הקטורת מבטא ענין השראת השכינה, שאין 

השכינה שורה אלא על עשרה שבישראל )ואפי' על עשרה מרגלים שנראין האיך שנראין שם המקור דייקא למנין, 

עי' בני יששכר( בחי' עדה שלמה, יחוד האמיתי בגוונים חלוקים, ויעשה ויתקן החלבנה מה שלא 

יעשה הלבונה, ועל כן אין השכינה שורה אלא במי שעוסק בפרי' ורבי'. ומאריך שם מוהרנ"ת 

בסוד יחוד דכר ונוק', בחינת הבאת היגון והאנחה לתוך השמחה )חלק ב' כג( והוא ענין הלבונה 

שמעלין אותו ומבררין אותו לתוך הקדושה, ודייקא על ידי שיורדין ממקום גבוה למקום נמוך 

ומעלין הדברים הפחותים להקב"ה. )ועי' שם הל' ב 8(.

8  ליקו"ה )שם(  ועל כן היה הפגם שלהם בקטרת, שהקריבו קטרת שלא ברשות אשר לא צוה אותם, כי באמת קטרת גבה מאד 

מאד כידוע, וכמו שאיתא בזהר הקדוש, סליקו דקרבנא עד אין סוף. ובפרט קטרת שעולה למעלה למעלה בתכלית המעלה עד 

אין סוף, ואף על פי כן היה בא בתוך הקטרת חלבנה שריחה רע, שמרמז על פושעי ישראל, ובמצוה זו של קטרת הראה לנו השם 

יתברך ענין הנ"ל, ובפרט במאמר הנ"ל, שדיקא מי שהוא קדוש ביותר וגבה מאד מאד, כמו כן הוא יכול להוריד עצמו מאד 

מאד להגביה אפלו התחתונים המנחים בשפל המדרגה ביותר. וזהו עיקר שלמות מעלתו הגבה, כי כשהוא רק למעלה למעלה 

ולא למטה, אין זה שלמות וכו' וכנ"ל. 

וזהו אנו רואין במצוה זו של קטרת שגבה מאד, ומחמת גדל מעלתו וקדשתו של קטרת שעולה למעלה למעלה, מחמת זה 

דיקא היה בא בתוך הקטרת חלבנה שריחה רע, להורות שאי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולין לירד למטה למטה 

בחינת  יתברך אפלו מדרגות התחתונות מאד  כל העולמות להשם  כי קטרת מקשר  יתברך,  עפר להשם  כל השוכני  להעלות 

חלבנה. וזה עקר מעלת הקטרת.

ועל כן קטרת מטהר עולם העשיה כידוע, אף על פי שעלית הקטרת למעלה למעלה, אף על פי כן, אדרבה מחמת זה דיקא הוא 



-ל-

כביכול לפני מעמד הנבחר כנסת ישראל מחפש אחר דודה

ולבאר הדברים ביותר נתבונן דהקב"ה אומר לאחר קבלת התורה )שמות כח ח( ועשו לי מקדש 
הבריאה  נשלמה  לא  תורה  מתן  עד  הבריאה  מתחלת  אומר  הקב"ה  כביכול  בתוכם,  ושכנתי 

בחי' ארץ יראה ושקטה, וכביכול הקב"ה אומר עדיין אין לי מקום בהבריאה, ועדיין לא נעשה 

אחר  שמחפש  החתן  כמו  האוזן  לשבר  וכביכול  בתחתונים  יתברך  שכינתו  השראת  מציאות 

אבידתו )קידושין ב(, וכמו"כ הקב"ה לפני שנתקרבו ישראל להמעמד הנבחר כביכול עדיין אין לו 

היכן לגלות שכינתו יתברך, ורק ביום המקוה לעליונים ולתחתונים משנתן התורה ונעשו כלל 

ישראל להעם הנבחר מאז נקרא הקב"ה אלהי ישראל תואר כלה מאוד נתעלה. וזהו מה שתובע 

הקב"ה לישראל שיהי' בדוגמא דלעילא ולהשרות שכינתו יתברך בתחתונים על ידי שיעסקו 

בעבודה זו לקיים מצות פרו ורבו, וזו היא עבודת הקטורת דייקא.

קדושת קרבן פסח להתאחד ולהתחבר עם כלל ישראל כאחד

אנו קודם חג הפסח שהי' הכנה למתן תורה כמו שאומר הקב"ה בהוציאך את העם  עומדין 
ממצרים תעבדון את האלהים בהר הזה, וזהו עבודת קרבן פסח דהארכנו בזה דכדי ליחד כנסת 

ישראל עם דודה באהבה צריכין להיות בני ישראל כאיש אחד בלב אחד.

וזהו הענין קרבן פסח הבא בכנופיא כמו שאמרו חז"ל )יומא נא.( כמדובר בדברי הרמב"ם )קרבן 
)פסחים צא.( עכ"ז ביאר דישתדל לאכול  יוסי דפסח נאכל על היחיד  9( דאעפ"י דפסק כר'  פסח 

טוב  ליום  להכין  שנזכה  הקב"ה  יעזור  ס(.  פרק  )גבורות  המהר"ל  וכדברי  הנ"ל  וביסוד  בחבורה, 

הבא עלינו לטובה, ולקבלת התורה, ונזכה בשנה זו לאכול שם מן הפסחים ומן הזבחים אשר 

יגיעו דמם לקיר מזבחך לרצון אמן.

מטהר עולם השפל הזה, עולם העשיה וכנ"ל. ועל כן אין שום דבר שיכניע את הקלפות כמו קטרת, כי קטרת מטהר כל המקומות 

מהקלפות אפלו הנמוכים מאד, ומעלה ומקשר הכל להשם יתברך, כי לגדל מעלתו יכול לירד אפלו למטה וכנ"ל.

9  רמב"ם )קרבן פסח פ"ב הל' ב( יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר והוא שיהיה ראוי לאכול את כולו ומשתדלין שלא ישחט 

לכתחלה על יחיד שנאמר יעשו אותו:



-לא-    /שיחהג'

שיחה ג'

מצוה ראשונה שבתורה הוא )שמות יב( "החודש הזה לכם" ואמרו חז"ל )רש"י ריש בראשית( לא הי'  
צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם אלא כח מעשיו הגיד לעמו, מצות קידוש החודש 

הוא  כי  הפסוק  על  עז(  )שבת  חז"ל  כדאמרו  התורה  פי  על  ומזלות  עתים  קביעת  החכמת  הוא 

חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזהו החכמה לעיני העמים הוי אומר קידוש החודש ומזלות, 

הראשונה  והמצוה  החודש.  שיקדשו  העדה  עיני  הסנהדרין  על  בעיקר  שתלוי  המצוה  וזהו 

שנתן הקב"ה לכלל ישראל לעשות עבודה בפועל ממש להקב"ה זהו מצות קרבן פסח, ומכיון 

שהקב"ה אומר )שמות ג יב( בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהי'ם על ההר הזה, מבטא 

דכל חלק ממצות היום דפסח יש בו שורש זו להכין בני ישראל להמעמד הנבחר.

לפני קבלת התורה נותן הקב"ה מצות קרבן פסח להתקשר עם שורש נשמת ישראל

שמתפללין  לפני  דהנה  נראה  תורה,  למתן  פסח  קרבן  השייכות  להבין  זה  בסוד  ליכנס  וכדי 
מקבלין מצות עשה ואהבת לרעך כמוך, כפי שיסד האריז"ל לומר ואהבת לרעך כמוך בתור 

לפני  עסקו  הבעש"ט  תלמידי  ובהיכלי  ישראל,  נשמות  שרשי  עם  ולהתקשר  לתפלה  הכנה 

כמו  ישראל  נשמות  כל  מקושרין  ממילא  בדרך  ששם  הצדיקים  נשמת  עם  להתקשר  התפלה 

שמבאר רביה"ק )ח"ב תורה א'(. 

ובפנימיות זהו הסוד בקרבן פסח שצריכין לאכול אותו שלם ראשו על כרעיו ועל קרבו וכפי 
שהאריך המהר"ל )גבורות פרק ס10(, בחי' כל עצמותי תאמרנה )והאריך רביה"ק בסוד זה בח"א תורה נ' 

10   ספר גבורות השם )פרק ס( ומפני שהשם יתברך לקח ובחר בישראל בפרט מכל האומות להיות שלו מורה בזה שהוא יחיד, 

שכיון שהוא יחיד בוחר באומה יחידית לא בכלל האומות, שזה נותן ענין האחדות להיות לו עם מיוחד, שאם אין כאן אחדות 

לא היה בוחר באומה יחידית, אלא שהוא יחיד בוחר ביחיד וזאת העבודה היא עבודה מאומה יחידה למי שהוא אחד. 

וזהו עצם הקרבן הזה, לכך היה כל העבודה הזאת בענין אחדות, כי היה מצות הקרבן לאכול אותו על כרעיו ועל קרבו, שאין 

ראוי שיהיה הקרבן הזה מחולק רק על ראשו ועל כרעיו ועל קרבו, כי הדבר שהוא מחולק אינו אחד שהרי יש בו חלקים אבל 

דבר שהוא שלם יש בו אחדות, וכל ענין עבודה זאת בקרבן הזה להורות על האחדות, וכן בבית אחד יאכל, כל הענין הזה שאסור 

לחלק הקרבן לשתי חבורות או שאסור לאכול אותו בשתי מקומות, דפלוגתא דתנאי הוא במסכת פסחים )פ"ו ע"א( כל הדבר 

הזה שיהא מעשה הקרבן ואכילתו בענין האחדות ולא בענין החלוק. 

וכן שה תמים בן שנה, מפני כי בן שנה הוא אחד בשנים ואם היה ב' שנים היה יוצא מן האחדות וכל הדברים האלו נמשך לענין 

האחדות. ודוקא שה ולא עגל כי שה לדקותו נחשב אחד לגמרי, אמרו ז"ל )ויק"ר פ"ד( שה פזורה ישראל למה נמשלו ישראל 

לשה מה שה אם הוא לוקה באחד מאבריו וכולו מרגיש אף ישראל אחד חוטא וכולם מרגישים שהרי עכן היה אחד וחטא וכל 

ישראל היו מרגישים. וביאור הדבר הזה כי השה לדקות טבעו ואינו בעל חומר גס ועב, כי דבר שהוא חמרי כמו השור והחמור 

או הדבר שהוא דומה לו, יש בו ענין חמרי והחומר מתחלק ואין בו ענין האחדות, אבל השה טבעו דק ויש לו מזג דק אינו חומרי 

לכך אם נלקה באחד מאבריו כולו מרגיש, וכך ישראל בעבור שישראל מפני שהם רחוקים ממדריגת החומר אבל מדריגתם 



-לב-

שייכות קרבן פסח עם עצמות(, כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים, כנסת ישראל בכלליות שהם המרכבה 

להאדם העליון, ומחברין עצמן עם כל כלל ישראל ראשיכם שבטיכם מחוטב עצך עד שואב 

ובזה מובן מאוד למה הדגיש  תורה.  ולמתן  יכולין להתקרב להקב"ה  זה  ודייקא בכח  מימך, 

הרמב"ם )קרבן פסח פ"ב 11( דאעפ"י דקיי"ל שוחטין פסח על היחיד עכ"ז "ישתדל" לאכול 

בחבורה, ולהנ"ל מצות פסח הוא דייקא להתכלל עם כלל ישראל כאחד, והוא המצוה היחידי 

דצריך מן התורה להתחבר עם שאר אנשים וביסוד הנ"ל מובן מאוד דזהו מה דמבטא קרבן 

פסח.

ואיש  להגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  הגאולה  חדשי  ניסן  מברכים  בשבת  אנו  עומדין 
הישראלי מבין דההכנה הראוי' לפסח הוא התחברות עם קומת נשמת ישראל. וזהו הסוד קמחא 

דפסחא )שו"ע ריש הל' פסח( דייקא לפני פסח דעל ידי שאיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק על 

מדריגה רוחנית אלהית, ולפיכך אחד חוטא וכולם לוקים כי המדריגה הזאת לא תתחלק, והחלוק הוא מצד החומר, וזה שצוה 

שיהיה הקרבן הזה שה תמים כי התמימות והשלימות הוא אחדות כדכתיב )שמות נ"ה( והיה המשכן אחד, ופירושו כאשר היה 

שלם אז היה נחשב אחד שהרי החלק אינו שלם ואינו אחד, ודבר זה מבואר. 

ומצותו בזכר ולא בנקיבה כי האחדות הוא מן הצורה והחלוק הוא מן החומר ודבר זה מבואר, ומפני שהזכר יותר נחשב צורה 

מן החומר לכך הפסח אינו בא רק מן הזכרים. 

וכן אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל כי אם צלי אש הכל ענין זה, כי הבשול במים או בשאר משקין חלקיו מתפרדין על ידי 

הבשול ומתחלקין, אבל צלי אש מכח האש אדרבה נעשה הבשר אחד כי האש מוציא הרוטב ונעשה הבשר קשה ואחד, לא כן 

כאשר מתבשל במים שנעשה פירורים, וכן אמר מטעם זה שאין לאכול אותו נא אלא כאשר הוא צלי אש ואז הבשר מתקשה 

מכח האש, וכל זה מורה על ענין האחדות שראוי שיהיה קרבן אחד אל השם יתברך שהוא אחד. 

ועוד כבר אמרנו פעמים רבות כי המים לא נקראו בכתוב רק בלשון רבים, ופירשנו הטעם בפסוק כי מן המים משיתהו כי הם 

חומרים ואין אחדות רק בצורה, לכך קרבן הזה המורה על אחדות אסור לבשל במים וכל משקה שהוא כמו מים, ודבר זה ענין 

מופלג ותבינהו. 

וכן עצם לא תשברו בו גם כן דבר זה, שאם היה שובר העצם בפסח היה זה חלוק ופירוד דבר שאין צריך לאכילה, כי אף על 

גב שהוא אוכל הבשר שהוא ראוי לאכילה אין זה חילוק ופירוד מפני שהוא עומד לאכילה, אבל שבירת עצמות אין זה לאכילה 

ונקרא שבירה ופירוד ודבר זה לא יתכן לפסח, ועוד כי שבירת העצם במה שהוא עצם שבירתו יותר נקרא פירוד וחילוק. כלל 

הדבר כי ראוי שיהיה הפסח קרבן אחד מפני שהוא מורה על השם יתברך שהוא אחד, כי העבודה הזאת שיש לישראל היא מצד 

האחדות שהוא יתברך אחד ולכך בחר באומה יחידי גם כן כיון שהוא יחיד. 

ועוד כי הקרבן הזה הוא עיקר העבודה שהוא יתברך אלהיהם של ישראל והוא יחיד באלהותו, ולכך הקרבן הזה צריך שיהיה 

אחד, ולא כן שאר קרבן שאין אותו הקרבן הוא עיקר העבודה במה שהוא אלהיהם, שהרי דוקא בקרבן זה כתיב )שמות י"ג( 

ועבדת את העבודה וגו', נקרא קרבן זה עבודה סתם ולכך קרבן זה הוא לאלהותו יתברך והוא אחד באלהותו. 

וכן שחיטת הקרבן אחר חצות מורה זה על האחדות, כמו שהתבאר למעלה בפרק שלשים וששה כי אין לכפול הדברים, וכמה 

דברים בארנו שכל עבודת הקרבן הזה בענין האחדות עד שכל ענין הקרבן הוא באחדות וע"ש. ומה שאמרה תורה לאכול הפסח 

על מצות ומרורים, הוא גם כן דבר זה כדי להוציא מלבן של אפיקורסים, שהם אומרים כי מן האחד לא יבא רבוי רק מכח אחד 

יבא דבר אחד בלבד, ולפיכך כאשר יראו הרבוי בעולם וכבר הוחלט להם כי מן האחד הגמור לא יבא הרבוי אמרו שהתחלות 

הם יותר מאחד כמו שמבואר בדבריהם מי שראה דבריהם, ודבר זה בא להוציא מלבם.

11  רמב"ם )שם הל' ב( יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר והוא שיהיה ראוי לאכול את כולו ומשתדלין שלא ישחט לכתחלה 

על יחיד שנאמר יעשו אותו:



-לג-    /שיחהג'

ידי זה יאיר בנו האור קדושת פסח, וכפתגם מהורנ"ת "אויף פסח וועל מיר שוין האבן פון ווי 

נעמט מען דעם פסח אליינס". כלל ישראל מתפללין ומבקשין מהקב"ה שלאחר שזכינו לקרות 

ידי  ועל  מת,  בחי'  מחולקים  גופים  פירוד  ענין  דמבטא  המת  ולהטהר מטומאת  הפרה  פרשת 

הטהרה שזכינו להטהר על ידי זה נלך לקראת הימים הבאים עלינו לטובה ויעשה היפך טומאת 

המת בחי' כל עצמותי תאמרנה שלא להיות ח"ו בבחינת נפרד אלא בבחינת חיבור, ויתעורר 

בנו מחדש ברית הישנה, על ידי טהרת מטומאת מת, ועל ידי זה יהי' לנו הכח כאיש אחד בלב 

אחד ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.


