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íòù íéëñð  úçðîå äðéá 'éçá äìåò ïáø÷ .à

 úáéúã àøéòæ ' î ãåñ àåäå  äîëç 'éçá äìåòä

äã÷åî

 àéä"'במ מ'וקדה כתיב מוקדה" על העולה

ואיתא  רב, איהו זעיר דאיהו ומאן  זעירא,

וסוד  בינה, בחי ' הוא עולה דקרבן  בחיי ברבינו 

בינה בחי ' הוא העולה של הלוי האש  "ועבד (בסוד

שהוא הוא") דמוקדה מ' אות ענין מה להבין  וצריך ,

נסכים, מנחת מקריבים העולה עם והנה זעירא, מ'

הביטול  סוד והוא עני , מנחת  בחי ' הוא מנחה וסוד 

קרבן  עם להתכלל שצריך  החכמה בחי ' של הגמור 

בחי ' הוא בינה בחי ' שהוא העולה קרבן  כי  העולה,

בינה)דוד המנחת(בחי' סוד  על מרמז  זעירא והמ' ,

יוסף בחי' שהוא הביטול סוד  שהוא (בחי'נסכים

ואותיותחכמה) רב, איהו זעיר דאיהו מאן  בסוד  ,

חכמה  הוא ר' דאות  ובינה, חכמה בחי ' הם ר"ב

עם  צריך ולכן  ב'ינה, ב' ואות  חכמה, ר 'אשית  בסוד

שהוא  נסכים מנחת להביא בינה בחי ' שהיא העולה

חכמה. בחי ' ביטול בחי '

 úãåòñ  úåùòì íéâäåð åéä è" ùòá éãéîìú .á

åúòùá  äîìù úãåòñë ø÷åáá ô"øòá õîç

 äðäåבקאמרנא דףאיתא בהעלותך הברכה (היכל 

ע"ד ) חמץ àס"ה סעודת  לאכול מנהג שהיה

מרדכי ר ' הגה"ק  שאמר  וכמו בבוקר, פסח בערב

דעובדא)מנדבורנה רזא בספר זה (כמובא שמנהג

_________________________

בענין א . ע "א ה' ודף  סע "ב ד' דף בפסחים הגמ ' דברי (ר"ל חלק " "אך  בענין נורא סוד לך  אבאר ועתה שם: הברכה היכל וז"ל

הראשון  ביום "אך" מהפסוק  וגמרינן חמץ, באכילת  מותר ובבוקר ולמעלה, שעות  משש  שנאסר עשר ארבעה ביום חמץ ביעור

מן  לשמור הם הפסח  ימי ששבעת  ידוע  עי"ש), אסור השני וחצי מותר היום של הראשון שחצי ולומר לחלק שבא וגו', תשביתו

ושורש  חי"ה, בד"ק סוד והם נפלו, דאו"א אחוריים שגם וידוע  ג"ץ, שעטנ"ז מאותיות  ששורשן קדמאין מלכין שבשבעה הרע 

קודם  הוא ניסן י"ד דיום (ר"ל זעיר של עולמו בריאת  קודם הראשון" "ביום אחד יום סוד והם הרע, למקום כן גם נפלו או"א

נתקנין  חצות , אחר החמץ בשמירות פסח ובערב דפסח), א' דרוש בשעה"כ כמ"ש ט"ו בליל מצרים יציאת  בעת  שהיה ז "א לידת 

ומ "ד  מ"ן שער מרן בדברי ומבואר חמ "ץ), (גי' האלהי"ם הו"א הוי"ה במספרן חמ "ץ בדיקה חי"ה, בד"ק  דאו"א אחוריים סוד

מסירות  ידי על מתבררין הם דבינה והמ "נ בקלי', נתערב דבינה מ "נ שגם שגורמין עד עוונות  שנתגברו בעת כי פ"א) ט"ל (שער

ה' דרוש  שעה"כ (עי' אפים נפילת  שער מרן בדברי ומבואר בינה, עד הקלי' מן מ"נ  שהעלו מלכות , הרוגי עשרה של נפש 

עוד  ויש  המזווגם. הדעת סוד באמצע  וא"ו מ "נ, למטה יו"ד מ "ד, למעלה יו"ד דאל"ף , ברזא הוא העליון הזיווג כי וכו' דנפ"א)

דכורא  דכולא גמורים, רחמים הוא אל"ף ידי על זיווג אבל קצת, דין התפשטות  בו יש זה וזיווג יאההויה"ה, בסוד זיווג בחי'

ג"כ  הוא אל"ף בסוד שהוא העליון והזיווג מלבר, הוא יאההויה"ה וזיווג בפנימיות, ברוחא רוחא זיווג יועץ, פל"א בסוד יו"י

המפליג  פלוג גבר "חלק" והוא בפועל, נפש מסירות ידי על הנעשה העליון הזיווג שהוא א"ך בסוד ושניהם פשוטה, כ"ף בסוד



לנפשך  חכמה דעה ד

בימי שנשתכחו  מההלכות  הוא בעש "ט תלמידי של

גדול  סוד והוא איש , מפי איש  ונמסר משה של אבלו 

עם  בבוקר ניסן  בי"ד סעודה לעשות  נוהגים שהיו 

מעדני היוכל ואח"כ  בשעתו, שלמה כסעודת  עולם

יכול  שאין מי [וגם חלק "' "אך בסוד  מחמץ פורשים

הענין  להבין  צריך מ"מ בפועל, זאת הנהגה לקיים

של  זו  הנהגה של הסוד  בחי' עכ"פ  ולקיים שבזה,

בעש "ט]. תלמידי 

 øåà  çëá  õ" îçã 'çä  ìâø  úøéáù é" ò .â

äîëçî  ìåìëä 'ä  úåàá ä"öî  äùòð äîëçä

 ãåãå óñåé ãåñá  äðéáå

ïéðòäå שהוא ה' אות הוא המצה דסוד הוא

הק' בזוהר  ואיתא י', ד ' מאותיות  מורכב

ואז  ה' ולעשותו ח' אות של הרגל לשבור שצריך 

וחסר  בינה סוד הוא ח' סוד  כי מצה', מח'מץ נעשה

החכמה  אור שמאירים ידי ועל החכמה, אור שם

פותח  'בחכמה בסוד  פתיחה בחי ' נעשה דבינה בח'

סוד  שהוא י ', ד' בחי ' שהוא ה' אות  ונעשה שערים',

פסח  ערב סוד גם וזה וחכמה, בינה בסוד  י 'וסף  ד'וד

של  בבוקר  בסעודה יוסף בחי' סוד שמעוררים

בבחי ' יוסף בחי ' שהוא שלמה כסעודת החמץ,

בסוד  בכללות  הוא פסח וליל האלקי, העונג שלמות 

שהוא  עוני' 'לחם בבחי' המצה סוד  שהוא דוד,

בחי ' בה ואין  ועניה דלה שהיא המלכות 

לחם  הוא כי  העונג בה מורגש  אין וגם התנשאות,

כוללים  המרור  בסוד  ואמנם דוד . בחי' וזהו  עוני,

רוממו"ת מלשון מרו "ר  כי יוסף, בחי' גם בדקות

שהוא  דרור ' 'מור מלשון  וכן  התנשאות , שהוא

אשר  יוסף  סוד והוא יוסף , בחי' שהוא הצדיק מרדכי

בן  משיח מיתת בסוד מרירות  נעשה בנפילתו

המרור  וממתקים אותו שמעלים ידי על אך יוסף ,

מור  ונעשה רוממו "ת נעשה במצה, אותו  וכורכים

ענין  והוא ביטול, בחי ' שהוא המצה עם ביחד דרור 

בדוד . יוסף התכללות

'éçá àåäù  äãåáòä  úåèùôúä ùã÷ì êéøö .ã

 ãåñ àåäå ìåèéáä àåäù äîëçä øåàá äðéá

äöî úìéëàå õîç øåòéá

ïéðòäå אור הכל היה הבריאה קודם דהנה הוא,

והוא  הצמצום נעשה ואח"כ א"ס,

והאדם  הנבראים, ובחי' העולמות התפשטות 

לו ויש  דבר כל בעצמו לעשות  שיכול חושב

עיקר  אך הכל, לעשות  שיכול חושב כי  התנשאות,

שהוא  הישות, שהוא החמץ לסלק הוא ה' עבודת 

שחושב  ההתנשאות שהוא דחמץ ח' אות  בחי '

ולדעת לביטול, להכנס וצריך  הכל, לעשות שיכול

להצליח  עת  בכל ולהתפלל הקב"ה, הוא שהכל

בכל  דלעילא בסיוע רק שתלוי ולדעת  ה', בעבודת 

צריך  ה' בעבודת התפשטות  וכל ותנועה, תנועה

וכל  הצלחה שכל ולדעת ביטול, עם יחד  להיות 

בסוד  מתפשט שהאדם העבודה עניני  התפשטות 

עת בכל מקושר להיות  צריך העולמות, התפשטות 

מכחו שהכל ולדעת הבריאה, שקודם א"ס באור 

ב  גמור  בביטול להיות  וצריך לדעתיתברך , עת , כל

להגדיל  ולא דבר , בכל הוי "ה ברחמי  שתלוי  ולהבין

כי העבודה, התפשטות  בכח וההתנשאות הישות

בינה  בחי ' שהוא הישות , קלי ' שהוא חמץ בחי' זה

רגל  לשבור  וצריך  דחמץ, ח' אות סוד שהוא דקלי ',

_________________________

אחוריים  כשנשלם כי פב"פ , שחוזרין עד אחחוריים הגדלות  גורם "אך" זיווג בחי' ובאמת לרע, טוב בין אחד ביום ומחלק

חסדים  סוד הם חי"ה בד"ק  שנפלו שאחוריים מרן בדברי מבואר כי יאההויה"ה, זיווג בסוד פב"פ חוזרין הבירור, בתכלית

חלק ". "אך וזהו פב"פ , ומחזירין אחוריים המגדילין בסעודה וגבורות  טוב ליצר  הרע יצר בין שלום נעשה זה  יחוד וע"י
מעון  שמירה  כי מצה, לאכול עשה קיום  בה ואין תעשה , לא  שמירות אלא שם אין חצות ואחר חמץ, בבקר  שאוכלין

הזה  הנורא  ליחוד ואין יספיק מנסיונות, וינצל ארוכים לחיים יזכה והנזהר אל"ף , אות של הזה ביחוד פגם גורם חמץ והאוכל ,

עכ"ל. להאריך,



תשע"ב  צו פר' השל"ס

עבודות כל בתוך  החכמה אור  עת  בכל ולהאיר  הח'

מצה. אכילת סוד  שהוא הבינה,

äãåáòä úåèùôúäì  äðëä àåä  ìåãâä  úáù .ä

äîëçä øåà é" ò  äùåã÷á äéäúù çñôã

 úáùä  úùåã÷ã

äæå הגה"ק וכמ"ש פסח שקודם הגדול שבת סוד

בעלמאיזביצא להגה"ק  הזמנים ספר (הגדש"פ

ד ') ודף  ע"ד  ג ' דף יעקב פירושוáהבית  הגדול ששבת

גדולה  מלשון  "גדול" בחי ' שהוא שההתפשטות

בביטול  שהוא "שבת " בבחי ' תהיה והתפשטות,

לקדש  לפסח, ההקדמה וזהו ב"ה. לא"ס  גמור 

הביטול  ענין שהוא בקדושה, שתהיה ההתפשטות 

במצרים  שנמצאים זמן כל כי  העולמים. כל לבורא

לפחות אך נורא, גלות  והוא כלום יודעים אין 

באפסיות ונמצאים כלום עושים שאין מרגישים

בתוך  אתם השוכן ה' דאני סוד יש  ושם גמורה,

אך  וגו', מצרימה עמך ארד  אנכי בסוד טומאותם,

ממצרים, לצאת ומתחילים הגאולה מתחיל כאשר

ובקיום  ובתפלה בתורה ה' עבודת התחלת  שהוא

הקדושה, התפשטות מתחיל כאשר הנה מצוות ,

שהכל  כאילו ישות , בהרגשת דבר הבעל מיד מגיע

והוא  עת , בכל הוי "ה לרחמי צריך ואין האדם ביד 

העבודה  ועיקר  וישות, התנשאות שהוא חמץ בחי '

אות סוד  דקלי ' בינה שהוא החמץ את להכניע הוא

שערים, פותח בחכמה בסוד  הח ' לפתוח וצריך ח',

ח' מאות  נעשה עי "כ  אשר  דחכמה, הביטול שהוא

ה' ואות בקדושה, ההתפשטות  ונעשה ה', אות

הוא  ד ' דאות וחכמה, בינה בסוד י ' ד ' אותיות כולל

חכמה י' ואות  כי בינה בחינה, אותה ושניהם ו' ד ' (או

יוסף ) בחי' הוא ו' אות או י' ואות  דוד, ה"ס ד' ואז אות ,

דהיינו חכמה, עם שמקושרת דקדושה בינה הוא

עם  ביחד הוא העבודה התפשטות עניני שכל

מלכות בחי ' עוני לחם שהוא מצה סוד  וזה ביטול,

_________________________

תקיפות ב. אצלו שנמצא תקיף, ענינו "מלך" מלת ימלוכו, מלכים בי כתיב דהנה הגדול" "שבת  שם קריאת  ענין שם: וז"ל

הוא  שבת קדושת והנה חפץ. שהשי"ת במה ובחירה תקיפות להם שיהיה קנו ממצרים ישראל ובצאת  כרצונו, לעשות ובחירה

הוא  אלא ישראל, ידי על שנעשים קודש מקראי הנקראים המועדים כמו ישראל של בחירה מכח  שאינו (ר"ל וקיימא קביעא

הוא  וזה מועדים, לקדש קדושה ממנו ומשכו ישראל על שבת  קדושת  נתפשטה מצרים וביציאת יתברך), מצידו עצמו מצד קדוש

השי"ת  היה אז  אכן ית ', בו כלולה היתה הבריאה שכל אף העולם בריאת שקודם שכמו בזה והענין התפשטות . שענינו "גדול"

לבדו  השי"ת  ורק  בעולם, אדון שיש  שיכיר מי היה ולא ית ', בעצמותו נכללת היתה הבריאה השתלשלות  שכל "הוא", בבחי'

בשם  השי"ת נקרא ואז בעולם, אדון שיש  להכיר הם התחילו בחירה, להם וניתן לפועל יצאה שהבריאה ואחר עצמו. היכיר

ונפסד  הנכלה דבר הוא ותקיפתם בחירתם העולם אומות  משא"כ לעד, קיימת  והיא ביראה הוא התקיפות  ישראל ואצל "אתה".

ולכן  וכו', לחוץ להתפשט והאילנות  הזרעים מתחילים ואז ישראל. למלכי השנה ראש  שהוא ניסן חודש ענין שביאר עי"ש  וכו'.

גדולתו  השי"ת מראה עכ"ז  לאדם חפשית  בחירה שניתן הגם והנה הזה, בחודש  ג"כ לחרות  יצאו שישראל רבינו משה ביקש

היה  לא וכאלו בתאוותיהם משוקעים היו במצרים וכשהיו וכו', עדיין בידו ג"כ הוא האדם של והדעת  שהבחירה והתפשטותו,

חפץ, שהשי"ת במה ורק ברע, ולמאוס  בטוב לבחור בחירה להם להיות  עליהם שבת  קדושת ונתפשט נתגדל ואח "כ בחירה, להם

"אתה". בשם נקרא ולהיות  העולם אדון שהוא להכיר

ישראל  בצאת המעשה ימי ששת עם והתאחד התפשט שהשבת התפשטות, על מורה גדול כי הגדול" "שבת נקרא השבת וזה

והאדם  השי"ת, של קדושתו האור אז ונסתר לאדם פעולה כח השי"ת  שנתן מורה המעשה ימי דהנה התורה, וקבלו ממצרים

ישראל  אכן וכו', אחריתם הבינו ולא הפלגה ודור המבול דור עשו וכן גבול אין עד ובחמדתו בפעולותיו עצמו להתפשט  יכול

בששת  שגם עליהן קבלו ממצרים וכשיצאו זוגך , בת  תהא ישראל כנסת  י"א פ ' רבה בבראשית  כדאיתא שבת של זוגו בת  הם

אור  השי"ת  כשמגלה ולזה הראוי. מן יותר בחמדותיהם אז גם להתפשט  שלא ויזכרו עמהם שבת  קדושת יצרפו המעשה ימי

כ  שיהיה כדי אורו את מצמצם ימות קדושתו, כל של הקדושות  שכל וכיון וכו', הוי"ה מקום להם ומשאיר לסבול, לישראל ח

בקיצור. עכ"ל הגדול", "שבת  השבת זה נקרא ע "כ משבת , נמשכין השבוע



לנפשך  חכמה דעה ו 

הגמור  הביטול הרגשת ועם דוד, בחי' ועניה דלה

יכול  יוסף , בחי ' חכמה בחי' שהוא עת בכל

שבכל  לדעת  הוא והעיקר ה', בעבודת  להתפשט

תמיד  ותלוי  וביטול, תפלה צריך ותנועה תנועה

וע  העולמים, כל ד'בבורא הכולל ה' אות  נעשה י"כ

וד 'וד . י 'וסף  שהם י'

äùåã÷ä úåèôùúä àåä çñô  ìéìã  äãåáòä .å

íò äãåáòä ùã÷ì êéøöå êðáì úãâäå ãåñá

äîëçäå  äðéáä úùåã÷ àåäù 'é 'ã ãåñá äöîä

 àåäå לומר שצריך פסח, בליל העבודה סדר כל

בחי ' שהוא ובכח רם בקול ההגדה סדר  כל

שהוא  לבנך והגדת מצות  ויש התפשטות ,

ודרשות תורה ואומרים הבנים, ללמד  ההתפשטות 

מלשון  הגדה בחי' שהוא התפשטות  שהוא

ענין  כל להיות צריך  ואמנם התפשטות ,

ביטול. עם ביחד  שהוא בקדושה, ההתפשטות 

ïëìåאכלו ד"י עניא לחמא "ה"א הסדר  מתחילים

המצה  של ה"א אות סוד  שהוא אבהתנא"

ד' שהיא הפרוסה ומחברים ו', ד ' ונעשית  שנפרסה

אכלו ד "י  ונעשה י' אות  שהיא השלמה עם

האריז "ל שביאר  וכמו ו'אבהתנא, דרוש (שעה"כ 

ע"ג ) פ"ג  דף  הזודפסח הלילה סדר  בכל צריך כי  .

ואות ד ' אות  בסוד ודבר, דבר בכל ודוד  יוסף  לקשר

ועניה, דלה עוני  לחם שהיא המצה סוד שהוא י ',

להרגיש  דבר, כל על ובקשה תפלה בחי ' שהוא

בחי ' והוא יתברך , בלעדו כלום לעשות יכול שאין

שהוא  ביטול עם להיות  התפשטות  בכל וצריך  דוד,

ההתפשטות כל נעשה ואז יוסף , בחי ' החכמה אור 

בקדושה.

ïëìå לקדש כדי הגדול, שבת הסדר לליל מקדימים

שקודם  א"ס לאור ההתפשטות בחי ' כל

לכל  הכנה נעשה ועי"ז שבת, קדושת  בכח הבריאה

עם  ביחד  שיהיה פסח, דליל הקדושה התפשטות 

החכמה. ואור ביטול 

 é" òå à"àå  ÷éúòá  äðéáäå äîëçä  ùøåù .æ

ùøåù  úåìâì  íéìåëé  ô"øòã  õîç  úãåòñ

 úåùéä 'éçáî íéùøåô øùàë  ÷éúòã âåðòúä

 õîçä  ìù úåàùðúääå

äðäå," חלק "אך  בגמ' שאמרו פסח ערב סוד 

כמ"ש  למצה החמץ בין לחלק שהוא

חמץ  עדיין הוא שחלק  הנ"ל, מקמארנא הגה"ק

ללא  ממוצע הוא וחלק  דשחרית , הסעודה שהוא

ומתחילים  מחמץ, שביתה בסוד  רק מצה וללא חמץ

דמצה. הסעודה הוא בלילה ואח"כ המצות , לאפות 

דהנה  ודוד. דיוסף החיבורים בסוד הוא זה וכל

בינה  בחי' דלות  בחי' שהוא המלך  דוד של השפלות

ב  נמשכת אנפין דקדושה, מאריך (שהוא שרשה

שבכתר) לגמריבינה נפשו  שמוסר  תפלה בחי' והוא ,

של  מדרגה שהוא נפש מסירות בבחי ' להשי"ת 

בשורש  הנה ביטול שהוא יוסף  ובחי' א"א.

דעתיק  התענוג סוד  הוא חכמה השרשים (שהוא

חיים,שבכתר) אלקים עם היחוד  של התענוג שהוא ,

 äðäå' דבחי בחינות, שני לו  יש החמץ

בחי ' הוא שבו והישות  ההתנשאות

בבחי ' בחמץ הנמצא התענוג בחי ' אך  הקלי',

שבעתיק  השרשי התענוג הוא בקדושה, שרשו

שעולים  הויו "ת ג' סוד  והוא התענוג, מקור  שהוא

האכילה בכוונת  האריז"ל כמ"ש  לח"ם (שער בגי'

עקב) פרשת התענוג המצוות ידי  על לעלות וצריך  ,

עם  היחוד  של האמיתי התענוג עד החמץ של

היש  של האמיתית  התנשאות שהוא חיים, אלקים

הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני  בסוד שהוא דקדושה

רוממות בחי' שהוא מצרים", מארץ אתכם

שאחר  בזוה"ק  כתב ולכן  חי . דאל רוממות דקדושה,

יכולים  מהחמץ לגמרי ימים ז' פרשו שכבר פסח

שהוא  יוסף , בחי ' בסוד והוא בקדושה, חמץ לאכול

עתיק  בבחי' דקדושה ורוממות השרשי  התענוג סוד

של  המרירות  כל הופכים ואז התענוג, שורש  שהוא

של  ונישא ר "ם בחי ' שהוא לרוממות, המרור

יוסף . בחי' שהוא הצדיק  מרדכי 
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äîëçä øåàã úåîîåøä  äìâúî  çñô  ìéìá . ç
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 àçìåãáã àìè ãåñá

äðäå, שבדק דק  הוא זו רוממות פסח בליל

הנמשכים  עילאין  דאו "א במוחין ומתגלה

המצה  כי במוחש, אינו  עדיין אך המצות , ידי  על

אך  התענוג, שם מורגש  שלא עוני  לחם בחי ' היא

פנימיות ידי  על אותו להשיג יכולים בדקות

המצה, ידי על הנמשכים עילאה דאבא המוחין

בחי ' שהוא עתיק, פנימיות  חכמה פנימיות  בסוד

של  הסוד  מעוררים ואז ה', על דלהתענג התענוג

לילה  של היחוד שהוא מ"ן, אפיק "ו  בסוד אפיקומן

פנימיות חכמה פנימיות  בסוד  שמתגלה זו

.â עתיק 

_________________________

מהתענוג ג . בורח  ואדרבה תענוג, בדרך שלא העבודה יגיעת והוא סתומים, אורות הוא בינה בחי' דהנה בקצרה, הענין ביאור

בחי' והוא ובשפלות , ביגיעה לשמה בבחי' היא העבודה כל ולכן לעצמו , התענוג לקחת וחושש  שלו, הישות זיכך  לא שעדיין כיון

הוא  חכמה ובחי' דוד. בחי' שהוא כלום, מגרמיה ליה דלית וחסרון שפלות  בדרך היא זאת  בבחי' התפלה כן וכמו עוני, לחם

כלל, ישות לו ואין במציאות לגמרי בטל האדם דחכמה, האור גילוי מחמת אך האלקי, האור של התענוג ומתגלה מגולים, אורות 

חיים. באלקים דבקות לו המוסיף אלקי עונג בבחי' האלקי מהאור ליהנות יכול ולכן

התנשאות  על מורה חמץ כי לעצמו, התענוג לקחת סכנה יש אך התענוג, כל בו מורגש  אשר ומשובח  מורכב מאכל הוא המץ והנה

עם  להשתמש  יכול אין אלקיכם", ה' "אני בחי' שהוא דקדושה, האמיתי היש בחי' עד ועלה הישות זיכך שלא זמן וכל וישות,

יכולים  שוב הפסח ואחר וישות, התנשאות  צד מכל לגמרי ופורשים ימים, שבעה החמץ נאסר ולכן כראוי, בקדושה החמץ

מקורם  אשר התענוגים כל מקור שהוא אלקות, של אלקי עונג רק התענוגים בכל להרגיש דהיינו בקדושה, החמץ עם להשתמש

התענוג. מקור שהוא עתיק בחי' הוא העליון

דוד  בחי' והוא התענוג, בו ניכר ולא עוני, לחם בבחי' ודל, פשוט  מאכל שהוא מצה אוכלים אחד מצד עצמו פסח בליל והנה

הממשיך  גדול אור שהוא עילאה דאבא מוחין המצה ידי על נמשך הרי שני ומצד תפלה, בחי' ודלות  שפלות בחי' בינה שהוא

באורות  התדבקות  עם המצה אכילת ידי שעל דהיינו בדקות, רק  ממש במוחש  עדיין אינו ואמנם אלקי, ועונג במציאות  ביטול

מבחי' שרשו והמרור בדקות. התענוג ולהרגיש עתיק, פנימיות  שהוא חכמה פנימיות  לבחי' להכנס  יכול ידה, על הנמשכים דאבא

בקדושה, שלא התענוג לקיחת ענין שהוא יוסף , בן משיח מיתת  בסוד מרירות  ונעשה למטה שנפל אלא חכמה, דבחי' רוממות 

המרור  שכורך  ידי ועל דקדושה, לרוממות  אותו ולהפוך המרור למתק  וצריך  מרירות, ונעשה האור ומאבד לבי"ע נופל אז אשר

בש  ואח"כ בדקות. עדיין זה וכל ונישא, לרם ולהפכו המרור ולמתק  לביטול, להגיע  יכול עוני, לחם בחי' שהיא המצה ולחן עם

השובע, על אפיקומן אוכלים ושוב והמרור, המצה תיקוני אחר בקדושה יותר לתענוג להכנס  ויכולים מלכים, סעודת  עושים עורך

של  התענוג להרגיש ויכולים עתיק , פנימיות עד עולים כבר עורך השולחן אחר כי תענוג, בבחי' נמצאים כבר כאשר דהיינו

מן. אפיקו בסוד החג התקדש  בליל הנעשה העליון היחוד

אז  חכם, התורת  לפי"ד דכללות  מ "ה בחי' שהוא בשחרית ואח"כ דכללות , ב"ן בבחי' שהוא פסח בליל רק  הוא זה כל ואמנם

דעתיק , העליון התענוג יותר ומתגלה דעתיק, גבורה בה שגנוז  סתימאה חכמה בחי' שהוא טל, בתפלת דבדולחא הטלא מתגלה

הישות  שהוא החמץ בחי' כל לגמרי שנתקן היינו המקדש, בבית  הלחם שתי ממש מקריבין אשר בשבועות הוא הגילוי ושלמות 

שני  בבחי' יחידה במדרגת שלם יחוד ונעשה עתיק, בבחי' אלקיכם ה' אני בחי' שהוא ב"ה הבורא של האמיתי ה"אני" ומשיגים

כחדא. ואין דאני היחוד שלמות  סוד שהוא אחד, בכתר משמשים מלכים

לחודש  י"ד סוד והוא דוד, בבחי' העבודה בכללות והוא ולשרפו, ולבערו מהחמץ לפרוש היא העבודה בכללות פסח, בערב והנה

עם  ההתקשרות שהוא בבוקר, הצדיקים שעושים חמץ הסעודת בסוד יוסף בחי' גם בו נכלל אך י"ד, העולה דו"ד בסוד ניסן,

יוסף  בחי' לכלול כדי והוא יוסף , בחי' הוא שלמה כי בשעתו, שלמה כסעודת  עושים ולכן בקדושה, החמץ של התענוג שורש

והוא  יוסף, בסוד באשלמותא סיהרא בחי' בסוד לחודש, ט"ו שהוא שלמה בבחי' הוא העבודה כללות פסח, בליל ומאידך  בדוד.

לא  כי כנ"ל, וכו' עוני לחם שהיא המצה בסוד דוד בחי' בזה כוללים אך זו, בלילה הנמשכים עילאין דאו"א העליונים המוחין



לנפשך  חכמה דעה ח

 àåäå דפסח א' ביום שאומרים ט"ל תפלת סוד 

אז  כי בלילה, האפיקומן אכילת  אחר 

סוד  שהוא דבדולחא טלא דאלפי"ן מתגלה יה"ו  שם

חכמה  פנימיות שמעוררים והיינו ט"ל, בגי' שעולה

עילאין , או"א עד  רק  שמגיעים דאף  עתיק , פנימיות 

גבורה  בסוד עתיק  מבחי ' בדקות נהנים מ"מ

משם  אשר  סתימאה, במוחא המלובש דעתיק 

עמוק . עמוק  הוא והענין  דבדולחא. טלא נמשך 

 ãåãå  óñåéã øåáéçä ïéëäì  çñô áøò úãåáò .è

"÷ìç êà" ãåñá

äðäã בודקין עשר  לארבעה 'אור  בגמ' דאיתא

הגמ' ומביאה הנר ', לאור  החמץ (רישאת

מהם פסחים) ששה שבכתב, מתורה ראיות שבעה

הרביעית שהיא והאמצעית  הוא, יממא שאור

ראיה  והוא אור , כוכבי  כל הללוהו  מכתוב הוא

שבעה  הגמ' מביא ואח"כ הוא, אורתא שאור

שאור  מהם ששה פה, שבעל מתורה ראיות

היא  הרביעית שהיא והאמצעית הוא, אורתא

הגה"ק  זה כל שכתב וכמו  הוא. יממא שאור  ראיה

שם ע"ג )מאיזביצא ד' דף  הזמנים ספר (בהגדש "פ

מש"כ . עי "ש 

 ìòåראיות דג' הענין , לבאר  יש דרכנו  פי

ראשונות אותיות ג' כנגד בגמ' הראשונות 

ראיות הם ולכן יה"ו , אותיות  שהם הוי"ה דשם

ה' כנגד  הרביעית  הראיה אך  הוא, יממא שאור

הראיה  ולכן  דוד, בחי ' שהיא הוי"ה דשם אחרונה

בחי ' הוא חושך  סוד כי  הוא, אורתא שאור היא

אך  המרירות, נמשך  שממנו  הישות שהוא החמץ

אור  חמץ בדיקת  וע"י  לאור , אותו להפוך  צריך

בבחי ' שיהיה הלילה בחי' ממתקים עשר , לארבעה

"אור ".

ïéðòäå בעתיק הוא האמיתי  הישות דשורש  הוא

שורש  וכן הבורא, של ה'אני' בסוד

של  התענוג שהוא בעתיק הוא האמיתי התענוג

מתגלה  עתיק  של העונג ובחי ' הגמור , היחוד

בבחי ' מתגלה עתיק  של הישות  ובחי בחכמה,

בשורש  הבינה בחי' שהוא הוא" הלוי "ועבד 

חמץ  נעשה למטה בהשתלשלות אך בקדושה,

שיכול  חושב שאדם וההתנשאות הישות שהוא

הכל. לעשות 

ïëìå ערב של העבודה שהוא עשר  לארבעה אור 

ללא  לפסח להגיע אפשר אי כי  פסח,

"אך  של העבודה והוא פסח, ערב של העבודה

פסח, בערב דחמץ הסעודה ענין  שהוא חלק"

בקדושה, החמץ דבחי' העונג שורש שמגלים

שמונה  שעה עד זו  סעודה לעשות היה והמנהג

בינה בחי ' שהוא שמי בבוקר ספירה נית(שהיא

לעילא) המלך מתתא שלמה סעודת עושים היו  כי ,

העונג  סוד  את  לפתוח כדי  יוסף, בחי ' שהוא

יוסף , בחי ' עוד מאיר היום בתחילת כי דקדושה,

ולהכנס  לקדשו  ויכולים חמץ, לאכול עוד ואפשר 

צריך  שמונה בשעה אך דקדושה, העונג לשורש 

דוד , סוד  שהוא הבינה עבודת עם להתחיל כבר 

ישאר  שלא להזהר וצריך מהחמץ, הפרישה שהוא

לפרוש  וצריך  ישות. שום דהיינו מזה, חמץ משהו

ולשרוף  חמץ, אכילת  זמן בסוף  מהחמץ לגמרי

וישאר  כלל, לחוץ התענוג יצא שלא הישות

אחיזת יהיה שלא כדי  בקדושה העליון  בשרשו

אהרן  יבוא "בזאת סוד הוא למטה אשר החיצונים,

האלקי, באור  מהדבקות  ליהנות שהוא הקודש" אל

שבעתיק , האלקי מהתענוג בשרשו שנמשך

של  החיבורים ענין  מכינים פסח שבערב ונמצא

בהיכל  כמ"ש  חלק " "אך סוד  ידי  על ויוסף  דוד

הנז "ל. הברכה

_________________________

וככל  השבועות  בחג דעתיק התענוג גילוי לשלמות  והכנה התחלה רק והוא בדקות, רק  החכמה של התענוג פנימיות עדיין ניכר

ממו"ר. ששמעתי כפי בקיצור הענין תוכן זהו הנ"ל.



תשע"ב  צו פר' ט של"ס

 úåìôù 'éçáá  íéîçøå äìôú êéøö  çñô  ìéìá .é

òéâäì  ìåëé  ë"éòå óñåéã ìåèéá íò ãåãã

äùåã÷ã úåîîåøì

ë"çàå דדוד האור  להאיר מתחיל פסח בליל

היחוד  בחי ' לעורר  ומתחילים בשלמות,

סוד  שהוא וקיים, חי ישראל מלך  דוד  בסוד דמשיח

של  בהגדה תיבה ובכל פסח, דליל עילאה זיווגא

ההתנשאות שהוא החמץ לזרוק צריך פסח

אוא"ס  שהכל לדעת  האלקי לאור ולהכנס  והישות ,

כל  לבורא עת  בכל ורחמים תפלה וצריך ב"ה,

עת בכל בביטול ולהיות  דוד, בחי' שהוא העולמים

על  שנאכל לאפיקומן  שזוכים עד  יוסף, בחי ' שהוא

וכמ"ש  עורך , דשולחן הסעודה כל אחר השובע

נעשה  היחוד שעיקר  עולם כהונת  ברית בספר

חיות של הנורא מהתענוג נהנים ואז באפיקומן,

מישרים  במגיד וכמ"ש מעתיק, נמשך  שהוא אלקות 

ויקהל ) ולהתפנק ã(פרשת  להתענג אפשר  שבפסח

לגמרי. בקדושה כולו  כי שרוצה מה כל

 äðäã להרגיש דהיינו  שפלות, הוא דוד של הגילוי 

והגילוי הבורא, לרחמי  עת  בכל שנצרך

שהוא  שפלות  גם צריך  אך  ביטול, הוא דיוסף

בחי ' צריך  ולכן לבורא, עת בכל שנצרך  הרגשה

ולא  דבר, בכל הוי"ה לרחמי לצפות עת  בכל תפלה

גם  צריך  אלא יוסף , בחי ' שהוא ביטול מספיק 

דוד , בחי ' שהוא עת בכל ובקשות ותפלות שפלות

העולמים, כל לבורא עת  בכל ביטול הוא יוסף וענין

בחי ' הוא בעתיק בשרשו יוסף  של האור  כי

ליפול  רוממות ידי על יכול למטה אך  רוממות,

יכול  שעי"כ גמור, ביטול צריך  ולזה לישות,

רוממות בבחי ' האלקי  האור עם להשתמש

יחוד  נעשה פסח דבליל הק ' באר "י  ואיתא דקדושה,

עד  אפי ' אלקות גילוי מתפשט כי בעשיה, אפי'

הגמור . היש  מקום שהוא העשיה

íðîàåכי בדקות, הם אלו ענינים כל פסח בליל

המצה, בסוד בדקות רק  התענוג משיגים

אשר  דשבועות , היחוד  לשלמות  והכנה יסוד  והוא

ויכולים  המזבח, ע"ג הלחם שתי מקריבים אז

שיהיה  החמץ בחי ' של הגמור  התענוג להעלות

המזבח. גבי  על בקדושה לגמרי 

 úåðè÷ì  ìåôéì àìù  çñô  ìéìá øäæäì êéøö .àé

 úåù÷áå úåìôúá  úò ìòá  ÷åáã  úåéäì êéøöå

 êøáúé åãéá  ìëäù  úòãì

êéøöå צריך כי  פסח, בליל גדולה זהירות 

"והגדת ענין  שהוא בקטנות  להתעסק

קטנות, בעניני  הוא פסח בליל העסק וכל לבנך",

נמצא  כי  כראוי , היחוד לגמור יצליח שלא סכנה ויש

הנאצלים  של הישות  ובחי' קטנות  לבחי' מסביב

זה  אחר ימשך  שלא סכנה ויש נפרדים, שהם

הזמן  כל להיות  צריך  ולכן  הקטנות , אותו ויבלבל

האמיתי, ליחוד  לזכות  ובקשות תפלות  בבחי '

עת בכל דבוק הוא אם רק  הוא בזה להצליח והדרך 

רק  לגמרי  תלוי והוא הקב"ה, רק  הוא שהכל לדעת

ואינו שמים, בחסדי עת  בכל ותלוי יתברך, בידו 

בגמ' שכתוב וכמו  לבדו , כלום לעשות  (סנהדרין יכול

ע"א) ויהיק "ז שנאמר זרה עבודה לעבוד דוד  ביקש

יש  בראש  שאפי ' ידע כי וכו', הראש  עד בא דוד

בזמנים  אפי' כי זרה, עבודה לבחי' ליפול סכנה

ובקשות תפלות  לעולם צריך  ראש  בבחי' המיוחדים

להצליח  עת בכל קץ אין פשוטים רחמים וצריך 

_________________________

וחוייא ד . שס"מ  ומפני ולהתפנק , ולהתענג האדם שירצה יין כל לשתות מותר פסח  ובליל הפורים בימי כי למינדע לך  הלא וז"ל:

בי"ג  שמתענין התענית סוד וזהו ומסטין, עולה ואח"כ ולשתות, לאכול בלבם ולתת  אדם בני בלבות שמחה להכניס דרכם בישא

והטעם  פסח , בערב אחרים אדם בני וקצת  והאיסטניסין הבכורות שמתענין ג"כ סוד וזהו מלהשטין, כחו להכניע  והוא באדר,

להכניע  פסח בערב להתענות נוהגים ונחש , ס"מ  עליהם ישטינו שלא וכדי פסח , בליל כוסות ארבע  לשתות  חייבים שישראל מפני

ת  להשלים ח "ו אינו אלו בימים ושותים שמחים שכשישראל ולהורות  מקדימים כחם, הם שהרי קונינו, לעבודת אלא היצה"ר, אות 

עכ"ל. היצה"ר, תאות  להכניע לכן קודם להתענות 



לנפשך  חכמה דעה י 

ולא  האמיתי . ליחוד ולהגיע יתברך ה' את לעבוד 

שיחשוב  ע"י ע"ז, בחי ' שהוא לישות  ח"ו ליפול

דלעילא. בסיוע רגע בכל תלוי שאין 

 àìéîîå של בדרך  ההגדה שאומרים ידי  על

להתגבר  יכולים ובקשות , תפלות 

שיכול  חושב שאדם הישות  שהוא החמץ לזרוק 

הביטול  לעורר  לזכות  ויכולים לבדו, משהו  לעשות 

שלא  אלקות, של הנעלם העונג שהוא דחכמה

ר  של באופן אלא יתפשט ח"ו, הקלי ' של וממות 

דקדושה  רוממו"ת  של באופן המרו"ר סוד יתגלה

התענוג  של הרוממות  שהוא הצדיק, יוסף  של

נוכל  ועי"כ הרדל"א, בבחי ' אלקות של העצמי 

דקדושה  הרוממות  שלמות לגלות פסח אחרי להגיע

שמקריבים  הלחם שתי  בסוד הקדושה, התורה של

תורה  מתן  של הגילוי ידי  על והוא עצמו , החמץ את 

בגילוי. מלא דויד  סוד  הוא ואז בשבועות.

 àìèã ãåçéä éåìéâ àåä  ìè úìôú ãåñ .áé

 ãåñá çñô ìéìá  íìòäá ìéçúîå àçìåãáã

åäéìà éåìéâå ïîå÷éôà

íðîàå' בחי שהוא דבדולחא בטלא מתחיל הכל

במוחא  המלובשת  דעתיק גבורה

מתחיל  הוא ובהעלם פסח, ביום ומתגלה סתימאה,

טל  בתפלת פסח וביום פסח, בליל להתגלות 

חכם בתורת שכתב וכמו  בגילוי , ע"גמתגלה (קנ "ב

ע"ג ) י"ד דף  בבחי 'וע"ע הם הכוונות כל שבלילה

בבחי ' הכוונות כל על חוזרים וביום הב"ן , פרצוף 

פסח  שבליל אלא דוד, בסוד ושניהם המ"ה, פרצוף 

ואסור  נעלם הוא ולכן זו, בחי ' של הב"ן בסוד הוא

אפיקומן  בסוד  בהעלם ומתגלה בגילוי, בו לדבר 

אינו אך היחוד , בסוד  מ"ן  אפיקו רק שאומרים

המ"ה  פרצוף בסוד  שהוא ביום ורק באתגליא.

ה' "מ"ה בסוד  הקב"ה את  שמכיר אד"ם סוד שהוא

אד"ם  סוד  היחוד להכיר  שהוא מעמך" שואל

תפלת בסוד  יותר  מתגלה אז מ"ה, שם בחי ' העליון

ט"ל.

 éë' בחי ידי  על אד"ם מדרגת לגלות הוא התכלית 

ידי דעל ישראל אוהב בספר וכמ"ש אדם", "לא

שם  בסוד  הז"א את  ישראל מולידים ומצוות תורה

היחוד  להרגיש יכולים ועי "כ  אד "ם, בחי ' שהוא מ"ה

בסוד  גילוי בבחי' היחוד  של הנורא העונג שהוא

אפיקומן  סוד והוא נוכח, בלשון ה' אתה ברוך

וזהו היחוד , בסוד  פב"פ מאלקות ליהנות שיוכלו 

את להרגיש שיוכלו  פסח ליל של אליהו גילוי  סוד

בבחי ' אלקות גילוי  של העונג שהוא הק ' השכינה

שנתן  ברוך הוא ברוך המקום ברוך בסוד  "אתה"

מגיע  זה ועונג הוא, ברוך ישראל לעמו תורה

בסוד  מזה ניצוץ ומתגלה דעתיק, אלקות  מהשראת 

סוד  בראשית , ימי  ששת  של האור שהוא אפיקומן

כמ"ש  באפיקומן  בהעלם מתגלה ובלילה היחוד,

עול  כהונת  סוף בברית של התענוג שהוא ם

אך  דאפיקומן , והנעלם הנורא היחוד  והוא הסעודה,

דוד  של השפלות  בחי ' שהוא המצה עם הוא הכל

טל  בתפלת  בגילוי יותר מתגלה ביום ואח"כ המלך,

המדרגה  שורש  הוא זה וכל דבדולחא, טלא בסוד

דשבועות. היחוד של

 úåùéä ìë úôéøù àåä  õîç  úôéøù .âé

'éçá íéð÷úî æàå  õîç ú÷éãá  ìéìá ìéçúîå

ìá÷ì äðëä àåäå äøáòù  äðùä ìù äùåã÷ä

äàáä  äðùä ìù  äùåã÷ä  úåèùôúä

äðäå אלהיהם 'פסילי בסוד  הוא חמץ שריפת  סוד 

וכל  הישות  כל לשרוף  שהוא באש ' תשרפון

כבר  וצריך  בקדושה, שתהיה ההתפשטות בחי '

לארבעה  אור בסוד הענין לעורר חמץ בדיקת  בליל

לעורר  שצריך  הנר, לאור  החמץ את  בודקין  עשר 

התענוג  שורש בסוד  בקדושה החמץ של החיות 

עוד  מותר  כי  התפשטות , קצת עדיין  יש ואז האלקי,

והיינו הקודמת, לשנה עדין שייך  והוא חמץ, לאכול

דקדושה  ההתפשטות עם להשתמש  עדיין שמותר 

הבאה  לשנה עצמו  להכין כדי  שעברה, שנה של

הבאה. השנה של גבוהה יותר  התפשטות  שהוא



תשע"ב  צו פר' יא של"ס

äðäã כ"ב בחי ' והוא יוסף, בחי' סוד הוא החמץ

והוא  כ"ב, בגי ' שעולה חט"ה בסוד  אתוון 

הקודמת, השנה של דיוסף  בחי' שהוא התוה"ק בחי '

חדשה  התפשטות  ומקבלים מהחמץ פורשים ואח"כ 

שהוא  הלחם לשתי שזוכים עד הבאה, השנה של

החדשה, השנה של בבחי ' הקדושה בתכלית  חמץ

גורם  התפשטות שכל היא שהמציאות כיון ואמנם

ליהנות כלל רוצים ואין עוה"ז, לתאוות  ליפול

בכל  הקדושה בתכלית  האלקי מהאור  רק מעוה"ז 

החמץ כל את  אח"כ שורפים ולכן מה עת, אף  (ר"ל 

י"ד ) ליל של הבדיקה אחר 'פסילישנשאר בסוד  בער"פ 

הישות, כל את  ושורפין באש ', תשרפון  אלהיהם

בתכלית רק התענוג עם להשתמש  שרוצים ומגלים

לאלקות. גמור ובביטול הקדושה

 úåìãâã  úåìãâá àöîðù  úîà ÷éãöä .ãé

ùéàä  åîë ä"éåä éîçøá éåìú åîöò  ùéâøî

 úåðè÷ã  úåðè÷á àöîðù èåùô

 àúéàå המנחה במוהרנ"ת תפלת  הל' או"ח (לקו"ה

ח') אות ה' "עניäהלכה שהוא דמשיח

_________________________

כמבואר ה. יתברך  לה' תחלה שעולה לעני, תפלה ידי על היא קרבן, בחינת שהיא התפלה עליית עיקר כי שם: מוהרנ"ת וז"ל

בחינת  שהיא המנחה כי דייקא, מנחה בשם מנחה תפלת נקראת כן ועל כנ "ל. עני קרבן שהיא מנחה בחינת  שזהו הקדוש . בזהר

בשלמות. פעולתה שתעשה עד גדולה המתקה צריכה אעפ "כ יתברך , ה' בעיני מאד מאד יקרה שהיא אע "פ לעני, תפלה עני קרבן

ועל  כידוע, והעניות הדלות עיקר שמשם הקטן, המאור בחינת  הלבנה מעוט בחינת  שהוא דקטנות  מוחין בבחינת הוא העני כי

דקטנות  מוחין בבחינת שהוא מחמת השפע , להמשיך  לו שקשה מחמת גדול, ובצער בדוחק  לו באה העני של הפרנסה מעט גם כן

עניותא. אזיל עניא בתר בחינת  וזה מאד. לו השפע  נתעכב זה ידי שעל דינים, בחינת  שהיא הירח  מעוט בחינת

עצמו  עושה שהוא מאד, במעלה הגדול האמתי הדור צדיק  ידי על ישועתו עיקר ולהושיעו, עליו לרחם רוצה יתברך כשה' אבל

שתפלת  ידע  דוד כי פ"ו), (תהלים אני ואביון עני כי ענני שכתוב כמו כעני, תמיד עצמו שעשה השלום עליו המלך דוד כמו עני,

דייקא  הוא עני, עצמו שעושה משיח  דוד בחינת הצדיק וזה הקדוש . בזהר כמבואר כעני תמיד עצמו עשה כן על מאד, יקרה העני

עד  האחרון קצה עד דקטנות קטנות  ותכלית  דקטנות המוחין כל ממתיק  שהוא דהיינו בשרשו, והאביונות העניות  להמתיק  יכול

וקטנות, דגדלות  המוחין מכל למעלה שהוא "אין" בחינת שהוא מאד, והנורא הגבוה העליון בשרשו ממתיק הוא הכל תכלית, אין

וכנ "ל. שם נמתק  והכל חד, כלא עםששם עצמו ומשתף ממש, כעני עצמו שעושה אע"פ משיח, דוד  בחינת הצדיק זה כי
עניותו  בתכלית אדרבא  דקטנות, מוחין לבחינת ושלום  חס  נופל אינו אעפ"כ שבעולם, והשפלים והדלים  העניים כל
ודוד  ומשיח רבנו משה  של הענוה בחינת שזהו חד . כלא וקטנות גדלות אצלו כי דגדלות, הגדלות בתכלית הוא ושפלותו

וכנ"ל. האמתיים  הגדולים  הצדיקים כמו וכל ואביון, עני שם עצמו שקרא הנ "ל פ"ו במזמור במקומו שם רואין שאנו וזה

נפשי  "שמרה ומיד תיכף שם שכתוב כמו חסיד, לנפשיה קרא מיד כך ובתוך אני", ואביון עני כי ענני אזנך  ה' "הטה שכתוב

אני". חסיד כי

וקרא  דגדלות מוחין בבחינת  היה ואעפ"כ באמת , ואביון עני עצמו שעשה לזה זכה דוד אבל היטב, זאת  מבינים אנו אין ובאמת

נופל  אינו אעפ "כ עני, עצמו את  שעושה שאע"פ  מחמת העניים, את ולהושיע  לעזור יכול הוא דייקא כזה וצדיק  חסיד. לנפשיה

העניים  ישועת  שעיקר החמור", על ורוכב "עני שכתוב כמו עני, בחינת  שהוא משיח  בחינת  וזה ושלום. חס  דקטנות למוחין

שמשם  דקטנות  המוחין כל להמתיק יודע כזה צדיק  כי יושיע. אביונים ונפשות  ואביון דל על יחוס  שכתוב כמו ידו, על והאביונים

כמו  ושלום, חס יתברך  מה' רחוק שהוא והמצוות התורה מדעת  העניות הוא והדלות  העניות ועיקר כנ"ל. העליון בשרשן העניות 

חובותיו  כשמרגיש  בפרט  ושפלותו, פחיתותו רואה במעשים העני וכשזה הדעת . מן אלא עני אין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו

ומפרש  ונדכא, נשבר בלב יתברך  ה' לפני להתמרמר מתחיל כשהוא הרבים, ופשעיו עוונותיו ידי על יתברך לה' חייב שהוא

תפלה  עיקר זה כי וכו'. התרעין כל ופותחת יתברך  ה' לפני מאד מאד וחשובה יקרה תפלתו בודאי יתברך, ה' לפני ושיחתו צערו

כח  לה אין עדיין אעפ"כ אבל שם). עין ה' הלכה תפלין בהלכות  אחר במקום מזה (כמבאר יתברך ה' בעיני מאד שחשובה לעני

עיקר  כן ועל וכנ "ל. הדעת מן עני הוא כי דקטנות, מוחין בבחינת עדיין הוא כי הדינים, תוקף  מחמת  בשלמות פעלתה לפעול



לנפשך  חכמה דעה יב 

לעניות עצמו  מוריד הוא החמור " על ורוכב

הגרוע  האדם כמו  דקטנות קטנות בבחי' ושפלות 

באמת שהוא אפי' וכמוביותר , דגדלות, בגדלות 

לו קשה רח"ל, טומ' שערי בן' השקוע הגרוע האדם

כמו שעושה מצוה ובכל מצוות, ולקיים מצה לאכול

ומרגיש  מאד, מאד  לו קשה וכד' תפלין הנחת 

לקיים  וסיוע גדולה התגברות וצריך  הס "מ, ששוחט

תפלין  מניח כאשר  אמת הצדיק  וכן  מצוה, כל

מ"מ  התפלין , אור של העליונים הצחצחות  ומרגיש 

שצריך  ויודע ועניות, בשפלות ג"כ  עצמו  מלביש 

ומבקש  ותנועה, תנועה בכל פשוטים רחמים

תפלין  הנחת  מצות לקיים שיזכה לקב"ה ומתחנן

צריך  אדם כל כי כוסות, ד ' ולשתות מצה ולאכול

דבר . לכל פשוטים רחמים

åäæåלצאת כלל אפשר שאי לבנך" "והגדת ענין 

רחמי ידי על רק  דבר  שום ולעשות  ממצרים

עם  ביחד דדוד השפלות  לו יש וכאשר המאציל.

ה' מ"ה בסוד  אדם לבחי' לזכות יכול דיוסף , הביטול

דיוסף  המדרגות  שני  חיבור  ידי  על ורק ממך, שואל

יכולים  אז  דיוסף , וביטול דדוד  שפלות שהוא ודוד 

שהוא  שלמים בכח והכל העולה, של לאש לזכות

שהוא  שלמה סעודת  בבחי' שלו, שהשלום מלך

חלק , אך בסוד בבוקר פסח בערב שעושים הסעודה

וסוד  י "ד , גי' שהוא דוד  סוד  הוא ניסן  י "ד  סוד  כי

בשלמותא, סיהרא בסוד  ט"ו  הוא המלך  שלמה

של  הסעודה בסוד  פסח בערב בדוד יוסף  וכוללים

ד'וד )הבוקר  י'וסף ר"ת ניסן י"ד  בחי '(וגם וכוללים ,

בבחי ' ובקשות  תפלות  ידי  על פסח בליל דוד

והוא  עוני , לחם שהיא המצה בסוד  דדוד  שפלות

לזכות יכולים עי "כ  אשר  משיחין תרין התכללות

השלם. ליחוד 

êéøöå פסח ערב של השבוע בכל רחמים לבקש 

לקיים  ולזכות  פשוטים, לרחמים לזכות

ולומר  כמשמעו , פשוטו החג התקדש  בליל המצוות 

המצוות לקיים הוא והתכלית כראוי, ההגדה כל

כל  כפשוטו  לקיים סוף  בלי תפלות  וצריך  כפשוטו ,

דבר , בכל לבורא רוח נחת לתת ולזכות המצוות ,

והן  כפשוטו , בגשמיות הן  החמץ, כל לזרוק ולזכות 

הוא  הישות ענין  כל כי  הישות, כל לזרוק ברוחניות 

הוא  ואמנם הישות , כל לשרוף  וצריך זרה, עבודה

בשרשו התענוג סוד את רוצים כי חלק", "אך  בסוד

את אך פסח, ערב של חמץ הסעודת בסוד  בקדושה

לזכות יכולים ואז  ולשרוף , לזרוק צריך  הישות

רחמ  ידי על שמורים ולהיות  שמורה, למצה יבפסח

לגלות ומאידך א"א, של הגמור  לאין ולזכות  האל,

להוליד  ולזכות  עתיק , פנימיות שהוא אבא פנימיות 

מלך  'דוד שיהיה באופן מלא, דויד בן  משיח נשמת

אלקות ולראות  חיות, עם שיהיה וקיים', חי ישראל

מבחי ' עולים ואז שכינה, גילוי  בסוד  פב"פ בבחי '

שנכללים  עד אדם', ל'לא השכינה בחי' שהוא 'אדם'

המקדש  בית לבנות  מתחילים ואז  אלקות, בעצם

בתחתונים. שכינה הוא שתכליתו 

 úå÷áãì  òéâäì àåä úåâøãîä ìë  úéìëú .åè

åúìçúäå  äàîéúñ à÷éúòã äøåúä  ìù  íìòðä

íéáéø÷îù  úåòåáùä âçá åîåéñå çñô  ìéìá

 ÷éúòã âåðòúä ùøåù ãåñá  íçìä éúù

'äåגילוי שהוא אליהו  של לכוס שנזכה יעזור 

בתחתונים שה"ס שכינה ב"ן גי' (אליה"ו

הק ') השכינה בסוד  יראוהמלכות  בעין לעין ונזכה ,

'לא  בחי ' השני  ועין 'אדם' בחי' אחת עין שהוא

מחשבה  דלית  הנעלם לדבקות ולזכות  אדם',

_________________________

שעשו, מה ועשו מאד שפגמו אע"פ  העניים, אלו עם עצמו משתף שהוא משיח , בחינת  שהוא האמתי הגדול הצדיק  ידי על ישועתו

פני  על אשר האדם מכל ענו הוא כי מהם, וגרוע כמותם עצמו ועושה אליהם עצמו מוריד והוא עליהם מתגברים רחמיו אעפ"כ

אנו  שאין משיח, משה בחינת של הענוה שלמות  תכלית בחינת  שזהו ושלום, חס דקטנות למוחין נופל אינו ואעפ"כ האדמה,

וכנ "ל. הענוה בענין בזה טועין העולם רוב זה ומחמת  זאת , להבין יכולין



תשע"ב  צו פר' יג של"ס

הוא  לאדם שיש  דבקות  כל באמת  כי  ביה, תפיסא

התורה  כל של אור  שהוא הפנימי האור להשיג כדי 

להתגלות להגיע פסח בליל לחפש צריך כי כולה,

סתימאה  דעתיקא תורה שהוא הפנימי  האור 

התורה  כל של האור הגדול, שמך  סוד  דא"ס מלכות 

כל  כי הגדול, בשבת להתגלות ומתחיל כולה,

בסוד  הנסתר את הנגלה ידי  על להשיג החיפוש 

אולפין  ותקבלון כתרגומו  בששון " מים "ושאבתם

של  הגדול שמך  והתגלות דצדיקייא, מבחירי  חדתין 

שהוא  כולה, התורה כל של האור  שהוא הקב"ה

הנאצל  התכללות  להשיג היחוד , של האור 

הלחם  לשתי בשבועות שמגיעים עד  במאצילו,

המזבח, ע"ג החמץ להקריב ויכולים חמץ, שהוא

וכבר  עתיק . בבחי ' התענוג שורש  השגת שהוא

של  הלחם השתי  בחי ' בהעלם מכינים פסח בליל

להכנס  זה ידי על צריך שיודעים המעט כי שבועות,

כל  אור  בבחי ' אלקות  עצם של פנימי לדבקות

זה  יחוד והתחלת הגדול", "שמך סוד כולה, התורה

התורת כדברי  העיבור  בחי' והוא פסח בליל הוא

ע"ג )חכם ט"ל ובספירה (דף  עיבור  הוא פסח שבליל

גדלות. ובשבועות  יניקה

'äå שם שהוא פסח בליל כוסות לד' שנזכה יעזור

הביטול  שהוא המצוות  אור  ונשיג ב"ה, הוי "ה

בחי ' שהוא והשמות הכוונות וכל חיים, לאלקים

והכל  האלקי , לאור ביטול עם  להיות צריך בינה,

התנשאו שום ללא מצות בחי' בתפלותיהיה רק ת ,

להתקשר  לאפיקומן  ונזכה דבר, כל על ובקשות 

שלמות שהוא השירים לשיר  ולזכות  להקב"ה,

החוזה  שאמר  וכמו והאהבה, והיחוד  הדבקות

יותר  ליהודי  כח שיש  בשנה ימים ב' שיש  מלובלין

עצרת. ושמיני פסח בליל והם  השנה, מכל

 éãé ìò àåä  çñô ìéìã úåøéçä ø÷éò .æè

 ãåñá ìàøùé  ììë  ìëìå  íéøáçä  ìëì úåøù÷úä

ìåëéå éúéé ïéôëã  ìë

 ìéìå, כמלך נעשה יהודי וכל חירות , זמן  הוא פסח

בעיגול  יושבים שהסנהדרין  בלקו "מ ואיתא

אף  פסח בליל ולכן  זה, את  זה רואים שיהיו כדי 

בבחי ' הם הצדיקים אבל אחר, במקום אחד שכל

והתקשרות החוזה, שאמר  כמו זה" את  זה "רואים

זו את  זו  רואים של באופן להיות  צריכים הצדיקים

המלך  כתר כמו הכתר  בחי ' סוד שהוא עיגול, בסוד

עם  אחד כל שמתקשרים ידי ועל בעיגול, שהוא

יהודי כל עם מקושר  להיות צריך ובאמת חבירו ,

אותם  עם מקושר אדם כל בעיקר אך בעולם,

וצריך  הקב"ה, לו שנתן הכלים שהם שמכיר ,

לכל  להתקשר  כך ידי ועל ידידיו , לכל להתקשר 

כל  וייכול ייתי  דכפין כל של הסוד  ולעורר  ישראל,

כך , אומרים הלילה בתחילת  מיד ולכן  וכו', דצריך 

יהודי. לכל להתקשר  כדי

êéøöå דבר הבעל יבוא שלא פסח בליל להזהר

החברים  התקשרות ידי  ועל אותו , ויבלבל

כל  לקיים להצליח דשמיא סייעתא יש  זה, עם זה

רק  הוא החברים שאהבת לחשוב ולא הלילה, סדר

העיקר  אלא גמור , שקר שהוא שמכיר, החברים

אהבת ידי  שעל אלא ישראל, כל אהבת  הוא

בליל  ולכן ישראל, כל עם להתקשר יכול החברים

לליל  נזכה השני , עם אחד  מתקשרים כאשר  פסח

כל  שהוא מהגנבים, שמורים להיות  שימורים

שמשכיחים  הסתרות  שאר או כעס  של ההסתרות 

מלכותך  תראינה לועיננו שנזכה עד  מאלקות ,

אמן . ברחמים צדק גואל בביאת 



לנפשך  חכמה דעה יד

חדתין  נשמתין
תשע"ז ויקרא פרשת דא"ח ליקוטי

 æ"òùú àø÷éå  úùøô  ÷"áùá åøîàðù  ùãå÷  úåçéùî ÷ìçà

úáù 'ñîá øåòéù

'ñôà'å ''à  õåöéð' ––––  óñåé áøå äáø

øàéá [ à יוסף לרב רבה בין  המח' פנימיות

ע"א) לט דף  האיסור (שבת  בטעם

מבאר  דרבה בער "ש, אפי ' בחול מטמינים דאין

ברמץ יטמין  גזירה משום ויבא הטעם אש  בו (שיש

בו) עפר לחתות  שמזיז לפי הטעם מבאר  יוסף  ורב ,

בשבת )ממקומו, גומות  משווה הרמז (והוא וביאר .

במקו "א עפמש"כ  תשעז הפנימי פורים (נשמ"ח

זירא) לרבי שחטיה רבה דקם על בביאור מרמז דרבה

עתיק  ניצוץ – א' האריז"לניצוץ רבינו בדברי (המובא

ח"ב) ריש יטמין בע"ח שמא הגזירה נוקט רבה וע"כ  ,

ניצוץ  על מרמז  אש ניצוצי בו  שיש שרמץ ברמץ,

העליון  אש  ניצוץ בבחי ' שהוא – (כביכול )א'

הוא'. אוכלה אש  אלקיך ה' 'כי  בקרא וכדכתיב

 åìéàå' בחי על מרמז  רבה של רבו שהוא יוסף רב

א' ניצוץ שמעל הגמור, ביטול בבחי ' 'אפס'

האריז"ל ) רבינו בדברי שם בגמ'(כדאי' וכדאשכחן  ,

דאיכא  ענוה תתני אל אמר יוסף  דרב סוטה מס ' סוף

עד  והביטול הענוה לתכלית  יוסף  רב שהגיע אנא,

רביז"ל  וכמש"כ  בענותנותו , להתפאר  יכול שהיה

קמז) סי' קמא הענוה (ליקו"מ תכלית  היא .áשזו 

 øåà 'éçáá ––––  úåðåùàø  úåçåì –––– óñåé áø

äøåúä

ïëå [ á לוחותא בבחי ' הוא יוסף שרב שכחן

וכדאי' ע"א)הראשונות, מא דף  (נדרים

יוסף רב ותני תלמודו שכח יוסף  ידשרב דף  (ב"ב

ושבריע"ב) שלוחות  מלמד  ושמתם' שברת 'אשר 

מנחות  מס ' ובגמ' בארון , מונחים צט לוחות (דף 

תניע"א) בארון ', ושמתם שברת  'אשר  בזה"ל, אי '

מונחין  לוחות  ושברי שהלוחות  מלמד יוסף רב

מחמת תלמודו  ששכח חכם לתלמיד מכאן  בארון,

והביאור  ע"כ. בזיון. מנהג בו  נוהגין שאין  אונסו 

הלוחות שנשברו שאף  הנ"ל, ע"פ הוא בזה

מ"מ  מהם, האותיות ופרחו  הראשונות הראשונות 

וה"נ  בהם, נשארו  שבהם העליון  והאור קדושתם

חלק  רק  זהו  תלמודו ששכח שאף  יוסף רב אצל

האור  דרגת  את אך  הלימוד , אותיות של החיצוני 

ע"י לבא שזכה הגמור, הביטול דרגת שהיא

הזה  העליון האור  הרי  ואפס , אין לבחי' התורה

רב  אמר וע"כ תלמודו , ששכח אחר אף אצלו  נשאר 

השבועות  יום על ע"ב)יוסף סח דף לאו(פסחים אי

על  לרמז והיינו בשוקא, איכא יוסף כמה יומא האי 

כשאר  הוא הרי  ולכאו' תלמודו , שכח שכבר  הזמן 

שבו השבועות מחג דילפינן  אלא שבשוק , יוסף 

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים

ענו ב. משה "והאיש י"ב) (במדבר ע"ה רבנו משה כמו עצמו על לכתוב שיוכל במדרגה כשיהיה הענוה מדת  ועיקר שם, זל"ק 

עכל"ק . אנא'. דאיכא ענוה תתני 'לא ע"ב) מט  (סוטה יוסף רב שאמר באמוראים שמצינו וכמו בתכלית , הענוה מדרגת  זהו מאד",



תשע"ז  ויקרא פרשת דא"ח טו ליקוטי

שנשברו אח"כ  ואף  מ"ת, של האור את בנ"י קיבלו 

האור  מ"מ מהם, ונלקח הראשונות  הלוחות 

קרבנו שבו השבועות שבחג מ"ת  של והקדושה

סיני הר אל וביטול )הש "י  ענוה על וזכינו(המרמז

מפיו ששמעו דיבור  כל על נשמתם לפרחה בו לבא

'אפס'ית ' שבבחי' הגמור הכליון בבחי' ג"כ (שהוא

אז) אליו חקוקים שזכינו נשארו אלו  אורות וכל ,

יומא  האי בבחי' הוא יוסף  רב וה"נ בנ"י , בנשמות 

האור  מחמת  היא וגדולתו  שמעלתו דשבועות 

בו. שנחקקה התורה של הנשגב

 àéä äèîìù - úåëìîä 'éçáá - øôòáù àîåâ

ìëä ìòî àéä  ùøåùá êà  äøéáùä íå÷îá

ë" òå [â יטמין שלא הטעם מבאר  יוסף  רב

ממקומו, עפר שמזיז משום בחול

על  שמרמז  באדמה, גומות  להשוואת  וחושש 

המלכות נקראתספירת  המלכות שספירת (כידוע

כגומא  שהיא זו ספי' על  מרמזת  'גומא' וכן 'ארץ',

מטמינים  שבה 'אדמה' וכן הספי', כל  נכנסים שבה

כולם) תחת נמצאת  והיא הזרעים, שספי 'כל  ,

השבירה במקום נמצאת היא (שרגליה המלכות

השבירה) מקום שהוא להבי"ע מוות וכמויורדות  ,

תלמודו, ששכח השבירה לבחי ' שנפל יוסף רב

הכל, מעל גבוהה המלכות  ספי ' שורש  אך

ברדל"א, הגנוזה העליונה מלכות  עד  שעולה

וה"נ  סוף , דאין מלכות הגמור, ואין אפס  שבבחי'

הגמור  והביטול הענוה לבחי' זכה יוסף רב

מגרמה  לה דלית מלכות  בבחי' אפס , שבבחי'

אפס  בבחי ' הגמור ביטול הוא מהותה וכל כלום,

וכנ"ל.



לנפשך  חכמה דעה טז 

הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  נשמתין

 çñôä âç  éðéðò

 åæ  äðùì úåùãç úåôñåä  íò

 úéðòú | åðìù íéî |  àúëñîä ãåîéìá è"åéì äðëä | ìåãâä úáù | úåðìéàä úëøá

 ìéì úãåáò | õîç øåòéáå úôéøù | õîç ú÷éãáå úøéëî | õîç úøéëî  éðéãá |  íéøåëá

|  é"øà ïáì úåéåìâ ìù  éðù è"åé  éáâì óòúñîäå - çñô ìéìá úåáà  ïâî úëøá | çñô

äãâä éøåàéá |ñôøë | úåñåë òáøà |  äáéñä | ìèé÷ úùéáì | çñô ìéìá  äçîù áåéç  ïéãá

| äðåëî úåöî ïéðòá | äöî úìéëà | úåöîä úà  íúøîùå | äøåú ìù úåãîå  íéøåòéù |

óòúñîäå |úåöç  ïîæ | êøåò  ïçìåù | øåøî úìéëà | íéçñô éìéìá çìîá äöîä úìéáè

íãå÷ ïîå÷éôà úìéëà  éáâì  æ"ðáàäã  éàðúá | íéðîæä ïéðòá íé÷éãöä úâäðä  ïéðòá

 çñôá àöîðä õîç úôéøù ïéãá |  äöøð | (éùéîçå)  éòéáø ñåë |  ïåôö –––– ïîå÷éôà | úåöç

 úåéåìâ ìù  éðù è"åé | çñô ìù  éòéáù |

úåðìéàä úëøá

íéìùåøéá  òåèðä ïìéà éáâì  åðéøåî ÷ôñ

÷ôúñä [àברכת לברך מותר האם מורינו 

ופרדס  שבגינה אילן על האילנות

ב"ק במס ' אי ' דהלא עיה"ק , ע"ב)שבירושלים (פב

עיה"ק  בירושלים לעשות האסורים מהדברים שא'

את שמרבין מפני  ופרדסים גינות  בה ליטע הוא

השדות )הסרחון בו שמזבלין הזבל  פוסק (ע"י וכן ,

הנוגעות שהתקנות  שאף לדינא, השולחן  הפאת

בזמננו  נוהגות אין וטהרה טומאה נוהגלענין  (שאין

ירושלים טו"ט) של כבודה מפני שהיא זו תקנה אך  ,

בזה"ז  אף  נוהגת סרחון  בה יהא שנוהגים שלא (כמו

בירושלים) מת  מלינים אין של התקנה בזה"ז וא"כ אף  ,

ופרדס  בגינה שניטע עץ על לברך אפשר איך  צ"ע

אין  הלא בובירושלים, שנעשה דבר  על מברכים

ופרח  הכפתור שד' במקו"א כתבנו  [וכבר  עבירה

ג' הויא קמייתא שירושלים ב"ב כגמ' לפסוק 

בו  נמצאים שאנו מקום שלפ"ז  (שכונותפרסאות ,

ומקיימים הצפון) קמייתא ירושלים גבול בתוך  הוא

מעלין  והכל בירושלים הדירה מצות בישיבתנו 

הנ"ל]. לדין  לחודש  יש לכאו' וא"כ  לירושלים,

íéîòè 'âî àìå÷ì àð÷ñîä

íðîàå [ á בנידון להקל היתה מורינו מסקנת

א) אנפין , מג' הנ"ל שאלה

דאורייתא  דינים לגבי דרק  פוסק דהרדב"ז 

דינים  לגבי  ולא בזה"ז ירושלים לקדושת חיישינן

דידן  לנידון בנוגע וא"כ ליטע דרבנן, (שאסור

בירושלים) ופרדס גינה מותר מדרבנן היה הרי

הרדב"ז  ע"ד לסמוך  שישלנוטע נימא אי (אף 

עליו) לא חולקים וא"כ  לקולא, דרבנן ספק  כדין 

על  לברך  ומותר  בנטיעתו עבירה הנוטע עשה

שאין  שבזה"ז  לומר  סברא יש  ב) שנטע. העץ

הנ"ל, התקנה נוהגת  אין גינה בנטיעת  סרחון 

היות וטהרה דטומאה התקנות נוהגים שאין  כמו

מורינו מצא עוד  ג) אצלינו. טו"ט מצוי  שאין

אף  האילנות  ברכת לברך שמקיל הגרשז "א פסק

שנעבד  כגון  גמורה עבירה בו  שעשו  עץ על

ומקורו טעמו  שצ"ע אף בשמיטה, באיסור 

דידן  בנידון  מ"מ סברותדהגרשז"א ב' (שיש

פסק הקודמות ) את  לצרף  להקל דיש  ודאי

הגרשז "א.



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  יז נשמתין

 ìåãâä  úáù

' ìåãâä  úáù' åîù

øçàì [àשבת לשיר מורינו התחיל שבת  קבלת 

והוא  ברקידה, ומבורך  שלום 'הגדול'

ברכה מחזיק בספרו  החיד"א דברי מה (סימן עפ"י

ב') סעיף מה ת "ל  שבמקום המדקדקים ונהגו  שכתב ,

מבורך , שלום שבת  דעלמא בשבתות  שאומרים

עכ "ל, מבורך 'הגדול' שבת זה בשבת דאמרי אינהו

ïééòåאפרים רבבות בשו"ת  אותעוד  ש "ב סי' (ח"ג

ת "ל ב') סי ' השו"ע מרן דברי את שהביא

הגדול  שבת אותו  קורין הפסח שלפני שבת שכתב

חידוש  דאיזה והקשה עיי "ש . בו , שנעשה הנס  מפני

עכ"ד . זה ובסעיף זה בסימן יש למעשה הלכה דין 

øáëå דוד בית  בספרו  מסלוניקי  הגאון  בזה קדמו 

קמ"ב) ואפשר (סימן לישנא בהאי ותירץ

יתברך האל נסי  לזכור  היא שמצוה לפי  (עיין לומר 

יז) אות ג' שער יונה לרבינו תשובה ובקריאתשערי ,

כמו שהוא אותו כתב ולכן הנס, נזכר הגדול שבת

ולא  במקרא לא זה דין  נמצא שלא ואע"פ דין,

בו  בכל כמ"ש מנהג הוא מ"מ מז)בגמרא, וכל (סימן

לכך  דין, הוי  מנהג והוא מצוה סרך  בו  שיש דבר 

אותו שקורין נוהגין  כלומר  הגדול, אותו קורין  כתב

יש  עוד המנהג מפני  כן  לעשות  וראוי  הגדול, שבת

בשביל  בדבר, איסור  שאין  לומר  שבא לומר 

לקרותו מותר  אלא שבתות , לשאר בזיון שנראה

עכ "ל. שבתות  שאר  של לפגמן  חיישינן ולא גדול

חי  לכל במועד גם י"ט)[וראה אות  א' עוד (סימן ועיין

החיים ב')בכף אות תל  דוד (סי' בית  שו "ת עוד וראה

קס"ב) ומוסר (סי' קלד )ובחכמה עובדיה (אות ובחזון

יח) עמ' ].(ח"ב

ïééòå אברהם ר ' להרה"ג ומוסר  חכמה בספר

זיע"א הלכו ענתבי חוקיך, אות(דרך  פסח ת 

החדש ) בדפוס שי"ג  עמ' הנושא קל"ד, חומר  ולפי  וז "ל,

תימא  דלא חדא לאשמועינן, אתו  דתרתי  אמרתי 

זלזול  ח"ו ליהו  דלא הגדול שבת  לקרותה דאסור 

שבת אותו  שקורים קאמר  לזה שבתות , לשאר 

הנס  מפני  יען  שבתות  לשאר  זלזול בזה ואין  הגדול

שאנו וע"י  הנס אותו לזכור חייבים ואנו בו  שנעשה

מש"ה  הנס , זוכרים הגדול שבת  אותו  קוראים

במקום  מבורך, הגדול שבת  אומרים המדקדקים

עכ "ל. שלום, שבת 

' ìåãâä  úáù'á úåçö êøãá øåàéá

øîà [ áשבת" של השם את לפרש  צחות  בדרך

הר "ן  בשיחות  רביז"ל דברי  ע"פ  הגדול"

פ"ח) עיי"ש (אות הפוך, השולחן זו [וכן àשבשבת  ,

החמץ  זו בשבת  אוכלים ישראל בתי בהרבה

חמץ  החלות אוכלים שלא או ודחוק  צר במקום

שב"ק , בכבוד  עי"ז חסר וא"כ  וכו'] הרגיל במקום

שבת כבוד זו בשב"ק גם יש גדול אדם אצל משא"כ 

רביז "ל שפירש מה עפ "י  מוהר"ן בשלימות  (חיי

דרכיותקל"א) בכל ה' "צדיק  הפסוק רמז בדרך

בכל  ה' שיהא זוכה שהצדיק  מעשיו ", בכל וחסיד 

דעהו")דרכיו  דרכיך "בכל בכל (בחי' שחסיד  ע"י

לו שעוזרים חסידים יש שלהצדיק היינו מעשיו 

עיי "ש , הגשמיים, וצרכיו  במעשיו  בידו  ומסייעים

_________________________

בחינת א. מהגלות  הדבור יצא שאז  פסח עד מהגלות הדבור יצא לא עדין כי מרמז  הגדול בשבת  השולחן הפיכת  שם, וזל"ק

השלחן  זה אלי וידבר בחינת  הדבור, בחינת הוא והשלחן מהגלות . הדבור שיצא מצרים יציאת בחינת  עיקר שזה כידוע פה-סח

כל  על כי בחינת דיבור מבחינת משם הוא שולחן בחינת  שהוא והאכילה הפרנסה עיקר כי דייקא. אלי וידבר ה', לפני אשר

אשר  השלחן זה אלי וידבר בבחינת  פנים בבחינת  דיבור בחינת שהוא השלחן אז בגלות הדיבור וכשאין האדם. יחיה ה' פי מוצא

שהדיבור  שמרמזין השולחן הפיכת בחינת הוא אזי מצרים יציאת קודם הוא שאז הגדול בשבת  כן ועל פנים. בחינת דיקא ה' לפני

עכ"ל. לעיל. כנזכר פה-סח  בחינת הגלות  מן הדיבור יצא ואז בפסח מצרים ליציאת שזכינו עד מצרים בגלות  היה



לנפשך  חכמה דעה יח

לסמוך  שיכול משמשים לו  שיש הגדול לאדם וא"כ 

לפסח ביתו  את  וינקו שיכינו  עדעליהם השבת  (בין

למעט ליו"ט) ולא כרגיל זו בשבת להתנהג הוא יכול

האדם  ע"ש נקראת  השבת  וע"כ  שב"ק , בכבוד

הגדול. שבת וזהו  הגדול,

ìëá ' äáøòå' úøèôä úøéîàì õ"áòéä  íòè

ìåãâä  úáù

çúô [â וערבה הפטרת לומר  מנהגינו לבאר

בשבת רק ולא הגדול, שבת  בכל

מפטירין  שאין כשיטות  [ולא בער "פ שחל הגדול

שבה  לפי בשבת  פסח ערב כשחל אלא זו  הפטרה

וערב  האוצר" בית  אל המעשר את  "הביאו  כתיב

של  ברביעית ביעור זמן היה שמיטה פסח

בשם  ואמר  שני ], דמעשר  בפ"ה כדתנן  ובשביעית 

זו הפטרה לאמירת הטעם בסידורו שכתב היעב"ץ

את "הביאו  הפסוק בו  שמוזכר  היות  הגדול בשבת

בביתי טרף  ויהי האוצר בית  אל המעשר כל

אפתח  לא אם צבאות ה' אמר בזאת נא ובחנוני 

עד  ברכה לכם והריקותי השמים ארובות  את  לכם

התבואה על נידונים בפסח והרי  וגו ', די" (ר"ה בלי

ע"א) טז ענין דף  על בפסח שנידונים בזה שנכלל

את ולחזק הגדול בשבת  לעורר  יש וא"כ  הפרנסה,

שמים  תרומ"ע ביטול דבעון  המעשר נתינת  ענין 

ומטר טל מלהוריד ע"ב)נעצרין  ל "ב בא (שבת  ורעב

בעולם  שבע יהיה במעשר  שיזהרו  וע"י  לעולם,

כנ"ל. די  בלי  עד לברכה הסגולה הוא שהמעשר

äìåàâä  úøåöá  ì"æéøàäì ÷"äåæä ïéá äøéúñä

ì" úòìã

ùøéôå [ãהפטרת לאמירת נוסף  טעם מורינו 

הקדמת עפ"י הגדול, בשבת  וערבה

תהא  ניסן  י' שביום מהימנא ברעיא הזוה"ק דברי 

הזוה"ק  כוונת האם לעיין  שיש ואמר עמלק, מחיית 

הגדול לשבת  או  כפשוטו, ניסן י' ג "כליום (שנקראת 

ת "ל ) בסי' בטור כדאי' ניסן י' שם בזה על ואמר ,

יוסף אמרי בספה"ק שמקשה מה (מועדים בהקדם

הגדול ) לשבת  דרוש  דבריח"א בין  סתירה לכאו' שיש

שבזוה"ק  האריז "ל, לדברי מהימנא הזוה"ק  (רעיא

ע"א) רע"ז דף תצא תהיה פר' העתידה שהגאולה אי'

דאברהם, החסד בספי' הבינה ספי ' התלבשות  ע"י 

באריז"ל המצות )ואילו חג  שהגאולה (שער אי '

בספי ' הבינה ספי ' התלבשות ע"י  תהיה העתידה

דיצחק בזה)הגבורה מש"כ יוסף  באמרי .(ועיי"ש

 ÷ìîò úééçî àäú  íà éåìúù  äøéúñä áåùé

 ÷"áùá  åà ìåçä úåîéá

øîàå [ ä'ב והם דא"ח, ואלו שאלו  שי "ל מורינו 

מחיית תהיה האם שתלוי דרכים

החול בימות החולעמלק שבימות  ניסן י' ביום (היינו

הזוה"ק ) דברי הבינה כפשטות ספי' תתלבש שאז  ,

האריז "ל כדברי  הגבורה נקמותבלבוש  (לנקום

הרשע) מעמלק לא גדולות  עמלק מחיית  שתהא או  ,

הגדול בשבת  אלא החול שבימות ניסן  (שנקרא בי'

שבמצרים  הראשון הגדול שבת כמו ניסן י' שם על  ג "כ 

יותר וכנ "ל ) ומעולה גבוהה בדרך  זאת  יהיה שאז ,

החסד  בספי' הבינה ספי ' התלבשות של ובאופן 

במחיית עמלק  מחיית  תהא שאז הכוונה [וכנראה

ללא  העליונים בעולמות הרוחנית  קליפתם שורש 

והוסיף  בעוה"ז ], דמים ושפיכת ומלחמות  הריגות

הזוה"ק  בדברי הכוונה פנימיות לפרש  שיש  מורינו

שתעלה  דהייינו החסד , בלבוש הבינה שתתלבש 

רחמים  שהיא הכתר במדת  שרשה אל הבינה ספי '

בלבוש  הבינה ספי ' שתתלבש  הכוונה וזה גדולים,

לא  שבכתר  לשרשה הבינה שתעלה דע"י החסד ,

רק  הבינה תתלבש אלא מינה מתערין דינין  יהא

החסד . בלבוש 

 øøåòì  ìåãâä úáù  ìëá äáøòå  úøèôä úàéø÷

íéîçøä ãåñá äìåàâä

æ"òå [ å שמפטירים הטעם שזהו  שי "ל מורינו פי '

שהפטרה  הגדול, בשבת  וערבה הפטרת
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הגאולה, מעניני  מדברת אנכי זו  הנה שמסיימת  (וכמו

וגו') הנביא אליה את  לכם מעוררים שולח אנו  וע "ז ,

שבת של באופן  הגאולה שתהא ומבקשים רחמים

הכתר  אל הבינה שתעלה באופן  היינו  הגדול,

בשם  החסד מדת שנקראת החסד בלבוש  ותתלבש 

כנ "ל )הגדולה הגדול בשבת  זה יהא אם הדרך  ,(שזהו

שאנו היעב"ץ בדברי  פנימי  באופן לרמז יש  גם וזה

ענין  על ולעורר להזכיר  בכדי  זו  הפטרה קוראים

הכתר  ספי ' על מרמז  שמעשר  (ספי'המעשר ,

למעלה) מלמטה שאל העשירית  מהתלמידים [ואחד

המלכות, ספי ' על מרמז  שמעשר  אי ' כלל שבדרך 

כידוע  בזה זה קשורים ומלכות  שכתר מורינו  וענה

במחשבה  מעשה סוף בתחילתן, סופן נעוץ (בבחי'

לעולם  כתר נהיה העליון עולם של  מלכות כל וכן תחילה,

שתהיה שמתחתיו) ומבקשים מרמזים אנו  שבזה ,[

של  גאולה שהיא הכתר ספי ' של באופן הגאולה

גדולים. ברחמים

*

ìàù בטור דאיתא מה על למורינו  (או"ח אחר

ת "ל ) קורין סימן הפסח שלפני שבת וז "ל,

גדול  נס בו  שנעשה לפי והטעם הגדול שבת אותו 

בעשור  כדכתיב בעשור  מקחו  מצרים שפסח

לבית, שה אבות  לבית שה להם ויקחו הזה לחודש

כדאיתא  ה' ביום היה ממצרים ישראל שיצאו ופסח

שבת, היה בחודש שעשרה ונמצא עולם בסדר

בכרעי אותו וקשר  לפסחו שה אחד כל להם ולקחו 

והשיבו לכם זה למה המצריים ושאלום מטתו,

שיניהם  והיו עלינו  השם במצות  פסח לשם לשחטו

רשאין  היו ולא אלהיהן  את ששוחטין על קהות 

שבת אותו קורין הנס  אותו  שם ועל דבר  להם לומר 

עושין  אנו  למה להבין  יש  ולכאורה עכ "ל. הגדול,

גדולים  יותר נסים היה כבר הלא זה לנס  זכר

עושים  למה וא"כ  וכדו '. מכות העשר כמו  במצרים

המצרים  של שיניהם שהיו זה נס על דייקא זכר

רשאין  היו ולא אלהיהן  את ששוחטין על קהות 

דבר . להם לומר 

 äðòå בסוד הוא קודש דשבת  דידוע מורינו 

סייג  כדאי ' שתיקה, בחי ' שהוא החכמה

ערוך  בשלחן מבואר כן  וכמו שתיקה, לחכמה

בשבת לדבר  איסור  שיש  בדיבור  הלכות הרבה

ומיעוט  השתיקה בסוד  הוא דשבת היינו  חול, דברי 

דרק  ישראל, כלל אצל רק  שייך  זה ודבר הדיבור ,

יותר  שהאדם כמה וכל לשתוק, הכח לו  יש יהודי

בסוד  שהוא דהצדיק  יותר, שותק הוא הרי  חכם

בחי ' שהוא בינה משא"כ  שתיקה בחי ' הוא החכמה

שהם  שהגויים וכ "ש הדיבור , בסוד  הוא חיצונית

ענין  עם שייכות  להם אין  הגמור חיצוניות  בחי '

השתיקה.

ïëìå היו ולא שתקו שמצרים הנס אומרים זה

שזה  מאוד, גדול לנס  נחשב זה דבר להם

ולכן  לבנ"י, לגמרי בשורש כבר  שנתבטלו מרמז 

קודש  בשבת דייקא שנה, בכל זכר לזה עושין  אנו 

ניסן) י' היינו החודש  ביום בסוד (ולא הוא ששב"ק 

הנס . לזכר השתיקה

 å"òùú ìåãâä úáù  úùøã

 ç"î òéðëäì –––– ç"î 'îéâá 'ìåãâ'ä úáù

íééøöîä å÷ðé íäîù  íéôåøéöä

çúô [ à מהרנ"ש בדברי  ואגדה דרוש  בדברי 

הגדש"פ  על לאחרונה בספרו (שיצא

שלו) הקודש  במחברת ג "כ  מובא ואולי – ,מכתי"ק 

מ"ח, בגימ' ש 'גדול' הגדול', 'שבת  שם ענין  שדורש

פסח, בדרושי האריז "ל דברי  ע"פ בזה ומבאר 

ממ"ח  היו  ומצרים פרעה ואחיזת  יניקת  שעיקר 

[וכידוע  אלקים שבשם מ"י  אותיות  של הצירופים

צירופים ק "כ יש  אלקים בתשלתיבת תיבה כל  (כמו

אותיות ) וב'חמש צירופים, כ "ד יש  אות  ולכל ,

מ"ח  להם יש  אלקים שבשם י -ם של האותיות 
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פנימיות היה וזה יניקתם, היתה ומהם צירופים

הגדול, בשבת למטה השה קשירת  של הענין 

דה'שה' המצריים, של הע"ז  היה השה שכידוע

יודי"ן במילוי  אלקים תיבת על ה"י מרמז  למ"ד  (אל "ף 

מ"ם) הוייו"ד  דאלקים האותיות ה' ועם ש ', שבגימ'

הכנעת הוי המטה לכרעי  השה ובקשירת 'שה',

חיותם. המצרים ינקו שממנו  השורש 

 á" ùòîì ÷ø øëæ àéä –––– ìåãâä úáù

êéîñäå [áמשמואל השם דברי את (סו"פ לזה

שבתמצורע) שם את שמפרש

בברכות הגמ' דברי ע"פ ע"א)הגדול, נח (דף 

ה' ד 'לך פסוק עלäìåãâä שדרשו  בראשית' מעשי 

החסד במדת בראשית  במעשי העולם שבריאת (והיינו

יבנה') חסד  'עולם וכדכתיב גדולה äøåáâäå ,הנקראת

יצי "מ המצרים על להכות  חזקה בגבורה (שהיתה

נוראות ) הריבמכות רגילה שב"ק  שכל ידוע והנה ,

בראשית, למעשה זכרון  הענינים לב' זכרון היא

מצרים ליציאת בתורה"קוזכר  כן להדיא (וכמש "כ 

שבת ) ליל של  בקידוש  אומרים וכן שניות, ,בדברות 

שבת הל' בטור  רעא)[ועיין איך (סי' בביאור  ועו"פ

הגדול  שבת משא"כ  ליצי "מ], זכר  היא השב"ק 

יציאתם  קודם לבנ"י שהיתה שב"ק על המרמז 

בראשית למעשה זכר  רק  עדיין היתה ממצרים,

החסד ) מדת – הגדולה ע"ש נקראת(שנקראת וע"כ  ,

הגדול. שבת

ïåùìáå על מורה בראשית' 'מעשה הרי הקבלה

ישר  אור  בבחי' – דלעילא אתערותא

למטה, מלמעלה אור – חסד  בחי ' נקרא שהוא

הגאולה  שנתעוררה חוזר  האור  על מורה ויצי "מ

היינו למעלה, מלמטה וקריאתם בנ"י צעקת  ע"י 

הגדול  ובשבת  לאתדל"ע, הקודמת  אתדל"ת  בבחי '

והסייעתא  האור  עלינו שיומשך מעוררים אנו 

במעשי כמו  לבד  אתדל"ע של באופן מלעילא

שזה  'הגדול' בשם השבת נקראת  וע"כ בראשית

כנ"ל. מעש"ב בחי'

äðéá 'éçá  í"é÷ìàã é"îî íééøöîä ú÷éðé

äðéáã

øùé÷å [â המהרנ"ש ביאור  עם האבנ"ז  ביאור

המצרים  יניקת ענין  דהנה דלעיל,

הע"ז  נהיה שמזה שבאלקים, דמ"י  צירופים ממ"ח

בקרבי לבי 'חם' בחי ' על מרמז המצרים, של

מעשי של גדולה אש על שמרמז אש, תבער  בהגיגי

שלו האתדל"ת במעשי התחתון  שמתחזק התחתון ,

שהוא  שמרגיש  הישות בחי' נהיה שמזה עד כ"כ 

ענין  נהיה שמזה עד מהש "י , ושוכח הכל עושה

התחתון הע"ז שמרגיש  בדקות ע"ז הוי שמקודם (היינו

שמזה  עד שלו ובאדתל"ת בכוחו הכל  עושה שהוא

בהשי"ת ) דכפירה גמורה ע"ז יניקתמשתלשל וע"כ ,

בינה  שערי  נ' על שמרמז – מ"י  מאותיות המצרים

אלקים הנוק ')שבתיבת  בחי' על  מרמז והיינו(שג "כ  ,

'בינה  שבבחי' שבאלקים מ"י  האותיות שמאלו

דהתחתון  אש  ותוקף התעצמות שבבחי ' שבבינה'

שכופרים  עד  כוחם דמצרים הע"ז יונקים מזה

בקולו. שאשמע ה' מי ואומרים

 àìù ––––  ìåèéáä ïéðòì íéìåò –––– ìåãâä úáù

 øãñä ìéì  úãåáòá 'éçà àäú

ë"òå [ãבשבת הרי בשורש , זאת  לתקן כדי 

מתדבקים  אנו  פסח שלפני הגדול

בחי ' בראשית  מעשי זה – הגדולה בענין בעיקר

כלל אתלד "ת  ללא ללא אתדל"ע יבנה חסד  (עולם

ע"ז אתדל "ת ) שורש ומכניעים מתקנים שבזה ,

ליל  עבודת  לפני  לנו הכנה ג"כ  וזה דהמצרים,

גדולות עבודות ישראל בר לכל יש שאז הסדר,

כל  נפעלים ידם שעל טובות  ועשיות מצוות  בריבוי

הפועלים  אדתל"ת בבחי' העליונים עולמות  תיקוני 

אחיזת תהא שלא וכדי  העליונים עולמות  תיקוני 

מקדימים  הסדר  ליל של עבודה"י בכל הישות  קלי'

בחי ' בראשית, למעשי זכר – השב"ק עבודת את 

לבד  באתדל"ע הכל ברא שהוא להש "י  הביטול

חיל, לעשות  הכח לנו  הנותן שהוא הכל עושה והוא

לבחי ' ה' העבודת כל את  הגדול בשבת  מעלים
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להש"י שנזהרים הביטול הפסח עבודת פנימיות (שזו

והגאוה  הישות בחי' על  המרמז חימוץ, מכל להנצל 

תפיחה, שום ללא – לה' הביטול שבבחי' – למצה ולזכות 

לחם  - ודעת  מטעם למעלה לה' ביטול  עוני, לחם בחי'

וכו') טעם .ללא

 øåàä  íéìùäì úåãåáò éåáéø íéùåò øãñä  ìéìá

î"éöéá øñç  äéäù ãåã ìù

 åðééäå [ äריבוי הפסח בליל שעושים שאף כנ"ל

כוסות, ד ' בו  ששותים ובפרט עבודות ,

כידו דאימאהמרמזים מוחין על כנגדע כוסות (ד'

אמהות ) והעבודותארבע היגיעות ענין שבבחי '

עתה  להשלים שצריך מה שזה שבעבודה"י , והאש 

וכמו השלימה, לגאולה שנזכה כדי  דידן בפסח

מוהרנ"ת  בזה יח)שמבאר  אות  ה"ה השחר ברכת  (הל '

בזה  ומביא – החמץ את בודקין  לי"ד אור  שע"כ 

'דוד ' בחי ' על מרמז  יד )שי "ד  שע"כ (שבגימ' ומבאר  ,

השלימה, הגאולה תהא מצרים שמגאולת  זכינו לא

של  האור מצרים בגאולת  אז היה לא שעדיין  היות 

ויוסף )áדוד  משה של  האורות רק בה [והיינו(והיה ,

היינו – אתדל"ת  בבחי' במצרים אז  חסר  שהיה

וכו', ועריה ערום ואת  וכדכתיב – בנ"י של הזכויות

הבינה, אור  דדוד, האור בחי ' הוא דאתדל"ת  שענין

וכיון  למעלה, מלמטה העבודה אש  ליבא, – בינה

בגאולת הגאולה נשלמה לא זאת חסר  שהיה

ולהרבות עתה, להשלים צריכים אנו  וזה מצרים],

רם  בקול קודש  באש  ההגדה ובאמירת בעבודה"י 

מרביז"ל להרבות)â (כדאי' המצוות ריבוי  כל ובקיום ,

תזריע', כי ל'אשה נזכה שעי"ז באתדל"ת ,

השלימה  הגאולה לידת  זכר ', 'וילדה באתדל"ת ,

זה) פסוק  על הק ' באוה"ח .(כדאי'

íä ø÷éòäù  ì"æéøàä áúëù àìôä øáã øåàéá

 úåñåëä

 äæáå [ å האריז"ל שכתב פלא דבר  לבאר יש

ח) דרוש  הפסח ענין בחי '(שעה"כ שיש ,

ואילו הכוסות , בד' היא הלילה שעיקר רוחנית

בעלמא  ברמז  רק  היא תמוה,ãהמצה לכאו ' שזה ,

_________________________

כי ב. וכנ"ל, אסור החמץ כן על ושבועות , בשבת  כמו דרעוין רעוא בחינת נתגלה לא עדיין שבפסח  ומחמת  שם, מוהרנ "ת  ז "ל

מבחינת  נמשכין כולם המוחין כח כל אבל מאד, עצומה בהארה כולם שמאירין המוחין הארת בכח  לגמרי ולבטלו לבערו צריכין

נמשך  הכל וכו', והזמן האדם בחינת כפי וחכמה מח  איזה המשכת  ידי על שכולם שבעולם ההמתקות  כל כי כנ "ל, דרעוין רעוא

בהעלם  שנמשכת  ההארה ידי על הוא בניסן עשר בארבעה ושאור החמץ לבער הכח  עיקר כן ועל כנ"ל, הרצון מצח מבחינת

'ועד  יג) ז  (דניאל בו שנאמר צדקנו משיח כשיבוא לעתיד נפלא בשלמות  יתגלה הרצון מצח ועיקר הנ "ל, הרצון מצח מבחינת

ועל  דוד משה יוסף שהם דרעוין ברעוא שנסתלקו הנ "ל צדיקים השלשה מכל כלול היה משיח כי כנ"ל, וכו' מטא' יומין עתיק

(שמות  בבחינת  ויוסף משה ידי על היתה עיקרה הגאולה וכל עדיין נולד לא כי דוד בחינת נתגלה לא שעדיין מצרים בגאולת  כן

כראוי  הרצון מצח  בחינת  עדין מאיר היה לא כן ועל דוד הארת  אז  נתגלה לא כן על עמו" יוסף עצמות  את משה "ויקח  יט) יב,

מאיר  אז  ובשבועות כנ"ל, וכו' אנפין דזעיר שבמצחא הדינים יתגברו שלא מצח  אותיות  שהוא החמץ לבער צריכין כן ועל כנ"ל,

משם  כי גיורת  היתה והיא דוד יצא שממנה רות אז  קורין כן ועל ג) ב, חגיגה (ירושלמי בעצרת  מת  דוד כי דוד בחינת ביותר

משה  האלו הצדיקים השלשה כל שנכללים ידי על ביותר שמאיר הרצון מצח ידי על לרצון משמד שעולין כנ"ל הגרים כח  עיקר

ידי  על יהיה הגאולה גמר שעיקר כנ "ל, דוד החמץ'יוסף את  בודקין עשר לארבעה 'אור וזהו דוד בן משיח בחינת דוד בחינת

היטב  בארו לא אבל בזה שהאריכו שם עיין וכו' י"ר שעולה דוד בחינת  על מרמז  עשר שארבעה הקדושים הספרים בכל ומובא

הארת  בהעלם שנמשך ידי על הוא פסח  קודם החמץ לבער הכח  עיקר כי נקל לנבון דעת  דרכנו פי ועל מגיעים הדברים היכן עד

הנמשכין  העצומים הרבים המוחין הארת  תוקף  עלינו ממשיכין אנו זה ידי ועל כנ "ל, הרצון מצח  הארת נשלם ידו שעל משיח דוד

עכל"ק . היטב. והבן דוד בחינת  שהוא סיהדא' אתמליא 'כד בניסן עשר בארבעה החמץ מבערין זה ידי שעל בפסח

ה'ג . בבית נתנו "קול פסוק, על כמובא בהתפלה צועקין שבפסח ב), (איכה בתרגום מרמז רא), סי' (קמא בלקו"מ רביז "ל ז"ל

עכל"ק . בתרגום. שם עין דפסחא', בחגא דמצלין עמא 'כקל מועד", כיום
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מדרבנן , הם והכוסות  מדאו', המה המצות  דהלא

הזכר  שעיקר שודאי  שאף  כנ"ל, הוא ההסבר  אלא

במצות  הוא בבח ליצי"מ יותר הגאולה היתה י'(שאז

אתדל"ע  שבבחי' לזה, ראויים שיהיו ללא חנם חסד 

כנ "ל ) במצה העבודה שנרמזת עיקר כהיום מ"מ ,

הד' בחי ' שהוא האתדל"ת  בחי ' את  להשלים

עד  ובבחי ' השלימה, הגאולה תלויה שבזה כוסות ,

בחי ' את  ולהשלים להגדיל עתה שיש  הגדיל, דוד  כי

כנ"ל. אתדל"ת  – דוד 

 úà  úåìâì  ìåèéáä  úà  çñô éðôì  íéã÷äì ùé

 àìî ã"éåãã ã" åéä

 éøä [æלפני שמקדימים ידי  על דייקא כ "ז

שמקדימים  הגדול' 'שבת  את פסח

עושה  שה' – האמונה שורש  את  כל קודם

– מעש"ב זה הגדולה בבחי' – הכל באמת 

הנותן  שהוא נזכור  ומזה אתדל"ת, ללא אתדל"ע

כך  אחר  כשנרבה ואף האתדל"ת, לעשות הכח

הכוסות בשתיית  באתדל"ת בעבודה"י  בפסח

בהגדש "פ  והאמירות  הדיבורים ובריבוי 

בבחי' הגבורות אש  מכח המה (שהדיבורים

ידברו') ענין 'וגבורותיך את בפנימיות  נזכור  ,

נגלה  ובזה הכל העושה שה' ונזכור  לה', הביטול

דדוי"ד  אש שבתוך  דיוסף  הפנימית היו "ד  את 

מלא, דוי"ד שבזה בבחי ' ודוד  יוסף  חיבור (בחי'

ברחמים) הגאולה להוליד תלויה נזכה ובזה

השלימה  הגאולה את ועבודותינו ממעשינו 

אמן . בימינו  במהרה גדולים ברחמים

 àúëñîä ãåîéìá è"åéì äðëä

íéîéá [à להביא מורינו  ביקש  ליו"ט הסמוכים

פסחים מסכת גמרא (במקום לפניו 

שלומד ) היומי דף של הרגילה דבנוהמסכתא ואמר  ,

משמואל השם זיע"א)של דוד ר' דגם (הגה"ק אמר

יו "ט  לפני ללמוד להם יש היומי , דף שלומדים אלו 

יו "ט, לאותו  השייכים המסכתא לפני גם פסחים (כגון

וכדו') כיפור יום לפני ויומא מספיק פסח, הזמן אין  ואם

השייכים  הלימוד  ללמוד  לו  עדיף אזי  שניהם, ללמוד 

היומי. דף מללמוד  להיו"ט

ãåòå והגמרא ההלכות דכשלומדים הוסיף

זוכים  אזי  הבא, טוב להיום השייכים

ולא  טוב היום בתוך האורות ולהרגיש לקבל

וכדו ' ההלכות  לומדים וכשלא רב, זמן לאחר

האורות להרגיש  שיזכה יתכן אזי היו "ט, לפני

מאוד  כדאי  ולכן  רב. זמן לאחר רק  פסח של

היו"ט. לפני  וכדו' וגמרא ההלכות  ללמוד 

ערבי בפרק פסחים מסכת  ללמוד מורינו והתחיל

פסחים.

 åðìù íéî

øôéñ [ à מנדבורנה מרדכי  ר ' שהרה"ק  מורינו

להגה"ק  ציצית  של בגד שלח זיע"א

ואחד  לזה, הכנות  הרבה ועשה זיע"א, חיים הדברי 

מוכנים  שהיו שלנו במים הבגד שטבל היה מהם

אלו, כגון דברים הרבה ועוד  המצות, לאפיית

שבת ערב חיים הדברי  של לביתו הגיע והשליח

חיים  הדברי ושמח שבת , כניסת קודם מעט קודש 

זמן  לו היה ולא כזה, קטן  הטלית  על מאוד מאוד 

לתוך  הציצית  הכניס  ולכן הציצית , עליו לקשור 

כנפות הארבע כל על אחד  קשר  רק ועשה החור 

קשירה, נקרא ג"כ  שזה שסובר  הרמב"ם על וסמך

בשבת מיד  הציצית  ללבוש  שיוכל כדי  עשה והכל

זו. בבגד  שהיה קדושה רוב מחמת  זו

óéñåäå [ áשלנו מים של הטעם שידוע דמה

תשובה  עושים תשרי דחודש שהוא



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  כג נשמתין

העוונות כל וזורקים 'תשליך' עושים ואז מיראה

תשובה  של זמן  שהוא ניסן  בחודש  אבל הים, לתוך

חוזרים  אנו הרי  זכיות, נעשו והזדונות מאהבה

בתוכם  שזרקו  העוונות את בחזרה ושואבים להים

לזכיות. נעשו  כבר  הוא עכשיו  שהרי

øîàå' בבחי הוא שלנו  דהמים לומר  דיש מורינו 

המים  ניסוך  אצל וכדכתיב המים, ניסוך

ג ) יב הישועה,(ישעיה ממעיני בששון מים ושאבתם

חדת אולפן  ותקבלון וז"ל, יונתן בתרגום ועיי "ש 

בחי ' הוא שזה היינו  עכ"ל. צדיקיא, מבחירי  בחדוא

ע"י שתתגלה סתימאה, דעתיקא התורה

מב"י המשיחין , ב' עבודת  את  הכולל משה-משיח

בחינות, שתי  בזה דיש  בזה הביאורים וא' ומב"ד ,

בזה  שמבאר כמו  שוב, ובחי ' רצוא בחי ' שהוא

יג )רביז"ל סי' קמא בהמשכת(לקו"מ שלבים ב' שיש 

עבודת בחי ' זהו – חכם' עלה גבורים 'עיר  התורה,

'ויורד  השני והשלב ההכנה, בסוד  יוסף  בן  משיח

הגומר  דוד  בן  משיח עבודת בחי' – מבטחה' עוז 

שהוא  דבסוכות  מתבאר, ובזה העבודה, ומשלים

על  ההכנה, שבסוד יוסף  בן משיח ובחי' רצוא בחי '

בבחי ' שבמזבח השיתין לתוך המים שופכין כן 

מעלים  אנו  בפסח אבל בארץ, זריעה בחי ' רצוא,

הצמיחה  בחי ' שוב בבחי' המים את  שוב ושואבים

התורה  דהולדת  העבודה הגומר מב"ד, בחי' שהיא

בב"א. סתימאה דעתיקא

 ã"âð  íù ( ììåëä íò) àéøèîéâá  å"ðìù  íéî

äæá øåàéáäå  ù" ëé

àúéà [àישראל עבודת בספר  גדול (לשבתסוד

שהוא הגדול ) שלנו  מים בענין 

יכ "ש נג"ד הקדוש השם מ"ב בגימטריא (שבשם

וכו') בכח בגמראבאנא וזל"ק, מב.), דרש (פסחים

כולי אייתו  למחר  שלנו . במים אלא לשין אין  רבא

ליה  למה קשה ולכאורה לגביה, חצבייהו  עלמא

לי, ונראה לטעות . שאפשר  בלשון  לדרוש  לרבא

שם  מיחדים יהיו  שהעולם קדשו  בדברי רמז שרבא

אותיות הוא שמצה המצות . בעשיית  ב"ה הוי"ה

בו. אין הוי"ה השם של והוא"ו  ב"ש בא"ת  יה"ה

למשוך  שיוכלו  קדשו  בדברי  להעולם רבא למד  לזה

בזה  דרש  ולכך שלם, השם ויהיה להמצה הוא"ו  את 

שלנ"ו התיבה שלנ"ו , במים אלא לשין אין הלשון,

של  שפירוש יכ "ש, נג"ד שם הכולל עם בגימטריא

של  הוא"ו  נגד  זה והשם שמים. כבוד נגדי  הוא השם

היו "ד , כנגד הוא ית"צ אב"ג הא' שהשם הוי"ה, שם

הוא"ו. כנגד  השלישי , השם וזה הה'. נגד  והשני ,

השם  זה נגד מכוון שהיא המשכה היא שהוא"ו 

שמים. כבוד כנגדו  שיהא עד  עליו להמשיך  שצריך 

שצריך  לרמוז  שלנ"ו , הלשון, בזה רבא דרש  ולזה

ולזה  שלם. השם ויהיה למצ"ה הוא"ו  להמשיך

מצוה, לשם המצות  לעשות צריך  פסח בערב

הוא"ו להמשיך כדי הכוונה זה על כן גם דהיינו

ולמחר  כנ"ל. שלם השם ויהיה מצוה ויעשה למצה

הכלים  רצ"ל לגביה, חצבייהו  עלמא כולי אייתו

שלא  אותן היינו  להמשיך הריקים, יכולין היו 

כדי רבא לגבי אתו  למצ"ה, הוא"ו  בקדושה

כן  גם שיוכלו כדי  קדושתו  מרוב להם שישפיע

אמן , שלם השם ויהיה למצ"ה, הוא"ו להמשיך

עכ "ל.

 ùéå [ á דאיתא הקדושים, דבריו על קצת  להוסיף 

לאריז"ל תורה שמות )בליקוטי  (פרשת

הרגו מ"ב בשם ארז"ל שר לאיש  שמך  מי וז "ל,

יכ"ש , לאיש', שמך ' מי ' ס "ת  והוא למצרי משה

המצרי, את  הרג יכ "ש נג"ד של השם שבחצי

אעשה  עמך  כל נג"ד  וזהו נג"ד בשם יהרג ולעתיד 

דמשה  היינו  עכ"ל. בימנו , במהרה לעתיד  נפלאות 

לעתיד  אבל יכ"ש , בשם המצרי את  הרג רבינו 

היינו נג"ד, בשם והחיצונים הקלי ' נגד ילחמו  לבוא

נגד "י של באופן  אלקות  גילוי  כל לעיני  דיתגלו

הקלי'. וכל החיצונים כל יתבטלו ועי"ז ש 'מים כ'בוד

 úå÷ìà úâùäå é"äãåáòá úåâøãî 'â

øåàéáäå [âמדריגות שלש יש  דהנה הוא בזה

אלקות, והשגת  השם בעבודת 
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כל  ממלא שהקב"ה השגת הוא ראשונה המדריגה

ובא  באלקות  מתבונן  שהנשמה ע"י הוא עלמין 

עול קבלת ודביקות(עשיה)לידי  ויראה ואהבה

אלקי  ברגש  והתבוננות(יצירה)והתעוררות ,

הכרת(בריאה)בהיחוד  מדריגת  שהוא היינו

מדריגה  וזה תמיד. לנגדי  ה' שויתי  בבחי ' הנשמה

דרגת בבחי ' נשמה, בבחי ' רק זאת  ואין  ראשונה

הבינה הם ספי ' שעלמין – הממכ "ע אור – הכלים (בחי'

הכלים) "מבשרי "בחי' מדריגה זאת שאין  היינו

אלקי, אחזה "מנשמתי " בבחי ' רק  אלא אלקי, אחזה

הגוף  הרגשת  כדי  עד  גדול אור  ממשיך לא דעדיין

סובב  השגת בחי' הוא השניה והמדריגה הגשמי.

דספי ' אור בבחי' אלקות  השגת  והוא עלמין  כל

שמבטל  הגבוה האלקי האור את  שמשיג החכמה

את רק ומרגיש  שרואה בבחי ' דהכלים הישות את 

שום  ואין אלקות  ורק  אך  הוא שהכל האלקי  האור 

וכל  עצמו  את  ומבטל כלל ית' זולתו מציאות 

לגמרי שנתבטל עד  להשי "ת כולו  הבריאה

כלל  חש ואינו מרגיש ואין דעוה"ז  ממציאות 

דעוה"ז . הכלים במציאות

 àìîîä êåúá ááåñä úøàä –––– ãéúòìã  äâøãî

ìáà [ã והוא גבוה, היותר  שלישית  מדריגה יש

אור  בתוך  הסובב אור ולהוריד להשפיע

באופםן  הנשגב אלקי האור  את  שיראו הממלא,

כלי העולמות יהיו אלא העולמות יתבטלו שלא

דעי"ז  הגאולה, עבודת וזו  הנשגב, העליון לאור 

את ממש בפועל מרגיש  הגשמי הגוף  שגם זוכה

שיתגלה  בתחתונים, דירה נקרא וזה אלקי. הגילוי 

המדריגות שגם באופן הממלא בתוך  הסובב אור 

אור  גילוי ע"י  והוא אלקות. גילוי  ירגיש הנמוכים

הגילוי שמרגיש  ש'מים, כ'בוד נגד "י  בבחי' הכתר,

הבריאה  וכל נוכח, בלשון נגדו  ממש  שהוא אלקות 

כל  ובוקע ושובר אלקות  לגילוי  מתהפך כולה

השי "ת, אור גילוי  ומסתירים המבדילים המסכים

אפשר  אי הזה דבזמן  האריז "ל דברי ביאור  וזה

נשמות ולהוליד  דג"ר  ג"ר  במדריגת  יחודים לעשות 

בבחי ' כתר בחי ' שהוא הנ"ל ענין  שהוא חדשות,

ע"י לבוא לעתיד  רק  שיתגלה שמים כבוד  נגדי

בתוך  למטה לממלא סובב בין  האמיתי החיבור

בי"ע. עולמות 

äðäå' בבחי שכינה, גילוי שעת הוא הסדר ליל כל

הארה  בבחי' שכינה, גילוי זו גדול במורא

וזה  ש 'מים, כ 'בוד  נגד"י בבחי ' העתידה , מהגאולה

החכמה, אור בחי ' שהוא שלנו  המים ע"י  נעשה

לבחי ' ומכוונים הקמח, בתוך המים את ומכניסים

אור  יחוד  בחי ' דהבינה, לכלים החכמה אור הכנסת 

בחי ' נעשה ידו  ועל כנ"ל, הממלא בתוך  הסובב

וזה  העתידה. הגאולה הארת  בחי ' שכינה, גילוי 

יהרג לבוא דלעתיד האריז"ל בדברי (הקלי'הביאור

אעשה והחיצונים) עמך כל נג"ד וזהו  נג"ד, בשם

אמן . בימינו, במהרה לעתיד נפלאות 

 íéøåëá úéðòú

 è" åéå úáù áøòá  ùéù úåðè÷ä ïéðò

áøò [ à עד פס אדם יאכל לא למנחה סמוך חים

ע"ב)שתחשך צט דף  רש "י(פסחים הנה

פסחים, 'ערבי' גורס  והרשב"ם פסחים. 'ערב' גורס

מורינו וביאר  גרסאות . שני שמביא בתוס ' ועיין 

ערב כל וכדו')דהנה יו"ט וערב שבת זמן (ערב הוא

זיע"א  מקאמארנא הגה"ק  שכתב וכמו  קטנות של

מצותיך נתיב ב')בספרו  אות  ד' שער האמונה (נתיב

עבורו בשבוע נמוך הכי  שהיום עצמו על שמעיד

המוחין  עליו  מתגברים שאז  שבת  ערב היה

_________________________

נכנסו ד. לא דאבא ב' גדלות אבל דאימא, מוחין ד' נרמזו שבהם כוסות , ד' בעיקר היתה פסח ליל עיקר כי שם, האריז "ל ז "ל

עכל"ק . וכו'. המוחין שאר כל שנכנסו אחר המצה, בענין קטן רמז דרך  רק
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מיתה  וטעם זרע äדקטנות  בספר מבואר כן  וכמו  .

מקראקא זיע"א ברך  ברכיה לרבי כי ברך (פרשת 

העולה) כלל ד "ה המגלה תשא בעל רבו  בשם שהביא

של  מנחה בזמן היה העגל שחטא זיע"א, עמוקות

שבת. ערב

æ" ôòå שאל זיע"א, מקורץ פנחס ר' הגה"ק  אמר

אלא  קטנות , לו  שיבואו עד אדם ימתין 

הקטנות את מעצמו וכדו')יקדים תענית דאז (ע"י ,

החכמה  הוא וזה בקלות, הקטנות עליו יעבור

ועי"ז  שמתענים פסח בערב הבכורים שעושין

של  זמן  הוא פסח ערב דהלא הקטנות, בזה יוצאים

יוצאים  ועי "ז  מתענים הבכורים ולכן  כנ"ל, קטנות 

הקטנות שאדם å בזה מוהרנ"ת  שכותב [וכמו .

מזה  ניצול בעצמו וכדו' סיגוף  איזה ע"ע שמקבל

מלמעלה, עליו לבא עלולים שהיו דינים מהרבה

ניצול  הקטנה דידיה דלתתא שבאתערותא

שהם  הבכורים וה"נ מלעילא, הרבה מעונשים

_________________________

החשך ה. שהם ערב, נקראים שהם ויו"ט שבתות בערבי ובפרט  הזה, החשך מתוך  הנמשך האור מצרים יציאת  עצמו וזה וז "ל,

א  בשביל זה בענין עוד ועיין עכ"ל. טוב, ויום שבת של בהירות החשך  מתוך  האור יתרון כך אחר שיבוא כדי ויו"ט, שבת  של

שאין  וסובר נמאס, ונבזה בזוי עצמו בעיני שנחשב עד וביטול דעת וחלישות  החשכות  מתגברין וי"ט שבת  קודם וכן וז"ל, ו' אות 

החשך  כי זה, לעומת  זה ובאמת וז"ל, י') אות א' (שביל התורה בנתיב עוד ועיין עכ"ל. הבא, בעולם ולא הזה כעולם לא חלק  לו

הבא  עולם אור ממש  לטעום שלהבת להבת באש  עזה כאהבה באלהיו דבוק להיות מגמתו שכל איש  על מאוד מתגברין והדינים

בערב  "ובפרט  קדוש  והאש האהבה לכבות  כדי והחשך הדינים עת בכל עליו מתגברין אזי ממש, אין דרוחא ובנמיכו בהכנעה,

היה  (הבעש"ט) אליעזר בן ישראל הרב עינינו ואור נפשנו חיות הקדוש  מרן אחת שפעם עד נפשו בודק  שהצדיק  ובעת  שבת"

מגדולי  אחד תלמיד עין כהרף נזדמן עליונה השגחה ומפלאי דחיותא, קוסטא ממנו נתבטל שכמעט  עד גדול בחשכות כך  כל

למדריגתו, ושב החיות , שנתגבר עד חיות מעט  בו הכניס ובזה ומורי, רבי לו ואמר ובאימה, ובזיע  ברתת  לפניו ועמד תלמידיו,

עכ"ל. חסידיו, את  יעזוב לא והש"י הרמה, ממדריגתו חלילה נופל היה כן ולולא

ש ו. קסב), - קסא אות תפלה ועניני היום סדר ג (שער פנחס  באמרי אחת וזל"ק  פעם לפחות אדם כל להתענות  הדבר טוב

הם  האומות  אדם ובבני התבואה, הוא ואח"כ הקשין הוא שקודם בתבואה כמו וגדלות , קטנות להיות  צריך  דבר בכל כי בשבוע,

קטנות  הוא קושיא איזה לו כשיש  וגדלות קטנות ג"כ יש ובתורה לקש, עשו בית וזה גדלות  הם וישראל קטנות והם הקשין

קטנות  רק  והיה רשעים כולם שהיו המבול בדור ולכך וצדיקים, רשעים וגדלות קטנות  יש  עצמן ובישראל גדלות, הוא וכשמתרץ

קיום. להם היה לא

וכלה  וחתן הבכורים. מתענין פסח ובערב אסתר. תענית הוא פורים קודם וע "כ באריז "ל, כנזכר דקטנות  מוחין היא והתענית

ניתנו  שבו יוה"כ ופירש"י, תורה. מתן זה חתונתו ביום (תענית ) בגמרא כדאיתא יוה"כ. תענית ז "ס  וגם חופתם. ביום מתענים

והוא  יו"ט. אחר בה"ב תענית  הוא וע"כ הקטנות . בסוד ג"כ חוזר הגדלות  ואחר הנ "ל. החופה ביום כמו והוא  אחרונות . לוחות

הנ"ל. מטעם דקטנות.הכל מוחין לדחות שלא מאוד והזהיר לגדלות. קודם קטנות להיות צריך לפעמים.כי להתענות דהיינו

הנ "ל, מוחין את  שדחו מחמת  הוא ישראל, שלומי אמוני על שרבתה הקטגוריא שכל ואמר, בחודש. א' מיום פחות לא ועכ"פ

עכ"פ  להתענות  א' לאיש צוה וגם והבן. הקטגוריא. שרבה הקטנות, זה והיה קטנות , אדם בכל להיות צריך  ובע"כ תענית . דהיינו

וגם  דקטנות . המוחין ג"כ להתחבר כדי להתענות , וצריך גדלות. הוא אחריו כרוך שהעולם מה כי ואמר, חודש . חצי בכל א' יום

הד' אפי' להתענות לא לו, ציוו מומחים הרופאים שכל הנ"ל האיש  לו וסיפר מסוכן. שהוא בו והשגיח  חולה, א' איש ראיתי

שהוא  הטעם, ואמר בריא. הוא היום ועד תעניתים, שאר וגם סמוך, שהיה ט"ב, שיתענה לו צוה ותיכף  הוא. בנפשו כי תעניתים.

מחמת  הוא קטנים, עצירות לו שהיה א' לאיש אמר וגם חולה. שהיה קטנותו זה והיה גדלות, בסוד והוא תמיד, דעתו בדיחא היה

בעל  שהוא מי על ג"כ, ואמר ונתרפא. להתענות, ג"כ לו וצוה קטנות . בחי' ממנו שנלקח בקטנים, ונענש דקטנות, מוחין שדחה

גדולים, בעצירות הוא שעונשו דגדלות . מוחין לו ואין דקטנות , מוחין בסוד שהוא קצרית, רוח  בגמרא נק ' והוא שחורה, מרה

עכ"ל. והבן, גדלות , בחי' ממנו שנלקח 



לנפשך  חכמה דעה כו 

בער "פ  דקטנות  במוחין  ליתפש עלולים במיוחד

הם  הרי במצרים הבכורים על שהיה הדין  מחמת 

שעושים  בתענית  דלעילא מהדין  עצמם פוטרים

בעצמם].

åà áøò ïðéñøâ  íà  í"áùøå é"ùø 'çî øåàéá

 éáøò

æ"éôòå [ áהגרסאות שני בביאר לבאר אפשר

דהנה  פסחים, ערבי או פסחים ערב

ה  ערב, שגורס  רש"י יש שיטת פסח בערב שגם יינו 

הרשב"ם  משא"כ  ויו"ט, שבת  ערב בכל כמו  קטנות 

דיש  מכיון  רבים לשון  שהוא היינו ערבי , שגורס 

חז"ל דרשו דהלא ערבין, ע"א)שני  ה דף  אך (פסחים

וכן  חמץ, לאכול אסור  לכו"ע ששית  דמשעה חלק,

פסח, קרבן להקריב התחילו  כבר  היום מחצות

יו "ט  כבר  הוא פסח ערב של מחצות  דכבר  היינו 

מכיון  פסחים, ערבי גורס  ולכן  קטנות , עוד  ואין

מכיון  יו "ט, ערב שאר מכל הוא שונה פסח דערב

אבל  קטנות  בחי ' הוא פסח ערב של חצות עד דרק

שכתב  רש"י והנה עצמו . ליו "ט נחשב כבר  אח"כ

המלכות ספי ' בסוד  שהוא הפשט בדרך חיבורו

– ברתא דיסד אבא בסוד – החכמה סוד  שלמה (ונקרא

לכן מלכות ) לקטנות אחיזה יותר יש  במלכות  הרי

שהוא  שמואל ששמו הרשב"ם משא"כ ערב, גורס

אחיזה כך כל אין  שבהם והוד נצח (כמו בחי'

קטנות.במלכות ) עוד בו  אין  היום מחצות  כבר ולכן

 õîç  úøéëî  éðéãá

'é äöéçî  íéçéðî àìù íìåòä âäðîá  ääéîú

íéçôè

 ìôìô [à שאין בימינו העולם מנהג בענין  מורינו 

טפחים  י ' של מחיצה להשים נוהגים

החמץ  למכור  הנוהגים שאלו  [והיינו הגוי חמץ בפני

בארון  אותו לסגור  דרכם הרי  לגוי שבביתם

דבק  עם נייר חתיכת  איזה לארון מבחוץ ולהשים

ומסתפקים  לגוי  מכור  זה שארון  עליו  שכתוב

שיש  אי' בחז "ל לכאו' דהלא בלבד], זה בהיכר

של  חמצו  בפני טפחים י ' מחיצה של היכר  לעשות 

בהיכר  להסתפק  מעצמינו מחדשים אנו  ואיך  גוי,

דבק . עם נייר  של אחר

 æ" ò à"åæçä 'éú

 äðäå [ á מובא יעקב קהילת בהגדת

זו שאלה שאל זצ"ל שהסטייפלער 

יראי שמנהג שכיון  לו  וענה זצ"ל החזו"א מרן  לגיסו 

גמור חמץ למכור שלא ופקפוקים ה' חששות (מחמת 

שאכמ"ל ) דימינו במכירה היא שישנם המכירה וכל ,

לא וע"ז בעלמא, וזהירות  הידור  לתוספת בעינן רק 

פשוטי אלו  מנהג מתיישב לא עדיין אך  י "ט, מחיצה

מניחים  אין ובכ "ז גמור חמץ אפי' שמוכרים העם

טפחים. י' של מחיצה החמץ בפני 

 éðäî àì è"é  äöéçî  óàã íéðåøçàä  úåòã

úîàáå [âדעות דאשכחן מורינו הראה

לא  י' מחיצה דאף באחרונים

לנכרי, ומכרו  ישראל של מקודם שהיה לחמץ מהני 

אחרונים דכמה סקי "ב תמח סי' במ"ב (ה"ה וכדאי '

בשעה"צ  שמציין כמו לא סי' ונחל "ש  רמ סי' הרדב"ז

בדיל סקי"ט) לא מעיקרא הוי  דדידיה דכיון ס"ל

טפחים, י' של מחיצה אפי ' לזה מהני ולא מיניה,

יש  ובאם מביתו, לגמרי החמץ להוציא צריך אלא

ימכור  מביתו  להוציאו יכול ואינו  מרובה חמץ לו 

שטר  עם בכסף  החמץ שם שמונח החדר  כל לנכרי 

וכדו' להנכרי החדר  מפתח באופן (עיי"ש )ומסירת  ,

בפועל, החמץ ליקח הנכרי  במ"ב שיוכל (ועיי"ש

מזה  מוכח החמץ ליקח הנכרי יוכל  לא שאם לזה דהטעם

דעתיה  סמכה ולא בעלמא הערמה היא המכירה שכל 

בדיעבד ) אפי' החמץ ונאסר  לדעותדעכו"ם והנה ,
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אלו של המנהג מתיישב לא בודאי  האלו האחרונים

ואין  בביתם, אותו  ומשאירים בעין חמץ שמוכרים

אם  אף  לדידהו  דהלא וכו ', לנכרי החדר כל מוכרים

נגדו ומניחים החמץ נמצא שבו  הארון  מוכרים

שבזה  החדר כל למכור  וצריך די, אי "ז  י"ט מחיצה

אלא  הנ"ל, המ"ב וכדברי וכו' מרשותו  כיצא נחשב

יעקב  החק דעת  על סמכינן שאנן  נימא אם דאף 

דבמוכר  שס "ל דבריו  בריש  המ"ב שם שמביא

מ"מ  מרשותו, החמץ להוציא א"צ לנכרי החמץ

במחיצה  "די יעקב דלהחק להדיא המ"ב ע"ז מסיים

העולם  נהגו דלא כנ"ל צ"ב והרי בלבד ", עשרה

סגירת על סומכים אלא עשרה מחיצה אפי ' לעשות 

בעלמא. היכר  באיזה הארון 

 ç"îú 'éñî àéä  äìàùä ø÷éò

 ùôéçå [ã עד זו לשאלה ישוב בפוסקים מורינו

משנ  בשו "ת להגאון שמצא הלכות  ה

שאין  [אלא זו  קושיא שמקשה זצ"ל קליין מנשה ר'

סקי "ב  תמח בסי ' הנ"ל המ"ב את  בשאלתו מציין

להדיא  אי ' שם שרק השאלה, עיקר  באמת  שמשם

של  לחמצו  אפי ' מחיצה לעשות  חיוב שיש דקיי"ל

משא"כ  אחריות עליו לו  ואין  בביתו  הנמצא נכרי 

י "ט  דמחיצה זו הלכה מוזכרת שבו  העיקרי  במקום

ת"מ) הגוי(בסי' בחמץ שאף להדיא מוזכר  לא שם

י "ט, מחיצה לעשות חייב אחריות לו  (ואכמ"לשאין 

ע"א  ו דף פסחים הש "ס בסוגית  מורינו שפלפל מה בזה

בזה) והראשונים רש "י ].ובדברי

 æ" ò ääéîúå úåëìä  äðùîä 'éú

äðäå [ä מנהג ליישב רוצה שם הלכות  במשנה

עצמם  הארונות  של דהדלתות  העולם

שהרי כוונתו ואולי  טפחים, י' של כמחיצה נחשבים

לא  מורינו  אך י"ט, בדלתותיהם יש ארונות  ברוב

על  התירוץ יהא דמה א) זו, בתשובה הסתפק 

ב) י "ט, בדלתו שאין  קטן בארון  החמץ המניחים

י "ט  דמחיצה דדין בשו "ע קיי"ל אנן שהרי ובעיקר ,

לאכלו  יבואו  שלא היכר לעשות בכדי (ודלא הוא

החמץ  שיהא משום מחיצה דבעינן דס"ל  הר"ח כשיטת 

אחרת ) ברשות  דלתכאילו לזה מהני  מה ולכאו ' ,

ואין  השנה, כל שם הקבועה הדלת שהוא הארון

איזה  הדלת  על מניח שעכשיו ואף היכר , שום בה

עשה  לא בזה סו "ס  הרי לנכרי  מכור  שהארון  היכר

ומנלן  טפחים, י ' מחיצה של חז"ל שהצריכו  ההיכר

שהוא. כל בהיכר דדי 

äéîéòãå ï"áîøä ìò åëîñã ë"òá

ë"òå [å דהמנהג צ"ל דבע"כ לומר  מורינו צידד

הרמב"ן  שיטת על בזה לסמוך הכריע

בתשובה)ודעימיה, שם קיבל (המצויין דבלא דס "ל

בעינן  לא דהנכרי  החמץ על אחריות  היהודי עליו

היכר  איזה בכה"ג שיעשה די  אלא י"ט, מחיצה

דבק  חתיכת  מספיק  ולזה לאכלו, יבא שלא בעלמא

מביא  במ"ב שכנ"ל ואף בימינו , שמניחים וכדו'

קי דלא צ"ל מהאחרונים מ"מ הרמב"ן כשיטת י "ל

דעת על בעניננו  לסמוך המנהג בכ"ז  דהתפשט

תוד"ה הרמב"ן ע"א ו' בדף  ר"ת דעת  ג"כ היא (ואולי

אי"צ  אחריות עליו קיבל דבלא ס"ל הוא שגם שיתכן יחד ,

בתשובה) שם וכמבואר י"ט, חידוש מחיצה דבר  והוי ,

פסח  בעניני חומרות ריבוי כ"כ  שמחמירים שאף 

וכנ"ל. הרמב"ן , שיטת על להקל סמכו  זה בענין  מ"מ

ä"ò êìîä ãåãã ãåñá çñô

óéñåäå [æ זי "ע ממוהרנ"ת  אי' דהנה מורינו 

ה')באריכות  הלכה השחר ברכות (הל '

קשור  י "ד  בליל החמץ בדיקת שסוד  ספה"ק  בשם

יד )לדהע"ה בגימ' שדוד  ביאור (וכמרומז עיי"ש ,

סוד  כל שבאמת  מורינו  [והוסיף בעומק , הענין 

שמתנוצץ  כדאי' ע"ה, המלך  לדוד קשור  הפסח

עתידין  ובניסן נגאלו שבניסן הגאולה אור  בפסח

מ"מ  לגאולה עדיין זוכים שאין  בשנה ואף ליגאל,

הארת של הגילוי  מתגבר ניסן בחודש שנה בכל

שאכמ"ל  הגאולה הארת  בעצמו  שהוא המלך דוד

ולעניננו נפלאים] דברים מורינו  מזה שדיבר  מה



לנפשך  חכמה דעה כח

בהם  שנהגו  הרבים החומרות כל סוד  שזהו ג"כ י "ל

וכו', לפסח ובהכנות החמץ ביעור  בענין  הק' בנ"י 

שכולו דהע"ה בסוד  הוא החמץ ביעור  שענין שכיון

השאור  קלי' עם הלוחמים הק' דהגבורות  אש בבחי '

חומרות ריבוי זה מענין משתלשל ע"כ  והחמץ,

של  והנורא הק ' האש  בבחי ' שכולם רבים, ודקדוקים

קולות איזה שגם לבאר  יש  הנ"ל עפ "י  והנה דהע"ה,

לפסח, ההכנה בענין בנ"י  בהם שנהגו  שמצינו 

הרמב"ן  שיטת על בנ"י שסומכים הנ "ל  הקולא (וכעין

החמץ) בפני טפחים י' מחיצה לעשות להם שלא יש  ,

כתבנו דהנה דדהמע"ה, בענין ורמז שורש  ג"כ

חפץ  שלא רביז "ל דברי  את  וביארנו במקו"א כבר 

פסח, בענין אפי' יתירות חומרות  בנ"י שיחמירו 

החומרות היינו יתירות שחומרות  וביארנו

שלא  להקל יש שאז מהדבקות , לאדם שמוציאות 

אצלו יתקלקל שלא כדי אלו  חומרות לעשות 

שלא הדב  שנזהרים דדויד , היו "ד  בחי ' וזהו  קות,

שאחר  והדבקות , הביטול נקודת עם הקשר לאבד

שיודעים  לה' ומתבטלים שבים החומרות  ריבוי כל

להנצל  שלנו החומרות ובכוח בכוחנו  שאין  האמת 

לה' וההכנעה הביטול בכח ורק  בפסח, חמץ מידי 

ה' אותנו  שיציל לעני  בתפלה רחמים ובקשת

מאיסור  ובפרט איסור מכל חנם ובמתנת  ברחמיו 

להנצל  בעזה"י  נזכה עי"ז רק בפסח, דחמץ החמור 

בפסח. דחמץ מהאיסור

 ÷øù æîøì  õîç  úøéëîá  íéùåòù èòî øëéää

 õîç øåñéàî åðìéöäì  åðéãòá øåîâé é" ùä

 øåîçä

åäæå [ç החמץ על שמניחים מעט ההיכר  בחי'

טפחים, י ' מחיצה עלבמקום (וסומכים

בכך ) שמהני הרמב"ן הרישיטת שכנ"ל שאף והיינו

כלל, חמץ למכור  שלא מחמיר ה' לדבר  הירא כל

שצריכים  כאלו  בעם שישנם השי"ת  סיבב מ"מ

מפריע  והיה וכדו ', הפס"מ מחמת  חמץ, למכור

מחמירים  היו אם שלהם מעבודה"י אצלם ומבלבל

חמץ, למכור  שלא זו מי חומרא לגבי רביז"ל (וכדברי

שבזה  מהדין, יותר בשב"ק שריפה בכיבוי שמחמיר

ובגלל בעבודה"י, אח"כ הרבה יפסיד  ממונו שמאבד

שאצלו  מי לגבי וכעי"ז קולות, לריבוי יבא אחת חומרא

הרבה  אח"כ בזה שיפסיד החמץ למכור שלא הפס"מ הוי

במציאותמעבודה"י) יכולים אין פעמים ובהרבה ,

לעשות בידם אין  וכן  החמץ שבו החדר  למכור

לנהוג  אצלם הקילו  ולכן  די "ט, גמורה מחיצה

יפריע  שלא כדי שעושים, בעלמא ההיכר על לסמוך

היו"ד  בחי' שזה וכנ"ל מעבודה"י החומרות

רחוקים  לא עדיין  שאנו  בזה יש  רמז וגם שבדויד,

מהחמץ  להתרחק  שעשינו  מה שכל כ"כ , מהחמץ

בעלמא  התחלה ובבחי' מעט, היכר  בבחי ' רק הוא

לטובה  בעדינו לגמור יכול הש "י  ורק דאתעדל"ת,

ע"י בפסח, ומהחמץ מהיצה"ר  באמת ולהצילנו 

חנם  ומתנת רחמים ומבקשים אליו  מתפללים שאנו

תפלתו שחשובה יעטוף, כי לעני בתפלה מלפניו 

התפי ' כל את ומתקנת ומעלה התפילות מכל יותר 

שאחרי הזה והביטול ההכנעה וה"נ בזוה"ק , כדאי '

הריצוי כעין העבודה, כל את  מעלה העבודה, כל

הקרבתו. אחר  להקרבן  המנחה שמרצה

 ãéåãã ã"åé 'éçáá  íîöòá  ú"øå ï"áîøä

æîéøå [è של המחדש  הרי  שבהשגח"פ עוד

הרמב"ן הוא הנ"ל שגם קולא (ויתכן

הלכות ) שבמשנה בתשובה עיי"ש  זו, כקולא ס"ל  ,ר"ת 

להשיג  שזכה זה ענין אשכחן  עצמו  הרמב"ן  שאצל

החיבורים  עיקר שהלא הנגלה, בתוך  הסוד  בחי '

ביאור  ועל הש "ס על בנגלה, הם מהרמב"ן לנו שיש

בנגלות הם שרובם דבריו  שבתוך אלא החומש ,

כמו גבוה, סוד איזה הרמב"ן  מגלה התורה"ק 

היה  שהרמב"ן הע"ח בהקדמת האריז "ל שהעיד

הרמב"ן  חיבר לא ובכ "ז האמיתיים, הסוד  מבעלי 

ראשונים  כמו  התורה בנסתרות שלם חיבור

בתוך  הסודות ורמזי התנוצצות גילה אלא אחרים,

בבחי ' היה שהרמב"ן  מחמת וזאת הנגלה, ביאורי

הרמב"ן  שנשמת האריז "ל וכמש "כ להז"א, מרכבה

ובבחי ' מהבינה בנינו  שהז "א דהז"א, ימנית מפיאה



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  כט נשמתין

את לגלות  זכה שהרמב"ן אלא דהתורה"ק, הנגלות

[וכן  וכנ"ל. שבנגלה, הסודות  שבבחי' שבדויד היו"ד

ר"ת הנ "ל )בחי' כקולא ס"ל הוא שגם ג"כ (שיתכן הוא

התוס' בעלי  דכל כידוע דבינה, חכמה בבחי '

לגבי כדאי ' שבבינה חכמה בבחי' ור "ת  בבינה,

שבבינה, דחכמה המוחין בבחי ' שהם דר"ת תפילין

כנ"ל]. דדויד היו"ד בבחי' ג"כ  דבינה וחכמה

åæ 'éçáá ë"â ï"áîøä  ìåâìâ ñ"úçä

øéëæäå [ é בעל זקינו את גם עוד  בזה

המקובל  שכפי זי "ע החת "ס 

נשמת גלגול היה החת"ס הרי  זי"ע מהיש "מ

עלהרמב"ן , הרבה מעורר החת"ס שהיה (וכידוע

יסודות נלמדים שממנו עה"ת הרמב"ן לימוד

האמונה) ויסודות  שלא התורה"ק  החת "ס  על ואי' ,

עד  תורה"ק  סודות  לומד בתחילה היה

הק ' רבותיו אדלר שהכריחוהו  נתן ר' (הרה"ק 

זי"ע) ההפלאה בעל  מחמתוהרה"ק והיינו לזה,

שבבחי ' הז"א בבחי ' ה"ה הרמב"ן  שנשמת 

בו גילו  הק' שרבותיו אלא דהתורה"ק, הנגלות

חלק  גם להשיג החת "ס  וזכה שבדויד  היו"ד בחי '

הנג  שבתוך הרמב"ן .הסוד אצל כנ"ל לה

 õîç  ú÷éãáå úøéëî

ì"åçáå ÷"äøàá  õîç ú÷éãáá  åðéøåî âäðî

÷ñò [à הנוגעים הלכה עניני מכמה ודיבר

נוסע  שכידוע חמץ, ובדיקת למכירת 

לקיים  יצ"ו, ללונדון  הפסח חג על שנה כל מורינו

בדירת מיוחד חדר  מקבל ושם אם, כיבוד מצות

בדיקת זה בחדר  ועושה בפסח, שם שיהא אמו 

מוכר  שבארה"ק דירתו ואת  בברכה, חמץ

לבדוק  שליח גם עושה ומ"מ לגוי, חמץ במכירת

י "ד  בליל מחמץ שבארה"ק  דירתו  (בלא את

להפוסקיםברכה) שחושש והחיי"א מחשש (המקו"ח

סקל"ב) תל "ו סי' במ"ב שלא המובאים שסוברים

בדיקת מחיוב עצמו את  לפטור המכירה מהני 

גמור  חמץ בארה"ק בדירתו משאיר  ואין חמץ,

חמץ  על המכירה על לסמוך רוצה שלא כאן ,

לבדוק  הנ"ל חמץ בדיקת  מועיל וע"ז בעין, גמור 

בעין  חמץ בהדירה נשאר מי שלא (משא"כ

הדירה  כל מוכר ואח"כ  בדירתו בעין חמץ שמשאיר

שייך אין א"כ  חמץ, במכירת  בה שיש מה כל עם

אצלו  שיש בודאי יודע שהלא חמץ, בדיקת  בכלל ע"ז

בדיקת ע"ז שייך  ומה שם להדיא ומשאירו חמץ

.חמץ)

 éåä  õîç ú÷éãá  íùì úåøéëùã  ì"äáùä éøáã

äòåòø úåøéëù

øáéãå [ á שעושה בברכה חמץ הבדיקת  אודות

והקריא  בלונדון , שבדירה בחדר 

הלוי  שבט מ"ד )משו "ת סי' במי(ח"ד זה בנידון  שדן

חמץ  בדיקת שם לקיים ורוצה חמיו  בבית שנמצא

ומצדד  מחמיו , אחד חדר  שישכור  ע"י  בברכה

שם גבריאל )השואל נטעי שכירות(מח"ס שאין 

עומד  החדר  דסו "ס  כיון  בברכה מחייבת כזאת 

שכירות ואי "ז  המארחו חותנו לרשות בעיקרו

בזה, השה"ל שמפלפל מה ועיי"ש חז"ל, שכיונו 

שכירות הוי  ודאי זו דשכירות בזה השה"ל ומסיק 

השוכר  של השתמשות כל דאין  א. ב.רעועה, ,

המשכיר  מפקיר שמסתמא שוכר  כל כמו  דאינו 

זוכה  והשוכר משם שיוצא היות  שבבית  החמץ

בבדיקה, השוכר  חייב וע"כ מההפקר בחמץ

הפקיר  ולא מדירתו הבעה"ב יצא שלא כאן  משא"כ 

י"ד  לליל רק  החדר לו  דהשכיר דכנראה ג. החמץ,

מהני לא וזה בדיקה מצות  לקיים שמביא בכדי (כמו

הפסח) לימי השכירות  שיהא דבעינן מהב"י ואף שם ,

הוי אולי  הפסח לימי גם לו שמשכיר יפרש אם



לנפשך  חכמה דעה ל

שאם  שם מסיק  וע"כ  בעלמא, וערמה שחוק מעשה

בעל  חותנו  בשליחות זאת  יעשה לברך רוצה

הדירה.

äîøòäã àä ìò ãñåéî  õîç  úøéëî ïéðò  ìë

 éøù ïðáøãá

êà [â שנמצא החדר לשכור שנוהג מורינו אמר 

החדר  ששוכר  ומפרש  מאמו , בפסח בו

הפסח, ימי הוי לכל שבכך פסח אחרי ימים לכמה (וגם

שם  המונח החמץ כל את להדיא קונה וגם הערמה פחות 

כנהוג ) פתיתים (בעשרה שלו חמץ לשם מכניס וגם

בברכה, חמץ בדיקת  מצות  לקיים יכול שעי"ז

החמץ  דבדיקת  המצוה להפסיד רוצה שאינו 

בשליחותבברכה הברכה שיעשה השבה"ל (שבעצת 

דידיה) המצוה אין מ"מ חושש הבעה"ב שהשה"ל ואף ,

כהערמה נראה זה צורךשאולי  לו שאין לכל  (שגלוי

ועושה  החדר יקבל  השכירות ללא שגם זאת , בשכירות 

המצוה) עבור רק  חמץ כן מכירת של הענין כל מ"מ

של  היסוד על בנוי  בנ"י אלפי עליו שסומכים

שור  ע"א)התבואות  כ"א פסחים שור והקצות(בכור

בדרבנן  דהערמה שפוסקים אחרונים ועוד החושן

בגמ' וכדאי' ע"ב)שרי  קל "ט דס"ל (שבת  והיינו  ,

בלב  גמור בביטול החמץ את  שמבטלים  שכיון

על  לעבור  שלא ממונו  כל ליתן  צריך שהרי שלם

גומר  אחד  כל וא"כ  הפוסקים, כמ"ש  מל"ת שום

ולהפקיר  לבטל על בלבו לעבור  שלא כדי  החמץ

איסור  רק נשאר  אלא יראה, בל של החמור  מל"ת 

המכירה  מהני וע"ז  לאכלו , יבוא דשמא דרבנן

האם  בעין  גמור חמץ גם שמוכרים אלו האם [וצ"ע

שהרי בלבם, הזה החמץ לבטל שעליהם יודעים

לבטלו שאי "צ בדעתם שסבורים מהם יש  לכאו'

בדאורייתא  הערמה הוי  וא"כ  לגוי שמכרוהו  כיון 

בדרבנן, קודשולא במקראי בזה באריכות (ועיין

בזה) האחרונים שפלפלו מה שמלקט וה"נ להגרצפ"פ ,[

דבדיקת דרבנן  במצוה עצמו  שמחייב בענינינו 

הערמה. של בחי' ע"י חמץ

ò"éæ í" ùøäîä úèéù ô" ò äæá åâäðî

àéáäå [ãהמהרש "ם מדברי  למנהגו  (ח"גראיה

רצ"א) על סי' הסמוך בבן שם שמיירי 

אביו בבית  מיוחדים חדרים לו ויש אביו  שולחן

היה  לא החמץ וגם שלו  החדרים שאין בהם, שדר

חמץ  בדיקת על לברך  בכה"ג שיכול שם ומסיק  שלו

לו ויקנה כשכירות , הוי  דשאלה בהם שדר בחדרים

החמץ  כל י "ד  ליל קודם במתנה לו ויתן אביו

ששוכר  בענינינו  וכ"ש  עיי "ש , בחדרים, שנשאר

כהמהרש"ם  לנהוג וסומך להדיא, והחמץ החדר 

וכמש "כ  בגדלותו כמ"פ מורינו  [שהפליג לכתחילה

הידוע  האחרון  הפוסק שהיה ויקרא פר ' בדא"ח

הנסתר  עפ"י גם מתאימים היו  בנגלה פסקיו שכל

את בשלח דפר' בדא"ח לזה והסמיך  הסוד , ועפ "י 

שלו  א')הפסק  סי' ח"א מהרש "ם אכילה (שו"ת לאסור

שחרית, לפני  אכו"ש איסור  וכמו  הלל לפני ושתיה

כ"כ  מובן  הפסק אין  הנגלה עפ "י  שחלקוהרי  (וכמו

משה) באגרות  זה עליו פסק  מובן הסוד שעפ"י אלא

שהלל  וכדאי ' דשחרית, היחוד גמר  הוא שהלל היות 

והתחנון  יום, שבכל התחנון אמירת  תמורת הוא

כידוע דשמו"ע היחוד גמר  מתקנים הוא (שבשמו"ע

שיורד לא"ק, מאצי' עולים ובתחנון האצי', יחוד  וגומרים

ואכמ"ל ) הקלי' ולמקום הבי"ע לתחתית אף ].א"ק 

 õîç ú÷éãá áåéçá åîöò  úñðëäá éîéðô æîø

äîøòäã ïôåàá

 äìéâå [ äהזה בענין  פנימי  ורמז (להכניס סוד

של באופן חמץ בדיקת בחיוב עצמו

השרשי הערמה) צחוק  בחי' עי "ז  (שהיא שמתגלה

פינו) שחוק  ימלא שאז דלעת"ל הצחוק והיינובחי' ,

הם  החמץ של הקשות הגבורות  שכל בזה שמגלה

הם  הגבורות  כל ששורש וכנ"ל הטבה, בבחי' רק 

שהוא  הראשון הצמצום של הראשונה מהגבורה

שלא  הוא שהצמצום וכידוע השרשי , צחוק בבחי '

יראה  שכך הפשוט ברצונו  ה' שפעל אלא כפשוטו ,

הנאצלים  יראו  שלא התחתון, הסתכלות מבחי '

כל  עי"ז להם ויתגלה האוא"ס  את וכו' והנבראים
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חמץ  בדיקת  וכשעושים וכו ', העולמות צמצומי

בבחי ' הוא כאילו שנראה באופן חמץ וביעור 

שחוק )הערמה בבחי' כאילו טפי(שנראה מסוגל

הנ"ל הגבוה שורש בחי' השורשלגלות (שהוא

וכנ "ל ) חמץ בשריפת להתגלות .שצריך 

íéé÷ì ãçà  ìëì áåéç ùéù  ú"÷ñôä úåéàø

 õîç  ú÷éãá  úåöî

øáéãå [å בספר מש "כ על לחלוק מאידך  עוד 

תשובות  ג ')פסקי  אות תל "ו שיש (סי'

יקיים  ששם מקום לו  שיהא לדאוג אדם כל על חיוב

תל"ו מסי ' לזה ראיה שם והביא חמץ, בדיקת  מצות

מבית היוצא שישראל שי "א במחבר שם שאי ' ס"ג

שלא  באופן בשיירא ויוצא לפסח יום ל' תוך הגוי

לבדוק  מחויב בזמנו החמץ שם לבדוק מקום לו יהא

שלא  כיון  משם, שיוצא קודם שלו  מחמץ הגוי  בית

הנ"ל  בספר  יליף ומינה אחר , במקום זו מצוה יקיים

לאדם  לו  ושאין  חמץ בדיקת  מצות  חיוב גודל

את לבדוק חייבו שהרי  זו , ממצוה עצמו להפקיע

בפסח, כלל שם יהיה לא היהודי  אם אף הנכרי בית

בפסח, ההיא בדירה יהיה הגוי  אם אף דעות ולכמה

ביעור , מצות לקיים כדי  חמץ שם לבדוק  צריך  מ"מ

מביתם  הנוסעים שאלו עפ"ז  בפסק"ת שם ומסיק 

א  אצל בפסח הוריהם ומתאכסנים בבית כגון חרים

לגוי חמץ במכירת  תכולתה עם דירתם ומוכרים

טוב  לא חמץ בדיקת  מחיוב עצמם מפקיעים ועי"ז

התורה עפ"י ואינו אחדעושים חדר ישאירו (אלא

בברכה  חמץ בדיקת שם ויעשו לגוי ימכרו שלא בביתם

ברכה) ללא מהדירה יציאתם בליל  או י"ד  עכ"ד ,ליל 

äæë áåéç  íé÷ñåôá åðéöî àìã åðéøåî úòã

æ"òå [æ מקור מצינו שלא שהאמת  מורינו  אמר

שמקשה  וכמו כזה, לחיוב בהפוסקים

השולחן  סי"ג )בערוך הוי(תל"ו חמץ בדיקת דאטו 

אינו הנ"ל בהלכה הפשט אלא עיי"ש, הגוף , חובת

בערוך  שמפרש כמו  אלא הנ"ל בספר שמפרש  כמו

היהודי שמשאיר שמיירי  שאני  דשם שם השולחן

ומיירי משם, כשיוצא הגוי בבית שלו החמץ את 

עדיין  יש  י "ד  בליל וע"כ  בפסח רק  לשם הגוי שיכנס 

שם  עדיין נקרא שלא שלו  החמץ על הישראל שם

היהודי שהפקירו ואף  י"ד, בליל זה חמץ על הגוי

מבדיקה לפטרו  לגבי  מהני  לא (עיי"שבצאתו

תכולתה הטעם) כל עם דירתו  שמוכר במי משא"כ  ,

שם  יקרא הפסח שכשיכנס  ויודע הפסח לפני לגוי

לכו "ע  חמץ בדיקת מחיוב בזה נפטר חמצו  על הגוי

מחיוב  עצמו שהפקיע בזה איסור  שום עבר  ולא

הרב דבשו"ע שאף  אח"כ [והוסיף חמץ, (סי'בדיקת

סכ"א) וסובר תל"ו השולחן , מהערוך להיפך  מפרש

הראשון  המחבר)דהי"א דעת שאף (שהוא ס "ל

לבער  היהודי  מחויב ער"פ  קודם לביתו הגוי שיכנס 

משם כשיוצא לקיים חמצו אחר בית לו יהא לא (אם

ער"פ) חמץ בדיקת מצינובו לא לשיטתו  אף מ"מ ,

החמץ, על אלא הגברא על היא חמץ בדיקת  דחיוב

בחיוב  הפסח קודם יום בל' שנתחייב היינו 

החמץ  לבער חייב ולכן החמץ, על דתשביתו

הגוי  בבית לקיים שמשאיר חמץ בער"פ יהא לא (אם

ביעור  מצות בער "פ )בו לו שיהא בענינינו  משא"כ

תשביתו מצות  בו שיקיים לבערו שלו  (ואתחמץ

מצות מקיים ג"כ שבזה לגוי להדיא מכר שבביתו החמץ

אריה) השאגת לשיטת  שיש תשביתו מצינו לא הרי

לקיים  י "ד  בליל שלו בבית לו שיהא הגברא על חיוב

חמץ בדיקת מצות ידוע בו  דתשביתו במ"ע (ורק 

יקנה  חמץ לו שאין שמי שמחדש  המנ"ח של החקירה

דתשביתו) מ"ע לקיים בכדי ויבערו ].חמץ

íäéáà  ìöà øãñä  ìéìá  íéçøàúîäì äëøãä

 øãñä êøåòì íîöò  åìèáéù íäéîç  åà

ãåò [ç הסדר העורכים לאלו ומוסר  הדרכה דיבר

עליהם  שיש  חמיהם או  אביהם בבית

יבליטו שלא הסדר, לעורך הביטול בענין להזהר 

עצמם  את יבטלו אלא עבודתם, ואת עצמם את 

הסדר עורך שמכוונים להבעה"ב לאלו הזהיר (ובפרט

אינו  הסדר ועורך וכו' האריז"ל  של הכוונות עם בהגדות 



לנפשך  חכמה דעה לב 

בזה) לבלוט שלא להשתדל עליהם שיש  כן ,נוהג 

הידועים  הק' הבעש "ט דברי את  לזה והסמיך 

שלשה  פרק ריש ברכות למס' בביאור בהם (שהארכנו

ולא שאכלו) בתפילתו , הש"ץ לבלבל שלא שהזהיר 

קטע  כל גומר כשהש"ץ רם בקול להתפלל להמשיך

ס"ה שבתפילה, אות התפלה עמוד  עה"ת )æ (בעש "ט

שכל  שאף פנימיות  עפ"י גם הענין  קצת והסביר 

כל  אצל ומתגלה הפסח בליל לחירות  יוצאים בנ"י 

עיקר  מ"מ מלכים, מבני  הוא אחד שכל איך  בנ"י 

הסדר עורך על שורה המלכות  (וכדאי'השראת 

את לו וימזגו המסובים שאר אותו שישמשו בפוסקים

וכו') בכבוד הכוסות  לפגום שלא להיזהר יש  וא"כ 

דבר  שהוא אצלו , בעיקר המתגלית המלכות ספי '

עצמו שיצמצם שע"י  לפעמים שנראה ואף חמור ,

לידע  יש מ"מ שלו, מהעבודה"י זאת ומפסיד מונע

עצמו  שיבטל שע"י  כן שהאמת לעשות  (כשצריך 

התוה"ק ) יותר ,עפ"י הרבה עבודתו תתעלה

[שכל  העבודות משאר  גבוהה הביטול שעבודת

שגבוהה  החכמה מספי' שרשה ביטול של בחי '

שמבחי ' וכדו ' ההתלהבות אש  של עבודה"י מעניני

המודפס  ברכות למס ' בביאור [ועיין  הבינה] ספי '

תשס "ח החכמה קכ "ד )בים אות  מברכין כיצד (פרק 

להיכנס  היא הסדר ליל שעבודת באריכות שמבאר 

בביטול  העובר  מונח שבעיבור  העיבור , לבחי '

אוכלת שאימו  מה כל ואוכל ברכיו בין דראשו גמור 

הק ') שותה(מצות  שאימו  מה כל כוסות )ושותה (ד'

לראות העובר זוכה הזה הגמור  ביטול ע"י  ודייקא

עיי "ש ]. סופו  ועד  העולם מסוף 

ò"éæ æðàöî  íééç éøáãäî äùòî

øôéñå [ è ר"א הרה"ק שסיפר  הזה בענין  מעשה

שפעם  זי"ע, הד"ח ממרן זי"ע ראטה

לאחוריו פסיעות  הג' לפסוע ורצה שמו"ע כשגמר

בשמו "ע  מאד שמאריך  אברך  שם שעומד  ראה

השמו"ע שיגמור  עד  לו  להמתין  הד"ח (כדין והוצרך 

שהיה השו"ע) לו  ואמר אליו  פנה השמו"ע וכשגמר  ,

היית שאם זמן, עוד בשמו"ע הארכת שלא נס לך

העולמות  כל מאבד היית קצת עוד (עלמאריך 

בעבורו  להמתין להד"ח ע"ז )çשהטריח ומוסיף ,

הש "י את  שעבדו אברכים כמה שהכיר ר"א הרה"ק 

_________________________

מארי ז. אינו כשהש"ץ הציבור ביד גדולה עבירה אומר שהיה זלל"ה הבעש "ט  בשם שמעתי לסיים וזלה"ק, ורוצה בניגונים ך 

כך  בין תפלתם, הציבור ויסיימו כלותם עד ימתין ואם מלהשפיע, ידו על ומעכבים בתפלתם מאריכים והם מהתפלה ענין איזה

להזהר  הציבור צריכין מאוד מה כן, ואם השכינה, אל להשפיע חזקים מוחין אח"כ לו יהיו ולא אצלו המוחין יחליש כך ובין

עכל"ק . הרבה. טובה ויאבדו ח "ו ככה יגרמו שלא ולהשמר

יותר ח. שמו"ע  בתפלת  אחד תלמיד עמד בחדרו, בפ"ע  מנין  לו עשה זי"ע] ראטה [הר"א כשרבינו פ"א המעשה, כאן נעתיק 

כזה  וישות  בחוצפה להתלבש  לך  אפשר האיך  בפ "ק , לו ואמר רבינו עליו והקפיד למנין, העשירי הי' והוא הקהל, מכל ארוך 

אחד  שאברך זי"ע , מצאנז הגה"ק  אצל מעשה הי' אחת פעם עליך. להמתין וצריך  העשירי, שאתה בעת  בשמו"ע, כך  כל לשהות

כמבוא  המתפלל, לפני לעבור שלא הקפיד כי יכול, הי' ולא חוצה לצאת  רב הצאנזער ורצה רב, הצאנזער אחר בשמו"ע עמד

א  דיר פין איך מאך שמו"ע , אביסל נאך שטייסט דיא ווען יונגערמאן רב, הצאנזער לו אמר השמו"ע, האברך  וכשגמר בשו"ע,

פאר  שטארק זיך  שרעקט  דבר בעל דער דאס מיינסט דוא ע "כ. גענוג, נישט דיר אין שמו"ע  מיין גאלאגאן, דוא עצמות, של גל

ווייניגער  האבין וואס  וחסידים צדיקים געווען איז עס איבער. אלעס וועגט  דאס  דעת, אפינטעלע איז  עיקר דער שאקלען, דיין

גרויס אין והתקרשות דעת געהאט האבין זיי ווייל שיעור, בלי גרויס והשגות , מדריגות צי געקימען צי זענען אין געארבעט,

שווער  ימיהם כל האבין וואס אזעלעכע, געווען  איז  עס  פערקערט ווידער אין חברים, דיא פאר אין רבי'ס, זייערע  פער ביטול

פינטעלע  דעס געפעהלט זייא האט עס ווייל גארנישט, צי ציגעקימען נישט  זענען אין זעך, געפלוגט אין געארבעט אין געארבעט

אלעמען, צי געקיממען צי זענען די גאנצין, אין צדיק  א פאר געווען מבטל זעך האבין וואס אלע  די ביטול, איז  דאס דעת  דעת.

חסיד, א פין מעשה א ווייס  איך  טרעטין. איינעם אויף  זאל ער אצדיק , פין קעשענע דע אין אריין זעך מעלייגט אז איז  זיס  וויא
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למטרה  להגיע הצליחו  ולא יותר  שעבדו  ויש

משום  הצליחו , וכן פחות שעבדו ויש העליונה

מורינו והסביר  הדור . לצדיקי  בביטול תלוי  שהכל

וא"כ  בעבורו ממתין שהד "ח הרגיש הזה שהאברך

החובה עליו  וכבודהיתה התורה דכבוד חיוב (מדין

המלכות ) ספי' כבוד  שבבחי' ולגמור הצדיק למהר 

להמתין  הצדיק  להטריח שלא כדי  בזריזות  שמו"ע

לו אמר  וע"ז  כן עשה [ומסתמא בעבורו, יותר 

ממשיך  היה אלא כן  עושה היה לא שאם הד"ח

ממ  חזינן  והרי  וכו '] הכל מאבד  היה זוומאריך עשה

וביטול  הישות ביטול בענין  הזהירות גודל ג"כ

על  שעולה הצדיק  את  לכבד בכדי עצמו  עבודת 

ביתהכל הראש בבחי' הוא הסדר של שהעורך  (וכנ"ל

הצדיק ) בבחי' שהוא הבית  אותו .של 

åúåãìéá  åðéøåî  íò  ìàøùé úéáäî  äùòî

ãçà [ éאת זה בענין  הזכיר  מהתלמידים

בילדותו מורינו  אצל שהיה המעשה

כ "ק  עם גור דחסידי  בביהמ"ד אביו  עם כשהתפלל

ועמד  בשמו "ע מורינו  שהאריך זי"ע, ישראל הבית

עליו שיעמדו השטיח להעמיד  צריכים שהיו במקום

לדוכן כשעולים הקבוע הכהנים מקום היה (ששם

אביו) של באמצע לתפילה להגביהו הגבאי  ורצה

בפוסקים  [וכדאי' אחר  למקום ולהעבירו  שמו"ע

סק"א) ק"ד סי' בשמו "ע (מ"ב להפסקה נחשב שאי"ז

מחמת אחר  למקום שם שעומד  ממקום עובר  אם

שמפריעו דבר יש כעת  עומד שהוא שבמקום

דה"נ  הגבאי  סבר ומסתמא התפלה, מכוונת

העומד  המתפלל להעביר  זה היתר  יש בענינינו 

מסתבר  ויותר  התפלה, לסדרי  שמפריע במקום

הבית בכבוד  פגיעה בבחי ' שהוי  הגבאי  שסבר

הרגיל, הסדר  כמו  השטיח לסדר יוכלו שלא ישראל

חסידים  המליצו צדיק בכבוד פגיעה דהוי ובכה"ג

שמו "ע  באמצע גמורה הפסקה אף  להפסיק  דיש

לעקרב  הרי יפסיק לא לנחש דאף דקיי"ל דאף 

במשנה  אי ' והלא להפסיק , יש ודאית  שסכנתו 

וכ "ק  עקרב], עקיצת עקיצתן דחכמים באבות

יפריעוהו ולא לו  שיניחו  רימז זי"ע ישראל הבית

לגמור משמו "ע שימהר באוזנו לו לחש ז"ל שאביו (אלא

יאריך ) ישראל ולא הבית שאדמו "ר  מורינו ופירש ,

בזה  ללמד רצה ישראל ילדי  בחינוך  הרבה שעסק

שאין  בכוונה התפלה חשיבות  גדולה כמה לילד 

ואופן . פנים בשום  להפריעה

íäá  ùé ' åãëå úåéøâéñå íéùð éèéùëúå ïåáñ

 éøëðì  íøëîì ùéå äù÷åð  õîç ìù ùùç

äðä,טוב ריח העושים ומוצרים סבון  בענין

שכתב  מה לדעת יש וכדו' נשים ותכשיטי 

הציון בשער  ברורה סקי"ב)המשנה תמב וז "ל,(סימן

ראוי שאינו  מטעם נוקשה מיקרי נשים תכשיטי 

מיני כל הכוונה נשים ותכשיטי  עיי "ש . לאכילה,

שהיו בזמניהם שהיה ובשמים קוסמטיקה ומוצרי

דהיינו נוקשה, כחמץ דינם והיה מחמץ, עשויים

ובל  יראה בל של איסור על בהם עוברים שאין

כיון  לבערו  מדרבנן  חייבים עדיין  אבל ימצא,

לאכילה. קצת שראוי 

 éøöåîå המצויים ובשמים סבונים קוסמטיקה

אלכוהול  בהם ומערבים שיש  בזמננו

דברי בשו"ת  עיין מחומצים. דברים שאר או חמץ

כ "ד )מלכיאל סי' דוד(ח"ד מצודות קי"ז)וס ' (סימן

כיון  בפסח, בהם להשתמש דאסור  שכתבו

לריח  הגורם הוא בהם המעורב שהאלכוהול

שמים  ירא לכל ויש המנהג, נתפשט וכן  שינדוף

[רק  הפסח, אלו  בדברים להשתמש  שלא להקפיד 

כן  וכמו  לפסח) כשר  שהוא מיוחד הכשר לו יש אם

_________________________

כמותו  נשמע  שלא נוראים סיגופים אונגעטאהן זעך האט אין לשבת, משבת פעמים וכמה רצופים, שנים כמה געפאסט  האט  וואס

והתבונן  ראה שבדורו, צדיק  א מיט געטאהן אטשעפקע האט  ער ווייל מדריגות , קיינע צי ציגעקימען נישט  איז  אין הענין, בזה

בתחילתו) ושיחות  דרושים דאהרן (עובדא דעת. איז  אלעס אז דעם פין מען זעהט  עכ"פ  הביטול, כח מגיע כמה עד



לנפשך  חכמה דעה לד

עם  למכור  יש בבית  לו  שיש הנ"ל הדברים אלו 

מכילים  שאינם ידוע אא"כ  לנכרי החמץ שאר 

מחמץ. העשויים תרכובות 

 åîëå שיק מהר"ם בשו "ת איתא סי'כן (או"ח

מערבבים רמ"ב) שהיו הרחה טבק  לענין

חמץ מוצרי  סקל "ג )בו תסז סימן במ"ב אף (כמובא כי

חמץ  מתורת  ונתבטל כלב מאכילת נפסל שהחמץ

החמץ  שתרכובות  כיון  מ"מ פסח, לפני כבר 

הוא  הרי  מכך  ונהנה הטבק  של הריח את  משפרים

להריח  כדי  ועשאו  שהתקינו כיון  אחשביה, בגדר 

ועין  לנכרי. חמץ במכירת למוכרו וצריכים בו ,

בהלכה המצוינים סק"ב)בשערים קי"ב שכמו"כ (סי'

תרכובות בו  יהיה שלא ליזהר  יש  שיניים במשחות 

להרבה  ס"ל וכן לפה, אותו מכניסים כי  חמץ, של

בזמנינו, סיגריות בענין  בהם פוסקים שיש  שכיון

הסיגריה, איכות  לשיפור  המוסיפה חמץ תערובת

בפסח, סיגריות  לעשן ואסור אחשביה בגדר  הר"ז 

כל  העצמי האיסור [מלבד חמץ, איסור מחמת 

רוב  שאסרו וכפי  רביז "ל שהזהיר  כמו השנה

סכנה]. מחמת הפוסקים

 õîç  ú÷éãá íãå÷ äìéëà øåñéàá

ïééòסק"ו)במ"ב תלא לאכול (סי' שיכול שכתב

ע"ז  ותמה הלילה, כשהגיע אף פירות קצת

עצמו המ"ב הלא זצ"ל בראנדסדארפער הגר"מ

סק"א)מביא הנ "ל  הסי' הראב"ד (בראש דברי את

בעה"מ) על  הוא (בהשגותיו המצוה זמן שעיקר 

המסייע  יום אור קצת  עדיין  כשיש  הלילה בתחילת 

פירות קצת  באכילת  אף  מותר איך  וא"כ  לבדיקה,

תחילת של העיקרי  זמן את להפסיד עלול בזה הלא

הלילה.

øàéáå אחר שרק  הזוה"ק דברי ע"פ מורנו בזה

נראים  הלילה מתחילת שעתיים

עדיין  יש  אז שעד וש"מ קטנים, הקטני הכוכבים

אור הוא קצת הקטנים הכוכבים נראים שלא (שמה

אז) עדיין שיש האור קצת  ארוך מחמת  זמן  יש  וא"כ ,

ר "ת  השקיעה)מזמן אחר דק' אור (ע"ב שמסתלק עד

זה  זמן  יפסיד לא פירות  קצת  ובאכילת הנ"ל,

הלילה. דתחילת 

 õîç  øåòéáå  úôéøù

'ãá  äðåë é"ò äáùçîä úùåã÷å  úøéîùì  äöò

 æ" îä úôøåùå äøéòáîä úåñåë

øáéã [à על עצה וביקש ששאל הבחורים א' עם

ואיך  בקדושה, המחשבה שמירת 

ולימד  וכו', ה"י טובות  שאינם ממחשבות לפיטר

ובתפילה  שבתורה"ק התלהבות  אש  שע"י אותו 

בחי ' כל שהיא ומבטלים שורפים וכו ' הבינה אש 

כוסות הד ' מסוגל ולזה היצה"ר , של המחשבות 

שבלב  הבינה של הקדוש האש  מבעירים שהם

ועי"ז  טובות שאינם המחשבות כל את  השורפת 

במחשבות המחשבה, קדושת לדרגת לזכות יכול

לזכות עצה בפרטות  לו  וייעץ ורמות, קדושות

שתיית בשעת שיכוין ידי על המחשבה לקדושת 

סטראשלער  ר "א מהרה"ק  שאי ' בפסח, כוסות  הד'

חושים, הד ' קדושת כנגד  הם כוסות שהד' זי"ע

יזכה  אותם שיקדש וע"י  ודיבור ריח, שמיעה, ראיה,

בפשטות שלכאו ' שאף  המחשבה, לקדושת ממילא

שהיא  המצה לבחי' יותר  שייך  המחשבה קדושת 

כידוע החכמה הבינה בבחי ' כנגד  הם כוסות (והד '

וליבא) אימא בבחי' מביא שהיא מרע דסור  ידוע הרי  ,

של  חושים הד' שיקדש  שע"י דהיינו טוב, לעשה

לקדושה  יזכה ממילא אז  וכו' והשמיעה הראיה

הקדושה  שהיא המחשבה קדושת  של העליונה

לקדושה  לזכות  וא"א גביהן, על העולה הגבוהה

קידוש  הקדמת  ללא המחשבה קדושת של העליונה

והשמיעה הראיה של שמקדימים החושים (וכמו

הראיה  קדושת כנגד  שהם והשני הראשון כוס שתיית 

ראשון) השמיעה(כוס שני)וקדושת אכילת(כוס לפני 

המחשבה)המצות  קדושת  – החכמה בבחי' וכן (שהם .

מרביז"ל כא)אי' סי' השבעה (לקו"מ קדושת שע"י 



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  להנשמתין

לשכל  זוכין הנ"ל החושים ד ' קדושת שהם הנרות 

והעינים  והחוטם הפה 'כי  אלוקי , בשפע הבא גבוה

המח  את מעוררין והם במח תלוים והאזניים

עיי "ש . וכו ' פנים בבחי ' קדם בבחי ' שיראה

 úåáùçîä úãé÷éå  úôéøù ––––  õîç  úôéøù

 úåöîåçîä

øùé÷å [ áזה המחשבותענין  ויקידת (דשריפת

וכו') הבינה באש  טובות  לענין שאינם

מרביז "ל וכידוע חמץ, ה)שריפת  סי' שענין (לקו"מ

שאינן  במחשבות  המח חימוץ בחי ' הוא החמץ

נהיגיèטובות ואנן  שאין , יהודה ר' כשיטת  נן

דשריפת כנ"ל והיינו בשריפה, אלא חמץ ביעור

דייקא, באש  הוא המחומצות  מחשבות ויקידת

ברקת טור ספה"ק  בשם ע"ז כהן והוסיף  (להר"ח

מהרח"ו) מתלבש תלמיד  החמץ בו ששורפים שהאש

של  האש שהוא ביותר רוחני גבוה אש שורש בו 

דעתיק  דגבורה האש שהוא דקדרוניתא בוצינא

האש  שורש בחי ' היינו  סתימאה, בחכמה המלובש 

שמאש  המאירה, אש  בחי ' הוא האש  ששם שבאצי'

החמץ, את  לשרוף הכח את  בנ"י מקבלים זו  גבוהה

את לבטל הכח בנ"י  מקבלים הזה האש בכח וכן

גמור  בביטול מליבם שעושים החמץ הדין (וכמו

החמץ) שריפת לאחר תיכף  חמץ .הביטול

 çñô áøòá ùéàä  åúåà  úééìúì  íòè

óéñåäå [â להא הפנימי  הטעם ג"כ  שזהו  להסביר

יש "ו הנוצרי האיש  אותו את שתלו 

פסח בערב שבגמ'דייקא הצנזורה בהשלמת  (כדאי'

מ"ג ) דף מגבורותסנהדרין היא טומאתו ששורש 

וכמש "כ  דהטומאה השמאל קו שבבחי ' הקשות

עשיו שקלי' מקומות  בכמה החכמה ים בספרי

דהטומאה  השמאל קו  כנגד היא אדום שורש 

וגו' תחיה" חרבך  "על וגבורותובבחי' הסיגים (שהם

דקדושה) הגבורה שורש  מיצחק שיצאו [וכמוהקשות

העולם  מלחמת עד  הדורות כל במשך  שראו 

_________________________

את ט. יחמיץ שלא מחמץ זרות  וממחשבות  חיצוניות  מחכמות  המחין את לפנות צריך שם, חיצוניות וזל"ק בחכמות חכמתו

י"א) (ויקרא שכתוב כמו בטמאה, אטום דמחא כשגלגלתא אבל רעם, ממנו יתעבד במחו, ויפגע הקול את כשיוציא כדי ובתאוות,

יראה  לו יהיה שלא גבורותיו", "ורעם שכתוב כמו הקול, תוצאות  שממנו יראתו, ישמר גם נשמע  קולו אין אזי בם", "ונטמתם

'ירד  ע "ב) כא ובסנהדרין ע"ב נו (שבת וזהו חכמה אין יראה אין אם יראה', אין חכמה אין 'אם ג) פרק (אבות וזה חיצונית ,

היוצא  קול בחינת  דא קנה החכמה בים קנה נעץ חיצונית, יראה הינו הגבורות , מהשתלשלות פירוש בים' קנה ונעץ גבריאל

באטימת  נעוץ הקול נשאר חיצונית , יראה דדהבא, סוספיתא בחינת שהיא הגבורות , השתלשלות ידי על הינו ס"א) (ברכות  מהקנה

רנ"ב) (פינחס  בזהר כדאיתא קנה", חית "גער ס"ח) (תהלים וזהו יחמיץ, שלא מוחו לשמר ועקר לבריתא ישתמע ולא השכל,

כי  מריבה, לשון גער, לשון וזהו חכמתך  תחמיץ שלא הינו מצה, חמץ מאותיות ותעשה ה"א, ממנה ותעשה תשבר חי"ת  קנה

יכנס שלא חכמתך  את  כשתשמר היינו דקדשה למשכנא יתקריבו דלא אחרנין, בסטרין מצותא עבדין דצדיקיא מריבה לשון מצה

על  דקדשה, בינה' קנה חכמה 'קנה כנגד אחרא, דסטרא קנה בחינת שהם רעים, בהרהורים תהרהר שלא חיצוניות, חכמות  בו

בין  שיש ומריבה מצותא כל כי ותאמין, דמותא סטרא תמן מחמצת , כדאיתא דמותא, סטרא שהיא חמץ, מבחינת  תנצל זה ידי

תלין" חכמים בקרב חיים תוכחת  שמעת  "אזן ט "ו) (משלי פרוש  וזה אחרנין, סטרין שיגרשו כדי אלא זה אין השלמים, הצדיקים

זה  שעל מחך , בטפי שפגמת על תוכחה, אותך  משמיעין שזה תדע, הצדיקים שבין מריבות שומע כשאתה ומריבה, תלונה לשון

גבריאל  ירד בחינת חמץ, בחינת  דמותא, בסטרא דבוק שאתה חיים", ארחות ישיגו ולא ישובון, לא באיה "כל ב) (משלי נאמר

מריבות  לך נשמע  היה לא מחך , נפגם היה לא אם ובודאי חכמתך , בים נעוצים חיצוניות חכמות הינו קנה, שנעץ ותדע  וכו',

מקול  רעה, מיראה ותשוב לה"א, מחי"ת  למצה, מחמץ לחיים, ממות  שתשוב כדי בשבילך, אלא המריבה ואין הצדיקים, שבין

קולך  יפגע אזי אטום, יהיה שלא חמץ, מבחינת  מחך  את וכשתשמר טובה לחכמה טוב, לקול טובה, ליראה פגומה מחכמה פגום,

(תהלים  פרוש  וזה שמחה", לב "ולישרי שכתוב כמו לשמחה, תזכה ואז  שבלבך, עקמומיות  ויתפשט  רעם, ויתעבד בגלגלתך,

יד  על מוחין בחינת  מצה, בחינת זה מריבה' 'מי סלה", מריבה מי על אבחנך  רעם, בסתר "אענך  עכל"ק .פ"א) רעמים. נעשה זה י



לנפשך  חכמה דעה לו 

רח"ל  לבנ"י הרציחות שעיקר  האיומה האחרונה

שבדור  אלא ימש"ו, הנוצרים - אדום בני ע"י  היה

במחזה  מש "כ נתקיים אדום גלות בסוף  האחרון

שיתערבו דניאל, שבספר  דנבוכדנאצר  הצלם

והחרס  הברזל וישמעאל )ברגליים עשיו ונכנס (קלי'

הרציחה קלי ' השמאל )ונתערב קו קלי '(שהוא  אצל

דטומאה)ישמעאל השתדלו(ימין וע"כ  ואכמ"ל]

לבטל  האיש הסנהדרין דאותו  הטומאה שורש 

הקדוש  האש שורש  בו שמאיר  ער "פ ביום דייקא

שורש  שהוא הנ"ל דקדרוניתא הבוצינא של

הרעות. הקשות  הגבורות

–––– ïåéìòä  íùøùì íúàìòä é"ò  úåøåáâä ïå÷éú

'àä íåöîö

ùøéôå [ãע"י הוא הקשות הגבורות  דתיקון

של  העליון לשורשם אותם שמעלים

הצמצום  בבחי ' שהיא דקדרוניתא הבוצינא

שערים, מבוא ספה"ק  בריש  כמובא הראשון 

שעושים  הגבורות  ענין בחי ' הוא שהצמצום

דהצמצום  זו גבורה אך  האור, על וכיסוי  הסתרה

תוכל  ידה על שרק  ההטבה, לתכלית  כולה הראשון 

וכדאי ' יבנה, חסד  שעולם הבריאה כל להתהוות

להטיב  ית' מרצונו היא הבריאה שכל הע"ח בריש

האין  הגדול מטובו  לקבל להם שא"א אלא לנבראיו 

והסתרת הצמצום בחי' מקודם שיעשה ללא סופי

וא"כ  וכו ', העולמות לבריאת  מקום שיתן הא"ס אור 

העליון  שורשם אל הקשות הגבורות כל כשמעלים

הראשון  הצמצום של הראשונה הגבורה שהוא

כל  שתכלית שיתגלה הגבורות, כל נמתקים

אחריתנו. להיטיב מנת  על היא הגבורה

åæçàðù úåøåáâäå  íéâéñä  ìë äãéøôî  äôéøùä

'àä äøåáâäî åìùìúùðå

ùøéôå [ä חמץ שריפת של הענין  שזהו עפ"ז 

מותר  נהיה שעי"ז לאפר שנהפך  עד

האפר  שסוד  וביאר פוסקים, להרבה בפסח בהנאה

את ששרפה האש שע"י  הוא השריפה שלאחר 

האשהחמץ של  הגבוה שורש זו באש  ושורה (שמתלבש

ברקת ) טור מספה"ק  כנ "ל  דקדרוניתא נפרד דבוצינא

שנאחזו היצה"ר  של והגבורות  הסיגים כל מהחמץ

הנ"ל, הא' מהגבורה באריז"לונשתלשלו  (וכדאי

בהחמץ) הגבורות  אחיזת עד מענין הכל ונתבטל

הגבורה  שהוא והשורש העצם ונתגלה שנשאר

הידוע  עפ"י טובה כולה שהיא הראשונה השורשית

מים  רוח אש  של יסודות  ארבע דבר בכל שיש

ונשאר  יסודות  ג' מתפרדים השריפה וע"י ועפר,

שבו  העפר  יסוד רק  הנשרף בתניא בדבר (כדאי'

ע"ב) (קכ"א וגו',באגה "ק העפר" מן  היה "הכל והלא ,

שור  על האפר מרמז שהיא וע"כ  הבריאה ותחלת ש

כנ"ל. הא' צמצום של הראשונה בגבורה

 õîçä úúáùäá é"øå ù"øã 'çîä 'á øåàéá

 úåàîèä úåéçä úúáùäå

øàéá [ å דסתם] יהודה ור ' שמעון  ר' בין  המח'

שמעון] ר' הוא יהודה דר ' פלוגתא בר 

או לרוח וזורה מפרר ע"י הוא חמץ ביעור האם

שריפה ע"י  רק  או לים ע"א)מטיל כ"א ,(פסחים

ברמ"א דאי' מה תמ"ה)והזכיר סי' דנהגו(שו"ע

בשריפה  החמץ לבער יהודה ר' כשיטת להחמיר 

שריפתו לפני החמץ על נפט לשפוך  אין וא"כ  דוקא,

החמץ  ונתבער  הכלב מאכילת  החמץ נפסל שבזה

שריפה ע"י  מסביב שלא נפט לשפוך אפשר (אלא

האש ) את  להגדיל מנהג החמץ את  בזה פירש וכן ,

שעשו העץ כף את החמץ עם ביחד לשרוף  בנ"י 

הרש"ש  מש"כ  עפ "י  החמץ, הבדיקת ס"ו עמו (שבת

כוורת ) תד "ה על  כשיטתע"א מחמירים דאנו  שהיות 

שהיא  נותר משריפת חמץ לשריפת  דיליף  יהודה ר'

ששריפתה  ההלכה דבנותר כמו וא"כ  דווקא, באש

להיות צריכה חמץ שריפת  ה"נ דווקא, בעצים

מעץ  הכף את בהשריפה נותנים וע"כ דוקא, בעצים

ומיניו בלולב גם שלכאו ' הוסיף  מהתלמידים [וא'

יד"ח  בהם יוצאים להמדורה להכניס  שנוהגים

למח' שהסמיך  הצפע"נ בשם לזה והסמיך  העצים].
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הפירוש  לגבי שבמכילתא ור "י  דר "ש המח' את זו

מפרש  שר"ש  הארץ, מן  רעה חיה והשבתי  בפסוק 

בעולם  הטורפות  רעות  החיות  כלל יהיו  שלא הפסוק 

העולם) מן וכו' האריות מפרש (שיתבטלו ור "י  ,

הטורפות החיות  ויתהפכו  שבהם הרע שיתבטל

מורינו וביאר  מזיקות , שאינן טובות  לחיות  הרעות 

מקיימים  דתשביתו שמ"ע לשיטתו שר"ש  בזה

החמץ  בהשלכת  אתכפיא דבחי ' החיצוני בביטול

מן  רעות חיות  דהשבתת  ג"כ מפרש וכו ', לים

ור "י העולם, מן  וסילוקם ביטולם ע"י  יהא הארץ

של באופן  תשביתו  מצות  שהוא דמקיים שריפה

המותר  לאפר החמץ בהפיכת  אתהפכא בחינת

יהיה  רעות  החיות בהשבתת ג"כ מפרש  בהנאה

טהורות. לחיות הפיכתם של  באופן

 àëôäúàå àéôëúà –––– äôéøùå íéì  ä÷éøæ

øàéáå [æ מה עפ "י  זו , במח' פנימי  ביאור מורינו 

דרכים  ב' שיש לעיל שנתבאר 

החמץ, בביעור  דרכים ב' יש  וכן עמלק, במחיית 

והשחתת ביטול ע"י החמץ לבער  אפשר שהרי 

לרוח  וזורה מפרר בחי' שזהו שלו  החיצונית הצורה

לים מטיל מאיסור או החמץ נתהפך  לא זו (שבדרך

ונתבטל ) ונפסד הושחת  אלא בחי 'להיתר [שזהו

בהתלבשות עמלק  מחיית בחי' זהו וכן  אתכפיא

חמץ  ביעור ודרך כנ"ל], הגבורה בספי ' הבינה ספי '

יותר  דרך היא לאפר החמץ שנתהפך עד בשריפה

דכל  הדין  בחמץ יש פוסקים לכמה שהרי גבוהה

מאפר  ליהנות ומותר בהנאה מותר  אפרן  הנשרפין

מאיסור  במהותו  החמץ ונתהפך בפסח, אף זה

הקלי ' שורש  ביטול בחי' על מורה זה וא"כ להיתר,

הקלי ' ולהפוך לבטל שיכולה הכתר  ספי ' ע"י 

שיכולה  הכתר  ספי ' [כמו אתהפכא. ובבחי ' בשורש ,

לכת "ר ]. הכר "ת  אף להפוך 

 øúëå äîëç –––– ã"áîå é"áî –––– é"øå  ù"ø

øàéáå [ç'ב בבחי ' הם יהודה ור ' שמעון  שר '

עמ"ס  בביאור  כן [וכמש"כ  המשיחין 

ע"א)ברכות  ה' תשס"ח (בדף החכמה בים שנדפס 

ער"ב) הוא (עמוד  התורה סודות  שגילה שרשב"י ,[

יהודה  ע"ש שנקרא יהודה ור' יוסף, בן משיח בבחי '

דוד  בן  משיח בבחי ' דוד  בית  מלכות  שורש  יעקב בן

שביעור  ס "ל הוא וא"כ הכתר ספי' את שמגלה

וכנ"ל  הכתר  דרך  שהוא דוקא בשריפה חמץ

שהאש  ברקת טור ספה"ק בשם לעיל [וכמש"כ 

דקדרוניתא  דבוצינא מאש שורשו  חמץ דשריפת

הכתר ]. אש בבחי' שהוא

äìá÷ä úìòîå ,øúëå äîëç ––––  úåãéñçå äìá÷

 ÷éúòã øúëì  íìåòä úåãéñçä øçàù

óéñåäå [èהעבודה,לבאר בדרכי זה ענין 

הדרכים  ב' בבחי' הם זה שענין 

היא  הקבלה שדרך החסידות, ודרך  הקבלה דרך  של

החכמה ספי' יוסף )בבחי ' בן בחי '(משיח שהיא

שמות של פרטיות כוונות  בריבוי התפילה עבודת 

הכתר  ספי ' בבחי' היא החסידות ודרך (משיח הק ',

דוד ) הפנימיתבן הנקודה בדביקות התפילה שהיא

כוללת זו  שכונה הפשוט ובאוא"ס ה' ביחוד  שבלב

מחתא בחדא הכוונות כל הבנ"י את  מש"כ (ומעין

הכתר  דספי' כוונה בבחי' שהיא מסי"נ כוונת לגבי

מחתא) בחדא הכוונות כל את  אצלה אלא שכוללת  ,

לדעת  באריכות )שיש  במקו"א שביאר שאף (מה

אם  מ"מ הקבלה, מדרך גבוהה החסידות  שדרך 

הקבלה לדרך  הכוונותחוזרים בריבוי (בתפילה

וכו') היינוהפרטיות  החסידות , דרך  הקדמת אחרי 

עד  כ"כ  חזק  באופן הפשוט ה' ביחוד  כבר שדבקים

לו מפריעות הפרטיות הכוונות ריבוי שאין

תוספת בבחי ' נהיות הן אדרבא אזי מהיחוד,

ביתר  היחוד  דרכן שמתגלה היינו היחוד , אל קישוט

בלקו"מ רביז"ל מש"כ  [בבחי ' ו')שאת ב', (תנינא

פעולות מתוך הפשוט אחדות  שתתגלה

אצלו אפילו מאד יקרה הבחי' שזאת  המשתנות,

הפשוט  באחדות  שכשדבוקים והיינו עיי"ש] יתברך 

הכוונות לריבוי  דרכה ויורדים הכתר, ספי ' שבבחי'

לעלות עי "ז  יכולים החכמה, ספי' שבבחי ' הפרטיות 
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שהיא  החכמה, ספי ' לשורש  שאת ביתר עי "ז 

עתיק  בחי' שבכתר , והנעלית העליונה הדרגה

ביתר  היחוד את  מגלה שהפירוד בבחי' שבכתר ,

הפשוט  יחוד רק שאינו קישוט, וביתר שאת

התחדשות בבחי ' אלא התמידי, התענוג שבבחי'

תמידי שאינו  תענוג שבבחי' רגע בכל היחוד

הפשוט התמידי התענוג את  כ"ז המחדש  (כמש"כ

ואכמ"ל ) .במקו"א

 úåöî ìë  íàä  íé÷ñåôä 'çîá éîéðô øåàéá

 àåä úéæë ìë øåòéáù åà ,'à äåöî øåòéáä

ò"ôá  äåöî

øàéáå [é דר "ש המח' לגבי  גם זה ענין שאשכחן

כנ"ל  דהנה הנ"ל, חמץ בביעור ור"י

בשריפה  החמץ לבער  ר"י כשיטת נהגינן אנן

וכנ "ל ) דהכתר הגבוהה דרך  על לכאו '(שמרמזת  ומ"מ

ר "ש  דעת  על גם דידן  חמץ בביעור  דסמכינן  צ"ל

ר "ש(וכדלהלן) שיטת בבחי' שזהו  (דרךאלא

ר "יהחכמה) שיטת דידן  בשריפה שנתגלה אחר

הכתר) מעל (דרך  מעלה ר"ש  בשיטת  יש שבכה"ג ,

ר "י  פרטיותשיטת בכוונות התפילה מעלת  (בבחי'

וכנ "ל ) החסידות דרך הקדמת .אחרי

äðäã האם הביעור, במצות  הפוסקים בין מח' יש 

זמן  וכל אחת , מצוה רק  הוי  הביעור כל

המצוה קיימו לא החמץ את  לבער גמרו (וכךשלא

ודעימיה) יעקב להחוק חמץ ס"ל וכזית  כזית  שבכל או 

ס"ל  [וכן ביעור מצות  עוד  מקיימים שמבערים

מ"א)להנוב"י סי' ח"א באריכות(קמא ועיין ודעימיה,

לבאר  יש  והנה בתשובות]. ח"ג גבריאל בנטעי 

דביעור  הדרכים לב' הזאת  הפוסקים מח' גם ולקשר 

יהודה  ר' כשיטת  הביעור  בדרך דהנה הנ"ל, חמץ

על  מורה שהיא השריפה, שע"י הביעור שהוא

הביעור  בבחי' דהכתר , הפנימית בדרך  הביעור

א"א  שם הרי וכנ"ל, החמץ בשורש בפנימיות 

לחלקים הביעור  מצות את ולחלק  (לומר להפריד

בפנ"ע) מצוה יהא כזית  ביעור שהפנימיותשכל 

דרך  בבחי' [והוא לחלקים מתחלק  אינו והשורש

מדה  כל תיקון  על דגש  כ"כ  שמה שלא החסידות 

שדרך  שכיון  בפרטות, האדם שבנפש ומדה

לתקן  ובפנימיות , בשורש התיקון הוא החסידות 

שמ  ע"י הנפש  כללות אלקותאת גילוי בה אירים

להש "י  לשרשה הנפש בזה ולחבר  (שבזה ולקשר

וכו') און פועלי כל ממנה מתחלק יתפרדו לא בזה הרי  ,

ר "ש  לשיטת  משא"כ  נפרדים], לחלקים התיקון

וכו', לרוח וזורה מפרר ע"י הוא חמץ שביעור 

החיצוני הביעור בבחי' הצורה שהיא (בהפרדת 

החמץ) של  בזה החיצונית  חיצוני , תיקון  בבחי ' שזה

הוא  וכזית כזית שכל כהפוסקים לסבור אפשר

שעוסקת המוסר  בדרך למשל [וכמו בפנ"ע מצוה

כל  של תיקון וכל בפרטיות המדות בתיקון  יותר 

הזאת התיקון  שבדרך בפנ"ע מצוה היא מדה

בפנ"ע]. ופרט פרט  דכל תיקון להפריד אפשר 

ò"î éåäã é"áåðä úèéùë  çéëåî é"øàá âäðîä

 úéæë  ìëá

äðäå [ àé בעמח"ס זי "ע סופר  ר"ש  הגה"ק זקיני

סופר שלו)מכתב פסח של (בהגדה

היא  הביעור  מצות  שכל יעקב החק לשיטת מקשה

בעין  חמץ שמוכרים אלו דהנה אחת , מצוה

לכתוב  הרבנים דרך והרי לגוי, חמץ במכירת

שעה  בסוף המכירה שתחול החמץ מכירת בשטר 

וא"כ  קודם, נעשית  החמץ שריפת  ואילו חמישית

חמץ  ביעור מצות קיימו  לא החמץ שריפת בשעת

ולא  ביער  שלא חמץ ריבוי עדיין  ברשותו  יש  שהרי 

זו בשריפה חמץ ביעור  מצות  קיים ולא עדיין  נמכר 

מצוה  הוא הביעור  שכל שסובר יעקב השב לשיטת 

שאחרי לזה עצה נותן  סופר המכתב ואמנם אחת ,

עליו חלה שלא חמץ כזית עוד יקנה המכירה

תשביתו מצות ויקיים זו, בשעה וישרפנו המכירה

לקיים  אפשר למעשה אך  יעקב, להחק  אף  זה בכזית

חמץ  לקנות זו בשעה שמצוי בחו "ל רק זו עצה

בע"כ  וצ"ל זו, עצה לקיים קשה באר"י אך מהגויים,

הנוב"י כשיטת  סוברים בעין חמץ המוכרים שאלו
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וא"כ  ביעור, מצות  מקיימים שמבערים כזית שבכל

מקיימים  זאת בכל חמץ ברשותם יש שעדיין  אף

ששורפים. בחמץ ביעור מצות

ìò ïðéëîñ ,øúë –––– é"ø  úòãë äôéøùä øçà

 øúëì äãé  ìò úåìòì , äîëç –––– ù"ø úèéù

 à"áá ÷éúòã

äðäå [áé מתאימה הנוב"י ששיטת  לעיל ביארנו 

אפשר  שלשיטתו  ר"ש  לשיטת  רק 

אנו והלא כנ"ל, לחלקים הביעור מצות  לחלק

אלא  חמץ ביעור  דאין ר "י  לשיטת לחוש מהדרין 

על  החמץ המוכרים אלו סומכים ואיך בשריפה,

נ"ל, ר "ש שיטת על נסמכת ששיטתו  הנוב"י  שיטת 

שכבר  שאחר כנ"ל בזה הפנימי  הביאור אלא

האש  ונתגלה השריפה ע"י  מהחמץ חלק ביערו 

הכתר  דבחי ' כנ "להגבוה דקדרוניתא דבוצינא (אש

ברקת ) בחי 'מהטור את  ולגלות  לרדת שוב יכולים

דר"ש , הביעור דרך  בחי ' שהיא החכמה ספי '

הגבוה  התיקון  בשורש  שדבוקים שאחר שכנ"ל

ירידה  בבחי ' החכמה לספי ' הירידה הוי דהכתר 

העליה תכלית  דעתיקלצורך  לכתר דאריך  (מכתר

החמץוכנ "ל ) שריפת  אחרי וע"כ בדרך, חמץ (ביעור

הנשארהכתר) חמץ לגבי  עדיין)סמכינן נמכר (שלא

אף  חמץ ביעור  יד"ח שיוצאים הנוב"י שיטת על

הוא  דהנוב"י  שיטתו שיסוד מהחמץ, חלק  בביעור

דבר  בכל חמץ שביעור  ר"ש  החמץ כשיטת (ביעור

החכמה) ספי 'בדרך שורש דרגת  בזה לגלות ,

היינו עתיק, פנימיות חכמה שפנימיות החכמה,

עתיק  ברחמי  שתהיה הגאולה את בזה לעורר

סלה. אמן דידן  במהרה דייקא

äôéøùá  õîçä øòáì  åðéâäðî íòè

ïéðòá [ à נוהגים אנו  הנה חמץ שריפת 

בשריפה  החמץ לבער  לכתחילה

ברמ"א וכדאי' ס"א)דווקא, תמה לזה (סי' והטעם ,

לדעת חוששים דאנו  שם במ"ב כמש "כ הוא

ביעור  אין דאמר יהודה כר' שפוסקים הפוסקים

בשריפה אלא בשריפה)חמץ שהוא מנותר ,(דילפינן

הטור דעת  ע"פ דזה שם בשעה"צ (שהשיגועמש"כ 

הרא"ש אביו כר')על  דפסקי  פוסקים דלהני שהוכיח

קודם  בביעור  אפי' זה דיקא, שריפה דבעינן יהודה

קיום  בעינן הפסח קודם יום בל' ואפי ' האיסור, זמן 

דייקא. בשריפה ביעור מצות

åìù õîçá äôéøùä àäúù øôåñ ù"øâä  úåöò

íåéä íéùåòù äöòäå

ë"ùîòå [áס"ב)ברמ"א תלה לבטל (סי' דאין

ששרף  לאחר אלא ביום החמץ

והנה  שלו , בחמץ שריפה מצות לקיים כדי  החמץ,

לפעמים  שהלא עורר  זצ"ל סופר הגר"ש  זקיני

הזמן בסוף  חמצו  שורף חמישית )האדם שעה (סוף 

מכירת וגמרו  הרבנים הקדימו שכבר  לפעמים ויש

הוי לא כבר השריפה בשעת וא"כ לגוי  החמץ

בשריפה, חמץ ביעור  מצות  קיים ולא שלו החמץ

מוכר  שאין המכירה בשטר לכתוב עצה בזה נתן (וזקיני

שיקנה  נוספת עצה נותן וכן לשרוף, שעתיד החמץ לגוי

שאין  גוי אצל מהחנות  חמץ כזית החמץ שריפת  לפני

שריפה  ומקיים לגוי נמכר לא זה (שחמץ חמץ מוכר

שלו) אלו,בחמץ בעצות  היום נהגו  לא ובאמת  ,

עם  להתנות בזה המנהג שהיום ושמענו וביררנו 

ברגע  אלא המכירה תחול שלא חמץ, שקונה הגוי

בשריפת וממילא האיסור, זמן שלפני האחרון

מצות בזה ומקיים הבעלים של החמץ הוי החמץ

שריפה.

åðéðîæá çñôä êåúá õîç àöåîä

íðîà [â בחג חמץ במוצא דורנו פוסקי  דנו 

בשו"ע דאי ' עצמו , תמו הפסח (סי'

הגרצפ "פ ס"א) ע"ז וכתב מיד , ויבערנו  שישרפנו 

עד ) סי' ח"א פסח קודש שהחמץ (מקראי שכיון

הנכרי  של קנינו  הוא בבית  לו)הנשאר ,(שמכרו

נכו שלא שאר יתכן  עם יצניענו  אלא לשרפו, ן
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הלוי  שבט בשו "ת אך  לנכרי . שמכר סי'החמץ (ח"ט

בביתוקטז) לנכרי  שנמכר  חמץ שהמוצא כתב,

עשרה  של מחיצה לכתחילה יעשה בחוה"מ,

הנמצא  נכרי של חמץ כל כדין סביבו, טפחים

כזו לעשות יכול כשאינו ורק  ישראל, ברשות

לנכרי, שנמכר  למקום החמץ את יכניס מחיצה,

את לשרוף מותר  שגם שיתכן שם עוד וכתב

למכירה  החמץ מכירת  את  דנים שאנו שאף  החמץ,

החמץ, מן  ליהנות הנכרי  דעת  אין הרי מ"מ גמורה,

לחזור  מוכן  ולהיות כהלכה לקנותו  דעתו אלא

ישרוף  שאם ודאי  ולכן לישראל, כהלכה ולמוכרו 

נזק , כל לנכרי בכך  יגרום לא שמצא החמץ חתיכת

כך . על מוחל שהנכרי לומר  ויש

 úôéøùì ïéúîî äéä àìù áø øò÷ñéøáä  íòè

 õîçä

äðäå [ã זורק שהיה מובא זצ"ל מבריסק  הרב על

לראותו ממתין היה ולא לאש חמצו

החמץ, לבטל חמירא כל אומר  היה ותיכף  נשרף,

ולא  לאש  לזרקו שליח ע"י החמץ שולח היה (ולפעמים

בעצמו) הולך  כחכמים היה דהלכה שסבר  וטעמו

דייקא, שריפה בעינן  ולא דבר, בכל חמץ דביעור 

בעלמא  מנהג בבחי ' רק הוא השריפה ענין וכל

דיסוד דס"ל הנ"ל והשעה"צ המ"ב כביאור דלא (היינו

כר"י) דפסקי הפוסקים לדעת  מחשש וא"כ המנהג ,

החמץ  השלכת בעצם ביעור יד"ח יוצאים מדינא

ובזה  החמץ איבוד  שזה שברה"ר  השריפה למקום

הזורה  כמו  לחכמים ביעור מצות ג"כ  יוצאים

עד  ממתין  היה לא וע"כ  לים, או לאויר ומשליך 

החמץ, שישרף 

 ãò àìà ïéîçô  åùòéù ãò ïéúîäì ö"àã àä

 áìë úìéëàî  ìñôðù

 íðîà [ä השריפה דטעם כהמ"ב דס "ל לדידן 

הפוסקים  שיטת  ידי לצאת  כדי הוא

אין  הנשרפין  כל לכאו' הרי כר"י, דפסקינן  הסוברים

וא"כ  פחמים, שיעשו עד  שריפה יד "ח בהם יוצאים

ולדאוג  החמץ על לעמוד צריכים היינו לכאו'

הרבה  ולוקח קשה דבר  שזה לפחמים, נהפך שיהיה

שריפתזמן  ולמהר האש להגדיל נפט השופכים (ואלו

הנפ  ישפכו ישפכו החמץ, שאם עליו, ולא החמץ סביב ט

והוי  כלב מאכילת החמץ את  פוסלין בזה הרי החמץ על 

לר"י) מהני דלא בנפט אלא בשריפה שלא חמץ .ביעור

 íðîà כששורף לר "י  שאפי' שנראה מורנו  אמר

מצות שמקיים האיסור  זמן קודם החמץ

כלב, מאכילת  שנפסל מרגע בשריפתו הביעור

דפסחים בתוספתא (עי'ובפוסקים(פ"ג )וכדאשכחן 

ס"ד ) תמה סי' הרב ובשו"ע הי"ב, חו"מ מהל ' פ"ד  רמב"ם

הר "ז  איסורו זמן קודם כלב מאכילת  שנפסל שחמץ

ביעור  מצות  קיום לענין  גם כן  י "ל וא"כ כמבוער,

מצות מקיימים האיסור זמן  שלפני בשריפה

ראוי שאין  עד  אותו  ששורפים בזה הביעור

כלב. לאכילת 

 çñô ìéì úãåáò

––––  äôä ïå÷éú –––– ùôðä ïå÷éúì ãçåéî  çñôä âç

 úåëìîä 'éôñ

 äðä [ à לתיקון מיוחד  שהוא הפסח חג סוד  ידוע

בספה"ק  שמאריך  וכמו הנפש , בחי'

עולם כהונת ספה"ק )ברית  ועוד  חכם שפסח (ובתורת ,

בחי ' וזהו נהי "ם, תיקון בבחי ' – הנפש  תיקון הוא

וכמרומז  ודלה, עניה בבחי' היא שהנפש עוני , לחם

בליל  ולכן מלכות , – פה ס"ח, פ"ה – פסח בשם גם

דרך  שזהו  פרטות  בפרטי הכוונות כל מכוונים פסח

המלכות.

'ãä àåä øãñä ìéì ø÷éòù àìôä éøáã øåàéá

 úåñåë

 äæáå][ á המובא פלא דבר  גם מורינו ביאר 

האריז "ל בביאור בכתבי  אי' (וכעי"ז



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  מא נשמתין

רז) ע' למהר"ל  הד'הגדה הוא הסדר  דליל שעיקר 

הוא  ולכאורה ברמיזה, הוא המצה וענין כוסות 

וכוסות מדאורייתא היא מצה שהלא תמוה

מ  ואחד  הנ"ל מדרבנן , עפ"י הוא בזה הפירושים

וכידוע  המלכות , תיקון היא פסח ליל שעבודת

אימא  ע"י נעשה בחיצוניות המלכות  שבנין

שתיקון  שאף  מובן  ובזה אבא, ע"י  ובפנימיות

דאבא  מוחין  שהוא המצה ע"י הוא דמלכות הפנימי 

הפנימי תיקון  רק זה אעפ"כ  דאורייתא, המצה ולכן

ברמיזה, הוא המצה דענין הכוונה וזה הנעלם,

בחיצוניות אך  ונעלם, פנימי  תיקון  שהוא היינו 

מוחין  שהם כוסות  הד' ע"י המלכות תיקון  עיקר

ואכמ"ל.] דאימא,

,ìåò úìá÷ ––––  çñô  ìéìá à÷ééã äãåáòä ø÷éò

 úåøîåçä éåáéø ïéðòå , íéðè÷ì  î"éöé øåôéñ

 çñôá

ë"òå [â עיקר שנעשית היחיד היו "ט הוא פסח

בבחי ' הוא שהלילה יו "ט, בליל העבודה

והעבודה  בלילות ", "ואמונתך בבחי' המלכות , ספי '

בבחי ' ליום, ולקשרו  הלילה את  לתקן  פסח דליל

לשון  ד'הזה' הזה" "הלילה ובחי ' יאיר", כיום "לילה

זכר . לבחי ' נוק' – מלכות – הלילה להפוך  היינו זכר,

äìéìáå,עול דקבלת בעבודה הרבה עוסקים זה

הקטנים, לילדים מצרים ביציאת לספר 

ועושים  המוחין, דקטנות  כעבודה נראה דלכאורה

מונח  להיות המלכות לתיקון עול, קבלת בבחי' זאת

מאיר  ואעפ "כ דקטנות , קטנות  ובבחי' עיבור  בבחי '

ביותר  הגדולה בדבקות זה במעי ע"י העובר (בבחי'

נר  עליו מאיר וכו' ומקופל וחתום סתום שהוא שאף אמו

סופו) ועד העולם מסוף בו .שצופה

 äìéìäîåמיני שכל השנה לכל כח מקבלים הזה

לא  עליו העוברים ועיבור קטנות

מונח  להיות כח ומקבלים מדבקותו , יפריענו 

אף  באלקות  פנימית ובהתבודדות  בדבקות

פסח  כליל המבלבלים, רבים בתוך כשנמצא

אף  בסעודה, ונורא נפלא שכינה לגילוי  שזוכים

המבלבלים והקטנים משפחתו  בני  עם (ואףשנמצא

פסח, ליל  עבודת בכח הוא תורה דמתן הגילוי בחי'

.ואכמ"ל )

 åäæå בהם שנוהגים החומרות ריבוי ענין גם

ואעפ "כ  קטנות , עניני  מיני שהם בפסח,

גד  בחי ' שהוא חרותנו זמן הוא שמיפסח לות ,

ביותר , הגדולה לחרות  זוכה הקטנות שמתקן 

מלכות כתר  ייחוד לקבלובבחי' זכה ז"ל  שרבינו (וכמו

הכתר  של המתנה ואת ישראל בארץ הגבוהים המוחין

שעבר  דקטנות הקטנות  תיקון הקדמת ע"י דר"ה

בארוכה) המעשה וכמובא ישראל  לארץ .בנסיעה

äãâää ø÷éòù  ùèéååàáåéìî ø"åîãà øåàéá

òùøä ïáä úà ï÷úì

äæáå [ã אדמו"ר מכ"ק  דאי ' הא את  פירש

זי"ע 22)מליובאויטש  ע' יא ,(לקו"ש

שיוצא  לפי "ז  ומדייק בנים, הד' כנגד  הם כוסות דד '

היא  שני  כוס על הנאמרת  ההגדה שעיקר פלא דבר 

הרשע הבן בהגדה כנגד הבנים שמסודרים הסדר (לפי

וכו') רשע שיש חכם בהגדה חז "ל בדברי  מדייק  וכן  ,

בצאתי לי ה' עשה זה בעבור הרשע לבן  לענות

נגאל, היה לא שם היה אילו  לו , ולא לי  ממצרים,

ולכאורה  הרשע, לבן שמדחים משמע ובפשטות 

מפסוק  לומדים יצי "מ סיפור מצות עיקר  והלא קשה

וגו'. "לי" ה' עשה וגו ' לבנך  דוהגדת  זה

 ùøôîå שאמנם זי"ע, מליובאויטש אדמו "ר 

אפילו לתקן הוא פסח של ההגדה עיקר 

"שם" היה אילו  שאומרים מה דכל הרשע, הבן את 

קודם  דהיינו דייקא, במצרים היינו נגאל היה לא

סגולה, עם להיות ישראל כלל שנבחרו קודם מ"ת 

להיות זכו  ולא אפלה ימי  בג' הרשעים מתו  וע"כ 

חובה  מ"ת  אחר הזה כהיום אך הנצחי, מעם חלק

שהוא  הרשע הבן  את  אפילו  לתקן  להתעסק  עלינו

וכו'. נדח ממנו ידח שלא ישראל מכלל חלק
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 àìì úåøåà  ùåôéçî  íéòùøä éùòî ùøåù

 çñô  ìéìá úåëìîä éìë ïéðáá  íðå÷éúå íéìë

øàåáéå [ ä עיקר שאדרבא הנ"ל עפ"י ביותר

מקום  לתקן הוא הסדר דליל תיקון 

אלקות גילוי שם ולגלות  הרשע, בן בבחי' הקטנות ,

שני כוס על אומרים ההגדה שעיקר  המופלג,

ספי ' של השם הוא דב"ן וכנ"ל, הרשע בן שכנגד

מאירים  אנו זה ובלילה האמונה, בחי ' המלכות ,

עד  הלילה, מצוות  ע"י האמונה את  כ"כ  ומחזקים

ג"כ  שנעשה הרשע לבחי' אף  האמונה שחודרת 

ב"ן . ושם אמונה בבחי '

 ùéå לתקן אפשר  דייקא הפסח דבליל עוד, להוסיף

ע"י הוא הרשעים מעשי דהנה הרשע, בן 

ללא  אורות  ותופסים ותענוגים, אורות  שמחפשים

בליל  הוא תיקונם ולזאת  התוה"ק , שנתנה הכלים

בנין  את הלילה במצוות בונים  אנו שאז פסח,

בחי ' שמקבלים ועי "ז  כלי , בחי' שהיא המלכות 

כלים  ללא דאורות  מפגם ויתוקנו  יינצלו  הכלי,

כנ"ל. רשעתם שורש שהוא

äçéîöäìå úåéåìâ 'ãä ìëî  ìöðéì  äæ äìéì çëá

äòåùéä

ïééòשלמה הגדול )בתפארת  לשבת (מועדים

פסחים  במס ' במשנה דאיתא בהא שמבאר

ושכר  הבבלי כותח בפסח עוברין  ואלו  ע"א) מב דף 

עובר  זה הרי המצרי... וזיתום האדומי וחומץ המדי

הארבע  כל לרמז  יש הזאת  דבמשנה וכתב בפסח,

מצרים. לגלות רמז המצרי  זיתום כמ"ש  גליות 

וכו '. בבל לגלות רמז  הבבלי äìéì כותח çëá  éë

 íéøöî úàéöé ìù ñðî  íéîçø  øøåòì úàæä

 úåéìâ 'ãä ìë çñôá  åðéìòî  íéøáåò úåéäì

,áåø÷á  äòåùé  åðì çéîöäìå ולכאורה עכתו"ד.

כאן  מוזכר  אינו דהלא הקדושים דבריו  להבין  יש 

וגלות גליות, הארבע מן אחד  הוא דזה יון, גלות

גליות. הארבע מן זה ואין כללי  גלות  הוא מצרים

éìåàå האריז"ל בדברי מצינו דכבר לומר  יש

שהוא  מדי  גלות עם יון גלות שצירף

הארבע  של החשבון זה ולפי  אחת. כגלות נחשבים

כדברי אדום מדי  בבל מצרים אכן  הוא גלויות

שלמה. התפארת 

ùéå דהנה תבלין בה ולהוסיף  התירוץ להמתיק

פרשת הליקוטים בספר האריז "ל רבינו  כתב

ולכן  הראש , כנגד  היה בבל גלות  והנה וז"ל, תצא כי

בו  כ"ח נאמר  ב' דהבא,)(דניאל  די  רישא הוא אנת

היה  ויון שתים, שהם הזרועות, כנגד  היו  ופרס  ומדי 

כנגד  הם וישמעאל ואדום א', שהוא הגוף, כנגד 

זה, גלות נתארך  ולכן  שתים. הם ולכן  הירכים,

רז"ל  וז "ש ארוכים. שהם הירכים, כנגד שהוא

שנתערב  מה לברר  זמן  כשיגיע משיחא, בעקבות 

רז"ל  אמרו  הזה, הגוף ועל הרגלים. בסוף  בעקבות 

על  שהוא שבגוף, נשמות  שיכלו  עד  בא דוד  בן  אין 

דאדם  ההוא בגוף  שנתערבו הקדושה תערובת

שהוא  כולם, כנגד  שקול היה מצרים והנה בליעל.

ובימות הגוף, כל על עליון  שהוא יו"ד, של קוצו  כנגד 

וכל  מכל, להעשות הבירור כל שיגמר המשיח,

ח')השאר  כ "ה בהם (ישעיה ויהיה לנצח, המות ובלע

צאתך  כימי  יאמר  אז  במצרים, כמו  גמור הבירור 

להוסיף  [ויש עכ "ל. נפלאות, אראנו מצרים מארץ

גלות לנו ונתחדש  הגלות, בסיום עומדים אנו  דכעת 

והוא  הציונות, קליפת  שהוא רב הערב קלי' של

נתגברה  כעת ולכן  דגופא, סיומא שהוא היסוד  כנגד 

הטמאים  הכלים של והנסיון  קדושה בעניני נסיונות 

רב]. הערב בקלי' נכלל הוא שהכל למיניהם

 éøä' בחי שהוא הגוף כנגד  הוא יון דגלות לנו

בעתיקא  אחוז  דז "א ידוע והנה תפארת ,

נה"י(אריך ) ע"י הוא ז"א של חיותו  דעיקר  היינו ,

יון (עתיקא)דאריך דייקא למה שפיר מובן  ולכן  ,

מצרים, בגלות נכלל והוא במתניתין  נמנה אינו

הוא  מצרים דגלות האריז "ל בדברי נתבאר  דהלא

גלות גם נכלל ובו  כתר, בחי' שהוא דיו"ד קוצו בחי '

והבן . יון,
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 çñô ìéìá úåáà  ïâî úëøá

é"øà  ïáì úåéåìâ ìù éðù è"åé  éáâì óòúñîäå

 úåáà ïâî úëøá øîåì ù" ùøä  úòãë åðéâäðî

äðä [ à בנה"ש זי"ע הרש"ש  רבינו  דברי  ידועים

שחל  פסח בליל אבות  מגן  אמירת  לגבי 

הוא  הרש"ש  וביאור  עכל"ק . וזל"ק בשב"ק , להיות 

מעריב  בכל הש"ץ חזרת  שאין  הא קבלה שעפ "י 

הם  החול דימות  תפילות  שכל משום החול דימות

חזרה, א"צ ושם דנה"י בנה"י הוא ומעריב בנה"י ,

גם  הרי  בחג"ת  שהם שב"ק בתפילת משא"כ 

אנו נוהגים וכן  הש"ץ, חזרת צריכה מעריב תפילת

המתפללים  שהמקובלים היות הרש"ש  כשיטת

וע"כ  הרש "ש כתלמידי נחשבים הרש "ש בסידור

הענינים  בכל הרש "ש הנהגות בתר נוהגים

בדברי זמנינו פוסקי  שדנו מה בכל [ואכמ"ל

אנו שכנ"ל וכו' הפוסקים כנגד שהם האלו  הרש "ש

כהוראת עושה ותלמיד  הרש"ש  כתלמידי  נחשבים

כמש "כ  רבים כנגד  ואף דאורייתא בדינא אף רבו

או"ה]. בהל' החזו"א

 øùôà  äæáù  íéëñî ì"æ  åðéáø óàù ïëúé

äìá÷ä úøáñ ô"ò  òéøëäì

ùéå [á הכלל שס"ל  אלו  הרש "ש בדברי  ללמוד

מכריעות בקבלה ברורות שסברות

מה  [ועיין הראשונים דברי  כנגד  ואף  להלכה,

החכמה, ים שו "ת בריש  זה בנידון  שהארכנו

רביז"ל לדברי שאף  שם בלקוטי וכתבנו (המובאים

שם) שהבאנו ללמוד הלכות שאין בתוקף  שס"ל

הלכה  הכרעת  לענין  מ"מ הקבלה מעניני  הלכות 

שאפשר  רביז"ל שמודה אפשר  הפוסקים במח'

כללי בספרי  וכדאי ' המקובלים סברת  עפ"י להכריע

קבלה  דברי  הפוסקים שנחלקו מקום שכל הפסק

ששאר  שי"ל בעניננו , גם י"ל ולפי"ז יכריעו ,

מגן  לומר שאין  הדין  כתבו ולא שסתמו  הראשונים

שס"ל  נראה א"כ  פסח, בו  שחל שב"ק  בליל אבות

משום  פסח בליל אף שב"ק  ליל בכל אבות  מגן לומר 

הקבלה  סברת  ע"פ הרש "ש מכריע וא"כ פלוג, לא

רביז"ל  גם מודה שבזה הראשונים שבין  המח' את 

כנ"ל].

 úåéåàøë íä  äìá÷ä  úåøáñù ì"ñ ù" ùøä

 úåøåøá

 úîàáå [âבדברי כעי"ז בנגלה גם אשכחן 

שאפשר  כ"ה סי' בחו "מ הרמ"א

אף  ולדורו לו  ברורות בראיות  לחלוק מובהק לת "ח

שכן  מוואלאז 'ין  הגר"ח כותב וכן  הראשונים, נגד

כותב  וכן  בראיות, ראשונים על לחלוק  הגר "א נהג

וכעי"ז  ולעו"פ, להש"ך  ס "ל שכן משקלאוו הגר"י

הם  קבלה ע"פ ברורות  שסברות הרש"ש  סבר 

אף  בכוחם לחלוק שאפשר  ברורות ראיות בבחי '

הראשונ  ים.על

 é"øà ïáì äìá÷ä úøáñ ô" ò  òéøëî àéðúä  ìòá

 úåéåìâ  ìù 'á è"åé øåîùì

ùéå [ã הם מסתמא אלו  רש"ש  שדברי לציין 

הספרדיים להפוסקים (הבא"ח המקור

הקבלה,והכה"ח) סברות ע"פ הלכות  שמחדשים

בעל  מרבינו  גם כה"ג שאשכחן  נוסיף  ואמנם

הקבלה  טעם ע"פ  למעשה הלכה שמכריע התניא,

הפוסקים המקובל )כנגד  המנהג בדבריו(וכנגד והוא ,

ס"ח)הידועים א' לבן (בסי' גלויות של שני יו"ט לגבי 

הפוסקים  שע"פ לחזור, ודעתו  לחו"ל שנסע אר"י

גלויות(דלהלן) של שני  יו"ט לשמור  צריך אין

בצנעה  מלאכה ועושה חול תפילת שם ומתפלל

הקבלה  טעם ע"פ  פוסק  התניא בעל ואילו וכו ',

וז "ל, גלויות של שני יו "ט בחו "ל שישמור 

 éëשבקריאת עליונים ויחודים שלמעלה רצון עת

הוא  טוב ויום שבת  וקדושת ותפילה שמע

לכל  למטה שמאיר רק והזמן  המקום מגדר למעלה



לנפשך  חכמה דעה מד

הטעם  ג''כ  וזהו לו הראוי בזמנו ומקום מקום

שני טוב ביום לארץ בחוץ עליונה קדושה ששורה

לחוץ  הבאים ישראל ארץ בני  גם ולכן  גליות  של

כמו לחזור שדעתם אף  היום בקדושת חייבים לארץ

עכ "ל. יו''ט. בהלכות  שנתבאר 

ì"öæ ïéøôìä à"øâäî áø  äùòîå äæá åðéâäðî

 úîàáå [äבהיותינו השנים כל נוהגים אנו כן 

בפסח  מבעיא [ולא ביו"ט בחו "ל

הלכה  ע"פ  גם כן הוי  שבזה ב"ב עם שם שאנו

באומאן  שהיינו  שבועות ביו "ט אף אלא כדלהלן,

בעה"ת כדברי  גלויות של שני  יו"ט נהגנו  ב"ב ללא

אלחנן  ר ' הגה"צ שמו"ר בזה ונספר קבלה], ע"פ

אצלו בהיותי תמיד אותי  שואל היה זצ"ל הלפרין 

ולא  דברי  שומע והיה זה בענין  שיטתי  היא איך 

מסכים ה  הוא אם ידעתי ולא עליהם, מגיב יה

אך  מסכים אינו שמסתמא וסברתי לאו , או  לדברי 

בעה"ת, על הנסמכים דברי נגד לטעון  רוצה אין 

עלמא, לחיי הנ"ל הגה"צ פטירת אחר  ועתה

הגה"צ  שנכד  פלא סיפור תליט"א אמי  לי  סיפרה

איך  הנ"ל זקינו  את לשאול ובא באר"י שדר הנ"ל

גלויות, של שני  יו "ט לגבי  בחו"ל כשהוא לנהוג

ואמנם  אותי, לשאול צריך זו שהלכה זקינו לו וענה

לא  אך בזה, דעתי לשאול הנ"ל הנכד  שבא בזכרוני 

כנ"ל, לו  ושאמר  אלי  אותו שלח שזקינו אז לי אמר

דעת נגד להשיבו ארץ דרך זה שאין  סברתי  וע"כ 

הפוסקים כדעת  לו ועניתי  מסתמא זקינו, (שסברתי

זקינו) דעת  הוא שרצונושכן לי  נתברר  עתה ואמנם ,

נשוב  צדיק  רצון ולעשות  כדעתי, לו שאשיב היה

ההלכה. זו  ולחזק לברר

äæá ïéáòùè ã"áàâ úàøåä

óéñåðå [å זצ"ל פאדווא העניך ר ' שהגאון בזה

לבני ובא מורה היה לאנדאן , גאב"ד

גלויות של יו "ט לשמור  בחו "ל שנמצאים אר"י

להורות קיבל שכן ואמר התניא, בעל הרב כדעת 

מנהגינו וא"כ זצ"ל, טשעבין גאב"ד  ישראל מגאון 

אף  עליו  לסמוך  הראוי וחזק  נאמן  יסוד  על מיוסד 

ולברר  להוסיף ראוי שמ"מ אלא בשעה"ד , שלא

הקדמונים. ממקורות הדין  יסוד

 àìà  íéðåùàøî ë" ë øå÷î ïéà åæ àéâåñ ìëì

íéðåøçàä éøáãî

ùéå [æ כ "כ מקורות  זו סוגיא לכל שאין  לדעת 

בש"ס  דהנה ובראשונים, דףבגמ' (פסחים

איסור נא) נהגו  שלא ממקום ההולך לגבי  הגמ' דנה

דעתו שאם האיסור, שנהגו  למקום בער "פ מלאכה

חומרות לנהוג א"צ משם שיצא למקומו  לחזור

מפני אלא הדין, מעיקר  שם שנמצא המקום

בחולין אי' וכן בפניהם, להתיר  שלא (דףהמחלוקת 

הביא קיא) ועפי"ז איסור, מנהגי עניני שאר לגבי ,

תצו)הב"י אר "י(סי' שבני חיים, אורחות  ספר  בשם

שני ביו"ט מלאכה לעשות אסורים לחו "ל שבאו

המח')בישוב מפני כל (היינו אך לחזור , דעתו אפי' ,

לחזור  דעתו אין אפי ' בנ"א לישוב הגיע שלא זמן 

להיות נקבע לא שעדיין  מלאכה לעשות מותר

שום  הב"י  הביא ולא וצ"ע. ע"ז  ומסיים כמותן ,

תמיד  שהולך  הפוסקים משאר  זה לדין  נוסף מקור

והרמב"ם)לאורם הרא"ש  הב"י(הרי"ף העתיק וכן  ,

בשו "ע לדינא א"ח דברי  ס"ב)את תצו לא (סי' אך ,

הנחת ולגבי התפילות לגבי הדין מה בשו "ע הזכיר 

ברור  מקור  אין  זה ענין  שלכל אשכחן וא"כ תפילין,

ובראשונים. בש "ס קדום

øå÷îåדברי על מיוסד  בזה ישראל רוב מנהג

והמבי "ט  הרדב"ז  ה"ה האחרונים גדולי

אין  לאר "י  לחזור  בדעתו שאם קבעו שהם והפר"ח

ולא  מנין ללא בצנעא חול של ומתפלל יו "ט נוהג

מקור  זה לכל אין  כנ"ל אך  בפניהם, מלאכה יעשה

בראשונים.

 âåäðì æ"ðáàäå èðàìñ  ù"øâäå ö" ëçä úòã

íù àöîðù  íå÷îë àðéãî

 òåãéå [çקסז)דהחכ "צ בן (סי' לענין כתב

לו שאין  לאר "י  הבא חוצה-לארץ
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באר "י כי  עראי, בדרך לא אף כלל שני יו"ט לנהוג

אר "י לבני לנהוג ואסור  שני , ליו"ט מקום אין 

וא"כ  תוסיף, דבל ל"ת על בזה יעברו  כי זו, בחומרא

וחולין  דפסחים הגמ' דברי את בזה לומר  שייך לא

משם, שיצא המקום חומרי  עליו שנותנים הנ"ל,

שבאר "י יודעים משם שיצא המקום בני  גם שהלא

גם  י "ל סברתו ולפי עיי"ש, ימים, לב' מקום אין 

ויודעים  מודים לחו"ל הבאים אר"י בני  שגם להיפך

ימים, ב' לנהוג חו"ל לבני  הגמ'שיש  (וכמאמר

בידיהם) אבותיהם יתחייב שמנהג  לחו"ל ההולך  א"כ ,

שבני באופן איירי הגמ' דברי [וכל מדינא, כמותם

המנהג  נכון כלל שאין ס"ל משם שיצא המקום

והגר "ש  לשם], שהולך המקום בני  שמחמירים

זצ  כהחכ "צ.סלאנט למעשה פוסק  היה "ל

æ"ðáàäå( תכד סי' פשטות(או"ח שגם טוען 

שסתמו והרא"ש והרמב"ם הרי"ף

בפשטות שס "ל משום פירשה, ולא ההלכה זאת

כשיטת סלאנט הגר"ש  פסק  וכן  החכ"צ, כשיטת

הוי הקבלה סברת לפני  דאף  חזינן  וא"כ החכ"צ,

הלא  [שבכה"ג הפוסקים, גדולי  במח' תלוי  זה נידון 

ומועתק  מלאכי  יד בספר המובא את לעיל הבאנו 

דברי הפוסקים שנחלקו מקום שכל במ"ב להלכה

יכריעו]. קבלה

äìá÷ä úøáñì ö"à åîò  åúùàá

ãåòå [è עם יחד  לחו"ל שהנוסע להוסיף  יש

הרדב"ז  כתב כבר בזה הרי  אשתו

בדעתו אף  גלויות , של שני  יו"ט לנהוג שמתחייב

לדינא הרב השו "ע ופוסק מעתיק וכן  (בסי'לחזור,

לדין תצו) הפר"ח פי' את  בזה הוסיף המ"ב ואמנם ,

שנמצא  כל ביתיה לאינשי דעקרינהו  'שכיון זה

זז  אינו לשם שהלך מקום באותו מרווחת  פרנסתו 

זה  דין נוהג אין הפר "ח בשם המ"ב ולדברי  משם',

באמת אך ב"ב, עם לחו"ל ליו "ט סתם בנוסע

ענין  שום ללא דאף הוא הרדב"ז דברי  סתימת

כנ"ל  וכ"פ  הדין, קובע עמו  אשתו  הרי  דפרנסה

הרב לשון בשו"ע פשטות  הוא שכן ח"ד במנח"י (וכ "כ 

ודאיהרדב"ז) הרי  אשתו עם לחו "ל הנוסע וא"כ  ,

הרדב"ז  לשון  כסתמות  לנהוג מדינא מקום לו  שיש

גלויות של ב' ביו"ט לגמרי  לנהוג הרב השו "ע ופסק 

והאבנ"ז  החכ "צ דשיטת צירוף  ג"כ לו שיש  [ובפרט

דסברת צירוף  לזה וא"צ הנ"ל, סלאנט והגר "ש

הקבלה].

 íðîà,עמו אשתו ללא אף  נוהגים אנו  כנ"ל

הנ"ל  הכלל משום ודעימיה, חכ"צ כדעת

שמביא  קבלה דברי הפוסקים שנחלקו מקום דכל

הנ"ל  הרש"ש  מדברי  ק"ו [והדברים יכריעו, בעה"ת 

הראשונים  על שם שחלק  אבות מגן ברכת  לגבי 

דעת שכנ"ל בעניננו  מכ"ש  הקבלה סברת  מחמת 

– ורא"ש רמב"ם רי"ף – הראשונים שרוב האבנ"ז

טעם  ע"פ  כן לפסוק אפשר שבודאי כהחכ"צ, ס"ל

הקבלה].

íðéà  ú" äòá éøáãù áø øòîèàñä éøáã

 ÷"îøäë

íðîàå [é בדרוש זי"ע רב שהסאטמער  נעיר

הנ"ל  בעה"ת  שדברי  לטעון רצה

הא  מבואר  הרמ"ק  שהנה הרמ"ק, כדברי  אינם

אלוה  לו שאין כמי בחו "ל הדר  שכל בחז "ל דאי'

מתעלים  אינם חו"ל דבני  מצוות  שכל משום שזה

השר  דרך  עובר  קודם אלא השכינה אל תיכף 

יורד  אינו  האלקי  האור וכל זו, מדינה על הממונה

רב  הסאטמער  הבין  ולפ"ז  באר"י, אלא בחו "ל

העליונים, דעולמות לאור מקושרת אינה שחו"ל

הטעם  שמפרש  בעה"ת  דברי  כנגד דזהו סבר וא"כ 

בחו"ל, גלויות  של שני  יו "ט לשמור  אר "י  לבן שיש

שבחו "ל  במקומו  מתגלה אינו האלקי שהאור  משום

בחו "ל  אין  להרמ"ק משא"כ  ימים, בב' אלא

עכ"ד . האלקי , דהאור  התגלות 

 ÷"îøä ìò  ÷ìåç  ì"æéøàäù  ç"àáä éøáã

êà [ àéבדברי זו הבנה נקבל אם אף באמת 

הבא"ח כתב כבר הרי (רב הרמ"ק 
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ה) סי' ישרים סוד ח"א, ראיותפעלים כו"כ לו שיש

אף  אלקית  התגלות  שישנה האריז "ל מדברי 

יסוד  אור  התגלות דפורים נס  כל שהרי א) בחו "ל,

בספר  האריז "ל מדברי ב) בחו "ל , היה וכו' אבא

עולם  מלובש  ישראל שבארץ ועו"מ תמיד  עולת

אצי ' מלובש  ובחו"ל היצירה, בעולם האצי '

שהאצי ' שניהם שוים ובשב"ק  העשיה, בעולם

התלבשות יש בחו "ל שאף  וחזינן  בבריאה,

האריז"ל  שכתב מהא ראיה מביא וכן דאצי',

מקום  בכל בנ"י  לכל להתקשר  יהודי לכל שיש

לבנ"י להתקשר  צורך  יש אר"י לבן  ואף שהם,

גילוי אצלם גם שיש  וש"מ בחו "ל, הנמצאים

מכריע  וע"כ ראיות. עוד  בבא"ח עיי "ש  אלקות 

בעולמות פועל חו"ל בן שאף שבודאי הבא"ח

הרמ"ק  בדברי נימא אם אף א"כ העליונים.

רב הסאטמער  הבא"ח כהבנת  גם הבין (שכן

הרמ"ק בדבריו) על חולק  האריז "ל למעשה הרי 

החי. כהאר "י  והלכה בזה

 ú"äòá  úøáñ  ìò  ÷ìåç  ÷" îøäù çøëä ïéà

úîàáå [ áé שהרמ"ק לומר  הכרח שום אין 

והראיה  האריז "ל, על בזה יחלוק

תמיד  פוסק שכידוע זי"ע מקאמרנא מהרה"ק 

הקאמרנער  סובר [ואף האריז "ל דברי פי על לגמרי

בפוסקים  ומח' ספקות  להכריע הנ"ל כשיטה בכ"מ

הרה"ק  העתיק ובכ "ז הקבלה], וסברות  יסודות ע"פ

האלו, הרמ"ק  דברי  את  בכ"מ בספרו  מקאמרנא

הנ"ל בבא"ח שמבאר כמו  שם וזה מבאר שהוא (אלא

האריז"ל ) יש בדעת חו"ל לבני  שאף  שבודאי והיינו  ,

הוא  השכינה אילן שעיקר אלא אלקית, התגלות 

באופן  לחו"ל האור והולך ובא ומתפשט באר"י

התפשטות בחו"ל גם שיש וכיון  מצומצם, יותר 

יש  וע"כ ימים בב' יורד  שם הרי האלקי  האור 

אף  היא בעה"ת סברת  וא"כ  ימים, ב' שם לשמור

פוסקלהרמ"ק  בעה"ת  הרי רב להסאטמער (ואף 

וכנ "ל ) .כאריז"ל

 éàðúá äëøá àìì äòðöá ïéìéôú çéðäì éâäðî

óàå [âéגלויות של שני יו "ט לנהוג שמנהגי 

להניח  מנהגי מ"מ לגמרי, בחו"ל

הלכה  שאם בתנאי  ברכה, ללא בצנעא תפילין

הרי הוא, גמור יו"ט שעכשיו התניא ובעל כהחכ "צ

כתב  שכן  מצוה, לשם שלא היא התפילין  הנחת 

שלום במשמרת  שפשטות(קוידנוב)לנהוג [ואף 

וכן  תפילין , אף  להניח שלא בעה"ת דברי  משמעות 

זי "ע  צדק  מהצמח מעשה הכולל השער  מביא

של  שני ביו"ט תפילין  שהניח אר "י  בן על שצעק 

שא"א  כותב עצמו  השעה"כ מאידך הרי גלויות,

בענין  להחמיר מקום ויש  מעשיות, על לסמוך

דאו']. ספק  דהוי תפילין

 ïéìéôúì úåéìâ  ìù 'á è" åéá ïéìéôú ïéá  ÷åìéçä

î"äåçá

àäå [ãé רוב הסכימו בחוה"מ תפילין שלגבי 

והחסידות הקבלה בדרך ההולכים

שהרה"ק  אף  הנ"ל, בתנאי אף  להניחם שאין

שיש  חוה"מ לגבי ג"כ  טען  זי"ע מבוטשאטש

הנ"ל ובתנאי ברכה בלי  להניחם להניחם אין (שאם

מצוה  לשם מכוין אין קיבלו)בחוה"מ לא ובכ "ז ,

בתנאי כשמניח שאף שסברו  זו, סברא הצדיקים

יו "ט  לגבי שנא מאי וא"כ חוה"מ, בקדושת זלזול הוי

הזוה"ק  שדברי וצ"ל התנאי, על דסמכינן שני

מיתה, חייב בחוה"מ תפילין שהמניח המפורשים

עד  בודאות הכרעה שזו חזקה יותר  הכרעה הם

משא"כ  תנאי, ולעשות בזה להסתפק צד ראו  שלא

אינה  גלויות של שני  יו"ט לגבי בעה"ת  סברת 

לחוש  יש  עדיין  וע"כ  כ"כ , בוודאות לגמרי  מכרעת 

צ"ע. ועדיין  דאו ', תפילין לגבי 

 é"øàá àöîðä  ì"åç ïá ïéã

 äðäå [åèאר "י בן לגבי הנידון היה הנ"ל כל

חו "ל  בן לגבי אך  בחו"ל, שנמצא

שוה  דינו  ההלכה נידון לגבי הנה באר"י שנמצא



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  מז נשמתין

אין  סלאנט הגר "ש וכ"פ  דהחכ"צ [שאליבא לחו "ל

עמו באשתו וכן גלויות , של שני  יו "ט לשמור לו 

הרב  השו"ע ופסק הרדב"ז דפשטות  אליבא הרי

אלא  גלויות ] של ב' יו"ט לשמור  לו  אין  מדינא

להסתפק , מקום יש הקבלה סברת  חלק שלגבי

שכתב  זי "ע מהרש "ב מאדמו "ר  מכתב יש דהנה

של  שני  יו"ט שישמרו  בחברון  שהיו חו"ל לבני 

לכאו ' שהלא בזה בחב"ד  גדול ספק  ונהיה גלויות,

מקום  כפי הולכים הנ"ל התניא דבעל אליבא

על  לחלוק הרש"ב דרך אין והלא שם, שנמצא

הקבלה  דסברת  הרש"ב דסבר  ואוי "ל בעה"ת ,

בחו "ל  שנמצא אר "י  לבן  רק  נוגעת  דבעה"ת

כפי ימים בב' אלא הקדושה לקבל יכול שאינו 

עתה  נמצא שהוא היות  עתה שם שנמצא מקום

חו "ל  שבן  בעה"ת מודה אך  חו "ל, לבושי תחת

תחת תמיד  נמצא שהוא היות  לשם לחזור שדעתו

קדושת מלקבל עבורו  מניעה זו הרי  דחו"ל השר 

כשנמצא  אף ימים ב' לשמור  וצריך א' ביום היו"ט

כ "ק  הסתפקו גופא בחב"ד [ואמנם באר"י,

הרש"ב  כוונת  שאולי זי "ע ומוהרמ"מ מוהריי"צ

לגבי לחורמא גם חששו  וע "כ בעה"ת  על לחלוק 

יכולים  הם אין שאולי  בחו"ל הנמצאים אר "י  בני 

הנ"ל, כבעה"ת תפילין)לנהוג להניח עליהם ,(שאולי

אף  לדידהו המכריע אחרון פוסק  הוא דמהרש"ב

אומרים  והיו בזה להורות רצו  ולא בעה"ת  נגד

שדעת כנ"ל יותר  נראה לענ"ד  אך  רב, לשאול

רק  דבריו וכל בעה"ת לדעת  סתירה אינה הרש "ב

מקי איני וע"כ  באר "י , הנמצאים חו "ל בני ל לגבי 

שיש  – אשתו ללא באר "י  הנמצא חו "ל לבן

ליכא  שבכה"ג מהרש "ב לדברי  בזה לחשוש

של  שני יו "ט לשמור  להם יש וע"כ  בעה"ת  לסברת 

גלויות].

 çñô ìéìá äçîù áåéç  ïéãá

øáéã מסתלקים דביו"ט האריז "ל דכתב מהא

לבוש  נעשה ואימא דאבא, הלבושים

דבליל  הוא אריה השאגת שיטת  והנה לאימא,

לשיטתו ראיה ומביא שמחה חיוב בו אין  פסח

פסחים במסכת  דאיתא הקרא (ע"א.)מהא דדורש 

ראשון  יו"ט ליל ממעט הוא 'אך ' שמח, אך והיית

שמחה מחיוב חג וכ "כשל עליו חולק סופר (והחתם

מצות לקיים המשמח מיין כוסות  ד' דבעינן הרשב"ם

ואכמ"ל ) בחגך, מקובלים ושמחת כמה לפי  והנה ,

[ועיין  לאבא לבושים מכוונים כן  פסח בליל

לבן  בגדי לובשים אנו  דלכן  שכתב ליעקב באמת 

שלובשים  זהב בגדי ולא בשב"ק, כמו פסח בליל

לבוש  אימא נעשה יו"ט דבכל מכיון  ביו"ט,

אנו ולכן זהב, בגדי בחי ' הוא ואימא לאבא,

שלא  בשב"ק  אבל ביו "ט, זהב בגדי לובשים

לבן , בגדי לובשים אנו  הרי  דאבא לבושים נסתלק

דאבא  לבושים מכוונים שאנו  פסח בליל כן  וכמו 

שפיר  מובן ולפי "ז  לבן ], בגדי לובשים אנו לכן 

שהוא  מכיון  פסח בליל שמחה חיוב אין  למה

קודש שבת  'ממחרתמעין בתורה שנקרא (וכמו

דשבתהשבת ') שמחה, חיוב מצינו לא שבשבת 

עונג בחי' חכמה)הוא בחי '(בסוד הוא יו "ט ורק

בינה)שמחה מה (בסוד  הזכיר לענין  [ומענין .

זיע"א  מסטראשעלע אהרן  ר' הגה"ק שכתב

שבת  בלשון  פסח נקרא למה (כדכתיב בביאור

שבת ) שבתממחרת בבחי' הוא שפסח מכיון 

ממטה  עליה בחי ' הוא קודש  דשבת קודש ,

אין , בסוד העליון למאציל גמור בביטול למעלה

אני בסוד  למטה ממעלה בחי ' הוא ופסח

אני להיות  ביחד שניהם הוא והעיקר דקדושה,

הידוע  עפ"י הבנ"י  פירש וכעי "ז  כחדא, ואין

בנ"י על השי"ת  האיר שלא שבפסח עליון אור

מלמעלה  אור  ובבחי ' אליו  ראוים היו  ושלא כסדר 

מסטרא  שקדושתה שב"ק בבחי ' והר"ז  למטה,

תלויה  שקדושתו סתם כיו"ט ולא דלעילא

דלתתא]. בסיטרא
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 ìèé÷  úùéáì

 áúë [ à טעם זצ"ל פראנק פסח צבי  ר ' הגאון 

קיטל  ללבוש ישראל בני נהגו  למה

לבן) הוא (בגד  האפיקומן  דהלא הסדר , בשעת 

אכילת הוא פסח וקרבן פסח, קרבן  אכילת  במקום

זו היתה הקדשים שאכלו  בשעה והכהנים קדשים,

גדולה, עבודה שהיא צדק הצמח [וכתב 'עבודה'

בעמידה  גדול בדביקות  הקרבנות  אכלו והכהנים

שמו"ע, בתפילת כמו לזה זה סמוכים ורגליהם

והיו שמו "ע] בבחי ' היתה קרבנות דאכילת

אנחנו ולכן  לבן בגדי  שהיו  כהונה, בבגדי מלובשים

שבית בזמן  הכהנים לזכר  לבן בבגדי  לובשים

קיים. היה המקדש 

øàéáå [á שידוע מה עפ"י דבריו  את  מורינו 

זיע"א  חיים הדברי  הרה"ק דאמר

הנביא  ואליהו  פסח קרבן  שוחטים ושנה שנה דבכל

שהם  ולמרות אמתיים, הצדיקים לכל ממנו  נותן

ארץ  קדושת נמשך הרי  ישראל, בארץ אינם

הוא  כאילו  נחשב זה והרי  הצדיק  מתחת  ישראל

דליל  דהקיטל א"ש  וע"כ בירושלים, ממש נמצא

בביהמ"ק . דהכהנים לבן  הבגדי  בדוגמת הוא פסח

æ"éôòå [â ששאל מה דרוש בדרך  מורינו תירץ

בפרק  דאיתא מה פלא דבר  אחד

ההלכות מבאר וקרבן  קרבן דבכל מקומן , איזהו 

אצל  משא"כ ההוא, הקרבן לאכול שמותר  והמקום

לאכלו שמותר המקום כלל מבואר לא פסח קרבן

ואינו בלילה. אלא נאכל אינו  הפסח רק  כתיב אלא

למנוייו. אלא נאכל ואינו  חצות . עד אלא נאכל

מקום  כלל מבואר  ולא צלי, אלא נאכל ואינו 

חיים  הדברי  דלפי מורינו ואמר  לאוכלו . המיוחד

מקום  לו אין  דבאמת  דמכיון  היטב מובן הנ"ל

הוא  שם נמצא שהצדיק מקום לכל אלא מיוחד

שנה  בכל פסח הקרבן  את אוכל הוא ושם ירושלים

ושנה.

 äáéñä

ìëá äáéñäå –––– äáéñä úåöî éøãâá 'çî

äãåòñä

äðä הוא האם הסיבה בדין חוקר מבריסק  הגרי"ז

ט"ו בליל לאכול שצריך  עצמו  בפני מצוה

קבעו שהחכמים אלא חירות , דרך  שהוא בהסיבה

הם  הענין  לאמיתת  אבל מצה, אכילת בעת זו חיוב

לומר  יש  או  והסיבה, מצה אכילת חיובים, שני

ומבאר  מצה. באכילת הוא הסיבה קיום שעיקר 

והרא"ש . הרמב"ם מח' הוא שזה

äðäãההסיבה חיוב כתב לא מהל 'הרמב"ם (בפ"ו

ומצה) אלאחמץ המצה מצות ז'גבי  (בפרק 

ו-ז) אדם הלכה חייב ודור דור  בכל בזה"ל, וכתב

יצא  בעצמו הוא כאילו עצמו  את  להראות  הוא

משם  הוציא ואותנו  שנאמר מצרים משעבוד  עתה

עבד  כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה דבר  ועל וגו'

ויצאת עבד היית  בעצמך  אתה כאילו  כלומר היית ,

הזה  בלילה אדם כשסועד  לפיכך ונפדית, לחירות

עיי "ש . חירות  דרך מיסב והוא ולשתות לאכול צריך

עצמו בפני מצוה הוא הסיבה דמצות  מבואר הרי

חירות, דרך מיסב והוא הזה בלילה וישתה שיאכל

המצה  אכילת בשעת  זו  למצוה קבעו  דחכמים אלא

בפני מצוה באמת אבל כוסות, הארבע ושתיית

ושתייתו אכילתו בשאר דגם כדחזינן היא עצמו 

בלא  מצה אכל אם ולפי "ז  משובח. זה הרי היסב אם

לא  וגם מצה במצות  גריעותא שום כאן  אין הסיבה

מצה  מצות  קיים דכבר  כיון  ויאכל, שיחזור  שייך 

בשלימות.

êà יצא לא הסיבה ללא מצה דבאכל כתב הרא"ש 

דסבירא  מכיון בהסיבה, ולאכול לחזור וצריך 

דמצה, המצוה קיום בעיקר  הוא הסיבה דדין  ליה
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שאכל  השמש לוי בן  יהושע רבי מדאמר  כן והוכיח

לדעת אבל לא. מיסב, לא אין, מיסב כשהוא כזית

הרי מצה אכילת בשעת מיסב כשאינו הרמב"ם

אבל  הסיבה, של הנפרדת  מצות  יוצא אינו  הוא

ובשו "ע  כהלכתה, קיים באמת  מצוה אכילת מצות

מצה  דבאכל היינו  לחומרא, הצדדים כב' פסקינן

הרא"ש  לדעת לחשוש ויאכל, יחזור  הסיבה ללא

כתב  ומאידך מצה, מצות מקיום חלק היא דהסיבה

כדעת וזהו בהסיבה, הסעודה כל שיאכל הרמ"א

[ומנה  בפ"ע, מצוה היא שהסיבה גינוהרמב"ם

כ "כ  נח זה שאין אף  הסעודה בכל להסב כהרמ"א

בזה"ז , כן  שמקילהאכילה משה הויגד  כדברי (ודלא

בזמנינו) אף בזה להסב צריך איטר דאף  קיי "ל דהא ,

כשאינו אף הוא הסיבה שחיוב וש "מ לו, נח שאין

נח].

äæá ù" äåøòä  ùåãéçå åáø  ìöà  äáéñä ïéã

 äðùîá [ à(ע"ב צט éðò (פסחים 'éôà

 ãò ìëàé àì ìàøùéáù

 áñéù לקמן ואי' ע"א). קח רבו(דף אצל שתלמיד 

אצל  אפי ' זה ודין רבו, לו  מחל אם מלבד מיסב, אינו

בשו"ע כדאי ' מובהק שאינו ס"ה)רבו  תעב ,(סי'

רבו אצל דהמיסב מהרי"ל בשם המג"א [וכתב

להסתפק  כתב שבע שהבאר  והביא הדיוט, נקרא

וכו', דברים בכמה מחמירין  שאנו רואים כי  בזה

והפמ"ג סק "י , יעקב בחק סק"ו)ועי ' כתב (א"א

לעשותה  כן  שמחויב דעה כשיש מצוה דכשעושה

אחרי הרי דלהפמ"ג ומשמע הדיוט, נקרא אינו

בזה  להחמיר  שנכון  שבע הבאר סברת לנו שיש

הפמ"ג  וסיים לכו "ע, כשמיסב הדיוט אינו  שוב

השולחן ובערוך  צ"ע']. ס"ז)'ועדיין  תעב מחדש (סי'

כדי כבודו  על ומחל רשות  הרב לו נתן  אם שאף 

לומר  שיכול מלהסב הוא פטור  ג"כ  להסב, שיוכל

כבודו. זה שאין רבו כנגד  להסב רוצה שאין

מרבו מחילה לו שכשיש שאף כותב שם והערוה"ש 

דאף  הנ"ל לשיטתו  והוא כשמסיב, הדיוט נקרא ג"כ

כנגד  להסב רוצה שאין  לומר  יכול מחילה לו כשיש 

הדבר  מן  פטור  הוא הרי  וא"כ  כבודו, שאי"ז רבו

הדיוט. ונקרא ועושהו 

 úìéçî øçà  ùôçì ãéîìúì ïéà íéîòôìù  íòè

äáéñä ïéðòì  åáø

úîàáå [ á אינם הערוה"ש דדברי נימא אם אף

נראה  לענ"ד  מ"מ לכו "ע, מוסכמים

מחילה  לבקש  שלא עדיף שלפעמים טעם לומר 

מבקש  אם שאף סברא יש וכן  זה, בענין מרבו

במציאות דהא למחול, שלא לרב סברא יש  מחילה

כדין  הסיבה לעשות אנשים להרבה קשה דימינו

ידיות עם כסא לו  שיהא או בעינן  שלזה וכהלכה,

משענת שיסובב או עליהם שישען שמאל בצד

ולהסמך  להשען שיוכל שמאל לצד שתהא הכסא

שלעליה הרגיל  דרך  אינו וזה משענת  ללא גבו יהא (ואז

בכך ) יוצא שבדיעבד  אף  חורין משענתבן ללא אבל

שאינו באויר  כתלוי ההסיבה הוי שמאל לצד

הסבה,

äðäå המצה כשאוכל הרי בהסיבה שמחוייב מי

ולאכול, לחזור  צריך  הסיבה (כדאי'ללא

שם) רמ"א ועי' ס"ז תעב סי' להדעותבשו"ע דחיישינן

לפעמים  דלדידן כיון וא"כ לעיכובא, הוי דההסיבה

כראוי ההסיבה לעשות  עם קשה כסא לו כשאין (היינו

שלא משענת ) אפשר  ואז כדין נעשה שלא חשש ויש 

שיודע  או הרב כשיודע א"כ המצוה, יד"ח יצא

הסיבה  יקיים שלא חשש  אצלו  שיש  עצמו  האדם

מחיוב  מדינא עצמו  לפטור לו עדיף  הרי כראוי

ידי יוצא ודאי שאז מרבו מחילה יבקש שלא הסיבה

מחילה  כשמבקש  משא"כ  כראוי , המצוה חובת

יקיימו שלא חשש  שיש הסיבה של לחיוב שוב נכנס 

משה ויגד בספר [ואשכחן  וכדין , רל )כדת  (עמ'

מסובין  שאין  בזמנינו  העולם מנהג ליישב שכתב

הרמ"א כתב והלא הסעודה, כל תעב במשך (סי'

שכל ס"ז) שהיות  ומפרש הסעודה, כל להסב שמצוה

ישוב  אצלנו  אין א"כ להסב רגילים אנו השנה

ההסיבה ע"י  חירות  והרגשת הוא הדעת  (ולפעמים



לנפשך  חכמה דעה נ 

ענין להיפך ) לנו  שאין הא לפרש נוספת סברא וזו  ,

אנו כשפטורים בהסיבה עצמינו  לחייב לחפש 

הלכה ע"פ  מורינו הימנה נוהג  הדין עצם לגבי (ואמנם

הרמ  דלא כדברי נוח, אינו אם אף  הסעודה כל  להסב "א

לו  נוח שאין אף שמאלו צד  על מיסב איטר דאף  קיי"ל 

הנוחיות ) בתר בהסבה אזלינן דלא ].וחזינן

äæ ïéðòì áøä øãâ øåàéá êéøö

 ùéå [âודאי דזה זה, דין  לגבי  רבי גדר  מהו  לעיין 

מאידך  אך כנ"ל, מובהק  רבו בעינן  דלא

ייחשב  דבר  איזה ממנו שלמד  אחד  שכל לומר א"א

שלמדו באבות  במשנה שמצינו דאף  זה, לענין  רבו

רבי וקראו  וכו' מאחיתופל שלמד מדהע"ה ק"ו

אפי ' או  א' הלכה מחבירו  הלומד  כ"ש  וכו' אלופי 

מצינו לא הסיבה דין לגבי  מ"מ וכו', אחת אות

שיושבים  ת "ח ב' כל דא"כ  בכה "ג, מהסיבה לפטור

לומד  אחד שכל מהסיבה שניהם פטורים יהיו יחד 

אבילותמחבירו והל ' קימה הל' לגבי אשכחן (ואמנם

אך מחבירו מתלמד אחד  כל יחד הלומדים חברים שכל 

זה) מצינו לא הסיבה פטור .לגבי

 áøì ìèáúäì  ãéîìúä ïåöøá éåìú áøä ïéðò

éìåàå [ã שרוצה התלמיד רצון  לפי דתלוי י"ל

עליו, לרבו השני  את  להחשיב

והיינו לרב, כתלמיד אליו התבטלות  בחי' ומרגיש 

מאחיתופל  ההלכות  ב' אלו כששמע דהע"ה שאצל

לאחיתופל  התבטלות בחי ' בנפשו הרגיש

אחיתופל  קיבל זה ומכח לרב תלמיד כהתבטלות

חידושים  איזה השומע משא"כ  לדהע"ה, רבי דין

התבטלות בחי ' ידם על מרגיש  אין  אך  מחבריו 

אצלו נהיים הם אין לרב תלמיד  כהתבטלות אליהם

רבו הרבי  הוי  במציאות אם [אמנם רבי , בגדר 

ומג"ש  ישיבה כראש  תורה, שמלמדו  אמיתי 

עד  לתלמידיו, בקביעות תורה ומלמד המרביץ

בהיותם  תלמידיו  שהם כל בפי  ונקראים שניכר 

אם  מסובים שאינם בודאי בקביעות, אצלו  לומדים

מרגישים  הם אין סיבה מאיזו אם אף  אצלו  אוכלים

הרגשת וענין אליו, התבטלות  בחי' אצלם

איזו רק כשלומד  רק  הוא שכתבנו  ההתבטלות 

וע"ז  כרבו  שנחשב הנ"ל במשנה ע"ז שאי' א' הלכה

ההלכה  זאת ע"י כשמרגיש  שהכוונה שי "ל חידשנו

לרב]. תלמיד כביטול התבטלות בחי'

ò"éæ äæåçäî  äùòîäî ì"ðäì àúëîñà

 àúëîñàå [ä מהמעשה י "ל אלה לדברינו

צופים  ברמתיים המובא

נב) אות מפשיחסא הרר"ב פ"א (מערכת שם, וז"ל

ז"ל  מלובלין  הרבי  שהרה"ק  איך [הרר"ב] סיפר 

שיהיה  כדי הלכה איזה עמו  ילמוד  שהוא לו  אמר

ולקח  הספרים לארגז הלך  ז "ל והרבי לתלמיד , אליו

אה"ע  שו"ע הספר  זה והיה ספר  איזה בכוונה שלא

הדין  הרבי  ומצא בכוונה שלא השו"ע ופתח קטן 

במעונו שהשמחה אומרים ומתי ברכות שבע של

עמו שסיים ואחר שלו, בחדר  אלו  דינים עמו  ולמד 

ואני שלי תלמיד אתה עכשיו  בפ"ק  ז"ל הרבי אמר

במעשה  הכוונה הנ"ל ולדברינו ע"כ , כ "פ. שלך  רבי

עמו ללמוד  שרוצה מקודם לו לומר  החוזה שהקדים

היתה  וכוונתו רבי, אצלו שיהיה כדי  הלכה איזה

שידע  והיינו הביטול, הרגשת  קבלת לענין להכינו 

הלכה  לימוד  לשם סתם לא ההלכה בלימוד שרוצה

ביטול  בחי ' זו הלכה ע"י  שיקבל אלא גרידא

כנ"ל. והיינו  לרב, דתלמיד 

 àì íà  óà áñäì àìù  íéãéñçä âäðî øåàéá

íáøî  äøåú åãîì

 éáâìå [å האדמו"ר רבם אצל האוכלים חסידים

ואפי ' להסב, שלא המה נהגו  הרי

שום  מעולם שמעו  שלא מהחסידים שיש את "ל

שמעו [שאם מנהגם, ליישב יש  ג"כ  מרבם, דב"ת

כנ"ל  כבר י"ל בזה הרי מרבם א' תורה דבר  אף

את גם המה מרגישים זו  לתורה שבצירוף שכיון

דברי בבחי ' הם הרי לרב דתלמיד הביטול בחי '
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א' אות אף מחבירו  דהלומד  הנ"ל באבות  המשנה

מרבם  תורה שום שמעו לא אם משא"כ רבו , מיקרי

מיקרי לבד הביטול שבהרגשת מצינו  לא לכאו ' הרי

הביטולרבו , מציאות שבעצם לדון מקום היה (ואמנם

ואיזה  טובות הנהגות  איזה מרבו בע"כ מתלמד עי"ז הרי

לדב"ת ) ג "כ  שנחשבים דברידברים ע"פ  וזה ,[

פמ"ח)המהר"ל ה' דין (גבורות  לו יש בעירו שרב

למד  כשלא אף  מובהק, כרבו  שדינו  הדור  כגדול

שבמקומו ומנהיג רב לגבי י"ל וה"נ כלום, ממנו 

למ  לא אם אף  מובהק  רב דין לו  יש  ד ובקהילתו

כלום. הימנו

íéëåæù óà  íéáåñîù íé÷éãöä  úâäðä øåàéá

íéðåéìòä íé÷éãöä éåìéâì

äðäå [æלגילוי הסדר  בליל שזוכים צדיקים לגבי

של  לגילוי ובעיקר הצדיקים נשמות

צדיקים  [או כבר  שנפטרו המובהקים רבותיהם

שבחייהם  אליהם] בחוזק  המה שמקושרים עליונים

ובכ "ז  מסובים, היו  שלא בודאי אצלם כשישבו 

פוטרים  הם אין פטירתם לאחר  המה כשמתגלים

היו שלא צדיקים על מעולם שמענו לא כי מהסיבה,

שמתגלים  אצלם הרגיל דבר זה שהיה אף מסובים

מעשיות ריבוי  וכידוע הסדר בליל רבותיהם אליהם

מלובלין  חסד התורת על המובא נזכיר  ולמשל בזה,

עמו תאכל שלא שני בזווג זוגתו  עם שהתנה זי"ע

אליו כשיתגלה שתפריענו  חשש  כי  הסדר  בליל יחד 

לגילוי הצדיקים זוכים [וכן זי"ע, צדק הצמח רבו

הוא  כי  אחד , כל של לרבו  ג"כ שנחשב זל"ט אליהו

הקבלה  ומשלשלת השמועה ממעתיקי היה

היד ], לס ' בהקדמתו הרמב"ם בדברי  כמבואר

מהסיבה  זה פטור  חז"ל תקנו  שלא הפשוט והטעם

נשמות לגבי  ולא החי  רבו אצל כשנמצא אלא

הוא  הדברים שמהלך עומק וביתר הצדיקים,

כדי כבודם על למחול הצדיקים נשמות  שמחויבים

בעוה"ז , תפקידם לעשות החיים הצדיקים שיוכלו 

דב"ת לדבר החיים הצדיקים יכולים איך דאל"ה

לידם, נמצא העליון  מעולם כשרבם לציבור

אלא  כנגדם, פה לפצות יכולים היו  לא שבחייהם

הצדיקים  שצריכים השי "ת שקבע הסדר  הוא שכן

כדי כבודם על מסוימת  בבחי ' למחול העליונים

ואדרבא  תפקידם, לעשות  החיים הצדיקים שיוכלו 

העליונים  הצדיקים של וחיותם רצונם עיקר זה

בהתקשרות המצוות  את  החיים בנ"י שיקיימו

היחודים  לחדש  הכח להם מוסיפים שבזה אליהם,

מקיום  ח"ו  להפריע רצונם אין  אך במקו"א, כמש "כ

המצוות.

 õøàä  ìò  åà äèîä  ìò  åéìâø –––– äáéñää úøåö

 äðä [à זי "ע חיים הדברי רבינו  מרן מנהג ידוע

המטה  ע"ג לגמרי רגליו  מעלה שהיה

לדעתו ראיה [ויש  המטה, על שכיבה כעין  להסיבה,

חיים הארחות  רבה מדברי  מדרש בשם ב' (אות

ילמדנו) מהתורה ומדרש להסיבה סמך וז "ל, שכתב

בהסיבה  שהושיבן  מלמד  העם', את 'ויסב דכתיב

מסובין  מלכים בני ïäéúåèî דרך ìò ïéöåáø

החיים) בכף  דגם (והו"ד  משמע רבוצין  וממש "כ

בדברי משמעות יש וכן המטה, גבי  על היו רגליהם

הלקט רי"ח)השבלי באופן (סי' היא הסבה דדרך 

"דרך  וז"ל, דכתב המטה על מונחות  שהרגלים

גבי על המוצעות המטות גבי  על להסב ההסבה

משמע  צידו ", על ושוכבין  ומטין השלחן אצל קרקע

גבי על שהמטה באופן  שהרי  המטה ע"ג דרגליו

נהגו וכן  המטה], ע"ג רגליו  גם להניח נוח הקרקע

בדרכיו, וההולכים דרכו  ממשיכי  צדיקים כמה

שסברו צ"ל כן  נהגו שלא הצדיקים רוב ואמנם

באלכסון  עשוי  הרגלים מקום היה דימיהם שבמטות 

נח') 'כסא בימינו הנקראת מטה להניח (כעין שאפשר  ,

ולאכול  לשבת  נח שיהא באופן  המטה על הרגלים

הרגלים  כשמניחים בימינו  רגילות  במטות אך כן ,

זה  באופן  המטה על בשכיבה האדם ומוטל עליה

חורין  ובן  חירות לדרך  נחשב ואי "ז  לאכול, נח אין 

רש "י  מדברי כן והוכיחו  כן, מו לאכול דף (ברכות 

וכו') בזמן ד"ה היה ע"ב "שהמנהג וזל"ק, שכתב

עכ "ל. הארץ" על  ורגליהם המטה על להסב



לנפשך  חכמה דעה נב 

äáéñä ïéãá  ä" éáàøä  úèéùá éîéðô øåàéá

 äðä [ á א"צ שבימינו הראבי"ה דעת  ידועה

הדין  מעיקר  כלל שאין הסיבה (היות

חירות דרך  ואי"ז בהסיבה, השנה כל  לאכול דרכינו

אך לדידן) כהראבי"ה, להלכה לפסוק  נוטה והב"ח ,

ואין  יחיד , דעת שהוא הראבי"ה על טוען  הב"י 

את לצרף  סמכינן  ענינים בכמה ורק כותיה, הלכה

שאין  דידן  נשים מנהג לגבי כגון הראבי "ה, שיטת 

ביאור  לבאר ויש  שיטתו , על וסומכות מסיבות

זה בענין דעתו פנימי  על  סמכינן בנשים דייקא (מדוע

כוותיה  לפסוק נוטה הב"ח דייקא .)ומדוע

äðåîàä ––––  äðéëùä ìà ìåèéáä ïéðò  äáéñä

 é" ùäá

 ì"éå [â הוא בפנימיות ההסיבה ענין  שהנה

שדבקים  המרכבה', 'יורדי בבחי '

הוא  הק' בשכינה הדבקות שדרך  הק ', בהשכינה

המנוחה, בים בדרך היחוד  דרך במאמר שהארכנו (כמו

תשס"ו) לנבואה החכמה זכו הנביאים שכל וכמו ,

ירדה  ואז במנוחה מטתם על כשהם השינה בעת 

הז"א)נשמתם שבבחי' בתורה"ק  היום במשך (הדבוקה

ההסיבה  ענין  וה"נ הק ', השכינה – המלכות  אל

השכינה, על כולנו נסמכים שאנו בבחי' הוא לדידן 

עצמינו אנו  שמבטלים ההסיבה בפעולת  ומראים

בבחי ' הק' השכינה על ונסמכים ונדבקים וכוחותינו 

בהש"י. האמונה על וסמיכה הביטול

 úìá÷ä é" ò äðéëùì  íéìèá  íéðåøçàä  úåøåãá

åðìù ìåò

 äæáå [ã,הראבי"ה דעת פנימיות לפרש יש 

עבודתינו עיקר האחרונים שבדורות

עול קבלת  של והרגשותבאופן  המוחין (שנתמעטו

שמים) מלכות  עול  קבלת  של  בכח התומ"צ וכל ,הלבבות 

אנו דבוקים הסיבה ללא שאף להסב, א"צ וע"כ 

וכמו שלנו , שמים מלכות  עול קבלת  בכח בהמלכות 

שפנימיות להסב, א"צ רבו אצל שתלמיד  הדין

רבו לפני  היושב שהתלמיד  כנ"ל, ג"כ  היא זו הלכה

דבוק  הוא וממילא לרבו, ובטל נכנע הוא הרי

רבו, עול קבלתו  ע"י  בהשכינה

ìò ïðéëîñ äðéëùäì  äáëøîä íéùð éáâì  ÷ø

ä"éáàøä

åðàå [ äלגבי הראבי "ה שיטת על סומכים לא

בנ"א, עדיין סתם שיש (שחוששים

ודבקות שמים מלכות עול קבלת  החסרים בנ "א

על בשכינה) סמכינן  נשים לגבי אך  שיטתו,,

המלכות לבחי ' מרכבה כידוע הן שהנשים היות 

להז"א) נוק ' את(הנקראת  ביותר יש ודאי  ואצלן ,

שמים מלכות עול קבלת  ומדות )ענין  מוחין ,(ללא

הסיבה  ללא אף  הק ' בשכינה דבקות והמה

כרצונו', 'שעשני לה' ע"ז ומברכות  מודות (שע"כ 

כמש "כ הכתר, לעולם עולות  המלכות שמספי'

שאשה במקו"א) להסב, צריכה חשובה אשה ורק  ,

הבינה לספי' מרכבה היא הנוק 'חשובה (שהיא

החכמה) דספי' להסב העליונה צריכה היא וע"כ

והב"ח  המלכות, ספי' התחתונה, לנוק' לרדת 

עוסק  היה עצמו שהב"ח כהראבי "ה, פוסק 

כידוע  הק ' בשכינה הדבקות בענין הרבה

הידוע מז)ממאמרו  על (בסי' חז"ל דברי  בביאור

שלא  תורתי , את עזבם על הארץ אבדה מה

לימוד  ידי על להדבק לשמה, בתורה עסקו 

הק ', בשכינה מרבים התורה היו שצדיקים (וידוע

אלו  הב"ח דברי מרגיש )é לשנן ג"כ  הוא וע"כ  ,

_________________________

תחלה י. בתורה ברכו שלא על כזה ורם גדול בעונש  להענישם מלפניו כזאת  יצא למה טובא לתמוה ואיכא שם, הב"ח וז"ל

בתורה עוסקים שנהיה היתה מעולם ית ' דכוונתו ונראה קלה, עבירה לכאו' ורוחניות שהוא בעצמות נשמתינו שתתעצם  כדי
התורה מוצא  מקור  השכינה וקדושת שהיתה ית' לשכינתו והיכל מרכבה המה היו הזאת  הכוונה על בתורה עוסקים היו ואם  וכו'

קישור  יהיה ובזה מכבודו מאירה היתה כולה והארץ דירתה קובעת השכינה היתה ממש  ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם ממש 
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כולם  האחרונים שבדורות  הראבי"ה סברת  את 

עול  קבלת ע"י הק' בשכינה דבקים

.àéשבדורותינו

úåñåë òáøà

 øåàéáäå , ò"ôá  äåöî ñåë  ìëã êëá äîã á"ö

 úåéîéðô  ô"ò

 ò"åùáתעד )או"ח שני(סי' כוס  שותה וז"ל, אי'

ולא  ראשונה ברכה לא עליו  מברך ואין

אם  כי  הגפן  פרי בורא מברכין שאין אחרונה ברכה

וכו'. המזון  ברכת של כוס  ועל קידוש  של כוס  על

ראשונה  ברכה לברך  האשכנזים בין והמנהג הגה:

במ"ב וכ' וכו'. וכוס כוס כל לשיטת(סק "ד )על הטעם

יש  בפ"ע מצוה הוי  וחדא חדא דכל כיון הרמ"א,

להבין , יש ועדיין בפ"ע . ברכה כוס כל על לברך 

לא  הרי  היא, בפ"ע מצוה אחת  שכל בכך דמה

הכוסות. בין דעתו הסיח

øàéáå מחלוקתם דשורש פנימיות עפ "י  מורינו 

ומהדו "ב  מהדו "ק  שבין בחילוק  תליא

הבירורים  שכל כתב שבמהדו "ק  הרש "ש, דסידור 

ובשאר  דקידוש , א' בכוס  נעשים הכוסות דכל

בירורים נעשים אין המוחין)הכוסות  מכניסים (אלא

המחבר , כשיטת הכוסות  בשאר  ברכה א"צ וא"כ 

בירורים  נעשים הכוסות דבכל ס"ל ובמהדו "ב

דכל  הכוונה וזהו הברכה, ע"י סיוע צריך  ועבורם

אחת בכל בירורים שנעשים היא, בפ"ע מצוה אחת 

הרמ"א. כשיטת  הכוסות בכל לברך יש  וע"כ בפ"ע,

äáéøò  äéúù  úåñåëä 'ã åéäéù ïéãá

øáéã [ à לארבע יין לשתות  חיוב על מורינו

יין  מצא לא דעדיין ואמר  כוסות ,

פסק  דהלא כוסות, ד' מצות  בזה לקיים שיוכל

ט)הרמב"ם הלכה ז פרק ומצה  חמץ וז "ל,(בהלכות

_________________________

דברים  לצורך  אם כי בתורה עסקו שלא זה חוק  שעברו עתה אבל אחד, המשכן והיה מטה של פמליא עם מעלה של לפמליא

ורוחניות  בקדושת  ולהתדבק  להתעצם נתכוונו ולא חכמתם להראות  להתגאות מו"מ לצורך  הדינים לידע להנאתם הגשמיים

השכינה  שנסתלקה פירוד עשו בזה הנה מיתתם אחרי גדולה למדרגה נשמתם שתעלה כדי בארץ למטה השכינה ולהמשיך  התורה

עוד  שמאריך (עיי"ש וכו' ואבידתה חורבנה גורם היה וזה קדושה בלי בגשמותה נשארה והארץ למעלה לה ועלה הארץ מן

הנרדמים). לבבות המעורר הטהור בלשונו

גבי יא . שנא' וזהו וזל"ק, תסד) עמ ' עטר"ת  שנת השבועות דחג ב' (מאמר מליובאוויטש מוהרש "ב מכ"ק  פלא דבר בזה ונעתיק 

כו', אדם מכל מאד עניו משה והאיש יהיה משה שלא  משיחא בעקבות דור שיהי' וראה  אדה "ר של ספרו ראה משה  כי
למאומה, נחשבת שאינה משה השגת לגבי ובפרט כלל להשגה  נחשבת אינה  שלהם שהשגה  והיינו אלקית, השגה  בהם 
כמה  שיהיו נפש במסירות יהי' זה וגם  ממש, בפועל המצות קיום יהיה רק ולב, במוח אמיתית עבודה  יהיה  שלא  וגם 
נסיון ובדרך "נ במס המצות ויקיימו מונע כל נגד ויעמדו והסתירים  העלמות בריבוי ונפש בגוף ועיכובים כו',מניעות

שהם  הזה היתרון מפני בעצמו השפלות  בתכלית היה כו', א"ס ועצמות פנימיות  מבחי' דוקא שבזה התחלה הנעיצות את  וראה

ע"י  דוקא הוא שבקרבו אנכי בחי' דגילוי בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש  ג"כ אמר ובדורו כו' ממנו הרבה גדולים

משיחא  דעקבות  בדור שבסוף התחילה הנעיצת והכיר שראה במה וביותר כו', פשוטה ובאמונה בפועל המצות  בקיום העם רגלי

שנכללים  בב"א משיח ביאת  זמן עד שיהיו הנשמות לכל היינו נשמות  רבוא לס' ראש שהיה דמשה הוא הענין [ופנימיות כו',

כמ ע"כ מהרגל מקבל שהראש  וכנ"ל כו', הנשמות עיקרי קבל בס"ר כמו"כ אנכי מבחי' הוא קבל העם רגלי מבחי' דוקא בדורו ו

כו', הרגל שבבחי' היתרון דוקא הוא הכיר ע "כ מהרגל שמקבל הראש  בחי' הוא ולהיותו כו', משיחא דעקבות מדור גדול יתרון

עכל"ק . כו'. דוקא שבסוף  התחלה נעיצת  מפני עניו שהי' וזהו כו'], בעצמו השפלות  בתכלית הי' בכ"ז  הסתכל וכאשר
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אותן למזוג צריך  האלו  כוסות "éãë ארבעה

" äáéøò  äéúù  äéäúùדעת ולפי  היין  לפי  הכל

שצריך  הרמב"ם מדברי לנו  הרי  עכ"ל. השותה,

עריבה תהיה לו(געשמאק )שהיין שקשה ומכיון 

יין  בשבילו מצא לא עדיין ולכן  בכלל, יין  לשתות

עריבה. שתייתו שתהיה

 ïéé  ìò  íéáðò  õéî  úåôéãò

 úîàáå [ á נוהגין הנ"ל הרמב"ם דברי מחמת 

ענבים  מיץ לשתות  דייקא בבריסק 

עריבה  תהיה שהשתיה יוצאים בודאי שעי"ז כדי 

והנהגות בתשובות  רמ"ג )כמבואר סי' ב' (חלק

נהגו זיע"א טשיבין  וגאב"ד  מבריסק  שהגרי "ז 

כהלכתו פסח בסידור  עוד  ועיין  ענבים, מיץ לשתות

(25 הערה ג ' פרק  ב' הגר"ח שמביא(חלק בשם

מיץ  שתה זיע"א שהחזו"א שליט"א, קניבסקי 

והנהגות בתשובות  [ועיי"ש כוסות, לד ' ענבים

משוחזר). ולא טבעי  ענבים מיץ יקח דמ"מ שכתב

הלכות  משנה בשו "ת ג"כ  פ"ז)[ועיין סי' י' (חלק 

עובדיה חזון  קכ"ה)ובהגש "פ עמ' אם (ח"ב דאדרבה

שכרו ויצא מזה סובל כי חירות , דרך  זה אין  יין יקח

דרך  בו  מקיים ענבים מיץ יקח ואם בהפסדו,

חירות.]

äæá î"âàä ìò  ääéîú

 äîúå [â פיינשטיין הגר"מ של פסקו על מורינו 

ג ')זיע"א סי' דודי קול בהגש "פ (מובא

משקה  שאינו  משום ענבים במיץ י"ח יוצאים שאין

שיין  שס "ל רשב"ם לדעת  חושש שהאג"מ המשכר,

בזה  לקיים המשמח יין על תיקנו  כוסות  דארבע

לנו יש  מדוע צ"ע כנ"ל אך בחגך, ושמחת מצות

הפוסקים  מגדולי  שאינו הרשב"ם לדברי לחשוש

עלינו טפי  ולכאו' תמיד, הולכים אנו  לאורם אשר 

דאזלינן  הפוסק שהוא הרמב"ם לדברי לחוש 

לא  הרמב"ם מדברי והלא המקומות, ברוב בתריה

אלא  המשכר  משקה להיות שצריך כלל משמע

סובל  שאינו מי וא"כ  עריבה, יהיה שהשתיה צריך

לו אין עליו עריבה יין שתיית ואין  כלל, יין  שתיית 

בידו שיש מי  [ואמנם כוסות, לד ' יין  ליקח

באופן  שכרות  של כח בו שיש יין  ליקח האפשרות 

עליו ערב יהיה היין שגם טעם לו ערב אין אם (ואף 

וכדו') ענבים מיץ עם יין שיערב או קל  יין לשתות  ,יכול 

שניהם]. ידי יוצא יר"ש  הרי

 ïééá úåñåë òáøà íåé÷ ïéðòá  úøçáåîä äöòä

 úåøéç êøã

 äôñåä) [ã דרך ובאמת  תשעו) – זו בשנה

למזוג  הוא זה בענין המובחרת 

מוהר"א  כ "ק נהג וכן ענבים, מיץ לו  ולהוסיף  היין

מיץ  על בתשובה שהבאנו  כמו  זי "ע, מבעלזא

תשע"ג החכמה שבים אריכותענבים שם (עיי'

ד ' ומצות יו"ט שמחת מצות  קיום  לגבי זה בענין עצומה

ואכמה"ל ענבים במיץ  שניהם )כוסות  ידי  יוצא שבזה ,

ובכ "ז  שביין, המשכר כח מקלקל אין ענבים שהמיץ

באופן  ביין ענבים המיץ למזוג יכולים בנ"א רוב

עליהם ערב המשקה שישיתשיהא רק  יערב אם (ואף 

כן  למזוג  שאפשר דעה יש ענבים, מיץ חלקי וחמש  יין

אם  וכ "ש  ענבים, במיץ וכ "ש  ליין, עדיין ונחשב במים, אף 

שנהג כמו ענבים מיץ שליש  ושני יין שליש  יעשה

בכך. סגי שודאי רב הבעלזער

 ãåçéä øîâå êùîä íéðåøçàä  úåñåëä 'áá

äöîä  úìéëàã

 àúéà'יאכל )בתוס לא ד"ה ע"ב צט בשם (דף 

הפסח  בערב מצה האוכל דכל הירושלמי

לנו הרי עיי "ש . חמיו , בבית ארוסתו  בועל כאילו 

בחי ' זה הרי  בזמנו פסח בליל מצה שאוכל דמי

היחוד  הוא דנרצה מבואר באריז"ל צ"ע והנה יחוד.

ה"א  נועם ויהי הפסוק את  ב'נרצה' אומרים וע"כ 

את המברך של היחוד כוונת  את  ומכוונים עלינו

תוס' כדברי  דלא לכאו' וזהו  בשלום, ישראל עמו 

דאלו ליישב ונראה המצה. באכילת  הוא שהיחוד 
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בשער  מבואר דהנה פליגי  ולא חיים אלקים ואלו

ו)הכוונות דרוש  הפסח כוסות(דרושי הב' דענין

הנקרא  אבא דמצד מוחין ב' בחי' הם האחרונות

אות וביאורים בהגהות שם ועיי"ש וגבורות , חסדים

לי וקשה ממוז "ל, כתוב מצאתי כך שמואל, אמר  ג',

'אימא' דמצד מוחין דהול"ל הם כוסות דארבע (היינו

מצה) אכילת ע"י שממשיכם דאבא מוחין ולא דאימא

דנ"ל  מגיה ששון שמן  הרב וכן הוא, משגה ואולי 

אימא. מצד

ìáà הכהן שאול חיים ר' האלקי  המקובל הגה"ק 

לו דנראה וכתב הגירסא מצדיק זיע"א דוויק 

שהכוסות אע"פ  אבא, מצד הגירסא לקיים דאפשר 

האחרונים  כוסות שני זה כל עם אמא, מצד  הם

נכנס  דאבא דדעת  חו "ג גם דאימא, בחו "ג שהם

מוחין  הם שהכוסות הרב, דברי פשט לפי  עמהם,

הכלל  לפי דאבא, מוחין הם והמצה דאימא

מו שיכנסו אפשר  שאי  עד שבידינו , דאבא, חין

מתלבשים  ואח"כ דאימא, מוחין  תחילה שיכנסו 

חו "ב  בשלמא, א"כ  דאימא, מוחין  תוך דאבא, מוחין

שנכנסו כיון  ס "ג, ע"ב שהם במצה הרמוזים דאבא

לכן  דאימא, חו "ב ראשונים כוסות בשני  להם קודם

דאבא  חו"ב להביא להביא במצה מכוונים אנחנו 

שהם  דאבא חו "ג אבל ס"ג, ע"ב גמט' שהם במצה

דאימא  חו"ג קודם במצה יכנסו  איך דאבא דעת

בשני מכוונים ולכן  אחרונים. כוסות שני  שהם

עמהם  להמשיך צריך דאמא בחו"ג אחרונים כוסות 

עכ "ל. דאבא, חו"ג

éøä האחרונים כוסות ששתי דהשד"ה מדבריו לנו 

באכילת שהלא מצה, אכילת  של המשך  הם

איך  וא"כ  דאימא דעת המשיכו לא עדיין  מצה

לכווין  צריכים ולכן דאבא, דעת  להמשיך אפשר

שתיית בשעת דאבא מוחין  להמשיך הפעם עוד 

הוא  היחוד  דתחילת הנ"ל מכל לנו הרי  וד'. ג כוס

עד  נמשך וזה תוס' כדברי  מצה באכילת  אכן 

דשניהם  לנו  הרי  היחוד , גמר  שהוא ד ' כוס  שתיית 

האריז "ל. דברי  והן התוס' דברי הן  אמת 

ñôøë

 ñôøëá úå÷åðéúä éáâì  äöò

 ìàù, בכרפס הסדר בליל יעשה מה אחד

מכזית יותר לאכול רוצים שהתינוקות 

וא"כ  נפשות, בורא אח"כ  לברך מחויבים הם ועי"ז

דיכול  מורינו וענה המרור. את  בזה פוטרים איך 

מאכלים  קידוש  אחר מיד  לאכול להם ליתן

שהכל, הוא וכדו')שברכתם עוף או ודגים ביצים (כמו

וע"י נפשות, בורא יברכו  שבעים שיהיו  ולאחר 

ולא  בניחותא ההגדה לשמוע יוכלו שבעים שיהיון

פרי בורא יברכו  בכרפס ואח"כ  וכו ', יפריעו 

מורינו נוהג וכן מכזית . פחות ויאכלו  האדמה

משקאות שאר  או מים ששותה [ומי למעשה.

בבורא  ונתחייב ההגדה באמצע שהכל שברכתן

אינו נפשות  הסעודה לפני דהשתיה נפשות בורא (והלא

לסמוך יכול אין וכן - בברהמ"ז הפוסקים לרוב נפטר

הגפן  על  שיברך עד שהלא הגפן בעל הבור"נ  לפטור

עיכול ) משיעור רב זמן יעבור רביעי כוס הרישאחר

שלפני אלא נפשות , בורא לברך  צריך לכאו'

כרפס ]. קצת על בפה"א שוב יאמר הסעודה

 äãâä éøåàéá

ìåëé íåéá øîåì ãåîìú , ùãåç ùàøî

 ãåòáî ìåëé àåää íåéá éà ,àåää

 àì äæ øåáòá , äæ  øåáòá øîåì ãåîìú ,íåé

øåøîå  äöî ùéù äòùá àìà éúøîà

.êéðôì  íéçðåîלפניך מונחים הגירסא (במכילתא

שולחנך ) על 



לנפשך  חכמה דעה נו 

äù÷äå הו "א היה איך זצ"ל, מבריסק הגרי"ז

מבעוד  מצרים יציאת  בסיפור דיוצאין

מקודם  אמר כבר הלא בניסן, בי"ד דהיינו יום

הא  על קאי ההוא וביום ההוא, ביום לומר תלמוד

זכור  העם אל משה ויאמר  בפרשה מקודם דכתיב

ויציאת וגו', ממצרים יצאתם אשר הזה היום את 

שם, הפסוקים מן  כדמוכח בניסן , בט"ו  היה מצרים

בחודש  מרעמסס ויסעו  מסעי  בפ ' מפורש כתוב וכן

ממחרת הראשון  לחודש  יום עשר בחמשה הראשון 

מצרים, כל לעיני  רמה ביד  ישראל בני  יצאו הפסח

על  קאי ההוא ביום שהפסוק  הו "א היה איך  וא"כ 

בניסן . בי"ד יום מבעוד 

õøéúå פסחים במס ' התוס' דברי פי  על הגרי"ז

ע"ב) צ"ט יוצאין (דף  אין ומרור דמצה

לפסח  דהוקשו  משום יו"ט תוספת של בזמן  בהן

הבשר  את  ואכלו דכתיב בלילה אכילתו  שזמן

המכילתא  של ההו "א גם היה וזה הזה, בלילה

בזמן  יום מבעוד  יהיה מצרים יציאת שסיפור 

יו "ט  שאר  של וסעודה דקידוש  דכמו יו "ט תוספת 

סיפור  כמו"כ יו"ט, תוספת  בזמן לקיימן  אפשר

של  בזמן יוצאין יהיו  פסח בליל מצרים יציאת 

הוקש  לא מצרים יציאת  דסיפור כיון  יו"ט תוספת 

יש  ומזה כן. דאינו זה' 'בעבור קרא קמ"ל לפסח,

לגבי שאשכחן במקו "א למש"כ  הוכחה עוד להוכיח

כיום  דדינו  המנחה פלג על שסמכינן  דברים כמה

לשיטת דערבית [קר "ש דאו' דינים לגבי  אף  הבא

יונה, רבינו  לשיטת  בלילה יצי "מ זכירת  ר"ת,

מדאו', דהיא הט"ז  לשיטת שבת ליל סעודת אכילת 

דלולא  יצי"מ סיפור מצות  לגבי כן  אשכחן וכאן

מפלג  והיינו  מבעו"י  בו  יוצאים היו מיוחד  קרא שיש

כנ"ל]. המנחה

 ééç éðá –––– çñôá åìà íéøáã 'â øîà àìù  ìë

 éðåæîå

÷" äøä [ à אמר זיע"א מזידיטשוב אייזק'ל ר'

רומז  דפסח המהרצ"א דודו  בשם

פ 'רנסה, הוא פסח של פ' דאות  ומזוני, חיי  בני על

כדכתיב בני  על רומז ס' ג )ואות קכח בניך (תהלים

על  רומז  ח' ואות  לשלחנך , ס 'ביב זיתים כשתלי

מזידיטשוב  אייזק 'ל ר ' הרה"ק הוסיף ועפי"ז ח'יים.

היה  גמליאל ר ' הגדה בעל כוונת גם דזה זיע"א

ידי יצא לא אלו  דברים שלשה אמר שלא כל אומר 

ומרור . מצה פסח חובתו 

øàéáå [ á שהוא 'כל' הנקרא הצדיק  הוא ד'כל'

כל  'כי הנקרא צדיק  בחי' יסוד  בחי '

שלא  וארעא'. בשמיא דאחיד  – ובארץ בשמים

ממשיך  היה שלא היינו  אלו , דברים שלשה אמר

ישראל  לבני ומזוני  חיי בני שהוא דברים שלשה

בנים  על רומז דפסח והיינו, חובתו '. ידי יצא 'לא

והגדת של החיוב על רומז  שהוא סח פה שהוא

להם  להגיד כדי להבנים הפה לפתוח שצריך  לבנך

'חיי', על רומז 'מצה' מצרים. יציאת  של הסיפור

ויכול  רפואה בו ויש דאסוותא מאכלא שהוא מכיון 

כמו 'מזוני ', בחי' הוא ו'מרור' חיים, ממנו להמשיך

וכל  כזית. 'מרורים' שהם מזונות על חז"ל שאמרו 

לא  פסח בליל מזוני  חיי בני  משפיע שאינו  צדיק

חובתו. ידי  יצא

óéñåäå [â שלש כנגד  הם ומזוני, חיי  דבני מורינו

שמהם  אנפין דאריך דדיקנא הוי"ות

שמות השלשה כל של הכללות  גם ויש השפע, בא

ברוחניות יש  וכנגדם 'שידוכים', בחי ' הוא שזה

בחי ' הוא והכללות חסדים, וגמילת  עבודה תורה

'בני על רומז ומרור' מצה ד'פסח והיינו  'יחודים',

עבודה  'תורה על וברוחניות בגשמיות , ומזוני' חיי

– הקרבנות  עבודת  בחי' הוא פסח דקרבן  וגמ"ח',

החכמה  ומח ביטול בחי ' שהיא מצה עבודה,

ע"י החכמה במח שנקנית  התורה על מרמזת 

חסדים, גמילות  בחי ' כנגד הוא ומרור וענוה, ביטול

וביטות המדות ושבירת תיקון  בחי' ע"י שזה

החפצה  נפה"ב שמרר המרור בחי ' שזה עצמיותו

חסדים  לגמול לה ממרר והוא עצמה בישות רק 

שידוכים, עניני על בגשמיות רומז  ו'כורך' לזולתו,
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לכל וברו שיהיה יעזור והשי "ת ייחודים. על חניות

וגמ"ח  עבודה ותורה ושידוכים ומזוני חיי  בני  או "א

אכי "ר . חי  לא-ל קדושים ביחודים  הכל ולייחד

íéé÷ì ––––  ÷" ùæá òùååäì ïåöø  úò àåä çñô

 êðáì  úãâäå

øôéñ [ã של זרע לו היה שלא אחד  שהיה מורינו,

שנים, עשרה שמונה של למשך  קיימא

ולפני זיע"א, שלמה התפארת  של הסדר  אצל והיה

פלוני אותו  אמר נשתנה, מה לומר  שהתחיל

היינו שואל', הבן 'וכאן  פסח, של בהגדה דכתיב

וענה  בזש"ק , שיוושע ישועות  לפעול יכולים דכאן

בזש"ק . נתברך  ואכן  צודק, שהוא שלמה התפארת

øàéáå [ äלפני רצון עת  יש  אכן מדוע מורינו

של  בזרע להיוושע נשתנה מה

צדוק  רבי  הגה"ק  שכתב מה עפ "י  לומר  ויש  קיימא,

כשמתפללים  פעמים דהרבה זיע"א מלובלין  הכהן 

אבל  קטרוג, זה על יש שונים, ענינים על להשי"ת 

אי זה על 'מצוה' לקיים שרוצים כשמתפללים

לקיים  מחויבים שאנו  כאן ולכן לקטרג, כלל אפשר

לאמר , ההוא ביום לבנך  והגדת של עשה מצות

כזה  תפלה ועל זו, מצוה לקיים שיוכל בן רוצה ולכן

לקטרג. כלל אפשר  אי 

 ô" òàå להתפלל יכולים ולכן פו"ר של מצוה דיש

לקטרג  אפשר ואי  השנה ימות  בכל  זה על

כח, תוספות  בזה יש  פסח בליל אבל כזה, תפלה על

דחוץ  מצות , שתי  לקיים שרוצה מבקש הוא דהרי 

לבנך , והגדת מצות לקיים גם רוצה פו"ר ממצות

שכולם  יעזור והשי "ת גדול, כח כזו  לתפלה יש  ולכן

ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני  בבנים יוושעו 

אכי "ר . לשמה

 ï" åðä øòùì ìåôéì  íéìåìò  åéäù àäá

àìå, äîäîúäì  åìëé שאם בספה"ק מש "כ ידוע

היו קטן רגע עוד  מתמהמהים היו  בנ"י

היו ולא טומאה דשערי  הנ' לשער ליפול עלולים

הלשם  דברי את  והזכיר  משם, לצאת  יכולים

כלל  על הללו דברים לומר שייך  איך  שהקשה

וראו המכות , עשר  את עיניהם מול שראו ישראל

וודאי הבריאה, כל ומחיה מהוה שהקב"ה איך 

פסח  קרבן  עשו  ועוד  ליום, מיום גדלה אמונתם

מילה, שתירץ)ומצות  מה .(ועיי"ש

øîàå דעשר באריז "ל המבואר עפ "י  די "ל מו"ר

כחות עשר ולשבר להכות כדי  היה מכות

דקלי', כתר  לשבר  היה בכורות  ומכות דטומאה,

מיום  עלו  ישראל שכלל מחמת דדייקא י"ל וא"כ 

זה  נתגבר  כן כמו הרי למדריגה, ממדריגה ליום

יצרו מחברו הגדול כל בבחי' הקלי ', כח זה לעומת

הימנו שהיא גדול התורה"ק כח עדיין להם היה (ולא

היצה"ר) כנגד  שכלל התבלין מחמת דייקא ולכן

ביותר  גבוה במדריגה היו כלישראל שראו (מחמת 

וכדו') נ'המכות שער שהוא כתר  קלי' בחי' נתגברה

יכולים  היו זו  קלי' על מתברים היו לא ואם דקלי '

ראיית להם מועיל היה ולא דקלי', נ' לשער ליפול

המכות התפעלכל לא הנ' שער שהוא שעמלק  (כמו

שער  כנגד מספיק שאי"ז והמופתים האותות כל  מראיית 

.הנו"ן)

 ï" åðä øòùî øúåéù 'éì÷î  åðéîéá äðëñä

æ" éôìåלפני ממש עומדים אנו דכעת לומר יש 

להכות צריכין  ואנו  המשיח, ביאת

המכה  את  לו וליתן הסט"א כוחות את ולשבר

מה  וזהו כוחותיו , בכל הקלי' מתגבר ולכן אחרונה,

הכלי על אמר  זי "ע אמונים משומרי אדמו "ר  שכ "ק

רומז  עצמו דשמו בלע"ז  אינטרנט הנקרא הטמא

[שער] נ' אינטער  נוטריקון שהוא טומאתו , גודל על

גדול  היותר  הקלי ' הוא זה שמכשיר היינו  ט'ומאה,

דקלי', נ' משער למטה עוד  שהוא להיות ששייך

צ"ב לכאו' למורינו)והנה א' ששאל  ידוע (כמו הרי ,

עוד  שיש המקור  ומאין טומאה, שערי  נ' רק  דיש

שערי מנ' למטה עוד  שהוא עמוקה יותר  קלי'

טומאה.



לנפשך  חכמה דעה נח

àìàפרשת הק' בזוהר איתא דהנה מורינו ביאר

מהתנין  מתיירא היה רבינו דמשה בא,

בהגהות שם וכתב מאוד , גדולה קלי' שהוא הגדול

הוא  דהכוונה זיע"א ויטאל חיים ר ' בשם אמת דרך

הצדיק  שגם הגדול התנין  הוא וזה דקלי ' עתיק דיש

קלי ' דהוא ממנו מתיירא ג"כ  רבינו כמשה הגדול

למשרע"ה  השי"ת  דיבר  כאשר היינו מאוד . קשה

מקלי ' משרע"ה שפחד  פרעה אל בא לו  ואמר 

לי האומר  הגדול התנין  שנקראת הגדולה פרעה

בבחי ' היא כזאת גדולה שגאוה עשיתני ואני  יאורי

עתיק  שבחי ' מקומות בכמה וכמ"ש  דקלי' עתיק

היא  שכנגדה הבורא של דקדושה 'אני' בחי' היא

היה  שמשרע"ה עשיתני, אנ"י  של דקלי' עתיק  בחי '

אבא יסוד  היה (חכמה)בבחי' ולא הביטול שבבחי'

פחד  ולכן  דקדושה, עתיק בדרגת עדיין אז

אל  בא לו  אמר  שהשי"ת  עד דקלי' מעתיק משרע"ה

דרגת גילוי  בבחי ' יחדיו  עימי משמע דבא פרעה

משרע"ה. אצל דקדושה עתיק 

ïëìå אבל בינה, שערי נ' דיש דאיה"נ לומר יש 

דקלי ' עתיק  הוא הנ' שער  של הפנימיות 

רק  שהוא עצמו  נ' משער קשה יותר  הרבה שהוא

נ' משער למטה מושג כזה יש דאכן  לנו הרי  בינה,

דקליפה  עתיק  הוא וזה שאנוáéדקלי ' ומכיון  ,

באור  הקרובה בגאולה לזכות  עתה צריכים

מסוף  בו  שצופין האור שהוא סתימאה דעתיקא

וההיכלות העולמות בכל סופו  ועד  העולם

עתיק  בחי ' עכשיו  נתגבר זלע"ז  ע"כ העליונים,

בו צופין  שכביכול הנ"ל, הטמא מכשיר  שהוא דקלי '

שכלל  וע"י  וכו', דסט"א היכלות בכל העולם מסוף

הללו טמאים בכלים להשתמש שלא יתחזקו  ישראל

עי"ז  להיות, ששייך ריחוק  מיני בכל מהם ויתרחקו

מסוף  בו  שצופין  לאור  ויזכו זו , קשה קלי ' על יתגברו

ציון  ה' בשוב יראו בעין  עין כי סופו  ועד  העולם

אמן . בימינו  במהרה ה' את דעה הארץ ומלאה

 äøåú  ìù úåãîå íéøåòéù

 âäðù äîì  åøôñá à" åæçä éøáã ïéá äøéúñä

ìòåôá

øáéã [ àזמנינו ספרי  שהקשו מה בענין מורינו

החזו "א  מש"כ  בין סתירה שמצינו 

בס  בגודל והסטייפלער הרבה החמירו  ששם פריהם

ומאידך  וכו ', הביצים שנתקטנו  כהשיטה השיעורים

הקיל  שבפועל תלמידים מריבוי  נאמנות עדויות יש 

נהג  דאו' מצה לגבי ואף  הרבה, בשיעורים החזו"א

האצבעות ללא היד  כף  בגודל לשער  בפועל החזו"א

בספרו. ממש"כ  בהרבה קטן  שיעור  שהוא

 ïãéã éáâì æ"ôì  äàøåääå äøéúñä áåùé

øàéáå [ á ביותר פשוט הוא שהתירוץ מורינו

כתבו והסטייפלער  שהחזו "א

והפוסקים  השו"ע לדעת  שבספריהם השיעורים

ואמנם  חז "ל, של כזית  גודל כפי  כזית  שבעינן

הדין מעיקר סבר עצמו בספרו)החזו "א (כמש "כ 

שיעור  הוא כזית  ששיעור הגאונים כשיטת שהלכה

דור שבכל בינוני ביותר)הזית  קטן הזית (ובימינו

היה  למעשה וע"כ והפוסקים, השו"ע כשיטת  ודלא

לתלמידיו והיינו  המצה, בשיעור בפועל מקיל

_________________________

וכמו יב. לגדולה, עולה כאילו עצמו מראה בחיצוניות  רק אלא כזה, גבוה למקום להגיע יכול אינו דהקלי' לדעת יש  ובאמת

ז"א  אבל שערות , הרבה לו יש  אכן דקדושה אריך  משא"כ הרבה שערות בו אין דקדושה דז "א ואחלמה, שבו הלשם שכתב

מלא  שהוא עשו בחי' והוא ז"א עד רק עולה אינו ובאמת  אריך, במדריגת  הוא כאילו עצמו שמראה שערות הרבה לו אכן דקלי'

עתיק דרגת בקלי' אין באמת כן וכמו באריך . אחיזה לו ויש  עולה שהוא ואומר טלפיו הפושט חזיר והוא שעיר] [איש  שערות 

ואכמ "ל. עתיק , של הגמור אני בבחי' נראית גדול בתוקף כשמתחזקת  דקלי' בינה של שהיישות  אלא



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  נט נשמתין

עצמו וביטל אותו ששאל למי  אף או  המובהקים

עצמו כדעת  לו עונה היה הריטב"א אליו  (וכדברי

הרב  יכול לרב שהשואל  או"ה בהל' החזו"א שמעתיק 

לו  ואין כן לעשות השואל ויכול  עצמו כדעת  לו לענות 

בדאו') אף  להחמיר כנ"ל צורך  היתה עצמו שדעת  ,

השו "ע על הגר"א לחלוק  בדרך החזו"א (שהלך 

על למעשה לחלוק המה שיכולים שסברו ועוד  והשאג"א

,השו"ע)

 íðîà תלמיד שאינו מי  למעשה הרי לפ "ז

לנקוט  לו א"א הרי  דבר, בכל החזו "א

דאו ' בספק לחוש  עליו  דהרי  החזו "א, (בכזיתכקולת

דמצה) דחז"ל ראשון כזית  דבעינן  השו "ע לשיטת

דייקא.

 úéáä øäã øòùä  úãéãî  úð÷ñî

êøãáå] [â השער את שמדדו מורינו אמר אגב

בתוך  הנמצא הבית  הר  של

גץ, הרב של עשהביהמ"ד שהוא בחז"ל  אמות(שאי' ר

אמה) שיעור זו מדידה לפי לקבוע ונמצא ורצו ,

אמה  לשיעור מתאים לחוד  השער שחלל במדידה

נאה מזה)דהגר "ח קטן מזוזות(ועוד  עם השער ואילו

מורינו והסביר  דהחזו"א, אמה כשיעור הוא השער 

רק  קאי  דחז "ל שיעור האם נחלקו גופא שבזה שצ"ל

המזוזות, כולל השער כל על או השער חלל על

חידוש  זהו  שיטתאמנם ליישב כדי רק  כן (וצ"ל

על החזו"א) איירי  חז"ל דברי בפשטות  שהלא

הגר"ח  לשיטת  ראיה הוי וא"כ  הפתח חלל שיעור 

נאה].

úåöîä úà íúøîùå

 àìäå  äøéîù áåéç ùé òåãî æ"éøâä úéùå÷

 õåîéçì íéðîéñ íðùé

ïéðòá [à.úåöîä úà íúøîùå úåöî הנה

שליט"א  שטרנבוך הגר"מ הראב"ד

וזמנים מועדים בספרו  רסב)מביא סי' בשם (ח"ג 

מצות על שהקשה זצ"ל הגרי"ז דבריסק הגאב"ד

בחז"ל  דאשכחן  כיון דלכאו ' המצות, את ושמרתם

החימוץ לענין חגבים סימנים כקרני פניו, (הכסיפו

אלו,וכדו') בסימנים בקיאים היו חז"ל בזמן הלא ,

המצות שמירת על כלל חיוב יש מדוע וא"כ 

והבצק  הקמח עם להתנהג אפשר הלא מחימוץ,

סימני בו יש  אם אח"כ ולבדוק שמירה, ללא כרגיל

לא, או חימוץ

'àøáâ' ä ìò  óñåð áåéç àéä  äøéîùä úåöî

äæîå [ á שחיוב דבריסק הגאב"ד  הוכיח

והיא  בפ "ע, מ"ע הוא השמירה

שיש  שאף  והיינו  הגברא, על המוטלת מצוה

זו שמירה ללא דחמץ מה'חפצא' להנצל אפשרות 

חימוץ  בסימני בדיקה ע"י תורה )(כנ "ל  נתנה מ"מ

מחימוץ  שמירה ובכל ה'גברא', על שמירה חיוב

והמדקדקים  המהדרין  טעם [וזה זו מצוה מקיימים

בכל  עליהם ומשגיחים בעצמם המצות  אופין שהיו 

בשו "ע כדאי ' עשייתם ס"ב שלבי תס שאף )âé (סי' ,

על  לסמוך  יכולים היו  חמץ מאיסור  להנצל שכדי

בזה  מפסידים מ"מ עבורם, המצות  שיאפה שליח

המצות  שמירת  של מצוה המצוה כנ "ל  (שהוא

ע"י  לעשותם שא"א שבגופו כמצוות הגברא על המוטלת

]שליח)

 úåöî  íéé÷ì 'äéåøù' î úåøéäæ ìëá ïéåëì

'úåöîä úà íúøîùå'

óéñåäå [â שנזהרים שאנן  שי"ל מורנו בזה

וכמו במים, המצה מלשרות 

_________________________

לכל יג . ראוי וכן בעריכתן ומסייע בהם העוסקים ומזרז עשייתה על ועומד מצוה במצת משתדל היה הרא"ש  שם, השו"ע  ז "ל

ע"כ. במצוה. בעצמו הוא להטפל לעשות אדם



לנפשך  חכמה דעה ס 

הידועה, בתשובתו התניא בעל רבינו בזה שמבאר 

משום  אלא בעלמא חומרא מנהג אי"ז שבזמנינו

יתכן  בזמנינו דבמצות דחימוץ, אמיתי  חשש 

ועדיין  במים, כראוי נילוש  שלא קמח בהם שנשאר

מים  עם כשיתערב האפיה אחר אף  להחמיץ ,ãéיכול

ממה  חוץ שרויה, מעשיית זהירות  שבכל י"ל הרי

הרי דהמצות, דהחפצא חמץ מחשש  ניצולים שעי"ז

המצות, את  דושמרתם זו  מ"ע גם בזה מקיימים

כנ"ל הגברא על המוטלת  בפנ"ע, מ"ע (אףשהיא

ניצול היה שמירתו לולא שגם גליא שמיא שכלפי באופן

היה  לא אלו שבמצות  שמיא כלפי כשידוע כגון מחמץ

חיוב  הוא השמירה חיוב כנ "ל  מ"מ להחמיץ, העלול קמח

יכולים  היו אם שאף  וכנ "ל  התוצאות, עם קשר ללא נפרד

ג "כ בסימנים הבדיקה ע"י השמירה ללא מחימוץ להנצל 

בזה  שיש היות  אופן שבכל בעניננו, וה"נ  המצוה, ישנה

כדי  רק  ולא בודאי חיוב היא השמירה מצות הרי חשש

קיים  הנ"ל מענין הנשמר אופן ובכל מחמץ, להנצל 

לכוין  ויש כוונה, צריכות דמצוות וקיי"ל  השמירה, מצות 

שרויה. מעשיית שנזהר פעם בכל זאת

 éåìä  ç"øâä åðáå éåìä  úéáäî äùòî

ãåò [ã מעשה בהקדם הנ"ל בענין  חידוש הוסיף

בריסק )שהיה הלוי' 'מבית  בהגדת (המובא

לאפות בעצמו  ללכת יכל לא פעם הלוי  שהבית 

הג  בנו  את ושלח שלו לאפותהמצות  הלוי ר "ח

המצות  עם בעבורו המצות לעשות אותו לימד  (וכמובן

בהם) שנהג  החומרות המצותכל עם הגר "ח וכשחזר ,

הם, ומהודרות כשרות המצות  שאלו  לאביו  אמר

_________________________

עם יד. לאמר בקצרה ובאתי וקריתי ראיתי בה אשר כל ואת הטהורות ידיו גלילי ו), סי' הרב (בשו"ת  התניא בעל הרב ז"ל

ואינו  ברכה עליו תבא המחמיר מ "מ מדינא וברור גמור איסור שאינו גם כי באמת שנתפררה. מצה בישול איסור אודות  הספר

סמ"ק דעת  לפי דאורייתא איסור מחשש  ליזהר במלתא איכא רבא טעמא אלא טעם בלא חומרא  היא כי לאמר המתמיהין מן

שפיר. בשול לא שמא דחיישינן שנקלה בקמח  (ס "ב) שם חדש הפרי פסק  וכן תס"א סי' ב"י הובאו ירוחם עינינו ורבינו והנה
יפה  יפה נילושה  ולא קשה  עיסה שהיתה מחמת בא  וזה אפייה אחר קמח מעט עליהם  שיש מצות בהרבה  ומ"ש רואות

דמסיק ואף בדיעבד אפילו תס"ג סי' המג"א מסתפק  במרק לשום אבל לחודייהו המצות היינו שרי דבדיעבד תנ "ט סי' (סוף) בט"ז

והרמב"ם  רש "י דעת  לפי היינו המצה גבי שעל בקמח  טעמא האי שייך  לא והכא והאור הקמח  בין המצה הפסקת  משום להחמיר

ואף  בדיעבד אפילו למיחש איכא נמי המצה גבי שעל בקמח ירוחם ורבינו כסמ"ק  שפסק  חדש הפרי דעת לפי אבל במג"א שם

הרשד  על וחולק  העוגה פני שעל למעט הרבה קמח  בין לחלק ס "ל חדש  שהמחמיר שהפרי פשיטא זה חילוק ליה סבירא דלא "ם

בקמח  אפילו דאסור מודה לכתחלה אבל בדיעבד אלא נסתפק  דלא זה חילוק ס "ל לא המג"א גם דהא ברכה עליו תבא כהרשד"ם

רש"י  דעת  לפי הוא כו' נקלה דהא ועוד תנ "ט סי' סוף  המג"א ומ"ש ירוחם. ורבינו סמ"ק  דעת  לפי במרק ליתן שבמצה מעט

בדאורייתא  מצטרפין אינן חלוקים טעמים מב' הן שהקולות  כיון מ"מ  להקל יש  חדש להפרי ובין להמג"א שבין ואף והרמב"ם

בידים שמערבים ממש בקמח  מיירי חדש והפרי דהמג"א ואף בפסח  שכן וכל רמ "ב סי' הש "ך רואות כמ "ש  שעינינו כיון מ "מ
החוש להכחיש אפשר אי האפייה אחר לעין נראה  מעט קמח בהם שמצוי הרבה היינו מצות הפוסקים זה הזכירו שלא ומה

שהיה  עד וגלגול בלישה הרבה שוהין היו הראשונים ובדורות  יפה נילושה שלא קשה בעיסה אלא כלל מצוי אינו שזה משום

יפה  לשין ואין בלישה מאד מאד למהר קדושים בישראל זו זהירות  נתפשטה יותר או שנה עשרים זה שמקרוב עד יפה נילוש

למעלה  המצה פני שעל בעין קמח משהו והנה באמת . למדקדקים בחוש כנראה קשה עיסה של במצות מעט קמח  נמצא ולכן יפה

אבל  כלל תערובות כאן אין כי דאורייתא איסור חשש בזה יש  בשבת  כנהוג המרק לתוך  המצה את  כשמפררים במרק  שמתחמץ

גבי  ק "ד סי' ביו"ד הפוסקים מחלוקת רברבי באשלי ותלוי תערובות  דין בזה לדון יש  עגולים ממנה שעושים טחונה במצה

להם  שיש  כיון המקילים עם בהמון למחות אין ומ"מ  בזה להאריך  אוכל לא טרדתי ומגודל חדש. בפרי ע "ש בלח  יבש  תערובת 

להחמיר  שיש  פשיטא בפסח החומרות כל להחמיר האריז "ל מ "ש  לפי אבל והרמב"ם רש "י ע "ד והעיקר שיסמוכו מה על

כל  כלל להחמיר דאין פשיטא פירות  ובמי הפסיד לא יו"ט  שמחת משום המיקל האחרון ביו"ט  ומ"מ  חדש  שבפרי כהרשד"ם

עכ"ל. זלה"ה. ברוך במוה' זלמן שניאור או"נ  כנפש השלום מאדון שלום זה והיה הפסח .
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סדר  כל על ולשאול אותו  לחקור  אביו  והתחיל

כל  ועל זו, או זו  בחומרא נהגו האם המצות  עשיית

אחד  'עד  בלבד  אחת בתשובה הגר "ח ענה שאלה

באיסורים' בפרטותנאמן  לפרט רצה שלא (היינו

אביו  לפני העיד  שכבר כיון והחומרות, העשיה צורת 

וא"צ  הכל , כולל  הר"ז הם ומהודרות כשרות שהמצות

כלום) לפרט .יותר

 òöîàáå הגר"ח בנו שידי  הלוי  הבית  ראה פסח

ושאלו חבלה, סימני  בהם ויש נפוחות

בשמירת זהירותו  שלרוב לומר  והוצרך  כך , על

שירגיש  באופן לידו  בחוזק  המצות קשר המצות

יסיח  לא ובזה לגופו מהודקות  המצות את עת בכל

הקשר  הידוק ומרוב רגע, בכל משמירתם דעתו 

על  לבנו הלוי הבית  וטען  זו, בחבורה ידיו נתנפחו 

חומרות במצות שעשית  לי סיפרת לא מדוע כך 

והיית רוח נחת בזה לי  עושה והיית  כאלו , גדולות

הגר"ח  שוב וענה אב, כיבוד  מצות  בזה מקיים

לאבא שעניתי  באיסורים')שהדבר נאמן אחד ('עד 

יכול  שהייתי ביותר החזק הדבר תורה ע"פ  זה הרי

מזה, יותר וא"א וא"צ הכל, כולל וזה לאבא לתת

הגר "ח. עכ "ד

åéáàì ç"øâä øôéñ àì úîàá òåãî á"ö

 ø"çð åì íøåâ  äéäå åéøåãéä

'åàëìå [ä' לכאו והלא הגר "ח תירוץ צ"ב

בפרטות מספר  היה אם במציאות 

היה  שלו, והשמירה הזהירות פרטי את  לאביו

כיבוד  בזה מקיים והיה ביותר נח"ר לאביו מוסיף 

מזה. נמנע ומדוע אב,

 äðäå שחיוב הנ"ל ע"פ  ולפרש לתרץ מקום היה

על  ולא הגברא על חיוב הוא השמירה

העשיה  פרטי שכל הגר "ח סבר  כן  ועל החפצא,

לאביו, כלל הנוגע דבר אינם המצות בשמירת

המצות האופה על נתונה השמירה מצות שהלא

רק  נוגעת אביו לגבי  וא"כ  השולחו, על ולא בלבד

הרי זה ולגבי דהמצות , החפצא היינו התוצאה,

ומהודרות כשרות שהמצות מלא בפה העיד כבר 

עניני כל בפירוט מעליותא תוספת  שום ואין  הן,

באמת שיכול דבר  בזה ואין בהם שעשה השמירה

מוסיפים  אלו הידורים אין  כי  אביו, את  לשמח

דהמצות, בחפצא

äøéîùä úåöîá øåãéä íäá  äùòðù  úåöî

 àöôçäá éåìéò ìòåô æ"øä

êà [å אמנם דאף  נכון , אינו  זה דהסבר נראה

על  חיוב הוא השמירה מצות שחיוב

השמירה  במצות והידור תוספת  מ"מ הגברא,

דחפצא  והיינו  החפצא, איכות  על גם משפיע

בהם  כשנעשה יותר  מהודרות  נהיים דהמצות 

לגבי שכתבנו וכמו בהידור , השמירה מצות

של  בתוצאה חילוק שאין באופן  שאף  הגברא

ללא  מחימוץ להשמר אפשר  והיה החפצא,

בפנ"ע, השמירה על מצוה ישנה בכ "ז השמירה,

המצה, של החפצא למהות  בנוגע י"ל כעי"ז הרי

חימוץ, וסרך  אבק בהם אין ששניהם מצות שב'

זו הרי יותר  בהידור  שמירה נעשית  מהם ובאחת

מצות בה שקיימו היות  יותר מהודרת  המצה

יותר . בהידור  שמירה

äåöî  úöîì  äãåú úñéòã  ìåñôî äæì äéàø

 ùéå [æעצמו שהגר"ח ממה לזה ראיה להביא

לעשות ש"אין ההלכה את  מפרש

דאף  המצוה", יד"ח בה לצאת מצה תודה מעיסת 

חסרון  בה יש  מ"מ מחימוץ, שמורה העיסה שהיתה

המצה, שמירת  מצות  לשם השמירה היתה שלא

חמץ  איסור מדין בעלמא חימוץ שמירת  לשם (אלא

תורה) דין דחלת  רק  השמירה מצות  כל היה ואם ,

החפצא, למהות  השמירה צורת משנה ואין בגברא

הגברא  עשה התודה עיסת  בשמירת  לכאו ' הרי

מצת בשמירת עושה שהיה עצמה פעולה אותה

השמירה  שמצות  וחזינן כשר , אי "ז  ובכ "ז מצוה,

נהיית השמירה שע"י היינו בחפצא, שינוי  פועלת 
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שתהא  בעינן  וע"כ למצוה, וכשרה מהדורת  המצה

נהיית בזה שרק  מצוה, מצת  לשם השמירה

כנ"ל  מובן וממילא מצוה, מצת דמצה החפצא

הידור  פועלת  השמירה במצות הידורים שתוספת

דהמצות. בחפצא

êéîñäåהנ"למו לסברא נוספת ראיה (שכלרנו

הידור  מוסיפה במצה שמירה תוספת

המצה) הידועיםבמהות  החת "ס  לסוכה מדברי  (בחי'

ע"א) לו עד דף  הקהל שנטלוהו אתרוג לגבי  שפוסק

החת"ס  ופוסק  שחור, נעשה הידים משמוש שמרוב

א-לי זה ובמצות האתרוג בהידור  חסרון  שאי"צ

מחמת נעשתה זו  ששחרות  כיון שאדרבא ואנוהו ,

נויו בעצמו  זה הרי  המצוה, בו  שקיימו הקהל רוב

שקיום  החת "ס  מדברי  וחזינן האתרוג, של והידורו

להידור  מוסיף בהאתרוג שעשו  עם ברוב המצוה

דהאתרוג חפצא החיצוני ונוי  מנוי שגרע באופן (אף

מצותדהאתרוג ) במצה שכשקיימו בעניננו , וכ "ש ,

החפצא  במהות בהידור מוסיף הר"ז  השמירה

דהמצוה.

åéáàì ç"øâä áéùä àì  òåãî øåàéáä

ë" àå [ç ענה לא מדוע לדוכתא קושיה הדרא

לו וסיפר הלוי  הבית לאביו  הגר "ח

למצות שעשה השמירה במצות ההידורים מגודל

שידע  זו , לשאלה האמיתית התשובה ונראה אלו ,

להוליד  יכול לו שיספר  שמה אביו  טבע הגר"ח

חסרון  איזה היה אולי  וספיקות חששות אצלו 

יכול  אין  שע"ז היחיד  שהדבר  וידע בשמירתן,

בתוקף  ושוב שוב כשיחזור  הוא חששות  לו להוולד

באיסורים, נאמן א' שעד הדין היה על שלא (וכמובן

לו, לפרט רוצה אין שע"כ  להדיא זאת  לפרש  הגר"ח יכול

כמובן) אב בכיבוד  חסרון יש  עצמו .שבזה

 äöî  úìéëà

äîëçä øåà úáçøäì –––– íéçñô  éìéìá äöî úìéëà  éåáéø úìòî

 úìá÷ì  äðéáã íéìë éåáéø –––– ïéé úééúù éåáéø

äöîäã äîëçä øåà

äðä [àברכות בגמ' ע"ב אי' לה הוה )(דף  רבא ,

כי דפסחא יומא מעלי כל חמרא שתי

י "ל  טפי . מצה וניכול ללביה דנגרריה היכי 

כידוע  הבינה ספי' בסוד  הוא דיין  הענין , בפנימיות 

יין) ערך  י' מערכת אור מאורי רבא (ע' שתה ולכך  ,

ריבוי שעשה היינו  טפי , מצה שיאכל כדי יין  הרבה

אור  את בתוכם אח"כ  שיחזיקו דהבינה כלים

בחי ' דחכמה מוחין כנגד  היא דמצה החכמה,

הביטול.

 úôñåú éåä çñô ìéìá  äöî  úìéëàá  úôñåú  ìë

äáåç –––– äöî úéæëã  ò"îá

àìà [áבאכילת יש ענין  מה צ"ב שלכאורה

דיוצאים  מצה בכזית והלא טפי , מצה

באכילת להרבות  הענין ומה דיינו, המצוה יד "ח

וכזיתמצה כזית  שבכל  דס"ל יש  שיטות דכמה (ואף 

מצות, תאכלו ימים דשבעת  מ"ע קיום יש בפסח מצה

הראשונה, ללילה רק ולא ימים הז' לכל שייך  זה הרי

להרבות בכדי יין הרבה פסח בערב שתה רבא ואילו

דייקא) פסח בליל מצה .באכילת

íé÷ééãîåסי'האחרונים או"ח נזר אבני שו"ת  (עי'

ז) אות  יד"ח תמח שיוצא דאף  לחדש 

פסח  בליל כשמוסיף אעפ"כ  מצה, בכזית המצוה

וקיום  לתוספת הכל נחשב מכזית , יותר ואוכל

חשובה  מצוה שהוא מצות " תאכלו ד"בערב מצוה

זו שמצוה מצות, תאכל ימים שבעת  ממצות יותר 

הוי מ"מ מצוה, דהוי להשיטות אף ימים דשבעת 

מתייחסת א' שבליל והתוספת  רשות , בבחי '

שנקראת מצות תאכלו  דבערב במ"ע לתוספת 

הז' של מהמצות  יותר  וחשובה שבחובה, מצוה
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מצוה ימים , הכזית  אחרי ונגררת טפלה (דהתוספת 

לתוספת מצה הכזית עם שאוכלים התוספת כל ונחשבת 

.מצוה)

 úãå÷ð  úåèùôúä 'éçáá äöîä  úìéëà éåáéø

 ïééä  ìéòåî äæìå äðéáä úåáçøúä ìà äîëçä

äðéá ––––

øåàéáäå [â המצה בכח דהנה י "ל בזה הפנימי 

דחכמה  המוחין  לאדם להמשיך

בע  מרבינו וכדאי' זי"עכנ"ל, התניא כ ')ל (אגה"ק

הגמ' דברי  מ.)עפ "י  אבא (ברכות  קורא תינוק  שאין

מוחין  בסוד הוא אבא דקורא דגן , כזית  שיטעום עד

דחכמה  למוחין  זוכה מצה דכזית  הדגן וע"י דחכמה,

דקדושה.

 äæáå הוא החכמה ענין  דעיקר דאף נתחדש 

ברק  ובבחי ' לה' הביטול נקודת בבחי'

מצה, דכזית קטן שיעור  ע"י שהוא בלבד, המבריק

החכמה  הארת כאשר  יותר  מעולה אעפ"כ 

דבינה  והריבוי  הרוחב בבחי ' ומתרבה, מתפשטת

מצוה  יש וע"כ דחכמה, הברק ענין המקשטת 

ענין  הוא שהריבוי  מצה, באכילת טפי  להרבות 

ובזה  הבינה. בבחי ' ומתרבה המתפשטת  החכמה

יין  רבוי  שתיית ע"י  שדווקא ביותר  הענין  יומתק 

מצה, אכילת לריבוי לבוא אפשר  הבינה, שבבחי'

וכנ"ל. הבינה הארת בבחי' הוא המצה שריבוי 

 ïëå à÷ééã àáø é"ò ïéðòä  äìâúðù æîø

 à÷ééã æ÷ óã  íéçñôá

 äîå [ã רבא ע"י  זו והנהגה חידוש  שנתחדש

בחי ' על רומז  רבא דהנה י"ל דווקא,

דנוק' יסוד היינו  ובאר בא"ר , אותיות דרב"א הנוק ',

ופ"ח)כנודע פ"ז של"ב, במקו "א (ע"ח כתבנו  והנה ,

דבינה חיצוניות בבחי' היא שהבתשהנוק ' (וכמו

בחיצוניות ) לאמה דאבאדומה בתופנימיות (וכמו

טפי) באביה שייכא הבחי 'דבפנימיות גילה רבא וע"כ

דחכמה  מוחין שהם המצה אכילת  בשעת שאף 

הבינה  של האופן  בזה בחיצוניות  מאיר  אעפ"כ 

כנ"ל הריבוי בחי ' דמובא שהיא בהא לרמוז, עוד (ויש

אותיות ) ה' (עם ד"אמונה" ק "ז, בפסחים אף  זה ענין

שהיא  מלכות , - הנוק' לבחי' רמז ק "ז, בגימ'

דבפנימי הנ"ל, להנהגה חכמה השורש  היא ות

כנ"ל). בינה ובחיצוניות

äìëì  äöî  äàååùää øåàéá

ïðéøîà [ àה"א)בירושלמי פ"י כל (פסחים

הוי פסח בערב מצה האוכל

במפרשים  ומבארים חמיו. בבית  ארוסתו  כבועל

בזוה"ק ועי' קצג , סי' וייל  מהר"י ובשו"ת הלקט, (שבלי

כעי"ז) אי' שגם ע"ב רנא דף  ללא רע"מ שכלה שכמו 

ה"נ  כלה, מס' ריש כדאי' כנדה אסורה ברכות  ז'

עם  פסח בליל ברכות  ז ' עליה נתקנו המצה

גאלאכילתה דכרפס, בפה"א שהחיינו, קידוש, (ברכת

המצה) וברכת המוציא, ענט"י, ברכת  דההגדה, ,ישראל 

שבע  ללא ככלה הוי  פסח בערב המצה והאוכל

דאי ' ע"פ  בזה הפנימי וההסבר  שאסורה, ברכות

ובעומ"ק ) שם [ואף (בזוה"ק  שכינתא', דא ש 'מצה

דאבא  מוחין  בבחי ' היא המצה הרי קבלה שע"פ 

הם  דאבא דמוחין  – ברתא' יסד  ד 'אבא הכלל הרי

שכינה"ק  – המלכות בנין את  בפנימיות בונים

בונה  – אבא יסוד  – שמרדכי – ואסתר מרדכי (ובבחי'

כדאי') לבת  לו ותהי – המלכה אסתר וכמ"ש את  ,[

נא)רביז "ל ח"ב ביד (שיש"ק המצה שכשאוחזים

ביד  אלקות נקראתåè אוחזים פסח ליל וסעודת ,

הסעודה  לפני  לומר  שאי ' כמו השכינה, סעודת

יש  וע"כ ושכינתיה', דקוב"ה סעודתא 'דא דיו "ט

_________________________

דער טו. אין מצה מ 'האלט  "אז  ביד. אלקות  אוחזים ביד מצה כשאוחזים ואמר, בפסח , במצה פעם והחזיק תפס רבינו שם, ז"ל

ע"כ. האנט ". דער אין גאט  מען האלט  האנט 
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ז' בה שיש הכל כמו ברכות  ז' המצה באכילת 

השכינה. על מרמזת כלה שכל כידוע ברכות,

 çñô úãåòñá à"ðá 'é ö"àù àä

íðîàå [ áהוי חופה בכל הלא קצ"ב, לפ"ז 

בחופה  ברכות  בז' שיהא לעיכובא

בשו"ע כדאי ' בנ"א ס"ד )י ' סב סי' כ "כ,(אהע"ז (והוי

בה  שאין שבמדינה כתב שם שהב"י עד י'לעיכובא

משה  כדת ולקדש  חופה שם לעשות א"א בנ "א

דאי 'וישראל ) ע"פ  בזה, הפנימי  ההסבר וי"ל ,

ע"ב)בזוה"ק  מ דף באים (ח"ב מעלה של שפמליא

יהודי, כל של הסדר  ליל סעודת  בכל להשתתף 

צדיקים  של נשמות ג"כ  נכלל מעלה של ובפמליא

הסדר  ליל בסעודת בנ"י עם להשתתף היורדים

בזוה"ק  דאי ' מה ע"ב)[ובבחי ' ריט דף  כל (ח"ג לגבי 

החתן  של האבות  נשמות שיורדים בנ"י  של חופה

פסח, ליל סעודת לגבי  כעי "ז  ה"נ עדן  מגן והכלה

ר' הרה"ק  אצל בארוכה המעשה הבאנו  ובמקו "א

האבות כל אצלו  שבאו זי "ע מקאליב אייזיק

הגאולה  על עמו ודנו  הסדר  בליל הק ' והאמהות 

בבחי ' וא"כ  יהודי ], כל אצל זו בחי' ומעין וכו ',

שם  יש הסדר  ליל שעורכים מקום בכל הרי  רוחנית

הוי גשמיים חו "כ  דלגבי  היינו בנ"א, מי' יותר 

ליל  סעודת  לגבי אך  גשמיים, בנ"א י ' לעיכובא

נשמות י' מהני  רוחניים חו "כ  בבחי' דהוי הסדר

בנ"י. של רוחניים

äëìîä øúñà 'éçáá  äöîä

óéñåðå [â ע"פ המצה בענין  פנימי רמז עוד

השכינה, על מרמזת שהמצה הנ"ל

המלכה  אסתר  ג"כ נקראת  הק ' דהשכינה וידוע

לפורים בשעה"כ  האריז "ל א')כדברי דרוש (סוף 

במילוי דהשכינה"ק  שם שהוא אדנו "ת [דשם

יו"ד ) נו"ן דל"ת שהוא (אל "ף  – תרע"א בגימ' הוא

הנסתרת דאדנ"י יו"ד בתוספת אסתר של גימ'

המלכה  אסתר  ועל בזה], ההסבר שם כדאי ' בה,

חז "ל ופירשו מלכות אסתר  טו ותלבש דף (מגילה

המצה ע"א) כשאוכלים וה"נ רוה"ק , שלבשתה

האדם, על ורוה"ק  השכינה השראת זה מביא

באכילת האדם על שנמשכים דאבא [שמוחין 

מהחכמה  רוח – הקודש  רוח בבחי ' הם המצה

קודש ], דאיקרי 

 ñô ìéìäìåàâä ïîæ  ç

 òåãéå [ã זמן בבחי ' הוא פסח שליל דאי' מה

בשנים  ואף בעתה, של הגאולה

פסח  בליל שלימה לגאולה זכינו  שלא הקודמות 

לנשמות פרטית גאולה לבחי' אז  זכינו  מ"מ

שנה  שבכל גאלה, נפשי  אל קרבה בבחי ' ישראל

בשריפת עמלק מחיית לבחי ' בנ"י  זוכים בער"פ 

בתקו"ז כדאי ' ע"א)החמץ נא דףובזוה"ק(דף (ח"ג 

ע"א) פסח רמט בערב תהיה עמלק  שמחיית 

עדיין  בהם זכינו  שלא בשנים שאף  [וכנ"ל

לבחי ' זכינו  בער"פ  השלימה עמלק  למחיית 

ישראל  נשמות אצל ברוחניות עמלק מחיית 

בשלימות לבסוף  שיעשה דבר שכל בער"פ ,

בפרטות קמעה קמעה מקודם נעשה בכללות 

יששכר בבני [ואי' ישראל], חגבנשמות  (מאמרי

י) אות ד מאמר מתחילה הפורים עמלק שמחיית

שברכת ומפרש  בער"פ  ונגמרת המגילה בקריאת

גם  קאי המגילה קריאת  על שמברכים שהחיינו

נהיה  הסדר ליל ובכל עמלק ], מחיית מצות על

מקדש  שהוא ביהכנ"ס  בבחי' בישראל בית כל

מהחת"ס כן  כדאי ' רלו מעט, עמ' ח"ב (בדרשות 

תבואו) כי סעודתד"ה בגלות בו  שאכלו  בית  שכל ,

בתי כמו באר "י  קבוע לעת"ל יהא הסדר  ליל

[וידוע  באר"י שיקבעו  מדרשות ובתי כנסיות 

כנסיות הבתי שכל שם במגלה מהמהרש "א

להחת"ס  ולכאו ' מביהמ"ק, לחלק  יהפכו  שבחו"ל

מביהמ"ק , לחלק הבתים אלו  כל גם יהפכו הנ"ל

פסח  סעודת  בו  שאוכלים בישראל בית כל וא"כ 
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ממש  ביהמ"ק בבחי ' המצה æè הוא ואכילת ,[

טפי מובן  ובזה וכו', הקדשים אכילת בבחי '

מעיקרי שא' המצה באכילת לרוה"ק בנ"י שזוכים

לישראל  הנבואה החזרת  ענין הוא הגאולה

הגאולה  לפני  שעוד תימן  באגרת ברמב"ם [כדאי '

וכ "ש  לגאולה להכנה לישראל הנבואה תחזור 

גדולים  נביאים אז בנ"י כל שיהיו עצמה בגאולה

בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי  ושפכתי כדכתיב

בחי ' שהיא מצה אכילת וע"כ וגו'] ובנותיכם

הארת לאדם מביאה הפרטית  הגאולה הארת

רוה"ק . והשראת 

 úåéðåöéçá ÷ø äãáàð äëìîä øúñà

 ì" ðäìå [ ä אסתר בחי ' על מרמזת שהמצה

רמז  זה בענין יש הרי המלכה

מכל  ששמורה שמורה' 'מצה נקראת שהמצה

שלטה  שבחיצוניות  שאף  והיינו  הסט"א, אחי '

בחיצוניות בה ונתקיים המלכה, אסתר על הסט"א

ר"צ  הרה"ק [וכמש"כ  אבדתי  אבדתי  כאשר בחי '

זי "ע מלובלין  ועומ"ק )הכהן כט. כ, חרוץ (מחשבות 

בחיצוניות תיקון  צריכה לשמה עבירה בחי' שאף 

נשאר  לא שע"כ שם וכותב העבירה חלק על

בה  ונתקיים ישראל מזרע המשך  המלכה מאסתר

הדורות המשך  שנאבד וגו' אבדתי  כאשר בחי '

וכו ' מרדכי  על שנאסרה מה כל הרי  מבנ"י], שלה

למראה  נראה היה שכן  היות בחיצוניות  רק  זה

שעיניו מה אלא לדיין  ואין בחיצוניות, האדם בני 

רואות.

 é"ðá úåîùðå  äðéëùä  úøéîù –––– äøåîù  äöî

 à"èñä  úæéçà ìëî

êà [ åבזוה"ק דאי ' מה ידוע רעו באמת  דף  (ח"ה

כדוגמתה ע"א) שידה אסתר ששלחה

אסתר  של בנה דדריוש שאי' הא מתורץ [ובזה

דינו ישראלית בן  הלא ולכאו ' גוי, היה מאחשורוש

שידה  ששלחה הזוה"ק  ע"פ אך יהודי, שהוא

בנ"א) עליהם כשבאים מולידים ג"כ מובן (שהשדים ,

האמת ע"פ וא"כ  כגוי], דינו  מגוי השידה שבן 

כלל  נאסרה לא העליונים ובעולמות הנעלמת 

וזהו הסט"א, אחיזת  מכל שמורה והיא אסתר,

בנ"י שאוכלים – השכינה סעודת  – פסח ליל סעודת

לא  אסתר  – שהשכינה ומראים – שמורה מצה

בחי ' וזהו  עליה, הסט"א שלטה ולא נאסרה,

שאף  ישראל, נשמות  של הפרטית  הגאולה

נשמות על הסט"א ששלטה נראה שבחיצוניות

לשכינה)כנס "י  מרכבה מתגלה (שהם פסח בליל אך

עליהם  הסט"א שלטה שלא האמת הארת

להורות – שמורה מצה בנ"י ואוכלים בפנימיות 

וכפי הסט"א, אחיזת  מכל שמורות  בנ"י שנשמות

ע"י רק נעשו שעשו  העבירות שכל לעת"ל שיתגלה

עצמם  ישראל בנשמות  ולא בהם שנתאחזו  השדים

חוזרים  ועי "ז  – להש"י ושמורים נקיים שנשארו

וזוכים ל  בגלות  מהם שנעלמו  הקדושות כל בנ"י 

בב"א. ולגאולה ולנבואה אלקות  לגילוי 

 ïåáàúì äöî  úìéëà ïéðò øåàéá

áøò [ à עד אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים

ע"ב)שתחשך צט לא (פסחים ופרש "י 

_________________________

במצרים טז. שאכלו ועוני עינוי של המאכל הוא זה יאמר אבהתנא, אכלו די עניא לחמא כהא במאמר חושב אני וזה שם, זל"ק 

ולא  ונפלאותיו, ניסיו בספרנו עלינו חופה ה' ברכת  בהיות  בו ושמחים אוכלים שאנו המאכל בעצמו והוא ועינוי, רעבון מחמת

וכל  הבאים לכל מספיק  ויהיה ויפסח  ייתי דצריך  וכל וייכול ייתי דכפין כל מ"מ  לצרכינו אלא הכננו שלא אעפ"י אלא עוד

מושבנו  ומקום דירתינו וגם א' בפסח  יוצאים הגדול ישראל שמו קדוש מקום ביתנו עתה להיות  כי הבא לכל דחוק  יהיה לא

הכא  השתא והיינו כ"ט .) (מגילה בא"י לקבוע שבבל וב"מ כנסיות  בתי עתידים כי הקדושה ארץ מעין הוא הרי נפלאותיו וספור

עיי"ש. עכ"ל וכו' בא"י קבוע הזה הבית תהיה הבאה לשנה
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משום  לתיאבון  מצוה של מצה שיאכל כדי  יאכל

יש  ולכאורה בשו"ע. קיי "ל וכן  עיי"ש. מצוה הידור 

המצה  שאוכל בזה מצוה הידור יש  מה להתבונן

לתיאבון .

íòè úùâøä ïéðòá  íé÷éãö  ìöà íéâäðî 'á

ìëåàä

íéã÷ðå [ á לא אשר  צדיקים כמה היו דהנה

וכמו באכילה טעם כלל טעמו 

שהלך  הראשונה דבפעם התניא הבעל שאמר 

טעם  ממנו ניטלה כבר ממעזריטש, הגדול להמגיד 

טעם  שום מרגיש אינו והלאה ומאז אכילה,

צדיקים, משאר  עובדות  כמה ידוע וכן  באכילה

הרבה  להוסיף  צדיקים כמה של מנהגן  ג"כ והיה

של  וטעמן  מתיקות להרגיש שלא כדי וכדו ' מלח

המאכלים.

ìáàמזו גבוה יותר בחינה גם דיש  לדעת  יש

בזה  ולכוין  הטעם להרגיש אכן  שהוא

שאת, ביתר  בהש "י  העונג זה ידי על להתקשר 

עינים במאור לכם)וכדאיתא וספרתם ד "ה אמור (פר'

חלק  הוא זה המאכל של דהטעם משמע שמדבריו 

שיש  הקדוש  הניצוץ הוא וזה שבמאכל הרוחני 

יש  באמת וז"ל, להעלותם. יכולים ועי "ז  בהמאכל

כל  לקרב שהוא מתתא הכל בשורש דביקות בחי '

מדברים  הקדושים וניצוצות תחתונים המדריגות 

ית', בבורא דבוק ועי "ז  ית ' בבורא ולקשרם נפולים

האכילה  סוד  שהוא הנפולין המדריגות אותן  עם

שמקרב ע"י  כקרבן  úåöåöéðä שנחשב ìë

 àåäù àåää ìëàîá  ùáåìîä ïåéìòä úåéçäå

 àåä íòèäù àåää ìëàîá íòåèù íòèä

 ïåéìòä  ùãå÷ä úåéçä àåäù ééùîî àìå éðçåø

 àåää éîùâä ìëàîä êåú ùáåìîäובאכלו ,

ונקשר  וניתוסף האדם, בתוך החיות נשאר  ממנו 

ואם  בתוכו, השוכן  אלקי החלק שהוא ההוא בחיות 

ומדב  ה' את עובד  בו הניתוסף והחיות  הכח ר אותו

זה  וכל בדביקות  מצות ועושה בדביקות דבורים

שעולה  וע"י  בו שניתוסף המאכל מן וחיות  הכח ע"י 

לניצוץ  עלייה יש הכח זה עם יתברך  בבורא ונדבק

המאכל  בגשמיות מלובש  שהיא ההוא הק'

החיות ממנו  שנפרד  אחר לחוץ נדחה והחצוניות 

החיות מחמת ומהודר  יפה מתחילה שהיה ויופיו

מת דבר נשאר ממנו  החיות  בהעדר  ומעתה

ומוסרח.

äðäå על לראות לו  אל נותן אם אכילתו בעת

שמים  לשם כוונתו  כל שיהא הפנימיות

ו)לקיים ג  הדעת(משלי סוד  שהוא דעהו דרכיך בכל

יתברך  מעבודתו נפרד  דבר  שום שאין לידע

כמבואר  יתברך  בו דבוק  נעשה עי "ז  ואדרבה

שמקרב  לה' קרבן  ההוא האכילה נחשב אזי למעלה

ג"כ  ומוסיף לשרשם לעילא מתתא הקדושה חלקי

שיש  דבר והוא שבו  אלהי  לחלק  יתירה דביקות 

שהמדריגות מזה גדולים שעשועים ב"ה להבורא

ביאת עיכוב שזהו  אליו מתקרבים תחתונים

למעלה, הניצוצות  כל שיוגבהו עד כנודע משיחנו 

מטות פר' בריש הקדושים בדבריו  עוד ועיין  עכ"ל.

עיי "ש . באריכות  הענין שמבאר

ïëìå דייקא שהקפידו  צדיקים כמה היה

ערך  שלפי טוב, טעמן יהיה שהמאכלים

הניצוצין  ערך  הוא כן  המאכל של טעמו טוב

ניצוץ  בו  גנוז  טוב שטעמו  שמאכל המאכל, שבתוך 

ניצוץ  בו  יש טוב כך כל טעמו שאינו  ומאכל גבוה,

מצוה  הידור יש למה מובן  ולפי "ז במדריגה. פחות 

בסוד  היא שהמצה שהיות  לתיאבון, המצה לאכול

יש  ע"כ העליון העונג בסוד שהוא – דאבא מוחין

לתאבון , דייקא ולאכלה באכיתה, להתענג לכו"ע

ועיקר  גדול, בעונג להש"י להתקשר יוכל שעי"ז

דייקא בעונג הוא בהקדמתו הדבקות האבנ "ז (כמש"כ

בסנהדרין) רש "י מדברי .לאגל"ט
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 äðåëî úåöî  ïéðòá

íâäðîù  ÷" äéò  íéìùåøé éðá úåìãâ ïéðòá

 øáã  ìëá øéîçäì ììë êøãá

äðä [à' בתוס שתי עי ' ד "ה ע"א יד  דף  (פסחים

ירושלים פרות ) שבני  הירושלמי בשם

וכן  השיטות, כל של החומרות כל לנהוג צריכים

חדש  בפרי להלכה זאת ס"ג,מובא תסח סי' (או"ח

ד ) סי' ע"א ב' יעקב שארית בספר זה בענין וכן ועמש "כ  ,

הענין  בעומק המבינים לאלו בפשטות  הדבר מובן 

ירושלים אנשי  עלגדלות  זי"ע החזו"א בשם (וכמובא

ירושלים) בני נשמת  לחוש גדלות  שעליהם שודאי  ,

באמת וכן  שיטה, כל ידי  לצאת דבר בכל להחמיר 

דרכם  שעיקר  ירושלים בני  של הכללי  מנהגם ידוע

דבר . בכל להחמיר

 úåöî  íéìùåøéá åøéúäù  ìò ääéîúä  ìãåâ

äðåëî

æ" ôòå [ á דברים שמצינו התמיהה גדולה כמה

של  ברומו  העומדים ויסודיים עיקריים

מצות בענין  וכגון ירושלים, בני  הקילו  שבהם עולם

עליון  קדושי צדיקים כו"כ לנו  העידו  שכבר מכונה,

בדרך  ההולכים אמיתיים רוה"ק בעלי א-ל שרפי

[הרה"ק  הק ' הבעש"ט הימים שבעת  אור רבינו 

לאנדא  הר "א הרה"ק מצאנז , חיים הדברי 

הרה"ק  מגור , הרי "מ החי' הרה"ק  מטשעכנאוו,

מוהרש"ב  הרה"ק  מסאכטשוב, נזר  האבני 

הגר "ש æé מליובאוויטש  [ה"ה שעמם עולם וגדולי  ,[

הגרי "נ  לבוב, אב"ד  איטונגא סג"ל הגרמ"ז  קלוגער,

אב"ד  אשכנזי  הגרי"ה שאנטאב, אב"ד  ליפשיץ

קאליש  אב"ד אויערבאך הגר"מ (ואח"כלובלין,

בינה) אמרי בעמח"ס עיה"ק והגרד"ב בירושלים ,

הגר"ח  ווארשא, אב"ד  èéוהגרי"ז çéמייזליש 

והחזו "א  הח"ח הקפידו וכן  ועוד, שצווחוëמבריסק [

מצות אכילת  של הפגם בגודל ככרוכיא כולם

בהערה מכונה, מלשונותיהם àë(ועי' מקצת שהעתקנו

זי"ע) הצדיקים גדולי זה בענין שכתבו מאוד ,החריפים

או ירושלים בני של גדלותם יודע שאין שמי וודאי

לא  מכונה, מצות אכילת  של הפגם גודל מכיר שאין

ומכירים  שיודעים אנו אך הנ"ל , סתירה לו תקשה

_________________________

רכו.יז. ע' וח"ד שטז, ע ' ח"א מוהרש"ב אג"ק

ק .יח. סי' ח "ד והנהגות  תשובות עי'

המצות יט. באפיית לעסוק  יכולים אנו מכונה,"איך למצות  בקשר שאמר מבריסק  הלוי הגרי"ז בשם כתב ט עמ' לוי מבית בהגדת

וכשם  בידינו, אבותינו מעשה שאנו אלא בזה. להכשל ח"ו עלולים עדיין יתירה בזהירות  אף והרי במשהו, האסור מחמץ ולהזהר

השייכת  סברא היא זו (וסברא ע"כ. בידינו. המצות לאפות  עלינו אנו  אף  ולכן במכונות , ולא בידים המצות  אופים היו שהם

עיקר  הי' וע"כ מב"י, הגר"א– דרך  – החכמה האיר בריסק  גדולי שאצל בכמ"ק  וכמש"כ אבותינו, לדרכי ביטול – החכמה לספי'

'חכמה'). חז"ל בל' הנק ' קדשים בסדר לימודם עסק

מאדמו"ר  העדה"ח רבני כשביקשו שאף זי"ע ) מסטראפקאב אדמו"ר (על האמת איש בספר המובא את  בזה לציין ומעניין

לו  שילם מבריסק  והגרי"ז  בהפצתם, המשיך מ "מ גמור, חמץ הם הרי מכונה שמצות מודעות מלהפיץ שיחדל מסטראפקאב

הוצאותיו.

שאבא כ. מכונה מצות  השולחן על וראה אלינו נכנס פעם בזה"ל, ח "ה) סוף  איש (במעשה שליט "א הגרח"ק שמספר מה ועי'

קכד) עמ ' (ח"ד איש במעשה ועי' עכ"ל. מרשותו . סילקם מיד ז "ל ואבא חמץ, מחזיקים אתם האם ואמר, לילדים, קנה ז "ל

הסדר  לליל רק ולא הפסח  חג לכל שייך וזה היום, גם קיימים חלקם המכונות  כשנתחדשו שהיו שהחששות  החזו"א בשם שכתב

לשמה). צריך (שאז

האוסרים,כא. הרבנים שהביא בראד, אב"ד קלוגער הגר"ש פקודת ע "פ תריט  בשנת  שנדפס ישראל לבית  מודעא בספר עי'

הנה  המאשינין, על לפסח  מצות  לעשות מותר אם השאלה בדבר כג), סי' ח"א (או"ח זי"ע מצאנז  חיים הדברי הרה"ק  זל"ק 



לנפשך  חכמה דעה סח

במ"ש  בזה לאסור די אך  להשיב יש  דברים קצת  על כי הגם בדבריהם מאד וצדקו לאסור שהסכימו זמנינו גאוני תשובות  ראיתי

עפ"י  טעמים הרבה לדעתי גם אולם בזה לבא יוכל מכשולים וכמה בו הנדבק  היטב לגרור א"א כי בעיניו שראה מהרמ"ז הגאון

קב  כן כאשר אתי כמוסים הם אך  לאיסור בהחלטדין הדין לפסוק  רק הטעם לגלות  אין הדברים אלה שבכמות  ז"ל מו"ח מפי לתי

לכם אומר החלט  בדרך ולכן וגו' ישמע גמור והשומע  חמץ הוא  זה  כלי על מצות העושה  לפני כי העיד כי אודיע זאת  ועוד

המאשין על מצות  עושין הדעת קלי אצל וראה באונגארין אשתקד שהי' מפה נכבד סוחר חשוב חמץ אדם שהוא להם והראה 
יאבו גמור לא ואם אופן בשום זה להתיר שאין לדעתי ידידי ולכן מאד מתחרט להם המתיר שהרב לו אמרו וגם מאד ונתביישו

בפסחשמוע  ממש חמץ אוכלים אם  להם נעשה שיצאו מה  חשש מחמת להקל שאין ראי' שהביא ז "ל מהרי"א בפסקי ועיין

עכל"ק . לפ "ק . תרי"ח  ניסן ער"ח ב' יום שלום והיה ח"ו ומכשולות משגיאות  יצילנו וד' אופן בשום להתיר אין ולכן לד"ת  חוץ

מאשין, ע "י הפסח  לחג המצות  עשיית  אודות  שאלתם ע"ד ו), תשובה ישראל לבית במודעא (שם זי"ע  מגור הרי"מ החי' זל"ק 

נאמרים  דבריו כי לאסור מסכים הנני מלבוב, נ"י זאב מרדכי מו"ה הגאון הרב מכתב כפי אולם מעולם, ראיתיה לא כי הגם

עמו את יציל וה' נבטבצדק , בן ירבעם תלמידי היצה "ר שלוחי אנשים וכונתם מאותן מעט מעט מצוה מכל לנשל המתחכמים

הגאון  דעת וגם לאסור, הדברים ותדפיסו תקום, היא ה' ועצת מחשבותם את יפר ה' מעשיהם, בעליל כנראה הכל את לעקור

ז"ל. מור"י בהרב מאיר יצחק הק ' נצח, ידידכם דברי לאסור. ג"כ שהסכים מבראדי, נ "י קלוגר שלמה מוהר"ר הדור מופת 

עכל"ק .

שמעתי  מרדאמסק . זצ"ל הכהן יחזקאל מו"ה כו' להרה"צ תקלז ), סי' חאו"ח (בשו"ת  זי"ע מסאכטשאב האבנ"ז הרה"ק וזל"ק 

זצ"ל  אדמו"ר כבוד ה"ה האמתים הצדיקים הגאונים התעוררו וכבר מאשין, על מצות  לעשות  מחדש  נתעורר כי בטני ותרגז

כי יען בהחלט  אותם לאסור מטשעכנאווי זצללה"ה הקדוש והגאון מסאנדז  זצללה"ה הקדוש והגאון בשוליהםמגור טומאתם

המה  חמץ כי הבהרת תעמוד בעירכם ותחתיהם כן התחילו שנים מאיזה וכבר אותם, שאסרו וצדיקים גדולים כמה ועוד ,

להיתר, ולא לאיסור לא להתערב רוצה שאינו ואמר דקהלתכם הרב אל הלכו וחסידים מחדש , נתעורר ועתה תיכף, ונתבטלה

שהתירם, וכו' מהרב הוא גדול הכי בהיתירו, זה יועיל מה אך אלו, מצות גם שהתיר וכו' המתיר מהרב מכתב להם הראה אך 

זה כל דעתו ועם נתבטלה בהחלט אסרום  שמים וביראת בתורה  ממתניו עבה  קטנם אשר  "ל הנ גדולים כמה לאשר  וידוע ,

לעקור  וכוונתם מעט  מעט מצוה כל לנשל שחפצם ממעשיהם ניכר שהמתירים ואמר אלו, מצות  על מגור זצ"ל אדמו"ר הרעיש

בהתירו, וכו' הרב יוסיף מה עתה הכל, בשר את הזבוב יערוץ דעת ומה במדינתינו קבלו וכבר  הכפירים  בין קולו יקות
ממש  תורה  איסור במדינתינו והוא באיסורים האוסרים  להקל נניח אם הזה בדור בפרט  בפרץ, לעמוד מחוייבין אנו לזאת  ,

מעכו"ם  גזירה לי ומה לכלל, ונוגע גזירה הוא יען דמסאני ערקתא כעין והיא יד, ירימו הקדושה תורתנו ראש  חמץ באיסור  ואף 

ברבים, איסורם ויפרסם המדרש  ולבית הכנסת  לבית  ילך כבודו כי מבוקשני לזאת  במצוות, יד מרימים ישראל מרשעי לי ומה

ממשהו  וינצל וטהרה בקדושה לטובה עלינו הבא החג ויחוג מאורייתא יעידון דלא מיהודאי טבא בשורתא דתיתי רעוא ויהא

עכל"ק . הדוש"ת . ונפש כנפשו חמץ

הלוי  השבט בעל ומבן שטרנבוך , (הגר"מ  הרבנים מגדולי כו"כ ע "י האחרונות בשנים חזקה שמועה שנתפרסם מה נוסיף  [א.ה.

ביותר  ארוך התנור שעושים והיינו מכונה, מצות של במאפיות  ויסודי עצום שינוי שנעשה וטוענים שצווחים ועוד) שליט "א

היו  כן עושים היו אם (כי לאפות  שיכול חום התנור כל בתוך  שאין ובאופן בתוכו), ארוך  מסלול על ונעים עוברים (שהמצות

ורכות  פריכות הם המכונה מצות  וע "כ החום, יורד למפוח מפוח ובין התנור, בתוך חום מפוחי כו"כ יש  אלא נשרפות) המצות

להחמיץ  הם יכולים המצות שהתחממו שכיון פסקינן הלא בכה"ג, התיר שמי ע"כ הרבנים וטענת  קשים, שהם היד, מצות  לעומת 

מחמת  זה התנור בתוך מתחמצת  המצה דאין הא דהלא המפוח, חום מתחת שיוצאים ברגע להחמיץ המצות  יכולים וא"כ ברגע ,

על  עונה ואין קול אין ובינתיים המצות , שמתחמצים ודאי לאפות, הראוי חום בהם שאין מקומות  בתנור כשיש  אך האפיה חום

מכונה  על רק היה מכונה המצות  של הנידון (שכל היתר כלל היה ע "ז שלא אף  ההיתר במנהג לאחוז וממשיכים זו, חמורה טענה

ועשה  זאת  לשנות ניסה שא' ושמענו מכונה, מצות  של לתנור יד מצות של תנור בין שינוי היה ולא המצות , ועריכת  ללישת

הצריך  דבר הוא וכ"ז  לקנותם, רצו שלא יד של המצות  כמו קשים המצות ויצאו יד מצות של התנור כמו מכונה למצות  תנור

לשונות  שכתבו הנ "ל האוסרים גדולי של קדשם ברוח נכלל זה שאולי י"ל הרי הנ "ל הדברים נכונים ח "ו אם מ"מ  גדול, בירור
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ואומרת זועקת הקושיא הרי הענינים ב' היטב

דרשני.

 éãîíéøñåàä  úòãì ùåçì à" ë êéøö àð

øàéáå [â דמכיון פשוט ודאי דזה בהקדם

עולם  וגדולי  הק' בעש "ט שתלמידי 

אלו, מצות אכילת  של הפגם גודל לנו  גילו  שעמם

מובהק  תלמיד  שאינו מי  מיבעיא לא הרי

להחמיר  צריך  דשו"ע שמדינא ודאי  הרי  דהמתירים

חמורים  לשונות האוסרים כתבו  בכדי  שלא בזה,

ובכה"ג  מדאו ', איסורם שלדעתם נראה שמהם

בשו "ע  הנפסק כדין לאיסורם לחוש אחד כל צריך

כה) סי' אם (חו"מ דדינא ספיקא דאיכא היכא שכל

לחומרא, ילך  מדאורייתא שם,הוא הרמ"א (לשון

רמב) סי' שביו"ד  והיתר איסור בכללי אלווכ"ה ובפרט ,

רבותינו על ששרתה ברוה"ק ומאמינים היודעים

קדשם  רוח שהיתה הק ' הבעש "ט בדרך ההולכים

שלא  תורה גדולי  משאר  ערוך  לאין גבוהה בדרגה

לאורה לילך לו זכו שיש  א' שום היה לא (ומעולם

בזה) ח"ו שהקיל  החסידים לעדת מה אף שייכות אלא ,

המתירים של מובהק תלמיד שהוא לו מי  יש  (שבזה

מדינא) חומרותהיתר משאר  זה ענין פחות  וכי מ"מ

בדברים  אף  בפסח, הרבה שמחמירים ודקדוקים

ויהדרו יחושו  לא ואיך חמץ, מחשש  ורחוקים קלים

שצווחו הנ"ל וקדושים גאונים לדברי  לכה"פ 

ע"פ  ביאור והוסיף זה. ענין  בחומר ככרוכיא

הוא  מכונה מצות  באכילת  הפגם שענין  פנימיות 

הנ"ל  נזר  האבני  וכמ"ש  בקדושה, פגם בבחי '

כי הבהרת  תעמוד ותחתיהם בשוליהם 'שטומאתם

שענין  מחמת  בזה מהביאורים וא' המה', חמץ

שינויים  ולעשות הביטול, ענין בחי ' הוא הקדושה

שקבלנו העשיה מצורת  המצות  בעשיית  חדשים

והוא  הביטול, היפך הוי ממשרע"ה דור אחר  דור

הצדיקים  וע"כ ישות, – חמץ בחי' שזו  ישות בחי '

קדושת על נפשם שמסרו הק ' הבעש"ט תלמידי

המצות. אלו נגד  כוחם בכל נלחמו  ישראל

íéìùåøé éðáã øúéäá  äëìä ô" ò èùôä øåàéá

äæá ïééãò  ùéù ääéîúäå

 ãíðîàå ע"פ ] הרי  עיה"ק ירושלים בני לגבי 

א' של מובהק שתלמיד  דין יש הלכה

לנהוג  לו מותר כפסקיו , ענין בכל הנוהג מהפוסקים

רבים כנגד אף לקולא, בדאו' אף  (כמו כוותיה

יבמות הגמ' מדברי א' אות קנ סי' יו"ד  בחזו"א שהכריח

ע"א  יד  מרא )áëדף היה סלאנט הגר"ש  הרי ובעניננו  ,

ובני התירם, והוא עיה"ק דירושלים דאתרא

הנ"ל, דרבם מובהקים תלמידים היו  בזמנו ירושלים

שנמשך  מהעדה"ח הכשר ע"ז יש היום עד  וע"כ 

הגרש "ס, של שכמה מהיתרו  הידוע את  בזאת (ונציין

רייזמאן, כהגרי"י החסידים מעדת  שהיו העדה"ח מדייני

הצטרפותם  התנו הלברשטאם והגר"מ פריינד, הגרמ"א

תחת אלו למצות  ההיתר שאין תנאי על להבי"ד 

כלל ) הנ"ל אחריותם קושיא מתרץ אי"ז דעדיין  אלא ,

לא  אמאי  מ"מ הלכה ע"פ ברור היתר יש  אם דאף 

רבוותא  להני לכה"פ לחוש ע"ע ויחמירו  יהדרו

הנ"ל עולם ריבוי גדולי  בו שעושים בפסח (ובפרט

זו) מחומרא בהרבה שקטנים והידורים ובפרט חומרות  ,

ולהחמיר  להדר  היתה ירושלים דבני  דרכם שכנ"ל

דבר . בכל

 úåîùð ìéöäì  åéúåìåáçúá êôäúî  ú"éùä

 úåçãðä

 àìà [ä שיש בזה, לבאר שיש הפנימי  הביאור

מתהפך  שהש"י נעלם דבר  בזה

_________________________

אלו]. במצות  הזמן במשך  שתשתלשל הנ "ל התוצאה שהשיגו ממש', תורה ו'איסור גמור' 'חמץ של

כנג כב. אף להחמיר יש  דבדאורייתא ופוסק מחודשים, הם החזו"א שדברי שסובר ז ) סי' (ח"א לציון אור בשו"ת רבו,ועי' ד

עיי"ש.



לנפשך  חכמה דעה ע

יב)בתחבולותיו לז, איוב הפסוק  ומסבב (כלשון

לקולא  למעשה ההנהגה שתהא נעלמות סיבות

גדולות נשמות שהמה ירושלים, בני אצל בזה

פגם  של ענין  באיזה המה וכשנופלות וקדושות 

מדרגתם, לפי  להם ראוי  שאינו דבר שעושים היינו 

קטנות לנשמות תיקון פתח בזה פותחות הרי

אלו  מצות  ג"כ  שאכלו מיני ונדחות כל  שישנם (כמו

אליהם, מגיעים המצות אלו שרק  בעולם נידחים מקומות

מ"ה) פ"ב (חלה במשנה דאי' מה זקן בבחי' אותו  על

לאחרים, ותיקן  לעצמו שם שקלקל שפירש (כמו

עיי"ש בחז"ל)התויו"ט, שאי' מה ובבחי ' (ילקוט ,

תשנ ) רמז קדוש תהלים הכהן  אהרן שעשה מה על

לשתף  כאילו  נורא במסי "נ נפשו  שמסר  ע"ה ה'

המדבר בחטא פרעה עצמו  'כי שמו על  שנקראת  (עד 

בקמיהם') לשמצה לואהרן היתה לא שבאמת  אף

החטא  אשמת כל שתהי ' שרצה כלל, לזה שייכות

בזה  וביארו  ישראל, בני  יענשו ולא בו תלויה

מליסקא הספה"ק  מהרצ"ה להרה"ק  תבואה פרי (אך

ועוד ) שמיני, פר' שפר-דאראג  אמרי פנחס, פר' זי"ע

לולא  כי  זה, מעוון ישראל לכלל תיקון יש עי"ז שרק

ח"ו היה לא זה בענין  מעורב הכהן אהרן היה

ישראל  היו  אילו  ישראל, של לשונאיהם תקומה

שיציל  הצדיק  כח ללא מעצמם החטא ח"ו  עושים

וכו'. אח"כ זכותו אותם

åäæå, דאריך כתר  – מסי"נ של מוחין  בחי'

קדושה, – דאצי' מוחין  מבחי' שלמעלה

המצות להכשיר  נעלמים מוחין ה' בהם שהאיר

נשמות אלפי להציל מסי "נ בחי ' הוי שבזה מכונה

ביכלתם  שאין  בעולם מקומות  מיני שבכל נדחות 

שבני וע"י  מכונה מצות  ואוכלים יד מצות  לאפות 

קל  יותר נהיה אלו מצות  אכלו  ג"כ הק ' ירושלים

אכלו ירושלים צדיקי  שגם מחמת  הענין, תיקון

– דדהע"ה מסי"נ בחי' הוא זה וענין אלו , ממצות

וה"נ  לרבים, תשובה להורות אלא חטא שלא

אור  שם מאיר  דוד עיר – הקודש  עיר  בירושלים

להציל  שיורד דהע"ה אור דאתכסיא, עלמא לאה,

הנדחים. נשמות

 ã" åéá àìî ãéåã –––– '÷ä è" ùòá éãéîìú  úâøã

 ÷éúòã øúë 'éçá

 íðîà [å הם הק ' בעש "ט תלמידי של דרגתם

החכמה  אור  קדושת דרגת  בחי'

מלא  דוי "ד  בחי' והוא דעתיק, כתר לדרגת העולה

מצות איסור חומר  על נפשם מסרו שהם ביו"ד,

בדרך  הנדחות נשמות הצילו ג"כ ובזה אלו ,

משרע"ה  של הדרך בחי' שזהו יותר מתוקנת

תלמידו) ישראל (ויהושע כל את  שלא שהצילו  בזה

[והסמיך  וכו' וכתתוהו העגל בחטא כלל השתתפו 

ישראל  שארית  בספה"ק  שמובא מה אח"כ לזה

ההתקשרות ) לשער צדיקים (לקוטים שהיו ענין על

ולמחות להציל עסקו  שבזה מאוחר מתפללים שהיו 

ישראל  מעל דאריך ,âë דינים דכתר מסי"נ בחי ' וזה ,

נפשם  מסרו  ורביז"ל הק' הבעש"ט זה לעומת אך

ע"י הדינים כל ולמחות  להציל דעתיק  דכתר  בסוד

בצוואת כמובא דייקא בהנה"ח מוקדם תפלה

התפלה הריב"ש עמ' עה"ת בבעש "ט מובא ע"א, ג  (דף

לט) ].אות 

'éôå הם היד שמצות  וריבועא, דעיגולא סוד שזהו 

אורות ענין – 'עיגולא' בסוד שהוא עגולות 

בשם  שנקראים הצדיק, דיוסף והביטול החכמה

– עגולה אות שהיא ס ' שזקן אות  מהאריז"ל (כמובא

ס') בגיל הוא חכמה בחי 'שקנה הם המכונה ומצות ,

הבינה סוד – ם' אות  צורת ארבעים ריבועא (בן

ם) אות בחי' – דהתשובה לבינה התיקון ענין  בבחי' ,

שהקים  דהע"ה אור  בחי' הבינה, לספי' ששייכת

_________________________

שהם כג . הצדיקים הוא הפי' המחנות  לכל מאסף  דן מחנה כתיב כי בזמנה שלא שמתפלל במה בזה בחינה יש  ועוד שם, וזל"ק

ישראל. של התפילות להעלות בזמנה שלא להתפלל יכולים הם ישראל מעל הדינים ולהמתיק  למחות רק שרואים דן מחנה בבחי'

עכל"ק . עמוקים. ענינים עוד בזה ויש



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  עא נשמתין

מעם  הנדחים הנפשות  את  להציל תשובה של עולה

וכו'. בנ"י 

åðéìò  íéøéîçî íéìùåøé éðáù íéøáãá  ô"äëì

íúèéùì  ùåçì

 íðîàå [æ בתוקף להחזיק  להמשיך עלינו 

מרבותינו שקבלנו  במסורת 

של  הפגם חומר  בגודל הק' הבעש "ט תלמידי

מדינא  למעשה ההוראה וכן מכונה, מצות  אכילת 

א' של מובהק תלמיד שאינו  א' לכל דשו "ע

המתירים  של מובהקים תלמידים ואף המתירים,

האוסרים  עולם לגדולי  לחוש  להחמיר להם ראוי 

הזה, החמור וסייגים הדבר  חומרות משאר (מכ"ש

הדין) מן שאינם בדברים אף בפסח .שעושים

 íéçñô éìéìá çìîá äöîä úìéáè

 äðä [à המחבר כתב פסח ס"א)בליל תעה (סי'

ע"ז  וכתב במלח המצה שטובלים

במלח, המצה להטביל העולם מנהג שאין הרמ"א

הדין , מעיקר  במלח טיבול א"צ נקיה שפת  משום

קרבנך  כל דעל להטעם חיישינן לא הסדר  ובליל

משום  הטעם שם הלבוש  וכתב מלח, תקריב

ובשו "ע  עוני, לחם טפי בזה המצה נחשבת  שתהא

לצאת המצוה חיבוב מפני הטעם כתב שם הרב

או כלל, אחר  טעם תערובת  עמה שאין במצה יד "ח

חז"ל  שתקנו  הטיבולים ב' על להוסיף  שלא משום

טוב שכל במדרש קכט)וכמובא עמ' יב, .(שמות 

äæá äáåùú  úåøøåòúääå ç"äëä éøáã

êà [ áהחיים בכף יד )עיי"ש אות  שכתב (תעה

מלח  צריך נקי פת  גם האריז "ל שעפ "י 

הגבורות , להמתיק  מיירי בכדי  לא שהאריז"ל  (ואף 

כל דהרי לחלק , שאין להכה"ח ס"ל  פסח ליל  על להדיא

פת שהיא משום זה המצה לטבל שלא הרמ"א יסוד 

ימי  בכל טיבול  צריכה ג "כ  נקיה פת לאריז"ל והרי נקיה,

ואח"כ השנה) במלח המצה לטבול עצה בזה וכותב ,

התעוררות בשו "ת יותר  חידוש ומצינו לנערו,

כל (סרנ"ח)תשובה מאוד  שנזהר אחד  מרב שמביא

וטעמו במלח, המצה לטבול הפסח ימי שמונת 

מלח  שום המצה בלישת מניחים אנו דאין  דכיון

יש  הרי ס "ה, תנ"ה בסי ' וכדאי' חימוץ חשש  משום

שלגבי ואף  במלח, לטבלה דגמ' מדינא חיוב יותר 

פת דהוי  במלח טובלים שאין  הרמ"א כתב פסח ליל

נראה  הדין, מעיקר במלח טיבול שא"צ נקיה,

העשויין  במצות איירי  שהרמ"א הרב אותו  דחשש

אך  סובין, קצת  בהם מעורב ולא נקיה מסולת 

למיחש  איכא סובין עם שמעורבים שלנו  במצות

וא"כ  במלח, טיבול דגמ' דינא מעיקר דבעינן

חיוב  יש  שלנו  במצות הרי  ההוא הרב לשיטת 

פסח. בליל אף  במלח לטבלם דגמ' מדינא

íìåòä âäðî áåùé

 áùééìå [â המצה טובלים שאין העולם מנהג

פסח בליל הנ "לבמלח לסברא (אף 

התשובה) שאם דההתעוררות  במחבר  שם דאי' י "ל

פת אלא זו  סעודה כל במשך  לאכול נתכוין  לא

להביא  א"צ אח"כ  הפת  ללפת  מתכוין ואין חריבה

שהיא  המצה אכילת ובעיקר  ומאחר  בברכה, מלח

א"צ  אותה מלפתין  אין המצוה לקיום האכילה

לאלו שאף  [והיינו  הברכה. בשעת  במלח לטבלה

המצה  ללפת  שלא הסעודה כל מקפידים שאין

פסח  ליל לגבי מ"מ וכו ', שרויה מחשש  אחר בדבר 

האכילה  שהיא המצה אכילת  עיקר  בתר  אזלינן

אין  שאותה ראשון, דכזית דאו ' המצוה קיום לשם

אחר ]. בדבר מלפתים

 çìîä  ìåáéèáù  úåøåáâä ú÷úîä ïéðò øåàéá

 øàéáå [ã,פנימיות בדרך  זה ענין  ביאור מורינו 

הוא  במלח הפת טיבול ענין  דהנה

את ממתיקים הלחם שחסדי הדינים, המתקת  ענין 



לנפשך  חכמה דעה עב 

בשעה"כ וכמובא המלח, ע"ב)גבורות ע"ב  (דף

המצוות עקב)ובשער  השבת(פר' שער  ופרע"ח ,

וכב) דחסדים(פי"ז הוויות הג' להוריד (די"גשיכוין 

תקו"ד ) די"ב או חיורתי די"ב או בגימ'נימין העולים

שביסוד  דחג"ת  גבורות  שבג' הויות הג' אל לח"ם,

להמתיקם. בכדי  מל"ח, בגימ' שהמה דז "א,

 íðîàå הדברים וגשמיות  שבחיצוניות  להעיר  יש

מטעים  הוא שהמלח להיפך  נראים

המלח, את ממתק  שהלחם ולא להלחם, וממתק

המלח  היה לא הטיבול שלפני  שכיון  י"ל ובפשטות 

במלח  הלחם טיבול ע"י  ועכשיו לאכילה ראוי 

אל  הפת המתקת  בבחי ' הוי המלח טעם טועמים

הטיבול  שע"י  י "ל הענינים ובעמקות המלח,

גבורות את  מקודם ברוחניות  ידה על שממתיקים

הנ "ל )דהמלח דהאריז"ל  שרשו(בכוונה מתגלה

ברית עליו שיש  דבר  שהוא המלח, של שלא העליון 

משורש  המלח שנמשך המרמז  לעולם יתקלקל

שורש  מעל שהוא ממותקות  גבורות  של גבוה

ביכולת שיש  עד  הכסף, על הזהב וכמעלת  החסדים,

ובזה  הלחם, את  ולמתק לחזור  בגשמיות המלח

ממשיל שרביז"ל הא גם ד"ה א"ש  ט' אות  ד ' (תורה

מיניה) הוא ומלחו הצדיק  "כי  המלח, אל הצדיק  את 

שמלח  מהאריז "ל אי ' והלא עולם", מלח ברית 

ששורש  כנ"ל אלא וכו ', הגבורות ג' על מרמז 

בבחי ' החסדים שמעל עליונות  מגבורות  הוא המלח

הכסף . על הזהב מעלת 

 äæáå המתקה א"צ פסח שבליל העולם מנהג יובן 

מן  השמור שימורים ליל שהוא דמלח,

שהם  בנ"י של שורשם נגלה זה ובליל המזיקים,

השי"ת עליהם ששומר גבוה, במקום קשורים

המתקת אל צריכים הם ואין מהמזיקים, בעצמו 

המלח. שבטיבול הגבורות

 úåìéìò  äáøä  åéä øãñä ìéìá à÷ééãã ïëúé êéà

' åëå íã

êà [äדברי דעפ "י  החיים הכף  כותב אעפ "כ

פסח, בליל במלח לטבול יש (וכן האריז"ל

וכנ "ל ) המחבר שיטת  יש היא דהנה בזה הביאור וי"ל ,

שימורים, ליל שהוא זה דבלילה יתכן האיך  להבין 

פ"ז)ונודע המצות  חג  שער אף (פע"ח זיווג בו דיש 

וכן  כולה, השנה כל כמותו שאין מה העשיה בעולם

בליל  הדלת  לנעול שלא מבנ"י  הרבה מנהג נודע

שימורים, ליל של ההבטחה מחמת  (כמובא פסח

ב) אות פסח הלכות לראב"ן המנהיג  והיינובספר

יש  [ואגב העשיה עולם בתוך  אף השמירה שיורדת

העשיה  בעולם דזיווג זו  כוונה להוסיף דיש לעורר

עד  נכתב שאין אף פסח, ליל של האכילה בכוונת

בלילה  דווקא היאך וקשה הכוונות], בסידורי עתה

וגזירות דם עלילות הרבה הדורות  במשך  היו זה

גניבה  שהיתה מהרח"ו שמספר  אשכחן  וכן וכד',

בזה. להשמיענו  בא מאי  ולכאו' פסח, בליל

 éôè íéîçøì  çñô  ìéì ÷å÷æ úåéîéðôá

 àìà [å בליל יש בחיצוניות דאמנם הוא הענין 

אעפ "כ  אך גדולה, שמירה פסח

גודל  שלפי  ברחמים טפי  לאפושי  צריך בפנימיות 

יתהוה  שלא עליה, שמירה יותר  צריך  שיורד האור 

וכמו לקבלה, כלים מספיק  יהיו  כשלא שבירה ממנה

פעולות לעשות בנ"י  צריכים שהיו  במצרים שהיה

וכן  פסח. בליל מהמזיקים להינצל בשביל מיוחדות 

אי ' גיסא דמחד שב"ק לגבי  ס"ג )אשכחן רס"ז (סי'

לעד , ישראל עמו שומר  בהשכבינו חותמין  שאין

שומרת עצמה השבת כי  שמירה א"צ דבשבת 

אי ' ומאידך ויטרי אותנו , מחזור עפ"י מהרי"ח (לקוטי

רש"י) תשובת שבע בשם מעין  ברכת אמירת בטעם

מזיקים  שכיחי שבת  בלילי כי דוקא שבת  בליל

אמירת בטעם אשכחן  וכן  ע"ב, קיב בפסחים כדאי '

פגעים של וגו')שיר  נועם של (ויהי שחרית  בתפלת

האריז"ל  בזה ומבאר  מהמזיקים, לשמירה שב"ק 

צורך  לנו יש  אז כראוי  שבת שומעים אנו  שכשאין

אי ' זה וכעין  השבוע, מכל טפי  בשבת  בשמירה

בגדי להלביש  יש דבחיצוניות השנה, ראש  לגבי 

בהשי"ת אנו שבטוחים ומראין ומסתפרין  יו"ט

ידוע  בפנימיות  ואעפ "כ לאור , משפטינו  שיוציא
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ובשורש  מהשי"ת , גדולים רחמים אנו  דצריכים

אור  גילוי להמשיך בעיקרו מיועד  ר "ה שיום הענין 

באופן  הבאה שנה לכל ה' מלכות  וגילוי חדש  עליון

לענין  שמביא הנסירה בחי ' מעורר וזה מחודש

שבו פסח בליל עד "ז וכן וכו', והמשפט הדין

שמירה  בו יש דבחיצוניות  אף גאולתינו , התחילה

בפנימיות, גדולים רחמים צריך אעפ"כ  גדולה

פנימית בחינה יש  ולכן  השי"ת , ברחמי תלוי שהכל

הדינים  להמתקת ולכוין במלח המצה לטבול דיש

בדברי התגלתה זו פנימית [ובחי ' פסח בליל אף

במקו"א שנתבאר וכמו  להל 'המחבר , (בביאור

וכלי,תפילין) אור בבחי ' הם והרמ"א שהמחבר

הפנימית בחי' מגלה המחבר וע"כ  ובינה, חכמה

מעיד  והרמ"א פסח, בליל אף יתירה שמירה שצריך 

החיצונית ההנהגה שבבחי ' העולם המנהג על

החיים  הכף  והכרעת פסח, בליל שמירה שא"צ

המצה  ב'לטבול על מרמזת ולנערה במלח

יחדיו]. וחיצוניות בפנימיות  הבחינות

ïëåהתעוררות שו "ת של הנ"ל החידוש  לבאר  יש 

לטבול  חיובא שלנו שבמצות  צד  דיש  תשובה

כנ"ל  והיינו השנה, מכל יותר  במלח המצה

יותר  גדולה והמתקה רחמים צריך  דבפנימיות

זו. בלילה

íéîçøì íé÷å÷æù  íéìåãâä  íé÷éãöä ïéðò

 à"ðá øàùî éôè  íéìåãâ

 àåäå [æ אומרים הגדולים הצדיקים שהיו מה ע"ד

גדולים  לרחמים הם שזקוקים עצמם על

הגדול  דכל משום והיינו  העולם, בני מכל יותר 

שזכה  הגדול וצדיק  הימנו, גדול יצרו  מחבירו 

רק  הוא הכל איך  יותר מכיר  גדולות  למדרגות

הוא  זקוק כי ויודע חנם, בחסד  השי "ת ברחמי

וכן  יותר. גדולים ולרחמים יותר  לשמירה באמת 

כי ונשבע בקדשו דיבר  זי "ע הק ' הבעש"ט מרן 

דקוב"ה  מפומא תורה לשמוע הזוכה אדם ישנו 

שלא  עצומים לרחמים הוא זקוק אעפ "כ אך עצמו ,

שכתב  [וכמו רבא, דתהומא לנוקבא בנקל ידחה

אפרים מחנה אחת(ליקוטים)בדגל פעם עוד וז "ל,

אותי ונישק וחיבק  וכו', שבת בליל ממנו שמעתי 

שיש  אייך , איך שווער  דא הלשון, בזה ואמר  וכו ',

הוא  בריך קודשא מפי תורה ששומע בעולם איש 

מאמין  ואינו וכו ', מפי  ולא מלאך  מפי לא ושכינתיה

יכול  בקל כי  ח"ו, הקב"ה מאת ידחה שלא עצמו 

לא  פסוק על וסמך רבה, דתהומא לנוקבא לדחות 

בימין  אותנו יקרב ה' לים, מעבר  ולא הוא בשמים

בעש"ט  בשבחי גם בזה ועיין עכל"ק . צדקו .

מר' שמעתי וז"ל השילוני  אחיה רבו  ע"ז שהזהירו 

נסע  פ"א דקהילתנו  הרב לפני  מעזיבוז  דק"ק  אהרן 

בראד , סמוך  אחד במקום ולן  בראד  לק "ק הבעש"ט

עד  נקשן לדא דא וארכבותיו הבעש"ט חרד בלילה

הקשה  קול מחמת  משנתו סופר  צבי ר' שהעיר

אלי שבא לו וסיפר  החרדה זה מה הסופר  לו  אמר

בתולדותרבי כמובא השילוני אחיה הידוע רבו (היינו

בלק ) אברהם פר' או  אתה טוב יותר מי אותי  ושאל

השאלה  מהות  זה מה אותו  שאלתי  ע"ה אבינו

ו בראד  לק"ק  תבוא אתה לי  כבוד אמר  לך  יעשו 

עד  שהיה מה כל תאבד  תתחזק לא ח"ו  אם גדול

באו בראד  לק "ק וכשבא מאד . עד  ונתחרדתי  הנה

והוא  כבוד  במלבושי  פניו  להקביל הנגידים אליו

ולהכות אותם ולהחליק הסוסים עם לשחק התחיל

דע  ועתה הסוסים עם המשחקים כדרך  בידיו אותם

עכ "ל], הבעש"ט, של חטא יראת מגעת  היכן עד  לך

וסרתם  עה"פ שמוע אם והיה בפר ' ברש "י  אי ' וכן

טז)וגו' יא, פורש (דברים שאדם שכיון וזל"ק, שכתב

דוד  וכן כוכבים בעבודת ומדבק הולך התורה מן

לאמר  ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני  כי אומר 

מגורש  שאני  כיון  אלא כך  לו  אמר ומי  וגו' עבוד  לך

כוכבים, עבודת לעבוד  קרוב הריני  בתורה מלעסוק

חז "ל שבדברי שאף והיינו ע"א)עכל"ק . קז (סנהדרין

יצא  שלא שהתפלל הדרש , בדרך  הפסוק  פירשו 

רש "י אך אלוק , לו  שאין  כמי בחו "ל שהדר לחו "ל,

המע"ה  שדוד  מפרש מקרא של פשוטו בפירושו

מלעבוד  שינצל ע"ע רחמים וביקש כפשוטו  התפלל



לנפשך  חכמה דעה עד

צורך  כלל מרגישים איננו  אנו  ואילו ח"ו, ע"ז

גדלו לרוב שדהע"ה אלא כזה , דבר  על להתפלל

בבירור  וידע השי"ת , ברחמי תלוי  שהכל הכיר

הוא  עלול השי"ת  מאת שמירה לו יהיה לא שאם

תמיד  ולכן  רח"ל, ע"ז  לעבוד ואף  לגמרי ליפול

להנצל  עצמו  על ותחנונים רחמים בבקשת  הרבה

וכו', חטא מכל לגמרי  נקי ולהיות תחתית משאול

הצדיקים. כל דרך  וכן

øåøî  úìéëà

 çñô  ìéìá øåøî éáâì úåáéúðä  úøîåç

 äðä [à מהגאון ניסים מעשי  פסח של בהגדה

זי "ע  מליסא יעקב שאין ãëהר' מחדש ,

המרוסק  בחזרת  מרור, חובת ידי פסח בליל יוצאים

דק  חריין)דק דברכות(שקורין גמ' על חידושו  וסומך ,

ע"א) לט משום (דף  בפה"א מברך  לפת דהמרסק

בחריין  אך  טעמיה, דנימתיק  בכדי  הוא שהריסוק 

המרירות ומתקלקל הטעם את מאבד הריסוק  ע"י 

מרור  ידי בו  לצאת  וא"א שהכל דינו ולכו "ע שלו,

הבנ"י לבעל פקודיך [ובדרך  ה')עכ "ד. אות יו"ד  (מ"ע

נכונים]. ראיותיו  כי לשיטתו לחשוש כתב

êàהאחרונים מ"ג,כל אור"ח אפרים בית (שו"ת

יעקב  ישועות י', סי' מהדו"ו ומשיב שואל שו"ת 

הגהות בסוגיין, דוד  דברי סק"ב, ס"ה תעג סי' עשו"ע

ובמ"ב  שם, בוטשאטש  ובא"א ס"ה, תעג עשו"ע החת "ס

מאהבה  תשובה שו"ת מו, ס"ק שם ובשעה"צ לו ס"ק  שם

גם  ועי' מצינץ, למהרא"ל  השיר ברכת  הגדש"פ רס"ב,

ע"ב) לב סוכה דאדרבא ברש"ש זה, חידוש על חלקו

שיהא  להמתיקו כדי אלא אינו החריין  ריסוק  כל

שא"א  מר כ"כ  הוא הריסוק שקודם לאכילה, ראוי 

דאידי דידן דגמ' כדין ממש  הוי וא"כ  כלל, לאכלו

בפה"א. ואידי 

 ã" ååçä  úøîåç é"ðá åìáé÷ àì  òåãî óñåð  íòè

 ùéå [áבנ"י קיבלו  שלא טעם תוספת  לומר

החוו "ד , הפשוט חומרת  הטעם (מלבד

סכנה) חשש נכנסים שהוי החריין  מרסקים אין שאם ,

את בשיניים שדוחקים הדוחק ידי  שעל לשאלה בזה

שאז  ביותר, חריף בדבר  דוחקא ליה הוי  החריין ,

לעת  מעת  יותר שבלוע טעם אף  (בסתימותמוציא

שבשינים) לטעם הברזל נהיה הפגום הטעם ואף ,

משא"כ  האחרונים, בזה שדנו כמו משובח,

בו אין  וגם כ"כ  חריף אינו אז החריין  כשמרסק

זה. חשש מידי  ויוצאים כך , כל דוחקא

 ïééøç íò äñç øåøîä  úìéëà

äðäå] [â חסה מעורב המרור כזית שאוכלים יש 

שיטת ע"פ בזה לדון ויש  חריין, עם

בזמנינו המצוי שבחסה שס "ל ודעימיה החזו"א

מרור , חובת ידי בו יוצאים אין מר , (ולדעתם שאינו

מרירות שקיבלה עד  באדמה שנשארה חסה ליקח יש 

מבטל )קצת לכאו' החסה עם החריין  כשמערב א"כ  ,

החסה מר)טעם יוצא (שאינו ואינו החריין טעם את

כהלכתה החזו"א)המצוה ליקח (לדעת כדאי וע"כ  ,

לכה"פ, הקטן כזית  כשיעור  לבד לו חריין  קשה (עם

מהחריין) הרבה כזיתליקח לשיעור להשלים וכדי  ,

יערבם]. ולא לבדה חסה לאכול יוסיף הגדול

 úøàôúì øåøî ïéá  úåëééùä ïéðò øåàéá

øàéáå [ã בהקדם פנימיות עפ "י  המח' מורינו 

הקערה  בכוונת האריז "ל רבינו  דברי

_________________________

הדבר כד . הטעם זצ"ל יצחק המנחת  בשם ששמעתי מה אגב, בדרך  ואזכיר יו"ד. על דעת  וחוות  חו"מ על המשפט נתיבות  בעל

הדפסתו, קודם זצ"ל מליסא הרב מסר המשפט  נתיבות  ספר שאת  משום נתה"מ, ספרו כמו בעולם כ"כ התקבל לא חוו"ד שספרו

משולם  ור' הפלגות , ועוד הברית  לוחות כשני זרועותיו ששתי עליו אמר סופר שהחתם זי"ע, איגרא משולם ר' העצום להגאון

לתקן. צריך  שהיה מה כל תיקן
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פסחים) הש "ס בלקוטי גם ספי '(ומובא כנגד דמרור ,

להתפארת, המרור  בין  השייכות וצ"ב התפארת.

הבעש"ט  מרן דברי  משמעות עפ "י  בזה והביאור 

שלח)זי "ע סו"פ יעק "י נראה (תולדות לכן  שם וזל"ק ,

חטא  תקנו  אבות  ג' כי בתיקונים, דאיתא מה לפי

פגם  סוד  שהוא וש"ד , וג"ע בע"ז שחטא מה אדה"ר 

תיקן  ע"ז  חטא מורי, בשם ששמעתי לפי  קווין , בג'

ישראל  תפארת  תיקן אמצעי , קו שהוא אברהם

תשרפון  אלהיהם פסילי  האש , לכבשן  והושלך 

תיקון  יעקב שמאל, קו שפ"ד , תיקן יצחק  באש.

עיי "ש . עכל"ק, וכו ', ימין קו שהוא עריות , גילוי 

במידת פוגם ע"ז  שיתוף שמחשבת מדבריו היוצא

ז"א  – שתפארת הידוע עפ "י  לבאר ויש  התפארת,

הע"ז  וענין הספי ', כל המאחד  דקדושה הכלי  הוא

חפץ  שאינו ישות , של כלי  עשיית בבחי ' הוא

דהז"א  ביחוד  ופוגם הפירוד בבחי' אלא בביטול

ומיישב (ואכמ"ל ) שמבאר שם יעק"י תולדות  [ועיין  .

מהידוע  מוקשים יהיו שלא הבעש "ט דברי  את 

יעאע"ה]. של מדתו  היא תפארת  דמדת

äðåîàä ïåøñçî íéøöî úåìâã  úåøéøîä  ìë

 äðäå [äהגלות ועיקר  הגלות, מקום הוא מצרים

וחסרון  הדעת  גלות מחמת  הוא

אף  גלות לו  אין  באמונה שדבוק שמי  האמונה,

רביז"לבמ  וכמש"כ  פ"ו,צרים סי' ח"ב בלקו"מ (עיין

להדיא  הוא וכן הקודם, מאמר בסוף  במקצת שהעתקנוהו

יא) אות כא והגלותבתורה והיסורים הצרות  שכל

מבלי עמי גלה לכן וכדכתיב הדעת  מחסרון  הם

ע"י זוכים שלזה ה', את לידע היינו והדעת  דעת,

רביז"ל וכמש "כ אמונה האמונה, ערך  המדות (ספר

לא) וא"כ אות  ה', את  לדעת  זוכים האמונה שע"י 

מחמת היא מצרים דגלות המרירות שכל מובן 

של  המרירות כל מרגיש שלכן  האמונה, חסרון 

אמונה  כידוע ממשיכים הסדר  בליל והנה הגלות.

את שמביאה ע"ז  פגם את ומכניעים השנה לכל

המרור  בכוונת  מכוונים וע"כ  דהגלות, המרירות 

דע"ז פגם בתפארת )לתקן  את(הפוגם שהביא

המרירות.

äøéñðä  äùåòä ê" úç íùù  ì"æéáø éøáã

'éçááù  äðåîàä ìå÷ì÷ ï÷úî (ô"áôì êåôäì)

(àáà 'éçááù) æ"ò

 äðäå [ åבלקו"מ רביז"ל ק"ח)אומר ,(תורה

תפילתו ובתוך בדבקות דהמתפלל

כל  כי  ע"ז, הרהורי  בחינת זהו  ממדרגתו , נופל

וכשנתקלקל  האמונה, קלקול מחמת באין הנפילות

פניו מחזיר  ג"כ והשי "ת פניו , מחזיר  נמצא האמונה

וצריך  באחור , אחור בבחי' שהוא ונמצא ממנו ,

עולה קרבן  זה על ע"ז)להביא הרהור על  ,(שמכפרת

בקרבו רוחו  את  כשמשבר  הוא עולה קרבן  ובחינת 

ונשלכתי נפלתי  איך בעצמו וחושב ומתבייש

ועכשיו כזה גבוה במקום שהייתי לארץ משמים

בבחי ' ונשארתי  מהשי "ת פני והחזרתי נפלתי 

רחמנות שאין  עצמו על ומרחם באחור, אחור 

מאנח  בודאי רוחו את וכשמשבר  מזו , גדולה

ושני רוחין , תרין  והוא רוח ומכניס רוח ומוציא

הנסירה  נעשה ובזה חת "ך , גימטריה רוח פעמים

פרצופין  דו שנברא הראשון  אדם אצל שהיה כמו

פנים  בבחינת  ונעשה ננסר ואח"כ  באחור אחור 

ע"י וכך  חת "ך , שם בבחי' הוא והנסירה בפנים,

הנ"ל  רוחין תרין ומכניס  ומוציא לבו את  שמשבר

בחינת אל ובא חת "ך  שם שע"י  הנסירה נעשה

אלקים  זבחי כדכתיב עולה בחינת וזהו בפנים פנים

עכ "ד  כנ"ל, נשברה רוח ע"י  עולה בחינות היינו 

שם. רביז"ל

 ÷ã  ÷ã êåúçäå æ"òã úåùé ï÷úî  íìù øåøî

 úå÷ãá æ"ò ï÷úî

æ"ôòå [æמעשי דבעל רמז , בדרך מורינו פירש 

לתקן  בא שהמרור שכיון ס"ל ניסים 

הכלי, ממציאות ישות שעשו  ע"י  שנעשה ע"ז, פגם

דקות לחתיכות שנחתך  דבר למרור  ליקח אין  אזי



לנפשך  חכמה דעה עו 

הנ"ל  רביז "ל וכמש "כ אין, לבחי ' ובא נתבטל שכבר

הוא  הרי והחיתוך להנסירה מביא חת"ך ששם

אלא  האמונה, וקלקול דע"ז  הפגם לבחי ' כבר  מתקן

יתקן  שהוא ישות  שבבחי ' שלם מרור  ליקח יש 

זה  על חלקו  הפוסקים אך דע"ז , והמרירות הישות

חכמות כל וכמו  בדקות, אף  ע"ז  בחי ' שיש  וסברו

שהם  האחרונים בדורות שנתפשטו החיצוניות 

במרור  מתקנים ואותם שבדקות , ע"ז  פגם בחי '

פשט  האחרונים בדורות  וע"כ  דק, דק החתוך

לעורר  דייקא ומרוסק  חתוך החריין  לאכול המנהג

וכנ"ל. שבדקות  ע"ז  פגם את אף  המכניע חת"ך שם

 ÷ùçá øåøîä úìéëà ïéðò øåàéá

øáéã [ç, וזל"ק רעק "א, בכתבי דאיתא ממה

וביראה  בקדושה יתנהג פסח בליל

מצות הזה בלילה אותנו ה' שזיכה במצות  ולשמוח

מצה  אכילת  של עשה ומצות קידוש של עשה

בתנאי אך  הלל, ואמירת  כוסות וד' מרור  ומצות 

כן  וכמו  בצמצום ולא ברווחה מצה כזית שיאכל

המצוה, הפסיד מזעיר  מעט יחסר אם כי במרור

ה' בתורת ומאמין  בקדקדו מוח לו שיש  מי  ולדעתי

שמצוה  מתיירא יהא ולא נפשו  על יחוס  לא איך 

יודע  ומי  שנה יעבור  עד בה לזכות שאין  כזו  גדולה

הלא  קצת לו  שקשה גם במרור  ואף  וכו' יחיה אם

בכל  ה' לעבוד עצמנו על מקבלים אנו יום בכל

מבטיח  אני  כזה מועט בצער נקפיד  ולמה נפשך

בשמחה  ויחשוב בחשק  המצוה שיעשה מי  באמונה

שלא  כמעט בוראי  מצות מקיים אני הרגע בזה

עכל"ק . כלל, מרירות  ירגיש 

 à" ìãøî  òôùä úëùîä

øàéáå [è בסדר האריז"ל כתב דהנה בזה

ה  המרור  שמקום וא הקערה

דבמקום  ידוע והנה תפארת, כנגד  שהוא באמצע

בחי ' שהוא דאבא יסוד  מתגלה שם התפארת

התענוג  הוא ששם ברדל"א, ושורשו הצדיק, מרדכי

המצוה  שעושה דמי הרי מתיקות, וכולו  העליון

ממשיך  הוא הרי וכדו' ובשמחה ובחשק באמונה

אינו ועי "ז  מרור אכילת בעת  מרדל"א שפע עליו

שנשפע  מכיון  המרור של המרירות כלל מרגיש

רדל"א. של עליון  והתענוג המתיקות  עליו

 øåøîä â"òî  úñåøçä øåòéðá øøåá øåñéà

äëìä] [ à זו בשנה למעשה –(תשע"ו)הנוגעת

בשו "ע  הנה בשב"ק]. חל פסח שיו"ט

ס"א) תעב כולו(סי' "ישקענו  מרור הכזית  שאת  אי '

טעם  יבטל שלא בתוכו ישהנו  ולא בחרוסת

מעליו", החרוסת לנער  צריך  זה ומטעם מרירותו

זו  בפעולה בורר חשש  אין  שנה בכל (שלוהנה

המרור) מעל החרוסת בורר ניעור הותר  ביו"ט שהלא

בשבת ראשון יו"ט שחל בשנה  אך  או "נ, לצורך

לכאו ' דהלא זו, פעולה לעשות  מותר  האם צ"ע

פסולת כבורר  נחשב מהמרור  שמנער  החרוסת

בשב"ק . שאסור  אוכל מתוך

 øúéä ããöì íå÷î  ùé åøåãéñá áøä  úèéùì

 äðäå [á התניא בעל הרב לדעת  בשלמא

לשבתא)בסידורו רבתא (בהלכתא

שם דבריו מפשטות  מגדולי שמשמע כמה הבינו (וכן

והקצות כא סי' נחמיה הדברי ה"ה בשיטתו הפוסקים

ס"ג ) בורר טל והאגלי בידוהשולחן דבר  שכשאוחז 

מתוך  אוכל כבורר  נחשב מתוכו  הפסולת ומנער 

כדבר  נחשב בידו שאוחז  שהדבר  דשרי , פסולת

בידו המרור  לאחוז  שרי  לכאו' לדידיה וא"כ  הנברר ,

בספר  בארוכה עיין [אמנם מעליו , החרוסת  ולנער 

פרקש  להגר"י כהלכה תשבת פי"ב (ח"ב ביאור וספת 

ג ) הרב אות לדעת שאף להוכיח הרבה שהאריך 

מתוך  פסולת  כבורר  ונחשב בכה"ג אסור  בסידורו

המג"א לדעת  אך  ואכמ"ל], סקט"ו)אוכל שיט (סי'

הרב בשו "ע להלכה סי"ז-יח)הנפסק  שיט וכ "פ (סי'

הזבוב  לנער  שאסרו  הפוסקים, ורוב שם, המ"ב

מתוך  פסולת  לבורר נחשב דזה וס"ל שבכוס מהיין



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  עז נשמתין

א"כ  הנברר, הדבר  הוא שמנער  דהדבר אוכל,

המרור , מעל החרוסת לנער  אסור לכאו ' בעניננו 

äæá  ÷"ðøâä øúéä úøáñá ò"ö

íðîà [â דרשו)ראינו בהוצאות (במ"ב

שליט"א קרליץ (בחוט מהגר "נ

סקכ"ב) פי"ז פסח מעל שני החרוסת לנער  שמותר

שהרי ברירה פעולת שאי "ז  'משום המרור

גבי על חרוסת מעט נשאר  פעמים הרבה

אך  בורר', איסור נחשב אין זה ובאופן  המרור

פסולת הבורר דהרי  זה, בהיתר  כוונתו צ"ע

משהו בכל דאו' איסור על עובר  אוכל מתוך

הברירה  גמר  כשלא אף  שמוציא פסולת

אף  וה"נ האוכל, בתוך  פסולת  עדיין  ונשארה

על  עובר  מ"מ המרור  על חרוסת  כשנשאר 

בה  חפץ שלא החרוסת בחלק  בורר איסור 

שהיות שהיות  כוונתו  לפרש  ושמענו  ומנערה,

פעולת אי"ז הרי  המרור ע"ג חרוסת שנשארת

מין  כחלוקת הוי  אלא מהמרור החרוסת  בירור 

דשרי, אחד  במין  כברירה והוי לשנים, החרוסת

אזלינן  דבכה"ג, זו, סברא מובנת אין  באמת אך

הדברים צורת  אדם)בתר  לכל נראית  וודאי(איך

זו פעולה על שמסתכל אחד  אין  דידן שבאופן 

כל  אלא לשנים, החרוסת  מין וחלוקת  כהפרדת 

מעל  החרוסת  לנער שרוצה בפעולה רואה אחד

ע"גהמרור  חרוסת  מעט נשאר שבע"כ  (אלא

ולא  מהמרור הוא שמנערה החרוסת  אך המרור,

המרור) על  הנשארת פסולתמחרוסת  בורר והוי ,

לנהוג  יש  זו  שבשנה נראה וע"כ  אוכל, מתוך

במ"ב המובא מקומות)(סקי"גכהמנהג שיש

בטבול  אלא בחרוסת כולו  לשקע נוהגים שאין

בגמ' כמ"ד  דפוסק  הפר"ח שיטות והוא מקצתו ,

לשקע  וא"צ הארס, להמית  סגי  החרוסת  דבריח

מע"ג  החרוסת לנער  א"צ גם וממילא כולו ,

המרור .

 êøåò ïçìåù

'êøåò ïçìù' àåä øãñä ìéì ø÷éò

 ùé [à ליל של ביותר  הגדול הדבר  הוא מה לעיין 

העיקר  הוא דמצות אומרים דיש  הסדר ,

יציאת סיפור מצות  וי "א הכוסות אומרים ויש

גילה  שהמגיד מישרים במגיד איתא אבל מצרים,

הסעודה  הוא הסדר  ליל של שעיקרו  יוסף  להבית

גדולה  קדושה בו  שיש וכתב עורך', 'שלחן  של

שום  בו  שולט ואינו  פורים, מסעודת יותר  הרבה

בזה  מזלזלים אנשים הרבה רוב ועפ "י  כלל, תאוה

ולכן  בזמן, האפיקומן לאכול כדי בו ומממהרים

זמן  מספיק די  לו  שיהיה לו, לסדר אדם לכל ראוי 

כראוי. יו"ט סעודת  לקיים שיוכל

 âåðòúä  íå÷î ãò  íéìåò çñô ìéìá

øàéáå [á עד עולים אנו  פסח דבליל מורינו 

גם או"א זה דבר מצינו (שלא

בתפילת בבוקר ממחרת  רק  בשב"ק  דהלא בשבת,

בפסח, משא"כ לאו"א, עולים אנו כתר וקדושת  מוסף 

לאו"א) עולים אנו 'בלילה' אנוכבר הסעודה ועי"ז

אלוקות התענוג שהוא או "א לפנימיות  עולים

באכילת הוא והגמר ורדל"א, בעתיק ששורשו

הבעל  של האחרונה דההשגה וידוע אפיקומן.

והכוונה  מהדגים', להנות 'שצריך  היתה הסולם

שהוא  או"א לפנימיות לעלות  שצריכים כנ"ל היא

עד  עולה חכמה פנימיות בבחי ' התענוג, מקום

של  הגבוהה הדרגה שהוא - עתיק  פנימיות 

העליון  התענוג בחי ' - הוי "ה 'על' להתענג

אכי "ר . באלקות
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úåöç ïîæ

íéðîæä  ïéðòá íé÷éãöä úâäðä ïéðòì  óòúñîå

 úååù úåòù úèéùì çñô  ìéìá ùåçì àøîåç

ùé [àאחרי הפסח, דליל חצות  לגבי  להעיר

דשעות(במקו"א)שהארכנו לשיטה שיש

מכמ"פ מקורות ואחרונים)שוות  הרי(ראשונים ,

להחמיר מקום יש דמצה לכאו' ראשון כזית  (לגבי

מקאמרנא,דאו') דהגה"ק שוות  דשעות  לשיטה

שיטתו בביאור שיש במקו "א ביארנו שכבר  אלא

רב  הבעלזער שיטת א) שיטות ג' דהקאמרנער 

כלשון  זצ"ל פריינד הגרמ"א נהג וכן  זי"ע

בשעה  סזקר"ש  דהיינו  כפשוטו, בספרו  הקאמרנער

בשעה  וחצות  עשר , בשעה וסז "ת  תשע,

כטענת הוא בשיטתם וההסבר שתים-עשרה,

על  מיוסד  קר "ש שזמן אשכחן דהא הפנ"י  וסברת

מלכים  בני דרך  ואין  שעות , בג' שקמים מלכים בני 

קמים  תמיד  אלא ליום מיום קימתם שעת  לשנות 

מובן  זו סברא לפי  וא"כ שוות, שעות  לפי הם

השעון  לפי תשע בשעה תמיד שקמים הסברא

שבידם כדלהלן)השוה האמת לפי מדויק  שאינו ,(אף

12 בשעה הוא פסח ליל חצות  זמן  זו  לשיטה וא"כ 

שלנו  בשעון בשעון  1 בשעה הוא קיץ בשעון (ואמנם

חצותדידן) זמן  אחרי דהוי  חומרא אינו וא"כ ,

ממונקאטש  המנח"א הרה"ק שיטת  ב) דהלוחות.

הזמן  לפי שחישבו זי "ע ראטה הר "א הרה"ק  וכ "נ

דפה  והיינו השוה, שביום בחצות  האמיתי 

11.38 השוה ביום חצות הוי עיה"ק בירושלים

(12.38 קיץ שסידרו(ובשעון הגוים מחמת זה [וכידוע

מקומות ושמונים למאה העולם חילקו שהם השעון,

יהא (מעלות ) שבו א' מקום רק יש  איזור ובכל ,

השוה  שביום היינו  האמיתי , זמן לפי מכוון  השעון

של  ובאזור ,12.00 בשעה חצות  בזמן  השעון יהא

משא"כ  בקהיר , הקובע מקום שיהא סידרו  אר"י

על  חצות בזמן  השעון  מראה השוה ביום בירושלים

שכל  דהקאמרנער  אליבא וס"ל ד 11.38], הנ"ל שעה

הוא  חצות קודם שעות  דב' היינו  לפ "ז, נקבע היום

הוא  חצות קודם שעות וג' ל9.38. והכוונה סז "ת ,

והכו הלילה סזקר "ש, חצות זמן וא"כ  ל8.38, ונה

ב12.38 הוא פסח קיץ)דליל שעון מקום (לפי יש  ובזה

זו, כשיטה הרגיללהחמיר חצות קודם דק' כמה (שהוא

בלוחות ) בזמננוהמופיע מחברים לכמה ס"ל שכן  ג) ,

ומוכיחים  שטוענים דבריהם, ומסתברים

שכתב  מקאמרנא הגה"ק  שכוונת  מהמציאות 

שהיה  שעון לפי  היינו 12 בשעה הוא שחצות 

ימים  כמה כל אותו  מכוונים שהיו ובזמנו במקומו 

זה, דיום האמיתי חצות לזמן  חצות  (היינו בזמן

ודהלוחות ) דהרש "ש  סז "תחצות הרי זו לשיטה וא"כ  ,

חצות לפני  שוות שעתיים יום בכל דהקאמרנער 

חצות לפני שוות שעות  שלש  וסזקר "ש דהלוחות,

פסח  בליל להחמיר  מקום אין  זו  ולשיטה דהלוחות,

דהקאמרנער  חצות שלדידהו  דהקאמרנער לחצות

דהלוחות חצות  בזמן דהמונקאטשער הוא לפשט (ורק

הנ "ל ) לחומרא מקום יש  הנ"ל ראטה .ור"א

äøåú ïéã éôë ïîæä ìò  íéãéô÷î ãéîú  íé÷éãö

íäéøçà øäøäì øåñàå íáöîì ãçåéîä

íééñå [ áלדעת יש  דבאמת  זה בענין מורינו 

סעיף  כל על הקפידו הצדיקים דכל

ועיקר  הזמנים, בענין  וגם ערוך , שבשלחן  קטן 

כל  של העיקר  וזה הזמן  על לשמור הוא הקדושה

סדרי השש של תיבות בראשי ורמז  כולה התורה

ק 'דשים  נ'שים נ'זיקין מ'ועד ז 'רעים שהוא משנה

פעמים  שכמה ולמרות  נק"ט. זמ"ן שהוא ט'הרות 

או מצות כמה בקיום מתאחרים שצדיקים נראה

שיש  בשו "ע דאי ' בעניננו , וכן וכדו '. תפלה בזמן 

וראינו חצות , קודם הרביעית הכוס  אף לשתות

לדעת יש  הרי  בזה, הקפידו  לא צדיקים שהרבה

כל  קיימו  דבודאי אחריהם מלהרהר להיזהר  דיש

ושיטות דרכים כמה להם ויש הזמן, בתוך המצות
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שבשעה"דבהלכה, מקומות  בכמה בזה שהארכנו (כמו

היו  וצדיקים יחידאות , שיטות על  לסמוך  מדינא אפשר

וכו') שעה"ד בגדר בודא לפעמים כל אבל קיימו י

תורה דין  ע"פ לפי המצות  תורה הדין שיהא מה (כפי

כנ "ל ) שלהם .המצב

 úåðîãæäáå]מרדכי רבי  מהרה"ק סיפר  אחרת

היה  אשר זיע"א מנדבורנא

סנדק  היה התפלה ולאחר  מאוד  במאוחר  מתפלל

השקיעה, אחר רב זמן כבר שהיה מילה לברית 

מילה  ברית  לעשות  שאסור עליו אחד והתרעם

זיע"א  מנדבורנא מרדכי ר ' הגה"ק וניגש  בלילה,

שהשמש  לו  והראה התריס והגביה החלון  אל

פשוט  שהוא ואמר  היום, באמצע כמו  זורחת

אשר  אחר  למקום אותו  ועקר  ביתו את הגביה

ששה  של דהר "ת  מו"ר ואמר  גמור . יום הוא עדיין 

דבוק  שהוא מי  היינו  נק "ט, זמ"ן הוא משנה סדרי

לתפוס  תמיד זוכה הוא הרי הקדושה להתורה

השמים  מן  הרי הזמן, מתאחר  כאשר  וגם הזמן ,

הנ"ל]. כעובדא הזמן  יהיה אז  גם שאכן  לו עוזרים

 úâäðä  ìò ìàøùéì äìçð  ú" åùä  úåãò

( úåäåîúë úåàøðä) íé÷éãöä

óàå [âנראה הרואים)שלפעמים של על (בטעות

[שזו ההלכה, מגדרי שיוצאים צדיקים

מרן  בזה שכתב וכמו לכל כמובן גמורה טעות

עמ'הדב"ח כ"ג חיים עץ בקובץ המובא (במכתבו

וכמו)äëרטו  בארוכה], בזה שביארנו מה להלן ועיין ,

הזמנים  בעניני הק' הבעש"ט תלמידי  אצל שמצינו 

וכדו') תפילה לפעמים(זמן נראה (לרואים שהיה

וכמוהטועים) ח"ו , ההלכה מגדרי  יוצאים כאילו 

לישראל נחלה בשו"ת  עדות  בזה לג,שמצינו  (סי'

מבעזלא  שלום השר בזמן החסידים מעדת  גאון א' שהיה

שהתפלל זי"ע) זי"ע מסטרעטין  הרה"ק על שכותב ,

הלילה לחצות סמוך בביתו בשב"ק (שלמנחה

שבת ) אכל מוצאי ואח"כ  גדול הטלית על ובירך

וכן  ג', מבעלזא סעודה שלום השר  את  שראה מעיד 

שעות שתי  כמו בר "ה מנחה להתפלל שבא זי"ע

זי "ע  מבוטאשטש  הגה"ק על כותב וכן בלילה,

היום, חצות  אחר  שחרית  מתפלל שהיה לכל שידוע

שמאחרים  וקדושים צדיקים כמה שראה ומעיד

שמתפלל  אחד  אין וכמעט בוש עד תפילתם

.åë בזמנה 

'ïîæä ïî äìòîì' íé÷éãöäã ïéðòá øåàéáä

ïééòå [ãבהנהגת שביאר  מה הנ"ל בשו "ת

החסידים  אלו על וכן  הצדיקים,

הצדיקים  עם שייכות להם ויש עמהם שמקושרים

_________________________

פנימיות כה. ביותר לגלות  הקדושים עבדיו לנו שלח  הגלות, ועול הלחץ בגודל עניים וראה לעמו לזכות  ה' ברצות  כי וגם וזל"ק ,

התורה  פשטיות  על עבור מבלי לרבים והזהירו הורו כולם עכ"פ ז"ל, והבעש"ט ז"ל האר"י כמו הקדושים עבדיו ע"י התורה

היה  ויראתם וסייגים, גדרים ביתר דרכיהם היה אדרבה וגם בלבד. בפשיטות  התורה גדולי בכבוד והזהירו בש"ע , המבואר הק'

הה"ק מאדו"ר זה בדורינו ראו רבים וכאשר עוה"ז , בהבלי ומאסו מדריגה, לאיזה לבוא הרבה סיגופים ועשו לשער, אין

מס"נ ראינו התפילה ובשעת ומקואות , בסיגופים נפשם שמסרו מרימנוב, הה"ק ואחריהם מזידישוב הה"ק ואדמו"ר מראפשיטץ

ערוך באמת , מהשלחן אחד  מדבר סרו לא כולם  זלה "ה רבותינו הצדיקים עכל"ק .וכל .

עפמ"ש כו. לפטפט  ונראה השמש  וידום אהרן וידום מסורה הביא הטורים בבעל ראיתי והנה שם, לישראל נחלה השו"ת  וז"ל

דהד"ת  בסה"ק  כמבואר התפלה קודם הרבה ללמוד שרוצה או נקי גוף  לו שאין מחמת  להתפלל שמאחר דמי מצוא עת  בקו'

בעת  להתפלל לסמוך מי על לו יש  לצדיקים שמקושר ע "י בזמנה דאוריתא ק"ש וכשאומר תפלתו מקובל שיהי' הדבור מקדשין

תוכל  ית ' ד' בדרך  תלך  אם ימים תאריך למען ב"ל בס ' שמפרש  ע"ד פקפוק אין החסידים ועל הצדיקים ועל מתפללים שהם

ולא  הש "ע ודברי חז"ל דברי ומונה סופר שהי' זי"ע  מבוטשאטש הקדוש הגאון חזי ופוק  ויהושע  מרע"ה כמו הימים את  להאריך 

הוא  היום חצות אחר שחרית מתפלל הי' ועכ"ז שיעור אין עד  דחסידי ומילי וסייגים גדרים הוסיף  אדרבא קטנה מנקודה חסר
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שהיות הוא ביאורו ועיקר  מעט, הן  רב הן

הרי דום לשמש לומר כח יש הגדולים שלצדיקים

מוכרח  העולם זמני  את לשנות בכוחם שיש בזה

הזמן  מן  למעלה וכו')שהם לבילה הראוי כל (כי

אסמכתא  כעין ומביא וכו ', יאיר כיום לילה ואצלם

ע"ז  חז"ל ונמצאים מדברי שולטים הם הדור (שגדולי

הגשמי) הזמן כח עה"פ מעל בירושלמי דאי' מהא

השנה  את  לעבר  קבעו  בי"ד שאם עלי ' גומר  'לא-ל

ג' לבת נגמר שכבר אחרי זאת  קבעו  אם אפי' אזי

מלידתה בתוךשנים השנה את שמעברים כגון (היינו

שלפני  אדר בא' שנולדה הבת  וא"כ  עצמו, אדר חודש

בתולים) אדר חודש בתחי' כבר לה נהיה שנים ,שלש

נעקרים  השנה את  לעבר בי "ד  כשקובעים הרי

הבריאה, את  משנים בקביעתם שהבי"ד בתוליה,

ואתם  'אני למלאכים אומר  שהש "י  בחז "ל אי' וכן

מזה  וחזינן  ר "ה', מתי  לשאול מטה של לבי "ד  נלך

בעולם, הזמן ענין על הבעה"ב הם הדור שגדולי

זמן  לקבוע הצדיקים לכח אסמכתא מביא ומזה

לעצמן .

äæ ïéðòì éîìùåøéäî øå÷îä øåàéá

à"å÷îáå [ ä(תשע"ז דסוכות א' ליל (נשמ"ח

מאמר  בספר מש"כ  בזה הבאנו

ומשיב  שואל שו "ת בעל הגאון  שאמר מה מרדכי

בלימוד  כימים לילות  שמשים שמי  הירושלמי בשם

שירצה, עת  בכל להתפלל יכול זה התורה"ק  (ואמר

זי"ע  מנדבורנא הר"מ הרה"ק הנהגת לגבי הנ "ל  הגאון

שירצה) עת בכל  להתפלל  הוא לא'שיכול  מו"ר ושאל .

איה  ידע ולא ובירושלמי  בבבלי  הבקיאים מגדולי 

בעצמו מו "ר  שמצא עד  הזה, הירושלמי מקום

בירושלמי ה"ז)אח"כ  פ"ב שדהע"ה (מכות  שם שאי'

בכל  שתמיד רצון', עת  ה' לך  תפלתי 'ואני  התפלל

שכנראה  מורנו ופירש  רצון, עת תהא שיתפלל עת 

בירושלמי דהפי' לומד ומשיב שואל בעל הגאון 

_________________________

תירוץ שאמר ושמעתי לכל כידוע השכם בבוקר אמר ק "ש  ורק למנין אנשים השוק  מן קוראין והי' אחד קיבל ובע "ת שכן ע "ז

שעות  שתי כמו מנחה להתפלל שבא ראיתי זי"ע  מבעלזא הקדוש  הגאון אצל ר"ה על הייתי (וכאשר זצ"ל מסאסוב רמ "ל מרבו

דרכו  לפי כאו"א בוש  עד מאחרין התפילה בענין אשר צדיקים מכמה עובדות כמה וכדומ' נרות) עם תשליך אמרנו ואח"כ בלילה

אביי  לפרש אמר אחד גדול בשם שמעתי אמנם ואם הזמן, מן למעלה והם להם יאיר כיום לילה כי אחריהם להרהר וח "ו בקודש

להם  שמקושר מי עכ"ז דום בגבעון שמש לאמר כח  להם שיש לאותן א"ע שמשווה ר"ל חמה דמדומי עם דמצלי אמאן לייט

רצון  עת אימתי חז"ל שאמרו ומה משא"א אפשר דנין ואין ראשו על יעלה לא מורא מעט  הן רב הן עמהם שייכות  להם ויש 

הק' לרבינו ראיתי (ובעיני לשערו כאו"א מתפללין שהצדיקים בשעה הוא רצון העת  עיקר בודאי מתפללין שהצבור בשעה

בש "ק מנחה התפלל דלפעמים ושמעתי בטו"ת  מוכתר בלילה ושתים שעה כמו לבהמ "ד מנחה להתפלל בא שהי' ז "ל מסטרעטין

ראינו  בדורינו וכן זי"ע ) ד' יראי כח הגיע היכן עד וראה בא ג' סעודה אכל ואח "כ הטלית  על ובירך הלילה לחצות סמוך  בביתו

והענין  ת' עד מא' כולה התורה כל דמקיימין אם בזמנה שיתפלל אחד אין וכמעט בוש  עד תפלתם מאחרים וקדושים צדיקים כמה

מכ"ש  וכו' אפי' ואתם שלמטה לב"ד השנה קביעות אחרי הולכין הארץ משטרי דכל עלי גומר לאל אקרא חז "ל שאמרו כמו הוא

לשאול  מטה של לב"ד נלך  ואתם אני למלאכים אומר והשי"ת שיהי' טעם מאיזה יהי' להתעבר צריכה דהשנה האמת  כשרואין

א' אבן הק ' יצירה בס' מ "ש  ע "ד הבונים מאסו אבן (וי"ל עצמן לצורך הצדיקים זמן קביעות על להרהר אין כן וכמו ר"ה מתי

מאת  ואמר פנה. לראש היתה עכ"ז אחריהם הבאים והפוסקים אח "ז הק' התנאים שמאסו תפלה של הדיבור ה"נ בתים כמה בונה

מי  אולי ואם בעינינו). נפלאות היא ובאמת זאת  היתה ת"ח  לרבות תירא אלקיך  ד' את  שדרשו ע "ד והחסידים הצדיקים היינו ד'

לא  ולילה ויום כראוי תפילה הזמן לקיים שיוכל מי ואשרי זכות לימוד דרך  על זה כל תירוץ, ג"כ לו יהי' אחריהם שנגרר

כל  ואחר תמוט . לא אשר הוא ויתד דרכו לבטח  ילך ודאי וזה שותין אנו מימיהם אשר הק' מרבותינו מצווין אנו כאשר ישבותו

לומר  כח לו יש זה השמש  וידום וכנ"ל בלחש  שהיא והתפילה העבודה עמוד שהוא מי היינו וידום במסורה נרמז דזה י"ל החזיון

עכ"ל. וכו'. עון יכפר רחום והוא כו' לבילה הראוי וכל דום בגבעון שמש 
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שלא  אף  להתפלל שיוכל ע"ע התפלל שדהע"ה הוא

הקבועים, התפילה מימי בזמני  כבר קבועים (שהיו

וערבית ) מנחה שחרית שתקנו הק ' תהא האבות  ובכ"ז  ,

כן  שהתפלל שכיון  וודאי  תפילתו, לקבל רצון  עת 

תפילתו  ונתקבלה נענתה הרבה דהע"ה (כמש"כ

התהילים  על  דהע"ה בקשת לגבי ואחרונים ראשונים

במקו"א) כמש "כ  ואהלות כנגעים נחשב וסבר שיהא ,

שהיה  דהע"ה אצל שאשכחן שכיון  הנ"ל הגאון 

התוה"ק  בלימוד כימים לילות הגמ'משים (כדברי

ברכות ) בדרך בריש  ההולך צדיק  שכל מסתבר  הרי ,

שמתפלל  עת שבכל זה דבר נאמר עליו  גם דהע"ה

רצון . עת  הוי

 úåãåñá  íé÷ñåòä øúéäá í" ùøäîä éøáã

äìéôúì  ÷éñôäì  íéëéøö  íðéàù äøåúä

ïåàâäå [ å'לס בהגהותיו  מבערז 'אן מהרש"ם

חיים ס"ו)ארחות  נח סי' (-ספינקא

דהרסנא בכסא מש "כ את  שו"תמעתיק על (הגהות 

יט) סי' ראש  ז"ל בשמים מהר"ש  מנהג את שמביא

שלא  שמעתתיה ממשכא כד התלמידים עם

בזה  וציין  תפילה, לזמן  לרבים מהשיעור להפסיק 

הרא"ש יב)מש "כ סי' שמתו מי פ' שאין (ברכות  לענין 

או דרבנן  טומאה עבור  ביהמ"ד  לימוד  מבטלים

להודיעו)דרבנן כלאים א"צ ממנה יודע וכן (כשאין ,

מכוונים  לא דאנן דכיון מהר "ש בשם מביא

לא  לכוין  יכול אין דאם בגמ' אי' הרי  בתפילה

אנו שאין  אף להתפלל נוהגים שאנו ואף יתפלל

מדברי להפסיק א"צ בכה"ג אולי מ"מ מכוונים,

מהר "י מהחסיד ומביא מצוה, מעסק  או תורה,

התורה  בסודות  מעיון מפסיק  היה שלא קיצינגן 

תפילה, לזמן

äæá ùèà÷ðåîî ÷"äâä éøáã

÷" äâäå [æזי"ע נח ממונקאטש סי' או"ח (נמוקי

נגד ס"ב) בחריפות כותב ,

מזויף  ספר שהוא זה מספר שהעתיק המהרש "ם

כדעת סבר שהעתיקו  המהרש"ם [אמנם וכו '

דברי את  שקיבלו ועוד חמד  והשדי רעק "א

למזויף , חשדוהו ולא לאמיתיים ראש  הבשמים

שהצדיקים  ממונקאטש הגה"ק  ומסיים ואכמ"ל].

הזמן  מן  למעלה שהם משום ז "ת  והיינוæë שאיחרו  ,

ששמעתי הביאור עוד  ונציין  הנ"ל ), כהסבר

_________________________

(בסימן כז. ז "ל מברעזאן הגאון בהגהות  הנ "ל חיים אורחות  בס ' עברי מדי ראיתי אשר אזכיר אולם שם, ממונקאטש הרה"ק  ז"ל

כל  לשמים מנודה מצוה בדבר עסק  אפילו בזמנו ק "ש  קורא שאינו דמי ע"א) קפ"ו (דף  בלק פרשת  מזוה"ק  לנכון הביא זה)

(להבדיל) הביא אח"כ ומיד עיי"ש ) שמים לשם וכלה חתן במזמוטי עסקי דהוי לרבנן להון דהגיד ינוקא דהאי (כעובדא היום אותו

התורה  בסודות עסק  שאם קיצינגון מהר"י החסיד ובשם ממהר"ש  כת"י שהעתיק דהרסנא) בכסא י"ט (סימן ראש בשמים משו"ת 

כזב"י  קראו זצ"ל חת"ס שהגאון כנודע  אשר ראש בשמים משו"ת כזה להביא היתכן ותמהני עכ"ל. תפלה לזמן חושש הי' לא

הנזכר  הזייפן ע"ד מו) סי' (ח "ג מנח"א בשו"ת ובדברינו מנ"ש זצ"ל בנעט  מהר"מ  להגאון מרדכי פרשת  בשו"ת  ועיין הרא"ש 

ואפילו  לסמוך  כדאי ואין הנפסדת, מדעתי' לשיזבן רחמנא להכחידה, וברצונו הדה, ידו הקדושה האמונה על במס "נ גם אשר עד

התורה  בסודות  גדול לנו ומי ובנסתרות בנגלות ורבותינו חז "ל דברי אלא לנו ואין הנזכר, וכס "ד בש"ר ע "ד ולפלפל כלל לדבר

קו  (סי' לקמן ופסקינן ע"א). יא (דף בשבת כדאמרינן ותפלה ק "ש  לזמן ומבטלין כן נעשה לא דאנן ואמרינן וחבריו מרשב"י

לא  ע "כ הזנ ' הזייפן דהכזבן דיעה הך לדינא בספק  אפילו כלל להכניס שלא כדי קו בסי' במקומו שם לבארן רציתי [ולא ס"ג)

שם]. בפנים דבריו בגוף  לפלפל קדושת רציתי מרוב אשר "ע זי ארץ קדושי הרבה על "ו ח ולהרהר  להחמיר רצוני ואין
לעיינן. ונמלאינהו מעפריי' לן יהיב ומאן הזמן מן למעלה היו המה  כי ותפלה  "ש ק זמן איחרו ויראתם ועבודתם הכנתם 
טמאים  הקברים בתוך  הקברות  בבית  החיים את כדורש  ה"ז וכס"ד בש"ר שו"ת  הס' אצל ה' עבודת  מעשי הדורש כי אומר אך 

בביאת  ביהמ "ק ועבודת וירושלים, ציון בשמחת  חיים, לנו יתן חיים, ומחי' ממזימותם, יצילנו ה' צדיקים, בקברי לא וגם פנימה,

עכל"ק . גצבב"א.
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סאטמער  גאב"ד  זצ"ל מייזליש  צבי  נתן ר' מהגה"צ

קישרו שהצדיקים הנ"ל, הענין שביאר  בלאנדאן 

למקומות שעה לפי  בפועל ובתיהם עצמם את 

הזמן . מתאים היה ששם בעולם אחרים

 ïâ ìù ïîæì úåøù÷úäì éç ùéà ïáäî øå÷î

 ïãò

ùéå [ç איש הבן  מדברי בזה אסמכתא להביא

לשמה תורה בשו "ת תשובה חי  (סוף

ע"ה תלה) אבינו  יצחק  על חז "ל דברי  את  שמפרש

ע"ז  ואי ' ביום, אשתו את  מצחק אבימלך שראהו 

הר "ז  שהלא האמוראים בזה שתמהו רבה במדרש

נהג  ע"ה אבינו  שיצחק הבא"ח ומיישב מגונה, דבר 

הלילה  תמיד שבג"ע עדן , הגן  של זמן  לפי  עצמו 

קצרים  שהלילות  החורף  בימות וע"כ  שוים. והיום

ללילה  באמת שייכים היום שבתחילת השעות  הרי

מהלילה) לוה עצמו(שהיום נהג ע"ה אבינו ויצחק ,

אלו  שעות ששם שבג"ע, הזמן ללילה,כפי  שייכים

שם  לו  ארכו  כי  'ויהי  הפסוק בדברי הביאור  וזהו 

ולוים  הימים שמתארכים הקיץ בימי  היינו  הימים',

כמו אע"ה יצחק נהג אז מהלילה שעות  הימים

וכעי"ז  אלו . בשעות  לילה הוי ששם שבג"ע השעות 

הצורך  בעת שלפעמים הצדיקים לגבי גם י "ל

לג"ע עצמן  בתחילתקישרו  מנחה תפילת  לגבי (כגון

השעות הלילות  שלוים הארוכים החורף  לילות  של  הלילה

יכולים מהימים) שהיו  שכמו  אוי "ל מזה ויותר ,

מקומן  שכנגד הג"ע למקום עצמן  לקשר הצדיקים

כנ "ל ) הלילה וסוף  תחי' של  שעות לגבי היו(היינו ,

שהג"ע  הג"ע, לכללות עצמן  לקשר יכולים הצדיקים

מתפשט  הלא המשוה וקו המשוה, קו  על נמצא

יש  שבלילה שעה בכל וא"כ העולם, כל את ומקיף 

יכולים  היו וצדיקים יום, הוא ששם מקום איזה בג"ע

שבג"ע. זה למקום עצמן לקשר 

äáùçîäã  úåòéá÷ä  çëì  äëìäá  úåøå÷î

 åðéöîå [è זה לענין  אסמכתא עוד  בהלכה

למקום  במחשבה דהתקשרות

בפוסקים דאשכחן  בהא סי'אחר , ח"א הב"ח (שו"ת

עח) סי' מפאנו רמ"ע שו"ת סק"א, תכו בסי' ט"ז פ,

משום  בשב"ק , לבנה קידוש לעשות  שאין  הטעם

שמכיון  והיינו לתחום, מחוץ לצאת שאסור 

מקומו, שם נמצאת  האדם של שמחשבתו  שבמקום

הר "ז  הלבנה אל במחשבתו  עצמו כשמקשר  הרי

לתחום חוץ שיוצא דוקא כאילו  שזה במקו"א (וביארנו

להיות אדם לכל הכח הנונת  שהיא המצוה כח ע"י

ממש ) בפועל כמו נחשבת בהל'מחשבות אשכחן  וכן ,

המקום  לפי  השביתה מקום קובע שהאדם תחומין 

שבהשביתה. לקנות  מחשבתו שם וקובע לו  שידוע

להתקשר  החזק הכח היה הצדיקים ואצל

וכמובן  יום, עדיין  ששם בג"ע למקום במחשבתם

על  ששולטים נוראים לצדיקים רק שייך זה כל

הטבע. ועל העולם

íéâåù íé÷éãöäù ì"æéáø éøáã øåàéá

äìéôú ïîæ íéøçàîù

 åîëå [éמרדכי רבי  מהרה"ק המעשה שידוע

למחות שכשבאו  זי "ע בידומנדבורנא

והראה  הווילון  הסיט בלילה הק' עבודתו  על

פשוט  אבל עדיין, מאירה שהשמש  איך למוחים

שהם  מאוד גדולים צדיקים אצל רק  שייך  זה שדבר

וכמש "כ  בהש "י , דביקותם ע"י הטבע על שולטים

מקאמרנא ע"ב)הגה"ק צד דף בראשית  הברכה (היכל

אחר  תפילתם המאחרים בגנות שמאריך  אחרי

בעצמך  תדמה ואל בלשו"ק, מסיים היום, חצות

לי מה כך, שהתפללו וצדיקים קדושים היו  כי  בני ,

שרפי למלאכים עצמו ולהתדמות צרויה בני  ולכם

נשימה  ובכל רגע בכל חיים באלקים הדבקים מעלה

הגדולים  שהצדיקים והיינו עכל"ק. בזה. ודי ונשימה

ומעל  שולטים הם בתכלית בהשי "ת הדבוקים

מרביז"ל שאי ' מה על ואוי "ל תפז)הזמן. אות  (חיי"מ

על  דקאי  תפילה, זמן  שמאחרים שוגים שהצדיקים

בחי ' של זו גבוהה בדרגה היו  שלא הצדיקים אלו 

לומר  בכחם היה ולא נון , בן ויהושע משרע"ה

והם  הזמן, מן  למעלה אינם הם וא"כ דום, לשמש 
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בבחי ' שהיו  הגדולים מהצדיקים ללמוד וסברו שגגו

מהזמן . למעלה

 úåãåñ  äæá ùéù  ìàøùé úéøàù  ÷" äôñ éøáã

 è" ùòáä éãéîìú ìöà  íéìáå÷î

òåãéå [àéשארית בספה"ק  זה בענין  מש "כ

ההתקשרותישראל לשער (לקוטים

ע"ב) יב דף  שמקובלים בדפו"י מהענינים א' היה שזה

זה  בענין  שיש פא"פ , הק' הבעש"ט תלמידי  אצל

המחנות ' לכל מאסף  דן 'מחנה של שע"יçëהסוד ,

בני תפילות כל אחר  מאוחר הצדיקים שמתפללים

המחנות )ישראל לכל  הדינים (מאסף  כל מוחים עי"ז

דן-דינים)מישראל מחייה, וכותב (מחנה-מלשון ,

את מכוונים האלו  שהצדיקים ישראל השארית

תפילה בזמן התפילה לימודם)כוונות ואת(בשעת 

אומרים התפילה תיבות  של זמנה,הנוסח לאחר 

של  סודות  זה בענין שיש  שם מדבריו  ומשמע

משיח. תיקוני

íé÷éãöä åàöé àì íìåòîù äúéîàì  úîàä

äëìää éøãâî

 äðäå [áé שנראה אלו בענינים שאף  האמת 

ח"ו(לטועים)לכאו ' הצדיקים שיצאו

וכמש "כ  כן, אינה לאמיתה האמת ההלכה, מגדרי 

חיים  הדברי  בעל מרן  לשו"ק את  בהערה לעיל

אחד  מדבר  סרו לא הצדיקים שכל זי "ע מצאנז

עמוקים  דברים מספה"ק  הבאנו ולעיל מהשו"ע,

זה  בענין  הפשוט הביאור אך זה, בענין  וגבוהים

בפוסקים המובא הכלל ע"פ  הוא הלכה (ש "ךע"פ 

והט"ז  הב"ח דעת  שם ומביא או"ה, הוראת כללי בהל '

לכו"ע) זה דרבנן של ובענינים דאו', באיסורי אף ,שזה

אף  יחידאה דעת  על לסמוך  יכולים הדחק  שבשעת 

איזה  שעשו  הצדיקים כל וכך כוותיה, הלכתא שאין

זה  היה ההלכה מגדרי  בזה שיצאו  שנראה ענין 

בגשמיות שעה"ד  [הן  הדחק  שעת של בבחי' תמיד

להם  נסתבב גופא שזה וחוליים, חולשתם מחמת 

לתקן  שעליהם הרוחני  שעה"ד מחמת  הש "י  מאת 

להם  והיה הקלי '], למקום שנפלו נשמות  ולהעלות 

לסמוך  להם מותר שהיה יחיד  פוסק איזה דעת  בזה

בכה"ג. עליו 

íäéìò  åëîñù  íéðîæä éðéðòá  úåàãéçé  úåòã

 ã" äòùá íé÷éãöä

ïåâëå [âéהפרישה סק"ב)דעת  פט שס"ל (סי'

היום. כל הוא בדיעבד שחרית שזמן 

הרי בלילה שעות שתי כמו מנחה המתפלל וצדיק 

פסחים בגמ' עולא דעת  על הוא ע"ב)סומך צג (דף

כל  זו שלדעה השקיעה, אחרי מיל ה' הוי  שצאה"כ 

מינוט  כ "ד הוא הרבèëמיל שו "ע שפסק  וכפי  (בהל ',

ס"י) תנט סי' א"כ פסח לדינא, העיקר שהיא זו כדעה

וכן  השקיעה, אחר  שעות  שני הוי שצאה"כ  יוצא

לחצות סמוך  במוצש"ק  מנחה המתפלל צדיק

הב"י  גירסת  את  לו  יש הרי  בשם הלילה ס"י, קפח (סי'

מיימוני  א)הגהות אות  הי"ד  מגילה הל ' בגמ'ות  שגורס ,

היינו במוצש "ק, שבת של מנחה מתפלל היה שרב

_________________________

וחביריו כח. רשב"י כגון אומנתו שתורתו מי הפי' וזהו התפילה, קודם ללמוד יכולים משיח  בבחי' שהם הצדיקים שם, זל"ק 

שני  להתנוצץ התחיל ואילך  מרשב"י כי הוא הענין רשאי, אינו אחר אבל משמע  רשב"י כגון תפס ולמה התפילה, מן פטור

ואילך  שמהבעש"ט הצדיקים ביכולת יש ע"כ משיח . התגלות  להתנוצץ התחיל ואילך  ז "ל ומהבעש "ט  המשיח , ימות אלפים

ו  ללמוד גדולה אומנות  בזה שיש  אומנתם תורתם ואצלם הרבה זמן לאחר אף  התפילה להתפלל של והכוונות  להתפלל אעפי"כ

כתיב  כי בזמנה שלא שמתפלל במה בזה בחינה יש ועוד הרבה, זמן לאחר אף  אומרים התפילה ונוסח  הראוי, בזמן מכוונים הם

הם  ישראל מעל הדינים ולהמתיק  למחות  רק שרואים דן מחנה בבחי' שהם הצדיקים הוא הפי' המחנות  לכל מאסף דן מחנה

עכל"ק . עמוקים. ענינים עוד בזה ויש ישראל, של התפילות להעלות  בזמנה שלא להתפלל יכולים

הענין.כט. כל לבאר שהאריך  סקט"ו) רסא (סי' השקל במחצית  עיין זה ענין בביאור
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יכול  שב"ק תוספת עדיין  שאצלו  שכ"ז  דס "ל

מנחה עדיין לעשותלהתפלל שאפשר דעות (ויש

הלילה) חצות עד  במוצש"ק שב"ק אי 'תוספת  וכן .

מישרים כו)במגיד פסוק  מ סי' מהב"י(ישעי' חלום

יוהכ "פ  במוצאי נעילה הב"י ע"ז ì שהתפלל ואי ' ,

פאלאג'י ס"ב)מהגר"ח תרכג  סי' או"ח חיים שאף (רוח

להלכה. תוקף לו יש מ"מ בחלום, רק נאמר שהדבר

ïëå קרוב הטלית על מברך  שהיה הצדיק  לענין 

הלילה ציצית )לחצות  זמן לאו שלילה הרי(אף 

בשו "ע המובא הרא"ש  דעת  את  בזה יח יש  (סי'

ויש ס"א) בציצית , חייב בלילה יום שכסות  שס "ל

וע"כ  להלכה, האריז "ל פוסק שכן  שס"ל דעות 

מצות בזה לקיים בלילה בט"ק ישן  היה האריז"ל

דשיטת צירוף  בזה יש וכן  הרא"ש, לדעת ציצית 

חייבים  אור שיש  שבמקום הפרדס בספר  רש "י 

בלילה אף הוא בציצית בלילה דציצית הפטור (דכל

בלילה, הציצית  נראים שאין אותו', ד'וראיתם מקרא

הציצית ) שנראים אור כשיש  .משא"כ

úåöç íãå÷  ïîå÷éôà  úìéëà éáâì æ" ðáàäã éàðúá

äìéìä úååöî øàù ïéãá

òåãé [àור"ע דראב"ע דמח' דףבפוסקים (ברכות

ע"א) עד ט פסח קרבן אכילת  זמן אם

לשאר  גם נוגעת  עלוה"ש עד  או  הלילה חצות

הלילה וכו')מצוות ואפיקומן ומרור מצה אם (אכילת

מצות לגבי [אמנם עלוה"ש, עד  או  חצות  עד  זמנם

במ"ב משמע יצי "מ וכ "כסיפור  ועו"מ סק"ו תלז (סי'

להדיא) ישראל  מחנה כל בספרו זמנה שלכו "ע

הלילה].

ò"áàøë åà  ò"øë  ì"éé÷ éà  íéðåùàøä 'çîá

äæá äòøëääå

òåãéå [áזו במח' קיי "ל איך  הראשונים דנחלקו

שנהגו ויש כראב"ע, או  כר"ע האם

מדאו', שהוא דמצה ראשון כזית לגבי בזה להזהר 

ספק  כדין  מדרבנן  הלילה מצוות בשאר  ולהקל

החת"ס  זקיני בשם י"א [כן לקולא, דרבנן

ס"ל  וכן חב"ח, הלקוטי  תלמידו  דברי  כמשמעות

וכ "כ  לראש , חיים שלו בהגדה פאלאג'י לגר"ח

מנח"א בשו "ת אותלהדיא נח סי' מנחה שיורי (ח"ב

מרור ג ') לגבי אף  בזה החמירו פוסקים הרבה אך  ,[

ובמ"ב וכו '. סק"ו)ואפיקומן  חצות(תעז שאחרי פסק 

שם  הרמ"א וכתב ברכה, ללא והמרור המצה יאכל

יהא  הברהמ"ז שאחרי  ההלל שאף  עצמו שיקדים

חצות , כמש "כלפני לכתחילה רק  הוי שזה (אלא

ברכה  לברך  יכול דבנתאחר ומשמע סק"ו, בשעה"צ

אחרי  יברך שלא המרור ברכת כמו ואינו ההלל  שאחרי

.חצות )

 æ"ðáàäã éàðú úöò

 äðäå [âהאבני עצת ידוע אפיקומן אכילת לגבי

שפ"א)נזר  סי' בזמן (או"ח עומד שאם

יכול  הרי  הסעודה, אכל לא ועדיין  לחצות  הסמוך

שאם  תנאי  ויעשה חצות  לפני  מצה כזית לאכול

מכוין  הרי חצות, עד אפיקומן שזמן כראב"ע הלכה

אחרי כלום יאכל ולא אפיקומן , לשם זה בכזית

יכול  ואח"כ  חצות , שיגיע עד זה כזית אכילת 

שכל  שמחדש  היות הסעודה, לאכול להמשיך

טעמו, בפיו  שישאר האפיקומן  אחרי לאכול האיסור 

נגמר  שבחצות  ולראב"ע המצוה, בזמן רק  הוא

_________________________

עבודה ל . סדר ביום שאמרנו נזכר הייתי ולא הכפורי' יום מוצאי ליל שהי' חלמתי השנה ראש של א' ליום אור שם, זל"ק 

נזכרתי  ואח"כ אומרים היו שהקהל בעוד ישנתי שמא בלבי אומר והייתי הדבר על נפלא והייתי אדרוטל) טוב שם (ה"ר וידוי ולא

נעילה תפלת  התפללנו נעילהשלא תפלת שנתפלל כדי להתקבץ שנחזור משתדל שחשכה והייתי שאעפ "י בלבי אומר והייתי

עכל"ק . וכו'. וגו' חזק לי נאמר ואח"כ משניות ושניתי משנתי ננערתי כך ובין כך ובין נעילה לתפלת הוא עת עדיין
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שאר  חצות  אחרי לאכול יכול המצוה קיום זמן כבר 

יאכ  הסעודה ובגמר לצאתדברים, מצה כזית  שוב ל

עד  אחריו  יאכל ולא ר"ע לדעת אפיקומן יד "ח

עלוה"ש .

 æ"ðáàäã éàðú ãâð à"ùéøâä  úðòè

äðäå [ãזו עצה כנגד טען  זצ"ל הגריש"א

מא)דהאבנ"ז  עמ' ט' הבאר ,(קובץ

הרמב"ם מש"כ  הט"ו)עפ "י  פ "ח פסח שאפי '(קרבן

מ"מ  הלילה, כל מדאו ' הפסח אכילת שזמן לר"ע

להרחיק  כדי  חצות עד  רק הפסח לאכול גזרו  רבנן 

קר"ש  גבי כן שגזרו כמו העבירה, מן  ס"להאדם (וכן

חז"ל בהם שגזרו ואברים חלבים הקטר לגבי להרמב"ם

ראשונים  ועוד  ע"א ב דף  לעיל  כרש"י ודלא חצות, עד 

חז"ל ) גזרו לא דבהם לא דס"ל אם בדיעבד  ואפילו  ,

חצות, לאחרי יאכלנו לא חצות לפני הפסח אכל

בשוא"ת. המצוה קיום חז "ל ממנו שעקרו 

áúëå זכר הוי שאפיקומן  שהיות שמסתבר  שם

הפסח  לאכול חז"ל שתיקנו כמו הרי לפסח

חצות, קודם האפיקומן לאכול תקנו  ה"נ חצות  קודם

האבנ"ז . של התנאי לעשות  א"א להרמב"ם א"כ 

 à" ùéøâä úðòè  ìò äöòå  äáåùú

 ùéå [ ä להרחיק הנ"ל דגזירה דמנ"ל בדבריו לדון 

מצות על אף גזרו  העבירה מן האדם

לגזירה, גזירה גזרינן  לא הלא דבפשטות דרבנן,

גזרו לא מ"מ לפסח, זכר  הוא שאפיקומן אף  וא"כ 

העבירה. מן  אדם להרחיק הגזירה בו

 ùéå שס"ל הגריש "א לסברת  שאף  להוסיף  עוד 

ממילא  נכלל לפסח זכר שהוא שאפיקומן 

י "ל  מ"מ חצות, קודם דיקא לאכלה חז "ל בגזירת

חז"ל  גזירת כל דהלא אחר, באופן  תנאי של עצה

ישכח  שמא מחשש  היה חצות  קודם הפסח לאכול

מלאכלה קר"ש )אח"כ  על  מה"ט שגזרו וא"כ (כמו ,

על  להוסיף  חצות  קודם שאוכל זה בכזית יכול

זה  בכזית אפיקומן  ידי לצאת  שמכוין ולומר  התנאי

לאכול  אח"כ  ישכח שאם מכוין  וכן  דראב"ע, אליבא

מכוין  הרי אפיקומן  לשם כזית עוד  הסעודה בסוף

דר "ע, אליבא אף אפיקומן ידי  לצאת  זה בכזית

ולא  ישכח שמא החשש אין  כבר הרי  זה ובאופן 

שהרי מצוותו , יקיים ולא אפיקומן , אח"כ  יאכל

חצות, שלפני בהכזית אפיקומן יד "ח יצא בכה"ג

יכול  ושוב חז "ל של הגזירה ירדה בכה"ג וע"כ 

חצות, אחר לאכוללאכול חז"ל  שאסרו אשכחן (דלא

עדיין  שחושב מי אחרי ולא אפיקומן, ודאי אחר אלא

הראשון  האפיקומן ואכל  סעודתו, בסוף אפיקומן לאכול 

לא  כזה כזית שאחרי ישכח, באם וספק  צד  על בתנאי רק 

עוד ) מלאכול  חז"ל שאסרוהו .מצינו

ì"ðä  äöòì àúëîñàå  äéàø ïéòî

åðéöîå [åלהצילכה"ג תנאי לעשות יכול (שהאדם

חז"ל ) מגזירת  חציעצמו תפלה לגבי ,

להתפלל  שלא חז"ל שגזרו היום, חצות  אחר שעה

ואין  ברור  שאין היות  זו שעה בחצי מנחה תפלה

וחששו מנחה, זמן  הגיע שכבר עדיין  זו בח"ש  ניכר

יתפללו זו  בח"ש מנחה להתפלל יתירו שאם

הפוסקים  כתבו ומ"מ חצות , קודם אף  מנחה בטעות

ע"א) כו בברכות  הצל"ח בשם פט סי' רעק"א (הגהות

להתפלל  יכול שחרית  עדיין התפלל שלא שמי

זמן  כבר  הגיע שאם תנאי  ולעשות זו  שעה בחצי 

והשניה  מנחה תפלת לשם הא' תפלה הרי  מנחה

הגיע  לא ואם שחרית, תשלומי  לשם חצות שאחרי 

שחרית לשם הראשונה הרי  מנחה זמן  עדיין 

לא  חז"ל שגזרו שאף  והיינו מנחה, לשם והשניה

עצמו מפקיע התנאי ע"י מ"מ זו, בח"ש  להתפלל

כל  שהרי מותר. וע"כ חז"ל שחששו  מהחשש 

עי"ז  בטעות  להתפלל יבוא שמא שחששו  החשש 

מנחה  להתפלל אסרוהו ע"כ חצות , קודם מנחה

זמן  הגיע לא אם שאף  פועל זה תנאי וע"י  זו, בח"ש

הוי שבכה"ג לבטלה ברכותיו  אין מ"מ מנחה

הגזירה  שאין כיון וע"כ שחרית , לשם תפילתו 

וה"נ  זו , בח"ש מנחה להתפלל יכול חז"ל שחששו

הנ"ל התנאי שע"י  שכיון בעניננו שאם נ"ל (שמתנה



לנפשך  חכמה דעה פו 

לשם ישכח  חצות שלפני הכזית  יהא לבסוף לאכול 

לר"ע) אף חז"ל אפיקומן שחששו  החשש  מפקיע

חצות ) אחר האפיקומן מלאכול כבר (שישכח יכול הרי  ,

בסוף  שיאכל הכזית  על ולסמוך דאו ' לדין  לחזור

חצות אחרי  סעודתו ולגמור אפיקומן , לשם סעודתו 

וכנ"ל.

ìò äæá åëîñù áìñøá éìåãâî äîë âäðî

ì"æéáøã  úåöç

øéëæðå [æ אגב)כאן במקו "א (בדרך  כבר  מש "כ

ברסלב  מגדולי  איזה מנהג ליישב

הלקו "מ  דרבינו חצות עד האפיקומן  לאכול שסמכו

צאה"כ )זי "ע אחר שעות  שש על (שהוא שהקשו  ויש  ,

שאף  השו"ע, ריש המג"א דברי  עפ "י  מנהגם

זו  במג"א לשיטה המובא ציון השערי שיטת (שהוא

תיקון שם) זמן לגבי אלא אמורים הדברים אין

לא  אך  שלמעלה, בזמן רצון  בעת תלוי שהוא חצות

בזמן  תלוי שזה וכדו' תפלה לזמן חצות  דין  לגבי 

היום שמחלקים שלמטה, הלילה)חצות לשנים (או

עד  אפיקומן אכילת לאחר הקילו הם איך  וא"כ  וכו ',

דרביז "ל. חצות זמן

 âäðîá à"æùøâä øåàéá  ô"ò  íâäðî áåùéé

 úåçåìäã úåöç ìò êåîñì íìåòä

åðáùééå [ç הגרשז"א מש"כ  עפ"י מנהגם

מצות לספר להסכמתו (בהערה

מצוותמצוה) לגבי  שסומך העולם מנהג ליישב

ע"ז  וטען  בלוחות , המובא חצות  זמן על הלילה

מחושב  דהלוחות  החצות  דהלא זצ"ל הגרשז"א

שואל  וע"ז  הנה"ח, עד מהשקיעה הלילה שמחלקים

הו "ל  וא"כ גמור, יום נהיה בעלוה"ש  מדאו ' שהרי 

[שהוא  עלוה"ש עד  מהשקיעה הלילה ולחלק  לחשב

שעהיו מחצי דק ')תר דהלוחות,(36 חצות קודם

דק '], ע"ב הוא הנה"ח עד שמעלוה"ש  להשיטה

עפ "י העולם מנהג ליישב הגרשז"א שם ומתרץ

הגמ' ע"א)דברי עב דף  בכורות(יבמות  דמכת שנס 

[והוא  רצון, דעת  זמן  שהוא משום בחצות היה

רצון , עת  הוי  לילה דחצות  בש "ס הברור המקור

לעיל בגמ' תירוצא לחד ע"א)בנוסף  דחשיב (ג

וא"כ  הלילה)], חצות  דהיינו  דאמצעיתא אמצעית

קיי "ל  חצות בתיקון רצון דעת  הזמן  שלגבי  מכיון 

דאף  והיינו הנץ, עד השקיעה מן החצות לחשב

שלגבי אמרינן מ"מ עלוה"ש  עד רק  הוא שהלילה

עד  השקיעה דמן  בחצות  הוא דלמעלה רצון העת 

על  לסמוך אפשר  מצה אכילת  לגבי ה"נ הרי  הנץ,

דאכילת הדין כל ילפינן דידן  בגמ' דהלא זה, חצות

בעת שהיתה בכורות  דמכת מגז"ש  חצות עד פסח

חצות בזמן  תלוי  דאינו  י"ל וא"כ  דחצות, רצון

דהחצות רצון  בעת  אלא דהתורה האמיתי 

אפשר שלמעלה, אם בצ"ע נשאר הגרשז"א (ואמנם

להנהיג שיש  וחושש זה תירוץ על למעשה לסמוך

דהלוחות חצות  לפני האכילה להקדים הנ"ל כחומרא

.כנ "ל )

 úåëøá éáâì  äæá  úåøéäæäå) ì"ðä âäðîä áåùé

(øçùä

 é" ôòå [èגדולי מנהג ג"כ מיושב הנ"ל דבריו 

החצות אחר שאיחרו  הנ"ל, ברסלב

דכמו דס"ל ז "ל, דרבינו  חצות על וסמכו דהלוחות

דהלוחות  חצות על לסמוך מקילים העולם (אףדרוב

דאו') א' כזית  אכילת  האמיתילגבי חצות שאינו אף  ,

עת על סמכינן  זה שלענין שס"ל משום דהתורה

כשיטת שנוהגים אנו  הרי  דלמעלה, דחצות רצון

הוא  שלמעלה דחצות רצון עת  שזמן  הלקו"מ רבינו 

לסמוך  לנו  יש ה"נ הרי  צאה"כ  אחרי שעות בשש 

וכנ"ל. טפי  דקיל האפיקומן  מצוות  לגבי  לכה"פ  כן 

דרביז"ל  חצות זמן על לסמוך לימנע יש  [ואמנם

מחשש  דעלמא, חצות  לפני  השחר  ברכות  להקדים

לפשטות הרי  שכנ"ל לבטלה, דברכות החמור 

ברכות לגבי ציון השערי  דברי קאי  לא המג"א

השחר השחר  שברכות  לומר מקום יש קבלה שע"פ (ואף

לענין  לחוש יש  מ"מ דחצות רצון העת  לענין ג "כ  קשור

וכנ "ל ) נגלה ע"פ דברכלב"ט ].החמור
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 úåëåîðä úåîùð ï÷úîä  ú" òá 'éçáá ò"ø

ùéå [ é וראב"ע דר "ע במח' פנימי רמז ליתן

בעל  בבחי ' היה ר"ע שהנה הנ"ל,

לי תשובה יתן מי אמר הראשונות  שנותיו שמ' (כידוע

וכו') כחמור ואקרענו קוצית"ח דורש היה הרי וע"כ ,

מהאריז"ל שאי' בחז"ל, כדאי' כגון האותיות  (בכמ"ק 

ש"א) ההקדמות  הכלים שער נשברו שכאשר 

[שהם  התגין בחי' נתהוו אז האורות  מהם ונסתלקו 

עומדים  האורות היות ענין שהוא האותיות] קוצי 

היינו וכו', הכלים, שהם האותיות  על התגין  בצורת 

השבירה, בשעת  האותיות  את מחיים שהתגים

שעל  הוא התגים שענין  ה' בעבודת  בזה והביאור 

ונשברו, שנפלו  הנשמות אלו  את מתקנים ידם

הקוצי בחי' שהוא דחיותא, קוסטא בהם ונשאר

המבואר  רשע', ואין  מעט ה'עוד  בבחי' אותיות ,

רפב)בלקו "מ שמוצאים (סי ' טובה הנקודה שבכח

בעצמו שהיה ור"ע אותו, ומתקנים מעלים ברשע

הקוצי ולגלות לדרוש עוסק היה תשובה בעל בבחי '

להחיות ובזה טובות, הנקודות בבחי ' שהם אותיות 

ולהחזיר  בזה לתקן  היינו  שנשברו , האותיות 

הנפולות. הנשמות את בתשובה

ð" äåהנשמות בתיקון  עוסק שר "ע בעניננו

כל  לגמור  להזדרז יכולות שאין  הנמוכות

ר"ע  להם ונותן חצות, עד הלילה ומצוות  תיקוני 

כל  הסעודה לאכול שיכולים הלילה, כל של זמן 

וכו'. הלילה

äúàø àì ïéò ìù ääåáâä äâùä 'éçáá ò"áàø

' åëå

ë"àùî [ àé' בבחי הוא עזריה בן  אלעזר ר '

בלקו "מ ז)מש "כ סי' ר'(תנינא על

ז 'ולתך  א'לקים ר 'אתה ל'א ע'ין ר "ת  שהוא אליעזר,

בחי ' של הגבוהה ההשגה על שמרמז  וכו', י 'עשה

מעיקרו, הצדיק  של הגבוהה השגתו  ובחי ' הבן

הבן  השגת  בבחי' כבודו מקום איה של  ההשגה (שהוא

בלקו"מ) שם עזריה כמובא בן  אלעזר ר' לגבי וה"נ ,

'כבן  י "ח בגיל להיות  וזכה לעזרא, עשירי  שהיה

הוא  הגבוהים, דעתיק  מוחין  בבחי ' שנה', שבעים

שיכולים  הגבוהות  הנשמות  של הגבוהה דרך  מגלה

מצוות וכל התיקונים כל במהירות ולגמור לעשות 

הלילה. חצות  קודם הלילה

 ïåôö -  ïîå÷éôà

 øúñðå  äìâðáù ïîå÷éôàáù ïåôöä  ÷ìç

øáéã [à, האפיקומן קדושת  מענין  מורינו 

בנגלה  שבין פלא, דבר  בו שמצינו

וכמרומז  ונעלם, נסתר צפון , ענינו הרי  בנסתר  בין 

והיינו 'צפון', הוא שאפיקומן ההגדה בסימני גם

דעיקר  דס "ל ראשונים כמה אשכחן  הרי דבנגלה

בכזית דייקא מקיימים מצה אכילת  מצות קיום

המצוה  על לברך  חז "ל שתקנו אלא דאפיקומן ,

לכוין  וצריך הסעודה, בתחילת  מצה באכילת 

ומוזכר  האפיקומן, על מצה אכילת  על בברכת 

לכאו ' והנה סק "ד, תעז סי ' בשעה"צ גם אלו  דעות 

הו "ל  דאו ', מ"ע לקיום נוגע דהדבר  מכיון הרי

להדר  ולהורות אלו שיטות יותר להזכיר  לפוסקים

אכילת על בברכת ולכוין  אלו שיטות יד "ח לצאת 

אפיקומן  באכילת לכוין וכן האפיקומן, על מצה

כוונה, צריכות  דמצוות  אלו, לדעות דאו' מ"ע לקיים

לגמרי נעלמים כמעט ובפוסקים בשו "ע למעשה אך

כלל, כמעט נזכרים ולא אלו , הב"י דעות דכלל (היות 

והרמב"ם  הרי"ף  מהראשונים שב' מקום שכל  היה

דלא  פסק ע"כ  נקטינן כוותה א' לדעה מסכימים והרא"ש

מזכיר  מקומות  שבהרבה הרמ"א אפי' אך  הנ "ל , כדעות 

הזכיר  לא כאן המחבר הזכירם שלא נוספות  דעות  גם

אלו) דעות  והעלם כלל  צפון בחי' איזה שיש  וחזינן ,

שבו. הנגלה חלק  בבחי' אפי ' האפיקומן  בענין

 ìëå שהוא שבאפיקומן , הנסתר חלק לגבי שכן 

למכוונים שכידוע ונעלם, אין צפון הרי 
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והמעט  האפיקומן, אכילת על מהרש "ש כוונות 

בבחי ' רק הוא באפיקומן  מהאריז"ל שיש  כוונות 

קודמות. כוונות  על חזרה

åäáâ áåøî øúñåäå ïîå÷éôàá íìùä ãåçéä

øéáñäå [á הוא האפיקומן  ענין שבאמת  מורינו

ליחוד  וקשורה גבוה, מעל גבוה

יכלו לא גבהו רוב שמחמת עד  דלעת "ל, השלם

שהתקשו מורינו אמר  ואמנם זמנו, קודם לגלות

באמירת פסח בליל מכוונים איפה המקובלים

באריז"ל  וכמוזכר הגמור , היחוד  בחי ' את ההגדה

בסוף  שמכוונים וכמו  עילאה, זיווגא פסח בליל שיש

הברכה  ובחתימת שלום שים בברכת  שמו"ע

הגמור היחוד לבחי' בשלום עמו  את (שכלהמברך

אליה) הכנות בבחי' היו שמו"ע פסח כוונות  בליל ואילו  ,

מצינו לא אך השמו"ע דכל הכוונות את  בו שמצינו 

עמו את דהמברך השלם היחוד כוונת את  בה

יש  זה שאת  לומר  חידש זי"ע דוויק והרח"ש בשלום,

בנרצה, עשיה דבר שום מצינו שלא ב'נרצה' לכוין 

מצינו אך דהיחוד, הכוונות  לכוין יש ששם אלא

היחוד  כוונת  שאת עולם כהונת ברית בספה"ק

בזה  אשכחן ושוב האפיקומן , באכילת  מכוונים

כ "כ  כוונה בה שיש  לגמרי, האפיקומן  בחי' שנעלם

אין  והמכוונים המקובלים רוב אפי ' ובכ"ז  גבוהה

האפיקומן , באכילת זו  גבוהה מכוונה כלל יודעים

היחוד  לבחי' קשור  האפיקומן שסוד כנ"ל והיינו

רצו ולא ונעלם, צפון שהוא דלעת "ל, והאור

ולגלותו בו ולעסוק  לדבר  כמעט הקודמים בדורות 

האפיקומן  גניבת  ענין  ג"כ הוא וזהו  זמנו. קודם

לכן  גבוה מעל גבוה ענין הוא שאפיקומן מכיון 

מערימים  אנו  ועי"ז ושחוק גניבה ע"י  הענין עושים

השטן . על

 ãåçéä  úôè –––– çñôã 'à è"åéã  ìèä

 ùøéôå [â הטל מוריד ענין ג"כ  שזהו  מורינו  עוד

דפסח, א' ביו "ט לומר  שמתחילים

ענין  שייכות מה האריז"ל רבינו פירש לא בזה שגם

הגשם  מוריד דלגבי דפסח, א' יום אל דייקא הטל

האריז"ל  רבינו  מבאר בשמע"צ להזכיר שמתחילים

אך  דשמע"צ, היחוד טיפת בחי ' הוא הגשם שטיפת

כוונת באריז"ל אשכחן לא הרי  הטל מוריד  לגבי 

ענין  לגבי ביאור  אשכחן  לא וה"נ פסח, בליל היחוד

הטל. מוריד  הזכרת

êà מקום את הקדמונים שהסתירו  דכמו  מובן 

ענין  גם מוסתר ממילא ה"נ פסח, דליל היחוד

היחוד, ע"י  שנהיה היחוד  היחודטיפת לגבי (שרק 

מגלים, האח' ומצד הגבורות מצד יחוד שהוא דשמע"צ

שהוא  הפנים ומצד  החסדים שמצד  דפסח היחוד את ולא

דלעת "ל ) היחוד לבחי' יותר בדורותשייך עתה אך  ,

עולם  כהונת הברית  ע"י כבר שנתגלה האחרונים

פסח  בליל גם היחוד את שיש  דוויק  הרח"ש  וע"י

ישנה  דפסח גמר שהוא השבועות  בחג רק  שלא (היינו

כבר  יש  כבר פסח בליל אף  אלא השלם, דיחוד  הבחי'

היחוד ) הטל כוונת שענין  לפי "ז  מובן  הרי  ,

בחי ' הוא דפסח א' ביו"ט להזכיר שמתחילים

פסח. ליל של היחוד ע"י שמורידים הטיפה

úîàáå] הוא הט"ל שכוונת למכוונים ידוע

יה"ו מילוי של וא"ו)הכוונה ה"א (יו"ד 

לבנך , בוהגדת הכוונה אותה ומכוונים טל, שבגימ'

ומתגלה  להיחוד, ההכנה בסוד  הוא ששם אלא

דפסח]. א' דיו "ט בהט"ל היחוד טיפת  בפועל אח"כ

 é÷ìàä âåðòúä é"ò ïîå÷éôàã  äåáâä ãåçéä

äìéëàä úòùá

øéáñäå [ã שנהיה היחוד ענין  שבאמת מורינו

התענוג  גודל ע"י זהו האפיקומן ע"י 

ומתחיל  באפיקומן, שמאיר  האלקי מהאור  וההנאה

המגיד  בדברי  שידוע עורך , בשולחן כבר זה יחוד

פורים)משרים סעודת  בהל ' החיים בכף גודל (המובא ,

כערכה  ואין  כדוגמתה שאין פסח, דליל זו סעודה

לאכלה  זו בסעודה העבודה ועיקר השנה, בכל

לכתחילה  שיש  בשו "ע וכדאי ' המוחין , בחירות
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והיינו חורין , כבני בהסיבה הסעודה כל לאכול

במאכלים, שיש  האלקי  והטעם האור  על להתענג

שבאוכל  הגשמי והטעם הניצוץ העלאת  ע"י 

ומקורו וליפוללשרשו  וליגרר שבוי להיות  שלא (היינו

בחירות חורין בני להיות  אלא הגשמי הטעם אחרי

הטעם  שורש  אל  באכילה לעלות  ולזכות המוחין

הגבוה  האלקי האור על להתענג  שיוכלו עד שבעליונים

זו) וגבוהה קדושה בסעודה הזה שמתגלה שהתענוג ,

תלוי שבו דעתיק, הגבוה להיחוד  האדם את  מעלה

השלימה. הגאולה וכל התיקון  כל

 é÷ìàä øåàá âðòúäì ãçà  ìë ìåëé çñô ìéìá

'àå [ ä זוכה אינו  שהוא שאל מהתלמידים

האלקי האור על ולהתענג להרגיש 

שבליל  מורינו  לו ואמר  תקנתו, ומה שבמאכלים

בכל  ובאמת בקל, לזה לזכות אחד  כל יכול פסח

ההלכה  נאמר שע"ז לזה, לזכות  מסוגל שב"ק 

היינו סעודה, במקום אלא קידוש  דאין בשב"ק 

הקידוש , אור את להרגיש  שב"ק בסעודת שזוכים

הנקראת העליונה החכמה אור היינו הקידוש  דאור

יכול  בשב"ק לזה זוכה שאינו מי אף  אך קודש ,

פסח. בליל לזה לזכות 

 ïéãá çñô ìéìá  íéìé÷îù àìå÷äî  äæ ïéðòì æîø

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ã

äàøäå [ å שבכל מההלכה ג"כ סמך מורינו  לזה

בדין  יותר הרבה מחמירים השנה

שלא  ונזהרים סעודה, במקום אלא קידוש דאין

בליל  ואילו לסעודה, הקידוש בין גדול הפסק לעשות 

לסעודה  הקידוש בין  גדולה הפסקה עושים פסח

לשתות כן  על שמהדרין ויש הפוסקים בזה [ודנו 

במקום  לקידוש  שיעלה רביעית  עוד  הקידוש מכוס

יד"ח  יוצאים יין  שברביעית  שס "ל להדעות סעודה

דליל  בקידוש  שמקילים חזינן סוכ "ס אך סעודה,

בזה  דיש מורינו פירש וע"ז השנה], מכל יותר  פסח

דהקידוש  הקדושה להמשיך  קל שיותר  פנימי  רמז 

הק ') החכמה אור יותר (היינו פסח בליל להסעודה

קידוש  דאין  הדין ידי  יוצאים בקל וע"כ שב"ק , מבכל

כנ"ל  לרמז והגבלות  חומרות וללא קשיים ללא וכו '

באור  ולהתענג ליהנות  בקל לזכות יכול אחד  שכל

וע"י פסח, דליל הסעודה במאכלי  שמאיר  האלקי

הסעודה  במאכלי שמתגלה האלקי מהאור  ההנאה

היחוד  את  לעשות  מתחילים עורך' ד'שולחן 

מבריתדאפ  כנ"ל באפיקומן  הוא היחוד וגמר  יקומן ,

עולם. כהונת 

ò"øå  ò"áàøì ïîå÷éôàã ãåçéä øîâ

 ìàùå [æ נוהגים בנ"א שהרבה מהתלמידים א'

כדי נזר  דהאבני הידוע התנאי  לעשות 

ואוכלים  חצות, לפני אפיקומן כזית אכילת להספיק 

אחרי [ומחכים עורך  השולחן לפני  האפיקומן

ואז  חצות  נקודת  שיעבור  עד  האפיקומן אכילת 

דברי אצלם יתיישבו  ואיך עורך] השולחן  אוכלים

האכילה  בהתענגות  הוא היחוד  שתחילת  מורינו

האפיקומן  הוא היחוד  וגמר  עורך (ואצלם דהשולחן

האפיקומן) אחר עורך השולחן שאוכלים להיפך  ,הסדר

לכל, כמובן  שאלה שאינה השאלה מורינו  ודחה

[שכן  נזר  דהאבני התנאי שעושים אלו אף  שהלא

בסוף  שוב אוכלים הרי  בעצמו] מורינו  גם נוהג

היחוד  גמר  שהוא אפיקומן , כזית  עורך  השולחן

המצה  מצוות  קיום שזמן הסובר  דר "ע אליבא

הנאכל  הראשון ובאפיקומן הלילה, כל נמשכת 

דשיטת אליבא היחוד  לגמר  זוכים חצות  לפני

ראב"ע.

ò"øå  ò"áàø ' çîá éîéðôä øåàéá

 ùøéôå [ç היא ראב"ע ששיטת בזה, מורינו

את הלילה במצוות לתקן בכדי 

רק  הקשורות  הנשמות שהם דב"ן , דב"ן  הנשמות 

בחי ' כנגד הוא היום כידוע [שהרי  הנגלה, לימוד אל

מ"ה שם שם (ז"א)מילוי  מילוי  בחי ' כנגד והלילה ,

לב'(נוק ')ב"ן מתחלקים עצמם והלילה שהיום אלא ,
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דהיום והלילה היום ובבחי' השני חלקים, דחצי (היינו

דהיום) הלילה בחי' כבר הוא היום ויום של  לילה ובחי' ,

היום דהלילה בבחי' כבר הוא הלילה דמחצות (היינו

בבחי 'דהלילה) שהוא הלילה של הראשון חצי וע"כ  ,

חושך  שבבחי ' דב"ן , ב"ן נקרא הלילה של הלילה

כלל  קשורות שאין הנשמות  בבחי' והוא הגמור ,

לבחי ' רק  וקשורים התורה, דפנימיות האלקי לאור 

בחז "ל,במ  כדאי' בבלי תלמוד  זה הושיבני חשכים

שרואים  וכמו  כנ"ל], דב"ן  דב"ן  נשמות  נקראים והם

אמנם  לנגלה רק  שקשורות  הנשמות שאלו בחוש 

ור"ע  חצות, קודם הסדר כל כלל בדרך  גומרים

הנשמות כנגד  זהו  הלילה כל המצוות שזמן  שסובר 

חצות, שאחרי ולאה דיעקב היחוד שכנגד 

 óà ï÷úì øùôà çñô ìéìã  äåáâä ïåöø úòá

 ï"áã ï"á ïîæå  úåîùð

øéáñäå [è הגאולה שעיקר  הק ' מהאר "י  שאי'

היינו אלו, הנשמות  סוגי בב' תלויה

חצות, שקודם ולא דיעקב היחוד של מנשמות 

חצות, שאחרי  ולאה דיעקב היחוד של ומהנשמות

שביום  ורחל דיעקב שמהיחוד שהנשמות והיינו

הגאולה  אין אך  נעלות , יותר  נשמות  הם הרי

יש  כבר  כאילו  בבחי ' הוי  שאצלם בהם, תלויה

אלו, נשמות  שורש תיקנו  והאר"י דהרשב"י  גאולה,

דיעקב  הנמוכות  בנשמות  דייקא תלויה דהגאולה

יעקב, שארית  בשם נקראים אלו  שנשמות ולאה,

הגאולה. תלוי  אלו  נשמות ובתיקון 

'éàå'א תלמידים, חבורות  ב' לו  היה שהאריז"ל

יעקב  יחוד  של מנשמות היו שנשמותיהם

ב' וחבורה הלילה, של הראשון דחצי ולאה

השני דחציו  ולאה יעקב מיחוד היו שנשמותיהם

החבורות )דהלילה, ב' של השמות מהרח"ו ,(ומונה

חצי של החבורה של התלמידים האריז"ל ושילח

ידם, על התיקון לפעול קשה שיותר  דהלילה הא'

עתה  שיש פסח דליל הגדול רצון בעת  עתה ואמנם

וע"כ  דב"ן  דב"ן  נשמות  אף  לתקן  שאפשר גדול אור 

כל  ויעשו חצות , עד  המצוות  שזמני  פוסק  ראב"ע

דב"ן  דב"ן  בזמן  התחתונים התיקון  תיקון (בבחי'

ור "עביותר) אצל, כולל שהוא לבאר במקו"א (שהארכנו

ואכמ"ל ) ודוד יוסף  התיקונים בחי' בב' משתמש

חצות. ודאחר  חצות דקודם

 é" äãåáò ïéîèäì –––– ïîå÷éôàä úðîèä

øáéã [é להטמין נוהגין  שאנו מענין  מורינו 

ענין  שהוא הכר, בתוך האפיקומן 

בתוך  האפיקומן  הטמנת  בחי' דזה מאוד, גבוה

לגנוז  שצריכין הוא והענין  ב"ה, סוף  אין אור  עצם

להטמין  בזה תלוי' הגאולה דכל ה' עבודת  כל

בלי עבודתו  כל להסתיר  צריך דהאדם ה', העבודת 

מה  לדעת  צריכים אבל ממנה, אדם שום שידע

דמי זיע"א מליזענסק אלימילך  ר' רבי  הרה"ק דאמר 

'נסתר' בשם נקרא שיהא כדי  עבודתו  שמסתיר

הוא  והעיקר מזו , יותר גדולה גאוה לך  אין  הרי

לחשוב  הוא והעיקר  כלל, מעצמו לחשוב שאסור 

בלי שמים לשם ה' עבודת  כל ולעשות  מהשי"ת ,

פניה. שום

àúéàå [àé עה"ת אמת  פרשתבשפת (בערזאן,

בשמן) בלולה סלת  ד"ה וזל"ק ,ויקרא

דהיינו לכת , הצנע בעבודת אחרת דרך  יש  אמנם

שם  לעשות  חדרים בחדרי עצמו מסתיר  שהוא

רחושים  והכל המצות , מעשי כל לכת  בהצנע

מאד . ופלא נסתר איש זה לאמר ממנו ומדברים

êà אלא ויטול, יבא השם את  ליטול הרוצה כל לא

ונשמות סגולה יחידי באמת  שהם אותם דווקא

לשמור  רב כחם כי  הזה, בדרך ילכו  הם גבוהות ,

מהם  מרחשים שהכל אף  מגאות, עצמם

מרחשת מנחת  רומז זה ועל הטובים, וממעשיהם

רוחשין , ומעשיה כיסוי  לה ויש  עמוקה שהיתה

אומרים  והכל חדרים ובחדרי בסתר שעושה היינו 

עצמו לשמור  אדם כל יראה לכן  נסתר, איש שהוא

גדולת. לידי לבוא בניקל יכולין  זה ידי  על כי מזה,

זו  במנחה כתיב ח)לכן  ב מאלה (ויקרא יעשה אשר
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חז "ל דרשו רבות ובמקומות ע"ב)לה', ס מנחות  (עיין

על  קאי  כן , נדרוש נמי  ואנן אלה, כל ולא מאלה

יכול  אדם כל שלא היינו המנחות , על ולא האדם

הנ"ל  בדרך שילך  היינו מרחשת, מנחת  להקריב

עכל"ק . כנ"ל, האמיתיים הצדיקים אלא

( éùéîçå) éòéáø  ñåë

øáéã [àלשתות יש מתי המח' בענין  מורינו 

כל  נשמת אחר  מיד  האם רביעי  כוס 

הפיוטים)יח  שאר גדיא.(ולפני חד לאחר לשתותו  או 

 äðäãרש"ל בתשובות  פח)עיין סימן שכתב (סוף 

רביעי כוס בהן שכתוב המחזורים טופסי 

הראוי, מן אינו  זה גבורתך  ואומץ נסים רוב אחר

כוס  שלפניו, ברכה שבח על נתקנו  הכוסות  כל כי

שלישית גאלנו , אברכות שני אקידושי , ראשון 

בסוף  דהיינו  הלל אברכת  רביעית  המזון , אברכות

הלקט בשבלי וכ"כ  עכ "ל. רי"ח)החתימה סימן (סוף

לומר  ונוהגין הלשון, בזה ד' כוס  שתיית אחר  כתב

והודאה, שבח בדברי  המסודרין  ופיוטין רהיטין 

וכן  הפיוטים, לפני  הכוס לשתות  ליה דסבירא נראה

סופר  חתם במנהגי  י"ט)כתב אות  י' סיימו(סימן

הבאה  לשנה ואמר  הכוס ושתה יהללוך ברכת 

ברכה  ואח"כ  כהלכתו פסח סידור חסל בירושלים,

היין, על נדפס אחרונה הגדות  בכל כמעט (וכהיום

נשמת, אחר מיד אחרונה] [וברכה הגפן פרי בורא ברכת

הפיוטים) אברהםולפני המגן  כתב וכן  ת"פ). (סימן

אחר  אומר  וכו' נסים רוב אז דהיינו דהפיוטים

מנהג. אלא שאינו הכוס  שתיית 

 íðîà אחר שותה היה ומהר "ם המג"א מסיים

יהיה  שלא כדי  נאה לו  כי  ואחר הפיוטים

כשישכב צ"ט)צמא אות התשב"ץ בספר וכן (עיין

יעקב ובחק עכ "ד. בסידורים ה')הוא הוסיף (ס"ק 

והעתיקו הפיוטים אחר  לשתות  המנהג הוא שכן

הרב ערוך ג ')בשלחן בספר (סעי' עוד  ועיין עיי"ש.

יה  כוס זכרון שתה לא א"ש מהר"ם שהגאון ודה

בהגדה  נדפס וכן נאה, לו כי הפיוט אחר  עד  רביעי 

ט"ב. מהר"י והגדה יחזקאל שכן מראה מורינו (ואמר

זצ"ל ) חותנו .נהג

ïééòåהדעות ב' את  שמביא מהרי"ח בליקוטי 

הכוס  לשתות  אי הנ"ל אברהם שבמגן

יש  מקום ומכל וסיים זה אחר  או  הפיוטים לפני

הכוס  שתיית קודם לילה חצות  יעבור  שלא לדקדק 

יש  כוסות  הד ' שכל הוא המהרי"ל שדעת ד',

בהגהות כעת  ראיתי וכן עכ"ל, חצות  קודם לשתות

שכתב  א' סעי' תע"ז  לסימן תשובה התעוררות

חצות, קודם ישתה כוסות  ד' שגם איתא במהרי"ל

ולכן  כוסות, בד' חצות  אחר יצא שלא שם ואיתא

אחר  שאומרים הפיוטים אחר  רביעי  כוס  השותין

עכ "ל. חצות, קודם לאמרם יקדימו הלל,

íéðåâéðä ïéðòá ãéâîäå è" ùòáäã  íéëøãä 'á

 ú"áã  úøéîàå

øàéáå [ á דרכים שני דיש  רמז  בדרך  מורינו 

של  דדרכו השי "ת, בעבודת

מזמר  היה תורה דברי שאמר  שלפני  היה הבעש"ט

דברי אומר  היה השירה לאחר ורק  ניגון , איזה

היתה  אחרת  דרך היה הגדול המגיד אבל תורה,

לאחר  ורק תורה לומר מקודם נוהג היה דהוא עמו ,

ותשבחות. בשירות  מזמר היה התורה

íúòãå יש האם היו מנהגם בשינוי ונימוקם

יבוא  ועי "ז  בחיצוניות להתחיל מקודם

בפנימיות להתחיל יש  שמקודם או  לפנימיות, אח"כ

שהיה  הבעש"ט דהנה לחיצוניות, אח"כ יבוא ועי"ז

הבינה ספי' בחי' – קין  – אביי נשמת  (כמ"שבחי'

אל דרכה שעלה בינה בחי' שהיה הבעש"ט על  רביז"ל

וע"כ הכתר) לבפנים, מבחוץ להתחיל הבינה ודרך  ,

ענין  שהוא בנגינה מקודם להתחיל נוהג היה

שהוא  לפנימיות  נכנס  אח"כ  היה ועי"ז חיצוני ,

אבל  הנגינה, אחר דייקא אומר  שהיה תורה הדברי 



לנפשך  חכמה דעה צב 

החכמה ספי' בבחי ' שהיה הגדול (וכמש "כהמגיד 

–רביז"ל ) למטה מלמעלה לילך  החכמה שדרך

בפנימיות להתחיל יש דמקודם סבר  לחוץ, מפנים

ו תורה, דברי אמירת  גם ע"י להמשיכו  אח"כ

אמירת אחר  מזמר  שהיה הנגינה ע"י  לחיצוניות 

פקודי התורה - ויקהל  פר' חדתין בנשמתין בזה (עיין

לג ) לא- .אות 

æ"éôìå שותים מתי  מנהגים שני כן  גם לבאר יש 

כוס  לשתות  שנוהגים דאלו רביעי, כוס

הגדול, המגיד  כשיטת נקטו הפיוטים לפני  רביעי 

כידוע  היחוד גמר  הוא רביעי הכוס שתיית דהלא

שאומרים  הפיוטים לעומת  פנימיות  בחי ' שהוא

לשתות שנוהגים ואלו  חיצוני, בחי' שהוא אח"כ

נוהגים  המה הלא הפיוטים כל לאחר רק  הכוס

בחיצוניות מקודם להתחיל שיש  הבעש"ט כשיטת

דברי ואלו ואלו הכוס  בשתיית  לפנימיות ואח"כ 

באילנא  לסמוך  מי  על להם יש  ושניהם חיים אלקים

[והוסיף  אבותיו. מנהג כפי יעשה אחד  וכל רברבי ,

הכוס  את  ב'נרצה' לשתות  שנהגו  צדיקים שהיו 

קוצו כנגד שהוא זל"ט, אליהו  של כוסו  – החמישי 

בפשטות כי  בזה, עמוקים וסודות  כתר , - יו"ד של

בחג  אלא הסדר בליל יחידה – הכתר סוד אין 

גם  הכתר  אור  יש  ודאי  בהעלמה אמנם השבועות,

ישראל, אוהב בעל הרה"ק  כמש"כ  הסדר  בליל

ואכמ"ל].

 äöøð

'(äéåðáä) íéìùåøéá  äàáä  äðùì' øåàéá

øáéã [à בסוף אומרים שאנו מה על מורינו 

בירושלים  הבאה לשנה הסדר 

הבאה  לשנה אומרים אנו למה לתמוה יש  ולכאורה

צדקינו שמשיח מצפין אנו והלא הזאת , לשנה ולא

באה  שמילת  דידוע אלא זו . בשנה תיכף יבא

ותלוי עבר, ולשון  הוה לשון  כוונות, שתי משמשת 

מלמטה או  מלמעלה אם הנגינה רש"י בטעם (עיין

הצאן) עם באה בתו רחל  והנה עה"פ ויצא יש פ' ולכן

בשנה  כבר  תהי ' שהגאולה מתפללים דאנו  לומר 

פשט  [ועפ "י  כבר. שבאה זו היינו ו'הבאה' שלפנינו,

מה  שאת  הסדר אחרי  מבקשים שאנו הכוונה

והמרור  המצה אכילת היינו בגלות , השנה שעשינו

בירושלים הבאה בשנה זאת  נעשה הרי (ואי"ז וכו'

זה) ברגע תיכף  שיבא צדקינו משיח לביאת  ].סתירה

íééñå הבאה לשנה לומר הנכון מן שאין

הגרי"ז  מרן  וכבר "הבנויה". בירושלים

תיבת המוסיפים אלה על מקפיד היה זצ"ל מבריסק 

מקום  בשום זו  נוסחה מצינו  שלא ואמר  הבנויה,

הגענו כבר  כאילו המתחדשים הוספת  והיא

הגאולה. למחצית 

ïééòå כ"ץ אליהו להר"ר  אליהו באר  בספר

צא)שליט"א אות לדון (או"ח קצת  שרוצה

לומר  שהמקור  שאפשר ולומר  זכות לכף אותם

גם  בירושלים כבר  גרו שיהודים מאז נובע 'הבנויה'

הבאה  לשנה לומר סגי  לא ואצלם הגלות בזמן 

הבאה  לשנה ואמרו  הוסיפו ע"כ  בירושלים,

ישראל  כל שיהיו רק שלא היינו  הבנויה, בירושלים

ולשבוע  מפריה לאכול כולנו  נזכה אלא בירושלים

בין  ההבדל הוא זה וכעין  בבנינה, ולראות מטובה

ושמחנו או  בה ושמחנו  שלש  מעין  בברכת  הנוסח

נוסחתם  שמקור דנראה שמוסיף  ועיי "ש  בבנינה.

המעלות בשיר מהפסוק קכ"ט)הוא שמחתי(תהלים

רגלינו היו  עומדות  נלך  ה' בית  לי באומרים

לה  שחברה כעיר הבנויה ירושלם ירושלם בשעריך 

סגי לא למה הלשון , מכפל העירו וכבר  יחדו .

ירושלים  בשעריך רגלינו היו עומדות  בקיצור 

אנו בתחילה אלא יחדו. לה שחוברה כעיר הבנויה

ירושלים, לשערי  יתקבצו  השבטים שכל מזכירים

הבנויה  ולירושלים המקדש לבנין  גם יזכו ואח"כ 

בב"א.
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 çñôá àöîðä õîç  úôéøù ïéãá

àúéà [ à פסח צבי [להרה"ג קודש מקראי בספר

המנהג  לפי לעיין  דיש  זיע"א] פראנק

שכל  המכירה, שטר  בנוסח שכותבין טבריא בעיר 

ג"כ  נכללים מקח עליהם שאין  חמץ ופתיתי פירורי

הקונה, להגוי  ג"כ שייכים הם והרי המכירה, בעצם

חמץ  חתיכת מצא אם לענין  הדין  ישתנה אם

וכל  ולשורפו, להוציאו  צריך שאין  במועד  בביתו 

כבר  מכורים שהם מכיון לבער  צריך  שאין שכן

חמץ, שאר  עם להצניע ודי  חמץ, שאר  ככל להנכרי 

דהם  כיון לשורפו , כלל נכון דאין לומר יש  ואדרבה

ל  שמוציאו  דבשעה ונמצא הערל, הריקנין שריפה

יותר  [ועוד באונסין  להתחייב וקנאו  בידו גזל הוא

הוא  שעי "ז  חשש  יש הרי החמץ ששורף  דע"י מזו,

קודש  בהררי בזה ועיין  המכירה את  סט,מבטל (סי'

בפסחיםה) התוס' לשיטת ואף  ע"ב)] דמשהה (כט

מהיות מקום מכל עובר, אינו  לבערו  מנת  על חמץ

בזה. וצ"ע כן, לעשות נכון דאין נראה היה טוב

äðäå בשו "ע מבואר  בפסח חמץ שמצא מי

נוהגין  שאנו  לפי  אבל לשורפו , שצריך

דאי נמצא הרי שבבית , החמץ כל מוכרין שאנו

אבל  לנכרי , שייך  שהחמץ מכיון  לשורפו אפשר

אינו שהמכירה שסוברים פוסקים הרבה יש  עדיין 

לפי וא"כ מהניא, לא בדאורייתא דהערמה כלל חל

החמץ  לשרוף צריך  בודאי הרי  האלו הפוסקין 

אנו דאם לעשות, מה להסתפק יש  וא"כ  שבביתו,

א"כ  לנכרי, שייך  והחמץ חלה שהמכירה אומרים

לשורפו ואסור  מהעכו"ם גניבה ששורףהוא ע"י (וגם

המקח) מבטל שהוא בזה מראה הוא הרי אבל החמץ

שאין  שסוברים פוסקים הרבה יש שני מצד

החמץ. לשרוף  חיוב עליו יש וא"כ  כלל, חל המכירה

כזה  במצב לעשות  צריכים מה להסתפק  ויש 

ããéöå [ áבשו"ת דאיתא מה עפ"י ליישב מורינו

שמוכר  ע"י  שגם דמחדש אריה שאגת

'תשביתו', מצות בזה לקיים יכול הרי  לנכרי החמץ

יכול  כך ובין  כך  דבין שפיר אתי זה לפי  וא"כ 

חל  שהמכירה אומרים אנו דאם מהחמץ, להתפטר

ויטמון  טוב, בודאי  אזי  לנכרי  שייך החמץ ואז 

אנו ואם לנכרי , שמכר מיוחד  במקום החמץ

זאת נותן  הוא הרי  חל המכירה שאין  אומרים

הפסח)עכשיו בזה (בתוך מקיים הוא ועי "ז  להנכרי

נזר באבני מבואר  דהרי  תשביתו . סי'מצות  (ח"ב

הפסח.תקכח) בתוך  גם לנכרי  החמץ ליתן  דיכול

סופר  החתם כשיטת  קיד[ודלא סי' או"ח )(בשו"ת

הפסח  בתוך ישראל של חמץ הנכרי  דבזוכה הסובר

מקיים  ועי"ז מהישראל], יראה דבל לאו  מפקיע לא

שמקיים  והן מהנכרי , גונב שאינו הן  יחד, שניהם

במקום  עכשיו  החמץ שמכניס ע"י תשביתו מצות

להנכרי. החמץ ומקנה לנכרי שנמכר 

 çñô ìù  éòéáù

 ú"åçéå  ò"åçé –––– çñô  ìù éòéáùå çñô ìù 'à

øáéã [àפסח בביתו)לפני דברים (בשיחה

כדבעי עתה מוגהים [ואינם נפלאים

ויחו"ת יחו "ע של האמונה ענין  לבאר  ידו] על

בפסח פסח)שמתגלה של  ובשביעי דפסח א' ,(בליל 

ישראל  זכו  שבה פסח, של שביעי מעלת  ולבאר 

עבדו. ובמשה בה' ויאמינו  האמונה, לשלמות 

זי "ע  הק' הבעש"ט רבינו  ענין  גם עפי "ז  [ולבאר 

ועוד ]. זי"ע, הננמ"ח רבינו  וענין

 ú"åçéã ïéðòá ãéâîä  úâøãî ïéðò á"ö

 íã÷äáå [ áהאמצעי מהאדמו "ר  שאיתא מה

של  וההשגות המדרגות שכל זי "ע

שהיה  מכח היה זי "ע ממעזריטש הגדול המגיד 

שהלא  צ"ב ולכאו' תתאה, יחודא של בגילוי  מונח

יחודא  של הענין את  בעיקר גילה הק' הבעש"ט

בגילוי דווקא מונח היה המגיד  מדוע וא"כ  עילאה,

קטנה  יותר  דרגה הוי שלכאו ' תתאה, יחודא של

יחו"ע. של מהגילוי
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 ú"åçéå  ò"åçé ––––  äîëçå øúë ãéâîäå è"ùòáä

 àìà [â יודעים כלל שבדרך שאף  לדעת שיש

מיחו "ע  יותר קטנה דרגה הוא שיחו "ת

אך  יחו "ע, של לגילוי להגיע זכה שלא במי  רק זה

לחזור  התכלית  אז  יחו "ע של לגילוי  שזוכים אחרי

"כי בבחי ' ביחו "ע ולהכלילו  יחו "ת של לגילוי  אח"כ

מטי הוא ששם הכתר  גילוי בחי' האלקים", הוא ה'

ואריך  עתיק בחי ' ביחד , ויחו"ת יחו "ע מטי , ולא

של  בגילוי דווקא בפועל ההנהגה שעיקר שבכתר ,

ואריכותאריך עמקות  הרבה זה בענין ולכן )(ויש ,

של  היחו "ע שאחרי  ביחו"ת  מונח שהיה זי"ע המגיד 

הבעש"ט  גילוי להוריד  שזכה מי הוא הבעש"ט

עד  החסידות וגילוי האור שימשיכו תלמידים לריבוי

המשיח, שלביאת  אחרים תלמידים בכח היה שלא (מה

ולא  הבעש "ט של היחו"ע של  בגילוי שנכללו הבעש "ט

כהמגיד ) ליחו"ת ממנו אי 'ירדו רביז "ל [ובלשון  .

היה  והבעש"ט חכמה, בבחי' היה זי "ע שהמגיד

בזה, והכוונה מחכמה, שלמעלה בינה בבחי '

הכתר , ספי ' על קאי מחכמה שלמעלה שבינה

להגיע  זכה עצמו שהבעש "ט שאף במקו "א כמ"ש 

בחי ' הוא עתיק  מ"מ דעתיק , ג"ר שהוא לרדל"א

דאריך , כתר  בבחי ' הוא הכתר  גילוי ועיקר נעלמת ,

עולים  שאז בשלמותה כשהיא הבינה ספי' שהיא

שהמגיד  מובן  אלו  ערכין  ולפי  דאריך , לכתר  עמה

החכמה, בספי ' היה מהבעש"ט המקבל שבבחי'

האריז"ל  נשמת זי"ע הגדול להמגיד  שהיה וכדאי'

יחו"ת בחי' היא החכמה הרי ג"כ  זו ובהבחנה וכו ',

יחו "ע  שענין  יחו "ע, בחי' שהיא הכתר  לעומת

ואכמ"ל]. המדרגות , בכל הוא ויחו"ת 

- ú"åçéä 'éçá –––– è"ùòáä éøçàù ì"æéáø

 ãåçé 'éçáá øúë –––– ò" åçé éøçàù  úåëìî

 úåëìî øúëã

 úîàáå [ãשהאחרי היחו"ת  של גילוי  שלימות

רביה"ק  של בגילוי  הוא היחו"ע

לעומת נחשב זי"ע המגיד שגם שאף  זי"ע, מוהר "ן

לעומת ערכין בתור רק הר "ז כיחו "ת, הבעש"ט

הרי שבאמת  עתיק , לגבי  אריך  וכדוגמת  הבעש"ט,

היחו "ע  לענין ה"שורש " רק הם ואריך  עתיק

עתיק  שהרי  האמיתי היחו"ת  אי"ז אך והיחו "ת

שהוא  הכתר  לספירת נחשבים שניהם ואריך 

הוא  האמיתי  והיחו "ת יחו"ע, של גילוי בכללות 

שאמר  ז"ל רבינו ענין היה שזה המלכות, בספירת 

תפילה הוא עסקו  שכל תפילה" "ואני (לקו"מ ע"ע

צג ) רק ח"ב הוא השלימות  תכלית שכנ"ל אלא ,

אחרי שהיה שרבינו  והיינו היחו"ע, שאחרי  ביחו"ת 

היה  שלו  מצוה בבר  שכבר  ע"ע ואמר הבעש"ט,

וכו ' הבעש "ט שקיבלבמדרגת  זה, של ההסבר (שידוע

ואכמ"ל הבעש "ט זקינו נשמת את מצוה וע"ז )בבר ,

שאחרי היחו "ת מדרגת  את  לבנות אח"כ  הוסיף 

הנוראה  וההתבודדות  התפילה בעבודת היחו"ע

כתר  בין היחוד וזה וכו ', שאח"כ  בשנים שלו

הוא  שיחו "ע מלכות, כתר  מזה שנהיה למלכות ,

מביאים  זה יחוד ובכח מלכות, הוא ויחו"ת  כתר

שזקינו רבינו  שאמר למה קשור וזה הגאולה,

שלא  משום לאר "י  לעלות יכול היה לא הבעש"ט

גם  מרומז  [וזה דקטנות  לקטנות לרדת יכול היה

בתולדות  שאי' פר'במה עה"ת בבעש"ט (המובא

הק'מסעי) הבעש "ט של הידועה שבנסיעה

בים  טבעה כמעט ובתו  ספינתו לו כשנשברה

בעצבות והיה וכו' המדרגות  כל ממנו ונסתלקו 

דרגת שכנ"ל עיי"ש], וכו ' עליו ותמה רבו ובא גדול

רבינו אך  כשלעצמו, היחו "ע גילוי  היה הבעש"ט,

לרדת יכול היה מהבעש "ט שקיבל היחו"ע אחרי

בתוך  אף  היחו "ע את  ולגלות דקטנות  לקטנות 

היחו "ת. שמצד ההסתר  תוקף

 úåëìî øúëã ãåçé ––––  ì"æéáøã  ä"ø ãåñ

ñ"æå [ äכשעמדו הבעש "ט לבת שנתגלה הגילוי

הבעש "ט, כתבי  במקום לים להטילה

נכד ממנה שיצא לה ז"ל )ונתגלה שיכתוב (רבינו

גילו הבעש "ט שכתבי  היינו  יפים, יותר כתבים

היחו"ע שהם בעיקר  חב"ד בכתבי שרואים (וכמו

יחו"ע) החכמה בבחי' הבעש "ט גילוי ורבינוהמבארים ,
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הגילוי בחי ' שזהו  היחו"ע, שבתוך היחו"ת  גילה

בעלייתדלעת "ל. מוהר"ן בחיי באריכות (וכהמעשה

והוריד נוראות, לסכנות  עצמו שהכניס איך  לאר"י רבינו

כחסר  עצמו ועשה קרועים בבגדים עצומה לקטנות  א"ע

אף היחו"ע את  לגלות  ירידה היא שכ "ז עיי"ש , וכו' דעה

את במתנה לקבל זכה ובזה דהיחו"ת, ההסתר בתוקף 

אדמת על כשדרך במתנה קיבל שזה השנה", ה"ראש

מלכות" "כתר של  היחוד  הוא השנה שראש  ארה"ק,

וכו', בתחתונים הדירה בבחי' הגאולה , תלוי זה שביחוד

בקירוב  חלק  לו יש לר"ה לרבינו שנוסע אחד  כל  ולכן

הגאולה  לענין קשור רבינו של  ר"ה של  שענין הגאולה

וכו'. מראב"נ כדאי'

 ïéðòä èùôúéù  äöø ì"æéáøù àä øåàéá

ì  úåááìáì"æéáøì à"øâä ïá øù÷äå –––– íéàèé

øàéáå [å שרוצה אמר  ז "ל רבינו שע"כ 

אצל  שלו הענין  שיתפשט

ליטאים)הליטויקע'ס קשורים (לבבות שהליטאים ,

ליחו"ת  עולג"כ ובקבלת תתאה ביראה עוסקים (שלכן

שהוא וכו') רבינו לגילוי חזק  קשר  להם יש וממילא ,

רבינו אצל שכנ"ל אלא היחו"ת , של הגילוי ג"כ

ביחו"ת היינו  בשלימות, הוא היחו "ת של הגילוי 

שמע  שאחרי בשכמל"ו  בבחי' היחו "ע שאחרי 

זי "ע  שהגר "א במקו "א למש"כ  קשור [וזה ישראל.

סודות הרבה שיש  וכידוע יוסף  בן  משיח בבחי ' היה

בן  משיח לעבודת בקשר  הגר"א תלמידי בכתבי 

יש  שבזה לאר"י, לנסוע הגר"א ורצה וכו' יוסף 

היסוד  שבבחי ' שבדור  מב"י  כשנכנס הגאולה קירוב

לזה, הגר"א זכה ולא המלכות, שבבחי' לארה"ק 

שנת ר"ה בערב לאר "י  ליכנס זכה ז "ל ורבינו

בתחילה  שנפטר הגר"א פטירת שנת  שהיא תקנ"ט

על  רבינו  דרך תקנח שנת ובסוף תקנח, שנת

כל  השיג הראשונות אמות  בד ' ומיד ארה"ק, אדמת

שקיבל  אנ"ש  אצל ומקובל להשיג, צריך שהיה מה

בין  הקשר  ג"כ מזה וחזינן  וכו', ר"ה של המתנה אז

ולגמור  להמשיך רביז "ל שזכה זי"ע להגר "א רביז"ל

וכנ"ל זי "ע, הגר "א ע"ע עבודת אמר שרבינו (וכידוע

והכוונה  האוכל , בולע היה י"ג  שמגיל גדול  צדיק  שהיה

וכן  שש, מגיל  כן עושה היה שהוא ע"ע וסיים הגר"א, על 

מד ' ביותר שנראה בדורינו הבקיאים מגדולי א' מעיד 

הגר"א  תורת בין ברור וקשר דמיון מקומות  מאות 

בר  בר רבה מאמרי על  בביאורים וכגון רביז"ל , לתורת 

זכה  שרביז"ל  כנ "ל  לכ "ז וההסבר ואכמ"ל, וכו' חנה

הצמצומים  לתוך  הק' הבעש"ט זקינו של  היחו"ע להוריד

למה  קשור גם וזה יותר]. ואכמ"ל  וכו', היחו"ת של

שאצל למורינו שאמר א' צדיק בשם במקו"א שהבאנו

הגילוי  שזה כפשוטו, שלא צמצום מפרשים החסידים

צמצום  מפרשים המתנגדים ואצל היחו"ע, מבחי'

רבינו  ושיטת  יחו"ת , שמבחי' ההרגשה היינו כפשוטו,

ביחד, כפשוטו וצמצום כפשוטו שלא צמצום הוא ז"ל

של בשלימות הגילוי שאחרי היחו"ת שלמות היינו

שאז  ואדרבא, היחו"ת , במדרגת חסרון אין ואז היחו"ע,

בחי' נהיה שהיחו"ת  היחו"ת, ע"י דווקא הוא הגילוי עיקר

היחו"ע. של לגילוי הכלי

 ïéàå  ò"åçéä éøçàù  ú" åçéì íéëåæ  ô" ëäåé

íø ìå÷á  å"ìîëùá øîåì ùùç

 äæå [æ אומרים אנו  השנה שבכל מה סוד גם

רם, בקול וביוהכ "פ בלחש , בשכמל"ו 

כראוי יחו"ע של לגילוי  זוכים אנו שאין  השנה שכל

היחו"ת על המלאכים של וקטרוג חסרון יש א"כ

של  לבחי' להגיע זוכים שאנו ביוהכ"פ  אך  שלנו,

בבחי ' וכו ' שתיה ולא אכילה לא שם שאין  לעת "ל,

שלנו, ביחו "ת חסרון  אין אז  כראוי  היחו"ע גילוי 

מגלה  שהיחו"ת  רם, בקול בשכמל"ו  לומר  ויכולים

עוז וביתר היחו"ע, כמו בשכמל"ו אלקות  (שחוזרים

וכו') .ג"פ

 éøãâ êåúá äàìéò àãåçéä éåìéâ  çñô ìù 'æ

äàéøáä

ïéðòå [ç'א ליל שבין לחילוק גם קשור הנ"ל

פסח, של שביעי  של לגילוי  דפסח

בבחי ' היחו "ע של הגילוי  היה פסח בליל שהנה
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אך  וכו', מלאך  ולא אני וגאלם, ממ"ה עליהם נגלה

מצרים  של הכח ביטול בתור  היה הזה הגילוי 

חדר  לא אך זה בלילה הטבע גדרי כל ושבירת 

בשביעי אך  העולם, גדר בתוך  היחו "ע של הגילוי 

העולם, גדר  בתוך  היחו"ע גילוי נתגלה פסח של

לאיתנו תקרי  אל "לאיתנו", עה"פ  בחז"ל כדאי '

בששת הים עם הקב"ה התנה שתנאי  לתנאו אלא

התנאי שענין וכו', בנ"י לפני להבקע בראשית  ימי

של  הגדר  בתוך היחו "ע של הגילוי  הוא הזה

שידור  בתור  קרי"ס של הנס  היה שלא היחו"ת ,

של  הטבע בריאת שבתוך  אלא הטבע, ושבירת 

בראשית ימי בששת  הוא הים הטבע בריאת  (שענין

"אלקים") בגימ' "הטבע" היחו"ת של  ה'ענין קבע

ישראל  בני לפני  זו  ובשעה ביום ליבקע הים שצריך 

עיי"ש ז' אות בשלח פר' עה"ת בבעש "ט (וכדאי'

וכו') הפילוסוף  מהחוקר .המעשה

––––  çñô ìù 'æá  äìâúäù ––––  åäååðàå éì-à äæ

 êåúáù  ú" åçé –––– 'åëå  òáöàá  äàøîò"åçé

ïëìå [ èלגילוי בנ"י  זכו פסח של בשביעי  דווקא

מראה  של הגילוי ואנווהו, א-לי  זה של

שלא  מה הים על שפחה ראתה בבחי ' וכו ' באצבע

וכו', שלו המרכבה במראה בוזי בן  יחזקאל ראה

היחו"ת של מגילוי  דווקא הוא הנבואה ענין שכל

רואים  הנבואה במראה שהלא היחו "ע, שאחרי 

צורות של מראות בחינות כביכול הנביאים

כל  הרי יחו"ע של הגילוי  לפני והלא וכו', רוחניות 

שורש  הגשמה, של ענין  הוא ודמות צורה של ענין 

הארת אצלו  היה הרי  שהנביא אלא ח"ו , לע"ז

ושאין  מלבדו, עוד  שאין  האמונה בשלמות  היחו"ע

את אח"כ  כשראה אף ולכן  וכו ', הגוף  דמות  שום לו 

היינו היחו "ת, של הענין מכח שזה והדמות  המראה

של  הגילוי העושה שהיא המלכות ספירת  מבחי '

לא  הרי  לנביא, הרוחניים והציורים התמונות

של  האמת את  לנביא היחו "ת של הגילוי הסתיר 

התמונה  של המשל שמכח להיפך אלא היחו"ע,

ביתר  הבין בנבואה שראה היחו"ת  של והדמות

היחו"ע. של הנמשל את  שאת

ùôð  ìëì äåùä ïôåàá ïéðòä øáñä

øáñääå [é, נפש לכל השוה פשוט באופן  לזה

שאכמ"ל ) עצום עמקות בכ "ז שיש  ,(אף 

מציאות שום שאין  הגילוי  הוא היחו "ע ענין שהנה

גבול, של בחי' הם הנבראים שהלא נבראים, של

וא"כ  גבול, בלי  של ענין שהוא מאלקות  היפך שזה

והלא  אלקות , שהכל מגלה שהיחו"ע מכיון 

גבול, בלי  של מציאות  הם הנבראים של המציאות 

הנבראים  מציאות כל בטל היחו "ע של בגילוי  הרי

היחו"ת של והגילוי  מלבדו , עוד  שאין  ומתגלה

אין  באמת הרי העליון מצד שבהעלמה שאף אומר 

גילוי על הסתר  עשה ה' בכ "ז  נבראים, של מציאות 

נבראים  של מציאות  מאין יש  וברא סופי  האין  אורו 

מאלקות  נפרדים בגילוי שהם גבול, בהם בעלי (ויש 

וכו') אותם המחיים קדושה ניצוצי לגלותרק  ועבודתם ,

וכו'. ההסתר במקום אלקות 

êà,היחו"ע שבתוך  היחו"ת  של הבחי' יש הנה

ר' בשם הידועים האר "י  דברי  עפ "י  וזהו 

לה' שיש ש "כשם שכותב הרשב"א של רבו עזריאל

אתה  שאם בגבול, כח לו יש כך  גבול, בבלי כח

בזה  א"כ גבול בעל בבלתי כח רק  לה' שיש אומר 

גילוי ששלמות והיינו  אותו ", מגביל אתה בעצמו 

הגבול, כח גם כשמתגלה דווקא מתגלה גבול הבלי 

שאין  הנמנעות , נמנע כ "כ הוא שה' מתגלה שבזה

בלי כ"כ  שהוא שאף  היינו ממנו, נמנע דבר  שום

גם  להתגלות ויכול הכל בכוחו  יש הרי  גבול,

ע"ה  המלך שלמה שאמר  וכמו  גבול, של במציאות 

הבית כי אף יכלכלוך לא השמים ושמי  השמים הן

הארון , בדי  בין שכינתו  ה' שהשרה בניחותא, הזה

של  בכוחו הרי סוף אין הוא ה' הרי  א' שמצד שאף 

ולהתגלות הכרובים ב' בין  לשכון  גם יכול הכל

מסתיר  הגבול שאין ובאופן גבול, של גדרים בתוך

את הגבול שמגלה להיפך  אלא גבול, הבלי את 
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מה  בכל מוגבל אינו  שכ "כ גבול, הבלי  שלימות

של  ובאופן  בתמונה להתגלות כח לו  שיש שרוצה

היה  א' שמצד  המדה, מן שאינו  הארון וכמו  גבול,

תפש  לא שני ומצד  וכו ' ורוחב אורך  של מדה לו 

גבול, הבלי בתוך  הגבול איחוד והיינו  מקום שום

בתוך  שאף  גבול הבלי  את  שאת ביתר  מגלה ובזה

שמתגלה  ואדרבא גבול, שאין מתגלה הגבול גדרי 

שלימות של וגילוי יכול הכל של גילוי  הוא שהגבול

וכנ"ל. גבול, הבלי 

 ãçà åîùå ãçà 'ä - ì"úòìã éåìéâ øåàéá

 äæå [àé כשיתגלה לעת "ל שיתגלה מה הענין 

מציאות שהיום אחד, ושמו אחד שה'

מכיון  אלקות  על מסתירה הנבראים של הגבול

היחו"ת ולכן  בשלימות, היחו"ע של גילוי לנו  שאין

שמע  לומר רוצים וכשאנו אלקות, על לנו מסתיר 

לעצום  צריכים אנו  היחו "ע גילוי שזה וכו ' ישראל

אך  היחו"ת , של הבריאה של מהמציאות  עינים

יתגלה  הרי בשלימות, היחו"ע של הגילוי  כשיתגלה

על  מסתיר  אין הבריאה של הגבול מציאות  שגם

שלימות את  היחו "ת שמגלה ואדרבא היחו"ע,

היחו "ת, שבתוך  היחו "ע של הגילוי  שזה היחו"ע,

הבלי גילוי שלימות הוא הגבול שאף שמתגלה

היחו"ע, את  לגלות  הכלי בתור  היחו "ת ונהיה גבול,

האלקים. הוא ה' בסוד 

åðçù äî 'éçáá - ì" úòì ïåôö –––– ïîå÷éôà

 ïåôö  ìòá éðôì ìàøùé

ïëìå [áéבנ"י שזכו  פסח של בשביעי דווקא

היחו"ת שבתוך  היחו"ת  של לגילוי 

זה  באצבע ולהראות נביאים להיות  כולם זכו כנ"ל

שייך  לא הרי  לבד  היחו"ע שמצד ואנווהו, א-לי 

אך  ואנווהו , א-לי  זה ולומר, באצבע להראות 

נבואה  של שמראות  לעת "ל של לדרגה זכו  עכשיו

היחו"ע, של הגילוי  את  להם מסתיר  אין גבול של

הנקרא  – אפיקומן  של הסוד גם וזהו  כנ"ל, ואדרבא

היינו לעת"ל, צפון שאפיקומן מצדיקים ואי' צפון,

הביטול  בבחי ' יחו "ע, של הגילוי  הוא המצה שענין

היחו "ע  של מהביטול חלק יש  אך  וכו', לאלקות 

את היחו"ע בתוך שיתגלה לעת "ל, צפון  שהוא

השלימות בתכלית  יגלה שהיחו "ת באופן  היחו"ת ,

פסח  של שביעי לפני ולכן וכנ"ל, היחו"ע, את 

שעכשיו רמז שזה צפון , בעל לפני  ישראל נעצרו

הצפון , של הגילוי  את  לגלות  לבא בנ"י  צריכים היו

המצרים  טבעו שש"פ  של בגילוי דווקא ולכן וכנ"ל,

גילוי מבחי ' שהנה אחד , עד  מהם נשאר  ולא

וכדאי ' לרשעים, אף מקום יש הרי לבד היחו"ע

מהמאמר  הוא המטונפים מקומות  שחיות בלקו"מ

הוא  הרשעים חיות  כל שאדרבא והיינו  וכו ' סתום

שכיון  היינו  לבד, היחו "ע של מגילוי  דווקא

על  אמיתי הסתר  שום ואין אלקות  הכל שבהעלמה

שאף  מקום, יש  להרשעים אף הרי אלקות 

מצד  בכ "ז אלקות בגילוי מגלים אין הלא שהרשעים

שורש  וזה אלקות  על מסתירים אינם היחו"ע

בתוך  היחו "ע גילוי של הזמן כשמגיע אך חיותם,

כמו התחתון שמציאות שצריך היינו היחו"ת ,

בזה  הרי  היחו"ע, של הגילוי את יגלה בגילוי  שהוא

אין  הם שהלא להשאר  יכולת שום לרשעים אין 

שש "פ  בין הקשר  גם וזה בגילוי . אלקות  מגלים

שכנ"ל  זי "ע, מצדיקים כדאי ' העתידה, להגאולה

לה' הדירה של הענין הוא דלעת "ל גילוי 

- התחתונים מציאות  תהא שלא בתחתונים,

אלא  אלקות , על הסתר  - גבול של מציאות שהיא

לגלות הכלי תהא הגבול שמציאות  כנ"ל אדרבא

וכנ"ל. אלקות של גבול הבלי שלימות את 

äéä è" ùòáä  íò  äùòîäù àä øåàéá

ìåëàì è" ùòáä  úð÷ú ïéðò øàéáå  ô"ùùòá

 çéùî  úãåòñ

ïëìå [âé בערב היה הבעש"ט של המעשה גם

שכמובן  פסח, של שביעי של

את מגלה הבעש "ט היה אם הרי הנ"ל מהתולדות 

והיה  הנ"ל, וההסתר הצרה בתוך אלקות הגילוי 



לנפשך  חכמה דעה צח

של  דקטנות  הקטנות  בתוך היחו"ע את  מגלה

למחוז  להגיע זוכה היה בזה הרי היחו"ת , הסתר

פסח  של בשביעי הגאולה את ולהביא לאר"י חפצו

זה, לענין  מסוגל הוא דשש "פ זמן שכנ"ל כרצונו,

בסוף  משיח סעודת  לאכול הבעש "ט תיקן  ולכן

הגאולה  של אלקות  הגילוי  להחדיר פסח, של שביעי 

גשמית בסעודה העולם גדרי לתוך  בשש"פ  שמאיר

היחו "ת. בתוך היחו "ע לגלות  הנ"ל ענין  שזה וכו',

 éâéìô àìå 'åëå àãç øîà øî ã"áàøäå í"áîøä

øàéáå [ãé הידועים הראב"ד דברי  את  גם בזה

ה"ו) פ"ג  תשובה שהרמב"ם (בהל '

גוף  הוא אבל אחד  רבון שיש  שאומר שם כתב

למה  הראב"ד  ע"ז  וכתב מין, נקרא תמונה ובעל

בזו הלכו ממנו וטובים גדולים וכמה מין לזה קרא

קדוש  פה משנה הכסף  ע"ז  ותמה וכו ', המחשבה

תמונה  ובעל גוף  הוא שה' לאומרים יקרא איך 

שאע"פ  אחרת גירסא ומביא ממנו ", וטובים גדולים

הוא כן האמונה המאמין (כהרמב"ם)שעיקר  בכ"ז 

הפסוקים  לשונות  תפישתו  מצד גוף  היותו

עכ "ל. מין  לקרותו ראוי אין כפשוטן  והמדרשים

בשורש  לומר שיש  פנימי  בדרך מורינו וביאר

פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר שמר הענינים

"עיקר  את  קודם מגלה שהרמב"ם דא"ח, ואלו שאלו

הראב"ד )האמונה" היחו"ע,(כלשון של הגילוי שהוא

וכו', גוף תבנית  ולא גוף ואינו  מלבדו עוד שאין

צדיקים  שהיו  לגלות ומוסיף  הראב"ד בא וע"ז 

את לגלות שהמשיכו מהרמב"ם, וטובים" "גדולים

כנ"ל, הנבואה גילוי  בבחי' היחו"ע, שאחרי היחו"ת 

הרי ותמונה צורה של מראה כביכול שרואים שאף 

הבלי את לגלות  וכלי משל בתור נהיה זה גילוי 

וכנ"ל. גבול

'éöàä íìåòã ãåñ

òåãéå [ åè של הספירות גילוי  של סוד גם שזה

האצילות שעולם האצילות , עולם

וגרמוהי "איהו ששם לעת"ל, של הגילוי בחי' הוא

שבעולם  והפרצופים הספי' שמציאות  בהון" חד

על  מסתירים ואין אלקות עם מתאחדים האצילות 

גבול  הספי 'הבלי נהיים אדרבא אלא אלקות, של

ולכן  אלקות , של גבול הבלי את  לגלות כלים בתור

המקובלים  שהזהירו [ומה ההגשמה ענין בזה אין 

הפרצופים  של הגילוי לתפוס  שלא היינו  לגשם שלא

שמתאחד  מהאוא"ס נפרדים אותם שיעשו  באופן

מתוכם  גבול הבלי  של הגילוי יראה שלא עד עמהם

ידם]. על שמתגלה מהאלקות  ויפרידם

ò"éæ íéãéîìúä  úáåç  ìòá éøáã áåùé

äæáå [æèחובת בעל שכתב מה את גם יישב

מחשבה  "בני  בספרו  זי"ע התלמידים

לו מותר  בתפילתו  להתרכז  לו  שקשה שמי  טובה",

וכדו ' נורא אש  של דמות  במחשבתו  לצייר

ויכול  התפילה לכוונת  לו שיועיל כדי  בעליונים

הנ"ל. הראב"ד  על  לסמוך

 ÷"ëå שצריך ע"ז צווח זי"ע מקלויזנבורג אדמו"ר

חובת שבעל ניחא להנ"ל אך  וכו ', זה לקרוע

מי על הראב"ד  שכוונת  פירש  ג"כ  התלמידים

אלא  חסרון, שום ללא היחו"ע אמונת  אצלו שהיה

הוא  היחו "ע שאחרי  שהיחו"ת  הנ"ל מסוד  שידע

היחו "ע  של אלקות  הגילוי  שלימות את  המגלה

לבני התלמידים חובת  בעל שייעץ מה גם וזה כנ"ל,

הגבוהים הנ "ל )עליה ספר נכתב יש (שלהם שבודאי  ,

כל  של הפשוטה האמונה את  בשלימות להם

גוף  אינו  שהקב"ה באמו"ש מאמין ד 'אני  ישראל

לכוין  שיוכל שכדי  אלא וכו ', הגוף  דמות לו  ואין

השמו"ע, תפילת  הוא התפלה שענין בתפלתו,

גילוי ענין  שהוא האצילות , עולם  של הגילוי שהוא

יש  האצי ' שבעולם גבול, ובלי גבול של האיחוד

והצורות הפרצופים וי "ב דהי"ס המדות  של הענין 

לראות שזכה נביא שכל באופן  העליונות,

הרי האצי ' שבעולם העליונות  והספי' הפרצופים

ומשל  כלי  של צורה רק  שזה בבירור  והשיג ידע
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וה"נ  וכנ"ל, לאלקות הגבול הביטול את המגלה

במחשבה  לצייר התלמידים החובת  בעל התיר

האצילות ) בסוד  היא של (שמחשבה דמיונית צורה

מתוך  לעלות  לו שיעזור  משל בתור  וצורה דמות 

שהכל  יחו"ע של האמיתי  לביטול זה ומשל ציור

פנים  בבחי' המלך  לפני עכשיו  ועומד אלקות 

פנים  בבחי' המלך  לפני של זו  שהרגשה בפנים,

[וכמו הנ"ל, המשל שעושה ע"י  מתחזקת בפנים

במקו"א ס"ג )שביארנו  לו סי' תפילין שקיום (הל '

של  הגילוי  ע"י היא תמיד ' לנגדי  ה' 'שויתי  מצות

עיי"ש], עם יחו "ת להשתמש כדאי אין שלמעשה (ואף

מקלויזנבורג אדמו"ר וכדברי התלמידים, החובת עצת 

עדיין  זכו שלא אנשים לסתם מסוכנת עצה שזו זי"ע,

הנ "ל כתבנו בכ"ז היחו"ע, של  האמונה" "עיקר לשלימות

התלמידים  חובת  בעל  מעיקרו הצדיק  את להצדיק כדי

הי"ד ) .זי"ע

 çñô ïáø÷  úøåîú ïîå÷éôàã øåàéá

 äæáå [æé הוא שאפיקומן הענין גם לפרש יש

פסח  בקרבן  שגם פסח, קרבן תמורת 

את שבר  פסח קרבן שהנה הנ"ל, הגילוי בחינת  יש 

של  טלה בצורת שהיה מצרים, של הע"ז  קליפת

גילוי של ענין  הוא המזלות ענין כל שהנה המזלות ,

היחו"ת  גילוי בבחי ' אלקים)הטבע בגימ' (הטבע

של  ההסתר  שאף  פסח בקרבן  גילו  בנ"י אך  כנ"ל,

מהטלה  נהיה אלא אלקות , על מסתיר  אין היחו"ת 

המגלה  יחו"ת  בבחי' אלקות , המגלה לה' קרבן

כנ"ל. האלקים הוא ה' בבחי ' יחו "ע

äùòù  äòøô  òéðëî  íé÷ìàä ùéà äùîã ãåñ

äòøôì  íé÷ìà êéúúð  äàø ––––  íé÷ìà åîöò

 äæå [çéינקו שהמצריים האר"י מש "כ סוד  גם

אלקים משם גילוי חיות ללא יחו"ת  (היינו

בקולו',יחו"ע) אשמע אשר הוי"ה 'מי פרעה ואמר  ,

אלקים  נתתיך 'ראה למשרע"ה ה' אמר  וע"ז 

האמונה  בשלימות שהיה שמשרע"ה לפרעה',

בתוך  היחו "ע לגלות לרדת  יכול הוא ביחו"ע

מה  סוד גם וזה האלקים, הוא ה' בבחי' היחו"ת 

בשורש  נובע ע"ז  שכל ע"ז, פרעה עצמו שעשה

השורש  הוא שיחו "ת יחו "ע, ללא יחו"ת  של מהגילוי 

להבטל  צריכה זו  שמציאות  אלא הגבול, למציאות 

אלקות, על הגבול יסתיר  שלא באופן ה' למציאות 

של  מציאות  הגבול ממציאות עשו ע"ז ועובדי

וממילא  הבליאלקות, על יחו "ת של הגבול מסתיר

איש  הנקרא ע"ה משרע"ה אך  אלקות, של גבול

ולמעלה  ומחציו  איש היה ולמטה שמחציו  האלקים

האלקים, את  שמאיר גילה איך בשלימות  שגילה (היינו

גרונו  מתוך  מדברת שכינה בבחי' היחו"ת, בתוך היחו"ע

משה) פרעה של  של הע"ז של הקליפה את שבר ,

שפרעה  לפרעה', אלקים נתתיך 'ראה וזהו 

– אלקים – היחו "ת של ההסתר ענין  עם משתמש

למשרע"ה  ה' אמר זה ועל ע"ז , עצמו את לעשות 

בתכלית וליחו "ע לאלקות  הבטל האמת  צדיק שרק

היחו "ע  את המגלה האלקים' 'איש  להיות  יכול הוא

בנ"י זכו  פסח של בשביעי  אכן כנ"ל, היחו "ת בתוך

מצדיקים  כדאי ' עבדו", ובמשה בה' ל"ויאמינו  לבא

צדיקים, אמונת לענין  ר"ה בחי' הוא ששש "פ זי"ע

בבחי ' קודם כבר  קיבלו בה' האמונה שאת והיינו

בצדיק , האמונה קיבלו  בשש"פ  אך  דיחו"ע, אמונה

[וז "ס  יחו"ת , של גילוי  דרך  המתגלה יחו "ע שז "ס

מאיזה  בתושב"כ  בפירוש נתגלה לא שספיה"ע

לפרש  בחז"ל אמונה וצריך מונים, השבת מחרת

הכתר  גילוי זמן הוא ששבועות התושב"כ .

הנ"ל  ויחו "ת יחו "ע יחוד  ענין  שורש בבחי ' בשלמות 

גילוי דפסח, מיו"ט נמנה א' מצד שבועות  ולכן

יגלו שהם יחו "ת בחז"ל אמונה בצירוף  אך היחו"ע

כנ"ל]. היחו "ע לנו

'ç íåéá àìå  ô"ùùã è"åéä ïéðò øåàéá

øîàå [ èé מה גם ליישב יש שבזה מורנו 

של  יו"ט בענין האר"י שהקשה

שביום  משום הוא היו"ט ענין הקבלה שע"פ שש "פ,

של  ה"רשימו בספיה"ע מתגלה שש"פ  של זה
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היחו"ע, של הגילוי בחי' שזה דאבא", דג"ר  חכמה

מתגלה  הספירה של ז' ביום הלא האר "י  ומקשה

גילוי שזה דאבא דג"ר החכמה עצמות  בספיה"ע

אינו ח' יום של שהגילוי האר"י ומתרץ גדול, יותר 

כ"כ  דג"ר חידוש דחכמה הרשימו כבר שהתגלה (אחרי

ו') ביום שהרשימודאבא הכוונה י"ל הנ"ל ועפ"י ,

שכלול  היחו "ת על מרמז  דאבא דג"ר דחכמה

הבלי שבתוך הגבול בחי ' היחו"ע, בתוך בהעלם

הגילוי בבחי' שש"פ , של החידוש  עיקר  וזה גבול,

החכמה  עצמות  משא"כ  כנ"ל, ואנווהו א-לי  זה של

גילו בחי ' שזה דאבא כבר דג"ר בעצמו  היחו "ע י

גילוי ושלימות  תכלית  שכנ"ל כ"כ , חידוש אינו

שמאיר  היחו"ע כשמתגלה דווקא הוא היחו"ע

דאבא  דג"ר  שבחכמה הרשימו  בחי' שזה ביחו"ת ,

זה [שענין –כנ"ל, היחו"ע בתוך שנמצא (היחו"ת

גבול ) הבלי שבתוך  בשער הגבול התניא בלשון נקרא

שנמצא  השמש  "זיו של במשל והאמונה היחוד

שם  שבטל כלל, בשם עולה שאין  השמש" בתוך

שנמצא  הרשימו בחי' וזה השמש , לגוף במציאות 

כנ"ל]. דאבא דג"ר  החכמה בתוך 

íéùã÷ ùã÷ ù"äùã ãåñ

øîàå [ë של הענין  גם הוא זה שענין ברמז 

בפסח, שקוראים השירים השיר

קוב"ה  יחוד  של הגילוי הוא השירים שיר של שענין

יחו "ע  יחוד  בחי ' שזה וכנס"י, קוב"ה ושכינתיה,

שנקרא  מהטעמים א' וזה בפסח, המתגלה ויחו "ת

קדש  של הגילוי  בבחי' קדשים", "קדש השירים שיר

גבול  הבלי  שבתוך הגבול גילוי שהוא הקדשים

כנ "ל ) המדה מן אינו ארון מקום זה (בבחי' בענין  ויש ,

ל'ויאמינו כולנו שנזכה ויה"ר  שאכמ"ל, סודות  עוד 

יחו "ע  – האמונה ולשלימות עבדו' ובמשה בה'

בב"א. שלים ביחודא קובה"ו וליחוד  – ויחו "ת

úåéåìâ ìù  éðù è"åé

òñåðä é"øà ïáì  úåéåìâ  ìù éðù è" åé ïéãá

 è" åéä êùîì ì"åçì

ìàù [à ליו "ט ב"ב עם שנוסע התלמידים אחד 

לחו"ל, יו"ט להוריו אחר לחזור (ודעתו

לא,לאר"י) או  גלויות  של יו "ט בחו "ל ינהג האם ,

ותלויה  אחד, לכל שוה אינה בזה שהתשובה וענה

כלל  בדרך  לנהוג דרכו האם בכללות השואל במנהג

המקובלים, ע"פ גם או הפוסקים פשטות ע"פ רק 

התלמיד ספרד )וענה מבני לנהוג (שהוא שדרכו

ובענין  חי , איש  הבן ופסקי כהוראות כלל בדרך

דברים  בהרבה דרכו הרי  כהמקובלים לנהוג

לקבלה, הקשורים בענינים שליט"א מורנו כמנהגי

הה  הרי שא"כ ביו "ט וענהו  לנהוג היא עבורו  וראה

וכדלהלן . גלויות , של שני 

äìá÷ ô" ò àéðúä úòøëäå íé÷ñåôä  úòã

 äðäã [ áס"ג )בשו "ע תצו דבדעתו(סי' קיי "ל

כמנהג  אחד יו"ט נוהג לאר"י לחזור 

בפרהסיא אר"י, חול  ותפילות מלאכה יעשה שלא (ורק 

שלהם) ביו"ט זלזול יראה אצל שלא ההוראה היא וכן  ,

הפוסקים חי רוב איש  הבן דעת בפשטות  הוא (וכן

על החולקים דעת  בדבריהם העתיקו שלא החיים והכף

התניא השו"ע) בעל הרב מש"כ  ידוע אמנם ,

קבלה  ע"פ  שכתב בסימנים הרב שו "ע בתחילת 

ואח"כ קבלה ע"פ כתבם הראשונים סימנים שד ' (כידוע

ואכמ"ל ) זי"ע המגיד כהוראת הלכה ע"פ רק  וכתבם ,חזר

ס"ח)כתב מהדו"ת א בחו "ל (בסי' הנמצא אר "י  שבן 

לחזור  בדעתו  אף  גלויות של יו"ט דכן àìינהג וידוע ,

היכן  אחד כל בתר דאזלינן צבי  החכם דעת  היא

_________________________

ממש לא. הלילה אמצע שהוא היום חצי אחר שעות  י''ב לעולם ובחורף  בקיץ שוה הוא לילה חצות וזמן שם, הרב שו"ע  וז"ל
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בשו "ע  אך  כהחכ "צ, פסקו לא שרוה"פ ואף נמצא,

קבלה, ע"פ הוא שכן  זו  לדעה הסכים הרב

ìò ÷åìçéù íéìáå÷îä éìåãâî éî åðéöî àì

 àéðúä

äðäå [âבמ"ב המובא הכלל סקמ"ב)ידוע כה (סי'

דעת הרי  הפוסקים שנחלקו מקום דכל

בהלכה  מח' לנו שיש  כאן  וה"נ תכריע, המקובלים

מקום  יש  הרי צבי , להחכם הפוסקים רוב בין 

הרב  שכתב וכפי הקבלה ע"פ  כהחכ"צ להכריע

והנה  נמצא, שבו המקום בתר דאזלינן  התניא בעל

על  בהדיא שיחלקו מקובלים שאר  בדברי מצינו לא

בדרכיו נוהג השואל אם וא"כ בעה"ת, רבינו  דעת

הרב  כדעת  לנהוג עתה גם יכול הרי קבלה, ע"פ

ואף  שם, שנמצא המקום וכפי התניא שהבן בעל

דעת כלל הזכיר מדלא הרי  זה דין כתב לא חי איש 

דלא  ש "מ א"כ  דבריו , ראה דלא ש "מ התניא, בעל

נקרא  אין וא"כ התניא, דבעל חידוש  להאי נחית

[ואדרבא  התניא, בעל דברי  על חולקת שדעתו

מקום  בכל לפסוק  חי איש הבן דדעת ידוע

פנימיות לימוד  ע"י  היוצאים בהלכה כהחידושים

וא"כ  הפוסקים, כל נגד  שהם בדברים ואף  התורה,

בעה"ת דברי  את רואה היה אם בעניננו, דגם י "ל

האריז "ל, רבינו דברי על שיטתו  שמיוסדת בזה

לא  שכנ"ל אלא מקום, בכל כדרכו כן  פוסק  היה

לזה]. נחית  ולא דבריו, ראה

 ÷"îøäã àáéìà àéðúä ïéà áø øòîèàñäì

íðîà [ã זי "ע רב הסאטמער כ"ק  בדברי מצינו

סובר  אין הרמ"ק  שאולי  שצדד

להוסיף  שמצדד  לרמ"ק מדחזינן  והיינו זה, כחידוש

והיינו שבאר"י השעות  לפי ביו"ט אף שבת ולשמור 

שעות, ולהוסיף הטהור לחומרא בשולחן מובא (וכן

מקאמרנא) בחו "ל להרה"ק הנמצא שאף שס "ל וש"מ ,

אלא  שם שהוא ממקום דווקא מושפע אין  בסתם

בקביעות שדירתו מי וכ"ש  מאר"י, השפעה מקבל

נמצא  שהוא שאף  שי "ל לשם לחזור ודעתו באר"י

מאר "י  השפעה מקבל מ"מ בחו"ל מצדדעתה (ועפ"ז

בחו"ל הנמצא אר"י בן הרמ"ק  שלדעת רב הסאטמער

גלויות ) של  ב' יו"ט ינהג לא לחזור .ודעתו

íéçøëåî áø øòîèàñä éøáã ïéà

êà [ ä רב הסאטמער  דברי אין  באמת הנה

מהרמ"ק  דחזינן  דאף והיינו מוכרחים,

אין  אך  מאר"י, השפעה ג"כ מקבל בחו"ל שהנמצא

שנמצא  כיון  שסו "ס  שי"ל דידן, לנידון ראיה מזה

שבחו"ל, העליונים השרים שליטת  ידי  תחת עתה

קמעא, קמעא יורדת עבורו היורדת השפעה הרי

ביו "ט  לנהוג לו יש  וע"כ ב', ביו"ט ואח"כ א' ביו"ט

יפסוק  התניא שבעל מסתבר  [דאין גליות  של ב'

בע"כ  אלא כן , שלא הרמ"ק דעת כלל יביא ולא

כנ"ל].

,ãåòå זה סוד על חולק  דהרמ"ק  נימא אם דאף

זה  פסק מוכח כן התניא לבעל מ"מ הרי 

לפי יורד שפע שכל שמבאר האריז"ל, בדברי 

היורד מקומו השפע בין החילוקים האריז "ל ומבאר ,

מתחלקים  שהם בחו"ל, היורד השפע לבין  באר"י

לבעה"ת ומשמע וכו ', העליונים העולמות  לפי

לפי השפע מקבל מקום בכל שהנמצא מהאריז"ל

על  חולק הרמ"ק  אם אף וא"כ  נמצא, הוא בו המקום

_________________________

למערב  ממזרח מזו זו המדינות וריחוק  האקלימים לפי משתנים והלילות  שהימים ואף  מקום ובכל זמן בכל למעלה רצון עת והיא

שלה  והלילות הימים זמן לפי ומדינה מדינה בכל ג''כ שהוא ויו''ט שבת כניסת  וזמן ותפילה שמע  קריאת זמן וכמו כלום בכך  אין

רק והזמן המקום מגדר למעלה הוא טוב ויום שבת  וקדושת  ותפילה שמע שבקריאת  עליונים ויחודים שלמעלה רצון עת  (כי

גליות  של שני טוב ביום לארץ בחוץ עליונה קדושה ששורה הטעם ג''כ וזהו לו הראוי בזמנו ומקום מקום לכל למטה שמאיר

לחזור  שדעתם אף היום בקדושת חייבים  לארץ לחוץ הבאים  ישראל ארץ בני גם  עכ"ל.ולכן יו''ט . בהלכות  שנתבאר כמו
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להאריז"ל  הרמ"ק  בין  המקובלים במח' הרי  זה סוד

ע"פ  הוא שכן הפוסק בעה"ת כדעת ההלכה הרי

כנ"ל. קבלה

 øåàéáå ,äæ ïéðòá ã"áçá äéäðù  ÷ôñä øå÷î

 éøáãì á"ùøä øåúñé àìù) äæ ïéðòá åðøåî

( ú" äòá  åðé÷æ

óàå [ å וזה זו, הלכה להם ברור  אין שבחב"ד

הרש"ב  אדמו"ר כ "ק דברי מחמת

בדעתם  והיה לאר "י  שנסעו חו"ל לבני שדיבר 

באר"י, גם יו"ט ב' לשמור  להם ואמר לחו "ל, לחזור

מוהריי "צ  אדמו"ר כ "ק אצל אח"כ  ספק  נולד ומזה

הרש"ב  כ"ק  דעת  מה מוהרמ"מ אדמו"ר כ "ק ומ"מ

בחו "ל הנמצא אר"י בן  היה לגבי  מהרמ"מ (וכ "ק 

לו  אומר אחד  וכשהיה הרבנים, דעת בזה לשאול  אומר

למעשה  שפוסק  הכולל שער כדעת בזה לנהוג  שרוצה

ג "כ הוא הכולל  ששער לו ענה התניא בעל הרב כדעת 

עליו) על  לסמוך  ואפשר מורנורב, ביאר ואמנם ,

חו "ל  בן  לגבי רק אמורים הרש"ב דברי שכל דנראה

שהוא  דאף להרש "ב ס"ל שבזה באר "י , הנמצא

ה'גברא' מצד מ"מ אר"י השפעת תחת  עתה נמצא

קשור  עדיין  הוא הרי הפרטית נשמתו מצד  היינו 

אר "י בן משא"כ ימים, ב' לשמור  צריך וע"כ לחו "ל,

נעשה  נשמתו  שמצד  אף  הרי בחו "ל, הנמצא

נמצאת שעתה כיון סו"ס הרי א' ביום התיקון

אליו לירד  יכול אין  חו"ל שרי יד תחת  נשמתו 

יסתרו שלא יתיישב ובזה ימים, בב' אלא השפע

בעל  של המפורשים דבריו את הרש"ב דברי 

הנ"ל, ימים,התניא ב' לשמור יש דתמיד  לפ"ז (והיוצא

באר"י, הנמצא חו"ל בן ובין בחו"ל  הנמצא אר"י בן בין

נשמתו) מצד  והשני מקומו מצד  .הראשון

äëøá àìì àòðöá íúåà  íéçéðî ïéìéôú éáâì

 éàðúáå

øàéáå] [æהדעות כב' שיעשה לומר שא"א עוד

מ  לעשות  שלא ולהניח היינו  לאכה

לא  התפילות לגבי הלא כי  ולחומרא, וכדו' תפילין

אין  חול דהוי  דלמ"ד שניהם, כדברי לעשות  שייך 

להכריע  יש  וע"כ  יו"ט, בתפילת בדיעבד אף  יוצא

מורנו נוהג תפילין  שלענין  אלא דינו , מה בבירור 

וקידוש  תפילות לגבי כיו"ט הכל שנוהג שאף 

שבזה  במקו"א כמש "כ  בקידוש  חו"ל בני את אף  (ומוציא

כמותם  חייב שנחשב הגרשז"א וכדברי להקל, צד עוד  יש 

להשאר  יחליט אם עצמו לחייב א' ברגע שיכול היות 

ברכה בחו"ל ) ללא בצנעא מניחם תפילין  לגבי מ"מ ,

חול, שהוי  להדעה בהם לצאת שמכוין  בתנאי

בהם, לצאת  שלא מכוין יו"ט שהוא ולהדעה

חוה"מ]. לגבי  כה"ג במ"ב כן  וכדאשכחן

ìù è" åéá  åîöò áééçì ÷æç íòè  ùé  åðéîéá

 úåéåìâ

 íééñå [ç ומזלזלים מקילים שרבים שבימינו

גלויות  של יש (כדלהלן)ביו "ט הרי 

יו "ט  לשמור איך  דרכים לחפש גדול וצורך חזק טעם

מדינא ממנו פטור שהוא באופן אף  גלויות  (כגון של

של מיו"ט פטור שלרוה"פ לחזור שדעתו הנ "ל  באופן

בחיוב  להכנס בימינו יש  הנ "ל  טעם מחמת  ומ"מ גלויות ,

גלויות ) של דיו"ט בחז"ל זה בכ"מ כה"ג וכדמצינו  ,

פירצה  שהיה מקום לכל הדין מן יותר  חיזוק שעשו 

באר "י אף  מה"ט נוהג [ומורנו הדין . עצם בשמירת

דאו ' מלאכה באיסור  גלויות  של יו"ט לשמור

צדיקים]. כו "כ  עוד  נהגו וכן  לכה"פ ,

 úåéåìâ  ìù éðù è" åéá ìåæìæî úåøéäæ

 úåáø [èפירצות מיני  כל על מורנו עורר 

המביאים  ומשונות  שונות וקולות

גלויות של שני יו "ט בקדושת  צדיקים לזלזול (שהרבו

יו"ט  בבחי' שהוא בקדושתו הזהירות  גודל על בהפלגות 

משיח) חו "ל של  מבני  שיש  מורנו ששמע וכמו ,

שחייבים  למקומם לחזור ועתידים באר"י הנמצאים

ביו "ט  נוסעים והמה גלויות , של שני יו"ט לשמור

באוטו  שלהם מלאכה שני בזה עושים שאין (בטענה



הפסח  לחג ליקוטים - חדתין  קג נשמתין

הנהג ) שניאלא ביו "ט גדולה זילותא עושים ובזה ,

ומשונים  שונים היתרים מיני  עוד  וכדו' גלויות, של

דעת על לסמוך [כגון  עצמם על והקילו  שהמציאו 

אחד טוב יום באר "י  נוהגים חו "ל שבני  (והיא יחיד

הנ "ל ) החכ "צ בקרב דעת  המקובל נגד  שזה אלא ,

ודעת הגאונים ימות  מזמן עוד קדם, מימי  אחב"י 

והכרעת והאחרונים הראשונים דכל רובא רוב

לנהוג  חייבים לחזור העתידים חו "ל שבני השו"ע,

רבים  ישנם וכן ואכמ"ל]. שני , ביו "ט באר "י  גם

ציון  אצל באומאן  ביו "ט הנמצאים אר"י מבני 

תפילת מתפללים גלויות  של שני  וביו"ט רביז"ל,

עושים  וכן ותפילין , בטלית  בציון  בפרהסיא חול

וכנפסק  גמור , באיסור מדינא אסור שכ "ז מלאכות ,

הפוסקים תצו)בכל סי' או"ח שו"ע ישוב (עי' שבמקום

כחומרי לנהוג בחו"ל הנמצאים אר "י  לבני  אף  יש 

בפרהסיא, חול תפילת להתפלל להם ואסור המקום,

בצנעא  אף  מלאכות מדינא לעשות להם אסור  וכן

מלאכות לעשות שמתיר האג"מ של יחיד  דעת  (וישנה

הפוסקים  כל  נגד היא זו יחיד דעת אך  בצנעא, דרבנן

באופן  רק  ומותר בצנעא, בדרבנן שאוסרים המ"ב כולל 

בהיתר) שעושה לתלות  .שיכולים

'á è" åéá 'æåáæòîì ïàîåàî òåñðì øåñéàä

ïëå [ éבשבועות הנמצאים אר"י מבני יש 

זי "ע  רביה"ק של קדשו  בציון  באומאן 

זמנים  בג' אצלו  שהנמצא בקדשו  שאמר [כידוע

התוהו מעולם ינצל ושבועות , חנוכה, שבת דר "ה,

א-רלח  מהשנים],)áì(שש"ק בא' מורנו עשה וכן

ונוסעים  ויוצאים הנ"ל באיסור  נכשלים ואח"כ 

למעזבוז ' שני  ומחפה ליו "ט האיסור צובע (שהיצה"ר

ביומא  הבעש"ט ציון אצל  להיות  מדומה במצוה אותו

דזילותא דהילולא) חז"ל איסור על בזה ועוברים ,

מאומאן  באוטו  ביציאתם הן  גלויות, של שני  דיו "ט

ונמצאים  תומ"צ שומרי של גמור  ישוב מקום שהוא

איסור  שהוא דפליג מאן  לית שבזה השנה, כל שם

בכל  בנסיעתם והן  מלאכות , שם לעשות גמור 

ישנם  אם דאף ישובים, בהרבה שעוברים הדרך

בזה  פסקו הרי תומ"צ, שומרי  שאינם יהודים שם

והגריש"א ב)הגרשז "א הערה פ"ג  כהלכתו שני (יו"ט

האיסור , בכלל תומ"צ שומרי  שאינם יהודים שאף 

עוד ועיי"ש  לשיעורין, דבריהם חז"ל נתנו לא כי (וטעמם

דרכם טעמים) שעוברים הישובים בכל וא"כ ,

כשנכנסים  ואח"כ דחז "ל, האיסור  בזה עוברים

שם  הנמצאים לכל הדבר  מתפרסם הרי  למעזבוז'

שני ביו"ט גדולה זילותא והר "ז ביו "ט נסעו הם כי

כל, לעין

úéàãëå ובפרט – כהלכתו  יו"ט שמירת היא

ותיקנו שהוסיפו חז "ל גדרי שמירת 

מצוות על וגדר  שמירה בתור גלויות של יו"ט

רע  מכל ישראל כל את ולהציל לשמור  התורה

שהתחילו  האחרון סוכות  של  ביו"ט שראינו (ובפרט

בשמירת להוסיף שיש רמז בזה הרי היו"ט בימי פרעות 

רע) מכל נינצל שבשמירתו יו"ט, בכבוד ונזכה וזהירות ,

משיח  של היו "ט גלויות  של שני  יו"ט שיהא במהרה

בזה) זי"ע צדיקים ה'(כדברי בשוב עינינו  ותחזינה ,

בב"א. ברחמים לציון 

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

ואז לב. התוהו, עולם מענין עמהם לברכה זכרונו רבנו סיפר אחת  שפעם מאביו, ששמע שלום ישעיה מרבי שמעתי, שם, וז "ל

על  היינו, אצלו. להיות הקבועים זמנים משלשה אחד עליו יעבור לא חייו ימי שכל כשר, חפץ בנקיטת  שישבע  לזה, עצה אמר

שאינם  אותם על רק החיוב היה אחרים זמנים והשני לכל. קהילה זמן היה אז כי חנכה, שבת  ועל שבועות  ועל השנה ראש 

אליהם, נוסע לברכה זכרונו היה אז  כי נחמו, ושבת שירה שבת היינו, אחרים, זמנים להם היה והרחוקים כך. כל ממקומו רחוקים

ע"כ. נכון. על הכל יהיה ואז  לברכה, זכרונו אליו לבוא מוכרח הוא וההסתלקות המיתה אחר שתכף  להשבע , וגם



לנפשך  חכמה דעה קד

שו "ע  ביאורי

'â  ïîéñ

יא. סעיף 

àì íéáùòá àìå  íéôùë  íåùî ñøçá çð÷é

åá èìåù  øåàäù øáãá çð÷îäù  íéùáé

 çð÷ù øåøöá àìå úåøùåð úåðåúçúä åéðéù

 éãéì íãàä úà àéáîù  éðôî åøéáç  åá

åðìù úåàñë éúáù åéùëòå : äâä .úåéðåúçú

(çð÷ì åâäð ïëå ñøçá) çð÷ì åâäð  äãùá ïðéà

 éæç  ÷åôå  ÷éæî  åðéàå åá èìåù  øåàäù  øáãá

.(àöåîä  ÷øô  äãåâà  éùåãéç) øáã àîò éàî

íéðåáâîá  çð÷ì ãøôñ ïáì øåãéä

 äðä [àכשיטת הנוהגים ספרד  בבני  לדון יש

קולת את  ישנו  אצלם גם האם המחבר 

שבימינו האגודה חידוש  את שמעתיק הרמ"א

זו, הלכה נוהגת אין בשדה אינן כסאות שבתי 

בבחי ' [וזה דבר ', עמא מאי חזי  'פוק  הרמ"א ומסיים

על  נסמכה האגודה שקולת  הלכה עוקר  מנהג

זו, קולא העתיק לא המחבר דהלא  שנהגו ], המנהג

משתמשים  ספרד  בני  שאפי' נראה במציאות אך

הם  שגם וש "מ בו, שולט שהאור אף לקינוח בנייר

להשיג  שמצוי  בימינו  ואמנם הרמ"א, קולת  קיבלו 

הרי בהם שולטת  האור שאין לחים מגבונים בקל

שיטת ידי  לצאת להדר ספרד מבני  שהוא מי יכול

רגיל  בנייר  ולא במגבונים רק עצמו  ולקנח המחבר

בו. שולטת  שהאור 

íéôùëä ïéðò úåäî øåàéá

ùéå [ á הקינוח מדוע ההלכה פנימיות לבאר

הקינוח  וכן  בכשפים להנזק מביא בחרס 

תחתוניות, לידי  מביא בו  שולט שהאור בדבר 

בחז"ל אי' ע"ב)דהנה ז דף  שהכשפים (חולין

והביאור  מעלה, של פמליא שמכחישים על נקראים

מסוימים  כוחות  הבחירה למען נתן  שהש"י בזה

להטעות לנסות בזה שיוכלו כדי הסט"א לידי 

[וכמש "כ  אחריהם, האדם בני  לב את  ולמשוך 

אלקיכם  ה' מנסה כי  השקר נביא לגבי בתורה

בכל  אלקיכם ה' את אוהבים הישכם לדעת אתכם

אף  אצלינו  אף שייך זה ודבר נפשכם], ובכל לבבכם

נוגע  מ"מ בינינו, מצויים רגילים כישופים שאין

הש "י שטבע רוחניים כוחות  איזה לגבי הדבר 

איזה בטבע הש"י שטבע המחשבה כח כגון בנ"א,

בכח  פעולות איזה לפעול לאדם שאפשר טבע

רביז"ל כמש"כ  סב מחשבתו אות  הר"ן ),à(שיחות

הש "י כרצון אלו  בכוחות  להשתמש יכול והאדם

_________________________

ושלום א . חס  היקרות ואפילו חושבים. שהם מה מחשבתם ידי על לפעול יכולין כי גדולות  סגולות אדם בבני שיש דע שם, זל"ק

במחשבה  שיש הבחינות  כל דהינו כן שיהיה אחד בדבר ודבוקה אחוזה כולה היא כשהמחשבה כי אדם. בני ממחשבות  בא הוא

בלבול  בלי כן שיהיה וחושבים ודבוקים אחוזים כאחד וכשכולם הנקודה. עד כולם הבחינות ושאר וחיצוניות  פנימיות  דהינו

לא  פרטיות  בפרטי תהיה שהמחשבה וגם חושבים. שהם כמו כן יהיה שבהכרח  פועלים הם זה ידי על אחרת, למחשבה ונטיה

לטעות  ויכול כלים גלמי בחינת  הוא כלל בדרך כשחושב אבל בפרטיות . וכך כך  יהיה כן יהיה שאם שיחשוב כגון כלל בדרך 

ובלבד  כן. יהיה בודאי כנ"ל, מאד תקיפה מחשבתו תהיה אם זה, מועיל הלמוד לענין וגם כו'. יוצא אש  שראה נבט  שטעה כמו

פוסקים  הארבעה כל ולגמור ללמוד שיזכה במחשבתו שיחשוב למשל דהינו כנ"ל, בזה מאד ואחוזה תקיפה המחשבה שתהיה



שו"ע  קהביאורי

המחשבה  כח עם שישתמש ע"י  ית' אליו להתקרב

כמש "כ  הש"י, רצון  בו לעשות  ואמצעי כלי  בתור

חלקים  ולהשיג עצמו  לחזק שיכול שם רביז"ל

אפילו שמועלת  מחשבה ע"י  בתורה"ק גדולים

תורה תפילותלדברי  בצירוף  רק  שזה (וכמובן

להחכים  שהרוצה הגמ' כדברי מהש "י, ובקשות 

שלו) שהחכמה למי השתמש יתפלל  האופן ובזה ,

ה'. את בו  לעבוד הש "י  לו שנתן הרוחני  הכח עם

åðéîéá óà éåöîä íéôùëä âåñ

êà [â הטועים את שמלמדים בדורנו  גויים ישנם

שבכח  הרוחני בכח להשתמש  אחריהם

כפי פעולות  עמו  ולעשות ולחזקו  האדם מחשבת

כלל  ביטול ללא עצמית ישות של באופן  רצונם,

המחשבה  בכח שיתגברו  סבורים אלא להש"י,

עשירים כח (למשל )להיות  ע"י עשירים שיהיו  עד 

מהש "י בקשות  וללא תפילות ללא בלבד , מחשבתם

אליו ביטול ללא לבד , ידי ' ועוצם 'כחי  בבחי ' אלא

נותן  שהש "י  כשפים, של מסוים סוג ג"כ וזה ית',

להצליח כאילו  לפעמים שכזו)להם להצלחה (אוי

משנה  אינו שהש "י  הבחירה, תתבטל לא למען

בכח  משתמשים שהם וכיון  הרשעים, מפני  עולמו

הש "י משנה אין בבריאה, הש "י  שטבע האמיתי 

הם  נופלים ועי"ז הרשעים, מחמת  העולם את 

עצמי כח לאדם יש שכאילו  הכפירה של בטעות

הש "י שנתן  הבחירה בכח משתמשים [והם ח"ו ,

לאדם  הש"י שנתן  היחיד העצמי הכח שהוא לאדם

בכח  משתמשים שהם וכיון ברע, או  בטוב לבחור 

תבטל  לא למען זאת  מהם מונע הש "י  אין  לרע זה

וישנם  בימינו, אף מתפרסם הכישוף  וזה הבחירה],

מהשקפת מקבלים לב שימת  שבלי ושלמים יראים

האמת את  ושוכחים הנ"ל, הטמאה הגויים

זולתו, ואפס  אחד  שה' יום, בכל עליה שמעידים

שהאדם  כח וכל האדם, בידי  עצמי  כח שום ואין

להש "י ביטול ללא עצמו  וישות  בכח בו  משתמש

כישוף  בבחי ' דףהוא תזריע פר' הזוה"ק (שלדברי

ואל ביהרג שהוא ע"ז דין לו יש כישוף כל ע"א נא

קעט  סי' יו"ד  בב"י מובאת הזוה"ק  ושיטת  יעבור,

סק"א) שם ובש "ך  .סט"ז,

 æ" ò 'éçáì àåáì éåöî ïéà íééîùâä  úåçåëá

 äðäå [ã סכנה ישנה רגיל גשמי בעסק  אף  באמת 

עשו ידי  ועוצם כחי בלבבך 'ואמרת של

הגשמית השתדלות רוב שע"י הזה', החיל את  לי 

שבכוחו הגשמית מההשתדלות  לעשות עלול

ידו על שישכח עד  ומציאות ישות  כמו העצמי 

גדולה  הסכנה ומ"מ להדיא, בתורה כמש "כ מהש"י

העולם, בטבע הש "י  שנתן הרוחניים בכוחות יותר 

כישוף  לבחי ' בנ"א את להטעות יכולים שהם

משא"כ יעבור ואל ביהרג  שדינו ע"ז בחי' (שהוא

כך ) לידי לבא מצוי אין הגשמיים .בכוחות 

ä"éåä íùá íé÷ìà íù ìåìëì é"ðá  úãåáò

úåéîéðôå [ ä הידוע ע"פ יבואר  הענין

'אלקים', בגימ' ש 'הטבע'

יניקת ישנה שממנה הדין  מדת  היא ש'אלקים'

אלקים  ושם מדת  לקשר עבודתם ובנ"י החיצונים,

אחד , הוי"ה – הוי"ה-אלקינו  כאמרם הוי "ה, לשם

באמונה  להש "י  וביטול ובקשות תפילות ע"י  היינו 

ומסלקים  הטבע בתוך אף הש"י את  מגלים שלימה

_________________________

חמשה  ללמוד שיזכה למשל כגון זמן ובכמה אותם ילמד אופן באיזה בדעתו ויצייר ויחשוב הגדולים, הפרושים כל עם כולם

המחשבה  שתהיה עד מאד גדול בתוקף היטב היטב בזה מחשבתו ויכניס  אחת בשנה כולם לגמור שיזכה עד אחד ביום דפין

וכיוצא, ותנ"ך וכו' וטורים והרא"ש הרי"ף עם ש "ס  כגון הקדושה התורה לימודי בשאר בזה וכיוצא מאד. בזה ואחוזה תקיפה

במה  לברכה זכרונם רבותינו בדברי מרמז  שזה ואמר כן. שיהיה יזכה אזי גדול בתוקף הרבה בזה ויחשוב וישתוקק ויכסוף

שרש"י  פי על ואף תורה. לדברי אפילו לזה ומסיע שמועלת  דהיינו ממש מועלת  תורה, לדברי אפילו מועלת מחשבה שאמרו

ע"כ. חיים. אלקים דברי ואלו ואלו יותר, הדבר לבאר סים ולא כך. הוא כן פי על אף  אחר, בענין שם פירש 



לנפשך  חכמה דעה קו 

אלקים, שם של והדין  והצמצום פנים ההסתר את 

והשגחתו ורחמיו הש"י את  בהטבע אף ומגלים

הוי"ה. שבשם הגלויה

 ÷"åå ø"â 'äìà'-'éî' –––– íé÷ìà

òåãéå [ åפ"ב)מהאריז "ל ורחל לאה שער (ע"ח

"מי " חלקים, לב' נחלק אלקים ששם

שהמשתמש  והיינו  וו "ק , ג"ר בחי' שהם ו "אלה",

להש"י ביטול ללא הגשמיים הטבע (היינו בכוחות 

וכדו' לפרנסה הטבעית  גשמית  בהשתדלות  שמתאמץ

מהש"י) זה ידי על ששוכח יונק באופן בזה הרי  ,

'אלה' [בבחי ' אלקים, שבשם אל"ה מאותיות 

בחי ' שהוא – הזהב עגל על שאמרו ישראל אלהיך 

הטבעי בכח ובטחון גשמיות  רדיפת של החטא

המשתמש  אך ידו ], על מהש "י  ושכחה הגשמי

ידו על ושוכח בטבע הש"י שנתן  הרוחניים בכוחות

את שיונק  הג"ר , של הפגם בבחי ' הר "ז מהש"י

פרעה  [כמו  אלקים, שם של 'מי' מאותיות כוחו 

פרעה  שבטח בקולו , אשמע אשר ה' 'מי' שאמר 

בה' למרוד והתחזק לו  שהיה הרוחני  הכישוף בכח

שם  של 'מי ' מאותיות כוחו  את וינק זה, בכח

אלקים].

ìëåרו ואור כח באיזה בכח המשתמש  חני

ותפילה  ביטול ללא עצמו ישות  התחזקות 

המכשפים כמו  הר "ז דע"ז להש"י אביזרייהו (שהוא

כנ "ל ) הזוה"ק  מאותיותלשיטת  כוחם את  שיונקים ,

וביצי "מ  ג"ר , בבחי' ופוגמים אלקים שם של 'מי '

וביטל  והכניע הטבע מערכות כל את  הש"י שידד 

שאפס  לכל, עי"ז שיתוודע מצרים כישופי כל את 

ובין  ברוחניות בין בלתו  כח שום ואין זולתו

בגשמיות.

 ñøçä ïéðò  úåäî

 äæáå [æ שהקינוח בהא הפנימי הרמז לפרש יש 

כבר  דהנה כשפים, לידי  מביא בחרס 

עוסקים  בו הזמן  הוא היציאה שזמן כמ"פ כתבנו 

יאחזו שלא מסוכן זמן והוא לחיצונים בהשפעה

נעשה  שחרס בחרס , לקנח אין  זה בזמן וע"כ  בו ,

הוא  העפר  שיסוד וידוע האש , ע"י שנאפה מעפר 

האש  לעומת היסודות, ד ' מכל ביותר  הגשמי כח

להעלות היא העבודה ותמיד רוחני, כח שהיא

הוא  בחרס  אך  לרוחניות, ולהפכה הגשמיות  את 

כח  לחיזוק משמשת הרוחנית שהאש להיפך

את ומחזקת המקשה היא שהאש הגשמי,

יסוד  כל את האש ומוציאה העפר התקשות 

חזק , לכלי העפר  שנעשה עד מהעפר  המים

הכח  את שלוקחים אלו על החרס  מרמז ולענינינו

בו ומשתמשים בבריאה הש"י שטבע הרוחני 

שום  ללא שלהם, הגשמי והכח הישות  לחיזוק 

כל  את ממנו שמוציאים בחרס  כמו  להש "י , ביטול

מים  ולכן ביטול, על מרמזים שמים המים,

הכישוף, כוחות כל את ענין מבטלים (שכנ"ל

להש"י) הביטול מחסרון הוא המקנח הכישוף וע"כ ,

אחד  ענינם וכשפים שחרס  לכשפים, מסוכן  בחרס 

בו  שולט שהאור  בדבר  המקנח וכן (כמו כנ"ל,

וכדו') יסוד נייר מיעוט זה בדבר שיש מורה הר "ז

וע"כ  להש"י, הביטול חסרון ג"כ בו  ויש  המים,

הסכנה. ענין  ג"כ  בו  יש 

íéãâàðùëù -  äãåâàä øôñî à"îøä úìå÷

ì"ðä  äðëñ  ùùç ïéà ãçàë

à" îøäå [çנהגו שהיום האגודה מספר  מביא

בתי שאין היות  בכך , להקל כבר

שכשיהודים  בזה והרמז  בשדה, שלנו  כסאות

מכל  עי "ז  ניצולים הרי  אחת באגודה אגודים

רק  הם הסכנות  וכל הכישופים, ומכל הטעויות

לבדו, אחד כל שנמצאים היינו בשדה, כשיוצאים

הגמ' ע"ב)וכדברי סג  דף  אל (ברכות  'חרב עה"פ

שיושבים  ת "ח של שונאיהם על חרב ונואלו ' הבדים

שמטפשים  אלא עוד ולא בתורה, ועוסקים בבד  בד

ספרו וכו', בהקדמת  הש "ך חו"מ)וכדברי  (בתחילת 

יחד  וללבנו לבררו  טרח בספרו שכתב דבר  שבכל



שו"ע  קז ביאורי

מקשיבים  ותלמידים חברים ניצולים áעם שעי "ז  ,

רביז "ל וכ "כ טעות , כז)מכל סי' קמא שע"י(לקו"מ

האמת את לשני  להסביר אחד  כל יכולים השלום

הטעויות מכל ניצולים שכבר â ועי "ז  היום וע"כ ,

בבחי ' בנ"י  ונמצאים המשיח לביאת  קרובים

אחת לאגודה האגודה)קרובים בספר (כמרומז

בשדה  ולא עם ריבוי בו  שיש  בעיר כולם ומתפנים

כל  מצוי כבר  שאין  להקל נהגו  כהיום הרי  לבד,

הנ"ל. הטעויות וכל הכשפים

_________________________

לעיני ב. שנה נתתי לא אחר, עסק בשום עסקתי לא יגעתי, יגיעות  וכמה הרבה טרחות  טרחתי ובתמים באמת כי שם, הש "ך ז"ל

צדדים  כל על וחזרתי מאזנים בכף הכל ושקלתי ובררתי מחשבתי, הפועל אל מכח  הוצאתי אשר עד רבות שנים לעפעפי ותנומה

לקולי, המקשיבים וערבים חביבים אהובים חשובים חברים עם ואחד, פעמים מאה אם כי ושתים, אחת פעם לא צדדים, וצדי

העמדתי  כי עד והפוסקים התלמוד בים בחפוש עלי שהיתה התלאה מגודל לו יסופר כי יאמין לא במחיצתי עמי אתי היה שלא ומי

עכ"ל. וכו'. בריו על הכל

יתברך ג . השם אל ויתפללו וזהבם כספם אלילי ישליכו וכולם אחד, שכם לעבדו לעבודתו העולם כל את למשוך כי שם, זל"ק

לזה  זה ומסבירים חוקרים והם האדם, בני בין שיש השלום ידי על כי שבדור, השלום לפי ודור דור בכל נעשה הדבר זה לבד,

עכל"ק . וכו'. להאמת  עצמו את  ומקרב כספו, אלילי שקר את  איש  כל משליך זה ידי על האמת,
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  י"ט ניסן תשע"הנלב"ע 

  ת.נ.צ.ב.ה

  

  

  לרפואת
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