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 ÷éãöä ìù øåàä éåìéâì íéëåæ äìéî úéøá é"ò

 õøà úùåã÷ ñ"äù '÷ä äðéëùá  úå÷áãìå úîà

ìàøùé

íåéáå'בברית הנה ערלתו ', בשר  ימול השמיני

צריך  ותחילה העטרה לגלות צריך  מילה

הטמאות קלי' ג' כנגד  שהוא הערלה עור להסיר

העטרה  וענין  נוגה, קלי ' כנגד  הפריעה עור ואח"כ 

מוהרנ"ת ז')עי' אות  ז' הלכה תפלין או"ח à(לקו"ה

של  האור שהוא צדיק, בראש עטרה בחי ' שהוא

בחי ' הוא והערלה עולם, יסוד צדיק  אמת  הצדיק

_________________________

בחינת א . הוא האמת  הצדיק כי האמת , הצדיק ידי על אם כי ה' שם ולהגדיל ולהודיע לידע  אפשר אי כן ועל שם: לקו"ה וז "ל

הקדוש  בזהר שכתוב כמו אחריה, קדושה שאין הקדושה בתכלית הברית שמירת  ידי על הוא גדלתו שעיקר עולם, יסוד צדיק

שנמשך  והקלי' הסט"א כי אלקים, עשה זה לעומת זה את  אבל הדורות. כל יוצאין ברית בבחינת  ומשם ברית, דנטיר מאן צדיק

זוכין  אינם הכשרים אפילו כי בשלמות , הברית לקדושת זוכין אינון זעירין כן ועל ביותר, דייקא שם מתגברת הנחש מזוהמת

שכיח  הרבים בעונותינו אבל ח "ו, גמורים פגמים פנים כל על פוגם שאינו למי אשרי כן פי על אף אך כראוי, זאת לקדושה

אמת  הצדיקי היכן יודעין שאין שבעולם, הערבוביא כל ומשם הללו, בדורות כידוע  רח "ל וכו', מאד שפוגמים ששכיח מה הרבה

וכו'.

כל  כלל בחינת  הם יסודות , הד' שבכל הרעות  מכל שכלול הנחש זוהמת  הוא עמלק כי דור, שבכל עמלק  מלחמת  בחינת וזה

הכלל  על אורב הוא ודור דור בכל כי לישראל, מרדות  רצועה מעולם והוא עמלק , גוים ראשית  כ"ד) (במדבר בבחינת הגלויות 

שמסיתו  למה הרעים, ומדותיו בתאוותיו אחד כל את מסית  בתחילה כי וכו'. המסית הוא השטן הוא כי יום, כל הפרט  ועל

ולרדוף  וכו' הממון אחר להוט  ולהיות גדלות  אחר לרדוף  מסיתו כך  ואחר שמחטיאו, כמו הברית  בפגם ובילדותו בנעוריו ומחטיאו

גם  אף זה, בכל לו די ולא עמלק. מקליפת  נמשך  הכל רעות, המדות  וכל וכו' והכבוד והתאוה הקנאה כל כי וכו', הכבוד אחר

זרות  דעות שמכניס עד בעולם השקר ומגדיל ,ומרבה חכמים התלמידי בין גדולה קטגוריא שנעשה עד גדולה ערבוביה עושה

כאן. בזה להאריך  אפשר ואי זה. כל כידוע וכו', ישראל בתקנת שרוצים שאומרים ראשים מהם ומקים בעולם, הרבה וכפירות

הצדיקי  אור ולהסתיר להעלים הוא עמלק, קליפת  של והתגרותו קנאתו עיקר וכל דור, שבכל עמלק מלחמת  בחינת  הוא זה וכל

בפרוש  (ומובא רז"ל שאמרו כמו עמלק, זכר שימחה עד שלם שמו שאין יתברך השם נשבע כן ועל ה'. שם בחינת  שהם אמת,

מדור  בעמלק לה' "מלחמה י"ז) (שמות שכתוב כמו ודור, דור בכל עמו ללחום צריך כביכול בעצמו יתברך השם כי רש "י)

להתגבר  ורוצה לדור מדור ח "ו, להודיעו שלא ה' שם בחינת  הוא הצדיק אור להעלים שרוצה התגברותו עקר זה על כי דור".

ה  שמשם בזוהמתו שממשיך  הברית פגם ידי על זה זה,בכל ידי על הקדוש  השם להעלים שיוכל סובר כן על הדורות , משכת

כי  הכל, על עולה שקדושתו עד כך כל נוראה בקדושה הברית , בקדושת  עצמו את קדש  האמת שהצדיק ידע לא בער איש אבל

הדעת  להמשיך יכולין הכל זה ידי שעל אפן, בשום להעלימו אפשר שאי כזה ונשגב עליון דעת  המשיך  קדושתו תוקף ידי על

י"ט), (שמות יתברך השם לו שהבטיח  ע"ה רבנו  משה ידי על שקבלנו הקדושה התורה דעת הוא כי לדור, מדור האמיתי הקדוש



לנפשך  חכמה דעה ד

של  המלחמה כל כי  הנחש , זוהמת עמלק  קלי'

גויים  ראשית  בחי ' אמת הצדיקי  כנגד הסט"א

בך  וגם כתיב זה ועל הצדיקים, עם שנלחם עמלק

המילה  קדושת ובזכות וכו ', לעולם יאמינו 

ורומי רבתא רומי  את  לבטל יזכו  והפריעה

תרין  שהם המקדש , בית  חורבן שמשם זעירתא

עינא על על דמכסין  רנ"ב עננין  פינחס זוה"ק (עי'

ס"ז) סי' ובלקו"מ שחופין ע"ב, עמלק  קלי ' בחי' והם ,

מצות ידי על אותם ומעבירין קודש , הברית  על

ופריעה. חתוך

ãåòåמוהרנ"ת ג 'כתב הלכה מילה הל ' יו"ד  (לקו"ה

ה') להיותáאות יזכו  העטרה גילוי ידי  דעל

ארץ  ירושת  בחינת  שהוא הק', בשכינה דבוקים

שבעה  שמעבירין בשמיני , מילה סוד וזה ישראל,

ע"י עממין , שבעה קלי ' בחי ' שהם ערלה ימי

בפומא  דמתגלה החסד  שהוא השמיני ביום המילה

ב' ובאמת  ישראל. לארץ זוכים ועי "כ  דאמה,

הצדיק  בחי' גילוי  שהוא מוהרנ"ת  שכתב הענינים

דבר  הם הק', השכינה שהיא ישראל ארץ וירושת

אחד .
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äðäã ומחצב הספירות  מחצב ברא הקב"ה

ניצוצין  ב' בחי' בכללות  והם הנשמות ,

בע"ח  המבואר  נברא וניצוץ בורא ניצוץ שהם

פ"א) מ"ב בחי '(שער בערך  הוא הספירות  מחצב כי ,

נצוץ  בבחי ' עוזנו שכינת של האור  והוא א', ניצוץ

בבחי ' ב' ניצוץ בערך  הוא הנשמות ומחצב בורא,

נברא ע"ב)ניצוץ מ"ט דף  חכם תורת וכתב (עי' .

הבעה"ת אביו בשם האמצעי  (בהקדמה האדמו"ר

בינה) אמרי העליון â לספר היחוד  להבין אפשר  שאי  ,

_________________________

עצות  ישראל כל בלב ולקיים לחזק הזה הקדוש הדעת פי על תורה חידושי הממשיכין הצדיקים שכל לעולם". יאמינו בך  "וגם

וגם  לעד. תכון אמת  שפת כי אופן, בשום אורם להעלים אפשר אי הזאת , התורה דברי כל את  זה ידי על לקיים אמתיים עמקות

מצות  בחינת הוא זה כל כי הקדוש , מפיו ששמעתי כמו הקדושה, מילה מצות ידי על הברית שומרי בכלל הם ישראל כל כי

על  שמכסיין עננין תרין כנגד שהם ופריעה חיתוך  בחינת  וזה עמלק. קלפת בחינת שהיא הערלה, ולהעביר לחתוך  שהוא מילה

בחינת  הם אלו עננין ותרין הנ"ל בראשית  התורה התחיל שמזה המקדש , בית  חרבן שמשם זערתא, ורומי רבתא רומי שהם עינא,

ופריעה. חיתוך  מצות  ידי על אותם מעבירין קדש  הברית על שחופין עמלק קליפת 

כי ב. ישראל לארץ לזכות אפשר אי כי אחד, הכל הברית  תיקון שהוא מילה ומצות ישראל וארץ התורה כי שם: לקו"ה וז "ל

ביהושע  שכתוב וכמו וכו', הכנעני ארץ את  לתת  הברית  עמו וכרות  שכתוב כמו הברית, תיקון שהוא מילה מצות ידי על אם

כשאתם  הארץ את  לירש  אתם כסבורים להם: אמר אותם, מל דיבור ידי על רש"י ופירש  אותם, יהושע  מל אשר הדבר וזה

וכו'. ערלים?!

ואחר  בידם תחלה ישראל ארץ שהיתה עממין שבעה בחינת זה שנימול, קודם התינוק  על שעוברין ערלה ימי שבעה בחינת וזה

עממין, השבעה כל וחושב וכו', והאמורי' החתי הכנעני ארץ לתת הברית  עמו 'וכרות  וזהו שנימולו. אחר לישראל נתנה כך 

החסד  ומגלין מהתינוק ערלה ימי שבעה מעבירין שאז  בשמיני, שנתנה מילה בחינת  שהוא הברית תיקון ידי על אותן שמגרשין

ידי  ועל המילה, ידי על נתגלה ועכשיו כנ"ל, ערלה ימי בשבעה ונעלם סתום בתחילה הזה החסד שהיה דאמה, בפומא דמתגלי

עכ"ל. כנ "ל, אחד הכל כי ישראל, ארץ כובשין זה

לפי ג. המצוות , כל כנגד ששקולה קר"ש  מצות שהיא וגו', המצוה" "וזאת ואתחנן בפרשת  אמר זה ועל שם: בינה אמרי וז"ל

ה  י' חזרת  אחר עצמו משה מפי ישראל שנצטוו ראשונה מצוה וכתיב שהיא וכו', הגבורה מפי ששמעו סיני בהר שקבלו דברות 

ביה  תפיסא מחשבה דלית  אע"פ  ית' עצמותו באמתת היא זו וידיעה ליה, דישתמודעון בגין בזוהר ואמר וכו', בראתיו לכבודי

נמשך  האמונה ומן הדעת , מן שלמעלה האמונה בבחי' זה הרי ועכשיו ממש, ה' את דעה הארץ ומלאה וכמ"ש יתגלה לע "ל כלל,



תשע"ה  תזריע-מצורע פר' השל"ס

ומשה  אמת, הצדיק  שהוא רבנו משה ידי על רק 

ה' אחדות  אור  להמשיך הממוצע בחי ' הוא

דכנסת בדעת  הדעת מן שלמעלה הפשוטה

כי דיליה, שיעורא לפום ואחד  אחד  בכל ישראל,

על  רק  א' ניצוץ בחי ' להשיג אפשר אי באמת 

בחי ' הנשמות, מחצב בחי ' שהוא ב' ניצוץ ידי 

נברא  ניצוץ בחי' שהוא האמת  הצדיק  שורש 

ישראל לנשמת  הקב"ה בין הממוצע (וכמ"שובחי '

תשע"ב  החכמה ים עי' וביניכם, ה' בין עומד אנכי

ואילך ) י"ד  אות  ב' ענף לצדיק זרוע אור ולכן במאמר .

הצדיק  של האור  לגילוי  זוכים מילה ברית ידי  על

יכולים  ועי "כ  הנשמות , מחצב שורש בבחי' אמת 

מחצב  בחי ' שהוא הק ' בשכינה לדבקות לזכות

הספירות.

'é ñ"ä úåúéøá â"é  äéìò  åúøëðù  äìéî äìåãâ

 ø"âá íäù úåðåéìòä úåçöçö 'â íò  úåøéôñ

ò"éá  úåîìåò 'â  íéð÷úð íãé ìòå à" ìãøã

 äðäå הדר מלך  מתגלה המילה קדושת ידי על

כמבואר  בשמיני שניתנה מילה בסוד

ע"א)בע"ח י"ז דף פ"ב ג' כי(שער דא"ק , יסוד  שהוא

סוד  וזה ב"ה, בא"ס דבוק  להיות  הוא התכלית  עיקר

בריתות י "ג עליה שנכרתו מילה ל"א גדולה (נדרים

ז"לע"ב) מפאריטש הלל מוהר"ר  ופירש (פלח ,

קנ"ה) דף  תזריע ג'ãהרימון ועוד ספירות י ' סוד  שהם

כמ"ש  קדמון מצוחצח צח שהם עליונות  צחצחות

פ"ז)הרמ"ק  תשע ולא עשר שער שער ג'(פרדס שהם

וכן  הגאונים, כמ"ש ספירות מי ' שלמעלה ראשונות 

הרש "ש ע"א)כ ' ל"ד שבכתר ,(נה"ש ספירות ג' שהם

_________________________

הענין  הדעת , מן שלמעלה האמונה ידי על אם כי עלמין כל בסובב להשיג אפשר אי ובאמת וכו'. ומדות השכל השגת עד גם

באמונתו  וצדיק  מ"ש והוא והבנה, בדעת  גילוי לידי הדעת מן שלמעלה זו האמונה כח שיבוא הוא דקר"ש  המצוה דעיקר הוא,

בבחי' היא דקר"ש זו שמצוה ולפי וכו'. ודעת בהשגה  ה' על להתענג בנפש  חיות  לכלל הדעת מן שלמעלה האמונה שתבוא יחיה,

נאמרו  המצוות  ששאר ואע "פ ישראל, שמע להם שאמר משה ידי על אם כי לקבלה ישראל כנסת  ביכולת  שאין עלמין כל סובב

אור  להמשיך  הממוצע בחי' הוא ומשה אמרה, עצמו משה הרי זו מצוה אבל לכנ"י, לאמר משה אל ה' ויאמר כמו משה ידי על

למעלה  קר"ש מצות  וע"כ דיליה, שיעורא לפום ואחד אחד בכל ישראל דכנסת  בדעת  הדעת מן שלמעלה הפשוטה ה' אחדות

הראשונה  מצוה שהיא וכו', המצוה וזאת וכו', החוקים כל את  אליך  ואדברה עמדי עמוד פה ואתה אמר שהרי המצוות, מכל

עכ"ל. וכו', המצוות כל הכוללת

וס"ת ד . מיל"ה ר"ת  השמימה לנו יעלה מי הנה וכו', בריתות  עשרה שלש עליה שנכרתו מילה גדולה שם: הרימון פלח וז"ל

בשמים  לא נאמר התורה על כי והיינו ומצוות. מתורה גבוה הוא מילה בחי' כן ואם והמצוות , התורה מקור הוא והוי"ה הוי"ה,

וארעא  שמיא ויש  זו"נ , בחי' תתאין וארעא שמיא שיש וידוע  בשמים, היא מילה מצות  משא"כ לארץ, השמים מן ירדה כי היא,

הכתר  בבחי' מילה מצות  שורש הוא ושם דכתר, שמים בחי' שזהו חו"ב מבחי' גבוה הוא השמימה לכך  חו "ב, בחי' שהם עילאין

החכמה. מן שלמעלה

בריתות, ג' רק עליה נכרתו לא התורה כללות על כי בריתות , עשרה שלש  עליה שנכרתו מילה גדולה הנ"ל מאמר יובן זה ועם

צריך  אין ולכן  בבי"ע, ולייחדם  אותם להמשיך  וצריך דת"י, בג"ה חח"ן קוין בג' נכללו האצילות  וכללות המחבר, הוא ברית  כי

לי"ג  צריך ולכן בבי"ע , נמשך עצמו האור ואותו בנאצלים, המאציל עצמות אור מאיר מילה ידי על משא"כ  בריתות, ג' רק

מה"ר י"ג ענין כי הרחמים. מדות  י"ג כנגד שהם גנוזות בריתות  וג' ספירות  י' כנגד שהם האחד אופנים, בשני בפרדס מבואר

ז "ל), חמא רב דעת (וזהו בי"ע עולמות  וג' דאצילות ספירות  עשר כנגד שהם והב' ז"ל), האי רב דעת (וזהו ראשים ראשי

אינם  העלמם מצד (רק  כידוע, ספירות  הי' גנוזות ובו המאציל, עצמות מחברתאור היא מילה שמצות כיון וא"כ אמת, ושניהם

גנוזות  ג' בחי', י"ג הם לכן באצילות , נמשכים מילה ידי ועל בכתר), שהוא מ"ץ תבותק  ראשי צ'ח מ'צוחצח ק'דמון ג' בבחי' רק

האופנים  בשני כנ "ל בי"ע  עולמות  וג' דאצילות ספירות י' י"ג, ג"כ והם בבי"ע , שיאיר זה אור מחברת  הוא וכן וכו', ספירות  וי'

וד"ל. וכו'
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ההשפעה  נמשך ובכחם דרדל"א, ג"ר בחי ' והם

ג"ר  בכח כי  בי "ע, עולמות  בג' למטה עד  והתיקון 

העולמות לתקן יכולים צחצחות  הג' שהם דרדל"א

דבי"ע, בריתותהנמוכים י"ג  בפירוש  שני אופן (וזה

וכמ"ש בי"ע עולמות וג' דאצילות  ספירות י' שהם

האופנים) ב' שם דא"ק ,הרמ"ק  מלכות הוא רדל"א כי .

התחתונים. בי "ע עולמות  בג' מלובש  א"ק  ובחי'

מאיר  כי ערלתו' בשר  ימול השמיני 'וביום וזהו 

ד  יסוד של הדר האור מלך  בסוד  מילה במצות  א"ק

ההסתר  לתקן יכולים ועי "כ  השמיני, המלך שהוא

י "ג  עליה שנכרתו מילה גדולה וזה בי "ע, של

בריתות.

äðäå של מדרגות בג' והם נגעים דוחה מילה

עולמות ג' כנגד  שהם בהרת ספחת  שאת 

ממשיכים  עוזנו  בשכינת  שנקשרים ידי ועל בי "ע,

את להכניע עי "כ  ויכולים בריתות , י "ג של האור 

בי"ע. את  ולתקן  הקלי '

ä"á ñ"àá úå÷áãì òéâäì äãåáòä úéìëú

äæì òéâäì êøãä êà  åéúåãîì àìå åéìà 'éçáá

 úåîùðä áöçî íäù åéúåãî éãé ìò àåä

 úåøéôñä áöçîå

 äðäåלדבקות להגיע היא העבודה תכלית

נאמר  זה ועל תדבק, ובו כמ"ש בא"ס

חז"ל  ואמרו  אליו, קראינו בכל אלקינו כה' מי 

למעלה  להדבק הוא דהתכלית למדותיו, ולא אליו

הוא  היחידה הדרך אך  ממש, בא"ס  מדותיו מכל

שמו ידי  ועל מדותיו, שהם הספירות  ידי על

עיקר  וזה יתברך , בו להדבק  יכולים יתברך 

מדרגא  העליונים העולמות להשיג ה' עבדות 

הוא  העליונים בעולמות מדרגה כל כי לדרגא,

להדבק  צריך ותחילה עוזנו, שכינת של גילוי 

הצדיקים  עבודת  בחי' שהוא הנשמות  במחצב

הגבוהה  המדרגה ידי  ועל ועולם, עולם שבכל

אמת, הצדיק שהוא הנשמות  מחצב של ביותר 

הספירות במחצב גם להדבק  יכולים עי "כ 

ולא  אליו בבחי' תדבק  ובו  ולקיים עוזנו , ובשכינת 

שהם  והגילויים הק' התורה ידי  על והכל  למדותיו ,

בו להדבק הוא התכלית אך הקדושות, הספירות

לזה  שהדרך  אלא למדותיו , ולא אליו  בבחי ' ית'

מדותיו. ידי  על הוא

äðäå תפיסא מחשבה לית  עצמו  מצד ב"ה א"ס

עד  המדרגות בכל שדבקים ידי  על אך ביה,

בעצמות להדבק  יכולים עי "כ  הנה העצמי, שמו

ידי על רק תפיסה אין  אך אחד , ושמו הוא כי  א"ס,

וכמ"ש  ב'הוא', דבקים ידו שעל יתברך, שמו

גם  הוא העצמי  שמו  שאפי ' האמצעי  האדמו"ר

וכמ"ש  יתברך, עצמותו כלפי מדותיו בחי' בערך 

מפאנו  ל"ב הרמ"ע סימן קשיטה מאה מאמר (עי'

על äובכ"מ) רק  הוא במחשבה יתברך  בו  דהדבקות

בשמו הקריאה יתברך ,ידי לעצמותו שם שאין  כיון ,

אחד , ושמו דהוא כיון בשמו, הקריאה ידי ועל

ממש . יתברך בו עי"כ נדבקים

_________________________

נעלם ה. השם וגם עמו, אלא אמתי יחס לרוצה שאין אחד, ושמו הוא כטעם באמת אחד והרצון הרוצה והנה שם: הרמ"ע וז "ל

הידועים  שמותיו ע"ב להתייחס  לזולתו ולא לו כי עלילות , נתכנו לבדו לו אשר מאד נורא השם הוא זולתו, ידעהו לא בהחלט 

משם, ידרש  אחרים במקומות  הזה הלמוד בעומק  המאמר והרחבנו הרצון, אל וכנויים שמות שכולם ושבע "פ שבכתב בתורה

שיש  שמות  ה' כלעומת  וזיע ברתת ורעד ויראה באימה הנעלם הרצון באותו בהתיחדן בספירות  נדבר נביע  המדרש בבית ואנו

ושפתי  והתפלות ההודאות  בכל הכנסת  בבית  וכן אחד, ורצונו שהוא הלב, במחשבת  הרוצה אל ונכוין למטה, ממעלה אדם לנשמת

הרצון  לבעל ונכוין בשרשן, הענפים כמו ברצונו נתלים שכלום וכנוייהן, שמותן ופעולותיהם הספירות  מדות נזכירה רננות 

תביאמו  לבב משכיות  עוברי רק אליו, לרמוז אפילו יספיק כולה התורה בכל וטעם ונקודה ואות ושבח שם אין כי דלבא, ברעותא

מקבלי  הא"ס אל כסאות הן הספירות דבר, של קצבו לקצר. שראוי במקום להאריך ואין והשגחתו, ממשלתו בחיוב ותטעמו

עכ"ל. אמצעי, בלי ושפעו אורו



תשע"ה  תזריע-מצורע פר' ז של"ס

 ãåñá ïáä  ìò áàä  úåöîî àéä äìéî  úåöî

 ïáå áà 'éçáá ãåçéä ùøùì äàéøáä úàìòä

 àãçë

àúéàåהלכה במוהרנ"ת עבדים הל' יו"ד (לקו"ה

ג ') אות ממצותå ב' שהוא מילה דמצות

שהוא  הבריאה קודם בחי' הוא סודו  הבן , על האב

דהנה  בן , מדרגת  הוא הבריאה ואחר  אב מדרגת 

היה  הכל כי כחדא, ובן  אב היה הבריאה קודם

נעשה  הצמצום ידי  על ואח"כ ב"ה, א"ס  אור רק 

העולמות בחי ' הוא דהבן ובן , אב של בחי ' ב'

ידי ועל המאציל, בחי ' הוא והאב הצמצום, שאחר 

האב  לבחי' הבן  בחי ' להעלות  צריך מילה מצות

כאשר  כי  כחדא. ובן אב שהיה הבריאה קודם כמו

עי"כ  התחתונים, בי "ע עד הקדושה ממשיכים

ליחוד  ולהחזירם בי"ע את להעלות לבסוף  זוכים

כחדא, ובן  אב בחי' להיות יחזור  ואז העליון,

יהיה  ב"ה לא"ס  העולמות  יחזרו כאשר  ואמנם

סוד  שהוא הבריאה, מקודם גדולה יותר  בהתגלות 

בעוצם  העצמי  העלם גילוי ידי על שיהיה הקישוט

דכל  ונמצא לא"ס, העולמות שיחזרו אחר  היחוד

כל  של המדרגות וירידת  העולם בריאת  תכלית

יותר  עליה לצורך  הוא התחתונים העולמות 

היחוד  שלמות התגלות  אחר  שתהיה גדולה

השלם. בתיקון 

 øçà  äðúð ïëìå øúëä ãâðë  äìéî  úåöî

 øùé øåàã úåøéôñ 'é ãâðë  íäù úåøåã íéøùò

 øúëáù øæåç øåàã  úåøéôñ 'éå

äðäåדורות עשרים אחר  נתנה מילה מצות

עד  דורות עשרה שהם העולם מבריאת 

בפלח  וביאר  אברהם, עד דורות ועשרה נח

קמ"ט)הרימון דף  מילה (תזריע מצות כי הטעם,

מכוונים  דורות ועשרים הכתר , של האור  הוא

ספירות ועשר ישר דאור ספירות עשר כנגד 

עשרי "ם  ולכן  הכתר, של האור  שהוא חוזר, דאור

כ' באות מתחיל כ'תר תיבת  וכן כת"ר, גימ'

הוא, והענין  עי "ש . וכו ' ספירות עשרים כנגד 

אהבות מיני ג' על מיוסד  ה' עבודת  כלל דהנה

הבעה"ת שהביא במאמר כמו  ויחי אור (תורה

מיין) עינים אהבה חכלילי עולם, אהבת והם: ,

שהוא  א' ומדרגה בתענוגים. ואהבה רבה,

בחי ' שהוא ישסו"ת , מדרגת  הוא עולם אהבת 

שבמוחין ו"קמדות בחי' הוא דישסו"ת (פירוש

אלא  ו"ק, שהם מדות  בחי' הם ולכן עילאין דאו"א

המדות מעוררים שבמוחין)שהם המדרגות כל כי ,

ודבקות, ויראה אהבה ומעוררים מדות באדם

מוחין  בחי ' שהוא במוחין  התבוננות ידי ועל

בחי ' נתקן שבמוחין , מדות  בחי ' והוא דישסו "ת,

שבמדות. המוחין

_________________________

יתברך ו. השגחתו שימשך כדי השקר שהוא הערלה להעביר כדי הבן את למול התורה צותה כן ועל שם: לקו"ה וז "ל

עיקר  וזה עבודתנו עיקר זה כי אחד, כולו בחינת כחדא, ובן אב בחינת הבריאה קודם כמו הבריאה אחר שיהיו כדי עלינו,

אין  זה ידי ועל עיינין, על דמכסין עננין בחינת  הוא הערלה כי הבריאה, בקודם הבריאה אחר נכלל שיהיה לזכות התכלית,

על  ברית, על דחפיא הערלה כשמעבירין אבל כמובא, העינים פגם שהוא הברית  פגם הוא הערלה כי אליו, יתברך  השגחתו

יוצא  זה ידי על כי כחדא, ובן אב זה ידי ועל עלינו, יתברך  השגחתו זה ידי ועל עינין, על דמכסין עננין מעבירין זה ידי

לבח  שקר בחינת שהוא עבד למול מבחינת  האב על החיוב עיקר כן ועל כנ"ל. כחדא ובן אב בחינת אחד כלו ואזי בן, ינת 

וכלל  אב, נקרא יתברך הוא כי הנ "ל, במאמר כמבואר ובן, אב בחינת כן גם הוא הבריאה ואחר הבריאה קודם כי בנו, את 

להעביר  צריכין ואנו הערלה, שהוא להשקר אחיזה נשתלשל הפועל, אל מכח הבריאה כשיצאה ותכף בן, נקרא הבריאה

כי  לעילא, אתער דלתתא באתערותא זה ידי על בנו, את מל דייקא שהאב ידי ועל כנ"ל. כחדא ובן אב שיהיו כדי הערלה

כנ "ל  כחדא ובן אב שיהיו כדי הבריאה, מכלל השקר שהוא הערלה מעביר הוא אבינו, שהוא יתברך  הוא גם זה ידי על

עכ"ל. וכו',
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äâøãîå המדרגה הוא רבה אהבה שהוא הב'

למעלה  שהוא עילאין , או"א של

ראיה  בחי ' הוא אלא שבמוחין , במדות מהתבוננות

זו, מדרגה של העולמות  ראיית ועצם העליונה,

שהוא  במציאות, ביטול לבחי' האדם את  מעורר

אהבה  המביא התבוננות של מהעבודה למעלה

כנגד  בתענוגים אהבה הוא הג' והמדרגה ויראה.

במסירות ביטול בחי' הוא כתר דהנה כתר , בחי '

הגמור , אין בבחי' האמיתי  ביטול בחי ' שהוא נפש ,

וי ' דאו"י  ספירות י' שהם בחינות ב' יש  ושם

דאו"ח. ספירות

 úâøãî àåäù  íéâåðòúá äáäà 'éçá àåä øúëä

 ãçàë  ç" åàå é"åà ãåñá  úåøåàä  úåáùéúä

'éçáá ùà éôùøã äáäà 'éçá äæî  äìòîìå

 à" ìãøä úâøãî àåäù ïåéìë

ïéðòäå והוא אלקות  השראת  הוא דהכתר הוא,

והתבטלות הבינה מהשתוקקות למעלה

ואהבה  עולם אהבת  של במדרגה כי  שבחכמה,

שהם  דאבא חסדים הנה וחכמה, בינה שהם רבה

משתיקים  הם והיחוד , החכמה אור  השפעת  בחי '

דבחי ' עולם אהבת  בחי ' של ההשתוקקות את 

את משתיק  דחכמה הביטול כי  ישסו"ת ,

דבינה  הן מדרגה בכל והנה דהבינה. ההשתוקקות 

אין  אך לעצמה, מעלה בה יש  דחכמה והן 

כי והחכמה, הבינה של המעלות  ב' בין התישבות 

השתוקקות, שהוא חוזר  אור  בחי ' יותר  הוא הבינה

התישבות ואין  ביטול, בחי' ישר  אור הוא והחכמה

הנה  כאחד , ואו"ח או"י  יש ששם בכתר  אך ביניהם.

בחי ' והוא דקדושה, אמיתית  התישבות  עי "כ  נעשה

בחי ' זקנים דעת סוד הוא ושם  בתענוגים, אהבה

הבינה  של מההשתוקקות למעלה והם הדעת , ישוב

החכמה  של מהביטול ולמעלה הנשמות, מחצב של

הכתר  קדושת  בכח ובאמת הספירות. מחצב של

עד  ונמשך החדש , מ"ה ממצחא נמשך הנה

בו יש ממצחא, נמשך  החדש שמ"ה וכיון  המלכות ,

יותר  הוא דהזכר  הדעת ולכן התישבות , בחי ' איזה

ק "ל, דעת  רק לה יש המלכות  משא"כ  בהתישבות ,

החדש  מ"ה בחי ' מהז "א שמקבלת  ידי על אך

דעתה. מתיישב

 áúëå יש שבחכמה דאף  הנ"ל, הרימון  בפלח עוד 

התפשטות בחי ' שהוא דאבא החסדים את 

מ"מ  האש, הממתיקים מים בחי ' למטה ממעלה

גבורה  כי גבורה, נק ' שהחכמה החייט כ' כבר 

בחכמה  באמת  כי סתימאה, בחכמה מלובש  דעתיק 

אש , רשפי  של כליון  של אהבה בחי ' יש סתימאה

של  הכתר של בתענוגים מאהבה למעלה שהוא

רגע  בכל בהתחדשות הוא זו  ואהבה א"א, בחי '

הסתכלות בחי' תמתי  יונתי בחי' סוף , בלי  ורגע

לאשתאבא  לכליון  שמביא באופן דמלכא, ביקרא

של  אהבה של הכליון  במקום כי דמלכא, בגופא

רגע, בכל בהתחדשות  ראיה בחי ' הוא אש  רשפי

בחי ' כמו  הוא שבכתר  בתענוגים שאהבה אפי ' כי

הבריאה  שקודם א"ס בערך הוא מ"מ דא"ס, גילוי 

דרדל"א, הכליון של אהבה של המדרגה כלפי 

שהוא  עתיק, פנימיות חכמה פנימיות בחי ' שהוא

חסדים  כמו  למטה ממעלה רק שאינה עליונה ראיה

הדיקנא  בבחי ' חוזר , אור  בחי ' הוא אלא דאבא,

הרדל"א. עד  לעלות חוזר  אור  כח לו  שיש

 úåáùéúä 'éçá àåäù  íéâåðòúá  äáäà

 éáâì éãéîú âåðòú êøòë àåä à"à úâøãîã

 âåðòú àåäù à" ìãøã ùà éôùøã äáäàä

 úò  ìëá úåùãçúäá

 éë של ההתישבות רק  לא הוא הבריאה תכלית

זהו שבודאי  ואף  בתענוגים, אהבה בחי '

מזה  למעלה להגיע הוא התכלית אך  הכניסה,

אש , רשפי  בבחי' בהתחדשות אהבה בחי' שהוא

יונתי בחי ' דמלכא, ביקרא האמיתית ראיה שהוא

בבחי ' בזה זה המסתכלים יונים ב' שהם תמתי ,

שם  כי ורגע, רגע בכל התחדשות יש ושם תאומתי,

נאמר  זה שעל אש, רשפי של באופן  הוא האור 

חכמה  פנימיות  בחי ' שהוא ואף הוא, הלוי ועבד 



תשע"ה  תזריע-מצורע פר' ט של"ס

אור  של בחי ' שם יש  מ"מ עתיק , פנימיות  שהוא

בסוד  אחת, בהבחנה בינה בחי' יותר שהוא חוזר

ממטה  אש רשפי של באופן הוא כי  הוא, הלוי ועבד 

נפש  מסירות הוא א"א שמדרגת אפי ' ולכן  למעלה,

האורות, התישבות  הוא ושם הגמור, אין  בחי ' של

של  ההתישבות מצד למטה ממעלה אור  בחי' והוא

והמישב האורות  המסדר שהיא הגלגלתא סוד  (והוא

ואכמ"ל ) כ"ד סי' בלקו"מ כמבואר המוחין אך את  ,

בחי ' שהוא רדל"א, של המדרגה הוא מזה למעלה

מעלת יש  שם כי  עתיק, פנימיות חכמה פנימיות 

למעלה  ממטה בבחי ' שהוא האורות  התחדשות 

אהבה  שבחי ' ונמצא אש . בבחי ' הכליון  בסוד

אש בתע  רשפי  של זו אהבה בחי' בערך  נוגים

תענוג  לעומת תמידי  תענוג בחי ' כערך הוא וכליון,

בחי ' בערך  הוא בתענוגים אהבה כי  בהתחדשות ,

תמידי. תענוג

ïëìå' בחי והוא בלבד, רצון בחי ' נקרא א"א

דומם, כאבן  עי"כ שנעשה נפש  מסירות 

התורה  זאת  כמ"ש דקדושה, מיתה בחי ' שהוא

אש  הרשפי  בחי' משא"כ באהל, ימות  כי  אדם

עת. בכל תמידית  התחדשות  בחי' הוא דהרדל"א

למטה  ממעלה בחי ' נחשב בתענוגים אהבה ובחי'

כמדרגה  נבחן שהוא דרדל"א האהבה בערך 

שהוא  בינה של הבחנה בו יש ולכן  למעלה, דממטה

כל  המתים תחיית קודם ולכן  כנ"ל. חוזר אור 

למדרגת קודם להכנס צריכים כי  ימותו , הצדיקים

דומם  אבן בבחי ' דקדושה מיתה בחי ' שהוא א"א

שהוא  רדל"א לבחי' להכנס יכולים ועי"כ כנ"ל,

בהתחדשות תענוג בבחי' המתים, תחיית מדרגת 

עת. בכל תמידית

äìòîì àåäù à" ìãøá àéä éë  úáù äçåã äìéî

 àúìâìâá íäù úååöîäî

äðäåכי הטעם הבעה"ת וכ ' שבת  דוחה מילה

והענין  וכו '. דא"ק  מלכות  דוחה דא"ק יסוד

ששם  לא"א להגיע הוא המצוות שכל אף  כי הוא,

בבחי ' והוא כת"ר, שהם דרבנן  וז' מצוות  תרי "ג

עד  לעלות  צריך  זה ידי על אך דא"א, הגלגלתא

היסוד  כי שבת , דוחה מילה בסוד  המצוות  שורש 

של  לקדושה ידה על וזוכים הרדל"א, עד עולה

מילה  גדולה כי  אמת, הצדיק ושל הרדל"א

צחצחות ג' שכוללים בריתות , י"ג עליה שנכרתו 

עולמות ג' נתקנים ידם ועל ספירות, מי ' שלמעלה

כי עליה, לצורך ירידה בסוד  התחתונים, בי "ע

אחר  זוכים בי"ע, עולמות של הירידה בזכות

בתענוגים, אהבה מבחי' למעלה לעלות תיקונים

בחי ' י "ה, שלהבת אש  רשפי של הדבקות  שהוא

שהוא  העליונות צחצחות  בבחי' תמתי יונתי

התחדשות יש שם כי בתענוגים, מאהבה יותר 

דמלכא  ביקרא התסתכלות  בבחי ' ורגע רגע בכל

הנקרא  העבודה תכלית וזה העליון. בשורש 

ואור  ישר אור בסוד  ש "ע, ש "ע שהוא שעשועים

בשורש , דמלכא ביקרא לראיה לזכות  וצריך  חוזר,

אחת, בבת וביטול השתוקקות של התנועה ששם

ענין  שהוא התישבות ממדרגת  למעלה והוא

כי סתירה, ללא עת  בכל יחד הולכים ששניהם

תענוג  כבחי' הוא דא"א ההתישבות מדרגת 

של  אש דרשפי אהבה מדרגת  בערך  תמידי

בכל  התחדשות  יש  בזה אשר דרדל"א הכליון 

עת.

äéçå äîùðã ïéçåîá  äøéôñä éîé  úãåáò

 ïéçåîá  úåòåáù ìéìáå ïéîìò  ìë àìîî 'éçáá

ìéìã äå÷îáå ïéîìò ìë ááåñ 'éçá  äãéçéã

 à" ìãøì  íéìåò  úåòåáù

 àåäå והענין העטרה, וגילוי  מילה ברית  סוד

ימי של העבודה דכל הוא, בזה העמוק 

העומר  מספירת  שבוע דכל וז ' ו' יום בכל הפסח

ואנוהו, אלי זה פסח של שביעי של האור  שמתגלה

באלקות עליונה הראיה מדרגת התגלות  הוא

ים  קריעת מדרגת שהוא עלמין, כל ממלא בבחי '

דאבא  שני דגדלות  מוחין ידי  על והוא סוף,

מדרגת אך  העומר. דספירת  וז ' ו ' ביום הנמשכים



לנפשך  חכמה דעה י 

עלמין  כל סובב בחי ' הכתר מדרגת  הוא תורה מתן 

מדרגת הוא בפשטות ואמנם אלקיך, ה' אנכי  בסוד

בבחי ' התחתון על העליון השראת  שהוא א"א

ואמנם  עלמין, כל סובב ובבחי' בתענוגים אהבה

לזכות שיכולים הבעה"ת וכן הרש "ש כ' כבר 

רק  לא לעלות  והיינו  התיקון , לתכלית  בשבועות

למטה, דממעלה האור בבחי ' בתענוגים לאהבה

בסוד  הרדל"א לבחי ' מזה למעלה להגיע אלא

הג' המכניעה מילה בסוד  בעלה, עטרת  מלכות 

לבי "ע  הגורם הרדל"א אור ולהמשיך  דבי "ע, קלי'

למעלה. לעלות

äæå שער שהוא שבועות  דליל המקוה סוד 

גורם  סתימאה דהמוחא הוא וסודו  החמשים,

רדל"א, בבחי ' מתגלה דצלם הצ' גבי  שעל שהכתר 

עליונה  ראיה בבחי ' עליון  לדעת הזכיה והוא

אש , דרשפי אהבה בכח בהתחדשות באלקות 

יונתי בסוד  בהתחדשות תענוג רגע בכל ולהשיג

עיקר  שהוא ברדל"א, הגנוזה השכינה שהוא תמתי 

שלמות וזה שברדל"א, השכינה להשיג התכלית

שמקבלים  שמלבד שבועות  ליל של הקדושה

להגיע  צריך  התישבות, ענין שהוא דא"א הקדושה

גבורה  בבחי' עתיק פנימיות חכמה לפנימיות  גם

הרדל"א, עד  אש ברשפי המעלה שבמו"ס דעתיק 

אלא  התורה, מסודות לשבוע רק צריך לא כי

התחדשות שיוסיף באופן להיות צריכה השביעה

בתורתך  תרגילנו  בחי' רק  ולא ורגע, רגע בכל

למעלה  אלא בתורה, כולו שיהיה הרגילות  שהוא

יומם  יהגה ובתורתו חפצו  ה' בתורת  בחי' הוא מזה

אש  רשפי  בכח עת בכל ההתחדשות שהוא ולילה,

דהרדל"א.

 àöîðåשבועות בליל הלימוד ידי  דעל לפי"ז,

שהוא  א"א בבחי' הכתר  אור  ממשיכים

של  המדרגה והוא וגלגלתא, סתימאה חכמה בחי '

הטבילה  ידי על ואח"כ כנ"ל. בתענוגים אהבה

דא"א  מהמוחין  שלמעלה עליון  כתר בחי ' שהוא

העליה  בחי' הוא שבכתר, חו"ג חו "ב בחי ' שהם

אש  דרשפי  אהבה של המדרגה בבחי' לרדל"א

בגופא  לאשתאבא הכליון בסוד שלהבתיה

דמלכא.

 ñðëäì êéøö øîåòä  úøéôñã 'æå ' å éîéá

 ïéëäìå ÷éúò úåéîéðô  äîëç  úåéîéðôì

 ãåñ àåäå úåòåáù  ìéìã à" ìãøä  ìù äâøãîä

 éòåáù éðîîì  äåöîä

'äå שמכינים אלו קדושים שבימים יעזור

לעבודת צריך תחילה הנה לשבועות 

הביטול  של ולקדושה ישסו"ת  בחי' של ההתבוננות

שבוע  בכל גם זה מלבד  צריך אך עילאין , דאו"א

של  האור שמאיר שבוע דכל וז ' ו' יום בבחי '

אש  לרשפי  להגיע הכנה לעשות סוף, ים קריעת

העליה  תכלית  שהוא בתענוגים, מאהבה שלמעלה

חכמה  לפנימיות שנכנסים ידי  על והוא בשבועות,

לממני מצוה סוד  וזה עתיק, פנימיות שהוא

יום  בכל הנמשך  דכתר  ט"ס בחי' שהוא שבועי ,

בחי ' של הט"ס  והוא הספירה, דימי שביעי 

ידי על כי שבועות, דליל דהטבילה הגלגלתא

למדרגת נכנסים דאבא שני גדלות פנימיות 

עתיק , בימי פנימיות יום בכל  הוא התו"ח (ולדעת

והיינו  שבועי, לממני מצוה גם יש  יום בכל  כי הספירה,

שביעי  ובליל  דכתר ט"ס של המדרגה הוא יום דבכל 

שבועות דליל  ובמקוה דכתר, דכתר ט"ס של המדרגה

ואכמ"ל ) דכתר, דכתר לועינוכתר שנזכה יעזור וה' .

במהרה  צדק גואל בביאת  מלכותך תראינה

אמן . בימינו 

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

 äòã הוא העומר  בספירת הנה לנפשך , חכמה

הוא  ובשבועות  לנפשך , חכמה דעה בחי '

בפנימיותה  יש  בחכמה דהנה לראשך. כתר  והיא

הגה"ק  והנה לרדל"א. שמעלה דעתיק גבורה כח

רח"ל  ישראל כלל הגיעו איך  הקשה מקמארנא

העליונות המדרגות  לכל שזכו אחר  העגל לעשיית
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דכיון  ותירץ החמשים, שער  שהוא תורה דמתן

העליון  השראת  בבחי ' דלעילא מסטרא רק  שהיה

שהיה  כיון היצה"ר , שנעקר  אפי' לכן  התחתון, על

כי היצה"ר, שוב להתעורר יכול היה העליון, מכח

יוכל  שלא באופן  החמשים שער  בבחי ' היה לא

גם  נתקן  כאשר  רק  הוא זה כי  שוב, להתעורר 

עבודת ידי על למעלה ממטה של באופן

שבועות בליל לומדים כאשר ולכן  התחתונים.

עבודה  בכח שבועות של למקוה להגיע וזוכים

שבועות, של המדרגה שלמות הוא לעילא, דמתתא

שהוא  אפי ' א"א, בסוד  תורה למתן לעלות  הנה כי

בתענוגים, אהבה של העליונה המדרגה באמת 

לבחי ' להגיע צריך מ"מ אהבות, הג' תכלית שהוא

של  באופן  תמתי, יונתי  בחי ' יה שלהבת  אש רשפי

של  באופן  בתמידות  תורה וללמוד תורה, חידושי 

דמלכא, בגופא לאשתאבא רגע בכל התחדשות 

בכל  בהתחדשות  וגם בהתישבות  גם שיהיה באופן

ורגע. רגע

äòã העומר ספירת בימי צריך כי  לנפשך  חכמה

להמשיך  וצריך  הנפש  תיקון  זמן שהוא

נזכה  שעי "כ  לראשך כתר  והיא לנפש, החכמה

לאהבה  ולהגיע כתר לבחי' לעלות בשבועות

מצות נצור יה. שלהבת  אש ולרשפי  בתענוגים

כל  כולל קודש  שבת כי קדשך  שבת שמור  קדושך

בחי ' וגם כתר  בחי' וגם חכמה גם הוא כי המדרגות

באופן  התורה לקבלת  שנזכה יעזור  וה' רדל"א.

העליון  מצד רק  לא יצה"ר ולעקור ביותר הגבוהה

זמן  הוא שבועות  והרי ג"כ, התחתון מצד  אלא

בעין  ועין  מלכותך תראינה לועיננו ונזכה הגאולה,

גואל  בביאת שבועות, קודם עוד  ציון  ה' בשוב יראו 

אמן . בימינו  במהרה צדק 
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חדתין  נשמתין
תשע"ז הפסח חג ימי דא"ח ליקוטי

 æ"òùú çñôä âç éîéá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 ìåãâä  úáù

 úáùá äãâää øîåì  íàä à"øâäå à" îøä 'çîá

ìåãâä

øáéã [àהרמ"א ס"א)ממח' תל  הגר"א (סי' עם

שם) ההגדה (בביאורו לומר יש  האם

שמצינו מה ע"פ בזה וביאר לאו . או  הגדול בשבת

שהנה  ההגדה, ענין  על במקובלים ביאורים ב'

ידי על מתעורר ההגדה שענין אי ' מהאריז"ל

הקידוש  של היין  כוס לאכולששתינו התחלנו (וכן

הסעודה) התחלת  בבחי' שהוא ע"יהכרפס הרי  ,

לקרוא  הדיבור כח מקבלים והשתיה האכילה

שמצות האריז "ל מדברי משמע [וא"כ ההגדה,

של  מעשיות  המצוות ע"י מתעוררת ההגדה

הקשורה  מצוה שהיא נראה וא"כ  וכו ' הכוס שתיית 

מצוות ע"י הנעשה ומלכות דיסוד  התחתון זווג עם

הרש"ש  אך בהגהה)מעשיות ], טו"ג  לה דף (נה"ש

לבנך  והגדת  של מ"ע האם סתירה יש  שלכאו' כתב

פנימיות בחי ' שהיא שבדבור  מ"ע היא

שהיא  כתב שימורים מצת בספר אך  שבפנימיות,

הרש "ש  ומתרץ שבחיצוניות, בחיצוניות  מ"ע

בחי ' על מורה היא זו המ"ע עיקר כי ואפשר  וזל"ק,

דא"א  וגרון בחיך  שהוא דנשיקין זה העליון  זווג

זווג  בחי ' על מורה ואינה בדיבור, היא ולפיכך

ע"י נעשה זה כי  דא"א ומלכות  דיסוד  התחתון 

עכל"ק . מעשיות , מצוות

äãâäá  ùéù úåéðçåøä úåðéçáä 'á

ë"àå [á,בחינות ב' ההגדה במצות  שיש  חזינן 

זווג  כנגד שהיא הרש "ש מש"כ  א)

זו שבחי ' י"ל וא"כ  היחוד , אל ההכנה שהיא העליון

ליל  אל המכין הגדול משבת  כבר  להתחיל אפשר

את הגדול בשבת  שי "ל הרמ"א כדעת וזהו  הפסח,

האריז"ל  דברי  כפשטות קאי  והגר"א ב) ההגדה,

שההג  המעשיותשביאר  המצוות  עם קשורה דה

שמצות בחי ' שיש  והיינו  פסח, בליל שעושים

ואכילת הכוס שתיית  עם דוקא קשורה ההגדה

שרק  האריז "ל וכמש"כ  פסח, בליל הנעשית הכרפס 

הדיבור , וכח הפה נפתח והשתיה האכילה ע"י 

הגדול. בשבת ההגדה לומר  א"א זו  בבחי ' וע"כ

äãâäá  ùéù àöôçäå àøáâä ïéðò

øàéáå [â,היינו וחפצא', 'גברא בבחי' שזה

מכינה  הגדול שבשבת שההגדה

המוחין  את  ולתקן להכשיר  ומתחילה ה'גברא' את 

ההגדה של המוחין לתוך  שיכנס  האדם (וזה של

הגברא  את שמכין ההכנה יחוד שהוא העליון יחוד בבחי'

היחוד ) משא"כ אל  הגדול, בשבת כבר נעשה וזה ,

הדיבורים  היינו , ה'חפצא', בבחי' ההגדה מצות

מכח  וכחם קדושתם מקבלים ההגדה של עצמם

אין  וע"כ  האריז "ל, כדברי וכו' הקידוש  של היין

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים מוגה. אינו המאמר
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החפצא  קדושת  הגדול שבת  של ההגדה בתיבות

מצדיקים  דאי' מה [ולמשל ההגדה קדושת של

ועוד ) מר"ח, יכול ד"ה לפסח ישראל  האוהב (הרה"ק

להחדיר  ההגדה של התיבות קדושת שבכח

דוקא  שייך  זה ענין השנה, לכל לבניו האמונה

הנאמרת בהגדה משא"כ פסח, דליל בההגדה

של  החפצא של מיוחד  כח בה אין  הגדול בשבת

בשבת ההגדה ולספר  לומר ענין  אין וע"כ  התיבות,

יש  אלא פסח, בליל רק שזה הבנים, אל הגדול

שזה  בלבד , לעצמו הגדול דשבת ההגדה לקרות

עצמו, דהגברא המוחין  ותיקון הכשרת  בבחי '

כנ"ל].

 õîç  ú÷éãá

ìò øåòéáå ä÷éãá áåéç ùé íàä  íé÷ñåôä 'çî

íéøåøéô

øáéã [à רב במעשה [הגר"א הפוסקים משיטת

קעח  סקי "ג áאות  קלז סי' והחזו "א ,

מפירורים â וסקי "ח  בדיקה חיוב שיש  שס"ל ,[

הסעודה  בעת השנה בכל בהם שהשתמש בספרים

המ"ב וכמש "כ פירורים, לתוכם שנפלו (סי'ויתכן

סקל "ג ) שפירורים תמב פוסקים הרבה דדעת 

חכם  ובשו"ת  ביעור , צריכים קצת לאכילה הראוים

פו)צבי מדאורייתא (סי' שהוא דעות שיש כתב

דעת וכן  התורה, מן  שאסור שיעור חצי כשאר

הא  שלדעתם החכ "צ שם [ומפרש  הנ"ל החזו"א

לבער  א"צ מכזית דפחות בגמ' (שפירורים דאי '

בטלי) בדופניממילא או לכתלים בדבוקים דוקא הוא

אך  בעלמא כעץ ונעשו  בזה שנתבטלו  הכלים

מדאו'], ביעור  הפירורים צריכים דבוקים כשאינם

הרב בהגהה והשו "ע סקט"ז ובקו"א סכ"ח תמב (סי'

מדרבנן ראשונה) הפירורין  לבער שיש כתב ,

ממילא) בטלי יבא (שמדאו' שמא רבנן  דחששו  משום

שם וכתב בפסח, כשימצאם סקי"ז)לאכלם (בקו"א

המג"א מדברי נראה סקי"ב)שכן תמד והחק (סי'

סקי"ז)יעקב יעבור (שם בפסח יאכל שאם [והיינו

איסור על אסור מדאו ' שיעור  שחצי  חמץ, אכילת

שבטל  הביטול מהני  לא אכילה ולגבי התורה, מן

יראה)להפירורים בל  איסור לגבי רק  מועיל  (שהביטול

בפסח  ימצאם שמא מחשש  לבערם רבנן  גזרו וע"כ 

חפצא  בין חילוק הוי הלמדנים ובלשון  ויאכלם,

ממילא, בטלי דהחמץ ה'חפצא' שאמנם לגברא,

לגבי אך יראה, בבל עליהם עובר  אין  וע"כ 

לאכלם יבא שמא חשש  יש  עדיין  (ואףה'גברא'

ומחשיבם) חוזר שאוכלם בזה הרי ].שביטלם

íéøôñä  ú÷éãáá  ì÷äì  íìåòä âäðî  íòè

 äðäå [á י "ל זו , בבדיקה להקל שנהגו העולם

במשך  רגילות  אין שהיום שסמכו

כלל, בספרים הנמצאים הפירורים לאכול השנה

שאי ' וכמו לאכלם, יבא שמא הגזירה בזה אין  וע"כ 

רבינו ט)בארחות  אות  החזו "א (פסח בשם

אריחי בין  פירורים לבדוק  שא"צ והסטייפלער 

לאכלם, יבא שמא החשש  כלל אין שבהם הרצפה

יבא  שמא החשש גם אין  שבימינו העולם סברו הרי

הספרים. שבתוך  פירורים לאכול

_________________________

תיבהב. בכל אפילו הנר לאור לבדוק  צריך  ביום שבדק ואע "פ ובסדקין בחורין חמץ בדיקת שם, בספריםז"ל ואפילו

סעודה  בשעת בהם  חושש.שמשתמש ואינו מעריב בתפלת באמצע מפסיק הלילה קודם לבדוק ומתחיל מאד הבדיקה זמן ונמשל

ע"כ.

לעיל ג . כדאמר חכמים שתקנו מחיצה חיוב דלענין נראה חשיבי לא הא פרורין משום נימא אי ב' ו' [פסחים] שם, החזו"א ז"ל

יפה לגלוסקא פירורין בין חילוק  אין א' כזית ו' בהם שאין אף פירורין חשש משום  הספרים את לבדוק חייבין עכ"ל.והלכך .
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 éåàøë éåâì  íéøôñä øåëîì êøãä

äöåøäå [â והחזו "א הגר "א לשיטת לחשוש

הספרים  לבדוק  יכול ואין  הנ"ל

מיוחדים  בספרים בפסח להשתמש צריך  מפירורים

במקום  השנה ימות  כל בהם נשתמש  שלא שיודע

בודק  שאין  הספרים ואת בהם חמץ, (שהשתמש

השנה) ימות במשך חמץ במכירתבמקום ימכרם

באריכות במקו "א כתבנו וכבר  לגוי , החמץ

לגוי הנמכרים שדברים נראה ההלכה שבפשטות 

היכר סתם בהם מהני  העולם אין  רוב מנהג  (כמו

מקומות על  דבק  נייר חתיכת  איזה בהנחת שמסתפקים

לנכרי) שנמכר בעלמא להיכר לגוי יש הנמכרים אלא ,

המ"ב וכמש "כ טפחים, י' מחיצה שם (סי'להניח

סקי"ב) שא"צ תמח שמקיל יעקב החק לדברי  דאף

מחיצה  בעינן מ"מ מרשותו , לגמרי  החמץ להוציא

עשרה.

íðîà שיש ספרים בארון  המונחים ספרים לגבי

משנה  שו "ת בספר  כתב הרי  דלתות , שם

והוו טפחים, י' בהם יש  עצמם שהדלתות  הלכות 

חידוש דבר זה [ואמנם י"ט (כמש "ככמחיצה

ד במקו"א) משום , הוא י"ט המחיצה ענין לכאו '

הם  שהרי היכר  משום אלו  בדלתות  אין  וכאן  היכר,

שסברו וצ"ל השנה, כל של הרגילות  הדלתות

שאין  דבק  אלו  דלתות  על שמדביק  שכיון העולם

זה  בדבר  הרי בפסח, הדלתות  לפתוח יכולים

הספרים, לארון  הרגיל משימושם הדלתות נעקרים

טפחים]. י' למחיצה עתה ונהפכים

äöéçîë ïåìééð úôî ñåøôì  úåøùôàä

óéñåäå [ã להם שיאן ספרים שבארונות מורנו

מפות שם לפרוש אפשר הרי דלתות 

ויהיו הספרים ארון  כל את שיכסו  פעמי  חד  ניילון 

הללו המפות טפחים)נחשבים י' ורחבם (שארכם

בספרים  לעשות  הורה [וכן טפחים י ' של כמחיצה

המפות להדביק  שעדיף וביאר דידן], הביהמ"ד של

שהרי מצויה, ברוח ינועו  שלא באופן הארון על

ס"י)קיי "ל תרל  סי' עומדת(שו"ע שאינה שמחיצה

באופן  ואמנם מחיצה, נחשבת אינה מצויה ברוח

מצויה  ברוח ינועו שלא המפות  להדביק בידו  שאין

לגבי שס "ל החזו"א שיטת על בכה"ג לסמוך יכול

שאם  מצויה ברוח עומדת  שאינה סוכה דופן 

הבית  בתוך הדופן  סוכתם נמצאת  העושים אלו (כגון

הבית ) מחדרי מבחוץ בחדר המחיצה מוקפת ובזה

שהיא  אף לדופן, הדופן  נחשבת חזקות , בדפנות

בעניננו, וה"נ מצויה, ברוח עומדת  אינה עצמה

הבית בקירות שמוקפת כיון לדופן  המפה נחשבת

החזקים.

äìáçä éëàìî ïéðîá 'äãî ãâðë  äãî' ä øåàéá

úøâàá [ äù"ø ÷" äøäî  ùã÷ä

.ò" éæ ã" éä  éìåôåøèñåàî

חבלה  מלאכי ר "פ אלפים הג' ענין  את  פירש 

מהמצריים נקמו שהם שם בתיבתהנזכרים (כמרומז

שם) כמובא רפ אלפים ג' ר"ת  שהוא שי "ל אגר"ף  ,

שירדו היה מצרים פגם שעיקר  הנ"ל, מנין ביאור

שקלי ' מאלקות , לשכחה המצריים ידי על בנ"י 

פרעה  שאמר [וכמו הש"י את משכיחה מצרים

אשר  ה' ו'מי  עשיתיני' ואני  יאורי 'לי בגאוותו

חבלה  מלאכי  ע"י  נענשו וע"כ וכו'], בקולו ' אשמע

שכ"ח תיבת פעמים עשרה של בגימ'בגימ' (שהוא

הנ "ל ) רפ אלפים כל ג ' על מעניש  שהש "י  וכידוע ,

על  חטאם ששורש וכיון  מדה, כנגד  במדה חטא

במנין  הש "י  מציאות את  מבנ"י  והשכיחו ששכחו

עונשם. היה זה

ìë ùøåùìë ùøåùå ,'ä éúéåù - úåùåã÷ä

å" ç é" ùä úçëù -  úåàîåèä

øùé÷å [ åזוה"ק בתיקוני למש "כ (ובהשגח"פ זאת 

יד ) בדף  'אור הוא ענין את שמפרש 

שי"ד  הנר ', לאור  החמץ את בודקים עשר  לארבעה

הוי "ה  אלקינו  הוי"ה של האותיות י"ד על מרמז 
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שבקר "ש  הראשון  אותיותãשבפסוק י"ד שבכח ,

קליפת את ומבטלים מכניעים היחוד  שבפסוק  הק'

עמלק  קלי ' שהיא מחייתהחמץ, שזמן שם (וכדאי'

ניסן) בי"ד  יהא לעת"ל קלי 'עמלק שעיקר  והיינו ,

היו עמלק  שמצרים כדאי' מצרים, קלי' ג"כ היתה (שהיא

הכנעתם  ואחרי דקלי', כתר בבחי' הקלי' כל  ראש 

– דקלי' דעת  בחי' שהיא עמלק  קלי' נשארה ביצי"מ

ואכמ"ל ) הכתר חיצוניות  הוא אתדדעת  להשכיח היא ,

מהאמונה בנ"י  את ולקרר  קרך ')הש "י , וע"כ ('אשר ,

שבפסוק  הק' בשמות  היא נגדם המלחמה עיקר

על  מענישים הנ"ל החבלה מלאכי  אלו  וכן  היחוד.

כל  [ששורש  מהש"י, השכחה ענין שהוא השורש 

פותח  ולכן  בהש "י , התמידי זכרון  הוא הקדושות

שהיא  תמיד' לנגדי  הוי "ה ב'שויתי השו"ע

לפני(כל -גר"א) תמיד ההולכים הצדיקים מעלת

השכחה  ענין  הוא הטומאות  כל ושורש  האלקים,

וכנ"ל]. רח"ל מהש"י

ä"òäãã øåà –––– ã"éì øåà

ïééòå [æזי"ע מוהרנ"ת ג"ע בדברי הל 'עוד (או"ח

יח) אות  ה"ה השחר בשם ברכת שהביא

וכו ' החמץ את בודקים לי "ד  שאור  הספה"ק  כל

דהע"ה  של האור על י "ד ,äמרמז  בגימ' ש 'דוד' ,

האמונה  אור שהוא דהע"ה של האור  שבכח

תפילה')והתפילה קלי '('ואני – החמץ את  מבערים

מוהרנ"ת  שמבאר וכמו ה"געמלק, הנאה הל' (חו"מ

ב) הגאולה אות  שתהא זכינו לא שבמצרים

לנצח  אור å השלימה את עדיין חסר שהיה מכיון

_________________________

חכם ד . דאיהו ההוא לב, חכם כל מאי וגומר, המלאכה בעושי לב חכם כל ויעשו ואמר שמעון רבי פתח  מיד שם, התקו"ז ז "ל

מעשר  כלילן דבראשית יומי שית  דאינון משזר, שש  והיינו דבראשית, יומי בשית  כלילן דאינון דילה, נתיבות  ובל"ב בחכמה,

היה  יודע  בהון דאתמר אתוון, אשתמודעין בהון והמשכילים, דבראשית . בעובדא אלקי"ם זמנין ל"ב דאינון שבילין, ול"ב אמירן

אתוון, כ"ח אינון ואלין בהון, גניזין אחרנין סרי וארבע אתוון, כ"ח  ואינון וארץ, שמים נבראו שבהם אותיות לצרף בצלאל

ואתמר  מנייהו, כ"ח האי אסתלק ובגלותא לעמו, הגיד מעשיו כח אתמר ועלייהו הארץ, ואת  השמים את אלקי"ם ברא בראשית

תיבין, שבע  באלין דאית אחרנין, אתוון כ"ח לקבל ה', כח  נא יגדל ועתה בקדיש אמרין דא ובגין רודף , לפני כח  בלא וילכו בהון

יקו"ק אינון אחרנין י"ד כחו, בכל רבא שמיה יהא אמן העונה איהו ודא עלמיא, לעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא דאינון

י"ז ) (שמות  דכתיב הוא הדא אומאה, אתוון י"ד ובאלין הנר, לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה אור וסימן יקו"ק, אלקינ "ו

בו, עשר ובחמשה בו עשר בארבעה אינון, דפורים סרי ארבע אלין בודאי קדישא, בוצינא ואמר, סבא קם י"ה. כס  על י"ד כי

וכו', יום עשר בארבעה בראשון אינון תניינין י"ד דכ"ח, קדמאין י"ד עשר ארבעה אור אינון דכ"ח סימנין אבל י"ה, י"ד דא

ותלת  שמאלא, דדרועא ותלת  ימינא, דדרועא פרקין תלת ואינון דגופא, פרקין וי"ד שמאלא, וי"ד ימינא, די"ד פרקין י "ד ואינון

כגוונא  דא וכלא וכו', נגבה פונים ושלשה ימה, פונים ושלשה דמלה ורזא דגופא, ותרין שמאלא, דשוקא ותלת  ימינא, דשוקא

דגופ  תקונא תליתאה דדא, עשר, לארבעה אור פסח בו, עשר בארבעה פורים סרי, ארבעה זמנין תלת הא דמשכנא, כתקונא א

ע"כ. וכו'. לב חכם כל ויעשו איהו ודא יומין, למ"ב וסלקין יום, עשר בארבעה בראשון

החמץ',ה. את בודקין עשר לארבעה 'אור וזהו דוד. בן משיח  בחינת דוד, בחינת  ע "י יהיה הגאולה גמר שעיקר שם, ומובא זל"ק
"ד  י שעולה דוד  בחינת על מרמז  עשר שארבעה  הקדושים  הספרים  היטב בכל ביארו לא אבל בזה, שהאריכו עי"ש  וכו',

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

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

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

בארוכה. עיי"ש 

היא ו. הראשונה גאולה כי הפסק, אחריה יהיה לא אחרונה גאולה אבל הפסק, אחריה היה הראשונה גאולה כן ועל שם, זל"ק 

תפילה  היא משיח של זינו כלי עיקר כי תפילה, בחינת היא אחרונה וגאולה התורה. את לקבל ישראל זכו אז כי תורה, בחינת 
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התפילה)דהע"ה אור האור (שהוא רק  והיה

ויוסה"צ התורה)דמשרע"ה אור אנו(שהוא ועתה ,

את למחות  ובזה דדהע"ה אור  את  להשלים צריכים

שלימה. לגאולה ולזכות עמלק

ä"éåä íùá ùáìúîä ñ"àåà –––– ã"éì øåà

øùé÷å [çדברי עם הנ"ל התקו "ז  דברי את 

מפאנו נג )הרמ"ע סי' ח"ד יונה (כנפי

אי"ן  בגימ' שאו"ר עשר , לארבעה אור  שמפרש 

שאור  להוסיף ויש האוא"ס, של האור שמרמז סו"ף,

ונעלם  המסתתר  אוא"ס על כנ"ל  שמרמז  'רז ' בגימ'

שם  על קאי  עשר  שארבעה מפרש וכן רז , בבחי '

אותיות, עשר ומילויו  ארבעה שאותיותיו  הוי"ה

בשם  המתלבש  באוא"ס  הדבקות  שבכח והיינו

שהוא  החמץ, את ולבער לבדוק הכח לנו  יש  הוי"ה

וכנ"ל. עמלק  מחיית בחי '

äãéúòä  äìåàâã 'æå  çñô  úìåàâã 'æ ––––  íåé ã"é

ãåò [èבמקו"א התיקו"ז דברי על כא דיבר (תיקון

ע"א) ע"ב-נא נ בחי 'דף  שם שמפרש 

י"ד  במנין ימים,æ נוספת  ז ' פעמיים בבחי' שהוא ,

גאולה  ימי  וז' פסח, של גאולה של ימים ז ' היינו 

אופנים  ב' יש  שלכאו' מורנו  שאמר  אלא דלעת"ל,

על  התקו"ז שקאי  א) התקו"ז, דברי את  לפרש  איך 

גאולה  של אור  בהם שמאיר פסח שאחרי  ימים ז'

החת"ס בדברי  משמע וכן  עלדלעת "ל, (בהגהותיו

תכט) סי' בריש על שו"ע רוקח המעשה בשם שכתב

ימים  בז ' תחנון אומרים אין  שע"כ  פסחים משניות

לענין  מסוגלים אלו  שימים היות פסח, שאחרי 

דלעתיד שלהגאולה הבית  חנוכת שמחת  תהיה (שאז

עיי"ש ) השלישי, המקדש  זובית סגולה [שמתעוררת  ,

גאולת על הפסח ימי בז ' להש"י שהודינו  אחרי

הזוה"ק דברי  שידועים וכמו  (שאומרים מצרים

ההגדה) קריאת תחי' קודם שמודים ב'מגיד' ידי  שעל

מתחזק  מצרים בגאולת  שעשה הניסים על להש"י

לישראל].(כביכול ) ניסים עוד לעשות  כוחו 

(á מר"ח פסח, שקודם ימים הי"ד על הזוה"ק שקאי

הכנה  של אורות בהם שמאיר  פסח עד  ניסן 

ימי לגאולה, לז' מכינים פסח שלפני יום שהי"ד (והיינו

מצרים  דגאולת  האורות ב' מאיר שבפסח הפסח,

_________________________

בית  ביתי "כי ז) נו, (ישעיה שכתוב כמו התפילה, מקום שהוא המקדש בית  את לנו יבנה משיח  כי ב), (סי' רביז "ל כמש"כ

לשוב  שיזכו להש "י מתפללים הכשרים ישראל שבני התפילה כלליות  בחינת הוא דוד כי דוד, בן משיח בחינת  שזהו תפלה",

על  נתייסד ע"ה המלך  דוד שחיבר תהילים ספר כל כי שמו, על נקראין התפילות  וכל ישראל, זמירות  נעים הוא כי באמת, אליו

על  אם כי דבר הבעל נגד לעמוד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין כי שבעולם , הנפילות מכל יתברך  אליו לשוב שנזכה זה, ענין

עכל"ק . וכו'. יתברך  אליו ולהתקרב נפשו מגלות  לצאת לזכות הישועות, אופני ולכל העצות לכל זוכין שעי"ז  תפילה, ידי

ומנהון ז. עמא, רישי רישין דאינון בישראל, דאית  כגוונא ואברין, ופומא ולבא וגופא רישא לה אית ואורייתא שם, התקו"ז זל"ק

דלא  גבייהו, על ואהרן ומשה סנהדרין שבעין לקבל דאינון לבא, מנהון ואית העדה, מעיני אם והיה דכתיב הוא הדא עיינין

באורייתא  וכן גליתי, לא ולאברי בהון אתמר אברין כשאר דאינון אחרנין אבל גליתי, ללבי איהו ודא כוותייהו, בעלמא חסרין

כגוונא  דאינון צדיקים ע"ב דאינון לב"ם, חלק ובגלותא פה. דבעל ואורייתא דבכתב אורייתא תורות , מתרין תליין אנפין שבעין

בחושבנ ל"ו לו, חוכי כל אשרי ל') (ישעיה דמלה ורזא לבר דסנהדרין, ול"ו דישראל, בארעא ל"ו ואינון ושית, תלתין סליק א

למים, מים בין מבדיל ויהי דמלתא ורזא רב, ערב דאינון וחמץ שאור לבם חלק  ומאן לב"ם, חלק  איהו  ודא דישראל, מארעא

דפסחא, יומי סרי ארבע דאינון בי"ד, דיתמחון ואומאה חלק , אך מבתיכם, שאור תשביתו הראשון ביום אך  אתמר דעלייהו

) נפלאות , אראנו מצרים מארץ צאתך כימי דגלותא לקיימא דפסחא  יומי ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא יומי שבעה ודא 
הנר בתראה, אור ודא הנר, לאור החמץ את  בודקין עשר לארבעה אור דא ובגין יאכל. מצות  ימים שבעת חג דכתיב הוא הדא (

בי"ה, ורחימו בדחילו הנר, אור דאיהו בעיינין, אור בלבא, נר אור, ותורה מצוה נר כי בהון דאתמר ופקודיא, אורייתא דאיהי

ע"כ. בלבי. נקם יום כי דא ובגין מנייהו, וקדרותא חשוכא מתעברין
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אלו  ג"כ מאירים ההכנה ימי בי"ד  וע"כ  העתידה ודגאולה

האורות ) .ב'

ä"éåä'á úåæîøðä ãåçéä éåìéâá úåâøã 'á

' ä"éåä åðé÷ìà

äæå [ éהתקו"ז בשם לעיל למש "כ יד )קשור  (דף 

אלו ימים יד ')שבי"ד עד ד'(מר"ח מאירים

וידוע  הוי"ה, אלקינו  הוי"ה השמות  ג' של האותיות 

ישראל', ד'שמע הפסוק בביאור רש "י  מש"כ 

רק עתה שהוא ולא שהוי "ה ישראל, אלקי – אלקינו

כל  שיקבלו  אחד , ה' לעת"ל יהיה האומות , כל אלקי

שמות שבג' בפרש "י  וחזינן  מלכותו, עול האומות 

של  הדרגות  ב' מרומזים הוי"ה' אלקינו  ד 'הוי"ה אלו 

בגאולת לבנ"י  שנתגלה ה' יחוד  גילוי  ה', יחוד  גילוי 

ישראל, אלקי – אלקינו  הוי"ה נהיה שעי"ז מצרים

העתידה  בגאולה לעת "ל שיתגלה ה' יחוד  וגילוי

בי"ד  וע"כ  האומות , כל על מלך  אחד  ה' שיהיה

אלו שמות  שבג' האותיות י"ד כנגד שהם אלו  ימים

ימי וז ' מצרים, גאולת ימי  ז' ז'-ז ', של חלוקה ישנם

כנ"ל. דלעת "ל גאולה

íéøòù 'ðä ïå÷éúá íäøáàì ãñçä éøáã øåàéá

 çñôä éðôìù

øùé÷å [ àéהנ"ל התקו"ז דברי  את  (שבי"דעוד 

דהוי"ה  האותיות י"ד מאירים אלו ימים

הוי"ה) הידועים אלקינו לאברהם החסד  דברי עם

נז) נהר ב שנה (מעין בכל הפסח שקודם יום שבל'

מנ' ישראל לנשמות הארה לילה בכל הש "י  מאיר 

מאחד  לילה בכל נשמתם את  להוציא בינה שערי 

של  פסח שבליל לגאולה ולהכינם הטומאה משערי 

זו הכוונה çשנה שאין  ששון  השמן בזה ומבאר ,

דגדלות  דמוחין  בינה שערי  נ' בנ 'על מאירים (שהם

הנ ' לשער זוכים שבשבועות  וכידוע הפסח שאחרי יום

היינווכו') קטנות , שערי נ' על הכוונה אלא ,

דקטנות מוחין  הפסח שקודם בימים שמתקנים

עבודות בכל קשר "ק של העבודות כל [בבחי '

הרה"ק  של הידוע כמאמרו  הפסח שלפני  הנקיון 

זי "ע  עבודותèמבארדיטשוב בבחי ' הם שכ "ז

בימים  שמתקנים דקטנות  מוחין שבבחי' קשות

דברי עם ששון  השמן דברי לקשר  ויש  האלו ].

בכוונת האריז"ל בכוונות אי ' דהלא הנ"ל, התקו "ז 

שבקר"ש  הוי"ה' אלקינו  השמותד 'הוי"ה (שהמה

פסח) שלפני בימים מוחין שמאירים בהם שמתקנים

ששון  השמן דברי עם מתאים והר "ז דקטנות,

מוחין  שערי  נ' את  מתקנים פסח  שלפני שבימים

הל' כל על זאת  כותב ששון שהשמן [ואף  דקטנות

ביותר  זה תיקון מתחזק מ"מ הפסח שקודם יום

דעות ב' שיש וכידוע הפסח, שלפני  ימים בי "ד 

ע"א)בחז "ל ו דף בעניני(פסחים דורשים ממתי

קודם  שבועות ב' או הפסח קודם יום ל' האם הפסח

_________________________

לישראל ח. וצוה נדח  ממנו ידח לבלתי מחשבות חשב הוא ברוך הקדוש  עשה מה ואילך ממצרים ישראל שיצאו אחר שם, זל"ק 

לפשוע  שירבה פי על אף שבישראל רשע היותר כי הוא הענין וסוד מצה, ובאכילת חמץ בהשבתת פסח  ימי ז ' שיעשו שנה בכל

שלשים  ושנה שנה ובכל זו אחר זו רצופים ימים מאות ד' ויפשע  שירשיע עד טומאה של הנ ' בהיכל לכנוס אפשר אי ולהריע 

שיעור  מעט מעט הטומאה מהיכלות נפשותם להוציא ומתחיל חסדיו ברוב פנים משא לישראל להם עושה הש "י הפסח קודם יום

אחד  חלק  שיעור מהנ ' החיצון היכל בפתח עומדים ישראל פושעי כל חמץ ביעור שבליל באופן לילה בכל משלשים אחד חלק 

ובני  פטורים וכולם ועיקר, כלל נכנסים אינם פסח ובליל הפסח  קודם ואחת שלשים ליל  נכנסים שהיו הכמות  משיעור משלשים

מסכ"י. יקטרג. ולא צער כך  כל סמא"ל ירגיש  שלא מעט  מעט יום בשלשים נפשות חירות להיות יתברך חכמתו וגזרה חורין

עכל"ק .

וטרוח,ט. עמל ברוב להגעלה הכלים את ומנקים עומדים הנשים איך  וראה פסח קודם החוצה מבארדיטשוב הרה"ק  יצא פ"א

וכו', מקשר"ק  היוצאים המלאכים שופר, בתקיעת  שאומרים היה"ר כוונת שזה צחות בדרך  אמר וזהירות , יתירות ובחומרות 

מה). אות  ג' מע' אורות  (עשר ודפח "ח. ק'אשערן, ר'אבין, ש 'אבין, ק 'ראצין, נוטריקון קשר"ק 
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יום  הל' שבכל חיים, אלקים דברי ואלו  ואלו  הפסח,

לפסח  בהכנה דקטנות המוחין בתיקון כבר עוסקים

שמתחזק  האחרונים אלא יום בי"ד ביותר  התיקון 

וכנ"ל].

 úåøîåç  íðéà çñôá  íäá åâäðù úåøîåçä

äçîùìå 'äá úå÷áãì  íéàéáîù íåùî  úåøúé

(å"ç ù" îå úåáöòì àìå)

 íðîàå [ áé ותיקון הקשות  העבודות  אלו כל ע"י

פסח  לפני  שעושים דקטנות  המוחין 

לגילוי זוכים ועי "ז  דגדלות  למוחין בפסח זוכים

– אהבה של יו "ט נקרא שפסח וכידוע האהבה,

– ימין  בקו שמדתו  – דאאע"ה אור בפסח שמאיר

סופר  החתם [וכתב והאהבה החסד  דףקו  (דרשות

ע"ב) שקע"ה רעא פסחים עמ"ס רוקח המעשה בשם

חמץ באכילת  שאסורים בז'השעות שעות (קע"ד

חז"ל ) שהוסיפו אחת  ושעה קע"ה ימים כנגד  הם ,

שיר  בפסח קוראים וע"כ  אאע"ה], של שנותיו 

חוה"מ)השירים ובשבת  הסדר את(בליל שמתאר ,

שבפסח  והיינו לכנס"י, קוב"ה שבין  האהבה

ריבוי שמתוך – היראה מתוך  האהבה מתגלה

העבודות כל שהם פסח לפני  שעושים החומרות

המוחין  את  בהם שמתקנים הנ"ל דקשר"ק  קשות

כל  וע"כ ה', ודבקות  לאהבה זוכים דקטנות

בשם  נקראים אינם בפסח שעושים החומרות

רביז"ל מהם שהזהיר  יתירות  הר"ן חומרות  (שיחות 

רלה) יתרותאות שהחומרות במקו "א וכמש "כ ,

ועצבות, שחורה למרה המביאות חומרות היינו 

להדיא  רביז "ל שם החומרותé וכמש "כ משא"כ  ,

גילוי לידי  מביאים שאדרבה בפסח, שעושים

דבקות לידי  ומביאים בהש"י והשמחה האהבה

ח"ו, יתירות  חומרות  כלל נקראים אינם בהש"י,

שנהגו ברסלב גדולי אצל אף  שמצינו [וע"כ 

הכשרים  ישראל כל שנהגו  והרחקות  בחומרות

בפסח  מתערבים שאין  במנהג שנהגו וכגון בפסח,

_________________________

דבר י. בשום יתרות  חומרות  להחמיר לבלי מאד הזהיר לברכה זכרונו שרבנו מד) (סימן תנינא בלקוטי מבואר כבר שם, וז "ל

בטר  בא הוא ברוך  הקדוש אין אדם כי לכל שראוי שאיתא אז  ואמר וכו'. השרת  למלאכי התורה נתנה ולא בריותיו עם וניא

בגמרא  שמצינו וכעין והדקדוקים. החומרות  כל עם המצוה אותה ויקים הרבה ידקדק המצוה שבאותה אחת , מצוה לעצמו שיבחר

וכו'. טפי זהיר במאי ידקדק אביך רק שחורות ומרה  ושטות שגעון של בחומרות יכנס  אל המצוה באותה גם  כן פי על ואף
החומרות  בכל שגעון בלי התורה בה מצוות כל את  לקים שנזכה והלואי כלל. להחמיר צריכין אין המצוות כל בשאר אבל .

ונכנסים  מדאי יותר לדקדק המרבים על כלל מסכים היה לא בפסח יתרות  החומרות בענין וגם חומרות . שום בלי ממש כפשוטן

בפסח  חמרה איזה בענין אחת שאלה לברכה זכרונו לו שאל מאנשינו אחד איש  כי אז זו בשיחה והאריך גדולות שחורות  במרה

ואמר  ובלבולים. ושגעון יתרות חומרות אחר לחפש  צריכין שאין זה מענין לדבר והרבה מאד. ממנו התלוצץ ואז  להתנהג. איך 

חושב  היה אחד ופעם מאד מאד יתרות חומרות דעתו על עולים שהיו מאד זה בענין שקוע היה כבר כן גם בעצמו שהוא

שנוהגין  כמו הפסח ימי כל על מים לו יכין ואם ששואבין, במים משהו איזה יש שמא שחשש פסח  על המים בענין מחשבות

מי  רק  מים שום בעיניו הוטב ולא הפסח. ימי כל על פסח  מערב המים היטב לשמור קשה כי בעיניו, הוטב לא זה גם קצת.

מעין  שום היה לא יושב היה לברכה זכרונו שהוא במקום אבל עת. בכל חדשים מים ובאים והולכים ויוצאים הנובעים מעין

אבל  יתרים. ודקדוקים שחורות ומרה בחומרות  נכנס כך  כל כזה. מעין מי שם שיש למקום פסח  על לנסע בדעתו והיה כזה.

העבודה  עיקר כי אז הרבה זו בשיחה והאריך בפסח . אפלו יתרות חומרות  אחר לחפש צריכין אין כי מזה מתלוצץ הוא עכשו

בדרך  לילך  רק  יתרות , חומרות דוקא לחדש לחפש בלי טובים ומעשים ותפלה בתורה להרבות ופשיטות  תמימות הוא באמת

בו  עוסקים ואינם הדקדוק  חכמות  העולם עזבו זה שבשביל אז  ואמר השרת . למלאכי התורה נתנה ולא הקדמונים. אבותינו

אז  ואמר עוד בזה והאריך יתרות. חומרות  לבקש  מדאי יותר עצמו על לדקדק צריכין אין כי כלל, צריכין אין דקדוק  כי כלל,

אחר. במקום זאת מבאר וכבר פטרה רחמנא אונס לאו ואם יוכל יוכל אם רק וכו'. לאו ואם בדוקא חיוב שיהיה דבר שום שאין

עכ"ל.
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מ  פרק  שמואל  בימי בחומרתàé(וכמובא נהגו  וכן ,(

וכו' החומרותשרויה שאר בכל בברסלב נהגו (וכן

הכשרים) ישראל  כל  אצל  הנהוגות ואף וההנהגות ,

פסח, לגבי  ואף יתירות מחומרות  רביז "ל שהזהיר 

בני בהם שנהגו וההרחקות  החומרות כל כנ"ל אלא

הם, נביאים בני נביאים אינם שאם הק', ישראל

חומרות המה אלא יתירות, חומרות  נקראים אינם

הנ"ל  דקטנות  דמוחין התיקון בהם שמתקנים

דקטנות מוחין של שבזמן פ"ו תורה רביז"ל (וכדברי

קשות ) עבודות בפסח נצרך  אח"כ אותם מביא שזה

והאהבה  דגדלות המוחין של הגדול לאור  עצמו 

הנ"ל]. היראה מתוך היוצאת

äáäàä êåúîù äàøéì  íéëåæ ò" äéôñ éîéá

 êéîñäå [âé החת "ס לדברי  ח"ב זאת  (בדרשות 

ע"א) רעט 'וכיראתך דף עה"פ

הודע' כן  ימינו  למנות  יא-יב)עברתך  צ, (תהלים

ספיה"ע  של הימים לגבי זאת  שמאיר áéשפירש 

היוצאת יראה שהיא עילאה יראה של האור  בהם

שלא  מתיירא אהבה שמרוב היינו  האהבה, מתוך

כמו 'וכיראתך' וזהו האהבה, את  ויפסיד יפרד 

האהבה, מתוך הוא שיראתו  הקב"ה של היראה

מתיירא אותנו  שאוהב אהבה (כביכול )שמרוב

מאהבה, ח"ו ונפרד ונפסיד ונקלקל נחטא שלא

של  הגדול לגילוי הפסח בחג שזכינו  שאחרי  והיינו

יראה האהבה מתוך שיוצא כנ"ל, השירים דשיר (אור

כנ "ל ) דקטנות  מוחין – שאחריהקטנה בימים הרי

היוצאת יראה – עילאה היראה אור מאיר פסח

האהבה. מתוך 

 úåéúåà øãñë ––––  äìòîì  äèîìî äéìòä øãñ

ä"éåä íùã

 åäæå] [ãé דשם אותיות של הסדר לגבי  כדאי '

שמתחיל  למעלה, מלמטה הוי"ה

קבלת בבחי ' שהיא – אחרונה ה' באות הכניסה

מוחין  תיקון שבבחי' בקטנות , שמים מלכות עול

תתאה, יראה עניין שבבחי' פסח, שלפני  דקטנות

שמאיר  דז"א, אור – ו ' דאות לאור עולים שמשם

תתאה  היראה מתוך  היוצאת האהבה בחי' בפסח

זי"ע  מקאז'ניץ הרה"ק  מאיר âé (וכמש "כ  שבמצות 

_________________________

קודש ,יא. שבת של מנחה שם "והתפללנו שם מתערביםכ"כ לא כי שלישית סעודה  לאכול לביתו אחד כל  הלכו כך ואחר
בפסח, באכילה  זה עם ע"כ.זה וכו'. אברהם" רבי לבית באו בביתו אחד כל שאכלו ואחר

ממחר יב. לכם וספרתם שם, החת"ס כי ז"ל יאמר לה'. חדשה מנחה והקרבתם וגו' השביעית  השבת  ממחרת עד וגו' השבת  ת

היינו  חדשה ומנחה לפ"ז , מאליו מובן הקרא ופי' חדשה בריה ממש  נעשה מ"ת שביום עד ומתקדש מתברר אדם הספירה ע "י

אני  ועד"ז מנחה. תקריב כי ונפש  כדכתי' מנחה קרוי והנפש  מ"ת, שבועות  ביום שתתקבל אור תוספת ע"י ממש מתחדש  נפשו

מקויימת  היותר התורה כי פי' צ), (תהלים חכמה' לבב ונביא הודע כן ימינו למנות עברתיך  וכיראתך אפיך  עוז  יודע  'מי מפרש 

שם), ורבה ב' (קהלת  לי עמדה היא באף שלמדתי חכמה לי  עמדה חכמתי אף הגידו משחז"ל קדומה היא יראה  "כ ג צריך והנה 
חפצו  שכל "ש ית שמים  רוכב שמתירא היראה  אותה לו שיהיה  הוא  שמים יראת ופי' שמים יראת אלא עונש יראת ולא 

ב'להטיב  בחבור והנה זה. לזולת  לא ית "ש מלכו יקציף שלא הצדיק  ידאוג ה"נ  לישראל, להעציב יצטרך שלא דואג וכביכול

השבועות  חג כשיגיע ספק  בלי אזי המסוגלים העומר ספירת בימי ג"כ זה יהיה ואם כנ"ל קדושה יראה עם באף הלמודה תורה אלו

עוז  ולחבר לדבק  רוצה אשר הוא מי חבור מלשון יודע מי וזהו מועטים, כאלו עלי' בני שבעו"ה אלא בנו, קדושה כח  תת תוסף 

עברתיך  מפני והוא מתירא שאתה כמו כיראתיך  שהיא היראה עם זה יחבר מי באף הנלמדת  אפיך  של עז , נקרא תורה אפיך

ימי  שהם ימינו מונים שאנו בזמן זה מחברים היינו אלו הודע  כן ימינו למנות  ואמר אלו, ב' המחבר הוא מי ח"ו תקצוף  שלא

עכל"ק . חכמה. לבב נביא ספק בלי אזי הספירה,

לגביה,יג. חצבייהו עלמא כולי אייתו למחר שלנו. במים אלא לשין אין רבא דרש מב.) (פסחים בגמרא זל"ק , הגדול, לשבת

שם  מיחדים יהיו שהעולם קדשו בדברי רמז  שרבא לי, ונראה לטעות . שאפשר בלשון לדרוש לרבא ליה למה קשה ולכאורה



לנפשך  חכמה דעה כ 

'נג"ד  של השם בגימ' שהוא שלנו ', ד 'מים האור 

לנגדי הוי "ה 'שויתי – דז "א אור כנגד  שהוא יכ "ש',

שאחרי ספיה"ע בימי  עולים ומשם ואכמ"ל), תמיד'

– הבינה שערי דנ' אור  שהיא עילאה, לה' הפסח

היא  שהבינה דספיה"ע, יום בחמישים שמאירים

'יראתך ' הנ "ל )בבחי ' החת"ס שימי(כביאור שאף ,

גודל  מחמת באמת  הר "ז דין כימי נראים הספירה

האהבה  שמרוב בפסח, שנתגלית  האהבה

מאהבה  ליפרד שלא בספיה"ע יראים שנתגלתה

של  האהבה דימי והמשך  שלימות  בבחי' והר"ז  זו,

עילאה פסח, אהבה – האהבה שלימות (בבחי'

מאהבה) ליפרד שלא בחג –שיראים שזוכים עד 

– הוי "ה דשם הי' לגילוי אתהשבועות  היו"ד (שכולל 

יו"ד ) של גילויקוצו השבועות, בחג שמתגלה –

הכתר  דאור גילוי – הדברות  די ' גילוי  – ית' יחודו

לטובה  ועכ"י עלינו  שיבא השבועות בחג שמאיר

אכי "ר ].

 úôéøù ÷ìîò úééçî ' éçáá ô"øòá  õîçä

øàéáå [åè הנ"ל התקו"ז דברי  ע"פ  עוד

מחיית זמן  שעיקר שם שכתב

גמר  לעת "ל יהא שאז פסח, בערב הוא עמלק

ביום  החמץ מבערים שאנו  והיום עמלק, מחיית 

עמלק , דמחיית  והתחלה אתדל"ת בבחי ' הר"ז  זה

אומרים  שבנ"י  עמלק  מחיית לגבי בחז "ל [וכדאי'

משיב  והש"י למחותו, בכוחנו אין שאנו להש"י

מלמטה מחייתו  תתחילו  שאתם זכירתלהם (ע"י

וכו') לשנאתו והתעוררות  עמלק  גומר מעשה ואני 

מחה  'כי כתיב וע"כ מלמעלה, ומוחהו בעדכם

äçîà, עמלק את שימחה זה הוא שהש"י וגו ',

את ומעוררים מתחילים שאנו  בעניננו וה"נ

מלמטה, החמץ שריפת  ע"י  מלמטה עמלק מחיית 

לעתיד  המחיה גמר  את מלמעלה מעוררים ובזה

ביום  מלמעלה שימחהו בעצמו  הקב"ה ע"י לבוא

אמן ]. בימינו במהרה זה

 ú÷éãá  ìò åðééçäù úëøá  íéøîåà àìù àä

 õîç  úôéøùå

 äæáå [æè בספה"ק שהקשו  הקושיא את  תירץ

שריפת על ברכה אומרים לא מדוע

בבדיקת שהחיינו ברכת אומרים לא וכן  החמץ,

לכאו'החמץ שהיו לזמן מזמן הבאה מצוה שהיא (אף 

שהחיינו) עליה לומר לתרץ צריכים יש  הנ"ל וע"פ ,

בבחי ' רק  היא החמץ ושריפת הבדיקה שכל שכיון

לגמר  עדיין  זכינו ולא עמלק , מחיית  התחלת

עמלק  של שמו נמחה לא שעדיין כ"ז  המצוה,

זאת על ברכות חז"ל לא תיקנו  לא ע"כ  לגמרי,

לקיום  עדיין  זכינו  שלא בזה ולעורר לרמז  המצוה

שלם  השם אין שעדיין ובבחי' בשלימות , המצוה

שהוי  המצוה זאת על ברכה אומרים שאין בזה (שנרמז

ברכה  אומרים כשאין השם גילוי של  חסרון בבחי'

זו) עמלק במצוה של שמו נמחה שלא זמן  כל

יששכר הבני ביאור  עם זה ביאור (מאמרי [ומקושר

י) אות ד  מאמר אדר שברכתחודש  שמחדש

_________________________

בדברי  להעולם רבא למד לזה בו. אין הוי"ה השם של והוא"ו ב"ש בא"ת  יה"ה אותיות הוא שמצה המצות . בעשיית ב"ה הוי"ה

שלנ "ו  התיבה שלנ"ו, במים אלא לשין  אין הלשון, בזה דרש ולכך  שלם, השם ויהיה להמצה הוא"ו את למשוך  שיוכלו קדשו

הא' שהשם הוי"ה, שם של הוא"ו נגד זה והשם שמים. כבוד נגדי הוא השם של שפירוש  יכ"ש, נג"ד שם הכולל עם בגימטריא

השם  זה נגד מכוון שהיא המשכה היא שהוא"ו הוא"ו. כנגד השלישי, השם וזה הה'. נגד והשני, היו"ד, כנגד הוא ית "צ אב"ג

דרש ולזה שמים. כבוד כנגדו שיהא עד עליו להמשיך  למצ"ה שצריך  הוא"ו להמשיך  שצריך  לרמוז  שלנ "ו, הלשון, בזה רבא

למצה  הוא"ו להמשיך  כדי הכוונה זה על כן גם דהיינו מצוה, לשם המצות  לעשות צריך  פסח  בערב ולזה שלם. השם ויהיה

יכולין  היו שלא אותן היינו הריקים, הכלים רצ"ל לגביה, חצבייהו עלמא כולי אייתו ולמחר כנ "ל. שלם השם ויהיה מצוה ויעשה

למצ"ה, הוא"ו להמשיך  כן גם שיוכלו כדי קדושתו מרוב להם שישפיע  כדי רבא לגבי אתו למצ"ה, הוא"ו בקדושה להמשיך 

עכל"ק . אמן. שלם השם ויהיה
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מצות על גם קאי המגילה שבקריאת  שהחיינו

בחי ' לאיזה זכינו  שבפורים והיינו חמץ, שריפת 

אז  אומרים וע"כ בעוה"ז בפועל עמלק מחיית של

זו ברכה וממשיכים מכוונים אנו ומשם שהחיינו,

פסח  בערב ומכוונים אנו שנזכרים  פסח ערב על

גם  שכנ"ל פורים, של בשהחיינו  חמץ בשריפת 

אך  עמלק , מחיית של בחי ' בה יש  חמץ שריפת 

מתגלית אין חמץ שבשריפת  עמלק  שמחיית  כיון 

רק  נפעלת אלא בעוה"ז בגילוי לע"ע עדיין 

א  ע"כ  הרוחניים בעולמות  אומרים בעליונים אנו  ין

אותה  מכוונים אלא בגלוי בפה השהחיינו

עולמות שכנגד  רוחנית בחי' שהיא במחשבה

עמלק  המחיית עתה נפעל ששם הרוחניים

החמץ]. בשריפת

ò"éæ àðøåáãðî î"ø  ÷" äøäî äìá÷ä

øàéáå [æé שישנה הקבלה את עפ"ז  עוד 

זי "ע  מנדבורנא הר "מ מהרה"ק 

בימי  שנשתכחו ההלכות מאות מג' אחת שהיא (שאמר

משה) של  חמץ אבלו סעודת  פסח בערב לאכול

[והביאור  בשעתו', המלך  שלמה 'כסעודת גדולה

שפורש  שמה להראות בכדי זה, על שמובא הפשוט

מהחמץ שסולד  מחמת אינו הוא מהחמץ (שכן

פסח  לפני טרחתם שלרוב אנשים הרבה אצל  הטבע

כבר  אצלם ישנה פסח בערב הרי מחמץ הבית  כל לנקות

מהחמץ) שאוהב סלידה דעתו מגלה אדרבא אלא

בסעודה  שרואים כמו  החמץ אכילת את עדיין 

מחמת רק ממנה ופורש  עתה, שעושה גדולה

חז "ל בדברי כן  וכדאי ' אסרתו (תורתשהתורה

הי"ב) פ"ט קדושים פר' איכהנים האדם יאמר  שאל

אלא  ואפשי אפשי  אלא חזיר  בבשר  אפשי 

אסרתו]. שהתורה

ìåèéá  ìò æîøî –––– ' åúòùá  äîìù  úãåòñ'

 ã"ëéôùå  äîçìî àìì  íåìù ìù ïôåàá 'éì÷ä

ô" òå [çé שערב שהיות פנימי ביאור ביאר הנ"ל

שזה  עמלק, מחיית של הזמן  הוא פסח

ג"כ  מקדימים ע"כ  הרי  החמץ, בביעור מעוררים

בראשונים שאי ' מחמץ, סעודה המאור לעשות  (בעל 

ז) דף דפסחים דתשביתובפ"ק  מ"ע שמקיימים דעה

חמץ  ביעור  ומקיימים החמץ, אכילת ע"י ג"כ

מחיית שאף בחי ' שיש  לעורר כדי  וזה זו , בסעודה

שמרומזים  קשים דינים של באופן תהא לא עמלק

עמלק  שמחיית  גבוה אופן  יש  אלא החמץ, בשריפת 

אל  גמור בביטול הקלי ' כל שיתבטלו  ידי  על תהא

בערב  שאוכלים החמץ שאכילת וכמו הקדושה

לגמרי החמץ ונכלל לעבודה"י לנו  מסייעת פסח

בער"פ בקדושה החמץ מאכילת שקיבלנו (שבכח

וכו') פסח ליל של העבודות  כל  את וכמש "כ עושים ,

מתגיירים  אם עמלק  שאף הרמב"ם בשם במקו"א

ע"י עמלק המחיית מתקיים זה ובאופן להרגם, אין 

ע"י העולם מן  לגמרי  וקליפתם טומאתם מחיית 

אוכלים  וע"כ הקדושה, אל לגמרי  שמתבטלים

בשעתו',ומתענ  שלמה 'כסעודת זו  בסעודה גים

בימי הקלי' כל ביטול של הגבוה האופן על לרמז 

ע"י שלא כולם שנתבטלו ע"ה, המלך שלמה

הגדולה  ההארה מגודל אלא דמים, ושפיכת  מלחמה

לגמרי כולם אליו נתבטלו שהע"ה בימי  שהיתה

וזה  דמים, ושפיכת מלחמה שום ללא שלום, בדרכי

אכילת של זו  בסעודה לעורר ומכוונים רוצים אנו 

כל  שיתבטלו אנו גם שנזכה פסח, בערב החמץ

אור  של באופן  לגמרי העמלק  כל וימחה הקלי'

ח"ו דמים ושפיכת  קשים בדינים צורך ללא ועונג

חמץ. בשריפת הנרמזים

ò"î  åðéîéá íéîéé÷î ïéàù øôåñ ù"øâä úðòè

 õîçä úôéøùá åúéáùúã

øéëæäå [èéהרמ"א דברי את ס"ג )בזה תמה (סי'

לשרוף חמץ לו  אין  (כגון שאם

חמץ) לו נשאר ולא באכילה החמץ כל ישרוף שכילה

שריפת תורת תשתכח שלא החמץ בו  שבדק  הכלי

הגר "ש  זקינו  לדברי  הרמ"א דברי  את וקישר  חמץ,

זי"ע זי"ע)סופר החת "ס מרן בן דקראקא שטוען (הרב

מצות דילן  חמץ בשריפת  מקיימים אנו שאין
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חלה  כבר  החמץ שריפת בזמן  שהלא תשביתו ,

א"כ  לגוי, שברשותינו  החמץ כל שמכרנו  המכירה

של  אלא שלנו , אינו כבר שורפים שאנו  החמץ

תשביתו, מצות  בו לקיים יכולים אנו ואין הגוי,

בשטר  להדיא הכותבים יש שע"כ הבאנו ובמקו "א

החמץ  את  בזה כוללים שאין החמץ מכירת

לקנות העצה כתבנו וכן הפסח, בערב שישרפו

מצות בו  לקיים מגוי  חמץ דבר  איזה זו בשעה

עצות מקיימים לא בנ"י רוב למעשה אך  השריפה,

מצות מקיימים אין סופר הגר"ש  לטענת וא"כ אלו ,

ביותר  עליהם חל וא"כ  החמץ, בשריפת  תשביתו 

החמץ  בו  שבדק הכלי לשרוף הרמ"א שכתב הדין

שאינו מי  [ואף שריפה תורת  תשתכח שלא כדי 

דברי את שמקיים י "ל החמץ בו  שבדק הכלי  שורף 

אלא  שלו שאינו  החמץ את ששורף  במה הרמ"א

את מקיים הזה החמץ את ששורף  שע"י הגוי, של

תורת תשתכח שלא זכר לעשות  הרמ"א דברי 

חמץ]. שריפת 

 úåøåãá  íéîùä ïî ïë åááåñù éîéðô  íòè

íéðåøçàä

 ô"òå] [ë הר"מ בהרה"ק  הקבלה בביאור הנ"ל

סובבו השמים שמן  י"ל מנדבורנא

שיעשו האחרונים בדורות  ישראל בכלל והנהיגו 

על  מתכוונים שאין בו  יפרשו ולא המכירה שטר 

יוצא שבזה פסח, בערב שישרפו (לטענתהחמץ

סופר) מקייהגר"ש  מצותשאין  החמץ בשריפת מים

בחמץ  התשביתו מצות  מקיימים ובע"כ  תשביתו ,

בבוקר החמץ)שאוכלים מכירת שחלה וי "ל (קודם ,

להורות האחרונים בדורות השמים מן  כן  שנסבב

אנו כבר  ראוים הגלות  אריכות  שמרוב וללמד 

ואור  עונג מתוך  הקלי' כל בביעור למחיית  (כמרומז

האכילה) שע"י ע"ה החמץ המלך שלמה בימי וכמו 

צורך (כנ "ל ) שום ללא לגמרי  הקלי ' כל שיתבטלו

התגלות מרוב אלא ח"ו, דמים ושפיכת בדינים

לגמרי אלינו כולם יתבטלו האלקי והעונג האור 

בב"א. ברחמים

 çñô ìéì øãñ

 úéááù øãñä  úëéøò  úãåáò úùåã÷

øàéá [ àעבודת בקדושת פנימי ביאור  מורנו 

שכ' הלשם, עפמש"כ  הסדר  עריכת

כל  את  ב"פ  פסח בליל שמכוונים הענין  את לבאר

ערבית, בתפילת  בביהמ"ד אחת  פעם הכוונות ,

כ' ומהרח"ו  הסדר , עריכת בעת  בבית  שוב ואח"כ 

שוב  וחוזרים מביהמ"ד ביציאה המוחין שמסתלקים

סילוק  שאין כתבו והתו "ח והרש"ש  הסדר, בעריכת

המוחין  כל נמשכין שבביהמ"ד  אלא לעולם, מוחין

אלו קיבל לא והלשם בחיצוניות, ובבית בפנימיות 

שבביהמ"ד  חדש ביאור  כתב אלא הביאורים

נמשכים  ובבית עליונים בעולמות  המוחין נמשכים

על  הלשם וכותב למטה, אלינו  והאורות המוחין

ולכאו ' זה, סוד  גילוי על בעדי יכפר שאלקים זה סוד

שצריך  זה סוד  שבגילוי האיסור מהו צ"ב הדבר 

כפרה, ביותר עבורו גדול  סוד גילוי על  רק נאמר (שזה

לגלותו) .שאסור

íéæçåàùëù  ì"æéáø  ìù  åùã÷ éøáãá ääéîúä

 úå÷ìà  íéæçåà äöîä

øàéáå [á רביז"ל דברי בהקדם מורנו  בזה

מצה  שכשאוחזים בקדשו שאמר

ביד  אלקות אוחזים זה ãéביד  לשון באמת והנה ,

חפץ  שום על לומר  אסור שהלא תמוה, נראה

ספר  על ואפי ' בגילוי , אלקות שהוא בי "ע מחפצי

עליו לומר אסור ביותר  המקודש חפץ שהוא תורה

_________________________

"אז יד . ביד. אלקות אוחזים ביד מצה כשאוחזים ואמר, בפסח , במצה פעם והחזיק תפס רבנו בזה"ל, נא) (ב' בשש"ק אי' כן

ע"כ. האנט ". דער אין גאט  מען האלט  האנט  דער אין מצה מ'האלט
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במקו "א  בארוכה וכמ"ש  בגילוי , אלקות  שהוא

וחיוהי 'איהו  ששם באצי ' רק  הוא ש'אלקות'

דאצי ' דהכלים הגבול שאין בהון ', חד וגרמוהי

מ  אלא בהם המתאחד  האוא"ס על תגלה מסתירים

דאצי ' שהכלים גבול, באינו הגבול יחוד  באצי '

אלקות, נקראים וע"כ  בגילוי באוא"ס  מיוחדים

בגלוי אלקות אינם העוה"ז חפצי  כל (ולומר משא"כ

עבודה  איסור הוא בגילוי אלקות  שהוא מהבי"ע חפץ על 

ח"ו) .זרה

 úå÷ìàá íéñôåú äöîä é"òù ì"æéáø úðååë

äåöîä øåà é"ò íìòäá äöîá úæðâðù

 ì"öå [â ג"כ שהאריך כמו  היתה רביז "ל שכוונת

אחרון  בקונטרס  התניא קנו)בעל (עמוד

המה  אלקים מעשה המצוות ש 'מעשה לבאר

כהלכתוåè וכו ' ומנענעו  האתרוג ש "כשתופס  עד  ,

דאצי ' מנוק ' בו  המלובש חיותו ממש תופס הר"ז 

אין  בכ"ז  אך  ב"ה", המאציל באוא"ס  המיוחדת

שכשעושה  נהיה שכן  אלא בגילוי  לאלקות הכוונה

בו, המלובש  באלקות בהעלם ואוחז  תופס המצוה

המצה כשתופסים בפסח בה וה"נ לקיים כדי (היינו

כהשיטות רביז"ל  שסובר ונראה מצה, אכילת  מצות 

מצה) דאכילת מצוה מקיימים הפסח ימי ז' שבכל 

אור  ע"י  בו  המלובשת  באלקות בהעלם תופסים

דהמצוה  שאור  בו, שנתלבש  המצוה של האלקי

אורו את  הש "י  מאיר  מצוה שבכל אלקי , אור  הוא

וחיבור , צוותא מלשון מצוה עמה, ומתאחד

ואכמ"ל ) עצמם, דאצי' הכלים בחי' הם .(שהמצוות 

ì" úòìã øåàî äøàä 'éçá ùéù æîø ì"æéáø

äöîá

 íðîàå [ã בלשון השתמש שרביז"ל י "ל

המצה  כאילו  ממנה שמשמע

אלקות היא לאמרו עצמה אסור זה דבר שבאמת  (אף

מבי"ע  חפץ על  לומר ע"ז איסור שזה ח"ו, כפשוטו שהוא

כפשוטו) אלקות  בלשון שהוא השתמש רביז "ל ובכ "ז ,

כפשוטו)כזאת  שאינה שבאמת  עליה לומר (שנצטרך

שמעין  אור  למטה מאיר פסח שבליל לנו לרמז 

_________________________

תפלה טו. וכש "כ מרכבה מעשה ואפי' ת"ת  מבטלין אחרים ע"י לעשות  שא"א מצוה לקיום והנה שם, התניא בעל הרב זל"ק 

זאת  ועוד כנ "ל. והטעם שכליים ודו"ר מוחין בחי' מעשיות שהיא המצות מעלת וגבהה גדלה מאד על שבאמת לימודם וכן

במציאותן  אלא העליונות במדות אפי' דבק איננו מ "מ מדותיו ע"י בו ולדבקה דכתיב הגם כי שכליים דו"ר שהן המוחין מעלת 

כ"א  ית ' ממנו החיות  והתפשטות  באורו בי' תפיסא מחשבה דלית  ב"ה א"ס  באור וכש"כ ואפר עפר ואנכי וכמ"ש במהותן ולא

משיגים  הנאצלים עלולים לבד כו' צבאות ה' ק ' ק ' קדוש כמ"ש לעליונים אפי' במהותו ולא כולם את שמחיה שהוא במציאותו

וראית  ע "ה רבינו במשה כמ"ש דאצי' בנשמות אפי' בנבראים לא אבל הפרצופים בהתלבשות שבע"ח  הסדר כפי בעילתו כ"א

משא"כ כו'. אחורי המה את  אלקים מעשה המצות ועצמותן מעשה  ממהותן לבי"ע  דאצי' מכלים השתלשלות בדרך  הנה

מבחי' והיינו דז "א [פנימים] [פנימית] דחסדים ועצמותן ממהותן הקב"ה בהן הלביש ומיניו אתרוג עד"מ  כמו דחיצוניותן

בנפשו  למצוא יוכל לא בגוף שמלובשת  מאחר דאצי' נשמה לו יש  אפי' האדם משא"כ מעשיות מצות בכל כנודע  חיצוניותן

מקיף  בחי' שהיא אבי"ע  העולמות  בכללות  חיה בחי' היא האצי' (כי דאצי' דז"א החסדים פנימית  של ועצמותן מהותן ולהשיג

דוקא. נבואה בדרך הוא אחורי את וראית  ומ "ש  שכליים. ורחימו דחילו ע "י מציאותן כ"א כלל) בכלי מתלבשת  ואינה מלמעלה

שהוא  האלקות  במהות  כלום להשיג לנברא שא"א לפי הטעם והיינו משפטים). פ' בר"מ כמ "ש  הגשמיות  התפשטות  (שהוא

חיצונית  ממהות  ונשתלשלה נמשכה חיותו עד"מ האתרוג משא"כ אמיתית. ודביקות ותפיסא הלבשה זו אין השגה ובלי הבורא

דז" דנוק' יו"ד דכלים (והן לבי"ע  ירדו דאצי' כלים למ"ד כי באצי' הן הפירות שכל בע"ח  כמ"ש אלקות  בחי' שהוא דאצי' א

אלקות  בחי' שהיא בעשי' נשמה נעשו דאצי' הכלים כי במהות  מהות  דעשי' בנוק ' התלבשות ע "י העולם) נברא שבהן מאמרות 

האתרוג  נתהוה דעשיה דנוק' הכלים במהות הנשמה מהות התלבשות וע"י והנאצל המאציל חד וגרמוהי איהו שבאצי' לפי ממש 

המאציל  "ס  א באור  המיוחדת דאצי' מנוק' בו המלובש חיותו ממש תופס "ז ה כהלכתו ומנענעו האתרוג  כשתופס נמצא 
"ה  עכל"ק .ב וכו'. מהותה ולא מציאותה אלא הסוד. היודע אף ותופס משיג אינו בכוונתו משא"כ .
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שבליל  בפע"ח מהאריז"ל גם וכדאי ' לבוא, לעתיד

בחי ' שזה התחתונה, בעשיה אף יחוד יש  פסח

כאצי ' הבי "ע אף  יהפך שאז לעת "ל של הדרגה

שאיהו באצי' כמו אוא"ס  גילוי  בבי "ע אף  שיאיר 

שכאילו לרמז אפשר וע"כ  בהון, חד וגרמוהי וחיוהי

מדרגה  גילוי  ניצוץ איזה שיש  אלקות היא המצה

יגלה  כבר הבי"ע אף  לעת "ל והרי  במצה, דלעת"ל

בגילוי. אלקות 

åðéìò øéàîù  äìéâù  ìò 'éãòá øôëé íé÷ìà'

'éöàã  äâøã 'éçá ïéòî øãñä  úãåáòá

äæå [äבבית הסדר  שבליל הלשם בכוונת  ג"כ י "ל

היינו, עלינו, העליונים האורות  ממשיכים

דרגה  מעין באצי ', כמו  ומעין  בבחי' בעשיה אף זווג

לאלקות, יהפך  הבי"ע שאף  דאי'דלעת "ל  מה (ובבחי'

כל עושים וע"כ  יאיר, כיום לילה פסח שבליל בספה"ק

המצוות שנעשים השנה מכל היפך בלילה, המצוות 

שאף בחי' מתגלה פסח שבליל  והיינו דייקא, ביום דהיו"ט

ומגלה  מאיר שהוא יאיר, כיום לילה שבבחי' הבי"ע

יום) בחי' שהוא האצי' עולם כמו מובן אלקות ועפ "ז ,

בעדו, יכפר  שאלקים זה סוד על הלשם מש"כ 

כפשוטן  שהם כאלו  דברים לומר  אסור שבאמת

של  זו  לדרגה עדיין זכינו לא שעתה שבודאי  ח"ו ,

כעין  מסוימת הארה בחי ' איזו  רק  ויש  לעת "ל,

סוד  גילוי  בעדי יכפר שאלקים כותב וע"כ  לעת "ל,

שזה כזה כפשוטו ולפרשו בו לטעות  השומעים (שיכולים

כנ "ל ) .אסור

ùã÷

ùåãé÷ì ñåë  ç÷éì íà  íé÷éãöäã  íéâäðîä 'á

 úéëåëæî åà óñëî

øîà [ à מקאמרנא אדמו"ר כ "ק בשם מורנו 

מרובה)שליט"א נופך  שביאר (בתוספת

זי "ע  מצאנז  חיים הדברי  מרן  למנהג פנימי ביאור

העשויה  כוס  דוקא פסח דליל לכוס  לקחת  שהידר 

ברמ"א המובא ע"פ טעמו [ובפשטות (סי'זכוכית

ס"י) יש רעא וע"כ  הקידוש  בכוס עיניו ליתן שיש 

הכוס ], דפנות  דרך היין  שרואה בזכוכית הידור 

דליל  לכוס  ליקח מהדרים היו הצדיקים רוב משא"כ 

הפנימי הטעם וצ"ב מכסף, העשויה נאה כוס הסדר

בשער  האריז "ל עפמש "כ בזה וביאר  המנהגים. לב'

ע"ד )הכוונות  קטנות(פב אל א' בכוס  לכוין שיש 

הנכנסים הב' דאימא חג"ת של והלבושים הכלים (שהוא

וה' אלקים בגימ' הוא שהכוס יכוין וע"כ  בז"א עתה

אכדט"ם  דאותיות סוד הם הכוס את האוחזים אצבעות 

אלקים) תמורת ש "נלע"ד – הרח"ו וממשיך ,

וכו ' א' קטנות  הם אצבעות ה' כי ממוז "ל ששמעתי

שכתבתי  מה על אלא זה על לסמוך אין (היינו אבל

הב') קטנות בסוד  הם האבצעות  שה' לעיל מש"כ כיעל

מפי ששמעתי  העת  מן בקונטרס  כתוב מצאתי

עכ "ל. מוז"ל"

íù –––– íéîçøä ìù äâøãä ìò æîøî  óñëî ñåë

í"èãëà

äðäå [ á עליה שסמך העיקרית  שמועה לפי

הכוס  שענין  ידיו את מהרח"ו

שהוא  הב' לקטנות  שייכים בו  האוחזות והאצבעות 

ונקרא  רחמים הוא זה ששם אכדט"ם, שם כנגד 

וכו ' שם נאחזים החיצונים שאין  חיים אלהי "ם

האריז"ל ) שם הצדיקים (כמש"כ אלו מנהג מובן  הרי 

בכוס  שאין לרמז יפה, כוס – מכסף  הכוס  שעשו 

הדינים. אחיזת  שום

 úåòáöàù å"çøäî  ÷éúòäù ä÷úòäá á"ö

'à úåðè÷ 'éçáá ñåëá  úåæçåàä

 íðîà [âאת גם העתיק  שמהרח"ו חזינן  מאידך

לו שאמר לפענ"ד לו  נראה שהיה מה

הם  הכוס את  האוחזות  האצבעות שה' האריז"ל



תשע"ז  הפסח חג ימי דא"ח כהליקוטי

של  אלקים בבחי ' הוא א' שקטנות א', קטנות  בבחי '

במהדו"ק  גם להדיא אשכחן מזה ויותר  הדין, מדת

קטנות על א' בכוס לכוין שיש  שכתב הרש "ש של

בכולם א' יש וא"כ א' בכוס ג "כ  נכללים כוסות הד' (וכל

דהרש "ש ) למהדו"ק  א' קטנות  הדברים בחי' ולכאו' ,

א' קטנות  האריז "ל דברי  פשטות לפי דהלא צ"ב,

להדיא  האריז"ל שמבאר  וכמו לכרפס , רק  שייך 

הא' קטנות את  מתחילה פסח בליל להכניס  שא"א

תכלית החיצונים נאחזים ובו  גמור דין שהוא

פסח  בליל עתה לכוין צריכים ואנו  האחיזה,

החיצונים  אחיזת שהוא החמץ את  להשבית 

על  לכוין  אין וע"כ  אלקים, שנקרא הא' בקטנות 

של  המוחין  כל נכנסו שכבר  אחר אלא א' קטנות 

וא"כ  הב', גדלות  ואח"כ  הב' וקטנות  הא' גדלות 

הרש "ש כתב הרח"ו(במהדו"ק )איך כתב וכן

באצבעות לכוין מהאריז"ל כן ששמע שנעל"ד 

הא'. קטנות על בכוס  האוחזות 

 ãåñé ––––  äèåùôä  äðåîàä ãåñé –––– 'à  úåðè÷

 úåãäéä

øåàéáäå [ãחסידות בספרי  עפמש "כ י"ל בזה

אינה  א' שקטנות בחי' שיש  חב"ד

על  א' קטנות  מרמזת  אלא דין , בחינת על מרמזת 

אמונה  האמונה, פשטות של היסודית  מדרגה

זאת הבחנה ולפי  היהדות, יסוד  שהיא הפשוטה

תיקון  של הענין דוקא הוא פסח ליל ענין  עיקר הרי

כהונת ברית  בספה"ק וכמש "כ האמונה, פשטות

הנפש  תיקון  כנגד  הוא שפסח חכם, ובתורת  עולם

בזה  וכמש "כ המלכות , תיקון – הנהי"ם תיקון  –

ברכות  עמ"ס יעקב דףבשארית מברכין כיצד  (פרק 

יג ) מאמר ע"א היא לח בפסח העבודה עיקר  שע"כ  ,

דפסח  א' וכדאי 'בליל המלכות, בבחי ' שהלילה ,

זה  בלילה הרבה ועוסקים בלילות ', 'ואמונתך 

יציאת סיפור  לספר עול, קבלת של בעבודות

הנראית עבודה שהיא הקטנים לילדים מצרים

בקבלת זאת ועושים המוחין, קטנות א', כקטנות

כבר עול היודעים לגדולים יצי"מ כשמספרים שכן (ומכל 

עול ) קבלת  בבחי' זאת שנעשה הסיפור כל וכ "ז את  ,

הלילה  עבודת שעיקר הבחנה שיש  כנ"ל מוכיח

מלכות עול קבלת  של המוחין  את לקנות  היא

כל  יסוד  שהיא הפשוטה האמונה יסוד  בחי ' שמים,

הגדלות עם קשורה דקטנות  [שהקטנות  התורה

שהאמונה  בתחילתן, סופן  נעוץ בבחי ' דגדלות,

העליונה  היא ובשרשה ביותר  למטה היא הפשוטה

דא"ס ]. מלכות בבחי' ביותר

æ" ôòå לענ"ד שנראה הרח"ו מש "כ לפרש יש

ענין  בכוס שיש  מהאריז"ל ששמע

א' כנ "ל )דקטנות דהרש "ש  במהדו"ק  שאין (וכ "כ 

אחיזת בה שיש  הא' הקטנות בחי ' אל הכוונה

והחיצונים אלא הדינים מכוונים אנו אין (שאליה

וכנ "ל ) מבחי 'בכרפס הא' קטנות אל הכוונה אלא

עיקר  והיא הכל שורש שהיא הפשוטה האמונה

עבודת את  בה פותחים אנו וע"כ הלילה עבודת 

שבסדר,הסדר  העבודות מכל הראשון הוא (ש'קדש '

לקטנות הכוס את האוחזות באצבעות מכוונים אנו ושם

הכל ) יסוד שהיא הפשוטה האמונה מבחי' .הא'

äðåîàä  ìò æîøì –––– úéëåëæ ñåëã øåãéä

äèåùôä

 äæáå [ä ליקח שהידר  חיים הדברי מנהג א"ש

זכוכית שכוס  לקידוש , זכוכית כוס

הפשוטה  האמונה ענין  על מרמזת  פשוטה שהיא

בכוס  שרמוזה הא' הקטנות ענין  (באצבעותועל

הכוס) את  למה האוחזות הנ"ל ענין להסמיך  ויש  ,

שליט"א  הרצמ"ז הגה"צ ידי"נ בשם ששמעתי

מיעוט  מבחי ' שאמנם שלו  הסדר אחר שאמר 

מסתמא  הרי הסדר בליל וקיבל שהרגיש  האורות

אך  בנ"י , מכל פחות הכי הסדר היה שלו הסדר

קיום  בעצם א"ס עד  ושמח עצמו  מחזק  בכ"ז 

הגדולים  שהאורות  יודע כי  לקיים, שזכה המצוות 

קיום  פשטות  לעצם כלל מגיעים אין שבעולם

בעל  בזה [וכמש "כ הבורא רצון  לעשות  המצוה,

הגן  ענין  שכל מדרושיו בהרבה בארוכה התניא
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בחי ' שהוא השכינה, מזיו  נהנים בחי ' הוא עדן 

האורו של אך התענוגים שבמצוה, המאירים ת

טובים  ומעשים תשובה של אחת שעה יפה

והעונג  הזיו  שכל העוה"ב, חיי מכל יותר בעוה"ז 

אינם  המצוה מאורות  עדן בגן  המאירים והאורות 

שבמצוה  אלקות מהות עצמות  לעומת כלום

היא  הלילה עבודת  שכל הנ"ל בבחי ' וזהו  עצמה],

הפשוטה, האמונה עצם את נקראתלבנות  (שהיא

בלשון  עיבור ובבחי' א', קטנות מסוימת  בבחי'

המצוה המקובלים) קיום עצם על מרמז  שהוא ,

היותר  האורות וכל הכוונות  שכל עול, בקבלת

המצוה, עצם של זו  לדרגה מגיעים אין גדולים

הכל מן למטה נראית  שהיא מלכותשאף  (בבחי'

הכל תתאה) ומעל בשורש  למעלה היא מ"מ

השגה  שום בו  שאין אלקות  מהות  עצמות בבחי '

נדבקים  רק אלא כלל, ביה תפיסא מחשבה ולית 

בביטול  פשוטה באמונה מצוותיו  קיום ע"י  ית ' בו 

הגמור .

ñôøë

 ñôøëì ïåðö ç÷éì  åéáà âäðî

åæá [àג'(תשעז)השנה לכרפס מורנו  לקח

לא מינים יחד  שבכולם משהו אחד  (מכל

כזית ) עדיין אביוהיה כמנהג צנון היינו  בזה , (לקיים

אמך ) תורת  תטוש  ואל  אם כיבוד [ואף מצות ,

שלמה ס"ה)שבחכמת  תעג שיוצאים (סי' כתב

מרור יד "ח שיוצאים בצנון ירק  לכרפס ליקח אין (והלא

מרור) יד "ח אדם בו בנשמת למש"כ  שחששו  יש וכן ,

נא) חי(כלל  לאכלו  הדרך ואין חריף  שהוא דצנון 

בצנונות מ"מ שהכל, ברכתו  הפת בו ללפת אלא

יוצאים  שאין  בודאי  חריפות  בהם שאין  הקטנים

שהם  בפה"א, ברכתם וכן  מרור, יד"ח בהם

נהגו וכן  שו"ע בקיצור אי' וכן חיים, כשהם נאכלים

גדולי ועוד מסיגוט, יו "ט והקדושת  מצאנז  הדב"ח

לכרפס צנון  ליקח לשבתישראל בפייט משמע (וכן

].הגדול )

 éáøò ïåùìá  íéàø÷ðù àéìéæàøèòôå éøìñ

 ñôøë

ç÷ìå [ á שי "א ופעטרזיליא, סלרי – מינים ב' עוד 

האריז"ל  וכמ"ש דחז"ל, הכרפס שהם

נקראים  אלו ומינים דחז"ל, הכרפס דוקא ליקח שיש

הסלרי [ועל כרפס בשם הערבים אצל היום עד

ואמרו הישמעאלים אצל התלמידים אחד שאל

ועל  כרפס , בשם אצלם היום עד שנקראים

בהגהה  המנהגים בטעמי כן העיד הפעטראזיליא

שנקראים  ז "ל מרגליות הריא"ז בשם תקי"ז לאות

כרפס ]. ערבי בלשון

 ñôøëì à"åôú ç÷éì ïéà

êà [â שבזמן מורנו  אמר תפוח-אדמה לגבי 

הדעת יותר והתברר  התחזק האחרון

מהאויר  הגדלים ופטריות ככמהין  שהכל שברכתו 

הדב"ח  ומרן  מראפשיץ הרה"ק כידוע סברו [שכן

כתב  וכן  משה, הישמח ובעל רב השינאווער ובנו

תלמידי מגדולי מאחד  אי' וכן  מקאמרנא הרה"ק 

א"ש מהר"ם ה"ה יהודא החת "ס  זכרון בס' (כמובא

ע"ב) כג  דף  תשיד אצל מהדו' התברר שכן  ,[

אפשר  אי הירח אדמת  שעל בדורינו החוקרים

מיני קולטת שם האדמה שאין  דבר, שום לזרוע

על  וכן תפו "א, שם לגדל אפשר  ובכ "ז צמחים,

גדלים  שהם וחזינן  תפו"א, לגדל אפשר  גירושין 

עמ"ס  יונה רבינו  תלמידי בפי' להדיא ואי' מהאויר,

הרי"ף )ברכות  מדפי ע"ב "אותם (כח הם שכמהין

õøàä שמצויין  ïîåùî ïéàøáðå  ò÷ø÷ä úçú

מדבריהם  משמע וכו '", טורמח"ש בלע"ז ונקראין

הגדול התפו "א כמו הם הקרקע úçúשהכמהין 

שהכל. וברכתן
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 õçé

 úøáãî  äîöò äöîä

øéëæä [ à שפירש זי "ע החת "ס  זקינו דברי  את 

עוני לחם המצה שנקראת הטעם

עני  של  שדרכו – לשנים המצה את  חוצים (שע"כ 

הרבה,בפרוסה) דברים עליה שעונים חז "ל ודרשו 

אלינו, מדברת  בעצמה שהמצה החת "ס  בזה ואמר 

של  דבריה על אנו שעונים היינו  עליה, עונים ואנו

מהצדיקים  אחד ואמר  הרבה, דברים המצה

מדברת המצה את בעצמו  שמע שהחת"ס שבודאי

כזה. פירוש  לומר  יכול היה וע"כ

 çñô ìéìá ñ" úçä ìöà  åéäù  íéìåãâä  íééåìéâä

íðîàå [á בליל אצלו  שהיה החת"ס על ידוע

אצלו ראו  שלא גדולים גילויים פסח

השנה בבחי'כל עצמו את מאד מסתיר היה השנה (שכל

מסירו) היה פסח ובליל  פניו על  מסוה תמיד מניח ,שהיה

ל  משפחתו בני יכולים היו שלא בפניווכדאי' הסתכל

באור  כ "כ מאירים הק' פניו  שהיו  הסדר, בליל כלל

כמו פניו, על להסתכל שייך היה שלא נורא יקרות 

בתקפה  מאירה כשהיא החמה על להסתכל שא"א

קיבלה  לא פסח לפני מזה ששמעה מכלותיו [ואחת

וכמה  הק' בפניו  להביט תצליח שהיא ואמרה זאת

אי ' וכן  זאת ]. א"א שבאמת ראתה אח"כ  שניסתה

למרחקים  ההגדה באמירת נשמע הק ' קולו שהיה

בכל  כן  דרכו  כלל היה שלא מה קריה ברחובות

כ"כ . קולו  להגביה השנה

 é"øàáù íéúáä  ìòî  ì"åç ìù  íéúáä ïåøúé

 òåãéå [â שכל החת "ס  שאמר הפלא דברי  עוד

פסח  בליל ההגדה את  שאמרו בית 

הוא  ועתיד  הכנסת בית כמו בזה מתקדש  הוא הרי

ז"ל  חכמינו  בדברי כדאי' ישראל לארץ לעלות

ע"א) כט דף  שבחוץ (מגילה כנסיות  בתי  שעתידין 

ע"פ  מורנו  בזה והוסיף  ישראל, לארץ לעלות  לארץ

תהלים המדרש  במס'דברי  במהרש "א אי' (וכן

עתידים מגילה) מחו"ל שיגיעו  מדרש  שהבתי 

של  בחי ' בזה יש וא"כ המקדש, מבית חלק  להיות 

מדרש  הבתי על שהלא החושך , מן האור יתרון

יהיו שהם נאמר  לא ישראל שבארץ הבתים ועל

שהדבר  ונטען  שנדחה לא [אי המקדש מבית  חלק

המדרש  בתי על ורק החת"ס)ק "ו ] לדברי (והבתים

בתוך  שהיו  אלו שדייקא והיינו  כן , נאמר שבחו"ל

חלק  להיות  האור ליתרון  יתעלו חו"ל של החושך

מביהמ"ק .

 ïáø÷î úéæë  åìëàù  íé÷éãöäî úåéùòî øåàéá

 çñô

äæáå [ã מצדיקים שאי' בהמעשיות ביאור י "ל

ספר  מוהר"ש  העיד  וכן הדב"ח (מרן

החת"ס) אביו אצל  שהרגיש דקרקא שראוהרב

אותו שאוכלים האפיקומן  אכילת  בשעת  עליהם

שקיבלו בזה ופירשו  בשר , כזית  שאוכלים כמו

אליהו שמקריב פסח מהקרבן  פסח בשר כזית

קשה  ולכאו' העליון , בביהמ"ק  זל"ט הנביא

חוץ  פסח קרבן  לאכול אסור  הלא דסו "ס 

שכיון  י "ל אלא בחו "ל, אכלוהו ואיך לירושלים,

כבר  הרי מביהמ"ק  לחלק  הבית  יהפך שלעת"ל

לאכול  שאפשר  ירושלים קדושת כמו  בו  יש עתה

פסח. הקרבן בו

 ãéâî

 øéòá à÷åã æ"òì ïåùìá  äãâää  äøáçúð òåãî

 ïàãðàì

øîà [ àברמ"א שמש"כ  ס"ו מורנו  תעג  )(סי'

כל  את שעשה מלונדר "י  הר "י  בשם

והקטני, הנשים שיבינו  כדי  לע"ז  בלשון  ההגדה

ימינו, של לאנדאן  הבירה עיר הוא ש'לונדר "י '

זה ענין  מדוע פנימי ביאור  שי"ל (דתרגום ואמר

לע"ז) בלשון לאנדאן ההגדה בעיר דוקא נתגלה



לנפשך  חכמה דעה כח

חג בימי שם להיות  שנה מידי מורנו נוסע שאליה (העיר

חיבר הפסח) מלך  המקדש שגם שמצינו מה בהקדם ,

לאנדאן , בעיר הזוה"ק  על הגדול וביאורו חיבורו

על  חיבורו תחילת חיבר  זי"ע הסולם בעל וכן

בכ"ז . וצ"ב זו, בעיר הזוה"ק

 úåëìî 'éçá –––– ìàøùé õøà ééàî ïàãðàì

 é"øàã úåëìîã

ì" éå [á ע"פ מרדכי לבושי בספר  מש "כ ע"פ 

בגיטין התוס ' רבי דברי  ד "ה ע"א ח (דף 

שממול יהודה) האיים שכל יהודה ר ' בשיטת שס "ל

שגם  יוצא שעפ "ז ישראל, כארץ דינם ישראל ארץ

וכמו ישראל, ארץ מאיי  היא לאנדאן העיר 

הגבול  שמודדים ע"י  זמנינו בספרי  בזה שמבארים

לאנדאן  נכללת  שאז באלכסון  אר"י של הדרומי

אר "י  .(ואכמ"ל )ממול

æ" ôòåהמלכות בבחי ' היא שלאנדאן מובן 

אר"י של התחתונה דמלכות בחי' (היינו

אר"י) קדושת בבחי 'של  הוא התרגום סוד  שגם וידוע ,

לע"ז לשון כל וכן  המלכות , שהוא ספי ' לה"ק  (לעומת

הז"א) העיר בחי' וע"כ  דמלכות , המלכות  בבחי' הוא

וכן  ללע"ז , ההגדה תרגום לענין  מסוגלת  לאנדאן 

כידוע  שנכתב שבזוה"ק  הסודות  לביאור מסוגלת 

בבחי ' הוא דהזוה"ק  התרגום וביאור  תרגום, בלשון

הנ"ל. מקום לזה שמסוגל דמלכות  דמלכות האור 

בל"נ] בסייע"ד יבא [המשך

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá



הלכות  כט לקוטי 

הלכות  לקוטי

'ä äëìä  øçùä úåëøá ' ìä úåëìä éèå÷éìá  øåòéùà

(692 'ñî ÷" äìá  íéøåòéù ––––  ïåùìä ìå÷á øåòéùä øôñî)

äöîì  õîçî  úëôåäù  äãå÷ðä

òåãé [ à הזוה"ק ע"א,מש "כ רנב דף פנחס (פר'

שם) למצה וברע"מ חמץ בין  שהחילוק

ולהפכה  אותה לחתוך שיש  דחמץ, ח' באות  הוא

למצה  החמץ נהפך  ובזה שנהפך áל-ה' והנקודה ,

שמשרע"ה  משרע"ה של הנקודה סוד  הוא לה' מח'

כח  היא שחכמה [כידוע החכמה בבחי ' הוא

'ונחנו שאמר  משרע"ה בחי ' מ"ה, כח הביטול,

כמש "כ  הפתיחה, כח לה יש שהחכמה מה'],

את פותחת  היא והחכמה שערים', פותח 'בחכמה

וכמש "כ  ה', לאות  אותה ופותחת הסגורה הח' אות

רטו)בלקו "מ סי' שמד (קמא בין עומד  שמשרע"ה

ש'משה' שמ"ה)לרצון, לבין (גימ' 'שמד ' בין  הוא

שמ"ו בגימ' שהוא שמשרע"ה â 'רצון ' [והיינו ,

_________________________

בוריו א. על השיעור להבין והרוצה רטו, סי' בלקו"מ התורה על מיוסדת  בלקוה"ל זו הלכה תשע"ז . צו פר' וערש"ק ליל נאמר

בפנים. ההלכה כל וילמד בלקוה"ל יעיין

דאתאחד ב. חיה דא חית, גער עמים, בעגלי אבירים עדת  קנה חית  גער לא) סח , (תהלים ואמר, פתח  שמעון רבי הזוהר, זל"ק 

מאי  דרומי, קרתא אתבני ועליה רבא, בימא קנה ונעץ גבריאל בא פרעה, בת  מלכא שלמה דנסב דביומא תנינן, קנה, עשו, בה

איהי  כך  ובגין רבא, בימא דנעיץ קנה איהו ודא דקדושה, דאחדותא זעירא סטרא ליה דאית  בישא, חיה דהאי דכורא דא קנה,

קודשא  דזמין קנה, תו מלכוון. לכל וראש שולטנותא קנה קמלו, וסוף  קנה ו) יט , (ישעיה כתיב, דא שולטנו ועל עלמא, על שלטא

דתבר  כיון דחמץ, ברזא וכלא לזנייהו, שלטנין כמה נפקו ומינה שלטא, איהי במצרים חזי, תא דא, כקנה ליה לתברא הוא בריך 

דתבר  אלא אתוון, אינון מצה ואתעביד מחמץ, ח ' תבר מכלא, זעירא בחוטא במה, מצה, ואעיל חמץ, אפיק הוא, בריך  קודשא לה

ואתעבר  ח ' תבר כנימא, זעירא בחוטא אתבר, במה דא, כקנה לאתברא דנוח קנה, חית  אקרי דא ועל חמץ, דאקרי חיה דהאי ח '

בריך  קודשא וזמין ה', ואתעביד חמץ, ח ' ואתבר הוא, בריך קודשא בה גער קנה, חית גער כתיב, דא ועל מצה, והוות מאיתנה,

יבא  בחזק אלהי"ם יהו"ה הנה י) מ, (ישעיה הנה, וישתאר מקנה, דק' רגליה יתבר דא , כגוונא קנה, לההוא ליה לתברא הוא

יעבר  איהו לפניו, פעולה ואיהי לה, דיתבר ק' דההיא פעל דא ופעולתו, מאי לפניו, ופעולתו אתו שכרו הנה לו, מושלה וזרועו

עמ'. באותו שם ברע "מ  גם ועיין עכל"ק. וגו'. הנם הנה לציון ראשון מא) (שם, הנה ויהא רגליה

רצג),ג . ובאד"ז  ע "ב, קלו נשא אד"ר (עיין דינים בתי וארבעה עשרים יש כי פדיונות, מיני וארבעה עשרים שיש  דע  שם, זל"ק 

אחד  כל לא כי שעושין, הפדיון מועיל אינו לפעמים כן על שם, שיש  הדין להמתיק מיחד פדיון יש דין ובית דין בית  כל וכנגד

לאותו  המיוחד הפדיון עושה כשאינו כן ועל כולם, עושה אינו אותם יודע אם ואפילו פדיונות, וארבעה העשרים כל יודע  ואחד

העשרים  כל להמתיק ויכול דינין, בתי וארבעה העשרים כל את  שכולל אחד פדיון שיש דע, אך  מועיל. אינו זה ידי על הדין,

ב  כמו הרצון, מצח  התגלות בחינת רצון, עת צריך  הפדיון  ולזה דינים, בתי עת וארבעה וכו', תפלתי "ואני בחינת במנחה, שבת 

ופעמים  הפדיון, זה שידע  בדרא חד אם כי נמצא ולא הפדיון, זה יודע  אחד כל לאו הצדיקים, אפילו אך  ס"ט ) (תהלים וכו' רצון"

פעם  בכל לאו כי כזה, לפדיון מאד תאבים למעלה גם כי מחמת  וזה מועיל, אינו כן פי על אף  פדיון, עושה הצדיק כשזה אפילו



לנפשך  חכמה דעה ל

הנפילה  שהיא מהשמ"ד ישראל נשמות את  מעלה

אור  אל משרע"ה אותם ומעלה ביותר, הגרועה

העליון  הכתר)הרצו "ן  הגדולה (אור העליה שהיא

ביותר ].

 æ" òìæå –––– øúåéá äìåãâä äåöîä é" ùä úòéãé

 çîä  õéîçäì øåñéàä

åðééäå [áידיעת ע"י היא עבודה"י שעיקר

אביך  אלקי  את  'דע כמ"ש  הוי "ה,

שהיא שלם', בלבב ה')ועבדהו  המצוה (ידיעת

'וידעת [מצוות  כדוגמתה שאין  ביותר העליונה

עוד' אין  האלקים הוא ה' כי  לבבך אל והשבת  היום

זי "ע  מצדיקים מדבר ãואי' למעלה עוד  שאין  לפרש 

מצוה  שיש  שכמו  זלע"ז  הרי גיסא ומאידך  זה],

כך  ה' וידיעת  להשגת  המח עם להשתמש גדולה

שזהו המח, את  לחמץ הגדול האיסור יש  זה לעומת

החקירה  למשל כמו  אסורות  לחקירות  נכנס כשאדם

שהאדם  הכוונה ובעיקר וכו ', לאחור  ומה לפנים מה

לתוך  באלקות  המחשבות מתוך  להכנס עלול

שנחשבים  עיונים מיני  כל שהם אסורות , חקירות 

לעצבות עי "ז  ונופל שמד, ולבחי' זרה עבודה לבחי '

נופל  אך  לקדושה שנכנס חושב והוא שחורה, ומרה

ה"י. חיים מאלקים ומתנתק שמד  לבחי' להיפך  ח"ו 

 áá  õîç øåñéà æ" ò øåñéà –––– éãé  íöåòå éçë 'éç

ä" òøùîå [âאת ומנקב לרצון שמד בין עומד 

את ומעלה למצה, והופכו  החמץ

דקדושה  הרצון להארת  שיזכו ישראל נשמות 

דרעוין , לרעוא ושיזכו  משיח, הארת בחי ' שהוא

ע"ז  מיני  מכל ישראל נשמות את משרע"ה ומוציא

לבנ"י משרע"ה שאמר  וכמו אחר , ואל וכפירות 

וידוע  מצרים, טומאת כל שהיא מע"ז ידיכם' 'משכו 

זי "ע הק' הבעש"ט שאמר  קדושים מה פר' (דגמ"א

תפנו) אל אלהים ד "ה ועבדתם 'וסרתם עה"פ 

עצמו ומנתק  ה' מעם האדם כשסר  שתיכף  אחרים',

ע"ז  לבחי ' עי"ז נכנס תיכף  בהשי"ת , ,äמדבקות 

חמץ, משהו מכל בפסח לפרוש צריכים אנו  וע"כ 

בבחי ' שהוא מאד  חמור איסור הוא חמץ שאיסור

ה' ביד  תלוי שהכל ששוכח מי  ולמשל ע"ז, איסור 

הרי ידי', ועוצם 'כחי  בבחי ' העצמי בכוחו  ובוטח

_________________________

הם  ההמתקה זאת להם כשבא כן ועל אחת, בבת  דינין בתי וארבעה העשרים כל להמתיק  שיוכל כזה, פדיון מלמטה להם בא

אף  חרון בעולם עכו"ם שיש זמן 'כל כי גרים, נעשין וההמתקה, הפדיון זה ידי שעל דהינו אחר, דבר לצורך עמה משתמשים

השלום, עליו רבנו, משה עבודת  היה וזה גרים. ונעשין העכו"ם נמתק  אף, והחרון הדין וכשממתיקין ראה) פר' (ספרי בעולם'

להמתיק כדי פעור, בית מול נקבר במותו וגם גרים, לעשות כדי רב הערב לקרב השתדל כי מותו, לאחר וגם חייו, ימי כל

דינים  בתי וארבעה העשרים כל להמתיק  כדי רצון עת  הוא שאז  במנחה, בשבת נסתלק  כן ועל גרים נעשין שיהיו כדי העכו"ם

לרצון, העכו"ם של אף החרון להמתיק משה, עבודת  כל כי גרים, לעשות כדי כי כנ "ל, לרצון, שמד  בין עומד משה  כן ועל
כנ"ל  לרצון להפכה  השמד להמתיק תמיד עומד  הוא כי רצון למספר שמד מספר  בין ממוצע, הוא  משה כן מספר  ועל ,

גלגול  שהיה מחמת וזה גרים, גיר קהלת) רבה ובמדרש ע' פרשה ויצא רבה בראשית  (עין הגדול אליעזר שרבי במדרש  מצינו

יתרו  וכן גרים, גיר זה בכח  כן ועל י"ט ), פרשה במדבר רבה (מדרש כמובא אליעזר" האחד "ושם נאמר, עליו כי משה, של בנו

זה  משה, חותן שהיה מחמת  כי משה", חותן יתרו "וישמע י"ח ), (שמות שכתוב כמו נתגיר זה ידי על משה חותן שהיה מחמת

עכל"ק . כנ"ל. גרים לעשות רק  הוא מותו, לאחר ועכשיו בחייו משה עבודת כל כי ונתגיר, ששמע  לו גרם

ל)ד . אות קנא (עמ' אבות ובתורת  זי"ע, מקארלין אהרן ר' הרה"ק  בשם כן מביא (57 עמ' (ח"א ושיחות פתגמים אוצר בספר

שכן  השפ"א מכתי"ק  מביא וגו') היום וידעת  עה"פ ואתחנן (פר' לטובה' וב'חשבה זי"ע, מקאברין הר"מ הרה"ק  בשם כן מביא

ענין). ד"ה ד' אות  כא דף  בשלח  פר' (אלכסנדר, ישראל בישמח אי' וכן זי"ע , מפשיסחא בונים ר' הרבי הגיד

מחשבתו ה. מדביקות  האדם כשסר תיכף  וסרתם פירוש אחרים אלהים ועבדתם וסרתם פסוק על זללה"ה אא"ז  שאמר שם, זל"ק

עכל"ק . וכו'. חלילה אחרים אלהים עובד יחשב אזי אחרים אלהים ועבדתם יתברך  בהשם



הלכות  לא לקוטי 

השי"ת לנו שנתן  שאף ע"ז, לבחי' זאת נחשב תיכף 

שהכל  לידע צריך  האדם מ"מ הבחירה, כח את 

לזו, זו  סותרות אינן והבחירה והידיעה ה', ביד  תלוי 

וע"י חיים, באלקים בהידיעה הזמן  כל לבחור  וצריך 

וכמו הבחירה. אף  נתקנת  דהידיעה הבחירה

קרי "ס  שאחרי פסח)שרואים של הותר (-שביעי

הלחם  לשני קרבן ממנו  שנעשה עד החמץ אף

השבועות ) בחג  החמץ (הקרב שנפדה בבחי' [היינו ,

הדין  המתקת  בבחי ' לה' לקרבן והפך  מהקלי' ויצא

לרחמים,].

 ïéåòøã àåòøã ïåéãôä úãåáò  ãåñ

äðäù [ã' בבחי הש "י  עבודת  שישנה ידוע

שבנ"א  הרגיל שהפדיון פדיונות ,

שיעשה  לצדיק  כסף  סכום נתינת ע"י הוא מכירים

של  סוד  יש  באמת אך  הדינים, המתקת ידו על

מבית 'הפודך וכמ"ש  הצרות , מכל הפודה פדיון

אור  את  עלינו יאיר שהש"י מצפים ואנו עבדים',

הוא  הפדיון  וסוד  מהגלות , אותנו יפדה ועי"ז הפדיון

שעוסק  בעבודתו  הצדיק אזי דינים, שיש  שאפי '

הדינים  ממתיק  דרעוין ' 'רעוא הנקראת בעבודה

בחי ' לו  יש יהודי  לכל ובאמת  ישראל, כל מעל

עניני בכל לעסוק  צריך  יהודי שכל הצדיק, ונקודת 

עד  באמת בעבודה"י עוסק שהצדיק אלא עבודה"י ,

הנקראים  ביותר העליונות בעבודות  לעסוק  שזוכה

להתקשר  צריך יהודי כל וכן  דרעוין, רעוא עבודת 

אדם  כל יכול הצדיק  אל התקשרותו  ידי ועל לצדיק

אפי ' לעשות שיכול עד הצדיק  עם אחת  נפש להיות 

אליה  קשר  לו אין עתה שלעת גבוהה עבודה

לצדי(בחיצוניות ) ההתקשרות קשר וע"י  לו  יש ק 

להרצון  הזמן כל שנכנס  היא הצדיק  ועבודת  אליה,

יסוד  מקום הוא ששם דרעוין', 'רעוא  שנקרא העליון

הרצון . במצח המאיר דעתיק 

íåé  ìëáù äìéôúä  úåòùî  äéäðù ÷"áùä íåé

åðééäå [ ä' בבחי אלקות , בעצם מתענג שהצדיק

ואף  בשב"ק , הנאמר ה'' על 'והתענג

האריז"ל  מרבינו  אי' הרי  השבוע מימות יום בכל

ע"א) י דף  התפילות  כללות  שער תמיד  (עולת

שב"ק  הארת  מאירה התפילה [וכדאי 'å שבזמני 

ישראל שארית ב בספה"ק שער הזמנים (שער

ב) מאמר השב"ק סוכות  יום של השעות  שכ"ד 

יום  שבכל התפילה שעות  מד' ונהיים מצטרפים

השבוע  ימי שעה"מ æ מששת וקרי"ש  התפילות  (ג '

בלשון  להש"י ותחינות  תפילות  ושאר חצות ותיקון

במשך שעות ד ' להיות  צריך  וביחד  אליה המורגל

השב"ק ) יום נהיה כולם ומצירוף  וכמוהיממה .[

מרגיש  ערכו  לפי בכוונה שמתפלל יהודי שכל

עם  ודביקות קשר  איזה התפילה בשעת שמקבל

להרגיש  יהודי כל שצריך ההרגשה מעין  וזו הש"י

איך  מרגיש שב"ק  שביום השב"ק, יום כל במשך 

הש"י, ויחוד האמונה ועם הש "י  עם מקושר  שהוא

זולתו , ואפס  מלבדו  עוד  האדם שאין ששובת  (ע"י

חש הגשמיות  עסקי ומכל  העוה"ז עניני מכל  בשבת

זולתו) ואפס אלקות  שהכל  תכליתומרגיש  וזו ,

העבודה.

_________________________

ול ו. היום, כל קדושה תוספת  יש בשבת  איך  תבין בזה גם שם, קדושה זל"ק  תוספת  שאין בחול אבל נשמה, תוספת  בשבת  יש  כן

ועכ"ז  נשמה, תוספת  החול בימי אין לכן התפלה בשעת גםרק הארה  תוספת בחינת יש שמו ולחושבי השם  שליראי דע
התפלה  בעת עכל"ק .בחול בזה. ודי

ש "ק ,ז. של  שעות כ"ד מזה נעשה יום מכל שעות  ד' דהיינו המעשה ימי מששת נעשה ששבת  א' קדמון בספר איתא שם, זל"ק

והשעה  אחת, לשעה נחשבת היא תפלה שכל יום, שבכל תפלות ג' הוא שבת  מהם שנעשה שעות שהד' ע "ז פי' ז"ל מורי ואמר

עכל"ק . ע "כ. דחושבנא ממארי צ"ל שאדם המטה שעל ק"ש והיא טובים', ומעשים בתשובה אחת שעה 'יפה היא הד'



לנפשך  חכמה דעה לב 

 óé÷î øåà –––– ÷"áù øåà ïéá  ÷åìéçá øåàéá

 éèøôå éîéðô øåà –––– è" åéã øåàì éììëå

÷"áùáå [å,בכללות להש"י ושבים חוזרים אנו

של  המתנה את  לנו נותן והש"י

תשובה  לידי האדם את מביאים שהם טובים הימים

להשיב  צריך ויו"ט מועד  שכל ובפנימיות , בפרטות

בפרטות, במעשיו  ושינוי  בתשובה האדם את 

ה' ויחוד האמונה של השרשי  גילוי  הוא שהשב"ק

שב"ק  של היחוד של הזה הגבוה האור  (שהוא ומכח

ועליון) מקיף  אור הכח בחי' את  טובים הימים מקבלים

הלב  מקום – הבינה במקום לאדם להאיר  והאור

על  יותר משפיע שזה התחתונה, ההרגשה ומקום

צריך  יו "ט וכל ובמעשה, בפועל שינוי  האדם

היית פסח שעד  באדם, שינוי של פעולה לעשות 

פס  ואחרי  אחד  לאדם אדם להשתנות צריך  אתה ח

בעבודה"י, חדשה התחלה של זמן הוא שפסח אחר,

שהוא  וגבוהה עליונה הארה מאיר  דפסח א' ובליל

שב"ק, של האור  א' דפסח בבחי' יו"ט נקרא (וע"כ 

א' שביו"ט כידוע השבת', 'ממחרת – 'שבת ' בתורה"ק 

אור  בחי' שהוא באתדל "ע עליון אור הש "י מאיר דפסח

באתדל"ע) שבא בכח דשב"ק  יש נוספת  בבחי ' אך  ,

מהאור  למטה יותר  לרדת  פסח ליל של הזה האור 

את זה אור  בכח להמתיק שאפשר  עד שב"ק , של

המצבים  מיני כל על מרמזים שהם בנים הד ' כל

את ביו "ט מוציאים אנו  ועי "ז  האדם, על שעוברים

יו "ט  של המיוחדת  העבודה שזו  מהגלות, השכינה

המלכות את הק ')להעלות מיני(השכינה ד ' מכל

רביז"ל [וכמש "כ אליהם שנפלה קמא הגלויות  (לקו"מ

ל ) ד'סי' של עבודה בחי ' טובים הימים בג' יש שלכן

וכו') בסוכות  מינים ד' בפסח כוסות את(ד' להעלות  כדי 

גלויות]. הד ' של  השפעות  מיני  מכל הק ' השכינה

'ã ––––  íéðáä 'ã  ìë úà ï÷úì çñôä  úãåáò

ò"éáà  úåîìåò

çñôáå [æ,בנים הד ' כל את לתקן היא העבודה

כל  על העוברים המצבים כל שהם

חכם בבחי' הוא שלפעמים ולפעמים (צדיק )אדם,

הוא  ולפעמים תם ולפעמים רשע, בבחי' ח"ו  הוא

ד' כנגד  הם אלו בנים שארבע לשאול, יודע שאינו 

וכשהאדם  ועשיה, יצירה בריאה אצילות העולמות ,

האצי' בעולם ערכו)הוא הבן (לפי בחי ' הוא הרי 

הרשע  הבן  בבחי ' הוא הרי לעשיה וכשנופל חכם,

כל  בנפש יש  בהעולמות שיש  מה שכל וכו', ח"ו 

כל  את להמתיק איך לידע צריך  והאדם אדם,

כולם  ולהחזירם הבנים ד ' כל את  ולתקן  המצבים

באלקות. ולכללם בתשובה

ìéìá  íãàä ìò íéøáåòù  íééåðéùä øåàéá

 øãñä

 é" òå [ç לאור לזכות האדם יכול פסח ליל עבודת 

הרצון  של האור  שהוא 'נרצה', של

של  אור לה', דרעוין  רעוא של אור  העליון,

ואת עצמו את לפדות  יכול ועי "ז  משרע"ה,

המצבים  ד' ומכל הגלויות , ד ' מכל הק' השכינה

אינה  החכמה שאף  תיקון צריך החכם הבן (שאף

אור  שהוא הרצון אור היא התכלית  אלא התכלית,

החכמה) אור שמעל ע"יהכתר לזכות  יכול והאדם ,

להיות איך  הדרך את  להתלמד פסח ליל עבודת 

שזו האופנים, ובכל המצבים בכל בהש "י  דבוק

דבוקים  להיות  איך  להתלמד  הש"י עבודת תכלית

הרף  ללא עצמובהש"י הסדר בליל אף וע"כ ,

הבנים, ד ' כל של המצב בדקות האדם על עוברים

גדולה, התרוממות  מרגיש  הסדר  מליל שבחלק 

עובר  וכן  וכו ', המוחין  נפילת מרגיש אחר ובחלק 

את ובודקים בנים, הד' כל הסדר  בליל האדם על

והאדם  המצבים, ד' בכל לעמוד יכול איך  האדם

ברצון  הרצון  להארת  הסדר  הליל בכל לזכות צריך

מכל  נפשו  את לגאול יכול ועי "ז  להש"י חזק 

האור  שהוא הכתר אור הוא הרצון  [שאור המצבים

עולמות הד ' שכל כידוע עולמות  הד' בכל המאיר 

כל  של הכללי  הכתר שהוא א"ק  על מלובשים

כל  את לתקן אפשר  הרצון  הארת  וע"י  העולמות ,

עושה  וממילא המצבים], בכל ולעמוד העולמות 

השנה. בכל עצמו  את  וגואל השנה לכל סדר לעצמו 



הלכות  לג לקוטי 

 øåà –––– éùéîçä ñåëã øåàì  íé÷÷åúùî åðà

åð÷ãö çéùîã

ïëìå [è ביד נא "שלח להש "י  אמר  משרע"ה

גואלם  אני  שאין אני  יודע תשלח,

של  שהאור  החכמה, באור די  אין שכנ"ל לעתיד",

בו די  אין החכמה אור שהוא דמשרע"ה חיצוניות 

שהיא  הגאולה לתחילת  רק אלא שלימה, לגאולה

ה' ויוציאנו בכוונת  האריז "ל וכמ"ש מצרים, גאולת

דאו "א  אור  על שם ומכוונים מצרים, מארץ אלקינו 

החכמה) משרע"ה (הארת  הוציאנו זו  הארה שבכח

של  להאור צריך  השלימה לגאולה אך ממצרים,

צדקינו, משיח של האור שהוא חכמה פנימיות 

'מה  משרע"ה, פנימיות  של האור  בעצמו שהוא

דרעוין ', 'רעוא של האור שהוא שיהיה', הוא שהיה

אליהו של כוסו  חמישי , כוס  של אור הכתר, אור 

זל"ט, כוסותהנביא לארבע רק זכינו מצרים (שבגאולת 

– החמישי הכוס לאור נזכה ולעת "ל  העולמות, ד ' כנגד

הכתר) .אור

åðàå הכוס של האור אל ומשתוקקים מחפשים

בליל  לשתות נוהגים לא שאנו  החמישי,

מעמידים  אנו  אלא אליהו, של הכוס  את הסדר

ע"י בעלמא, בראיה אותו וקונים השולחן על אותו 

הזה, לאור  ומשתוקקים מצפים שאנו  ההשתוקקות 

לפי ונכנסים בהסיבה כוסות הד ' את שותים שאנו

מתקשרים  אנו  זה ומכח להש "י , לביטול  ערכינו

הביטול  בבחי ' שהוא החמישי  להכוס גם מרחוק

שלמעלה  האור עדיין  שהוא להש "י , הגמור 

מהשגתינו.

 é" ùäå שאין שאף לגמרי , שיגאלנו לנו מבטיח

היינו לא במצרים גם הרי ראויים, אנו

ע"ז  עובדי ש 'הללו  השרת  מלאכי וכטענת ראויים,

טומאה  שערי במ"ט שקועים והיינו  עוע"ז', והללו

וע"י שיגאלנו הש"י לנו  הבטיח זאת  ובכל וכו ',

מן  האלקים אל שועתם 'ותעל אליו  שצעקנו 

עוד  הזאת ההבטחה את ומיהרנו עוררנו  העבודה',

לצעוק  כהיום אנחנו צריכים וכן הזמן , קודם

לגמרי כבר אותנו  שיגאל להש"י ולהשתוקק 

השלימה. בגאולה

 ãò  äùåã÷ã 'ðä øòù úøàä øáë øéàî  íåéäë

ìàâäì êéøöå ìåëé ãçà ìëù

ïëå [é לגאולה לזכות אחד כל יכול בפרטות 

שמובא  וכמו  לגמרי , שלו  הפרטית 

זי "ע מאלכסנדר  ישראל הישמח מהישמח (תולדות

פי"ט) ח"ב לערוך ישראל באים חסידיו  כל שהיו 

הסדר  את מתחיל והיה הסדר , ליל את אצלו 

יכול  זה שבלילה להאמין צריך אחד  שכל באמירה

הגמור , תיקונו  ולקבל לגמרי ולהשתנות להתהפך

של  רשע הבן  הוא הרי בזה מאמין שאין  ומי

ה"י בגאולה çההגדה האמין  ולא ליגאל חפץ שלא ,

במכת מת והיה נגאל, היה לא שם היה אם ולכן

אפי ' עתה אך נגאל, היה לא 'שם' ודווקא חושך.

שעכשיו להגאל, וצריך  יכול ג"כ הזה הרשע הבן

שער  של האור  מאיר כבר הגאולה זמן לפני

דקדושה שנפלו החמישים אלו את  אפי' (שיתקן

בזה  הידועים הק ' האוה"ח כדברי דקלי' הנ' לשער

להצילו') 'וארד  עה"פ ח ג, שמות  אחד בפר' וכל ,

הכולל. הפדיון  אור  ע"י עצמו את  לגאול יכול

äåèöðù  ú" ìäå  ò"îä íéîéé÷î  åðà  çñô  ìéìá

 ø" äãà íäá

ìéìáå [àé המצוה את  מקיימים אנו פסח

אדם  בה שנצטוה הראשונה

הרמ"ע  כמש"כ  תאכל', אכל הגן עץ 'מכל הראשון 

_________________________

הקהל,ח. לפני ואמר נענה הסדר את לערוך  המדרש  לבית הפסח  חג בליל ישראל) (הישמח רבינו נכנס כאשר פעם שם, ז "ל

בהגדה". הנאמר רשע  אותו הוא הוא גמור לצדיק  הזה הקדוש  בלילה להתהפך יכול ביותר הגדול הרשע גם כי מאמין שאיננו "מי

ע"כ.



לנפשך  חכמה דעה לד

חקור מפאנו מאמר יג, אות  ח"א ה' צבאות (מאמר

פ"ה) ח"ב החיים,דין מעץ לאכול עשה מצות  שזו

עץ  בבחי' שהיא המצה אכילת מצות  היא וזאת 

הלאו את  פסח בליל מקיימים גם ואנו החיים,

לא  ורע טוב הדעת 'ומעץ אדה"ר בו שנצטוה

מיני כל על מרמז  הדעת שעץ החמץ, שזה תאכל'

וגאוה, בישות  שמתנפח החמץ בחי' שהוא הישות,

בחי ' שהוא הביטול אור  בבחי' הוא החיים ועץ

בנפיחה. עולה שאינה המצה

äìòîì êøã –––– äöî , òáèä êøã ––––  õîç

òáèäî

ïëå [ áé של ההרגשה על הדעת  עץ מרמז

שכאילו ידי' ועוצם 'כחי  ושל הטבע

מרמז  החיים ועץ ובכוחנו , בדעתינו  תלוי הכל

לצאת צריכים שאנו ית"ש, החיים בחי  תלוי שהכל

לאה, דיני עיקר  וזה בפסח מהטבע, נעלמת  (ש'לאה'

מהאריז"ל ) כדאי' חמץ בבחי' היא שחושב שלאה ,

בריבוי ונכנס הטבע, לפי  הולך שהכל האדם

וממילא  הטבע, בכוחות  וחקירות  ועיונים מחשבות 

העשיה, עולם של הבעיות  מכל לצאת  יכול לא

שהוא  הטבע דרך מבחי' לצאת צריך הסדר ובליל

והבטחון , האמונה לדרך  ולהכנס החמץ בחי '

המצה  בבחי' שהוא הטבע, שמעל לדרך  ולהכנס

ועי"ז  העולם, טבע שמעל טעם – מן  טעם בה שיש

בחי ' זה שהטבע בנים, הד ' כל את  לתקן יכול

כל  את  להמתיק  ויש הטבע, בגימ' אלקים הדינים,

כח  שום שאין שהאמת  האמונה ע"י  הדינים

שרואים  וכמו עליונה, בהשגחה הכל אלא בהטבע

עצומות ביגיעות במו "מ עוסקים שהרבה בחוש 

ובעלי ודלים עניים ונשארים כלום, בידם עולה ולא

פעולות שבמיעוט כאלו ישנם ולעומת חובות ,

ישנם  בתורה"ק  העוסקים וכן  ומצליחים, מעשירים

בעיון  בתורה"ק  גדול חלק להשיג שמצליחים כאלו

שיעורים  ולומר  תורה להרביץ וזוכים ובקיאות 

זוכים  שאין  ויש  חשובים, ספרים לחבר  או לרבים

מה  וכל עליון, בגזירת  תלוי שהכל ורואים לזה,

הכל  בגשמיות  או  ברוחניות הצלחה לאיזו שזוכים

התפילות לפי  ית' בהשגחתו  עליון בגזירת

ואין  להש"י, האדם של והביטול והאמונה והזכויות 

וזה  כלל, האדם של והטבעי  הגשמי  בכח תלוי 

חמץ, מאכילת  ולהמנע המצה אכילת  של המצוה

לי עשה ידי ועוצם כחי  של הכוזבת מהדעה לצאת 

האמת ולדעת לביטול ולהכנס הזה, החיל את 

שע"י ולהידיעה העליון ורצון בגזירת הוא שהכל

ולכל  לזכות שצריך מה לכל לזכות  יכול התפילות 

חיי בבני  ובגשמיות  ברוחניות  ההצלחות  מיני

רויחי. ומזוני 

 ééç éðáá  úåðåøñçä  ìë úà íéð÷úî  çñô  ìéìá

 éðåæîå

'éàãëå [âé זי "ע מזידיטשוב מוהרי "א מהרה"ק

ומרור ', מצה פסח אמר שלא ש 'כל

ומזוני חיי בני על לקבל èמרמזים צריך פסח ובליל ,

_________________________

פ 'רנסה,ט. הוא פסח של פ ' דאות ומזוני, חיי בני על רומז  דפסח המהרצ"א דודו בשם אמר זיע"א מזידיטשוב אייזק 'ל ר' הרה"ק

הרה"ק הוסיף ועפי"ז  ח'יים. על רומז ח' ואות לשלחנך, ס 'ביב זיתים כשתלי בניך ג) קכח  (תהלים כדכתיב בני על רומז  ס' ואות 

ידי  יצא לא אלו דברים שלשה אמר שלא כל אומר היה גמליאל ר' הגדה בעל כוונת גם דזה זיע "א מזידיטשוב אייזק 'ל ר'

– ובארץ בשמים כל 'כי הנקרא צדיק בחי' יסוד בחי' שהוא 'כל' הנקרא הצדיק הוא ד'כל' וביאר ומרור. מצה פסח  חובתו

ישראל  לבני ומזוני חיי בני שהוא דברים שלשה ממשיך  היה שלא היינו אלו, דברים שלשה אמר שלא וארעא'. בשמיא דאחיד

הפה  לפתוח  שצריך  לבנך והגדת  של החיוב על רומז שהוא סח  פה שהוא בנים על רומז  דפסח והיינו, חובתו'. ידי יצא 'לא

ויכול  רפואה בו ויש  דאסוותא מאכלא שהוא מכיון 'חיי', על רומז  'מצה' מצרים. יציאת של הסיפור להם להגיד כדי להבנים

בני  משפיע שאינו צדיק  וכל כזית . 'מרורים' שהם מזונות  על חז"ל שאמרו כמו 'מזוני', בחי' הוא ו'מרור' חיים, ממנו להמשיך 

בא  שמהם אנפין דאריך דדיקנא הוי"ות  שלש  כנגד הם ומזוני, חיי דבני מורינו והוסיף חובתו. ידי  יצא לא פסח בליל מזוני חיי



הלכות  להלקוטי 

חיי בבני  לאדם שיש  וחסרון בעיה שבכל הדעת את 

עליו שעובר מה שכל שידע ע"י  לתקנה צריך ומזוני

לתקן  צריך  והכל הש "י  מאת פרטית  בהשגחה הוא

שהוא  ממצרים ולצאת להש"י, וביטול תפילות  ע"י 

ח"ו גשמיות  ובסיבות  בטבע הכל לתלות  הכפירה

במזל  הכל שתלו מצרים קלי' וזו חמץ, איסור שזה

וזה  היהדות, של הא-ב והוא ע"ז , קלי ' שהיא טלה

לידע  בפסח שמקבלים הפשוטה האמונה עיקר

יכול  אחד וברגע ית ' וברצונו  בידו  תלוי  שהכל

ונצעק  שנתפלל ע"י  הכל, ולהשלים לתקן הש"י

ית'. אליו ונתבטל  בו  ונבטח אליו

 é" ùäî  íéìá÷î æ"éòå çñôá äøåú  ìåò  úìá÷

 ïîå÷éôà úðúî

 íãàäå [ãé עול עצמו על בפסח לקבל צריך 

עול  ממנו  מעבירים ואז  תורה,

עתיק  מנהג שיש  וכמו  ארץ, דרך  ועול מלכות 

שם  על שנקראת  מתנה לילדים לתת בישראל

אפיקומן)האפיקומן שבנ"י(מתנת  וידוע ,

עליונים  דברים ומעוררים מרמזים הק' במנהגיהם

בנ"י לנו נותן  הש "י  שגם רמז בזה שיש ביותר ,

– מן אפיקו  – אפיקומן של מתנה הפסח בליל

עלינו שנקבל ע"י  והפרנסה המן  של מהעול שנצא

מי אלא חורין  בן לך אין חורין, בן  להיות בפסח

עצמו על לקבל אחד  כל וצריך בתורה, שעוסק 

עול  קבלת  בבחי' שתהא טובה קבלה איזו בפסח

בעבודה"י, חדשה התחלה איזו  ועשיית  תורה

השבועות, בחג התורה לקבלת הכנה כהתחלת 

שע"י והיינו  להש "י , קרבן  החמץ אף  נהיה שאז 

בפסח  הטבע ואת החמץ את  מקודם שמבטלים

ית', מאתו שהכל האמיתית  הדעת  את  ומקבלים

אף  הש "י  את  לגלות  אח"כ הכח בידינו יש 

ולתקן  הטבע, של ההסתר  בתוך  אף בתחתונים,

שאף  להש"י, ולקרבו  החמץ את אף  השבועות  בחג

אלא  הש "י , את בעדינו יסתיר  לא הטבע הסתר

הטבע  לבושי  דרך  אף  ית ' אליו להתקרב נוכל

מהטבע בלמעלה הטבע הוי"ה-אלקים לייחד  (יחוד 

שלים) .ביחודא

î"åî ––––  äùåã÷á  õîçä íéìëåà çñô øçà

äðåîàá

é"òå [åè מה שכל זוכים תורה עול שמקבלים

הכל  הטבע בתוך  בעוה"ז שעושים

ומתן  המשא וכל ובאמונה, גדולה בקדושה נעשה

עוון  להשכיח כדי לש "ש בכוונה באמונה נעשה

שיגיעת ארץ דרך  עם תורה טובה חז "ל כדברי

שהם  הכפירות  מכל וניצל עוון, משכחת  שניהם

וה  תלויההשענות  הכל כאילו  הטבע, על סמיכה

הפסח  ואחר  החמץ, של החמור  איסור שזה בטבע

בקדושה  ולאכלו  בחמץ להתעסק כח מקבלים אנו 

במו "מ  להתעסק  הכח שמקבלים גם מרמז שזה

הטבע  מן  ללמעלה הכל ולקשר  לש "ש, הטבע בתוך

בתוך  ית' יחודו ולגלות ית' בידו שהכל לידע

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות העוה"ז ,

_________________________

חסדים, וגמילת  עבודה תורה ברוחניות  יש וכנגדם 'שידוכים', בחי' הוא שזה שמות השלשה כל של הכללות  גם ויש השפע ,

וגמ "ח ', עבודה 'תורה על וברוחניות  בגשמיות , ומזוני' חיי 'בני על רומז  ומרור' מצה ד'פסח והיינו 'יחודים', בחי' הוא והכללות 

החכמה  במח  שנקנית התורה על מרמזת  החכמה ומח  ביטול בחי' שהיא מצה עבודה, – הקרבנות  עבודת  בחי' הוא פסח  דקרבן

המרור  בחי' שזה עצמיותו וביטות המדות ושבירת  תיקון בחי' ע"י שזה חסדים, גמילות בחי' כנגד הוא ומרור וענוה, ביטול ע "י

שידוכים, עניני על בגשמיות  רומז  ו 'כורך ' לזולתו, חסדים לגמול לה ממרר והוא עצמה בישות רק החפצה נפה"ב שמרר

ביחודים  הכל ולייחד וגמ "ח  עבודה ותורה ושידוכים ומזוני חיי בני או"א לכל שיהיה יעזור והשי"ת  ייחודים. על וברוחניות 

אכי"ר. חי לא-ל קדושים

רומזת  מצה להצילם, ישראל בתי על ה' שפסח חיי על מרמז שפסח כתב אהרן) פאר בפירוש ע "ב צד (דף אברהם בית  ובהגדת 

ע"כ. רבו. וכן פרו כן אבותינו חיי המצרים שמיררו ככל שכן לבני רומז מרור  למזוני.



לנפשך  חכמה דעה לו 

–––– 'àúìéî àéìú à÷éúòá'ã ñ"éø÷á éåìéâä

 ãåçéä éåìéâá  éåìú ìëäù

ø÷éòå [æè היה בתחתונים ית ' יחודו גילוי 

שעה  שעל סוף , ים קריעת בשעת

מילתא' תליא 'בעתיקא נאמר  בשלח זו  פר' (זוה"ק 

ע"א) מח שהוא דף דעתיק  אור בקרי "ס  שהאור ,

קרי"ס  של שהגילוי בחי' [ויש  השלם היחוד אור 

היה  ששש"פ  דמ"ת מהגילוי אף נעלה היה בשש "פ

לבנ"י נתגלה ואז  ואכמ"ל], דלעת"ל הגילוי מעין 

שכל  לידע צריך שאדם היחוד, בסוד  תלוי  שהכל

הם  עליו  שעוברים הקשיים וכל שלו שי החסרונות 

הק' הבעש"ט [וכדברי היחוד, בגילוי חסרונות 

כב-כג ) אות  בשלח פר' עה"ת עה"פ (בעש "ט

תלויים  המשאלות שכל משאלותיך , כל הוי"ה ימלא

שממלא  היחוד אור  בגילוי היינו הוי"ה, שם במילוי 

החסרונות]. כל את  ומשלים

äìéôúì  äøåúîå  äøåúì úååöîî  äéìòä øãñ

 ãåçéì äìéôúîå

ë"òå [æéהמצוות שכל לידע האדם צריך

לדרגת להתעלות להם יש  שעושה

ספרו בהקדמת חכמה הראשית  [וכדברי התורה

ודרגה  חשיבות  להם יש  מצוותיהם כל הת"ח שאצל

לשרשה  מתעלה התורה וכל עיי"ש], תורה, של

רביז"ל  [כדברי הפנימית התפילה דרגת שהיא

ח)בלקו "מ סי' יצא (קמא הוי"ה מבית ומעין  עה"פ

עיי "ש ], התפילה מבית  יוצא התורה שמעיין 

היחוד  אור  את  ולגלות  להתעלות צריכה והתפילה

אחד . ה' שם גילוי  – אחד  דבר מהכל ונעשה

íéøöî ïéàù úòãä  úà é"ðá åìáé÷ ñ"éø÷á

 úåòø  úåéç ïéàå  íé ïéàå

êéøöå [çé איך חשבה"נ יום בכל לעשות  האדם

מצוות, התרי"ג בקיום נתעלה

הפנימית,ובלי התפילה ובכוונת התורה, מוד 

הדבקות את  אצלו  מגלה זה שכל איך ולראות

ופרט  פרט בכל עליו שעובר  מה ובכל ית', ביחודו

והש "י ית' מידו  שהכל באמוהנ להתחזק  לו יש 

תשובה  שיעשה לעוררו לו ששולח מה בכל רוצה

'בעתיקא  וזהו  יותר , טוב ית' אותו  ושייחד אליו

כל  את ולבטל בהיחוד. תלוי  שהכל מילתא', תליא

אחד  מצד  ראו שבנ"י והטבע, הגשמיות  הסיבות

חיות שלישי  ומצד  הים את שני ומצד המצריים את 

שום  שאין ולידע הכל לבטל צריכים והיו  רעות 

מכל  ולצאת  רעות, חיות  או ים שום ואין  מצריים

הטבע, עולם של וההסתרות הכפירות ומכל הטבע

סוד  את ולגלות לה' בתובה תלוי  שהכל ולידע

היחוד .

 úåððåáúä ––––  ä"öîä  úìéëàá é"ùäá úå÷áãä

 â"ñ-á" òã ãåçéá

ìëå [èéאכילת ע"י  בפסח מתגלה היחוד גילוי

'מיכלא  בזוה"ק נקראת שהמצה המצה,

להתבונן  עליו המצה אוכל וכשאדם דמיהמנותא',

בגימ' שהם ס"ג ע"ב – הק' ובשמותיו ית' ביחודו

דאבא המוחין  שרשי  והם (ס"ג )ואמא(ע"ב)מצ"ה,

הק ', השמות  כל את כוללין  ס"ג דע"ב אלו [ושמות

וס"ג  דחכמה, מוחין – העסמ"ב כל על מרמז דע"ב

קנ"א], קמ"ג קס"א – דאהי"ה שמות כל על מרמז 

ביחוד  המצה באכילתו  להתבונן  צריך  והאדם

וליכנס  ית ' משמותיו אות  בכל ובאריכות  בעומק 

עד  הקודש , משמות אות בכל הש "י  עם עצמו ולדבק

כל  הק', שמותיו  דרך הש "י  עם קשר  איזה שירגיש

עם  נוספת  דבקות  דרגת מגלה הוי"ה משם אות

הוי "ה  שם של אחרונה ה' שאות [כידוע הש"י

שהיא  עומ"ש  קבלת  ע"י בה' הדבקות  מלמדת

בה' הדבקות  שהוא הוי "ה שבשם ו' לאות הכניסה

ה' לאות  עולים ומשם טבעית , והיראה האהבה דרך

בענין  ההתבוננות דרך בה' הדבקות שהיא שבשם,

הוי"ה, דשם לי' עולים ומשם להש "י , היש ביטול

במציאות ביטול השגת  ע"י  בהש "י  הדבקות  שהוא

רוצים  שאנחנו הוא התפילה ענין וכל זולתו, שאפס

הדרכים]. אלו  בכל אלינו יתגלה שהש "י 



הלכות  לז לקוטי 

 úåìùìúùää øãñ  ìë úà  úììåë äîöò  äöîä

åðàå [ë כל טמון  שבמצה ולהאמין לידע צריכים

היא  עצמה שהמצה ההשתלשלות, סדר

חיים' 'עץ ספה"ק  כל הקבלה כמו  כל (היינו

סופה) ועד  הע"ח מתחילתה שמעל  הספה"ק  כל ואף 

נרמזי כולם סרוג מהר"י קבלת סדר  ם היינו 

דרום  שיחוד  [וכידוע המצה בתוך  ונמצאים

במצ"ה  שנרמז דא"ק  ס "ג ע"ב יחוד הוא המעלות

עכשיו לחשוב צריך  המצה וכשאוכל זה], גבוה יחוד

דרך  הנמשך  הש "י  אור  את  עלי ומגלה משרה אני 

לעולם  מעולם ונמשך  השרשי  דא"ק וס"ג ע"ב יחוד

האור  שיורד עד  וכו', לבריאה ומאצי' לאצי ', מא"ק

עלי, ושורה שמתגלה עד לדרגה מדרגה האלקי

הדרגות אלו מכל ניצוץ בחי ' לאיזה יזכה ועי"ז

בחי ' לאיזה המצה אכילת ע"י  לזכות  הנעלות,

במציאות, ולביטול להש "י  הגמור ביטול דרגת 

מלכות עול ולקבל ויראה ולאהבה היש  ולביטול

בפועל. בעבודה"י להתחייב שמים

 úåòåáù ãò  ô"øòî  äâøãîì äâøãîî äéìòä

ïëå [ àë,לדרגה מדרגה בעבודה"י  עולים בפסח

של  לאור נכנסים אנו פסח שבערב

י "ד , בגימ' דוד דהע"ה, של האור שזה התשובה,

תשובה, עושים ואנו  דוד  של אורו מאיר  ניסן שביד

מגיעים  הפסח בליל ואח"כ  החמץ, את  ומבערים

דוי"ד  של י' בחי ' שהוא דוד, בן  שלמה לדרגת 

אור (מלא) על המרמזת  המצה את ואוכלים ,

את להמשיך  יכולים ועי "ז  הביטול, אור – החכמה

וחתומה סתומה שהיא האחרונה (הנרמזתהגאולה

צפונה) שהיא אפיקומן של שפסח במצה הענין  שזהו  ,

עליה  – בשבועות הדיקנא אל העליה אל הכנה הוא

שהוא  החכמה, פנימיות שהוא – הרצון  מצח אל

מן  יפקון  ש'בשבועות  האחרונה הגאולה של האור 

הרצון  הארת את שמעוררים ע"י היינו  גלותא'

צדקינו משיח של אור  – שבועות של האור  שהוא

עולם  לגאולת  נזכה עי"ז הנ', שער  של אור –

סלה. בב"א גלות  אחריה שאין  שלימה בגאולה


