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  בס"ד 

  פרשת ויקרא –טיש ליל שב"ק 

מועד לאמר אליו מאוהל  ד'  וידבר  מן הבהמה]ואיתא בספורנו    ). א  א(  ויקרא אל משה  ראוי   ,[על פסוק  אמנם  כי 

קרבן  המביא  להביא   ,שיהיה  כשר  לקרבן   ,אדם  הראוי  במין  בס  ,בוחר  אשר  התכלית  להשיג  בא  יהנאות  בתו 

(להלן    כענין השעיר המשתלח  ,ומתפלל שיהיה עונו על ראש הקרבן   , כמתנפליסמוך את ידו על קרבנו  ו  ,להקריב 

ובהיות  .  (פס' ד)ה אשר בלבו ונרצה לו לכפר עליו  ובת התשוצא לאיזה פועל של הכנעה את מחשבובזה י  ,כא)   טז

זאת אומרת יש עבירות שהם רק במחשבה בלבד בלי    ,מיני החטא קצתם במחשבת הלב בלבד וקצתם גם במעשה 

ת אותו החלק אשר יעלה בלהב  ואה לכפרת הרהור הלב ינ ה  , מעשה ופעולה ויש עבירות אשר הם במעשה גם כן

וזהו    ,אותו חלקי הקרבן הניתן לכהניםיולכפרת המעשה   .רת המנחותרי הקרבנות ואזכ מולה ואי ו והם הע  , המזבח

הח אברי  שהתעסושתמורת  הרע  טא  בפעולת  חלק  יקו  לנתן  הקרבן  בעבודתואיברי  המתעסקים  הקל    , עובדי 

יז) כאמרו   י  עליכם  ואותה'  (להלן  לכפר  עון העדה  לכם לשאת את  ז"ל  ',נתן  אמרו  נט:)  וכן  הכהנים  ' ש  (פסחים 

  עיי"ש.   '.אוכלים ובעלים מתכפרים

כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה    ,ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם  ,ואיתא ברמב"ן (פסוק ט) 

כנגד    - ויתוודה בפיו    ,כנגד המעשה   -ויסמוך ידיו עליו    ,צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן  אזי   ,ובדבור ובמעשה 

כנגד ידיו ורגליו של אדם  שהם    -   והכרעים   , והשהם כלי המחשבה והתא  - וישרוף באש הקרב והכליות    , הדיבור

מלאכתו כל  המזבח  ויז  , העושים  על  הדם  בנפשו   -רוק  דמו  שדכ   .כנגד  כי חטא  ו אדם בעשיחשוב  י  אלה  כל  תו 

  , הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה, לולא חסד  וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו   ,לאלקיו בגופו ובנפשו 

י התורה  רולהחיות בהם מ  ותוהמנ   ,הקרבן כנגד ראשי אבריו  , וראשי אברינפש תחת נפש  ,שיהא דמו תחת דמו 

  כשהוא עובר אדם צריך לדעת  ש זאת אומרת    . וקרבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד  . שיתפללו עליו

בן  ר ובס"ה זהו חסד קל מהבורא ברוך הוא שאפשר להביא ק  ,היו צריכים להקריב אותו לכפר על עונושבעצם  עבירה  

נפשובהמה   לפעמים  שה  וכיון   , תמורת  עבירות  עושה  במעשהאדם  וכן  בדיבור  ולפעמים  דבר    , במחשבה  כל  א"כ 

  . שחטא  תו החלק של העבירותאו בקרבן הוא צריך לכוון כנגד  שעושים 

ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חיבה  -ויקרא אל משה    ,ואיתא ברש"י לשון    ,תו"כ א) (  לכל דברות ולכל אמירות 

נגלה אליהן בלשון    ולםמות העוא  איאבל לנבי   ',זהוקרא זה אל  '  (ישעי' ו ג)שנאמר    ,שמלאכי השרת משתמשין בו

וטומאה ד) שנאמר    , עראי  כג  בלעם  (במדבר  אל  אלקים  משה    . ויקר  אל  לאזניו  - ויקרא  ומגיע  הולך  וכל    , הקול 

  . ואף אחד לא שמע כלום   ,זאת אומרת רק משה רבינו שמע את הקול של הקב"ה מכל כלל ישראל   .ישראל לא שומעין 

וא"כ איך יתכן דבר כזה שרק משה   ',בר ארזיםוקול ד' ש וגו'  קול ד' בכוח    ה)-כתוב (תהלים כט ד ולכאורה קשה הלא  

  וצ"ע.  ,ואף אחד חוץ ממנו לא שמע כלום   ,רבינו שמע את קול השם 

ולא    , ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ד' מלא את המשכן'   לה) - (שמות מ לד  תא בסוף פרשת פקודיונראה לתרץ דאי

ד' מלא את המשכן וכבוד  עליו הענן  כי שכן  מועד  אוהל  אל  לבוא  לח)   , 'יכול משה  (פס'  על  '  ובהמשך  ד'  ענן  כי 

  ', והאיש משה עניו מאוד'  יב ג) דבר במ (  וכתיב   '.ני כל בית ישראל בכל מסעיהםעיהמשכן יומם ואש תהיה לילה בו ל 

וה  ענוה, גא ו  וה שפלות גא  - ג' מדריגות  , דיש  רבנו בחיי בהקדמה לפרשת ויקרא', ומסביר  עניו מאוד' ולכאורה מה זה  

קצה האחד שהוא מי שמתגאה זה    ,זהו  וה  קצהושפלות  לגמרי  יש ענהיפך ממדת הגאוהשני  ואח"כ  מד ,   הוה שזו 

'עניו מאוד'  אלא    ,שזו מדת הממוצע   'עניו ' ולא סתם   'עניו מאוד'ומסביר דמשה רבינו היה  ,וה לשפלות בין גא  תצעוממה

א שבחו  ול   , לםו וכן מצינו במשה רבינו עליו השלום שהיה ראש הנביאים כ  וז"ל:   . והממדת הגא  ורגמהך  שזהו היפ

בו  העליונות שהיו  רק במדת הענוהכתוב בשאר המדות  ענ 'והוא מה שאמר    ,ה,  ר  בי ומס  '.יו מאודוהאיש משה 
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  ', עניו'ע בלבד שהוא לשון  יצולבאר כי משה רבנו עליו השלום לא רצה לעמוד על המ  ',מאוד 'יר  כזוה  , הרבנו בחיי

  '. מאוד 'ועל כן הזכיר  , אבל הטה את עצמו מן המצוע אל צד השפלות

האוהל   שהיה  בעוד  מועד  אוהל  אל  לבוא  רצה  שלא  שמצינו  מה  ושפלותו  ענותנותו  בענן  טמוומכלל  ומכוסה  ן 

ואף על פי שכבר נאמר    ',ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ד' מלא את המשכן'  (שמות מ לה)כענין שנאמר   ,הכבוד

לא ערב את לבו    ', בין שני הכרוביםונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מ '  (שמות כה כב) לו מפי הגבורה  

מועד  אוהל  אל  קרבן  ,לבוא  ולהקריב  להתפלל  ולא  בתוכו  להתנבא  רשות    , לא  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שנתן  עד 

  . 'ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאוהל מועד לאמר'וזהו שכתוב  .וקראו 

וגם הקב"ה כבר אמר לו    ', עניו מאוד 'ו  וזה  ,יכול להיות רק  זאת אומרת משה רבינו אפילו שהוא היה העניו הכי גדול ש

ן צריך רחמים  יאעפ"כ ידע משה רבינו שהוא עדי   , חריםאשאני בוחר רק בך ולא ב   ' שזה אומר ודברתי אתך  ךעדתי ל וונ'

  . ואפילו שהוא כבר משה רבינו  ,ל לאבד הכל בשניה אחת וובלי הרחמים והחסדים הוא יכ   , בזהולהשאר  גדולים לעמוד  

זי"ע,  בשם החוזה מלובלין    ) פר' נח ד"ה ויאמר ה', ובהקדמת החקל יצחק מאמר ו' אות א'(וכמו שאיתא באמרי יוסף  

יאמר לו  ואפילו אם    ,כרשע  אלא יהיה בעיניולא יאמין להם  צדיק   ואהלו ש  מרואכולו י כל העולם  שאמר שאפילו אם  

יאמר לו הקב"ה בכבודו ובעצמו  אם  כי הוא יודע בעצמו שאינו כן, אבל    ,אמין לוי א  לצדיק    ואהש מלאך או שרף  

זאת אומרת אדם חייב לחיות    . כי שמא אבד צדקתו  , לבד אבל לא אח"כבאזי יאמין לו על אותו רגע    -   שהוא צדיק 

  ,צדיק זהו רק לאותו דקה  וא הבחייו הרוחניים, ואפילו כולם אומרים ששהוא צריך רחמים וחסדים על כל רגע  בידיעה  

  . אבל אדם חייב לחיות שהוא צריך רחמים כל הזמן , ואפילו שזה אמת

ישראל היו כמה מתוךואיתא בשם האוהב  שודאי  , בקבלת התורה  ישראל שחשבו  לדבר  הולך  הם הקב"ה  יל א  כלל 

אחד מכלל ישראל    רק   אבל היה  , אנחנו צדיקים קדושים וטהוריםשהם חשבו הרי    , םר את התורה על ידיב עעכשיו ולה

אפילו שהוא עניו  עם הכרה שדהוא היה חי    , ולמה  , היה משה רבינו  וזה  ,לא חשב בכלל שהרבש"ע הולך לדבר איתו ש

ומשום הכי היה הקב"ה חייב   ,ולא דקה אח"כ   ברגע זו אין זה אלא  הכל   ' עדתי לך שם וונ 'מאוד ואפילו שהקב"ה אמר לו  

  . דהוא בכלל לא חשב ע"ז שאתו הולך הקב"ה לדבר   ',משהלו 'משה ולהגיד לו  א ולקר 

',  על כל דברות ואמירות וצוויים קדמה קריאה לשון חיבה' דרש"י אומר    , )שם איתא בהקדמת החקל יצחק (מה דוזה  

שמשה רבינו היה במדריגה זו שהיה חושב  אלא מסביר כנ"ל    ,ותו בכל פעם ארך לקר ולכאורה אינו מובן מדוע הוצ 

ואע"פ שהיה השי"ת קורא לו    , והשי"ת לא יקרא לו עוד רק לאדם אחר מישראל  ,מכל אדםגרוע  התמיד שהוא  

צריך    דהוא היה חי שהוא  ,היה חושב שעד כאן היה כדאי ומעכשיו אינו כדאי שידבר עמו השי"ת עוד  , ומדבר עמו

ורגע ש רגע  כל  על  אדמותרחמים  עלי  לילך משם   ,נמצא  בדעתו  בכמה פעמים   ,וע"כ חשב  היה  הוצ  ,וכן  רך  ע"כ 

  זאת אומרת אדם צריך לדעת שכל רגע שהוא חי הכל הוא מאתו ית' שמו.  .השי"ת לקרותו בכל דיבור ודיבור 

לשון מקרה,    ' ויקר'לא רצה לכתוב אלא  היה גדול ועניו  משום שמשה    , דויקרא זעירא  ף "ל א   , ואיתא בבעל הטורים 

לו שבאמת הוא ידע שזה לא  י ואפ  , השם אלא במקרהלו לא נראה לו  יכא,  (במדבר כג ד)כדרך שנאמר אצל בלעם  

ורחמים וא"כ עכשיו כבר לא מגיע לי כלום ואני  חסד  זה אלא הוא היה חי שהכל    , היה במקרה אלא קריאה בלשון חיבה

אבל הוא כתבה   ,ף "אל שאמר לו הקב"ה לכתוב גם ה ', עד  ויקר'לא רצה לכתוב בכלל א' אלא    ולכן  ,וה כלוםלא ש 

יותר מבלעם  . קטנה ולא גדולה ' היה    , שאצלו והיינו כנ"ל דמשה רבינו בעצם החזיק את עצמו לא  ', עד  ויקר בבחינת 

  מרוב ענותנותו כתבה רק קטנה. אבל  , עם אלף שהקב"ה אמר לו לכתוב כן 

לנו ושפל  ית אדם תשפואג'  (משלי כט כג) , זהו שאמר הכתוב  ויקרא אל משה  (ויקרא ג),ואיתא במדרש תנחומא  

,  וכל מי שבורח משררה שררה רודפת אחריו  , כל מי שרודף אחר שררה שררה בורחת ממנו  ', כבוד   ך יתמורוח  

ויאמר בי אדני    ,ועתה לך ואשלחך אל פרעה'  )י(שמות ג  הקב"ה    , בשעה שאמר לוומשה ברח מן השררה  וכו'.
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והוא משיבו    ,ה למשה בסנה לשלחו ת פאמר רבי לוי שבעה ימים היה הקב"ה מ  .(שם ד יג)   ' שלח נא ביד תשלח

כה אמר ד' אלקי העברים שלח את  'כיון שהלך ואמר    ,א"ל הקב"ה חייך שסופך לילך  ' וכו',שלח נא ביד תשלח'

הלך    ,אומר אני כבר עשיתי שליחותי, התחיל משה  (שם ה ב)'  מי ד''אמר אותו רשע    ,(שם ז טז)'  עמי ויעבדוני

'  לך אל פרעה'   ,וכן על כל דיבור ודיבור   ,(ו יא) ' לך מצריםמבא דבר אל פרעה '  , לך  תאמר לו הקב"ה ישב ,וישב לו

ם ממצרים וקרע  אציולסוף ה  .ללמדך שהיה בורח מן השררה   ,(ח טז) '  השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה '   ,(ז טו) 

להם את השליו ועשה את    זהגי ה להם את הבאר ועל להם את הים והביאם אל המדבר והוריד להם את המן וה

  , מכל מה שעשיתא"ל הקב"ה חייך יש לי מלאכה גדולה  , שב י לעשות עמד ו  י ואמר מכאן ואילך מה יש ל  , המשכן 

ויקרא אל משה דבר  'שנאמר    ,האיך יהיו מקריבין בני קרבן לפני  ןלהזהיר  ,מאה וטהרה ויש לך ללמוד לישראל ט

יקריב מכם קרבן  כי  אדם  ישראל  בני  אחריו מ   '. אל  ורדפה  אות אדם  ג 'ם מה שנאמר  לקיי  , שה ברח מן השררה 

  . ' חסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהותו ' )ו (תהלים ח משה שנאמר בו   זה ,' כבוד תמוךילנו ושפל רוח יתשפ

  עכ"ל המדרש. 

חכם שאין בו  תלמיד  'כל    "ר א טו)ויק(  מדרשעוד  ומביא    ,את דברי המדרש עם הענין הנ"ל   ) תר"נ(שפ"א  הומסביר  

בחר    נו ע"ה הגם כי השי"ת היינו שמשה רבי   , ומסביר  (שם שם ו).   ' מה קנית  'דעה חסרת ',  לה טובה הימנהנב  דעת 

שידע שהוא    'עניו מאוד ' אלא    , וצעמולא סתם עניו שזו דרך המ  ', עניו מאוד'היה בדעתו בכל עת    ,בו מכל הנביאים

ורגע רגע  כל  יזכה    ,צריך רחמים על  לא  על דעתו שמעתה  רגע  ואוה  זו  למדרגהועלה  כל  רחמים על  וכמו    , צריך 

  , צריך רחמים גדולים  אתהשאפילו הקב"ה אומר לו אתה צדיק אזי זהו רק לאותו דקה ורגע ואח"כ    ה שהבאנו מהחוז

לא חשב בכלל  ישראל שהיחיד בכל כלל ישראל ש הב  ווכמו שהבאנו מא  , ושמא נמצאים בישראל עתה טובים ממנו

ולכן לכל    ממני', אפשר יש בישראל עתה טובים  במחשבה ' כל הזמן היה חי  ד  , שהקב"ה ידבר אתו זהו היה משה רבנו

לאשר היה תמיד  כל פעם מחדש    לו והקב"ה היה צריך לקרוא    ,דיבור היה קריאה ודביקות אליו מחדש מן השמים 

וזהו היה משה רבינו    , כי כל הקרוב יותר אליו יתברך מתבטל במאוד  , תו ת על דביקות אמיתיוהוא עדו   , שפל ביותר 

  היה באמת הכי קרוב להקב"ה.ולכן  שפל ביותר  השהוא היה 

אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו    -   ' חמושים'  ד"א מביא רש"י,  (שמות יג יח).  וגו'    אל ושים עלו בני ישר וחמ

  . באמת מי יצא ומי לא יצא צריך להבין  ו  ,במצרים  ו ים נשארדהו ליון ימוחצי    םשתי   ך בער  דהיינו  .בשלשת ימי אפילה 

והכל    , מצב שזה נוסע כבר המון שנים אותו דבר ל  והם הגיעו   ,השר שנעים ו תמא  כלל ישראל היו במצרים   ,אלא נראה 

שהקב"ה  כעכשיו  , אבל  לל כוזהו הסדר ואין שום שינוי ב  ,טבע וכולם חשבו שזה העולם ועולם כמנהגו נוהגבתוך ההיה  

משם  להוציאם  טומאההמ  ,רוצה  שערי  במ"ט  כבר  היו  שהם  אזמקום  אותם    ,  להוציא  אפשר  מהרגלים  עכשיו  איך 

אם    , כאבים או יסורים בדרךלו  שהכל מסתדר לו והכל נוסע ואין    כבר התרגלאדם  השזאת אומרת במצב כזה    . שלהם

לא   מיד  סמ פתאום משהו  הוא  אזי  לו  ועצבותנתדר  ליאוש  כאן  , כנס  קורה  בכלל מה  מבין  לא  ובעצם    , משום שהוא 

מאתו  זה הכל ו ,ויש זמנים יותר טובים ויש פחות טובים  כמו שהוא רוצה,לו  הכל מסתדר שלא תמיד לדעת אדם צריך ה

(איכה ג לח)    תצא הרעות   מאתו לא   אבל  ,בתוכו   את הטוב אשר ואפילו שאתה לא רואה    ,הכל הקב"ה מנהל את  ית' ו 

  . טוב גנוז בתוכו דבר יש כל וב

יבינו שהכל  ואיך עושים שעם ישראל    ,ואיך מוציאים אותם משם   וא"כ איך אפשר לשנות את כלל ישראל מהמצב הזה

מצב שהואמתנהל   בכל  ית'  הגדה    . מאתו  בעל  אומר  שכינה' וע"ז  גילוי  זה  גדול  ע  ', ובמורא  גשהקב"ה  כזה  לוי  י שה 

כלוםעד  וכזו התעוררות    שכינה אין  ובלעדו  ית' שמו  מאתו  שהכל  והבינו  ראו  בלי    , שכולם  דלעילא  איתערותא  והיה 

בשביל זה    ,גילוי שכינההרגיש ולראות את אבל כדי לזכות לה  .להוציא אותם   ותהיה אפשר ךוכ  ,תא כלל תל אתערותא ד

לם זכו  ו ולא כ ,אשר מנהל הכל הוא הקב"ה  שו אן שכינהשיש כ  -   כים לקבל הסרצון ללהם  גילוי שכינה שיהיה  לבד צריך



 ד
 

לוי שכינה ולראות ולהכיר שהכל מאתו ית'  י עכשיו ג  לקבלהסכימו לזה  ' רק אלו שבני ישראל'וחמשים עלו  וזהו    .לזה

  . , רק אלו זכו לגילוי שכינה ויכלו לצאת ממצרים שמו

  בבלבול, כאן    היהמשה רבינו  ש   , היה משה רבינולמעשה היחיד מכל כלל ישראל ששמע את הקול של הקב"ה  אבל  

ליכנס לתוך האוהל מועד ש ואי אפשר  ענן  רואה שהכל מכוסה עם  וזה  מצד אחד הוא  אומרת שיש כאן ערפל  , זאת 

קריאה מהשי"ת, א"ככאן חושך והסתר   נראה לו  יש  ומצד שני  רבינו  הגיע  "כ  ע   ,איך מסתדרים כאן עם הכל  ,  משה 

כנס  וא נמטרה ה  ה אם זשזו מטרה ו להחליט  או    , עם זה   מודד תשיש לאדם יש שתי דרכים איך לה  כאב שמכל    להבנה

משה  כש  במילא  . להגיע לראות שיש כאן רבש"ע אשר הוא מחיה הכל איךאו שהכאב הוא עצה   ,ליאוש ועצבות וכדומה 

יכ לא  שהוא  ויסורים  כאב  כאן  ראה  מועדורבינו  לאהל  ליכנס  הוא ל  אז  ו   את   תלקח החליט    ,  איתו  להכאב  השתמש 

  '. משה משה'וכך הוא שמע את הקריאה שהקב"ה קורא לו    ', ח , ואז רק הוא שמע את ה'קול ד' בכלסיבה ולא למטרה 

לוי  יבמורא גדול זו ג דרק הם שמעו כאן את ה'  , 'וחמשים עלו מבני ישראל 'רק    היה ביציאת מצרים  ש זאת אומרת כמו  

ובעצם הקול של    ,שמע שיש כאן רבש"ע אשר הוא מנהל הכל   משה רק    בתוך כל הדילמה הזאת  כאן,כמו"כ    ', שכינה

[יש 'לשמוע' ויש    ' דערהערן'יש  ו  'הערן 'אלא שיש    לשמוע אות הקול, לם צריכים  וכבאמת  ו   '. שובר ארזים 'הקב"ה הוא  

ורק    , את זה שזו הכל סבות ולא מטרות   יח ואינו    , עוד לא נכנס לתוכו  שמוע אבל זה ם ל סת זאת אומרת יש  'להבין'],  

הקול הולך ומגיע לאזניו, וכל  כתב רש"י  ש  ו'הבין' את זה וחי עם זה. וזה מהמשה רבינו הוא היחיד ששמע את זה  

  . ישראל לא שומעין

ים  שים חושב אנו  ,אדם מבקש מהקב"ה משהו כדי לקבל   ,[זה לא סיבה רק מטרה]  זה הולך הפוך  תפלה הענין של  וב

אזי    את מבוקשו וא"כ אם הוא לא מקבל    , אשר הוא מבקשוהדרך לקבל את  דבר  זהו אמצעי כדי להגיע להשהתפלה  

בשמחה לא  אצלו  הוא  כי  אלא  ,  מטרה  לא  זהו  להבקשהס"ה  התפלה  להגיע  כדי  אנ  .אמצעי  שכל    חנואבל  יודעים 

יש  אז    תפללשאדם מא"כ כ ,  המטרה ולא אמצעי  אהו עצמו  , והתפלה  וקשר בוראבהקב"ה  קות יהתפילה בעצמו זהו דב 

הכל  ול וכבר  שיכ,  תוצאה  רק  זהו  המטרהוהבקשה  מן  לצאת  שו  ,ל  אזי  הברגע  המטרה  שזו  יודע  אחרי  אדם  מיד 

אמצעי  עם הכאב שזה  כמו כן  ו   . כלוםיותר  לא צריך  הכל ו כבר  לו    שי ועכשיו    ,צה התפלה כבר השיג את המטרה אשר ר

  "י , וענמצא בכאב הוא יודע שזה עוד לא המטרה שלושהאדם  א"כ ברגע    , להגיע ולראות ולהכיר שהכל מאתו ית' שמו

יוצא מהכאב  הכרה זו   , ואזנכנס ליאוש ועצבות והפקרות עכשיו  הוא    א"כ  ,שב שזה המטרהו תם אדם חס  בל א  , הוא 

  . הכל ברגע אחדאת הוא מאבד 

ואותו דבר    .ולא ח"ו מטרה  ,הקב"ההוא ידע שהכאב עכשיו זו סיבה ואמצעי להגיע ל  ,כאן עם משה רבינוגם  היה    וכך

ש כל  ל  שכל אחד   , ה בליל הסדרנקורה  לזכות  גובמ' יכול  זו  גדול  שכינהי רא  אם    ',לוי  רק  זהו  יערוךאבל  את    האדם 

אדם  ל  ' שהכונהושאינו יודע לשאול' וע"ז אומרים    . חיות את החיצוניות של הסדר ולא ל   , אמצעי להגיע למשהו כהסדר  

  לו   אזי צריכים להגיד ולהסביר  'את פתח לו 'אזי    , למטרה  זה  לתרגם כאב לאמצעי והוא לוקח את אשר הוא לא יודע  

  כך   רקשיש כאב  רק  זאת אומרת    ',ר רוה ומצשיש מ  'בעבור זה בשעהרק  ומהו הדרך?    , ת שזו עובד כך ואין דרך אחר

ית' מאתו  שהכל  לראות  להגיע  יכול  הוא    ,אדם  אזי  לא  אדם  ',רשע'או    'תם'ואם  לו    אלא  יש  שעכשיו  לדעת  צריך 

  תו כלל. וולא לפספס א  ,הזדמנות לחפש את האור 

מכל מקום אטו אין מקח בעולם לבד    יש להבין   סרת', חדעה  '  ) ; תנחומא א(שם   ומשל המדרש   , וזהו מסביר השפ"א

זאת אומרת יש אנשים במקום    , נין כלל ק  ונ נין שנחסר על ידו הדעת איכל קבו  בכל עת אבל הפירוש הוא    , דעתה

הם מדברים כמה כוסות יין הם שתו ואיזה יין    ,שהיה אפשר לקבל   קות בשכינהי בוהד 'רותו אה'הסדר את  ליל  להוציא מ

'דעה  זה נקרא  ו  ,והם חיים בחיצוניות של הסדר   ,היה לך בסדר ומתי גמרתם את הסדר ואני גמרתי יותר מאוחר ממך 

דהיינו שהוא מוציא    הדעת   ווכמו כן כל קנין שנקנה על ידאבל    , אזי חסר הכלשחסר את הדעת  חסרת מה קנית' כ



 ה
 

ויש לו הכל ולא    ,כלל   אין בו מחסוראזי    ,חשק להגיע לדביקות בבורא כל עולמים   ואזי יש לו  , לו  ודר האורות שהי סמה

  . חסר לו כלום

לוי שכינה של  י לקבל את הג  "לרצות " והיינו    ,שמכל מצוה ועבודה צריך לזכות לדביקות   , בד השםווהוא ללמד לכל ע

וככל שהוא    , והסימן הוא שנעשה שפל ביותר  , לח אותו כל שנה מחדש וכל אחד יכול לזכות בוו אשר הוא ש  ,הקב"ה 

שר לזכות לקבל את  זאת אומרת איך אפ  ,אזי אפשר לזכות להכל  ,יותר והוא יודע שהוא צריך רחמים לכל דקה שפל  

יודע שזה ר   ,לוי שכינהי הרצון לרצות לקבל את הג   . הוא יכול לזכות רק  הוא צריך רחמים כל הזמן  ק אדם אשר הוא 

אבל הוא    , חי נפשיההגם שבוודאי יש לו במה לשבו  , 'וחיסימן דלא ידע כלום שב'  (זוהר ח"ג קצג:)ואמרו חז"ל  

שאם   , פס' כג)שם ( אל יתהלל וכו' השכל וידוע אותי   ט כב) '(ירמי  דכתיב , סימן שהוא חוסר הדעת ואם כן מה קנית

ולכן משה רבינו ע"ה שזכה    . בזאת יתהלל   , יש במעלות אלו החכמה וגבורה ועושר דעת ודביקות בשורש הדברים

  . והוא סימן על הדעת ,עניו ביותר  עת אל הדעת נעשה בכל 

לוי בקדושת  משה   , ואיתא  אל  אל   , ויקרא  שביארנו  בו י  , זעיראף  "ויקרא  דרך  על  הוא  אר  אל  'שהכלל  עלה  משה 

אליו השם ויקרא  ג),    ' האלקים  יט  לד'(שמות  יהיה הכל  כל העליות של אדם  עליו את הבוראכדי    , כי  דיש    , להמליך 

משא"כ    , כסף או עשירות או בתים או משהו אחר   , יש להם אינטרס בזהבמדריגות הרוחניות אבל  אנשים שהם עולים  

רבינו   אחתבעליתו  משה  מטרה  לו  ית' שמו   ,היה  מאתו  שהכל  ולהכיר  ולדעת  ב"ה  הבורא  את  עליו  וכמו    .להמליך 

  ,אלף איש כשל  גדול מאד  שיסחא שפעם אחת הגיע אליו על חג השבועות ציבור  רשמספרים על הרבי רבי בונים מפ

מטרה עם  לכאן  הגיע  אחד  להתורה  אחרת,  ואז אמר שכל  ל  , אחד  מחלקים    , האוכלאחד  גבינה אשר  למאכלי  אחד 

ואולי שלו הסיבה  כל אחד עם    , ששמה פוגשים את כולם  - ואחד לעסקים    , בבוקר בעת הקידוש חמש אנשים הגיעו    , 

  ולא לשום מטרה אחרת בכלל.   ,להמליך עליו את הבורא ב"ה רק משה רבינו המטרה שלו היה   .באמת ליו"ט הזה 

ש צבי  מספרים,  וההעטרת  היומזידיטשוב  מנעשכיז  החוזה  רה"ק  אצל  אחת  זי"ע   פעם  הנ  ,מלובלין  ער  זיכשע אמר 

ולוודא שזה  זה    והוא חייב לבדוק את הוא לא מאמין  שו העטרת צבי  אמר ל  , זהו בלתי לד' לבדו  עבודה של הרביהש

  איך שהוא מתפלל להקב"ה,פעם אחת בשעה ארבע לפנות בוקר    וחיקה אחרי דרכיו עד שראה את החוזה  ,כך   באמת

אני מבקש ממך  ' זה אמר ואחרי   ,'זכה שהעבודה ותפלה שלי הם יהיו בלתי לד' לבדו אני מבקש ממך הקב"ה שא'מר  וא

אז החליט העטרת צבי שהעבודה רק  ו  ,חזר ע"ז לערך שעה   וכך   , ' ביקשתי גם זה יהיה בלתי לד' לבדושהבקשה שה'  

בלתי לד'  חייב להיות  אדם  ההתכלית של  ש  רואים מזה  . היא באמת בלתי לד' לבדו בלי שום אינטרס כלל  של הרבי 

הקדו"ל,    , לבדו דברי  הם  מצואלו  עושה  כשאדם  וזה וה כי  למעלה  רושם  עושה  המצוה  זה  אותו   ,  לעשות    מעורר 

, כמבואר בזוהר  מיד אל ד' ה משה רבינו ע"ה רצון שלו היה לעשות ולעלות תנ וה  , התמיד רצון הבורא בזה המצו

ונמצא זה שהיה רצונו תמיד לעלות אל ד' זה היה מעורר אותו תמיד    , 'ומשה עלה אל האלקים'  (ח"ב עט:) קדוש  ה

עלה אל  'זה אמר לו  ,זה שהיה רצונו לעלות אל ד'  ,(שמות כד א) ' ואל משה אמר עלה אל ד''וזהו  .לעלות אל השם

האלף זעירא לרמז    כןול  ,ה רבנו עליו השלום מדתו היה שהיה ענו מכל אדםכי מש   ,ף זעירא" וזהו הרמז באל  '.ד'

הוא היה צריך להיות הקרבן  ולכוין שבעצם  הרמב"ן שאדם בעת הקרבת קרבן צריך לדעת  מוכמו שהבאנו    .על מדתו 

  . ואזי צריך לעשות תשובה במחשבה ובדבור ובמעשה  ,לקרבן אותנו עם בהמה    ליף ח הניתן ל  הגדול  וסד חאך מ ,בעצמו 

ית'    ,הכל רק בלתי לד' לבדו בלי מטרה ושום אינטרסים כלל שיעשה    ,מעשה הוזהו   ורק לדעת ולהכיר שהכל מאתו 

  שמו. 

נקא זי"ע היה נוהג לספר בכל שנה בשבת שלפני יומא דהילולא של הרה"ק מאפטא זי"ע  יהרה"ק החקל יצחק מספ

ובר אבהיהיה איש מכובד בר אור"א  פ  ,סיפור זה  יהושע העשל מאפטא    ןין  שנסע לשבות בצל הרה"ק רבי אברהם 

מקורביו של הרה"ק    , ובמשך כל השבת לא כיבדו הרה"ק כלל בכבודו הראוי אלא התייחס אליו כמו שאר האנשים  , זי"ע 



 ו
 

ובמוצאי שבת קודש אחר הבדלה שאלו להרה"ק על פשר הד בגו  ענה להם הרה"ק    ,בר מאפטא הבינו שיש דברים 

  אספר לכם מעשה ובזה תבינו מה שהיה כאן. 

וזכה האיש אשר תורה    , ש שהיה גר בעיירה סמוכה לירושלים י בזמן שבית המקדש היה קיים היה יהודי בשם רבי קלמ

ל  היה ר' קלמיש עולה לרג שלש פעמים בשנה    , וגדולה נתאחדו על שולחנו וזכה ללמוד וללמד ולהחזיק ידי לומדי תורה

כשהגיע לימי זקנה קשה היתה עליו הנסיעה לירושלים ובא היצה"ר לפתותו ולהעלות ברעיונו שלא    ,ות ראיה לקיים מצ 

זו י יום טוב   ,עלה לרגל פעם  וכי צריך לעלות לרגל בכל  יהיה אם לא  סע , ביום טוב הבא ת הרי יש לך זקן לבן  , ומה 

וכמובן שהיה קשה לפני היצה"ר לפתותו אבל מעשה בעל דבר הצליח להסיתו רח"ל להמנע מלקיים    , עלה פעם אחתת

שהרי אם תעזבנו יום יומיים    ,וברגל השני כבר היתה העבודה נוחה הרבה לפני היצה"ר בהיתרים שונים   מצות ראיה. 

  קלמיש לירושלים.   וכן עברו שנים הרבה אשר לא נסע ר' , והתגבר עליו היצה"ר גם בפעם הזו , אעזבך 

ר' קלמיש בשוגג בחטא אחאחת  פעם  הנה  ו עלי  ת נכשל  חייבים  ובלית ברירה התעלם ממצב    , קרבן חטאת  ה אשר 

לירושלים אשר זה שנים הרבה כבר לא עלה לשם  והוצרך לנסוע  לירושלים עם כל ה  ,חולשתו  אות  תל וערך נסיעתו 

ונעלם ממנו    , חנות לבהמות לקנות שם קרבן חטאת'ל  והנה זכור היתה לו מימי קדם שסמוך לביהמ"ק היתה  בדרך. 

  ע לה ועלה כל הבערגל עם השטעקל   רים סביב וירושלים ה  , יותורבו השווקים וחנתשבמשך השנים נתרחבה העיר ונ

ענה לו שזה שנים אשר כבר אין מוכרים כאן בהמות והשוק    , ק בדלת ושאל האם אפשר לקנות כאן חטאת'ל דפו   , שלו 

ושאל    , העירהוא בצד האחר של   ירושלים  ילדי  ר' קלמישל בכמה  ילדי    , איפה אפשר לקנות חטאת'ל  אותם ואז פגע 

קצוי   לכל  ושלחוהו  ממנו  והתלוצצו  בירושלים  הרבה  זמן  היה  מדובר באדם שלא  חכמים הבינו שכאן  ירושלים שהיו 

לכת לדרום ובדרומה של  ושם אמרו לו ל  ,זה אומר לך למזרח וסחב את עצמו עם מקלו בידו עד למזרח העיר  ,העיר 

צפון  על  לו  ר' קלמישל לקנ  , העיר הראו  ועדיין לא מצא  ר'    , קרבן חטאת  ותוסובב את כל העיר משך היום  ואז החל 

חטאת'לי קלמ לקנות  רוצה  כי  השוק  מקום  לו  ויראו  ממנו  שירפו  לבכות  האנשים  , של  היתה   ? חטאת'ל  , תמהו  מה 

הו איפה לקנות  ישל יהודי אחד שריחם עליו והראמצא ר' קלמ כך ראח  ,וביקש שירפו ממנו ויראו לו את המקום  ?החטא

  מלרוץ אחרי חנות לקרבנות.  התחיל לנוח ואז  , קרבן חטאת

ר'   לו הצורה של  אותו זה מספר שנים   ,ל קלמיש בהגיע למקום החנות הבחין המוכר שניכרת  ראה  לא    , וזכר שכבר 

לר'   כל השנים לרגל   ל קלמישואמר  עלית משך  לא  למה  כאן הרבה שנים  לא הייתם  הרי  עליכם  , באמתלאות  שלום 

ובקשו קרבן חטאת'ל   ל קלמישניסה ר'    שונות  נכשלת  ,להשתמט ממנו  פקעה    , ושאלו המוכר מה היתה החטא דמה 

  ו את דמיו. לם לינדיגט תן כבר את הקרבן חטאת'ל ושיגט נישט געז יד נעזיג סבלנותו של ר' קלמישל ואמר יא 

לו רגזה והק   , וכאן עלתה  וכו' דיכי הסדר היה שקנו את הקרבן  זו  וכך משכוהו    ,שו בפה הרי  צוארו  וכרכו חוט סביב 

ור' קלמישל שכבר לא היה הרבה שנים בירושלים לא    ,היתה הכבשה שקנה שובבה  קלמישל ולמזלו של ר'    ,לביהמ"ק 

להחזיקו  האיך  כך  כל  יודע  מתחת    , היה  הכבשה  הורצתה  שהרי  אחריה  לרוץ  צריך  והיה  כבר יקדידו  וביקש שה   ,  

הצילו  להחטאת'ל  תפסוהו  ובמה   ,מהאנשים  חטאו  היתה  מה  החטאת  מביא  למה  ושאלוהו  סביבו  העומדים  ונעצרו 

וכך היתה הכבשה סוחבת את ר' קלמישל    ,והיו שאומרים לו שאין עוזרים לו רק אם יאמר להם מה היתה החטא  ,נכשל

  . וכדי בזיון  ,כל העיר עם הכבשה הזאת  צריך לרוץ אחריה בכל הרחובות ותהםוהיה   ,בכל העיר 

  , וחשב בלבו ודימה בנפשו שעתה ינשום לרווחה  ,בכל העיר הגיע לביהמ"ק חולשא דאורחא ומרוב יגיעה לרוץ  ומתוך  

רבן עד שראו  ים בשירם ולא הקריבו את הק, ובביהמ"ק היו עומדים הלו והאיץ בהכהנים למהר ולהקריב החטאת'ל שלו

בו  ישיואי אפשר היה להקריב הקרבן קודם ש  , שנכנע לבבו של המקריב קרבנו כאלו עשו עמו מה שעושים עם הקרבן

רי המוסר של הכהנים לא נקבו  ב ד  , לבו האבן של ר' קלמישל לא נתעורר  , הבעלים בתשובה שלימה ובלב נשבר אמיתי

ועדיין לא נתעורר    , לו להעירו מתרדמתו ומקרירותויוהכהנים לא הוע ים  הלו  של גם שירם וזמרם    , בלבו של ר' קלמישל
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שוב הביאו את פרחי הכהנים שיעוררו    , וממילא נתעכב הקרבת הקרבן כל הזמן שלא שב בתשובה שלימה  , לתשובה

  ורמזו לכהנים   ,רי ליכנס ללבו של ר' קלמיש ועשה תשובה שלימהועשו פ  וואכן הצליח   ,את ר' קלמישל לשוב בתשובה

  לשחוט וניתן לכהנים להקריב הקרבן. 

גם אני הייתי נמנה בין פרחי הכהנים וביום זה לא הרגשתי טוב בכאבי    , רביוו והפטיר הרה"ק מאפטא זי"ע בספרו למק

קלמיש  ,ראש  ר'  לב  את  לשבור  הכהנים  פרחי  שאר  עם  השתתפתי  זה   , ולא  כל  עם  לטובה  יצא  דבר  שסוף  והגם 

הסיבות שנתגלגלה נשמתו של ר' קלמיש באיש המכובד    תה סובב הקב"ה מסבב כלוע  ,נשארתי בעל חוב לר' קלמיש 

ולכן לא כיבדתי   , אותו הקב"ה להיות על שבת בצל קורתי בכדי שאוכל לשלם לו חובתי אפילו שלא בידיעתו  וטרח   ,הזה

ק הנ"ל היה  "ה רשהע ו ויד .את כל ההנהגה שנהגתי בו  תבינוומעתה   ,אותו וגרמתי לו להיות לו לב נשבר במשך השבת 

  שהוא היה פעם כהן בין פרחי הכהנים.  ', הייתי אומר וכך 'יום הכיפורים  ל לומר בעבודת  י רג

זי"ע   החיה)  אמר הרה"ק מאפטא  זאת  ד"ה  פר' שמיני  אוה"י  עם  (עי'  ומרוצה  יהיה שמח  שיהודי  הבריאה  דתכלית 

והוא מלא    ,וכל להגיע אל הטוב המיועד לו שכל מה שהקב"ה פועל עמו הטובות והרעות הכל בכדי שי   וביודע  ,השי"ת 

הרי בפנימיות    ,יסורים רח"ל   ל ואף אם סב(ברכות ס:),  שיר ושבח להשי"ת על כל מה דעביד רחמנא שהכל לטב עביד  

זו המדריגה הגבוהה ביותר בעבודת השי"ת    , ע"י כך  ממנו  ו שמי יודע מה מתכפר ונחסך ל , לו טוב ו הכל חסד ורחמים וכ

  שיהודי יהיה מרוצה ושמח בהנהגת הבורא. 

  פרשת ויקרא –סעודה שלישית 

כי יקריב מכם קרבן לד'  דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם  ,ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאהל מועד לאמר 

  . ) ג-א  (א   מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכםמן הבהמה 

שבעצם היינו חייבים להקריב את עצמינו    , מסביר הענין של קרבנות אשר אנחנו מקריבים(פס' ב)  והנה האור החיים  

  . אדם ולכפר עליו ה  לקחת בהמה תמורת  ואפשר לנואלא שהקב"ה מרחם עלינו    ,בעת שעושים עונות וחטאים ופשעים 

הר' בעל( אלשיך  הו והנה  ח )  ד"ה  דאדם אשר  זהו רק  ומסביר  רוח שטות טא  לו  נכנס  חוטא אא"כ    משום שאין אדם 

ג.), באדם  ה  בחטואוא"כ    (סוטה  בהמההוא  וכשהבחינת  ובמקום  ,  שלו  ומעשה  דיבור  המחשבה  את  לוקח  אדם 

א"כ ,  איתו עבודת השם ד' בכלל   בדו לא עו   , תן את זה להסטרא אחרא ח"וונהוא  להשתמש איתו לעבודת השם ית'  

והרמב"ן    .חייבים להקריב בהמה תמורתולכן אדם בכלל ו את הכ אי אפשר להקריב  ", וע אז במצב של בהמההוא נמצא  

ד מבאר  ט)  ד' כש(פס'  לפני  אותם  ומקריב  הפנימיים של הבהמה  החלקים  לוקח את  ה  ,הכהן  לרוחניאז  גשמי  ,  ופך 

מחזיר אותו  ונתן להסטרא אחרא  לוקח בחזרה את הרצון שוא"כ אזי באותו זמן   ולי,יה מדבר גשמי ל  שהאיברים נעשים

את    הוא לוקחאז  ,  שהם אוכלים אותו  של מתנות כהונהחלקים  האת  לכהנים  שהוא נותן  כוכן אח"כ    .להשורש העליון 

הצדיקים  ועכשיו מחזיר אותם ל  ,האיברים שהוא הלך אתם למקומות לא טובים ששמה לא עובדים את הקב"ה בכלל 

  הקדושה.  לא  וזרת ח, ו שורש של הדבר  בחזרה שהם 

בליל אומרים    והנה  אנו  וי'הסדר  לפרעה במצרים  היינו  דיצועבדים  נטויה  ואלוקינ   'אנו  ובזרוע  ביד חזקה    , משם 

לפרעה  יוא היינו  משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים  אבותינו  את  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  לא  לו 

כ  , במצרים חכמים  כולנו  כוואפילו  נבונים  מצולנו  התורה  את  יודעים  מצרים ה  ולנו  ביציאת  לספר  וכל    , עלינו 

משובח  זה  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  הקשה'המרבה  ולכאורה  המאיר   .  לפסח)   האור  דו   (בדרוש  כאן  למה  קא 

מה הישראלית חיים  והלא כל הא ',לו לא הוציא הקב"ה את אבותינו אזי היינו משועבדים לפרעה במצרים י א' מדגישים ש

וכל ההשתלשלות של אברהם יצחק ויעקב היו ניסים    ,יצחק היה נס גדול מאוד   וכל ענין לידת  , תמיד על ניסים ונפלאות

בכל עת ובכל  ו חיים על ניסים גלויים מאוד  אנ  - בני ישראל  עם  וכל הדורות מהרגע הראשון שאנחנו    ,גלויים כל הזמן 

  , אזי היה מה שהיה  -   וא"כ בכל מקום אלמלא הנס שהיה   , וכן ראינו בימי מרדכי ואסתר שהכל היה ניסים ונפלאות  , רגע 
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, ומהו החידוש כאן יותר מכל הניסים  שבלי הנס אזי היינו משועבדים לפרעה  מדגישים את העניןוקא כאן דבאמת  למה ו

מ קודמים לזהשהיו בעבר  יציאת מצרים   . דורות  מפני  הוא  כולה  וכמו שכתוב  ועוד קשה שהלא מצאנו דכל התורה   ,

והרבה מצוות    , וכן מזכירים יציאת מצרים כמה פעמים ביום  ',אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'  (שמות כ ב)

קדמה לעולם    בר כולכאורה הלא התורה    , שבלי מצרים לא היה תורה  ומכל אלו משמע אומרים 'זכר ליציאת מצרים',  

  . ולא בלי זה כלל  ,וקא תורה נהיה רק אחרי יציאת מצרים דמשמע שכל הכאן למה  ו (ב"ר ח ב) ם שנה יילפא

מס' פסחים תורה אור,  (  מביאו השל"ה   מח' סתרי תורה)  ה(פל" בספר עבודת הקודש    שהקשה   כי מצינו  : וזה לשונו

ונמצא    ',זכר ליציאת מצרים'המצוות    כל מעשה  ָסה חַ יִ ומתמה על המראה הגדולה שתורתינו הקדושה    ,קלב) - קכב

  ,המועדים בטלו כל המצוות ו את מצרים  י משמע שאם לא היה יצ  , והוא מן הנמנע  ,שכולם תלוים ביציאת מצרים

והיא תמידית וישנה בכל אדם ובכל עת    , הלא התורה קדומה אלפיים שנה לבריאת עולם   , ואיך יעלה כזה על דעת

והמועדים אשר    , אי אפילו לא היה שעבוד וגלות מצרים לא בטלו פרטי המצוות הכתוביםוד , ובוזמן בעבר ועתיד 

  וכו'.  . דבר משה לישראל

מאוד   ,ומתרץ עמוק  ע  , והענין  כפי  קצת  הנשמות    ,ינותהכר   רךולהבין  כל  היו  כולם  העולמות  בריאת  קודם  כי 

  , ומיצר הרע   ן אור מיצר טוב ו יתרושאת    ין יתר יכר עדיולא נ   , החיצוניות מכסא הכבוד יתברך כלולים בסוד החכמה

אם הוא חושב    ,יל אצל אדם וכן מצינו להבד  . בין סטרא דקדושה לסטרא אחרא ח"והבדל בין פנימי וחיצוני ו   ראווכן לא  

  , ומתי עליו שום שינוי   ה אולא ר   שמסתכל עליו מבחוץזר  , אבל אדם  ו אזי יש לו אפשרות לחשוב טוב או רע במחשבת

כניכר   לחושך פנימיותו,  אור  בין  הבדל  לראות  מתחילים  אזי  החוצה  מתפרץ  צמצום    , שהוא  ויותר  יותר  שנהיה  וככל 

  אדם ו  ,אזי רואים פחות הבדל בין אור לחושך   , אבל ככל שהוא יותר פנימיוחושך אזי רואים יותר הבדל בין אור לחושך 

לא רוצה כבר  א נתגלה מבחוץ אזי אף אחד  דברגע שהו  ,לות ח"ו החוצהלא להתגשכל הזמן  בעצמו  עושה מלחמה  

מלחמה    עושה לווא"כ החושך  ', יד 'א שיינע אות  הרי רוצה להראוכל אחד   ,כולם רואים שהוא רשע  , שאזלהסתכל עליו 

  לא להתגלות בכלל. ש ומניעו 

המצרים  התחלקות  אחר  עתה  כמו  ישראל  קרובו  מעם  תענוג  תוספת  הקב"ה  קיבל  לא  ממילא  שכן  וכמו    ,וכיון 

הלא כל    ', והקשהלכסי החכם מן ה  תרוןר מן החשך כן יואהן  יתרו (קהלת ב יג) 'כ על הפסוק  (ח"ג מז:)  הזוה"ק אומר  ש

אלא מתרץ שיתרון האור הוא רק אחרי    ,ל וא"כ מהו החידוש כאן כסי ם לכילד יודע שיש הבדל בין אור לחושך ובין ח

הכל בנסתר אזי באמת לא רואים  וא"כ כש  , אפשר לראות את האור כי טוב ואזי הוא מקבל יתרון   ושך, שאחרי חושך ח

וא"כ התענוג אשר הקב"ה    .אז ע"י החושך אפשר לראות מה זה אורכשזה מתגלה    אבל   , מה זה חושך ומה זה אור

"כ נהיה אור אזי  חך וא חוששם  היה  ש  משום  ,אחרי יציאת מצרים עכשיו  מקבל מעם ישראל עם קרובו הוא הרבה יותר  

מביא    ם בה וכמעשה ארץ כנען אשר אני תץ מצרים אשר ישבארכמעשה  'ואז אפשר לומר   ', יתרון האור מן החושך' זהו  

הולך בדרך התורה ומי ח"ו לא הולך בדרך    יואז רואים בבירור מ   , 'ן חמי ו'ראו מה בין בני לב (ויקרא יח ג),שמה'    םתכא

ולפני שזה    , ומקודם היו תערובתם בכללות יחד שתי המצרים  , בה מן החושך ופת מרויש יתרון אור בתוס  , אבותינו

  נתגלה אזי הכל אחד. 

אשר   מובן  ההגדה  יאי  ו דבר  פתח ובזה  בעל  לפרעה במצרים'ר  היינו  הכל  הורול   ', עבדים  ראשית  על  פרעה  'ת 

  , מאחורי עורף ולא הניח התפשטות לזעיר אנפין   יונק ה  ישה ,  (פרע"ח שער חג המצות פ"א)הנזכר בכוונות    'ןעליו

ול הקדושה ביתרון  בין שלימות ג יולא ניכר עד  , ת המצרים טוב ורעו כלומר בשורש העליון במקום קדשם בתערוב

הרשע גבול  על  לפרעה  , אור  העליון  בכבוד  הכסיל  חפץ  אין  המקורים   ,עליון   ולכן  התפשטות  להתהלך    להניח 

ופרעה רוצה שהם ישארו משועבדים    , עד עולם העשיה  , ת מדריגה אחר מדריגהממקום קדשם השתלשלות האורו 

האדם נכנס לבית המדרש  מתפשטים ואז    , דאםטוב ורע ביחד ושלא יתפשט הלאה כלל  ב מעור  ישארתמיד  שו  ,לעולם 

ניכר בפועל   , בחברים  ות דבקתוה  לשיעורי תורה או לחבורה או להתאספות   או הולך    באיזה דרך הוא ואז רואים    אז 
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ם  ו מש  ול הטוב ניכר לטובו בג  , נתעבה בחינת הרוחניות לבוא לידי גשם  אז ו  , מחמת התרחקות מהמקור  וזו   ,הולך 

וטוב כד ניכר שזה אור  ואזי  ביותר  ניכרים הדברים  יותר התפשטות אזי  ניכר  יוהיפך גבול ומ  ,כל שיש אור  צר הרע 

ועכ חומירלרעתו  תורת    .ריותיו ת  הישראלי   -  האדםוזאת  האיש  עבודת  העומד    ,וזהו  ברע  גבול    נגדלמאוס 

  . הקדושה

  ייןד סים ועמכו שהם עדיין  כואז    תם כמוסים בעצמותם ותערובתם היוב   , ונמצא בחינת שכליים הנעלמים מעיני כל חי

ואז לא רואים את   -  ם זה לעומת זה יתרונ לא היה ניכר    ואז ,ביחד במקורם הטוב והרע   עדיין אזי הם   ,החוצה   ולא יצא 

החושך מן  שהוא  האור  למטה  .היתרון  למקורם  והשתלשלותם  התפשטותם  אחרי  הםניכראזי    ,ועתה  גבול    , ים 

ואז זהו    , ואזי יש תענוג גדול להקב"ה מהעבודה הזאת שאז יש יתרון אור מן החושך   קונה תוספת מרובה הקדושה  

וקונה    , הלךימהחשך גבול הרשע אשר ממקום קדוש    תויתרון שא  'יתרון אור'  שזהותוספת מרובה תוספת קדושה  

ן  י עדיאזי  , יםוהם עדיין מכוס  כי כל זמן שגם שניהם המיצרים יחד כמוסים במקורם ,גרעון לעצמו להמיר רע בהטוב

ולכן אין חפץ ורצון    ,תואר שם פרעה כמו אחר השתלשלות  היותמגושם ל   נוואי  ,רוחניות אור קדוש ודינים קדושים

להניח   , בעת תערובתם בשורשם  - שזה כל זמן שהוא מכוסה  ת המורה על דין קדוש הכמוס בעצמו  - לפרעה העליון 

  . רים להיות ניכר יתרון אור מחושך ו התפשטות המק

זעיר  לח התפשטות הדמים  ינ ה ולא    ,מאחורי עורף   ונק אם עיני שכל לך עומק הכוונה שפרעה היה י  , ועתה תחזה 

הדמים וכו'.    , ןנפיא שיהיה התפשטות  לפרעה  הפריע  כ"כ  הוא  ולכאורה מה  ידע שאם  כנ"ל שהוא  הוא  הענין  אלא   ,

והנה כמו    .ואף אחד לא ירצה לשבת שמה  ,הוא שקרן גדול ש מן הפרצוף שלו אזי כולם יברחו מיד ויכירו  מגלה השקר  

וכמו שמשמה חייבים    , בעוה"ז הגשמי  מוכרח להיות ג"כ אחרי השתלשלותם והתפשטות המקורים  ,שהיה במקור 

ולהוציא את הדעת של פרעה    , כל הזמן לצאת ממצרים  ייביםדח   , בהשתלשלות אח"כ  כמו כן הוא גםלצאת ממצרים  

ישראל    ותפרעה התחתון לא הניח יציאת גופ  , אירע זאת הסיבה בפועלוממילא    , רף שזו הקליפותו שהוא יונק מהע

שהמצרים שלטו בכלל    וכיון  ,רבים יחד בגופות המצריים ושלטו בהםוישראל מע  ואזי היו גופם של  ,וגבולו  ממיצרו

  הכלל ישראל בידו. את לו דאז פרעה הרגיש שיש    עשו אתנו מה שהם רוצים, אז הם ישראל 

יש לו עבודה לצאת לגמרי ממצרים ולתת הכרה בהירה    , וא"כ עבודה הזו יש לכל אחד ואחד בכל יום בעת קומו בבוקר

ית' שמו  ידים ואח"כ הולך למק   , ואדם עושה את זה רק אם הוא קם בבוקר כמו יהודי  ,שהכל מאתו  וה  ונוטל נטילת 

י זה אי אפשר  אבל בל   ,ולראות בבירור גמור שהכל מאתו ית' להכרה  אזי הוא יכול להגיע    , ואח"כ מתפלל ואח"כ לומד

ב טורח השעבוד  ו ולרוממילא    .ודאי שלא לעשות בירור ממצרים ולברר הטוב שהוא מעורב עם הרע , וב לוםלהגיע לכ

  . ממילא לא ניכר אז שלימות ישראל ביתרון על המצרייםא"כ  , נשכח מהם מדרכי עבודה שקבלו מאבותיהם

  , היו תחת פרעה שזו הדעת אל  , שכלל ישרהיה נס אחר לגמרי  ז דא  -   ' לו לא הוציא הקב"ה את אבותינוי א'  וזה הביאור 

ינק מה ואז לא היה הקדעושהוא  ניכר כללו רף  מ  , שה  כולם  וכל הגופים היו אחד   תובביםסוהיו  אזי    , עם פרעה  וא"כ 

היינו   יציאת מצרים  יכול להסתובב שבעים שנה בעולם ולא היה   ,עבדים לפרעה במצריםומש עדיין  בלתי  ואדם היה 

רב מאוד עם הרע ולא היה ניכר כלל ההבדל  והטוב היה אז מע משום ש  , והיה חושב שיש לו הכל  , יודע שחסר לו כלום

ה אומרים דבלתי יציאת מצרים היינו שמה  ולמ  בזה מובן הטעם שכל המצוות תלויים ב'זכר ליציאת מצרים', ו  . ביניהם

  כנ"ל.  , וההסברועד עכשי 

ע"י    קדר   וביאורו   ' (משלי ו כג), וה ותורה אור 'נר מצ  שנר מרמז על  , לאור הנר  דוקא שבעינן  וזהו הענין של בדיקת חמץ  

כן לבטלו בלבו שזו ביטול הרעו  , לימוד התורה הקדושה אפשר להגיע לברר הטוב מן הרע ואז   ,לב ה חתירת  ב  כמו 

וה ותורה (ריש פסחים), היינו בנר מצ אור לארבעה עשר וכו'    ), פסחלערב  ( איתא בבית אהרן  זהו דו  . אפשר לבטל הכל 



 י
 

בודק    ,אור  איין  'בלבו'    ,ה מבטלו מוב  ', והשאר מבטלו '  ,ידו היינו שכלו   ' (שם ח:),עד מקום שידו מגעת ' כל אחד  מיט 

  בהתלהבות לדביקות הבורא ב"ה. (שם ה:)  ' אין ביעור חמץ אלא שריפה' , שטוקעלע הארץ

המאירועוד   האור  והמזלות   , מסביר  ממערכות  למעלה  עצמו  את  להגביה  לאדם  לו  נאות  אופן  בהיות    , ובאיזה 

עשו לבלתי  חזקה  מעניני  הכרתו  אפילו  בעולם  פעולה  שום  וכדומהצת  הגוף  בסימני    , רכי  בהתבוננות  אחד  כל 

  ו משתמש בחמשה ואינ   , ובכל דבר אדם צריך לדעת דיש שמה טוב ורע  , הקב"ה  לם בחכמה עשה והחכמה אשר כ

וכן    , שם  ובש המל  ינו רואה כי אם 'אלקות' בכל מקום שנותן עיניו א  -   ות כגון חוש הרא  , חושיו להנאות עצמו כלום 

  משתמש עמהם כי אם  אינווכדומה שאר החושים    ,שומע דברי תורה אפילו מדיבור איש אל רעהו   -   חוש השמיעה

ם לבו ונפשו שם כל הימים בתורה שהוא למעלה  יומש  , שיגיע צד הנאה לבורא עולם לעשות הכל על פי התורה

  . וקונה שלימותו בעצמותו גם כן ,מהמזלות 

לא הולך  ומי ש  ,והניסה דבר אליו טוב או הופכו   ,אשר איננו סובל סיבת מאורעותיו  ךהער   יולא יתכן כזאת לפחות

מעשה זר    ,תענוגות בני אדם נשאר שקוע אחר הנאות גופניות מהמאכל והמשתה והמשגל ושאר בדרך הזאת אזי  

ולכן נופלים תחת    ,אנשים כאלה המה רחוקים מהתורה ותורה רחוקה מהם  .מכיר בסימני החכמה   נומעשהו ואי

נופל למטה מהמערכה עד בואו לעניות    ,הזמן  ואדרבא  ידיהם להגביה את עצמם למעלה מהמערכות,  אין לאל 

  . ודלות ושפלות 

דיכם מע"ז ואז קחו לכם צאן של  משכו י'  (שמו"ר טז ב)  חז"ל  שו ר), וד יב כא ' (שמות צאן משכו וקחו לכם 'וזהו הענין של  

אחרי עזיבת  ורק    , לפני שלא עוזבים את הע"ז  'והלכם צאן של מצ קחו  ' זאת אומרת שזה בלתי אפשרי להגיע ל  ',והמצ

אפשר ומצוות  החטא  לתורה  בעי  .להגיע  מנדע  די  ,ולכאורה  ולקשור  לכפות  בחרו  טעם    המטה   יבכרע  קאימה 

לימוד, והכל לרמוז    צריך חכמים   יאמנם דבר  , ר לשם השהווכי לא היה להם יתידות בבית לקש  ,) ילקו"ש בא קצ"א(

(זוהר  וע  דכי י  , תיהם רק לדוגמא עליונהו ופרטי עבוד  ,ת בנ"י בחכמה נפלאה לעשות בתחתון ולרמוז בעליוןודבע

רכה:)   נקראת  ח"א  הכתוב    ' מטה'השכינה  שם  ז) על  ג  שלשלמה'  (שה"ש  מטתו  על    ', הנה  מורה  המטה  וכרעי 

שכל ההליכות    דעתאלא הוא חייב ל  , לא מספיק שאדם מטהר את עצמוו   ,ת הליכותיה והתנהגותיה את העולם ינ בח

ואדם נפעל כפי    , יםצדיקן פעולת הרוכרצון הקב"ה בהתעוררות כש  צריך להיות עולם הזה  ב   ההנהגות שלו וכל    שלו 

ואחר וול עפ הלבבות ה  יתיו  נמשכים  טז).   פעולות  מצוה  וכואפש  (החינוך  בקשרותם  כיוונו  שלזה  לומר  את  ופר  תם 

  , וכפרו במציאת שם הוי"ה ב"ה  ,למערכות רק    המצריםשעבדו    ,ראשון של המזלות והמערכות הכינוי ל  -  הטלה 

הזמן    השתדלו והם   פעולות  כל  ח"ו לעשות  יתגלה  לא  הזה  ו   ולכן  ,שהדבר  השרו  ק כפתו  את  של  ישראל  ראשון 

לכרעי המטה והליכות השכינה  ,המערכות  להתנהגות  לא    ,היינו  ישראל  םיוגכל הככי  ויש לאהמה  בית  ם  ידל  , 

לקשור ולכפות  להשורש וקשר  הת והדרך לוכו'.    . המה למעלה ממערכות והמזלות  , כשמקשרים את עצמם לשורשם

המטה לכרעי  להתנהגות השכינה  -  את הטלה  למעלה  כרבהיטיב ד  כי אם,  הוא  -  היינו  עצמו  להגביה את  יהם 

  . לקדש הכל על פי התורה כמדובר  , בכל פרטי חושיהם ותענוגים , מהמערכות והמזלות באופן המבואר

),  ח"א מה: (   בזוהר חדשובא וראה מה דאיתא  ,  הזוהר הקדוש האור המאיר (בתחילת דבריו) את דברי  זה מסביר  בו

שאברהם אבינו הכניס בכל עמו    -  ב"הן לקוליף לכל בני עלמא דיפלחו כגון דאיהו א  ,ראי ב  ילהאליה    רהם כרהאב

וכל הבארות    , )כו טו (בראשית  ב י כת  וכו', וכיון דמית אברהם מהבית ישראל שהכל זהו הקב"ה והכל מאתו ית' שמו,  

הוו עלמא    , ע"ז לרזא דאהדרו בני עלמא    - ם פלשתים עפרא  וכיון דמלא  ,וכו' ,  אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם

ואף אחד לא ידע שהכל מאתו    -  דידע לקב"ה  יתדל  ,ע"ז ח"ו וכל העולם נהיה שממה  וכל העולם חזרו לעבוד  -  שמם

וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם  )  שם פס' יח (  א יצחק מאי כתיב ת כיון דא  , ית' שמו

  . והעולם חזר להתיקון של הכל  -  ה ', אלא דאתיב עלמא לתיקוניוישב'מאי  , אביו



 יא 
 

ו  לך  עיני שכל  אם  תבין  בבינה  חלקהנה מכאן  אבהן דעלמא הרכב  ,לך  ואיך  ת כל אחד  פרסמו התגלות אלקוו 

לער ושרשו   ך ואחד  היה    ,מדתו  ואחד  הוזהו  אחד  שכל  הק'  עבודה  לכל  מהאבות  שמו  ית'  אלקותו    בריה לפרסם 

תו  , תיקן זאת המדה כל ימי חיים חיו(זוהר ח"ב לו.)   תו מרכבה למדת החסד היו אברהם אבינו הראשון ל  בעולם, ש

וגילה ופרסהאחז בעולם    , עוה"זב אהבת המקום בקרבם    רועור  , ות על בני אדםודפאהבתו יתברך הע  ם אהבה 

זולתו אהבה  מדולא  והגביה  העלה  ובזה  המדריגות  ות,  בכל  המתפשטת  מדריגה    , החסד  עד  המעלות  מרום 

הכל   ,התחתונה  להכרה    העלה  השיגיעו  שזה  ית'  מאתו  הקדמוןשהכל  והרצון  כל    .שורש  העלה  אבינו  יצחק  וכן 

 דאית דין ואית דיין  , והורה לעם ענין היראה לבלתי יאחזו כ"א ביראה הרוממות  , בחינות היראות אל הבורא ב"ה 

  . ת , ולא יראה חיצוני(ב"ר כו ו)

נתפרסם  ,  ) שם פב ו(אשר האבות הן המה המרכבה    ,תווזכותו ובהיר   ך והנה אז בימי האבות כל אחד ואחד לער

אחרי זאת כשנפלו עם מישראל בגלות  אמנם    .לתו ית' בפי הבריות ובאמצעותם והרכבת גופם הקדוש עוצם יכ

וכל מה   , רו ופתחו אבות הראשוניםחסת ש וושכחו העולם אותן השכלי,  (פרע"ח שם) אז נפל הדעת בגלות    , מצרים

דאדם    ינה הראשונה, ת הדעת אזי חזר לבחובהעדר בחינ   , ם הכל וחזרו למה שהם היו מקודםשהם עשו נעדר ונסת

אם  ', שסתמום פלשתים '   נהיהאזי מיד    , היום עם תורה  יל אתלא מתח  הוא ו  הוא לא חופר ואם    , חייב לחפור כל הזמן

ם  ן דמלאויוכ(שם)  וכמו דאיתא בזוהר חדש    ,הראשונה   ינה' הדעת אזי חזר לבחיאזי בהעדר בחאדם לא חופר  

  . כלל ב"ה דידע לקוה עלמא שמם דלית  ה  ,ע"ז לפלשתים עפרא רזא דאהדרו בני עלמא  

וממילא נתערבו שתי המיצרים יחד    ,לדעת אותו יתברך שהוא הבורא המנהיג ומשגיח  ,וזהו עיקר הדעת בגלות 

ובאמת הם לא יודעים בכלל איפה   ' ידןא נע  ייש 'והיום יש אנשים שהם יכולים להסתובב כמו    , מיצר טוב עם מיצר רע

  , ול הרשעבולא ניכר שלימות מעלת עם ישראל ביתרון אור לעומת ג  ,טוב ורע ביחד אצלם  הם אוחזים והכל מעורב  

עליהם אדנותו ית' להקרא בשם אלקי    ולכנות ך  יאלקותו יתברך להמש  רוממות  ן שנבערו מדעת קונם להשיגיוכ

ואנחנו    ,ומופתים במצרים ושדד המערכות   תתו ית' אותו אחרי הראו אזי    ואחרי שהקב"ה הוציאנו ממצרים  , ישראל

ניכר  יהיה  רק שעבודה שלנו זהו  וה  , ומופתים   ת אותולעתיד  יעשה לנו  כמו"כ ודאי  בטוחים שהקב"ה הוציאנו ממצרים ו

וחיבתו   יכלתו  עוצם  כל  ישראליתילעין  קרובו  לעם  החושך   ֵיָרֶאהוׁשֶ   , רה  מן  האור  הכי  , היתרון  לבם  ושהם  את  נו 

  . ך עליהם השראת אלקותויש ד' להמשו לדר

  שתדעו כרק    -   ' אנכי ד' אלקיך'מתי תדעו ש  ואלקים זולתי לא תדע', אנכי ד' אלקיך מארץ מצרים  ')  הושע יג ד (ב וכתי

,  מלכא ולא מקדמת דנא  ה להו ווכי מארץ מצרים ה  (ח"ג פד:) בזוהר  ה  והקש   ',לתי לא תדעוזומארץ מצרים ואלקים  '

כתי ב)ב  והא  לה  ו'  (בראשית  ביתו  אל  יעקב  הנכרגויאמר  אלקי  את  הסירו  י  , וכו'  'ו'  מן  דהואלא  ישראל  ומא  ו 

בני ישראל נמצאים עלי אדמות אף פעם לא  שמן היום ש  ,בר בארעא דמצרים   קרא דקוב"הי בעלמא לא אשתמודע  

ומופתים ניכר אדנותו    ת ת אותוו ראע"י ה   ו למצרים כשהגיע אז  ורק    , ידעו בדיוק מה זה קוב"ה עד שהגענו למצרים 

  , סםובנ"י יח  קנו מאין    ',אלקי ישראל' ת בשם  ורקאלקותו עליכם לה  , לכנות קא ' דיי אנכי ד' אלקיך' וזהו    .ויכלתו ית' 

כי    ' בארעא דמצרים  ר בקוב"ה  דקרא  יו ישראל בעלמא לא אשתמודע  ומן יומא דה'  ,וכו'   'מארץ מצרים'הכל הוא  

  , ועשה בשבילם כל המופתים במצרים ונתקלס שמו בפי הבריות   , אז ניכר לעין כל חיבתו שחבב עם קרובו ישראל 

עתה ידעתי כי גדול ד' מכל  '  (שמות יח יא)ואפילו יתרו פיו ענה בו לאמר    ,יתרון האור מן החושךוראו את  ואז ידעו  

  שמו. ורק אז כולם ידעו והכירו שהכל מאתו ית'  ', האלקים

המיצרים ככה נתפשט    שניוכמו שהיתה תחלה בשורש    , לה בשורשו היות הכל ת  ,ביןיאה יראה ולבבו  רו והנה ה

ויש מצרים  זאת א  ,למטה  דיש מצרים למעלה  ילמטהומרת  לא רוצים שהכל  וכמו שלמעלה הם  ולא  ,  תפרסם בכלל 

ת עליון המוזכר  ולג ת שלמטה תולה בוכמו שגלו   , וכמו"כ למטה הם לא רוצים שמשהו יתגלה  ,רוצים שמשהו יתגלה 

הגלות ושעבוד ישראל תחת גופות  וזהו סיבת    , רי עורף ובות המיצרים במקורם ופרעה היה יונק מאחותער  ,לעיל 



 יב 
 

וממילא יתגלה    , ופרעה התחתון עבד בהם עבודת פרך ולא רצה שעל ידו יתגלה ויתפרסם יתרון אורם  ,ים יצרהמ

  . גאולת ישראל תלה גם כן בגאולת עליונה , הרשע כמ"ש  ופחיתת ערכו של גבול וויתפרסם קלונ 

בליל הסדרוזה מה   וגאל את אבותינו ממצרים' בברכה    שאנו מבקשים  גאלנו  לי  'ענו הלילה הזהיוהג  ,אשר  ה ל שזו 

אנו  גדולה   ומרור' מחויבים  מאוד אשר  בו מצה  שנזכה  ע ו  ,' לאכול  יגיענו למועדים  '"כ מבקשים  אלקינו  ד'  ולרגלים  כן 

ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל    , שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך' היה  נוש  'אחרים הבאים לקראתינו לשלום 

  ושנזכה לראות תמיד שהכל מאתו ית'.   ,' פדות נפשינו

   



 יג 
 

  שבת הגדול –פרשת צו  –טיש ליל שב"ק 

בשפ"א   הגדול(לאיתא  הגדול   תרנ"א)   , שבת  תנח  דאיתא   ,בענין שבת  יח)  ומא  במדרש  בא,  מצרים  ([בובר]  למכה 

קשה  בבכוריהם   ולכאורה  י),  קלו  ומה  (תהלים  בכוריהם  הכה  הקב"ה  הלא  בכוריהם  הכה  שמצרים  כתוב  זה למה 

וכו' ושמצרים בעצמם הכו זה את זה בשבת הגדול בעשאלא מתרץ המדרש  'מצרים בבכוריהם',   וא"כ    .ר לחודש 

ומה    ,וקא בעשר לחודש ולא בזמן אחר ין קשה למה זה קרה דאך עדי   ,' בבכוריהםלמכה מצרים  'יפה למה כתוב  מובן  

  המדרש ללמדנו. בא 

חד ענין לקיחת הקרבן פסח  ו למה מי א)ס" (לבוש סי' תלשמקשין  מה   ,ב שכת )תרל"ה(שפ"א דברי הויש לתרץ עפ"י  

בשבת  , לשבת  הן  לחודש  בעשור  לעולם  להיות  צריך  לע  , בחול   והן   דהיה  צריכים  מהעשוהיו  ענין  לחודש  שות  ור 

אבל    ירץ, ות   ת. בלש קשור    ה זהמו  , פעם זה יוצא לפני שבת הגדול ופעם אחרי ופעם זה יוצא בשבת הגדול בעצמוש

והם לא סתם בחרו שזה יהיה תמיד בשבת ולא    ,נראה כי מסתמא כשבחרו החכמים ביום זה יש בו חשיבות מאוד 

ליום המאורע  יותר בשמים מקיום  ומסביר    , קשור  כי הקבלה שקבלו בני ישראל מצוה הראשונה בכל לבם נחשב 

הללו עובדי ע"ז והללו  (מדרש תהלים טו) 'ו במ"ט שערי טומאה וכמו שאיתא  יכלל ישראל הדוהיינו    , המצוה במעשה 

ה  ',עובדי ע"ז אחד  יצאו משםוברגע  ואלמלא הקב"ה  ם  אות,  היינו מש  נומוציא  ובנינו  אנו  לפרעה ומשם הרי  עבדים 

להבדל מהמצב הקודם וליכנס לעבודת השם  קודם  צריכים  ד   ,וא"כ כדאי לצאת משם באמת אי אפשר סתם   ,במצרים 

  . מצרים מאז אפשר לצאת רק  בפועל ממש ו מעשיות  מחויבים לעשות מצוות"כ אנו ע  ,ית' 

שעת ההכנה ובדרך כלל ב  ,עצמובויש את המצוה    ה, שהרי ידוע שיש הכנה למצותון אחד במצוות מעשי אך יש חסרו

תער עושהו  עוד    האדםלמצוה   בלי  ממש  הכלובשלימות  לי  עשה  ידי  ועוצם  כוחי  של  כבות  משא"כ  מגיע  ש,  האדם 

  -   וה והרצון לעשותהקבלה להמצ, א"כ להקב"ה נחשב  כבר חושב על עצמו קצת  הוא אזי בדרך כלל    עצמה   להמצוה 

אבל    ,דאז הרי אדם חושב קצת לעצמו   כי בוודאי במעשה קשה להיות בלי שום חסרון  הרבה יותר מהמצוה עצמה. 

וזה היהבלי שום פניות בכלל   הקבלה והלקיחה היה בלב שלם לגמרי  וכמו שאיתא בשם הרה"ק    . בלתי לד' לבדו  , 

זמן  היינו צריכים לחכות ל  , לכאורהקטנה  יין ד כשהיא עבתחילת החודש  מקדשין את הלבנה  מה הטעם שלא זי"ע  זרומ

, משא"כ באמצע  היא בלי שום חסרון ופגמים הלבנה    , אלא תירץ דאז בתחלת החודש שתהיה גדולה באמצע החודש

מהמצוה  הרצון והקבלה נחשב להקב"ה הרבה יותר    , כאןהיה  אותו דבר  . ו א כבר מלא פגמים וחסרונותהחודש אז הי

  כלל. , משום דזהו בלי שום אינטרסים ולמה   מה,עצ

כלל ישראל  שזאת אומרת בפעם הראשונה    ),ד"ה ואותו היום  :זתוס' מס' שבת פעי'  (  ולאשר כי היה אז בשבתוא"כ  

ובשבת אין צריך למעשה רק הרצון    ,ושבת הוא יום שביתה שאין בו מעשה   ,הרצון והלקיחה היה אז בשבת זכו ל

  , בשבת   דוקא  מציינים את הנסתמיד  ש  וזה הטעם  .לו גמרו את כל המעשה בטוב יה כאולכן נחשב הקבל   ,בלבד

דוקא אז עושין    ן כ , לרצון בלי מעשה כלל   א הובשבת  , ולהראות לנו דהעיקר הוא הרצון לעשות והמעשה זהו לא העיקר

  ר לחודש או לא. ו ולא משנה אם זהו עש ' שבת הגדול'תמיד  

בשפ"א   צו  ואיתא  ג)  ר "ויק(   ובמדרש   מ"ח),-תרמ"ז(פר'  אהרן    ח  קרבן  יג)זה  ו  אהרן    , (ויקרא  קרבן  [לפני  חביב 

דכתיב  הקב"ה]   הנשיאים  ז כקרבן  וכו'  יז)  (במדבר  נחשון  ח  . זה קרבן  כי  הוא  להיות  נוכוהענין  היה  הנשיאים  ת 

והתחדשו  , נשאר הארה מהתחדשות שנעשה בהקמת המשכן גדולים  היה אורות  כלי  ת  דאז  לעשות  צריכים  והיינו 

  , שהרגישו בנפשותם התקרבות להקב"ה  'ויקריבו נשיאי ישראל'  (שם ב)דכתיב    ,מזה משהו גם אחרי כןשאר  שי

ולא רק בעת    אבל אהרן הכהן היה דבוק בזה ההתחדשות לעולם   ,מה לדורותילהיות נשאר רש  -ה היה  חנוכ וה

המשכן עת    , הקמת  בכל  בהקב"ה  דבוק  היה  הכהן  שעהדאהרן  המשכן  ובכל  הקמת  בעת  וא"כ  שום  ,  לו  היה  לא 

  וזהו שנחמו הכתוב שלך לעולם קיימת   .דהוא היה חי את זה כל הזמן   ,ות וההתחדשות שהיו אז ור התפעלות מהא



 יד 
 

כי הוא    ,כי הוא אין צריך חנוכה בכלל לאהרן הכהן    לומר והיינו    ; במד"ר טו ו),תנחומא ה(  מדרש בהעלותךבעיי"ש  

ב יום מרגיש התחדשות  כלל   כל  נתיישן    ',זה קרבן'וכמו שכתוב    ,וגם בלי החנוכה  כמורה באצבע שלא  וזה הוא 

  והוא היה חי את זה כל הזמן.   ,לו הדבר צא

שתחילת הבאת קרבנותיהם    יון ולכאורה הוא פלא כ  ,בטו של לוי לא התנדבו בחנוכת המשכןובאמת מצינו שש

אכן נראה כי שבט לוי שלא  .  זה לואם כן למה לא נשתתף גם שבט לוי    ,ה מעצמותם בעצתו של נתנאל בן צוער הי

שהיה מעלתם    , התפעלות בהקמת המשכן כמו שאר השבטיםכלל שום  לא הרגישו    הם   , בכלל  בחטא העגל  והי

החטא  קודם  להיות  ישראל  בני  מוכנים  שהיו  כמו  המשכן  ממלאכת  המשכן    ,למעלה  משרתי  עצמם  הם  והרי 

וה כלי המשכן  לעולם  קרבנות שה אבל שאר השבטים הביאו    , מקדשונקראים  ישאר בהם הארת הקמת המשכן 

  . כנ"ל

ורמז    (לשבה"ג תרנ"א), שהתחלנו  השפ"א    מסביר,  איתא למכה מצרים בבכוריהם ד   הא  הענין שהתחלנוובזה מבואר  

ידיכם מעבודה זרה וקחו צאן של מצו דשורש הגאולה בנפשות בני ישראל התחיל בעשור  ,הענין וזה    , ה, משכו 

בני ישראל אל הגאולה  איש    , עשו הכל במחשבהעוד  דאז הם    ,היה הכנה בנפשות  כל  ואז עוד היה הקבלה בלב 

זה לעומת זה  'שמושג  ולם  הקב"ה ברא בע  . והריואז הכל היה בלי שום חסרון כלל  ,מישראל לחזור בתשובה שלימה

משום    , התחילו הקליפות ג"כ לזוז  כךלחזור בתשובה שלימה  אז  הם התחילו  , וא"כ כמו ש' (קהלת ז יד) עשה אלקים 

לת המצריים  פוכמו כן מאבל עכשיו שכלל ישראל ניצחו אותם  את ישראל,  לים דהם ניצחו  ו עד עכשיו הם היו הגדש

, משום  שהם התחילו לתת מכות כאלו לעצמם  'למכה מצרים '   לכן נהיה  , לכשזה קם זה נופ  , הז ם הביוהיה בעצמותם  

לא תלוי  ו   בשבת,   וכמו שכבר הזכרנו שזהו הענין של שבת הגדול תמיד   ,לה שלהם פאז הם התחילו להרגיש את המש

  ר לחודש. ומתי יוצא עש

 ***  

כי ההתלהבות   לרמזבאה    ,'מוקדה'ה הרבי מקוצק היה אומר האות מ' זעירא בתיבת  נוה(ו ב).    היא העולה על מוקדה

ומרן השפת    . ם בלבו פנימהיכי אם חבוי  , והלהט של אדם מישראל לתורה וליהדות אינם צריכים להיות בולטים לעין כל

  , כולם יונתן בן עוזיאל וכו' שמונים תלמידים היה לו להלל הזקן וכו' גדול שב'  .) סוכה כח שאיתא בגמ' (אמת הוסיף בזה  

אמר השפת אמת אם    ', שב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרףואמרו עליו על רבי יונתן בן עוזיאל בשעה שי

הזקן  הלל  רבם  של  גדולתו  היתה  מה  התלמידים  היו  נשרף ואמר    , כך  לא  מעליו  שפרח  בענוותנותו    ,שעוף  שהלל 

  ץ לא ראו כלל. הסתיר את האש שבקרבו פנימה וכלפי חו

שר הרבנית  כא   ,לא יצא מחוץ לגור ש ע היה יושב בביתו על התורה ועבודה וכמעט  כידו השפת אמת    ,מספרים חסידים

ל נסע עמה  ברופאים   לוותהחלתה  בתחנ  , לדרוש  כדמי  כשהמתין  לשמוע משהו  ביקשו החסידים  בוורשא  הרכבת  ת 

מה יש ללמוד    , מכל דבר שבעולם יש ללמוד לעבודת השם  ', למענהו על ד'  כל פ'  ב (משלי טז ד)אמר להם כתו   , דהפרי

  . ה פנימה חתירשעוצר את כל ה  , מהו כוחווהקטר מוביל עשרות קרונות מאות אנשים ואלפי טונות סחורה    ,מהרכבת

במה שעוצר בקרבו את הקיטור ואינו מוציאו החוצה בכוח זה  ו   ,הזמן מניע הרכבת היה מופעל על ידי הקיטור   אותוב

שהאדם עוצר ואוגר בקרבו את אש התלהבות    , דכמהלעבודת השי"ת דרך  ומזה יש לנו ללמוד    יש לו עוצמה אדירה. 

אף שלנו אין בכלל מה    ,והוסיף ע"ז מרן הבית ישראל   .על ידי כך כוחו עצום בעבודת השי"ת  ,כלפי חוץ  וואינו מראה

  וץ. הכל לחאת לומדים קצת לא צריכים להראות  כבר  מ"מ אם  , להסתיר

 ***  

י מצות     , כתב שבת הגדול ד"ה א"י מצות)  ל (בתפארת שלמה    .)ט  (ו אכלוה  תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד 

כי כל המצוות נעשים בגופו של    , א דומה קצת לאכילת קדשים ת אכילת מצה שהו והנראה לרמז בזה גודל מעל



 טו
 

את    ת שמקרב   ' קרבנות'לכן נקראו    , אך מצות אכילת מצה וקדשים נכנסים בגופו של האדם בפנים  ,האדם מבחוץ 

(שמות כט   אמרנ שוזהו    ,'רחץ במים'והקרב והכרעיים י(ויקרא א יג)  , כמו שכתוב  האדם ברפואת הנפש בפנימיות

וכל  '  ) א  בתהלים (קג "ש  כמ  ,הם תועלת גדולה לקדש את האדם בפנים יש ב כי    ',פר בהם'ואכלו אותם אשר כו  לג) 

נקרא  הוא  גם ענין אכילת מצה  ו  .כי נכנס בכל האברים הפנימיים לקדש ולטהר אותם וכו'    ' קרבי את שם קדשו

דאסוותא ימ'   :) קפג   ב (ח"  בזוה"ק  בפנים  'כלא  הנפש  רפואת  היא  לאדם    , כי  תועלת  ג"כ  עצמו  והוא  שמכין  ע"י 

  . וזהו שאמר שיהיה הגוף טהור ומוכן להכניס הקדושה בתוכו ע"י אכילת מצה   , בהכנה דרבה בתשובה ומעש"ט

  כמו אכילת קדשים בחצר אוהל מועד.  ' אכלוהי בחצר אוהל מועד ' אז   , בהכנה הראויה  ' מצות תאכל במקום קדוש'

החג  רם יבוא יום  להכין את עצמו ט  , התורה מורה לנו דרך הישרה  (בתחילת דיבור זה),  עוד כתב בתפארת שלמה

יכין את עצמו בתשובה שלימה על כל    , קורים פ' זו קודם חג הפסח שהרי תמיד    ,ת אכילת מצה הקדוש לקיים מצו 

ה במקום  ו ש להכניס המאכל של מצוויהיה בקרבו קד  ,להתקדש ולטהר כדי שיהיה כלי מוכשר  ,מעשיו הראשונים

אותו על צלחת לא נקיה אזי אף אחד    יגישו שהאוכל הכי טעים שיש אם    ,תמידאומר  וכמו שכ"ק אבי זצ"ל היה    .קדוש

שיהיה כלי נקי למצוה    צריכים להכין את עצמו לזהכשהולכים לאכול את המצות  תו דבר כאן  וא   , לא יאכל אותו בכלל

  .בביאת הגואל במהרה בימינו  'אכלוהי אוהל מועד בחצר 'ואז יזכה בשנה הבע"ל  הקדושה.

בעל  נכדו   יחזקאלהרה"ק  בה   , כנסת  בספרו  זקיני    , לולא של התפארת שלמהידרש  כתב  תאכל במקום  'זצ"ל  מצות 

ואני    ,כדי שיהיה בקרבו קדוש להכניס הכזית מצה במקום קדוש  ,שצריך להכין מקום קדוש בתשובה שלימה  'קדוש

יהודי אוכל מצה  ' מצות תאכל במקום קדוש'אומר הפירוש   קדוש'נעשה ממנו    , שכאשר  אכילת מצה   ',מקום  שבכוח 

  . הלהכניס בתוכו מקום קדוש

  שבת הגדול - פרשת צו –סעודה שלישית 

זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל    , צו את אהרן ואת בניו לאמר  , וידבר ד' אל משה לאמר 

ו א הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו   מיד    ,אין צו אלא לשון זירוז   -צו את אהרן    ,רש"י ירש  ופ  . ב)-(ויקרא 

  ' חיסרון כיסה'  ו ולכאורה קשה מה  .אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס   .ולדורות

עד  'היה  יוא"כ ממילא    'כל הלילה וכו'  על מוקדה  'והלא כתיב    ',עד הבוקר' שה למה כתיב  קד  ווע   .ה כאןשמדברים מז

רו  ',הבוקר  בו ' ועוד קשה הלשון    .להשמיענו   צהומה התורה  הכונה,    ',תוקד  צריך  במה  היה  קאי על המזבח  זה  אם 

  . ' בו'מי מדובר כאן ב ' תוקד בו'ומהו הלשון    ',ואש המזבח תוקד עליו' להיות כתוב 

זי"ע היה,  ונראה להסביר  '  י ויס כ'לעינים יש  ר שבי והס  ,קאי על המחשבה  'חסרון כיס 'תמיד אומר ד   כ"ק מרן אדמו"ר 

וכן להפה   ,וכן להאף  ,ולשמוע רק דברים טובים  אותו   ותכסי לויס כוכן לאוזן יש  ,י ויס כאם רוצים לשמור עליהם יש ע"ז ש

  כיסוי כלל שום  אבל המוח של האדם שזו המחשבה ע"ז אין    ,תרים ו דבר רק דברים שמי שאפשר לסגור ולו יסכיש ג"כ  

הזמן   וזה כל  ח"ו   ,רץ  רעים  דברים  מלחשוב  עליו  ולשמור  אותו  לעצור  אפשר  לכןואיך  נקרא    ,  כיס'זה  שזו    ' חסרון 

  . המחשבה שאין עליו כיסוי

ב  ישראל ואיתא  צו  (  ישמח  עובר    ),ג' אות  פר'  האדם  שאם  בפועל היינו  ובורא  ומ ג  ,עבירה  בשלימות  העבירה  ר 

כי הרהור מתייחס לנפש    , נפש פחותה  -  אבל אם חטא בהרהור לבד הוא בורא רק נפש בלבד  , נות גוף ונפשיבח

כיסב'וזהו    .כנודע לזרז במקום שיש חסרון  צריך  על הרהור עבירה  ' יותר  וחסר הגוף   -  היינו    ,שהיא רק בנפש 

רש"י שם  ירש  ופ  ',פתקי דאורייתאוכי דהוי דרזה לדביטו ,פתקי נינהו וכולהו גופי דר'  (סנהדרין צט.)   וכמאמרם ז"ל 

הרהורי עבירה קשים  '   (יומא כט.)חז"ל  מר  וכמא  וכו', עיי"ש.להנשמה    ק תינרשהם    'ין הם לקבלקי תכל הגופין נר'

  . דהרהור פוגע בנפש של האדם ממש   (פר' בא תרנ"ט) הטעם,והשפ"א מסביר   ', מעבירה



 טז
 

ואז אפשר לתקן את המחשבה שפגמנו במשך השנה   ,והמצה של הכנה למיוחד  ג הפסח, שאז יש ענין ח ועכשיו שמגיע 

בנפש    לו גם  וכבר פזהו  חושב לא טוב אזי  שאם אדם  מה  ו  (סוטה יא. ועוד)   רענותומדה טובה מרובה ממדת פ   , כולה

ה רק מהכנה למצוה ולא  נבנאך האדם    . שיעשה לו טוב בנפש ובונה אותו   ודאי אזי  א"כ כ"ש אם אדם חושב טוב    , ממש

  , עלינו לטובה  וא ב יחייב לחשוב כל הזמן מהחג ש  אזי הוא וא"כ אם אדם רוצה לעשות תשובה    , וה עצמה בכלל מן המצ

שהענין הוא לעשות הכנה לחג שזה    ' (פסחים ו.) בהלכות החג   ודורשין   שואלין   שלושים יום קודם לחג 'של    הענין   וזהו

יוכל   , וע"י ההכנה מקודם ל להחג בלי שום הכנה כללופ ליוה ולא לעשות הכנה להמצ האדם  וא"כ צריך    , בונה את האדם 

וכך אדם חייב לעשות כל החודש עד שהוא מגיע לראות    ' (ריש פסחים),אור לארבעה עשר בודקין את החמץלהגיע ל'

  . ש החגאת הקב"ה בעצמו בליל התקד

כדרך המשל    (שיה"ש ב ט),   נות מציץ מן החרכים ומשגיח מן החל  , (לפסח ד"ה בליל)וכמו שאיתא בעבודת ישראל  

מתוך חרכים ופתאום    רק שרואה את בנו    וכו', משל למלך שכעס על בנו ומרחקו ממנו    , ): (ח"ג קידא בזוה"ק  דאית 

אה את  וואז אם הוא ר   ,כמו שהיה מאז ומקדם וכה לגמרי  הוא רוצה שיחזור אליו לבית המלאז  מתחיל להתגעגע לבנו ו 

ג"כ שמח  גם המלך בוכהשהוא לא  רואה אותו  ואם הוא    , בנו שהוא שמח אזי הוא  אומרת אם הבן    . שמח אזי  זאת 

וא"כ עבודה שלנו כאן בגלות זהו    ,כה על זה שהוא רחוק מבנו ושב דים את הבכיה של המלך  ימור   חותבשמחה אזי לפ

אך זהו    .אנו מעוררים כן למעלה שהכל יהיה שמח  כךו  ,ג"כ בשמחהיהיה  הקב"ה   ותוכך לפח ,להיות בשמחה כל הזמן

יותר לפני זה    ,כאן עושים  אנו  תלוי בהכנה ש ומכין את עצמו  יותר  יותר שמחה להקב"ה   - וככל שאדם עושה    כך יש 

  יותר אזי הוא מתגלה לנו יותר ויותר.   משמחים אותווככל שאנחנו  ,מהכל

ובעת יציאת מצרים אז יצאו שש    ', ובמורא גדול זו גילוי שכינה, כמו שכתוב בהגדה ' לה הזהי ואדם חייב להאמין בהל

אלף   ישראלממאות  להוציא    , כלל  פשוט  לא  דבר  זהו  אחת ציבור  והלא  בפעם  מאוד  גדול  גילוי    ,כזה  היה  זה  אלא 

רק מי    , דהיינו ו'נו נאכל אלא למנוייהפסח א איתא (זבחים פ"ה מ"ח) '  ,זצ"ל   כ"ק אאמו"ראמר    ?ומי זכה לזה  .שכינה

ואחז כל    ,והלך כל הזמן במצרים עם משה רבינו והגיע לשבתות שלו ולחבורות   , שמסר את נפשו לעבודת השם ית'

(תנחומא  ת מבני ישראל עלו משם  ישירק חמ , שהרי רק אלו יצאו ממצרים  - הזמן עם משה לשמוע מה הוא רוצה לדבר 

הם    , לי שבתות יל ברות ו ו חבבוא ללא הקשיבו כל הזמן למשה רבינו ולא עשו מסירות נפש ל אחרים ש בשלח א), אבל ה

לא שמעו את   והם  שמה  שכינה' נשארו  גילוי  זו  גדול  לקב   '.ובמורא  כדי  לזה  כלים  צריכים  אותו  לשמוע  את  וכדאי  ל 

  ודם. שזה ענין מסירות נפש שהזכרנו מק   ,השפעות האלה 

וכל אדם יכול לזכות    ', לוי שכינהי ובמורא גדול זו ג'ובכל שנה ושנה בליל התקדש החג מתעורר עוד פעם ענין הנ"ל של  

שהיל מהאלו  ו  וצאיםי ות  הגלותמ ממצרים  שמה  ,שעבוד  שנשארו  האלה  מן  ולהיות  שמה  להשאר  ח"ו  לבד    .או  וזה 

הנ"ל ושי להענין  לזכות  הכוחות  את  נותן  זה  באחדות  במשפחה  ביחד  אך שבים  טוב    ,  הכנה  יותר  לעשות  הוא  מזה 

ורק אם אדם עושה ולומד לפני    , והעושים הכנה להמצ   כ שעי"ענינים של החג  השזה ע"י לימוד התורה ולימוד    , והלמצ

תחיל לאכול  שלא ה  כל עודוכמו ילד קטן    '.מנותאיה מד  'מיכלאדע שמצה זו  ודע הכל ויו וי  מוכןזה אז נכנס לליל הסדר  

 על כ"ב אותיות התורהבגימ' כ"ב שזה מרמז  ה  "חט  , אותו דבר כלל ישראל,  לא יודע לדבר בכלל   עדייןחטה אזי הוא  

  , להכנס להחג כלללו  אזי אי אפשר    - כלום ולא מכין את עצמו כראוי לפני החג  אדם לא לומד  ואם ה  (זוהר ח"ג קפח:), 

  וא"כ איך   , נה כללווהחג עם הנוסח והמצה וכל המצוות אבל הכל יהיה בלי מחשבה וכ   בליל התקדש  רם יעבו אדה ואז  

, שכל  בפסח זה הזמן לצאת מן הגלות שזו גלות פרטיעכשיו  ו  . יעשה הכנה הראויה לחג השבועות שזו מתן תורתינו

  . כל ע"י הכנה לפני זה אזי זוכים לזה כראוי וזה ה  ,כללי הגלות  מלצאת כה ג"כ ווז  , שלופרטי המגלות  אחד ואחד יוצא

שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים    ,והיא שעמדה לאבותינו ולנו'בהגדה  אומרים  

  פוגרומים ח"ו ועשו  ) הלא פעם היוהגש"פ שמחת הרגלעי'  החיד"א (   קשה מ, ו' עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם

ואבדן  והרגו בהם הרג  ישראל  לכלל  צרורות  ואיש תחת    , צרות  גפנו  איש תחת  בביתו  יושב  ואחד  כל אחד  היום  אך 
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ולכל אחד יש את הפינה שלו, וכל אחד תפוס עם שלו ועם התענוגים שלו והמותרות שלו, וכ"א עסוק רק לבנות    תאנתו

את עצמו כל הזמן ואף אחד לא מפריע לו כלל, וכל אחד מסודר כמו שצריך, וא"כ איפה 'עומדים עלינו לכלותינו' היום  

בכל   אנובזמנינו,   רואים  לכלותינו   ללא  עלינו  הגדה    ופשטות   .שעומדים  להבעל  הבא  שגם  עלינו  יוומר  עומדים  ם 

רוצה לעשות  יכלל שמבולכאורה אנחנו לא רואים את זה    ,לכלותינו ודור ' ואם הוא אומר    ,משהולנו  שהו    ' שבכל דור 

  . ' והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם'עומדים עלינו לכלותינו  בזמנינו אנו שגם מנו כבר ראה זהפשט הוא שאז ב

הפסוק (בראשית לב יב) 'הצילני נא מיד אחי  זצ"ל    , וכמו שהסביר כ"ק אאמו"ריש שתי דרכיםשיו הרשע  דלע  , ותירץ

נים  ונים ומשום שים וכליך כל, והוא מביא ל ךיל אורוצה להתקרב    ' אחי'ם הוא בא בתור  מיפע לשהיצר הרע    ', מיד עשיו 

שמוע ואסור לדבר ואסור  שאסור לכל מיני דברים  לבית  , ומכניס לך אף פעם בכלל  ' דברים שלא היומאדעס 'ועושה לך 

בתור    ,כלל   לראותו  עושה  להתקרב  ש  'אחי'והכל  רוצה  לך  ך  ילא הוא  הזמן ולעזור  אבל  כל  צריך  .  ליזהר  מאוד  אדם 

ל  מחפש כש  ות זה היצר הרע וזה המלאך המ, ש' עומדים עלינו לכלותינו'וזה    , לדעת שזה השטן ולא החבר שלך בכללו

צריך    שכל אחד  ',אור לארבעה עשר בודקין את החמץ'הדרך להנצל ממנו זהו  ו  .והוא עושה בתור אחי   ' לכלותינו' הזמן  

את האדם    מפתה שהיצר    , מהיצר הרע  ים נקי   שלו והנפש שלו והמחשבות שלו שיהיוהמקום    , לבדוק את החמץ שלו 

  , ל לדעת בכלל וחושב הלא אף אחד לא יודע ולא יכ  הרי מי יודע בכלל מה אתהש  ,רוצה  הואיכול לחשוב מה ש  שהוא

  . המחשבות זרות םה' שתינו ועומדים עלינו לכל' וזהו ה

וב  אך אם האדם יחש ',לאמור' מהו הלשון    והקשה   ', צו את אהרן ואת בניו לאמר '  וזה פירוש   וממשיך הישמח ישראל, 

ב מספיק שאני עושה מה  וואדם יכול לחש ,ן הרהורי עבירה תקל  בלבו ויאמר מה לי להלוך בגדולות ובנפלאות ממני

וב  אבל לחש  ,הכל  תיובזה יצא  להתפלל   עורי תורה כל יום ואני בא לבית הכנסת כל יוםיצריך לעשות ואני בא לששאני  

שזה המחשבות    ה ר לתקן הרהורי עבי  ,ל לתקן זאת כלל ובעל מדריגה כלל ואיך אני יכ  יניאמחשבות טובות ע"ז אומר  

אני עוד כעת לתקן העבירות    צריךכי    ,שאינני עומד עוד בדרגה גדולה כזו   אומר  זאתעל    -  וזה קשה מאוד לתקן 

וכל הזמן הראש שלו   , דברים האסורים כל הזמן  לראותרוצה ו  ני איכול לחשוב מה ש בינתיים אני וא"כ   , שעברתי בפועל

  '. ן ואת בניו לאמרצו את אהר'וע"ז אמר הכתוב  ,תפוס עם טינופות 

וכל מקום שאין מכניסים בו חמץ אין   ,כל מקום שמכניסים בו חמץ צריך בדיקה(לשבת הגדול) '  בעבודת ישראלואיתא  

לא יודע    דםא , והומסביר דיש אנשים שהם לא יודעים איך מתחילים בכלל לעשות תשובה(ריש פסחים).  צריך בדיקה  

עשה לא במחשבה ולא בדיבור  והוא לא זוכר כלום מה ש   , א עשה בכללהוא כבר שכח מה שהו משום ש  , איפה להתחיל

  , ומה שאתה יודע שזה מפריע לך לקבל עבודת השי"ת  ,זוכרכן  דברים שאתה  התתחיל עם  אומרים לו    .ולא במעשה 

אות  וכן מושכים  יודע את החברים שהם  מן עבודת השי"תאתה  וזה הפירוש ך  חמץ'  .  בו  זאת    ' כל מקום שמכניסים 

זוכר   לך]  חטאים  הדהיינו  [ ודאי שיש שם חמץ  אומרת את הדברים שאתה  וכל מקום  '   , בדיקהשם  תעשה    - הידועים 

בו חמץ מכניסין  אומרת    'שאין  זוכר  הזאת  לא  ח.), והשאר מבטלו בלבו'  '.צריך בדיקה  אינו'   –דברים שאתה  (שם   '  

אך אם    , "כ את השאר אפילו מה שאתה לא זוכרג הוא  דהיינו הקב"ה רואה שאתה מבטל מה שאתה זוכר א"כ יבטל  

  . א"כ הוא לא יבטל לך גם את השאר  לא מבטל, ג"כ  אתה  הקב"ה רואה שאפילו מה שאתה זוכר  

כדי שיהיה כלי מוכן לקבל את    ,עכשיו זהו הזמן שכל אחד יבדוק אחריו  במילאועכשיו אנחנו אוחזים אור לארבעה עשר  

שמגיע והא החג   יםרות  התקדש  שכינה' ה  שז  ,בליל  גילוי  זו  גדול  החרכים 'ו   ',ובמורא  מן  מציץ  החלונות  מן  ',  משגיח 

יהיו אם  יהיה  וחל  שדווקא  אזי  אומר שאתה מנקה את עצמך  מן החרכים'נות שזה  לך בתוכך מציץ  יאיר    ' שהקב"ה 

וככל    ,אזי לא יוכל לקבל שום הארות   -אך אם אדם נמצא סתום לגמרי ובתוך טינופות ואין לו חלונות    ,ת ליל החג והאר

כל יום יש  בש ,נות ווהבעש"ט מסביר מה זה חל  '. מציץ מן החרכים 'נות שלו אזי יקבל יותר ואדם ינקה יותר את החלהש

  , אורה מי שומע בכלל את הבת קול הזאתושאל לכ(איכ"ר פתיחתות),  בו בנים שובבים  ו ששמכרזת ואומרת  בת קול  

והצדיקים תופסים אותו    ,ו הבת קולהשזו התעוררות שאדם מקבל כל יום וז  , ותירץהלא אף אחד לא שומע אותו כלל 
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ללכת הלאה    לא שומעים את הבת קול ונותנים להתעוררות  אך הרשעים  , קרבים את עצמם להקב"העי"ז מיד ממיד ו 

דבר  לשום  איתו  להתעורר  ,ולא משתמשים  אפשר  אי  החמץ' וזהו    . אזי  את  בודקין  לארבעה עשר  חייב    'אור  שאדם 

  רב להקב"ה כל יום יותר ויותר. ק וית   ,תעורר מזה שיקבל התעוררות יוכל להשבעת כדי   ,לנקות את עצמו מכל הטנופות

החג   התקדש  בליל  או י שוא"כ  מלמעלה  שזו  ו רד  מאוד  גדול  ג'ר  זו  גדול  שכינהי ובמורא  כמו  והא  ',לוי  הוא  הזה  ור 

הזמן לחפש    ואהעכשיו  ש   ,לוי שכינהי יותר אזי יקבל יותר ויותר ג  ככל שאדם יכין עצמו ו  , של הבת קולההוא  התעוררות  

החג   , אותו  התקדש  בליל  היורד  הגדול  האור  את  לקבל  מוכן  להיות  כדי  חמץ  בדיקת  עושים  הכי  והמקום    , ומשום 

לא  במקום שאך כ"ק אבי זצ"ל אמר תמיד שבכל דבר אם זה    .מחשבה שזו החכמהבהוא    יורדזו  הראשון אשר הארה  

לא נקי כמו שצריך אזי  שמקום  גיע לוא מ דם אשר הוא אדם מכובד אם הו שר בוכמו מלך  , שום דבר לא שוה  נקי אזי זה 

נכנס לשמה כמו"כהוא לא  הוא  המחשבה שלך    ,  ונמצא  אם  אזי המלך שמתלבש תופניטב נמצא במקומות אחרים   ,  

  בודקין כל מקום וכל חור הענין ש  ווזה   . המקום ההוא לא נקי כללמשום ש  , לא נכנס לתוך המחשבה  -   הארה שיורד ב

  בליל התקדש החג.   -יוכל ליכנס לתוך המחשבה שזו החכמה ך כביכול  המלזה הכל כדי ש, דחמץמשהו  ממש מן 

ישראל הישמח  הכתוב    , וממשיך  אמר  לאמר'ע"ז  בניו  ואת  אהרן  את  לו  ',  צו  שאמר  העולה'היינו  תורת    ' זאת 

', כי  שאם עלו לא ירדו  ורה אחת לכל העולים ואפילו פסולין, לומר ת  , שכל תורה לרבות היא בא' רש"י ז"ל  ירוש כפ

והשפל   , ח התורה הקדושה מקשר נפש הישראלי באור אין סוף ב"הכ ית"ש הם    ,ואף הפחות  כי לפני רוממתו 

ולע  ותואף הפחות והשפל בראותו רוממ  ,ן וגדולוה קט, כי הוא השוה ומשוואה אחתכולם בהש מת זה  והשי"ת 

  , עצמו מהיום והלאה לעבוד את ד'  , ומקבל על חטאעל שורש ה   ב הלב ומודה ועוז   מק ומתמרמר מקרב ועו   , חטאו

  . נעשה מקורב לאבינו שבשמים -  ,ורצונו בלב שלם ובנפש חפצה לקשר נפשו באור פני מלך חיים 

ת  ניבח   , ואנחנו כולנווכו'  ' הא לחמא עניא וכו' בארעא דמצרים'  יםואח"כ אומר  ,בערב פסח  שיםוע אנו  ת ש כל המצו  ע"יו

לשנה הבאה 'עכשיו אנחנו עבדים אבל  אף ש ש  'השתא עבדי ' ואנחנו מקוים ש ,רחוקים מאוד מהקב"האנחנו הרי ש 'עני '

חורין כולנו  - '  בני  אותנו ממצרים מהעבדות שלנו  ,דבקים בהקב"ה   נהיה  יוציא  כל השנה שהקב"ה    –  ואנחנו מחכים 

וזהו שכתב רש"י    ר פני מלך חיים. שזה להיות דבוק באו  -ונהיה בני חורין  מהעבודת ד',  זה שאנחנו רחוקים  דהיינו  

וחכמה איהו    ,היא חכמהכל קודש    ח"ג רצז.) עי'  (אומר    הזוה"קכתב  ש  היינו כמו  וכו',,  ' כל תורה לרבות בא'ז"ל ש

אליהו   (תיקו"ז מוחא   ן את  ישאתה מכההכנה  שזו  היינו התורה הקדושה    ' תורה לרבות בא'כל  עכ"ז    , יז.)  בפתח 

אזי   -  וה שעושה וזה דוקא ע"י התורה שאדם שלומד וע"י הכנה להמצ , מתקן ומטהר המוח וא ה  על"טב עצמך להיו"ט ה

  '. ורייתא מחכמה דלעילא נפקתא ' ) .(ח"ב פה  כמו שכתב הזוה"ק  ,זוכה לתקן ולטהר המוח 

ח התורה הקדושה שורף כל  ', כ אשכ הלא כה דברי  '  (ירמיה כג כט)עפ"י מאמר הכתוב    ',היא העולה על מוקדה'

) שרק במוח  הל' איסו"ב פכ"ב הכ"א(וכמו שהרמב"ם אומר    ,המסכים המבדילים וחוצצים בינו לבין אבינו שבשמים

מ השפנוי  שםן  רעות   חכמה  ומחשבות  טומאות  מיני  כל  כ  ,שולט  הכלוע"י  לשרוף  אפשר  הקדושה  התורה  מו  וכ  , ח 

לדברים    אותו כח האש אשר השתמשתוע"י    ',טהרורו באש  יא באש תעב'כל דבר אשר יבו  (במדבר לא כג)  אמרנ ש

כמאמרם    , אש דשכינה אוכלת אש ו   שזו  וזה רק עם אש התורה   , ח האש תעשה תשובה להקב"הרעים ח"ו עם אותו כ

ב)'  כל הלילה עד הבוקר'  כא:)   יומא ( ז"ל   ו  לדעת שכל הלילה    , (ויקרא  צריך  לל  נבראת רק דאדם  ולא  הגיע  מטרה 

כמו"כ  כמו שיש בהזמן בחינת יום ולילה    עפימ"ש הרבי רבי בער זי"ע   , דרך להגיע להאיר  א והשהלילה    , למציאות

ואמת הדברים שאם אדם חוטא ח"ו הוא מנהיג והולך את הדעת   , נת אור וחושךיבחב  - היינו בהדעת  - יש בהנפש 

לו כיהלך חש'ת  ינ בבח  , להחשכות  נוגה  ואין  י)'  ם  נ  עיניו בראשו   , (ישעי'  חוטא אזי מכניס את  אדם  דכשה  , והחכם 

כי הוא    , את החושך  לדעת לעשות ולהחזיר את האור ולגרשצריך  ו  ,הדעת שלו לתוך חושך ואדם עושה את זה בעצמו

יכול לתפוס את עצמוהזהו הזמן אשר  ועכשיו בליל התקדש החג    .רומעלה ומנהיג את הדעת להא עם האור    אדם 

ואז יעשה    כראוי,   לילה הזה שיש ב כל המצוות  ואדם צריך לעשות  .  חושך כלל לו  לא יהיה  ש   ועוד   , לעולםלו  שזה ישאר  



 יט
 

כל הלילה עד  'וזה הרמז    ולא רק הלילה הזה אלא ישאר לתמיד לכל הלילות.  ', לילה כיום יאיר , ש' אור לכלל ישראל 

  . (ש"ב כג ד)' זרח שמשיכאור בוקר 'ת ינ הדעת בבח  אתר יאיעד ש ', הבוקר

  ', קד בווהאש היתה מת  ,תוקד עליו אין כתיב כאן אלא תוקד בו'  (ויק"ר ז ה)חז"ל  מרו  וא  ',ואש המזבח תוקד בו'

ידלק  וכו',   יהיה כמו שצריך להיות   , פלאקערן] זיך  [זאל    בעצמו ממש ויבער  שאדם  וכן הליכה    ,שהתפלה  וכן הלימוד 

ות נפש הישראלי  עכ"ז ע"י התקשר  , בתחילה צריך להיות תמיד איזה אתערותא דלתתא כי    , ברחוב הכל כמו יהודי 

נעשה    ואזי   ', אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא'(ח"ג עג.)  הזוה"ק    וכמו שכתב   ,עם רוח התוה"ק באור אין סוף ב"ה 

כל    , כי התורה הקדושה מעורר לו האתערותא דלתתא   ,כלי מוכשר לקבל  ולבטל  ואחד להשליך  אחד  כל  וצריך 

לקבל  לזכות  כדי הכל    ,ולקשר איבריו וכן המוח שלו   הראוים,  ולתקן ולטהר המוח בכל הכשרים  , תיו ההבלים ומחשב

  . קדושת ליל התקדש החג הבעל"ט בכשרות גמור

    


