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  בעת סעודת תענית בכורים 

פסח  בערב  סעודה  עושה  היה  יצחק  שלימה    , החקל  ודגים  סעודה  בשר  בזה עם  לצאת  דתשביתו  מצו  כדי  עשה  ת 

היה לו    , ומשעשה שהיה כך היה, ר' קאפלווער זצ"לארבי קאפל ליק   ונהגו שמספרים את הספור עם (שמות יב טו).  

ול שכל השנה  בית מרזח   ושכר  יין  היה  והוא    , קרים ישתו שמה  ואח"כ  לגוי  בער"פ  אותו  למכור  נוהג  אותו  וקהיה  נה 

הגויים של העיר החליטו ביניהם שאף אחד לא  כל  בשנה אחת  אך    , שאר עם הסחורה הלאהוכך נאי פסח  וצבמבחזרה 

והיין שלויקנה ממנו   ואופן את הבית  וכך  בשום פנים  ולא היה למי    הגיע בערב פסח שרצה למכור את החמץהוא  , 

מחוץ לעיר וכל  אל  הכל  את    ברירה והפקיר את הכל ממש, והוציא  עד שלא היה לו  ,דאף אחד לא הסכים לזה  , למכור

באו  אחרי פסח  .  לא היה לו למי לעשות מכירת חמץ בכלל ש ברירה    זאת מחוסרוהוא עשה    טול, יבוא וירוצה ליטול  ה

כלל   וספרו  בו  נגע  לא  אחד  ואף  פסח  בערב  זה  את  הניח  שהוא  כמו  שמה  עומד  עדיין  שהכל  לו    , לו  נתברר  ובסוף 

  , ה צבאי סגורה מחנונהיהמקום  לגמרי    וכך נסגרוהם עשו שמה את המחנה שלהם    שפתאום הצבא הגיע  ,המעשה

יכול    וכך ימי הפסח ולא הפסיד כלום   ונשאר  הם ואותם,  כדי לגנוב    לגשת אל החביות אף אחד לא היה  ואז    ,לו לכל 

  והקב"ה שומר על הצדיקים שבדור.   ,לגנוב כלום   יוכלושלא   זאתהיתה אמרו הגוים כי יד ד' 

ב  וסלא יערמרבי שמעון  הרה"ק  ו , חסידים כללווער שהוא היה ממשפחה של מתנגדים ולא  אומספרים על רבי קאפל ליק 

גיד קדיש אחריו אם הוא  לא י   ואביו השאיר צואה שבנו ר' שמעון   ,רבי קאפלרבי ישראל היה הבן של    , אביו היה נכדו

'ויצמ ויקרב משיחיהוח פיאמר  לא אומר קדיש אחרי  והרב  ',רקניה  דוד שלו ושאל אותו למה אתה  בן  י מלובלין היה 

קדיש  אתה יכול להגיד    הרבי מלובליןלו    אמר ואז    , לא להגידש ואה  , אז ענה לו דיש לו צ בתוך השנה דאתה הרי    אביך 

  לומר קדיש אחריו.   אתה יכולוא"כ   , הוא כבר יודע את האמתכבר למעלה בעולם האמת ו משום שעכשיו אביך

תרמ"א(השפ"א   מסביר  בהעלותך  נש)  זה  התחדשות    , איםימה  הוא  שענינו  דרכו ומסביר  להתקרב    אשר  אפשר 

אים לדורי  י לזכור את הנש  כדירשימה אצלו  מזה  ר  י שאלה  והעבודה היא צה להתקרב  ו אחד ואחד רוא"כ כל    , להקב"ה

מזה הלא    חלשה דעתך וזו רק לבני ישראל אך אהרן אמר לו הקב"ה למה    , והוא ע"י ההתחדשות התמידית.דורות

שלך גדולה  'וא"כ    , אחד ממשכ הכל  שוה  וחנוכת הבית ומנורה אצלך    ' פר והיינו טעמא דמגילהוהיינו טעמא דש 'אצלך  

  , שהלא אתה בוער לפני הקב"ה כל הזמן  , (ע"פ רש"י במדבר ח ב)  הנרות'משלהם שאתה עומד ומדליק ומיטיב את  

  . עגמת נפש   לך מזה איזהאין לך שום סיבה שיהיה במילא   ,לא משנה ואצלך כל יום זהו חנוכת הבית בכלל וא"כ לך זה  

שהכל מאתו ית'  ויודע אם אדם תמיד נמצא לפני הקב"ה ותמיד בוער בקרבו  ,וא"כ כל אחד חייב לדעת איפה הוא עומד 

א"כ הוא עוד    , אצלו ורק פה ושם מחפש להתעורר לעבודת השי"ת  לא כל הזמנים שויםשאדם  , אך  הוא כמו אהרן  אז

ין עסוק בחנוכת  י הוא עד  ליל התקדש החג אז אורות של ין לחפש  עדיוא"כ אם אדם עסוק   . בחנוכת הבית ולא כמו אהרן

  ולדעת שהכל ממנו ית' שמו.  יות כמו אהרן להיות תמיד אחד עם השי"ת, לה  א הוהאדם והתכלית של שלו, הבית 

  ליל הסדר 

להסביר  .קדש השנה  ,  ואפשר  ימות  להיות  תמיד  הקב"ה    נוהגבכל  ואח"כ  בסדר שצריך  דלתתא  איתערותא  קודם 

איתערותא דלעילא  ב הקב"ה משפיע שפע גדול מאוד ואור גדול    משא"כ בליל התקדש החג  , איתערותא דלעילאמגיע  

שתעשה את איתערותא דלעילא שיש    ', קדש 'מבקשים מהקב"ה    וזה שאנו  . לפני שיש בכלל איתערותא דלתתאעוד  

דלתתא איתערותא  אח"כ  נעשה  אנו  ואזי  החג  התקדש  אתקדקודם  '  קדש ' וזהו    , בליל  הקדושה אתה  ו  נותש  עם 

  דלעילא. 

 ***  
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דיבורים קדושים ולא    רקממנו  ראשון אדם צריך לשמור על פיו שיוציא  שדבר    ,גור' ה ס'אשון פ 'לל ר 'ר"ת כ  -  .כרפס

ות תאכל  מצד"ה א"י מצות),    לשבת הגדול (דאיתא בתפארת שלמה  עפ"מ  ואפשר להסביר הענין    .ח"ו דברים אסורים  

ת אכילת מצה שהוא דומה קצת  ו לרמז בזה גודל מעלראה  נ ה  . )ט   (ויקרא ו מועד יאכלוה    ל במקום קדוש בחצר אוה

אך    ,ת מילה וכדומה כמו מצות תפילין ומצו,  ות הם נעשים בגופו של אדם מבחוץ וכי הנה כל המצ  ,לאכילת קדשים

את האדם    ת שמקרב  'קרבנות' ולכן נקראו    , ת אכילת מצה ואכילת קדשים הם נכנסים בגופו של אדם בפניםומצ

יג)   כמ"ש   ,ברפואת הנפש בפנימיות ואכלו  '  ) לג  (שמות כט  וזהו שנאמר  ,' רחץ במיםיוהקרב והכרעים  '  (ויקרא א 

וכל קרבי את  '  ) לים קג א(תה, כמו שכתוב  כי הם תועלת גדול לקדש את האדם מבפנים  ' פר בהםואותם אשר כ

קדשו מאעי'  (  ז"למינו  חכ  כמ"ש   ,' שם  ולטהר    ',בפניםו  קהסי'   .)שבת  לקדש  הפנימיים  האברים  בכל  נכנס  כי 

כי הוא רפואת הנפש בפנים    ', כלא דאסוותאימ'   (ח"ב קפג:)  ם ענין אכילת מצה הוא נקרא בזוהר הקדושוג  . אותם

שיהיה הגוף טהור    ,ע"י שמכין את עצמו בהכנה דרבה בתשובה שלימה ומעשים טובים   ,והוא ג"כ תועלת לאדם 

נכנס לתוך הגוף    כיון שזה  ,'שו במקום קד  ות תאכל'מצ  . וזהו שאמרה בתוכו ע"י אכילת מצה ומוכן להכניס הקדוש 

הגוף    הכנה הראויה ם לעשות  צריכי  ע"כ   ,ממש יהיהואז    ,ליכנס המצות לשם  ראוי מקום השיהיה  'בחצר אוהל    זה 

  . ימי קדם מואז יהיה אותו תועלת כמו שהיה אז   ,במקום קדוש   כמו אכילת קדשים בחצר אוהל מועד מועד יאכלוה'

לתוכו המצה    כניסלהיות כלי מוכשר לה  לקדש ולטהר את עצמו   ,כין את עצמו קודם הפסח צריך האדם להן שי נוזהו הע

  וכמו שבמקדש  , כמו חצר אוהל מועד   - שיהיה המקום שהוא עתה הפה    'בחצר אוהל מועד יאכלוה' ואז    ', במקום קדוש '

א"כ צריך    ,הקרבנות   םהם במקובליל הסדר  והאכילת מצה  בודות  עהשאין לנו קרבנות ווקדוש, כך עתה  י  נק הכל היה  

פה נקי לגמרי  במיוחד  "כ צריך עכשיו עדהרי כל מצוות היום הוא בפה   , הפה להיות נקי שידבר רק דברים טובים ונקיים

אזי אף אחד לא  צלחת לא נקיה  והכי יפה ב האוכל הכי טעים  שים את  גיאבי זצ"ל היה תמיד אומר שאם מכ"ק  ו  .מהכל

  . ' ונקיפה סגור'ליל התקדש חג צריך שיהיה בוא"כ אותו דבר    ,זהיאכל מ

ויצא   יעקב אבינו כתיב בפרשת  'והנה אצל  ב אותך אפילו לרגע  וזיעשאני לא  והפי'    ', כי לא אעזבך(בראשית כח טו) 

פעם עם לבן ופעם עם דינה ועם יוסף    ,צרות כל הזמן  יום בלי  על יעקב אע"המאז לא עבר  ולכאורה קשה הרי    ,אחד

אפשר    שרק דרך הצרות והעגמ"נ הוא  אלא הפירוש    '. כי לא אעזבך לו 'הרי הקב"ה הבטיח    , הפשט ולכאורה מה    ,ו יועש 

א"כ כל    ,א לא מכיר בכלל שהקב"ה מנהל את העולםהואז לאדם הכל מסתדר  דכש  ,להכיר שיש רבש"ע בעולםלהשיג ו 

  . שיש רבש"ע בעולם שמנהל הכל  בכדי שדרכו יכיראלא   ש אותויענה לאדם הם לא באים כדי ל ים הצרות שמגיע

ושואל ע"ז רבי אשר    , ' שנים הכיר אברהם את בוראו  שלש בן  '   ותו דבר היה עם אברהם אבינו דאיתא (נדרים לב.) א

יכיר שיש רבש"ע שמנהל הכל יכול להיות שילד בגיל שלש  יכול  מבקושי  הזה  הילד  הרי    ,איך  ואיך הוא  סתדר לבד 

אלא מסביר כנ"ל שאברהם אבינו היה לו אבא תרח וכל דבר קטן הוא    , בכלל לדעת משהו ועוד להכיר השגות ברבש"ע

אז    ,שלו אז הוא זרק אותו לתוך כבשן האש  אם הוא שבר לו שמה קצת מעבודה זרות ו   ,צעק עליו מה אתה עושה 

יורד למטה ואני נכנס ליאוש    ,שיש בידו שתי ברירות חליט  ה  הענינים, ע"כלו    ים לא מסתדראברהם ראה ש  או שאני 

שיש משהו    , והפקרות מחליט  ואני  כאן הכנעה  נותן  מעמוק  או שאני  בורא  ,  תרח הזההיותר  שיש  להכיר  הגיע  וכך 

  . ומנהיג לבירה

היה  וכמו כן   .מש ע"י הצרות והכאבים שיש לאדם רק דרכו אפשר להגיע ולהכיר שיש רבש"ע שמנהל הכל מ ק והיינו דר

וההסבר הוא שרק ע"י הכאב    ,לה  א מסרה את הסימנים ללאה אז התחיל אצלה כל הצרות שהיוממתי שהי  ,אצל רחל 

להמצה בלי שיעבור את המרור לפני    עוכמו כן בליל הסדר אי אפשר להגי   . והחושך וההסתר אז אפשר להכיר משהו

  , ' מצה ומרור מונחים לפניך'בשעה שוזהו שכתוב    ,ת משהושיש מצה ומרור ביחד אז אפשר להגיע ולראוכ ורק    ,זה

  רק אז אפשר לראות משהו. 
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  אמר נוב זי"ע  יל מרימשהרב הקדוש הרבי ר' מנחם מענד  , לומר   [של החקל יצחק זי"ע]  כאן היתה דרכו בקודש   . יחץ

וכאשר הגיעה השעה שהוכרחו להפרד    ,כי היו פעם שני אוהבים נאמנים שהיו מקושרים איש לרעהו   ,הוא   ' יחץ' שסוד  

והחליטו שכל אחד יכין תמונה מדמות דיוקנו לזכרון    ,זה מזה טכסו עצה בנפשם איך לשמור על אהבתם לבל תשתכח

א שלקחו את שתי התמונות  אל  ,לא   ,ואמר הרבי רבי מענדל אל תחשבו שכל אחד נתן את תמונת עצמו לחבירו   , תמיד

וזהו    , וסיים רבינו ברגש קודש ובבכיה  .לשנים וכל אחד לקח חציה של תמונת עצמו וחציה של תמונת חבירו  וחצו אותן

אין דער בורא    ,אין בורא כל עולמים   פטאידן בלייבען אנגעקני  דאס ' שסוד יחץ הוא    ,שאמר הרבי רבי מענדל מרימנוב

  .סוד של יחץה וזהו   ,' כל עולמים בלייבט אנגעקניפט אין אידן

השני    , והחציואין שלימות   , שכל אחד הוא רק חציתמיד היה אומר  רבי אשר  שואפשר להסביר את הענין עפ"י מה  

,  ל לעשותאדם עוד יכוההראשון זה    את החצי ש   , וזהו הסוד של יחץ  , אדם חייב להגיע להרבש"ע ואז ביחד הם אחד

  . וזהו הכנעה ושפלות   ,וביחד יש שלימות  , אדם בכללהנטו להקב"ה ואין שום שייכות עם שייך  השני זהו  משא"כ החצי

אית לנו)    בזרע קודשא  והנה  רומז  עוד  ד"ה  (על הגדה  למה  לפסח    ,וקא המצה האמצעית וברים דשלהסביר הענין 

ונשמה נוטה    , בהמיות וחפץ בתאוות הרעות ומדות רעותנפש נוטה ל  , כי יש ג' מדריגות נפש רוח ונשמה   , ומסביר

שיש    ,ל משניהם ושם הבחירה ושמדריגות רוח כל  ,ביניהם היה לחבר יחד   רוחו  ,וחפץ תמיד ברוחניות הקדושה 

  , כי רוח פי' רוח הקנאה  ,מאה ורוח הט ,רוח גבוה  -ולהיפך   ,שפל רוח  ,רוח הקודש  ,רוח טהרה -  כמה ענינים ברוח

ולהיפוך   ,רצון טוב  רצון  הוא    ,ויש  משניהם  ורוח  שכלול  רוח  וע"י  הפכיים  ב'  שהם  הנשמה  עם  הנפש  מחבר 

לוי הוא  כי    ולוי הוא ג"כ המחבר  ,"נ נרת  ות שהם נגד כהן לוי וישראל במדריג מזים הג' מצווזהו שר  .מתחברים

וכן רוח    , ממוצע בין כהן לישראל כי הוא ה  , ו' 'הפעם ילוה' וג  (בראשית כט לד) לשון צוותא והתחברות כמו שכתוב  

  . הוא הממוצע 

ולא לילך רק אחר החלק    , לה צריך לשברו ולהפריד הטוב מרעי שמתח  , ת רוח ינ ולמדו אותנו איך להתנהג בבח

כי אם מחמת    ,ית"ש גם בדברים גשמיים  יוכל לעבוד להשםיהיה  ולא להאמין לעצמו ש  , תוהרוחני  שנוטה לנשמה 

ובאמת בא"י    '. הא לחמא עניא' רק להרגיל את עצמו כעני כמ"ש    , רתיחת הדם א"א הגם שנדמה לו שאוכל לש"ש

וכן היה    ,מאוד בהתאוות מתגברים    -רק בגלות    ,רבה לא היה צריך לזה נת שה  וכשהיה בית המקדש קיים והקד

תי רק  ייו  ,צריך הל  ככ  ' כל דכפין ייתי ויכול'רק    ',הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים' וז"ש    . במצרים

יותר  ולא  רעבונו  אח"כ    ,לשבור  דישראל' ואמר  בארעא  הבאה  לזה   ' לשנה  כ"כ  יצטרכו  צריך    ,ולא  עתה  אבל 

ת וחלק  ו וצריך לתקן גם הנפש הבהמי  , (משלי טז ד)'  כל פעל ד' למענהו'רק עכ"ז    , מתחלה לשבור תאוותיו מאוד

לנפש הנוטה  נ   , הרוח  השרת ור תהתנה  י ולא  למלאכי  שבתח  ,ה  ד יורק  כנ"ל  לשברו  צריך  רוח  ז'לה  אלקים  בחי 

יט) '  נשברה נא  ונדכה' וזהו    .(תהלים  נשבר  (שם),לב  הלב   קאי   'רוחו'   ,ות יכל העל    קאי   ' נפש'ד  '  הכהן  צוהמ  ,על  ה 

וקא את המצה וברים דמדוע ש יפה  מובן  וא"כ    .הרוח   לשבר את  ך צרי   ב וא"כ הל   ,על המוח   קאי   ' נשמה'ה  שרומזת על 

  . ת האמצעי

 ***  

  . מגיד

אביוא את  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  לא  לפרעה  ולו  היינו  משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים  תינו 

ימי חיינו   ולכאורה קשה  . במצרים   , משם   ים יוצאהיינו  אף פעם לא  שוהיינו    ,למה כתוב שהיינו משועבדים לפרעה כל 

אלמלא הכביד הקב"ה את לב פרעה היה פרעה  ד   ,יח יעקב שותירץ ה  .היינו יוצאים משם פעם אחת והרי סוף כל סוף  



 כג
 

ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה 'ואז    , מוציא אותנו מרצונו הטוב ' שהיה עלינו חוב הכרת הטוב  יפ  ', הרי אנו 

ולמצרי  ששחררילפרעה  על  צריכים    ,אותנו   ום  אסירי  והיינו  להם  בהםלהיות  ולנהוג  ונ  תודה,  לדרוש  יכבוד  מוסין 

ר יציאת מצרים אחר שלא היה לנו לספר  ו פמסי ח וגם לא היה מגיע לנו השב  ,בשלומם ולהרים הכובע לקראתם וכדומה

ו על ידי  נזכי ,את אבותינו ע"י אותות ומופתים ביד חזקה   'הקב"ה'עכשיו שהוציא  . אבל  כי אם שפרעה היה גוי בעל חסד

גם אנו בעצמינו נעשים  ש במצוה זו זכינו  אלא ש  , לא רק שמספרים הניסים והנפלאותש   ,ר יציאת מצריםת סיפוזה למצו

תנו משם ולא  ואומרים תודה להקב"ה שהוא הוציא אאנו  שעכשיו    , ועוד יותר ע"י עצם סיפור יציאת מצרים משובחים  

  פרעה ח"ו. 

 ***  

  . על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו   לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא   , ויוציאנו ד' ממצרים 

עי' תרל"ה,  (השפ"א    ותירץ  . שליחע"י  ומה היה קורה אם זה היה    ,הקב"ה ע"י  וקא  דלצאת  ולכאורה למה היינו צריכים  

  , היה יכול להטמאות שמה ולהשאר שמה   אפילו אם זה היה שליח או מלאך דטומאת המצרים היו כ"כ גדול ש )  תרנ"ה

  את הקב"ה בכבודו ובעצמו. וקא  ד ולזה היינו צריכים 

 ***  

ומסביר התורת   . ה לספר ביציאת מצריםמצו  לנו זקנים כולנו יודעים את התורה ונים כולנו נב ו לנו חכמים כולו כיואפ

שאנו    הפסח ז   , באומר ג' דברים אלו בפסח לצאת ידי חובתו  בעצם אפשר  ש   , בן)  (פר' צו ושבה"ג ד"ה ובתש'   משה

ומרור מצה  וכן  מה  שום  על  קיים  ,אוכלים  זה'  וכבר  אל  -(כפירש"י    בעבור  מצות  בצאתי    )ובעבור  לי  ד'  עשה 

  ך א   . (קידושין מ:)   ובמצוות כאלו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה   , ות כעבדים לרבו יעל כרח   וזה מצוה   ', ממצרים

, וע"ז יצא ידי חובתו   ועי"זיכנס עם ארון מלא ספרים ויתחיל ללמוד עד עלות השחר  החכם יכול לחשוב שעדיף ש עכשיו  

ואפילו    ,לא מספיק  ייןד, וכמה שמספרים זה עה עלינו לספר ביציאת מצרים כל הלילהבא בעל הגדה ואומר לך שמצו

או  חכם  מצ   שאתה  לך  יש  הכל  יודע  כבר  ואתה  לספרזקן  המ  ,וה  זה'וכל  הרי  לספר  ש  ',משובח   רבה  מה  אנו  אך 

השמים  לב  עד  בוער  לבבנו  ולהבת  השי"ת  לספר מאהבת  ומרבים  עדיף,   מוסיפים  פים  וסיכל שמכו  כזה מעשה 

  וקא שיש ענין להוסיף מעצמנו ולספר ביציאת מצרים. , וזה בלילה הזה ד בח לפני הקב"הוהוא עוד יותר משלספר 

 ***  

ולא הבין כי כל    ,במצרים חשב פרעה כי הוא מפרנס ישראל משלו  ,(הגש"פ)   ואיתא בתורת משה  . הא לחמא עניא

ולבסוף נטלו ישראל את שלהם ויצאו    , בשביל ישראל  היהט כל הכסף של יוסף הכל  ועושרו וגדלו ושני שובע וליק 

מצרים   את  לו)וינצלו  יב  מושב  .(שמות  מקום  בכל  שעי"ז  ותוכן  כדי  בשביל  ניזונים  הרעבים  ישראל  ם  ניזונו 

  ' לחם עוני' כוהיינו    . והרעבים הללו חושבים שישראל ניזונים משלהם עד שלבסוף נעלה למקום קדשנו  ,מתמציתם 

ורגלים    ח וישראל הנצרכים לפס  , משפע של ישראל  'ייתי וייכול'מהעולם    'כל דכפין '  ,שאכלנו במצרים משל מצרים

  עיי"ש.  . וכו' 'הכא  השתא'  ,אנו נוכל פסח וכו' משלהם וחושבים הרעבים הללו ש  , ייתי וייכול מהרעבים הללו 

 ***  

(שם ד"ה עבדים היינו השני),    ומסביר בתורת משה  וכו'.הרי היינו משועבדים לפרעה  וכו'  אילו לא הוציא הקב"ה  

י  ר גלות מצרים היה רק לברר ולהוציא הניצוצות הקדושות שהיו נטמעים שמה בעמקי הקליפות  יק ע דעודדהרי 

ערות הארץ  כל    ,מצרים  ובעצמו  בכבודו  הוא  הוציא  ברחמיו  אלא שהקב"ה  כן  פעלו  לא  לאבותינו שהם  די  ולא 

עו  קולא די להם זה אלא שכ"כ נשת  ',יצאו כל צבאות ד' מארץ מצרים'  (שמות יב מא)הניצוצות הקדושות כדכתיב 

טומאה שערי  במ"ט  שמה  ישראל  חזקה י שא  , בני  ביד  אותם  הקב"ה  הוציא  לא  להחזיר    לו  גורמים  הם  היו  אז 



 כד
 

ר"ל אנחנו בעצמינו    ' עבדים היינו'וזהו שאמר    . ם השי"תשכבר הוציא   למצרים ולהשתעבד אותם ניצוצות במצרים 

בבח נשמתישהיינו  והיינו  ינת  בגלות  אז  שהיינו  לפרעה ' נו  רחמיו    ', עבדים  ברוב  משם' והקב"ה  ר"ל    ' הוציאנו 

אז לא    ,הגופים המשועבדים שם   ' לו לא הוציא גם את אבותינוי א'   , ואחר כל זהנו שהיא צבאות ד' הנ"לינשמת

ר"ל הם מושכים גם את נשמתינו עמהם עם כל הניצוצות    'הרי אנו ובנינו' אלא    , היה די להם שהם לא היו יוצאים

ע"כ  ,  אבל הוציא אותנו ואבותינו משם   ,באופן שהיינו נשארים שם אנחנו עבדים לעולם ח"ו   , גם לדורות הבאים

ה  באבל במחש , במצרים  נשארים שאפילו במציאות הרי לא היינו    , א לנו מזהוצוהי   '. וה עלינו לספר ביציאת מצרים'מצ

נו אז עכשיו גם במחשבה  ציא אותועכשיו שהקב"ה בכבודו ובעצמו הו ,וציא אותנו אלמלא שהקב"ה ההיינו חוזרים לשם  

ע"כ עלינו להודות לכל    , משום שהקב"ה הוציא אותנו  ואנחנו לא נמצאים שמה לא במציאות ולא בכוח וזה   יצאנו משם, 

  זה בליל התקדש החג. 

 ***  

בליל  ,  להסביר את הענין (לפסח דיבור א')  ואיתא בעבודת ישראל    .שהיו מסובין בבני ברקוכו'  מעשה ברבי אליעזר  

הם  שמעשה  ומסביר  ,  שאומרים הלל שאין זה כל השנה וימים טובים   , ובפרט בשעהפסח נתגלה האור הבהיר ה

איתא בזוהר  ד משלהומסביר עם  ,ד בליל התקדש החג יורשזו האור הגדול ה  ,נהורין   המרמז לש"עמ"ה'  "ע  שאותיות '

ולימים בא המלך מחמת שרחמנותו על    , משל למלך שכעס על בנו ומרחקו ממנו ומטרוניתא עמו  (ח"ג קיד:) הק'  

ם אם רואה שהבן  פניועל כל    , עה ובכה ג  , ושרי בנו ומשגיח מן החלונות ומציץ מן החרכים לראות מה שבנו עושה

לשבור    צה לומר ר  , ןיולזה צריך להיות בשמחה וצריך בהלולא לרפוס איגר  , בשמחה אז אין הבכיה כל כך גדולה 

  . ני כלעיורק ונגלה כבוד ד' ל  , נותושלא יצטרך עוד הקב"ה להשגיח מן החל ן ליתו כן ויכל איגר

אזי הוא קשה  ואם בתור מציאות    , אותם   מקבלים תלוי איך    הכל דיש מצבים קשים לאדם אבל    , וכמו שהסברנו מקודם 

ה אשר  את זה בתור סיבה ולשמוע שמה את הקב"  או שאפשר לקבל   , אז הוא נכנס ליאוש ועצבות והפקרות ש  -   מאוד 

ואם    ,מר אבל יש שמה רבש"ע אשר נמצא בתוכו ומחיה אותו בכל מצב שהוא   , ואפילו שבמציאות זהמחיה כל דבר 

לות וכל החרכים הכל נשבר אם אדם  ת וכן וכל היר גוכל האי  , אדם חי כך אזי הוא בשמחה ואז הוא שוכח כל המעיקים

כך הבן  חי  עם  וכמו המשל  שאביו,  האליו  מתגעגע    מלך  אם  יורד  אבל  אזי  רואה שהוא בשמחה  עליו    םגעגועיה וא 

קב"ה יורד עם האור הגדול הזה  שה שככן בליל התקדש החג אדם צריך להיות בשמחה כדי  לו .שהוא בשמחה   אה ורכש

    . לשבור הכל  "ז יהחג נתגלה כזה אור גדול שאפשר ע  ובליל התקדש  , מטיוט וישבר אהכל   ואז  ,בשמחה  יראה שאנחנו  -

  יו הקדושה אח"כ בקידוש ובמצה ובארבעך עליוצריך להמש ,ההלל יכול האור הבהיר להסתלק ממנושלאחר  אלא 

וזהו פירוש    .וכנגד ד' כוסות התרעלה שעתיד הקב"ה להשקות הרשעי ארץ   ,כוסות שהן כנגד ד' כוסות של חמלה 

ההלל    יכף אחרשת  ומר , רצה ל' חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל שלא ישנו הפרחים'   (תוספתא פסחים פ"י ה"ט)

וצריך    .' שלא ישנו הפרחים'זהו המוחין האור הבהיר וזהו    ,ך עליו הקדושה כדי שלא ישנו הפרחיםיצריך להמש

  . ש כנגד בן החכם ו ך עליו הקדושה בכוס של קידילהמש

ש מעשה)  ד"ה  ההגדה  (בביאור  מסביר  ב ובזה  הפירוש  מעש   ,' מעשה'זהו  צירוף  האר"י  מ"ה'ה  " ופירש  ,  ' ש"ע 

אנפין   לזעיר  בחינמה'ו נהורין    ' ש"ע'להמשיך  וביטול,  ' שזה  פי שבזמן החדהיינו  עיין שם.  ת הכנעה  על  רבן  ואף 

קים  ידצ אף על פי כן בחסד הבורא ברא    ,לותדת ווראה ומושגת כנ"ל שהיא בענינ המורה על מדת ה  'הא' מדת  

נעשה היח ידם  ודור שעל  דור  וזה שהמשיכו חמשה התנאים  ה" מ   ונתגלה החסד בדיוקן אדם הנקרא   , דו בכל   ,

  . ו בזמן אחר החורבןיאף שה , גימטריא מ"ה  ' אדם' לים בדיוקן ו אלו החסדים הגד הקדושים 

 ***  



 כה
 

ימי חייך הלילות כל  חייך להביא לימות המשיח   , ימי חייך הימים  ימי  כל  ימי חייך העולם הזה    . וחכמים אומרים 

שיש עולם הזה ויש  והיינו,    ,אחר  מענין שום מחלוקת וכל אחד דיבר    ר דאלו ואלו דברי אלקים חיים ואיןונראה להסבי

שהוא    'עולם' מובן למה נקרא    במילא  -  בכל מצב שהוא  רה בעולם הזה אי אפשר לראות את הקב"הולכאו   ,עולם הבא 

אלא ההסבר הוא שעולם    . א"כ למה נקרא בלשון נעלםלראות אותו    שמה כן אפשר ש אבל עולם הבא    , מלשון נעלם 

  מו"כוכ  , הזה הוא נעלם בגשמיות ואזי יש עבודה כל הזמן לחפש אותו בתוך הגשמיות ולראות אותו בכל מצב שהוא

. ובזה מובן  צריכים לחפש אותו רק בעבודה אחרת  שגם שמה יש דרגות וגם שמה  ,חניותובעולם הבא יש נעלם בר

מעולם הבא שגם שמה יש עבודה למצוא אותו  ג"כ  חכמים דיברו  האך    , דיבר רק מעולם הזה  ת"ק ש  דברי החכמים, 

  בכל דבר. 

 ***  

משא"כ בתורה זה מוזכר    ',חג הפסח' בשם  לחג  דמצאנו שכלל ישראל קורא    , ולכאורה קשה  . ברוך המקום ברוך הוא

בני ישראל קוראים אותו    ,את השני  בחואפשר לתרץ דכל אחד מש  . ההסבר בזהולכאורה מה    ',חג המצות'בשם  רק  

והציל אותנו   ישראל  יב כז),  על שבח שהקב"ה פסח על בתי בני  משא"כ הקב"ה    , נקרא חג הפסח   ע"ש זהו(שמות 

אלף איש אז לא הספיק בצקם להחמיץ ואז יצא  ו משם שש מאות  שבני ישראל יצאשכעל שם    'מצות חג ה'קורא אותו  

שזה    , שאנחנו נותנים שבח על הטובה שלו   'ברוך המקום ברוך הוא הפי' 'הו  וז  '. חג המצות 'נקרא    מזה מצות, וע"ש זה 

  פסח על בתי בני ישראל. 

 ***  

תורה  דברה  בנים  ארבעה  ארבע  . כנגד  עם  הולך  שהכל  הסדר  בליל  מצאנו  מ והנה  ארבע  שמצה   , ת ווצ,  ומשום 

והענין הוא שבעזרת    . וארבע כוסות   , וארבע קושיות במה נשתנה  , אזי זהו ארבע חתיכותהאמצעי שוברים אותו מיד  

  נים לעבודתו ית' ולקדושתו ית"ש. ב ה ובזכות זה אפשר לקרב את כל הארבע

 ***  

מה    ,אומר   חכם מהו  ,ק״ל צויו זבשם אב אמר  וז"ל:    ,)לפסח ד"ה חכם מהו(  בבית אהרןאיתא    . חכם מה הוא אומר

ואומר  אין תוכו כברו  ש  מיאבל מי שאומר מה שהוא אוחז באמת בפנימיותו,  חכם נקרא רק דהינו  .כן הוא אומר  ,שהוא

לו בלב   נקרא בכלל  יש להבין חכם הזה שבהגדה  ולכאורה    . לא חכם בכלל   הואאזי  דברים אחרים ממה שיש  למה 

לתרץ שהחכם חושב שצריך לשבת כל   ויש  '.ו'וקים וגמה העדות והחוהוא שואל 'הלא הוא לא יודע פסוק בחומש   ,חכם

לשבת ללמוד עד עלות    יותר מזוחשוב  זמן    יו הוא ליל התקדש החג וא"כ אין עכשהרי  עם ספרים וללמוד ש  סדרה  ליל

ו  , השחר וכאבים  יסורים  מעברים  ואדם חייב לעבור    ,רמרור אי אפשר להגיע לשום דב הוע"ז אומרים לו שבלי המצה 

אפשר להגיע לדביקות מבלי לעבור  ששב  ו הוא חש  , לא כמו ביחד עם הכל אז אפשר ללמוד ולהגיע לעבודת השם   ורק 

  מגלים לו שאין דבר כזה וחייבים לעבור הכל.  ןכ , לאת המרור

, דהרשע של שנה  ולמה  ,שה כל שנהנות הגדה חדקל   הגודנ  זי"ע,  בשם הרה"ק מראפשיץ  זרע קודש הגדת  ב ואיתא  

הוא  השנה  שנה  שעברה  כל  חדשה  הגדה  לקנות  צריכים  וא"כ  חכם  נהיה  ש  . כבר  כתוב  הרשע  בעיקר'אצל    , ' כפר 

מספיק  דכמו אדם שלוקח משכנתא על דירה משום שאין לו  (פסח תרמ"ה)   ומסביר השפ"א  ,ולכאורה למה כפר בעיקר 

אחד או פעמיים הוא לא מחזיר כסף אז    פעם ואם    ,הוא חייב כל חודש להחזיר חלק מן המשכנתא  י ז, אכסף לקנות

בעת  אור גדול  להם  נתן  ג"כ מתנהג עם ישראל, שכך הקב"ה    .משכנתא שהוא לקח ללוקחים לו את הדירה בתמורה  

ו מצרים  צדקינו יציאת  משיח  עד  ימשך  הזה  שהאור  לנו    זהו  ,אמר  נתן  שהקב"ה  משכנתא  מבקש  כמו  בס"ה  והוא 

באור הגדול שיורד עכשיו בליל התקדש    ו שיש בורא ומנהיג לבירה ותכיר  ברבש"ע   הכרהשזה    , ובהח את  לי    ו תחזיר
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דאתה עושה הפרת החוזה    , אז אתה כופר בעיקר  ' מה העבודה הזאת לכם 'אתה שואל  ו ואם אתה לא מוכן לזה    , החג

  שיש לכלל ישראל עם הקב"ה בליל הסדר. 

ואין   'רע'ות יאות העם  רק דלולא זה הוא נשאר   ,ן שיש לו" ר"י הק' דכל החיות של הרשע זה מהאות שיואיתא בשם הא

  אז לא יהיה לו שום חיות וקיום. "ן שבו ו האות שיתוציא לו דהיינו  , ואף אתה הקהה את שיניווזהו   .לו שום חיות וקיום 

ומה ההבדל בין    , יודע לשאול ינותשובה שעונים לשא אותו  לכאורה  הוא   ' בעבור זה'שעונים להרשע  ולכאורה התשובה  

להשאינו יודע לשאול כדי    התירוץ אומרים אלא    , שהרשע שואל הוא לא מחכה לשום תירוץכונראה לתרץ כי    . זה לזה 

וימשך אחרי הרשע  יתקרב  לא  יודע לשאולהובעצם התשובה    ,שהוא  היא לשאינו  מוכן  ש  משום  אמיתית  לא  הרשע 

  . ' בעבור זה' ומשום הכי כתוב בשתיהם אותו תשובה שזה  , ה לתשובה כלללשמוע ולא מחכבכלל 

 ***  

מחר  וקשה למה ישאל הבן ל  .והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ד' ממצרים 

היום.  ,קא דיי  לא  דוהסביר    ולמה  זצ"ל  אבי  כל  כ"ק  החג  שבליל התקדש  אנו  רואים  דהנה  לפרש  ויהודי  נראה  יהודי 

פרים הטעם לכך משום דביציאת מצרים  ופרים וסע מפי סו ויד  , מתעורר עד למאוד ועורך הסדר בהתלהבות דקדושה

ישראל בבח  בני  וערית  ינהיו  ערום  בלי אתערותא דלתתא   ', ה'ואת  למעלה  רבי    . והקב"ה הגביהם  שפי' הרה"ק  וכמו 

שהקב"ה אומר פתחו לי  (עי' שהש"ר ה ב) דאמרו חז"ל  'הפתח ופסח ד' על'  (שמות יב כג)  ברוך ממעזיבוז זי"ע הפסוק

  ' פתחו לי פתח'ציאת מצרים פסח הקב"ה על ה אך בי   ,פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם 

אך לאחר יציאתם ממצרים    . יתר לבני ישראל על האתערותא דלתתא והגביהם מעלה מעלה ע"י אתערותא דלעילאוו

רכו לספור חמשים יום כדי להגיע שוב  , ושוב הוצשלא ע"י מעשיהם   דריגות הללו כיון שזה בא להםתלקו מהם המנס

ע"י מעשיהם אלו  בני ישראל   . למדריגות  מגביה הקב"ה בליל התקדש החג את  ושנה  בכל שנה  כן  ונותן להם    ,וכמו 

מעשיהם ידי  על  שלא  אלו  אורות  הא  חרולמ   , במתנה  מהם  לה  , רותונוטלים  כדי  זה  מנוכל  מדריגות  וטעימם  זיו  עם 

ית  ,קדושות  מעשיהם  ע"י  היו  כיון שלא  הנ"ל  יסתלקו המתנות  להםבווכאשר  חסר  מה  לדעת  ויתקדשו    , ננו  ויתחזקו 

  להגיע על ידי ספירת העומר לקבלת התורה. 

  ה כאשר רואה הבן את אביו מתלהב ומתעורר כ"כ בליל התקדש החג מה שאין כן בליל שבתות השנה שהאב אינו נוה

ולכן הוא מתלהב כ"כ  שב הבןוח   ,מתלהב כ"כ  ולהתנהג בקדושה ובטהרה    , דהנה האב החליט כנראה לשוב למוטב 

דאדרבה   ההוא  בלילה  שואל שאלות  אינו  כן  כךהוא  ואם  שאביו מתנהג  רואה    , שמח  כאשר  למחר  חוזר  ש אך  אביו 

כ"כ האב  התלהב  שאתמול    ה זאתמ אזי הוא מתעורר לשאול    ,לסדרו ומתנהג שוב בפשיטות ובקרירות כבכל השנה

דהקב"ה הוציא אותנו בחוזק יד שלא על    ,ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ד' ממצרים   עונים לו  ועל זה  .ועכשיו חזר בו 

היום חזרתי לעצמי  אבל    ,אתמול התלהבתי כ"כ  ן כיתה אתמול לא היתה ע"י מעשינו ולוההתעוררות שה   , ידי מעשינו

  יפה למה דווקא למחר. במילא מובן ולמצב שאני באמת. 

 ***  

יודע לשאול את פתח לו זי"עאפשר להסבי   .ושאינו  שפעם בשעת תפלת    , ר עפ"י מעשה שהיה אצל הבעש"ט הק' 

הבינו שיש קטרוג גדול למעלה    ו הק'ותלמידי   ,נעילה ביום הכפורים הרבה הבעש"ט בבכיות ובתחנונים יותר מהרגיל 

ושאר האנשים והמון עם שראו את הבעש"ט ותלמידיו הק'    ,התאמצו גם הם בתפילות ובבכיות עצומות והמצב חמור  

עם שבאו לחסות בצילו של הבעש"ט ביום הגדול והנורא היה ההמון    ין ב  ,מתאמצים בבכיה התפללו אף הם בבכי רב 

וכשראה שכולם    , לא ידע  להתפללות הא' וב' אבל  יאות   , איש פשוט מאוד שלא ידע רקגם בחור כפרי רועה צאן ובקר

אך היות שלא    ,בוכים ומתאמצים בתפילותיהם וההתרגשות גדולה בבית המדרש התעורר בלבו שגם עליו לבקש מד'

ה רבש"ע  כך  אמר  להתפלל  הא'ידע  האותיות  כל  את  לך  אומר  לפי  ריני  אותו  צרף  ואתה  מילים  ובח   ךוח רב'  לך  ר 
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כעבור רגעים אחדים אחרי הדיבורים    ב'. רבות את האותיות הא'   נן פעמים יוכך חזר וש ,לותמתאימות שתתקבלנה כתפ 

גיו של  וטר יאז הבינו כולם שנחלו ניצחון מק  , להיו של הבעש"ט ומיהר לגמור את התפ פנ  ו מימים של בחור זה אורתה

צת המסך ושער  הגורם לפריוה"כ גילה הבעש"ט שבחור זה ע"י דיבוריו התמימים היה  י צאי  ו במו  ,תיו ולי היצר הרע וחי

  על הבחור שאינו יודע אלא את האותיות מרמז    ' שאינו יודע לשאול'  ,ובזה אפשר להבין  . תינו ול הברזל שעיכבו את תפ

  שתפתח ותצרף את האותיות לרחמים ולרצון. היא, מ"מ תפלתינו להקב"ה  ,' ת פתח לו"א 'ב  ומזמא' עד ת' שמר 

 ***  

תאמר שבין הזמנים    א שמ  יכול מראש חודש  , זי"ע  כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג אמר  בדרך צחות    . יכול מראש חודש 

  , יום ההוא יכול מבעוד יום בואי    , שעד ערב פסח חייבים ללמוד  תלמוד לומר ביום ההוא  ניסן,   מתחיל מראש חודש

  קודשים מאוד. הם ימים מ , ששצריכים ללמוד עד ליל הסדר ממש ואין מקום לבין הזמנים כלל  , תלמוד לומר בעבור זה

עוד, לבאר  חודש,  ונראה  לומר שמאז מתחיל   יכול מראש  ואפשר להתחיל    יםאפשר  ליל התקדש החג  של  האורות 

שזה    ל מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זהוויכ  , שזה רק מערב פסח   ביום ההוא   למוד לומר ת  , לספר ביציאת מצרים 

סיפור מאחד הצדיקים שהלך לראות הסדרים של  ויש    .בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניךרק בליל הסדר ממש  

ומרור   שמצה  'בשעה  שאמר  אחד  כפרי  ושמע  העם,  לפניךומחפשוטי  הכונהוביאר  ,' תנים  הצדיק  שהמצה  כ  שרק  ו 

נפגשים   יש את הא והם מחותנים ביחד  והמרור  ליל התקדש החג ואזי  זאת אומרת רק מתי שיש הכאבים    .רות של 

  ות להאור הגדול היורד בליל הסדר. אפשר לזכ  רק אז ,והמעיקים 

כתוב בפירוש  , ולכאורה היה צריך ליכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה והנה לכאורה קשה שבעל הגדה אומר  

ולומר    'בלילה ' יום'כדי שלא נטעה  כי  הילל' אלא אפשר לתרץ שאי אפשר לקרוא להלילה הזה    ',מבעוד  לילה הזה  ', 

  . 'ביום ההוא'וא"כ חייב להיות כתוב  (זוהר ח"ב לח.), כיום יאיר  

 ***  

למה היה לאברהם בן    אזי אפשר לומר שמביניםשל אברהם  ל המשפחה  שמסתכלים ע לפעמים כ   .ואקח את אביכם 

מאליו   ,ישמעאל  מובן  הכל  וא"כ  תרח  אבא  לו  היה  א  ,דלמעשה  הקב"ה  ווע"ז  לך  א'מר    בעצמי אני    'אביכם   ת ואקח 

ומה שיש לו בן ישמעאל זה הכל הקב"ה וזהו    , לקחתי אותו ועשיתי אותו לצדיק ואי אפשר להסתכל על המשפחה כלל

ולא כמו    , זאת אומרת שחייבים להסתכל על כל דבר בתור סיבה ולא מציאות ואז הכל מסתדר  ,לא קשור לאף אחד 

  ותורנית. ולא עם עין שכלית ני בשר  יומסתכלים בעשאנשים חושבים 

 ***  

גדול יצאו ברכוש  כן  אמר הקב"ה למשה בבקשה ממך  '  (ט.:)  פ"ק דאיתא בברכות    ,ואיתא בתורת משה   . ואחרי 

שלא יאמר אותו הצדיק וכו' ואחרי כן יצאו  ,  (שמות יא ב) שראל בבקשה מכם וישאלו כלי כסף וגו'  אמור להם לי

והוא תמוה וכי צריך לזאת בקשה שישאלו כסף וזהב שיהא אח"כ    .' לא קיים בהם  (בראשית טו יד)  ברכוש גדול

(מכילתא שמות יב  תקיים רק בביזת הים כדאיתא במדרש  ועוד קשה הלא רכוש גדול נ   , שלהם ויעשירו עושר רב

  . ביזת מצרים  ' סףכת ה ו נקוד'זהו ביזת הים  'תורי זהב' (שה"ש א יא) בפסוק   לו) 

מו כמה טובה היה להם בעבוד להם  אחר שירגיש פרעה וכל ע  , נפשותםוי"ל ישראל פחדו לצאת משם כי יראו ל

,  אזי ירדפו אחריהם להשיבם   ,ועתה חסר להם כל אלו   ,שים רבוא עבודת פרך כל עבודת השדה בחנם אין כסףש

הגם שאין להם   בו שכל המדינות וכל הממלכות קיימות ויתנהגו כהוגןוט דעתם כאשר יחשאבל יוכל להיות שישקו

שוכרים ומשלמים   -רק כאשר יצטרכו   ,לה כזאת לעבוד בהם חנם, ואין עושים נב נםבוא עבדים בעבודת חששים ר 

אותם כמצודה שאין בה    וינצלו אבל אם בני ישראל יקחו כל כספם וזהבם    . מהכנסות מהמדינה ממסים וכדומה
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ו יציאת בני  , ים חוסר מכל זה המצרוישארו    (ברכות שם)דגן  דגים  על  ויתחרטו  ירגישו  ישראל עם    אז בלי ספק 

וירדפו    , ד'  וגם יחרה עליהם שרימו אותם בשאלתם להוציא משם כספם וזהבם לשם   , םכספם וזהבם בכפלי כפלי

בו  ישבאמת הש)  שם (חז"ל  מרו  ומזה יראו ישראל מאוד כאשר א  , ם וכוחם כדי להשיבםאחריהם באפם בכל חיל

וזהב'.  ינוהלואי שנצא בעצמ'למשה   ובאמת כן היה פרעה רדף    , לכן היה צריך בקשה גדולה שישאלו כלי כסף 

שא  ,אחריהם  היינו  בעצם  זאת  באמת  וז אבל  כסף  כלי  מצרים  ילת  שירדפו  כדי  מהקב"ה  הסיבה  היתה  הב 

ימשיכםאחריהם  ועי"ז  בנ וויב  ,לים לשקעם בתוכם   ,  בי" זו  ויקוים בהם  זי  הים  גדול'ת    ל הכ מובן  ועכשיו    ',רכוש 

  . בנקל

 ***  

עומדים  מה זה  (עי' הגש"פ שמחת הרגל)    והקשה החיד"א   .נו לנו וכו' עומדים עלינו לכלותינויתו והיא שעמדה לאב

אך היום אנחנו רואים שהכל טוב ואין שום מלחמות כלל וא"כ מה    ,גרומיםומלחמות ופ  ופעם הידהרי    ,תינוועלינו לכל

, אבל יש  וכמו שהיה פעם באמת   מלחמותע"י    ים עלינו בגשמיות שזומגיע  ותירץ דיש פעמים שהם  .זה עומדים עלינו 

שזה שזה    פעמים  ברוחניות  היצר  מגיע  עצמו  שע"י  את  שלנו, עושה  אח  עשיו  כמו  חושב    , כמו  אחד  לא  שלפעמים 

ולעשו לא  ז מגיע היצראת עבירה  לו  יותר גרוע ממלחמת היצר    , ועשיו נהיה לך כמו אח  , הזה מצו  , ואומר  וזהו עוד 

רוחניות ולא בגשמיות כמו פעם  שהיום הבעיה היא ב  ',עומדים עלינו לכלותינו' וזהו  ,שזו מלחמה בנפש ממש , בגשמיות

  מלחמות.  שהיו

 ***  

העורב לראות האם אפשר לצאת ואז הוא  את  נח  שלח  דאחרי המבול    , ונראה לפרש  . מצילנו מידם  והקדוש ברוך הוא 

ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע  שם (בראשית ח יא) ' ואיתא  ,חזר עד שהוא שלח את היונה 

תי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא  ואמרה יהיו מזונ'מחז"ל (עירובין יח:)  רש"י    ומביא   ', לו המים מעל הארץק נח כי  

ודם בידי בשר  לעולם  ',מתוקין כדבש  גדול  ירד אור  טוב    הכי בריה הכיר  , ולמה   ,ואיתא במדרש שאותו היום  שיותר 

שהעיקר הוא להיות    והקב"ה מצילנו מידם  ,וזה מה שהבעל הגדה אומר  .ידי בשר ודםלהגיע לידי  הקב"ה מלהגיע ל

  העיקר שזה הקב"ה בכבודו ובעצמו. , אפילו שזה מר או עם כאבים, ודם ח"ובידי הקב"ה ולא בידי בשר 

 ***  

מהו  )  עי' גבורות ה' פנ"ד ( "ל  המהר  ושואל  .צא ולמד וכו' שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל 

ודיש    , והסבירללבן   הההבדל בין פרע פרעה  מקבל,    –א נשפע  יע ונקבה היזכר הוא משפ   ,נקבה  בחינתבחינת זכר 

ואזי בתח  עשה זאת רקב"ה שהוא משפיע אבל טען שהאמין שיש הק  וזה   ההשפעותקיבלנו את    לת בריאת העולם 

היום  עד  ש  , נמשך  בזה  בראשית ' אבל  יום תמיד במעשה  כל  יום  ש  ' המחדש בטובו  הוא משפיע מחדש השפעות  כל 

א'  הביאור וזה    .כלל  יןלא האמ  בזה  -חדשות   גזר  בחינת משפיע  'לא על הזכריםשפרעה לא  ביקש  ' אבל    ,שזה  לבן 

  ,וזהו ההבדל בין לבן לפרעה  .כלל   יםולמ ע והוא אמר שח"ו אין בורא כל    ,הוא לא האמין בשום דבר   'לעקור את הכל 

ודה  ולא כמו פרעה שה  ,משא"כ לבן אין לו קיום כלל דהוא כופר בעיקר לגמרי   , קיוםזכות  שפרעה עוד היה לו איזה  

  במקצת. 

** *  

בדמי לך  בדמי   ך יואומר  להסביר ש אפ  חיי. ך  יחיי  ע  רק ש  ,ר  והכאבים שאדם  כל המעברים  לחיות  בר  ו עם  יכול  הוא 

  וזהו 'בדמייך חיי'.  וזה חיים אמיתיים באמת.   ,הקב"ה תמיד ובכל מצב  שרק כך חיים עם  באמת, 

 ***  



 כט
 

לחכם  אדם שבא  ד   ,ואפשר להסביר   .ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה   ויאנחו בני ישראל מן העבודה

לחפש    הוא צריך   ושלב שני   , צריך לדעת מה חסר לו בכלל  הוא   ראשית   , שלשה שלבים לו  יש  להתייעץ באיזה ענין אזי  

זהו  השלב  ואח"כ    , ולהקשיב להעצה  יודעי  . את העצה בפועל   לקיים שלישי  יש אנשים שהם לא  ם בכלל  זאת אומרת 

ים בכלל להקשיב לעצה איך לצאת  להם אבל הם לא מוכנ  ויש אנשים שהם כבר כן יודעים שלא טוב משהו,  שחסר להם

לעשות למעשה זהו החלק  מץ  להתאו  נים לשמוע עצה אבל להפנים את זהואח"כ יש אנשים שהם כבר כן מוכ  ,המז

קשה הוא הכי  זה  שחלק  דוקר   ,  והכי  כואב  לה  במילא   . הכי  צריך  ול אדם  כל השלביםעבור  לו  , עשות  שחסר    , לדעת 

שהם    'יזעקו'וואח"כ  טוב להם,    אולשחסר להם  באו להכרה  שהם    'ויאנחו'וזהו    . ולהפנים אותו אח"כ  , ולהקשיב לעצה

  . הפנימו את זה לתוך תוכםשהם  ' ותעל שועתם'ואח"כ  , מוכנים לשמוע עצההיו 

 ***  

אשר עושה לו כל הצרות,    מי זה  אדם הוא במצב של הסתר ולא יודעדכל פעם ש   ,ואפשר להסביר   . א ולא אחראני הו 

שזה הקב"ה   תדע לך  ,מצב של הסתר ולא נגלה   ואע"פ שזה  ',אני הוא'ש   צריך לדעתאז    , חושך ואפלה  וזה נראה לו 

  ולא שום אדם אחר בכלל. 

 ***  

שהו  י שפעם אחת הוא אמר למ  , ל מסקווירא זי"עיקצרבי אי  שהיה אצל סיפור    אפשר להסביר ע"פ   . בסוסים ובחמורים

אחרי כמה , ו ואז קם נכדו ששמע דבר זה יוצא מפה קדשו ויצא אל מקום השוק לחפשו  , אליהו הנביא מסתובב בשוקש

הסתכלתי בחניית הבהמות    הענ הוא    ,ואז הוא אמר לו מה כן ראית   ,דקות הוא חזר והוא אומר רבי לא ראיתי כלום 

,  לצאת לעבודה ועומדים בשקט ובשלוה   כניםומבשורות    עמדו  רוב הסוסים ש   ,ל בסוסים ד הבאיזה  ראיתי  ווהמרכבות  

והוא סוס והוא נתן הכנעה למצב הזהו א קשהועם המצב ש  הסכים   דהיינו שכל סוס  אך היה סוס    , ולא עשה כלום  ר 

הוא לא נתן הכנעה שהוא    ,לצאת מן המקוםו כל הזמן ניסה לקפוץ  וקשור    להיות קשורולא הסכים  אחד שלא היה רגוע  

אז  ו  .מים ומספוא   א בעליו ויביא לוובשקט שיב  עדיף שיחכה  ואזי חשבתי הרי בין כה לא יצליח א"כ  ,חייב להיות כאן 

הרי הכל תלוי בהשי"ת ולא יועיל לו שום טצדקי לשנות    , לו להתעקש  מה יש   , עלתה לי מחשבה שבאמת גם היהודי כן 

  א   זא'ענה לו הרבי   , לתת הכנעה להמצב אשר אדם נמצא בו ולא לרצות לצאת מזההוא זאת אומרת העיקר  , את מצבו

יהו  אל  רגוע זה   '. ואפשר להוסיף שהסוס הזה שהיה פון אליהו הנביא  אויך דאס    איז ין א גוטע מחשבה  יד פאלט א אי

אפילו  ו   , מי שנותן הכנעה בכל מצב שהוא נמצא ומגלה בכל דבר את הרבש"ע  , משיח זה דמה זה משיח  , ולמה  , הנביא

  משיח.  זהושהיה רגוע , וא"כ הסוס הזה חי את הקב"ה ומכניע את עצמו תמידהוא שיש לו כאבים ויסורים אעפ"כ 

 ***  

היו יודעים  כולם  לפי ת"ק  , דונראה להסביר  .דצ"ך עד"ש באח"ב דם צפרדע וכו' רבי יהודה היה נותן בהם סימנים  

כתוב רק אות אחת  היה  רבי יהודה    טתשיהמכות, משא"כ לשמות    ברור  , שהרי היה כתובשמכת ארבה הולך להיות 

  והקב"ה היה צריך להגיד שהולך להיות עכשיו מכת ארבה.  , ברור ובטוח שזה יהיה מכת ארבהבכלל לא היה במילא  

 ***  

שמות  (שם כתיב  , דז כי לעתיד יהיה הגאולה בהתגלות ולרמ  ,)תרנ"ב (ואיתא בשפ"א  ,הדלת בשפוך חמתך פותחין  

היה אצל  ש  כמו  ,תכל איך שהקב"ה עושה מכת בכורות דהיה אסור להס  ,עד בוקר כו'  ו  פתח לא תצאו וכו' מ )  יב כב

שאז כן  ועד בוקר היא גאולה העתידה ),  בראשית יט יז, וברש"י(היה אסור לו להסתכל איך שהופכים את סדום שלוט  

  שאז יהיה לנו רשות לראות מפלת הרשעים בפרהסיא.  , יהיה מותר להסתכל ע"ז

  לפני ברכת האילנות יום א' דפסח 



 ל 
 

אבותינו   היו  זרה  עבודה  עובדי  ומסיים בשבחמתחיל בגנ וכו',  מתחילה  רבי    . ות  דאומרים  זצ"ל  ומסביר הביאלה 

  בין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ושהיו מס  וכו'מעשה ברבי אליעזר  בהגדה של פסח ' 

שזה   ומתרץ .' הגיע'ושואל מהו הלשון   ,'תינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ורב  עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם

יגיעה  של  אבותי'  ,מלשון  למעשי  יגיעו מעשי  תת"ל),    'מתי  ואתחנן  לו  (ילק"ש  שיהיה  לעשות  יכול  אדם  באמת  ואיך 

או שהוא מדבר מהשפלות    את הכוחות שלו,   יו תלמידרבי מוסר לך הי ש שתי דרכים אדי  אלא   . נגיעה למעשי אבותיו 

אז באמת התלמידים הם מאוד רחוקים  בדרך השני  אם הוא משתמש    , גדולים שיש לו  מהכוחותשהוא מדבר  או    , שלו 

אז בליל    וזה מה שהיה   שוים.שמה הם כולם    לדבר מהכאבים שלו והמעברים שלו אזאך אם הרבי מתחיל    , מהרבי

אותו  את  יש  ספרו ואמרו להם שלנו  ו  ,הרבי'ס התחילו לדבר כל אחד מהיציאת מצרים שלו והמעברים שלוש  , הסדר

לכם  שיש  כמו  עוזר    נולו ולכ  ,נסיונות  אותםשהקב"ה  לעבור  שצריך   נוכל  הרבי  נואז    ,כמו  בין  נגיעה  איזה  היה 

  . ם דפה אנחנו שויםחות שלכוכבר נגיעה בכשיש לנו   ',רבותינו הגיע'"כ אמרו  , עלהתלמידים 

, ואז כל  שלו   מצריםהשכל אחד ימצא את עצמו לצאת מ  ,'בצאתי ממצרים   בעבור זה עשה ד' לי' אומרים  מה שוזה  

הכל רק עכשיו  באמת  אלא ד  ,אדם העבודה של  הבעצם כבר יצאנו ממצרים וא"כ מה עכשיו  ויש להבין הרי    וה. חד שא

כי אבי ואמי  '  ,עבודה ללכת הלאה להתקרב לד'העכשיו מתחיל    אבליצאנו משם  באמת כבר  זאת אומרת ש   .תחיל מ

י), וד' יאספני'ועכשיו אנחנו צריכים לעשות    'עזבוני  יוצאים ממצרים אזי אף פעם לא היינו    ' (תהלים כז  ואם לא היינו 

  , וישב על הדעת כל הזמן  , שהוא לא נתן לעשות שום דבר והוא לא נתן להתקדם  ', עורף'   ' זה פרעה'ד  , עושים שום דבר

  . וא"כ עכשיו שיצאנו אזי אפשר להתחיל לעבוד

ן  ומ א 'ו   ,ו ולהתקדם בחיים עוד קצת והשבח הוא שיצאנו ממצרים ואפשר לעבוד אות  'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'

מן יכול  ואך הא  ,בכסף או במשיכה או בהגבהה  , יש הרבה דרכים איך לקנות כליםדהיינו ש   ' (ב"ק צח:),קונה בשבח כלי 

כלי   ח  - לקנות עם השבח  או  ושטר  אותו כמו עם כסף  וכדומהזקבמה שהוא משבח את הכלי אפשר לקנות  וזה  ה   .

ים ברכות  כ רכשמבוכמו    ,הקב"ה קנה אותנו ע"י שבח שלנו שאנחנו רוצים אותו ',  בשבחמתחיל בגנות ומסיים  '  ההסבר

ג   ,העץ או שהכל   האדמה  -סוף משתנה  ה  ורק   וכו'  'ברוך אתה ד' 'אותו דבר    כל הברכות מתחילים  - ונים  וושמה יש 

שגם בני    (דברים כ יט)אדם עץ השדה  הו  .שהכל בא מן המקור שהוא ברוך אתה ד'   שורש זהו אחדולקים אך במח

ודעותיהם שונים אך בהשורש הכל אחד שבאים ממקור אחד  ומשום הכי עושים ברכה על    ,האדם פרצופיהם שונים 

הכל ממנו  ואז אדם מגיע לראות ש  , שורשחוזר ל   ואז רואים שהכל  להורות לנו שהמקור של כולנו הוא אחד   , אילנות ה

  ית' שמו. 

  סעודת אסתר יום ב' דפסח

פרעה ביקש להרוג רק את הזכרים משא"כ נקבות  פי'    שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל. 

בקש  וי'  )ג ו ר  (אסת   שאצל המן כתוב   , וההבדל הוא  .ולבן ביקש לעקור את הכל גם זכרים וגם נקבות   ,להרוג   ה לא רצ

  ' ביקש לעקור את הכל 'ולבן גם כן כתיב    ,אבל זה היה רק ביקש ולא עשה באמת כלום   היהודים'את כל  להשמיד  המן  

היה ביקש  היה   אלא   . וא"כ מהו ההבדל   , דרק  בין פרעה ללבן  בלי    , הנפק"מ  בלבד  לעקור את הזכרים  רצה  שפרעה 

"א טו כט) 'נצח ישראל לא  שכתוב (ש  , ר את הכלו ק, ואצל כלל ישראל אין מציאות לעהנקבות ולבן רצה לעקור את הכל

א"כ    , קי ממעל וזה הקב"ה בעצמו ואי אפשר אף פעם לעקור את הכל ולמחוק אותם ח"וו ישראל הוא חלק אלישקר', ו

ער ועד זקן טף  מנוכן היה אצל המן דרצה להרוג לאבד    , לה שלופ היה המכבר  אם הוא רצה לעקור את הכל זה לבד  

דאם המן היה    , עה לכלל ישראל ישו וזו לבד היה ה  , שישאר ח"ו זכר לעם ישראלולא רצה  (אסתר ג יג) ונשים ביום אחד  

לט על עמו ישראל עד שהוציאנו  ששפרעה  וכמו    , רק חלק אז ח"ו היה לו שליטה עלינוהיה רוצה לאבד  כמו פרעה ש

  . (שם ח יז)  חשב על הכל אז היה לו את המפלה שלו ונהרג ונתלה על העץמשם, ומשום ש 



 לא 
 

למה לא חלק את זה לכמה ו   ', ביום אחד 'המן להרוג את כולם  רצה  למה    ,שאמר זי"ע  שלמה מקארלין  רבי  יש ווארט מ

מזה  יעשו  אז בודאי כלל ישראל    ת הזאת יכנתכל ה  לא יצליח לו   עשה חשבון אם סביר דהמן  הו  , ימים במשך השבוע 

פירגן לנו שיהי   ,יו"ט  ולכן וא"כ לא  יום טוב  ימים  כ"כ הרבה  לנו  יצליח  שאם    , הכל ביום אחד את  רצה להספיק    ה  לא 

לפחות   יום אחדבגזירותיו  רק  טוב  יום  להם  לפורים    . יהיה  טוב  יום  עוד  ומוסיפים  עושים סעודת אסתר  אך למעשה 

ומאחשורוש  מהמן  ישראל  עם  דברי    ,ולהצלת  את  דפסח  ב'  ביום  פעם  כל  לומד  היה  זצ"ל  אבי  הנס וכ"ק  של    הגמ' 

  ם. ווזה ענין לעשות סעודת אסתר זכר להנס שהיה הי   (מגילה יט.), א לה ההובלי ן מתחיל מתוקפו של נס ש

ע לפניו  יכנדהרי למעשה רק מרדכי לא רצה לה  , מסביר למה רצה להרוג את כולם ממש  השפ"א (לפורים תרנ"ג) והנה  

אם אתה תהרוג את    ' (אסתר ג ו) עם מרדכי'דיש    , ותירץמכולם  רק את מרדכי ותו לא ומה רצה וא"כ היה צריך להרוג  

לכל אחד יש את הכוח להיות  ', זאת אומרת ש עם מרדכי '  שהםיהודים שיקומו ויהיו כמו מרדכי    הרבהמרדכי יש עוד  

  כמו מרדכי ולא להיכנע לפני הרע ח"ו. 

שוהנה   כאן  כל מה  מדברים  ע"פ  אנחנו  הארץהוא  הפרי  הכו  ,הדרך של  את  אחד  לכל  שיש  אותנו  ח של  זה מלמד 

י"ת  יהודי רחוק מאוד מהש  ואהני ש ול יואפילו ח  ,אש השמד כל אחד יקפוץ לתוך  עלינו גזירת  דאם יש ח"ו   ,מסירות נפש 

אזי כל אחד  של שמד  כזה נסיון  שאם יש ח"ו    תרות ראו באמו ואכן במשך הד  ,תוכו מסירות נפש להשי"ת   יש לו בתוך

יש  לכל יהודי  ד )  פרק יד, יח(אומר הבעל התניא    . ומאיפה יש ליהודי כוח לעמוד נגד כזה נסיון  , מוכן לקפוץ לתוך האש

ים להעבירו על  , ואם ח"ו רוצוזה ירושה לנו מאברהם יצחק ויעקב , מצבים הללוהנתעורר בקרבו בכל שנקודה הפנימית 

והוא לא מסתכל על כלום ומוכן לקפוץ  אדם מתחיל לבעור  האזי    - חת ממנו את הנקודה הפנימית הזאת  רוצים לקו  דתו 

  בקיום אך  ו לכפור בעיקר  לכפות אותשרוצים  כוזה רק    .ו את הנקודה הפנימית אשר נמצא אצלכדי להציל    ,לתוך האש 

הנקודה   ותמצו להציל את  עצמו  להקריב את  מוכן  אחרים שמה אדם לא  עושה מה שהוא  ה  אזלמה  ו   ,ודברים  אדם 

לך לאיבוד הנקודה  ישאר עם הנקודה הפנימית, ולא י להרוצה ושיכול לעשות מה שדאדם חושב  ע"ז הוא  הת'  ו  ,רוצה

זאת אומרת    .הוא מוכן ללכת עם מסירות נפש ממש   אז  -ולא להיות יהודי    , רק אם אתה אומר לו לכפור בעיקר הנ"ל

אז הוא  נשאר יהודי    וא ההוא חושב שהוא לא מאבד את היהדות ו  בזה לשון הרע או דברים אחרים אסורים    לדבר רק  

לעצמו היתר  באל שי  רוציםאם    אבל  , מורה  ח"ו  אזי  וכפור  ישראל  נפש  הואקי  מסירות  דזה    ,עושה  חושב  אדם  וכך 

  החילוק בין לשון הרע לכופר באלקי ישראל. 

ק במצב של מסירות  ר הבעש"ט ולימד אותנו איך עושים שהנקודה הפנימית יבעור תמיד בכל המצבים ולא    וע"ז הגיע 

והסתכלות פשוטה מאוד   , ממש  נפש לו  ועל    ,אלא תמיד אף בעת דיבור לשון הרע קטן מאוד  נקודה קטנה שיש  כל 

אנכי ולא  '   דאיתא (מכות כד.)  . התשובה לזה,הכל גם הנקודה הפנימית שיש לו את  מאבד  הוא ע שבלי זה  דַ יֵ מלחמה ש 

לא יהיה ' מצוות עשה וקאי על כל הזה    ' אנכיא 'מפי הגבורה שמענום', מה הענין דוקא של שני דברות אלו, אליהיה לך  

'  ואם אדם   , מצוות לא תעשהה  קאי על כל  ' לך יהיה לךעובר על מצוות לא תעשה אזי עבר על  ' ואם הוא מקיים  לא 

אזי  מצ ' ות עשה  אלקיך קיים  ד'  מצואנכי  ואם מבטל  אזי מבטל  ',  עשה  אלקיך'ת  ד'  על ואם    ' אנכי  לא    נזהר מלעבור 

  ים לא נפרד אף פעם  ואדם צריך להגיע לכזה התבוננות לדעת שאנחנו    ',ים אחריםלא יהיה לך אלה ' תעשה אזי קיים  

עשרים וארבע  ה כל  כך  , ויםנפרד  מתבונן במה שאנחנו אחד איתו ולא  וברגע שאדם   , איתוממש  ואנחנו אחד  מהקב"ה  

שנה הכל זה  הובמשך היום ובמשך החיים    עשה שעושים מוכל מחשבה וכל דיבור וכל    , שעות ביום אנחנו אחד איתו 

ו   ,להיות אחד איתו  כך  לעורר    כך  . התורה אזי אני מנותק ממנו  ך רד על  לא חושב  וברגע שאני לא חושב  את  אפשר 

  הוא  -  לא עושה ע"פ פסק התורה  שהואכל דבר קטן  באלא    ,הנקודה הפנימית לאו דוקא בע"ז להכחיש ח"ו ברבש"ע

וע"ז בא הס' פרי הארץ ללמד אותנו שכל    ,דם צריך התבוננות כל הזמן וע"ז א   , מכחיש ח"ו ומנתק את עצמו מהקב"ה

  ואם לא אתה חי בנתק איתו.   ,חייב להיות אחד איתו והתבוננות   תשובה



 לב 
 

  , שבןון עלמין דאנת הוא חד ולא בחבור   ,ואמר פתח אליהו  (תיקו"ז יז.)  פתח אליהו  בדאומרים    ובזה אפשר להסביר

אך הקב"ה    ,שיש אחריו שני שדומה לו   חשבוןשל תחילת מנין בלפעמים יש אחד    , חד ואין עוד אחדאאתה רבש"ע    -

רק תגיע הוא יותר גדול מזה וממה שאתה  איפה ש  -  אנת הוא עלאה על כל עילאין   , חד בלי שום חשבון כללא הוא  

בך    ת מחשבה תפיסאולי  ,מזהמוסתר  עד כמה שאתה מוסתר הוא עוד יותר    -  סתימא על כל סתימין  ,חושב בכלל 

ביה'  סא  ילית מחשבה תפ ' הטוב  הקב"ה אפילו הראש  ו  , שחלויש    י נויש אנשים שיש להם ראש יותר טוב ויש בינ  -  כלל

ואתה הוא    -   ר תיקוניןיקת עש אנת הוא דאפ  מחשבות של הקב"ה,ואף אחד לא מגיע עם המחשבות שלו לטיפה מה

ועלמין    מין דלא איתגליין יספירן לאנהגא בהון עלמין סתן עשר  ון לינ וקר  , ממציא הכל ואתה מחיה את כולםשזה  

  -  ר לוןיואנת הוא דקש  ,אנשיםמה  -  נשא  מבניאתה מתכסה    אתכיסאתירות הללו  ובתוך כל הספ  ןדאתגליין, ובהו

כולם ביחד  כולם ביחד להיות אחד  -   ן ול  חד ומיי   , ואתה מקשר את  וקוב"ה חד הוא   , ואתה מאחד את  ובגין  ,  ישראל 

ב  י אתחשספירין    ין עשר ן חבריה מאלש חד מי כל מאן דאפרא"כ    , שאתה נמצא בתוך כל אחד ואחד   -   דאנת מלגאו

בך פ  -   ליה כאלו אפריש  כאילו  ואם אדם  אזי  ספירות  עצמו מאחד מהעשר  יכול  פירש מהכל ממשש רש את  , דלא 

אם  וזו כנ"ל ש  שני. אחד ל קשורים  אזי פירש מהכל ממש שהכל  מאחד  , אלא אם פירש  מאחד כן ואחד לא   להתקיים 

  אדם חי שהכל אחד אזי יעשה מסירות נפש כל הזמן ממש. 

בין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו  ושהיו מס  וכו'מעשה ברבי אליעזר  אומרים בהגדה של פסח  

ומסביר הביאלה רבי זצ"ל    . מע של שחריתזמן קריאת ש   הגיע רבותינו    עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם  הלילה, 

מתי יגיעו  חייב אדם לומר  ביר מאמר חז"ל (ילק"ש ואתחנן תת"ל) ' סלהומביא בשם הרבי רבי בונים  ',הגיע' מהו הלשון

אבותי  נגיעה  ' יגיעו'  ', מעשי למעשי  למעשי אבותי  , הוא מלשון  להגיע  יכולים  לא  זו  ב  ורק ממש    נודאנחנו  נגיעה קצת 

יגיעו'אומרים  ש  וזהו,  אפשר נגיעה    ' מתי  אבותי  בעלמא שזו  מסביר    . למעשי  רבי  ועפ"ז  היה  הביאלה  המעשה  שזה 

ו  ם הש  , שהם קבלו נגיעה ברבותיהםבליל הסדרבב"ב   הם קבלו נגיעה  , דהיינו שרבי יהושע ורבי טרפוןרבי אליעזר 

שלו,  משדר ממה שיש לו להתלמידים  דיש שתי דרכים איך המנהיג    אלא  לקבל את הנגיעה,ובעצם איך אפשר    . קצת

אני  , שהרי  הרבי דרגות של  בכלל ל  ים אמרו דאנו לא מגיע י התלמידים    ואז   - שלו  ר הכוונות שלו וההשגות  דהוא יכול לש

הכשלונות שיש    ר את הנסיונות שיש לו ואת דלש   , תאך יש דרך אחר  , הרבי בכלל   יכות יש לי עם שע ואיזה שי ו חוטא ופ

. וזה להפגש עם הרבי באותו מצב ממש   הם יכולים   אז את זה הוא משדר להעולם שלו    , אםי לו והמעברים שיש להרב

מצרים ש מיציאת  הלילה  אותו  כל  מספרים  שאל היו  הפרטי,  המיצרים  ואחד   ים ו  אחד  לכל  הכאבים    ,שיש  שזה 

  הם קיבלו נגיעה להרבי.  , ואזוהמעברים

תוכו    רק מי שהיהלשם  יכלו ליכנס  ולא  בית המדרש  דלת  שומר ליד    שרבן גמליאל שם   )כח. (ברכות  והנה איתא בגמ'  

רבי  אומר הקאצקער   ,ובעצם איך ידעו מי הוא תוכו כברו ומי לא .להכנס כלל  נתנו לו  לאהיה תוכו כברו  לא  , ומי שכברו

הביתה מיד  יש שהולכים    , שיםאנ   אז יש שתי סוגיו  ,אי אפשר ליכנס וזה סגור יש שומר ושאנשים הגיעו וראו שזי"ע  

  ' דהיינו תוכו כברו 'מי שהוא  משום ש  , אך מי שהוא תוכו כברו כבר מצא דרך ליכנס   , משום שזה סגור ואי אפשר ליכנס

וכמו הלל    ,מצא דרך ליכנסי  אז אי אפשר לקחת את זה ממנו והוא כבר  ואזי הוא אחד עם התורהכדבעי  שהוא לומד  

היה  נואח"כ כתוב בגמ' שרבי אלעזר בן עזריה  (יומא לה:).  לשמוע    ל מה שצריךה על הגג וכבר שמע הכהזקן שעל

ת  וה קשה למה היה לו חליש ר ולכאו  ,גמליאל   ומר הגמ' דהיה לו חלישות הדעת לרבןוא  , נשיא ואז הכניסו את כולם

 אלא שבתחילה  , וא"כ מהו חלישות הדעת הזה  , חז שרק מי שהוא תוכו כברו מותר לו ליכנס ללמודהוא אהרי    , הדעת

ויטעם מנועם    ללמוד לבית המדרש  אבל אחרי שהוא יכנס    ,אין תוכו כברו   ון שעכשיו הוא בחוץ ועכשיו הוא לא קלט שנכ

, שנודע לו  ת הדעת גדול והיה לו מזה חליש   ן כ, ולואפשר לשנות את המצב  , יהיה תוכו כברו כבר  הוא  אז    צוף אמרים 

  . ' תוכו כברו'היו  שיכולם את ות  נששאפשר ל 



 לג 
 

'ומרדכי  שהיה צריך להיות כתוב  (לפורים דיבור א')  קדושת לוי  ב   והקשה  . )ג ב (אסתר    הרע ולא ישתחו ומרדכי לא יכ

ולא משתח ותירץוה לא כרע  צריכים בכלל  ש  ',  היה חוק שרק אנשים פשוטים חייבים לכרוע לפני המן אך שרים לא 

אלא אפילו אם אני לא יהיה   לא,  ,אני לא כורע   לכן  חשבו שבגלל שאני שרל תא מרדכי  להם  , וע"ז אמר  לכרוע לפני המן 

(ב ה) ודרשו חז"ל    ' איש יהודי' מרדכי היה  זאת אומרת    .ה אף פעם להמן הזה, לעתיד אני גם לא יכרע ולא ישתחושר

הוא רצה   ,ליבה וקצת אנגלית או סעודה והוא כבר קלט שהמן לא רצה להכניס כאן רק קצת    ', איש יחידי (אסת"ר ו ב) '

ולאבד  ולהרוג  להיות   , להשמיד  שהולך  מה  כאן  הריח  ו'והמרדכי  פורענות ,  מרובה ממדת  טובה  רק    'מדה  יהודי  אם 

תנתק ממך ח"ו אף פעם  לא אש מבקש ו 'שויתי ד' לנגדי תמיד 'יות  ח יות אחד עם הרבש"ע ורוצה להחושב שהוא רוצה ל

הילדים שלו וכן כולם    ם גגם הוא    ,כלו לעבוד אותו ווא"כ מדה טובה מרובה והקב"ה עוזר לו שכולם י  ,אפילו לרגע אחד 

  . דורי דורותעד ממש 

שזה קאי על זמנינו    ותי' השפ"א  ',חוזק יד'למה צריכים  , ולכאורה  'בחוזק יד הוציאנו ד' ממצרים'(שמות יג יד)  ב  כתי

היום  ש אנו,   ממצרים הזה  עד  לצאת  רוצה  יהודי  טומאהואפילו    ,אם  שערי  מ"ט  של  במצב  נמצא  לצאת    הוא  ורוצה 

לו ומ  וכמו שוציא אותו משמהמשמה, הקב"ה עוזר  יד 'וזהו ה   .את עמו ישראל ממ"ט שערי טומאה אז  הוציא  ,    ' חוזק 

  שאם יהודי רק רוצה אזי הקב"ה מוציא אותו מכל מצב שהוא ואיך שהוא. 

  בליל שב"ק –חול המועד פסח שבת טיש 

מעשה ברבי אליעזר וכו' והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו  

כמאמר הרבי רבי    , הוא מלשון נגיעה  ' יע הג 'זי"ע ש  אדמו"ר מביאלה הסביר כ"ק    . הגיע זמן קריאת שמע של שחרית 

'יגיעו' הוא מלשון  דמתי יגיעו מעשי למעשי אבותי',  חייב אדם לומר  בונים שמסביר מאמר חז"ל (ילק"ש ואתחנן תת"ל) '

רבי יכול  והסביר דיש שתי דרכים איך    . רבותיהםדרכי  התלמידים רצו לבוא לנגוע קצת בש   , נגיעה. כך גם ההסבר כאן

עד להתלמידים יש דרך ארוכה מאוד    הרבי שמ  אבל בדרך זה ודאי  ,יש דרך לשדר רוחניות ותורה   , יםלשדר להתלמיד 

שהרבי עבר ואיך שעי"כ יש דרך לשדר את הכאבים ואת הנסיונות ואת המעברים  , ווהם לא נוגעים אחד להשני כלל 

וזהו מה שאמר הבעל הגדה    לנגוע ברבי. אז שמה כולם שוים אחד לשני ושמה הם יכולים  וגיע לעבודת ה' שלו,  הוא ה 

התחילו    ואז ברגע שהרבי'ס  ,כאבים שיש לכל אחד ואחדה מעברים והמיצרים והשזה    ' והיו מספרים ביציאת מצרים '

  כל אחד ואחד.  שוים כולנו כולים לנגוע בכם ועכשיו שאנחנו י ', רבותינו הגיע'ם אמרו  תלמידילשדר את הדרך הזה אז ה

שכתוב   הענין  כ'וזהו  חכמים  כולנו  כו ואפילו  נבונים  כו לנו  זקנים  את התורהו לנו  יודעים  צריכים    ',לנו  היו  לכאורה 

ולמה עושים באמת    ,סדר לחכמים וסדר לנבונים וסדר ליודעים את התורה   ,סדר לכל אחד ואחד בנפרד הליל  לעשות  

ומעברים שיש לכל  מ  משדריםהם  שעכשיו  והיות    , י מה משדרים תלושזה  אלא כנ"ל    ,סדר אחד לכולם ממש כאבים 

  ,יש נסיונות וכאבים לכולם  לם יש אותו מעברים וכן  ו ולכ  ,ושמה כולם דומים ואין אחד יותר או פחות מהשני  ,אחד ואחד

  וא"כ עושים סדר אחד לכולם ממש בלי שום יוצא מן הכלל. 

ז אמר  וא  ,כל אחד ואחד על    שאמר דברי בדחנות, והיה שמה בדחן  בחתונה  הבעל התניאומספרים שפעם אחת ישב  

אז אמר לו הרבי אל  ויקפיד עלי,  פגע  אני מפחד שמא הרבי י  -אז אמר  עלי,    םמדבר גלמה אתה לא  לו הבעל התניא  

יודע אז אני ודאי  -התחיל לומר  אז  ,  תפחד ותעשה ממני בדיחה יודע  מה שהרבי אינו  יודע זה ודאי לא    , ומה שאני 

  , ובזה אין להרבי מה להתגאות שהרי היא רק מה שהרבי יודע ואני לא יודע ינו  בינוהנפק"מ    ,הרבי יודע בבירור גמור 

יותר   יודע  שהרבי  בכלל  זה    ממנימה  מגיע  כלל נמה ששלעומת  לא  יודעים  לא  לבכות   ,ינו  הרבי  ואמר ואז התחיל   ,  

ו מזה שתלוי  והיוצא לנ  .שבאמת אפילו אני כזה גדול עוד הדרך ארוכה מאוד להגיע להבין קצת מה זה קוב"ה בכלל 

משדרים אין    , מה  אזי  הגדלות  על  מדברים  עם  להתלמידים  אם  בכלל  מהכאבים    , הרבי שייכות  מדברים  אם  אבל 
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ואחד   אחד  לכל  שיש  והנסיונות  להרבי    - והמעברים  לנגוע  להתלמידים  יתכן  ושמה  השני  עם  אחד  כולם שוים  שמה 

  שמה הם כולם שוים ביחד.  - בים שזה השפלות והכא  -לא יודעים  שנינו  והיינו שזה החלק ש , משהו

הלא הנשמה לפני    שלירידתה לעולם הזה,   כל הדבר הזה  הילועולכאורה מה מ  , והנה יש הנשמה שהיא ירדה לעולם

אז   , ל להיותויכרק  השיא רוחניות והקדושה שיגיע לאם נאמר שאדם  בעוה"ז  ואח"כ    ,שיא הרוחניותתה ב הי  ירידתה

אלא ההסבר    .לאותו מקום   גיעהוא מ אם בסוף  לעולם    וח בזה שהנשמה ירדהיווא"כ מה הר  , ג"כ תגיע לשיא הרוחניות

אבל אם תשים אבן באמצע אז המים יפסקו    ,זרימה חזקה כל הזמן   טבע של המים הוא שיש לוה,  מיםע"פ משל להוא  

רק שהם ימשיכו בזרימה כמו לפני כן אלא  ואז לא    ,גם את האבן הזה  וריעב  , אבל אחרי זמן מה הזרםלזרום הלאה

וככל שיהיה יותר ויותר אבנים אזי   , רו את הכוח מזה שהיה לפני זה ועוד הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיוהזרימה יגב

לפני זה יותר חזקה ממה שהיה  אח"כ תהיה הרבה  דבר הנשמה    .הזרימה  נמצאת ואותו  נכון    , בעולם הבא  כשהיא 

ואין סוף ואין קץ לשום דבר ואפשר ללכת כל   , עמוק עמוק מי ימצאנוהשגות  שמה  יש  הרוחניות אבל   בשיא   שהיתה שם 

עמוק  יותר  עוד  יותר  הזמן  הזה  , ועוד  להדבר  בכלל  קצבה  ש   , ואין  הכי  את הנשמה  ומשום  עכשיו  ופה למטה,  לחים 

, ואז היא מגיעה  לפני זה מ וד יותר  ברת את כוחה עגורק אז הנשמה מ  , כאבים ומיצרים ונסיונות   הרבה בעולם שלנו יש  

  . לא היתה מגיעה בלי הכאבים ובלי הנסיונות ובלי המעבריםלמקומות ש

אפשר  נינים איך  ק  דהיינו שיש כמה סוגי   ',ה בשבח כליקונמן  וא' (ב"ק צח:)    יש כלל ש  , וא"כ אפשר להסביר עוד יותר

וע"ז   '. ה בשבח כלי קונאומן  ' וזהו נקרא    ,אותו   ת ונואחד מהדרכים זהו אם משבחים את הכלי אזי אפשר לק  , לקנות כלי

  ע"י כןואנחנו צריכים לעשות שיהיה שבח כלי ש   ,מן זהו הקב"ה והכלי זהו כנסת ישראל ושהא   , הביאלה רבימסביר  

וע"ז אומר    , עושים את זה  יך וא  . נים להקב"הקוככל שנהיה יותר שבח כך נהיה יותר קרובים ונ  , נים להקב"הקאנחנו נ

ואחד ל  שזהו היציאת מצרים ש   , ' מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים'הבעל הגדה ש וכל אחד  וע"י הכאב  המעברים  , 

יותר   להקב"המתקראנחנו  מצרים וזהו    . בים  ביציאת  לספר  המרבה  הכאבים    מי דהיינו    , וכל  מן  לספר  שמרבה 

  . 'ה בשבח כלי קונאומן יותר, ואז ה'משובחים אנחנו נהיים אז   -  בח והרי זה מש , והמעברים

אלא תלוי כנ"ל    , שהם לא צריכים לספר ביציאת מצרים   הוה אמינאולכאורה מהו ה  ,כולנו חכמים וכו' וזהו ההסבר של  

אין    אז ג"כו  ,ללמוד ולא צריך יותר לספר  יקמספ  אז באמת  -אם מהתורה    הזאת,  בלילה  לשדר להםה אתה רוצה  מב

אז שמה כולם שוים ודומים    - ר המיצרים של כל אחד ואחד  דאך אם רוצים לש  ,תלמידים שום נגיעה עם הרבי כלל ל

להשני לספרואז    , אחד  שמספריםיוצאיולא    ,חייבים  במועט  זה  'אלא    ,ם  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה  וכל 

  בשבח כלי וכנ"ל.   הן קונואז נהיה אומ   'משובח 

 ***  

ג זה  גדול  שכינהי ובמורא  כתוב    (הגש"פ).   לוי  להסביר שלמעשה  ' ונראה  יח)  יג  ישראלווחמ(שמות  בני  עלו    ',שים 

רש"י,   אפילה   -  'חמושים '   ד"אומסביר  ימי  חלקים מתו בשלשת  וארבעה  יצאו,  אומרת שתי  ,  אחד מחמשה  זאת 

גדול  וההסבר הוא שבכל ליל התקדש החג יורד אור  וצריך להבין באמת מי יצא ומי לא יצא.    , מליון וחצי נשארו שמה

ולא  ויש אנשים שהם שומעים אותו ויש אנשים שהם לא שומעים    ,אותה ולא כל אדם זוכה בואחד סובל  מאוד ולא כל  

מ"ח) 'הפסח אינו נאכל    על הא דאיתא (זבחים פ"הזי"ע    , וכמו שהסביר כ"ק אאמו"ר מרגישים את האור הזה בכלל

ולעיל פר' צו שבה"ג (ס"ג)   וארא וע' בדברינו לעיל בפרשת  [ אלא למנויו',   שהיו אנשים    מדבריו והיוצא    , ](טיש לי"ש), 

רבינו כל שבת בלילה  ונכנסומסירות נפש ממש  ב  שהלכו  ומוסר ממשה  וא"כ רק אלו שהם    , לשמוע את דברי תורה 

לוי  י מורא גדול זה ג'וקא הם שמעו את ה, דוקא אלו יצאו ממצרים ודשל מצרים מסרו נפשם שהם היו רשומים בפנקסים  

  '. שכינה
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שכל  (טיש לי"ש)  וכבר הסברנו בפרשת צו    (ע"פ רש"י במדבר ח ב), 'שלך גדולה משלהם'  אהרן הכהן איתא  אצל  וכן  

יורד הארה מח  והעמידו את  ,  דשת ופעם  קדושה  וכשבנו  להרגיש    , מאוד גדולה  המשכן אז השבטים פתאום התחילו 

מכל הענין הזה   בכלל אבל אהרן הכהן לא התפעל  את קרבנותיהם,  יבו הנשיאים קראז ה  ימה מזה ולכן רצו שישאר רשו

שהוא צריך רחמים על כל    ותמיד הרגיש   , והיה חי את ההתחדשות כל הזמן  , הוא היה חי עם הקב"ה כל הזמןמשום ש

והוא ידע שהוא צריך  ),  סט ט(תהלים  ו'  גאת חורפיך ו נלבני אמי כי קייתי לאחי ונכרי  מוזר ההרגיש 'הוא  ו  ,וכל רגע רגע 

  . להגיע לרבש"ע כל הזמן וכל שניה

התקדש בליל  דבר  אותו   ואותו  שלח  השם  אשר  גדול  אור  כזה  יש  מבלי    ,החג  דלעילא  איתערותא  אור  זהו  אשר 

  . הוא זוכה לשמוע אותו ולצאת מיציאת מצרים באמת  חי את הקב"ה כל הזמן רק, ורק מי שלתתא כלל איתערותא ד 

ואם    , דהקב"ה הכניס שבכל שנה יש אור גדול אשר יורד לעולם  , ולמה   , קרי אך הרשע כפר בע  , החכםל  אבל זהו רק 

כפר    כוא"  ,שכפר בהתחדשות אשר הקב"ה הכניס לנו כאן דהיינו    ,הוא לא מסכים להאור הזה אזי הוא כפר בעיקר

  . לוי שכינה יובמורא גדול זה גוזהו   ,בעיקר 

  חול המועד פסח שבת  –סעודה שלישית 

הוא  המקום ברוך  הוא   ברוך  ברוך  ישראל  לעמו  תורה  תורה  .ברוך שנתן  דברה  בנים  חכם    , כנגד ארבעה  אחד 

והמשפטים אשר צוה ד'  קים  ומה העדות והח '  , חכם מה הוא אומר  , ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול

רשע מה הוא    . אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח  (דברים ו כ)   ' קינו אתכםו אל

ואף אתה   ,ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ,לכם ולא לו ,(שמות יב כו)  'מה העבודה הזאת לכם' ,אומר 

יג ח)  'ד' לי בצאתי ממצריםבעבור זה עשה  ' לו    הקהה את שיניו ואמור  לו   , (שם  ולא  לו היה שם לא היה  יא  ,לי 

  . (שם)   ' זק יד הוציאנו ד' ממצרים מבית עבדיםובח'ואמרת אליו    ,(שם שם ה)   ' מה זאת'   ,תם מה הוא אומר   . נגאל

  והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ' (שם שם ח)שנאמר   ,ושאינו יודע לשאול את פתח לו

  . ' ממצרים

ק עונים לשאינו יודע  ו אותו תשובה ופס  - '  בעבור זה'שעונים להרשע שזהו    ואותו פסוק תשובה    ותו ולכאורה קשה דא

ועוד קשה דלכאורה החכם לא יודע    ה, תשובה השנילכאורה מהו ההבדל בין תשובה זה לו   ', בעבור זה'לשאול גם כן  

  פסוק אחד בחומש. א"כ במה הוא חכם אם הוא לא יודע ק בחומש, פסו

הקב"ה משם אלא אף אותנו  הוציא  ם  , ולא רק אותנו מסייעתם וצדקתו עומדת לעד ותיואיתא בבית אהרן שזכות אב 

פסח הקב"ה  'ש, שאנו אומרים בהגדה  זי"ע  הרבי מלובליןומסביר   . הקב"ה מוציא אותנו מהמצרים שלנובכל דור ודור  

וכו' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת    (שמות יב כז) , שנאמרעל בתי אבותינו במצרים 

  ' ואת בתינו הציל'ולמה כתיב    'ואת בתיהם הציל 'דהיה צריך להיות כתוב    , והקשה ' בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו

אותו אור  לנו  שמגיע ליל התקדש החג מתגלה  כדבכל שנה    , ותירץ תינו והלא אנחנו לא היינו שם בכלל אלא רק אב 

הקב"ה מאיר לנו גם היום    'ת בתינווא'  , גם היום  האיר בכל בתי בני ישראל כך   וכמו ששם הקב"ה  , וקדושה שהיה אז

  את אותו אור כמו שהיה אז. 

ולכאורה פעם היו מלחמות    ,'תינוועומדים עלינו לכל' (עי' הגש"פ שמחת הרגל) על מה שאנו אומרים  והקשה החיד"א  

עומדים עלינו  'לומר  וא"כ איך שייך היום תאנתו, ואיש תחת גפנו  מים אבל היום כל אחד יושב רגוע איש תחת וגרופ  והיו

זה    ', תינוולכל מה  קשה  לפי"ז  הציל 'וגם  בתנו  הזה  ' ואת  בזמן  אלינו  קשור  זה  דיש שתי    . ומה  החיד"א  מתרץ  אלא 

לכב איך  הרע  היצר  של  האדםאופנים  את  הפשוט  , וש  הדרך  והיא  הראשון  שהואדרך  הורג    ה  שהוא  עשיו  כמו  בא 

ועושה פ ועושה מלחמות  לחטוא,    , גרומים וכדומה ואנשים  ולהסיתו  אל האדם לפתותו  ויש דרך אחר  כך היצה"ר בא 

נהיה    אחרון , דהיינו היצה"ר של הדור השזה עשיו שעושה את עצמו כאחי' (בראשית לב יב),  מיד אחי מיד עשיו 'שהיא  
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אלא הוא גונב את המוח של אנשים והוא לוקח את    , והוא כבר לא עושה מלחמות והוא לא הורג בכלל אנשים  ', אחי '

לעבוד  בכלל להם  לא נתנו , שהיה בדור של מצרים ש  . וזה מהקח את האידישקייט מכלל ישראלוהערליכקייט מכולם ול 

ואח"כ קם  אחר.  אה ולא נתנו שמה בכלל לעשות שום דבר  מ"ט שערי טומ ב  את הקב"ה בכל מצב שהוא, הם היו שם

ואז זהו השאור שבעיסה שהוא    וצים, הם לא ר  להם אפשרות לעשות ולעבוד את השי"תכן יש  אפי' שכזה דור שפל ש 

הכל  אותו  , מעכב  לעבוד  בכלל  נותן  הכל   . ולא  לעשות  את האפשרות  יש  שכן  דור  זהו  שלנו  הדור  רצון    ,אבל  יש  וכן 

בכלל ושאו  , לעשות לעשות  , ר שבעיסה לא מעכב  צריכים  דור שחושבים שלא  זהו  היום  לו   , אלא    שצריך   וכשאומרים 

וכן לבוא אל    כ תירוץ שלא צריך, ע"ז יש ג"  -וכן לבוא אל שיעורי תורה    צריך,  תירוץ שלא לו  יש    -לבוא אל התפילה  

ע"ז הוא    - וכן אם אתה אומר לאדם לשיר זמירות בליל שב"ק    ,וטוב לו כך ולא חסר לו כלום   גם כן לא צריך   -הטיש  

התפילה כל יום    לבוא אל   -זה אבותינו מסרו נפשם  כל  ובעצם על    ,בכלל ואני מסתדר בלי זה   עונה לך שזה לא צריך

  . וכן הלאה  , וכן הקפידו מאוד שיהיה קביעת עיתים לתורה , ולהתפלל עם מנין

ולהתחיל  ליל  ל לבוא אל  והיה יכהחכם  שלכאורה    ,' חכם מה הוא אומר'ב  הפירושוזהו   הסדר עם ארון מלא ספרים 

לו שליל    , וע"ז עונים לקבל על ידו את המוחיןות סיפור יציאת מצרים  , ולצאת עם זה את מצוללמוד כל הלילה עד עלות 

(החינוך מצוה  לבבות  הנמשך    ות לו פעהו ואחר  תי ול וכלל ישראל היו במצרים ואדם נפעל כפי פע   ,הסדר לא עובד כך 

  עם זה הם עוד לא יצאו משם עד שקיימו אבל    ,כלל ישראל היו להם שמה במצרים מגילות וככה הם למדו תורהוטז),  

 אזו   , (שמו"ר טז ב)'  וה מן עבודה זרה וקחו לכם צאן של מצמשכו ידיכם  ה'  ת א  ועשו(שמות יב כא),  '  משכו וקחו לכם'

ל  רק עמשום שת  ולו ת ופעומעשי   וות, וזה הכל היה מצ ו מצות ושתו ד' כוסות ועסקו בקרבן הפסחהתחילו לעשות ואפ

  ות מעשיות הם היו נשארים עדיין במצרים עד היום. ומצה ובלי  , הם יצאו ממצריםידם 

הלא אנחנו צריכים    , מגיע כאן הרשע  איך ולכאורה    , 'לכם ולא לו  , מה העבודה הזאת לכם   רשע מה הוא אומר 'וזהו  

ולכל    , כל הד' בנים בתוך עצמויש לו  לכל אחד ואחד  . אלא ההסבר הוא שלהתרחק מהרשע ולמה מביאים אותו לכאן 

  . גם חלק הרשע וגם חלק תם וגם שאינו יודע לשאול יש אחד  

יודע לשאול  יודע   בדרוש לפסח(  האור המאירמסביר    ,ומה זה שאינו  ושאינו  וז"ל:ד"ה  יש לך אדם כזה    ,והכוונה   ) 

בעצמו מה הוא חסר יודע  כלום  ,שאינו  להם  ולא חסר  גמור  אנשים שחושבים שהם בסדר  והעיקר של אדם    , דיש 

לו יוצא הכל  , יכול מראש חודש   ,וכמו שמסביר התולדות אדם [   . לדעת מה חסר  ובזה כבר  יש לאדם בהירות  ,  שאז 

ו   תלמוד לומר שיש מרור שיש קצת מרירות  כ שדווקא    , מרור מונחים לפניךביום ההוא וכו' אלא בשעה שיש מצה 

ת  ב ווזו ח   , ביחד אפשר לצאת   , רות שיש לו ו אזי ביחד עם מצה שזה הא  , אדם יודע קצת את החסרונות שלו ה ש  דהיינו 

שער חג  (פרע"ח  וכנרשם בכוונות    ,כי הוא נבער מדעת קונו ואינו יודע בין ימין לשמאל וממשיך האור המאיר    .] םיוה

יודע לשאול'  פ"ז)  המצות יודע' שהוא במלכות    'ושאינו  לנפשו איך    ,אם דין או רחמים   'אינו  יכול ליתן עצות  ולא 

ב"ה הבורא  את  דרךלעבוד  ועל  הכתוב    ,  פירוש  השירים  שיר  בדרוש  לקמן  א) שבארנו  ג  משכבי  '  (שיה"ש  על 

אינו יודע בעצמו את    ,הוא בגלות   ' ימשכב'ת  ', להיות בחינ בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

והוא לא יודע כלום איך עושים ומה    ,ת קריעי ונמצא אינו יודע לא פתח הגאולה ולא גאולה ה  ,שאהבה נפשו עיי"ש 

שצריכים לפתוח אותו ולהסביר לו    , תבינו ותשכילו ענין פתח הגאולה   ',את פתח לו' ולכן אמר בעל ההגדה    עושים. 

  . אדם עושה ולא משהו אחרהלות שופעהת ו ו שהכל זהו המצוות מעשי

וימררו  'שמסביר    (שמו"ר א יא)  יש מדרש  .שהוא חושב שלא צריכים לעשות וטוב ככה  , וזהו הנסיון שיש היום לאדם 

שהעבודה שיש לאנשים נתנו לנשים והעבודה שהיה לנשים נתנו אותו    ,שהפכו את הסדר   ' (שמות א יד)את חייהם

יותר קלה ממה שהיה להם עד עכשיו  ' וימררו' ולכאורה מהו    , לאנשים  אלא ההסבר    , הלא לאנשים היו עכשיו עבודה 

וכן יש אותו דברים אשר חייבים לשנות את    , זהו מאוד קשה בשבילו לעכל אותוהאדם  לשנות את הטבע של  ש הוא  

ואם הוא    , ור אם בחור או אברך צריך לעמוד בתפילה ולהתפלל בקול זהו בשבילו מר   , הטבע וזהו הכל מרירות בשבילו 
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וכן כל דבר אדם לוקח    ,ללכת לחבורה זהו ג"כ קשה בשבילו צריך  ואם    , צריך ללכת לטיש זהו עוד פעם מרור בשבילו 

דע"י שהוא משנה את הטבע    ,אפשר לצאת מן הגלות   זהאבל אדם צריך לדעת שרק על ידי    , ממשאותו בתור מרור  

  אלקים ממש. בות לורק על ידו אפשר להגיע להתקר , אזי יוצאים מן הגלות

(שו"ע    ' הכיסים צריכים בדיקה'   מה שפירש   (מס' פסחים, מצה עשירה, ת"ה),   בשם השל"ה הק' האור המאיר  ומביא  

ויתן בכיס עיניו לנקותו    , שם רמז אשר הכיסים צריכים בדיקה ביותר אם נמצא בהם גזילה וגניבה  , סי' תל"ז סי"א)

וכדומה ורמאות  וגניבה  גזל  על  ווכל פרטי בדיק  ,י ביותר בדור הזה ר"ל אשר זה מצו  ,ממום  ת פסח הכל רומז 

וווהש  , וצריך לבערו ברוח משפט  , מצוי בחורים וסדקיםה היצה"ר   ר בו בכל  יחמי מר פסח מחמץ משהו כהלכתו 

רמיזתם  והח לכל השנהיועי  - מרות שהחמירו המחמירים עם פרטי  לנפשו מאוד  רפב:)  ל  כל    . (זוהר ח"ג  והכלל 

אפילו יעשה כל    , כלל זה נקוט בידך, ורמזי עניני פסח לבער רוח הטומאה ולהשרות בקרבו רוח קדושה וטהרה 

  , בקרבו טהרה וקדושה עליונה  רותאינו מועיל לנפשו להש  , הדינים מהגעלה ושמירת המצה מחמץ משהו וכדומה

ץ היצר הרע השורה  ימוך לתקן ולבער חשש חמה שצרי   -ר אתו  זת לבו אשר ידע בנפשו ולא  ו מייר מפנ יבעיעד ש

  ואז ניצלים מהכל.   ,ת ופעולות ומעשי  והעיקר הוא לעשות מצוות  .בקרב לבו 

יג)שאמר דוד המלך ע"ה    הכתוב  וזה פי'  ואומר (בתחילת דבריו), מי האיש החפץ חיים אוהב ימים  '   (תהלים לג 

טוב עמי  ', לראות  בני  רבות  שארית  לשלול  עצמם  ם, והכוונה  למלאות    שכל  ושנותם  ימיהם  באריכות  ומגמתם 

ובאמת ימים כאלו הם   ,כל העולם כולו תכלית חושבים שזה ואנשים האלו   ,בתיהם כסף וזהב וכל טוב לא יבצר מהם 

להרבות   , וכי בשביל זה טרח הבורא לברוא אותו וליפח באפיו נשמת חיים ,בכלל קצרים ולא ארוכים ולמה לו חיים 

כל מגמתו    - לא כן מי שנגע בו יראת אלקים  , ואי היה מן הנפילים אשר בארץ המה בל חזו שמש, והלמהבל   ן ולו ה

כל    ,ם כות ימים ושנים בכדי לזכות ולראות ולהשיג באמצעותם אורו טובו יתברך הנתגלה בהימיו לשאול אריחפצו

כנזכר  יומו  יגיד  ואפ  ,יום  כל פעולה אשר אדם עושה  ואזי    ,וה ילו שרק נזהר מלעבור עבירה נחשב כעושה מצוא"כ 

מי האיש החפץ  'ולזה רמז דוד המע"ה    . לכל העולמות ות  פעכל השינתיה ומביא איתו  ממשיך עליו יחוד קוב"ה ושכ

  , בחיי החיים ורוצה לחיות כמו שצריך להיות   ק דב תם ולהשמי האיש החפץ החיים אמיתיי ', אוהב ימים לראות טוב  חיים

לראות    ת ימים כי אם איש אשר אלה לו שאינו אוהב אריכו   ' אוהב ימים לראות טוב'   ,ץ בחייםוונאות לו באמת לחפ

  . אינם חפצים בחיים כלל   , וזה בא לשלול אנשים ההולכים בחושך ואינו נוגה להם  ,באמצעותם טוב הגנוז כמדובר

עינ  בני עמייוכאשר  הרואות רבות  טוב שכוח מל  ,נונו  יום  ויג  , לבם  וחעיקר  נאים  יוכל טרחם  בגדים  לעשות  עם 

ן ליפות את גופו ממאכל ומשתה וכסות  ם טוב אשר דבר משה רבינו עיקר הכיולו כל עצמו של יויכא  ,ומפוארים 

לכים בנפשותם  ו מדמי האנשים הה  , וכדומהין מגזילות ורמאות ושנאת חנם  וולפעמים עובר כמה לא  ,יקרים ונאים 

  . לעשות לעצמם בגדים ליו"ט  , מחליפים להמיר טוב ברע , ונשמתם אשר באפם

בפסוק   רמז  אמרתי  לד) בא    בפרשת ואני  יב,  '(שמות  משארו,  יחמץ  טרם  בצקו  את  העם  צרורות  וישא  תם 

שכמם על  מלת    ', בשמלותם  עם    ' העם' ונודע  המכונים בשם  הערך  פחותי  על  הכתוב    , סתםמורה  וישא  'ומגיד 

מאכילה ושתיה וכסות נקיה  ם  , ורק לראות טוב בחייההן המה פחותי הערך העושים עיקר טפל וטפל עיקר  ' העם

ועיקר הארת יום טוב    ,והם חושבים שזה העיקר אכילה ושתיה ודברים חדשים אשר קנו לחג   ,לעשות בהגיע המועד

לו הוא יצא  י ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כא  ,היום ת טוב שנתגלה באמצעותינ בת גברא לראות בחוהח

יציאת מצרים חדשה שאף פעם לא היה  , ממצרים יש  ולצאת    , ובכל דור  אבל אדם צריך לשמוע את היציאת מצרים 

כל    -  ,מאה וות לבו את רוח הטימילבער מפנ   או  ,וצריכים לשמוע יציאת מצרים החדשה שיש בכל דור ודור  ,משמה

ה  ומ לא ישים לנגד עיניו ונמצא מא  כל זמן   , שטנול ץ אשר בקרבו העומד על ימינו  מב בדיקה את החועיקר חיזה  

  , כיון שהוא לא יצא עדיין ממצרים   ,רק למחסור עלת הכלים וכל הטרחות שטרח ויגע  ות והג שימור מצד  ,בידו  יןא
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ת של יו"ט יתירה על  וצאו וה  ,ה נגאל ח"ו לו היה שם לא הי יולערך מעשיו א  ,והוא עדין מסתובב עם מצרים כל הזמן 

  . ל" וכנ  , המר של שעבוד תאוות היצה"ר ת לובג ורובו  ואשרפור יציאת מצרים שמרבה לספר ועוד  יוס , חהשב 

אתה   י א  , ו'שלך אמיתית מה שצריכים לעשותהה הכל אבל הוא לא עושה את העבודה  ששהוא עו   , רשע ה וזהו בחינת  

ועוד)  ומסביר התולדות  (פסחים ה:),    ' של אחריםאתה רואה  רואה אבל   ויגש,  שהחמץ שלו את זה הוא לא  י"י (פר' 

רשע מה הוא אומר מה  '  . אבל את שלו את זה הוא לא רוצה להכיר בכלל  , אלא החמץ של אחרים הוא רואה   , רואה

והוא עוד לא    כי עדיין הוא במצרים   ,העבודה הזו לא לו   ,והאמת אתו ופיו ענה בו  ', העבודה הזאת לכם לכם ולא לו

כלל  וילפת באמרו    ,יצא משמה  נגאליא' ויחרד האיש  יצא שכרו    ',לו היה שם לא היה  כן הוא ח"ו אז  אם האמת 

  ות לומר לו שמה מגיל שבמצרים הוא היה לומד תורה והיו ם ו ומש  .ת הפסח אך למחסור ומה שמרבה בהוצא  ו בהפסד

  שיש כרק  ם הכי בליל הסדר  ומש  , אפשר להנצל דרכו    לות לעשות שרק ואבל לא היה לו את המצוות מעשיות ופע   , הכל

  , אז יכול לצאת ממצרים. לות כמו הארבע כוסות ומצות ומרור וכדומהומצוות ופע 

מה ההסבר  הכוס'כתוב  ש  וזה  את  ויגביה  המצות  החכמה  מרמזיםות  המצש  ,'יכסה  לגדר  על  שנכנס  תינוק  כמו   ,

זהו    'תנוומדים עלינו לכלוע'נצל מהואיך אפשר לה  ,כבר אומר אבא אבא  והואחיטה    לאכולשהוא מתחיל  חכמה רק כ

פע  ע"י  ורק  מעשי ואך  ומצוות  עושה ולות  שאדם  פע  ,ת  כפי  נפעל  ואדם  מהכל  להנצל  אפשר  אחרי    ,תיו ולו אז  ואז 

  לגמרי.   'לנו מידם ימצ  והקדוש ברוך הוא'ואז יהיה  , הלבבות ואז הכל משתנה ולות נמשכים הפע

  פסחבמשך שביעי של 

רי  אח ' (שמות ד לא), וזה היה האמונה הראשונה ש ויאמן העםבבחינת ' שכלל ישראל היה    (שמו"ר כג ב)  איתא במדרש

ולכאורה   .לא נפלו כלל   ) שמאמונה זויד לא' (שם  ויאמינו בד' ובמשה עבדו'אח"כ היה  , אבל  הם הפסיקו להאמין   זה

בין אמונה הראשונה שמזה  קשה מהו כלל   ההבדל  נפלו  לבין אמונה השניה שמזה לא  פסח  (  רץ השפ"א תמו  ,נפלו 

אז הוא  , והכונה, אדם שהוא מאמין לפני טעם ודעת  דיש אמונה אחרי טעם ודעת ויש אמונה לפני טעם ודעת  ), תרל"ה 

ואז ברגע    , לזה למה צריכים להאמיןסתם כי צריכים להאמין בלי שהוא מבין סיבה  רק    , עושה את זה בלי סיבה כלל 

אמונה  ההוא לא מספיק חזק לענות להמצב שיתאים עם  , משום ששהוא מגיע לסתירה באמונה שלו אז מיד הוא נופל 

ברגע שמשהו קטן לא מסתדר לו מיד הוא  אבל    , שהכל מסתדר לו והכל הולך לוכזאת אומרת הוא מאמין רק    ,שלו 

היא בלי  עצמה  אמונה  האבל    ,מבין והוא משיג שעכשיו צריכים להאמין   היינו שהוא  ,אחרי טעם ודעת שזו  אמונה  ו .נופל

ואמונה כזאת    , נותן עכשיו הכנעה ואמונה על השגה הזאת לזה הוא    - שעכשיו הרי הוא משיג משהו    מה ו  , השגה כלל 

יפול ברוחו ומעל ההלא מסודר לו הוא מבין שיש כאן משהו מעל ה כשואפילו    ,היא חזקה לבל  ויודע    ,שגה שלובנה 

משא"כ באמונה השניה    , זאת אומרת באמונה הראשונה הוא לא מבטל משהו ולא מכניע משהו  . שהכל מאתו ית' שמו

הוא מבטל את   חזקה האז  וזו אמונה  עד עכשיו  לו  יז)השגה שהיה  אמו"ב אות  פרק  (בתורת אבות ח"ב  וכדאיתא   .  

זי"ע,   מלעכאוויטש  נח  ר'  בשם  מהצדיק  שהבעש"ט  שאמר  לתלמידיו  ז"ל  השג  אחר  , הק'אמר  למעלה  ו כל  תי 

איך בין א נער  '   ,תי ומחזיק אני באמונה פשוטה ואני מניח את כל השג ,רשי התורה והמצוות ואחר כל התענוגשוב

ואף    ,ראה הכל בהשורשזי"ע  עש"ט  הלא הב  ,גודל כח האמונה הפשוטה ראו  (ר"נ מלעכאוויטש)  וסיים    '.ן גלייב או

  וזו אמונה חזקה מאוד שמזה לא נופלים בכלל.   ,פשוטה  האמונה שהוא על פי כן הניח כל זה והחזיק ביסוד פשוט  

נראה שעיקר השירה נתנו על זאת    ', אז ישיר'   'ויאמינו'ב  וכתי   וז"ל,  (תרל"ה ד"ה ברש"י) השפ"א  כותב  וזה מה ש

ח אמונה  , אבל נראה כי בוודאי כלהבין כי מה שבח אמונה זו מאחר שראו כל אלו הניסים עין בעין   ש וי  , האמונה

ועל ידי קריעת   ,רק שמגודל השעבוד ופחד המצריים נפלו מאמונתם   ,בישראל הוא גדול מאוד וחביב לפניו יתברך 

מכל מקום מה שחזרו לאמונתם    , חר הבירור בניסים ונפלאות לא הוצרכו לאמונהואף כי א  , ים סוף חזרו לאמונתם



 לט
 

בעין  ולהקב"ה ממה שראו  להם  חביב  משהו  ,זה  ואחרי שהם השיגו  ודעת  טעם  אחרי  אמונה  היה  זה  זאת    , דאז 

  . וחפצים היו שלא לראות כיון שחזרו לאמונתם  ,להקב"ה יותר מסתם אמונה פשוטה בלי טעם ודעת   האמונה חביב

להבין  הקב"ה    כיון שהשיגו   , ויש  למהאת  ע"ז   א"כ  ביטול  עכשיו  לתת  חסר   , צריכים  זה  ע"ז ו  , ולמה  במהר"ל    מתרץ 

ובס"ה   הידיעה הזאת היא ידיעת האדם   , עתו ידע דבר בהשגתו ובידו וזה כי האדם הי  וז"ל:   ) ט'   בגבורות השם פרק (

יותר בתוכו   ,הוא מוגבל  ואי אפשר להכניס  לתוכו זה מה שנכנס  נקרא מוגבל    ,דאדם הוא כמו כלי כמה שנכנס  וזה 

משא"כ אם אדם הולך    , דהמוח הוא לא יותר גדול מכף ידו של אדם  , כמו"כ השגת האדם הוא מוגבל  ,למשהו מסוים 

יותר  , עם אמונה אזי הוא מבטל את עצמו ואז הוא בלתי גבול כלל י שהוא מאמין בו יתברך זה הוא  ומ  , וזה הרבה 

אז הוא נמשך  ובלתי הגבלה    כנע אזי הואוברגע שאדם נ  ,מצד השם יתברך אשר מאמין בו והוא נמשך אליו לגמרי 

כי כל מי    )ר כג ב(שמו"וכן מה שאמרו    '. וכו   , דאי גדול מדריגתוומפני כך בו   , אחרי הקב"ה לגמרי בלתי הגבלה כלל

ה זה  , הנ ה מצד הידיעה , וזה כי כאשר הוא עושה מצושתשרה עליו רוח הקודששעושה מצוה אחת באמונה ראוי  

הנה הוא מצד השם יתברך אשר    ,וה באמונה , אבל כאשר עושה מצמהשגתו וידיעתו ואין בצד הזה רוח הקודש

שה  ויאמינו בד' ובמ'ולפיכך שורה עליו רוח הקודש כדכתיב    , אף כי לא ידע הוא מאמין בו יתברך  , הוא מאמין בו 

ידי זה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה בשמחה רבה   ,' עבדו לאמונה בלי הבנה  ברגע שאדם נכנס  ד   ,ועל 

  עיי"ש.  , נכנס לשמחה אמיתית ובלי השגה אז הוא

עליהם    יוןוכ  וממשיך השפ"א,  לנסיונות    ',ויאמינו'שהכתוב מעיד  עדות שחזרו לאמונה באופן שאף שיחזרו  הוא 

ולכן היה בכוחם לשיר שירה זו הכלולה על כל    , והיתה אמונה זו גם כן על לדורות  ,הללו לא יסתפקו באמונה שוב

  עיי"ש.   .:) ד(זוהר ח"ב נ  כמו שאמרו חז"ל  , ימי הגלות וגאולה אחרונה

וזו    ,דאי מי שאין בו דעת ומאמין מחסרון ידיעה הוא גם כן אמונה כי בוו  ד"ה עוד במדרש),  בתרמ"ד(להלן    כותב וכן  

ודעת  ואז זהו    אבל העיקר כשזוכין לקצת השגה   ,ית' שמוד'  אבל זה לא האמונה החביבה לפני    ,אמונה בלי טעם 

(חולין  שעל זה אמרו    ,הוא האמונה החביבה   , לבטל את עצמו והחכמה שבו להאמין בד' אחד ואח"כ    , טעם ודעת

  עיי"ש.  '. עצמן כבהמה   ימיןשערומין כאדם ומש'  (תהלים לו ז) דם ובהמה תושיע ד'  א   ה:)

גבור שלש פעמים    , נה עשרהווהנה בתפלת שמ   ' מחיה מתים ברחמים רבים 'אומרים    , 'מחיה מתים 'אומרים באתה 

  . ' להחיות מתים'מה זה השלש פעמים  יש להבין ולכאורה   ',ונאמן אתה להחיות מתים'ואח"כ  'מלך ממית ומחיה'ואח"כ  

כמו  ו  , והשני הוא חולה שנתרפאית המתיםידאחד הוא לעתיד לבוא שאז יהיה תח   ,ומסביר הריטב"א בתחילת תענית

דיש    , והשלישי הוא אדם שחי עם אמונה זהו נקרא להחיות מתים  , כן מצינו בצדיקים שהם היו להם כוח להחיות מתים

דאדם שהוא חי עם אמונה אזי    , חיות ושמחהלו  חסר  דהיינו ש  , ם ונקברים בגיל שבעיםשיו אנשים שהם מתים בגיל של

  . וזהו נקרא להחיות מתים  ,ואז הוא חי כל יום עם חיות מחדש  , הוא מלא שמחה וחיות ולא חסר לו כלום

ת  י לתחי מכאן רמז  ) 'והוא ממכילתאעל הפסוק (שמות טו א) אז ישיר משה (זה אפשר להסביר מה שכתוב ברש"י  בו

  .אז זהו תחית המתים אמיתי   ,הלכו עם כזה אמונה גדולה אחרי טעם ודעת שמכאן ע"י שדהיינו    ',המתים מן התורה 

זהו תחית המתים הכי קשה  ישראל   ,ובעצם  בכלל  וחיות  קצת שמחה  זהו תחית המתים    ,להכניס  אז  קורה  זה  ואם 

א לנו  יוצוה  . תחית המתים האחרים שהם לא כ"כ קשהלהגיע גם לה  ודאי שיזכאז    - הוא הגיע לדרגה זו  ואם    , באמת

לפני החביבה  אמונה  זהו  ודעת  טעם  אחרי  דאמונה  שמו   ו מזה  ובמה    ,יתברך  לענות  מה  לו  דיש  נופלים  לא  ומזה 

  להחזיק מעמד בכל המצבים שרק יהיה. 

כבר  י שכתוב  אף על פ'אמר ר' אבהו  וז"ל,    המדרש שהתחלנו (שמו"ר כג ב)   בפי' אחר,  דרך  בר לפרש  ש והנה אפ

'  ויאמן'   . ולכאורה קשה הלא התורה אומרת וכו'   'חזרו ולא האמינו  העם',   ויאמן שהאמינו עד שהיו במצרים שנאמר '

  , שהסברנו ודרך הראשון    .?'נפלאותיךוכו' ולא השכילו  (תהלים קו ז)  שנאמר  חזרו ולא האמינו  'מר המדרש  וא למה  ו



 מ
 

שהם ראו את העשר מכות  כוא"כ בהתחלה    , יך א נער אין גלייבמר אחרי שהשגתי כל השגות בין א שהבעש"ט הק' א

העשר מכות ויציאת מצרים ואח"כ היה קריעת    , אבל אחרי שראואז זה היה אמונה בלי טעם ודעת ובלי השגה מקודם

ואז הם כבר קבלו    ), מכילתא שם ' (ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בנבואה' שאז הגיעו למדריגת  , ים סוף

אין לפני זה טעם ודעת והשגה , האמונה הזאת הוא יותר גדול מכש השגות בין איך א נער אין גלייב הואז אחרי    , ת השגו

  ,אפשר ליפול משום דאמונה בלי השגה ובלי טעם ודעת  נפלו אח"כ,    -מאמונה הראשונה שהיה להם    ומשום הכי  , כלל

ילך ואפשר לאבד את האמונה הזאת ו ואז אתה    .כמו שזה בא כך זה  נותן אחרי השגות שהשגת  אך אמונה שאתה 

משא"כ אמונה הוא בבורא כל    , והשגה של אדם הוא מוגבל והשכל של אדם הוא ג"כ מוגבל  ,מבטל את השגה שיש לך 

  ואמונה הזאת פעל לא רק להם אלא לדורי דורות.  , עולמים א"כ הוא ללא גבול כלל

מהלך  עוד  לומר  אומשפ"א  דה   ,ואפשר  שם)  שיעורע  ודיד   ר, (תרמ"ד  לה  אין  ביותר   , דאמונה  גדולה  אמונה    ,ויש 

אגרת  ( וכל השגה שאתה מבטל אותו עם אמונה מסביר הבעל התניא    ,דבתוך השגות יש עוד הרבה דרגות עם אמונה

הביטול    ,עהו שזה אנת הוא חכים ולא בחכמה ידי אפיל  ,דע"י שאדם מבטל ונותן אמונה  )הנקרא להשכילך בינה  ,א "י

  , שאצל הקב"ה יש איזה חכמה מסוים ורק אני לא יכול להשיג את זה כלל ' אנת הוא חכים' הזאת שאתה נותן ש והכנעה 

אבל עכשיו ברגע שזה נהיה השגה אז אני    , עכשיומ א כבר יכול להשיג אותו  ז מהנעלם נהיה נגלה, והחכמה הזה הו א

הזאתצ השגה  את  לבטל  פעם  עוד  אמונה  מדריגוא"כ    , ריך  כפי  האנ והכל  בני    , שיםת  שנעשו  הגאולה  אחר  ולכן 

ז  השגתי אדמה ש  ,ראשונה בכלל אמונה   אזי לא היתה נקראת אמונה  .)מגילה יד(ישראל מוכנים להיות עבדי ד'  

,  וא"כ אני צריך עכשיו עוד פעם אמונה מחדש  , אמונה נקרא שאני לא מבין ולא משיג ו,  זה כבר לא אמונה דזה השגה

עד    , אני צריך לבטל אותו מחדש וליכנס לאמונה מחדשטוב אבל ברגע שזה נהיה השגה    אמונה של אתמול היהדה

יד לאחר זה שבאו לכלל אמונה שלימה שנאמר בה     ,(תהלים קו יב)  'ישירו תהילתו 'ואז    ,ויאמינו בד'   ) א(שמות 

כי בוודאי מי    . שהיא אמונה גבוה מאוד  ,(שמו"ר כג ה)   'מראש אמנה ['תשורי]  ש ד ח)  (שיה"  וכמו שנאמר על זה

אמונה כן  גם  הוא  ידיעה  מחסרון  ומאמין  דעת  בו  עצמו    ,שאין  שם  ולבטל  השגה  לקצת  כשזוכין  העיקר  אבל 

(תהלים לו  תושיע ד'    אדם ובהמה  (חולין ה:)הוא האמונה החביבה שעל זה אמרו    ,והחכמה שבו להאמין בד' אחד 

  ו לגמרי עם אמונה שלימה. מואז הוא מבטל את עצ , מין עצמן כבהמהימין כאדם ומשושער ז)

היה בחור ששמו  זי"ע ה"ק בעל עטרת צבי , שאצל רביתמיד בנעילת החג ר שנהוג לספולפי"ז אפשר להבין את הסיפור  

ה קודם החופה נוה  ', ע חתן קמאט'לימים נעשה חתן וקראו לו    ', 'ע נער ק מאט'והיה טיפש גדול וכולם כינו אותו    , מרדכי

עתה  אבל  ' קע חתןמאט 'ואמר יודע אני שכל זמן שאני חתן אזי קוראים לי    , ראה אותו בוכה ושאלו אותו למה הוא בוכה

נער 'לאחר החתונה אהיה שוב   ד  '. מאטקע  כן בימים טובים אנו כחתניםוההסבר הוא  פסח שהרמב"ן  בובפרט    ,כמו 

אנו מקבלים כאלו ימים גדולים  וא"כ    , שלעולם היה צריך להיות כל ימי הספירה חול המועד עד חג מתן תורתינו   אומר 

ואני בער ולא  ' ת  ינולהיות בחזרה בח  , ולבטל את השגה שהשגנו  ' טקע נעראמ'הם עוברים אז אנו צריכים ללמוד מוכש

מין  אפילו שהרבש"ע נתן לנו את החג 'ערוו   ' (שם לו ז),אדם ובהמה תושיע ד'' ל  ואני צריך להגיע  (תהלים עג כב)  'אדע 

השגות   ' כאדם עם  מזה  ,מלא  לצאת  צריכים  אנחנו  כבהמה'ו  , אבל  עצמן  בח  'משימין  עצמינו  את  ולדעת  ולבטל  זרה 

  שהכל הוא עושה. 

להסביר אפשר  שלישי  באמונה  לכאורה  ד   , ובדרך  להבין  אמר  דהרי    , עצמו יש  רבינו  'משה  ה)  לי (ד  יאמינו  לא    'הן 

אומר   העם 'והקב"ה  וא"כ  ויאמן  אמונה',  להם  היה  שלא  או  אמונה  להם  אמונה  ?היה  של  סוגים  שתי  שיש    , אלא 

ומכל מקום נקרא  ',  אף נח מקטני אמנה היה'   י רש"י (בראשית ז ז)על דבר  ) טים פרשת נחיקובל ( בשפ"א  איתא  כדו

נה אבל  ור מאמדאם אתה רק מדב   , רוש שנמשך אחר השי"ת לגמריי פ  ה נה דעיקרוכי השלם באמ  , מקטני אמנה

בכלל כ שמה  נמצא  לא  אתה  אז  למעשה  באמת  מגיע  ובשלימות   ,שזה  אמיתית  לא  אבל  אמונה  שנאמר    ,זהו  וכמו 

שהוא דבוק ומחובר ובטל לד'  שאברהם נעשה מרכבה להשכינה    שהפירוש   , והאמין בד'  (בראשית טו ו)   באברהם 



 מא
 

  ,וכל זה גם כן באמונת האדם שיהיה עיקר הפנימיות נקודה הצפונה נמשכת אחר השי"ת   וכו', ,  עד שנעשה אחד

על פי דרך   ד' בכל תנ   - אבל סוף פירוש אמונה הוא    וכו',   ,התורה וכל הנהגתיו  עד    ,תיו ועושנמשך לגמרי אחר 

  עיי"ש.  , לבדוממילא אני רואה רק דבר אמת   ,שנעשה הטבע שלו גם כן קודש להיות נמשך אחר האמת

.  צנהדרין  ס(   רש"י ז"ל  י'פהראה לנו   ,החידושי הרי"ם   זקינו  בשם   )ד"ה ובמדרש   תרמ"הלפסח ( שפ"א  ה  וכמו כן מביא

עם    ובבסתלה   שאדם יכולומסביר    , מי שאינו מאמין בתחיית המתים מן התורה וכו'  שם)(על אומרם ז"ל    ד"ה ה"ג)

ואין לו שום    , שום שייכות עם קביעת עיתים לתורה  זה בכלל ואין ל  קשור לתורה   אבל זה לא  , אמונהלו  שיש  הרגשה  

האומר  ' : שםרש"י   וזה לשון  ,אם אינו בכוח התורה מה לנו ולאמונתו  אע"פ שמאמין וא"כ   , שייכות עם הלכה או תורה

הא  יואפילו    ,דדרשינן בגמרא לקמן מנין לתחיית המתים מן התורה  , שכופר במדרשים  –אין תחיית המתים מן התורה  

ת המתים מן התורה מה  יר שיש תחיקעו הואיל ו  , כופר הוא   - רייתא  מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזא באו 

ולאמונתו  הוא    , לנו  שכן  יודע  הוא  הוא  - וכי מהיכן  גמור  כופר  עכ"ל. הלכך  דורש מכל אחד    ',  וזו האמונה שהרבש"ע 

,  ואם יש טיש שאתה גם כן תהיה שמה  , ואם יש תפלה אתה תשתתף שמה  , שאם יש תורה אתה תהיה שמה  , ואחד 

  , שיש לך אמונה אבל זה אינו מן התורה במחשבה    ב בוואם אתה מסת  , ה הקב"ה רוצה לראות אותך שמהכל מצווכן ב

  . מה לנו ולאמונתו -אם אינו בכוח התורה  אז  , שיש ענינים של תורה אז אתה לא שמהדכזאת אומרת 

  (שם ד א) ומשה רבינו ע"ה שאמר    , ובוודאי אמונה שלימה לא היתה אז לישראל   , ואיתא בשפ"א (שמות תרל"א)

כי    ,אבל זה לא התכלית   כי יש מקטני אמונה  ',ויאמן העם'  (שם לא) אף דכתיב    ,לא טעה ח"ו   'והן לא יאמינו לי'

וללכת לשיעורי    ,ואם אתה לא יכול ליכנס לבית המדרש ולהתפלל כמו שצריך   ,אמונה היא המשכה ודביקות בשורש 

ולבוא   לתורה  עיתים  לקבוע  יהודיתורה  כמו  ולהתנהג  וע הביתה  שלימה  באמונה  לך  חסר  אז  אל    ייןד,  הגעת  לא 

  א דביקות בשורש. שהי , התכלית

שאדם  אכן העיקר    , כל הניסים ומה היה להם להאמין  [ישראל]   והגם שראו   ,) פרשת בשלח תרנ"א(  ואיתא בשפ"א

לגמרי  הקב"ה  אל  בטל  הנס  ,יהיה  אל  נתבטל  האדם  כל  הניסים    , שיהיה  בכל  ומאמינים  יודעים  כולנו  אנו  והרי 

עד מחר כמה שרוצים  , שעשה עמנו השי"ת ומופתים  והנפלאות    , לא חסר מה לספר כלום   , ואפשר לספר מהניסים 

ז אם היתה האמונה מאירה באמת לא היה    ועם כל זאת   , וה כלוםה לא קשור עם התורה אזי הוא לא ש אבל אם 

ר עם  וואם כן כל זמן שאתה עוד לא שמה קש  , ם דיבור מעשה ומחשבהוא בשומכל שכן לחטו   ,ח ו כבאפשרות לש

והיום בשביעי של    וכו'.  ויאמינו בד'  לא)  ד(שמות י והכתוב מעיד עליהם    ,הא למדת שאין זו אמונה שלימההתורה  

לבח זוכין  אנו  אמונהינפסח  ו  ,ת  השערים  כל  פותח  לראותמוהקב"ה  שיכלו  גדול  אור  ישראל  בכל  שיזכו  ,  כניס  כדי 

  . ק בבורא כל עולמים כל הזמן להתדב 

ויש אמונה גדולה    ,אין לה שיעור ויתכן לפרש כי ענין האמונה    , תרמ"ד ד"ה עוד במדרש)בפסח  (  שכתב מה  וזהו  

לא היתה נקראת   ,ולכן אחר הגאולה שנעשו בני ישראל מוכנים להיות עבדי ד'   .ביותר והכל כפי מדריגת האנשים

(שמות טו  שאז הם אמרו    , בקריעת ים סוףר זה שבאו לכלל אמונה שלימה  חעד א  , אמונהונה בכלל  שאמונה הרא 

, משום שהם לא  ונה לא היה בכלל אמונהשנה הרא ואמ  אבל   , והיו מוכנים לקבל את התורה  , ד' ימלוך לעולם ועדיח)  

'  ויאמינו בד''ה  אחר זה שבאו לכלל אמונה שלימה שנאמר באבל    ,ביטלו את עצמם כלום שהאמינו ללא השגה כלל 

ידיעה   וכו', ',  ישירו תהלתו '  ואז אבל אמונה בלי    ,הוא גם כן אמונה   -   כי בוודאי מי שאין בו דעת ומאמין מחסרון 

  . זו אמונה החביבה לפניו  - לות ואז להאמין ו ת ופעווהעיקר הוא לבא לזה ע"י תורה ומצוות מעשי , תורה זהו כלום

והם    ,לראות שכל מציאות זהו סיבה  והתחיל  םוה  'ויאמינו'שהם הגיעו ל  ,מה היה הישועה  ',שע ד' ביום ההוא ו וי' וזהו  

  '. והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד'ת לעתיד לבוא שאז יהיה  ינהגיעו לכזה בהירות בח 

מאוד ו וי  ולכןמסביר    וזה גדול  דבר  הוא  בד'  ויאמינו  ההוא  ביום  ד'  שיהיה    , שע  כמו  המציאות  כל  על  שהאמינו 



 מב
 

ולכן יש    ,הראה להם הקב"ה באמת כל מה שיהיה עד סוף התיקון   , ולכן כיון שהאמינו כך  ,מבורר לעתיד ד' אחד 

וכן השירה כוללים כל    , וכמו שגלות מצרים היה כולל כל הגליות  , רה זו מעין כל הדורות כידועיבש וכן הגאולה 

  . ים לות ושירות עד תחיית המתו הגא

   


