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פתח דבר
בלימוד  להוסיף  יש  החופש,  ימי  העולם  בלשון  הנקראים  בימים  דוקא 
עפ"י  מחויבים  שאין  אלו,  בימים  דוקא   .  . המצוות  בקיום  ובהידור  התורה 
דין הישיבה למשמעת וללמוד תורה מספר שעות בכל יום ויום, הרי מראים 

שברצון הטוב ומבלי ציווי מבחוץ – מוסיפים על מספר זה כמה וכמה.

ישיבה  חי'" בסביבתו עתה, מהו תלמיד  "דוגמא  ובפרט שעליו להראות 
בכלל וישיבת תומכי תמימים בפרט, שממנו יראו וכן יעשו.

)לקו"ש ח"ח ע' 367(

יום ההולדת  יום נשיא לבני אשר",  ניסן, "עשתי עשר  י"א  בעמדנו בימי ההכנה ליום הבהיר 
הקט"ו של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הננו להגיש לקהל התמימים קובץ 
לימוד לימי בין הזמנים, ובו סוגיות ערוכות בנגלה ובחסידות, בהלכה ובגאולה ומשיח, על מנת 

שיהיה עזר בידי תלמידי ישיבות תות"ל, לנצל כראוי את ימים מיוחדים אלו.

ימים אלו של 'בין הזמנים', מהווים במידה מסויימת 'אבן בוחן' להתקשרותו של תמים לרבי 
עם  יחד  בישיבה  תמים  של  הצפוף  יומו  סדר  הרגילים,  השנה  בימי  הוראותיו.  לקיום  ומסירותו 
ולימודים  הסדרים  שמירת  של  מצב  בחור  אצל  יוצרים  ההנהלה,  להוראות  להישמע  המחויבות 
סדירים. אולם בימי 'בין הזמנים', כשההנהלה אינה מכתיבה לבחור את סדר היום ו"אין מחויבים 
עפ"י דין הישיבה למשמעת וללמוד תורה מספר שעות בכל יום ויום" – הנה כאשר בימים אלו 
תמים מנצל את הזמן ללימוד התורה ומתנהג כיאה לחייל בלגיון של מלך, הרי זו הוכחה שהוא 

מצד עצמו מסור לעניניו של הרבי ואין זה רק מצד הכרח הישיבה. 

דוקא בימים אלו, יכול כל אחד ואחד לבחון את מצבו אליבא דאמת, ולהוסיף ביתר שאת ויתר 
עוז בניצול הזמן - הן בלימוד והן בפעולה על הזולת שיוסיף בהתקשרותו לאילנא דחיי כ"ק אד"ש 

מה"מ.

החוברת מיועדת ללימוד בישיבות בין הזמנים המתקיימות זו השנה השמינית ברציפות תחת 
הנהלת את"ה המרכזי – 770, ומהוות מקום כינוס לתלמידי התמימים לשקוד בלימודם גם בימי בין 

הזמנים, ולנצל ימים יקרים אלו בצורה הטובה ביותר.

◆

הקובץ נחלק לארבעה שערים:

ועיונים  ביאורים  עם  ה'תשמ"ט,  זו'  'מצה  ד"ה  מאמר  מוגש  הראשון  בחלק   – חסידות  שער 
- משפיע בישיבת  ידי הרה"ת מיכאל חנוך שי' גאלאמב  זה על  ונכתבו לקובץ  נפלאים שנערכו 
- ביאורים  תות"ל המרכזית ב-770. הן ביאורים להבנת הפשט בדרך קצרה, והן 'תוספות חיים' 

ועיונים להרחבה ולעמקה, המוגשים ללומד כדף גמרא ומעטרים את גוף המאמר משני צדיו.
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שיהי'  בגילוי  שעוסק  ה'תש"כ  אחש"פ  יזהירו"  "והמשכילים  ד"ה  מאמר  מוגש  השני  בחלק 
לעת"ל.

תודתנו נתונה ל"מכון להפצת תורתו של משיח" על שהמציאו לידינו את המאמר.

שער הלכה – ובו נדפסו הלכות שקשורות לחג הפסח מתוך שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, בתוספת 
כותרות וסיכומים, שנועדו להקלת לימוד ושינון החומר.

חומר זה נערך בטוב טעם על ידי הרב ישכר דרחי.

שער הגדה - ובו נדפסו חלקים מהגדה של פסח - עם ליקוטי טעמים ומנהגים, כפי שנלקט ונערך 
ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בתוך דברי הרבי שולבו קטעי ביאור והסבר, בגופן שונה 
ע"מ שירוץ בו הקורא. חומר זה נערך ע"י הרב נחמן לרנר ר"מ בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש 

בצפת.

שער גאולה ומשיח – ובו נדפסו סוגיות מיוחדות בנושאי גאולה ומשיח הקשורים לפסח. החומר 
נערך ע"י הרה"ת מנחם שניאור מידובניק, נו"נ בישיבות חח"ל צפת

◆

בשם כל תלמידי התמימים, הרינו בזה לישא ברכה לנגיד החסידי הרב שלום בער שי' דרייזין, 
על שנטל על עצמו לסייע בידי התמימים לקיים את רצונו של כ"ק אד"ש ולנצל את ימי בין הזמנים 
בלימוד מתוך שקידה והתמדה. ישלח לו ה' משכורתו כפולה מן השמים, ויחזקו בבריאות איתנה, 

וירווה רוב נחת חסידי מיוצאי חלציו.

◆

אין ספק, כי התאחדותם של תלמידי התמימים מכל ישיבות תות"ל ברחבי הארץ לנצל את ימי 
בין הזמנים כראוי, מסבה נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ומחישה את התגלותו 
לעין כל בגאולה השלימה. ותיכף ומיד 'תחזינה עינינו', ושוב יופיע ויגלה עלינו במהרה, ונזכה 
לראותו 'מלך ביופיו', ויקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ונזכה לחגוג את חג החירות בשלימות 

ובשמחה, ונשיר לפניו שיר חדש, השירה העשירית:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 רשת ישיבות בין הזמנים לקבלת פני משיח צדקנו
שע"י איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - 770

 ראש חודש ניסן ה'תשע"ז
 ימי ההכנה לי"א ניסן שנת הקט"ו

ברוקלין נ.י.

indd   6.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:48   ז"עשת רדא א"כ



שער
חסידות

indd   7.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:48   ז"עשת רדא א"כ



8./.קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז

בס"ד . י"ג ניסן א, אור לי"ד ניסן ב תשמ"ט

א. יום הילולא של הצמח צדק.
ב. יום הולדת את הרמב״ם )בשעה ושליש אחר חצי היום — סדה״ד ד״א תתקכז(.

צורת הדברים

כעין תבנית גמרא דהיינו: גוף המאמר 'דברי אלקים חיים' באמצע העמוד; בצד אחד: 'פירוש דרך 
קצרה' ]בר"ת: פי' ד"ק[ - פירוש קצר עם דיבור המתחיל בו מועתק המילים העיקריים שעליו הפירוש 
)כדוגמת פירש"י(, כהוראת חז"ל במעלת הלימוד 'דרך קצרה'1 )וזה כולל לפעמים גם ביאור מילים או 
כללים בסגנון המאמרים2(; בצד השני: 'תוספת מקור חיים' ]בר"ת: תוד"ה/תוס' מ"ח/תומ"ח[ - תוס' 
- מקורות והוכחות להפירוש  'ציונים והערות'   - יותר; למטה בשולי הגליון  עיונים ושקו"ט בעומק 

והתוס'; 'מסורת חיים' - ציונים קצרים וכו' על גוף המאמר; 'קיצורי מילים' בסיומי )רוב( הפרקים.

1.( ראה פסחים ג, ב. ובפרט שהרבה פעמים קשה להבחין עיקר ונקודת הענין מחמת ריבוי דברים. וזהו גם התועלת בעריכת 

'דיבור המתחיל' בו נעתקו רק המילים העיקריים שעליהם הפירוש )דוגמת פירש"י וכן כל מפרשי התורה על חומש, ש"ס וכו'(, 

שבזה מתברר בדיוק מה מוקשה והדורש יתר ביאור ואזי ניתן להבחין מה ניתוסף בהפירוש.

2.( וכבר נלקטו הרבה מהם בס' 'שערי לימוד החסידות' ע"ש בההקדמה באורך.

'מאמר ערוך'

ד"ה מצה זו
י"ג אור לי"ד ניסן תשמ"ט

7 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

הקשו  כן  א. 
על  במפרשים 
וכמו  ההגדה, 
הרבי  שמציין 
שם: זבח פסח. 
הלקט.  שבלי 

אבודרהם.

תו"א  ראה  ב. 
ד"ה  תולדות 
תולדות.  ואלה 
הקל  ד"ה 
)הקדמת  קול 
הע'   – הסידור( 
בתש"ד  הרבי 

שם )ע' 171(.

גם  נדפס  ג. 
תשי"א  בסה"מ 
אדמו"ר  )לכ"ק 
נ"ע(  מוהריי"ץ 

ע' 220.

מסורת חיים

מ"ש  שזהו  ושם,  וש"נ.  תש"ד .  תרפ"ב.  זו  מצה  ד"ה  עי'   )1

ל'   )2 מ"ה.  שם  שואל  ב"ן  שם   - מה"  שואל  "הבן  בהגדה: 

ומבאר"  מפרש  ההגדה  ש"בעל  מ"ש  ]וצ"ע  ג.  שבהע'  הגש"פ 

ולא שכך גירסת הרא"ש והרמב"ם[. 3( טז, ג. וראה פירש"י שם. 

7( תרס"ז  יח.  6( שם  יב, ח.   )5 זו תרכ"ט. תרס"ז.  4( ד"ה מצה 

שם. 8( כן מובן מזה שהרבי מציין )בהע' ד"ה גם אם ]נאמר*[( 

אחרית'.  מראשית  ד'המגיד  זה  תי'  מובא  בו  )בפנים(  ללקו"ת 

בחי'  ב'  בענין  בלקו"ת  שהתי'  כ'  ובתחלה  שז.  ע'  בא  פ'   )9

בלקו"ת  וגם   )10 תרכ"ט.  זו  בד"ה מצה  ועד"ז  דוחק.  הוא  מצה 

מצה".  בחי'  ב'  וכו'  ג"כ  האמת  ומ"מ  ממשיך:  הנ"ל  תי'  אחר 

מצה. בחי'  ב'  ענין  עם  שעולה  באופן  ואחרית  ראשית   ומפרש 

11( כמ"ש בזהר ח"ג רנא, ב. הובא בלקו"ת שבהע' )א(. ובאגה"ת 

פ"ד )צד, ב( מבאר שנרמז בציור האות. 

ציונים והערות

ג. הגדה של פסח )משנה פסחים קטז, ב. וראה הגש״פ 
עם לקוטי טעמים בו׳ פיסקא מצה זו(. ד . לקו״ת צו יג, 
יב, ב(. סה"מ תש״ד ע׳ 171ג.  )וראה גם שם  ב ואילך 

ובכ״מ. ה. בא יב, יח.

מצות, ונמצא כי עוד קודם שנגלה עליהם ממה"מ הקב"ה וגאלם נצטוו על אכילת מצה, וא"כ למה 
היו מצווים  הי' אפשר להחמיץ  אם  גם  אכילת מצה במה שלא הספיק להחמיץ, שהרי  ענין  תולה 
 ע"ז שיאכלו מצות7. כי בהציווי כו': כלומר , הטעם לזה יובן בהקדים - כי יש שתי בחינות מצה.

חסר וא"ו כו' מלא וא"ו: וידוע שאות וא"ו מורה על המשכה וגילוי מלמעלה למטה11. 

הי'  מצה  אכילת  על  שהציווי  אף  זו.  מצה 
)מצויין  טעמים  לקוטי  עם  בהגש"פ  זה:  לפני 
ציוום  "הקב"ה  השאלה:  מתרץ  א(,  בהערה 
לעשות המצה לזכרון 
עתיד  שהוא  הפלא 
וכן  להם.  לעשות 
ע"ש   - בפסח  נצטוו 
ופסח ה' כנ"ל - קודם 
ומציין  הנס".  מעשה 
ההגדה  למפרשי  שם 
סוד"ה  ללקו"ת  וגם 
בהגדה:  מ"ש  להבין 
ע"ד  שהוא  "שי"ל 
מראשית  מגיד  מ"ש 
קצת  וא"כ  אחרית". 
מקשה  מה  קשה 
כרחך  ועל  עוד .  כאן 
דרכים  ב'  שיש  צ"ל 
זו  פסקא  בהבנת 
בזה  וי"ל  שבההגדה. 
בהמא'  המבואר  ע"פ 
בהע'  )הנס'  דתש"ד 
ד(: "וגם אא"ל שזה עצמו מה שנצטוו ושמרתם 
גילוי ממ"ה הקב"ה לא  את המצות אח"כ מפני 
זה הנה  ולפי  הספיק להחמיץ, והכל מצה אחת, 
מה שאומר שלא הספיק . . הנה אין זה נתינת טעם 
והיינו  דברים...".  כמספר  כ"א  מצה  אכילת  על 
כסיפור  בפשטות  ההגדה  מתפרש  זה  שבתי' 
באוה"ת9  וכן  אחרית"8.  מראשית  "מגיד  דברים 
שכ' על תירוץ הנ"ל: "ולפמ"ש יתורץ כפשוטו". 
הפלא  "לזכרון  בהגש"פ:  הנ"ל  מל'  משמע  וכן 
סוג  הכל  הענינים  פשטות  שע"פ  והיינו  כו'". 
הספיק  שלא  וזה  שמירה,  שצריכה  א'  מצה 
להחמיץ אינו נס בהמצה כלל כ"א תוצאה טבעית 

אין בעל ההגדה שואל  על שום מה:  זו.  מצה 
בחי'  הם  מצוות  דהלא  המצוה,  קיום  עצם  על 
רצון העליון ואיך שייך לשאול טעם על זה, אלא 

דברים  כמספר  הוא 
שכך  רק  בעלמא 
זה,  לילה  סדר  הוא 
דספי'  בהכוונות  גם 
ויחוד  העליונות 
הקדושים  שמות 
שהוא  זה  דלילה 
ומענה  שאלה  בדרך 
עיקר  ולכן  דוקא1, 
בלילה  ההתעסקות 
מה  מה,  בל'  הוא  זה 
מה.  שום  על  נשתנה, 
היות  מ"מ  אמנם 
על  מענה  שהוא 
בזה  יש  א"כ  השאלה 
הסברת טעם בהמצוה 
על  ע"ז1.  פריך  ולכן 
הספיק  שלא  שום 
במשנה הלשון  וכו': 

מפרש  ההגדה  ובעל  שנגאלו"  שום  "על  הוא 
הגאולה,  אופן  ועל  שנגאלו  שום  על  ומבאר: 
 - כו'  הספיק  שלא  עד  כך  כל  במהירות  שהיתה 
מחייבת  מצרים  שגאולת  מה  יובן  בזה  רק  אשר 
ימים  שבעת  כתי'  ראה3  בפ'  וכן  מצות2.  לאכול 
יצאת  בחפזון  כי  עני  לחם  מצות  עליו  תאכל 
הוא  מצה  שאכילת  שמשמע  מצרים,  מארץ 
לא  כי  ענין  שזהו  מאמ"צ  יצאת  שבחפזון  לפי 
מצה  אכילת  על  שהציווי  אף  כו'4.  הספיק 
המפרשים  כל  שהקשו  וכמו  זה:  לפני  הי' 
לזה,  קודם  הי'  מצה  אכילת  על  הציווי  דהלא 
ומצות  גבי קרבן פסח5 צלי אש  וכמ"ש בפ' בא 
תאכלו  בערב  וכתיב6  יאכלוהו,  מרורים  על 

זו שאנו אוכלים על שום מה על שום  מצה 
אבותינו  של  בצקת  הספיק  שלא 
להחמיץ עד שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה 
וגאלםג, ומבואר בדרושי רבותינו נשיאינו ד 
דזה שאומר שהטעם על אכילת מצה בפסח 
אף  להחמיץ,  הספיק  שלא  משום  הוא 
שהציווי על אכילת מצה הי׳ לפני זהא, כי 
בערב  כתיבה  מצה  אכילת  על  בהציווי 
ובפסוק  וא״וב,  חסר  מצת  מצת,  תאכלו 
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת 

בסה"מ  עי'   *
הנסמן  תשי"א 
חיים  במסורת 

כאן אות ב.
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בס"ד . י"ג ניסן א, אור לי"ד ניסן ב תשמ"ט

א. יום הילולא של הצמח צדק.
ב. יום הולדת את הרמב״ם )בשעה ושליש אחר חצי היום — סדה״ד ד״א תתקכז(.

צורת הדברים

כעין תבנית גמרא דהיינו: גוף המאמר 'דברי אלקים חיים' באמצע העמוד; בצד אחד: 'פירוש דרך 
קצרה' ]בר"ת: פי' ד"ק[ - פירוש קצר עם דיבור המתחיל בו מועתק המילים העיקריים שעליו הפירוש 
)כדוגמת פירש"י(, כהוראת חז"ל במעלת הלימוד 'דרך קצרה'1 )וזה כולל לפעמים גם ביאור מילים או 
כללים בסגנון המאמרים2(; בצד השני: 'תוספת מקור חיים' ]בר"ת: תוד"ה/תוס' מ"ח/תומ"ח[ - תוס' 
- מקורות והוכחות להפירוש  'ציונים והערות'   - יותר; למטה בשולי הגליון  עיונים ושקו"ט בעומק 

והתוס'; 'מסורת חיים' - ציונים קצרים וכו' על גוף המאמר; 'קיצורי מילים' בסיומי )רוב( הפרקים.

1.( ראה פסחים ג, ב. ובפרט שהרבה פעמים קשה להבחין עיקר ונקודת הענין מחמת ריבוי דברים. וזהו גם התועלת בעריכת 

'דיבור המתחיל' בו נעתקו רק המילים העיקריים שעליהם הפירוש )דוגמת פירש"י וכן כל מפרשי התורה על חומש, ש"ס וכו'(, 

שבזה מתברר בדיוק מה מוקשה והדורש יתר ביאור ואזי ניתן להבחין מה ניתוסף בהפירוש.

2.( וכבר נלקטו הרבה מהם בס' 'שערי לימוד החסידות' ע"ש בההקדמה באורך.

'מאמר ערוך'

ד"ה מצה זו
י"ג אור לי"ד ניסן תשמ"ט

7 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

הקשו  כן  א. 
על  במפרשים 
וכמו  ההגדה, 
הרבי  שמציין 
שם: זבח פסח. 
הלקט.  שבלי 

אבודרהם.

תו"א  ראה  ב. 
ד"ה  תולדות 
תולדות.  ואלה 
הקל  ד"ה 
)הקדמת  קול 
הע'   – הסידור( 
בתש"ד  הרבי 

שם )ע' 171(.

גם  נדפס  ג. 
תשי"א  בסה"מ 
אדמו"ר  )לכ"ק 
נ"ע(  מוהריי"ץ 

ע' 220.

מסורת חיים

מ"ש  שזהו  ושם,  וש"נ.  תש"ד .  תרפ"ב.  זו  מצה  ד"ה  עי'   )1

ל'   )2 מ"ה.  שם  שואל  ב"ן  שם   - מה"  שואל  "הבן  בהגדה: 

ומבאר"  מפרש  ההגדה  ש"בעל  מ"ש  ]וצ"ע  ג.  שבהע'  הגש"פ 

ולא שכך גירסת הרא"ש והרמב"ם[. 3( טז, ג. וראה פירש"י שם. 

7( תרס"ז  יח.  6( שם  יב, ח.   )5 זו תרכ"ט. תרס"ז.  4( ד"ה מצה 

שם. 8( כן מובן מזה שהרבי מציין )בהע' ד"ה גם אם ]נאמר*[( 

אחרית'.  מראשית  ד'המגיד  זה  תי'  מובא  בו  )בפנים(  ללקו"ת 

בחי'  ב'  בענין  בלקו"ת  שהתי'  כ'  ובתחלה  שז.  ע'  בא  פ'   )9

בלקו"ת  וגם   )10 תרכ"ט.  זו  בד"ה מצה  ועד"ז  דוחק.  הוא  מצה 

מצה".  בחי'  ב'  וכו'  ג"כ  האמת  ומ"מ  ממשיך:  הנ"ל  תי'  אחר 

מצה. בחי'  ב'  ענין  עם  שעולה  באופן  ואחרית  ראשית   ומפרש 

11( כמ"ש בזהר ח"ג רנא, ב. הובא בלקו"ת שבהע' )א(. ובאגה"ת 

פ"ד )צד, ב( מבאר שנרמז בציור האות. 

ציונים והערות

ג. הגדה של פסח )משנה פסחים קטז, ב. וראה הגש״פ 
עם לקוטי טעמים בו׳ פיסקא מצה זו(. ד . לקו״ת צו יג, 
יב, ב(. סה"מ תש״ד ע׳ 171ג.  )וראה גם שם  ב ואילך 

ובכ״מ. ה. בא יב, יח.

מצות, ונמצא כי עוד קודם שנגלה עליהם ממה"מ הקב"ה וגאלם נצטוו על אכילת מצה, וא"כ למה 
היו מצווים  הי' אפשר להחמיץ  אם  גם  אכילת מצה במה שלא הספיק להחמיץ, שהרי  ענין  תולה 
 ע"ז שיאכלו מצות7. כי בהציווי כו': כלומר , הטעם לזה יובן בהקדים - כי יש שתי בחינות מצה.

חסר וא"ו כו' מלא וא"ו: וידוע שאות וא"ו מורה על המשכה וגילוי מלמעלה למטה11. 

הי'  מצה  אכילת  על  שהציווי  אף  זו.  מצה 
)מצויין  טעמים  לקוטי  עם  בהגש"פ  זה:  לפני 
ציוום  "הקב"ה  השאלה:  מתרץ  א(,  בהערה 
לעשות המצה לזכרון 
עתיד  שהוא  הפלא 
וכן  להם.  לעשות 
ע"ש   - בפסח  נצטוו 
ופסח ה' כנ"ל - קודם 
ומציין  הנס".  מעשה 
ההגדה  למפרשי  שם 
סוד"ה  ללקו"ת  וגם 
בהגדה:  מ"ש  להבין 
ע"ד  שהוא  "שי"ל 
מראשית  מגיד  מ"ש 
קצת  וא"כ  אחרית". 
מקשה  מה  קשה 
כרחך  ועל  עוד .  כאן 
דרכים  ב'  שיש  צ"ל 
זו  פסקא  בהבנת 
בזה  וי"ל  שבההגדה. 
בהמא'  המבואר  ע"פ 
בהע'  )הנס'  דתש"ד 
ד(: "וגם אא"ל שזה עצמו מה שנצטוו ושמרתם 
גילוי ממ"ה הקב"ה לא  את המצות אח"כ מפני 
זה הנה  ולפי  הספיק להחמיץ, והכל מצה אחת, 
מה שאומר שלא הספיק . . הנה אין זה נתינת טעם 
והיינו  דברים...".  כמספר  כ"א  מצה  אכילת  על 
כסיפור  בפשטות  ההגדה  מתפרש  זה  שבתי' 
באוה"ת9  וכן  אחרית"8.  מראשית  "מגיד  דברים 
שכ' על תירוץ הנ"ל: "ולפמ"ש יתורץ כפשוטו". 
הפלא  "לזכרון  בהגש"פ:  הנ"ל  מל'  משמע  וכן 
סוג  הכל  הענינים  פשטות  שע"פ  והיינו  כו'". 
הספיק  שלא  וזה  שמירה,  שצריכה  א'  מצה 
להחמיץ אינו נס בהמצה כלל כ"א תוצאה טבעית 

אין בעל ההגדה שואל  על שום מה:  זו.  מצה 
בחי'  הם  מצוות  דהלא  המצוה,  קיום  עצם  על 
רצון העליון ואיך שייך לשאול טעם על זה, אלא 

דברים  כמספר  הוא 
שכך  רק  בעלמא 
זה,  לילה  סדר  הוא 
דספי'  בהכוונות  גם 
ויחוד  העליונות 
הקדושים  שמות 
שהוא  זה  דלילה 
ומענה  שאלה  בדרך 
עיקר  ולכן  דוקא1, 
בלילה  ההתעסקות 
מה  מה,  בל'  הוא  זה 
מה.  שום  על  נשתנה, 
היות  מ"מ  אמנם 
על  מענה  שהוא 
בזה  יש  א"כ  השאלה 
הסברת טעם בהמצוה 
על  ע"ז1.  פריך  ולכן 
הספיק  שלא  שום 
במשנה הלשון  וכו': 

מפרש  ההגדה  ובעל  שנגאלו"  שום  "על  הוא 
הגאולה,  אופן  ועל  שנגאלו  שום  על  ומבאר: 
 - כו'  הספיק  שלא  עד  כך  כל  במהירות  שהיתה 
מחייבת  מצרים  שגאולת  מה  יובן  בזה  רק  אשר 
ימים  שבעת  כתי'  ראה3  בפ'  וכן  מצות2.  לאכול 
יצאת  בחפזון  כי  עני  לחם  מצות  עליו  תאכל 
הוא  מצה  שאכילת  שמשמע  מצרים,  מארץ 
לא  כי  ענין  שזהו  מאמ"צ  יצאת  שבחפזון  לפי 
מצה  אכילת  על  שהציווי  אף  כו'4.  הספיק 
המפרשים  כל  שהקשו  וכמו  זה:  לפני  הי' 
לזה,  קודם  הי'  מצה  אכילת  על  הציווי  דהלא 
ומצות  גבי קרבן פסח5 צלי אש  וכמ"ש בפ' בא 
תאכלו  בערב  וכתיב6  יאכלוהו,  מרורים  על 

זו שאנו אוכלים על שום מה על שום  מצה 
אבותינו  של  בצקת  הספיק  שלא 
להחמיץ עד שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה 
וגאלםג, ומבואר בדרושי רבותינו נשיאינו ד 
דזה שאומר שהטעם על אכילת מצה בפסח 
אף  להחמיץ,  הספיק  שלא  משום  הוא 
שהציווי על אכילת מצה הי׳ לפני זהא, כי 
בערב  כתיבה  מצה  אכילת  על  בהציווי 
ובפסוק  וא״וב,  חסר  מצת  מצת,  תאכלו 
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת 

בסה"מ  עי'   *
הנסמן  תשי"א 
חיים  במסורת 

כאן אות ב.
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים

ושם,  תשי"ז.  הלילה  בחצי  ויהי  ד"ה   )13 וש"נ.  ז  מהע'   )12

וכוסות,  המצות  עד  ובעצמו"  "בכבודו  שבין  המדריגות  שבכל 

האור בדרך מעביר, וכמו שנמשך מצות וכוסות הוא בהתלבשות. 

14( זח"א קנז, א. הובא בלקו"ת שם. וראה גם תקי"ז תי"ג. תרכ"ט 

שם. 15( תהלים עא, ד. וראה בכ"ז לקו"ת שם. 16( ברכות יז, א. 

17( כדאיתא בזהר ח"ג דרנ"א ב. 18( ברכות ה, א. 19( תרפ"ב שם. 

20( לקו"ת שם יד, א. 21( עי' תש"ד שם.

ציונים והערות

מררים  על  ומצות  כתיב  בפסח  שהרי  ז.  לט.  שם,  ו. 
חצות  עד  אלא  נאכל  אינו  והפסח  ח(  )שם,  יאכלוהו 
סה״מ  ב.  יג,  שם  לקו״ת   - ספ״ח(  ק״פ  הל'  )רמב״ם 

תש״ד שם. ח. בא יב, יז.

חצות:  קודם  הוא  מצה  אכילת  על  דהציווי 
שהרי בפסח כתיב "ומצות על מררים יאכלוהו" 
והפסח אינו נאכל אלא עד חצות12. לאחר שנגלה 
מלא  וכו'  עליהם 
הגילוי  כי  וא"ו: 
הקב"ה  דממ"ה 
נמשך ונתלבש13 בתוך 
המצה. והיינו שהמצה 
אור,  לגילוי  כלי  היא 
אותיות  היא  ולכן 
בה  כשניתוסף  מצוה 
וכדאיתא  וא"ו  אות 
"בקדמיתא  בזהר14 
מצוה".  ולבתר  מצה 
תבוא  שלא  שימור 
חימוץ:  לידי 
חמץ  נק'  דהיצה"ר 
כמ"ש15  ושאור , 
וחומץ,  מעול  מכף 
מעכב  מי  אמרו16  וכן 
כי  שבעיסה,  שאור 
החמץ הו"ע ההגבהה 
דקליפה  וגסות 
וצריכים שמירה מזה. 
וזהו ג"כ שנקרא מצה 
מלשון  וא"ו  חסר 
ומריבה17  מצה 
עם  לריב  שצריכה 
ביטול  שיהי'  הנה"ב 
ע"ד18  והגסות  היש 
אדם  ירגיז  לעולם 
יצה"ר .  על  יצ"ט 
באה  לא  שמעצמה 
היינו  חימוץ:  לידי 
ממילא19,  בדרך 
יניקת  נדחית  הגילוי  גודל  מחמת  כי 
כלל20.  אחיזה  להם  ואין   החיצונים 

)במאמר  הענינים  פנימיות  ע"פ  אבל  מהחפזון. 
זה10(, וכפי שמפרש ואזיל שיש מדריגות במצה 
זו למעלה מזו, הנה היסוד הוא שאין מא' ההגדה 

וזכרון  סיפור  רק 
גם  אם  כי  בלבד, 
נתינת טעם על מעלת 
וקדושת המצה, דלפי 
מספיק  אינו  זה  יסוד 
תירוץ הנ"ל, כי21 תלי 
מצוה,  בדלא  מצוה 
שהרי המצוה דאכילת 
ביחד  אז  היתה  מצה 
אכילת  מצות  עם 
חצות,  עד  פסח  קרבן 
חצות  אחר  אבל 
ואין  רשות  אלא  אינו 
כלל  מצוה  שום  בזה 
סתם,  בצק  הוה  אלא 
רש"י  שהוצרך  וזהו 
"אשר  עה"פ  לפרש 
ממצרים  הוציאו 
וז"ל:  מצות"  עוגות 
"חררה של מצה בצק 
קרוי  החמיץ  שלא 
שאינה  לפי  מצה", 
שקודם  כהמצה  כלל 
תוצאה  אלא  חצות 
טבעית וצדדית, ודלא 
ע"ש  פסח  כהקרבן 
שה"פסח"  "שפסח", 
מעשה  היא  גופא 
תוצאה.  ולא  נסית 
יסוד  זה,  דרך  ולפי 
שהמצה  יהי'  התי' 
אינה  חצות  שלאחרי 

קדושה  בה  יש  כ"א  בעלמא,  כחררה  גמור  חול 
יתירה גם לגבי המצות שאכלו אז ע"פ הציווי.

מצות גו׳ו, כתיב מצות מלא וא״ו. דהציווי 
ומכיון  חצותז,  קודם  הוא  מצה  אכילת  על 
לפני  במצרים,  עדיין  היו  חצות  שקודם 
שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה, לכן במצה 
בפסוק  משא״כ  וא"ו,  חסר  מצת  כתיב  זו 
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת 
)ואכלו(  שאפו  בהמצה  מדבר  גו׳  מצות 
אשר  הבצק  )את  ממצרים  שיצאו  לאחרי 
חצות,  לאחרי  הי׳  שזה  ממצרים(  הוציאו 
הקב״ה  ממה״מ  עליהם  שנגלה  לאחרי 
וגאלם, לכן במצה זו כתיב מצות מלא וא״ו. 
וזהו גם מה שבהמצה שקודם חצות כתיבח 
ושמרתם את המצות, שצריכה שימור שלא 
חצות  שאחרי  ובהמצה  חימוץ,  לידי  תבוא 
כתיב ויאפו את הבצק גו׳ מצות כי לא חמץ, 
המצה  כי  חימוץ,  לידי  באה  לא  שמעצמה 
וא״ו,  מלא  מצות  בחי׳  היא  חצות  שאחרי 
הגילוי דנגלה עליהם ממה׳׳מ הקב״ה, ולכן 

אין צריכה שימור מחימוץ. 

9 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

גם  עיין  א. 
ויוציאנו  סוד"ה 

תשכ"ט.

'קיצורי מילים'

מצות:  בחי'  ב' 
קודם חצות חסר 
ו' וצריך שימור; 
חצות  אחר 
וא"צ  ו'  מלא 
ובמצה  שימור. 
הבחי',  ב'  שלנו 
שלא  ע"ש  וזהו 

הספיק

מסורת חיים

22( ראה 'דא"ח~לכה דודי' פ"א ד"ה והנה. 23( שמו"ר פי"ב, ג. 

לקו"ש ח"ה ע' 88. - בלקו"ת שבפרק הבא מבואר שקבלת הגילוי 

כאן  אבל  השנה,  כל  תומ"צ  קדימת  ע"י  הוא  עליהם"  ד"נגלה 

)ובתרפ"ב שם( מבו' שהוא מצד עצם הענין דמ"ת. וראה תוד"ה 

ע"י )ריפ"ב(. 42( ראה הגדה של פסח הנ"ל. וראה לקו"ש חכ"ב 

ע' 30 ואילך. 25( זהר ח"ב מא, א. לקו"ת ד"ה ששת ימים )יג, ד(. 

תש"ז ע' 235 וש"נ. 26( משיחת ערב ואחש"פ תשי"ב )בחלוקת 

המצה( ע"פ המשך וככה הגדול פ"ס.

ציונים והערות

ט. כנ״ל הערה ז. י. ״מדכתיב ששת ימים תאכל מצות 
. . מוכח דהמצה שאנו אוכלים הוא ג״כ מבחי'  בוי״ו 
בה  שיש  היינו  יא.  ב(.  יג,  שם  )לקו״ת  זו".  ומדריגה 
כמפורש  חצות,  ודלאחרי  חצות  דקודם  הבחינות,  ב׳ 
בלקו״ת יד, ב. יב. ראה בכ״ז לקו״ת שם יד, א־ב. סה״מ 

תש"ד שם. 

לאחרי  כו'  מ"ת  לפני  כו'  זה  חילוק  והנה22 
תורה  מתן  שלפני  החילוק23,  דידוע  מ"ת: 
וקיום  ותחתונים,  עליונים  בין  הגזירה  הי'  עדיין 

לא  ומצוות  התורה 
גילוי  ממשיך  הי' 
וא"כ  בעולם,  אלקות 
הציווי  שקיימו  זה 
ואכילת  דאפיית 
חצות  קודם  המצות 
הכנת  אלא  הי'  לא 
אבל  להגילוי,  כלי 
עצמו  הגילוי  את 
ביכולתם  הי'  לא 
להמשיך , ורק בחצות 
הלילה שהי' עת רצון 
נמשך  אז  דגאולה 
באתערותא  להם 
דלעילא מצד למעלה, 
הגילוי  התלבש  וגם 
היינו  דאז,  בהחפצא 
שהוציאו,  בהמצה 
מצוה  ממצה  ונעשה 
כנ"ל. משא"כ לאחרי 
ניתן  הרי  תורה  מתן 
להמשיך  היכולת  לנו 
כל  אלקות  גילוי 
קיום  ע"י  השנה 
גם  לכן  התומ"צ, 
שקודם  בהמצה 
לקבל  יכולים  חצות 
וא"ו'.  ד'מלא  הגילוי 
דנגלה  העילוי  גם 

דקודם  הבחינות,  ב'  בה  שיש  היינו  עליהם: 
ואף  יא(.  בהערה  )כמ"ש  חצות  ולאחרי  חצות 
ומה מעלתה,  וא"ו,  חסר  שהמצה שקודם חצות 
אלא שיש לה גם כן עילוי והוא העבודה דעשיית 
המצה ושמירתה כו' )כנ"ל שזהו"ע מצה ומריבה 

שהוא העבודה דביטול היש(. 
חידוש.  סגנון של  וכו':  לומר  ויש  שני:  פרק 
המצה  שמעלת  נתבאר  שלפנ"ז  בפרק  כי  והיינו 
הגילוי  מחמת  ביותר  נעלה  הוא  אוכלים  שאנו 

 המצה שאוכלים בליל פסח היא וכו' מלא וא"ו: 
מ"ת  לאחרי  אוכלים  שאנו  המצות  והלא  תמוה 
להיזהר  למנהגנו  )ובפרט  שימור  צריכים  וודאי 
עד  משרוי'  ביותר 
ואיך  אחש"פ(24, 
שיש  לומר  אפשר 
מלא  גילוי  בהם 
עליהם'  ד'נגלה  וא"ו 
"מעצמה  זה  שמצד 
לא באה לידי חימוץ". 
שהמצה  שהגם  וי"ל 
בה  יש  אוכלים  שאנו 
וא"ו,  דמלא  העילוי 
מ"מ על כרחך שהוא 
מכמו  אחר  באופן 
מובן  וכן  אז.  שהי' 
)המצויין  מלקו"ת 
בהע' י( שעליו מיוסד 
של  הראשון  חלק 
שם  שמקשה  המאמר 
בהמצה  שיש  ע"ז 
שלנו ב' בחי' דמצה: 
ב'  מרומזים  "איך 
במצה  ההמשכות 
שמרומז  ומתרץ  א'". 
האות  של  בהמילוי 
מצה(  )שבתיבת  ה' 
]ה"ה[  ה'  ג"כ  שהוא 
המילוי  "כי  ומבאר: 
ההעלם  מבחי'  הוא 
ונעלם  המוסתר 
 .  . עצמה  הה'  בתוך 
ועמ"ש בד"ה ועתה יגדל נא כח אד' כו', ע"ש". 
באופן  היא  שבמצה  הב'  שבחי'  להדיא  הרי 
וממילא  נעלם  וכח  דמילוי  באופן  היינו  שונה 
בנוגע  גורע  זה  אין  ומ"מ  מחימוץ.  שומר  אינו 
רב  תועלת  מקבלת  שבוודאי  האלקית  להנשמה 
מצה  בענין  בכ"מ25  כמבואר  המצה,  מאכילת 
האמונה,  לחזק  דמהימנותא'  'מיכלא  שהיא 
וכפתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שכשאוכלים מצה 

'אוכלים אלקות'26. 

חילוק זה שבין קודם חצות ולאחרי  והנה 
לפני  בפסח הראשון,  רק  הי׳  חצות 
מתן תורה. משא״כ לאחרי מתן תורה, אף 
לפני  היא  הפסח  בליל  שאוכלים  שהמצה 
וא״ו י, מלא  מצות  בחי׳  היא   חצותט, 
עליהם  דנגלה  העילוי  )גםיא(  בה  שיש 
זו  מצה  בהגדה  וז״ש  הקב״ה א.  ממה״מ 
שלא  שום  על  מה  שום  על  אוכלים  שאנו 
באה  לא  )שמעצמה  להחמיץ  כו׳  הספיק 
ממה״מ  עליהם  שנגלה  עד  חימוץ(  לידי 

הקב״ה וגאלםיב.

פרק שני
לאחרי  אוכלים  שאנו  שהמצה  לומר  ויש 
גם  יותר  למעלה  היא  תורה,  מתן 
הראשון  דפסח  וא״ו  מלא  מצות  מבחי׳ 

indd   10.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:49   ז"עשת רדא א"כ
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים

ושם,  תשי"ז.  הלילה  בחצי  ויהי  ד"ה   )13 וש"נ.  ז  מהע'   )12

וכוסות,  המצות  עד  ובעצמו"  "בכבודו  שבין  המדריגות  שבכל 

האור בדרך מעביר, וכמו שנמשך מצות וכוסות הוא בהתלבשות. 

14( זח"א קנז, א. הובא בלקו"ת שם. וראה גם תקי"ז תי"ג. תרכ"ט 

שם. 15( תהלים עא, ד. וראה בכ"ז לקו"ת שם. 16( ברכות יז, א. 

17( כדאיתא בזהר ח"ג דרנ"א ב. 18( ברכות ה, א. 19( תרפ"ב שם. 

20( לקו"ת שם יד, א. 21( עי' תש"ד שם.

ציונים והערות

מררים  על  ומצות  כתיב  בפסח  שהרי  ז.  לט.  שם,  ו. 
חצות  עד  אלא  נאכל  אינו  והפסח  ח(  )שם,  יאכלוהו 
סה״מ  ב.  יג,  שם  לקו״ת   - ספ״ח(  ק״פ  הל'  )רמב״ם 

תש״ד שם. ח. בא יב, יז.

חצות:  קודם  הוא  מצה  אכילת  על  דהציווי 
שהרי בפסח כתיב "ומצות על מררים יאכלוהו" 
והפסח אינו נאכל אלא עד חצות12. לאחר שנגלה 
מלא  וכו'  עליהם 
הגילוי  כי  וא"ו: 
הקב"ה  דממ"ה 
נמשך ונתלבש13 בתוך 
המצה. והיינו שהמצה 
אור,  לגילוי  כלי  היא 
אותיות  היא  ולכן 
בה  כשניתוסף  מצוה 
וכדאיתא  וא"ו  אות 
"בקדמיתא  בזהר14 
מצוה".  ולבתר  מצה 
תבוא  שלא  שימור 
חימוץ:  לידי 
חמץ  נק'  דהיצה"ר 
כמ"ש15  ושאור , 
וחומץ,  מעול  מכף 
מעכב  מי  אמרו16  וכן 
כי  שבעיסה,  שאור 
החמץ הו"ע ההגבהה 
דקליפה  וגסות 
וצריכים שמירה מזה. 
וזהו ג"כ שנקרא מצה 
מלשון  וא"ו  חסר 
ומריבה17  מצה 
עם  לריב  שצריכה 
ביטול  שיהי'  הנה"ב 
ע"ד18  והגסות  היש 
אדם  ירגיז  לעולם 
יצה"ר .  על  יצ"ט 
באה  לא  שמעצמה 
היינו  חימוץ:  לידי 
ממילא19,  בדרך 
יניקת  נדחית  הגילוי  גודל  מחמת  כי 
כלל20.  אחיזה  להם  ואין   החיצונים 

)במאמר  הענינים  פנימיות  ע"פ  אבל  מהחפזון. 
זה10(, וכפי שמפרש ואזיל שיש מדריגות במצה 
זו למעלה מזו, הנה היסוד הוא שאין מא' ההגדה 

וזכרון  סיפור  רק 
גם  אם  כי  בלבד, 
נתינת טעם על מעלת 
וקדושת המצה, דלפי 
מספיק  אינו  זה  יסוד 
תירוץ הנ"ל, כי21 תלי 
מצוה,  בדלא  מצוה 
שהרי המצוה דאכילת 
ביחד  אז  היתה  מצה 
אכילת  מצות  עם 
חצות,  עד  פסח  קרבן 
חצות  אחר  אבל 
ואין  רשות  אלא  אינו 
כלל  מצוה  שום  בזה 
סתם,  בצק  הוה  אלא 
רש"י  שהוצרך  וזהו 
"אשר  עה"פ  לפרש 
ממצרים  הוציאו 
וז"ל:  מצות"  עוגות 
"חררה של מצה בצק 
קרוי  החמיץ  שלא 
שאינה  לפי  מצה", 
שקודם  כהמצה  כלל 
תוצאה  אלא  חצות 
טבעית וצדדית, ודלא 
ע"ש  פסח  כהקרבן 
שה"פסח"  "שפסח", 
מעשה  היא  גופא 
תוצאה.  ולא  נסית 
יסוד  זה,  דרך  ולפי 
שהמצה  יהי'  התי' 
אינה  חצות  שלאחרי 

קדושה  בה  יש  כ"א  בעלמא,  כחררה  גמור  חול 
יתירה גם לגבי המצות שאכלו אז ע"פ הציווי.

מצות גו׳ו, כתיב מצות מלא וא״ו. דהציווי 
ומכיון  חצותז,  קודם  הוא  מצה  אכילת  על 
לפני  במצרים,  עדיין  היו  חצות  שקודם 
שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה, לכן במצה 
בפסוק  משא״כ  וא"ו,  חסר  מצת  כתיב  זו 
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת 
)ואכלו(  שאפו  בהמצה  מדבר  גו׳  מצות 
אשר  הבצק  )את  ממצרים  שיצאו  לאחרי 
חצות,  לאחרי  הי׳  שזה  ממצרים(  הוציאו 
הקב״ה  ממה״מ  עליהם  שנגלה  לאחרי 
וגאלם, לכן במצה זו כתיב מצות מלא וא״ו. 
וזהו גם מה שבהמצה שקודם חצות כתיבח 
ושמרתם את המצות, שצריכה שימור שלא 
חצות  שאחרי  ובהמצה  חימוץ,  לידי  תבוא 
כתיב ויאפו את הבצק גו׳ מצות כי לא חמץ, 
המצה  כי  חימוץ,  לידי  באה  לא  שמעצמה 
וא״ו,  מלא  מצות  בחי׳  היא  חצות  שאחרי 
הגילוי דנגלה עליהם ממה׳׳מ הקב״ה, ולכן 

אין צריכה שימור מחימוץ. 
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תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

גם  עיין  א. 
ויוציאנו  סוד"ה 

תשכ"ט.

'קיצורי מילים'

מצות:  בחי'  ב' 
קודם חצות חסר 
ו' וצריך שימור; 
חצות  אחר 
וא"צ  ו'  מלא 
ובמצה  שימור. 
הבחי',  ב'  שלנו 
שלא  ע"ש  וזהו 

הספיק

מסורת חיים

22( ראה 'דא"ח~לכה דודי' פ"א ד"ה והנה. 23( שמו"ר פי"ב, ג. 
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כאן  אבל  השנה,  כל  תומ"צ  קדימת  ע"י  הוא  עליהם"  ד"נגלה 

)ובתרפ"ב שם( מבו' שהוא מצד עצם הענין דמ"ת. וראה תוד"ה 

ע"י )ריפ"ב(. 42( ראה הגדה של פסח הנ"ל. וראה לקו"ש חכ"ב 

ע' 30 ואילך. 25( זהר ח"ב מא, א. לקו"ת ד"ה ששת ימים )יג, ד(. 

תש"ז ע' 235 וש"נ. 26( משיחת ערב ואחש"פ תשי"ב )בחלוקת 

המצה( ע"פ המשך וככה הגדול פ"ס.

ציונים והערות

ט. כנ״ל הערה ז. י. ״מדכתיב ששת ימים תאכל מצות 
. . מוכח דהמצה שאנו אוכלים הוא ג״כ מבחי'  בוי״ו 
בה  שיש  היינו  יא.  ב(.  יג,  שם  )לקו״ת  זו".  ומדריגה 
כמפורש  חצות,  ודלאחרי  חצות  דקודם  הבחינות,  ב׳ 
בלקו״ת יד, ב. יב. ראה בכ״ז לקו״ת שם יד, א־ב. סה״מ 

תש"ד שם. 

לאחרי  כו'  מ"ת  לפני  כו'  זה  חילוק  והנה22 
תורה  מתן  שלפני  החילוק23,  דידוע  מ"ת: 
וקיום  ותחתונים,  עליונים  בין  הגזירה  הי'  עדיין 

לא  ומצוות  התורה 
גילוי  ממשיך  הי' 
וא"כ  בעולם,  אלקות 
הציווי  שקיימו  זה 
ואכילת  דאפיית 
חצות  קודם  המצות 
הכנת  אלא  הי'  לא 
אבל  להגילוי,  כלי 
עצמו  הגילוי  את 
ביכולתם  הי'  לא 
להמשיך , ורק בחצות 
הלילה שהי' עת רצון 
נמשך  אז  דגאולה 
באתערותא  להם 
דלעילא מצד למעלה, 
הגילוי  התלבש  וגם 
היינו  דאז,  בהחפצא 
שהוציאו,  בהמצה 
מצוה  ממצה  ונעשה 
כנ"ל. משא"כ לאחרי 
ניתן  הרי  תורה  מתן 
להמשיך  היכולת  לנו 
כל  אלקות  גילוי 
קיום  ע"י  השנה 
גם  לכן  התומ"צ, 
שקודם  בהמצה 
לקבל  יכולים  חצות 
וא"ו'.  ד'מלא  הגילוי 
דנגלה  העילוי  גם 

דקודם  הבחינות,  ב'  בה  שיש  היינו  עליהם: 
ואף  יא(.  בהערה  )כמ"ש  חצות  ולאחרי  חצות 
ומה מעלתה,  וא"ו,  חסר  שהמצה שקודם חצות 
אלא שיש לה גם כן עילוי והוא העבודה דעשיית 
המצה ושמירתה כו' )כנ"ל שזהו"ע מצה ומריבה 

שהוא העבודה דביטול היש(. 
חידוש.  סגנון של  וכו':  לומר  ויש  שני:  פרק 
המצה  שמעלת  נתבאר  שלפנ"ז  בפרק  כי  והיינו 
הגילוי  מחמת  ביותר  נעלה  הוא  אוכלים  שאנו 

 המצה שאוכלים בליל פסח היא וכו' מלא וא"ו: 
מ"ת  לאחרי  אוכלים  שאנו  המצות  והלא  תמוה 
להיזהר  למנהגנו  )ובפרט  שימור  צריכים  וודאי 
עד  משרוי'  ביותר 
ואיך  אחש"פ(24, 
שיש  לומר  אפשר 
מלא  גילוי  בהם 
עליהם'  ד'נגלה  וא"ו 
"מעצמה  זה  שמצד 
לא באה לידי חימוץ". 
שהמצה  שהגם  וי"ל 
בה  יש  אוכלים  שאנו 
וא"ו,  דמלא  העילוי 
מ"מ על כרחך שהוא 
מכמו  אחר  באופן 
מובן  וכן  אז.  שהי' 
)המצויין  מלקו"ת 
בהע' י( שעליו מיוסד 
של  הראשון  חלק 
שם  שמקשה  המאמר 
בהמצה  שיש  ע"ז 
שלנו ב' בחי' דמצה: 
ב'  מרומזים  "איך 
במצה  ההמשכות 
שמרומז  ומתרץ  א'". 
האות  של  בהמילוי 
מצה(  )שבתיבת  ה' 
]ה"ה[  ה'  ג"כ  שהוא 
המילוי  "כי  ומבאר: 
ההעלם  מבחי'  הוא 
ונעלם  המוסתר 
 .  . עצמה  הה'  בתוך 
ועמ"ש בד"ה ועתה יגדל נא כח אד' כו', ע"ש". 
באופן  היא  שבמצה  הב'  שבחי'  להדיא  הרי 
וממילא  נעלם  וכח  דמילוי  באופן  היינו  שונה 
בנוגע  גורע  זה  אין  ומ"מ  מחימוץ.  שומר  אינו 
רב  תועלת  מקבלת  שבוודאי  האלקית  להנשמה 
מצה  בענין  בכ"מ25  כמבואר  המצה,  מאכילת 
האמונה,  לחזק  דמהימנותא'  'מיכלא  שהיא 
וכפתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שכשאוכלים מצה 

'אוכלים אלקות'26. 

חילוק זה שבין קודם חצות ולאחרי  והנה 
לפני  בפסח הראשון,  רק  הי׳  חצות 
מתן תורה. משא״כ לאחרי מתן תורה, אף 
לפני  היא  הפסח  בליל  שאוכלים  שהמצה 
וא״ו י, מלא  מצות  בחי׳  היא   חצותט, 
עליהם  דנגלה  העילוי  )גםיא(  בה  שיש 
זו  מצה  בהגדה  וז״ש  הקב״ה א.  ממה״מ 
שלא  שום  על  מה  שום  על  אוכלים  שאנו 
באה  לא  )שמעצמה  להחמיץ  כו׳  הספיק 
ממה״מ  עליהם  שנגלה  עד  חימוץ(  לידי 

הקב״ה וגאלםיב.

פרק שני
לאחרי  אוכלים  שאנו  שהמצה  לומר  ויש 
גם  יותר  למעלה  היא  תורה,  מתן 
הראשון  דפסח  וא״ו  מלא  מצות  מבחי׳ 
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

בהגדה  א. 
מביא  שם 
תער"ב  מהמשך 
קאי  ש'כבודו' 
דא"ס  מל'  על 
קאי  ו'בעצמו' 

על ות"ת דא"ס.

מסורת חיים

לתווך.  ויש  ו-ח.  ע'  ח"ג  וע'  מז.  ע'  ח"ו  מלוקט  סה"מ   )27

אוה"ת  ועי'  טו.  יד,  איוב   )28  .383 ע'  חכ"ה  לקו"ש  גם   וראה 

לקוטי  וראה  יד.  בהערה  הנסמן  הוא   )29  .100 ע'  בראשית 

לקו"ש  יז.  שבהערה  מלוקט  סה"מ  פסחים.  ע"מ  לוי"צ 

וספה"ע  ש"פסח  שם,  שה"ש  בלקו"ת   - ואילך.   70 ע'  חי"ב 

אבל  שבאתעדל"ע".  הנז'  בחי'  ג'  לענין  קרוב  זהו  ושבועות 

ולהעיר   )30 הדוגמאות.  דכל  כ"אבוהון"  שנקטו  משמע  כאן 

ועוד(.  תרס"ו  החודש  )ד"ה  ניסית  להנהגה  ר"ה  נק'   שניסן 

ע'  חכ"ב  בלקו"ש  הנסמן  ראה   )32 ב.  קנו,  ב"ב  ראה   )31 

31-2 בהע' 23. 33( אמור כג, יז. מנחות נב, ב.

ציונים והערות

שבמצה  דזה  א(  )יד,  שם  לקו"ת  ראה  יג. 
לקבל  יכולים  חצות  קודם  אוכלים  שאנו  זו 
היא  חצות  אחר  ממה״מ  עליהם  שנגלה  מבחי׳ 
השנה״.  כל  שקדם  ומצוות  התורה  קיום   "ע"י 

יד. לקו״ת ויקרא ג, א. שה"ש כד, ג. 

זה מחדש שגם  ובפרק  עליהם,  דנגלה  מלמעלה 
מעלה  תוספת  בזה  יש  שמלמעלה,  זה  בגילוי 
העבודה  קדימת  ע"י  תומ"צ.  קדימת  ע"י 
התומ"צ  בקיום 
אומרת,  זאת  וכו': 
שאנו  זאת  שמלבד 
אחרי  המצה   אוכלים 
אחרי  והיינו  מ"ת, 
בין  הגזירה  ביטול 
ותחתונים  עליונים 
עוד  לעיל,  המבואר 
מעלת  גם  יש  זאת 
דקיום  העבודה 
בפועל  התומ"צ 
השנה  כל  במשך 
ממשיכים  שעי"ז 
בדרך  אלקות  גילוי 
דלתתא.  אתערותא 
שנמשך  שמה  וידוע 
ע"י אתערותא דלתתא 
יותר .  נעלה  הוא 
הוא  הדבר ,  וטעם 
תכסוף"28,  ידיך  "למעשה  כי  במ"א27(  )כמבואר 
שה'תאוה' והתענוג למעלה הוא בעבודת האדם 
וכו':  דחגה"ש  הגילוי  מעלת  וע"ד  דוקא. 
דוגמא נקט ולענין מעלת ההמשכה על ידי עבודה 
מצרים  יציאת  כי  והיינו  מצה.  לענין  ולא  נקטה 
בחטיבה  אחת  תקופה  היא  השבועות  חג  עד 
דאתערותא  בחי'  הג'  כל  את  בה  שיש  אחת 
דלעילא כפי שמבואר בלקו"ת בהביאור דצאינה 
א'.  הם:  בחי'  והג'  הראשון(29,  )דרוש  וראינה 
אתערותא דלעילא מצד עצמה ונמשכת בלי שום 
מכרזת  קול  הבת  וכמו  כלל,  דלתתא  אתערותא 

י"ל  יו"ט. ולפ"ז  יורד אור חדש עליון שלא הי' עדיין בעולם, עד"ז בכל  אודות ר"ה30 שבכל שנה 
דמ"ש בלקו"ת אודות קדימת תומ"צ, הנה יש בזה בפרטיות ב' שלבים: א. עצם הענין דמ"ת; ב. 
 ההוספה ע"י קיום תומ"צ בפועל בכל שנה, ובמא' דידן מחלק זה לב' פרקים ומבארו יותר כאמור . 
וע"ד מעלת הגילוי דחגה"ש: תמוה דבחגה"ש מגיעים למדריגה שיכולים גם לברר חמץ שלכן 
מביאים שתי הלחם32 ש"חמץ תיאפנה"33, וכאן הרי מדובר במצה דוקא. וצריכים לומר )כמובא בפי' 
ד"ק( שזוהי דוגמא בעלמא לענין מעלת ההמשכה ע"י עבודה. אמנם אכתי קשה בגוף הענין, דאם 
חג  עד  השנה  כל  במשך  בתומ"צ  האדם  עבודת  שיש  לאחרי  א"כ  דתומ"צ,  בהעבודה  תלוי  הדבר 

פרק שני: ע"י קדימת העבודה כו' הוא גילוי 
נעלה יותר: בהע' ג מביא מלקו"ת שהטעם שאנו 
שאז  הגילוי  את  חצות  קודם  גם  לקבל  יכולים 

חצות,  אחר  רק  הי' 
קדימת  לנו  יש  כי 
כל  דתומ"צ  העבודה 
דא"כ  וקשה  השנה. 
לנו  שיש  ההכרח  מה 
גילוי  מ"ת(  )אחר 
נעלה יותר מאז, דאם 
מצד קדימת העבודה, 
הלא היא לצורך עצם 
ד'נגלה  הגילוי  קבלת 
בהמצות  גם  עליהם' 
קודם  אוכלים  שאנו 
הקדמת  )היינו  חצות 
שלאחרי  הגילוי 
חצות(,  ללפני  חצות 
מזה  למדים  והיאך 
שלנו  בהמצות  שיש 
גם  מאז.  יותר  עוד 
מחגה"ש  הדוגמא 

שם  גם  כי  בזה,  ביאור  מוסיפה  אינו  לכאורה 
העבודה  קדימת  שצ"ל  היינו  הענינים  סדר  זהו 
לקבל  בכדי  העומר  ספירת  ע"י  למע'  מלמטה 
שמצד  אמרינן  לא  אבל  דשבועות,  הגילוי 
נעלה  הוא  דחגה"ש  הגילוי  העומר  ספירת 
ע"פ  וי"ל  עצמו.  מ"ת  בעת  שהי'  מכמו  יותר 
בקדימת  התועלת  בטעם  )שם(  בלקו"ת  מ"ש 
תומ"צ במשך כל השנה והוא כי המצוות עצמן 
הגילוי  הוא  שבכללות  הכתר  אור  המשכת  הם 
ד'נגלה עליהם', וא"כ על כרחך שבהיו"ט דפסח 
תומ"צ  בקיום  הי'  שכבר  מה  על  עוד  ניתוסף 
י"ד(  )סי'  באגה"ק  מ"ש  ע"ד  וי"ל  השנה.  כל 

שהגילוי  מכיון  כי  תורה.  מתן  שלפני 
אוכלים  שאנו  בהמצה  הקב״ה  דממה"מ 
לאחרי מ״ת הוא ע״י קדימת העבודה בקיום 
התומ״צ במשך כל השנה )קודם הפסח(יג, 
וע״ד מעלת הגילוי  יותר .  נעלה  גילוי  הוא 
העבודה  שלאחרי  מ״ת  זמן  דחגה״ש 
דיצי״מיד,  הגילוי  על  העומר  דספירת 
נעלה  גילוי  היותו  עם  דיצי״מ,  שהגילוי 
מכיון  מ״מ,  ובעצמוא(,  )בכבודו  ביותר 

11 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

בסה"מ  נד'  א. 
ע'  ח"ג  מלוקט 
צא ואילך . וראה 
גם לקו"ש חי"ב 

ע' 70 ואילך.

ר"ה  ראה  ב. 
כא, ב.

מסורת חיים

ראה   )35 וש"נ.   .36  ,35 והע'   842 ע'  חכ"ג  לקו"ש  ראה  המשך וככה הגדול )תרל"ז( סוף פרק סג והנסמן בהע' 34.55( 
ציונים והערות

ע"א.  ריש  יב,  במדבר  לקו״ת  טז.  טז.  כג,  אמור   טו. 
יז. בלקו״ת שם )יב, א־ב(, שרק בחינה התחתונה שבו 
ממשיכים ע"י עבודה, משא״כ בחינה העליונה שבו היא 
נמשכת מעצמה )לאחרי המשכת בחינה התחתונה שבו 
ע"י עבודה(. אבל ראה לקו״ת שה״ש כג, ד ואילך בענין 
תזריע  כי  אשה  ד"ה  וראה  שבאתעדל״ע.  הבחינות  ג׳ 
תשכ"ה ס״דא, שמצד הענין ד״ישראל וקוב״ה כולא חד״, 
 גם המשכת בחינה הג׳ שבאתעדל״ע היא ע"י עבודה.

נוסף  יט.  ב.  יב,  יח. ראה בארוכה לקו״ת במדבר שם 
לזה שגילוי זה )להיותו לאחרי קדימת העבודה( נמשך 
בפנימיות - גם הגילוי עצמו הוא נעלה יותר, כמפורש 

בלקו״ת שבהערה יד . 

כו' שהוא בלי שום אתדל"ת כלל. ובחי' זו היתה 
ב'.  בפסח ש'נגלה עליהם' מצד למעלה וגאלם; 
אתערותא דלעילא הבאה ונמשכת ע"י אתערותא 

דלתתא דוקא, וכמשל 
שמרוויחים  השכר 
העבודה.  אופן  לפי 
שמתחילים  זהו 
ספירת  לספור 
יום  ממחרת  העומר 
שהו"ע  דפסח  א' 
הז'  דזיכוך  העבודה 
למ"ט  דהנה"ב  מדות 
עי"ז  ולהמשיך  יום 
ג'.  בינה;  שערי  מ"ט 
דלעילא  אתערותא 
מאתערותא  שלמעלה 
שאין  דהיינו  דלתתא, 
שם  מגעת  אתדל"ת 
שאעפ"כ  אלא  כלל 
ומתגלה  שורה  אינו 
שלימות  כשיש  אלא 
התחתונים,  במעשה 
עליהם  נשפע  שכבר 
ערך  שלפי  אתדל"ע 
שורה  אזי  אתדל"ת, 
האתדל"ע  ג"כ 
מעלה  שלמעלה 
אתדל"ת  מערך 
הנותן  וכמשל  כלל. 
תשלום  אחר  מתנה 
העבודה,  על  שכר 

ועד"ז  העבודה.  מצד  ולא  הנותן  מצד  שהוא 
הנו"ן  שער  נמשך  הספירה  ימי  מ"ט  גמר  אחר 
מה  גם  וזהו  מתנה.  בדרך  השבועות  בחג 
שערים:  דמ"ט  השלימות  לאחרי  שממשיך: 
שלימות  כבר  הנ"ל שיש  הב'  בחי'  היינו לאחרי 
אתדל"ת(  שע"י  )אתעל"ע  התחתונים  במעשה 
אתדל"ע  שורה  אזי  הספירה,  ימי  מ"ט  במשך 
יותר , בחי' הג' הנ"ל שהוא בדרך מתנה.  נעלית 

שגם שער זה נמשך ע"י עבודתינו: במאמר מוסגר זה מוסיף דבחי' הג' שבדרך מתנה, גם היא 
באה מצד עבודתינו, כי גם מתנה תלוי' במקבל כידוע ד"אי לאו דעביד לי' נייחא לנפשי' לא יהיב 
שלים(  )אתר  כלי  רק  לא  היא  ימים  במ"ט  התחתונים  במעשה  שהשלימות  היינו  מתנתא"31,  לי' 
 להשראת שער הנו"ן, אלא שהיא גם סיבה לההמשכה, כמבואר ענין זה בהערה יז. דוגמת אריך כו'
עתיק: היינו ששער הנו"ן הוא בדוגמת כתר. כי ענינו של שער הנו"ן35 הוא ממוצע המחבר בין חכמה 

נוסף עוד בכל שנה ושנה, א"כ איך  וגם  הפסח, 
ובפשטות אמרינן  וחיוב מצה.  איסור חמץ  יובן 
ונעשים"34  נזכרים  האלו  "הימים  דא  בכגון 
הענינים  שנמשכים 
הראשונה  בפעם  כמו 
ואז עדיין לא הי' ענין 
לפ"ז  אמנם  העבודה. 
מקום  מה  יוקשה 
שע"י  ההוספה  לענין 
המתחדש  עבודה 
בפרק זה. וי"ל שזוהי 
קושיית  )בכלל( 
ג  פרק  לקמן  המאמר 
עבודתינו  ע"י  ע"ש. 
כו' גם בחי' עליונה 
טז  בהערה  שבו: 
שגם  מלקו"ת  מבואר 
ע"י  נמשך  נו"ן  שער 
ובהערה  עבודתנו, 
בחי'  שגם  מוסיף  יז 
שבשער  העליונה 
)דוגמת  הנו"ן 
ג"כ  היא  עתיק( 
ולזה  עבודתנו,  ע"י 
כי  אשה  לד"ה  מציין 
שם  תשכ"ה  תזריע 
מתחדש שמצד הענין 
וקוב"ה  ד'ישראל 
בחי'  גם  חד',  כולא 
שבאתדל"ע,  הג' 
נמשכת  מתנה,  בחי' 
הג'  בחי'  א"כ, שגם  וא"ת  ע"ש.  עבודתינו,  ע"י 
נמשכת ע"י עבודה, הלא נופל כל הבנין דג' בחי' 
מצד  אינה  הג'  בחי'  שגם  נאמר  דאם  אתדל"ע, 
למעלה )הנותן( אלא ע"י עבודה, איך הוא בגדר 
מתנה. וגם לפי הביאור )מובא בפי' ד"ק( שמתנה 
תלוי' ג"כ על המקבל דאי לאו דעביד לי' נייחא 
לנפשי' לא יהיב לי' מתנתא, מ"מ סוכ"ס הלא גדר 

לפי  רק  הי׳  מלמעלה,  מצד  הי׳  שהגילוי 
שעה, וע״י העבודה דספירת העומר , עבודת 
התחתון )שלאחרי הגילוי דיציאת מצרים(, 
לאחרי  שערים,  המ״ט  על  נוסף  ממשיכים 
הנו"ן ב  שער  גם  שערים,  דמ״ט  השלימות 
)שגם שער זה נמשך ע״י עבודתינו כמ״שטו 
הנו״ן  ובשער  גו׳(טז,  יום  חמשים  תספרו 
שבו  התחתונה  בחינה  על  נוסף   — גופא 
שהיא שייכת להמ״ט שערים )דוגמת אריך( 
גם בחינה עליונה שבויז שלמעלה משייכות 
שהוא  עתיק(יח  )דוגמת  שערים  להמ"ט 

נעלה יותריט גם מהגילוי דיצי״מ. 

indd   12.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:50   ז"עשת רדא א"כ
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

בהגדה  א. 
מביא  שם 
תער"ב  מהמשך 
קאי  ש'כבודו' 
דא"ס  מל'  על 
קאי  ו'בעצמו' 

על ות"ת דא"ס.

מסורת חיים

לתווך.  ויש  ו-ח.  ע'  ח"ג  וע'  מז.  ע'  ח"ו  מלוקט  סה"מ   )27

אוה"ת  ועי'  טו.  יד,  איוב   )28  .383 ע'  חכ"ה  לקו"ש  גם   וראה 

לקוטי  וראה  יד.  בהערה  הנסמן  הוא   )29  .100 ע'  בראשית 

לקו"ש  יז.  שבהערה  מלוקט  סה"מ  פסחים.  ע"מ  לוי"צ 

וספה"ע  ש"פסח  שם,  שה"ש  בלקו"ת   - ואילך.   70 ע'  חי"ב 

אבל  שבאתעדל"ע".  הנז'  בחי'  ג'  לענין  קרוב  זהו  ושבועות 

ולהעיר   )30 הדוגמאות.  דכל  כ"אבוהון"  שנקטו  משמע  כאן 

ועוד(.  תרס"ו  החודש  )ד"ה  ניסית  להנהגה  ר"ה  נק'   שניסן 

ע'  חכ"ב  בלקו"ש  הנסמן  ראה   )32 ב.  קנו,  ב"ב  ראה   )31 

31-2 בהע' 23. 33( אמור כג, יז. מנחות נב, ב.

ציונים והערות

שבמצה  דזה  א(  )יד,  שם  לקו"ת  ראה  יג. 
לקבל  יכולים  חצות  קודם  אוכלים  שאנו  זו 
היא  חצות  אחר  ממה״מ  עליהם  שנגלה  מבחי׳ 
השנה״.  כל  שקדם  ומצוות  התורה  קיום   "ע"י 

יד. לקו״ת ויקרא ג, א. שה"ש כד, ג. 

זה מחדש שגם  ובפרק  עליהם,  דנגלה  מלמעלה 
מעלה  תוספת  בזה  יש  שמלמעלה,  זה  בגילוי 
העבודה  קדימת  ע"י  תומ"צ.  קדימת  ע"י 
התומ"צ  בקיום 
אומרת,  זאת  וכו': 
שאנו  זאת  שמלבד 
אחרי  המצה   אוכלים 
אחרי  והיינו  מ"ת, 
בין  הגזירה  ביטול 
ותחתונים  עליונים 
עוד  לעיל,  המבואר 
מעלת  גם  יש  זאת 
דקיום  העבודה 
בפועל  התומ"צ 
השנה  כל  במשך 
ממשיכים  שעי"ז 
בדרך  אלקות  גילוי 
דלתתא.  אתערותא 
שנמשך  שמה  וידוע 
ע"י אתערותא דלתתא 
יותר .  נעלה  הוא 
הוא  הדבר ,  וטעם 
תכסוף"28,  ידיך  "למעשה  כי  במ"א27(  )כמבואר 
שה'תאוה' והתענוג למעלה הוא בעבודת האדם 
וכו':  דחגה"ש  הגילוי  מעלת  וע"ד  דוקא. 
דוגמא נקט ולענין מעלת ההמשכה על ידי עבודה 
מצרים  יציאת  כי  והיינו  מצה.  לענין  ולא  נקטה 
בחטיבה  אחת  תקופה  היא  השבועות  חג  עד 
דאתערותא  בחי'  הג'  כל  את  בה  שיש  אחת 
דלעילא כפי שמבואר בלקו"ת בהביאור דצאינה 
א'.  הם:  בחי'  והג'  הראשון(29,  )דרוש  וראינה 
אתערותא דלעילא מצד עצמה ונמשכת בלי שום 
מכרזת  קול  הבת  וכמו  כלל,  דלתתא  אתערותא 

י"ל  יו"ט. ולפ"ז  יורד אור חדש עליון שלא הי' עדיין בעולם, עד"ז בכל  אודות ר"ה30 שבכל שנה 
דמ"ש בלקו"ת אודות קדימת תומ"צ, הנה יש בזה בפרטיות ב' שלבים: א. עצם הענין דמ"ת; ב. 
 ההוספה ע"י קיום תומ"צ בפועל בכל שנה, ובמא' דידן מחלק זה לב' פרקים ומבארו יותר כאמור . 
וע"ד מעלת הגילוי דחגה"ש: תמוה דבחגה"ש מגיעים למדריגה שיכולים גם לברר חמץ שלכן 
מביאים שתי הלחם32 ש"חמץ תיאפנה"33, וכאן הרי מדובר במצה דוקא. וצריכים לומר )כמובא בפי' 
ד"ק( שזוהי דוגמא בעלמא לענין מעלת ההמשכה ע"י עבודה. אמנם אכתי קשה בגוף הענין, דאם 
חג  עד  השנה  כל  במשך  בתומ"צ  האדם  עבודת  שיש  לאחרי  א"כ  דתומ"צ,  בהעבודה  תלוי  הדבר 

פרק שני: ע"י קדימת העבודה כו' הוא גילוי 
נעלה יותר: בהע' ג מביא מלקו"ת שהטעם שאנו 
שאז  הגילוי  את  חצות  קודם  גם  לקבל  יכולים 

חצות,  אחר  רק  הי' 
קדימת  לנו  יש  כי 
כל  דתומ"צ  העבודה 
דא"כ  וקשה  השנה. 
לנו  שיש  ההכרח  מה 
גילוי  מ"ת(  )אחר 
נעלה יותר מאז, דאם 
מצד קדימת העבודה, 
הלא היא לצורך עצם 
ד'נגלה  הגילוי  קבלת 
בהמצות  גם  עליהם' 
קודם  אוכלים  שאנו 
הקדמת  )היינו  חצות 
שלאחרי  הגילוי 
חצות(,  ללפני  חצות 
מזה  למדים  והיאך 
שלנו  בהמצות  שיש 
גם  מאז.  יותר  עוד 
מחגה"ש  הדוגמא 

שם  גם  כי  בזה,  ביאור  מוסיפה  אינו  לכאורה 
העבודה  קדימת  שצ"ל  היינו  הענינים  סדר  זהו 
לקבל  בכדי  העומר  ספירת  ע"י  למע'  מלמטה 
שמצד  אמרינן  לא  אבל  דשבועות,  הגילוי 
נעלה  הוא  דחגה"ש  הגילוי  העומר  ספירת 
ע"פ  וי"ל  עצמו.  מ"ת  בעת  שהי'  מכמו  יותר 
בקדימת  התועלת  בטעם  )שם(  בלקו"ת  מ"ש 
תומ"צ במשך כל השנה והוא כי המצוות עצמן 
הגילוי  הוא  שבכללות  הכתר  אור  המשכת  הם 
ד'נגלה עליהם', וא"כ על כרחך שבהיו"ט דפסח 
תומ"צ  בקיום  הי'  שכבר  מה  על  עוד  ניתוסף 
י"ד(  )סי'  באגה"ק  מ"ש  ע"ד  וי"ל  השנה.  כל 

שהגילוי  מכיון  כי  תורה.  מתן  שלפני 
אוכלים  שאנו  בהמצה  הקב״ה  דממה"מ 
לאחרי מ״ת הוא ע״י קדימת העבודה בקיום 
התומ״צ במשך כל השנה )קודם הפסח(יג, 
וע״ד מעלת הגילוי  יותר .  נעלה  גילוי  הוא 
העבודה  שלאחרי  מ״ת  זמן  דחגה״ש 
דיצי״מיד,  הגילוי  על  העומר  דספירת 
נעלה  גילוי  היותו  עם  דיצי״מ,  שהגילוי 
מכיון  מ״מ,  ובעצמוא(,  )בכבודו  ביותר 

11 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

בסה"מ  נד'  א. 
ע'  ח"ג  מלוקט 
צא ואילך . וראה 
גם לקו"ש חי"ב 

ע' 70 ואילך.

ר"ה  ראה  ב. 
כא, ב.

מסורת חיים

ראה   )35 וש"נ.   .36  ,35 והע'   842 ע'  חכ"ג  לקו"ש  ראה  המשך וככה הגדול )תרל"ז( סוף פרק סג והנסמן בהע' 34.55( 
ציונים והערות

ע"א.  ריש  יב,  במדבר  לקו״ת  טז.  טז.  כג,  אמור   טו. 
יז. בלקו״ת שם )יב, א־ב(, שרק בחינה התחתונה שבו 
ממשיכים ע"י עבודה, משא״כ בחינה העליונה שבו היא 
נמשכת מעצמה )לאחרי המשכת בחינה התחתונה שבו 
ע"י עבודה(. אבל ראה לקו״ת שה״ש כג, ד ואילך בענין 
תזריע  כי  אשה  ד"ה  וראה  שבאתעדל״ע.  הבחינות  ג׳ 
תשכ"ה ס״דא, שמצד הענין ד״ישראל וקוב״ה כולא חד״, 
 גם המשכת בחינה הג׳ שבאתעדל״ע היא ע"י עבודה.
נוסף  יט.  ב.  יב,  יח. ראה בארוכה לקו״ת במדבר שם 
לזה שגילוי זה )להיותו לאחרי קדימת העבודה( נמשך 
בפנימיות - גם הגילוי עצמו הוא נעלה יותר, כמפורש 

בלקו״ת שבהערה יד . 

כו' שהוא בלי שום אתדל"ת כלל. ובחי' זו היתה 
ב'.  בפסח ש'נגלה עליהם' מצד למעלה וגאלם; 
אתערותא דלעילא הבאה ונמשכת ע"י אתערותא 

דלתתא דוקא, וכמשל 
שמרוויחים  השכר 
העבודה.  אופן  לפי 
שמתחילים  זהו 
ספירת  לספור 
יום  ממחרת  העומר 
שהו"ע  דפסח  א' 
הז'  דזיכוך  העבודה 
למ"ט  דהנה"ב  מדות 
עי"ז  ולהמשיך  יום 
ג'.  בינה;  שערי  מ"ט 
דלעילא  אתערותא 
מאתערותא  שלמעלה 
שאין  דהיינו  דלתתא, 
שם  מגעת  אתדל"ת 
שאעפ"כ  אלא  כלל 
ומתגלה  שורה  אינו 
שלימות  כשיש  אלא 
התחתונים,  במעשה 
עליהם  נשפע  שכבר 
ערך  שלפי  אתדל"ע 
שורה  אזי  אתדל"ת, 
האתדל"ע  ג"כ 
מעלה  שלמעלה 
אתדל"ת  מערך 
הנותן  וכמשל  כלל. 
תשלום  אחר  מתנה 
העבודה,  על  שכר 

ועד"ז  העבודה.  מצד  ולא  הנותן  מצד  שהוא 
הנו"ן  שער  נמשך  הספירה  ימי  מ"ט  גמר  אחר 
מה  גם  וזהו  מתנה.  בדרך  השבועות  בחג 
שערים:  דמ"ט  השלימות  לאחרי  שממשיך: 
שלימות  כבר  הנ"ל שיש  הב'  בחי'  היינו לאחרי 
אתדל"ת(  שע"י  )אתעל"ע  התחתונים  במעשה 
אתדל"ע  שורה  אזי  הספירה,  ימי  מ"ט  במשך 
יותר , בחי' הג' הנ"ל שהוא בדרך מתנה.  נעלית 

שגם שער זה נמשך ע"י עבודתינו: במאמר מוסגר זה מוסיף דבחי' הג' שבדרך מתנה, גם היא 
באה מצד עבודתינו, כי גם מתנה תלוי' במקבל כידוע ד"אי לאו דעביד לי' נייחא לנפשי' לא יהיב 
שלים(  )אתר  כלי  רק  לא  היא  ימים  במ"ט  התחתונים  במעשה  שהשלימות  היינו  מתנתא"31,  לי' 
 להשראת שער הנו"ן, אלא שהיא גם סיבה לההמשכה, כמבואר ענין זה בהערה יז. דוגמת אריך כו'
עתיק: היינו ששער הנו"ן הוא בדוגמת כתר. כי ענינו של שער הנו"ן35 הוא ממוצע המחבר בין חכמה 

נוסף עוד בכל שנה ושנה, א"כ איך  וגם  הפסח, 
ובפשטות אמרינן  וחיוב מצה.  איסור חמץ  יובן 
ונעשים"34  נזכרים  האלו  "הימים  דא  בכגון 
הענינים  שנמשכים 
הראשונה  בפעם  כמו 
ואז עדיין לא הי' ענין 
לפ"ז  אמנם  העבודה. 
מקום  מה  יוקשה 
שע"י  ההוספה  לענין 
המתחדש  עבודה 
בפרק זה. וי"ל שזוהי 
קושיית  )בכלל( 
ג  פרק  לקמן  המאמר 
עבודתינו  ע"י  ע"ש. 
כו' גם בחי' עליונה 
טז  בהערה  שבו: 
שגם  מלקו"ת  מבואר 
ע"י  נמשך  נו"ן  שער 
ובהערה  עבודתנו, 
בחי'  שגם  מוסיף  יז 
שבשער  העליונה 
)דוגמת  הנו"ן 
ג"כ  היא  עתיק( 
ולזה  עבודתנו,  ע"י 
כי  אשה  לד"ה  מציין 
שם  תשכ"ה  תזריע 
מתחדש שמצד הענין 
וקוב"ה  ד'ישראל 
בחי'  גם  חד',  כולא 
שבאתדל"ע,  הג' 
נמשכת  מתנה,  בחי' 
הג'  בחי'  א"כ, שגם  וא"ת  ע"ש.  עבודתינו,  ע"י 
נמשכת ע"י עבודה, הלא נופל כל הבנין דג' בחי' 
מצד  אינה  הג'  בחי'  שגם  נאמר  דאם  אתדל"ע, 
למעלה )הנותן( אלא ע"י עבודה, איך הוא בגדר 
מתנה. וגם לפי הביאור )מובא בפי' ד"ק( שמתנה 
תלוי' ג"כ על המקבל דאי לאו דעביד לי' נייחא 
לנפשי' לא יהיב לי' מתנתא, מ"מ סוכ"ס הלא גדר 

לפי  רק  הי׳  מלמעלה,  מצד  הי׳  שהגילוי 
שעה, וע״י העבודה דספירת העומר , עבודת 
התחתון )שלאחרי הגילוי דיציאת מצרים(, 
לאחרי  שערים,  המ״ט  על  נוסף  ממשיכים 
הנו"ן ב  שער  גם  שערים,  דמ״ט  השלימות 
)שגם שער זה נמשך ע״י עבודתינו כמ״שטו 
הנו״ן  ובשער  גו׳(טז,  יום  חמשים  תספרו 
שבו  התחתונה  בחינה  על  נוסף   — גופא 
שהיא שייכת להמ״ט שערים )דוגמת אריך( 
גם בחינה עליונה שבויז שלמעלה משייכות 
שהוא  עתיק(יח  )דוגמת  שערים  להמ"ט 

נעלה יותריט גם מהגילוי דיצי״מ. 
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

זו  תיבה  א. 
הי'  כנראה  ק"ק. 
"לא  תחלה  כ' 
תיבת  תחת  רק" 
בתחלת  "נוסף" 

המוסגר.

'קיצורי מילים'

מעלת  מצד 
האדם  עבודת 
יותר  לנו  יש 
מה'מלא  אפי' 
דוגמת  דאז  ו' 
חגה"ש  מעלת 
חגה"פ  על 
העבודה  מחמת 

דספה"ע

מסורת חיים

36( ראה גם 'קיצור סדר השתלשלות' פרק ט ס"ג. 37( ראה גם 

ד"ה המכסה אני תשל"ז )סה"מ מלוקט ח"א ע' רח(. ח"ג ע' נז. 

38( לקו"ש חי"ב ע' 70 ואילך. 
ציונים והערות

יום  חמץ  איסור  הי'  מצרים  בפסח  שגם  דהגם  כ. 
ולא  מצה  שאכלו  זה  ובמילא,  ב(,  צו,  )פסחים  אחד 
ציווי  קיום  גם  בזה  היה  חצות(  לאחרי  )גם  חמץ 
רק  הוא  חצות(  הציווי)לאחרי  )א(  הרי   - הקב"ה 
)ב(  עשה,  מצות  קיום  זה  ואין  חמץ  לאכול  שלא 
בלאה"כ  בפועל  חמץ,  אכלו  שלא  לזה  בנוגע  גם 
הציווי(.  לולא  )גם  להחמיץ  הספיק  שלא   מפני 
אז.  גם  חצות  בהמצה שקודם  מעלה   - זה  ובענין  כא. 
כי  אוכלים,  שאנו  דהמצה  כהמעלה  זה  שאין  אלא 
הוא בהמצוות שלאחרי דקיום מצוה  עיקר מעלה   )א( 
המעלה  גם  יש  אוכלים  שאנו  בהמצה  )ב(  תורה,  מתן 

דמצה שלאחר חצות.

ובינה )אין ויש( וכל ממוצע המחבר צ"ל למעלה 
משניהם והיינו ששרשו בכתר, ובו הוא התגלות 
דאריך  הבחי'  ב'  יש  שבכתר  כמו  ולכן  הכתר, 
בשער  כמו"כ  ועתיק 
והחילוק  הנו"ן. 
ביניהם36, שאריך הוא 
ושממנו  הכתר  חיצו' 
ונק'  הספי',  נמשכים 
הנאצלים;  שרש 
מלשון  הוא  ועתיק 
נעתק ונבדל שמובדל 
וזהו  דאצי'.  מהספי' 
בחי'  שרק  שקס"ד 
דשער  התחתונה 
בדוגמת  שהיא  הנו"ן 
השייך  הוא  אריך 
עבודת  ע"י  להמשיך 
האדם אבל לא הבחי' 
שבדוגמת  העליונה 
כאן  ומחדש  עתיק. 
העליונה  בחי'  שגם 
עבודה  ע"י  נמשכת 
וכמו שמבאר בהערה 
יותר:  נעלה  יז. 
מבאר  יט  ובהע' 
ע"י  בא  שכשהגילוי 
ב'  ישנם  עבודה 
שנמשך  א.  מעלות: 
בפנימיותו,  בהתחתון 
כלי  נעשה  הוא  כי 
עבודתו37;  ע"י  לזה 
ב. שנמשך אור נעלה 
הוא  שכ"ז  יותר. 
מצד מעלת עבודת האדם, ומזה מובן גם בנוגע 
התוספת וא"ו בהמצה, שיש בו עילוי יותר בכל 
דתומ"צ.  העבודה  קדימת  ע"י  שהוא  כיון  שנה 
ולא הי' בזה עבודה )וקיום מצוה(: ובהע' כא 

שהמקבל  ולא  הנותן  מצד  התנדבות  הוא  מתנה 
ממשיך המתנה. וכפי הנראה זהו הצורך להביא 
כי תזריע הנ"ל שבאמת  תוס ביאור מד"ה אשה 

אינו  זו  המשכה 
דנברא,  הגדר  מצד 
יש  הנברא  מצד  כי 
הגבלה עד כמה שייך 
שבחי' אתדל"ת תגיע 
ותעורר , ולמעלה מזה 
א"א לו להמשיך כ"א 
שבא לו בדרך מתנה. 
הענין  מצד  אבל 
וקוב"ה  דישראל 
שם  אין  חד,  כולא 
ד"עילא"  ההגבלה 
וביכולת  ו"תתא" 
ישראל  של  עבודתם 
אלא  הכל.  להמשיך 
מוכרח  שבתחילה 
שלימות  שתהי' 
דנבראים,  העבודה 
אתעדל"ת  היינו 
האתעדל"ע הבאה על 
הכוונה  מצד  כי  ידה, 
בתחתונים'  ד'דירה 
מצד  עבודה  צ"ל 
אח"כ  אך  הנבראים, 
ה"פנימיות"  מתגלה 
דהעבודה שהיא "נחת 
שאמרתי  לפני  רוח 
רצוני",  ונעשה 
והתענוג  רוח  הנחת 
שבעבודת  העצמי 

ישראל, ואזי ביכולת העבודה להמשיך הכל ועד 
בארוכה  שם  כ"ז  כמבואר  העצמות,  להמשכת 

ע"ש ובהשיחה דאז38.

מבאר שזוהי מעלה גם בהמצה שקודם חצות אז, שהי' בזה קיום מצוה. אבל אחר חצות לא הי' עבודה 
מצד האדם. ומ"ש בזהר שאחרי חצות נעשה ממצה מצוה )כנ"ל(, הכוונה שנמשך בהמצה קדושה 
אבל לא שיש בזה קיום מצוה דהאדם. ולכן כ' כאן קיום מצוה במוסגר כי עיקר הנוגע הוא מ"ש לפניו 
"ולא הי' בזה עבודה" וכן בסיום הפרק "עבודת האדם, קיום מצות אכילת מצה" היינו שהעבודה 

)כאן( היינו קיומה של המצוה.

שאנו  המצה  דמעלת  להוסיף   ויש 
המצה  על  מ״ת  לאחרי  אוכלים 
על  )נוסף  היא  אז,  שהי׳  חצות  שלאחרי 
ע״י  בא  אוכלים  שאנו  בהמצה  שהגילוי 
קודם  התומ׳׳צ  בקיום  העבודה  קדימת 
המצה  שאכילת  מפני  גם  אלא א(  הפסח, 
עצמה היא מצוה. דהמצה שלאחרי חצות אז 
בצקת  הספיק  שלא  מפני  )בעיקרכ(  היתה 
הגילוי  )מצד  להחמיץ  אבותינו  של 
)וקיום  עבודה  בזה  הי׳  ולא  דלמעלה(, 
לאחרי  אוכלים  שאנו  והמצה  מצוה(כא. 
קיום  האדם,  עבודת  עם  קשורה  היא  מ״ת 

מצות אכילת מצה.

13 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

מ'יד  להעיר  א. 
כללי  מלאכי' 

התוס' סעי' כג. 

בפסקא  ב. 
עבדים היינו.

מסורת חיים

הבאה. 40( מד"ה ויט משה תרע"ח. תש"ו.39( "וכמ״ש בלק״ת ובסי׳ בד״ה ששת ימים" - מקו' שבהערה 
ציונים והערות

כב. הגש״פב.

נתבאר  הרי  פרק שלישי: וצריך להבין וכו': 
לעיל מעלת עבודת האדם עד שזה מוסיף גם על 
עיקרי  שינוי  זה  והרי  למעלה,  שמצד  ההמשכה 

שאכלו  המצה  בין 
ממצרים  בצאתם 
להמצה שאנו אוכלים 
צריך  וא"כ  היום, 
אומרים  מדוע  להבין 
שהמצה  בההגדה 
היא  אוכלים  שאנו 
הספיק  שום שלא  על 
עליהם  שנגלה  עד 
כולו  שזהו  כו', 
ובדרך  למעלה  מצד 
אין  וכאילו  ממילא, 
עבודת  מעלת  בה 
שהי'  כמו  האדם. 
שהמצוה  היינו  אז: 
היא  ההגדה  דאמירת 
מצרים  ביציאת  לספר 
גו'  לבנך  )"והגדת 
ממצרים"(,  בצאתי 
עוד  שנעשה  ומה 
האדם  עבודת  ע"י 
למצוות  שייך  אינו 
לספר  "והגדת" 
ועוד  אז.  שהי'  כמו 
רק  זה  אין  )ועיקר(: 
והגדת  מצות  מצד 

כן,  דאינו  שלפנינו,  להמצה  שייך  שאינו  בלבד , 
דהלא אנו מדברים גם על המצה שלפנינו "מצה זו 
שאנו אוכלים", וכנ"ל )פרק א( שלאחרי מ"ת יש 
התלבשות ה"נגלה עליהם" )מלא וא"ו( בהמצות 
שאנו אוכלים גם קודם חצות, הרי שביחד עם זה 

שאנו  דהמצה  אומרים  היאך  שלישי:  פרק 
תימה  הספיק:  שלא  שום  על  הוא  אוכלים 
מעיקרא מאי קסבר דמה עוד הו"ל למימר בעת 
לספר  לא  אם  ההגדה 
ונפלאות  הניסים  על 
ואיך  לנו,  שעשה 
קס"ד לספר על מעלת 
עכשיו.  שלנו  המצה 
נת"ל  הלא  כי  וי"ל 
בנוסח  שגם  א(  )פרק 
וכו'"  הספיק  "לא  זה 
על  מדברים  אנו 
המצה  של  המעלה 
אנו  שלכן  שלפנינו, 
שום  על  אומרים 
גם  עליהם  שנגלה 
ומאחר  חצות.  קודם 
על  )גם(  שמספרים 
והרי  המצה שלפנינו, 
יש עוד יותר מאז ע"י 
פרק  )כנ"ל  עבודה 
ב(, לכן קשה בהנוסח 
ההפכי  צד  שמדגיש 
למעלה  מצד  שהכל 
עילוי  שום  ניכר  ולא 
דמצוות לאחרי מ"ת. 

כו'  עכשיו  גם 
המעמד ומצב שהי' 
שייך  איך  תימה  אז: 
לומר כן והרי המעמד ומצב אז הי' "נגלה עליהם" 
)פרק  ע״פ משנת״ל  בזה  הנקודה  וי"ל  כפשוטו. 
וא"ו,  המלא  אודות  שאוכלים(  המצה  תוד"ה  א 
באופן  שהוא  כיון  מחימוץ  שומר  אינו  שהיום 

שמזכירים גודל הגילוי דאז, מקשרים זה גם בנוגע אלינו היום. אלא הטעם: כיון שאילו לא הוציא 
הקב"ה כו': דיצי"מ אינו בכח האדם, כדמוכח מזה שאילו לא הוציא הקב"ה כו' משועבדים היינו 
עדיין, א"כ הוא כולו כח אלקי עליון ש"נגלה עליהם", וכל עבודתנו היא מכח זה שנמשך ונקבע בנו אז, 
ו'נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה'43 - שמתחדש כח עליון זה בשביל המשך העבודה: לכן גם עכשיו 
)ובפרט בליל הפסח( כו' יש גם המעמד ומצב שהי' אז: גם לרבות, הן המעמד ומצב שלנו, כי 
גם עכשיו עדיין אנו זקוקים לכח אלקי זה לשאוב ממנו תמיד, והן המעמד ומצב של העליון הנותן 
בנו כח זה, "נגלה עליהם". ובפרט בליל הפסח, דכמו בפעם הראשונה התלבש כח זה בהמצה, כן גם 
בכל שנה כש"נזכרים ונעשים" ומתעורר מחדש ה"נגלה עליהם", הרי זה מתלבש גם בהמצה שאנו 
 אוכלים היום, מלא וא"ו, אלא שבהיותנו אחרי מ"ת מקבלים אותו גם קודם חצות בעת אמירת ההגדה. 

 פרק שלישי
להבין מה שאומרים מצה זו שאנו  וצריך 
אוכלים על שום מה על שום שלא 
הרי  להחמיץ,  אבותינו  של  בצקת  הספיק 
יש בה  המצה שאנו אוכלים )לאחרי מ"ת( 
מעלת העבודה והמעלה דקיום מצוה ]ובזה 
גופא — מצוה שלאחרי מתן תורה[, והיאך 
אומרים דהמצה שאנו אוכלים הוא על שום 
שלא הספיק להחמיץ )דזה שהוא מצה ולא 
הספיק  שלא  מפני  ממילא,  בא  הוא  חמץ 
להחמיץ(. ויש לומר הביאור בזה, כי מצות 
דיציאת  הענין  לספר  היא  יצי"מ  סיפור 
כיון  )ועיקר(א  ועוד  אז.  שהי׳  כמו  מצרים 
אבותינו  את  הקב"ה  הוציא  לא  שאילו 
לפרעה  היינו  משועבדים  כו׳  ממצרים 
בליל  )ובפרט  עכשיו  גם  לכן  במצריםכב, 
יצי"מ  לאחרי  כבר  שנמצאים  אף  הפסח( 
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

זו  תיבה  א. 
הי'  כנראה  ק"ק. 
"לא  תחלה  כ' 
תיבת  תחת  רק" 
בתחלת  "נוסף" 

המוסגר.

'קיצורי מילים'

מעלת  מצד 
האדם  עבודת 
יותר  לנו  יש 
מה'מלא  אפי' 
דוגמת  דאז  ו' 
חגה"ש  מעלת 
חגה"פ  על 
העבודה  מחמת 

דספה"ע

מסורת חיים

36( ראה גם 'קיצור סדר השתלשלות' פרק ט ס"ג. 37( ראה גם 

ד"ה המכסה אני תשל"ז )סה"מ מלוקט ח"א ע' רח(. ח"ג ע' נז. 

38( לקו"ש חי"ב ע' 70 ואילך. 
ציונים והערות

יום  חמץ  איסור  הי'  מצרים  בפסח  שגם  דהגם  כ. 
ולא  מצה  שאכלו  זה  ובמילא,  ב(,  צו,  )פסחים  אחד 
ציווי  קיום  גם  בזה  היה  חצות(  לאחרי  )גם  חמץ 
רק  הוא  חצות(  הציווי)לאחרי  )א(  הרי   - הקב"ה 
)ב(  עשה,  מצות  קיום  זה  ואין  חמץ  לאכול  שלא 
בלאה"כ  בפועל  חמץ,  אכלו  שלא  לזה  בנוגע  גם 
הציווי(.  לולא  )גם  להחמיץ  הספיק  שלא   מפני 
אז.  גם  חצות  בהמצה שקודם  מעלה   - זה  ובענין  כא. 
כי  אוכלים,  שאנו  דהמצה  כהמעלה  זה  שאין  אלא 
הוא בהמצוות שלאחרי דקיום מצוה  עיקר מעלה   )א( 

המעלה  גם  יש  אוכלים  שאנו  בהמצה  )ב(  תורה,  מתן 
דמצה שלאחר חצות.

ובינה )אין ויש( וכל ממוצע המחבר צ"ל למעלה 
משניהם והיינו ששרשו בכתר, ובו הוא התגלות 
דאריך  הבחי'  ב'  יש  שבכתר  כמו  ולכן  הכתר, 
בשער  כמו"כ  ועתיק 
והחילוק  הנו"ן. 
ביניהם36, שאריך הוא 
ושממנו  הכתר  חיצו' 
ונק'  הספי',  נמשכים 
הנאצלים;  שרש 
מלשון  הוא  ועתיק 
נעתק ונבדל שמובדל 
וזהו  דאצי'.  מהספי' 
בחי'  שרק  שקס"ד 
דשער  התחתונה 
בדוגמת  שהיא  הנו"ן 
השייך  הוא  אריך 
עבודת  ע"י  להמשיך 
האדם אבל לא הבחי' 
שבדוגמת  העליונה 
כאן  ומחדש  עתיק. 
העליונה  בחי'  שגם 
עבודה  ע"י  נמשכת 
וכמו שמבאר בהערה 
יותר:  נעלה  יז. 
מבאר  יט  ובהע' 
ע"י  בא  שכשהגילוי 
ב'  ישנם  עבודה 
שנמשך  א.  מעלות: 
בפנימיותו,  בהתחתון 
כלי  נעשה  הוא  כי 
עבודתו37;  ע"י  לזה 
ב. שנמשך אור נעלה 
הוא  שכ"ז  יותר. 
מצד מעלת עבודת האדם, ומזה מובן גם בנוגע 
התוספת וא"ו בהמצה, שיש בו עילוי יותר בכל 
דתומ"צ.  העבודה  קדימת  ע"י  שהוא  כיון  שנה 
ולא הי' בזה עבודה )וקיום מצוה(: ובהע' כא 

שהמקבל  ולא  הנותן  מצד  התנדבות  הוא  מתנה 
ממשיך המתנה. וכפי הנראה זהו הצורך להביא 
כי תזריע הנ"ל שבאמת  תוס ביאור מד"ה אשה 

אינו  זו  המשכה 
דנברא,  הגדר  מצד 
יש  הנברא  מצד  כי 
הגבלה עד כמה שייך 
שבחי' אתדל"ת תגיע 
ותעורר , ולמעלה מזה 
א"א לו להמשיך כ"א 
שבא לו בדרך מתנה. 
הענין  מצד  אבל 
וקוב"ה  דישראל 
שם  אין  חד,  כולא 
ד"עילא"  ההגבלה 
וביכולת  ו"תתא" 
ישראל  של  עבודתם 
אלא  הכל.  להמשיך 
מוכרח  שבתחילה 
שלימות  שתהי' 
דנבראים,  העבודה 
אתעדל"ת  היינו 
האתעדל"ע הבאה על 
הכוונה  מצד  כי  ידה, 
בתחתונים'  ד'דירה 
מצד  עבודה  צ"ל 
אח"כ  אך  הנבראים, 
ה"פנימיות"  מתגלה 
דהעבודה שהיא "נחת 
שאמרתי  לפני  רוח 
רצוני",  ונעשה 
והתענוג  רוח  הנחת 
שבעבודת  העצמי 

ישראל, ואזי ביכולת העבודה להמשיך הכל ועד 
בארוכה  שם  כ"ז  כמבואר  העצמות,  להמשכת 

ע"ש ובהשיחה דאז38.

מבאר שזוהי מעלה גם בהמצה שקודם חצות אז, שהי' בזה קיום מצוה. אבל אחר חצות לא הי' עבודה 
מצד האדם. ומ"ש בזהר שאחרי חצות נעשה ממצה מצוה )כנ"ל(, הכוונה שנמשך בהמצה קדושה 
אבל לא שיש בזה קיום מצוה דהאדם. ולכן כ' כאן קיום מצוה במוסגר כי עיקר הנוגע הוא מ"ש לפניו 
"ולא הי' בזה עבודה" וכן בסיום הפרק "עבודת האדם, קיום מצות אכילת מצה" היינו שהעבודה 

)כאן( היינו קיומה של המצוה.

שאנו  המצה  דמעלת  להוסיף   ויש 
המצה  על  מ״ת  לאחרי  אוכלים 
על  )נוסף  היא  אז,  שהי׳  חצות  שלאחרי 
ע״י  בא  אוכלים  שאנו  בהמצה  שהגילוי 
קודם  התומ׳׳צ  בקיום  העבודה  קדימת 
המצה  שאכילת  מפני  גם  אלא א(  הפסח, 
עצמה היא מצוה. דהמצה שלאחרי חצות אז 
בצקת  הספיק  שלא  מפני  )בעיקרכ(  היתה 
הגילוי  )מצד  להחמיץ  אבותינו  של 
)וקיום  עבודה  בזה  הי׳  ולא  דלמעלה(, 
לאחרי  אוכלים  שאנו  והמצה  מצוה(כא. 
קיום  האדם,  עבודת  עם  קשורה  היא  מ״ת 

מצות אכילת מצה.

13 קובץ לימוד בין הזמנים

תוספת מקור חייםפירוש דרך קצרה
מסורת חיים

מ'יד  להעיר  א. 
כללי  מלאכי' 

התוס' סעי' כג. 

בפסקא  ב. 
עבדים היינו.

מסורת חיים

הבאה. 40( מד"ה ויט משה תרע"ח. תש"ו.39( "וכמ״ש בלק״ת ובסי׳ בד״ה ששת ימים" - מקו' שבהערה 
ציונים והערות

כב. הגש״פב.

נתבאר  הרי  פרק שלישי: וצריך להבין וכו': 
לעיל מעלת עבודת האדם עד שזה מוסיף גם על 
עיקרי  שינוי  זה  והרי  למעלה,  שמצד  ההמשכה 

שאכלו  המצה  בין 
ממצרים  בצאתם 
להמצה שאנו אוכלים 
צריך  וא"כ  היום, 
אומרים  מדוע  להבין 
שהמצה  בההגדה 
היא  אוכלים  שאנו 
הספיק  שום שלא  על 
עליהם  שנגלה  עד 
כולו  שזהו  כו', 
ובדרך  למעלה  מצד 
אין  וכאילו  ממילא, 
עבודת  מעלת  בה 
שהי'  כמו  האדם. 
שהמצוה  היינו  אז: 
היא  ההגדה  דאמירת 
מצרים  ביציאת  לספר 
גו'  לבנך  )"והגדת 
ממצרים"(,  בצאתי 
עוד  שנעשה  ומה 
האדם  עבודת  ע"י 
למצוות  שייך  אינו 
לספר  "והגדת" 
ועוד  אז.  שהי'  כמו 
רק  זה  אין  )ועיקר(: 
והגדת  מצות  מצד 

כן,  דאינו  שלפנינו,  להמצה  שייך  שאינו  בלבד , 
דהלא אנו מדברים גם על המצה שלפנינו "מצה זו 
שאנו אוכלים", וכנ"ל )פרק א( שלאחרי מ"ת יש 
התלבשות ה"נגלה עליהם" )מלא וא"ו( בהמצות 
שאנו אוכלים גם קודם חצות, הרי שביחד עם זה 

שאנו  דהמצה  אומרים  היאך  שלישי:  פרק 
תימה  הספיק:  שלא  שום  על  הוא  אוכלים 
מעיקרא מאי קסבר דמה עוד הו"ל למימר בעת 
לספר  לא  אם  ההגדה 
ונפלאות  הניסים  על 
ואיך  לנו,  שעשה 
קס"ד לספר על מעלת 
עכשיו.  שלנו  המצה 
נת"ל  הלא  כי  וי"ל 
בנוסח  שגם  א(  )פרק 
וכו'"  הספיק  "לא  זה 
על  מדברים  אנו 
המצה  של  המעלה 
אנו  שלכן  שלפנינו, 
שום  על  אומרים 
גם  עליהם  שנגלה 
ומאחר  חצות.  קודם 
על  )גם(  שמספרים 
והרי  המצה שלפנינו, 
יש עוד יותר מאז ע"י 
פרק  )כנ"ל  עבודה 
ב(, לכן קשה בהנוסח 
ההפכי  צד  שמדגיש 
למעלה  מצד  שהכל 
עילוי  שום  ניכר  ולא 
דמצוות לאחרי מ"ת. 

כו'  עכשיו  גם 
המעמד ומצב שהי' 
שייך  איך  תימה  אז: 
לומר כן והרי המעמד ומצב אז הי' "נגלה עליהם" 
)פרק  ע״פ משנת״ל  בזה  הנקודה  וי"ל  כפשוטו. 
וא"ו,  המלא  אודות  שאוכלים(  המצה  תוד"ה  א 
באופן  שהוא  כיון  מחימוץ  שומר  אינו  שהיום 

שמזכירים גודל הגילוי דאז, מקשרים זה גם בנוגע אלינו היום. אלא הטעם: כיון שאילו לא הוציא 
הקב"ה כו': דיצי"מ אינו בכח האדם, כדמוכח מזה שאילו לא הוציא הקב"ה כו' משועבדים היינו 
עדיין, א"כ הוא כולו כח אלקי עליון ש"נגלה עליהם", וכל עבודתנו היא מכח זה שנמשך ונקבע בנו אז, 
ו'נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה'43 - שמתחדש כח עליון זה בשביל המשך העבודה: לכן גם עכשיו 
)ובפרט בליל הפסח( כו' יש גם המעמד ומצב שהי' אז: גם לרבות, הן המעמד ומצב שלנו, כי 
גם עכשיו עדיין אנו זקוקים לכח אלקי זה לשאוב ממנו תמיד, והן המעמד ומצב של העליון הנותן 
בנו כח זה, "נגלה עליהם". ובפרט בליל הפסח, דכמו בפעם הראשונה התלבש כח זה בהמצה, כן גם 
בכל שנה כש"נזכרים ונעשים" ומתעורר מחדש ה"נגלה עליהם", הרי זה מתלבש גם בהמצה שאנו 
 אוכלים היום, מלא וא"ו, אלא שבהיותנו אחרי מ"ת מקבלים אותו גם קודם חצות בעת אמירת ההגדה. 

 פרק שלישי
להבין מה שאומרים מצה זו שאנו  וצריך 
אוכלים על שום מה על שום שלא 
הרי  להחמיץ,  אבותינו  של  בצקת  הספיק 
יש בה  המצה שאנו אוכלים )לאחרי מ"ת( 
מעלת העבודה והמעלה דקיום מצוה ]ובזה 
גופא — מצוה שלאחרי מתן תורה[, והיאך 
אומרים דהמצה שאנו אוכלים הוא על שום 
שלא הספיק להחמיץ )דזה שהוא מצה ולא 
הספיק  שלא  מפני  ממילא,  בא  הוא  חמץ 
להחמיץ(. ויש לומר הביאור בזה, כי מצות 
דיציאת  הענין  לספר  היא  יצי"מ  סיפור 
כיון  )ועיקר(א  ועוד  אז.  שהי׳  כמו  מצרים 
אבותינו  את  הקב"ה  הוציא  לא  שאילו 
לפרעה  היינו  משועבדים  כו׳  ממצרים 
בליל  )ובפרט  עכשיו  גם  לכן  במצריםכב, 
יצי"מ  לאחרי  כבר  שנמצאים  אף  הפסח( 
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

ג"כ  עיין  א. 
חי"ח  בלקו"ש 

ע' 351 ואילך.

'קיצורי מילים'

מעלת  למרות 
האדם,  עבודת 
אנו  אין 
אותה  מזכירים 
ההגדה  בעת  כי 
ה"נגלה  מאיר 
 . " ם ה י ל ע
ישנן  ומ"מ 
המעלות  כל 
ויותר  דעבודה 
מעין  גם  מזה 
דמטרת העבודה

מסורת חיים

וכו'(: דהמצוה היא  )בהסיפור  ולכן אומרים 
היום  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  ו"לראות  לספר 
ממצרים" דהיינו לחיות המעמד ומצב שהי' אז, 
ש"אילו   - שלנו  הן 
והן  וכו'",  הוציא  לא 
היינו   - שלמעלה 
ש"נגלה  עליון  הכח 
ובאופן  אז,  עליהם" 
בה"מצה  שנמצא 
אוכלים",  שאנו  זו 
זה  עליון  ובכח 
לעבדו  אנו  יכולים 
ית'. ומכיון שהוא עת 
ה"נגלה  התחדשות 
כח  הנתינת  עליהם", 
עבודה,  על  מלמעלה 
היא  ההדגשה  לכן 
וע"ז  העליון  גילוי 
בהגדה  מספרים  אנו 
לספר  מתאים  ואינו 
אז על הוספת המקבל 
מ"מ  אך  עצמו.  בכח 
מעצם  גורע  זה  אין 
שעכשיו  הענין, 
נעלה  הוא  הגילוי 
בשביל  מאז,  יותר 
העבודה  המשך 
עוד  נעלה  באופן 
בהמאמר  ולכן  יותר, 
למנות  ממשיך 
שבהמצה  המעלות 
היום.  אוכלים  שאנו 
מוסיף  מזו:  ויתירה 
כי  מעלות,  עוד 
"המעמד  החזרת 
היא  אז"  שהי'  ומצב 
עלי'  בשביל  בוודאי 
דלע"ל.  להעלי'  ועד  כנ"ל,  יותר  עוד  גדולה 
מורה  דחובה  מחובה(:  )שלמעלה  רשות 
והיא  אתעדל"ת  ע"י  הנמשכת  אתעדל"ע  על 

. ואחר חצות שמאיר הגילוי דאוא״ס בלי שום לבוש אז   . הר״ז בבחי׳ מצוה לא בבחי׳ רשות כו' 
הוא בחי׳ רשות...״ ע״ש. ועד"ז י״ל הכוונה במאמר דידן, והיינו ששניהם אמת - בחי׳ חובה ומצוה 
)אתעדל״ע שע״י עבודה(, וביחד עם זה גם רשות )אתעדל״ע מצ״ע(, אלא שמחמת התגברות הלבוש 
דמצוה, הר״ז רק מעין דבחי׳ רשות. אלא שזה גופא צריך ביאור מהו הפי׳ שמתגבר הלבוש ונק׳ מצוה 

הדבר  והוא  הראשונה.  בפעם  שהי'  מכמו  אחר 
כאן, שהגם שישנו ״המעמד ומצב שהי׳ אז״ בכל 
שנה ושנה, הנה הוא באופן אחר מכמו שהי׳ אז, 

ודוק בלישנא שבנוגע 
כותב  יצי"מ  לסיפור 
לספר  היא  שהמצוה 
"כמו שהי' אז", אבל 
ומצב  המעמד  אודות 
גם  ש"יש  רק  כותב 
אבל  אז"  שהי'  כו' 
אינו  כי  "כמו"  לא 
ממש. אופן  באותו 

וכו'  מעין  גם  בה 
)שלמעלה  רשות 
איך  תימה  מחובה(: 
שייך שניהם דאם היא 
חובה אינה רשות ואם 
חובה,  אינה  רשות 
מדובר  שלא  והגם 
חובה  ענין  על  כאן 
כ"א  בפשטות  ורשות 
בפנימיות הענינים )ב' 
באתעדל"ע  אופנים 
כאן(,  ד"ק  כבפי' 
מ"מ איך שייך שניהם 
שנאמר  והגם  יחד. 
רק  שיש  בהמאמר 
מעין דשש״פ )רשות(, 
המעין  זה  גם  מ״מ 
וי"ל  דבר.  איזה  הוא 
ימים  ששת  ד"ה  ע"פ 
..." וז"ל:  אעת"ר 
וע״כ הר״ז מצוה ולא 
רשות  דענין  רשות 
בבחי׳  שבא  הוא 
בלי  מצ״ע  אתעדל״ע 
מ״ן,  העלאת  שום 

המצוה,  דלבוש  התגברות  שיש  מאחר  וכאן 
אתעדל״ע,  אתעדל״ת  בבחי׳  הן  מצ״ע  דמצות 
הגם שיש כאן גם הגילוי דבחי׳ עצמות שבבחי׳ 
הלבוש  התגברות  מצד  מ״מ  מצ״ע,  אתעדל״ע 

ומצב  המעמד  גם  יש  תורה,  מתן  ולאחרי 
דיצי"מ  )בהסיפור  אומרים  ולכן  אז.  שהי׳ 
על  כו׳  אוכלים  שאנו  זו  מצה  שבההגדה( 
אבותינו  של  בצקת  הספיק  שלא  שום 
להחמיץ עד שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה 
וגאלם, דבהמצה שאנו אוכלים קודם חצות 
יש בה נוסף על מעלת המצה דקודם חצות 
ציווי  בקיום  התחתון  דעבודת  המעלה   —
מעלת  גם  מ״ת(,  לפני  שהי׳  )כמו  הקב׳׳ה 
המצה שאחרי חצות — המעלה דלא הספיק 
מצד  חימוץ(  בה  להיות  )שא״א  להחמיץ 
בהמצה  לזה,  ונוסף  דמלמעלה.  הגילוי 
מתן  שמצד  העילוי  גם  יש  אוכלים  שאנו 
תורה. מתן  שלאחרי  מצוה  קיום   תורה, 
המעלה  מעין  גם  בה  שיש  מזו,  ויתירה 
שהיא  פסח  של  בשביעי  מצה  דאכילת 
שהיא  מחובה(כד,  )שלמעלה   רשותכג 

מעין האכילה דלע׳׳ל.

כג. פסחים קכ, א. שו״ע אדה״ז סתע״ה סל"ב. בפסחים 
שם ובשו"ע אדה״ז שם "אף ששת ימים רשות״ )מלבד 
לילה הראשונה שהיא חובה(, אבל מכיון שזה שששת 
הענין  דעיקר  מוכח   — משביעי  נלמד  רשות  ימים 
)והמעלה( דרשות הוא בשביעי )ראה בארוכה לקו״ש 
סידור שער חהמ"צ )רפו, ב(. שער  כד.  חכ"ב ע׳ 33(. 
ביאוה"ז  ב.  כד,  להצ"צ  סהמ"צ  ואילך.  פ״כ  האמונה 
ואילך.  קסט  ע׳  תרס"ח  סה"מ  ואילך.  צה  ע'  שלו 

ובכ"מא.
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מסורת חיים

כז.  ובכ״מ.  ניסן.  כ"ב  יום  היום  כו.  י,א(.  )ב״ב  הגאולה  את  שמקרבת  כה. 
)שם,  נחלים"  לשבעה  ״והכהו  עה״פ  שם  בפרש״י  וראה  יא.  יא,  ישעי׳ 
לרמב״ם  הדרן  ראה  כט.  דאחש"פ.  הפטרה   - ט  שם,  ישעי׳  כח.   טו(. 
זו ב( שבהל׳ תשובה )ספ"ט( מביא הרמב״ם הכתוב  ויגש וכו׳ שנה  )משיחות ש"פ 
להעיר  למ"ד.  מכסים.  לים  כמים  סיומו:  גם   - הספר  ובסוף  ה',  את  דעה   ועד 
שהרמב"ם מסיים וחותם את ספרו בפסוק זה, ויום י״ד ניסן )שבו נאמר המאמר( הוא 

יום ההולדת דהרמב״ם.

שמצד  אתעדל"ע  על  מורה  ורשות  ערכה,  לפי 
עצמה שלמעלה יותר )בחי' מתנה הנז"ל(. מעין 
האכילה דלע"ל: דענין רשות בשרשו הראשון 

הוא בחי' עצמות א"ס 
בשום  מוכרח  שאינו 
שביעי  "וז״ע  דבר, 
רשות להיות שאז הוא 
עצמות  בחי׳  המשכת 
מכל  שלמעלה  א״ס 
וכידוע  כו',  הגילוים 
הוא  ש״פ  דשביעי 
ובמדרי׳  לעתיד  כמו 
אין  העליונה דעוה״ב 
כו',  ושתי׳  אכילה  בו 
ש״פ  דבשביעי  וזהו 
נא׳ עצרת לה׳ אלקיך 
כמו  לכם  נא׳  ולא 
כתיב  וגם  בשמע״צ, 
מלאכה  תעשה  לא 
אפילו  דמשמע 
נפש  אוכל  מלאכת 
בדוגמת  והיינו  כו'39, 
בו  שאין  לעתיד 
ויקבלו  ושתי׳  אכילה 
עצמות  מבחי׳  חיות 
ביום  וכמ״ש41  א״ס 
השלישי יקימנו ונחי׳ 
פנימיות  בבחי׳  לפניו 

ועצמות א״ס כו'". 

השקו"ט  של  התוכן  כל  שזהו  וי"ל  רשות.  ולא 
מלמעלה  הגילוי  האם   - העיקר  מהו  בהמאמר , 
והמסקנא  עבודה,  ע"י  אוכלים  שאנו  המצה  או 
שבעת ההגדה העיקר 
"נגלה  העליון,  הוא 
רשות,  בחי'  עליהם" 
לספר  שיש  אלא 
התגברות  של  באופן 
דמצוה  הלבוש 
והיינו לספר  ועבודה, 
עליהם"  "נגלה  על 
למצות  ששייך  כפי 
שאנו  )עבודה(  מצה 

אוכלים קודם חצות.

פרק רביעי: ע"ד שבסיום כו' בשביעי של פסח וכו': שסיום הפסח הוא בעניני הגאולה שלימה 
הבעל"ט, וצדקה הרי מקרבת את הגאולה כמ"ש בהערה כה. מצב של שמיני: ששמיני מורה על 
למעלה מעולם42. וגם בפנימיות כו' מלאה גו' מכסים: דע"י עבודתנו גם גילויים הכי עליונים הם 

באופן ששייך לעולם, כמו"כ גם הדיעה את הוי' היא הן מלאה והן מכסים43.

פרק רביעי
)כנהוג(  שמסיימים  ובפרט  רצון,  ויהי 
בנתינת צדקהכה, ע״ד שהסיום דכל 
ויתירה  פסח,  של  בשביעי  הוא  הפסח  ימי 
הוא  )בחו״ל(  הפסח  ימי  דכל  שהסיום  מזו 
הארת  גילוי  מאיר  שבו  פסח  של  באחרון 
המשיחכו, שלכן גם ההפטרה דאחש״פ היא 
בביאת המשיח ]ויש לקשר זה גם עם שמיני 
של פסח, כי בההפטרה כתיבכז ביום ההוא 

יוסיף אד׳ שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מז׳ מקומות 
של גלות )אשור, מצרים וכו׳ והשמיני איי היםא( ויביאם למצב של 
— המצב דגאולה האמיתית והשלימה[, ויקויים היעוד כח  שמיני 
בפשטות ובכל הפרטים וגם בפנימיות מלאה הארץ דעה את הוי׳ 

כמיםכט לים מכסיםל.

41( הושע ו, ב. וראה רד"ה יחיינו תרנ"ט. ובכ"מ. 42( ראה ד"ה 

ויהי ביום השמיני תשמ"ז. וש"נ. 43( עיג"כ סה"מ מלוקט ח"ה 

ע' שלו-ז. ובכ"מ.
ציונים והערות

indd   16.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:51   ז"עשת רדא א"כ
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פירוש דרך קצרה תוספת מקור חיים
מסורת חיים

ג"כ  עיין  א. 
חי"ח  בלקו"ש 

ע' 351 ואילך.

'קיצורי מילים'

מעלת  למרות 
האדם,  עבודת 
אנו  אין 
אותה  מזכירים 
ההגדה  בעת  כי 
ה"נגלה  מאיר 
 . " ם ה י ל ע
ישנן  ומ"מ 
המעלות  כל 
ויותר  דעבודה 
מעין  גם  מזה 
דמטרת העבודה

מסורת חיים

וכו'(: דהמצוה היא  )בהסיפור  ולכן אומרים 
היום  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  ו"לראות  לספר 
ממצרים" דהיינו לחיות המעמד ומצב שהי' אז, 
ש"אילו   - שלנו  הן 
והן  וכו'",  הוציא  לא 
היינו   - שלמעלה 
ש"נגלה  עליון  הכח 
ובאופן  אז,  עליהם" 
בה"מצה  שנמצא 
אוכלים",  שאנו  זו 
זה  עליון  ובכח 
לעבדו  אנו  יכולים 
ית'. ומכיון שהוא עת 
ה"נגלה  התחדשות 
כח  הנתינת  עליהם", 
עבודה,  על  מלמעלה 
היא  ההדגשה  לכן 
וע"ז  העליון  גילוי 
בהגדה  מספרים  אנו 
לספר  מתאים  ואינו 
אז על הוספת המקבל 
מ"מ  אך  עצמו.  בכח 
מעצם  גורע  זה  אין 
שעכשיו  הענין, 
נעלה  הוא  הגילוי 
בשביל  מאז,  יותר 
העבודה  המשך 
עוד  נעלה  באופן 
בהמאמר  ולכן  יותר, 
למנות  ממשיך 
שבהמצה  המעלות 
היום.  אוכלים  שאנו 
מוסיף  מזו:  ויתירה 
כי  מעלות,  עוד 
"המעמד  החזרת 
היא  אז"  שהי'  ומצב 
עלי'  בשביל  בוודאי 
דלע"ל.  להעלי'  ועד  כנ"ל,  יותר  עוד  גדולה 
מורה  דחובה  מחובה(:  )שלמעלה  רשות 
והיא  אתעדל"ת  ע"י  הנמשכת  אתעדל"ע  על 

. ואחר חצות שמאיר הגילוי דאוא״ס בלי שום לבוש אז   . הר״ז בבחי׳ מצוה לא בבחי׳ רשות כו' 
הוא בחי׳ רשות...״ ע״ש. ועד"ז י״ל הכוונה במאמר דידן, והיינו ששניהם אמת - בחי׳ חובה ומצוה 
)אתעדל״ע שע״י עבודה(, וביחד עם זה גם רשות )אתעדל״ע מצ״ע(, אלא שמחמת התגברות הלבוש 
דמצוה, הר״ז רק מעין דבחי׳ רשות. אלא שזה גופא צריך ביאור מהו הפי׳ שמתגבר הלבוש ונק׳ מצוה 

הדבר  והוא  הראשונה.  בפעם  שהי'  מכמו  אחר 
כאן, שהגם שישנו ״המעמד ומצב שהי׳ אז״ בכל 
שנה ושנה, הנה הוא באופן אחר מכמו שהי׳ אז, 

ודוק בלישנא שבנוגע 
כותב  יצי"מ  לסיפור 
לספר  היא  שהמצוה 
"כמו שהי' אז", אבל 
ומצב  המעמד  אודות 
גם  ש"יש  רק  כותב 
אבל  אז"  שהי'  כו' 
אינו  כי  "כמו"  לא 
ממש. אופן  באותו 

וכו'  מעין  גם  בה 
)שלמעלה  רשות 
איך  תימה  מחובה(: 
שייך שניהם דאם היא 
חובה אינה רשות ואם 
חובה,  אינה  רשות 
מדובר  שלא  והגם 
חובה  ענין  על  כאן 
כ"א  בפשטות  ורשות 
בפנימיות הענינים )ב' 
באתעדל"ע  אופנים 
כאן(,  ד"ק  כבפי' 
מ"מ איך שייך שניהם 
שנאמר  והגם  יחד. 
רק  שיש  בהמאמר 
מעין דשש״פ )רשות(, 
המעין  זה  גם  מ״מ 
וי"ל  דבר.  איזה  הוא 
ימים  ששת  ד"ה  ע"פ 
..." וז"ל:  אעת"ר 
וע״כ הר״ז מצוה ולא 
רשות  דענין  רשות 
בבחי׳  שבא  הוא 
בלי  מצ״ע  אתעדל״ע 
מ״ן,  העלאת  שום 

המצוה,  דלבוש  התגברות  שיש  מאחר  וכאן 
אתעדל״ע,  אתעדל״ת  בבחי׳  הן  מצ״ע  דמצות 
הגם שיש כאן גם הגילוי דבחי׳ עצמות שבבחי׳ 
הלבוש  התגברות  מצד  מ״מ  מצ״ע,  אתעדל״ע 

ומצב  המעמד  גם  יש  תורה,  מתן  ולאחרי 
דיצי"מ  )בהסיפור  אומרים  ולכן  אז.  שהי׳ 
על  כו׳  אוכלים  שאנו  זו  מצה  שבההגדה( 
אבותינו  של  בצקת  הספיק  שלא  שום 
להחמיץ עד שנגלה עליהם ממה״מ הקב״ה 
וגאלם, דבהמצה שאנו אוכלים קודם חצות 
יש בה נוסף על מעלת המצה דקודם חצות 
ציווי  בקיום  התחתון  דעבודת  המעלה   —
מעלת  גם  מ״ת(,  לפני  שהי׳  )כמו  הקב׳׳ה 
המצה שאחרי חצות — המעלה דלא הספיק 
מצד  חימוץ(  בה  להיות  )שא״א  להחמיץ 
בהמצה  לזה,  ונוסף  דמלמעלה.  הגילוי 
מתן  שמצד  העילוי  גם  יש  אוכלים  שאנו 
תורה. מתן  שלאחרי  מצוה  קיום   תורה, 
המעלה  מעין  גם  בה  שיש  מזו,  ויתירה 
שהיא  פסח  של  בשביעי  מצה  דאכילת 
שהיא  מחובה(כד,  )שלמעלה   רשותכג 

מעין האכילה דלע׳׳ל.

כג. פסחים קכ, א. שו״ע אדה״ז סתע״ה סל"ב. בפסחים 
שם ובשו"ע אדה״ז שם "אף ששת ימים רשות״ )מלבד 
לילה הראשונה שהיא חובה(, אבל מכיון שזה שששת 
הענין  דעיקר  מוכח   — משביעי  נלמד  רשות  ימים 
)והמעלה( דרשות הוא בשביעי )ראה בארוכה לקו״ש 
סידור שער חהמ"צ )רפו, ב(. שער  כד.  חכ"ב ע׳ 33(. 
ביאוה"ז  ב.  כד,  להצ"צ  סהמ"צ  ואילך.  פ״כ  האמונה 
ואילך.  קסט  ע׳  תרס"ח  סה"מ  ואילך.  צה  ע'  שלו 

ובכ"מא.
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מרומז  אולי  א. 
עי'   - אמעריקא 
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מסורת חיים

כז.  ובכ״מ.  ניסן.  כ"ב  יום  היום  כו.  י,א(.  )ב״ב  הגאולה  את  שמקרבת  כה. 
)שם,  נחלים"  לשבעה  ״והכהו  עה״פ  שם  בפרש״י  וראה  יא.  יא,  ישעי׳ 
לרמב״ם  הדרן  ראה  כט.  דאחש"פ.  הפטרה   - ט  שם,  ישעי׳  כח.   טו(. 
זו ב( שבהל׳ תשובה )ספ"ט( מביא הרמב״ם הכתוב  ויגש וכו׳ שנה  )משיחות ש"פ 
להעיר  למ"ד.  מכסים.  לים  כמים  סיומו:  גם   - הספר  ובסוף  ה',  את  דעה   ועד 
שהרמב"ם מסיים וחותם את ספרו בפסוק זה, ויום י״ד ניסן )שבו נאמר המאמר( הוא 

יום ההולדת דהרמב״ם.

שמצד  אתעדל"ע  על  מורה  ורשות  ערכה,  לפי 
עצמה שלמעלה יותר )בחי' מתנה הנז"ל(. מעין 
האכילה דלע"ל: דענין רשות בשרשו הראשון 

הוא בחי' עצמות א"ס 
בשום  מוכרח  שאינו 
שביעי  "וז״ע  דבר, 
רשות להיות שאז הוא 
עצמות  בחי׳  המשכת 
מכל  שלמעלה  א״ס 
וכידוע  כו',  הגילוים 
הוא  ש״פ  דשביעי 
ובמדרי׳  לעתיד  כמו 
אין  העליונה דעוה״ב 
כו',  ושתי׳  אכילה  בו 
ש״פ  דבשביעי  וזהו 
נא׳ עצרת לה׳ אלקיך 
כמו  לכם  נא׳  ולא 
כתיב  וגם  בשמע״צ, 
מלאכה  תעשה  לא 
אפילו  דמשמע 
נפש  אוכל  מלאכת 
בדוגמת  והיינו  כו'39, 
בו  שאין  לעתיד 
ויקבלו  ושתי׳  אכילה 
עצמות  מבחי׳  חיות 
ביום  וכמ״ש41  א״ס 
השלישי יקימנו ונחי׳ 
פנימיות  בבחי׳  לפניו 

ועצמות א״ס כו'". 

השקו"ט  של  התוכן  כל  שזהו  וי"ל  רשות.  ולא 
מלמעלה  הגילוי  האם   - העיקר  מהו  בהמאמר , 
והמסקנא  עבודה,  ע"י  אוכלים  שאנו  המצה  או 
שבעת ההגדה העיקר 
"נגלה  העליון,  הוא 
רשות,  בחי'  עליהם" 
לספר  שיש  אלא 
התגברות  של  באופן 
דמצוה  הלבוש 
והיינו לספר  ועבודה, 
עליהם"  "נגלה  על 
למצות  ששייך  כפי 
שאנו  )עבודה(  מצה 

אוכלים קודם חצות.

פרק רביעי: ע"ד שבסיום כו' בשביעי של פסח וכו': שסיום הפסח הוא בעניני הגאולה שלימה 
הבעל"ט, וצדקה הרי מקרבת את הגאולה כמ"ש בהערה כה. מצב של שמיני: ששמיני מורה על 
למעלה מעולם42. וגם בפנימיות כו' מלאה גו' מכסים: דע"י עבודתנו גם גילויים הכי עליונים הם 

באופן ששייך לעולם, כמו"כ גם הדיעה את הוי' היא הן מלאה והן מכסים43.

פרק רביעי
)כנהוג(  שמסיימים  ובפרט  רצון,  ויהי 
בנתינת צדקהכה, ע״ד שהסיום דכל 
ויתירה  פסח,  של  בשביעי  הוא  הפסח  ימי 
הוא  )בחו״ל(  הפסח  ימי  דכל  שהסיום  מזו 
הארת  גילוי  מאיר  שבו  פסח  של  באחרון 
המשיחכו, שלכן גם ההפטרה דאחש״פ היא 
בביאת המשיח ]ויש לקשר זה גם עם שמיני 
של פסח, כי בההפטרה כתיבכז ביום ההוא 

יוסיף אד׳ שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מז׳ מקומות 
של גלות )אשור, מצרים וכו׳ והשמיני איי היםא( ויביאם למצב של 
— המצב דגאולה האמיתית והשלימה[, ויקויים היעוד כח  שמיני 
בפשטות ובכל הפרטים וגם בפנימיות מלאה הארץ דעה את הוי׳ 

כמיםכט לים מכסיםל.

41( הושע ו, ב. וראה רד"ה יחיינו תרנ"ט. ובכ"מ. 42( ראה ד"ה 

ויהי ביום השמיני תשמ"ז. וש"נ. 43( עיג"כ סה"מ מלוקט ח"ה 

ע' שלו-ז. ובכ"מ.
ציונים והערות
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בס״ד. אחרון של פסח ה'תש״כ 

הנחה בלתי מוגה

יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד2, ואיתא בזהר3 על פסוק  והמשכילים1 
בי'    יפקון  כו'  זה, בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר כו' למטעם מאילנא דחיי 

מן גלותא ברחמים4. וכן איתא באגה״ק של הבעש״ט5 שענה לו מלך המשיח על שאלתו אימתי קא 
אתי מר וענה לו לכשיפוצו מעינותיך חוצה. דלפי זה הנה הפסוק והמשכילים גו' קאי על הזמן 
איתא  לכם  הזה  החודש  עה״פ7  רבה6  במדרש  אמנם  המשיח.  ביאת  שקודם  דמשיחא  דעקבתא 
דבעולם הזה הוא בחי' אירוסין, שנותן לה מתנות מועטות, ולכן לא מסר להם אלא הלבנה בלבד 
ובאותה שעה מוסר להם את הכל  נישואין,  יהיו  שנאמר החודש הזה לכם, אבל לימות המשיח 
שנאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. דמובן מזה שפסוק 
זה מדבר על הזמן שיהי' אחרי ביאת המשיח. הרי שהם מדרשות חלוקות. אמנם לפי הכלל הידוע8 
דבמציאות אין שייך מחלוקת, מובן מזה שב' הענינים הם אמת, שישנו הענין דוהמשכילים גו' 
לאחר ביאת המשיח, וגם ישנו ענין זה קודם ביאת המשיח. ועד״ז מצינו ג״כ בענין יציאת מצרים 
דכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות9, ששלימות החירות דיציאת מצרים היתה בזמן קריעת 
ים סוף, כמ״ש10 ויושע הוי' ביום ההוא גו', הנה במ״ש11 אז ישיר משה ישנם ב' פירושים12. פירוש 
לתחיית  מכאן  ישיר  אלא  נאמר  לא  שר  כמארז״ל14  הוא  הב'  ופירוש  הים13,  שירת  על  שקאי  א' 
המתים מן התורה, דמשה הוא גואל ראשון וגואל אחרון15, וזהו אז ישיר משה שקאי על שירת 
גאולה העתידה. והנה עד״ז מצינו גם במ״ש16 ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, שיש בזה ב' 
פירושים17, פירוש א' דקאי על לעתיד לבוא ופירוש ב' דקאי על קריעת ים סוף, ואני אשיר עוזך, 

1( לכללות המאמר – ראה הנסמן לקמן הערה 22. 

2( דניאל יב, ג. 

3( ח״ג קכד, ב )ברע״מ(. הובא באגה״ק רסכ״ו. 

4( כ״ה באגה״ק שם. ובזהר שם: ברחמי. 

5( נדפסה בכש״ט )הוצאת קה״ת( בתחלתו. ובכ״מ. 

6( שמו״ר פט״ו, לא. 

7( בא יב, ב. 

8( ראה שד״ח מערכת כללים מע' המ״ם כלל קסד. 

9( מיכה ז, טו. 

10( בשלח יד, ל. 

11( שם טו, א. 

12( ראה שער האמונה )לאדהאמ״צ( פכ״ט. שם פמ״ג. 

13( ראה מכילתא ופרש״י עה״פ. וראה גם שמו״ר שבהערה 17. ועוד. 

14( סנהדרין צא, ב. מקומות שבהערה הקודמת. ועוד. 

15( ראה שמו״ר פ״ב, ד. זח״א רנג, א. שעה״פ להאריז״ל פ' ויחי. תו״א משפטים עה, ב. 

16( תהלים נט, יז. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר בכל יום הקַאּפיטל תהלים המתאים לשנות חייו )אגרות-קודש אדמו״ר 

מהוריי״צ ח״א ע' לא. ח״י ע' נג. וראה גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע' שמא( – התחילו בי״א ניסן שנה זו )תש״כ( אמירת 

מזמור זה. המו״ל. 

17( שמו״ר פכ״ג, ו. 

indd   18.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:51   ז"עשת רדא א"כ



קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז./.19

לעתיד לבא שנאמר18 הנה א-ל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת י-ה, וארנן לבוקר חסדך, 
אותו בוקר של יום הדין שנאמר19 אמר שומר אתא בוקר וגם לילה. דבר אחר ואני אשיר עוזך, 
אימתי בשעה שעמדו ישראל על הים ואומרים שירה שנאמר אז ישיר משה, ומה אמרו, עזי וזמרת 
י-ה20, וארנן לבוקר חסדך, אותו בוקר שהשקפת על מחנה מצרים, שנאמר21 ויהי באשמורת הבוקר. 
דמכל זה מובן אשר הענין דכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות הוא בין בעבודת האדם, ובין 
בעצם ענין הגאולה, ובין באמירת השירה. וע״ד הב' ענינים דיציאת מצרים וגאולה העתידה, עד״ז 
ב'  שהוא  הגאולה,  שאחרי  והזמן  הגאולה  שקודם  הזמן  גופא,  העתידה  גאולה  בענין  גם  הוא 

פירושים הנ״ל בפסוק והמשכילים יזהירו גו'. 

ב' בזה  ויש  מאוד,  וגבה  ונשא  ירום  עבדי  ישכיל  הנה  כתיב23  דלעתיד  הגילויים  בענין   והנה22 
כמ״ש   הוא  ב'  ופירוש  עצמו24,  במשיח  הם  אלו  עילויים  שכל  הוא  א'  פירוש  פירושים. 

ראשוני מפרשי התנ״ך25 דקאי על כל ישראל, אשר לעתיד לבוא יהיו כל ישראל בבחינה זו. ונתבאר 
בהמאמרים דשנים הקודמות26 אשר ב' פירושים אלו מתאימים הם. דזה גופא שיהיו מעלות אלו 
דישכיל גו' וגבה מאוד בכל ישראל הוא ע״י שמלך המשיח יהי' במעלות אלו, הנה הוא יתן לכל 
ישראל את המעלות האלו, והוא ע״י לימוד התורה שמשיח ילמד תורה עם כל ישראל27. דהנה כל 
ואורייתא  ישראל באורייתא  הן ע״י התורה כמאמר28 תלת קשרין מתקשרין דא בדא  ההמשכות 
בקוב״ה סתים וגליא, הנה על ידי לימוד התורה מה שמשיח ילמד עם כל ישראל פנימיות התורה29, 
דזהו מה שמשיח נקרא רב ונקרא מלך30, ועיקר ענינו הוא שהוא מלך, היינו שעיקר אופן הלימוד 
יפעל בכל  והו״ע לימוד פנימיות התורה, הנה עי״ז  יהי' באופן של מלך  מה שילמד עם ישראל 
ישראל כל העילויים דישכיל ירום ונשא וגבה מאוד. דזהו ג״כ ענין בקיעת הנהר דלעתיד, דכמו 
שקריעת ים סוף היתה הכנה למתן תורה, דקודם מתן תורה הי' צריך להיות קריעת הים, כמו״כ גם 
לגילוי פנימיות התורה שיתגלה ע״י מלכא משיחא יצטרך להיות בקיעת הנהר שהיא הכנה לגילוי 
פנימיות התורה דלעתיד, דזהו מ״ש31 בנהר יעברו ברגל, ועי״ז יהי' גילוי פנימיות התורה עד אשר 
שם נשמחה בו32, בו בעצמותו. דהנה זה מוכרח אשר התורה שילמד משיח עם ישראל יהי' פנימיות 
התורה, דאי אפשר לומר שהלימוד יהי' גליא דתורה שהרי אמרו שכל התורה דעכשיו הוא הבל 
לגבי תורתו של משיח33, וא״כ אי אפשר לומר אשר הלימוד דלעתיד יהי' גליא, ועוד ראי'34 שהרי 

18( ישעי' יב, ב )מהפטרת אחש״פ(. 

19( שם כא, יב. 

20( בשלח שם, ב. 

21( שם יד, כד. 

22( בהבא לקמן – ראה שער האמונה פרק נו ואילך. וראה גם ד״ה הנה ישכיל עבדי תשל״ב )סה״מ פסח ח״ב ע' ר ואילך(. 

23( ישעי' נב, יג. 

24( תיב״ע עה״פ. תנחומא תולדות יד )בָאבער – כ(. זח״א קפא, ב. וראה לקו״ת צו יז, א. אוה״ת נ״ך עה״פ )ע' רסה 

ואילך(. סה״מ תרל״ה ח״א ס״ע רסה ואילך. תרח״ץ ע' ר. ובכ״מ. 

25( רש״י, רד״ק ומצו״ד עה״פ. 

26( ד״ה הנה ישכיל עבדי תשי״ז )סה״מ פסח ח״ב ע' נב ואילך(. 

27( ראה רמב״ם הל' תשובה פ״ט ה״ב. מקומות שבהערה 29. 

28( ראה זח״ג עג, א. וראה סה״מ ה'ש״ת ע' 61 בהערה. 

29( שער האמונה שם )פנ״ו )צט, א((. וראה גם לקו״ת וסה״מ שבהערה 24. 

30( ראה שער האמונה פ״ס )קה, א(. סהמ״צ להצ״צ קי, ב ואילך. אוה״ת ענינים ע' ריד ואילך. 

31( תהלים סו, ו. וראה שער האמונה פנ״ב ואילך. 

32( תהלים שם. וראה שער האמונה ספנ״ו. וראה גם תו״א בשלח סב, ד. סד, סע״ב. לקו״ת שמע״צ פט, רע״א. מאמרי 

אדהאמ״צ ויקרא ח״א ע' שפד. אוה״ת סוכות ע' א'תשס. ובכ״מ. 

33( ראה קה״ר פ״ב, א ובמ״כ שם. שם פי״א, ח. 
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איתא35  ובמ״א  רבינו,  ומשה  יקומו האבות  ובתחיית המתים  ישראל  כל  עם  ילמד  ידוע שמשיח 
שיקומו גם הצדיקים שלפני האבות, שבין הצדיקים הרי ישנם כאלו שלמדו את כל התורה כולה 
כדאיתא בגמרא36, וא״כ מה ילמד עמהם מלך המשיח, ובהכרח לומר שהלימוד יהי' שיגלה להם 
פנימיות התורה, והגילוי יהי' באופן של ראי' שלמעלה מהשגה, דראי' היא הנחה היותר עמוקה 
שבנפש, דזהו הפירוש שאופן לימודו יהי' באופן דמלך, וענין המלכות הוא למעלה מהשגה, קבלו 
מלכותי ואח״כ קבלו גזרותי37. ובזה יובן ג״כ שאין זה סותר למ״ש38 ולא ילמדו עוד איש את רעהו, 
לפי דמ״ש ולא ילמדו הו״ע אולפנא ולימוד בהבנה והשגה, אמנם מה שמשיח ילמד עם ישראל 
הוא באופן של ראי' שלמעלה מהשגה, שעז״נ39 ישקני מנשיקות פיהו, והוא טעמי תורה שיתגלה 

לעתיד. 

 ולהבין בעומק יותר הגילוי דפנימיות התורה שיתגלה לעתיד שהוא ההקדמה דבקיעת הנהר כנ״ל,
דלכאורה אינו מובן40 מה שאומרים שטעמי תורה לא נתגלו ויתגלו לעתיד דוקא, והרי גם  

עכשיו ישנו גילוי פנימיות התורה שנתגלה ע״י הרשב״י והאריז״ל והנשיאים שלאחריהם, וביותר 
אינו מובן ע״פ המבואר בזהר בכמה מקומות41 בענין לימוד התורה בגן עדן אשר כל הלימוד שם 
החידוש  ומהו  התורה  פנימיות  גילוי  ישנו  עכשיו  גם  הרי  וא״כ  דאורייתא,  ורזין  בסודות  הוא 

שיתגלה לעתיד דוקא. 

יובן42 בהקדם ביאור ענין הנהר, דבחי' נהר בכחות הנפש הוא כח הבינה. דכמו שהנהר  והענין 
ראשיתו מהמעין, כך גם האורך ורוחב דבינה ראשיתו היא מנקודת החכמה, ומשם נמשך  

ומתפשט לאורך ורוחב ההשגה דבינה, שהשגת הבינה היא ע״י המחשבה. דזהו ג״כ מה שמבואר 
במ״א43 שנהר הו״ע המחשבה, לפי שההשגה דבינה היא ע״י אותיות המחשבה דוקא. דמובן מזה 
שהיא  כמו  עצמה  החכמה  נקודת  אשר  אינו  דבינה  לנהר  החכמה  והמשכת  התפשטות  שאופן 
נמשכת ומתפשטת בבינה, כי אם שהיא מתלבשת ומתעלמת בלבוש נפרד, שהרי המחשבה הוא 
לבוש נפרד, כידוע שבלבוש המחשבה אפשר ללבוש ולפשוט מענין זה לענין אחר, וכמו״כ הוא 
גם בזה שהמחשבה מלבשת את הבינה הרי השגה זו עצמה אפשר לחשוב גם באותיות אחרים, 
וא״כ מובן שהמשכת ההשגה באותיות המחשבה היא כמו שההשגה באה ונתלבשה בלבושים. 
ויתירה מזו, הנה גם הבינה עצמה היא ג״כ לבוש לבד לנקודת החכמה, שהרי נקודה זו אפשר לבאר 
גם בסברות אחרות, ומאחר שאפשר לפשוט את הנקודה מסברות אלו ולבארה בסברות אחרות, 
הרי מובן אשר ההסברים דבינה הם מהות נפרד מנקודת החכמה, עד אשר ע״י ריבוי ההסברים יכול 
שהיא  בהיכלא44  נקודה  להיות  צריך  דלכן  הנקודה,  אל  כלל  שייכים  שאינם  כאלו  סברות  לומר 
נקודה השומרת את ההשגה שלא ילך בדרך עקלתון. אמנם גם כאשר ישנה הנקודה השומרת את 

34( שער האמונה שם )פנ״ו )צט, ב((. וראה גם לקו״ת שבהערה 24. סה״מ שבהערה הנ״ל )תרל״ה ח״א ס״ע רסו ואילך. 

תרח״ץ ע' ר ואילך(. 

35( ראה שער האמונה שם. 

36( מנחות צט, סע״ב. וראה אדר״נ פ״ו. הלכות ת״ת לאדה״ז פ״א ה״ד-ה. פ״ב ה״ב ואילך. פ״ג ה״ז. 

37( ראה מכילתא יתרו כ, ג. 

38( ירמי' לא, לג. 

39( שה״ש א, ב ובפרש״י. אותיות דר״ע אות ז. יל״ש ישעי' רמז תכט בתחלתו. 

40( בהבא לקמן – ראה שער האמונה פנ״ח )קב, א(. 

41( ראה זח״ג קסט, א ואילך )צויין בשער האמונה שם(. 

42( בהבא לקמן – ראה שער האמונה שם )קב, א ואילך(. 

43( לקו״ת צו יז, א. שה״ש יז, ג ואילך. המשך תרס״ו ע' יא. ובכ״מ. 

44( ראה זח״א ו, רע״א. תקו״ז ת״ה )יט, א(. תכ״ח )עב, ב(. ועוד. אגה״ק ס״ה )קז, א(. לקו״ת ר״פ ראה )יח, א-ב(. ועוד. 
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השגת הבינה, הרי הבינה היא מהות אחר מהחכמה, היינו שהיא לבוש להחכמה המעלמת עלי'. 

נמשכות מהשכל בענין המשכת המדות מהשכל, שאין המדות  רואים  ג״כ מה שאנו  יובן   ובזה 
עצמו כי אם ע״י ההתבוננות דוקא, דכל מה שיתבונן יותר בריבוי הסברים ובריבוי אותיות  

המחשבה, הנה עי״ז יתעוררו המדות. דלכאורה למה לא יתעוררו המדות מהשכל עצמו, דמאחר 
שהשכל עילה למדות הרי הי' צריך להיות אשר מהשכל עצמו יהיו מדות, דכאשר הוא מבין בשכלו 
שהדבר הוא טוב צריך להתעורר להדבר במדת האהבה והחסד, וכאשר הוא מבין שהדבר לא טוב 
צריך להתעורר במדת הגבורה והפחד, ולמה צריך להתבוננות דוקא. אך הענין הוא, לפי ששכל 
ומדות הם ב' מהותים הפכים זה מזה, שהמוחין הם בקרירות והתיישבות והמדות הם בהתפעלות 
התלהבות ורגש, ומאחר שהם ב' הפכים, לזאת הנה כל זמן שמאיר השכל אי אפשר להיות מדות, 
כי אם ע״י ההתבוננות דבינה דוקא שהיא לבוש המעלים על נקודת החכמה, הנה אז דוקא אפשר 
יותר  יהי'  והאותיות  ההסברים  בריבוי  יותר  שיתבונן  מה  כל  הנה  ולכן  המדות.  מציאות  שיהי' 
למציאות המדות, לפי שכל מה שיתבונן יותר יהיו יותר העלמות על השכל, וכל שהשכל יתעלם 
יותר יהי' יותר למציאות המדות. וכמו שהוא בחכמה ובינה שהבינה מעלמת על החכמה, כמו״כ 
הוא גם בהמשל דמעין ונהר, אשר כל מה שהנהר יתפשט יותר לאורך ורוחב יתעלם יותר המעין. 
וזהו ג״כ מה שחכמה ובינה נקראים בשם אב ואם שמולידים את המדות45, הנה טיפת מוח האב אף 
שהיא כח המוליד וכח ההיולי לכל הרמ״ח אברים, מ״מ הרי בציור רמ״ח אברי הגוף אין ניכר כלל 
הטיפה, דבאמת הרי ישנה הטיפה בכל הרמ״ח אברים, וכדאיתא בתניא46 שגם הצפרניים יונקים 
על  ובינה, שהבינה מעלמת  דחכמה  בהנמשל  גם  הוא  דכמו״כ  בהם,  בהעלם  היא  אך  מהטיפה, 

החכמה. 

נמשך כל המעין  ראשונה אשר  כמו שמובן בהשקפה  אינו  הנהר מהמעין  באופן המשכת   והנה 
בהנהר, וכמו״כ גם בענין טיפת האב אינו כמו שמובן בהשקפה ראשונה אשר כל הטיפה  

נמשכת ע״י בטן האם ונצטיירת בציור הולד, שהרי בהנמשל דחכמה ובינה אנו רואים אשר לא כל 
עצם  אבל  בלבד  החכמה  גילוי  רק  הוא  בהבינה  שנמשך  דמה  להבינה,  נמשכת  החכמה  נקודת 
החכמה הרי היא למעלה מהבינה ונשארת בהעלם, והיא סתימא דכל סתימין ושכל הנעלם מרעיון 
המחשבה, דכמו״כ הוא גם במעין ונהר אשר זה מה שנמשך להנהר הוא רק המעין הגלוי, אבל 
המעין החתום הקשור בהתהום אינו נמשך בהנהר, וכמו״כ הוא גם בענין הטיפה, דמה שנמשך 
בהבן הוא רק הגילוי בלבד, אבל בחי' חי' יחידה נשאר בבחי' מקיף והעלם. דמזה מובן אשר בכדי 
יכולים להגיע עד בחי' מעין  דבינה, שאז  דוקא בהסרת העלם הנהר  להגיע לעצם החכמה הוא 
חתום, וגם כשמגיעים בהמעין גלוי, הרי גם הוא מצד עצמו )טרם שנמשך בנהר( הוא מים חיים. 

זה בתוספות ביאור47, יובן מהענין דראי' ושמיעה דאינו דומה שמיעה לראי'48, היינו דגם  ולהבין 
ר  ש א שומע איזה דבר בכל פרטיו והדבר מצטייר אצלו הנה גם אז אינו דומה לראי', ולכן אנו כ

רואים דכאשר שומע איזה דבר ומצטייר אצלו בכל פרטיו ואח״כ הוא רואה את הדבר, הנה גם 
כאשר בראייתו לא נתחדש אצלו מאומה, כי כל הפרטים מתאימים עם מה ששמע כו', בכל זאת 
הרי הוא מתפעל ביותר ע״י הראי', דלכאורה מה נתחדש אצלו בזה והרי גם קודם ידע את כל פרטי 
הדבר, אך הענין דאינו דומה שמיעה לראי'. וההפרש ביניהם הוא דבשמיעה הרי בתחילה הוא 

45( ראה תניא פ״ג )ז, סע״א(. 

46( פ״ב )ו, ב(. 

47( בהבא לקמן – ראה שער האמונה פנ״ט )קב, סע״ב ואילך(. 

48( ראה מכילתא יתרו יט, ט. לקח טוב שלח יג, יח. וראה גם תו״א משפטים עה, א. המשך וככה תרל״ז )קה״ת, תשע״ג( 

פל״ג )ע' לד-ה( ופנ״ז )ע' סה-ו(. לקו״ש ח״ו ע' 121. וש״נ. 
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ע״י  אצלו  בא  שהכלל  ומכיון  הכלל.  את  יודע  הוא  ומזה  פרט,  אחרי  פרט  הפרטים,  את  שומע 
הפרטים, הרי אינו תופס בעצם הכלל כי אם כמו שהכלל נבנה מהפרטים, שאין זה הכלל עצמו. 
משא״כ בראי' הרי מיד בסקירה ראשונה הוא תופס בכל הפרטים, והיינו שהוא תופס בהכלל עצמו 
)לא כמו שנבנה מפרטים( עד שתופס גם בעצם הדבר שלמעלה גם מבחי' כלל לפרטים. וזהו טעם 
ההתפעלות שנעשה ע״י הראי', דהגם שגם מקודם ידע את כל הפרטים ע״י השמיעה, אמנם ע״י 

הראי' נתחדש לו ידיעת העצם, שזה לא הי' לו בתחילה, ומזה הוא ההתפעלות. 

יובן ג״כ מה דאיתא בלקו״ת49 שהאריז״ל הי' מנמנם ומרחשין שפתיו וראה בפרשת בלק  ובזה 
ובלעם מה שהי' צריך לדבר ס' או פ' שנה50. דלכאורה תמוה איך יכול לתפוס במחשבתו  

ומה  מהדיבור  נעלית  היא  שהמחשבה  היות  דעם  שנה,  פ'  או  ס'  לדבר  שצריך  מה  א'  בשעה 
שבמחשבה היא בסקירה אחת הנה בדיבור מתפרט לכמה פרטים, אבל אחרי כל זה הרי המחשבה 
והדיבור הם בערך זה לזה, וכמו כלל ופרט, דעם היות שהכלל היא נקודה אחת ואח״כ מתפרט 
לריבוי פרטים, מ״מ הרי הכלל והפרט הם בערך זה לזה, וכל מה שהפרטים יתרבו יותר, הרי זה 
ניכר גם בהכלל, שהכלל הוא יותר גדול, דכמו״כ הוא גם בענין המחשבה ודיבור שהם בערך זה 
זה בערך כלל.  לזה, אבל שיתפוס במחשבה בשעה א' מה שצריך לדבר ס' או פ' שנה הרי אין 
והענין הוא לפי שאצל האריז״ל הי' הגילוי בבחי' ראי', דעם היות שלא הי' אצלו ראי' דנבואה 
יותר, דזהו ענין חכם עדיף  והוד51, והאריז״ל השיג למעלה  שהרי הראי' דנבואה הוא רק בנצח 
מנביא52, שמזה מוכרח שהי' אצלו רק ראי' דהשגה לבד, אמנם גם בראי' שמצד השגה ישנם ב' 
מדריגות. בחינה א' הוא ראיית עין השכל שבא לאחר נקודת התמצית, דבחינה זו מאחר שהיא באה 
הראי'  בחי'  אמנם  הפרט.  על  הכלל  כמעלת  והיא  לפרטי ההשגה  שייכת  היא  הרי  מצד ההשגה 
ראי' דחכמה שהיא  בחי'  הי'  האריז״ל  ואצל  הכלל,  ראיית העצם שלמעלה מבחי'  היא  דחכמה 

ראיית העצם, שבאין ערוך להשגה כלל. 

ב' חילוקים בין ראי' לשמיעה, חילוק א' דבשמיעה תופס את הדבר פרט שישנם בכללות   וזהו 
אחרי פרט ובראי' רואה הכל בסקירה אחת, וחילוק ב' דבראי' יש תוקף ההתפעלות בהדבר  

עד שאפשר להיות כליון הנפש ע״י ראי' משא״כ בשמיעה. דב' חילוקים אלו תלויים זה בזה, והיינו 
דלהיות שבראי' הוא תופס את העצם )דמשום זה הוא תופס את הכל בסקירה אחת(, לכן הנה עצם 
הדבר פועל גם על עצם נפשו, שעצם נפשו מתקשרת בעצם הדבר, עד שנכלה נפשו בזה, משא״כ 

בשמיעה. 

 ובזה יובן53 מה שמשיח יגלה פנימיות התורה, דלכאורה הרי גם עכשיו ישנו גילוי פנימיות התורה,
אך הענין הוא דכללות ההפרש בין גליא דתורה לפנימיות התורה הוא, דגליא דתורה הוא  

בהגבלה, וכנ״ל שהיו כאלו שלמדו את כל התורה כולה, הרי שהיא בהגבלה, משא״כ בפנימיות 
התורה כתיב54 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, שהיא בלי גבול. ולזאת הנה גם פנימיות התורה 
כאשר היא באה ומתצמצמת בלבושי השגה, שאז היא בהגבלה, אינה אמיתית ענין פנימיות התורה, 
כי אם היא ג״כ בכלל גליא דתורה, אלא שהיא הפנימיות של הגליא. דזהו לשון פנימיות התורה, 

49( צו יז, ב מפע״ח שער )טו( קשעהמ״ט פ״א. וראה גם סה״מ תרל״ה שם )ע' רסט(. תרח״ץ שם )ע' רא(. וש״נ. 

50( ראה הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסה״מ תש״א ע' 133. וראה סה״מ תרפ״ט ע' 108 הערה 18. 

51( שער רוה״ק להאריז״ל דרוש א )יא, ב – בהוצאת אה״ק, תשמ״ה(. ובכ״מ. 

52( ב״ב יב, א. ראה אגה״ק סי״ט )קכז, ב(. לקו״ת פקודי ו, ד. ויקרא ה, סע״ד. מאמרי אדה״ז הקצרים ע' שנה. פירוש 

המלות )לאדהאמ״צ( פמ״ב. סה״מ במדבר ח״ב ע' רעט. וש״נ. 

53( בהבא לקמן – ראה שער האמונה פ״ס )צד, ב ואילך(. 

54( איוב יא, ט. 

indd   22.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:52   ז"עשת רדא א"כ



קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז./.23

דלשון פנימיות מורה שהיא פנימיות של החיצוניות, ולזאת הרי ישנה גם כמו שהיא בהחיצוניות, 
וההתחדשות דמשיח תהי' שיגלה  פנימיות התורה כמו שהיא בהשגה.  דבכללות הו״ע התגלות 
ראי'  בבחי'  יותר  ולמעלה  דחכמה  ראי'  בבחי'  גבול,  בלי  שהיא  כמו  התורה  פנימיות  אמיתית 
הנה  הים,  בקיעת  היתה  תורה  למתן  שההכנה  דכמו  הנהר.  בקיעת  ע״י  יהי'  זה  וגילוי  מוחשית. 
כמו״כ ההכנה לגילוי פנימיות התורה שיתגלה לעתיד, היא בקיעת הנהר, ההעלם דבינה. דעכשיו 
שהיתה רק בקיעת הים ונהר עומד במקומו, הרי ישנו להעלם הנהר שהוא הגבלת ההשגה, דהגם 
שאצל האריז״ל הי' הגילוי בבחי' ראי' דחכמה כנ״ל, הרי גילוי זה לא הי' אצל כולם כי אם רק אצל 
האריז״ל כו', וגם אצלו לא הי' זה סדר קבוע, אך לעתיד, ע״י בקיעת הנהר, יהי' הגילוי אצל כל 
בחי'  יהי'  ולעתיד  אירוסין  הוא  שעכשיו  מה  ג״כ  דזהו  מוחשית.  בראי'  עד  ראי'  בבחי'  ישראל 
נישואין, דנישואין הוא המשכת הטיפה, היינו המשכת הפנימיות והעצם, דמשיח יגלה פנימיות 
אבא פנימיות עתיק55, וגם פנימיות עתיק כמו שהוא במקומו56, דזהו בנהר יעברו ברגל שם נשמחה 

בו, שע״י בקיעת הנהר יהי' נשמחה בו, בו בעצמותו. 

הגילויים שכל  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  בענין  המאמר  בתחילת  נת״ל   והנה 
דלעתיד, התחלתם היתה בשעת יציאת מצרים. דמזה מובן שבשעת קריעת ים סוף הי' כבר  

בהעלם גם בקיעת הנהר דלעתיד, וכדאיתא במכילתא57 דבשעת קריעת ים סוף נבקעו כל המימות 
ענין  דזהו  בזה,  זה  קשורים  השתלשלות  דסדר  המדריגות  כל  דהנה  הוא,  והענין  שבעולם. 
השתלשלות מלשון שלשלת58, שגם טבעת התחתונה יש לה שייכות עם טבעת היותר עליונה, ולכן 
הנה כשנעשה שינוי בבחינה היותר תחתונה הנה מצד זה נעשה שינוי בכל סדר ההשתלשלות עד 
לבחינה היותר עליונה. ויובן זה ע״ד דוגמא מכחות הנפש, שכח היותר עליון הוא כח הרצון. אך 
אין הכוונה שהרצון הוא העצם ואין למעלה ממנו, שהרי אנו רואים שיש שינויים ברצון דלפעמים 
רוצה בדבר זה ולפעמים רוצה דבר הפכי, עד שגם ברצון עצמי ורצון טבעי יש ג״כ שינויים, וכמו 
באהבת האב אל הבן הרי לפעמים הוא כובש את רצונו ואהבתו, וכמו שאומרים59 שכבש אברהם 
אבינו את רחמיו מעל בן יחידו לעשות רצונך, דמזה מובן שהרצון אינו עצם הנפש. אך לאידך גיסא 
הרי ידוע60 ונתבאר ג״כ במאמרים הקודמים61 שהרצון אינו מציאות לעצמו כמו שארי הכחות, כי 
אם שהוא מרוצת והמשכת הנפש. ולכן הנה אחרי סילוק הנפש מהרצון לא נשאר ממנו מאומה, 
לפי שכל מציאותו היא מרוצת הנפש. אך אין הכוונה שהנפש עצמו נמשך בהרצון, שהרי הרצון 
אינו העצם כנ״ל, כי אם שבחינה היותר תחתונה שבנפש מתצמצמת ומתלבשת בהרצון. וכמו״כ 
הוא גם ההמשכה מרצון לשכל, הרי אנו רואים דכאשר הרצון הוא בתקפו אינו שייך להשכל כלל, 
ולאידך גיסא הרי אמרו62 לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ, שע״י הרצון יצליח יותר בהשגת 
השכל, דמזה מובן שאופן ההמשכה מרצון לשכל הוא ג״כ ע״י צמצום. וכן הוא ג״כ ההמשכה 

55( ראה פע״ח שער )ז( הק״ש פט״ו. לקו״ת נצבים מט, ד. הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בקונטרס לימוד 

החסידות פ״ג )ע' 6. אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ג ע' שלה-ו. ובשינויים קלים – סה״מ ה'ש״ת ע' 49-50(. וש״נ. 

וראה רמ״ז לזח״ג קעו, ב. ד״ה והי' ביום ההוא גו' והחרים תשכ״ב )סה״מ פסח ח״ב ע' קכז ואילך(. 

56( ראה ד״ה ויצא וד״ה וישלח תרס״ו )המשך תרס״ו ע' צה ואילך. שם ע' קא ואילך(. סה״מ תער״ב-תרע״ו ע' כה-כו. 

תרצ״ו ע' 9 )קונטרסים ח״ג ע' קסג(. 

57( בשלח יד, כא. 

58( תו״א בשלח סד, ב. מג״א צ, א. לקו״ת ואתחנן יב, א. ברכה צה, ב. שה״ש מב, ב. סה״מ תרפ״ט ע' 123. וש״נ. 

59( בברכות השחר )רבש״ע כמו שכבש(. 

60( המשך תרס״ו ע' לט. תער״ב ח״א ע' פו ואילך. ח״ב ע' א'קנו ואילך. המשך ר״ה תרצ״ד פכ״ו )סה״מ תשי״א ע' 

118(. ועוד. 

61( ד״ה בלילה ההוא )סה״מ פורים ע' קה(. וראה גם ד״ה הפך ים ליבשה תשי״ט )סה״מ פסח ח"ב ע' קו-ז(. 

62( ע״ז יט, א. 
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משכל למדות שהם ב' מהותים הפכים כנ״ל, שהשכל הוא בקרירות ומנוחה והמדות הם בהתפעלות 
ותנועה, הנה המשכת השכל למדות היא ע״י צמצום. וכן גם המשכת המדות לדיבור, שהמחשבה 
הם  כשהמדות  הרי  להמדות,  לבוש  הוא  הדיבור  ובפרטיות  והמדות,  השכל  לבושי  הם  ודיבור 
יכול לחשוב  אינו  וגם  דיבור מסודר  יכול לדבר  ומכל שכן שאינו  כלל  יכול לדבר  אינו  בתקפם 

מחשבה מסודרת, דמזה מובן שהמשכת המדות לדיבור היא ע״י צמצום. 

צמצום. ע״י  היא  למדריגה  ממדריגה  ההשתלשלות  דסדר  שההמשכות  למעלה,  גם  הוא   ועד״ז 
המוח,   שעל  קרום  שהו״ע  לחכמה  הכתר  שבין  הפרסא  פרסאות,  הג'  הו״ע  דבכללות63 

הפרסא שבין המוחין להמדות והו״ע מיצר הגרון, והפרסא שבין ז״א למלכות והו״ע מיצר החזה. 
והנה קריעת ים סוף הוא בקיעת מיצר החזה. דים הו״ע המלכות כידוע, וקריעת ים סוף היא בקיעת 
ההעלם דמלכות, שמצד בקיעה הלזו האיר עלמא דאתכסיא בעלמא דאתגליא ועלמא דאתגליא 
נתעלה בעלמא דאתכסיא. אמנם להיות שכל המדריגות דהשתלשלות קשורים זה בזה, וע״י השינוי 
הי'  סוף  ים  לזאת הנה בקריעת  עליונה,  היותר  גם בבחינה  נעשה שינוי  היותר תחתונה  בבחינה 
בהעלם גם בקיעות הפרסאות היותר עליונות, דזהו שנבקעו כל המימות שבעולם64, אלא שכל זה 
נשאר במקומו,  רק בקיעת ההעלם דמלכות, אך העלם הנהר  הי'  בגילוי  ומה שהי'  הי' בהעלם, 
ולזאת הי' אז גילוי הארה בלבד וגם זה הי' רק לפי שעה, אמנם בפנימיות ובהעלם הי' בזה גם 

בקיעת הנהר דלעתיד, אלא שעכשיו הוא בהעלם עדיין ולעתיד יהי' זה בגילוי. 

כל הגילויים דלעתיד תלויים במעשינו ועבודתנו עכשיו65. ולכן הנה גילוי פנימיות התורה  והנה 
שיתגלה ע״י מלך המשיח, הנה ההתחלה בזה צ״ל עכשיו )וכנ״ל שמשעת קריעת ים סוף  

הותחל ענין בקיעת הנהר דלעתיד(, דזהו ב' הפירושים במ״ש והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע גו', 
דפירוש המדרש הוא שקאי על גילוי פנימיות התורה שיהי' לעתיד, ופירוש הזהר הוא דקאי על 
גילוי פנימיות התורה עכשיו שהיא הכנה לגילוי פנימיות התורה דלעתיד. וזהו ג״כ ב' הפירושים 
במ״ש ואני אשיר עוזך גו', דפירוש א' הוא דקאי על הגילוי דקריעת ים סוף )שמאז הותחל גילוי 
י-ה, דעז הוא התורה שהיא עוז  פנימיות התורה בהאופן כמו שהוא עכשיו(, וכמ״ש עזי וזמרת 
לנפש האלקית66, והוא גליא דתורה, וי-ה הם נסתרות היינו גילוי פנימיות התורה כמו שהיא בבחי' 
גליא, היינו בהשגה, ופירוש הב' הוא דמ״ש ואני אשיר עוזך קאי על הגילוי דלעתיד, שמשיח יגלה 
גליא  המשיח  להם  יגלה  דתורה  גליא  עדיין  למדו  שלא  דלאלו  התורה,  ופנימיות  דתורה  גליא 
דתורה, דזהו תשבי יתרץ קושיות ואבעיות67, אמנם עיקר הגילוי שיתגלה על ידו הוא גילוי פנימיות 
התורה. ויש לומר בדרך אפשר שהגילוי דראי' שהי' אצל האריז״ל הוא אותו הגילוי שיהי' לעתיד, 
אלא שאז הי' לפי שעה וההתחדשות דלעתיד יהי' אשר כל ישראל יהיו בבחינה זו בסדר קבוע, 

דזהו והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

63( בהבא לקמן – ראה שער האמונה פס״ז )קג, סע״ב ואילך(. 

64( מכילתא ופרש״י בשלח יד, כא. 

65( תניא רפל״ז. 

66( ראה תו״א יתרו סז, סע״א ואילך. סה״מ שמות ח״ב ע' קב. וש״נ. 

67( תויו״ט סוף מס' עדויות. של״ה תט, א. – ע״פ זח״ג כח, א. וראה גם ערוך השלם בערכו.
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סדר קרבן פסח

ב'סדר קרבן פסח' הנאמר בערב פסח אחר תפילת המנחה, מפורט הסדר של הקרבת קרבן פסח.

חלק מסדר הקרבת הקרבן, הוא אמירת ההלל מתוך שירה ותקיעות. וכך נאמר ב'סדר' "ובעוד 
כלם,  שיקריבו  קודם  אותו  גמרו  אם  ההלל.  את  קוראין  האימורים,  את  ומקריבין  שוחטין  שהם 

שונים אותו, ואם שנו, שלשו. על כל קריאה תוקעין ג' תקיעות, תקיעה תרועה תקיעה".

ובביאור דברי ה'סדר' כותב הרבי:

תוקעין - הכהנים בחצוצרות  )במדבר י, ח-י. תמיד פ"ז, מ"ג(.

ובביאור הדברים, והדגשתו של הרבי1:

במקורות שהביא הרבי, מוצאים אנו את המצווה על הכהנים לתקוע בחצוצרות – 

המקור הראשון שמביא הרבי, הוא  במדבר י, ח-י. 

ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם: }ט{ ְוִכי ָתבֹאּו  ֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחּקַ ושם נאמר "}ח{ ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ּבַ

ם ֵמֹאְיֵביֶכם:  ְעּתֶ ם ִלְפֵני ה' ֱאלֹקיֶכם ְונֹוׁשַ ְרּתֶ ֲחצְֹצרֹת ְוִנְזּכַ ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ּבַ ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ ִמְלָחָמה ּבְ

ְלֵמיֶכם ְוָהיּו  ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ }י{ ּוְביֹום ׂשִ

רֹון ִלְפֵני ֱאלֹקיֶכם ֲאִני ה' ֱאלֹקיֶכם". ָלֶכם ְלִזּכָ

מפסוקים אלו למדנו, אשר:

הכהנים, הם אלו שתוקעים בחצוצרות. א. 

מצוות התקיעה קיימת בעת הקרבת הקרבנו תבמועדים. על כן בעת הקרבת הפסח, יש לתקוע  ב. 
בחצוצרות.

המקור השני שמביא הרבי, תמיד פ"ז, מ"ג.

ְלַחן ַהֲחָלִבים  ֵני כֲֹהִנים עֹוְמִדים ַעל ׁשֻ במשנה זו מתואר סדר הקרבת קרבן התמיד, שם למדנו ש"ּוׁשְ

ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו". ָיָדם, ּתָ ֶסף ּבְ ל ּכֶ י ֲחצֹוְצרֹות ׁשֶ ּתֵ ּוׁשְ

 מכאן רואים, שהכהנים עומדים בעת הקרבת הקרבן, ותוקעים בחצוצרות.

1( להעיר, אשר בקטע הקודם "קוראין את ההלל – הלוים', נערך דיון גדול ונרחב על צדקת פירושו של הרבי, לאחר 

שהרב זווין עורר בשאלה על קביעתו של הרבי ש'הלווים' הם אלו שקראו. ומכאן נראה עד כמה יש לדקדק בכל קביעה 

הנראית אפילו פשוטה בדברי הרבי בהגדה, ולראות כיצד מסתתרים חידושים והגדרות נפלאות בדברי ההגדה, במילותיו 

הקצרות של הרבי. וכדלהלן.
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◆ ◆ ◆

אלא שיש להבין בלימוד פיסקא זו:

שהכהנים   – ברורים  הפסוק  דברי  הרי  תמיד,  למסכת  המקור  ציון  של  בתוספת  יש  צורך  מה 
תוקעים בחצוצרות. ואדרבה, דברי המשנה נסובים על 'תמיד של שחר', ולא על הקרבת קרבנות 

המועדים, וא"כ הם אינם נוגעים לענייננו.

כדי להבין זאת, יש להבחין שהרבי מבליע כאן חידוש בתוך דבריו הקצרים.

ן  ְרּבָ ַעת ַהּקָ ׁשְ ֲחצֹוְצרֹות ּבִ ים ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ּתֹוְקִעים ּבַ י ֳחָדׁשִ ם ּוְבָראׁשֵ ּלָ יֵמי ַהּמֹוֲעדֹות ּכֻ כתב הרמב"ם2 "ּבִ

ם  ּוְתַקְעּתֶ יֶכם  ָחְדׁשֵ י  ּוְבָראׁשֵ ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ְמַחְתֶכם  ׂשִ 'ּוְביֹום  י-י(  )במדבר  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יָרה  ׁשִ אֹוְמִרין  ם  ְוַהְלִוּיִ

ֲחצְֹצרֹות". ּבַ

והנה, המנחת חינוך3 העלה תמיהה: הרי במשנה4 למדנו ש"שופר של ראש השנה של יעל פשוט 
ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר. 
ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע שופר מקצר וחצוצרות 
 – והריעו  תקעו  המקדש  שבבית  למדנו,  המשנה  מדברי  בחצוצרות".  היום  שמצות  מאריכות 

בחצוצרות ובשופרות.

ובגמרא דרשו זאת מהפסוק "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה". היינו שכל תרועה 
כוללת בתוכה חצוצרות ושפרות, שהרי נאמר 'בחצוצרות וקול שופר'. א"כ מדוע פסק הרמב"ם, 

שרק במועדות ובתעניות תוקעין בשופרות. היה צריך להיות כמו כן, בכל יום ויום?

ואכן, יש מהראשונים שמשמע מדבריהם שמצוות תקיעת השופרות יחד עם החצוצרות בבית 
המקדש, הינה בכל יום ובכל קרבן. ומקורן מדברי חז"ל הללו.5

אולם, כוחו של הרמב"ם גדול מדברי המשנה, המתארת בפרוטרוט את סדר הקרבת התמיד, ולא 
מזכירה את תקיעת השופרות, אלא רק את החצוצרות.

לאחר הבהרת הסוגיא – מובן, אשר בדברי הרבי, ישנן שתי הבהרות חשובות:

מי התוקע? הכהנים. א. 

במה תוקעים? מדגיש הרבי 'חצוצרות'. כלומר, דווקא בהן, ולא בשופרות. ב. 

בזה מובן, מדוע אינו מסתפק לציין לפסוקים, אלא גם למשנה העוסקת בדיני 'תמיד של שחר', 
ולא בדיני קרבן פסח. מאחר ומשם ראייתו, שדברי הרמב"ם הם עיקר - אשר אין תקיעה בשופרות, 

בזמן הקרבת הפסח.6

2( הלכות כלי המקדש והעובדים בו פ"ג, ה"ה.

3( מצוה שפ"ד.

4( ר"ה כז,א

5( נסמנו באנציקלופדיה תלמודית ערך 'חצוצרות'. ועיי"ש.

6( ע"פ הנ"ל, אולי ניתן לבאר דיוק נוסף:

ובהקדים, על אף שכתב הרבי )אג"ק חכ"ו, ע' מב( "אין לדייק כ"כ בהפיסוק שבהגש"פ עם הלקו"ט הנדפסת" - הרי מכאן 

למדנו שיש לדייק בדרך כלל, אולם לעיתים שלא מוצאים הסבר לדברים – ניתן לומר ש'אין לדייק'..

ולענייננו:

בציון המקור הראשון כותב הרבי "במדבר י, ח-י". דבר רגיל הוא, במכתבי הרבי ובשיחות קודש, אשר הסימן 'מקף', 

כזה: ) - ( משמש כהוראה על כך, שיש ללמוד את כל הקטע, מהפסוק הראשון ועד לאחרון. וכמו"כ כאן, בציון לפסוקים 
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ושוב רואים בהגדתו המופלאה של הרבי, כיצד כל מילה וכל ציון מקור, נושאים בתוכם את 
חידושיו והגדרותיו של מלכנו.

"ח-י" כוונת הדברים שנראית מסגנון הציון, הוא ששלושת הפסוקים, מלמדים אותנו על תקיעת הכהנים בחצוצרות.

אולם, פסוק ט', אין בינו ובין הנושא הנידון, ולא כלום? שהרי הוא עוסק בתקיעת הכהנים בזמן המלחמה, ומהו קשור 

לנדו"ד. והיה מתאים יותר לציין, במדבר י, ח,י. 

נראה שבציון לפסוק ט', מביא הרבי הוכחה ניצחת לשיטת הרמב"ם, ומסיר את קושיית המנ"ח.

עם  יחד  בשופרות  תקיעה  מחייב  הפסוק  אמנם  והסברו:  הרמב"ם,  שיטת  את  לבאר  נעמד  כו,ב(  )ר"ה,  אמת,  בשפת 

החצוצרות, אבל רק בשעת 'תרועה' – שהרי דברי הפסוק נסובים על המילים 'הריעו לפני המלך ה'. על כן, הבינו הראשונים, 

שרק בר"ה ובתעניות יש להשתמש בשני הכלים – שהרי שם נאמר לשון 'תרועה'. משא"כ במועדות ובקרבנות הרגילים, אין 

לתקוע בשופרות - מאחר ובהם לא נאמר לשון תרועה.

יתכן, שלכן ציין הרבי לפסוק ט', אשר בו נאמר שבעת מלחמה יש להריע - ללמדנו שמשלושת הפסוקים הללו יחד, למדנו 

'כלל'; בתעניות, מריעים. ]היינו, תוקעם בחצוצרות ובשופרות[ ובמועדות, תוקעים ]בחצוצרות בלבד[.

ומזה, עולים דברי הרבי 'תוקעין – הכהנים בחצוצרות' בהירים ומוכחים.
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מעשה ברבי אליעזר

מעשה ברבי אליעזר. פיסקא זו ישנה כבר בסדר הגדה של רע"ג ]רב עמרם גאון[ ונזכרת בתוד"ה 
דחשיב )כתובות ק"ה, א( וד"ה אמר )ע"ז, מ"ה, א(. 

ספ"י  תוספתא  וראה  מדרש.  בשום  מצאתי'  לא  ולע"ע  הפסח1.  לאגדת  מקומה  מציין  ובתוס' 
זו בר"ג בלוד שעסקו בהלכות הפסח כל הלילה כו'. ]מעשה ברבן גמליאל  דפסחים מעשה כעין 
זונין בלוד, והיו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות  וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן 

הגבר, הגביהו מלפניהם ונועדו והלכו להן לבית המדרש[.

בר"א ]רבי אליעזר[ ור"י ]רבי יהושע[ וראב"ע ]רבי אלעזר בן עזריה[ ורע"ק ]רבי עקיבא[ ור"ט 
]רבי טרפון[. 

יש לבאר את סדר דורות התנאים הללו, בכדי להבין את הדיון של הרבי בסדר ישיבתם בליל 
הסדר:

רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניא ורבי טרפון – היו מתלמידיו המובהקים והגדולים 
של רבי יוחנן בן זכאי, ונחשבו מגדולי תנאים של אותה התקופה. 

רבי עקיבא, היה תלמידם של שלושת התנאים הללו, וינק מהם תורה. כשלאחר מכן, היה לגדול 
הדור הבא, עד שאמרו 'כולהו אליבא דרבי עקיבא'.

רבי אלעזר בן עזריה, היה מן הצעירים שבחבורה – ואף על פי כן, הקדימו למנותו לפני רבי 
עקיבא. 

על תמיהה זו, עונים כבר התוס' ומביאם כאן הרבי:

מקדים ראב"ע לרע"ק מפני שהי' ממשפחה מיוחסת ונשיא )תוס' כתובות שם2(. 

אלא שתמיהה נוספת עולה כאן, מדוע נמנה רבי טרפון אחרי רבי עקיבא, בה בשעה שמשמע 
)כתובות פד:( שהיה מרבותיו3?

1( להעיר, מפיסקא ד"ה 'הגדה' שם דן הרבי האם השם של ההגדה – הוא 'הגדה' או 'אגדה'. ומביא שם מתוס' זה, מקור 

לאלו הגורסים 'אגדה'. והיינו, שכוונת התוס' כאן איננה למדרש מסויים הנקרא 'אגדת הפסח', אלא ל'הגדה של פסח' שלנו, 

אלא שמכנה אותה בשם 'אגדת הפסח'. 

2( מעשה ברבי אליעזר ור' יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור''ע - אע''פ שר''ע היה חשוב מרבי אלעזר בן עזריה שהוא היה 

ראש לחכמים  . .  ואפילו הכי מזכיר ר' אלעזר ברישא - והיינו טעמא שהיה ממשפחה מיוחסת יותר מר''ע, שהיה עשירי 

לעזרא. וגם בשביל נשיאותו.

3( בגמרא שם, דנו במחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, האם "הלכה כר''ע מחבירו ולא מרבו" או "הלכה אפי' מרבו". הרי 
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ברק  בבני  זה  שאירע  מפני  הוא  שם(4  בע"ז  התוס'  )וכקושית  לר"ט  רע"ק  שמקדים  דהא  וי"ל 
שרע"ק הוא מרא דאתרא שם )סנהדרין לב, ב(.5

רבי  . אחר   .  . לישיבה  "ת''ר צדק צדק תרדף, הלך אחר חכמים  סנהדרין שם, איתא  במסכת 
עקיבא לבני ברק". מכאן למדנו, שרבי עקיבא היה, ואב בית הדין בבני ברק6 וכן ראש הישיבה7.

מכיוון שכן, מנו אותו לפני רבי טרפון. מאחר והיה לו יתרון בהיותו רב העיר.

אלא שצריך להבין, מדוע לא מנו אותו לפני רבותיו האחרים – רבי אליעזר ורבי יהושע, שהרי 
הוא ה'מרא דאתרא'? על כך מבאר הרבי:

ובכ"ז אינו מקדימו לר' יהושע, ומכל שכן לר"א8, כי ר"י הי' רבו של רע"ק9,

רבי יהושע, היה רבו של רבי עקיבא בכל משך הזמן. ומחמת שכך, אין זה מתאים למנותם לאחריו. 

משא"כ ר"ט שאף שהי' רבו אבל אח"כ )כן י"ל. ובזה יובן בטוב הש"ס כתובות פ"ד, ב(10 נעשה 
חברו )ראה סה"ד מע' ר"ט וש"נ(.

בקטע זה מניח הרבי את חידושו:

אין כל סתירה בין הגמרות – אשר פעמים מוזכר רבי טרפון בתור רבו של רבי עקיבא, ופעמים 
רבי עקיבא מוזכר לפני רבי טרפון.

מאחר ובתחילה היה רבי טרפון רבו של רבי עקיבא, ולאחר שנתעלה רבי עקיבא בתורה – הפך 
להיות חבירו של רבי טרפון. על כן, כאשר החכמים הסבו לשלחן הסדר בעירו של רבי עקיבא, מנו 

את רבי עקיבא לפני רבי טרפון.

הסבר זה, מבאר את הסדר ש'בעל ההגדה' בחר למנות את שמות התנאים.

בהסבר הבא, יבואר שסדר זה של התנאים - נכתב על פי סדר ישיבתם בפועל.

לאחר זמן מצאתי יש מפרשים הסדר ע"פ מרז"ל )ברכות מו, ב ותוספתא שם( סדר הסיבה: גדול 
באמצע, שני לו למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו. 

שבחבורה.  השני  מימינו  במרכז,  הגדול  לסעודה.  בישיבה  הרצוי  הסדר  את  תיארו  חז"ל 
ובשמאלו, הבא אחריו.

ועפ"ז הסיבו כאן הנשיא באמצע, ר"א ור"י - רבותיו של רע"ק - למעלה מהנשיא, ורע"ק ור"ט 

מפורש שרבי טרפון היה רבו של רבי עקיבא!

4( בדברי התוס' אין קושיא מפורשת – אדרבה, מדבריהם משמע שהם מכריעים שאכן רבי טרפון היה רבו של רבי עקיבא. 

אלא, מדבריהם משמע - שהוקשה להם, מדוע אכן הוזכר כאן רבי טרפון אחרי רבי עקיבא. ותירצו התוס', שאכן פעמים 

שמזכירים תלמיד לפני רבו. כלומר, מסקנת התוס' – ר"ע היה תלמידו של רבי טרפון.

אולם, הרבי מקבל את הקושיא. אך מעדיף לתרץ בדרך אחרת, שיש בה חידוש מעניין.

5( וראה באטלס עץ חיים, חלק ג' ע' 183 שמביא רעיון זה, אך דוחהו מטעם שלא מצינו שבגלל שהוא מרא דאתרא, 

יוקדם לרבו. אך עפ"י דברי הרבי לקמן, יובן בטוב.

6( כך מפרש רש"י שם, את המושג 'ישיבה' – 'בית הוועד ששם בית דין קבוע'.

7( כן משמע בלקו"ש חט"ז ע' 120. עיי"ש. 

8( בדרך כלל מוזכר רבי אליעזר לפני רבי יהושע. ואבוהון דכולהו )אבות ב, ט(

9( ראה ברכות סב, ב. גם רבי אליעזר היה רבו, אולם רבי יהושע היה רבו העיקרי. )ראה אטלס עץ חיים, ח"ד ע' 275. 

עיי"ש(.

10( שם נחלקו האם היה ר"ט חבירו או רבו של רע"ק. והרבי מבאר שאין זו מחלוקת במציאות, אלא שהיה רבו אוחרי זה 

נעשה  חבירו. ונחלקו האמוריאם כיצד נחשב ר"ט לענין הכלל 'הלכה כר"ע מחבירו'.
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למטה הימנו. ומזכירם בהגדה כסדר שהיו מסובים )מאיר עין על הגש"פ(11.

בבני ברק שם עיר )יהושע יט, מה(. וי"ל דמזכיר שם העיר שעי"ז מובן הסדר שמונה אותם וכנ"ל. 

בפיסקא זו, מבסס הרבי את ההסבר הראשון שהביא. 

לכאורה, צריך להבין מדוע מזכיר 'בעל ההגדה' היכן החכמים היו מסובים? אולם ע"פ האמור 
לעיל מובן, מאחר והזכרת שם המקום מבארת מדוע ר"ע נמנה לפני רבי טרפון. אשר היה זה – 

כאמור - מאחר והוא היה ה'מרא דאתרא'.

מעניין לציין: בדברי הראשונים )ראב"ן, שבלי הלקט, רשב"ץ, אבודרהם, הרי"ד, ר"י בר יקר( 
הפסוק,  את  מזכירים  וכולם,  ברק'.  'בני  השם  לביאור  התייחסות  מצאנו  ההגדה,  את  המבארים 

שהרבי מציין אליו. וכולם כותבים על 'בני ברק'  - 'שם מקום'.

הרבי שינה מלשונם של כל אלה, וכתב 'שם עיר'.12 נראה שיש כאן הדגשה, שאין זה 'מקום' 
סתם. אלא 'עיר'. וב'עיר' יש גדר אחר לרב העיר, בהיותו 'מרא דאתרא'. עובדה זו תבאר היטב, את 

הסברו של הרבי לכך שהקדימו למנות את ר"ע לר"ט. 

- ובתוספתא, הנ"ל מזכיר שהי' בלוד. וי"ל - להשמיענו שאף שהי' בלוד, וא"כ לא הי' קרבן פסח 
אז, בכ"ז עסקו בהלכות הפסח כל הלילה.

בנוסף להסבר על האזכור של 'בני ברק' בהגדה – מבאר הרבי גם את לשון התוספתא שהובאה 
לעיל. שם ישנו סיפור דומה, על כך שחכמים הסבו לליל-הסדר ב'לוד'. ואשר גם שם סיפרו ביציאת 

מצרים כל הלילה. 

מבאר הרבי: ההזכרה של העיר לוד באה ללמדנו, שגם כשאין קרבן פסח )שהרי באם היה קרבן 
פסח, היו נמצאים החכמים בירושלים – ולא בלוד(, היו עוסקים בהלכות פסח כל הלילה. 

ומהו החידוש שבזה? נראה שזה בא לחזק את דברי הרבי בהמשך ההגדה, שחיוב סיפור 'יציאת 
מצרים' קיים גם כאשר אין את קרבן הפסח. )ראה בהגדה, פיסקא ד"ה 'מצה ומרור מונחים'(.

ומזה שהיו בלוד – ולא בירושלים, מוכח שלא הקריבו את קרבן פסח באותה השנה. ובכל זאת, 
קיימו את מצוות סיפור יציאת מצרים, ובהידור רב.

11( ספר 'מאיר עין' , נתחבר ע"י ר' מאיר איש-שלום )פרידמן(, ווינא תרנ"ה. אודות המחבר, ראה קובץ ארשת, ב' ע' 269.

12( והלשון 'עיר' על בני ברק, לא נמצא בדברי כל הראשונים על ה'הגדה של פסח' שתח"י. התיאור היחידי שישנו הוא, 

'שם מקום'.
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מתחלה . . ועכשו קרבנו המקום לעבודתו

אנו   - הבנים  ארבעת  וסדר  נשתנה'  ה'מה  אמירת  לאחר   – שבהגדה  ה'מגיד'  חלק  בפתיחת 
מתחילים לספר 'בגנות' על מנת שנסיים 'בשבח', ומתארים את סדר ההשתלשלות של עם ישראל 

מימי אברהם אבינו וקודם לכן.

וכך נאמר בהגדה:

ל  ֱאַמר: ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ ּנֶ קֹום ַלֲעבָֹדתֹו, ׁשֶ ו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכׁשָ ִחּלָ "ִמּתְ

ַעְבדּו  ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוּיַ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ּתֶ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל: ּבְ ָהָעם, ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלקי ִיׂשְ

ה ֶאת ַזְרעֹו  ָנַען, ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ

ת אֹותֹו, ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו  ִעיר ָלֶרׁשֶ ו ֶאת ַהר ּשֵׂ ן ְלֵעׂשָ ו. ָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעׂשָ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ָוֶאּתֵ

ָיְרדּו ִמְצָרִים".

רבינו הזקן( את מקור  )כדרכו בהגדה, לציין את מקורות הנוסח של  לכל לראש מביא הרבי, 
ההוראה שיש לפתוח בהגדה אודות 'אבותינו' שלפני אברהם אבינו, וסיפורו של אברהם אבינו.

מתחלה עוע"ז נזכר בפסחים קטז, א ובירושלמי שם1.

אבותינו. בימי תרח ומלפניו2 )רמב"ם הל' חו"מ פ"ז ה"ד(.

בדברי המפרשים, מצאנו כמה ביאורים מי היו 'אבותינו' שמדובר עליהם כאן:

הרשב"ץ3 – "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים"

הרוקח4 - "תרח ואביו, וגם במצרים".

אולם הרבי בוחר להביא רק את ביאור הרמב"ם, שזה הולך רק על ימי תרח ולפניו.

ונראה, שהרבי רמז לשיטתו מדברי הזוהר שמביא בסמוך. אשר משם מוכח, שהקירוב של עם 
ישראל להקב"ה – נעשה כבר בימי אברהם אבינו. ואי אפשר לומר שמה שכתוב 'ועכשיו קירבנו 
המקום', הולך על זמנם של בני ישראל במצרים. על כן מוכרח לפרש אך ורק כשיטת הרמב"ם, 

1( פסחים פרק י', הלכה ה'. להעיר, שבתלמוד בבלי מוזכר שיש להתחיל ב'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו'. 

ובירושלמי כתוב באו"א, שיש להתחיל בפסוק של 'בעבר הנהר ישבו אבותיכם'. ומשני המקורות הללו יחד, סידר 'בעל 

ההגדה' את הנוסח שלפנינו.

2( ראה בקובץ הערות וביאורים, תתקצז ע' 27, שמוכיח אשר א"א לפרש שקאי על אברהם אבינו עצמו.

3( רבי שמעון ב"ר צמח דוראן, ה' אלפים קכ"א - ר"ד. מוזכר שלוש פעמים בהגדת הרבי.

4( רבי אלעזר מגרמייזא, מבעלי התוספות. מוזכר שש פעמים בהגדת הרבי.
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שזה הולך על ימי תרח ולפניו.

מכיון  אבל  אאע"ה,  בימי  הי'  הקירוב   - )תשבי(5  צריך  ואינו  ביו"ד  עכשיו  כותבין  יש   - ועכשו 
שהפעולה נמשכת גם עתה, ולכן מחוייבים גם אנחנו להודות ע"ז, אומר ועכשו, ולא ואח"כ. 

בקטע זה, ישנם שני עניינים, הנראים בהשקפה ראשונה, כעניינים שאינם קשורים זה לזה. אולם 
הם מגיעים בפיסקא אחת. ולאחר העיון, נראה כיצד בונה כאן הרבי, מהלך נפלא.

בתחילה, שולל הרבי את הגירסא לכתוב את המילה ו'עכשיו' עם וא"ו. ומביא מה'תשבי' שגורס 
כגירסת רבינו הזקן, 'ועכשו' בלי וא"ו.

לאחר מכן, מבאר הרבי את הביטוי 'ועכשו'. לכאורה קשה, הרי אין זה מתאים לומר שעכשיו 
הקב"ה מקרב אותנו. מאחר וכבר קירב אותנו בימי האבות הקדושים וכו', ולא כעת! על כך, מבאר 

הרבי באופן פשוט ונפלא:

הקירוב החל אכן בימי האבות, אבל הוא נמשך כל הזמן, וגם עכשיו הקב"ה ממשיך בפעולה זו. 
אם כן, מתאים לומר 'ועכשו קירבנו המקום לעבודתו'.

◆ ◆ ◆

בדברי הראשונים, נאמרו ביאורים שונים, מתי קירבנו המקום לעבודתו )י"א בימי אברהם אבינו, 
י"א ביציאת מצרים, י"א במתן תורה ועוד6(. אך אף אחד מהביאורים, לא מבאר את התמיהה – 

כיצד זה מתיישב עם המילה 'ועכשו'. ובדברי הרבי, נמצא ביאור מרווח לדברים.

והנה, בספרי האחרונים גדולי מפרשי ההגדה, נאמרו ביאורים שונים, מדוע אכן נאמר 'ועכשיו'. 
ביאורים אלו נאמרו בעיקר בדרך הדרש.

והוא, שנשמות  קבלה.  ע"פ  זה  לבאר  רוצה  ו'(,  ע'  'שפה אחת'  )הגדת  בדברי החיד"א  אולם 
ישראל יוצאים בכל דור מאוצר הנשמות שאסף אותם הקב"ה ב'דור הפלגה'. אלא שעדיין קשיא 
ליה, מדוע נאמר 'ועכשיו', הרי הקב"ה אצר את הנשמות הללו כבר בדור הפלגה. לכן מוצא לכך 
- עם  'מדור פלג והלאה' ]שניהם  'ועכשיו', אשר הגימטריא שלה )413( היא כמנין  רמז במילה 

הכולל[. ובכך מיישב, שמילת 'ועכשו' אינה מורה על זמננו, אלא על זמן קדום יותר.

ע"פ זה מובן גודל הדיוק של דברי הרבי:

והגימטריא  שהביאור,  כך  וא"ו.  ללא  'ועכשו'  הוא  הנכון  שהנוסח  הרבי  מבהיר  לראש,  לכל 
שנאמרו ע"י החיד"א - אינם מתאימים לנוסח דידן, ולשיטת ה'תשבי' שהביאו הרבי.

ומכאן ניגש הרבי לביא את ביאורו הוא, לתמיהה הגדולה – מדוע נאמר כאן 'ועכשו'. כנראה, 
שלכן שני הקטעים הללו הובאו בהמשך אחד, כי האחד בונה את השני. ושוב ניתן לראות, את 

דיוקו הנפלא של הרבי בהגדתו הק'.

- )ולהעיר מזח"ג רח"צ, ב(.

כדרכו הנפלאה של הרבי למצוא מקורות לחידושיו הק', 'מעיר' כאן הרבי לקטע מדברי הזוהר 
– שניתן לומר אשר 'מפורש' שם כחידושו של הרבי. וז"ל:

ָרֵאל  ר ְלהּו ְלִיׂשְ ּבַ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו'. ּוֵמָהָכא ּדָ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ְוגֹו'. ָוֶאּקַ יב, )יהושע כד( ּתֶ ְכּתִ ּדִ

5( לרבי אליהו בחור, ה'רכח – ה'שט. מגדולי המדקדקים.

6( כולם נסמנו ב'אוצר מפרשי ההגדה'. עיי"ש.
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ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹו'. )דברים לב(  ֶנׁשֶ ַרֲחֵמי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכְ ר ְלהּו ּבְ ְייהּו, ְוָדּבַ ַרׁש ִמּנַ ָרא ְוָדָרא, ְוָלא ִאְתּפְ ָכל ּדָ ּבְ

ר ָיִעיר ִקּנֹו. ֶנׁשֶ ּכְ

אן ַמְנִהיג  ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו'. ּוִמּכָ ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ְוגֹו', ָוֶאּקַ תּוב )יהושע כד( ּתֶ ּכָ ובתרגום: "ׁשֶ

ר  ֶנׁשֶ תּוב )דברים לב( ּכְ ּכָ ַרֲחִמים. ֶזהּו ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור ְולֹא ִנְפָרד ֵמֶהם ּוַמְנִהיג אֹוָתם ּבְ ָרֵאל ּבְ אֹוָתם ֶאת ִיׂשְ

ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹו'".

מפורש מדברי הזוהר, שמאז הקירוב שעשה הקב"ה לאברהם אבינו, ממשיך הוא לקרב את בניו 
בכל הדורות. והרי זה מתאים במדוייק להסברו של הרבי במילה 'ועכשו' שנאמרת בהגדה.

ויאמר יהושע כו' כה אמר ד'. )יהושע כד, ב-ד(. וכי כל ישראל לא הוו ידעי דא וכ"ש יהושע, אלא 
כו' )זח"ג צח, ב. ענין הטובה לפי פי' הזוהר - מבואר במק"מ שם ובסי' האריז"ל בהגדה(.

דברי הזוהר, אליהם הרבי מציין, מבארים את השאלה המתבקשת – מדוע צריך יהושע לספר 
לבני ישראל, את סדר הולדת אבותיהם וגלגוליהם, וכי עם ישראל לא ידע את זה? ויתירה מזו, 
יהושע מציין ש'כה אמר ה'', אשר כביכול גם הוא בעצמו לא ידע את זה עד שה' אמר לו, וכי 

יהושע אכן לא ידע את זה?

מבאר הזוהר, שהכוונה בדברי יהושע – אינה על המעבר הגשמי של האבות מ'עבר הנהר', כי 
אם על 'סתר הדבר' –שזה מרמז  על הפנימיות של 'עבר הנהר':

ונעלה ביותר בעולמות העליונים,  גבוה  יצאו ממקום  יהושע מודיע לבני ישראל, שאבותיהם 
שנקרא 'עבר הנהר' - והגיעו לכאן, למטה.

בדברי הרבי כאן, מתורצת שאלה גדולה – אשר הרבי, כדרכו, מבליע לה תשובה כבדרך אגב:

בדברי הירושלמי, נאמר שיש להתחיל את ההגדה מהפסוקים שמדברים על ה'גנות' של אבותינו. 
ומה הם הפסוקים? "בעבר הנהר ישבו אבותיכם וגו'". והנה בהגדה, מתחילים את הפסוקים הללו 

ָרֵאל".7 ל ָהָעם, ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלקי ִיׂשְ – אולם, מוסיפים חצי פסוק נוסף, "ַויֹאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ּכָ

 – הפסוקים  את  שמקדימים  יהושע  שדברי  מלמדנו,  הזוהר  השאלה.  מתורצת  הזוהר,  בדברי 
אלא  הנהר',  מ'עבר  סתמית  יציאה  על  כאן,  מדובר  אין  בפסוקים.  ועמוקה  חדשה  הבנה  מגלים 

ירידה ממדריגות נעלות ביותר, לעולם הזה.

'ויאמר יהושע'. לכן סידר בעל ההגדה את תחילת  דבר זה, מובן אך ורק מתוך ההקדמה של 
הפסוק, להורות על העניין המבואר בזוהר. 

מהפשט,  היפך  ירידה?  היא  שהרי  שלילי,  דבר  היא  הנהר'  מ'עבר  היציאה  זה,  שלפי  אלא 
שהיציאה מ'עבר הנהר' היא עלייה נעלית ביותר. על כן מציין הרבי לספרי המקובלים שמבארים 

את העלייה שנגרמה מהיציאה של אבותינו מ'עבר הנהר'. ואכ"מ.

וארב - חסר ה"א - את זרעו. כמה ריבים עשיתי עמו ]בכמה נסיונות נתנסה[ עד שלא נתתי לו את 
יצחק )ירושלמי פסחים פ"י ה"ה(.

ָידֹו ְנטּוָיה ַעל- לּוָפה ּבְ 7( ומצינו בהגדה, שמביאים חלקי פסוקים. כגון: "וגם ראיתי את הלחץ" )שמות ג, ט(, "וַחְרּבֹו ׁשְ

ָלִם" )דה"א כא, טז(. ְירּוׁשָ
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בכל דור ודור

מז.  ר"פ  )תניא  ממצרים  היום  יצא  הוא  וכאילו  ויום  יום  בכל   - ודור  דור  ובכל   - ודור.  דור  בכל 
עיי"ש(.

דברי ההגדה הללו, מקורם בדברי המשנה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים"1. רבינו הזקן בתניא )פמ"ז(, ביאר והוסיף, שאין זה רק בכל דור ודור, אלא גם 

בכל יום ויום.

בסגונונו של הרבי בהגדה, הוא נותן ביאור קצר ובהיר לדברי רבינו הזקן.

בשטחיות, ניתן לחשוב שאדמו"ר הזקן מוסיף ומחדש על דברי המשנה.

ובדברי  מאחר  המשנה.  דברי  בתוך  'הגדרה'  נתן  הזקן,  שאדמו"ר   – מבהיר  הרבי  כאן  אולם, 
המשנה יודעים אנו, שיש לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, בכל דור ודור. אולם עדיין עלינו 
ונמצא  ויום'.  יום  'בכל  – מבהיר אדמו"ר הקן,  זאת?  לזכור  צריך  דור  להבין, כמה פעמים בכל 

שדברי רבינו הזקן, הן הן עומק דברי המשנה.

וחידוש נוסף, ואולי העיקרי, שבדברי רבינו הזקן - שיש לראות את עצמו, כאילו הוא יצא היום. 
היינו, לא רק כאילו יצא בדור זה, אלא כאילו יצא היום ממש.

ביום  לי אף  והגדת לבנך ביום ההוא וגו' עשה ד' "לי" )שמות יג, ח( - הרי שצ"ל ]שצריך לומר[ 
ההוא, היינו גם כמה דורות אחרי יצי"מ )מהרש"א פסחים שם(.

ההוכחה שעולה מהפסוק הזה, לדברי 'בעל ההגדה', מבוארת כך:

הפסוק מחייב את האב לספר לבנו "בעבור זה עשה ה' לי'. מדברי הפסוק משמע שהוא מדבר 
גם על הדורות הבאים של בני ישראל, שהם עצמם לא יצאו ממצרים - שהרי נאמר והגדת לבנך, 
יום רחוק, בדורות הבאים. ובכל זאת, האב צריך לומר לבנו,  ביום ההוא'. משמע, שמדובר על 

ש'עשה ה' לי'. 

הכיצד? מכאן מוכח שבכל דור ודור, חובה על האדם 'לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'.2

1( פסחים קטז, ב.

2( ולהעיר:

בדברי הראשונים, נאמרו ביאורים שונים – לביאור הראיה שישנה מתוך הפסוק, ואילו הרבי בחר להביא דווקא את ביאור 

המהרש"א, מרבותינו האחרונים.

ר"י בר יקר והריטב"א מבארים: מכך שדרשו 'לי ולא לו', מכלל דדרשינן 'לי' על כל אחד ואחד.

סידו רש"י, ועוד: מכך שנאמר 'בצאתי', הרי שעל כל אחד להרגיש שהוא יצא ממצרים.

נראה שהיתרון בביאור המהרש"א, מאחר וע"פ דבריו מובן מדוע בחר 'בעל ההגדה' להביא גם את תחילת הפסוק 'והגדת 
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לא את אבותינו. הוספת מסדר ההגדה, וכפל הדבר כדי לחזקו3. ובמשנה אינו.

דֹוׁש  ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ בקטע זה מבאר הרבי, מדוע הוסיף 'בעל ההגדה' את הקטע "לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבִ
ֶהם. ַאל ִעּמָ א ַאף אֹוָתנּו ּגָ רּוְך הּוא ממצרים, ֶאּלָ ּבָ

טעם הדבר הוא, כדי לחזק את דברי המשנה שהובאו קודם, ש'בכל דור ודור חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'.

ואותנו הוציא )דברים ז, כג(. בפסחים )קטז, ב(: צריך שיאמר ואותנו הוציא גו'.4

בדבריו הקצרים, מבהיר הרבי – שפסוק זה איננו מגיע בתור ראיה לכך שחייבים להרגיש כאילו 
יצאנו היום ממצרים )שהרי זה כבר נלמד מהפסוק 'והגדת לבנך' הנ"ל(. אלא פסוק זה, הוא קיום 
ההלכה שיש 'לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים', עי"ז שאנו אומרים 'ואותנו הוציא משם'.

העניין?  לאותו  פסוקים  שני  ההגדה'  'בעל  הביא  מדוע   - שהקשו  המפרשים,  קושיות  וסרו 
]"והגדת לבנך" "ואותנו הוציא משם"[. 

)בספרי המלקטים ישנם כ8 תירוצים לשאלה זו(. 

אולם, בדבריו של הרבי 'קושיא מעיקרא ליתא' - מאחר ופסוק זה אינו מגיע בתור ראיה כנ"ל, 
אלא בתור קיום ההלכה. 

לבנך', ולא רק את החלק של הפסוק 'בעבור זה וגו'. 

מאחר ולדברי הראשונים, אין כל הוכחה מתחילת הפסוק, ורק לפי דברי המהרש"א, מובנת הראיה מכל חלקי הפסוק.

3( ביטוי דומה לזה, מצוי פעמים אין-מספר בספר 'מצודת דוד' על הנ"ך, ובשאר ספרים. אלא ששם הביטוי הנפוץ הוא 

'כפל הדבר במלות שונות'. כאן, הניח הרבי ביטוי חדש – שלא נמצא בשאר ספרים – 'כפל הדבר כדי לחזקו'. 

4( אולם ראה, בלקו"ש חי"ב ע' 39 ואילך – שמבאר את החידוש שבפסוק זה.
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מצה זו שאנחנו אוכלים, על שום מה

יק  ִהְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ ׁשּום  ַעל  ָמה.  ׁשּום  ַעל  ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים  ׁשֶ זֹו  ה  לפני אכילת המצה אומרים אנו "ַמּצָ
ּוְגָאָלם.  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלַהְחִמיץ.  ֲאבֹוֵתינּו  ל  ׁשֶ ֵצָקם  ּבְ
ְצַרִים. ְולֹא ָיְכלּו  י ֹגְרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ. ּכִ ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ ֱאַמר. ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ ּנֶ ׁשֶ

. ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם". ְלִהְתַמְהֵמּהַ

אבותינו  שנגאלו  שום  על  בקיצור:  הוא  )שם1(  במשנה  כו'.  הספיק  שלא  שום  על  כו'  זו  מצה 
ממצרים. ובעל ההגדה מפרש ומבאר: על שום שנגאלו ועל אופן הגאולה, שהיתה במהירות כל כך 

עד שלא הספיק כו' - אשר רק בזה יובן מה שגאולת אבותינו מחייבת לאכול מצות.

בקטע זה ישנה שאלה פשוטה – מדוע מוסיף 'בעל ההגדה' על דברי המשנה, שאמרה "מצה על 
שום שנגאלו אבותינו ממצרים". ובדברי המפרשים, לא נמצא התייחסות לשאלה זו.2

ומבאר הרבי בפשטות:

עצם העובדה שבני ישראל אכלו מצות ביציאת מצרים, אינה מסבירה מדוע עלינו לאכול כיום 
– וכי כל דבר שהם עשו בשעת יציאתם, עלינו לעשות כיום?

שהרי,  גאולתם.  מן  חלק  היתה  ישראל,  בני  אצל  המצות  שאכילת  ההגדה,  בעל  מבאר  לכן   
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּנִ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ. ַעד ׁשֶ ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ "ּלֹא ִהְסּפִ
אופן הגאולה –  ידי דבר שמבטא גם את  ולכן, ציווה הקב"ה להזכיר את הגאולה, על  ּוְגָאָלם". 

מבטא את החיפזון.

אלא שיש להבין, מדוע ה'חיפזון' של בני ישראל ביציאתם, הינו דבר כל כך מרכזי בתהליך 
הגאולה - עד שאכילת המצה, באה להזכיר גם את היציאה בחיפזון? על כך מבאר הרבי:

וי"ל אשר ב' הדברים - עצם הגאולה ואופנה - אחד הם ע"פ מ"ש בספרים )סי' הרש"ר ]סידור רבי 
 - היינו  עבדים  פיסקא  בשל"ה  הובא   - המור  צרור  כאן.  יעקב[  קול  ]סידור  וקו"י  מראשקוב[  שבתי 
שמחה"ר ]שמחת הרגל[ שם( שאם היו שוהים ישראל עוד רגע במצרים לא היו נגאלים לעולם - ועפי"ז 

מובן ג"כ מה שמדגיש במכילתא )שמות יב, מא(: שמכיון שהזמן הגיע לא עכבן הכתוב כהרף עין.

נמצנו למדים, שהחיפזון היה חלק עיקרי בגאולה ממצרים. ולכן, אכילת המצה תוקנה על דבר 
זה – החיפזון. 

1( פסחים, קטז, ב.

2( וראה בהררי קדם )מדברי תורתו שבע"פ, דהגרי"ד סולובייצ'יק(, ח"ב ע' רכח – שעומד על כך, ומבאר באופן דומה 

לדברי הרבי כאן. אך עיקר חידושו של הרבי, חסר שם.
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זכר  נתן לנו הרבי הגדרה חדשה, ליסוד חיוב אכילת מצה בליל הפסח. לא רק  בדבריו אלה, 
ליציאת מצרים 'סתם', אלא זכר ל'חיפזון' שביציאת אבותינו.

על שום שלא הספיק. אף שנצטוו על המצות קודם לזה )שמות יב3( - הקב"ה ציום לעשות המצה 
לזכרון הפלא שהוא עתיד לעשות להם. 

היה  זה  ]וציווי  ממצרים  היציאה  לפני  כבר  היה  מצות  אכילת  על  הציווי  הרי  קשה,  לכאורה 
לדורות – זבח פסח על אתר[, וא"כ מדוע אומרים אנו שאכילת המצה היא 'על שום שלא הספיק 

וכו'?

וידע  היה, מאחר  מלכתחילה  הציווי  אבל  הציווי.  בגלל  היא  האכילה  מבארים, שאכן  כך  על 
למדנו,  ומזה  זה.  שם  על  מלכתחילה  המצווה  את  וקבע   – להחמיץ  יספיק  לא  שהבצק  הקב"ה 
שהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר, הינם זכר למצות שאכלו בני ישראל אחרי ליל יציאת מצרים.4

זה שעתיד הקב"ה לפסוח  נוספת לכך מצינו, בקרבן פסח. שנצטוו להקריבו על שם  ודוגמא 
מעליהם.

וכן נצטוו בפסח – על שם ופסח ד' כנ"ל - קודם מעשה הנס )ז"פ ]זבח פסח[5, שבה"ל ]שבלי 
הלקט[ אבודרהם6. לקו"ת סד"ה להבין מ"ש בהגדה7(.

מלך מלכי המלכים. מלכים - שלמטה בעוה"ז. מלכי המלכים - שרים העליונים שבצבא המרום 
כמ"ש )דניאל י, יג( ושר מלכות פרס8. והקב"ה נקרא מלך על מה"מ ]מלכי המלכים[ )לקו"ת שם9(.

עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. שאלו יכלו להתמהמה היו אופים 
חמץ כי פסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום )ר"ן10, שבה"ל11, לקו"ת שם12(.

בקטע הקודם, נתבאר מדוע אומרים אנו – שאכילת המצה היא זכר לחיפזון, ולא אומרים שזהו 
בגלל הציווי.

כאן, נתוספה שאלה – מדוע הפסוק אומר על בני ישראל שהם אכלו מצות מפאת החיפזון. אחרי 
הם אכלו מצות מפאת הציווי שנצטוו?

על כך מבאר, שאכן בליל הפסח וביומו – היו חייבים לאכול מצה. אבל לאחר מכן כבר הותרו 
לאכול חמץ – וכל הסיבה שהמשיכו לאכול מצות, היתה מפני החיפזון. 

3( פסוקים: טו, יז, יח.

4( וכמבואר בלקו"ת )יד, א( באריכות, ובדרושים רבים.

5( 'הדרך הראשון'. )ושם, מביא עוד 'שני דרכים' לביאור השאלה(. 

6( בדברי השבה"ל והאבודרהם, הובא רק הענין הראשון שבקטע זה, לגבי ציווי המצה. ולא נכתב שם הענין השני, לגבי 

ציווי הפסח. 

שנה(,  )בכמאתיים  מהשבה"ל  מאוחר  שהיה  אף  בראשונה,  פסח'  ה'זבח  דברי  את  הרבי  הביא  מדוע  יובן,  עפ"ז 

ומהאבודרהם )בכמאה שנה(. 

7( לקו"ת צו, יג, א. ושם מבאר באריכות ע"פ פנימיות העניינים, שזה קאי על ב' בחינו מצה עיי"ש.

8( מכאן מוכח, שעל גבי המלך למטה – יש שר למעלה. ושרים אלו, הם הנקראים 'מלכי המלכים'. 

9( יב, ב.

10( פסחים, כה: )מדפי הרי"ף(, ד"ה מצה זו.

11( בדבריו נאמר "שפסח מצרים לא נצטוו על חמץ אלא לילה אחד". דברי הרבי כאן, הינם ע"פ הר"ן שכתב "לילה 

ויום". וכדברי הר"ן מפורש במסקנת הגמ' פסחים צו,ב. 

12( יא, ג. ושם "פסח מצרים אינו נוהג איסור חמץ אלא יום א' כדאיתא בגמרא".

indd   39.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:54   ז"עשת רדא א"כ



40./.קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז

לפיכך . . ונאמר לפניו הללויŒה

בסיום חלק ה'מגיד' אנו פותחים באמירת ה'הלל'. וכך אומרים ב'הגדה': "ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים 
ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת  ָעׂשָ ס ְלִמי ׁשֶ ה ּוְלַקּלֵ ר, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ ּבֵ ְלהֹודֹות, ְלַהֵלל, ְלׁשַ
דֹול,  ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ גֹון ְלׂשִ ים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמּיָ ל ַהִנּסִ ּכָ

ה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָי-ּה". ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ּוִמּשׁ

ה ַהְללּוָי-ה".2  יָרה ֲחָדׁשָ יש הגורסים1 "ְוֹנאַמר ְלָפָניו ׁשִ

כדרכו של הרבי בהגדה, לבסס את שיטת רבינו הזקן וגירסתו – מביא מקורות רבים לבסס נוסח 
זה.

ונאמר לפניו הללוי' )כ"ה ]כן הוא[ במשנה. רי"ף. רמב"ם. שבה"ל. ]שבלי הלקט[ אבודרהם - דעת 
עצמו3. מהר"ל. סי' יעבץ(.4

להבנת הדברים, יש לבאר את שורש המחלוקת:

כתבו התוס'5 "הכי גרסינן: 'ונאמר לפניו שירה חדשה' . . . דהכי תניא במכילתא כל השירות 
לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכר". היינו, מכיוון שאנו אומרים כעת את השירה של 
זמן הזה, ולא את השירה של הגאולה, יש להדגיש שאנו אומרים 'שירה חדשה', בלשון נקבה – 

להורות, שאין זו השירה של הגאולה.

עפ"ז כתב השל"ה, שיש לנקד את המילה 'ונאמר' בסגו"ל, ולא בחול"ם. כלומר, שאנו מתארים 
שבזמן יציאת מצרים, אמרו לפני הקב"ה 'שירה חדשה'. אבל אין אנו מאחלים ומבקשים שנאמר 
להלכה  פסק  וכן  הגאולה.  של  השיר   – חדש'  ל'שיר  כבר  מייחלים  ואנו  מאחר  חדשה',  'שירה 

בשו"ע אדה"ז, וכן כתבו להלכה חלק מן האחרונים.6

אולם, היעב"ץ בסידורו, הכריע כנוסחתנו. ואף קרא תיגר על אלו שרוצים לשנות את הניקוד. 
ואכן, בסידור שינה אדה"ז את שיטתו ממה שכתב בשו"ע - ונוסחתו היא, כפי שמובאת ברבים מן 

הראשונים, וכהכרעת היעב"ץ.

1( מחזור ויטרי, תוס' פסחים קט"ז: ד"ה ה"ג, מרדכי ב'סדר הפסח' שבסוף מסכת פסחים, ריטב"א בהגדה.

2( וכך גם פסק במשנ"ב )תע"ד ס"ק ע"א(.

3( באבודרהם מביא את גירסת הרא"ש, שגורס את המילים 'שירה חדשה'. אך שיטתו של האבודרהם, היא כנוסחתנו.

4( לא כגירסת התוספות 'ונאמר לפניו שירה חדשה הללוי'ה'. כי לפי"ז – כקושיית היעב"ץ – צ"ל ונאמר )לשון עבר( - 

שהרי לעתיד לבוא זה שיר חדש. לכן גורסים כגירסתנו.

5( פסחים, שם.

6( משנ"ב, שם. ובדרישה )סי' תע"ג ס"ק ח'( כתב לגרוס כהניקוד הרגיל, וביאר שם באו"א מהשל"ה. עיי"ש.
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הללוי' הללו - למעינו מים )תהלים קיג-קיד(. - יאמר הלל כשם שאמרו ישראל כשיצאו ממצרים 
כמרז"ל - פסחים קיז, א )מח"ו ]מחזור ויטרי[(. עד היכן הוא אומר - בית הלל אומרים עד חלמיש 

למעינו מים )פסחים קטז, ב(.

כשיצאו  ישראל  שאמרו  'כשם  שהיא   – ההלל  לאמירת  הסיבה  את  הרבי  מבסס  לראש,  לכל 
ממצרים'. ומביא מקור לדבריו, ממחזור ויטרי )סדר פסח ארוך מרש"י, יא(.

אולם לאחר העיון בדבריו, מתגלה – שהרבי לקח נקודה המוזכרת בדבריו כבדרך אגב, ביסס 
אותה – ויצא לנו טעם נפלא לאמירת ההלל. ובטעם זה, כל ענין אמירת ה'הלל' בליל-הסדר, מקבל 

'פנים חדשות'. וכדלהלן.

כך כתב המחזור ויטרי "ואחרי בוצעו את המצות ותינטל הקערה מלפניו, מוזגין כוס שני לכל 
אחד ואחד מבני הבית, ופותחין באגדה. וקורין בשיר והלל שכן מצינו באבותינו במצרים שאמרו 

שיר והלל על אכילת הפסח".

כפי הנראה לעין, דברי ה'מחזור ויטרי' אינן מבארים את הסיבה לאמירת ה'הלל' בלילה זה. אלא 
הם נסובים על אופן אמירת ההגדה - שהיא צריכה להיות בשירה והילולים, כבני ישראל ממצרים.

אך מהיכן הסיק הרבי, שזהו הטעם לאמירת ההלל? לכן, מציין הרבי לגמרא בפסחים, שם נאמר 
"הלל זה מי אמרו? רבי יוסי אומר - אלעזר בני אומר: 'משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן 
הים' וחלוקין עליו חביריו לומר, שדוד אמרו. ונראין דבריו מדבריהן - אפשר ישראל שחטו את 
פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה?!". מהכרעת הגמרא ברור: בני ישראל אמרו הלל בשעת 

הקרבת הפסח!

יוצא אם כן, שהרבי אכן משתמש ביסוד של ה'מחזור ויטרי', שעלינו להתדמות במעשינו לבני 
ישראל בשעת יציאת מצרים. אבל טעם זה הפך להיות – לא רק טעם לאופן ההנהגה בליל הסדר – 

אלא, הוא הטעם לתקנת חז"ל לקרוא את ההלל בליל הסדר.

- בית הלל  זה, ממשיכים לחדש באופן נפלא: "עד היכן הוא אומר  המשך דברי הרבי בקטע 
אומרים עד חלמיש למעינו מים )פסחים קטז, ב(". מה מקומו של קטע זה לכאן?

ויובן בהקדים, מה שנתחבטו הראשונים והאחרונים, כיצד ניתן לחלק את ההלל לשני חלקים 
– שני הפרקים הראשונים, נאמרים בתחילת הסדר. ולאחר הסעודה, מסיימים אותו. והרי אסור 

להפסיק בהלל?7 

על פי דברי הרבי כאן, הקושי לא מתחיל. בגמרא פסחים שם8, נאמר מפורש "ת"ר הלל זה מי 
אמרו ר''א אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים הם אמרו לא לנו ה' לא לנו". יוצא 
אם כן, שבני ישראל במצרים אמרו רק את שני הפרקים הראשונים של ה'הלל'. על כן, ברור שכעת 

אנו אומרים רק את הפרקים שאמרו בני ישראל במצרים.

וזאת מאחר, שכל אמירת ההלל, אינה עומדת בזכות עצמה – אלא היא באה בתור דמיון להנהגת 
כשם שהם אמרו אותו. ]וראה לקמן,  בני ישראל במצרים. על כן, אנו אומרים את ההלל, בדיוק 

מדוע אומרים את המשך ה'הלל' רק לאחר הסדר[.

ושוב רואים, כיצד בציון 'מראה מקום', מחדש הרבי חידושים נפלאים בגאונותם ופשטותם.

אין מברכין על הלל זה. ר' צמח גאון זצ"ל פי' לפי שמפסיקין בו בסעודה ורה"ג ]רב האי גאון[ 

7( שו"ע סי' תפ"ח ס"א, ובשוע"ר שם, ס"ג. וראה ב'הגדה של פסח – מתיבתא', חמשה תירוצים שונים בזה.

8( קיז, א.
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זצ"ל פי' שאינו אלא כקורא בתורה )או"ז ]אור זרוע9[ ח"א ר"ס מג(.10

ובלילה זה קורין אותו אפילו מיושב, אע"פ שמצות קריאת הלל מעומד, לפי שכל מעשה לילה 
זה הוא דרך חירות )שו"ע אדה"ז סתע"ג ס' מז-מח(.11

בקטע זה, מבאר הרבי שאלה נוספת: הן אמת, שאין כל בעיה להפסיק באמירת ההלל, וכדלעיל. 
אבל מדוע לא ממשיכים את ההלל כולו, כבכל השנה. מדוע ממתינים עם פרקי ההמשך, עד לסיום 

הסדר? 

מביא הרבי ביאור על כך, מרבינו יצחק אברבנאל בהגדתו 'זבח פסח':

הפרקים הללוי' ובצאת המדברים ביצי"מ קרי"ס ומ"ת )פסחים קיח, א(, לשעבר, מפסיקין בהם 
ותקנו אחריהם ברכת הגאולה ואכילת המצה שכל זה זכר ליצי"מ. והפרקים שלאחריהם המדברים 

בלעתיד לבוא )פסחים שם( באים אחרי הסעודה, כי הם ענין בפ"ע )ז"פ(.

9( לרבינו יצחק מווינא, ד'תתק"מ – ה'כ.

10( הרבי מציין לאור-זרוע. בדברי הר"ן )פסחים קי"ח, א ד"ה אבל( מצינו ג"כ שמביא את דברי רה"ג, אולם בנוסח שונה 

"שאין אנו קורין אותו בתורת קורין, אלא בתורת אומר שירה". ובתשובות הגאונים עצמם )שע"ת סי' קב( כתוב כנוסחת 

הר"ן, ולא כנוסחת האו"ז.

יתכן, שהרבי בחר לציין לנוסחת האו"ז דווקא, )אף שי"ל שאין כאן מחלוקת – אלא שינוי נוסח, והתוכן אחד( מאחר 

ובדבריו ניכר יותר הרעיון שהדגיש הרבי בדבריו הקודמים. אשר אמירת ה'הלל' אינה בתורת 'שירה' שלנו, אלא אמירת 

ההלל כשם שאמרו ישראל במצרים. רעיון זה מתבטא היטב, בניסוח - 'כקורא בתורה'. ועצ"ע.

11( הציון לשוע"ר, מתייחס לשתי הפיסקאות האחרונות – אשר: א. אין לברך על ההלל  ב. קוראין אותו מיושב. 

וז"ל אדה"ז:

סעיף מ"ז: אין מברכין על ההלל שקורין בלילה זה לפי שאין קורין אותה בפעם אחד אלא קורין מקצתו לפני הסעודה 

ומקצתו לאחר ברכת המזון.

סעיף מח: אף על פי שקריאת ההלל היא מעומד כמו שנתבאר בסי' ת''כ מכל מקום ההלל שבלילה זה קורין אפילו מיושב 

לפי שכל מעשי לילה זה הוא דרך חירות לפיכך אין מטריחין אותו לעמוד ומכל מקום לא יקרא ההלל וההגדה כשהוא מוטה 

על צדו אלא ישב באימה וביראה עיין סי' ס''ג".
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שער
הלכה
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תלא.- זמן בדיקת החמץ

ממתי צריך לבער את החמץ מהבית?
א אף על פי שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו בניסן ואילך כמ"ש  שבעת 
ימים שאור לא ימצא בבתיכם וגו' ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים וגו’ אבל קודם שבעת ימים 

אינו עובר בלא תעשה כששהה החמץ בביתו.

מן  החמץ  מבער  שאינו  ורגע  רגע  ואילך בכל  י"ד  יום  מחצות  עשה  מצות  על  עובר  מקום  מכל 
העולם שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וגו' ומפי השמועה 
למדו שיום ראשון זה הוא י"ד בניסן ונקרא ראשון לשבעת ימי הפסח כלומר קודם להם וכוונת הכתוב 
זה ממה  לדבר  ראיה  וגו'  שאור  תשביתו  ימים  שבעת  שקודם  וביום  תאכלו  מצות  ימים  שבעת  לומר 
שאמרה תורה לא תשחט על חמץ דם זבחי  כלומר לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים וזמן שחיטת 
הפסח הוא בי"ד מחצות היום ולמעלה מכאן אתה למד שזמן השבתת החמץ הוא בזמן שחיטת הפסח 

דהיינו מחצות יום י"ד ולמעלה1:

באיזה אופן משביתים את החמץ?
ב ומה היא השבתה זו שאמרה תורה הוא שישבית ויבער החמץ מן העולם לגמרי עד ששום אדם לא 
יוכל עוד להנות ממנו ועל דרך שיתבאר בסי' תמ"ה אבל אם רוצה לבטלו ולהפקירו אין זה מועיל כלום.

י"ד  היום  מחצות  התורה דהיינו  מן  והנאתו  איסור אכילתו  זמן  שהגיע  לאחר  אמורים  דברים  במה 
על  כלומר  חמץ  עליו  בלא תעשה שנאמר לא תאכל  עובר  החמץ  מן  אז  הנהנה  או  ולמעלה שהאוכל 
קרבן הפסח ולא בא הכתוב להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת אכילת הפסח דהיינו בליל ט"ו שהרי כבר 
נאמר ולא יאכל חמץ אלא בא להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת שחיטת הפסח דהיינו מחצות יום י"ד 
ולמעלה וקבלו חכמים שאיסור חמץ בי"ד דומה לאיסורו כל ז' ימי הפסח שכשם שכל ז' ימי הפסח הוא 
אסור אפילו בהנאה מן התורה שנאמר ולא יאכל כלומר לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה אפילו 
של היתר דהיינו היתר הנאה שסתם הנאה באה לידי אכילה שלוקח בדמים מאכל כך מחצות יום י"ד 
ולמעלה הוא אסור אפילו בהנאה וכיון שאסור לו להנות ממנו הרי אין לו שום זכות בו ואינו שלו כלל 
ולפיכך אינו יכול לבטלו ולהפקירו אבל קודם שהגיע זמן איסור הנאתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו ומותר 
לו מן התורה להשהותו עמו בבית כל ימי הפסח שאינו עובר מן התורה בבל יראה ובל ימצא אלא על 
חמץ שלו שלא הפקירו שנאמר ולא יראה לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל הפקר:

1( חז"ל הקדימו את האיסור, משעה חמישית אסור באכילה ומשעה שישית אסור גם בהנאה

מליל ט"ו 
עובר על 

איסור לא 
תעשה

מחצות 
י"ד עובר 
על עשה

מחצות 
י"ד ביעור 
ממש ולא 

הפקר 
מכיון 

שאסור 
בהנאה 

אי אפשר 
להפקיר

לפני 
חצות י"ד 
מהתורה 

יכול 
להפקיר
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ג אבל חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ אף קודם שהגיע זמן איסור הנאתו אלא הוא 
צריך לחפש אחריו במחבואות ובחורים )אם דרך להשתמש שם כל השנה כמו שיתבאר בסי' תל"ג( 

ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו ולעשות לו כמשפט שיתבאר בסי' תמ"ה:

הטעמים לגזרה חז"ל
ד ומפני ב' דברים נזקקו חכמים לכך הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירנו 
בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי ולפי שאין דעת כל בני אדם שוין ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירנו בלב 
שלם ולא יוציאנו מלבו לגמרי לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל 
גבולו )עיין סי' תמ"ה( הב' לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח 
את איסורו ויאכל ממנו אם יהיה מונח בגבולו בפסח לפיכך הצריכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל  

גבולו קודם שיגיע זמן איסור אכילתו:

זמן הבדיקה
ה וזמן בדיקה זו מן הדין היה ראוי לקובעה ביום י"ד בתחלת שעה ששית כדי שישלים כל אחד בדיקתו 
בסוף שעה ששית ויבער החמץ בתחילת שעה ז' כמשפט האמור בתורה וכמו שיתבאר בסי' תמ"ה אלא 
לפי שביום רוב בני אדם אינם מצוים בבתיהם אלא טרודין בעסקיהם בשווקים וברחובות וכשתגיע שעה 
ששית קרוב הדבר שישכחו חובת הבדיקה לפיכך תקנו חכמים זמן הבדיקה בליל י"ד שבלילה כל אדם 
מצוי בתוך ביתו אלא שאף בעודו בתוך ביתו יש לחוש שמא יתעסק באכילה ושתיה ושינה או במלאכה 
זמן  ולקבוע  לתקן  ראוי  היה  לפיכך  הבדיקה  חובת  ישכח  כן  ידי  ועל  חכם  הוא תלמיד  אם  בתורה  או 
זו הוא פנוי מכל עסקים אלא לפי  הבדיקה תיכף ומיד בכניסת האדם לתוך ביתו סמוך לערב שברגע 
שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הנר שנאמר בעת ההיא אחפש את 
ירושלים בנרות וגו' מכאן סמכו חכמים שאור הנר יפה לבדיקת חמץ ואין הנר מאיר ומבהיק יפה ביום כי 

אם בלילה לפיכך איחרו זמן הבדיקה עד זמן הבהקת הנר דהיינו צאת הכוכבים.

זמן  זמן הבדיקה דהיינו צאת הכוכבים )א( ושיעור אותו  ובין  זמן שבין כניסת האדם לביתו  ובאותו 
שביניהם כמו חצי שעה אסרו לו לאכול וללמוד אפילו פרק אחד אע"פ שיוכל לגמור הפרק קודם צאת 
הכוכבים מכל מקום יש לחוש שמא ע"י עיונו בלמודו ישכח חובת הבדיקה וילמוד יותר או שמא יבוא לו 
עיון חדש בלמודו וישהה בעיונו עד זמן מה לאחר צאת הכוכבים( כשיש עדיין אור היום קצת )וכן אסרו 
בחצי שעה זו לעשות כל הדברים האסורים לעשותם קודם תפלת מנחה או תפלת ערבית כמו שנתבאר 
סי' רל"ב ורל"ה ומי ששכח ולא בדק בליל ארבעה עשר ונזכר ביום ארבעה עשר הרי הוא אסור בכל 

הדברים הללו עד שיבדוק:

אחרי ערבית
ח. וכל זה בתפלת יחיד אבל אם יש עשרה שמתפללים ערבית בזמנו דהיינו צאת הכוכבים יתפללו 
מיד בצאת הכוכבים ואח"כ ילכו לבתיהם לבדוק החמץ שאם ילכו לבדוק קודם תפלת ערבית יהיה טורח 
לקבצם אח"כ להתפלל בעשרה ותתבטל מצות תפלת הצבור לגמרי מחמת הקדמת הבדיקה אבל אם 

יתפללו בעשרה קודם הבדיקה לא  תתבטל מצות הבדיקה לגמרי:

חז"ל גזרו 
לבדוק 
ולבער 
גם לפני 
חצות

מחשש 
שלא יפקיר 
בלב שלם

מפני 
הרגילות 
בחמץ כל 
השנה

אור לי"ד 
אחר צאת 
הכוכבים

אין לאכול 
וללמוד 
לפני 
הבדיקה

Œששמת
פללים 
במנין, 
מקדימים 
ערבית 
לבדיקה
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תלב.- דין ברכת בדיקת החמץ

על ביעור חמץ
א קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים ומה הוא מברך בא"י 
אמ"ה אקב"ו על ביעור חמץ ואע"פ שבשעה זו אינו מבערו עדיין מכל מקום כיון שלאחר הבדיקה מיד 
הוא מבטל ומפקיר כל החמץ שנשאר בביתו שלא מצאו בבדיקה זו הרי ביטול זה נקרא ביעור כדינו לחמץ 
שאינו ידוע לו שלא מצאו בבדיקה והחמץ הידוע לו הוא מצניעו עד למחר שיאכל ממנו עד שעה ה' 
והמותר מבערו מן העולם וביעור זה שביום י"ד וביטול זה שבליל י"ד אין מברכין עליהם כלום והן נפטרין 

בברכה שבירך על הבדיקה שהיא תחילת הביעור לפיכך מברכין עליהם על ביעור חמץ:

אין מברכין "על בדיקת חמץ"
ב ולמה אין מברכין על בדיקת חמץ שהוא מתחיל בה מיד לפי שאין הבדיקה תכלית המצוה שהרי 
מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלום וכן אם לא ביטל חמצו אחר הבדיקה 

עדיין לא נגמרה מצות ביעור חמץ:

אין מברכין שהחיינו
ג ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה והרי היא מצוה הבאה מזמן לזמן לפי שמצוה זו היא לצורך 
הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכין ברגל 

בקידוש לילה:

שכח לברך
ה אם שכח לברך קודם התחלת הבדיקה אם נזכר קודם שגמר את הבדיקה לגמרי דהיינו שנשאר לו 
עדיין לבדוק מקום אחד או אפילו זוית אחת ואפילו חור אחד )אם הוא בענין שיש לחוש שמא יש שם 
בחור כזית חמץ עיין סי' תמ"ו(חייב לברך קודם שיגמור בדיקה זו אבל אם נזכר לאחר שגמר בדיקתו 
לגמרי לא יברך כלום שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן אבל לאחר גמר עשייתן היאך יברך וצונו 
לעשות מצוה פלונית ואינו עושה כלום שכבר עשה )א( ויש מי שאומר שאף על פי כן יברך למחר בסוף 
שעה ה' כששורף את החמץ שמצא בבדיקה שהרי שריפה זו עיקר ביעור חמץ והיה ראוי לברך עליה 
אלא שפוטרין אותה בברכת על ביעור חמץ שמברכין בשעת בדיקה וזה שלא בירך בשעת בדיקה צריך 

לברך בשעת השריפה ויש לחוש לברך אותה בלא שם ומלכות:

הבדיקה 
היא 

תחילת 
הביעור

תכלית 
המצווה 

היא 
הביעור

השהחיינו 
בקידוש 

פוטר  את 
הביעור

לא גמר 
הבדיקה 

יברך – 
גמר לא 

יברך וי"א 
שיברך 

בשריפת 
חמץ, 

לכן יברך 
בלי שם 
ומלכות
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הפסק בדיבור
ו אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחלת הבדיקה כדרך שאסור להפסיק בשאר כל המצות בין 
הברכה לתחלת עשיית המצות ולכתחילה יזהר שלא ידבר בינתיים כלל אפילו מעניני צרכי הבדיקה אלא 
אם כן הוא בענין שאי אפשר לו להתחיל לבדוק אם לא ישיח אבל אם עבר ושח בינתיים בצרכי הבדיקה 
אין צריך לחזור ולברך אפילו היה אפשר לבדוק בלא שיחה זו אבל אם שח בינתיים שיחה שאינה מענין 

הבדיקה כלל צריך לחזור ולברך:

ז במה דברים אמורים כששח קודם שהתחיל לבדוק אבל אם שח לאחר שהתחיל לבדוק אין צריך 
לחזור ולברך כיון שכבר התחיל במצוה שבירך עליה )עיין סי' תקצ"ב( וכן אם הולך ובודק מחדר לחדר 
השיחה  שאין  כמו  ולברך  לחזור  להצריכו  הפסק  חשובה  מצוה  שבאמצע  זו  הליכה  אין  לבית  ומבית 

שבאמצע מצוה חשובה הפסק.

ומכל מקום לכתחלה אין להשיח שום שיחה באמצע הבדיקה אפילו בדברי תורה כי אם מעניני צרכי 
כשיגמור  ולברך  לחזור  וצריך  הפסק  זה  הרי  המצוה  באמצע  המשיח  אומרים שאף  שיש  לפי  הבדיקה 

המצוה.

ואינו דומה למשיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה שאין צריך לחזור ולברך לישב בסוכה לפי שאינו 
מוכרח בישיבה זו שלאחר  השיחה שאם ירצה שלא לאכול עוד ושלא לישב בסוכה הרשות בידו אבל 
בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה שלאחר השיחה שחייב לבדוק בכל המקומות שמכניסין 
בהן חמץ ואלו היה שוכח לברך בתחילת בדיקתו היה חייב לברך בגמר בדיקתו לכן גם עכשיו חייב לחזור 
ולברך כיון שהפסיק בשיחה אחר ברכה הראשונה וכן כיוצא בזה בשאר כל מצות שהן חובה ואי אפשר 

לאדם לפטור את עצמו מהן:

מיהו הבודק
ח חובת הבדיקה היא על בעה"ב אבל בני ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל( אלא 

אם כן אין האיש בביתו כמ"ש סי' תל"ו )כיון שאין החמץ שלהם.

אבל אם בעה"ב רוצה לעשות בני ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם הרשות בידו ויברכו הם ברכת 
על ביעור חמץ.

ומכל מקום נכון הדבר שיבדוק הוא בעצמו שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו ואם אינו 
יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות יבדוק הוא חדר אחד או זוית אחת ויעמיד מבני 
ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ויכוין להוציאם בברכתו והם יענו אמן אחר ברכתו ויתכוונו לצאת 
בחדרים  לבדוק  הברכה יתחילו  ששמעו  אחר  שמיד  ויזהרו  למקומו  איש  איש  לבדוק  בברכתו ויתפזרו 
הסמוכים לבית ששמעו הברכה בתוכו אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק לפי שההליכה מבית לבית 

חשובה הפסק בין הברכה לתחלת עשיית המצוה כמו שנתבאר בסימן ח’ ע"ש:

ט וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד שעברו והפסיקו בין שמיעת הברכה לתחלת הבדיקה או אפילו לא 
שמעו כלל את הברכה מבעה"ב אינן צריכים לברך על בדיקתם כיון שהם עצמם אינם חייבים בבדיקה 
זו ואינן בודקין אלא כדי לפטור את בעה"ב מחיובו (>ב <)וכיון שבעה"ב בעצמו אם היה בודק גם אותן 
פעם  בירך  שכבר  כיון  המקומות  אותן  על  ולברך  לחזור  מחויב  היה  לא  בודקין  ביתו  שבני  המקומות 
אחת לפיכך גם בני ביתו שעושים שליחותו אינם חייבין לברך ומכל מקום לכתחלה אין להם לבדוק בלא 

שמיעת הברכה שהרי הם עושים מצוה ואין לעשות מצוה בלא ברכה לפניה:

אסור 
לדבר בין 
הברכה 
לבדיקה – 
לכתחילה 
אפילו לא 
לצרכי 
הבדיקה

החובה 
על 
בעה"ב

אפשר 
לסייע לו 
ויוצאים 
בברכתו

בדיעבד 
גם אם 
לא שמעו 
הברכה 
יכולים 
לבדוק

גם באמצע 
הבדיקה 
לכתחילה 
אין לדבר  
אלא 
Œצצרכי הב

דיקה מכיון 
שחובה 
לגמור את 
הבדיקה
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הנחת פתיתים
יא הנוהגים להניח פתיתי חמץ בבית בכמה מקומות קודם בדיקת הבודק יזהרו להניח חמץ קשה שאינו 
מתפרר שמא יתפרר ממנו מעט וישאר ממנו בבית בפסח וגם יזהרו לשמרו שלא יגררו ממנו עכברים או 
קטנים ועל דרך שיתבאר בסי' תל"ד ומעיקר הדין אין צריך כלל להניח פתיתים הללו קודם בדיקה שאף 
אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו אף על פי כן לא בירך לבטלה שכך המצוה לבדוק החמץ 
ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה כתיקונה אבל כבר 

נתפשט המנהג להניחן ומנהגן של ישראל תורה היא

צריך 
להיזהר 

שהפתיתים 
לא יתפוררו 

ולא יאבדו
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תלג.- דיני בדיקת החמץ

במה בודקים?
א הבדיקה צריך שתהיה לאור הנר ולא לאור הלבנה ולא לאור החמה כגון אם עבר ולא בדק בליל י"ד 
וחייב הוא לבדוק ביום י"ד כמו שיתבאר בסי' תל"ה לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הנר שאור הנר יפה 

לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים:

יכול להכניסו לחורים  יחידי לפי שאור האבוקה אין  נר קטן  ח אין בודקין לאור האבוקה אלא לאור 
וסדקים וגם הוא מתיירא שלא ישרוף בו הבית ויהא לבו טרוד ביראה זו ולא יבדוק יפה. ולכתחלה יש 

להזהר שלא לבדוק כי אם בנר של שעוה.. 

היכן צריך לבדוק
יג אבל מדברי סופרים אף על פי שביטל כל חמצו חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו בכל המקומות שיש 
לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראי לפיכך כל חדרי הבית  והעליות אפילו אותן שברי לו 
שלא אכל בהן חמץ מעולם הרי הם צריכים בדיקה כדינה בלילה לאור הנר לפי שלפעמים אדם קם מתוך 
סעודתו ופתו בידו ונכנס לחדריו להשתמש בהן תשמישיו כגון חדר המשכנות שלפעמים נכנס לתוכו 
באמצע הסעודה להוציא משם משכון להחזירו לבעליו ויש לחוש שמא שכח שם את פתו או שמא נתפרר 

ממנו שום פירור חמץ:

יח אבל החורים וסדקים שבקרקעית הבית צריכין בדיקה אף על פי שאין תינוקות מצויין שם שיש 
לחוש שמא נפל ונתגלגל לשם מעט חמץ:

נקיון לפני הבדיקה
לח כל חדר הצריך בדיקה צריך לכבדו קודם הבדיקה לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית הרבה ואינו 

יכול לבדוק יפה ויזהיר כל אדם את בני ביתו שיכבדו גם תחת המטות שמא נתגלגל לשם מעט חמץ:

בחורים  הנר  לאור  בכל המקומות  ולבדוק  לחזור  הוא  צריך  בכל המקומות  היטב  לט ואחר שכיבדו 
ובסדקים הצריכין בדיקה שמא יש שם מעט חמץ שהכיבוד אינו מועיל כלום למה שבחורים וסדקים:

בדיקת הכיסים
מב ויזהר כל אדם לבדוק ולנער הבתי ידים והכיסים של הבגדים שלו ושל התינוקות לפי שלפעמים 
מכניסין בהן חמץ ואין צריך לבודקן בליל י"ד שהרי למחר כשיאכל חמץ אפשר שיחזור ויכניס בהן חמץ 
ומה הועיל בבדיקתו אלא יבדקם וינערם למחר בשעת הביעור ואף אם רוצה להחמיר על עצמו ולבודקם 

נר אחד, 
לכתחילה 
משעווה

כל מקום 
שאולי 
הכניס 
לשם חמץ

גם חורים 
שברצפה 
צריכים 
בדיקה

בודקים את 
הכיסים 
בזמן ביעור 
חמץ
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בליל י"ד צריך לחזור ולבדקם למחר בשעת הביעור שמא חזר והכניס בהם מחמץ שאכל אחר הבדיקה:

מג וכל זה במי שדרכו לפעמים ליתן חמץ לתוך הבתי ידים והכיסים של הבגדים אבל מי שלעולם אין 
דרכו בכך אין צריך בדיקה כלל לא בליל י"ד ולא בשעת הביעור ומכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה:
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תנב.- סדר וזמן הגעלת כלים

כיצד מגעילים
א סדר הגעלה לוקח יורה ומרתיח בה מים ומכניס לתוכה כל כלים הצריכים הגעלה בכלי ראשון.

כניסת  אבעבועות בשעת  רתיחה דהיינו  מעלין  המים  שיהיו  ליזהר  צריך  ליורה  הכלים  ג וכשמכניס 
הכלים לתוכם שההגעלה אינה אלא ברותחין שמעלין אבעבועות אבל לא בחמין אף על פי שהיד סולדת 

בו.

נחים  מיד  הרותחין  לתוך  אחד  כלי  כשמכניסין  ורגילות  זה  אחר  זה  הרבה  כלים  ליורה  מכניס  ואם 
מרתיחתם צריך להמתין שלא יכניס כלי השנייה עד ישובו המים ויעלו אבעבועות וכן ימתין בהכנסת 

כל כלי וכלי.

ומאוד צריך להזהר בזה שאם לא נזהר בזה הרי הפסיד ההגעלה לגמרי אבל העולם אינן נזהרין בזה 
ויש שלימדו עליהם זכות.. 

כמה זמן צריך להיות הכלי במים 
נהגו  ולא  גיעולם  כל  שיפליטו  הדעת בכדי  הרותחין באומד  בתוך  הכלים  להשהות  מצריכין  ד יש 
כן ומנהגן של ישראל תורה הוא כי מי יודע לשער מתי יפליט הכלי כל  גיעולו שאם באנו לומר שישהה 
אותו כל כך ברותחין כדרך ששהה בו האיסור כשנבלע בו לא היתה הגעלה אחת מועלת לו כלל שהרי 
נשתמש בו איסור זה כמה ימים והאיך יפלוט כולו בהגעלה אחת אלא ודאי כך קיבלו חכמים שבהגעלה 

אחת הוא פולט את הכל ואם כן אין חילוק בין אם ישהה הרבה ברותחין או אם יוציאנו מיד.

ומכל מקום טוב להשהותו מעט מזעיר בכדי שיהיה פנאי להרותחין ליכנס לתוך עובי הכלי ולהפליט 
הגיעול משם שאף שהפליטה נעשית כרגע מכל מקום צריך קצת שהייה כדי כניסת הרותחין לתוך עובי 

הכלי וכדי יציאת הגיעול לחוץ:

שטיפת הכלי במים קרים
ה ולאחר הגעלת כל כלי וכלי נהגו כל ישראל לשוטפו תיכף ומיד במים קרים כדי שלא יבלע מלכלוך 
מים רותחים שעל גביו שגיעול פליטת הכלי נתערב ברותחין ואף שכבר נתבטל בתוכם בס' אף על פי כן 

נוהגין לכתחלה להעבירו מעל גבי הכלי על ידי שטיפה בצונן:

נקיון הכלים
ז וכל הכלים אפילו שולחנות ותיבות הצריכין הגעלה יש ליזהר להדיחם ולשפשפם יפה קודם ההגעלה 

במים 
רותחים

יש להקפיד 
שהמים 
יעלו בועות 
שזמן 
הכנסת 
הכלי

מעיקר 
הדין אפשר 
להוציא מיד 
אך טוב 
להשהותו 
קצת זמן

יש לשטוף 
את הכלי 
במים מיד 
– על מנת 
שלא יבלע 
מהמים 
החמים 
שעליו

הכלים 
המוכשרים 
צריכים 
להיות נקים 
ויבשים
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כדי שלא יהיה דבוק בהם שום משהו איסור בעין )אבל מעיקר הדין סתם כלים נקיים הם כמ"ש ביו"ד סי' 
צ"ה( ואח"כ ינגבם יפה ממי ההדחה שעל גביהם שהם צוננים שלא יצננו מעט את מי ההגעלה:

לשלימות העניין, מובא סעיף מסימן תנ"א 
טו וקודם הגעלה צריך לשוף את הסכינים במשחזת או ברחיים או בדבר אחר המסיר את כל החלודה 
שנאמר בפרשת  קודם שמגעילן  והטינופת שבהן  החלודה  כל  להסיר  צריך  הכלים  כל  וכן שאר  שבהן 
וגו' דהיינו כשאין שם חלודה רק זהב בלבד  וכו' כלומר רק את הזהב  הגעלת כלי מדין אך את הזהב 
מועלת הגעלה להפליט הבלוע אבל כשיש שם חלודה או שאר טינופת יש לחוש שמא יש שם משהו 
מממשות האיסור בעין תחת החלודה והטינופת ואין הגעלה מועלת למה שהוא עומד בעינו ואינו בלוע 

בתוך דופני הכלי:

אינו בן יומו
טו ..וכן נהגו שלא להגעיל שום כלי כשהוא בן יומו אף שהוא יחידי ויש במים יותר מס' כנגדו ואפילו 
גזירה שמא יטעו להגעיל כלי הבלוע משאר  יומו  יגעילנו כשהוא בן  רוצה להגעילו קודם שעה ה' לא 
איסורי תורה כשהוא בן יומו ולא ידקדקו אם יש במים ס' כנגדו ויחזרו המים ויבלעו בכלי ויאסרו אותם 

אם אין בהם ס' כנגדו שהרי אין כאן  נותן טעם בן נותן טעם של היתר אלא של איסור הבלוע בכלי:

המים צריכים להגיע לכל חלקי הכלי
כן הם  יחד אלא אם  לתוך שבכה אחת ויגעילם  מנוקב או  לתוך סל אחד  כלים הרבה  יניח  כה לא 
מונחים שם בריוח שאינם נוגעין זה בזה לפי שבמקום נגיעתם אין הגעלה עולה שם ואף על פי שהמים 
מגיעים שם שהרי לענין טבילה אין נגיעה זו חשובה חציצה מכל מקום לענין הגעלה צריך שרתיחת המים 

יגיעו בכל שטח הכלי ובמקום נגיעתם אין הרתיחה עולה יפה.

)אבל בתוך כלי שאינו מנוקב לא יגעיל אפילו כלי אחד אף על פי שהוא צף בתוכו ואין נוגעין זה בזה 
אלא אם כן משהה אותם בתוך היורה כשיעור שנתבאר בסימן תנ"א ע"ש(:

כו אם אוחז את הכלי בתוך הרותחין על ידי צבת צריך לגלגל מעט את הכלי דהיינו שיפתח את הצבת 
בתוך הרותחין ויאחוז הכלי במקום אחר כדי שיעלו הרותחין על מקום אחיזת הצבת ולפיכך יותר טוב 

להגעיל בשכבה או בסל מנוקב:

במה מגעילין
כל  להפליט  כח  בהם  אין  משקים  אומרים ששאר  שיש  במים לפי  רק  בשום משקה  מגעילין  כח אין 
הגיעול כמו המים ומים המעורבים עם אפר )שקורין לו"ג( דינם כשאר משקים שהאפר מבטל כח המים 

ובדיעבד שעבר והגעיל בהם או בשאר משקין עלתה להם הגעלה:

מי ראוי להגעיל
ל ולפי שרבו מאד הדקדוקים בהלכות הגעלה ואין הכל בקיאין בהם לפיכך ראוי ונכון שבעל תורה 

הבקי בהלכות הגעלה הוא יגעיל את הכלים ולא כמו שנוהגין עכשיו:

נהגו 
להכשיר 
רק כלים 

שעברו 
24 שעות 

מהשימוש 
האחרון

אין 
להכניס 

ביחד 
כמה כלים 
הצמודים 

זה לזה

צריך 
שהמים 
יגיעו גם 
למקום 
אחיזת 
הצבת

רק במים 
– שאר 

משקים 
בדיעבד

אדם הבקי 
בהלכות 

הגעלה
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תנג.- דיני החטים וטחינתם למצות

ממה עושים מצוות
א המצה שאדם חייב לאכול בליל ט"ו צריכה להיות מאחד מחמשת מיני דגן שהם חטים ושעורים 
וכוסמין ושבולת שועל ושיפון אבל אם עשה מצה מאורז או דוחן או שאר מיני קטניות ואכלה לא יצא ידי 
חובתו שנאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות וגו' דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא 
בהם ידי חובתו אם עשאן מצה יצאו מיני קטניות וכיוצא בהם שאינם באים לידי חימוץ לעולם אלא לידי 
סרחון שאפילו אם לש אדם קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ 

אין זה חימוץ אלא סרחון והוא מותר באכילה ולפיכך אף אם עשאו מצה אינו יוצא בו ידי חובתו:

מצווה מן המובחר
דגן וכן  מיני  ארבעה  משאר  אחד  ולא  מצוה  למצת  חטים  ליקח  לכתחלה  המובחר  מן  ב ומצוה 

המנהג ואם אין לו חטים יקח משאר מיני דגן מן החביב עליו יותר כדי שיאכל מצה לתיאבון:

איסור אכילת קטניות
ג ..אבל נהגו במדינות אלו שלא לאכול בפסח תבשיל של אורז ודוחן ופולין ועדשים ושומשמין ושאר מיני 
קטניות אפילו ביו"ט אחרון לפי שבדורות האחרונים רבו עמי הארץ  שאינן בקיאין באיסור והיתר ואם יראו 
שאוכלים בפסח תבשיל של מיני קטניות יטעו להתיר גם כן תבשיל של מיני דגן הואיל וכל השנה דרך לעשות 

תבשיל ממיני קטניות כמו שדרך ממיני דגן ידמה בעיניהם שדינם שוה בפסח לפיכך נהגו לאסור הכל:

במה נוהג איסור קטניות
ה ואפילו במיני קטניות לא נהגו אלא איסור אכילה אם נפלו עליהם מים בענין שכיוצא בזה בה' מיני 
דגן אסור מעיקר הדין אבל מותר להנות מהם בפסח וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם )אבל 
עליו ואין  על השלחן שאוכלים  אפילו  באכילה(  אפילו  מותרים  קטניות  ממיני  נעשים  השמנים שאינם 
חוששין שמא יפול מהשמן לתוך התבשיל שאף אם יפול לתוכו מעט שמן הרי הוא מתבטל בתוכו ברוב 
כיון שמנהג איסור זה אינו אלא חומרא בעלמא ואף על פי שקודם עשיית השמן כותשין אותו במכתשת 
ששורין בה שעורים לפעמים מכל מקום אין טעם שעורים הבלוע במכתשת נפלט לתוך השמן על ידי 

כתישתו בתוכה כיון שאינו דבר חריף.

וכן מותר להשהותם עמו בבית אפילו נשרו במים כגון מיני הריפות הנכתשין במכתשת ומלחלחין אותן 
במים קודם הכתישה.

אבל מיני הריפות של ה' מיני דגן הן חמץ גמור ואם עבר עליהם הפסח אסורים בהנאה אלא אם כן ברי 
לו שלא נתלחלחו במים קודם הכתישה:

שרק 
חמשת מיני 
דגן

מחיטים

חשש 
שיטעו בין 
תבשיל 
מקטניות 
לתבשיל 
מדגן

רק באכילה. 
אך מותר 
להנות בהם 
ולהשהותם 
בבית
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הזהירות בזרעונים
ו כל מיני זרעים המותרים בפסח צריכין בדיקה רבה קודם שיעשה מהם תבשיל לברור מהם גרעיני 
דגן שדרכן להמצא ביניהם ולפיכך המחמיר שלא לאכול כמון ושבת עד יו"ט האחרון תבוא עליו ברכה 

כי אי אפשר לבררם יפה1 

מצה שמורה
יד אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את 
המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם 
מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר:

שמירה משעת לישה
וישתדל  ישמרנה  חימוץ  לידי  לבא  קרובה  אותה  כשרואה  הוא  בתורה  האמור  זה  שימור  טו ומהו 
בה שלא תחמיץ כגון מתחלת לישתה ואילך שכבר באו עליה מים והיא קרובה להחמיץ אם לא ימהר 
להתעסק בה בידים בלישתה ועריכתה ואפייתה צריך ישראל בן דעת להתעסק בעסקים הללו לשם מצה 

אבל לא נכרי ולא חרש שוטה וקטן כמו שיתבאר בסי' ת"ס.

אבל קודם שבאו עליה מים דהיינו קודם הלישה אין צריך שישמור ישראל את הדגן או את הקמח שלא 
יבא עליהם מים אלא כל דגן שבא לפנינו ואין אנו רואין שום חשש חימוץ מותר לטוחנו לפסח וכן כל קמח 
הבא לפנינו ואין אנו רואין בו שום חשש חימוץ מותר ללוש ממנו אפילו מצת מצוה ואין חוששין שמא 
קמח זה בא מתבואה שנפלה מים עליה ונתחמצה כי אין מחזיקין איסור מספק כמו שיתבאר בסי' תס"ז:

שמירה משעת טחינה
טז וכל זה מעיקר הדין אבל כבר נהגו כל ישראל לשמור החטים של מצת מצוה משעת טחינה ואילך 
לפי שאז הם קרובים לבא לידי חימוץ שהרי מקרבין אותן אל המים כשמביאין אותן לבית הרחיים של 
מים לטחון וגם כשטוחנין ברחיים של יד רגילות הוא בשאר ימות השנה לרחוץ החטים קודם טחינתן 
והן קרובין לבא לידי חימוץ לפיכך צריך שישראל ישמרם מחימוץ בשעת הטחינה אבל הטחינה עצמה 
מותרת אפילו על ידי נכרי כגון ברחיים של יד רק שישראל בן דעת יעמוד על גביו מתחלת הטחינה עד 
סופה אבל לא חרש שוטה וקטן והוא הדין כשטוחנן ברחיים של מים לא ישמור שם חרש שוטה וקטן 

אלא ישראל גדול שהגיע לכלל המצות:

שמירה משעת קצירה
יפלו  ואילך שלא  קצירה  טוב להחמיר אם אפשר לשמרם משעת  יט ..אבל החטים של מצת מצוה 
ידי חובתו  בפסח אלא במצה ששמרה  יוצא  אין אדם  עליהם מים לפי שיש אומרים שמדברי סופרים 
ישראל מחימוץ מתחילת שעה שהיתה ראויה לבא לידי חימוץ דהיינו מיד בתלישת השבלים מהמחובר 
שאז אם היו נופלים עליהם מים היו מחמיצין )אבל בעודם במחובר אינם באים לידי חימוץ אם הם צריכים 

לקרקע כמו שנתבאר בסי' תס"ז(:

1( בהקשר לדין זה יש לציין את דברי הרבי שליט"א בהגדה של פסח, בקטע "חרוסת" על אכילת תבלינים: "...אבל זה 

מכמה שנים אשר מנהגנו לא לקחת קידה וקינמון מחשש תערובת חמץ"

יש לברור 
היטב 

מגרעיני 
דגן

שמירה 
מחימוץ 

לשם מצוות 
מצווה ע"י 

יהודי

שמירה 
מחימוץ 

רק לאחר 
שפיכת 

המים

נוהגים 
לשמור את 

החיטים 
מחימוץ 

מזמן 
הטחינה

ראוי להדר 
שלא יפלו 

מים על 
החיטים 

מזמן 
הקצירה
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שער
גאולה
ומשיח
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זמן הגאולה1

גאולה בניסן או בתשרי1

הגמרא במסכת ראש השנה)יא( מביאה מחלוקת עקרונית בנוגע למועד בואה של הגאולה:

"תניא רבי אליעזר אומר... בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל, רבי יהושע אומר בניסן נגאלו, 
בניסן עתידין ליגאל"

וב'טורי אבן'2 )ר"ה שם( הקשה:

"וקשה לי, הא תניא בפ"ד דעירובין )דף מ"ג(, הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין 
בשבתות וי"ט, דאין אליהו בא בערב שבת וערב יו"ט, כדמפרש התם, ואסור לשתות יין בימי החול, 
והשתא אמאי אסור לשתות כל ימות החול, אי לר"א - לא יהי' אסור אלא בתשרי, ולר"י - בניסן 

לחוד. 

ומסתבר לי בהא מילתא, דב' מיני קיצין איכא לביאת בן דוד, כדאמר בפ' חלק )דף צ"ח ע"א(, 
ריב"ל רמי, כתיב בעתו וכתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעתו, והאי דשמעתין מיירי מבעתו 
ובדלא זכו, דלמר עתו בתשרי ולמר בניסן, אבל בקץ דאחישנה ובדזכו, אין זמן קבוע לדבר, אלא 
כל יומא זימני' הוא, וכדא"ל משיח התם לריב"ל היום אם בקולו תשמעו, משום הכי בנדר ביום 

שבן דוד בא אסור כל ימות החול ביין, דילמא זכו, וכל יומא זימני' הוא".

ה'טורי אבן' מתרץ, שיש להבדיל בין גאולה "בעיתה" שיש לה מועד בזמן קבוע, ובין גאולה 
הגאולה  האם  התנאים שנחלקו  יום ממש:  בכל  להיות  יכולה  "אחישנה", שאכן  בבחינת  שהיא 
תהיה בניסן או בתשרי דיברו על גאולת "בעיתה", אך אנו מצפים כל היום לגאולה שתבוא בבחינת 

"אחישנה" ועל כן האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא, אסור לשתות יין בכל ימות החול.

לאידך, לדעת ה'שפת אמת' )שם ומפרשים נוספים( הקושיא כלל אינה מתחילה:

"בספר טורי אבן, מפלפל בכאן בסוגיא דעירובין, הנודר מיין ביום שבן דוד בא, ע"ש שהאריך 
למעניתו בדברים שאינם נראים, דמילתא דפשיטא הוא דבאמת בן דוד לחוד וגאולה לחוד, שהרי 
וכן  יוכל להיות בגאולה העתידה,  משה רבינו עליו השלום בא למצרים קודם הגאולה, וכמו כן 
מבואר במדרשים מה גואל ראשון נגלה ונכסה כו' כך גואל אחרון כו', וממילא גם הא דאמרינן 
זכו אחישנה והיום אם בקולי כו' הכל היא על ביאת הגואל, אבל הגאולה יהי' למר בניסן ולמר 

בתשרי, כמ"ש".

1( לצורך הכנת הסוגייא נעזרתי רבות בספר ימות המשיח בהלכה )לרב א.י.ב.גרליצקי( ח"א סימן א, וח"ב סימן ו.

2( לרבי אריה לייב גינצבורג בעל ה"שאגת אריה".
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ה'שפת אמת' מחלק בין ביאת בן דוד שיכולה להיות בכל יום אף קודם הגאולה, לבין הגאולה 
שתהיה בשלב יותר מאוחר, ובנקודה זו נחלקו התנאים האם הגאולה תהיה בניסן או בתשרי.

רעיון זה עולה בקנה אחד עם דברי הרבי בכמה מקומות )לקו"ש חלק ח, עמוד 358 ועוד( עפ"י 
דברי הרמב"ם בהלכות מלכים שכתב:

"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל 
פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם 
נדחי ישראל הרי זה משיח  ובנה מקדש במקומו וקבץ  ונצח כל האומות שסביביו  עשה והצליח 

בודאי"

)ביאת  יעמוד מלך  והיינו שראשית  ומדויק,  מכוון  דברי הרמב"ם שהינו  בסדר  הרבי  ומדגיש 
המשיח( ורק לאחר מכן יהיה כל המשך סדר הגאולה. 

ובלקו"ש חלק ל"ב עמוד 184 כותב הרבי:

יהושוע  כרבי  לן  וקיימא  בניסן עתידים להגאל,  נגאלו  בניסן  יא א(: אר"י  )ר"ה  רז"ל  "אמרו 
דהגאולה היא בניסן, ע"פ הכלל דר"א ור"י הלכה כרבי יהושוע, כדאיתא בס' כללי הש"ס....

ואף דמדמפטירין בשבת חול המועד סוכות - ביום בוא גוג )מגילה לא א( מפני דבתשרי תהיה 
מלחמת גוג )טוש"ע או"ח ס' ת"צ( משמע לכאורה דסבירא ליה דבתשרי נגאלין.

יש לומר, דהיינו דוקא מלחמת גוג, שהיא תחלת ימות המשיח כדמוכחי קראי, וכדאיתא ברמב"ם 
הל' מלכים פי"ב ח"ב, אבל הגאולה תהי' בניסן.

וצריך עיון, אם הגאולה היא לפני מלחמת גוג או לאחריה, ועיין סנה' )צז ב(: מהן מלחמות גוג 
ומגוג והשאר ימות המשיח, ופירש רש"י: שכלה השעבוד ומשיח בא, אבל בע"ז )ג, ב( משמע 
להיפך, דאיתא שם: אין מקבלין גרים לימות המשיח כו' אלא שנעשו גרים גרורים, כיון שרואין 
מלחמת גוג ומגוג כו'. ועיין ג"כ ויקרא רבה פ"ל פ"ה דימות המשיח קודמים למלחמת גוג ומגוג.

ולכאורה י"ל דהגאולה מתחלת מקודם למלחמת גוג ומגוג, אבל אין הגאולה שלימה אלא אחרי 
מפלת גוג ומגוג..."

פירוש הדברים:

כתב הטור, שהטעם לכך שמפטירין בסוכות בעניין גוג ומגוג, הוא כיוון שבתשרי תהיה מלחמת 
גוג ומגוג, ומקשה הרבי, שהרי ידוע שהלכה כרבי יהושע שבניסן עתידין ליגאל?

נקודת התירוץ במכתב הרבי: גוג ומגוג הם התחלת ימות המשיח שיתחילו בתשרי, אך הגאולה 
תהיה בניסן, ובהמשך המכתב מחדש שאמנם תחילת הגאולה תהיה קודם מלחמת גוג ומגוג, אך 

שלימות הגאולה תהיה לאחר מפלת גוג ומגוג.

ועל פי המתבאר מדברי ה'שפת אמת' נצטרך לומר שאכן שלימות הגאולה היא זאת שתהיה בניסן.

גאולה בכל החודש?

לאחר שלמדנו על מחלוקת התנאים בזמנה של הגאולה האם בניסן או בתשרי, וההלכה כדברי 
יום מימי  יכולה לבוא בכל  רבי יהושע שבניסן עתידין ליגאל, שומא עלינו לברר האם הגאולה 

החודש או שמא דווקא ביום מסויים?

ה'טורי אבן' )שם( מניח כהנחת יסוד שהגאולה תבוא דווקא בחג הפסח, ומתוך כך מעלה קושיא 
מעניינת:
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"ולא תיקשי לך, דהא משמע לרבי אליעזר דנ"ל דעתידין ליגאל בתשרי, היינו ביום טוב של ראש 
השנה שהוא בתשרי ויום תרועה, דהא מתקעו בחודש שופר ומגזרה שווה דשופר שופר אתיא לי', 
וכן רבי יהושע דאמר בניסן עתידין ליגאל, היינו ליל ט"ו בניסן שהוא יום טוב דהא מליל שמורים 
דמיירי בליל יציאת מצרים דהוי בט"ו בניסן אתיא לי', הא והא יום שלפניהם הווה ליה ערב יום 
טוב, והא אמר התם דהאי טעמא דמותר לשתות יין בשבתות וי"ט, משום דכתיב הנני שולח לכם 
את אלי' הנביא לפני בא יום ה', דהיינו יום אחד לפני ביאת בן דוד יבא אליהו לבשר, וכבר מובטח 
להם לישראל שאין אליהו בא לא בע"ש ולא בעי"ט מפני הטורח, וא"כ אי אפשר לבן דוד לבא 

בא' בתשרי וט"ו בניסן שהן י"ט?

וי"ל דהיינו דווקא בקץ דאחישנה ובדזכו, אבל בדלא זכו ובקץ דבעתו, אפי' בערב יום טוב נמי 
בא אליהו ולא חייש לטורח, דכיון דעתו הוא, אי אפשר להעביר מועד הקץ, דהא מהאי טעמא 

אפילו בדלא זכו אתי שלא להעביר המועד.

מ"מ תיקשי האי דפ"ד דעירובין דקא פסיק ותני מותר לשתות יין בי"ט דאפילו י"ט של ר"ה ושל 
פסח לילה ראשונה במשמע, ואמאי מותר דילמא עתו הוא ואפשר לאלי' לבא בעי"ט?

מיהו לרבי יהושע י"ל כיון דנ"ל מליל שמורים, אין בן דוד בא בעתו אלא בלילה, והא דפסיק 
ותני דמותר לשתות בי"ט דאפי' א' של פסח במשמע, בנדר בו בעצמו של יום ולא בלילה, דמשום 
עתו לא חיישינן דאין עתו אלא בלילה, והא כבר עבר לילה ובן דוד לא בא, ואי משום אחישנה 

ושמא יבא ב"ד עוד היום קודם לילה, הא לא אפשר ביאת אלי' בערב יום טוב בקץ דאחישנה"

גאולה  אליעזר  רבי  לדעת  לדבריהם,  מקורות  ור"א  ר"י  מביאים  שם  בגמרא  הדברים:  ביאור 
בתשרי מגזירה שווה "שופר" – "שופר" מראש השנה, ועל פי זה נמצא שהגאולה תהיה ג"כ בראש 
- לילה המשומר ובא  השנה, ולדעת רבי יהושע גאולה בניסן כיון שנאמר בפסוק ליל שימורים 

מששת ימי בראשית, וא"כ גם גאולה העתידה תהיה בט"ו בניסן. 

וא"כ קשה לשיטת שניהם שהרי בגמרא נאמר שמותר לשתות יין בשבתות וי"ט כיוון שאליהו 
לא בא יום קודם מפני הטורח, וא"כ נמצא שבן דוד לא יכול לבוא בפסח ובסוכות?

ה'טורי אבן' נאמן לשיטתו הנ"ל, ומבאר שאכן בגאולת "בעיתה" שבדבר זמנה נחלקו התנאים, 
יכול בן דוד לבוא גם ביו"ט, ורק בגאולת "אחישנה" אליהו לא מגיע בערב שבת ויו"ט, וממילא 

גם בן דוד לא יכול להגיע ביו"ט.   

ה'טורי אבן' בהמשך דבריו מביא תירוץ נוסף החולק על הנחת היסוד של הקושיא:

"ועוד יש לומר, דבין לרבי אליעזר ובין לרבי יהושע אתי שפיר, דאע"ג דילפי לטעמייהו מליל 
שמורים ומתקעו, לאו למימר דלגמרי מדמי להו, דאין בן דוד בא אלא ביו"ט של ר"ה לרבי אליעזר 
ביום תרועה, ולרבי יהושע בליל שמורים שהוא ליל יום טוב ראשון של פסח דווקא, אלא בימים 
בליל  אבל  לבא,  ראוי  יהושע  לרבי  שמורים  לליל  והסמוך  אליעזר,  לרבי  תרועה  ליום  הסמוכים 

שמורים וביום תרועה דווקא גופי' אי אפשר, דאין ביאת אלי' בערב יום טוב מפני הטורח.

והשתא ניחא דנקט ר"א בתשרי עתידין ליגאל, ור"י נקט בניסן, אלמא כל החודש בין למר בין 
למר ראוי לביאת בן דוד.

מיהו יש לדחות, דלעולם אין ראוי לביאת ב"ד לר"א אלא ביום תרועה, ולר"י בליל שמורים 
לחוד, והאי דנקטי ניסן ותשרי, אגב דמר נקט ברישא בתשרי נולדו אבות ומר בניסן, דהתם דווקא 
הוא, דהא מהני קרא דמייתי תלמודא למלתייהו לא שמעינין מיני' אלא למר בניסן ולמר בתשרי, 

אבל בכמה בחודש לא שמעינין מינה, נקטי נמי גבי עתידין לגאל החודש ולא יום מכוון"
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היינו, דלתירוצו השני של ה'טורי אבן' נמצא שאין כוונת ר"א ור"י שמשיח יבוא בראש השנה 
ופסח עצמם, אלא בימים הסמוכים להם.

ורק לשיטתו דלעיל, אך לשיטת ה'שפת  יש להעיר שכל קושיית ה'טורי אבן' הנ"ל קשה אך 
אמת' הנ"ל אין שום סתירה בין דברי ר"א ור"י לדברי הגמרא שבן דוד אינו מגיע בשבת ויו"ט, 
שהרי לשיטתו יש לחלק בין הדברים: בן דוד אינו מגיע בשבתות וימים טובים, אך הגאולה שתהיה 

בשלב מאוחר יותר יכולה להתרחש גם ביו"ט.

indd   62.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:12:58   ז"עשת רדא א"כ



קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז./.63

חנוכת בית המקדש השלישי בחודש ניסן1

ביחזקאל פרק מג פסוק יח ואילך, מתאר הנביא את סדר חנוכת בית המקדש השלישי:  

ְוִלְזרֹק  עֹוָלה  ָעָליו  ְלַהֲעלֹות  ֵהָעׂשֹותֹו  יֹום  ּבְ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֻחּקֹות  ה  ֵאּלֶ ָאַמר ה'  ּכֹה  ָאָדם  ן  ּבֶ ֵאַלי  "ַוּיֹאֶמר 
ָקר  ן ּבָ ר ּבֶ ְרֵתִני ּפַ רִֹבים ֵאַלי ְנֻאם ה' ְלׁשָ ַרע ָצדֹוק ַהּקְ ר ֵהם ִמּזֶ ם ֲאׁשֶ ה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ם, ְוָנַתּתָ ָעָליו ּדָ
אָת  ְוִחּטֵ ָסִביב  בּול  ַהּגְ ְוֶאל  ָהֲעָזָרה  ּנֹות  ּפִ ע  ַאְרּבַ ְוֶאל  ַקְרֹנָתיו  ע  ַאְרּבַ ה ַעל  ְוָנַתּתָ מֹו  ִמּדָ ְוָלַקְחּתָ  את,  ְלַחּטָ
ְקִריב  ּתַ ִני  ֵ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ׁש,  ְקּדָ ַלּמִ ִית ִמחּוץ  ַהּבַ ִמְפַקד  ּבְ ָרפֹו  ּוׂשְ את  ר ַהַחּטָ ְוָלַקְחּתָ ֵאת ַהּפָ הּו,  ְרּתָ ְוִכּפַ אֹותֹו 
ָקר  ן ּבָ ר ּבֶ ְקִריב ּפַ א ּתַ ַכּלֹוְתָך ֵמַחּטֵ ר, ּבְ ּפָ אּו ּבַ ר ִחּטְ ֲאׁשֶ ַח ּכַ ְזּבֵ אּו ֶאת ַהּמִ את ְוִחּטְ ִמים ְלַחּטָ ים ּתָ ִעיר ִעּזִ ׂשְ
ִליכּו ַהּכֲֹהִנים ֲעֵליֶהם ֶמַלח ְוֶהֱעלּו אֹוָתם ֹעָלה ַלה',  ם ִלְפֵני ה' ְוִהׁשְ ִמים, ְוִהְקַרְבּתָ ִמים ְוַאִיל ִמן ַהּצֹאן ּתָ ּתָ
רּו  ְבַעת ָיִמים ְיַכּפְ ִמיִמים ַיֲעׂשּו, ׁשִ ָקר ְוַאִיל ִמן ַהּצֹאן ּתְ ן ּבָ את ַלּיֹום ּוַפר ּבֶ ִעיר ַחּטָ ה ׂשְ ֲעׂשֶ ְבַעת ָיִמים ּתַ ׁשִ
ִמיִני ָוָהְלָאה ַיֲעׂשּו ַהּכֲֹהִנים ַעל  ְ ִמים, ְוָהָיה ַבּיֹום ַהּשׁ ַח ְוִטֲהרּו ֹאתֹו ּוִמְלאּו ָיָדיו, ִויַכּלּו ֶאת ַהּיָ ְזּבֵ ֶאת ַהּמִ

ְלֵמיֶכם ְוָרִצאִתי ֶאְתֶכם ְנֻאם ה'" ַח ֶאת עֹולֹוֵתיֶכם ְוֶאת ׁשַ ְזּבֵ ַהּמִ

וביחזקאל )פרק מה פסוק יח( נאמר: 

ם  ׁש, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ ְקּדָ אָת ֶאת ַהּמִ ִמים, ְוִחּטֵ ָקר ּתָ ן ּבָ ר ּבֶ ח ּפַ ּקַ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש, ּתִ ִראׁשֹון ּבְ "כה אַמר ה', ּבָ
ִניִמית,ְ וֵכן  ַער ֶהָחֵצר ַהּפְ ַח, ְוַעל ְמזּוַזת ׁשַ ְזּבֵ ּנֹות ָהֲעָזָרה ַלּמִ ע ּפִ ִית, ְוֶאל ַאְרּבַ את, ְוָנַתן ֶאל ְמזּוַזת ַהּבַ ַהַחּטָ

ִית" ם ֶאת ַהּבָ ְרּתֶ ִתי ְוִכּפַ ְבָעה ַבֹחֶדׁש, ֵמִאיׁש ׁשֶֹגה ּוִמּפֶ ׁשִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ

לאחר שיחזקאל מפרט את סדר העבודה בראשון לחדש, ממשיך הוא לפרט את סדר העבודה 
בימים הבאים:

יא  ׂשִ ה ַהּנָ ֻבעֹות ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל, ְוָעׂשָ ַסח, ָחג ׁשְ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּפָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ "ּבָ
ִרים  ּפָ ְבַעת  ׁשִ ַלה'  עֹוָלה  ה  ַיֲעׂשֶ ֶהָחג  ְיֵמי  ְבַעת  ְוׁשִ את,  ַחּטָ ר  ּפַ ָהָאֶרץ  ַעם  ל  ּכָ ּוְבַעד  ֲעדֹו  ּבַ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ
ר ְוֵאיָפה ָלַאִיל  ים ַלּיֹום, ּוִמְנָחה ֵאיָפה ַלּפָ ִעיר ִעּזִ את ׂשְ ִמים ְוַחּטָ ְבַעת ַהּיָ ִמיִמם ַלּיֹום ׁשִ ְבַעת ֵאיִלים ּתְ ְוׁשִ
את  ַחּטָ ִמים ּכַ ְבַעת ַהּיָ ה ׁשִ ה ָכֵאּלֶ ָחג, ַיֲעׂשֶ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּבֶ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ִביִעי ּבַ ְ ּשׁ ֶמן ִהין ָלֵאיָפה, ּבַ ה ְוׁשֶ ַיֲעׂשֶ

ֶמן" ָ ְנָחה ְוַכּשׁ ֹעָלה ְוַכּמִ ּכָ

בפשטות נראה  שלאחר היום הראשון לחנוכת הבית, באים עוד שישה ימים, שמשלימים את 
שבעת ימי המילואים, מספר זה זהה למספר הימים שהיו בחנוכת המשכן.

המקדש  בבית  זהים,  קרבנות  הימים  שבעת  בכל  הקריבו  בה  המשכן  מחנוכת  שבשונה  אלא 
פר  הקריבו  הראשון  ביום  ובעוד  הבאים,  הימים  הראשון לששת  היום  בין  הבדל  יהיה  השלישי 
חטאת, בימים הבאים יקריבו לחטאת שעיר עזים ושני קרבנות לעולה כליל על המזבח, פר בן בקר 
ואיל מן הצאן; אלו הם שבעת ימי המילואים המכשירים את המזבח ומכינים אותו לתפקידו, רק 

1( לצורך הכנת הסוגייא נעזרתי בספר "ימות המשיח בהלכה" חלק א סימן כ וחלק ב סימן כא.
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לאחר הימים הללו תחל העבודה הסדירה של הקרבנות בבית המקדש. 

באחד  "בראשון  הנ"ל  בפסוקים  נזכר  השנה  במעגל  אלו  מילואים  ימי  של  המדויק  המיקום 
לחדש" והכוונה היא לראש חודש ניסן. על פי זה חנוכת הבית השלישי שונה בפרט נוסף מחנוכת 
המשכן; בעוד שבה התחילו ימי המילואים בכ"ג אדר, וראש חודש ניסן היה היום השמיני, הרי 

שבבית המקדש השלישי יתחילו ימי המילואים בא' בניסן. 

הרד"ק שם מפרש באופן שונה: 

"בראשון באחד לחדש, תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש, בראשון- זהו חדש ניסן שהוא 
חדש הגאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להגאל לעתיד.

באחד לחדש- יחנכו את המזבח בקרבנות, כמו שאמר למעלה, ואמר קרבן הכהנים שיקריבו פר 
כמו שאמר למעלה, ושנה אותו הנה להשלים הענין ולומר באיזה יום יעשוהו.

וזה הפסוק ראיה לרבי יהושע שבניסן עתידים להגאל, שאם תהיה הגאולה בתשרי, איך יניחו 
עתידין  בניסן  שאמר  ומה  הבית,  את  ומלכפר  ומלחטא  אחריו,  הבא  ניסן  עד  במזבח  מלהקריב 
להגאל, לא שיצאו מהגלות בניסן, אלא קודם ניסן יצאו ויעלו, עד שבאחד בניסן יהיה בנין הבית 
נשלם, ויחנכו המזבח באחד בניסן, וכן עשו במשכן באחד בניסן החל אהרן לעבוד במזבח, אלא 

שקדמו לו שבעת ימי המלואים ששמש בהם משה.

וביום השמיני שיהיה אחד  ימי מלואים,  יהיו שבעת  ואפשר גם כן, הנה כי מה שזכר למעלה 
בניסן יהיה זה הקרבן שאמר עתה, וגם באותו יום יזו על המזבח ועל פנות העזרה" 

לדברי הרד"ק נמצא, שראש חודש ניסן יהיה היום השמיני והמסיים של שבעת ימי המילואים 
בדיוק כמו במשכן, אך למרות שימי המילואים יסתיימו בראש חודש ניסן, בז' בניסן ישובו להקריב 

פר חטאת נוסף.

דבר זה הינו חידוש והסיבה לכך היא, )כפי שכותב הרד"ק בהמשך דבריו( שמרוב שמחת הבית 
השלישי, חוששים שמא נכנס אדם למקום שאסור לו להיכנס אליו בטעות ובשגגה, ולכן יקריבו 

פר נוסף לחטאת לכפר על עבירה זו, הפוגעת בקדושת הבית והמזבח.

על כל פנים מדברי הנביא נראה, שחנוכת בית המקדש הראשון תהיה בראש חודש ניסן, שבו 
עתידין ליגאל, ומכאן סייעתא לשיטת רבי יהושע שבניסן עתידין ליגאל. אך מדברי הגמ' )מנחות 

מה,א( נראה שהדברים אינם פשוטים כ"כ:

"כה אמר ה' בראשון באחד לחודש, תקח פר בן בקר תמים, וחטאת את המקדש, חטאת? עולה 
היא! א"ר יוחנן: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. רב אשי אמר: מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך 

שהקריבו בימי משה.

תניא נמי הכי, רבי יהודה אומר: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה; אמר לו ר' יוסי: מלואים הקריבו 
בימי עזרא, בדרך שהקריבו בימי משה; אמר לו: תנוח דעתך שהנחת דעתי"

ופירש רש"י: 

חטאת – בתמיה, אמאי כתיב וחטאת, דמשמע חטאת, הא עולה הוו פרים דר"ח, כדכתיב )במדבר 
כח( ובראשי חדשיכם תקריבו עולה וגו'.

פרשה זו - דיחזקאל.

אליהו עתיד לדורשה - דעד שיבא אליהו ויפרשנה לנו אין אנו יודעים לדורשה.

נתנבאה,  שני  בית  על  דיחזקאל  נבואה  והך  הקריבו,  מילואים  אפרשנה,  אני   - אמר  אשי  רב 
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שהקריבו מילואים, וכי היכי דהקריבו מילואים דמשה בשמיני דידהו דהוה ר"ח, כדאמרי' במס' 
שבת )דף פז( בראשון באחד לחדש, ותנא אותו היום נטל עשר עטרות כו', והקריב עגל בן בקר 

לחטאת, הכא נמי הקריב פר בר"ח.

הגמרא מקשה, מדוע מתנבא יחזקאל על הקרבת פר חטאת בראש חודש, והלא פר ראש חודש 
קרב עולה? על כך אומר ר"י שאין אנו יודעים כעת לדרושה עד שיבא אליהו בביאת הגואל ויגלה 

לנו טעם הדברים. 

לאידך רב אשי מיישב את הקושיא בדרך חדשה: נבואת יחזקאל לא נאמרה על בית המקדש 
השלישי אלא על הבית השני, שבשעת חנוכתו הקריבו פר לחטאת כדרך שהקריב משה בר"ח ניסן 

עגל בן בקר לחטאת.

אך הרשב"א ביאר את תירוצו של רב אשי באופן אחר:

"מלואים הקריבו בימי עזרא - אינו ר"ל שנבואת יחזקאל היתה על בית שני, שהרי על בית שני 
לא נתנבא שיהא אותו הבנין שכתב, שהרי לא נעשה אותו הבנין בבית שני, וגם הקרבנות לא נעשו 
בבית שני באותו הסגנון שנכתבו שיעשו, אלא שעזרא ובוני בנין בית שני, לקחו בבנין שבנו קצת 
מדוגמת בנין יחזקאל שעתיד להיות לעתיד לבוא וקצת מדוגמת בית ראשון, וכן אפשר שבקרבנות 
נמי לקחו קצת ממה שנכתבו ביחזקאל להיות לע"ל, וזהו אותו פר מלואים שהקריבו בימי עזרא, 
שלקחו מקצת נבואת יחזקאל, שהקריבו אותו פר למילואים, ולא שעשו אותו כמו שנתנבא יחזקאל, 
שהקריבו  כמו  למילואים,  הקריבוהו  אלא  בתוס',  כדפי'  יחזקאל  שנבא  כמו  המתנות  עשו  שלא 

מלואים בימי משה.

ומאי דקאמר ר' אשי מלואים הקריבו בימי עזרא, צריך לומר דאין ר"ל דנתנבא על בית שני, אלא 
הכי קאמר, דאותו פר דקאמר יחזקאל שעתיד להיות, הוא יהי' פר מלואים כמו שהי' בימי משה, 
שהרי גם בימי עזרא בתחילת בית שני הקריבו מלואים כמו בימי משה, א"כ יש לנו לומר דאותו פר 

שנבא יהי' פר מלואים, ולא לקשי לן מדם חטאת עולה היא, משום דמלואים להוי"

לדברי הרשב"א: לפי תירוצו של רב אשי, יחזקאל מתנבא על בית המקדש השלישי, שחנוכתו 
תהיה בא' בניסן, וכוונת רב אשי היא, שכמו שבבית שני הקריבו מילואים כבימי משה כך גם בבית 

השלישי יקריבו מילואים.

במכתב כללי לי"א בניסן תשמ"א )נדפס בלקו"ש חלק כב עמוד 251( כותב הרבי:

"נוסף לשני האירועים הנזכרים החשובים מאד, הקשורים עם תאריך ראש חודש ניסן, ישנו עוד 
ענין חשוב הקשור עם ראש חודש ניסן, וקשור גם עם המקדש ועם חג הפסח, על אירוע זה מסופר 
יציאת מצרים בהולדתו של עם ישראל,  נביא שהסביר את משמעות  בנבואתו של יחזקאל, אותו 
)הרבי מצטט את הפסוקים הנ"ל( נבואה זו באה בהקשר עם בית המקדש השלישי שיבנה על ידי 

משיח צדקנו"

ובהערה שם מפנה הרבי:

הכתובים  פשטות  וכ"ה  שם,  משנה'  'לחם  וראה  ב,  פרק  סוף  הקרבנות  מעשה  הל'  "רמב"ם 
ביחזקאל שם, ראה פרש"י ורד"ק על הפסוק".

הרבי מעיר ש: א. כך משמע מפשטות הפסוקים שנבואה זו מדברת על בית המקדש השלישי. ב. 
יש לכך מקור גם בדברי הרמב"ם. לצורך כך נצטט את דברי הרמב"ם הנ"ל:

"כל שיעורי הנסכים האמורין בספר יחזקאל, ומנין אותן הקרבנות, וסדרי העבודה הכתובים שם, 
כולם מלואים הן, ואין נוהגין לדורות, אלא הנביא צוה ופירש, כיצד יהיו מקריבין המלואין עם 
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חנוכת המזבח בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי.

כך  בשבת,  והקריבו  לדורות,  כמותן  שאין  דברים  המזבח  בחנוכת  הנשיאים  שהקריבו  וכשם 
הנשיא מקריב חנוכתו בשבת לעתיד, כאשר מפורש שם, וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא, הבאים 
מהשבי מלואים היו, ואינן נוהגין לדורות, אבל דברים הנוהגים לדורות הם דברי תורה שפירשנו, 

כמו שהעתיקום מפי משה רבינו, אין להוסיף עליהם ואין לגרוע"

וב'לחם משנה' העיר על דברי הרמב"ם:

כל שיעורי הנסכים האמורים וכו'- בפ' התכלת )דף מ"ה( הקשו שם על פסוק האמור ביחזקאל, 
וכו', הקשו שם,  בן בקר תמים וחטאת את המקדש  כה אמר ה', בראשון באחד לחדש תקח פר 
חטאת עולה היא, ותירצו, אמר ר' יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, כלומר דעד שיבא אליהו 
שהקריבו  כדרך  עזרא  בימי  הקריבו  מילואים  תירץ  אשי  ורב  לדורשה,  יכולים  אנו  אין  ויפרשנה 
בימי משה, כלומר דמה שאמר יחזקאל הוא שנתנבא על בית שני שהיה בימי עזרא, ואמר שיקריבו 
מלואים כדרך שהקריב משה, ומשה הקריב ביום השמיני למלואים שהיה ר"ח עגל בן בקר לחטאת, 
וכן  יחזקאל,  דאמר  והיינו  לחטאת,  פר  הקריב  ר"ח  היה  שלא  השמיני  ביום  כן  עשה  עזרא  וגם 

פירש"י ז"ל שם.

זו היא על בית שלישי שעתיד ליבנות,  ולפי זה קשה על רבינו ז"ל טובא, דאיך כתב דנבואה 
דנראה דזה לא כדברי מר ולא כדברי מר, ועוד דהוא כתב שעזרא הקריב מלואים, והיינו כתירוצא 
דרב אשי, וכיון שכן הנבואה היא על עזרא ואיך כתב רבינו ז"ל שהיא על בית שלישי, ואם נאמר 
דרבינו ז"ל מפרש דמ"ש פרשה זו אליהו עתיד לדורשה דהכוונה לומר דעל בית שלישי נתנבא, 
ועם זה תירץ הקושיא דלעתיד לבא יהיה כן ואע"פ שאין כן עתה אינו כלום, ולפ"ז פסק רבינו ז"ל 
כר' יוחנן, מ"מ קשה מה שהקשיתי דהוא פסק כרב אשי, ואיך פסק כר' יוחנן, דמשמע דפליגי, 
ועוד דכרב אשי ראוי לפסוק דבברייתא אמרו שהיא סברת ר' יוסי שחולק על ר' יהודה, וכבר ידוע 

שהלכתא כוותיה לגבי ר' יהודה, ועוד דבברייתא הודה לו ואמר לו תנוח דעתך שהנחת את דעתי.

ונראה לי דרבינו ז"ל פסק כרב אשי, ומטעמא דכתיבנא, דר' יוסי סבר כוותיה, אלא שלא רצה 
לפרש כפירוש רש"י ז"ל דהנבואה של יחזקאל על עזרא היה, והקריבו מלואים כדרך שהקריבו 
בימי משה משום מה שהקשו התוס' ז"ל, דשל משה עגל, וכאן היה פר, ועוד דהמתנות ג"כ היו 

חלוקות כמפורש ביחזקאל אל מזוזות הפתח וכו' וכמו שהאריכו שם התוספות ז"ל.

לכך מפרש רבינו ז"ל דהכי קאמר, נבואה זו על בית שלישי היא, והקרבנות יהיו באופן האמור 
יהיה שינוי בקרבנות כלל, אלא מקריבין  ואע"ג דיקשה לך, דאחר שנתנה התורה לא  ביחזקאל, 
קרבנות הנהוגים לדורות, אין זו קושיא דכן בבית שני בימי עזרא הקריבו קרבנות שאינם נוהגים 
לדורות כמו שהקריבו בימי משה, א"כ גם בבית שלישי יקריבו קרבנות שאינם נוהגים לדורות, ואין 
תימה על כך ונבואת יחזקאל על בית שלישי היה, ועם זה באו דברי רבינו ז"ל על נכון שפסק כרב 

אשי ודו"ק" 

על פי פירושו של ה'לחם משנה' נמצא שאף הרמב"ם סובר שנבואת יחזקאל מדברת על בית 
המקדש השלישי וזוהי כוונת דברי רב אשי בתירוצו, וכפי שביאר הרשב"א הנ"ל.

קושיית הרבי

בהתוועדות ש"פ ויקרא תשמ"ה )ח"ג עמוד 1620( שאל הרבי:

"ישנו ענין נוסף הקשור עם ר"ח ניסן, תוכן ההפטורה דפרשת החודש בנבואת יחזקאל, "בראשון 
פרטי הדברים שנתבארו  ככל  וכו'",  הנשיא  קרבנות  וגו"  בקר תמים  בן  פר  באחד לחודש, תקח 
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בהפטרת שבת זו, ובענין זה ישנו דבר הדורש ביאור.

נבואת יחזקאל זו נאמרה בקשר לבית המקדש השלישי, שהרי פרטי הדברים המבוארים שם לא 
נתקיימו בבית שני, ויתקיימו בחנוכת המזבח בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי, וצריך להבין, 
מכיון שנבואה זו נאמרה בזמן שבין חורבן בית ראשון לבנין בית שני, א"כ מניין ידעו מזמן בית שני 

שאין כוונת הנבואה לבית זה בית שני, כי אם לביהמ"ק שיבנה לאחרי חורבן בית זה בית שלישי?

לומר  בהכרח  אזי  שני,  בבית  נתקיימו  לא  זו  דנבואה  הדברים  שפרטי  שרואים  לאחרי  אמנם 
שנבואה זו תתקיים כשיבנה בית שלישי, אבל השאלה היא, בנוגע לזמן שנבנה בו בית שני, מניין 
ידעו אז שאין הכוונה בנבואה זו לבית זה, בשלמא בנוגע לבנין הבית שבנוהו כבנין שלמה, ומעין 
דברים המפורשים ביחזקאל, יש לתרץ, שמכיון שהוצרכו לרשיון המלכות, כדי לבנות בית שני, 
ולא  היו מוגבלים באופן הבניה בהתאם לרשיון המלכות,  ואח"כ מאחשירוש,  בתחילה מכורש, 
יכלו לבנות כרצונם, אמנם בנוגע לפרטי עניני הקרבנות, כולל קרבנות הנשיא, שהרי גם בזמן בית 
שני הי' נשיא זרובבל, וכיו"ב, בודאי לא התערבה המלכות, ובמילא היו יכולים להתנהג כרצונם, 

וא"כ מניין ידעו בזמן ההוא שאין הכוונה בנבואה זו לבית זה.

ואין לומר שהיתה נבואה מנביאים אחרונים חגי זכרי' ומלאכי, שבה נתפרש שנבואת יחזקאל 
אינה אמורה בנוגע לבית שני, שהרי לא מצינו נבואה זו.

בימי  ישראל היתה הגאולה  זכו  יותר, ע"פ המבואר במדרשי חז"ל, שאילו  גדולה  זו  ותמיהה 
תהי'  עזרא  בימי  שהגאולה  אפשרות  שהיתה  ומכיון  גלות...  אחריה  שאין  שלימה  גאולה  עזרא 
גאולה האמיתית והשלימה, גדולה יותר תמיהה הנ"ל, מניין ידעו שנבואת יחזקאל בראשון באחד 

לחודש גו" לא נאמרה על הבית שנבנה בימיהם"

יום טוב' בהקדמתו לספר צורת  זו בצריך עיון, ומעניין לציין שה'תוספות  הרבי הניח קושיא 
הבית מתייחס לשאלה זו:

"ולא בנאוהו כולו ככל תבנית בנין יחזקאל, לפי שידעו על פי הנביאים, שאין עתה עת הבנין 
ההוא, וזהו שנמצא ברש"י )מ"ג( ראיה הייתה ביאה שניה של עזרה כביאה ראשונה של יהושוע, 
לבוא בזרוע יכנס, כדדרשינן עד יעבור, ובניין זה מאז היה ראוי להם כשעלו מן הגולה וגאולת 

עולם, אלא שגרם החטא, לא הייתה תשובתם הוגנת וכו.

הנה שמן הדין היה ראוי לבנות כך, ושתהיה גאולתם גאולת עולם אילו זכו, אבל כשלא זכו, 
לא היו רשאין לבנות זה הבניין כלל, לפי שזה הבניין מיועד ומוכן דווקא לגאולת עולמים...אבל 
בנאוהו דומה במקצת ממנו, אחרי שנבואתו הייתה ראויה להיות בעת ההיא, ושיהיה להם הכנה 

במקצת, באם היו זוכים לעשות תשובה הוגנת". 

ולדבריו נמצא שהנביאים ידעו כבר אז, שלא זכו לגאולת עולמים ועל כן ציוו לבנות את המקדש 
באופן שונה במקצת מהנאמר ביחזקאל.    

דעות שונות בזמן חנוכת בית שלישי

לפי הדעות הסוברות שנבואת יחזקאל אינה מדברת בבית המקדש השלישי, נאמרו פירושים 
שונים באחרונים מתי אכן תתקיים חנוכה זו, וכה מובא בספר "מעשה רוקח"2 )בהקדמה למשניות 

מסכת פסחים(:

הוקם  בניסן  שבא'  בניסן,  מתענין  "אין  תכט,  סימן  פסח  הלכות  בתחילת  חיים,  אורח  "בטור 

2( לרבי אליעזר רוקח, רבה של בראד, אבי שושלת חסידות בעלז.
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המשכן, וי"ב נשיאים הקריבו בי"ב ימים, וכל אחד עשה י"ט, וכו.

יוסף, הא הטעם שאמר במסכת סופרים אינו אלא עד אחר חג הפסח, ולמה  ומקשה מרן בית 
אומר שאין מתענין בכל החדש? ומפרש שם מפני שכבר יצא רובו בקדושה, יעויין שם.

ולכאורה קשה, דאם כן עיקר חסר מן הספר, ויותר תמוה דבמסכת סופרים איתא והובא שם בבית 
יוסף הלשון הנזכר בטור, עד וכל אחד עשה ביומו י"ט, ובן לעתיד לבא עתיד להבנות בית המקדש 
בניסן, לפיכך אין אומרים תחנונים כל ימי ניסן, ואין מתענין וכו, ולדברי מרן הקדוש כל הדברים 

הללו- וכן לעתיד לבא וכו, המה דברי מותר במס סופרים, וחללה לומר כן.

לכן נלע"ד, שכונת המסכת סופרים כך הוא, ותחלה נבאר הגמרא )מנחות סח( רבי יוחנן בן זכאי 
התקין, שיהא יום הנפת עומר כולו אסור בחדש, מאי טעמא? מהרה יבנה בית המקדש, ומסיק, 

דאיבני בחמיסר, או בליל שיתסר, וקצרתי לשון הגמרא שידוע היא בבמה מקומות.

והקשיתי לשאול, דלכאורה חששה רחוקה היא, שיבנה בי"ט או בלילה, הגם שיוכל להיות כמו 
שפרש"י ותוס, מ"מ טוב להבנות קודם י"ט, כדי שיוכלו להקריב פסחיהן במועדו, ומהיכא תיתי 

שיבנה בי"ט.

וישבתי בטוב טעם, ע"פ הקדמה הנזכר למעלה, שמחיית עמלק לעתיד יהיה בי"ד בניסן, וידוע 
הגמרא )סנהדרין כ( שתחלה צריך להיות מחיית עמלק, ואח"כ בנין בית המקדש, אם כן חששא 
דריב"ז היא קרובה מאוד, שקודם י"ט אי אפשר להיות בנין בית המקדש עד שיתמחה עמלק בי"ד, 
ומיד אח"כ בט"ו יבנה המקדש, ואיתא במועד קטן ח, מנין שאין מערבין שמחה בשמחה, ויליף 
מחנוכת הבית שעשה שלמה שבעה ימים קודם חג הסוכת ולא המתין עד החג וכו, נמצא לעתיד 
בשיבנה הבית המקדש בי"ט, אימת יהיה החינוך? אחר י"ט, שאין מערבין שמחה בשמחה, ועכ"פ 

יהיה החינוך שבעת ימים כמו בחינוך דשלמה, נמצא יהיה החינוך עד כלות חודש ניסן,

ובזה מבואר דברי המסכת סופרים בטוב טעם, דקאמר בא' בניסן הוקם המשכן, וי"ב נשיאים 
הקריבו קרבנם לחינוך, וכל אחד עשה ביומו י"ט, וכן לעתיד יבנה בית המקדש בניסן, ואימת יהיה 
זה? קודם י"ד- אי אפשר להבנות קודם מחיית עמלק, ואם כן יהיה הבנין לעתיד אחר י"ד, ואימת 
יהיה החינוך- לאחר י"ט עד כלות חודש ניסן, לפיכך אין מתענין עד שיעבור ניסן, לזכר מקדש 

דלעתיד". 

הכל ניתן לשינוי

בסיום הדברים כדאי להוסיף כי אף שדברי נבואת יחזקאל הנ"ל מובאים גם להלכה בספרו של 
הרמב"ם, דבר המלמד שהדברים כפשוטם, עם כל זאת הרמב"ם אינו מעתיק את פרטי הדברים, 
ברורה  בצורה  נאמרו  לא  עצמם  יחזקאל  דברי  גם  שהרי  העניין,  של  כללי  באיזכור  ומסתפק 

ומפורשת, ועל כך מוסיף הרבי במכתב הנ"ל )הערה ד"ה זכו(:

למשכן,  ובנוגע  החודש,  כבפרשת  דלא  מפורט,  אינו  יחזקאל,  בנבואת  דלכן  לומר,  "ויש 
)וברמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"ב וכל אלו הדברים  וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, 

שדברים סתומין הן אצל הנביאים( כיוון שתלוי בזכו, ובדרגות דזכו ולא זכו"

והיינו שהדברים לא נאמרו בצורה ברורה ומפורשת, כיון שהם אכן עשויים להשתנות, שהרי 
קרבנות אלו באים לחטא ולכפר על המזבח, ואם כן, תלוי הדבר גם במצבם הרוחני של בני ישראל, 

עד כמה הם יהיו בדרגת 'זכו', ו'לא זכו'. 

 

indd   68.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:13:00   ז"עשת רדא א"כ



קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז./.69

"והיה אור הלבנה כאור החמה"1

אחד מיעודי הגאולה הוא הכתוב בישעיה )ל,כו( "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה 
יהיה שבעתיים כאור שבעת ימי בראשית". וכמ"ש בתהילים )קלט, יב( "ולילה כיום יאיר".

בסוגיא שלפנינו נברר את משמעות יעוד זה והשלכותיו.

מהו שבעתיים?

רש"י בישעיה שם מפרש:

"שבעתים- שבע שבעיות כאור של שבעת הימים, הרי ארבעים ותשע שביעיות העולים לשלש 
מאות וארבעים ושלשה" 

והתוספות במסכת בבא בתרא )ח, ב( כתבו:

"היינו שמש של עתיד לבוא, דהוא שבעתיים כאור שבעת הימים, ואור שבעת ימי בראשית היה 
שבעתיים מאור חמה של עכשיו"

באג"ק חלק ב )עמוד קלו( מביא הרבי מ"ש בשו"ת בני ציון, שישנם ג' דעות כמה היתה גדולה 
ג. שמ"ג  ב. מ"ט פעמים משל עכשיו.  ז פעמים משל עכשיו.  א.  ימי בראשית:   השמש בששת 

פעמים משל עכשיו. בעמ"ס הנ"ל מנסה לתווך בין הדעות והרבי דן עימו בעניין זה, עיי"ש. 

האם הלבנה תהיה שווה לחמה?

מפשטות לשון הפסוק משמע שלעת"ל החמה תהיה נעלית מהלבנה שהרי אורה יהיה שבעתיים 
כאור שבעת ימי בראשית, ואורה של הלבנה יהיה כמו אור החמה של עכשיו.

אך ה'בחיי' פרשת פנחס )כח,טו( כתב:

וחזר  הגדולים,  המאורות  שני  לשון  והוא  באורה,  שוין  היו  הבריאה  בתחלת  והירח  "השמש 
אלא  בגדלו,  כן  עמד  שלא  הקטן,  המאור  ואת  בגדלו,  כן  שעמד  לומר  הגדול,  המאור  והזכיר 
שנתמעט, ולעתיד לבא יהיה השמש עם הירח שוין באורה, כמו שהיו בתחלה, וכמו שמורה על זה 
מלת הגדולים, וכן יהיה בסוף, וזהו דבר הנביא ע"ה "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה 
יהיה שבעתים, כאור שבעת הימים" כלומר אחר שיהיה אור החמה שבעתים, והטעם בזה לפי שכח 

הלבנה שהוא מדת הדין תתאחד ותתעלה ברחמים"

ז"א, שלדעת רבינו בחיי החמה והלבנה יהיו שווים בגדלם, וכוונת הפסוק היא שאור הלבנה 

1( להכנת סוגיא זו נעזרתי רבות בספר "ימות המשיח בהלכה" ח"ב סימן לט.
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יהיה כאור החמה, שאורו הוא כ"אור שבעת הימים".

וכן מוכח לכאורה מהנוסח שאנו אומרים בקידוש לבנה:

"ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותיי, למלאת פגימת הלבנה, ולא יהיה ה בה שום מיעוט, 
ויהיה אור הלבנה כאור החמה כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהיתה קודם מעוטה, שנאמר ויעש 

אלוקים את שני המאורות הגדולים"

אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה פרשת צו )י,א( מביא ג"כ את ב' הדעות:

יהיה כמו אור החמה  יש ב' פירושים, א. שאור הלבנה  והיה אור הלבנה כאור החמה  "ובפי' 
דעתה, הב. שגם אור הלבנה יהיה כמו אור החמה דלעתיד, שהוא שבעתים כאור שבעת הימים". 

האם אור הלבנה לע"ל יהיה אור עצמי?

במאמר ויאמר לו יהונתן תשמ"ה )מלוקט ו' סעיף ז' עמ' כ"ח( אומר הרבי: 

"ולעת"ל תתגלה מעלת המלכות כמו שהיא מצד עצמה, שתקבל מאוא"ס בעצמו, וכמ"ש והי' 
אור הלבנה כאור החמה שהלבנה תאיר מעצמה כמו השמש ויתירה מזה"

ובמאמר חיי שרה תש"ל )אות ג' שם עמ' ט"ו( אומר הרבי:

ומציין  בעצמותו"   שהוא  כמו  היסוד  בחי'  מקבלת  שהמלכות  הוא  מלכות,  בארץ,  "והיתרון 
בהערה "וע"ד והי' אור הלבנה, דהגם שגם אז תקבל הלבנה מהחמה, מ"מ לא יהי' שינוי האור 

כלל בהלבנה מכמו שהוא בחמה, המשך תרס"ו עמ' רצ"א"

מצוות השייכות ליום האם ינהגו בלילה?

החיד"א בספרו "שמחת הרגל" על הגדה של פסח מפרש את פיסקת "מעשה ברבי אליעזר....
והיו מספרים ביצ"מ כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן ק"ש של 

שחרית" שיש בכך רמז נפלא:

"ויתכן שגם תלמידיהם במאמרם, גם הם דברו ברמז הנוגע ליצ"מ, בצד מה לילך בדרכם דרך 
הקודש, והענין, דאמרו רז"ל, שליל התקדש חג במצרים היתה מאירה כשמש, וכתב בשו"ת יד 
אליהו סי' נ"א, דכיון דהיתה מאירה כשמש, כל הדינים הנוהגים ביום, נוהגים בלילה ההיא, ולילה 
כיום, הואיל דנהורא עמה שרא ע"ש, מיהו נראה דלענין ק"ש של יום לא נפיק בלילה לומר ק"ש 
בסוף הלילה, כיון שהיא מאירה כשמש ויכולים לעשות הדינים הנוהגים ביום, דהא ק"ש תלוי בזמן 
קימה, והוא יום ממש, וזה כיונו לומר ק"ש של שחרית, כלומר הוא זמן קימה ביום שהוא זמן ק"ש 
של שחרית, שאף בליל יצ"מ שהיתה מאירה כשמש, ומשו"ה מל בלילה אף דאין מלין בלילה, 
וכמ"ש הרב יד אליהו סימו נ"א הנז', מ"מ ק"ש של שחרית הוי דוקא ביום, ועתה הגיע זמנה דהוא 

יום, ונמצא דיש בכלל דבריהם איזה רמז בצד מה ליצ"מ"

כיוון שלליל  הוא  בלילה,  מלין  אף שאין  פסח,  בליל  ישראל  בני  החיד"א מסביר שזה שמלו 
יציאת מצרים היה דין של יום כמ"ש "ולילה כיום יאיר".

בשו"ת תורת חסד2 )או"ח סימן כ"ה,ו( מקשה על תירוץ זה:

"והוא דוחק, דכיון שקיימו בלילה זו ג"כ מצוות התלויות בלילה, כמו אכילת הפסח ואכילת 
מצה מבערב, ואין סברא שהיה אז תרתי דסתרי, שנידון כלילה לעניין מצוות התלויות בלילה, ונידון 

כיום לעניין המצוות התלויות ביום"

2( לגאון החסיד רבי שניאור זלמן פראדקין מלובלין, תלמידו של הצמח צדק.
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הרבי בלקו"ש חלק יז עמוד 128 נוקט כתירוצו של החיד"א ומיישב את קושיית התורת חסד:

ולא לשאר מצוות,  לגבי מצות מילה בלבד,  היה  יצי"מ,  לליל  יום שהיה  לומר, שדין  "וצריך 
ובהערה מוסיף  וגו' מתניכם חגורים"  שלגביהם היה ציווי מפורש ואכלו את הבשר בלילה הזה 
–"והטעם לציווי באופן זה י"ל, כי מצות אלו אינן תלויין בגדר דלילה, כי אם בהזמן דהתחלת ליל 
טו ניסן, זמן החפזון לכאו"א כדאית ליה )ברכות מ ע"א( ולכן אע"פ שאז היה לילה כיום יאיר, 

בכל זאת היה הזמן דחפזון" 

נראה ברור שדעת הרבי כדעת החיד"א שבשעה שלילה כיום יאיר, ניתן לקיים את מצוות היום 
גם בזמן הלילה, ומסתמא שעד"ז יהיה גם לעתיד לבוא.

אך ביחידות לרבנים הראשיים )התוועדויות תשמ"ו ח"ב 847( נקט הרבי באופן שונה בתירוץ 
הקושיא הנ"ל:

בקשר לשאלה הקודמת, כיצד מלו ישראל באותו לילה, אע"פ שמילה  הרב אליהו שליט"א: 
צריכה להיות ביום, יש מתרצים ע"פ דברי הזהר, שהלילה דיצי"מ, היתה באופן דלילה כיום יאיר, 

ועפ"ז ליל הפסח דינו כיום, ונמצא שמלו עצמם ביום.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: לכאורה לא מסתבר לומר, שמצד הענין דלילה כיום יאיר יהי' דינו כיום 
לגבי מילה, ובהקדמה, ישנם מקומות בעולם קרוב לציר הצפוני או הדרומי, שבמשך כל שעות 
המעת לעת מאיר אור השמש, ובמילא נשאלת השאלה, כיצד להתנהג בנוגע לתפלת מנחה ומעריב 

כניסת שבת וכיו"ב.

ומבואר בספרי האחרונים, ששקלו וטרו בנושא זה, על יסוד שיטת בעל המאור, שקביעת הזמן 
הוא ע"פ ארץ ישראל, שיש לקבוע את חלוקת היום והלילה ע"פ החשבון דכ"ד שעות המעת לעת, 

י"ב שעות יום, וי"ב שעות לילה, מבלי להתחשב בזריחת השמש ושקיעתה.

כ"ד השעות שבהם  כל  במשך  למול  אי אפשר  אלו  מילה, שבמקומות  למצות  בנוגע  כן  וכמו 
זורחת השמש, כי אם במשך שעות היום בלבד, בהתאם לחלוקה שנקבעת ע"פ השעון, שכן אם 
נתיר למול בשעות השייכות ע"פ השעון לזמן הלילה, נצטרך להתיר עשיית מלאכה בשבת, ומזה 
מובן גם בעניננו שאע"פ שבליל הפסח הי' אור לילה כיום יאיר, מ"מ שעות אלו דינם לכאורה 

כלילה לכל דבר.

ועל הקושיא הנ"ל תירץ הרבי שם:

"הציווי "וביום השמיני ימול" בפרשתנו שממנו למדו שמילה צריכה להיות ביום ולא בלילה, 
נתחדש לאחרי מ"ת, ולכן בפסח מצרים לפני שנאמרה פרשה זו היו יכולים למול באותו הלילה3"

נראה ברור מדברי הרבי כאן שאף שהלילה נחשב כיום עכ"ז לא מקיימים בלילה ציווים השייכים 
ליום, וא"כ יש לעיין כיצד ינהגו לעתיד לבוא בעניין זה?

יהיה  לבוא  לעתיד  הרי שגם  דווקא תאיר שבעתיים,  דלעיל הסוברת שהחמה  הדיעה  לפי  אך 
וגנזו"  הקב"ה  כאור שברא  "שבעתיים  אור  יאיר  לבוא  לעתיד  ביום  ויום, שהרי  לילה  זמנים  ב' 
רק שבלילה יאיר ג"כ אור כמו האור יום של עכשיו, ובזה ודאי נוהגים דיני יום ביום ודיני לילה 

בלילה. 

ומעניין לציין למ"ש בשו"ת הר צבי4 )או"ח סימן יב(:

3( להשלמת העניין יש לעיין בשיחה בחלק יז הנ"ל.

4( לרבי צבי פסק פראנק, רבה של ירושלים.
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"ויהי אור הלבנה כאור החמה, וכשיאיר לנו הלילה מידי שמים, אפשר שגם לילה יהי' אז בכלל 
וראיתם אותו, להתחייב במצות ציצית, ושמעתי טעם על המנהג שמוציאיו את הציצית בזמן קדוש 
הלבנה, משום שבקדוש לבנה אנו אומרים, ויהי אור הלבנה כאור החמה, ואז יהיו חייבים בציצית 

גם בלילה"

נוהגות בלילה כנ"ל, שונה מצוות ציצית  יהיו  יום לא  זאת אומרת, שאף לדעות שמצוות של 
שבה נאמר "וראיתם אותו" ובלילה של לעתיד לבוא אף שהוא בגדר "לילה" עכ"ז אפשר לקיים 
בו "וראיתם אותו" כיוון ש"לילה כיום יאיר" ולכן יש סברא שיתחייבו לעתיד בציצית גם בלילה.

זמן קיום היעוד

במסכת פסחים )סח, א( איתא:

"רב חסדא רמי: כתיב "וחפרה הלבנה ובושה החמה", וכתיב "והיה אור הלבנה כאור החמה 
ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים"?

לימות  הזה  העולם  בין  אין  דאמר  ולשמואל  לימות המשיח,  כאן  הבא  לעולם  כאן  קשיא,  לא 
המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד, מאי איכא למימר? 

אידי ואידי לעולם הבא, ולא קשיא, כאן במחנה שכינה כאן במחנה צדיקים"

ופירש רש"י: 

ובושה החמה - שלא תאיר.

הימים  שבעת  כאור  וכתיב  ותשע,  ארבעים  הן  שבעתים   - הימים  שבעת  כאור  שבעתים  יהיה 
ארבעים ותשע כאור שבעת ימים של עכשיו, נמצא עודף על אור של עכשיו שלש מאות וארבעים 

ושלשה.

בעולם הבא - וחפרה הלבנה ובושה החמה שלא יהא בעולם אלא זיו זוהר ומראה שכינה.

לימות המשיח - יהיה אור הלבנה כאור החמה.

והיה אור הלבנה  ימות המשיח אין משתנין משל עכשיו, מה הוא מקיים  - דאמר:  ולשמואל 
כאור החמה?

מדברי הגמרא עולה שקיום היעוד יהיה בימות המשיח ולא בעולם הבא, בהתוועדות אחש"פ 
תשד"מ דן הרבי על זמנו המדויק בימות המשיח של קיום יעוד זה:

א'  והנה  בארוכה,  לעיל  שנתבאר  כפי  העתידה  הגאולה  על  ומעורר  מזכיר  פסח  של  "אחרון 
היעודים דלעתיד לבוא הוא, והי' אור הלבנה כאור החמה, ומכיון שכן, נמצא שאז לא יהי' שייך 
כללות הענין דעיבור שנים, כי עיבור השנה בא למלא ולהשלים את החסרון דשנת הלבנה לגבי שנת 
החמה, חסרון הנובע ממיעוט הלבנה, לכי מעטי את עצמך,  שלהיותה מאור הקטן אזי סיבובה 
הבריאה  בהתחלת  הגדול, משא"כ  מאור  והילוך החמה  מסיבוב  יותר  קטן  בגלגל שלה  והילוכה 
לפני מיעוט הלבנה כאשר היו שני המאורות הגדולים, ועד"ז לעתיד לבוא, כאשר והי' אור הלבנה 

כאור החמה, לא יהי' חסרון בשנת הלבנה לגבי שנת החמה, ובמילא לא יהי' צורך בשנת העיבור.

אמנם אי אפשר לדעת באיזה אופן בדיוק יהיו גלגל החמה וגלגל הלבנה לעתיד לבוא, אבל לא 
יתכן שיהי' שינוי עיקרי ביניהם, עד שיהי' צורך בענין דעיבור שנים כבזמן הזה.

ועד"ז בנוגע לכללות הענין דקידוש החדשים, מולד הלבנה כזה ראה וקדש:

המושג דמולד הלבנה, שייך רק כאשר הלבנה היא מאור הקטן, שאין לה אור עצמי אלא מקבלת 
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אורה  לאחרי שנתעלם  הלבנה  הלבנה החל ממולד  באור  שינויים  יש  ולכן  מן השמש,  אורה  את 
הולכת  ואח"כ  במילואה  היא  הלבנה  החודש שאז  לאמצע  עד  וגדלה  הולכת  ליום  ומיום  לגמרי 
ומתקטנת מיום ליום עד לסוף החודש, שאז נתעלם אורה לגמרי וחוזר חלילה, שכל זה תלוי באופן 

קבלת האור מן השמש בהתאם למיקומה של הלבנה ביחס לשמש והארץ.

אמנם כאשר אור הלבנה יהי' כאור החמה, היינו שיהי' לה אור עצמי כמו לחמה, אזי לא שייך 
יהי' שייך כללות הענין דמולד הלבנה, כזה ראה וקדש  בה כל המושג של שינויים, ובמילא לא 

קידוש החדשים.

ועפ"ז מתעוררת תמיהה: ידוע הכלל שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות, כמו הציווי 
על פרטי מעשה המשכן, פרטי הציוויים הקשורים עם המן, וכיו"ב, ולכן בנוגע לציווי דלא תחי' 
כל נשמה בנוגע לז' האומות, וכן הציווי דמחיית עמלק שמונה הרמב"ם במנין המצוות, יש צורך 
לבאר שמצוה זו נוהגת לדורות, מכיון שבכל דור שימצא בו אפשרות הדבר ההוא, חייבים לקיים 

את המצוה בפועל.

ועפ"ז צריך להבין מדוע נמנית המצוה דקידוש חדשים ועיבור שנים במנין המצוות, הרי מצוות 
אלו לא יהיו שייכות כאשר יקויים היעוד והי' אור הלבנה כאור החמה.

בשלמא לשיטת הרמב"ם, שפוסק להלכה שבימות המשיח עולם כמנהגו נוהג, אין בין העולם 
פסח  דאחרון של  בהפטרה  בישעי'  וזה שנאמר  בלבד,  מלכיות  אלא שעבוד  לימות המשיח  הזה 
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה, וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם 
משלים, נמצא שגם היעוד והי' אור הלכנה כאור החמה משל הוא, ובמילא גם בימות המשיח יהי' 
כפשוטם,  הם  אלו  שיעודים  הפוסקים  לדעת  אמנם  שנים,  ועיבור  חדשים  דקידוש  המצוה  קיום 
וכמדובר כמ"פ שאפילו הרמב"ם עצמו כותב באגרת תחה"מ שמ"ש בספר היד שענינים אלו הם 
משלים אין דברנו החלטי כו', ואם הוא כפשוטו הרי יהי' נס כו", וכפי שנתבאר פעם שזהו החילוק 
שבין ב' התקופות שבימי המשיח, בתקופה הא' ענינים אלו אינם אלא משל, ובתקופה הב' יהיו גם 
כפשוטם, צריך להבין מדוע מונים את המצוה דקידוש חדשים ועיבור שנים במנין המצוות, הרי 

מצוות אלו יבטלו לימות המשיח.

לכאורה יש מקום לתרץ קושיא זו, בהקדים קושיא גדולה יותר, אמרו חז"ל, שמצוות בטלות 
לעתיד לבוא, וכדברי הגמרא, הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימי המשיח, ועפ"ז 

קושיא הנ"ל היא בנוגע לכל המצוות כולם.

בנוגע  אינו אלא  לדורות,  הנוהגות  רק  נכללים  בזה כפשטות, הכלל שבמנין המצוות  והביאור 
לכל משך הזמן שישנו כללות הענין דקיום המצוות, משא"כ לאחרי שיתבטל כללות ענין המצוות, 

כפשוט.

ועפ"ז אפשר לתרץ גם בעניננו, מבואר באגה"ק שמה שאמרו רז"ל דמצות בטילות לע"ל, היינו 
בתחיית המתים, אבל לימות המשיח קודם תחה"מ אין בטלים, וכפי שמביא שם כמה דוגמאות 

הלכות שחיטה בנוגע לקרבנות חלב ודם דיני טומאת יולדת וכיו"ב.

תחה"מ,  שלאחרי  התקופה  על  קאי  החמה,  כאור  הלבנה  אור  והי'  שהיעוד  לומר,  יש  ולכן 
אבל לימות המשיח לפני תחה"מ, לא יהי' שינוי באור הלבנה, ומכיון שכן, נמצא שמצות קידוש 

החדשים ועיבור שנים נוהגות לדורות כל זמן שישנו כללות הענין דקיום המצוות.

אמנם תירוץ זה קשה לתווך עם ביאור החסידות, שהיעוד והי' אור הלבנה כאור החמה קשור עם 
שלימות וגמר הבירורים, שאז עולה שם ב"ן בשם ס"ג כו', שמזה משמע שיעוד זה יהי' תיכף ומיד 

בביאת המשיח, גמר הבירור, ולא שידחה למשך זמן שלאח"ז כו' לאחרי תחה"מ"
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ונסיים בווארט מעניין מספר "שלמי ציבור" )למהר"י אלגזי( שכתב:

"ולעתיד לבא כתיב )ישעיה ל' כ"ו( "והיה אור הלבנה כאור החמה" ואין צורך לקרבן חטאת, 
לזה תיקנו לומר, "ושעיר עזים נעשה ברצון" ברצון דוקא ולא לכפרה, כי אם ברצון". 

כוונת הדברים הטעם שמקריבים שעיר חטאת בראש חודש הוא משום שאמר הקב"ה "הביאו 
עלי כפרה שמיעטתי את הירח", וכיוון שלעת"ל תתמלא הלבנה מחדש ע"כ כבר אין צריך כפרה, 

ולכן אומרים בתפילה על לעת"ל : "מזבח חדש בציון תכין...ושעיר עיזים נעשה ברצון" 
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קרבן פסח בטומאה או בטהרה1?

בשיחת ערב פסח תשנ"א אמר הרבי:

"ויה"ר, והוא העיקר, שמהדיבור בכל זה, וששייך לפסח, כדאיתא בכתבי האריז"ל, שפסח הוא 
פה סח, יומשך ויבוא המעשה בפועל תיכף ומיד, כולל ובמיוחד בנוגע להקרבת קרבן פסח מהר 
בערב פסח, שלא יהי' צורך באמירת סדר קרבן פסח בדיבור, כמ"ש ונשלמה פרים שפתינו, כיון 

שיקריבו קרבן פסח במעשה בפועל בבית המקדש השלישי"

הרבי פנה אל הרב פיקרסקי ואמר:

"ומסתמא תמצאו היתר, שיוכלו להקריב קרבן פסח גם ללא ביקור ד' ימים"

רק  הוא  ימים,  ד'  ביקור  שדין  הסובר  כ"ג(  סימן  )או"ח  חסד  תורת  לשו"ת  צוין  ובהערה שם 
למצוה לכתחילה, אבל גם אם נשחט בלא ביקור ונמצא תמים כשר.

ומעניין לציין את דברי הרבי ביחידות לרבנים הראשיים )יא אייר תשמ"ט(:

הרב אליהו: איפה ומניין ישיגו הכבשים הראויים לקרבן, ואיך יספיקו לבודקם ממום?

מקריב  הנביא  שאליהו  מאמרות(  עשרה  בס'  )הובא  במדרש,  "איתא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
זה  ובעניין  מן המוכן,  לקרבנות  גם כבשים הראויים  ישנם  בוודאי  וכיוון שכן,  יום,  בכל  תמידין 
יכולים לסמוך גם על אליהו הנביא, שהרי לא מדובר כאן על פסק דין הלכתי שאי אפשר לפסוק על 
פי נבואה, כי אם על בירור המציאות שאין בו מום, וכשנביא אומר שרואה בנבואה שאין בו מום 

חשיב בדוק ממום"

אך עדיין צריך לברר כיצד נקריב קרבן פסח וכן את הקורבנות האחרים, שהרי כולם יהיו אז 
טמאי מתים, וכיצד יוכלו להקריב קרבנות? ובפשטות צריך לומר שלמרות שבני ישראל יהיו טמאי 

מתים,  עכ"ז יוכלו להקריב קרבנות שהרי טומאה הותרה בציבור.

בסוגיא זו רבו השיטות ונשתדל לעמוד על עיקרי הדברים:

איתא בגמרא מסכת נדה )ע,ב(:

"שלשה דברי בורות שאלו אותו, אשתו של לוט מהו שתטמא? אמר להם: מת מטמא, ואין נציב 
מלח מטמא. בן שונמית מהו שיטמא? אמר להן: מת מטמא, ואין חי מטמא. מתים לעתיד לבא, 
צריכין הזאה שלישי ושביעי, או אין צריכין? אמר להן, לכשיחיו נחכם להן, איכא דאמרי, לכשיבא 

משה רבינו עמהם".

1( לצורך הכנת סוגיא זו נעזרתי בספר "ימות המשיח בהלכה" חלק ב' סימן יט.
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וברש"י שם:

"נחכם להן - נתיישב בדבר"

ובתוספות שם:

"מתים לעתיד לבא צריכים הזאה - ואם תאמר אמאי לא בעי הך בעיא על בן השונמית דאיירי 
ביה? וי"ל שמא משום דכתיב קרא לעתיד לבא )יחזקאל לו( וזרקתי עליכם מים טהורים, ומספקא 

ליה אי הך זריקה הויא שלישי ושביעי אי לא, אבל בן השונמית פשיטא ליה דלא בעי הזאה.

הפסוק  על  מתבססת  הזאה,  צריכים  לע"ל  מתים  האם  השלישית  השאלה  התוספות,  לדעת 
"וזרקתי עליכם", והספק הוא האם יש לפרש פסוק זה כפשוטו וזריקת המים הטהורים מתייחסת 
לתהליך הרגיל של הזאת מי חטאת ליטהר מטומאת מת, או שמא יש לפרש את הפסוק בדרך משל, 

על הטהרה מהעבירות וכו'.

ומוסיף התוספות שמשום כך הסתפקו דווקא במתים של לע"ל ולא בבן השונמית שעסקו בו 
קודם, שהרי לגביו לא מצינו רמז בכתוב שהוצרך הזאה, ופשיטא שלא צריך2. 

דעת ה'חתם סופר'

וכתב ה'חתם סופר' שם: 

"אלא לכאורה לפי מה שכתב הפני יהושע פ' במה מדליקין כ"א ע"ב, שהוקשה לו מה צורך 
לנס של חנוכה, הא בלאו הכי נמי טומאה הותרה בציבור, והיו יכולים להדליק בטומאה? ותירץ, 
שהקב"ה הראה להם חיבתם לפניו, שאע"פ שטומאה הותרה מ"מ הוא מתנוסס נס לקבל קרבנם 

בטהרה.

והנה כבר היה גלוי לפני רבי יהושע בן חנניה ואנשי אלכסנדריא, שעתיד אפר פרה לכלות, ונהיה 
כלנו טמאי מתים בביאת הגואל אי"ה, ואם נאמר שגם המתים שעתידים להחיות צריכים הזאה, 
נמצא אין כאן שום אדם טהור, ואפי' אליהו שיגלה במהרה בימינו אמן מתטמא ג"כ בהגלותו אצל 
חסידי הדור, ובשגם שכבר עמד בבית הקברות של עכו"ם סוף ב"מ, וא"כ מי יזה אפר, הא בעינן 
והזה הטהור על הטמא וליכא, וע"כ נקריב בטומאה. והבטחנו הקב"ה אף ע"פ שטומאה הותרה, 
מ"מ רוצה הוא לקבל קרבן שלנו בטהרה, ע"כ הוא בעצמו וכבודו יזה עלינו מים טהורים לטהרנו. 

והיינו וזרקתי עליכם"

על הטמא" נמצא א"כ שאין  הטהור  לדעת החת"ס כיון שלצורך הזריקה צריך שיהיה "והיזה 
אדם בעולם שיוכל להזות, שהרי אלו שהיו חיים הם טמאי מתים והקמים לתחיה יש צד שצריכים 
הזאה, וע"כ הזאה זו תתבצע ע"י הקב"ה, ואף שטומאה הותרה בציבור, הרי הקב"ה רוצה לגלות 

חיבתו לעם ישראל, כמו שכתב ה'פני יהושע' לגבי נס חנוכה. 

אך יש לשים לב שגם לדעת ה'חתם סופר' הטהרה הרי לוקחת זמן, שהרי צריכים להזות שלישי 
ושביעי, ועד אז גם לדעתו יצטרכו להקריב בטומאה.

דעת ה'תוספות יום טוב'

במשנה )פרה ג, ב( מתואר כיצד היו שומרים על המזה את אפר הפרה בטהרה החל מלידתו: 

נשים  ומביאים  התהום,  קבר  מפני  חלול,  ותחתיהם  סלע,  ע"ג  בנויות  בירושלים  היו  "חצרות 
עוברות, ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהן, ומביאים שוורים, ועל גביהן דלתות, ותנוקות יושבין 

2( בביאור הספק, מהו הצד לומר שמתים לעת"ל יצטרכו הזאה, עיין לקו"ש חלק יח שיחה ב לפרשת חוקת. 
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על גביהן, וכוסות של אבן בידם, הגיעו לשלוח ירדו ומלאום ועלו וישבו על גביהן, ר' יוסי אומר 
ממקומו היה משלשל וממלא"

ובפירוש הרע"ב כתב:

"ובתוספתא משמע, שלא הוצרכו לעשות כן, אלא כשעלו מן הגולה, שהיו כולם טמאין, ואין 
יכולים ליגע, שאם היו נוגעים באפר הפרה היו מטמאין אותו".

ביאור הדברים: לכאורה תמוה, לצורך מה היו צריכים לגדל את התינוקת בטהרה החל מלידתם, 
והרי אף אם מישהו ניטמא, אפשר לטהרו ע"י אפר פרה, ועל כך תירצו, שמדובר על הזמן שכל 
ישראל עלו מן הגולה וכולם היו טמאים, ואין אפשרות שיהיה המזה טהור, ועל כן היו צריכים 

לגדל את התינוקות בטהרה החל מלידתם.

ובתוספות יו"ט הקשה:

"וא"ת, ולמאי נפקא מינה תני מאי דהוו?

יש לומר דכשיבא הגואל ואליהו, ויראנו אפר פרה, שהרי דרשו על ויקחו אליך, שנרמז לו דשלך 
לעד עומדת, כמו שהזכיר הפייטן, ואנחנו טמאים לנפש אדם, ולא הוטהרנו, כי לנו אין אפר פרה, 

ונדע מעכשיו כדת מה לעשות"

זאת אומרת, שלדעת התוספות יו"ט לעתיד לבוא שכולם יהיו טמאי מתים יעשו קרבנות בטהרה 
רק כאשר יהיו ילדים שיוולדו בטהרה, ודבר זה יקח זמן רב, אך עד אז יקריבו קרבנות בטומאה.

אך לפי הסברא )בגמרא בנדה הנ"ל( שלעתיד לבוא הקמים לתחיה לא יצטרכו הזאה, א"כ אפשר 
לומר שהם אלו שיזו בטהרה על כל הטמאים. 

דעת הרבי

בשיחת י"ב סיוון תשמ"ז אמר הרבי:

כדי להקריב קרבן צריכים כהנים ולוים כו' טהורים, ומכיון שבזמן הזה כולם טמאים טומאת 
מת, וזקוקים לטהרה דפרה אדומה, הזאה בשלישי ובשביעי כו', הרי גם כאשר משיח צדקנו יבוא 
תיכף ומיד לאחרי חג השבועות, יצטרכו להמתין שבעה ימים עד שיהיו טהורים, ובינתיים יעברו 

כבר ימי התשלומין.

ויש לומר הביאור בזה, בהקדים, מצינו בגמרא בנוגע להלבשת בגדי כהונה, כיצד הלבישן, סדר 
בגדים לאב ולבנים זה אחר זה, כיצד הלבישן? מאי דהוה הוה? אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא, 

לעתיד לבוא נמי, לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם.

ויתגלה  כשירד  ומיד  תיכף  שכן  לבוא,  לעתיד  מלבישן  כיצד  בשקו"ט  צורך  כל  אין  כלומר, 
ביהמ"ק שבו ביום יחול החיוב דהקרבת הקרבנות הדלקת המנודה וכיו"ב, יהיו משה ואהרן עמהם 

והם יורו כיצד צריכים לעשות את כל פרטי הדברים.

ועפ"ז מתורצת גם השאלה, מניין יהי' להם בגדי כהונה, שהרי העבודה בביהמ"ק צריכה להיות 
בנוגע  במשנה  כמבואר  אחד  בכהן  להעשות  יכולה  אינה  שהעבודה  ומכיון  דוקא,  כהונה  בבגדי 
לסדר ואופן הקרבת התמיד, יש צורך בבגדי כהונה לכל הכהנים שיעסקו בעבודה, דמכיון שתחיית 

המתים היא באופן שעומדים בלבושיהם, יקומו אהרן ובניו עם בגדי הכהונה שלהם.

)וגם בנוגע לאהרן, שאף שנאמר "ויפשט משה את אהרן את בגדיו )בגדי כהונה גדולה( וילבש 
אותם את אלעזר בנו" הרי מובן וגם פשוט, שלא יתכן שאהרן יקום ללא לבושים ח"ו, אלא ודאי 

יהיו לו לבושים, ולא סתם לבושים, כי אם לבושים הראויים לו, בגדי כהונה לכבוד ולתפארת(.
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עם  ביחד  ישראל,  יחיאל מפריז, כשרצה לעלות לארץ  ר'  בזמנו של  ידועה השקו"ט, שהיתה 
קבוצה מגדולי ישראל, אם יכולים וצריכים להקריב קרבן פסח, שהרי קרבן פסח מקריבים, אע"פ 
שאין בית וגם בטומאה, ולאידך הרי צריכים בגדי כהונה, כולל גם התכלת שנעשית מדם החלזון 
כו', וא"כ איך יוכלו להקריב קרבן פסח, ובכן, במה דברים אמורים, בנוגע לעלי' של ר' יחיאל 
במהרה  ביהמ"ק  כשיבנה  העתידה  הגאולה  אודות  כשמדובר  משא"כ  וכו',  הגלות  בזמן  מפריז 
בימינו, אפילו בשבת, ואפילו בלילה כו', הרי מכיון שמשה ואהרן ובניו עמהם יקומו הם אהרן 

ובניו עם בגדי כהונה שלהם שישנם כבר מן המוכן כשם שביהמ"ק עומד מוכן כו'.

ועפ"ז יש לתרץ גם השאלה, מהענין דטהרת פרה אדומה, מכיון שמשה ואהרן ובניו לא יצטרכו 
להטהר, שכן אף שבנבואת הגאולה נאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים גו", הרי לא מצינו בשום 
באפר  להטהר  יצטרכו  הצדיקים  ושאר  אבינו  אברהם  ועד"ז  ואהרן,  משה  יקומו  שכאשר  מקום 
הפרה, ואדרבה, מפשטות הסוגיא בנוגע ללבישת בגדי כהונה לעתיד לבוא משמע, שכל הענינים 
בנין ביהמ"ק ולבישת בגדי כהונה כו' ותחיית המתים, יהיו בבת אחת, ולא באופן שיצטרכו להמתין 

להזאה בשלישי ובשביעי".

וכן אמר הרבי לרבנים הראשיים ביחידות תשמ"ט )התוועדויות חלק ג עמוד 143(:

שקו"ט  רק  לא  פסח,  קרבן  להקרבת  בנוגע  השקו"ט  תהי'  זה,  שני  שבפסח  שיה"ר  "וכאמור 
בלימוד עד"ז, אלא בנוגע למעשה בפועל, וע"י אהרן ובניו, כדברי הגמרא בריש יומא, לכשיבואו 

אהרן ובניו ומשה עמהם, שבודאי יורו הלכה ברורה".

הרבנים שפירא ואליהו שליט"א: "גם במסכת נדה נאמר כשיבוא משה רבינו עמהם"

ומשה  ובניו  אהרן  יומא,  במסכת  ואילו  משה,  רק  נזכר  נדה  "במסכת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
זה בנוגע לשאלה מתים לעתיד לבוא צריכין הזאה שלישי  נדה הובא  ועוד, במסכת  זאת  עמהם, 
ושביעי, או אין צריכין, והמענה על זה בגמרא, לכשיחיו נחכם להן, איכא דאמרי לכשיבוא משה 
רבינו עמהם, ואילו במסכת יומא, הרי מפשטות הסוגייא משמע, שתיכף ומיד כשיבנה המקדש, 
יהיו אהרן ובניו, ויכנסו למקדש ויעבדו עבודה כו', מבלי שיצטרכו להמתין להזאה שלישי ושביעי"

וכדי לתת טעם בדבר, מהי הסברא שמשה ואהרון יקומו טהורים לכו"ע אף שיש בעניין זה ספק 
בגמרא בנדה הנ"ל - צויין בשולי הגליון לספר "פנים יפות"3 ריש פרשת חוקת:

מהא  להקשות  ואין  אין מטמאין,  דצדיקים  הרמב"ן,  כמ"ש  ליה,  דסבירא  הוא,  העיקר  "אלא 
דאמר בנדה )דף ע'( מתים לעתיד לבוא צריכין הזאה שלישי ושביעי, אף דכשיעמדו בשעת התחיה 
וי"ל דודאי אותן שלא היה בשעת  נגיעת עצמן,  יהיו צדיקים גמורים, אפ"ה צריכין הזאה מפני 
גופן  מיתתן צדיקים, אלא לאחר שקיבלו עונשן בגיהנם, הם כצדיקים גמורים, מ"מ כבר נטמא 

בשעת מיתתן, ואף לאחר שקבלו עונשן לא פרחה טומאה ראשונה מהם.

וקצת להביא ראיה, מהא דאיתא במדרש, )ילק"ש חקת( משה היה במערה שמת אהרן באותו 
שעה, אמר משה, אשרי מי שמת במיתה זו, וכן משמע שאלעזר שהלביש בגדי אהרן קודם מותו, 
משמע שהיה במערה כשמת, אף דאמרינן בזבחים )דף ק"א ע"ב( אמר רב משה כהן גדול היה, וכן 
אלעזר נעשה כ"ג בלבישת הבגדים4, אלא ע"כ, כיון שאהרן מת בנשיקה, לא היה מטמא, ודוחק 

לומר שהיה לו דין מת מצוה, כיון שלא נתן רשות לאדם אחר"

אלו  והם  לבוא  לעתיד  כשיקומו  לכו"ע,  טהורים  יהיו  ובניו  אהרון  משה  הרבי,  שלדעת  הרי 

3( לרבי פנחס הורביץ בעל ה"הפלאה", מגדולי תלמידי המגיד.

4( וא"כ לכאורה קשה איך נטמאו למת.
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שיקריבו את הקרבנות בתחילה בטהרה, למרות ששאר עם ישראל יקריבו בטומאה, שהרי טומאה 
הותרה בציבור.

בשיחת ערב פסח תש"נ התייחס הרבי לנקודה זו, והצביע על רמז לכך בהגדה של פסח:

"ואף שלא היתה עדיין הטהרה דפרה אדומה, הרי כיון שטומאה הותרה בציבור, מקריבים הפסח 
בכל השטורעם, גם במעמד ומצב שלפני הטהרה, ואדרבה עי"ז ניתוסף עוד יותר ביתרון האור הבא 

ע"י ענינים בלתי רצויים שמתהפכים לקדושה.

ויש להוסיף רמז בנוסע להקרבת הפסח בביהמ"ק, במעמד ומצב שלפני הטהרה, מסדר הגדה 
שנדפס בסידורים מיד לאחרי סדר קרבן פסח, שמתחיל בסימן סדר של פסח: קדש ורחץ.

בט"ו סימני הסדר, מקדש עד נרצה, שונים ב' הסימנים קדש ורחץ משאר סימני הסדר, שמחברים 
בשאר  כמו  רחץ,  קדש  לומר  צריכים  היו  שלכאורה  אף  ורחץ,  קדש  המחבר,  בוא"ו  יחד  אותם 
הסימנים... ויש לומר5, שבקדש ורחץ, קדש ואח"כ רחץ, מרומזת גם האפשרות דכניסה למקדש- 
קדש, במעמד ומצב שלפני הטהרה- לפני רחץ, כבנדו"ד שביהמ"ק השלישי יורד ומתגלה למטה 
תיכף ומיד, שאז נכנסים למקדש, ומקריבים הפסח במעמד ומצב שלפני הטהרה, ולאח"ז באים 

למעמד ומצב של טהרה, עד לשלימות הטהרה טהרה הבאה לאחרי הקדושה".

5( בהגדה מביא הרבי פירוש פשוט בטעם הדבר והוא כדי שכל המלים שבסימני הסדר תהיינה בעלות אורך שווה שתי 

הברות, ובנוסף לכך מביא עוד ב' פירושים בעניין, עיי"ש.

indd   79.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:13:02   ז"עשת רדא א"כ



80./.קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז

זכירת יציאת מצרים לעתיד לבוא1

מחלוקת בפירוש המשנה

במשנה במסכת ברכות )א, ה( איתא:

"מזכירין יציאת מצרים בלילות, אמר ר' אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי 
שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנא' )דברים טז( למען תזכור את יום צאתך 
מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכ"א, ימי חייך העולם הזה, כל 

ימי חייך להביא לימות המשיח"

נמצא א"כ, שלדעת חכמים יש ריבוי מיוחד לכך שיזכירו את יציאת מצרים גם לעתיד לבוא, אך 
לדעת בן זומא אין ריבוי מיוחד לכך וע"כ לדעתו לא יזכירו את יציאת מצרים לעתיד לבוא.

עתה עלינו לבדוק האם אכן ההלכה כחכמים או שמא כבן זומא, לצורך כך נקדים את דברי הרבי 
בהגדה של פסח על פיסקא זו:

"וחכמים אומרים- וחולקין על בן זומא, וסבירא להו דאין מזכירין יציאת מצרים בלילות )ראה 
נושאי כלי המשנה, פרי עץ חיים שער חג המצות פרק ו'( ויש מפרשים דחכמים מוסיפים על בן 
יציאת מצרים בלילות )זבח פסח,של"ה, צל"ח ועוד( ולכאורה גם  זומא, ולכולי עלמא מזכירין 
לפירוש זה מחולקים הם, דלבן זומא הם שני חיובים, אחד ביום ואחד בלילה וכמו קריאת שמע, 

אבל לחכמים הוא חיוב אחד שזמנו ביום ובלילה. ואין כאן מקומו"

להבנת הדברים נביא את דברי הצל"ח2 שם:

"הרי"ף והרא"ש לא הביאו משנה זו ולא כל הנאמר אח"כ בגמרא, ודבר זה יתבאר לקמן בדברינו 
בסוגית הגמרא ]י"ג ע"א ד"ה ולפמ"ש לעיל[, וכן דעת הרמב"ם בחיבורו.

הלכה  במקומו  להכריע  במשנה  מחלוקת  שיש  מקום  בכל  שדרכו  המשנה  בפי'  דבריו  ואמנם 
כדברי מי, וכאן בפי' משנתינו לא הזכיר שום הכרעה להלכה?

של  פירושו  לפי  והנה  בזה.  התנאים  בין  לדינא  פלוגתא  כלל  יש  אם  לב  לשום  נלע"ד  ולכן 
הברטנורה דהאי ולא זכיתי דקאמר ר' אלעזר בן עזריה הוא לשון ניצוח, שלא היה יכול לנצח את 
החכמים עד שדרשה בן זומא, א"כ מכלל דפליגי חכמים וס"ל שאין מזכירין יציאת מצרים בלילות.

זכה לדעת הרמז שנרמז בכתוב חיוב  זכות, שלא  רבינו הגדול בפי' המשנה פירשו לשון  אבל 
זכרון זה בלילות, וא"כ איכא למימר שבגוף הדין אין בו שום פלוגתא, ורישא דמשנתינו מזכירין 

1( לצורך הכנת הסוגייא נעזרתי בספר "ימות המשיח בהלכה" הנ"ל, ח"א סימן כ"ז. 

2( ספר "ציון לנפש חיה" לרבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה".
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יציאת מצרים בלילות הוא מאמר מוחלט ואין בו פלוגתא, אלא שר' אלעזר בן עזריה רצה לעמוד 
על הדבר זה מאיזה מקרא למדוהו ולא זכה לזה עד שדרשה בן זומא מקרא דכל ימי חייך, ועל זה 
נחלקו חכמים שמזה אין ראיה, אבל אעפ"כ הדין דין אמת. ולכן לא הוצרך רבינו הגדול בפירוש 

המשניות להכריע שום הלכה.

ובפירוש האי קרא כל ימי חייך וגו', אם כדברי בן זומא או כדברי חכמים, אין לזה עסק להכריע 
בפירוש המשנה, כי הוא הלכתא למשיחא אם יזכירו לימות המשיח יציאת מצרים או לא. ובדברינו 
בגמ' יתבאר אם הלכה בזה כדברי בן זומא או כרבנן. ועכ"פ בגוף חיוב זכירת יציאת מצרים בלילות 
לפי פירושי הנ"ל אין בזה מחלוקת, ולכן פסק רבינו בחיבורו )פ"א מק"ש הלכה ג'( שקורין פרשת 
ציצית בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר 

למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, עכ"ל רבינו.

ואמנם אע"פ שהביא קרא הזה, לדעתי אין בזה הכרע שסובר כבן זומא דדרשינן ימי חייך הימים 
וכל לרבות הלילות, אבל הביא קרא זה להביא ראיה שמצוה להזכיר יציאת מצרים, דבדבר זה לא 

נחלקו חכמים ובן זומא, דעיקר מצות יציאת מצרים מהך קרא ילפינן"

לדעת הברטנורא ושאר מפרשי המשנה הפיסקא שבה פותחת המשנה "מזכירין יציאת מצרים 
בלילות" נתונה למחלוקת בן זומא וחכמים, אך לדעת הצל"ח כו"ע מודים בכך שמזכירין יציאת 
מצרים, וכל המחלוקת ביניהם האם ניתן ללמוד זאת מהפסוק "למען תזכור.." ונפק"מ האם לעתיד 

לבוא יזכירו את יציאת מצרים.

שמזכירים  להלכה  הפוסק  ה"ג(  פ"א  ק"ש  )הלכות  הרמב"ם  דברי  את  בדבריו  הזכיר  הצל"ח 
יציאת מצרים גם בלילות:

"אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה, קוראין אותה בלילה, מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים, 
ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 

חייך"

פסק  שהרמב"ם  מסתבר  א"כ  זו  בנקודה  זומא  לבן  מודים  שחכמים  שכיוון  הצל"ח  וביאר 
כחכמים, אך לדעת הברטנורא שחכמים חולקים על בן זומא וסוברים שלא מזכירים יציאת מצרים 

בלילות, יוצא שהרמב"ם פסק כבן זומא.

יציאת  מזכירין  לא  לשיטתו  ולכן  זומא  כבן  פסק  הרמב"ם  הברטנורא  שלדעת  יוצא:  לסיכום 
מצרים לעתיד לבוא, אך לדעת הצל"ח הרמב"ם פסק כחכמים ולכן לשיטתו מזכירים יציאת מצרים 

לעתיד לבוא.

דברי הרבי בעניין

המנחת חינוך )מצווה כא( הקשה:

"אך באמת לפי זה זכירת יציאת מצרים ביום הוי עשה, ולא מצאתי לרמב"ם והרב המחבר ומוני 
המצוות שימנו זכירת יציאת מצרים למצוות עשה בשום פעם, עיין הלכות ק"ש )פ"א ה"ג( כלל 
יציאת מצרים במצוות עשה דקריאת שמע, רק דליל ט"ו מנאה למצווה בפני עצמה, וצריך עיון 

למה"

בהתוועדות יא ניסן תשמ"ב נעמד הרבי על קושיא זו והביא על כך תירוץ בשם "גדול בישראל"3:

תלמידיו,  של  ברשימות  מ"ש  ע"פ  בישראל,  גדול  בשם  המובא  זה  בענין  תירוץ  ישנו  "והנה 

3( הכוונה לרבי חיים מבריסק, תירוץ זה הובא בשמו בספר "שיעורים לזכר אבא מארי" סימן א.

indd   81.ןכדועמ יכה םינמזה ןיב תבישי תרבוח 17:13:02   ז"עשת רדא א"כ



82./.קובץ.לימוד.-.ישיבת.בין.הזמנים.תשע"ז

זמנית שאינה  לפי שהיא מצוה  במנין המצוות,  יום  בכל  יצי"מ  זכירת  לא מנה מצות  שהרמב"ם 
נוהגת לימות המשיח.

ובהקדים, בפירוש הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ישנה פלוגתא 
בין חכמים לבן זומא, לדעת בן זומא ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ולדעת חכמים ימי חייך 
העוה"ז, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, ונחלקו ראשונים בדברי חכמים, יש סוברים שחכמים 
פליגי על בן זומא, וס"ל שהריבוי ד "כל ימי חייך" הוא להביא לימות המשיח בלבד, ועפ"ז אין 
חיוב להזכיר יצי"מ בלילות, ויש סוברים שחכמים מוסיפים שהחיוב הוא גם לימות המשיח אבל 

פשיטא שישנו חיוב להזכיר יצי"מ בלילות.

על  רק  קאי  חייך"  ימי  "כל  ד  זומא, שהריבוי  בן  כדברי  פוסק  לומר שהרמב"ם  ועפ"ז אפשר 
הלילות, וס"ל ש "לימות המשיח" אין חיוב להזכיר יצי"מ, ומאחר שמצוה זו היא מצוה זמנית, 

שאינה נוהגת לימות המשיח, לא מנאה הרמב"ם במנין המצוות.

אבל באמת אי אפשר לומר כן, כי נוסף על זה שדוחק גדול לומר שהרמב"ם מכריע ופוסק כדעת 
בן זומא ולא כדעת חכמים, הרי מלשון הרמב"ם בהל' ק"ש מצוה להזכיר יצי"מ ביום ובלילה, 
ולא מצוה  זו,  משמע שזוהי מצוה ככל המצוות, בדוגמת מצות ציצית שאודותה מדובר בהלכה 

זמנית".

)ועפ"ז, לא מסתבר לומר שאותו גדול בישראל אכן אמר תירוץ הנ"ל, וכנראה שהשומעים לא 
הבינו היטב את הדברים, ולכן רשמו זאת באופן מוטעה, ובכלל מן הראוי שיעברו פעם נוספת על 
הרשימות הנ"ל, כי יתכן שישנם דברים נוספים הדורשים תיקון מצד אי דיוק בלשון הרב וכיו"ב(.

למדנו מדברי הרבי שודאי שהרמב"ם פסק כחכמים, וא"כ יוצא שלדעת הרמב"ם שפסק כחכמים 
יזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא4.

להשלמת העניין5 נביא את תירוצו של הרבי לקושיית המנחת חינוך הנ"ל:

"והביאור בכל זה, מצות זכירת יצי"מ בכל יום, אינה נמנית במנין המצוות בתור מצוה בפ"ע, 
מאחר שהיא נכללת במצות קריאת שמע, כי הפרשה הג' דק"ש היא פרשת ציצית, שיש בה זכרון 

יציאת מצרים.

ביאור הדברים בהתחלת הל' ק"ש כותב הרמב"ם "פעמיים בכל יום קוראין ק"ש בערב ובבוקר 
ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן שמע והי' אם שמוע ויאמר ומקדימין לקרות פרשת שמע 
זכירת שאר  ציווי על  והי' אם שמוע שיש בה  ואחרי'  בו,  יחוד השם שהכל תלוי  מפני שיש בה 
כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות" ולאח"ז ממשיך 
הרמב"ם "אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה, מפני שיש בה זכרון יציאת 

מצרים, ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר כו""

לי'  תיפוק  זכירת המצוות  ציווי  ציצית  בפרשת  בה  לי טעם שיש  בכסף משנה: "למה  והקשה 
משום שיש בה זכירת יצי"מ ומצוה להזכיר יצי"מ ביום ובלילה, ומתרץ: י"ל שאילו לא היינו קורין 
אותה אלא מטעם יצי"מ לא היינו מצרפים אותה עם שמע והי' אם שמוע שאינה מענינם, אבל לפי 
וכיון שנצטרפה להם בקריאת היום  זכירת כל המצוות נצטרפה עם פרשיות אלו,  שיש בה ציווי 

אע"פ שמצות ציצית אינה נוהגת אלא ביום לא ראו חכמים לחלק בין יום ללילה".

והנה מאחר שהמצות עשה דק"ש כוללת אמירת ג' פרשיות אלו שמע והי' אם שמוע ויאמר, 

4( הביאור בפנימיות העניינים להנ"ל עיין שיחת ש"פ שמות תשנ"ב.

5( לשלימות העניין יש לעיין בשיחת אחרון של פסח תשמ"ב סעיף לג ואילך.
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ובפ' ויאמר פרשת ציצית יש זכרת יציאת מצרים, מובן שהמצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה 
נכללת במצות קריאת שמע ביום ובלילה, בזכרון יצי"מ שבפרשת ציצית, ולכן לא נמנית מצוה זו 
במנין המצוות בתור מצוה בפ"ע, וכשם שהציווי דזכירת שאר כל המצוות בפ' שני' והיה אם שמוע 
ובפ' ציצית נכלל במצות ק"ש, ואינו נמנה בתור מצוה בפ"ע, למרות שאין זה הענין דיחוד השם 
המבואר בפ' ראשונה, כמו כן מובן שהמצוה דזכירת יצי"מ בכל יום נכללת במצות ק"ש בפרשת 
ציצית, אף שזהו ענין בפ"ע מהציווי דיחוד השם והציווי דזכירת כל המצוות שבפ' שמע והי' אם 

שמוע".
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 הקרבת פסח שני כשנבנה
בית המקדש לאחר פסח ראשון

בהתוועדות אחרון של פסח תשמ"ג אמר הרבי:

חייבים  שני,  לפסח  ראשון  פסח  בין  צדקנו  משיח  יבוא  שכאשר  באחרונים,  המבואר  "וע"פ 
להקריב פסח שני, זוכים להקריב פסח שני בבית המקדש השלישי"

בסוגיא זו נתעכב על השיטות השונות, ונעיין בשיטתו החדשה של הרבי בנושא חשוב זה.

לכל לראש יש להקדים את דברי הגמרא במסכת פסחים )סו,ב( שכותבת מפורשות:

"איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחה לפסח שני". ז"א שבעת שרוב הציבור טמאים ואינם 
ז,א(  פסח,  )קרבן  הרמב"ם  שפסק  וכמו  בטומאה,  ראשון  פסח  יעשו  בטהרה,  להקריב  יכולים 

להלכה: 

כשאר  שני  לפסח  נדחין  אלו  הרי  הקהל  מיעוט  היו  אם  ראשון,  בפסח  מת  טמאי  שהיו  "הרי 
הטמאים, אבל אם היו רוב הקהל טמאי מת, או שהיו הכהנים או כלי שרת טמאים טומאת מת, 
אינן נדחין, אלא יקריבו כולן הפסח בטומאה, הטמאים עם טהורים, שנאמר ויהי אנשים אשר היו 

טמאים לנפש אדם, יחידים נדחים ואין הצבור נדחה, ודבר זה בטומאת המת בלבד"

וא"כ, לכאורה נראה שאותו הדבר יהיה באם יבנה בית המקדש בין פסח ראשון לשני, שבמקרה 
זה לא תהיה שייכת הקרבת קרבן פסח שני ע"י כל ישראל, כיוון שהם בגדר "ציבור" וציבור אינו 

נדחה כנ"ל.

ואכן מצאנו בירושלמי )פסחים פ"ט ה"א( התייחסות מפורשת לעניין זה:

"טמא לנפש, אין לי אלא טמא לנפש, טמא זיבה וטמא צרעת מניין, תלמוד לומר טמא מת ריבה, 
מה תלמוד לומר טמא נפש, אלא איש טמא נפש נדחין לפסח שני, ואין ציבור טמא נפש נדחה לפסח 

שני, טמא זיבה וטמא צרעת נדחין לפסח שני, טומאת ע"ז עשו אותה כטמא זיבה וטמא צרעת.

ניתן לישראל לבנות בית הבחירה, יחיד עושה פסח שני, ואין ציבור עושין פסח שני, רבי יודה 
אומר ציבור עושה פסח שני, שכן מצינו בחזקיה שעשה פסח שני, הדא הוא דכתיב )דברי הימים ב 

ל יח( כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה וג'"

ראינו א"כ שדעת רבי יהודה שאם נבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לשני עושים הציבור פסח שני, 
ולדעת ת"ק )רבנן( לא עושים.

והמנחת חינוך )מצווה ש"פ אות יג( כתב להסביר את דעת המחייבים, אף שהם בגדר ציבור 
שאינם נידחים לשני:
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וכן מחצה אין עושים, אם  רוב  דגזירת הכתוב דוקא מיעוט עושים השני, אבל  "וכבר כתבנו, 
כן אם מיעוט נדחו, ובין שני פסחים נתגיירו הרבה גרים, או נתגדלו הרבה קטנים, שהם עתה רוב 

ציבור או מחצה לכאורה אין עושין השני, כיון דמחצה ומכל שכן רוב אין עושים שני.

אך באמת זה אינו, דדבר זה דרוב ומיעוט העיקר הוא נחשב בפסח ראשון, אם הי' מיעוט בפסח 
זה נתרבו הרבה, מכל מקום עושין השני, כיון שהיו  ונדחו תיכף לפסח שני, אף שאחרי  ראשון 
בפסח ראשון מיעוט, וגזירת הכתוב דמיעוט נדחו, וכן אם היו רוב בפסח ראשון, או מחצה דאינן 
נדחין אף שנתמעטו אחר כך, כגון שהם טמאים בפסח שני, או באיזה אופן, והם עתה מיעוט, מכל 
מקום כיון דהיו רוב או מחצה בפסח ראשון לא חל עליהם חובת פסח שני כלל, ואין עושים, עיין 

בש"ס ובר"מ ותבין וזה ברור.

ועיין בר"מ כאן בפרק ז' הלכה ו' דמשערין בהנכנסין בעזרה, אם הם רוב טהורים או טמאים, 
וחזינן אם הם רוב טמאים נדחו המיעוט, אף דיש רבים מישראל שהם טמאים, וכן להיפוך, הכלל, 
דעיקר תלוי בחשבון דפסח ראשון, אם הם מיעוטים נדחו, אף דנתרבו ועושים פסח שני, ואם הם 

רוב או מחצה לא חל עליהם חובת פסח שני, אף דנתמעטו, עיין בסוגיא כן נראה ברור ופשוט.

ולפי מה שכתבתי דעיקר משערינן באותם שהם כאן ורוצים לעשות הפסח, ובאותם שאינם כאן 
לא משערינן כלל, ואם יש כאן מיעוט טמאים, אף שבכלל ישראל יש רוב טמאים, כיון שאינם 
כאן אין נחשבים כלל, א"כ דין זה דמיעוט ורוב אינו אלא בטמאים העומדים חוץ לעזרה בשעת 
שחיטה, אבל אפילו אם רוב ישראל לא באו לעשות פסח, ומיעוט עשו אותם, הרוב שהיו בדרך 
רחוקה עושים השני, כי לא נתחייבו כלל בפסח ראשון, ובפסח שני נתחייבו, והוו להו כאילו הרבה 

גרים נתגיירו דחייבים בפסח שני. 

הכלל, עיקר דין זה דמיעוט ורוב, גזירת הכתוב היא רק בעומדים כאן ויכולים לעשות הפסח, 
א"כ נראה ברור אם יבנה הבית במהרה בימינו בין שני הפסחים, )עיין בש"ס דר"ה ל גבי עומר 
דאיבני בחמיסר( כיון דבראשון לא היו ישראל שם, ולא היה מקדש, אין חילוק בין רוב למיעוט, 
א"כ כל ישראל חייבים לעשות פסח שני, כמו דנתגיירו גרים הרבה, כי דינים אלו דרוב ומיעוט הם 
רק מהעומדים חוץ לעזרה וכו', אבל באין עומדים ואין בית המקדש, אין החשבון הזה, וכל ישראל 

יעשו פסח שני, כן נראה ברור וכו'.

שוב אחר זמן רב ראיתי בירושלמי )פ' מי שהיה הלכה א( שהוא פלוגתא דתנאי, באם יבנה בית 
המקדש בין פסח ראשון לפסח שני, דחד אמר דיקריבו ישראל פסח שני, וחד אמר דלא יקריבו, 

יעויין שם"

נקודת הדברים: לדעת המנחת חינוך דין רוב שאינם נידחים, אינו נקבע לפי רוב העם כולו שהרי 
רוב האנשים  יתכן שהרוב מלכתחילה לא מתחייב בקרבן משום שהיה בדרך רחוקה, אלא לפי 
העומדים לפני העזרה, ולפי אנשים אלו שעליהם חל חיוב קרבן פסח נקבע האם הרוב טמאים, 

ובמילא עושים את הפסח בטומאה, או שמא הרוב טהורים ואז המיעוט נדחה לפסח שני.

וא"כ נמצא שיתכן מצב בו רוב הציבור יעשו את הפסח השני, שכן מאחר ובין אלו שעמדו לפני 
העזרה, הטמאים היו מיעוט ונדחו לפסח שני, לכך מצטרפים אליהם גם שאר העם שהיו בדרך 

רחוקה. 

ועד"ז במקרה שלנו יעשו הציבור את הפסח השני, שהרי זה שלא עשו את הפסח הראשון אינו 
משום שהתורה דחאתם, אלא רק מכיון שהיו אנוסים, מאחר ולא היה להם בית המקדש, ונידון זה 

דומה למקרה הנ"ל שרוב ציבור היו בדרך רחוקה.
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הרבי, בשיחת אחש"פ תשכ"ח )נדפסה בלקו"ש חי"ב עמוד 1218( מביא את המנחת חינוך הנ"ל 
ומחדש לפי דרך זו חידוש נוסף:

בענין  אפילו  להשוותם,  לנו  יש  וירושלמי,  בבלי  להשוותם,  יכולין  שאנו  דבמה  ידוע,  "והנה 
לי'  סבירא  הבבלי  דגם  לומר,  יש  דידן  בנדון  וגם  קצת,  רחוק  שיהי'  בפירוש  ואפילו  דפליגי, 

כהירושלמי.

זבין  )וכן לענין שליש טהורים שליש  ומיעוטן טמאי מתים,  זבין  רובן  אף שנפסק הדין לענין 
ושליש טמאי מתים(, "שהואיל ולא עשה רוב הקהל בראשון, לא יעשו אלו המיעוט הטמאים למת 

את השני", ומסתייע אני בכמה מהבא לקמן בדברי המנחת חינוך מצוה שפ עיין שם.

דהנה לשון הגמרא "איש נדחה לפסח שני, ואין צבור נדחה לפסח שני, ורובא לא מדחו לפסח 
שני" )ולא -לא עבדי פסח שני( משמע שהדיוק בזה הוא דהא דליכא פסח שני בציבור אינו דין 
בפסח שני )שהתורה לא נתנה לצבור ענין פסח שני( כי אם, דין הוא בפסח ראשון )בדחיתו( ונפקא 
גרים  ידי  )על  רוב  נעשו  שני  פסח  ולזמן  מעוט  הנדחים  היו  ראשון  פסח  בזמן  באם  כן  גם  מינה 

שנתגיירו בינתיים וכיו"ב(.

ועוד, דזה שנדחה- היינו שהתורה דוחה )ואוסרת( את עשיית הפסח מראשון לשני, כל זה הוא 
ב"איש" דוקא ולא בציבור, והוא בשני פנים: כאשר הם טמאי מתים, אין נדחים לפסח שני, ועושים 
את הפסח בראשון )בטומאה(, וכאשר הם טמאי זבים וכו', נדחים הם לגמרי מעשיית הפסח, ואין 

להם תקנה בפסח שני, כי בצבור לא ישנו בפסח ראשון ענין הדחי' לפסח שני.

"ואם כנים הדברים כנ"ל, שההפרש בין יחיד לצבור, הוא בענין דחיית התורה, שאין התורה 
דוחה צבור לפסח שני, יש לומר, שאם לא עשו הצבור את הפסח מצד סיבה צדדית, וכמו בנדון 
דידן, שאי עשיית הפסח בראשון הוא מפני יד האומות, ולא מצד עיכוב התורה, חייבים הם בפסח 
שני, כי בעצם הענין דפסח שני, לא מצאנו מפורש חילוק בין יחיד לצבור, רק בזה שאינן נדחין 

בפסח ראשון לפסח שני כנ"ל.

ועל פי זה אין מחלוקת בין מסקנת הבבלי והירושלמי, )ואפילו לדעת ר' יודא(, ועל פי זה יומתק 
גם כן, מה שהיכא דלא עבדי צבור בראשון, לא עבדי יחיד בשני, נקט הגמרא ברובן זבין דוקא, ולא 

כשאי עשייתן הפסח היתה מצד סיבה אחרת"

נקודת הדברים: בבבלי פסחים )פ,א( מובאים דברי רב, האומר שאם היו רובן של ישראל זבין, 
ומיעוטן טמאי מתים, הזבין אינם עושים לא בראשון )כיון שטומאת זבין לא הותרה בציבור( ולא 
לא  )כיון שיחידים  לא בראשון  עושים,  אינם  וטמאי מת  נידחים לשני(,  לא  )כיון שציבור  בשני 
עושים בראשון(, ולא בשני - דבזמן שציבור לא עשו פסח בראשון לא עושים יחידים בשני, וכיוון 

שהרוב היו זבין שלא עשו בראשון, ע"כ גם הטמאי מתים שהם המיעוט לא יעשו בשני. 

ועל פי זה לכאורה נראה שדעת הבבלי היא, שאין דרך שציבור יקריבו פסח שני. אך הרבי לומד 
עפ"י יסוד דברי המנחת חינוך הנ"ל, שכל דברי הבבלי לא נאמרו אלא רק כאשר אין אונס והדבר 
תלוי בדחיית התורה, דעל זה אומרים שרק כאשר התורה מונעת מהרוב לעשות את הפסח הראשון 
)כמו במקרה שרוב הקהל היו בטומאת זבין( אז אין המיעוט עושה את הפסח השני, אך במצב של 

אונס בו לא היה ביהמ"ק, אף לפי הבבלי יתכן שהציבור יעשה פסח שני.

הוא שפסח  הדין  אלא  שני,  פסח  לעשות  יכולים  אינם  דין שאומר שהרוב  אין  אחר:  ובסגנון 
ראשון אינו דוחה את רוב הציבור אלא רק את היחיד, ומאחר שכאן הסיבה שהרוב לא עשו פסח 

1( לשלימות העניין כדאי לעיין בחלופת המכתבים שבהמשך לשיחה זו, בין הרבי לרב זוין- אג"ק חלק כה עמוד קעו(
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ראשון, אינה מפני שהתורה דחאתם אלא מפני שמלכתחילה הם היו פטורים מהפסח הראשון - לכן 
חייבים הם בפסח שני. 

ואדרבה, לפי זה מדויק מדוע תמיד הדוגמא של הגמרא לדין זה היא ממקרה שרובן היו זבין, 
שכן בכל אופן אחר, אי עשיית הפסח היא משום אונס ולא משום דחיית התורה, ובזה הציבור אכן 

עושה פסח שני. ע"כ תוכן דברי הרבי.

הבבלי  הרי  יהודה,  רבי  על  חולקים  בירושלמי  שרבנן  שאף  להוסיף  ניתן  לכאורה  זה  פי  ועל 
מתאים עם שיטת רבי יהודה, ואפשר לומר שאם יבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לשני יהיו מחוייבים 

להקריב פסח שני.

ביאורים בהגדה של פסח

על פי מסקנה זו יש שרצו להסביר קטע תמוה בהגדה של פסח:

בפיסקת "אשר גאלנו" נאמר:

"כן ה... יגיענו, למועדים ולרגלים אחרים, הבאים לקראתינו לשלום, שמחים בבנין עירך וששים 
בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים..."

מפרשי ההגדה נתחבטו בכוונת בעל ההגדה "למועדים ולרגלים אחרים" מהם מועדים ומהם 
רגלים אחרים2? 

ביחידות הרבנים הראשיים בשנת תשמ"ט: אמר הרב שפירא:

יש מפרשים, שמה שכתוב בהגדה, בברכת אשר גאלנו, כן יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, קאי 
על פסח שני, היינו שמתפללים ומבקשים שיבוא משיח צדקנו, ונזכה להקריב פסח שני כהדעה 
בירושלמי וכן הוא בתוספתא, שגם ציבור עושה פסח שני, )ויש פירוש נוסף שקאי על המועדים 
שבמגילת תענית, שאף שבטלה מגילת תענית יחזרו גם מועדים אלו בגאולה העתידה, ועל דרך זה 

בנוגע למועדים החדשים שיתהפכו מימי הצומות כו'(. 

הרבי השיב על הדברים:

"אבל מהמשך הברכה, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, גם קרבן חגיגה, מוכח שלא מדובר 
אודות פסח שני, אלא אודות פסח ראשון, היינו שהתפלה והבקשה היא, שנזכה להקריב קרבן פסח 

בי"ד ניסן דשנה הבאה"

הרב מרדכי אליהו הגיב שיש המלבישים רעיון זה על קטע אחר בהגדה של פסח:

על  כו' לקיים מה שנאמר  כן עשה כלל  "דודי הרה"צ חוסן צדקה, פירש מה שכתוב בכורך, 
מצות ומרורים יאכלוהו, פסוק שנאמר בפסח שני, לרמז, שמבקשים מהשי"ת שכיון שלא זכינו 
לאכול הפסח בלילה זה, יזכה אותנו להקריב ולאכול פסח שני, ולכן מסיימים כמו שנאמר על מצות 

ומרורים יאכלוהו"

ביאור הדברים: בפסקת כן עשה הלל נאמר: "כן עשה הלל בזמן שביהמ"ק היה קיים, היה כורך 
פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, כמו שנאמר על מצות ומרורים יאכלהו" והקשו המפרשים שהלא 
פסוק זה נאמר לגבי פסח שני )בהעלותך ט,יא( ומדוע לא הביא בעל ההגדה את הפסוק שנאמר 

לגבי פסח ראשון)בא יב,ח( "ומצות על מרורים יאכלהו"3?

2(הרבי בהגדה מביא משבלי הלקט והאבודרהם, מועדים- ראש השנה ויום הכיפורים, ולרגלים- פסח שבועות וסוכות.
3( הרבי בהגדה הביא תשובה בדרך הפשט לשאלה זו: הכתוב שנאמר בפסח ראשון "ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי 
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ולכן למדו מקצת מהמפרשים שבכך אנו מבקשים בעת אכילת הכורך, שנזכה שעוד השנה יבנה 
בית המקדש ונזכה להקריב בו פסח שני. 

מה הדין באם משיח יתגלה ימים ספורים לפני פסח שני?

אך עדיין יש נקודה הדורשת עיון, שהרי פסק הרמב"ם )קרבן פסח י,טו(: 

"מה בין פסח ראשון לפסח שני, הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על 
חמץ, ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה, וטעון הלל באכילתו, ומביאין עמו חגיגה, ואפשר שיבא 
בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו, אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית, ואינו 

טעון הלל באכילתו, ומוציאין אותו חוץ לחבורתו, ואין מביאין עמו חגיגה ואינו בא בטומאה"

הרי לנו, שלהלכה, פסח שני לא יכול לבוא בטומאה בשום אופן, אף שכל הציבור טמאים, וא"כ 
באם משיח יבוא פחות משבוע קודם פסח שני, לא נוכל להקריב קרבן פסח?

הרבי בשיחה הנ"ל מביא סברא לומר שבמצב כזה אכן אפשר להקריב פסח שני בטומאה:

"וגם ע"פ הפסק דין, דפסח שני אינו דוחה את הטומאה, ע"ד הנ"ל יש לומר, שבנדו"ד מקריבין 
פסח שני גם בטומאה, כי )נוסף שלכמה דיעות הא דפסח שני אינו דוחה טומאה הוא לפי שבא 
ראשון(  בפסח  גם  מפניו,  נדחית  טומאה  אין  והיחיד  שני,  לפסח  נדחה  צבור  אין  שהרי  ביחיד, 
מכיון שהטעם מה שפסח שני אינו דוחה את הטומאה הוא- "מפני טומאה דחיתיו, יחזור ויעשה 
בטומאה"? ויש לומר שזהו דוקא כשהתורה דחתו, וכהלשון "התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה" 
)אף שיל"פ דכל ענין פסח שני ניתן מפני שהתורה חזרה כו'( אבל היכא שלא הקריב פסח ראשון, 

מצד סיבה צדדית, עושה פסח שני גם בטומאה"

היא,  הטומאה  את  דוחה  ואינו  ראשון  מפסח  שונה  שני  שפסח  לכך  הסיבה  הדברים:  נקודת 
כלשון הגמרא, )פסחים צה ב( "מפני טומאה דחיתיו יחזור ויעשה בטומאה" כלומר כל מהותו של 
פסח שני היא השלמת החסרון שהיה בשעת פסח ראשון, כגון אדם שהיה טמא בזמן פסח ראשון, 
דחתה אותו התורה לפסח שני, כדי שעד אז יוכל להיטהר, ואם גם את פסח שני יעשה בטומאה, 

מה הועילה תקנת פסח שני.

אך במצב בו הסיבה שלא הקרבנו פסח ראשון אינה קשורה לטומאה שהיתה לנו ולכן דחתה 
אותנו התורה, אלא שלא היינו מסוגלים לכך מצד בעיה אחרת - חסרונו של בית המקדש, אין מקום 
לתמוה מה הועילה תקנת פסח שני, שהרי פסח שני נועד להתגבר על בעיית חסרון בית המקדש 
שהיתה בעת פסח ראשון, וייתכן שכן נוכל להשלים זאת בהקרבת פסח שני אפילו בהיותנו עדיין 

טמאי מתים.

אש ומצות, על מרורים יאכלוהו" כולל שני ציוויים א. לאכול את הבשר והמצות. ב. לאכול את הבשר כשהוא כרוך במרור, 

אך אין הכרח מפסוק זה שהמצות גם הן חלק מהכריכה, דבר זה יודעים אנו רק מהכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו שנאמר 

בפסח שני, שבו נתפרש שיש לאכול את הפסח כשהוא כרוך במצה ומרור, וממנו אנו למדים גם לגבי פסח ראשון.

יתרה מזו בפסוק שנאמר בפסח ראשון מיותרת התיבה יאכלוהו, שהרי כבר נאמר באותו פסוק ואכלו את הבשר, ומזה 

למדו חז"ל שמי שאין לו מצה ומרור, אוכל את קרבן הפסח בניפרד, לפיכך אין זה מסתבר להביא כתוב זה עצמו כהוכחה 

לכך שיש לכרוך את כל השלושה יחד.
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