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פתח דבר
"מה שכתב הרמב"ם שחייבים לישב וללמוד, הרי זה גם לפני פסח ובתוך הפסח, ולא רק 
אחרי פסח. ואף שפסח הוא זמן שעסוקים, מקשים קושיות, ומתרצים תירוצים וכו' – 
צריכים הם ]התמימים[ להיות עסוקים בלשבת וללמוד. אין מה להסתכל איך זה אופה 
שמורה וזה אופה שמורה, זה מתכונן לפסח וזה מתכונן לפסח – ההכנה שלהם לפסח 

צריכה להיות ע"י שישבו וילמדו.

ומזה מובן ג"כ בנוגע לאלו שצריכים להיות עזר וסיוע ]להתלמידים[, שאינם צריכים 
יהיה  איי, מה  לסייע לתלמידים.  צריכים  לפסח, אלא הם  לומר שהם עסוקים בהכנות 
עם ההכנות לפסח?! – תשכור אנשים שיכינו לפסח בשבילך, אבל לא שעי"ז לא תוכל 

להיות עם התלמידים!" )משיחת ש"פ מצורע תש"ל(

בעמדנו בימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן, "עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", בו ניכנס 
לשנת המאה ועשרים להולדת אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הננו להגיש 
לקהל התמימים קובץ לימוד לימי בין הזמנים אשר כ"ק אד"ש התבטא על כך "ולו איישר 
חילי הייתי הייתי מבטלו בעבר ועכו"כ בהווה ובעתיד" )אגרת ג'תרצט(, ובו סוגיות ערוכות 
בחסידות, הגדה של פסח, הלכה ובגאולה ומשיח, על מנת שיהיה עזר בידי תלמידי ישיבות 

תות"ל בארץ הקודש, לנצל כראוי את ימים מיוחדים אלו.

ימים אלו של 'בין הזמנים', מהווים במידה מסויימת 'אבן בוחן' להתקשרותו של תמים לרבי 
ומסירותו לקיום הוראותיו. בימי השנה הרגילים, סדר יומו הצפוף של תמים בישיבה יחד עם 
המחויבות להישמע להוראות ההנהלה, יוצרים אצל בחור מצב של שמירת הסדרים ולימודים 
ו"אין  היום  סדר  את  לבחור  מכתיבה  אינה  כשההנהלה  הזמנים',  'בין  בימי  אולם  סדירים. 
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 למעלה מעשור שנים 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.

•

לעבודה  המשיח שליט"א בקשר  אדמו"ר מלך  מכ"ק  נפלאים  ובו מאמרים   – שער חסידות 
הרוחנית דיציאת מצרים,  ד"ה בכל דור ודור תשל"ד ותשמ"א – שקביעותם כקביעות שנה 
זו. בהוצאה זו נוספו סיכומים וביאורי מושגים, המסייעים ללומד בהבנת המאמר ובקליטת 

הנקודות העיקריות שבו.

שער הלכה – כפי הדין "מצוה על כל אחד ואחד שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל, עד שיהיה 
בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה" )שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"ג(, וכנזכר פעמים רבות בשיחות 
כ"ק אד"ש – הבאנו: א( הלכות ערב פסח שחל בשבת - ובו ליקוט כל ההלכות הצריכות 
זו, כהוראות כ"ק אד"ש כמה וכמה פעמים בקשר לחשיבות לימודן  בקשר לקביעות שנה 
)בשיחותיו שנדפסו בתחילת שער ההלכה(. ב( שני סוגיות ערוכות בנושאים עיקריים בעניני 

הפסח, שנערכו במיוחד עבור קובץ זה: 'מצה שרויה' ו'קטניות בפסח'.

שער הגדה – ובו נדפסו שבעה חלקים מתוך ה'הגדה של פסח' עם לקוטי טעמים ומנהגים' 
שערך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

חביבות מיוחדת שמורה לה להגדה זו, בפרט בהיותה פרי ביכוריו, החיבור הראשון שנערך על 
ידו )מלבד ה'היום יום'(. אלא, שב"ליקוטים" אלו טמונים עניינים רבים ונפלאים אשר נכתבו 
בדרך הקצרה, ויש אשר הלומד הצעיר מתקשה בהבנת הדברים. על מנת לאפשר לכל אחד 
'לטעום' מחידושים נפלאים אלו, נוספו על ידינו מתחת לדבריו הק' ביאורים בשפה פשוטה 

וברורה שיאירו את דבריו הק' באופן שיובן לכל.

שתא,  דהאי  ניסן  לי"א  כהכנה  תות"ל  בישיבות  ה"קאך"  עם  בקשר   – שער גאולה ומשיח 
בלימוד ענינו של מלך המשיח ופעולותיו, בקבצים שי"ל על ידינו – מוגשת בזאת סוגיא 
מיוחדת וסקירה מקיפה על ענינו הכללי של מלך, ועל פי זה ביאור ענינו של "מלך המשיח", 
ביהדות ובחסידות, מהתנ"ך ועד לשיחות קודש של התקופה – "ימות המשיח שבהם נמצאים 

עתה".
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•

תודתנו נתונה לרב אברהם שי' דובקין, הרב מנחם מענדל שי' הלפרין, נו"נ בישי"ג חח"ל 
צפת, הרב ישראל שנ"ז שי' וילשאנסקי, ר"מ בישי"ק חח"ל צפת, הרב יחיאל שי' יעקובוביץ, 
הרב נחמן שי' לרנר, ראש ישיבה בישי"ג תות"ל בית שמש, הרב דניאל שי' מוסטר, משפיע 
בישי"ק חח"ל צפת, הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש, הרב מנחם מענדל שי' הכהן רייכמן, 
ר"מ בישי"ק חח"ל צפת, והרב מנחם מענדל שי' תמרין אשר לקחו חלק בהוצאת החוברות 

לאור.

וכן תודתנו נתונה להוצאות לאור - המכון להפצת תורתו של משיח ומכון הלכה - חב"ד, אשר 
הואילו לזכות את קהל הלומדים בקובץ זה מהיו"ל על ידם, וזכות הרבים תלוי' בהם.

•

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, בית משיח

ימות המשיח
 ר"ח ניסן ה'תשפ"א

ימי ההכנה לי"א ניסן - שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש
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ד"ה בכל דור ודור תשמ"א

1.  כלומר, אף שיוצא מרמה גבוהה בשלבי היציאה ממצרים, בכל זאת נרגש שזוהי יציאה ממצרים ממש, היות ולא נמצאים בגאולה 
השלימה ממצרים.

היציאה   – ענינה  מצרים  יציאת  של  שהעבודה  חסידות  בדרושי  המבואר  ומפורסם  ידוע 
מהמצרים והגבולים בעבודת ה', וככל שהיהודי מתקדם בעבודתו מעלה מעלה, צריך הוא 

לצאת ממיצרים דקים יותר ויותר.

אמנם בפשטות, אדם שהיה במצר פנימי ויצא ממנו, כאשר לאחר מכן ממשיך ומתעלה דרגא 
למעלה מדרגא – אמנם חש הוא תוספת ושלימות, אך אינו יכול להרגיש ממש יציאה ממצרים. 

יציאת מצרים  זה, מבהיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שריבוי הדרגות של  במאמר 
בעבודת האדם, הוא בדיוק כמו בריבוי השלבים בגאולת מצרים בפעם הראשונה: כשם שבכל 
יציאה נוספת ועליית מדריגה ביציאה ממצרים – עדיין מורגש היה שעם תוספת הגאולה 
נמצאים עדיין במצרים כפשוטו, ויש להתקדם ליציאה ולגאולה המושלמת1. ולכן, בכל שלב 

נוסף ביציאה ממצרים, נרגש שזוהי יציאה ממצרים ממש;

הרי ככל הדברים האלה הוא בעבודת האדם – שבכל דרגת יציאה ממצרים, הרי הוא מרגיש 
שיוצא ממצרים ממש. והטעם לזה שהאדם ירגיש כך, מבאר במאמר: "דגם הדרגא שהגיע 
אליה זה עתה, שהיא בבחינת יציאת מצרים לגבי דרגתו הקודמת, הרי גם בה נעשה לו צר 
והגבלה, ועד שהוא מרגיש שהגבלה זו היא היפך מציאותו, שהרי מציאותו היא חלק אלוקה 
ממעל ממש, וצ"ל בגלוי, עד שתנהיג את כל עניניו, מחשבתו דיבוריו ומעשיו, בכל לבבך 

ובכל נפשך ובכל מאדך".



תוכן ומהלך המאמר

2.  ובפרטיות יותר, מהלך הדברים והבהרת קישורי הענינים )בדא"פ( - שמביא בכל ירידה וירידה שלבים שונים, וכן בכל עליה ועליה, 
ומזה מובן שכל עוד נמצאים רק בשלב נמוך בעליה, עדיין נמצאים במצרים ממש. כלומר: הגאולה אינה רק חזרה למצב טרום גלות 

)כפי שהוא ביציאת מצרים(, אלא כל עוד העליה אינה בתכלית השלימות, ויש עדיין מיצרים אפילו מיצרים דקים. 

בירידה למצרים שני שלבים כלליים - עצם הירידה, והשעבוד ]ומפרט בזה כמה שלבים פרטיים[. וכנגדם ב' שלבים כלליים בגאולה.

ועל דרך זה בירידת הנשמה בגוף, שבירידתה שני שלבים כלליים. וכן בגאולת הנשמה, שבעבודת האדם דרגא למעלה מדרגא, עד 
שיוצא מבירא עמיקתא לאיגרא רמה, וגם אז עליו להגיע למעלה מזה – למעלה מכמו קודם ירידת הנשמה בגוף.

ומביא גם משל לפרט זה, מעין זה בגלות מצרים - מגלות יוסף בבית האסורים )שזוהי גלות נפרדת מגלות מצרים הכללית(, שגם 
אחר יציאתו מבית האסורים ועד שנהיה משנה למלך – עדיין הוא נמצא במצרים ממש, ועד שיתכן מצב של "ויקם מלך חדש . . אשר 

לא ידע את יוסף".

ועל דרך זה מפרט ריבוי דרגות ביציאת מצרים, שהמכנה המשותף בכולן: ככל עוד לא הייתה הגאולה השלימה, נמצאים במצרים ממש.
3.  ענין זה יומתק יותר ע"פ כללות הביאור במאמר, שכל דרגות היציאה ממצרים – הם יציאת מצרים ממש, ולכן חל על זה הכלל 

"אין חבוש וכו'".

תחילתו של המאמר בדיוקים אודות תוכן החובה לצאת ממצרים בכל עת, ושהאדם בכל דרגא 
יחוש שהוא יוצא ממצרים. 

לאחר מכן מקדים, שאין ענין בתורה יוצא מידי פשוטו, וכן הוא לגבי היציאה מצרים שבעבודת 
האדם, שנלמדת מפשטות המקראות בסיפור יציאת מצרים.

ומבאר שבירידה לגלות מצרים כמה שלבים, וכנגד זה בגאולה ממצרים; ועל דרך זה בירידת 
הנשמה בגוף – שלבים בירידתה ובעלייתה. ובפשטות, מכך מובן שגם אם התקדמנו בשלב 
אחד בגאולה, בכל זאת עדיין נמצאים בשלב דק יותר של הירידה, והגאולה המושלמת היא 
היציאה מכל שלבי הגלות. ולכן, בכל השלבים השונים של יציאת מצרים, הנה כל עוד לא 

הייתה הגאולה השלימה ממצרים – עדיין נמצאים במצרים כפשוטו ממש2.

יסוד זה מבאר את העבודה התמידית של יציאת מצרים – שבכל מדריגה אליה הגיע האדם, 
כיון שגם היא מצרים ביחס לדרגא שמעליה, עדיין נרגש אצלו שהוא נמצא במצרים ממש, 

ויציאתו מדרגא זו – כיציאת מצרים ממש.

בחיתום המאמר מבאר שכיון ש"אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים"3, כך הוא ביציאת 
מצרים הפנימית, שנדרשת לזה סיוע מלמעלה – ומבאר מהות המשכת וסיוע זה.
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ביאורי מושגים

דור פירושו גם שורה:

בארמית )דרי(.

אין מקרא יוצא מידי פשוטו

גם כאשר נאמרה דרשה על פסוק וניתנה לו 
משמעות נוספת מעבר למשמעות הפשוטה, 

פשט הפסוק לא מאבד מתוקפו.

בכל שעה משתנים צירופי שם הוי' ושם אדנ־י

לשם הוי' ישנם 22 צירופים שונים, וכן גם 
לשם אדנ־י. ומכיון שחיות העולמות נמשכת 
חיות  נמשכת  שעה  בכל  אלו,  משמות 
מסויימת המתאימה לשעה זו מצירוף מסויים 
משמות אלו: בי"ב שעות היום נמשכת חיות 
ובי"ב  הוי',  שם  של  שונים  צירופים  מי"ב 
צירופים  מי"ב  נמשכת  היא  הלילה  שעות 

שונים של שם אדנ־י.

 הנשמות לפני ירידתן
למטה נקראות בנות ירושלים

משמעות השם 'ירושלים' הוא - 'יראה שלם', 
תכונתה  הדבר:  ומשמעות  היראה.  שלימות 
 - היראה  ושלימות  ביטול,  היא  היראה  של 
היא ביטול בתכלית. ולכן, תוכנה הרוחני של 

ירושלים הוא ביטול בתכלית לה'.

זו הסיבה שקודם שהנשמות ירדו למטה הן 
נקראות "בנות ירושלים": הנשמה כפי שהיא 

למעלה עדיין לא התלבשה בציור של נברא, 
ועומדת בתכלית הביטול לאלוקות.

אשה כמאן דמהילא דמיא

אשה נחשבת כאדם שנימול. יש לכך ביטוי 
מאנשים  רק  שיהנה  שנדר  אדם  הלכתי: 
כיון  ישראל,  מנשי  בהנאה  מותר  שנימולו, 

שנחשבות כאדם שנימול.

מוחין דקטנות, מוחין דגדלות

מצומצמת  ותפיסה  שכל  בין  החילוק  זהו 
ושכל  הדעת  קטנות  רחבה.  ותפיסה  לשכל 
לא  הפכים,  שתי  להכיל  יכול  לא  מצומצם 
יכול לסבול דברים שאינם כפי רצונו באותה 
הדעת  הרחבת  סבלנות.  חסר  והוא  השעה, 
מאפשרת  הפכים,  שתי  להכיל  מאפשרת 
לסבול דברים שנגד רצונו ומביאה סבלנות.

למכור בנכסי אביו כשיהי' בן עשרים

הדין הוא, שבן י"ג שנה יכול לעסוק בקנין 
קרקעות, אך דווקא בקרקעות שקנה או קיבל 
במתנה. אך קרקעות שקיבל בירושה מאביו 
- יכול למכור רק כאשר יגיע לגיל עשרים, 
משום שעד אז חוששים שעדיין דעתו נוטה 

אחר המעות ושיקול דעתו מוטעה.

שם  בשכלו  נוסף  שלב  שיש  רואים,  מכאן 
האדם, כאשר נהיה בגיל עשרים. ובפרט על־
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פי הביאור בחסידות, שבאותה העת נמשכת 
הארה נעלית יותר מהנשמה.

נהמא אפום חרבא ליכול

את הלחם יש לאכול על חוד החרב. משמעות 
עם  שההתעסקות  בפנים,  כמבואר  הדברים 
מחמת  כמלחמה,  נחשבת  גשמיים  ענינים 
לבררם  גשמיותם,  מעל  להתעלות  העבודה 

ולהעלותם לקדושה.

טהורה היא

ד'  מזכירים  אנו  נשמה"  "אלקי  בברכת 
הנשמה,  של  למדריגתה  בנוגע  לשונות 
"טהורה  בנשמה:  מדריגות  לד'  המקבילות 
האצילות,  בעולם  הנשמה  מדריגת   - היא" 
"אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי" 
- מדריגת הנשמה בעולמות בריאה־יצירה־

עשיה.

היא"  "טהורה  שמדריגת  מדגיש,  בפנים 
כמו  הנשמה  ממדריגת  אפילו  למעלה  היא 
שחצובה מתחת כסא הכבוד, מכיון שמדריגה 
שהיא  כפי  הנשמה  על  מורה  האחרונה  זו 

בעולם הבריאה.

מבחי' יום לבחי' לילה, ישת חשך סתרו

מסבירים  סתרו"  חשך  "ישת  הפסוק  את 
בחסידות, כחשך חיובי השייך ומביא לדרגת 
חשך  לא  היינו,  יותר.  הרבה  גבוהה  אור 
שלמעלה  מציאות  אלא  האור,  העדר  של 
מאפשרות של גילוי ולכן מכונה בשם 'חשך'.

יום  וזו הכוונה בפנים, שגם השינוי "מבחי' 
אין  אך  ירידה,  היותו  למרות  לילה"  לבחי' 

הוא ירידה אמיתית.

קוני הוא בחי' עולם האצילות

כאשר אדם קונה דבר־מה הוא לא יוצר דבר 
דבר  מגלה,  לעולמו,  מקרב  רק  אלא  חדש, 

שעד־עתה לא היה ברשותו, בהעלם לגביו.

לעולמות  האצילות  עולם  בין  החילוק  זהו 
נוצרים  נבראים,  הם  בי"ע  עולמות  בי"ע: 
ונעשים, ונחשבים כמציאות נפרדת וחדשה. 
עולם האצילות לעומת זאת, עם היות שיש 
בו עשר ספירות, אך מציאותם איננה בריאת 
דבר חדש, אלא רק גילוי האלוקות שהייתה 
האצילות  עולם  ולכן  לכן.  קודם  בהעלם 
נקרא בשם 'קנין', כמרומז בקידוש לבנה - 
"ברוך עושך, ברוך יוצרך, ברוך בוראך, ברוך 

קונך", כנגד ד' עולמות אבי"ע.

ומשם יפרד

פסוק זה נאמר על הנהר היוצא מעדן, שיוצא 
ונפרד לארבעה ראשים. ומשמעותו הפנימית 
של פסוק זה: 'עדן' היא חכמה דאצילות, אך 
שנעשה  עד  ומשתלשל  יורד  האלוקי  האור 

"ומשם יפרד" - מקור לעולמות הנפרדים.

כאו"א מישראל נמשך מאות ה' שבשם הוי'

מקור  דאצילות,  מלכות  שהיא  תתאה,  ה' 
נשמות ישראל.

הפני' והשעה אחת

"השעה" מלשון "וישע ה' אל הבל", פניה.

מזל שבנשמה

כינוי לשרש הנשמה למעלה, ממנו מקבלת 
וזהו  למטה.  בגוף  המלובשת  הנשמה  חיות 
'נוזלת'  שממנו  'נוזל',  מלשון  "מזל",  השם 

חיות והארה אלוקית לנשמה למטה.
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העבודה צריכה להיות בב' אופנים דיום ולילה, 
רצוא ושוב

מהאדם נדרשות ב' עבודות: מצד אחד לצאת 
ממציאותו הגשמית ולהכלל באלוקות )רצוא, 
התפילה  עבודת  למעלה,  מלמטה  העלאה 

)בכללות(, מידת לילה(, ומצד שני להמשיך 
)שוב,  הגשמית  במציאותו  למטה  אלוקות 
התורה,  עבודת  למטה,  מלמעלה  המשכה 

מידת יום(.
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בס״ד. אור ליום ג׳, י״א ניסן ה׳תשמ״א

הנחה בלתי מוגה

בכל1 דור ודור ]ומוסיף ומבאר רבינו הזקן בספר תניא קדישא2, ובכל יום ויום[ חייב 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ]היום3[ ממצרים. וצריך להבין, מהו טעם 
ההדגשה שחיוב זה הוא בכל דור ודור. ובפרט לפי ביאור כ״ק מו״ח אדמו״ר4 שדור 
פירושו גם לשון שורה, כלומר שבכל שורה ושורה, בכל מצב ומדריגה שנמצא האדם, 
חל עליו חיוב זה לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ויש להבין מהו ההכרח בזה, 
שבכל שורה ושורה יהי׳ צריך לראות את עצמו כו׳. גם צריך להבין מה שאמרו רז״ל5 
שמזכירין יציאת מצרים בכל יום, ויתירה מזו, פעמיים בכל יום, ביום ובלילה. ובפרט 
לפי הידוע בפירוש הכתוב6 למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, 
שזכירת יציאת מצרים היא באופן כזה שפועלת על כל ימי חייך, ובדוגמת מ״ש במצות 
הקהל, ששמיעת קריאת הפרשה מפי המלך פעלה על כל הימים אשר אתם חיים על 
האדמה7. ]ויש לומר שזהו דבר נוסף על מה שהשנה כולה נקראת שנת הקהל8. דמה 
שנקראת שנת הקהל הוא על שם מצות הקהל שהיתה פעם אחת בתחילת השנה, ועל 
שם מ״ש רש״י9 גבי שנת היובל, דשנה זו מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה 
יובל שמה על שם תקיעת שופר )שהיתה10 ביום הכיפורים דשנת היובל,  ומה שמה 
ושופר נקרא יובל(. כלומר, ששמיעת הפרשה מפי המלך11 פעלה על כל השנה. ונוסף 
לזה יש למצות הקהל פעולה על כל הימים אשר אתם חיים על האדמה[. וא״כ למה 
מזכירין יציאת מצרים גם למחרת יום זה שכבר הזכיר בו יציאת מצרים, והרי זכירה זו 
ביום זה כבר פועל על כל ימי חייו. גם צריך להבין בתוכן הענין, דמאחר שביום זה 
כבר קיים את הציווי לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שכבר אינו נמצא 
במצרים, א״כ איך אפשר לחייבו להזכיר יציאת מצרים בלילה שאחרי יום זה, והרי כבר 
ביום שלפני זה יצא ממצרים, וכיצד אפשר לחייבו לראות את עצמו עתה כאילו הוא 

1. פסחים קטז, ב )במשנה(.
2. רפמ״ז.

3. הוספת אדה״ז בתניא שם.
4. רד״ה זה תש״ד )סה״מ אידיש ע׳ 153(. וראה גם סה״מ תש״א ע׳ 55. לקו״ת מסעי צה, ב. 

5. ברכות יב, ב )במשנה(. שו״ע אדה״ז או״ח סס״ז ס״א.
6. פ׳ ראה טז, ג.
7. וילך לא, יג.

8. בכ״ז – ראה בארוכה שיחת ש״פ ואתחנן, פ׳ נחמו שנה זו )שיחות קודש תשמ״א ח״ד ע׳ 394 ואילך(.
9. עה״פ בהר כה, י.

10. בהר שם, ט. ר״ה ל, א. רמב״ם הל׳ שמיטה ויובל פ״י ה״י.
11. סוטה מא, א. הובא בפרש״י וילך שם, יא. וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 612 הערה ד״ה דער מלך לייענט פַאר. וש״נ.
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של  ומצב  במעמד  הוא  הרי  עתה  היציאה  שלפני  משמע  זה  דמחיוב  ממצרים,  יצא 
מצרים. 

ידוע שאין מקרא וענין שבתורה יוצא מידי פשוטו12, ומזה מובן, שגם בענין  והנה 
ההוראה שבתורה, מה שהתורה היא הוראה נצחית13, אין מקרא וענין יוצא מידי 
פשוטו, היינו שיש ללמוד את ההוראה מפשוטם של המקראות והענינים המסופרים 
בתורה. ומזה יובן גם בעניננו, במה שבכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ויתירה מזו, דבכל יום גופא ענין זה הוא בכל שורה 
ושורה )כנ״ל(, היינו בכל מצב ומדריגה, דהאדם בכלל הוא בעל שינוי, וא״כ משתנים 
מצבו ומדריגתו מידי שעה בשעה )ובפרט שבכל שעה משתנים צירופי שם הוי׳ ושם 
אדנ-י המהוים את העולם כולו14(, ובכל מצב צ״ל ענין היציאה ממצרים, שלימוד אופן 
עבודה זו הוא מפשוטם של המקראות והענינים שבתורה המספרים על דבר יציאת 

מצרים בפעם הראשונה. 

והענין הוא, דהנה בגלות וגאולת מצרים בפעם הראשונה היו כו״כ שלבים ודרגות. 
דבתחילת הגלות כתיב15 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו 
)ובפ׳ שמות16 כתיב את יעקב איש וביתו באו(, היינו שהיתה ירידה מארץ הקודש לארץ 
מצרים, דעצם הירידה מארץ מגורי אביו17, ירוד ירדנו18, הוא כבר ענין של שיעבוד, 
אבל מ״מ היו שם יעקב ובניו וכו׳. ואח״כ היתה ירידה למטה יותר כאשר וימת יוסף 
וכל אחיו וכל הדור ההוא19. ואח״כ היתה עוד ירידה כאשר ויקם מלך חדש גו׳ אשר לא 
ידע את יוסף20. ואח״כ התחיל השעבוד דמצרים. וגם בשעבוד עצמו היו כמה ירידות. 
דבתחילת השעבוד כתיב21 הבה נתחכמה לו גו׳, וכדרשת חז״ל22 עה״פ23 אשר עבדו בהם 
בפרך, בפה רך, ואח״כ היתה עבודת פרך כפשוטה. ועד״ז הי׳ בהיציאה ממצרים, שהיתה 
בכמה שלבים מלמטה למעלה. שהרי עוד בהיותם בארץ מצרים )בימים האחרונים של 

12. שבת סג, א. וש״נ.
13. ראה זח״ג נג, ב. תניא רפי״ז.

14. ראה תניא פמ״א )נח, ב(.
15. ויגש מו, ח.

16. א, א.
17. ל׳ הכתוב – וישב לז, א.

18. מקץ מג, כ.
19. שמות שם, ו.

20. שם, ח.
21. שם, י.

22. סוטה יא, ב.
23. שמות שם, יד.
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גלות מצרים( כתיב בהם24 ולכל בני ישראל הי׳ אור במושבותם, דמזה מובן, שאז כבר 
עין  כהרף  אפילו  עיכבן  לא  הקץ  שהגיע  כיון  ואח״כ  רמה25.  ביד  של  במצב  עמדו 
האמיתית  הגאולה  אל  והוציאם  התורה27(  על  בפרש״י  והובא  במכילתא26  )כדאיתא 
והשלימה )שהרי אילו זכו ישראל היתה הגאולה ההיא גאולה שאין אחרי׳ גלות, כמבואר 

במדרשי חז״ל28(. 

והנה ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה29 הוא בכללות ענין ירידת הנשמה בגוף, 
שהוא ענין של גלות )כמבואר בתניא30(. דהנה הנשמה למעלה היא בארץ מגורי 
אביו הוא אבינו שבשמים, וכמ״ש31 חי הוי׳ אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו, דקאי על 
הנשמה לפני ירידתה למטה. וזהו גם מה שהנשמות לפני ירידתן למטה נקראות בשם 
בנות ירושלים32, כמבואר בלקו״ת33, לפי ששם הם בבחי׳ שלימות היראה וכו׳. וזהו מה 
בכו״כ  ממקומה  ירדה  שהרי  עמיקתא34,  לבירא  רמה  מאיגרא  היא  הנשמה  שירידת 
ירידות עד שנתלבשה בגוף הנמצא בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו35. 
והגם שהגוף הוא גוף קדוש, ואדרבה, בשביל גוף זה ניתנה התורה ומצוותי׳ )דתורה לא 
בשמים היא36(, מ״מ הרי צריך לעבודה ויגיעה כדי לגלות ולהוציא מן הכח אל הפועל 
את הקדושה שבהגוף, הנמצא בתחתית המדריגות בעולם הזה התחתון שאין תחתון 
למטה ממנו, וכמ״ש37 אחור וקדם צרתני, דהגם38 שבמחשבה הוא בבחי׳ קדם למעשה 
בראשית, אבל בבריאה בפועל הוא בבחי׳ אחור למעשה בראשית, שהרי יצירת כל 
העולם כולו קדמה ליצירת האדם. והנה כשם שהוא בגלות מצרים, שהירידה היא לאט 
לאט, כן הוא גם בירידת הנשמה בגוף שהיא לאט לאט, דרגא אחר דרגא. דהנה ידוע39 
שכשהתינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלמדין אותו את כל התורה כולה וכו׳, 

28. זח״ג רכא, א. וראה גם עירובין נג, א. שמו״ר פל״ב, א. ועוד.
29. ל׳ הכתוב – שמואל-ב ז, יז.

30. פל״ז.
31. מלכים-א יז, א. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 147 הערה 53. וש״נ.

32. שה״ש א, ה.
33. שם ו, ג. ועוד.

34. ל׳ חז״ל – חגיגה ה, ב.
35. תניא רפל״ו.

36. נצבים ל, יב. ב״מ נט, ב.
37. תהלים קלט, ה.

38. בהבא לקמן – ראה ספר הערכים – חב״ד )כרך א( ערך אדם ס״ב )ע׳ קלד ואילך(. וש״נ.
39. נדה ל, ב.
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ואח״כ כשיוצא לאויר העולם הנה ביום השמיני ימול בשר ערלתו40 דאז הוא התחלת 
כניסת נפש הקדושה )כמ״ש רבינו הזקן בשולחן ערוך שלו41(, ועד״ז באשה דכמאן 
דמהילא דמיא42. ואח״כ עולה הנשמה מחיל אל חיל, דבתחילה מקבלת מוחין דיניקה, 
מוחין דקטנות, ואח״כ מוחין דגדלות, עד שמגיע לבחי׳ ולמכור בנכסי אביו כשיהי׳ בן 
עשרים שנה43, כמבואר הענין בלקו״ת במדבר44 מעץ חיים45. ואת זה לעומת זה עשה 
האלקים46, דגם בנוגע לגוף וגלות הנשמה בגוף, הרי זה דרגא אחר דרגא. וכמו שאמרו 
רז״ל47 כך היא אומנתו של יצר הרע )הא-ל זר אשר בקרבך( היום אומר לו עשה כך 
וכו׳, היינו שהפיתוי שלו הוא בפה רך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך 

ועבוד כו׳, עבודת פרך ממש )ברוחניות(. 

והנה כשם שהוא בירידת הנשמה לגלות הגוף, עד״ז הוא גם בגאולתה ועלייתה מגלות 
זו, שיש בה כמה דרגות, דרגא אחר דרגא. דכללות עבודת האדם בחייו עלי 
אדמות היא באופן של מלחמה, שהרי חיות האדם היא ע״י אכילת לחם וכו׳, ואמרו 
ָלֶחם, ענין המלחמה49.  רז״ל48 נהמא אפום חרבא ליכול, ועוד דלחם הוא גם אותיות 
דתחילת המלחמה היא באופן של אתכפיא, ואח״כ עולה לנצחון גמור, ועד שבא לבחי׳ 
נצחון בשלום, בחי׳ אתהפכא, שזהו תכלית השלימות שבענין השלום )כמבואר בארוכה 
בשערי תשובה לאדמו״ר האמצעי50(. וזהו ענין יציאת מצרים, שיוצא ממיצרי וגבולי 
הבירא עמיקתא, שיש בזה כמה דרגות. שהרי גם כשכבר עלה מהבירא עמיקתא, עדיין 
יש לו מהלך רב, עבודה רבה, עד שיגיע אל האיגרא רמה. וגם כשיגיע שמה עדיין אין 
זה מספיק, שהרי הירידה היתה לצורך עלי׳ למקום ודרגא נעלית יותר מן האיגרא רמה 
שממנה ירדה. דלפני ירידתה, כתיב בה31 חי הוי׳ אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו, 
ומשם נסעה וירדה וכו׳ )ע״ד מ״ש בתניא51 שהתורה נסעה וירדה וכו׳(, והירידה היא 
לצורך עלי׳, לעלות אל האלקים אשר נתנה52, לבחי׳ טהורה היא53 שלמעלה מבחי׳ אתה 

48. זח״ג קפח, ב.
49. ראה ס׳ שופטים ה, ח.

50. ח״א ד״ה פדה בשלום )מט, א ואילך(.
51. פ״ד )ח, ב(.

52. קהלת יב, ז. וראה לקו״ת ר״פ האזינו.
53. נוסח ברכות השחר )ברכות ס, ב(.
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בראתה53, חצובה מתחת כסא הכבוד54. וכמו שהוא במשל, שהעלי׳ מבירא עמיקתא, 
מבור עמוק, הרי היא בבחי׳ יציאת מצרים, לפי שיצא מהמיצרים וגבולים שלפני זה, 
וכפשטות המשל, שיצא מהמדידות והגבלות של הבור, על פני שטח הארץ, ומ״מ הרי 
שטח הארץ גם הוא מדוד ומוגבל, וצריך לצאת גם מהגבלה זו. וכמו שהי׳ בגלות מצרים 
כפשוטו, ששמו את יוסף )דקאי על כל ישראל כמ״ש55 נוהג כצאן יוסף( בבור שהאסורים 
נתונים בו56, ואח״כ שחררוהו מן הבור, עד שויריצוהו מן הבור57, אבל מ״מ עדיין הי׳ 
נמצא תחת ממשלת פרעה במצרים, דאף שנאמר לו58 רק הכסא אגדל ממך, מ״מ הרי 
זה כסאו של פרעה. ועד״ז הוא בכללות הגאולה מגלות מצרים, שהיו אז כמה דרגות 
בחירות, דרגא אחר דרגא, דבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים59, ואח״כ 
הגיע ר״ח ניסן, חודש של גאולה60 )כמאמר61 בניסן נגאלו(, שאז נאמר להם הציווי62 
דרגות מלמטה  כמה  היו  עצמו  ניסן  בחודש  וגם  גו׳.  חדשים  ראש  לכם  הזה  החודש 
למעלה. דבתחילה הי׳ ענין החירות כפי שהוא בראש חודש ניסן, ואח״כ בעשור לחודש 
היתה חירות נוספת, דאז קיימו מ״ש63 משכו וקחו לכם, שלקחו את השה שהי׳ העבודה 
זרה של מצרים, ולעיני כל מצרים לקחוהו וקשרוהו בכרעי המטה64 )כמבואר במ״א 
הענין בזה65(. ואח״כ נוסף בחירות בהגיע יום י״ד ניסן, בחצי היום. ואח״כ היתה הוספה 
באותו הלילה. ועד שבעצם היום הזה66, ביום ט״ו בניסן, יצאו בני ישראל ממצרים, 
וכמ״ש25 ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ולא זו בלבד שהם כמה דרגות בחירות, אלא 
שכל דרגא לגבי הדרגא הקודמת היא בבחי׳ יציאת מצרים, היינו שהדרגא הקודמת היא 
בבחי׳ מיצר וגבול לגבי דרגא זו. וע״ד מה שהי׳ ביוסף, דבתחילה ירד ירידה אחר ירידה, 
ויוסף הורד מצרימה67, ואח״כ שמוהו בבור, בבירא עמיקתא, ואח״כ יצא לחירות שלו 

54. ראה זהר ח״א קיג, א. ח״ג כט, ריש ע״ב. קכג, ב. פרדס שער )א( עשר ולא תשע פ״א.
55. תהלים פ, ב )ובפרש״י שם. ועוד(. – 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 )תשמ״א( אמירת 

מזמור זה. המו״ל.
56. ראה וישב לט, כ.

57. מקץ מא, יד.
58. שם, מ.

59. ר״ה יא, רע״א.
60. ראה שמו״ר פט״ו, יא.

61. ר״ה ושמו״ר שם.
62. בא יב, ב.
63. שם, כא.

64. ראה שמו״ר פט״ז, ג. טואו״ח סימן תל )מסדר עולם(. הובא בשו״ע אדה״ז שם ס״א.
65. ראה אוה״ת בא ע׳ רפד.

66. בא שם, מא. שם, נא.
67. וישב שם, כא.
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מבור זה, עד ששמוהו לאדון על כל ארץ מצרים68, ומושל בכל ארץ מצרים69, ועד 
שנאמר לו70 ומבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ואעפ״כ הרי 
גם חירות זו לא היתה בשלימות, ואח״כ הי׳ יכול להיות מצב כזה שויקם מלך חדש גו׳ 
אשר לא ידע את יוסף, ועד שהי׳ שעבוד בנ״י במצרים, בתחילה בפה רך, ואח״כ עבודת 

פרך כפשוטה. 

והנה ככל הדברים האלה הוא בעבודת האדם בכל יום, שמזכירין יציאת מצרים בכל 
יום, ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. 
היינו שהיציאה ממצרים שבכל יום ויום, גם בה יש כו״כ דרגות, דרגא אחר דרגא. דמיד 
בתחילת היום אומר מודה אני וכו׳. אבל במודה אני אינו מזכיר שמות קדושים71, לפי 
שהוא במעמד ומצב כזה שאינו יכול להזכיר שמות קדושים. היינו דהגם שהנפש השנית 
בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש72, ואמירת מודה אני היא על שהחזרת בי נשמתי, 
מ״מ אינו יכול להזכיר בדיבור ובגילוי שמות קדושים. וזהו מה שהתפילה היא סולם 
מוצב ארצה73, היינו שהתחלתה היא בבחי׳ ארצה שלמטה מארץ סתם )כמ״ש כ״ק מו״ח 
אדמו״ר74(. וגם אח״כ כשיכול להזכיר שמות קדושים, הרי תחילת התפילה היא הודו לה׳ 
גו׳, בבחי׳ הודאה בלבד. ואח״כ עולה בשלב אחר שלב, דרגא אחר דרגא, עד שראשו 
מגיע השמימה73. דכל דרגא לגבי הדרגא שלאחרי׳ היא בבחי׳ מצרים, מיצרים וגבולים, 
מעלה  שהוא  זאת,  ועוד  רמה.  ביד  צ״ל  והיציאה  וגבולים,  מהמיצרים  שייצא  וצריך 
בקודש75, דגם הדרגא שהגיע אלי׳ זה עתה, שהיא בבחי׳ יציאת מצרים לגבי דרגתו 
הקודמת, הרי גם בה נעשה לו צר והגבלה, ועד שהוא מרגיש שהגבלה זו היא היפך 
מציאותו, שהרי מציאותו היא חלק אלוקה ממעל ממש, וצ״ל בגלוי, עד שתנהיג את 

כל עניניו, מחשבתו דיבורו ומעשיו, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך76. 

וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, דבכל שורה 
ושורה, בכל מצב ומדריגה שיהי׳, חל עליו החיוב לעלות בקודש ולצאת ממיצר 
וגבול זה, וגם כשעולה ממדריגה אחת, הרי אח״כ הוא מרגיש שגם מצבו הנוכחי הוא 

71. ראה שו״ע אדה״ז או״ח מהדו״ק ס״א ס״ה. מהדו״ת שם ס״ו. סידור אדה״ז לפני ״מודה אני״.
72. תניא רפ״ב.

73. ויצא כח, יב. וראה זח״א רסו, ב. ח״ג שו, ב. ועוד.
74. ד״ה זה היום תרצ״ד )סה״מ קונטרסים ח״ב שיט, א(.

75. ראה ברכות כח, א. וש״נ.
76. ואתחנן ו, ה.
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בבחי׳ מיצר וגבול וצריך לצאת ממצרים. ובכללות זהו מה שמזכירין יציאת מצרים 
פעמיים בכל יום, ביום ובלילה, דמכיון שנתחלפה עבודתו מבחי׳ לילה לבחי׳ יום או 
מבחי׳ יום לבחי׳ לילה ]שזהו ענין הירידה, אבל אין זו נפילה אמיתית )כמבואר בחינוך 
קטן77(, לפי שלילה זה הוא בחי׳ ישת חושך סתרו78, דע״י ירידה זו מגיע לדרגת אור כזו 
שלפני כן לא הי׳ יכול לקבלה בתור אור אלא באופן דחושך[, הרי תמיד צריך לעלות 
בעבודתו, ולצאת ממיצריו וגבוליו. וזהו גם מה שאמרו רז״ל79 אני לא נבראתי אלא 
לשמש את קוני, עכ״פ אני80 נבראתי לשמש את קוני, דקוני הוא בחי׳ עולם האצילות 
אתה  מבחי׳  למעלה  הוא  האצילות  דעולם  קונך82(,  ברוך  בפירוש  במ״א81  )כמבואר 
בראתה, למעלה מעולמות בי״ע דומשם83 יפרד, ואני נבראתי לשמש את קוני, היינו 
שצ״ל תמיד העבודה לצאת מכל המדידות וההגבלות. וזהו מה שבכל יום ויום חייב אדם 
כו׳, יום הוא לשון אור וגילוי כמ״ש84 ויקרא אלקים לאור יום, ובכל יום היינו בכל גילוי 
אור שמאיר צ״ל העבודה באופן דיציאה מהמיצרים והגבולים שלפני זה. וזהו למען 
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, דהזכרון פועל על כל ימי חייו, לפי 
שגם עתה, כאשר יצא ממיצריו וגבוליו הקודמים, הרי הוא זוכר שמצבו הנוכחי הוא 
בבחי׳ מיצר וגבול לגבי מצבו למחרת, ולכן צריך לצאת גם ממיצרים וגבולים אלה. 
וע״י שענינים אלו נזכרים כדבעי, הרי הם גם נעשים85, וכן גם בלילה שלאחרי זה, 

שמזכיר יציאת מצרים ויוצא מהמיצרים והגבולים בפועל. 

והנה העבודה דיציאת מצרים צריכה עזר וסיוע מלמעלה, שהרי אין חבוש מתיר את 
עצמו מבית האסורים86. וזהו מ״ש87 אלקים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה. 
וביאור הכתוב הוא, דהנה אלקים בגימטריא הטבע88, היינו שנמצאים במצב של בירא 
עמיקתא ששם אלקים בגימטריא הטבע ואלקים לשון רבים89 )נעשה אדם לשון רבים90(, 

86. ברכות ה, ב.
87. תהלים פ, ח. ראה לעיל הערה 55.

88. פרדס שער )יב( הנתיבות פ״ב. שעהיוה״א רפ״ו. ועוד – נסמן בסה״מ י״ב-י״ג תמוז ע׳ רלד.
89. ראה פרש״י עה״פ וישלח לה, ז.

90. בראשית שם, כו. וראה ב״ר פ״ח, ח.
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ואעפ״כ אלקות היא כחך וחיותך91, לפי שזהו אלקים צבאות, דצבאות הוא שם קדוש92 
שהאות  היינו  שלו94,  בצבא  הוא  שאות  שם  על  צבאות  ונקרא  ההלכה93(,  )כמסקנת 
בגלוי.  הוא  לתורה95(  אותיות  ריבוא  ששים  יש  ר״ת  )דישראל  מישראל  שבכאו״א 
ובכללות יותר הוא מה שכאו״א מישראל נמשך מאות ה׳ שבשם הוי׳96, ויתירה מזו, שיש 
בו כל הד׳ אותיות דשם הוי׳ )כמ״ש97 אנכי הוי׳ אלקיך, דשם הוי׳ הוא98 כחך וחיותך של 
כאו״א מישראל(. וע״י גילוי בחינה זו, באופן של אתערותא דלעילא, השיבנו, הרי אין 

הוא חבוש, ועי״ז והאר פניך ונושעה. 

והנה יתירה מזו הוא מה שמסיים וחותם במזמור זה99, הוי׳ אלקים צבאות השיבנו האר 
פניך ונושעה. היינו שנמשך גם שם הוי׳, ולא רק אלקים צבאות. ועוד זאת, 
מדובר  שבו  הקודם  דבפסוק  הוא,  והענין  המפסיק.  ו׳  בלא  פניך  האר  נאמר  שכאן 
כשנמצאים בבירא עמיקתא, אלקים בגימטריא הטבע, הרי שם ההתעוררות מלמעלה 
הענין,  בתחילת  רק  היא  מלמעלה  דההתעוררות  ביניהם.  הפסק  יש  למטה  והעבודה 
השיבנו, הפני׳ והשעה100, שזהו בבחי׳ בת קול הנשמע רק ע״י המזל שבנשמה101, ואח״כ 
ישנה דרגא נוספת, והאר פניך, שגם הנשמה שבגוף שומעת, וזה נמשך גם במחשבה 
דיבור ומעשה שלה, עד שבאה הישועה, ונושעה. אמנם בסיום וחותם המזמור, שהוא 
ענין של תפילה כמ״ש102 יהיו לרצון אמרי פי גו׳ הוי׳ צורי וגואלי )שזה נאמר כהקדמה 
לכל ספר תהלים, כדאיתא במדרש תהלים103(, שבו נאמר הוי׳ אלקים צבאות גו׳, היינו 
שבשם אלקים נמשך בגילוי שם הוי׳, ועד ששם הוי׳ נמשך גם בשם צבאות, אות הוא 
בצבא שלו, הנה אז אין ו׳ המפסיק בין השיבנו להאר פניך, כי ההשיבנו עצמו הוא 

בבחי׳ האר פניך, התעוררות תשובה עילאה, ועי״ז ונושעה, תשועת עולמים. 

וכן הוא בפשטות הענין, דע״י העבודה דיציאת מצרים שבכל יום ויום, ופעמיים בכל 
יום, ביום ובלילה, דהעבודה בכלל צריכה להיות בב׳ אופנים אלו דיום ולילה, וכמו 

93. רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ו ה״ב. טושו״ע יו״ד סרע״ו ס״ט. שו״ע אדה״ז או״ח ספ״ה ס״ג.
94. אוה״ת בא ע׳ שכט. סה״מ תרנ״ד ע׳ מה. ריש ע׳ קצד. פר״ת ע׳ רמז. ובכ״מ. וראה חגיגה טז, א. זהר ח״א ו, א. ח״ג רפו, ב. תקו״ז 

בהקדמה )יב, ב(. תיקון כב )סד, ב(.
95. מגלה עמוקות אופן קפו.

96. אגה״ת פ״ה.
99. פסוק כ.

100. ראה סה״מ קונטרסים ח״ג ע׳ קד. תרצ״ז ע׳ 266 )קונטרסים ח״ב שצו, ב(. וראה גם לקו״ת ר״ה סא, א. סג, ד. סה״מ תרל״ו ח״ב 
ע׳ שמז. ועוד.

101. ראה לקו״ת האזינו עא, ד.
102. תהלים יט, טו.

103. בתחלתו.
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שנת״ל104 שצ״ל רצוא ושוב, וכמ״ש105 והתהלכתי בתוככם, שמורה על ב׳ מיני הליכה106, 
וכתיב107 ונתתי לך מהלכים לשון רבים, ובשניהם צ״ל היציאה ממצרים, הנה זוהי ההכנה 
וההקדמה הקרובה לקיום היעוד ונושעה, תשועת עולמים, היינו אל הגאולה האמיתית 
והשלימה שהיא תשועת עולמים, גאולה שאין אחרי׳ גלות108, ואל בנין בית המקדש 
שהוא בנין נצחי, כמ״ש109 מקדש אדנ-י כוננו ידיך, בנין עולמים. ובמהרה בימינו ממש 
ויוליכנו קוממיות לארצנו, בעגלא דידן,  תהי׳ חירות ממש, ע״י משיח צדקנו, יבוא 

בגאולה האמיתית והשלימה, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים110.

104. בד״ה להבין ענין הנגעים דש״פ מצורע שנה זו )סה״מ ויקרא ס״ע קעג ואילך(.
105. בחוקותי כו, יב.

106. ראה אמרי בינה שער הק״ש פפ״ח. מאמרי אדה״ז הנחות הר״פ ע׳ קנז. תקס״ט ע׳ קלא ואילך. אוה״ת בחוקותי )כרך ב( ע׳ תרמ. 
ד״ה והתהלכתי בתוככם תשי״א )סה״מ ויקרא ע׳ רנז ואילך(. וש״נ.

107. זכרי׳ ג, ז.
108. תוד״ה ה״ג ונאמר – פסחים קטז, ב.

109. בשלח טו, יז. וראה בהנסמן בלקו״ש חי״א ע׳ 185.
110. ברכת ״אשר גאלנו״, ממשנה פסחים שם. 
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סיכום המאמר

1. קאפיטל פ – לי"א ניסן תשמ"א.

בענין היציאה ממצרים בכל יום, לא ברור: א. מה ההכרח שבכל דרגא יראה עצמו כאילו • 
יצא ממצרים. ב. זכרון יציאת מצרים פועל בכל חיי האדם, ולמה צריך להזכיר בכל יום 
ניתן לחייבו שירגיש כעת שיוצא ממש  כיון שיצא רק אתמול ממצרים, כיצד  ג.  ויום. 

ממצרים.

הקדמה: אין ענין בתורה יוצא מידי פשוטו, וכך לגבי עבודת יציאת מצרים שאופנה נלמדת • 
מפשט סיפור היציאה ממצרים. 

בירידה לגלות מצרים כמה שלבים, וכנגדם בגאולה ממנה. וכמו כן בירידת הנשמה לגוף • 
עדיין  רמה,  לאיגרא  שהגיעה  אחר  ואפילו  הנשמה;  בגאולת  זה  דרך  ועל  שלבים,  כמה 
שלימות הגאולה היא עליה למקום נעלה יותר מכמו קודם הירידה. וכן על זה הדרך בשלבי 

היציאה ממצרים – שכל עוד לא הייתה היציאה המושלמת, נמצאים במצרים ממש.

וכמו כן בעבודה הפנימית של יציאת מצרים, שגם כאשר מגיע לדרגות גבוהות, נרגשות • 
הן אצלו כמצרים ממש, ולכן בכל דרגא מרגיש שיוצא ממצרים ממש.

וזהו הביאור בג' הדיוקים: א. בכל דרגא אכן אדם מרגיש שהוא יוצא ממצרים. ב. זיכרון • 
יציאת מצרים אכן פועל על כל חייו שכל הזמן יחוש יציאת מצרים ממש. ג. האדם יכול 

לחוש גם אחר היציאה ממצרים של אתמול – שהיום הוא גם כן יוצא ממצרים ממש. 

"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", וליציאת מצרים זו נדרשת סיוע מלמעלה;  ועל • 
פי הפסוק מהקאפיטל החדש1 "הוי' אלקים צבאות השיבנו גו'" מבאר את מהות המשכת 

וסיוע זה.
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ד"ה בכל דור ודור תשל"ד

1.  ואולי יש להעיר, שאף שבמאמרים אלו מנחיל כ"ק אד"ש בעבודתו של כל יהודי תנועה זו – הרי משתמש בביטויים "שמץ מינהו", 
"מעין זה" וכד'; ואילו בפורים קטן תשנ"ב, כשהוציא כ"ק אד"ש את המאמר הידוע ד"ה ואתה תצוה תשמ"א, שגם בו מופיעה נקודה 

זו, שם אומר: "ניתן הכח לכל א' וא'", ואינו מציין בזה לשונות מגבילים. ודו"ק.

ועד"ז גם בשיחה דאותו שבוע, דבר מלכות דש"פ תצוה תשנ"ב – השוה עם השיחות דז' אדר בלקוטי שיחות חט"ז וחכ"ו, ומצא כי 
נפלאות הראנו משיח בתורתו. ולהעיר שכל אלו באו אחר ה"יש להוסיף ולתקן" בשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב.

2.  או בסגנון אחר: בביאור "יציאת מצרים" בדרך כלל, בכל מצב ומצב ולכל אדם ואדם ישנו ה"מצרים" שלו, כל חד לפום שיעורא 
דיליה ]זהו גדר ב"גברא"[; ובמבואר במאמר זה, גדר מצרים הוא גדר אחד בלתי משתנה ]ב"חפצא" של הדברים[ – כל מה שאינו 

במאמר שלפנינו מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את מהות העבודה הפנימית של 
יציאת  והשלימה:  האמיתית  בגאולה  גם  אותה  יזכירו  מעלתה  גודל  מצרים, שמצד  יציאת 
מצרים היא גילוי היחידה בנפשו של היהודי, שכאשר היא מאירה אזי כל המדידות וההגבלות 

של העולם אינן תופסות מקום.

במהלך המאמר, מוסיף כ"ק אד"ש ומבהיר, שאי ההתחשבות במדידות וההגבלות – כוללת גם 
דרגות גבוהות בקדושה, שכל ענינן הוא גילוי כבודו של הקב"ה; לגבי היחידה אין תפיסת 

מקום ורצון לדרגות אלו, באותה מידה שמניעות העולם הזה אינן מפריעות.

זו היא אבן היסוד במאמר הידוע ד"ה ביום עשתי עשר תשל"א, העוסק בהרחבה  ]נקודה 
בתנועה זו שבמאמר דידן: "איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין"1[.

יש לציין, שהביאור במאמר זה הוא שונה ומחודש מהמבואר בשאר הדרושים:

בדרך כלל, ענין יציאת מצרים המבואר בדרושים הוא "מלמטה ללמעלה" – יציאה ועליה 
מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, עד שבסוף נדרש לצאת גם ממיצרים דקים בקדושה. אך 
במאמר זה, עבודת יציאת מצרים היא "מלמטה למעלה": בנפשו של היהודי מתגלה היחידה 
שבנפש, תוקף פנימי שלגביו כל הדרגות והענינים – הן מצרים כפשוטו, והן דרגות נעלות 

בקדושה – שוים הם ממש ואינם תופסים מקום2.



תוכן ומהלך המאמר

שייך לקב"ה עצמו.
3.  כדאי לשים לב, שבפיסקא הראשונה מביא את המאמר "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" לגבי ליל פסח כל 
שנה )מהמשנה(, ולגבי כל יום ויום בכל שנה )מהתניא(, שמאמר זה מבטא את המשך הפעולה של יצי"מ בזמנים אלו; אך לגבי ימות 
המשיח מביא רק את דברי חז"ל שיזכירו יציאת מצרים לימות המשיח, אך לא ברור מזה שיציאת מצרים תפעל איזשהו ענין בימות 
המשיח. ולכן מבהיר בסוף הפיסקא השניה: "והרי זכרון זה הוא ע"פ תורת אמת, הרי מובן מזה שזכרון יצי"מ יפעול איזה ענין אפילו 

בהמעמד ומצב שיהי' אז".
4.  ניתן לראות בבנין מהלך הדברים במאמר חלוקה זו לשני ענינים )יצי"מ, ויצי"מ בדרגות דקדושה(:

בסוף הפיסקא )"אמנם הרי השליחות"( מבאר כיצד תוכן יצי"מ הוא ענין קריאת שמע )"וזהו גם כן הביאור בפשטות מה שיצי"מ בכל 
יום הוא הענין דק"ש"( במובן הפשוט, שענין ק"ש הוא מסירת נפשו להקב"ה שמוציאה אותו מכל המדידות וההגבלות.

ולאחר הביאור בענין "מער ניט ַאז דיך ַאליין" חוזר שוב )בפיסקא "וזהו"ע יצי"מ"( ומבאר שזהו תוכן ק"ש, הנה שם מדגיש: "דקודם 
ק"ש, הוא נמצא עדיין במיצרים וגבולים דקדושה, דאף שכבר אמר כל התפילה כו'".

5.  וראה גם ד"ה כימי צאתך וד"ה בכל דור ודור תשמ"ה.

בתחילת המאמר מביא את מאמר חז"ל "בכל דור ודור חייב אדם וכו'", המורה כי פעולתה 
התרחשה  אז  הראשונה,  בפעם  מצרים  יצאת  אחרי  גם  נמשכת  מצרים  יציאת  של  וענינה 
עד  מזו,  למעלה  זו  דרגות  כמה  חז"ל(  ומאמרי  בתניא  המבואר  )ע"פ  בזה  ומפרט  בפועל. 

החידוש הגדול )"והיא העולה על כולנה"( שענינה של יציאת מצרים תפעל גם בגאולה3.

בגאולה  ענין  איזשהו  תפעל  מצרים  שגאולת  יתכן  כיצד  שואל,  האחרונה  זו  נקודה  ועל 
העתידה, בעוד הגאולה נעלית באין ערוך מגאולת מצרים.

•

על מנת לענות על שאלה זו, יקדים ויבאר את ענינה הפנימי של יציאת מצרים )ועל ענין זה 
נסוב כל אריכות הביאור במאמר(:

הגדרת המושג מצרים הוא – מיצר וגבול. הגדרה זו מסבירה מנין נוצרה מציאות של מצרים 
בעולם הזה הגשמי – מהמיצרים וגבולים שבקדושה.

ואם גדר יציאת מצרים הוא מיצר וגבול – א"כ, גדר היציאה ממצרים הוא תוקף פנימי של 
דרגות  גם  כולל  הרחב  במובנו  ומצרים  והיות  העולם.  מגבלות  עם  היהודי שאינו מתחשב 

נעלות בקדושה – הנה כמו כן היציאה ממצרים מתבטאת גם בנקודה זו4.

•

ע"פ כל זה ישוב ויבאר מדוע יזכירו יציאת מצרים בגאולה ומה תפעל אז, שזהו מצד גודל 
ההעלאה שבעבודת יציאת מצרים, התוקף והניצחון שבעבודה זו5.
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ביאורי מושגים

עכשיו הוא רק אירוסין ולעתיד לבוא יהיו 
נישואין

 . ההוא  ביום  "והיה  הפסוק:  שאומר  כמו 
בעלי"  עוד  לי  תקראי  ולא  אישי  תקראי   .
של  הפנימית  משמעותם  ב,יח(.  )הושע, 
מהווים  שאירוסין  שכמו  היא,  הדברים 
לאישה  הבעל  בין  וחיצוני  רדוד  קשר  רק 
ובנישואין מתקשרים הם בקשר חזק ועמוק, 
וה'מתנות'  לקב"ה  ישראל  בין  הקשר  כך 
 - מתן־תורה  בעת  שקיבלו  האלוקיות 
נחשבים כדבר חיצוני וטפל לעומת פנימיות 

הקשר והגילויים שיתגלו לעתיד־לבוא.

המיצר והגבול הראשון הוא צמצום הראשון

תכונתם של העולמות - גם הרוחניים - היא 
להוות  האפשרות  מוגבלת.  מציאות  היותם 
הבלתי־ מאור־אין־סוף  מוגבלים  עולמות 
מוגבל, היא בכח זה שנסתלק ונעלם לגמרי 
האור־האין־סופי, דבר שאפשר נתינת מקום 
יוכלו  ומוגבל ממנו  להמשכת אור מצומצם 
צמצום  וזהו  מוגבלים.  עולמות  להתהוות 

הראשון.

שצריך  ועצום  גדול  גאון  לדבר:  משל 
קטני־ לתלמידים  מידיעותיו  להשפיע 
בצד  ולהניח  לשכוח  ראשית־כל  עליו  דעה, 
כביכול את כל מה שיודע, כי מרוב ידיעותיו 

העצומות לא יצליח להוציא מכך דבר־שכל 
שהתלמידים יוכלו לקבל. רק בכח זה יוכל 
ומצומצמת  קטנה  נקודה  לבחור  לאחר־מכן 

להעביר לתלמידים.

ברישא חשוכא והדר נהורא

רב  את  שאל  זירא  שרבי  מספרת,  הגמרא 
יהודה מדוע העיזים השחורות הולכות בראש 
יהודה  ורב  ורק לאחריהם הרחלים הלבנות, 
ענה לו שכך גם נברא העולם, ויהי ערב ויהי 

בקר - קודם החשך ורק לאחר־מכן האור.

בחסידות מובא משפט זה כתיאור לצמצום 
הראשון, שכדי שיוכל האור המצומצם להאיר, 

היה צריך להיות צמצום הראשון קודם לכן.

ראשית הגבורות הוא ענין הצמצום הראשון

גם ענינה של ה'גבורה' הוא הגבלה וצמצום 
)לעומת 'חסד'(. וכפי שנתבאר קודם, מכיוון 
ההתגלות  אור־אין־סוף,  האיר  לכן  שקודם 
הוא  הקב"ה  של  הגבורה  כח  של  הראשונה 

בצמצום הראשון. 

דין לא הניין לי

עולמות  בונה  היה  שהקב"ה  המדרש,  אומר 
הזה, ש"דין  ומחריבן עד שברא את העולם 
ו"יתהון לא  הנאה,  לי  זה מסב   - לי"  הניין 
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מכך  הנאה.  לי  הסבו  לא  הם   - לי"  הניין 
רואים, שגדול כוחו של צמצום הראשון עד 
שעל־ידו יכולים להתהוות נבראים המנוגדים 

לרצון ה'.

יש בעל הבית לבירה זו

ביטוי מדברי המדרש, המורה על ההכרה בכך 
שיש בורא ומנהיג לעולם. בירה - בית גדול.

המדידה והגבלה שלמעלה הם מדידה והגבלה 
עצמית

במשך  לדבר  ולא  לשתוק  שמחליט  אדם 
יומיים שלמים, יכול הצופה מן הצד לחשוב 
האפשרות  את  כלל  לו  ואין  אילם  שהוא 
לדבר. אך האמת היא בוודאי לא כך - הוא 
הגביל את עצמו ובחר שלא לדבר, בחר שלא 
ממנו.  נפרד  בלתי  חלק  לא  וזה  להתגלות, 

וזוהי הגבלה עצמית - מגביל את עצמו.

באור  וההגבלה  הצמצום  למעלה,  גם  כך 
האלוקי איננה הגבלה אמיתית, איננה חלק 

בלתי נפרד, אלא הגבלה עצמית.

כלה שארי ולבבי שהיא העבודה בבחי' יחידה 
שבנפש

הצמח־צדק לומד זאת מהמילים "צור לבבי", 
המורות על תוקף החוזק וההתקשרות )"צור"( 
מצד  העבודה  שזוהי  ישראל,  של  שבליבן 
יחידה שבנפש - תוקף ההתקשרות באלוקות.

דווקא כשיש גם הענין דבכל מאדך אז דווקא 
נקראים עושין רצונו של מקום, כתורת הרב 

המגיד הידועה

אם  'והיה  כך שבפרשת  על  המגיד מתעכב 
מאדכם"  "ובכל  המילים  נאמרו  לא  שמוע' 
כמו בפרשת 'ואהבת'. והסיבה לכך: פרשה זו 
מדברת על מצב שישראל אכן עושים רצונו 
גמורים  צדיקים  כמו  לא  אבל  מקום,  של 
)כדברי התוספות(. ולכן, אפילו החלק החיובי 
את  יקבלו  שישראל  שאומר  זו,  שבפרשה 
מכיוון  חיסרון,  בו  יש   - בזמנם  צרכיהם 
שמבטא שעניני עולם־הזה חשובים ותופסים 

מקום אצל ישראל.

ולכן, שלימות הענין של "עושין רצונו של 
העבודה  ישנה  כאשר  דווקא  הוא  מקום" 
ד"בכל מאודך" )כבפרשת 'ואהבת'(, שיהודי 
ההגבלות  מכל  למעלה  עבודתו  את  עובד 
אצלו  תופסים  לא  עולם־הזה  ועניני  שלו, 

מקום.

כד אתכפיא סטרא אחרא אסתלק יקרא דקוב"ה

כתוב בזהר שיש שני סוגי עבודה: אתכפיא 
הרע.  הפיכת   - ואתהפכא  הרע,  כפיית   -
ה'אתכפיא'  מעבודת  שדווקא  שם  וממשיך 
יותר  אפילו  מיוחדת  נחת־רוח  לקב"ה  יש 

מ'אתהפכא'.

סטרא  אתכפיא  כד  המשפט:  משמעות  וזה 
אחרא,  הסטרא  את  כופים  כאשר   - אחרא 
אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין - עולה 

)מתפשט( כבודו של הקב"ה בכל העולמות.
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בס״ד. י״א ניסן ה׳תשל״ד

הנחה בלתי מוגה

כו׳  יצא ממצרים שנאמר1  ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא  דור  בכל 
היא  וכן  הוא,  בזה  הפשוט  ופירוש  ממצרים2,  בצאתי  לי  ה׳  עשה  זה  בעבור 
יוצא משעבוד  חייב האדם להראות את עצמו כאילו הוא עתה  דור  ההלכה3, שבכל 
מצרים. והנה לכאורה הפירוש בזה הוא שזה קאי על חמשה עשר בניסן. אבל כ״ק 
אדמו״ר הזקן בתניא4, אחרי התיבות בכל דור ודור, מוסיף את התיבות וכל יום ויום, 
והיינו שמפרש שהחיוב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים הוא לא רק בט״ו 
בניסן, אלא בכל יום ויום. וזה מתאים עם פסק דין המשנה5 מזכירין יציאת מצרים בכל 
יום, וגם בלילה, וכמ״ש6 למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי 
חייך הימים, כל ימי חייך להביא הלילות, ועד )כמו שדרשו שם( כל ימי חייך להביא 

לימות המשיח, שגם בימות המשיח יזכירו יציאת מצרים. 

והנה מזה מובן, שבהענין דיציאת מצרים ישנם כמה דרגות, הא׳ יציאת מצרים כמו 
שהיתה בפעם הראשונה, שאז הי׳ הענין דיציאת מצרים בפועל ובפשטות. הב׳ 
הענין דיציאת מצרים כמו שהוא בכל שנה ושנה בחמשה עשר בניסן, וגם בערב חמשה 
עשר בניסן בהקרבת קרבן פסח, וגם שבעת ימים מצות תאכלו7, שזהו הזכירה דיציאת 
מצרים כמו שהיא בכל שנה, ובזה גופא ישנו הפרט דחייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים בט״ו בניסן בעת הסיפור דיציאת מצרים בשעת אמירת ההגדה, שזהו 
בליל ט״ו ניסן, וכמו שדרשו8 ממ״ש בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש 
מצה ומרור מונחים לפניך. והג׳ הענין דיציאת מצרים כמו שהוא בכל יום ויום בקריאת 
שמע. ואין לזה סתירה ממה שלמדנו מהכתוב בעבור זה שהענין דיציאת מצרים הוא 
דוקא בשעה שיש פסח מצה ומרור, כי ברוחניות ישנו הענין דמצה ומרור ]ויתירה מזו, 
הענין דפסח מצה ומרור9[ גם בכל יום. ויש עוד ענין )הד׳( ביציאת מצרים והוא העולה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  יהי׳  שאז  המשיח,  בימות  שגם  והוא,  כולנה,  על 

1.  בא יג, ח.
2.  נוסח הגש״פ, מפסחים קטז, ב )במשנה(.

3.  רמב״ם הל׳ חמץ ומצה פ״ז ה״ו. שו״ע אדה״ז או״ח סתע״ב ס״ז.
4.  פמ״ז.

5.  ברכות יב, ב.
6.  פ׳ ראה טז, ג.

7.  בא יב, טו.
8.  הגש״פ פיסקא ״יכול מראש חודש״, ממכילתא עה״פ שבהערה 1.

9.  ראה הגש״פ עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא הנ״ל )ע׳ יח( הערה ד״ה מצה ומרור. וש״נ.
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נפלאות10, וכמו שמפרש בזהר11 שלעתיד לבוא יהיו נפלאות אפילו בערך הנפלאות 
שהיו ביציאת מצרים, ואעפ״כ גם אז יזכירו יציאת מצרים, אלא שזה יהי׳ ענין של 
טפל12. שמכל זה מובן, שביציאת מצרים ישנם כו״כ דרגות. וזהו מ״ש כימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות, שימי צאתך מארץ מצרים )יציאת מצרים בפעם הראשונה( היא 
ההתחלה ונותנת סיוע וכח בהענין דיציאת מצרים כמו שהוא בכל שנה, וגם בהענין 
דיציאת מצרים כמו שהוא בכל יום, ועד שזה נותן כח אפילו בהענין דיציאת מצרים 
שבימות המשיח, דמכיון שגם אז יזכירו יציאת מצרים, והרי זכרון זה הוא ע״פ תורת 
אמת, הרי מובן מזה שזכרון יציאת מצרים יפעול איזה ענין אפילו בהמעמד ומצב 

שיהי׳ אז, אף שאז יהי׳ אראנו נפלאות. 

ולכאורה אינו מובן, הרי איתא במדרש13 שעכשיו הוא רק אירוסין ולעתיד לבוא 
יהיו נישואין. ובפרט לפי מ״ש בזהר )הובא לעיל( שהנפלאות שיהיו אז 
הם נפלאות אפילו בערך להנפלאות דיציאת מצרים. ובפרט לפי מ״ש בקבלה ובחסידות14 
בפירוש הכתוב15 ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ דיבר, שהכוונה בונגלה 
כבוד הוי׳ היא שאז יהי׳ הגילוי דבכבודו ובעצמו של מלך מלכי המלכים הקב״ה, דזהו 
ענין כי פי הוי׳ דיבר, והוא בחי׳ הדיבור של מלך מלכי המלכים, אמר מלכא כו׳16, 
באשר דבר מלך שלטון17, וזהו מה שבדבר הוי׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם18, 
ולעתיד לבוא יהי׳ ונגלה גו׳ כי פי הוי׳ דיבר, שיראו אז את כח הפועל בנפעל בשמים 
וארץ ובכל צבאיהם. ואיך שייך שגם אז יזכירו יציאת מצרים, ושזכרון זה יפעול )כנ״ל( 

איזה ענין בהמעמד ומצב שיהי׳ אז. 

וידוע נקודת הביאור בזה, שמצרים הוא הענין דמיצרים וגבולים. וזהו ג״כ ההסברה 
עי״ז  שזהו  הארץ19,  ערות  למצרים  ועד  כפשוטו,  מצרים  להיות  אפשר  איך 
שלפני זה ישנו מצרים בקדושה, מצרים מלשון מיצר וגבול. דמיצר וגבול הראשון הוא 
צמצום הראשון, והוא מה שברישא חשוכא20 )לפני סדר ההשתלשלות, ורק לאחרי זה 

13.  שמו״ר פט״ו, לא.
14.  ראה המשך תער״ב ח״א ע׳ שנו. שם ע׳ תנז. ח״ב ע׳ תתקל ואילך. שם ע׳ תתקצו ואילך. סה״מ תש״ד ע׳ 220. ועוד.

15.  ישעי׳ מ, ה.
16.  ראה ב״ב ג, ב.

17.  קהלת ח, ד.
18.  תהלים לג, ו.

19.  מקץ מב, ט. שם, יב. וראה קה״ר פ״א, ד בסופו.
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נעשה והדר נהורא20(. הנה צמצום הראשון הוא הנתינת מקום שע״י השתלשלות מסכים 
ופרסאות והבדלות עד לאופן דאין ערוך יהיו המיצרים וגבולים דעולם הזה הגשמי, 
דעולם הזה החומרי, דעולם הזה שבו גוברים הענינים של היפך הקדושה21, ועד שמזה 
ונקודת הענין בזה, שמצד  נעשה מצרים כפשוטו, כמבואר בארוכה בכמה מקומות. 
נעשה  מזה  הנה  הראשון,  הצמצום  ענין  הוא  הגבורות  שראשית  שלמעלה,  הגבורות 
הצמצום, עד לצמצום שאין למטה ממנו, ועד שעי״ז יכול להיות התהוות דדין לא הניין 

לי22, שגם זה הוא התהוות. 

והנה כתיב23 גם את העולם נתן בלבם, שכל איש מישראל, ע״י עבודתו בכל לבבך 
ובכל נפשך ובכל מאדך24, הוא מבטל את המיצרים וגבולים. שהרי הענין דבכל 
מאדך הוא למעלה מהמדידות וההגבלות שלו, ולכן ע״י עבודתו בכל מאדך הוא מבטל 
את המדידות והגבלות שלו. וכפשוטו הוא, שע״י שהוא עובד את הוי׳ למעלה מטעם 
ודעת ואינו מתחשב עם החשבונות שהעולם עושה בשבילו )ווָאס די וועלט מַאכט פַאר 
אים(, ומה שהשכנים שלו רוצים להכריח עליו, ואינו מתחשב גם עם החשבונות של 
גופו ונפשו הבהמית, מה ערב להם ומה לא )ווָאס איז פַאר זיי געשמַאק און ווָאס ניט(, 
ויתירה מזו, שאינו מתחשב גם עם החשבונות של נפשו האלקית, כיון שהוא יודע שזהו 
)וויבַאלד ער דערוויסט זיך ַאז דָאס איז( ואהבת את הוי׳ אלקיך24 )שזהו ענין הקשור 
עם אהבת הוי׳(, הוא עושה את כל הענינים בשביל הקב״ה )טוט ער ַאלע ענינים פַאר 
דעם אויבערשטן(, ונופלים אצלו כל המדידות והגבלות. הנה ע״י עבודתו זו, הנה גם 
הענין דהקב״ה עוזרו25 מאיר אצלו באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, וזה נותן לו את 
הכח לשבור )צו דורכברעכן( את החושך כפול ומכופל, הוימש חושך של ארץ מצרים26, 
ונעשה אצלו אור, וכמו שהי׳ אז, אשר גם כשהיו עדיין במצרים, בשעה שבמצרים הי׳ 

וימש חושך, הנה ולכל בני ישראל הי׳ אור במושבותם27. 

אמנם הרי השליחות של כל יהודי היא )שיהי׳ אור לא רק אצלו, כי אם( לעשות לו 
ית׳ דירה בתחתונים28, בהד׳ אמות שלו, בכל הסביבה שלו ובכל העולם כולו, 

22.  ראה ב״ר פ״ג, ז. פ״ט, ב. קה״ר פ״ג, יא.
23.  קהלת ג, יא.
24.  ואתחנן ו, ה.

25.  ראה קידושין ל, ב. סוכה נב, ב.
26.  בא י, כא.
27.  שם, כג.

28.  ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו.
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דחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם29, הנה אח״כ הוא מאיר, בנר מצוה ותורה אור30, 
את חלקו בעולם, ועי״ז את כל העולם כולו, שגם שם יתחיל להאיר שיש בעל הבית 
לבירה זו31, ועד שפועל שם שהעליונים ירדו למטה, ועד שיהי׳ ונגלה כבוד הוי׳ וראו 
כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ דיבר, שאין רואים את המדידה והגבלה של העולם כי אם את 
פי הוי׳ אשר דיבר ומהוה את המדידה והגבלה דעולם, ובמילא יתבטל המדידה והגבלה 
)ווערט אויס מדוה״ג(, דמכיון שרואים את פי הוי׳, הרי המדידה והגבלה שלמעלה הם 
מדידה והגבלה עצמית, שאינה מדידה והגבלה אמיתית, כמבואר בכמה מקומות. וזהו 
ג״כ הביאור בפשטות מה שיציאת מצרים בכל יום הוא הענין דקריאת שמע )כמבואר 
בתניא שם4(, כי ענין הקריאת שמע הוא מה שאז אומרים ואהבת את ה׳ אלקיך בכל 
לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, והעבודה דבכל מאדך הרי הוא הענין דיציאת מצרים 
כנ״ל. וגם בפשטות, הרי בשעה שאומר הוי׳ אחד32 ואח״כ ובכל נפשך, הרי הכוונה בזה 
הוא ענין המסירות נפש, שמוסר את עצמו להקב״ה )צום אויבערשטן(, ולכן קריאת 
המדידות  מכל  אותו  מוציאה  נפש  דמסירות  העבודה  כי  מצרים,  יציאת  הו״ע  שמע 

והגבלות, יציאת מצרים. 

ועי״ז נפעל אצלו הענין דכלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלקים לעולם33, שארי 
זה הגוף, ולבבי זו הנפש כפירוש הראב״ע34, הנה שארי ולבבי )הגוף והנפש( הם 
אצלו באופן דכלה, שהם נמצאים בכליון ותשוקה )ַאז זיי שטייען אין ַאן אויסגעלוסט 
און ַאן אויסגַאנג( להוי׳, וגם כלה מלשון תענוג. ומדוע כלה שארי ולבבי, מפני שצור 
לבבי וחלקי אלקים, כי מהו לבבו ומהו החוזק דלבבו ומהו חלקו )ווייל ווָאס איז זיין 
הַארץ און ווָאס איז די שטַארקייט פון זיין הַארץ און ווָאס איז זיין חלק( )בעולם( – הוא 
אלקים. וכל זה הוא באופן דלעולם, היינו למעלה מכל שינויים, וכמו שמפרש כ״ק 
אדמו״ר הצ״צ35 עה״פ כלה שארי ולבבי, שהיא העבודה בבחי׳ יחידה שבנפש, שהיא 
העבודה דואהבת את הוי׳ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, דדוקא כשיש גם 
הענין דבכל מאדך, אז דוקא נקראים עושין רצונו של מקום36, כתורת הרב המגיד 

29.  סנהדרין לז, סע״א )במשנה(.
30.  משלי ו, כג.

31.  ראה ב״ר פל״ט, א.
32.  ואתחנן שם, ד.

33.  תהלים עג, כו. – 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 ביום זה )י״א ניסן תשל״ד( אמירת מזמור זה. המו״ל.

34.  עה״פ.
35.  אוה״ת )יהל אור( עה״פ )ע׳ רנח(.

36.  ברכות לה, ב.
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הידועה37. ועי״ז רואים כי פי הוי׳ דיבר, היינו שרואים שהדבר הוי׳ מהוה מחי׳ ומקיים 
גם עכשיו כל ענין שבעולם, וכתורת הבעש״ט38 עה״פ39 לעולם הוי׳ דברך נצב בשמים, 

אלא שעכשיו הדבר הוי׳ הוא בהעלם והסתר, וע״י עבודתו הנ״ל נעשה זה בגילוי. 

וזהו40 ג״כ מה שמביא כ״ק אדמו״ר הצ״צ בשרש מצות התפלה41 ענין האהבה דבחי׳ 
ועמך לא חפצתי ]שהפסוק מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ42 הוא כהקדמה 
להפסוק כלה שארי ולבבי גו׳[, שמביא ע״ז שכך הי׳ נשמע הלשון ממורנו ורבינו נ״ע 
בדביקותו שהי׳ אומר בזה הלשון, איך וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דַאיין גן עדן 
איך וויל ניט דַאיין עולם הבא כו׳ איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין )איני רוצה שום דבר 
איני רוצה את הג״ע שלך איני רוצה את העוה״ב שלך כו׳ איני רוצה כי אם אותך 
מילה  כל  הדיוק  מדויק בתכלית  הי׳  הזקן  אדמו״ר  ידוע שדיבורו של  דהנה  בלבד(. 
ותיבה43, ועאכו״כ שמעתיקים זה אח״כ, ובפרט שזה הי׳ בדביקותו. ולכאורה אינו מובן 
מה שמדייק דַאיין גן עדן כו׳ דַאיין עולם הבא )הג״ע שלך כו׳ העוה״ב שלך(, מהי 
הכוונה בהוספת תיבת דַאיין )שלך(. והביאור בזה, דגם מצד ענין הגן עדן עצמו ישנו 
תענוג עצום, וכידוע משל הבעש״ט44 עה״פ45 תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי׳ ישפוך 
שיחו, שכשנכנסים להיכל המלך הנה מצד גודל האוצרות שמראים בהחדרים שלפני 
החדר שבו יושב המלך, יכולים לשקוע ולהיכלות )פַארטרונקען ווערן און אויסגיין( 
בהתענוג שבהאוצרות שבחדרים אלו, עד שאין ניגשים כלל אל החדר שבו יושב המלך, 
מלך מלכי המלכים הקב״ה. וזהו תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי׳ ישפוך שיחו, שתפילת 
העני היא זה גופא אשר לפני הוי׳ ישפוך שיחו, שאינו צריך הבחינה דבשמים, גן עדן, 
ואפילו דַאיין גן עדן )ג״ע שלך(, היינו גן עדן כמו שניכר בו שהוא שלך, ואינו צריך 
גם לעולם הבא שהוא נעלה מגן עדן, ואפילו לא דַאיין עולם הבא )עוה״ב שלך(, שניכר 
בו שהוא שלך, איך וויל מער ניט ַאז דיך )איני רוצה כי אם אותך(. ומוסיף בזה עוד 
תיבת ַאליין )בלבד(, היינו מהותו ועצמותו כמו שהוא באופן דַאליין )דבלבד(, באופן 

40.  בהבא לקמן – ראה גם ד״ה ביום עשתי עשר יום תשל״א פ״ח-ט )לעיל ס״ע נא ואילך(.
41.  פ״מ )קלח, סע״א(.

42.  תהלים עג, כה. וראה הנסמן בהערה 33.
43.  ראה הקדמת בני הגאון המחבר לספר התניא. קיצורים והערות לתניא ע׳ קיח ואילך. לקו״ש ח״ד ע׳ 1212 הערה 3. ד״ה ויולך הוי׳ 

את הים תשכ״ו )סה״מ שמות ח״ב ע׳ יט(. וש״נ.
44.  כש״ט )הוצאת קה״ת( סימן צז )יג, ג(.

45.  תהלים קב, א.
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הי׳  ועמך לא חפצתי בארץ  זה דמי לי בשמים  והנה אף שענין  דאין עוד מלבדו46. 
דביקותו של אדמו״ר הזקן, מ״מ, מכיון שזה נמסר )ַאז מען הָאט עס איבערגעגעבן( 
במאמרי חסידות, ופירסמו בכל העולם כולו, מובן מזה ששמץ מנהו שייך לעבודת כל 
זָאגט( שמע  איד  ַא  )ַאז בשעת  אומר  יהודי  הוא, שכאשר  דבכללות  מישראל.  אחד 
עס  )ווערט  זה  נחשב  בכח,  נפשו  מוסר  הוא  שאז  אחד32,  הוי׳  אלקינו  הוי׳  ישראל 
פַאררעכנט( להעבודה דואהבת גו׳ ובכל מאדך, ועד לאופן האהבה דועמך לא חפצתי. 
וע״י שמבטל את המיצרים והגבולים באופן עבודתו, שמתבטל אצלו המדידות והגבלות 
והגבלות  לו בתורה, המדידות  והגבלות בהשיעורים שיש  בנתינת הצדקה, המדידות 
בהשיעורים שיש לו בעבודת התפילה, הנה עי״ז מתבטלים אצלו גם המדידות והגבלות 
ממדידה  למעלה  והרחבה  הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  לו  נותן  שהקב״ה  דעולם, 
והגבלה, ואח״כ, הנה כמאמר אדמו״ר הזקן47 שהקב״ה נותן לבנ״י גשמיות ובנ״י עושים 
מהגשמיות רוחניות )ַאז דער אויבערשטער גיט אידן גשמיות און אידן מַאכן פון די 

גשמיות רוחניות(. 

וזהו ענין יציאת מצרים בכל יום בהעבודה דקריאת שמע, דקודם קריאת שמע הוא 
וגם  התפילה,  כל  אמר  שכבר  דאף  דקדושה,  וגבולים  במיצרים  עדיין  נמצא 
ברכות קריאת שמע שלפני זה, מ״מ הרי הוא עדיין לפני הענין דעושין רצונו של מקום, 
לפני הענין דמסירות נפש בפועל עכ״פ, וכאשר אומר פסוק הראשון דקריאת שמע, 
דפסוק זה צריך כוונה ועי״ז יוצאים את הכוונה של כל קריאת שמע48, הנה אז הוא יוצא 
מהמיצרים וגבולים שלו, ע״י שמוסר את נפשו להוי׳ לתורתו ולמצוותיו. ועי״ז נעשה 
אח״כ אני ישנה ולבי ער49, שגם כאשר אני ישנה בגלותא50 מ״מ ולבי ער להקב״ה 
לתורתו ולמצוותיו51, ומה שלבי ער הוא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, בכל מאדך, 
ואף שהוא רק מאדך, מאוד שלך52, מ״מ מכיון שאצלו עכ״פ הוא המאוד שלו, למעלה 
ממדידה והגבלה, הנה עי״ז הוא מבטל את מצרים )הרוחני( דקדושה, ועי״ז מתבטל גם 

המצרים דלעו״ז, עד שנתבטל גם המצרים כפשוטו, היינו שיוצאים מהגלות. 

48.  ראה שו״ע אדה״ז או״ח סימן ס ס״ה. וש״נ.
49.  שה״ש ה, ב.
50.  זח״ג צה, ב.

51.  ראה יל״ש עה״פ )רמז תתקפח(.
52.  תו״א מקץ לט, ריש ע״ד. סהמ״צ להצ״צ קכג, ב. קס, ב. ובכ״מ.
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וכמבואר  רבים,  לשון  צאתך  כימי  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  וזהו 
בהמאמרים53 שבכל יום ויום, מיום ט״ו בניסן שבו יצאו ישראל ממצרים, בעצם היום 
היציאה  בעבודת  ויום,  יום  בכל  מצרים(  דיציאת  )הענין  ממשיכים  מאז  הנה  הזה54, 
מהמיצרים וגבולים, כל אחד לפי ענינו. וזה מביא את הגאולה הפרטית של כאו״א 
והגבלה,  ממדידה  למעלה  צדקה  שנותן  לעיל  וכאמור  שלו,  וההגבלות  מהמדידות 
שהצדקה כוללת כל המצוות55, העמוד דגמילות חסדים, וכן העסק בעבודת התפילה הוא 
למעלה ממדידה והגבלה, שהגם שבאים אליו ומטרידים אותו שמצד התעסקותו בעניני 
מסחר, או בעניני עסקנות, או באיזה ענין שיהי׳, אין לו זמן עבור תפילה בציבור או 
עבור תפילה בכוונה, מ״מ אינו מתחשב עם זה כלל, ועבודתו בעבודת התפילה היא 
למעלה ממדידה והגבלה, בכל מאדך, ועד״ז הוא בעסק התורה, שיש לו קביעות עתים 
לתורה בכל יום ויום, ועאכו״כ ביום השבת קודש וביום טוב וכו׳, ואינו מתחשב עם 
שום חשבונות, הנה מצד ההפלאה שבהעבודה דאתכפיא, שגם בהזמן דוימש חושך של 
המיצרים וגבולים דעולם הוא פועל בעצמו לצאת מהמיצרים והגבלות בנצחון עצום 
ולעסוק בתורה עבודה וגמילות חסדים, הנה הפלאה הלזו דיציאת מצרים היא נזכרת 
ונעשית בכל יום, ועד שהיא נזכרת אפילו בימות המשיח, וכמבואר בכמה מקומות 
שהיתה  דאתכפיא  שבהעבודה  ההפלאה  גודל  את  יזכירו  המשיח  שבימות  בארוכה56 
בהעבודה  גם  שאינו  מיוחד  תענוג  יש  )באתכפיא(  בזה  שדוקא  הגלות,  זמן  במשך 
בכולהו  דקוב״ה  יקרא  אסתלק  אחרא,  סטרא  דאתכפיא  העבודה  וע״י  דאתהפכא. 
עלמין57, ועאכו״כ בעולם הזה הגשמי שבו לומדים תורה ומקיימים מצוות ועושין רצונו 
של מקום בהעבודה דואהבת גו׳ ובכל מאדך. וזה מקרב את הקץ שם לחושך58, שיהי׳ 
בעגלא דידן, שתהי׳ הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, ויראו בעיני בשר 

את קיום היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

53.  ראה ד״ה כימי צאתך תש״ח רפי״ב )סה״מ תש״ח ע׳ 164(. ובכ״מ.
54.  בא יב, מא.

55.  ראה תניא פל״ז )מח, ב(.
56.  ״היום יום״ ג מנחם אב )לקו״ד ח״א קלג, ב(. וראה אגרות-קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א חכ״ב ע׳ שפז.

57.  זח״ב סז, ב. קכח, ב. קפד, א. תניא פכ״ז. תו״א ויקהל פט, ד. לקו״ת פקודי ג, א. חוקת סה, ב. המשך באתי לגני ה׳שי״ת פ״א 
)סה״מ תש״י ע׳ 111-2(. ועוד.

58.  איוב כח, ג.
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סיכום המאמר
ביציאת מצרים כמה דרגות: יציאת הפשוטה בפעם הראשונה, בכל שנה ובכל יום, ואף • 

בגאולה העתידה.

פרט זה האחרון דרוש ביאור – שהרי הגאולה העתידה נעלית באופן של אין ערוך מגאולת • 
מצרים, ומה תפעל אז גאולת מצרים?

נקודת הביאור: גדר מצרים הוא מיצרים וגבולים, ושרשו במצרים דקדושה. העבודה של • 
יציאת מצרים היא לא להתחשב בענינים המפריעים ומגבילים, ועי"ז הם מתבטלים ואינם 

מפריעים ליהודי, ועד שפועל כן בעולם כולו, שיאיר בו הדבר הוי' שמהוה אותו.

זהו הביאור בפסוק מהקאפיטל החדש1 "כלה שארי . . וחלקי אלוקים לעולם", שכל מציאותו • 
של היהודי חדורה ב"אלוקים", ובאופן של "לעולם", ללא שינויים מצד היחידה שבנפש.

לא •  "עמך  של  באופן  להקב"ה  ואהבה  מסירות  היא  מצרים  יציאת  יותר,  עמוק  במובן 
חפצתי", שאינו רוצה בגילוייים ודרגות אלא בעצמותו ית'.

ע"פ כל זה יובן הטעם שיזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא, והיא תפעל בגאולה העתידה • 
– מצד מעלת תוקף העבודה והניצחון מול מגבלות העולם.
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קטעים מתוך הגדת הרבי ערוכים ומבוארים 
בלשון קלה, עם פענוח המראי המקומות



א
המנהג להניח פתיתי חמץ 

קודם הבדיקה
ב' טעמים ב'חק יעקב' למנהג זה / הרחבת הביאור בשני הטעמים שמוסיף הרבי במנהג זה 

כי  להניח,  כלל  צריך  אין  הדין  מעיקר  הבדיקה.  קודם  כו'  חמץ  פתיתי  להניח  המנהג 
המצוה לחפש אחר החמץ, וגם אם לא מצא כבר קיים המצוה כתיקונה )שבלי הלקט 
להניחן  המנהג  נתפשט  כבר  אבל  רה"ג(.  בשם  כלבו  הגאונים,  שו"ת  בשם  רו  סי' 
זה.  יעקב טעמי מנהג  ומנהג ישראל תורה היא )שו"ע אדה"ז סו"ס תל"ב(. ראה בחק 
וגם  דחמיתי',  וחמיעא  חמירא  כל  לומר  יוכל  היום  שבביטול  כדי  טעם:  להוסיף  ויש 
 שלא ישכח חובת ביעור ולא יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה כמ"ש סו"ס תמ"ה.

המנהג  טעמי  את  הרבי  מבאר  זו  בפסקה 
להניח פתיתי חמץ קודם הבדיקה. 

זה אינו  בתחילת דבריו מציין הרבי שדבר 
הלכה  שע"פ  היות  כלל,  ההלכה  מצד  חובה 
המצווה היא עצם החיפוש אחר החמץ, אלא 
הוא.  שתורה  ישראל  מנהג  הוא  זה  דבר 
לספר  ראשית  הרבי  מפנה  המנהג  ובטעמי 
זה,  למנהג  טעמים  ב'  שמבאר  יעקב'  'חק 

טעמים  ב'  עוד  הרבי  מוסיף  מכן  ולאחר 
ב'  את  נביא  ראשית  דבריו.  על  נוספים 
ולאחר מכן  יעקב'  ב'חק  הטעמים המובאים 

נרחיב את הביאור בטעמים שמביא הרבי. 

וז"ל ה'חק יעקב' שם: "ומהר"י סי' קצג כתב 
חמץ  של  פתיתים  ]עשרה  שמניחין  הטעם 
קודם הבדיקה, כדי[ שלא ישכח לבטל למחר 
]היינו, שבאם לא יהי' לו חמץ לשרוף, אזי 



גם לבטל את החמץ[ משא"כ  יתכן שישכח 
]כשהולך  הביעור  בזמן  נזכר  חמץ  לו  שיש 

לשרוף את חמצו גם[ לבטל. עכ"ל. 

טעם  נראה  ולי  יעקב:[  החק  בעל  ]ומוסיף 
המנהג שאם יבדוק ולא ימצא זמן מה יתרשל 
עוד  יבדוק  ולא  הבדיקה  מן  ויתייאש  שוב 
היטב, לכך מניחין לו פתיתים שעי"ז שימצא 
עוד  ימצא  אולי  היטב  לבדוק  לבו  יתן  חמץ 

וק"ל".

א.  יעקב:  החק  שמביא  הטעמים  ב'  סיכום 
כדי שיהיה לו חמץ לשורפו ואזי בזכות כך 
לא ישכח לבטל את החמץ באותו הזמן. ב. 
בבית שצריך  פתיתים  שיידע שיש  ידי  על 
למצוא אותם, הבדיקה תהיה יסודית וראויה.

הרבי  מוסיף  יעקב  החק  את  שמזכיר  אחרי 
לבאר עוד וזלה"ק: 

יוכל  היום  כדי שבביטול  להוסיף טעם:  "ויש 
לומר כל חמירא וחמיעא דחמיתי'" 

ביאור הענין: חכמים תיקנו שמלבד בדיקת 
החמץ וביעורו, על האדם 'לבטל' את החמץ 
מליבו. וזאת שבאם ח"ו נותר ברשותו חמץ 
לא  אותו,  ביער  ולא  אודותיו  יודע  שאינו 
יעבור עליו ח"ו באיסור 'בל יראה ובל ימצא'.

חכמי הגמרא קבעו זמן לביטול זה - שיעשו 
זאת סמוך לבדיקה של החמץ בלילה. וזאת, 
לביטול  ומיוחד  קבוע  זמן  יהיה  לא  שבאם 
זה, אנשים עלולים לשכוח את חובת הביטול 

המוטלת עליהם.

החמץ  את  לבטל  נהגו  האחרונים  בדורות 
פעם נוספת - גם בשעת הביעור ביום י"ד, 
כיון שזהו הזמן העיקרי למצות ביעור וביטול 

חמץ. )אלא שבזמן הגמרא לא רצו לתקן את 
בכ"ז  עיין  אחר,  מטעם  זו  בשעה  הביטול 

שוע"ר סי' תלד סי"ג(.

אמנם, ישנו חילוק בנוסח בין ביטול הלילה 
לביטול היום.

וזאת כיוון ש'כשמבטל החמץ בליל י"ד מיד 
אחר הבדיקה, אינו מבטל אלא החמץ שאינו 
חמץ  אבל  בבדיקה,  מצאו  שלא  לו  ידוע 
הידוע לו שדעתו לאכול ממנו בלילה ולמחר 
מבוטל.  אינו  ביטלו  אם  אף  ה',  שעה  עד 
שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממנו 
לבו  הרי  למאכלו  ששייר  זה  וחמץ  לגמרי, 
ודעתו עליו לאכול ממנו ואינו מופקר אצלו'. 
)שוע"ר תלד י(. על כן בנוסח הביטול מוזכר 
חמירא  "כל  עליו:  יודע  שאינו  החמץ  רק 
]לא  חמיתיה  דלא  ברשותי  דאכא  וחמיעא 
ראיתיו[ ודלא בערתיה ]לא בערתיו[ ודלא 

ידענא ליה ]אינני יודע ממנו[".

חמץ  להשאיר  בכוונתו  אין  אם  )ואפילו 
החמץ  את  לבטל  שלא  רצוי  מחר,  לאוכלו 
מצוות  את  לקיים  שיוכל  מנת  על  לגמרי 
'ביעור חמץ'. ובאם יבטל את החמץ לא יוכל 

לקיים מצוה זו(.

אולם בביטול היום הוא אכן מבטל את כל 
ועל כן אומר "כל חמירא  החמץ שברשותו 
ודלא  דחזיתיה  ברשותי  דאכא  וחמיעא 
דבערתיה  חמיתיה  ודלא  דחמיתיה  חזיתיה 
ודלא בערתיה". היינו, שמזכיר את כל החמץ, 

גם את זה שראהו וגם זה שלא ראהו.

אמנם כשנתבונן בנוסח נראה שמוזכרים כאן 
ו'חמיתיה'.  'חזיתיה'  חמץ:  ראיית  סוגי  שני 
ומבאר הרבי לשונות אלו )בביאורו על הכל 
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חמיתי'  הביעור(:  בשעת  שאומרים  חמירא 
)ב"ח  מעולם   – חזיתי'  הבדיקה.  בשעת   –
הן  סוגי החמץ  כל  היינו, שמבטל  סתל"ד(". 
בזמן  שראה  מה  והן  בבדיקה  שראה  אותו 

אחר.

חמץ  ראה  לא  זה  נוסח  האומר  באם  אולם, 
בשעת הבדיקה, הרי שהוא לא מדייק בלשונו, 
שהרי הוא לא ראה חמץ בשעת הבדיקה. על 
כן, מבאר הרבי, תיקנו להטמין בבית פתיתי 
חמץ כדי שבכל מקרה הוא יוכל להגיד את 

הנוסח המתוקן כראוי.

ומוסיף הרבי טעם נוסף להנחת הפתיתים: 

יצטרך  ולא  ביעור  חובת  ישכח  שלא  "וגם 
סו"ס  כמ"ש  לבדיקה  שלקח  הכלי  לשרוף 

תמ"ה".

תמ"ה  )שוע"ר  אדה"ז  כתב  הדברים:  ביאור 
ס"ז( "ואם לא מצא שום חמץ בבדיקתו טוב 
לשרוף הכלי שלקח לבדיקה כדי שלא ישכח 
חובת הביעור לשנה הבאה" )וראה שם טעם 

נוסף(. 

הרי שישנו חיוב לבער ולשרוף אפילו משהו שאינו אסור משום חמץ, על מנת שלא לבוא 
נהגו  לכך,  להגיע  יצטרכו  שלא  ובכדי  חמץ.  ביעור  חובת  שישנה  ישכחו  בו  מצב  לידי 
יהיה חמץ לשורפו וכך לא ישכחו את חובת הביעור.  להניח עשרה פתיתים כדי שבוודאי 
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ב
ביאור תורת אדמו"ר 

הזקן על בדיקת חמץ ע"פ 
פנימיות

בדיקת חמץ. אדמו"ר הזקן הלך למעזריטש בפעם הראשונה בשנת תקכ"ד ושהה שם 
ניסן בשנה ההיא לא  י"ג  )בפעם ההיא( עד לפני חה"פ תקכ"ה. כשחזר לביתו - ביום 
אכל )לא התענה שהרי אסור בתענית, אלא שלא אכל( כי הי' טרוד בהכנה לבדיקת 
חמץ, אשר כל הכוונות שקיבל במעזריטש בענין בדיקת חמץ יבוא כן בהבדיקה בפועל. 
הבדיקה נמשכה כל הלילה, ולא הי' לו אז רק חדר אחד )שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר חה"פ 
)ריש פסחים(: אור לארבעה עשר בודקין את החמץ  תרח"ץ(. אז פירש רבנו המשנה 
לאור הנר - יג' בגימט' אחד, הוא ענין הדעת, בזה אין שייך )צריך?( בדיקה. יד' הוא ענין 
המדות )ז' מדות דנפה"א ודנה"ב( שם צ"ל בודקין את החמץ, והבדיקה היא לאור הנר, נר 
ה' נשמת אדם. והבדיקה היא בחורין ובסדקין שלכן צ"ל לאור הנר, כי מדורה היא בחי' 
אצילות ושם הרי לא יגורך רע, אבוקה היא בבריאה ואור הנר - יצירה, כי עשי' היא בחי' 
 חושך )שם. ועייג"כ של"ה מס' שבת - קלו, ב. קה"י מע' אבוקה. ד"ה אור ליד' ה'ש"ת(.

הרבי  הקדמת  את  נצטט  דלהלן  בשורות 
כפי  אדה"ז  תורת  ואת  אדה"ז,  לתורת 

שמובאת בדברי הרבי, בשילוב ביאור בדרך 
אפשר לדברים:



אדמו"ר הזקן הלך למעזריטש . . לא אכל )לא 
התענה שהרי אסור בתענית, אלא שלא אכל( 
כי  צם,  לא  שאדה"ז  היא,  הדברים  הדגשת 
ביום זה אסור לצום ע"פ הלכה אלא שבפועל 

הוא לא אכל כל היום ההוא. 

שבאחד  להעיר  הלילה.  כל  נמשכה  הבדיקה 
להאריך  "מנהגנו  הרבי  כותב  ממכתביו 
ביותר בבדיקת חמץ... לא שמעתי בזה שעור 

מסוים". )אג"ק ח"ב ע' שדמ(.

להלן  פסחים(.  )ריש  המשנה  רבנו  פירש  אז 
אדה"ז  תורת  על  אפשר  בדרך  ביאור  יבוא 
המובאת כאן )הביאור מיוסד ע"פ המקורות 

המצויינים כאן בסוף הפסקה(

לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור 
יג' בגימט' אחד, הוא ענין הדעת, בזה   - הנר 

אין שייך )צריך?( בדיקה.

השכלת  אינה  הדעת,  בחינת  הענין:  ביאור 
דבר חדש אלא ענינה הוא לגרום את הרגשת 
ותחושת הענין האלוקי שהובן והושג קודם. 
בדרגא זו - לאחר שיודעים וחשים את הענין 
באופן  אלוקות  עם  קשור  האדם  האלוקי, 
ע'  עת"ר  סה"מ  )ע"פ  לשינוי.  ניתן  שאינו 

קלח – קמ(. 

ובהיות שעניינה של בדיקת חמץ הוא לבדוק 
ולברר את הדברים הדורשים תיקון בנפשו 
ובשליטת  שיהיו ברשות  ולדאוג  האדם  של 
כאשר  היינו  הדעת,  בבחינת  אזי  הקדושה, 
ה'דעת'  בבחינת  האלוקות  את  מרגיש  אדם 
ניזוזה,  שבו, הרי היא נטועה וקבועה ואינו 
ביום  כן  ועל  בדיקה.  עושים  אין  כן  ועל 
י"ג בניסן הרומז לבחינת הדעת אין עושים 

הדורשת  בחינה  ישנה  אמנם  חמץ.  בדיקת 
בדיקה והיא: 

יד' הוא ענין המדות )ז' מדות דנפה"א ודנה"ב( 
שם צ"ל בודקין את החמץ

פירוש: את מה אכן צריך לבדוק? את המדות! 
בהיות שגם לאחר שהאדם הגיע לאהבת ה' 
ייתכן שיבוא גם לידי אהבות זרות ח"ו, ועל 

כן המידות צריכות לבדיקה.

צורך לבדוק  וודאי שאין  גופא,  אך במדות 
הם  שהרי  האלוקית  הנפש  של  המדות  את 
דבוקים באלוקות לגמרי, והמדות של הנפש 
הבהמית גם אינן צריכות בדיקה שהן עדיין 
מידות  של  שתפקידן  אלא  מבוררות,  אינן 
הנפש האלוקית הוא להתלבש במידות הנה"ב 
לבררן ולזככן. וזהו עניינה של 'בדיקת חמץ' 
במידות, לראות עד כמה חדרו מידות הנה"א 

והשפיעו על מידות הנה"ב.

זו, של שבע מדות הנפש האלוקית  ובחינה 
דנה"ב  מדות  בשבע  מתלבשות  שהן  כפי 
)שבע ועוד שבע( רומזת למספר י"ד, שזהו 
)ע"פ  החמץ.  את  בודקים  שבו  לי"ד  אור 

מאמר ד"ה אור ליד' ה'ש"ת(.

והבדיקה היא לאור הנר, נר ה' נשמת אדם.

את  למצוא  הנשמה  את  לעורר  שיש  היינו, 
עדיין  היא  זו  עבודה  אכן  ולבררו.  החמץ 
היא  נעשית  כן  ועל  'אתכפיא',  של  באופן 
 – שבנשמה  הנר  בבחינת  היינו  הנר,  לאור 
אור קטן. אולם למחרת, בביעור החמץ )שזהו 
אור המדורה – אור גדול( - מגיעים לעבודה 

ד'אתהפכא'. )ראה בסה"מ הת"ש שם(
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והבדיקה היא בחורין ובסדקין שלכן צ"ל לאור 
הנר, 

הרע  פרטי  על  מורים  וסדקים  חורים 
שאינם גלויים וניכרים בנפש, אלא חבויים 
ומסותרים, ועל הבדיקה להיות גם שם, היינו, 
העיקריים  שהדברים  בכך  להסתפק  שאין 
הפרטים  כל  אלא  ונזדככו,  נתבררו  בנפש 
ולהתברר.  להזדכך  צריכים  הפרטים  ופרטי 

)ע"פ סה"מ תרנ"ט ע' ס"ו(.

כי מדורה היא בחי' אצילות ושם הרי לא יגורך 
רע, אבוקה היא בבריאה ואור הנר - יצירה, כי 

עשי' היא בחי' חושך 

האצילות  בעולם  )בדא"פ(:  הדברים  ביאור 
ועולם הבריאה ישנו גילוי אור גדול ביותר, 

אור  מדורה, שהוא  אור   – האצילות  בעולם 
גדול מאוד אין רע כלל, וכמ"ש 'לא יגורך 
)ריבוי  ובעולם הבריאה – אור אבוקה  רע'. 
נרות המאוחדים לשלהבת אחת(, שהוא אור 
קטן יותר, אמנם עדיין הרע במיעוטו. ומכיוון 
בפרטים  שם  להכיר  אפשר  אי  הרי  שכך 
הקטנים של הרע, מאחר שזה בטל במיעוטו 

ואינו ניכר אל מול האור הגדול. 

אולם בעולם היצירה שהאור קטן יותר – אור 
הנר, אזי פרטי הרע נראים ומתגלים. במצב 
את  שבודקים  וזהו  לבררם,  ניתן  דווקא  זה 

החמץ לאור הנר, שזה עולם היצירה.

)שם. ועייג"כ של"ה מס' שבת - קלו, ב. קה"י 
מע' אבוקה. ד"ה אור ליד' ה'ש"ת(

41 פניני ההגדה



ג
סדר קרבן פסח
 אדה"ז בסידורו הביא 'סדר קרבן פסח' ע"פ הנוסח

בספר 'סדר היום' / מביא מקושיות היעב"ץ על נוסח זה, ומבארם. 

יעקב  ]לר'  יעבץ  כו' )לשון סדר היום הועתק שם(. בסידור  זהו הענין  כו'  "קרבן פסח 
שלא  וכדי  אחר.  בנוסח  לאומרו  וכתב  קושיות  כמה  זה  סדר  על  הקשה  עמדין[ 
כו'. היעבץ,  קושיות  בתירוץ  י"ל  היום,  סדר  לשון  זה  בכל  הביא  שרבינו  מה   יוקשה 

כהקדמה ל'סדר קרבן פסח' המובא בסידורו 
"ונשלמה  וז"ל  הוא  כותב  הזקן,  רבינו  של 
פרים שפתינו, ותפלת מנחה היא במקום תמיד 
היה  המקדש  שבית  ובזמן  הערבים.  בין  של 
בין  של  תמיד  אחר  נשחט  הפסח  היה  קיים, 
הערבים, כן ראוי לעסוק בסדר קרבן פסח אחר 
תפלת המנחה, ויאמר זה: קרבן פסח מביא כו'".

וז"ל  מסיים  הקרבן,  סדר  פירוט  כל  לאחר 
הירא  וצריך האדם  גדול.  "זהו הענין בקיצור 
וחרד על דבר ה' לקרות אותו בזמנו, שתעלה 
חורבן  על  וידאג  הקרבתו,  במקום  קריאתו 
הבית, ויתחנן לפני ה' בורא עולם שיבנה אותו 

סדר  שאמירת  היינו  אמן".  בימינו  במהרה 
הפסח  קרבן  כנגד  הינה תשלום  פסח  קרבן 

שאינו קרב בימינו.

'סדר  בספר  מובא  פסח'  קרבן  'סדר  נוסח 
היום', אשר חיברו רבי משה ן' מכיר )מחכמי 
צפת וסביבותיה( ונדפס בשנת ה'שנ"ט. כמאה 
וחמישים שנה לאחר שנדפס ספר 'סדר היום' 
)בשנת תק"ח(, הדפיס רבינו יעקב עמדין את 
סידורו הידוע - סידור 'שערי שמים', הנקרא 
בפי כל 'סידור בית יעקב' או 'סידור יעב"ץ' 
)=יעקב בן צבי - כינויו של ר' יעקב עמדין( 



ושם הקשה כמה וכמה קושיות על נוסח סדר 
קרבן פסח המובא ב'סדר היום', וכדלקמן.

אמנם, רבינו הזקן בחר בכל זאת להביא את 
בחיבורו  הרבי  היום'.  'סדר  בעל  של  נוסחו 
מתרץ את קושיות היעב"ץ, ומדבריו יתבאר 
ויובן מדוע בחר אדה"ז בנוסח זה, וכדלהלן 
מודגשות,  באותיות  יובאו  הרבי  )דברי 

וביניהם ישולב ביאור הדברים(:

שאלה א':

וקדימתו  ביחוד  ההקרבה  זמן  הזכיר  שלא  א[ 
בחל ערב פסח להיות בערב שבת 

לאחר  הוא  המזבח,  על  הפסח  הקרבת  זמן 
זמנו  הקרבת קרבן תמיד של בין הערבים. 
מחצי  מתחיל  הערבים  בין  של  תמיד  של 
שעות  בשש  )היינו,  היום  חצות  אחר  שעה 
זמניות ומחצה(, אמנם בפועל היו מקריבים 
אותו מידי יום בשעה שמונה ומחצה )שעתיים 
וחצי אחר חצות היום(. מלבד בערב פסח שאז 
היו מקדימים את הקרבתו לשבע ומחצה, על 
מנת שיהיה זמן מספיק להקריב את הפסח 

לאחריו. 

בשנים בהם ערב פסח חל בערב שבת היו 
של  הראשון  לזמן  ההקרבה  את  מקדימים 
וזאת  ומחצה,  שעות  לשש  היינו  ההקרבה 
קודם  הפסח  את  לצלותו  שיספיקו  בכדי 

השקיעה.

בנוסח שמובא בספר 'סדר היום' לא נתפרש 
הזמן המדויק של הקרבת קרבן פסח, אלא 
והיעב"ץ  חצות".  "אחר  כללי  באופן  נאמר 
הזמן  את  פרט  לא  מדוע  כך,  על  הקשה 
לפי  משתנה  שהדבר  ובייחוד  המדויק, 

היעב"ץ  של  )בנוסחו  השנים.  של  הקביעות 
של  השונים  הזמנים  את  ופירט  הוסיף  אכן 

הקרבת הקרבן(.

תירוץ א':

הוא  פסח  קרבן  סדר  דאמירת  דכיון  י"ל   -
חייבוהו  ולא  שפתינו,  פרים  ונשלמה  משום 
לכוון לאומרו בדיוק בשעה שהיו מקריבין את 
הקרבן פסח בפועל, ודיו שיהי' בזמן שהקרבת 
תפלת  לענין  שהוא  וכמו  כשרה,  פסח  קרבן 
מנחה, לא רצו להזכיר בנוסח זה שהי' הפסח 
לא  רוב  דע"פ  כיון  כו',  ומחצה  בשמונה  קרב 
יוכל לכוון אמירתו לזמן זה, ויהי' כסותר את 

עצמו.

בבית  הקרבנות  הקרבת  הדברים:  ביאור 
המקדש, לא הייתה תמיד מיד ברגע הראשון 
בו אפשר להקריב את אותו הקרבן, אדרבה, 
היו קרבנות שהיו מקריבים אותם לכתחילה 
זמנו.  מתחילת  יותר  המאוחר  מסוים  בזמן 
הערבים  בין  של  תמיד  הקרבת  לדוגמא, 
ומחצה  הייתה בשעה שמונה  בבית המקדש 
)בשעות זמניות(, למרות שזמנה מתחיל כבר 

משש שעות ומחצה. 

כיום, שאנו משלימים את הקרבן בשפתינו, 
תפילת מנחה המכוונת כנגד קרבן תמיד של 
בין הערבים, זמנה כבר משש שעות ומחצה, 
מותר כבר להקריב את  כיון שזהו הזמן בו 
דווקא  להתפלל  מקפידים  ואיננו  הקרבן, 

בזמן בו הקריבו בפועל.

הדברים אמורים גם ביחס לסדר קרבן פסח 
)שהוא כנגד הקרבת קרבן הפסח( שאין אנו 
ההקרבה  הייתה  בו  בזמן  לאומרו  מקפידים 
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בפועל, אלא נוהגים לומר את נוסח הקרבן 
כבר בזמן שבו מותר להקריבו. 

עפי"ז מבאר הרבי מדוע לא נזכר בנוסח זה 
זמן הקרבת הקרבן בפועל, וזאת מאחר ואנו 
לא מקפידים כיום לומר את נוסח זה בזמן 

ההקרבה בפועל. 

ואדרבה, אילו היינו מזכירים בנוסח את הזמן 
המדויק של ההקרבה, ובפועל הרי אין אנו 
מקפידים לאומרו בדיוק בזמן זה, אזי הייתה 
נוצרת סתירה בין הנוסח שאנו אומרים לזמן 
כאילו  היה  ונראה  בפועל,  שלנו  האמירה 
כן,  ועל  זה כראוי.  אנחנו לא מקיימים את 

לא נזכרו הזמנים הללו. 

)אך באמת אין שום פגם בקריאתנו בשעה 
זו, כיון שלמרות שלא הקריבו בבית המקדש 
בזמן הזה, אולם זהו זמן שמותר כבר להקריב 

בו את הקרבן(.

שאלה ב':

ב[ לא פרט על מי מוטל חיובו – 

מאחר שלא כולם חייבים בקרבן פסח, כגון 
מי שהיה טמא או נמצא בדרך רחוקה, היה מן 
הראוי להזכיר מי הם החייבים בקרבן פסח, 
ובנוסח זה של 'סדר היום' לא מוזכר פרט זה.

תשובה ב':

וי"ל דלא רצו לפרוט בזה דהוא דוקא בטהורים 
שחיטת  בשעת  לירושלים  להגיע  ויכולים 
כו'  ונשלמה  לענין  סותר  הוא  דא"כ  הפסח, 

וכנ"ל. 

להקפיד  שיש   - דלעיל  הדברים  יסוד  על 
שקריאת הנוסח לא תהיה סותרת להנהגתנו 

שאנו  בהיות  זו:  שאלה  אף  תתורץ  בפועל 
טמאי מתים, ואיננו במצב שיכולים לעלות 
לביהמ"ק, אזי כאשר אנו מקריבים היום את 
הפסח באופן ד'ונשלמה פרים שפתינו', אין 
מן הראוי שנזכיר בנוסח שהפסח אינו שייך 

אלינו.

שאלה ג':

ג[ לא פרט שנוי הפשטו בשבת. -

היו  הפסח  שחיטת  שאחר  הוא  הסדר 
מפשיטים את עורו, אמנם בשבת מלאכה זו 
של הפשטת עורו אסורה, מלבד מה שנדרש 

לצורך ההקרבה שמותר להפשיט. 

בגמרא )שבת קטז, ב( מובא שנחלקו התנאים 
ערב  כשחל  פסח  של  עורו  הפשטת  באופן 
פסח להיות בשבת: "ת''ר ארבעה עשר שחל 
להיות בשבת מפשיטין את הפסח עד החזה 
]כדי להוציא את החלקים שצריך להקריבם 
ניתן  כי  אסור,  מכן  יותר  אך  המזבח,  על 
לעשות זאת במוצאי שבת, שאז יש את חיוב 
האכילה של הפסח[ דברי רבי ישמעאל בנו 
אומרים  וחכמים  ברוקה,  בן  יוחנן  רבי  של 
מפשיטין את כולו ]ובגמרא מבואר שסברת 
חכמים היא שמפשיטים את הקרבן עד החזה 
בדרך הרגילה, ומשם ואילך מפשיטים אותו 

בשינוי[.

המורם מהנ"ל, שלכולי עלמא היו מפשיטים 
א"כ  ומקשה  החזה,  עד  רק  הרגילה  בדרך 
היעב"ץ, מדוע בנוסח סדר היום לא הביא דין 
זה. ואכן היעב"ץ בסידורו תיאר את הפשטת 
באונקליות  בפסח  את  "תולין  כך:  הקרבן 
אותו  ומפשיטין  מתכת(  של  מתלים  )כמין 

כולו ובשבת עד החזה".
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תשובה ג':

הפשטו  דאין  לומר  תימצי  אם  דאפילו  י"ל 
כלי  נושאי  )ראה  בחול  כהפשטו  בשבת 
הרמב"ם הל' ק"פ פ"א הי"ד(, הרי אין השינוי 
אלא באופן ההפשטה ולא נחית לפרטים כאלו. 

שתי תשובות בדבר:

בדעת  משנה  )כסף  הסוברים  ישנם  א. 
להפשיט  אפשר  חכמים  שלדעת  הרמב"ם( 
את כולו בדרך הרגילה, וכך אכן היא ההלכה, 
בשינוי  להפשיטו  שיש  הגמ'  שאמרה  ומה 
אין  אך  מהאמוראים,  חלק  לשיטת  רק  זהו 

זו ההלכה. 

ב. גם לפי אלו שסוברים שאין להפשיט בדרך 
הרגילה, הרי שלא ראו חכמינו צורך לפרט 
יום חול לשבת. שהרי  בין  שינוי קל שכזה 
בפועל בין ביום חול ובין בשבת מפשיטים 
רק  הוא  והחילוק  חכמים(,  )לדעת  כולו  את 
אלו  מעין  קלים  וחילוקים  ההפשטה.  באופן 

לא רצו לפרט. 

שאלה ד':

ולא התנה  ד[ כתב בפשיטות שהאלי' קריבה 
שזהו בכבש, כי עז אין אליתה קריבה. - 

בסדר הקרבן בנוסח 'סדר היום', מפרט את 
חלקי הבהמה שקרבים ע"ג המזבח: "ומוציאים 
את האימורים והם: החלב שעל הקרב ויותרת 
והאליה  שעליהן  והחלב  כליות  וב'  הכבד 

לעמת העצה". 

רק  קריבה  ה'אליה'  הרי  היעב"ץ,  הקשה 
בכבש, ואילו קרבן פסח בא גם מן העיזים 
ובהם היא אינה קריבה, והי לו להזכיר שינוי 

זה שבין כבש לעז. 

תשובה ד':

מן  היו  פסחיהם  רוב  כי  מצוי,  זה  דאין  וי"ל 
הכבשים, וכתירוץ הראשון על קושיא מעין זו 

בתוד"ה מאלי' )פסחים ג. ב(. ועדיין צ"ע. 

כיון שבפועל רוב הפסחים  ביאור הדברים: 
את  פירט  כן  על  הכבשים,  מן  באים  היו 
הקרבת האליה כדבר הרגיל בכל הקרבנות.

כמקור וראיה להסבר זה מביא הרבי מדברי 
התוס' במסכת פסחים: בגמרא מסופר אודות 
גוי שהיה מתחפש ליהודי, והיה עולה ואוכל 
בן  יהודה  ר'  כאשר  בירושלים.  הפסח  מן 
שיבקש  לגוי  לו  אמר  זאת,  שמע  בתירא 
מהכהנים שיביאו לו לאכול מן האליה – בזה 
רצה לגרום שיגלו שהוא אינו יהודי, שהרי כל 
יהודי יודע שהאלי הקריבה על גבי המזבח – 
כך היה באמת, וכשנתגלה שהוא גוי, הרגוהו.

"אע''ג  וז"ל  זה,  סיפור  על  מעיר  שם  תוס' 
היה  פסחיהם  רוב  קריבה  אליתו  אין  דגדי 
טלה" היינו, שרבי יהודה אמר לו בפשטות 
לבקש את האליה, למרות שיש קרבנות מן 
העיזים בהם אין אליה, מאחר ורוב הפסחים 

היו באים מן הכבשים.

שאלה ה':

מהי  ]כלומר,  הפסח  צליית  פרטי  נשמטו  ה[ 
]ניקוי  נקורו  הבהמה[  של  הצלייה  צורת 
באכילה[  האסורים  החלקים  מן  הבהמה 
ואכילתו, ]כלומר, באיזה אופן יש לאוכלו[ - 

תשובה ה':

קרבן  להקרבת  נוגע  זה  כל  שאין  מפני  וי"ל 
פסח, וגם אינו בזמן אמירת סדר ק"פ, לכן לא 

הזכירם אלא בכללות. 
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היינו, שהענין כאן באמירת הנוסח, הוא כנגד 
עניני  כל  כן  ועל  לא.  ותו  הקרבן  הקרבת 

האכילה מזכירים רק בכללות.

שאלה ו':

וא"ו[ לא נזכר ע"ד חגיגת יד'. - 

כתב הרמב"ם )הלכות קרבן פסח פ"י הי"ב( 
מקריבין  בראשון,  הפסח  את  "כשמקריבין 
מן  או  הבקר  מן  י''ד  ביום  שלמים  עמו 
נקבות  או  זכרים  קטנים,  או  גדולים  הצאן, 
ככל זבחי השלמים. וזו היא הנקראת חגיגת 
ארבעה עשר. ועל זה נאמר בתורה )דברים 

טז-ב( ''וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר''.

ומקשה היעב"ץ מדוע כאן בסדר קרבן פסח 
לא הוזכר כלל ענין חגיגת ארבעה עשר.

תשובה ו':

וי"ל, וכמו שרמז ביעבץ גופא, שנשמט מפני 
שהחגיגה אינה אלא רשות, ואינה באה בשבת 

במרובה ובטומאה )פסחים סט, ב(.

חובה.  ולא  רשות  הינה  חגיגה  קרבן  הבאת 
דבר זה מתבטא בכך שאינה קריבה בערב 
וכן במקרה שהיו  להיות בשבת,  פסח שחל 
שלא  חשש  ויש  להקריב,  פסחים  הרבה 
וגם  הפסח  את  גם  לאכול  האנשים  יצליחו 
כמו  אותה.  מקריבים  אין  אזי  החגיגה,  את 
ניתן  שאז  טמאים,  הציבור  רוב  כאשר  כן, 
לעשות את הפסח בטומאה, את קרבן החגיגה 

אין מקריבים במצב שכזה. 

מכל הנ"ל נמצינו למדים שאין החגיגה חלק 
לא  כן  ועל  הפסח  בקרבן  ומהותי  עיקרי 

הזכירוה ב'סדר קרבן פסח'.

קושיות  ג'  עוד  נזכרו  היעב"ץ  בסידור  נ.ב. 
שהרבי לא הזכירם כאן. אך מהעיון בדברי 
ג"כ  הללו  שהקושיות  נראה  כאן,  הרבי 

יתורצו. ותן לחכם ויחכם עוד.
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ד
הזרוע והביצה

טעם אכילת זרוע וביצה דווקא / יישוב חידושו של אד"ש עם לשון אדה"ז בשו"ע 

לחגיגה  זכר  ואחד  לפסח  זכר  אחד  תבשילין  שני  להיות  צריך  כי  הביצה.  כו'  הזרוע 
ארמי(  בלשון  )ביעא  וביצה  זרוע  לקחת  שמנהג  בירושלמי  ואמרינן  ב(  קיד,  )פסחים 
אבודרהם(.  בב"י,  הובא  בו  )כל  מרממא  בדרעא  יתנא  למיפרק  רחמנא  בעא  כלומר 
זה  כל   - אח"כ  הזרוע  לאכול  שלא  מדקדקין  כן  עוף.  מצואר  חלק  לקחת  נוהגין 
זה הנה כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר  יהא כל דמיון לקרבן פסח. ומטעם  הרחקה שלא 
משום  ביצה  דלוקחים  שכתבו  יש  ה"זרוע".(  עצמות  מעל  הבשר  כל  כמעט  מסיר 
דגם  ובירושלמי  במשנה  דמוכח  וצע"ק  ביהמ"ק.  דחורבן  לאבילות  זכר  שעושים 
נצטרך  וא"כ  לאבלות.  זכר  עשו  לא  ואז  תבשילין  שני  לוקחים  היו  בהמ"ק  בזמן 
זה. מנהג  שינו  החורבן  ואחר  החגיגה  לזכר  אחר  מין  לקחו  שנים  מאות  אשר   לומר 

"הביאו  מ"ג(:  פ"י  )פסחים  המשנה  כותבת 
תבשילין".  ושני  וחרסת  וחזרת  מצה  לפניו 
– בקשר ל'שני תבשילין' המוזכרים במשנה, 

מובא בירושלמי שלוקחים 'זרוע' ו'ביצה'. 

הרבי מבאר את טעם המנהג לקחת תבשילין 
אלו דווקא: כי צריך להיות שני תבשילין אחד 
זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה )פסחים קיד, ב( 

ואמרינן בירושלמי שמנהג לקחת זרוע וביצה 
רחמנא  בעא  כלומר  ארמי(  בלשון  )ביעא 
למיפרק יתנא בדרעא מרממא ]=רצה הקב"ה 

לפדות אותנו בזרוע רמה[.

רומזים  וביצה,  זרוע   – התבשילים  שני 
למשפט "בעא רחמנא למיפרק יתנא בדרעא 
מרממא". הביצה, הנקראת 'ביעא' בארמית, 



דומה בלשונה למילה 'בעא' )רצה( שבתחילת 
להמשך  רומזת  והזרוע,  הנ"ל.  במשפט 
בזרוע  אותנו  וגאל  פדה  שהקב"ה  המשפט, 

רמה.

)להעיר אשר למנהגנו בפועל "נוהגין לקחת 
לאכול  שלא  מדקדקין  כן  עוף.  מצואר  חלק 
כל  יהא  שלא  הרחקה  זה  כל   - אח"כ  הזרוע 
להקריב  אסור  ]שהרי  פסח.  לקרבן  דמיון 
קרבן פסח מחוץ לבית המקדש, ולכן עושים 
מבהמה  חלק  זה  כאילו  יראה  שלא  הרחקה 
המיועדת לקרבן פסח[ ומטעם זה הנה כבוד 
קדושת מו"ח אדמו"ר מסיר כמעט כל הבשר 

מעל עצמות ה"זרוע".(

ומביא הרבי טעם נוסף ללקיחת הביצה:

שעושים  משום  ביצה  דלוקחים  שכתבו  יש 
זכר לאבילות דחורבן ביהמ"ק. וצע"ק ]וצריך 
דגם  ובירושלמי  במשנה  דמוכח  קצת[  עיון 
ואז  תבשילין  שני  לוקחים  היו  בהמ"ק  בזמן 
לא עשו זכר לאבלות. וא"כ נצטרך לומר אשר 
מאות שנים לקחו מין אחר לזכר החגיגה ואחר 

החורבן שינו מנהג זה.

כפי שהובא קודם, מנהג אכילת שני תבשילין 
שם  במשנה  ומהעיון  במשנה,  כבר  מוזכר 
נראה שמנהג זה היה נוהג עוד בזמן שבית 
ממשיכה:  שם  שהמשנה  קיים,  היה  המקדש 
"ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של כבש" 
)היינו, קרבן פסח(. גם מהירושלמי )פסחים 
פ"י סוף ה"ג(, משמע שהיו נוהגין כן בזמן 
במקומות  ]כלומר,  "ובגבולין  המקדש: 
קרבן[  מקריבים  שאינם  לירושלים  שמחוץ 
ואחד  לפסח  זכר  אחד  תבשילין  ב'  צריכין 

זכר לחגיגה". 

הנוהגים באכילת ב' התבשילין, היו אלו שלא 
יכלו להקריב את קרבן הפסח וקרבן החגיגה, 
מחמת שהיו טמאים או רחוקים מירושלים, 
וכדי שלא תשתכח מהם חובת הקרבן, נהגו 
הם לאכול ב' תבשילין זכר לקרבן. )ולהעיר 
רס"א(  ע'  ח"ב  )אג"ק  ממכתביו  שבאחד 
בחו"ל,  היה  ישראל  עם  שרוב  הרבי  מוכיח 
היה  לא  תבשילין  ב'  לאכילת  המנהג  וא"כ 

מנהג של מועטים אלא של רוב העם(.

זו, מוכיח הרבי שה'ביצה' אותה  מכח הנחה 
אנו אוכלים איננה מטעם של זכר לחורבן. 
תבשיל  אותו  שאת  לומר  דמסתבר  מאחר 
שנהגו לאוכל בזמן הבית המשיכו לאכול גם 
לאחר החורבן, וא"כ גם לפני החורבן אכלו 
ביצה, והרי קודם החורבן וודאי שלא אכלו 
של  טעמה  אלא,  לחורבן.  זכר  ה'ביצה'  את 
שהיא  מצד   – כנ"ל   – היא  הביצה  אכילת 

דומה למילה "בעא" וכו'.

בהמשך לדברים הללו, פנה הגרש"י זוין ע"ה 
לרבי בכמה שאלות על רעיון זה – שמנהג 
בזמן  כבר  קיים  היה  תבשילין  ב'  אכילת 
הבית. הרבי האריך לבאר את הדברים הנ"ל 
הללו  )המכתבים  רבות.  הוכחות  בתוספת 

נדפסים בהוספות להגדה של הרבי(.

ראוי לציין, כי בשו"ע רבינו הזקן בהתייחסו 
"ועכשיו  וז"ל  תבשילין  ב'  אכילת  למנהג 
שיהיו  חכמים  תיקנו  המקדש  בית  שחרב 
על השולחן בשעת אמירת ההגדה שני מיני 
תבשילין אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה". 
רבים נתקשו בדברים אלו, הרי ע"פ הוכחותיו 
של הרבי לעיל, כיצד ניתן לומר שתקנת ב' 

תבשילין התחילה לאחרי חורבן הבית?
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אך באמת ניתן לבאר את הדברים בפשטות. 
)הדברים דלהלן הינם ע"פ ביאורו של הרה"ג 
ונדפסו  זו,  לשאלה  שליט"א  ווגנר  עקיבא 

בקובץ העו"ב גליון א'לג(. 

ישנם שני סוגי מאכלים בליל הסדר: א. אלו 
שחובה  אלו  ב.  זה.  בלילה  לאוכלם  שחובה 
לאוכלם, וגם שיהיו על השולחן כל משך זמן 

סיפור ההגדה ויציאת מצרים. 

ולמשל, הכרפס. חובה לאוכלו, אך אין צורך 
ההגדה.  אמירת  במשך  השולחן  על  שיהיה 
לעומת זאת המצה והמרור צריכים להיות על 
השולחן כל משך זמן ההגדה. וכנאמר בהגדה 
" בעבור זה - לא אמרתי אלא בשעה שיש 

פסח מצה ומרור מונחים לפניך".

ועפי"ז ניתן לומר שבזמן שביהמ"ק היה קיים, 
ובמקדש היה להם גופו של פסח, אזי התבשיל 
שאכלו בגבולין לא היה זכר ובמקום אכילת 
הפסח, אלא סימן וזיכרון שלא תשתכח מהם 

תורת הקרבן, ועל כן תקנו רק עצם האכילה, 
אמנם לא תיקנו שיהיה על השולחן במשך 
אמירת ההגדה, כמו הפסח עצמו. אולם לאחר 
הפסח,  קרבן  את  לנו  ואין  ביהמ"ק  שחרב 
על  יהיו  התבשילין  ששני  חכמים  תיקנו 
השולחן במשך אמירת ההגדה, כיוון שכיום 
שהיה  עצמו  הפסח  קרבן  ו'במקום'  זכר  זה 

צריך להיות על השולחן בזמן זה. 

ומדויק כן בלשון אדה"ז שכתב "ובזמן שבית 
המקדש קיים היה צריך להביא גם את הפסח 
בית  שחרב  ועכשיו  ההגדה  אמירת  בשעת 
השולחן  על  שיהיו  חכמים  תיקנו  המקדש 
תבשילין".  מיני  שני  ההגדה  אמירת  בשעת 
אחר  שנתחדש  החידוש  שכל  אנו  רואים 
החורבן הוא רק בענין הנחת התבשילין על 
כבר  נהוג  היה  אכילתם  עצם  אך  השולחן, 

בזמן הבית.
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ה
אפיקומן

יבאר מדוע יניח הפרוסה בין השלימות / יבאר הלשון אפיקומן / הסבר לשלילת מנהג גניבת אפיקומן 

יחץ ויקח כו' מקדים לפרוס המצה קודם הגדה )ר"ן בשם ר' האי גאון(, כי ההגדה צ"ל על 
מצה הראוי' לצאת בה ידי חובתו דהיינו לחם עני - פרוסה )פסחים קטו, ב ושם(. וצריכה 
שתהי' בין ב' מצות השלימות )ברכות לט, ב( כי ברכת המוציא שהיא קודמת לברכת על 
אכילת מצה היא על השלמה )תוד"ה הכל שם וכן עיקר - שו"ע רבינו סתע"ה ס"ה וס"ז( 

ומשום אין מעבירין על המצות צריכה השלמה להיות למעלה. 

)שו"ע  אפיקומן  נקראת  לפסח  זכר  באחרונה  הנאכלת  מצה  ב(  קיט,  )פסחים  אפיקומן 
השלחן  על  ומאכלים  מזונות  והביאו  הוציאו  כלומר  אפיקומן  פי'  ס"ג(.  סתע"ז  רבינו 
)שם ס"ב וכ"ה בס' הפרדס לרש"י הל' פסח(. בתשבי ובמוסף הערוך: אפיקומן בלשון 
"חוטפין" את האפיקומן  נוהגין שהתינוקות  יש  - דברים הנאכלים אחר הסעודה.  יוני 
)ופודין אותו מהם תמורת איזו מתנה(. ואומרים שמרומז בל' רז"ל: חוטפין מצה בלילי 
כ"ק  סק"ב(.  סתע"ב  יעקב  חק  א.  קט,  )פסחים  יישנו  שלא  התינוקות  בשביל  פסחים 
מו"ח אדמו"ר סיפר איך שפעם "חטפה" בתו הבכירה של אדמו"ר מהר"ש האפיקומן 
בחטיפת  נוהגין  ואין  הכלל,  מן  יוצא  מקרה  זה  שהי'  וכנראה  בקטנותה.  זה  והי'  שלו, 
ב(. ה,  )ברכות  טעים  וטעמא  גנוב  גנבא  בתר  ממרז"ל  ולהעיר  הרב.  בבית   האפיקומן 

מצה  ויקח  "יחץ.  בסידורו  הזקן  רבינו  כתב 
גדול  אחד  חלק  לשנים  ופורסה  האמצעית 

והקטן  לאפיקומן  יניח  הגדול  וחלק  מחבירו 
מניח בין הב' מצות".



לפרוס  מקדים  בהגדתו:  הרבי  זאת  וביאר 
המצה קודם הגדה . . כי ההגדה צ"ל על מצה 
ידי חובתו דהיינו לחם עני  הראוי' לצאת בה 

- פרוסה. 

'לחם  בתורה  נקראת  המצה  הענין:  ביאור 
עוני' ופירשו חכמים "לחם עני - מה דרכו 
של עני בפרוסה ]כלומר, לחם שאינו שלם[ 
אף כאן בפרוסה", היינו שהמצה שיוצא בה 
פרוסה  אלא  שלימה  תהיה  לא  חובתו  ידי 
ועליה יאמר ההגדה, על כן יש לחצות את 

המצה קודם אמירת ההגדה.

וצריכה שתהי' בין ב' מצות השלימות כי ברכת 
המוציא שהיא קודמת לברכת על אכילת מצה 
על  מעבירין  אין  ומשום   .  . השלמה  על  היא 

המצות צריכה השלמה להיות למעלה.

מקומה של המצה החצויה צריכה להיות בין 
משתלשל  והדבר  השלימות,  המצות  שתי 
משני פרטים: ראשית ברכת המוציא צריכה 
להיות על המצות השלימות כדין 'לחם משנה', 
שמצווה ביו"ט לברך על לחם משנה. בנוסף 
לכך, ברכת המוציא היא הברכה הראשונה, 

משתי הברכות )המוציא, ועל אכילת מצה(.

ועל כן, המצה השלימה עליה מברך המוציא 
"ואם הפרוסה תהיה  להיות העליונה  צריכה 
מלמעלה יצטרך לעבור על המצוות כשיברך 
 - ס"ד(,  סי' תעה  )שוע"ר  בתחלה"  המוציא 
היינו שכביכול מתעלם מהפרוסה שעומדת 
לפניו, ומברך קודם על התחתונה, ורק לאחר 
נאמר  דא  כגון  ועל  עליה,  לברך  חוזר  מכן 
'אין מעבירין על המצוות', שמצווה שנמצאת 

לפניך יש לקיימה ולא 'לדלג' עליה.

לפסח  זכר  באחרונה  הנאכלת  מצה  אפיקומן 
נקראת אפיקומן.

סעודת  בסוף  נאכל  היה  הפסח  בשר 
נאכל  שיהיה  "כדי  הוא  הדבר  טעם  הלילה, 
כל  גמר  יהא  שהפסח  דהיינו  השובע,  על 
השביעה כדי שיהיו נהנין באכילתו ותחשב 
להם. שאכילת כל הקדשים צריך להיות דרך 
חשיבות וגדולה שנאמר 'קדשי בני ישראל 
לך נתתים למשחה' כלומר לגדולה וחשיבות 
כדרך שהמלכים והגדולים אוכלים". )שוע"ר 
את  לאכול  שאין  היינו   - ס"א(  תע"ז  סי' 
הפסח כדי להשקיט את הרעב, אלא אך ורק 

כדי להרגיש את טעמו ולהנות ממנו. 

קיט,  )פסחים  מהמשנה  הוא  זה  שין  מקור 
הפסח  אחר  מפטירין  "ואין  נאמר  בה  א( 
ישנם  אפיקומן  המילה  ובפירוש  אפיקומן". 

ביאורים: 

מזונות  והביאו  הוציאו  כלומר  אפיקומן  פי' 
ומאכלים על השלחן. הביאור הראשון: דרך 
האנשים להוציא קינוחים ומאכלים טעימים 
בסוף הסעודה, ונקראים 'אפיקומן' שפירושו: 

אפיקו – הוציאו, מן – אוכל.

הערוך:  ובמוסף  בתשבי  נוסף:  וביאור 
אחר  הנאכלים  דברים   - יוני  אפיקומן בלשון 
הסעודה. המילה 'אפיקומן' היא מילה ביוונית, 
ומשמעותה - קינוחים ומיני מתיקה הבאים 

אחרי הסעודה. 

והמשנה אומרת, שאין מפטירין אחר הפסח 
מוציאים  אין  הפסח  שאחר  היינו  אפיקומן, 

את האפיקומן, הקינוחים וכדו'.
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כיום – כאשר לעת עתה – איננו מקריבים 
את קרבן הפסח, אוכלים אנו מצה זכר לפסח. 
על כן, כשם שהפסח נאכל על השובע, כמו 
כן המצה העומדת כזכר לפסח, נאכלת אף 
היא בסוף הסעודה. ועל שם זה נקראת היא 

– אפיקומן. 

'אפיקומן'  המילה  במשנה,  להדגיש:  יש 
מתייחסת לדברים שאסור לאכול אותם אחרי 
הפסח )או אחרי המצה הנאכלת זכר לפסח(. 
ואילו כיום, קוראים אנו למצה הנאכלת זכר 

לפסח בשם זה. 

וז"ל  הלבוש  בדברי  מבואר  לכך  הטעם 
"ואפשר לומר שאנו קורין את המצה עצמה 
אפיקומן סתם על שם שהיא במקום הפירות 
שדרך לאכול אחר הסעודה בפעם אחר, ואגב 
חביבות המצוה שהיא חביבה עלינו כפירות 
כלומר,  אפיקומן.  אותה  קורין  אנו  מתוקים 
שאומר לבני ביתו או כל אחד לחבירו אפיקו 
לנו מיני מתיקה והוא המצה שמתוקה עלינו 

מצוותה"

ומסיים הרבי: יש נוהגין שהתינוקות "חוטפין" 
את האפיקומן )ופודין אותו מהם תמורת איזו 
חוטפין  רז"ל:  בל'  שמרומז  ואומרים  מתנה(. 

שלא  התינוקות  בשביל  פסחים  בלילי  מצה 
יישנו )פסחים קט, א. חק יעקב סתע"ב סק"ב(. 

תחבולות  לעשות  שיש  נאמר  שם  בגמרא 
שהילדים הקטנים לא יירדמו. אחת הפעולות 
שמזכירה הגמ' היא "חוטפין מצה", הפירוש 
הפשוט של הדברים הוא, שיש לחטוף ולמהר 
את הסעודה על מנת שהתינוקות לא יירדמו, 

באם הסעודה תהיה ארוכה.

יש שמצאו בכך רמז למנהג לחטוף ולגנוב 
את האפיקומן. אמנם, כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר 
איך שפעם "חטפה" בתו הבכירה של אדמו"ר 
בקטנותה.  זה  והי'  שלו,  האפיקומן  מהר"ש 
ואין  הכלל,  מן  יוצא  מקרה  זה  שהי'  וכנראה 
נוהגין בחטיפת האפיקומן בבית הרב. ולהעיר 
ממרז"ל בתר גנבא גנוב וטעמא טעים )ברכות 

ה, ב(.

פירושו של מאחז"ל זה הוא - "הגונב מן הגנב 
אף הוא טועם טעם גנבה" )רש"י שם(. והיינו, 
אף שגניבתו מותרת, בכל זאת במעשה זה 
הוא מתרגל למעשי גניבה ויתכן שזה כבר 
יגרום לו להגיע למעשי גניבה אסורים. אף 
זה,  במנהג  מלנהוג  הרב  בבית  נמנעו  כאן, 

כדי שלא להגיע אפילו לידי סרך גניבה.
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ו
מצה

ביאור בהכינוי של המצה מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא 

עצמיים  שמות  בשני  גערופען  ווערט  שמורה  מצה  ווָארט:  מקובל'דיקער  א  מצה. 
ופנימיים: מיכלא דמהימנותא און מיכלא דאסוותא, עס גיט א חיזוק אין דעת. דאס איז 
דער פנימי נקודי עצמי ווָארט ווָאס מורנו הרב המגיד ממעזריטש הָאט מקבל געווען 
ממורו הקדוש מורנו הבעש"ט בשם מורו הבעל ח"י ומסרו להוד כ"ק תלמידו המקבל 
פנימי רבנו הזקן ובא ביחוד ובירור מרבי לרבי. כל אחד ואחד מהוד כ"ק אבותינו רבותינו 
הק' זי"ע בדורו חזר מסר וביאר את ה"נקודה ווָארט" האמור )שיחת י"א ניסן תש"ט, בס' 
לילה הראשון.   - מיכלא דמהימנותא  הזקן אמר:  מצה. אדמו"ר  ה'תש"ט(.  המאמרים 
מיכלא דאסותא - לילה השני. והסביר אדמו"ר האמצעי החילוק: כשהרפואה מביאה 
לאמונה, הרי הי' חולה אלא שאח"כ נתרפא ומודה לה' על רפואתו; הרפואה הבאה ע"י 
האמונה - היינו שמלכתחילה אינו בא לידי חולי. והוסיף: כן הוא בגשמיות וברוחניות, 
כי בבנ"י הגשמיות אינה נפרדת מן הרוחניות, מהרוחניות נמשך בהגשמיות והגשמיות 
 מהפכים לרוחניות )שיחות חה"פ תש"ב(. )וראה זח"ב קפג, ב. זח"ב מא, א. לקו"ת צו יג, ד(.

תרגום חופשי: 

נקראת  שמורה  "מצה  מקובל:  "פתגם 
מיכלא  ופנימיים:  עצמותיים  שמות  בשני 
נותנת  היא  דאסוותא,  ומיכלא  דמהימנותא 

נקודי  הפנימי  הפתגם  זהו   – בדעת"  חיזוק 
עצמי שמורנו הרב המגיד ממעזריטש קיבל 
מורו  בשם  הבעש"ט  מורנו  הקדוש  ממורו 
אחיה  של  כינוי   – יחידה  ]חיה  ח"י  הבעל 
להוד  ומסרו  הבעש"ט[  של  מורו  השילוני, 



כ"ק תלמידו המקבל פנימי רבינו הזקן ובא 
ואחד  אחד  כל  לרבי.  מרבי  ובירור  ביחוד 
מהוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זי"ע בדורו 
חזר מסר וביאר את פתגם הנקודה האמור". 

ע"כ.

מיוחד  פתגם  הינו  כאן,  המובא  זה  פתגם 
ביותר אשר היה לשיחה בפי החסידים בימים 
מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  שאחרי 
תיאור הדברים מופיע בספר 'ימי בראשית':

"בקונטרס חה"פ תשי"ט ישנו בסוף הקונטרס 
היא  ואומרים שזו  ניסן תשי"ט  שיחה מי"א 
שיחה שאמר כ"ק אדמו"ר הכ"מ )כ"ר אדמו"ר 
הריי"ץ( לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ביחידות. 
כי י"א ניסן הוא יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר 
בי"א  אשר  הוא  במיוחד  והמעניין  שליט"א 
ניסן תש"ט שזה הי' יום ההולדת האחרון של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בחיים חיותו של כ"ק 
ענינים  לו  מסר  דין  בעלמא  הכ"מ  אדמו"ר 
שהם בקבלה מרבי לרבי עיין שם בהשיחה". 

חסידים ראו בכך הוראה ברורה מכ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ 
הוא זה שימלא את מקומו בשלשת האור – 
נשיאי חב"ד. בכך שהעביר לו ביחידות את 

העניינים העוברים רבי מפי רבי בכל דור.

המשך  גם  נמצא  תש"ט  המאמרים  בספר 
בהמשך  אז  שנתבאר  כפי   – הענין  ביאור 

השיחה: 

"הביאור הפרטי של הפתגם הוא:

חיזוק  את  המביאה  פנימי  ענין  היא  אכילה 
הגוף  שאברי  כך  הגוף,  באברי  הנפש  חיות 
הנפש.  של  פנימי  לחיות  קיבול  כלי  יהוו 

היא מחזקת את הגוף לקבל את חיות הנפש, 
אברי  בתוך  להתגלות  הנפש  את  ומחזקת 

הגוף.

אמונה היא למעלה מטעם ודעת. לגבי ענינים 
שמבינים אותם אי אפשר לומר אמונה, שכן 
האדם מבין שכך הדבר. אמונה היא, כאשר 
האדם בשכלו אינו מבין את הדבר כפי שהוא 
ואף אין לו השערה בשכלו לגבי הדבר, אך 
מאמין  האדם  כך.  היא  המציאות  זאת  בכל 

באמונה פשוטה שכך הוא הדבר. 

מיכלא  נקראת  שמצה  הענין  פירוש  וזה 
 - זה מאכל  ומיכלא דאסוותא,  דמהימנותא 
מיכלא המחזק את בריאות הגוף, כך שהוא 
ירגיש את תכלית ירידת הנשמה בגוף. וזה 
גם מיכלא דמהימנותא כך שתוקף האמונה 

יאיר בכל עניני החיים של יהודים.

נקודה נוספת שמבאר הרבי בקשר לכינויה 
של המצה:

מצה. אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - 
לילה הראשון. מיכלא דאסותא - לילה השני. 
והסביר אדמו"ר האמצעי החילוק: כשהרפואה 
שאח"כ  אלא  חולה  הי'  הרי  לאמונה,  מביאה 
נתרפא ומודה לה' על רפואתו; הרפואה הבאה 
ע"י האמונה - היינו שמלכתחילה אינו בא לידי 

חולי. 

כי  וברוחניות,  בגשמיות  הוא  כן  והוסיף: 
הרוחניות,  מן  נפרדת  אינה  הגשמיות  בבנ"י 
והגשמיות  בהגשמיות  נמשך  מהרוחניות 

מהפכים לרוחניות.

כפי  כאן את השיחה  נביא  הענין,  להרחבת 
)מתורגם  תש"ב  השיחות  בספר  שהובאה 
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ללה"ק, ע' צה(. שם הדברים מובאים בתוספת 
ביאור:

"ידוע שמצה היא מיכלא דמהימנותא ומיכלא 
דאסותא. פעם דנו חסידים מה בא קודם, אם 
שהרפואה  או  הרפואה  את  מביאה  האמונה 
רואים  שאנו  דרך  על  האמונה,  את  מביאה 
כשאדם חולה, הרי, אחרי שהוא מבריא הוא 
ששם  עולם'  של  ריבונו  לך  'תודה  אומר 
שמים שגור בפי כל. שזה הרי מה שהרפואה 

מביאה לאמונה.

החסידים,  זקני  אצל  המנהג  שהיה  כפי 
בענין,  בעצמם  מתייגעים  היו  שבתחילה 
הרבי  את  כך  על  שואלים  היו  מכן  ולאחר 
האברכים.  של  מדריכם  אז  שהיה  האמצעי 

באה  שאמונה  להם  ענה  האמצעי  והרבי 
בתחילה. ראיה לכך, שהרי רבנו הזקן אמר 
מיכלא דמהימנותא בלילה הראשון, ומיכלא 

דאסותא בלילה השני. 

אם  הוא:  שההבדל  הסביר  האמצעי  והרבי 
בתחילה  הרי  האמונה,  את  מביאה  הרפואה 
היו חולים וקיבלו רפואה. מה שאין כן להיפך, 

לא נהיים לכתחילה חולים. 

שאלו החסידים, אם הדבר גם בגשמיות? וענה 
וברוחניות.  בגשמיות  האמצעי  הרבי  להם 
מובדלת  הגשמיות  אין  ישראל  בבני  שכן 
בגשמיות  נמשך  מרוחניות  כי  מהרוחניות, 

ומגשמיות עושים רוחניות.
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ז
שתיה אחר אפיקומן

ביאור בהכינוי של המצה מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא 

ויזהר שלא ישתה אחר אפיקומן. )רי"ף – כן כתב בחק יעקב ובמ"מ בשו"ע רבינו סתע"ח. 
אבל צ"ע וכמ"ש בפרמ"ג בא"א רסתע"ח(. שלא יבטל טעם האפיקומן )כן משמע מהב"י 
יאכל אחר האפיקומן ובפרט  ורמ"א ר"ס תפ"א(. לכאורה צ"ע: א( הו"ל להזהיר שלא 
ב(  ותפ"א.  תע"ח  סי'  כליהם  ונושאי  ושו"ע  בטור  כמ"ש  השתי',  מן  חמורה  שאכילה 
הול"ל ואסור לשתות, או ואין לשתות אחר אפיקומן, וכמ"ש כל הפוסקים. ומהו פי' ויזהר 
שלא ישתה. ג( אזהרה זו הו"ל לכתוב אחר גמר דיני אכילת האפיקומן, כיון שזמנה אחרי 
זה. וי"ל: פירוש ויזהר שלא ישתה, היינו ע"י שישתדל שלא יהי' צמא. ובזה מובן כל 
הנ"ל: א( לא הוצרך להזהיר על אכילה, כיון דבלאה"כ האפיקומן צריך להיות נאכל על 
השובע. ב( לא בא להשמיענו דין איסור אכילה ושתיה אחר האפיקומן, כי מקום הדינים 
הוא בשו"ע ולא בסידור. ורק הנהגות הסדר קמ"ל, שישתה, באופן שלא יצמא אח"כ. 
ג( מובן שזהירות זו זמנה היותר אחרון הוא סמוך לאכילת האפיקומן וקודם לה, ולכן 
כתבה סמוך וקודם לתיבות ויאכל. - באופן אחר קצת י"ל: אם לא ישתדל שלא יצמא, 
ויתאב הרבה לשתות הרי יתירו לו לעבור על דעת קצת פוסקים ולשתות שאר משקין 
ישתה  שלא  )סתפ"א ס"א, בשו"ע רבינו( ולכן מזהירין ע"ז, משא"כ באכילה. שויזהר 
אחר אפיקומן. מעיקר הדין אין איסור כו' והאוכל ושותה )בליל ב'( אין עליו כלום אלא 
שנמצא מוציא עצמו מכלל המהדרין ועובר על דברי חכמים שאמרו לעולם אל יוציא 
ברור עד  פס"ד  הכלל )אדה"ז בשו"ע סתפ"א סוס"א - משבה"ל וכו'(.  מן  עצמו  אדם 

כמה מחוייב כאו"א בהידור מצוה אפילו כשאינו מעיקר הדין ואין עליו כלום!



דיני  את  מתאר  כאשר   - אדה"ז  בסידור 
"ויזהר שלא  וז"ל  אכילת האפיקומן - כתב 
לבאר  נעמד  הרבי  אפיקומן"  אחר  ישתה 
משפט זה, ומראה את הדיוק הנפלא הקיים 

בדברי רבינו הזקן.

כן   – )רי"ף  אפיקומן  אחר  ישתה  שלא  ויזהר 
כתב בחק יעקב ובמ"מ בשו"ע רבינו סתע"ח. 

אבל צ"ע וכמ"ש בפרמ"ג בא"א רסתע"ח(. 

שבכמה  בסוגריים:  הדברים  כוונת   -[
לכך שאסור  כמקור  הרי"ף  הובא  מהספרים 
לשתות אחר האפיקומן. אך צ"ע על זה כי 
זה  על  העיר  וכבר  ברי"ף.  כך  משמע  אין 

ה'פרי מגדים' כמצויין כאן[ 

ומבאר הרבי טעם הזהירות:

שלא יבטל טעם האפיקומן )כן משמע מהב"י 
ישנן  הדברים:  לחידוד  תפ"א(.  ר"ס  ורמ"א 
האפיקומן  באיסור השתיה אחר  דעות  שתי 

)ראה שוע"ר סי' תפא ס"א(: 

דעה א' - אסור לשתות אחר האפיקומן יין 
בלבד, מחשש שמא ישתכר ולא יוכל לעסוק 
בסיפור יציאת מצרים כל הלילה. דעה ב' – 
אסור לשתות כל משקין )חוץ ממים( מאחר 

והם מעבירים את טעם המצה מן הפה.

על כן מדגיש כאן הרבי שטעם איסור השתיה 
הוא מחמת שלא יעביר את טעם האפיקומן. 

שלפי"ז אסור לשתות את כל המשקין. 

סגנון  על  קשה  שעדיין  הרבי  אומר  אמנם, 
לשונו של רבינו הזקן כאן:

האפיקומן  אחר  יאכל  שלא  להזהיר  הו"ל  א( 
כמ"ש  השתי',  מן  חמורה  שאכילה  ובפרט 
בטור ושו"ע ונושאי כליהם סי' תע"ח ותפ"א. 

ב( הול"ל ואסור לשתות, או ואין לשתות אחר 
אפיקומן, וכמ"ש כל הפוסקים. ומהו פי' ויזהר 
שלא ישתה. ג( אזהרה זו הו"ל לכתוב אחר גמר 

דיני אכילת האפיקומן, כיון שזמנה אחרי זה.

כפי שנתבאר, טעם איסור השתיה הוא, בכדי 
שלא יעביר את טעם המצה מן הפה. לפי זה, 
את  גם  לאסור  )א(  צריך  היה  הרבי,  שואל 
האכילה. )ב( לומר זאת בלשון 'איסור' ולא 
צריך  היה  )ג(  בעלמא.  'זהירות'  בלשון  רק 
אכילת  לאחר   – במקומו   – זה  דין  לכתוב 

האפיקומן.

בלשון  דיוק  באמצעות  הרבי  זאת  ומבאר 
אדה"ז:

ע"י  היינו  ישתה,  שלא  ויזהר  פירוש  וי"ל: 
שישתדל שלא יהי' צמא. ובזה מובן כל הנ"ל: 

א( לא הוצרך להזהיר על אכילה, כיון דבלאה"כ 
האפיקומן צריך להיות נאכל על השובע. ב( לא 
בא להשמיענו דין איסור אכילה ושתיה אחר 
ולא  בשו"ע  הוא  הדינים  מקום  כי  האפיקומן, 
שישתה,  קמ"ל,  הסדר  הנהגות  ורק  בסידור. 
שזהירות  מובן  ג(  אח"כ.  יצמא  שלא  באופן 
לאכילת  סמוך  הוא  אחרון  היותר  זמנה  זו 
האפיקומן וקודם לה, ולכן כתבה סמוך וקודם 

לתיבות ויאכל. 

מטרתו של רבינו הזקן בסידורו היא – לא 
לכתוב את ההלכות, אלא – לכתוב את סדר 
ההנהגה הראויה על מנת לקיים את ההלכות 

כנדרש.

מלשתות  להישמר  האדם  שיוכל  מנת  על 
אחרי האפיקומן, עליו לשתות קודם אכילתו 
אין  אולם  מכן.  לאחר  יצמא  שלא  באופן 
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לאכול  ירצה  שאדם  רגיל(  )באופן  חשש 
אחרי האפיקומן. שהרי, האפיקומן נאכל על 

השובע. וזאת כוונת רבינו כאן. 

ע"כ )א( לא כתב את איסור האכילה )ב( כתב 
האדם  שיתכונן  היינו,  אזהרה.  בלשון  זאת 
)ג( כתב זאת לפני  וידאג לכך שלא יצמא. 
האדם  יוכל  שאכן  כדי  האפיקומן,  אכילת 
לשים לב לפרט זה מבעוד מועד ולהתכונן 

לכך כראוי. 

ומוסיף הרבי ביאור נוסף )באופן אחר( מדוע 
לא ציין רבינו הזקן את איסור האכילה:

- באופן אחר קצת י"ל: אם לא ישתדל שלא 
לו  יתירו  הרי  לשתות  הרבה  ויתאב  יצמא, 
שאר  ולשתות  פוסקים  קצת  דעת  על  לעבור 
ולכן  רבינו(  בשו"ע  ס"א,  )סתפ"א  משקין 

מזהירין ע"ז, משא"כ באכילה.

ההלכות  את  מביאים  ההלכה  בספרי 
הפסוקות. אין כל כך התעסקות עם הדרכה 
כן,  על  ההלכה.  לקיים את  האדם  על  כיצד 
לא טרח אדה"ז לפרט אשר יש לאכול קודם 
האפיקומן על מנת שלא ירעב האדם אחרי 

אכילתו ואזי לא יוכל לאכול כבר.

הענין  האפיקומן,  אחרי  שתיה  לגבי  אולם, 
כנ"ל  בדבר  מחלוקת  שיש  כיון  שונה.  הוא 
ניתן להקל בזה בשעת הדחק. וכפי שכותב 
כגון  הרבה  "...לצורך  )שם(  בשוע"ר  רבינו 

לשתות  הרבה  שתאב  או  איסטניס  שהוא 
לו  להתיר  הראשונה  סברא  על  לסמוך  יש 

לשתות שאר המשקין שאינן משכרין".

באם  הלכתית  מינה  נפקא  יש  שבזה  הרי 
ישתה,  באם  שהרי  לאו.  ובאם  קודם  ישתה 
ההלכה תפסוק לו שאסור לו לשתות לאחר 
מכן. ובאם לאו, פסיקת ההלכה תהיה שמותר 
לכתוב  אדה"ז  טרח  כן  על  לשתות.  לו 
שלו  שהשתיה  כיון  שתיה,  לגבי  זו  הוראה 
או לחילופין אי השתיה שלו תוביל לפסיקה 

הלכתית שונה.

ומסיים הרבי:

ויזהר שלא ישתה אחר אפיקומן. מעיקר הדין 
אין  ב'(  )בליל  ושותה  והאוכל  כו'  איסור  אין 
מכלל  עצמו  מוציא  שנמצא  אלא  כלום  עליו 
שאמרו  חכמים  דברי  על  ועובר  המהדרין 
לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל )אדה"ז 
בשו"ע סתפ"א סוס"א - משבה"ל וכו'(. פס"ד 
מצוה  בהידור  כאו"א  מחוייב  כמה  עד  ברור 

אפילו כשאינו מעיקר הדין ואין עליו כלום!

אדה"ז  דברי  את  הרבי  מביא  זו,  בפיסקא 
ביאורים  או  תוספות  ללא  ערוך,  בשולחן 
הלכתיים. אלא, - כדרכו של כ"ק אד"ש - 
כדי לחנכנו ולהדרכינו שוב ושוב, עד כמה 
מקיום  ופרט  פרט  וכל  מצוה  הידור  נוגע 

המצוות הקלות והחמורות זה כזה.
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לימוד הלכות ערב פסח 
שחל בשבת

בשיחות רבות מקביעות כעין זו, עורר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על חשיבות 
יוצא מן הכלל. לקט  ידי כל אחד ואחת ללא  זו, על  לימוד ההלכות המיוחדות לשנה 

מדברי קדשו

. . כאשר מגיע זמן מיוחד בשנה – אזי יש ללמוד את ההלכות השייכות לזמן זה, הענינים 
שהזמן גרמא – הלכות המועד במועדו; וכדאיתא בגמרא בסיום מסכת מגילה, ואדה"ז מביא 
זאת בשו"ע שלו )ריש הל' פסח(, שיש ללמוד "הלכות חג בחג". ולא ללמדם מיד קודם החג, 

או בחג עצמו, אלא, כפי הדין שיש ללמוד הלכות הרגל "שלשים יום לפני הרגל".

ועד"ז מובן בנוגע לענינים המיוחדים שבשנה זו – שיש ללמוד את ההלכות השייכות לענינים 
אלו.

ההלכות המיוחדות שיש ללמוד בשנה זו, כיון שענינים אלו ה"ה במיוחד בשנה זו, הם:

. . ההלכות בנוגע לערב פסח בשנה זו – שהרי בקביעות שנה זו ערב פסח חל בשבת. אשר, 
בכלל, יש לקיים את ביעור חמץ ובדיקת חמץ בערב פסח; ובשנה זו ישנם בזה כמה דינים, 

בנוגע לביעור חמץ ובדיקת חמץ, וכן בנוגע להכנות לסדר וכו'.

. . ההוראה בפועל היא – שצ"ל הוספה בלימוד התורה, בענינים המיוחדים שבשנה זו, וכן 
בלימוד כל הענינים שבתורה:



כאשר אומרים לו, שמכיון שישנם ענינים מיוחדים בשנה זו, לכן, עליו ללמוד את ההלכות 
השייכות לענינים אלו – טוען הוא, שברצונו לצאת ידי חובתו בלימוד ההלכות בקיצור שו"ע, 

או בשו"ע!

אך, הרי, כדי לדעת את ההלכות לאשורן – מוכרחים ללמוד ענינים נוספים, בנוסף להלכות 
)כמדובר כמ"פ(:

כאשר לומדים את ההלכות בלבד, "מורין הלכה מתוך משנתן" – אזי ה"ז ענין של "מבלי 
עולם" )כדאיתא בגמרא, ומובא באדה"ז(; היינו, שיש ללמוד את המקורות וכו', ואת טעמי 

ההלכות.

. . ונוסף על הטעמים, יש ללמוד גם עוד ענינים וסוגיות – "ולדמות דבר לדבר", להשוות בין 
הלכות אלו והלכות אחרות, וגם ענין זה מוסיף בההלכות הנלמדות . . ומזה מובן, שכאשר 
נוספת ההוספה בלימוד התורה בענינים המיוחדים שבשנה זו, מוכרחת לבוא עי"ז גם הוספה 

בלימוד התורה בכלל – בכל הענינים שבתורה )לא רק הענינים המיוחדים(.
)משיחת ש"פ משפטים תשמ"א(

בשנה זו ישנו ענין מיוחד – שערב פסח חל בשבת, ואזי מיתוספות כמה הלכות מיוחדות 
שאינן בכל השנים. דמכיון ש"רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" 

– לכן, הוקבעה שנה זו באופן שערב פסח חל בשבת, שאזי מיתוספות הלכות מיוחדות.

החג  הלכות  בלימוד  מתחילים  החג"  קודם  יום  ש"שלושים  הדין  ישנו  הרי  שנה  בכל  ואם 
להיות  שצריכה  בהם,  הורגלו  שלא  חדשים  ענינים  מיתוספים  כאשר  זו,  בשנה  עאכו"כ   –

ההשתדלות בנוגע ללימוד הלכות החג וכו'.
)משיחת ש"פ מצורע תשמ"א(

הוא לומד בישיבה או בכולל ריבוי שנים, ולומד בהתמדה ושקידה; אך, כאשר מגיע ל"המעשה 
אשר יעשון", עליו לדעת כיצד לנהוג בערב פסח שחל בשבת – איננו יודע כיצד לנהוג!

וכאן לא יעזור לו לטלפן לרב וכו', שהרי בשבת אסור לטלפן, ולא תמיד ביכלתו לשער 
מראש את כל השאלות שיתעוררו אצלו במשך השבת.

. . ואיננו יכול לטעון, שילמד את ההלכות בזמן אחר – שהרי ישנן הלכות הקשורות עם הזמן 
דערב פסח שחל בשבת, וזמן זה מגיע, אם ירצה בכך ואם לאו; ובמילא, אינו יכול לטעון 
שכאשר הדבר יגיע לידי שאלה בפועל, ולא ידע מה לעשות, ילך ללמוד את ההלכות – שהרי 

עד אז יעבור הזמן!
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ומזה מובן, שאין כל ברירה אחרת – והוא מוכרח ללמוד את כל ההלכות הקשורות עם שו"ע 
או"ח, ואזי ידע "את המעשה אשר יעשון" בנוגע לכל ענין.

אמנם, ישנם כאלו המרוממים מכל ענינים אלו: הוא יושב ולומד תורה, ומקיים מצוות, ואינו 
יודע כלל שישנו ענין כלשהו )בנוגע לשו"ע או"ח( שיש להבהיר! ולאחר מכן טוען הוא שהוא 

נמצא בד' אמות של הלכה, בד' אמות של תפלה, ובד' אמות של פנימיות התורה!

אומרים לו: אמנם הכל טוב ויפה, הינך יהודי טוב ויפה )"ביסט ַא גוטער איד און ַא פיינער 
וועלט קען פַאר דיר  )"און די גַאנצע  איד"(, וכל העולם כולו לא יכול לצאת ידי חובתך 
זיין"( – אך עליך לדעת, שבעוד עשרים וארבע שעות יתחיל היום דערב פסח  יוצא  ניט 
שחל בשבת הגדול, ועליך הציווי מנותן התורה ומַצוה המצוות, מלך מלכי המלכים הקב"ה, 
שתתנהג באופן מסויים, כדי שהענין דשבת יהי' כהלכתו, והענין דערב פסח יהי' כהלכתו, 

ושני הענינים יהיו באופן ד"גדול" . .

במילא, מוכרח הוא ללמוד את ההלכות הקשורות בזה, כדי שידע "את המעשה אשר יעשון".
)משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"א – הובאה בהרחבה בקובץ "כי בא מועד" שי"ל על ידינו, ע"ש(
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פרק יז

ערב פסח שחל בשבת

שבת ז' ניסן

א. דרשת 'שבת הגדול': ראוי שבקביעות זו אשר "שבת הגדול" 
חלה בערב הפסח – ידרוש הרב את 'דרשת שבת הגדול' בשבת זו1. 

זו, שאין הציבור בקי  כדי להורות גם את ההלכות המיוחדות לשנה 

בהם.

יום חמישי י"ב ניסן

תענית  את  מקדימים  זו,  בקביעות  מוקדמת:  בכורות  ב. תענית 
בכורות ליום חמישי2. 

ג. קטן שנעשה 'בר מצוה' בשבת, י"ד ניסן – חייב בתענית בכורות 
כגדול )למרות שעדיין אינו 'בר מצוה'(. לכן, עליו לשמוע 'סיום' ביום 

זה כדי להיפטר מן התענית3.

ד. בדיקת חמץ: בקביעות זו מקדימים את הבדיקה ליום חמישי, 
ליל י"ג בניסן4.

ה. קודם הבדיקה מברך "על ביעור חמץ", כבכל שנה5.

1( מנהגי מהרי"ל בריש הלכות פסח, שמקדימים לדרוש בקביעות זו בשבת שלפניה 

– ז' ניסן.

2( שו"ע אדה"ז סי' תע, ז.

3( לקו"ש חי"ז, ע' 70.

4( שו"ע אדה"ז סי' תמד, א.

5( אע"פ שבשאר שנים הבודק בליל י"ג אינו מברך – שאינו הזמן שקבעו חכמים, 

שו"ע אדה"ז סי' תלו, א.
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יום שישי י"ג ניסן
ערב שבת הגדול

ו. תפילת שחרית כרגיל, ואומרים "מזמור לתודה".

חמץ  הפתיתי  את  שישי  ביום  ושורפים  מבערים  זו,  ז. בקביעות 
שמיועד  החמץ  מן  חוץ   – הנותר  החמץ  כל  את  וכן  בבדיקה  שמצא 

לאכילה בשבת. ביעור החמץ ושריפתו צריך להיות קודם חצות, וכמו 

זמנה בכל שנה6.

ח. אין אומרים את נוסח "כל חמירא" בעת שריפת החמץ, מאחר 
ואי אפשר לבטל כעת את החמץ הנמצא ברשותו, שהרי עתיד לאכול 

שיש  בסידור,  הנדפס  רצון"  ה"יהי  את  רק  לומר  יש  בשבת7.  ממנו 

לאומרו בעת השריפה8. ולמחרת בשבת, יבטל את החמץ ויאמר רק 

את נוסח "כל חמירא".

ט. יש לבער את כל החמץ שקיים בבית, ולהשאיר רק את החמץ 
שנצרך עבור שתי סעודות השבת9.

שבהם,  מהחמץ  וכדומה  שבחצר  האשפה  פחי  את  לרוקן  י. יש 
בערב שבת.

יא. יש להצניע את מאכלי החמץ שנותרים ברשותו – כדי שלא 
יטלו מהם הילדים ויפוררו ברחבי הבית וכדומה10.

6( אע"פ שזמן הביעור והביטול הוא רק למחרת ביום השבת, מ"מ כדי שלא יבואו 

לידי טעות בשאר שנים יש לבער החמץ כזמנה בכל שנה, שו"ע אדה"ז סי' תמד, ה. 

שנה  בכל  כמו  ולא  חצות,  עד  לבערו  שאפשר  משמע  אדה"ז  של  מלשונו  אמנם, 

שמבערים אותו בשעה חמישית. עיי"ש.

7( שו"ע אדה"ז סי' תמד, ו.

8( כך נראה לדייק מלשון אדה"ז בסידור שכתב לפני ה'יהי רצון', "ובשעת שריפת 

החמץ יאמר זה". כך גם משמע מתוכן הבקשה בתפילה זו, ששייכת לשריפת חמץ. וכ"כ 

בקנה בושם פי"ב ס"ח. ובספר ערב שבת שחל בשבת להרב צבי כהן, פ"ז ס"ד.

9( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תמד, ב.

10( משנ"ב סי' תמד סק"ג.
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יב. אחר שריפת החמץ בערב שבת, מצד הדין מותר לאכול עוד כל 
חמץ שירצה. אמנם, כיוון שכבר עשה בדיקת חמץ והבית כבר מוכן 

לחג, יש להיזהר באכילת החמץ שלא יפלו ממנו פירורים וכדומה. 

יג. שנים מקרא ואחד תרגום: אומרים 'שנים מקרא ואחד תרגום' 
כבכל ערב שבת.

הפרשת חלה, תרומות ומעשרות

יד. אין להפריש חלה, וכן תרומות ומעשרות – בשבת ויום טוב11. 
לכן, יש לזכור להפריש חלה12 מן המצות – באם עדיין לא הופרשו, 

וכן לעשר את הדברים הצריכים מעשר.

הכנות כלליות

כניסת  עד   – החג  לכבוד  ציפרנים  וליטול  להסתפר  טו. מותר 
השבת. בשונה מערב פסח, שמותר לעשות זאת רק עד חצות13.

טז. יש לוודא שהמקרר מוכן במצב 'שבת', עבור יומיים רצופים.

מעל  שישנם  התוויות  את  שבת,  כניסת  לפני  לפתוח  יז. כדאי 
הפקקים של בקבוקי היין, וכן את הפקקים העשויים ממתכת14. אם לא 

פתחו את הבקבוקים בערב החג, ניתן לפותחם בחג15.

הכנות לחג מערב שבת

לסדר  ההכנות  הסדר.  ליל  צרכי  את  בשבת,  להכין  יח. אסור 
מתחילות רק אחרי צאת שבת. והחכם עיניו בראשו להכין כבר מערב 

שבת את כל צרכי הסדר, כדי שלא יתעכב במוצאי שבת בהכנת הסדר.

11( שו"ע אדה"ז סי' שלט, ז. סי' רס, ה.

12( ויבער את החלה קודם השבת.

13( ערב פסח שחל בשבת להרב צבי כהן פי"ב סכ"ד.

14( נחלקו הפוסקים האם מותר לפתחם בשבת. לכן, לכתחילה ראוי לעשות זאת 

בערב שבת.

15( ראה פסקי תשובות ג )ח"ב( ע' שטו.
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יב. אחר שריפת החמץ בערב שבת, מצד הדין מותר לאכול עוד כל 
חמץ שירצה. אמנם, כיוון שכבר עשה בדיקת חמץ והבית כבר מוכן 

לחג, יש להיזהר באכילת החמץ שלא יפלו ממנו פירורים וכדומה. 

יג. שנים מקרא ואחד תרגום: אומרים 'שנים מקרא ואחד תרגום' 
כבכל ערב שבת.

הפרשת חלה, תרומות ומעשרות

יד. אין להפריש חלה, וכן תרומות ומעשרות – בשבת ויום טוב11. 
לכן, יש לזכור להפריש חלה12 מן המצות – באם עדיין לא הופרשו, 

וכן לעשר את הדברים הצריכים מעשר.

הכנות כלליות

כניסת  עד   – החג  לכבוד  ציפרנים  וליטול  להסתפר  טו. מותר 
השבת. בשונה מערב פסח, שמותר לעשות זאת רק עד חצות13.

טז. יש לוודא שהמקרר מוכן במצב 'שבת', עבור יומיים רצופים.

מעל  שישנם  התוויות  את  שבת,  כניסת  לפני  לפתוח  יז. כדאי 
הפקקים של בקבוקי היין, וכן את הפקקים העשויים ממתכת14. אם לא 

פתחו את הבקבוקים בערב החג, ניתן לפותחם בחג15.

הכנות לחג מערב שבת

לסדר  ההכנות  הסדר.  ליל  צרכי  את  בשבת,  להכין  יח. אסור 
מתחילות רק אחרי צאת שבת. והחכם עיניו בראשו להכין כבר מערב 

שבת את כל צרכי הסדר, כדי שלא יתעכב במוצאי שבת בהכנת הסדר.

11( שו"ע אדה"ז סי' שלט, ז. סי' רס, ה.

12( ויבער את החלה קודם השבת.

13( ערב פסח שחל בשבת להרב צבי כהן פי"ב סכ"ד.

14( נחלקו הפוסקים האם מותר לפתחם בשבת. לכן, לכתחילה ראוי לעשות זאת 

בערב שבת.

15( ראה פסקי תשובות ג )ח"ב( ע' שטו.
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ההכנות הנדרשות בערב שבת, לצורך ליל הסדר, הם כדלהלן:

יט. מרור: יש להשרות את החסה, ולשטוף אותה היטב.

צריך לגרר את החריין קודם שבת, וישמרנו בכלי סגור היטב. אם 

שכח לעשות לגררו בערב שבת, יגוררו במוצאי שבת בשינוי – לכן, 

לא יגררו במגרדת. אך יכול לחתוך אותו עם סכין, ואפילו לחתיכות 

דקות16.

לצלותו,  שכח  אם  שבת.  בערב  ה'זרוע'  את  לצלות  יש  כ. זרוע: 
יניח בקערה חתיכת בשר מבושל הראוי לאכילה ביו"ט17.

כא. ביצה: אם שכח לבשלה בערב שבת, יכול לבשלה ביום־טוב. 

במוצאי  יכין  שכח,  אם  השבת18.  קודם  להכינה  יש  כב. חרוסת: 
שבת כמות מועטת רק לצורך הטיבול, ויעשה בשינוי קצת19.

כג. מי מלח: יש להכין את ה'מי מלח' קודם השבת. אם שכח, יכין 
לפני ה'סדר' כמות מועטת רק לצורך הטיבול.

שבת,  בערב  הסדר  צרכי  יתר  את  להכין  ראוי  הסדר:  כד. צרכי 
ניתן להתחיל  באופן שיהיו מוכנים כבר במוצאי שבת – כדי שיהיה 

את ה'סדר' מוקדם ככל האפשר.

מנחה

כה. בתפילת מנחה – אומרים "הודו" ו"פתח אליהו", כבכל ערב 
שבת.

הדלקת נרות שבת ויום טוב

מערב  לכן,  ביו"ט20.  וכדומה  שעווה  נרות  להדביק  כו. אסור 
שבת צריך להדביק הנרות שידליקו בליל החג. המשתמשים בנרונים 

16( שו"ע אדה"ז סי' תקד, ד.

17( כה"ח סי' תעג, סקס"ג. ראה בעיונים אות כד.

18( ויניחנה בקירור שלא תתקלקל.

19( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקד, ב.

20( שו"ע אדה"ז סי' תקיד, יא.
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שמוכנים להדלקה, אין צורך להכינם מערב שבת מאחר והם מותרים 

בטלטול ביום טוב לצורך הדלקת נרות.

ועליו חלה, ע"מ  גבי מגש  כז. יניח את הפמוטים עם הנרות על 
בכדי  חמץ  עליה  שאכל  המפה  את  ולהסיר  למחרת  לטלטלו  שיוכל 

להצניעה בין כלי החמץ.

כח. באם מניח את הנרות על השולחן, יש להקפיד שבערב שבת 
בזמן בין השמשות יהיה על השולחן גם דבר – שאינו מוקצה – החשוב 

יותר מהנרות, כדי שיוכל בשבת בבוקר לטלטל את השולחן ולנקות 

את הרצפה שתחת השולחן21.

התבשילים והכלים בשבת זו

מבחינה  והן  הלכתית  מבחינה  הן  שבת  סעודות  לקיים  כט. כדי 
מעשית, יש לנקוט בכמה זהירויות על מנת שלא ישאר חמץ בבית, וכן 

למנוע מגע של חמץ וכליו בכלי פסח, כדלקמן:

לקחת חמץ שאינו  ומומלץ  לוקחים מצה22.  אין  ל. ללחם משנה 
הלחם  כמות  את  בדיוק  לחשב  יש  וכדומה.  פיתות  כגון,   – מתפורר 

שבת  סעודת  לאחר  בבית  חמץ  ישאר  שלא  כדי  לסעודה,   שנצרך 

בבוקר.

לא. אין מבשלים לשבת זו מאכלי חמץ שדרכם לידבק בכלים23. 
חד  לכלים   – החמץ  המאכלים של  את  בערב שבת,  להעביר  מומלץ 

פעמיים.

21( השולחן נעשה בסיס לנרות, ואזי הוא נחשב ל'מוקצה' שהרי הוא 'בסיס לדבר 

האסור'. אע"פ שהפמוטים על המגש ולא על השולחן ממש. שו"ע אדה"ז סי' ש"ט ס"ד, 

ש"י סט"ז. וראה שו"ת אג"מ חאו"ח סי' נא.

22( כיוון שאסור לאכול מצה בערב פסח. שו"ע אדה"ז סי' תעא, ד.

23( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תמד, ח. שהרי יצטרך להדיחן בשבת אחר האכילה והדחה 

זו אסורה שאינה לצורך השבת.
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ההכנות הנדרשות בערב שבת, לצורך ליל הסדר, הם כדלהלן:

יט. מרור: יש להשרות את החסה, ולשטוף אותה היטב.

צריך לגרר את החריין קודם שבת, וישמרנו בכלי סגור היטב. אם 

שכח לעשות לגררו בערב שבת, יגוררו במוצאי שבת בשינוי – לכן, 

לא יגררו במגרדת. אך יכול לחתוך אותו עם סכין, ואפילו לחתיכות 

דקות16.

לצלותו,  שכח  אם  שבת.  בערב  ה'זרוע'  את  לצלות  יש  כ. זרוע: 
יניח בקערה חתיכת בשר מבושל הראוי לאכילה ביו"ט17.

כא. ביצה: אם שכח לבשלה בערב שבת, יכול לבשלה ביום־טוב. 

במוצאי  יכין  שכח,  אם  השבת18.  קודם  להכינה  יש  כב. חרוסת: 
שבת כמות מועטת רק לצורך הטיבול, ויעשה בשינוי קצת19.

כג. מי מלח: יש להכין את ה'מי מלח' קודם השבת. אם שכח, יכין 
לפני ה'סדר' כמות מועטת רק לצורך הטיבול.

שבת,  בערב  הסדר  צרכי  יתר  את  להכין  ראוי  הסדר:  כד. צרכי 
ניתן להתחיל  באופן שיהיו מוכנים כבר במוצאי שבת – כדי שיהיה 

את ה'סדר' מוקדם ככל האפשר.

מנחה

כה. בתפילת מנחה – אומרים "הודו" ו"פתח אליהו", כבכל ערב 
שבת.

הדלקת נרות שבת ויום טוב

מערב  לכן,  ביו"ט20.  וכדומה  שעווה  נרות  להדביק  כו. אסור 
שבת צריך להדביק הנרות שידליקו בליל החג. המשתמשים בנרונים 

16( שו"ע אדה"ז סי' תקד, ד.

17( כה"ח סי' תעג, סקס"ג. ראה בעיונים אות כד.

18( ויניחנה בקירור שלא תתקלקל.

19( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקד, ב.

20( שו"ע אדה"ז סי' תקיד, יא.
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שמוכנים להדלקה, אין צורך להכינם מערב שבת מאחר והם מותרים 

בטלטול ביום טוב לצורך הדלקת נרות.

ועליו חלה, ע"מ  גבי מגש  כז. יניח את הפמוטים עם הנרות על 
בכדי  חמץ  עליה  שאכל  המפה  את  ולהסיר  למחרת  לטלטלו  שיוכל 

להצניעה בין כלי החמץ.

כח. באם מניח את הנרות על השולחן, יש להקפיד שבערב שבת 
בזמן בין השמשות יהיה על השולחן גם דבר – שאינו מוקצה – החשוב 

יותר מהנרות, כדי שיוכל בשבת בבוקר לטלטל את השולחן ולנקות 

את הרצפה שתחת השולחן21.

התבשילים והכלים בשבת זו

מבחינה  והן  הלכתית  מבחינה  הן  שבת  סעודות  לקיים  כט. כדי 
מעשית, יש לנקוט בכמה זהירויות על מנת שלא ישאר חמץ בבית, וכן 

למנוע מגע של חמץ וכליו בכלי פסח, כדלקמן:

לקחת חמץ שאינו  ומומלץ  לוקחים מצה22.  אין  ל. ללחם משנה 
הלחם  כמות  את  בדיוק  לחשב  יש  וכדומה.  פיתות  כגון,   – מתפורר 

שבת  סעודת  לאחר  בבית  חמץ  ישאר  שלא  כדי  לסעודה,   שנצרך 

בבוקר.

לא. אין מבשלים לשבת זו מאכלי חמץ שדרכם לידבק בכלים23. 
חד  לכלים   – החמץ  המאכלים של  את  בערב שבת,  להעביר  מומלץ 

פעמיים.

21( השולחן נעשה בסיס לנרות, ואזי הוא נחשב ל'מוקצה' שהרי הוא 'בסיס לדבר 

האסור'. אע"פ שהפמוטים על המגש ולא על השולחן ממש. שו"ע אדה"ז סי' ש"ט ס"ד, 

ש"י סט"ז. וראה שו"ת אג"מ חאו"ח סי' נא.

22( כיוון שאסור לאכול מצה בערב פסח. שו"ע אדה"ז סי' תעא, ד.

23( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תמד, ח. שהרי יצטרך להדיחן בשבת אחר האכילה והדחה 

זו אסורה שאינה לצורך השבת.
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לב. יש המבשלים את כל מאכלי השבת שאינם חמץ, בכלים של 
אוכלים  החלה  את  אלו24.  כלים  עם  רק  הסעודה  את  ואוכלים  פסח. 

בתחילת הסעודה במקום אחר, כגון חצר או מרפסת. אחר כך, ממשיכים 

את הסעודה ללא פת בתוך הבית25. כדאי להזדרז עם אכילת הפת, כדי 

שלא יתרבו פירורים על בגדי הילדים – ויתפזרו ברחבי הבית.

שיראו  לב  לשים  יש  לבית,  מחוץ  החלה  את  אוכלים  לג. כאשר 
את הנרות בעת הקידוש. כמו כן יש לעשות את הקידוש במקום שבו 

אוכלים את החלה, כדי שיהיה 'קידוש במקום סעודה'.

לד. אם בישל את מאכלי השבת בכלי פסח ורוצה להעבירם בעודם 
חמים לכלי החמץ – מעיקר הדין הדבר מותר26, אולם כדי למנוע מגע 

בין הכלים – כדאי להעביר את המאכלים לכלי חד פעמי וממנו לכלי 

החמץ.

לאכילה,  המיועד  במקום  רק  לאכול  צריך  הסעודה  לה. במשך 
ובמיוחד להשגיח על הילדים הקטנים שלא יפוררו ויפזרו חמץ בשאר 

המקומות בבית.

)געפילטע  מצה  פירורי  עם  מאכלים  זו  בשבת  לאכול  לו. מותר 
פיש, קניידלאך(, אפילו למנהגנו שנזהרים ממצה שרויה בפסח27 )אלא 

שאין לבשלם בכלי הפסח(.

24( אם משאיר מכלי החמץ גביע לקידוש וסכין לפרוס החלה, יזכור להניחם בין כלי 

החמץ המכורים לגוי לפני זמן איסור חמץ.

25( כאשר אוכלים את הלחם מחוץ לבית, רצוי לצאת מידי ספק, ולברך ברכת המזון 

פרטי  לחם.  ללא  בבית,  הסעודה  את  להמשיך  ניתן  מכן,  לאחר  הלחם.  אכילת  במקום 

הדינים בעניין מעבר צצקום למקום בשעת הסעודה, ראה סדר ברכות הנהנין, פרק ט.

26( לכתחילה יחכה שהתבשיל יצטנן, או שיערה מכלי של פסח לכלי שני של פסח 

– וממנו לכלי החמץ. בדיעבד, אינו אוסר את הכלי של פסח. 

והידיים  אולם, ראוי שלא להשתמש בפסח בכלים שעירו מהם לכלי חמץ. מאחר 

עסקניות הן ונוגעות בחמץ שאוכלים, ויש לחוש שמא נשאר פירור חמץ כלשהוא על 

הכלים. לכן לכתחילה – יש להעביר לכלים חד פעמיים.

27( ערב שבת שחל בשבת להרב צבי כהן פ"ח סט"ו, פכ"א ס"ה.

145פרק יז - ערב פסח שחל בשבת

שבת י"ד ניסן

תפילת שחרית

לאכול  שיספיקו  כדי  שחרית,  להתפלל  מקדימים  זו,  לז. בשבת 
סעודת שבת לפני סוף זמן אכילת חמץ28, ואין ל'בעל תפילה' ול'בעל 

קורא' להאריך יותר מידי, שתהא שהות ללכת לבתיהם ולסיים בזמן29. 

אך יזהרו שלא להתפלל בחפזון ובמרוצה30.

לח. מפטירים "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" )מלאכי ג'(, 
לפי שכתוב שם "הביאו את המעשר אל בית האוצר", וערב פסח )של 

שנה ד' וז' לשמיטה( הוא זמן ביעור המעשרות31.

אחר הסעודה ביום

לט. במשך יום השבת – מנהגנו שלא לאכול מכל המינים הנכנסים 
בחרוסת ומרור, עד אחר הכורך בליל הסדר32.

מ. יש לסיים עם אכילת החמץ עד סוף שעה רביעית. 

חמץ(  ביעור  זמן  )סוף  חמישית  שעה  לפני  הסעודה,  מא. אחר 
את  ויוציא  הפירורים  את  יטאטא33  עליה,  שאכלו  המפה  את  יפנה   –

לגוי,  הנמכרים  כלי החמץ  בין  את המטאטא  יניח  החמץ מרשותו34. 

ויבדוק שלא נשארו עוד כלים של חמץ מחוץ למקום שנמכר לגוי.

28( ראה מש"כ המהרי"ל הל' שבת הגדול סקי"א, "משכימין וממהרין לבית הכנסת 

להתפלל". וכ"כ במשנ"ב סי' תמד סק"ד.

29( שוע"ר תמד, ז.

30( בא"ח, שנה א פ' צו, הלכות ערב פסח בשבת סעי' ב.

31( שו"ע אדה"ז סי' תל, ג.

32( ספר המנהגים ע' 37.

33( משנ"ב סי' תמד סקט"ו.

ויוצאים  וכך גם נפגמים  34( שו"ע אדה"ז סי' תמד, ט. ואפשר להשליכם לאסלה 

מרשותו.
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לב. יש המבשלים את כל מאכלי השבת שאינם חמץ, בכלים של 
אוכלים  החלה  את  אלו24.  כלים  עם  רק  הסעודה  את  ואוכלים  פסח. 

בתחילת הסעודה במקום אחר, כגון חצר או מרפסת. אחר כך, ממשיכים 

את הסעודה ללא פת בתוך הבית25. כדאי להזדרז עם אכילת הפת, כדי 

שלא יתרבו פירורים על בגדי הילדים – ויתפזרו ברחבי הבית.

שיראו  לב  לשים  יש  לבית,  מחוץ  החלה  את  אוכלים  לג. כאשר 
את הנרות בעת הקידוש. כמו כן יש לעשות את הקידוש במקום שבו 

אוכלים את החלה, כדי שיהיה 'קידוש במקום סעודה'.

לד. אם בישל את מאכלי השבת בכלי פסח ורוצה להעבירם בעודם 
חמים לכלי החמץ – מעיקר הדין הדבר מותר26, אולם כדי למנוע מגע 

בין הכלים – כדאי להעביר את המאכלים לכלי חד פעמי וממנו לכלי 

החמץ.

לאכילה,  המיועד  במקום  רק  לאכול  צריך  הסעודה  לה. במשך 
ובמיוחד להשגיח על הילדים הקטנים שלא יפוררו ויפזרו חמץ בשאר 

המקומות בבית.

)געפילטע  מצה  פירורי  עם  מאכלים  זו  בשבת  לאכול  לו. מותר 
פיש, קניידלאך(, אפילו למנהגנו שנזהרים ממצה שרויה בפסח27 )אלא 

שאין לבשלם בכלי הפסח(.

24( אם משאיר מכלי החמץ גביע לקידוש וסכין לפרוס החלה, יזכור להניחם בין כלי 

החמץ המכורים לגוי לפני זמן איסור חמץ.

25( כאשר אוכלים את הלחם מחוץ לבית, רצוי לצאת מידי ספק, ולברך ברכת המזון 

פרטי  לחם.  ללא  בבית,  הסעודה  את  להמשיך  ניתן  מכן,  לאחר  הלחם.  אכילת  במקום 

הדינים בעניין מעבר צצקום למקום בשעת הסעודה, ראה סדר ברכות הנהנין, פרק ט.

26( לכתחילה יחכה שהתבשיל יצטנן, או שיערה מכלי של פסח לכלי שני של פסח 

– וממנו לכלי החמץ. בדיעבד, אינו אוסר את הכלי של פסח. 

והידיים  אולם, ראוי שלא להשתמש בפסח בכלים שעירו מהם לכלי חמץ. מאחר 

עסקניות הן ונוגעות בחמץ שאוכלים, ויש לחוש שמא נשאר פירור חמץ כלשהוא על 

הכלים. לכן לכתחילה – יש להעביר לכלים חד פעמיים.

27( ערב שבת שחל בשבת להרב צבי כהן פ"ח סט"ו, פכ"א ס"ה.
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שבת י"ד ניסן

תפילת שחרית

לאכול  שיספיקו  כדי  שחרית,  להתפלל  מקדימים  זו,  לז. בשבת 
סעודת שבת לפני סוף זמן אכילת חמץ28, ואין ל'בעל תפילה' ול'בעל 

קורא' להאריך יותר מידי, שתהא שהות ללכת לבתיהם ולסיים בזמן29. 

אך יזהרו שלא להתפלל בחפזון ובמרוצה30.

לח. מפטירים "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" )מלאכי ג'(, 
לפי שכתוב שם "הביאו את המעשר אל בית האוצר", וערב פסח )של 

שנה ד' וז' לשמיטה( הוא זמן ביעור המעשרות31.

אחר הסעודה ביום

לט. במשך יום השבת – מנהגנו שלא לאכול מכל המינים הנכנסים 
בחרוסת ומרור, עד אחר הכורך בליל הסדר32.

מ. יש לסיים עם אכילת החמץ עד סוף שעה רביעית. 

חמץ(  ביעור  זמן  )סוף  חמישית  שעה  לפני  הסעודה,  מא. אחר 
את  ויוציא  הפירורים  את  יטאטא33  עליה,  שאכלו  המפה  את  יפנה   –

לגוי,  הנמכרים  כלי החמץ  בין  את המטאטא  יניח  החמץ מרשותו34. 

ויבדוק שלא נשארו עוד כלים של חמץ מחוץ למקום שנמכר לגוי.

28( ראה מש"כ המהרי"ל הל' שבת הגדול סקי"א, "משכימין וממהרין לבית הכנסת 

להתפלל". וכ"כ במשנ"ב סי' תמד סק"ד.

29( שוע"ר תמד, ז.

30( בא"ח, שנה א פ' צו, הלכות ערב פסח בשבת סעי' ב.

31( שו"ע אדה"ז סי' תל, ג.

32( ספר המנהגים ע' 37.

33( משנ"ב סי' תמד סקט"ו.

ויוצאים  וכך גם נפגמים  34( שו"ע אדה"ז סי' תמד, ט. ואפשר להשליכם לאסלה 

מרשותו.
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מב. ישטוף פיו היטב וינקה שיניו, מכל חשש חמץ35. וטוב לעשות 
זאת במקום שאינו מוכשר לפסח ואין בו כלי פסח – כגון באמבטיה.

מג. יכול לנקות את השיניים ע"י קיסם שיניים בעדינות, רק באם 
יודע בבירור שלא יצא דם. אין לנקות את השינים במברשת שיניים 

ובמשחה36.

מד. יש לבער את החמץ הנמצא ברשותו, הביעור בשבת ייעשה 
באמצעות חומרים חזקים הפוגמים את החמץ כאקונומיקה וכדומה. 

מה. במקרה שנשאר לו כמות גדולה של חמץ ואינו יכול להיפטר 
ממנה בקלות, יניחינו בתוך המקום שנמכר לגוי למשך החג. 

מו. אין להניח את החמץ בפח הביתי – מאחר וזה עדיין ברשותו37.

והמנג'ט  כיסיו  את  ובפרט  בהם  שלבוש  הבגדים  את  מז. ינער 
שבמכנסיים שיתכן שנפלו לתוכו פירורים מהסעודה.

מח. כל שעה חמישית החמץ אסור באכילה אך מותר בהנאה, לכן 
זהירות  צריך  אמנם  עליו38.  שמזונותיו  חיים  לבעלי  חמץ  לתת  יכול 

יתרה שלא יפוררו החמץ במקומות שונים.

מוקצה  ונעשה  בהנאה,  אסור  החמץ  שישית  מט. מתחילת שעה 
ואסור בטלטול, אפילו כדי לבערו39.

נ. לפני סוף השעה החמישית יבטל את כל חמצו כדרך שמבטל 
לערב  בסידור  הנדפס  חמירא"  "כל  ויאמר  פסח,  בערב  שנה   כל 

פסח40.

35( ובפרט אם יש בהם חורים או סדקים כי חמץ בפסח במשהו, כה"ח סי' תמד, 

סקל"ב.

36( ראה בעיונים אות ט.

37( ובארץ ישראל, אין להניח גם בפח ציבורי.

38( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יג.

39( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יג.

40( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יד.

147פרק יז - ערב פסח שחל בשבת

הכנה משבת ליו"ט

נא. אסור להכין משבת ליו"ט, לכן לא יסדר בשבת מבעוד יום את 
המצות, היין ושולחן הסדר41. לא יישן בשבת ויאמר שעושה כן שיהיה 

לו כח לליל הסדר – אבל מותר לישון מבלי לומר דבר – גם אם כוונתו 

בשביל כך42. אין לגלול את הספר תורה למקום הקריאה של יום־טוב.

מנחה

נוסח  את  לומר  כדי שיהיה שהות  מנחה,  נב. מקדימים להתפלל 
ההגדה ו"סדר קרבן פסח" קודם השקיעה.

נג. אין אומרים צדקתך43.

נד. אחר התפילה אומרים את נוסח ההגדה מ"עבדים היינו" עד 
הגאולה  התחלת  הייתה  זו  שבשבת  לפי  עוונותינו",  כל  על  "לכפר 

והניסים44.

סעודה שלישית

נה. בשבת זו אי אפשר לקיים סעודה שלישית במיני מזונות כבכל 
שבת, לכן נוהגים לטעום משהו כמו: פירות דגים או בשר45, אבל לא 

יאכל הרבה כדי שיאכל בלילה את המצה לתיאבון46.

מוצאי שבת – יו"ט חג הפסח

כדי  ערבית,  תפילת  את  מיד  יתפללו  השבת  צאת  זמן  נו. אחר 
להזדרז בעריכת הסדר47.

41( בתשובות מהר"י ויי"ל סי' קצג כתב ואין לסדר השולחן לצורך הלילה. וראה 

בא"ח פ' צו סעי' ז.

42( ספר חסידים סי' רסו, ומביאו המג"א סי' רצ סק"א, משנ"ב שם סק"ד. 

43( שו"ע אדה"ז סי' תכט, ח.

44( שו"ע אדה"ז סי' תל, ב.

45( שו"ע אדה"ז סי' תמד, ג־ד.

46( שו"ע אדה"ז סי' תעא, ב.

47( ראה בעיונים אות כו.

קובץ +לימוד 70



ערב פסח146

מב. ישטוף פיו היטב וינקה שיניו, מכל חשש חמץ35. וטוב לעשות 
זאת במקום שאינו מוכשר לפסח ואין בו כלי פסח – כגון באמבטיה.

מג. יכול לנקות את השיניים ע"י קיסם שיניים בעדינות, רק באם 
יודע בבירור שלא יצא דם. אין לנקות את השינים במברשת שיניים 

ובמשחה36.

מד. יש לבער את החמץ הנמצא ברשותו, הביעור בשבת ייעשה 
באמצעות חומרים חזקים הפוגמים את החמץ כאקונומיקה וכדומה. 

מה. במקרה שנשאר לו כמות גדולה של חמץ ואינו יכול להיפטר 
ממנה בקלות, יניחינו בתוך המקום שנמכר לגוי למשך החג. 

מו. אין להניח את החמץ בפח הביתי – מאחר וזה עדיין ברשותו37.

והמנג'ט  כיסיו  את  ובפרט  בהם  שלבוש  הבגדים  את  מז. ינער 
שבמכנסיים שיתכן שנפלו לתוכו פירורים מהסעודה.

מח. כל שעה חמישית החמץ אסור באכילה אך מותר בהנאה, לכן 
זהירות  צריך  אמנם  עליו38.  שמזונותיו  חיים  לבעלי  חמץ  לתת  יכול 

יתרה שלא יפוררו החמץ במקומות שונים.

מוקצה  ונעשה  בהנאה,  אסור  החמץ  שישית  מט. מתחילת שעה 
ואסור בטלטול, אפילו כדי לבערו39.

נ. לפני סוף השעה החמישית יבטל את כל חמצו כדרך שמבטל 
לערב  בסידור  הנדפס  חמירא"  "כל  ויאמר  פסח,  בערב  שנה   כל 

פסח40.

35( ובפרט אם יש בהם חורים או סדקים כי חמץ בפסח במשהו, כה"ח סי' תמד, 

סקל"ב.

36( ראה בעיונים אות ט.

37( ובארץ ישראל, אין להניח גם בפח ציבורי.

38( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יג.

39( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יג.

40( שו"ע אדה"ז סי' תמד, יד.
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הכנה משבת ליו"ט

נא. אסור להכין משבת ליו"ט, לכן לא יסדר בשבת מבעוד יום את 
המצות, היין ושולחן הסדר41. לא יישן בשבת ויאמר שעושה כן שיהיה 

לו כח לליל הסדר – אבל מותר לישון מבלי לומר דבר – גם אם כוונתו 

בשביל כך42. אין לגלול את הספר תורה למקום הקריאה של יום־טוב.

מנחה

נוסח  את  לומר  כדי שיהיה שהות  מנחה,  נב. מקדימים להתפלל 
ההגדה ו"סדר קרבן פסח" קודם השקיעה.

נג. אין אומרים צדקתך43.

נד. אחר התפילה אומרים את נוסח ההגדה מ"עבדים היינו" עד 
הגאולה  התחלת  הייתה  זו  שבשבת  לפי  עוונותינו",  כל  על  "לכפר 

והניסים44.

סעודה שלישית

נה. בשבת זו אי אפשר לקיים סעודה שלישית במיני מזונות כבכל 
שבת, לכן נוהגים לטעום משהו כמו: פירות דגים או בשר45, אבל לא 

יאכל הרבה כדי שיאכל בלילה את המצה לתיאבון46.

מוצאי שבת – יו"ט חג הפסח

כדי  ערבית,  תפילת  את  מיד  יתפללו  השבת  צאת  זמן  נו. אחר 
להזדרז בעריכת הסדר47.

41( בתשובות מהר"י ויי"ל סי' קצג כתב ואין לסדר השולחן לצורך הלילה. וראה 

בא"ח פ' צו סעי' ז.

42( ספר חסידים סי' רסו, ומביאו המג"א סי' רצ סק"א, משנ"ב שם סק"ד. 

43( שו"ע אדה"ז סי' תכט, ח.

44( שו"ע אדה"ז סי' תל, ב.

45( שו"ע אדה"ז סי' תמד, ג־ד.

46( שו"ע אדה"ז סי' תעא, ב.

47( ראה בעיונים אות כו.
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נז. בתפילת שמונה – עשרה אומרים "ותודיענו".

הדלקת נרות של יום טוב

נח. נשים שאינן מתפללות ערבית, צריכות לומר "ברוך המבדיל 
להן  יהיו מותר  כך  רק אחר   – ומלכות  בין קודש לקודש", בלא שם 

להדליק נרות יו"ט, ולהכין את שלחן הסדר48.

נט. יש להדליק את הנרות מיד בכניסת החג כדי שיוכלו להתחיל 
את הסדר מיד כשחוזרים מבית הכנסת.

ס. את הגפרור שמדליקים בו, יניחו בנחת על המגש ולא בתנופה 
הגורמת לכיבויו.

סא. אחר ההדלקה יברכו, "להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו".

סב. איש המדליק נרות, יברך שהחיינו בקידוש.

ליל הסדר

יין )ברכת "בורא פרי  סג. סדר ברכות הקידוש: יקנה"ז. כלומר: 
הגפן"(, קידוש )ברכת "אשר בחר בנו וכו'"(, נר )ברכת "בורא מאורי 

האש"(, הבדלה )"המבדיל בין קודש לחול וכו'" וחותם "בין קודש 

לקודש(", זמן )"שהחיינו"(. ואין מברכים על הבשמים.

אין  הנרות,  את  מקרבים  אין  האש"  מאורי  "בורא  סד. בברכת 
מאחדים את השלהבת שלהם ואין מביטים בציפורניים, רק מסתכלים 

בנרות בעת הברכה49. 

סה. אם שכח להבדיל בעת אמירת הקידוש – ראה הערה50.

48( שו"ע אדה"ז סי' רצט, יז־יט.

49( הגש"פ.

50( אם שכח להבדיל:

בין אם נזכר מיד אחר ששתה כוס ראשון או שכבר התחיל ההגדה, ימשיך באמירת 

ההגדה עד "גאל ישראל", ואח"כ יאמר ברכת הנר וברכת ההבדלה וישתה כוס שני.

אם נזכר באמצע הסעודה, מבדיל אז. וכן אם נזכר מיד אחרי שתיית כוס שני יבדיל 
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הזבחים"  ומן  הפסחים  "מן  אומרים  גאלנו",  "אשר  סו. בברכת 
ולא כבכל שנה51.

יין  על הכוס, ואינו מברך בורא פרי הגפן. )אלא א"כ, כיון בכוס שני שלא ישתה עוד 

בתוך הסעודה(.

אם נזכר אחרי סעודתו, אחרי אכילת אפיקומן – יבדיל אחרי ברכת המזון על כוס 

ברכת המזון.

אם נזכר אחרי ששתה כוס ברכת המזון, יבדיל על כוס רביעי אחרי ההלל.

אם נזכר אחרי כוס רביעי, יבדיל על כוס חמישי. שו"ע אדה"ז סי' תעג, ז.

51( שו"ע אדה"ז סי' תעג, מט. הגש"פ.
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תזכורות 
חשובות 
לפני 
כניסת 
השבת

ההלכות המיוחדות •  את  ללמוד  יש 
לקביעות זו

מכירת חמץ יש לעשות מבעוד מועד, • 
עד  לעשותה  יכול  ששכח  מי  אך 

השקיעה של יום שישי 

דברים •  ישנם  בהם  המקומות  סימון 
המכורים לנכרי

טבילת כלים והגעלת כלים• 

ניקוי השואב אבק, המטאטא, המכונית • 
והמחסן

מחמץ •  הבגדים  של  הכיסים  בדיקת 
)בנוסף יש לבדוק גם בשבת את הכיסים 

של הבגדים שלובשו בשבת(

תספורת וגזיזת הציפורניים• 

הכנת בגדי )השבת ו(החג: גיהוץ, הסרת • 
תוויות ומדבקות, כפתורי רזרבה 

צחצוח נעליים, קשירת הציצית • 

צליית הזרוע )גרון עוף שהוסר ממנו רוב • 
הבשר(בישול הביצה 

הכנת החרוסת )אגוזים, תפוחים ואגסים(• 

הכנת מי מלח• 

שטיפת וייבוש החסה• 

הפרשת תרומות ומעשרות• 

הפרשת חלה מן המצות באם לא הפרישו• 

בדיקת המצות מפני כפולות ונפוחות• 

גרם. •  כ-30  )מצה  ה"כזיתים"  שקילת 
מרור כ-17 גרם(הכנת החזרת

הכנת נרות שבת ונרות לחג• 

הכנת נר שידלק עד צאת השבת עבור • 
הדלקת נרות בליל החג

יום 
חמישי 
י"ב ניסן

בקביעות שנה זו בה חל ערב פסח בשבת, אין מתענים תענית בכורים ביום שישי מפני 
כבוד השבת, אלא מקדימים את התענית ליום חמישי י"ב בניסן. ופשט המנהג, שבמקום 
להתענות משתתפים הבכורים בסיום מסכת עם סעודת מצווה, ובכך פוקעת התענית, ואף 

קטן שעתיד להגדיל בערב פסח שחל בשבת ישתתף בזה.

 סדר ערב פסח
החל בשבת



ליל 
שישי 
אור 
לי"ג 
ניסן

לאחר שמנקים היטב את כל החדרים שצריך לבודקם, יש לשמור שלא יתפזר חמץ בשום 
מקום מלבד מה שמיועד לאכילה עד לסעודת השבת בבוקר. את הבדיקה מתחילים מיד 
אחרי צאת הכוכבים, לאחר תפילת ערבית. לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו 
– עיקר הביטול הוא בלב, ובנוסף אומרים זאת בפה, בנוסח "כל חמירא" )הראשון(. מי 
ששכח לבדוק בלילה, יבדוק ביום י"ג לאור הנר, ואם גם אז שכח, לא יבדוק בליל שבת 

אלא בליל יום-טוב.

יום 
שישי 
י"ג ניסן

בתפלת שחרית אומרים היום 'מזמור לתודה'. אומרים את פרשת "זאת חנוכת המזבח" עד 
"כן עשה את המנורה", שהיא כנגד שבט לוי. כמו בערב-פסח בכל שנה שורפים את החמץ 
עד "סוף זמן ביעור חמץ" )ראה לוח הזמנים המצורף בזה(, לאחר שריפת החמץ אין אומרים 

'כל חמירא', אלא רק את ה'יהי רצון' המופיע בסידור.

יש לנער את החמץ העלול להימצא בכיסי ובקפלי הבגדים, בתוך המכונית ובפחי האשפה, 
ולסגור היטב את החמץ המיועד לסעודות שבת.

באמירת שנים מקרא אומרים את שתי ההפטרות – של פרשת השבוע, ו"וערבה לה'".

לפני מנחה אומרים "הודו ו"פתח אליהו", כבכל ערב שבת.

לפני הדלקת נרות יש לתת לצדקה עבור שני הימים – השבת והיום-טוב.

ברכת הדלקת נרות כבכל ערב שבת.

שבת 
קודש 
י"ד ניסן

בבוקר משכימים להתפלל שחרית ואין מאריכים בה. בקביעות זו ההפטרה היא הפטרת 
"וערבה לה'". מעלות השחר נוהגים שלא לאכול מכל המינים הנכנסים בחרוסת ומרור עד 
לאחר ה'כורך' בליל הסדר )נוסף על האיסור לאכול מצה בערב פסח(. מותר לאכול פירות, 
ירקות, בשר ודגים כל היום. אך משעה עשירית )שלוש שעות זמניות לפני הלילה( ואילך, 

אסור לאכול כמות שממלאת את כריסו באופן שבלילה לא יוכל לאכול מצה לתאבון. 

ניתן לגשת אל המקומות המכורים לנכרי, עד "סוף זמן ביעור חמץ", תוך הקפדה וזהירות 
שלא להסתובב עם החמץ בחדרים הנקיים מחמץ. מותר לאכול חמץ עד סוף שעה רביעית 
)בלוחות השנה מצוינת שעה זו כסוף זמן אכילת חמץ(, ויש לנקות ולטאטא הכול, להשליך 
את הפירורים לאסלה או להוציאם מחוץ לרשותנו. אם נותר חמץ, וכן אם נותרו שיירי חמץ 
דבוקים בכלים או בפח-האשפה, יש לשפוך עליהם חומר פוגם כגון אקונומיקה לפני "סוף 
זמן ביעור חמץ" )ראה לוח הזמנים המצורף בזה(. מעט פרורים שנשארים ברצפה, בטלים 
מאליהן. לאחר ניקוי וכילוי החמץ מבטלים את החמץ – עיקר הביטול הוא בלב, ובנוסף 

אומרים זאת בפה, בנוסח "כל חמירא" )השני(. 

יש לשטוף היטב את הפה ולנקות את השיניים מכל חשש חמץ בעדינות שלא יצא דם, וכן 
לא ישתמש במברשת ומשחה. משעה זו אסור לטלטל חמץ והרי הוא מוקצה, ואם ראה חמץ 

יכפה עליו כלי עד אחרי יו"ט ואז יבערו.

כדאי להשתדל שינוחו במשך השבת ובפרט הילדים. אסור להכין מאומה עבור סדר הפסח, 
וכן לא יגללו את הס"ת למקום הקריאה של יו"ט. וכן אין מדליקים נרות יום-טוב, לפני צאת 

השבת והבדלה )בתפלה, או באמירת 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש'(.
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מקורות: לימוד ההלכות: שיחת ש"פ משפטים תשמ"א )שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 351-353(. תענית בכורות: שו"ע אדה"ז או"ח סת"ע ס"ז. נטע"ג 
ע"פ שחל בשבת פ"ב. בדיקת חמץ: שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ה ס"ג וסתמ"ד ס"א. 'ע"פ שחל בשבת' פ"ג הע' יב. שריפת החמץ: שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ה 
ס"ג וסתמ"ד ס"ה-ו. נטע"ג ע"פ שחל בשבת פ"ו, ופ"ט הע' י. דיני י"ג בניסן: שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ד ס"ח. נטע"ג ע"פ שחל בשבת פ"ז, פ"ט פ"י. 
סדר שבת ע"פ: מג"א סי' רצ סק"א. שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ד ס"ז וס"ט. סידור אדה"ז סדר ק"פ. נטע"ג ע"פ שחל בשבת פכ"ג ופל"ג. ביעור החמץ: 
שו"ע אדה"ז או"ח סתע"א ס"ב, סתמ"ד ס"ג-ד וסי"ג. כה"ח סתמ"ד סקל"ב. נטע"ג ע"פ שחל בשבת פכ"ה-ו. יו"ט החל במוצאי ש"ק: שו"ע אדה"ז או"ח 
סתצ"א ס"ד, סרצ"ט סי"ז-ט. מט"א סתקצ"ט ס"ז. הגדה של פסח. וראה לקו"ש חל"א ע' 191. שו"ת שבט הלוי ח"ט סכ"ג. וראה פסק"ת סרצ"ד הע' 10. 

וראה ספר 'הלכה למעשה' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( מועדים – פסח פרק יז.

כניסת השבת

ירושלים: 6:19; ת"א: 6:34; חיפה: 6:26; באר שבע: 6:36

סוף זמן אכילת חמץ: 10:38; סוף זמן ביעור וביטול חמץ: 11:41

צאת השבת:

ירושלים: 7:33; ת"א: 7:35; חיפה: 7:35; באר שבע: 7:35

תפלת 
מנחה

יש להקדים את תפילת מנחה כך שיספיקו לומר את סדר קרבן פסח לפני השקיעה. לאחר 
תפילת מנחה אומרים את ההגדה, מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו". הרוצים 
לטעום משהו לסעודה שלישית, יאכלו פירות דגים או בשר, אבל אין לאכול הרבה כדי 

שיאכל בלילה המצה לתיאבון.

תפילת 
ערבית 
בליל 
פסח 
החל 

במוצאי 
שבת

בתפילת ערבית מתחילים שיר המעלות. ח"ק וברכו, ברכות ק"ש, וק"ש. ח"ק, תפלת עמידה 
של שלוש רגלים ומוסיפים ותודיענו. הלל שלם, ק"ש, עלינו. גם המתפלל ביחיד אומר הלל 

בברכה.

שכח לומר ותודיענו: אם נזכר לפני תחימת ברכת מקדש ישראל והזמנים, יאמר "ותודיענו" 
במקום שנזכר, וימשיך בתפילתו. אך אם כבר הזכיר את שם ה' שבחתימת הברכה – אינו 

חוזר. 

לפני  ביו"ט(  )המותרת  מלאכה  לעשות  הרוצה  אדם  )וכן  ערבית  מתפללות  שאינן  נשים 
התפילה( יאמרו "ָּברּוְך ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש" )בלא שם ומלכות(, ורק אח"כ יהיו מותרות 

בהדלקת נרות יו"ט ובהכנה לסדר.

ליל 
הסדר 
החל 

במוצאי 
שבת

סדר הקידוש – יקנה"ז, כמפורט בהגדה. אין מברכים על הבשמים. לברכת "בורא מאורי 
האש" אין מקרבים את הנרות, אין מאחדים את השלהבות שלהם ואין מביטים בציפורניים, 

אלא רק מסתכלים בנרות בעת הברכה.

בברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה, אומרים "מן הפסחים ומן הזבחים".
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מצה שרויה בפסח

הרקע לתקנה
הגמרא במסכת פסחים )לט ע"ב( אומרת ששלושה דברים אינם באים לידי החמצה, אחד מהם 

הינו לחם שנאפה בתנור ולאחר מכן הגיע במגע עם מים, הרי שוב אינו מחמיץ:

"תנו רבנן אלו דברים שאין באין לידי חימוץ: האפוי )לחם משנאפה כל מה ששוריהו 
... אמר רב פפא האפוי  וחלוט שחלטו ברותחין  במים אינו מחמיץ – רש"י( והמבושל 

שבישלו קאמר )כלומר אפוי אפילו הוא מבשלו לאחר אפייה אינו מחמיץ – רש"י(".

כותב על זה הראב"ן שלכן אין בעיה לאכול מצה ששורים אותה במים:

ומצה אפוי' שבישלה ... אינו בא לידי חימוץ ושרי, ויש אין רוצין להשרות המצה בלילה 
הראשון במרק, כי ראו אבותיהן שכן עשו, וסבורין דמשום שלא תחמיץ עושין, ולא היא, 

לא הינהיגו כן אלא משום שיהיה טעם מצה בפיהם כל לילה ראשון" )אבן שלמה עמ' קס"ב(.

כן גם פסקו הרמב"ם והמחבר בשולחן ערוך:

"אין מבשלין הקמח שלו במים ... אלא מצה אפוי' שחזרו וטחנו אותה" )רמב"ם הל' חמץ ומצה 
פ"ה ה"ה, שו"ע או"ח סתס"ג ס"ג(.

וכותב על זה הרב יעקב עמדין שלמרות שיש מחמירים, אין זה ההלכה כמוהם ואף גדולי עולם 
אכלו מצה שנשרתה במים:



"העשוי' ממצה טחונה ודאי שריא, אפילו נילושה במים. אע"ג דיש מחמירין, לית דחש 
לה, וראינו חסידי עולם שאכלוה" )מור וקציעה סת"ס(.

1. ישנם טעמים נוספים שאוסרים קמח מצה, לבשל מצה ועוד, אך לא הם הדיון שלנו אלא אכילת מצה, כפי שהיא, עם מים, מרק 
וכדומה.

2. במידה ובכל זאת הבצק מימי מידי, מסבירים תרומת הדשן והשולחן ערוך מה לעשות: 

.. לפי הערך, ויערב אותו עם העיסה  "ואם היה אפשר בלי שהיות העיסה, טוב ללוש עוד עיסה אחרת קטנה מגיבול קשה ויבש 
המלוחלחת שניתוסף בו מים, ויקבלו זו מזו וזו מזו לחלוחית ויבישות עד שיגיעו שניהם למדה בינונית" )תוה"ד ושו"ע שם(.

יש להדגיש אשר המידה ועושים עצה זו, יש לערבל את הבצק היטב היטב למען לא יישאר שום קמח בעיסה, כבפנים.
3. ולא דרך עיסה נוספת כפי העצה שהובאה בהערה הקודמת.

בדבריו הוא מזכיר ש'יש מחמירין', בדבריו אלו כוונתו לאביו – החכם צבי, שלא אכל מצה 
עם מים בפסח )שאילת יעב"ץ ח"ב סס"ה(.

לסיכום: מצה אפויה אינה יכולה להחמיץ.

אם כן נשאלת השאלה: מדוע מקפידים אנו שלא לאכול מצות עם מים )ובלשון הידוע: 'מצה 
שרויה'(?

לדבר זה מצינו כמה טעמים, להלן 2 עיקריים1: טעם מחצית השקל ושערי תשובה וטעם 
אדמו"ר הזקן.

טעם 'מחצית השקל' ו'שערי תשובה'
כותב השולחן ערוך שבמידה והכינו בצק למצות והבצק עם יותר מידי מים, אין להוסיף קמח 

תוך כדי ערבולו של הבצק:

"אם העיסה רכה: לא יוסיף בה קמח" )סימן תנ"ט ס"ו(.

את הסיבה לכך מסביר 'תרומת הדשן' שהחשש הוא שמא הקמח שיתווסף לא יתערבב היטב 
בתוך העיסה, ומכיוון שהוא בתוך העיסה הוא לא נאפה ובמגעו עם מים הוא מתחיל הליך 

חימוץ:

ואפי'  העיסה,  בתוך  בעין  מעט  ונשאר  יפה  ונגבל  נילוש  אינו  "לפי שהקמח שמוסיפים 
לאחר אפייה עודנו בעין, ושמא לא נאפה אותו קמח יפה, ויש לחוש שמא יפול במרק 

בקערה ויתחמץ. ונראה דדי בסברא זו ליישב המנהג שנהגו העולם ליזהר" )תוה"ד קכד(2.

המגן אברהם מסתפק במידה והוסיפו לבצק קמח3 ולאחר מכן שמו את המצה שנאפתה מבצק 
זה בתוך המרק, האם הקמח במצה נאפה לחלוטין ולכן מותר לאכול את המרק או שיש לאסור 

קובץ +לימוד 78



שמא נשאר פירור קמח בתוך המצה שלא נאפה לגמרי ועתה הוא מתחיל בתהליך החימוץ 
עכב מגעו עם המרק. מסקנתו של המגן אברהם לאסור:

"וצ"ע אם נתנוהו בדיעבד במאכל אם אוסרים מפני חששא זו ... מ"מ נראה לי דבמצה יש 
להחמיר מאחר שמפסק בין הקמח לאור" )סתס"ג סק"ד(.

מחצית השקל על השולחן ערוך מסביר שאף אם לא הוסיפו למצה קמח, לעיתים הבצק לא 
מתערבב היטב עקב המהירות ועל כן נותרים בתוך עיסה פירורי קמח שלא נעשים חלק מן 

המצה ולכן יש לאסור לגמרי להטביל את המצה במרק – לאסור מצה שרויה:

אבל מטעם אחר יש להחמיר לבעל נפש שלא לעשות תבשיל ממצות בפסח דלפעמים 
אין כל הקמח נילוש ומתגבל ונשאר מעט קמח ... לפעמים אותו קמח הוא באמצע המצה 
את  העוזרי'  אח"ז  שמגלגלין  וע"י  קמח  מעט   .. העיסה  ע"ג  נשאר  לפעמים  כי  מבפנים. 
חתיכות העיסה לעשות ממנו מצה ומעגלין אותו בא אותו הקמח בתוך המצה" )סתנ"ח סק"א(.

את חשש זה מביא גם ה'שערי תשובה' )סי' תס סק"י(.

לסיכום: החשש הוא שמא בתוך המצה העבה ישנו פירור קמח שלא נאפה היטב ובמגעו עם 
מים הוא יכול להחמיץ.

המצות פעם והיום
שיטת ההכנה של הבצק בשנים עברו הייתה שונה לחלוטין: פעם היו מכינים את המצות 
בנחת, מגלגלים מתעסקים עם הבצק עד שהיו בטוחים שהתערבל טוב, אך היום הכל נעשה 
מהר מאוד )ערבול הקמח לוקח ברוב המקומות כ- 7 שניות בלבד( ולכן פעם לא היה סיכוי 

שיהיה בצק שלא עורבב, אך היום ישנם יותר סיכויים שיישאר קמח במצה )כדלקמן(.

את הסיבה לכך שמיהרו מאוד בלישה כותב הרמ"א:

"ויש להחמיר למהר בענין עשיית המצות כי יש לחוש שהשהיות יצטרפו לשיעור מיל" 
)סת"ס, ב(.

הבדל נוסף הינו שפעם המצות היו נראות אחרת לגמרי מהמצות היום: פעם המצות היו עבות. 
בתחילה הכינו אותם עבות מאוד )"שהיו נוהגין לעשות על פסח מצות עבות הרבה, אף שלא 
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היה כשיעור טפח"4(, לאחר מכן ראו חכמים צורך לעשות את המצה דקה יותר ועל ידי זה לזרז 
בישולה ולכן עשו אותה בעובי של כ-2 ס"מ )"המנהג לעשותן בעובי אצבע"5(. 

את הסיבה לכך שהפסיקו לעשות מצות בעובי כזה מובא ב'הגדה כהלכה':

4. לשון השערי תשובה שם.
5. לשון באר היטב סק"ס סק"ח בשם הבית הלל.

"עד לפני כמאתיים וחמישים שנה אכלו בכל תפוצות ישראל מצות פריכות ורכות – מעין 
... אפית מצות  יום  פיתות בעובי אצבע בערך, ולפיכך נאלצו לאפות מצות טריות מידי 
טריות גרמה בעיות של חוסר אפשרות לבטל משהו חמץ, פירורי חמץ בבית, ולכן הנהיגו 
גדולי ישראל לאפות מצות עם הרבה פחות מים בבצק .. ואזי מצות אלו יחזיקו מעמד כל 
ימי החג ... יש חילוק בין זמנם לזמנינו אנו, דהשערי תשובה מניח שהחשש הוא רק שיש 
קמח בתוך המצה, שהוא דבר שאינו נראה לעין ... היום אופים מצות דקות לא מסתבר 
לחשוש שיש קמח בתוך המצה ובתוך חללה שלא נאפה, שהרי המצות דקות מאוד" )עמ' 

תשצד(.

ומוסיף אדמו"ר הזקן ומסביר:

"ומה שלא הזכירו זה הפוסקים, היינו משום שזה אינו מצוי כלל אלא בעיסה קשה שלא 
נילושה יפה, ובדורות הראשונים היו שוהין הרבה בלישה וגלגול עד שהיה נילוש יפה, 
עד שמקרוב זה עשרים שנה או יותר, נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים למהר מאד 
מאד בלישה ואין לשין יפה יפה, ולכן נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה כנראה 

בחוש למדקדקים באמת" )שו"ע ח"ה-ו עמ' תתצד )בשו"ת ס"ו((.

היום המצות דקות הרבה יותר. לכן פעם יכל להישאר קמח בתוך המצה, אך היום אופציה כזו 
לא שייכת עקב כך שהמצה דקה מאוד )להעיר שעד היום ישנם קהילות שעושים מצות בעובי 

אצבע ולכן טעם זה שייך להם(.

מתי החלו להיזהר מ'שרויה' במצות דקות
הרב יצחק אייזיק מוויטבסק שהיה רבה של העיר הומיל, מחסידי אדה"ז, ומגדולי רבני חב"ד 
בתקופת האדמו"רים האמצעי והצ"צ, כותב לאדמו"ר הצמח צדק שחומרה זו הייתה נהוגה כבר 

אצל הרב המגיד ממעזריטש:
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טחונה  מצה  מאכלי  מלאכול  נזהרים  שהיו  במעזריטש,  רבותינו  של  דרכם  הי'  "וכך 
קניידלעך וכדומה, והיו אופים מצה מגריקע וכותשים לעשות מהם קניידלעך וחרמזיל, 
אך היו שומרי' אותם כדרך שהם שומרי' אפי' מצה מה' מיני קמח ... ללחות אותם במים" 

)יגדיל תורה נ.י. גל' יב, עמ' יו"ד(.

אדה"ז כותב אודות זמן התחלת איסור זה:

"עד שמקרוב, זה עשרים שנה או יותר, נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים" )שם(.

מזה יוצא שההנהגה הייתה נהוגה בסוף תקופת הרב המגיד ממעזריטש.

טעם אדמו"ר הזקן
אדמו"ר הזקן כותב שהסיבה לאיסור שרויה הוא שבעת ערבובו של הבצק ממהרים מאוד 
ונשארים פרורי קמח על המצה. מכיוון שנשארים פירורים על המצה במידה ובא במגע עם 

מים הרי הוא מתחיל חימוץ וזהו חשש איסור דאורייתא:

"באמת כי גם שאינו איסור גמור וברור מדינא, מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה. ואינו מן 
ליזהר  כי היא חומרא בלא טעם, אלא טעמא רבא איכא במילתא –  המתמיהין לאמר 
מחשש איסור דאורייתא ... והנה עינינו רואות בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר 
אפייה, וזה בא מחמת שהיתה עיסה קשה ולא נילושה יפה יפה ... ובדורות הראשונים היו 
שוהין הרבה בלישה וגלגול עד שהיה נילוש יפה, עד שמקרוב זה עשרים שנה או יותר, 
נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים למהר מאד מאד בלישה ואין לשין יפה יפה, ולכן 
נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה כנראה בחוש למדקדקים באמת... כיון שעינינו 
רואות מצות הרבה שמצוי בהם קמח מעט נראה לעין אחר האפייה, אי אפשר להכחיש 

החוש" )שו"ע רבינו שם(.

אך נשאלת שאלה פשוטה: במידה ויש קמח על המצה ולא בתוך המצה מדוע אוסרים להשים 
את המצה עם מים הרי קמח שנאפה שוב אינו יכול להחמיץ ]כנ"ל בארוכה[?

בשו"ת הרב מפענח את המקורות שמביא אדמו"ר הזקן בתשובתו ומסביר שהחשש הוא שמא 
הקמח שעל המצא לא שהה מספיק בתנור ובחום לצורך בישול מלא ולכן הוא עדיין יכול 

להחמיץ:

בשם  פ"ה  מיימוני  בהגהות  וכ"כ  שפיר.  בשיל  לא  דילמא   ... שאסור  ס"ל  ירוחם  "רבנו 
ולכן כותב רבנו  יפה ומותר אח"כ לבשלו.  ... ס"ל להרמב"ם דהוא נאפה  הסמ''ק. אבל 
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דכיון שעינינו רואות בהרבה מצות שנשאר קמח אחר האפיה, א"כ זה תלוי במחלוקת 
הרמב"ם ורבנו ירוחם והסמ"ק האם קמח שנקלה בתנור דינו כאפוי או דחיישינן שמא לא 

נקלה יפה.

והנה הב"י שם לא הכריע כמי ההלכה ... פסק הפר"ח .. דיש לשמוע לדעת הסמ"ק ורי"ו 
להחמיר  שכתב  הנ"ל  בח"י  ועיי"ע  דאורייתא.  באיסור  להחמיר  שכן  וכל  הם,  דרבים 
)ועיי"ע בא"ר שכתב שדעת האגודה וכלבו  באיסור אכילה, וכ"כ רבנו בסי' תס"ג ס"ב 

להחמיר(" )סכ"ח(.

6. מעניין לציין את מש"כ בספר המנהגים עמ' 41:

"כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע לא הי' אוכל מצה שמורה ביחד עם דגים או בשר מצד חשש שרוי', רק עם יין".

יש להדגיש שהספק אם הקמח נאפה יחד עם המצה או שלא, קיים אף בגרגיר בודד )מגן 
אברהם והרשד"ם – ראה שו"ת הרב שם בפיענוח המ"מ ושכן פוסק בתשובת אדמו"ר הזקן(.

מעניין לציין שהיה מי שהחליט לבדוק האם דברי אדה"ז נכונים:

האפויות.  המצות  על  לבן  אבק  יורק  בניו  מאפיות  בכמה  ומצאו  בדקו  תשס"ו  "בשנת 
ובדיקת מעבדה אישרה שאבק זה אינו אלא "קמח שעוד לא נרטב במים" )חוברת התמים גל' 

מח עמ' 37 בשם קובץ 'אור ישראל'(.

מי שבדק זאת אף הלך ובדק במאפיות עצמן ומצה פרורי קמח בכל שטח המאפיה כולל ליד 
הפינרים, התנור ובמקום האריזה )קובץ אור ישראל גל טו וגל' מז(.

עד כמה מחמירים ב'שרויה'
זהירות מ'שרויה':

אודות הזהירות הנדרשת משרויה כותב הרבי ב'הגדה':

נזהרין ביותר ממצה שרוי' )ראה שו"ת אדה"ז ס"ו. וראה שע"ת סוסת"ס(. ולכן המצות שעל השולחן 
בהם,  או משקין שמים מעורבים  מים,  קודם ששופכין  מים.  עליהן  יפלו  מכוסות, שמא 
לכוס או קערה בודקין שלא יהיו בכלי פירורי מצה. למים אמצעיים ואחרונים אין להעביר 

ידיו על שפתיו" )הגש"פ עם לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים עמ' לז. ספה"מ עמ' 14(.

הרבי הרש"ב לא היה אוכל כלל מצה עם תבשילים6:
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כ"ק אדמו"ר הרה"ק ... בכל ימי הפסח היה נזהר שלא לאכול מצה עם שום מאכל שהוא, 
פרט עם יין או עם חלב שמורה )ספה"ש בלה"ק תש"ב עמ' ק(.

7. מעניין לציין שאף לגבי רוק שניתן ללא סיבה )ולא בעת האוכל( הקפיד הרבי הרש"ב, כפי שסיפר הרב רפאל )פולע( כהן:

"בעת אפיית מצות שמורה בערב פסח, היה הרש"ב בעצמו משגיח על הנעשה. גם אני הייתי בין התלמידים העוזרים. זכור לי, שפעם 
ניגשתי לקחת גליון חדש, שהיה מונח שם בערימת נייר לכל הנצרך – ולהקל ע"ע הרטבתי אצבעותי בפה כרגיל. ראה זאת כ"ק וציווני 

לזרוק את הגליון )בגלל רטיבות(" )שמועות וסיפורים ח"א עמ' 167(.

מכאן רואים אנו שאף את היין ואת החלב היה מקפיד הרבי הרש"ב שיהיו שמורים ממים ]אך 
ישנו הבדל בין יין לחלב ומוצריו ואכ"מ[ )ראה למשל הגדה כהלכה עמ' תשצט הע' 4966( על 

דרך זה ישנה שיחה נוספת אך עם יותר ביאור:

"בכמה מחגי פסח הבחנתי שאחרי מים אחרונים אין הוא מנגב את שפתיו, ותמהתי על כך. 
אחר כך הבנתי שהיה מדקדק מאד7 בענין שרויה – הוא פחד משרויה – ובידוע שלא 
היה אוכל שמורה רק עם "חלב שמורה" או עם יין )בלי חשש תערובת מים( ... למרות שאי 
אפשר להידמות ח"ו אליו ולחקותו, הוא הרי היה נשמה כללית, אך ללמוד – צריכים" 

ספה"ש בלה"ק תש"ג עמ' סט(.

יש להדגיש שאף לגבי סוג היין מביא הרבי הריי"צ שבשנים הראשונות הרבי הרש"ב היה 
מקפיד שהיין יהיה חזק:

"בשנים הראשונות היה משתמש בסוג יין חזק מיוחד" )ספה"ש בלה"ק ת"ש שם(.

את הסיבה לכך שהרבי הרש"ב אכל מצה עם יין, מובא באוצמ"ח )עמ' מו( שזהו בשביל לרכך 
את המצה.

מצות על שולחן האוכל בעת האוכל:

יש להדגיש שלמרות זהירותו הרבה של הרבי הרש"ב הוא היה אוכל מצה תוך כדי הסעודה:

"כל ימי הפסח הי' נזהר מאד מאד משרוי', עד כדי כך שכשהי' אוכל מרק הי' בולע מקודם 
את המצה ואח"כ את המרק וכל פעם שהוציא הכף מן הפה הי' מקנח אותה" )ליובאוויטש 

וחייליה עמ' 65, בהוצאה החדשה 94(. 

ולכן מביא הרבי הריי"צ שמנהג ליובאוויטש להקפיד לכסות את המצות:

בגלל  האוכל,  בשעת  השולחן  על  המונחת  השמורה  את  לכסות  ליובאוויטש  "ממנהגי 
חשש שרויה, שלא תיפול על השמורה טיפת מים או מרק, ושלא יפלו פירורים מהשמורה 

במים או במרק" )ספה"ש בלה"ק ת"ש עמ' מג(.
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אך הרבי הריי"צ אכל קודם מצות ורק לאחר מכן את שאר האוכל:

"מצה לא אכל עם התבשילין כי אם כל אחד בפני עצמו היינו מתחלה אכל המצה בלי 
תבשילין ואח"כ התבשילין בלא מצה" )רשימות דברים ח"א עמ' קפו(.

הרבי הקפיד מאוד על שרויה ואף התבטא שזהו חשש חמץ:

"אחרי אכילת המצה מנגב היטב את פיו וחניכיו הק' מכל שיורי פירורי המצה במפיות 
נייר, ותיכף משליכם מתחת לשולחן" ... "פעם אחת ניסה אחד הבחורים לקחת לעצמו את 
אחת המפיות ואמר לו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שזהו "חשש חמץ"" )מעשה מלך 

)הוצאה חדשה( עמ' 402 והע' 85(.

אמר  הרבי  בפסח.  'שרויה'  על  להקפיד  צריכים  ילדים  גם  האם  השאלה  נידונה  אחת  לא 
שיכולים להקל להם:

"]א' שאל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר ליתן לנכדיו הקטנים בחג הפסח מצות 
של מכונה )מאשינאווע מצות( והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:[ בנוגע לשרוי' או שאר 
הידורים – יכולים להקל )"מאכט ניט אויס"(, אבל לא בנוגע למצות של מכונה" )התוועדויות 

תשי"א, ח"ג עמ' 7 וראה שם הטעם(.

בשנת תשמ"ח הוסיף הרבי ואמר שמצד ענייני חינוך שייכת גם להם הקפדה:

"כולל גם בנוגע לקטנים אשר מצד ענין החינוך צריכים גם הם להזהר ממצה שרוי' ובמילא 
התיקון והשלימות בענין זה נוגע גם אליהם" )התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 111 הע' 852(.

סוגית השרויה למעשה הינה, לרוב, שאלת רב מורה הוראה הבקיא בנושא ובמצב האקטואלי. 
ברם כדאי לתת הצצה קטנה ביותר לסוגיה זו. יש להדגיש אשר למעשה יש לשאול רב מורה 

הוראה ולא להסתמך על הכתוב כאן:

שרויה בחלב ומוצריו
לגבי שרויה במי פירות כותב אדמו"ר הזקן:

"ובמי פירות פשיטא דאין להחמיר כלל כל הפסח" )בתשובתו שם(.

לגבי השאלה מה נחשב כ'מי פירות' עונה אדה"ז:
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"וכל משקין שבעולם שאינן מתולדות המים ... הם נקראים מי פירות. כגון: היין ... והשמן 
ומי תותים ורימונים ושאר כל הפירות. ואפילו משקין שאינם באים מפירות, כגון: החלב 

והדבש ומי ביצים וכיוצה בהם, הם בכלל מי פירות לעניין זה" )סתס"ב ס"ב(.

8. במידה ומעורב מים במי הפרות הרי הם ממהרים את הליך החימוץ – שו"ע ונו"כ שם.
9. להעיר שחלב שקפא דינו שונה לחלק מן הדעות עקב כך שמי החלב )כמים( הופרדו ובעת הליך ההקפאה וההפשרה וחוברו שנית 

לחלב לאחר הפשרתו.

לפי זה יוצא שמותר לאכול מצה עם חלב ומוצריו בתנאי שלא מעורב בהם כלל8 מים. היום 
חלק מהחלב ומוצריו מעורבים עם מים ולכן אלו שמקפידים על 'שרויה' יש להם בעיה לאכול 

איתם מצה.

להלן שאלה שנשאל הרב וייטמן, רב תנובה ונדפס בקובץ של וועדת מהדרין תנובה )נתיב 
החלב ח"ב עמ' 14(:

“שאלה: האם המקפידים על איסור שרויה יכולים למרוח חמאה או גבינה על גבי מצה 
בפסח:

תשובה: חלב נחשב כמי פירות9 שאם ערבו אותם בקמח העיסה איננה מחמיצה, אך היא 
ממהרת להחמיץ יותר מעיסה שנוצרה מערוב מים רגילים בקמח, אם מי הפירות מעורבים 
במעט מים. חלב תנובה אינו נמהל במים, ולכן, לכאורה, אין כל חשש לשרות מצה בחלב 
גם למחמירים בשרויה. אלא כמו שלגבי יין נפסק בשו"ע או"ח סימן תס"ב, שאי אפשר 
ליין בלי טיפת מים הנופלת בשעת הבציר, כך אי אפשר להבטיח שבחלב לא נכנסו מעט 
... לגבי  מים, שהרי צנרת החלב עוברת שטיפות יסודיות בין ייצור לייצור. אשר על כן 
חומרת שרויה הדבר תלוי האם מנהג ההחמרה בשרויה כולל גם מי פירות שנתערבבו 

בתוכם מעט מים וכל אחד יעשה שאלת חכם" )ראה בהמשך צדדי שאלה זו(.

יובש לאבקה ולאחר מכן האבקה  "אף שהחלב ביסודו הינו מי פירות הרי שאם החלב 
שוחזרה שנית לחלב ע"י הוספת מים לאבקת החלב והפיכתה מחדש לחלב, הרי שהחלב 
המשוחזר שוב לא ייחשב, מבחינה הלכתית, למי פירות אלא למים המעורבים באבקת 
חלב. אשר על כן, יש מוצרים בהם נעשה שימוש גם באבקת חלב בתוספת מים והם לא 

ייחשבו למי פירות נקיים.

כמו"כ, יש מוצרים המחוממים בעזרת תוספת קיטור ישיר ההופך למים המעורבים במוצר. 
במוצרים אלו מעורב מעט מים. בחלק ממוצרים אלו מוציאים לבסוף את המים שהוכנסו 
המים  או  הם המים שהוספו  כי המים שהוצאו  להבטיח  אפשר  אי  אך  החימום  במהלך 
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... כמו"כ, יש לעתים  של החלב עצמו, שלמעשה נחשבים למי פירות מבחינה הלכתית 
תהליכים בייצור חמאה בהם מוסיפים אחוז קטן של מים על מנת להגיע לתקן המדויק 
של אחוז השומן במוצר הסופי, בהתאם לרמת השומן שנתקבלה בחובצה )אגב תהליך זה 
איננו קיים בחמאה מהדרין, ולכן בחמאה כזו נראה שאין לחשוש למרוח אותה על המצה 

בפסח גם למחמירים באיסור שרויה("

תשובה נוספת הינה של הרב שלזינגר, מפקח מהדרין תנובה, ונדפס אף הוא בקובץ הנ"ל 
)חלק ו(:

"אין הוספת מים בחלב ניגר בשום מצב, אבל בעת ניקוי המערכות נעשה שימוש במים, 
ואין מצב שלא נשאר מים בכלל במערכת. למרות זאת יש הסוברים שמכיוון שמדובר 
יחסית בכמות מזערית מותר להשרות מצה בחלב גם לנוהגים שרויה בפסח. הדבר נכון 
לחלב בשקיות ולא לגבי חלב בקרטון שגם שם אין כל תוספת מים אך הפיסטור נעשה 

באדי קיטור שהם מים" )שם ח"ו עמ' 101(.

דברים אלו נשנו בחוברת הנ"ל )חלק ח( ועם תוספת ותיקון:

נעשה  ולכן בדרך כלל לא  גדולים  יש עודפי חלב  הייצור לפסח  "יש לציין, שבתקופת 
שחזור חלב והגבינה הכשרה לפסח נעשית מחלב בלבד ללא כל תוספת של אבקת חלב, 

וממילא היא לא מכילה מים" )עמ' 94(.

"בעבר היו תהליכים בייצור חמאה בהם הוסיפו אחוז קטן של מים על מנת להגיע לתקן 
המדויק של אחוז השומן במוצר הסופי, בהתאם לרמת השומן שנתקבלה בחובצה, אבל 

בשנים האחרונות הדבר שוב לא נעשה וכיום אין כל תוספת מים לחמאה" )שם עמ' 05(.

הרב שטרן, יו"ר וועדת מהדרין תנובה, הסביר את צדדי המחלוקת:

"המגן אברהם מתקשה להבין את האיסור המוחלט של המחבר ללוש דגן עם יין שמעורב 
ג':  בו מעט מים לאור ההיתר המפורש אותו כותב המחבר בסעיף שלאחר מכן - סעיף 
"מותר ללוש ביין אעפ"י שאי אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת הבציר..., הואיל 
יין  בין  לחלק  יש  המג"א  לדעת  ]ולכן[  העיסה".  שלשו  קודם  ביין  המים  נתבטלו  וכבר 
שעבר תסיסה יחד עם מים שהוא לא מחמיץ, ובין מקרה בו מערבים קצת מים לתוך היין 
המוכן. אך יש שחילקו באופן אחר ולדעת הפרי חדש ופוסקים נוספים החילוק הוא בכמות 

וכשמדובר במעט מים ניתן להתעלם מהם.
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אף שיש איסור גמור וחמור לערב מים בחלב וכל חלב נבדק קודם קבלתו שלא ערבו בו 
מים, הרי שמכיוון שכל הצינורות המכלים והמכליות עוברים שטיפה במים יש להניח 
שתמיד מעורב מעט מים בחלב מחמת שאריות המים שנותרו בצנרת ובמיכלים. לאור 
זאת, התשובה לשאלה אם מותר לשרות מצה בחלב כזה שמן הסתם יש בו מעט מים היא 
שזה תלוי בשני התירוצים לקושית המגן אברהם. לפי המג"א תהיה בעיה ואילו לדעת 
הפרי חדש ושאר הפוסקים השל"ה ועוד, מכיוון שמדובר במעט מאוד מים אין לחשוש 
לחימוץ ובודאי שאין לחשוש לשרויה ... בניגוד לחלב שכאמור ייתכן ולדעת המג"א יש 
מקום להחמיר הרי שאין להחמיר במריחת חמאה על מצה מכיוון שגם אם היה מעורב 
החמאה  ייצור  שבתהליך  הרי  ובצנרת  במכלים  שנשארו  המים  מחמת  בחלב  מים  מעט 
המים הללו מוצאים וכעת החמאה היא מוצק ללא מים ולכן אין להימנע ממריחת חמאה 
על מצה, כאשר ידוע שלא מערבים בה מים ... גבינה שעוברת שטיפה במים כמו גבינת 
קוטג', ודאי שיש להחמיר שלא למרוח אותה על מצה למרות שמי השטיפה לא מעורבים 
בגבינה. לעומת זאת גבינה רגילה אם היא עשויה מחלב ללא כל תוספת מים בתהליך הרי 

שדינה כדין החלב שכאמור תלוי במחלוקת המג"א והפר"ח" )שם ח"ה עמ' 47(.

אדה"ז פוסק במחלוקת זו כפי המגן אברהם )מג"א תס"ב סק"ו(:

"אע''פ שמי פירות שנתערבו בהם מים אין לשין בהם אף על פי כן מותר ללוש ביין אף שאי 
אפשר שלא נתערבה בו טיפה מים בשעת הבציר וגם לכתחלה רגילין לערב בו מים בשעת 
הבציר מטעם שנתבאר ביורה דעה סימן קכ''ו אין חוששין למים הללו דכיון שנתערבו בו 
בעודו תירוש שלא היה עדיין יין וכל שהוא תוסס הוא נתבטל ונעשה יין א''כ גם המים 
שנתערב בו הופג טעמן ונשתנו להיות יין כדרך שנשתנה התירוש ונהפך ליין אבל בעודו 

תירוש אסור ללוש בו" )סתס"ב ס"ה(.

ראה לעיל שהרבי הרש"ב אכל מצה רק עם יין וחלב השמורים ממגע עם מים.
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קטניות בפסח

קטניות אינן חמץ

1.  הגר"א והפ"ח )שו"ע או"ח סתנ"ג( הביאו מקור מגמ' פסחים מ,ב לפי פירוש התוס' והערוך למילה 'חסיסי' – קמח של עדשים.

ישנה מחלוקת תנאים האם אורז יכול להחמיץ או שלא. המקור לשאלה זו: האם אדם יכול 
להכין מצה מאורז ולצאת בה ידי חובת אכילת מצה )פסחים לה,א(:

בכוסמין,  בשעורים,  בחיטים,  בפסח:  חובתו  ידי  בהם  יוצא  שאדם  דברים  "אלו  משנה: 
ובשיפון ובשיבולת שועל" ... 

גמרא: "הני – אין, אורז ודוחן – לא. מתניתין מנהני מילי? אמר רבי שמעון בן לקיש, וכן 
תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב: אמר קרא )דברים טז, ג(: לא 
תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות" – דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא 
בהם ידי חובתו במצה, יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון. מתניתין דלא 
כרבי יוחנן בן נורי, דאמר: אורז מין דגן הוא, וחיבין על חימוצו כרת. דתניא: רבי יוחנן בן 

נורי אוסר באורז ודוחן, מפני שקרוב להחמיץ".

להלכה נפסק בגמרא1 שאורז אינו מחמיץ והגמרא אף מספרת על כך שרבא היה מקפיד 
לאכול אורז בפסח כחלק מהחיוב לאכול שני תבשילים בחג )פסחים קיד,ב(:



"מאי שני תבשילין? אמר רב הונא: סילקא וארוזא. רבא הווה מהדר אסילקא ואורזא, 
ונפיק מפומיה דרב הונא. אמר רב אשי: שמע מינה דרב הונא לית דחייש להא  הואיל 

דרבי יוחנן בן נורי".

מסביר על זה הרשב"ם:

"הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנה: .. להראות שהלכה כמותו".

וכך פוסק להלכה רב אחאי )הל' פסח לרבינו שמואל מפלייזא הע' 14(:

"ובשאילתות דרב אחאי מצאתי כתוב בסוף הלכות פסחים 'וכל מיני קטנית מותר לבשל 
.. בפסח".

רב יהודאי גאון )בספרו הלכות קצובות הל' פסח יב-ג(:

"וכל מיני קטניות מותר בפסח".

הרמב"ם )חמץ ומצה פ"ה,א(:

"הקטניות כגון אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן אין בהן משום חמץ אלא אפילו לש 
קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ הרי זה מותר 

באכילה שאין זה חמוץ אלא סרחון.

רבי יוסף קארו בשולחן ערוך )או"ח תנג,א(:

"אורז ושאר מיני קטניות .. אינם באים לידי חימוץ, ומותר לעשות מהן תבשיל".

ואדמו"ר הזקן )שו"ע או"ח תנג,א( שאף מסכם את הסוגיה:

"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 
ברותחין  בו  וכיוצא  אורז  קמח  אדם  לש  אם  שאפילו  סרחון.  לידי  לעולם אלא  חימוץ 
מותר  סרחון והוא  אלא  חימוץ  זה  אין  שהחמיץ,  בצק  כמו  שנתפח  עד  בבגדים  וכסהו 
באכילה. ולפיכך אף אם עשאו מצה אינו יוצא בו ידי חובתו .. ומותר לעשות ממנו תבשיל 

בפסח .. שמותר לעשות משאר מיני קטניות מעיקר הדין.
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מהו ההבדל שבין חימוץ לסירחון
לגבי ההבדל בין 5 מיני דגן לקטניות על פי טבע, האריך בזה ד"ר ב"פ מונק ב'תחומין' )ח"א 

עמוד 97 ואילך(:

הביטוי  עקרוני.  חידוש  בו  אין  היום,  המקובל  לשוני  בתיאור  "חימוץ"  הביטוי  "הסבר 
הנוכחי יהיה: התנפחות הגרעין או העיסה של קמח מעורב עם מים עד מדה של "קרוב 
להתבקע" בגרעין )תסז, מ"ב, ס"ק ז' ח'( או שהעיסה מתחילה להסתדק )תנט, ס"ק ב'(. התנפחות זו 

היא יצור גז )דו תחמוצת פחמן(.

מן החוץ, אלא ההבדל  מופיע בשעה שמוסיפין שאור  אינו  חימוץ לסרחון  בין  ההבדל 
נמצא בתוך ההרכב של גרעיני 5 התבואות מחד וגרעיני אורז ודוחן מאידך, המביא לידי 
חומר  הוספת  בלי  מים,  עם  הקמח  בתערובת  או  הגרעינים  בתערובת  סרחון,  או  חימוץ 
תסיסה מן החוץ .. כל הקמחים האלה – כולל אורז ודוחן – מורכבים בעיקר משלושה 

גורמים .. א( העמילן, ב( החלבונים )פרוטאינים( ג( גורמי התמיסה הנקראים 'אנזימים'.

.. מהלך תסיסת חימוץ הוא כדלהלן: אחד האנזימים, הנקרא: בטה-עמילזה, מפרק את 
העמילן )בעיקר העמילוזה( לחלקים המורכבים משני סוקרוזות. אחד האנזימים האחרים, 
הנקרא אלמה–עמליזה, מפרק את החומר המורכב משני סוקרוזות לחלקים בודדים של 
יחידת סוקרוזה; ואנזים שלישי, הנקרא אוססידזה, פועל על הסוקרוזה – ורק על יחידת 
הסוקרוזה, ולא על המורכב משני סוקרוזות – ומפרקת אותו לגז )דו תחמוצת הפחמן( 
ולאלכוהול. הפעולות האלה מתבצעות זו על ידי זו, לפי כמות החומר העומד לפירוק, 

ולפי כמות האנזים הנמצא בגרעין או בקמח.

מהלך תסיסת הסרחון: החלבונים ניתנים להשפעה איטית של אנזים רביעי, פרוטאינזה, 
הגורם לפירוק וליצור של חלקים, אשר להם ריח רע.

3 המאפשרים את החימוץ,  4 סוגים של אנזימים:  בפעולות האלה לוקחים כאמור חלק 
ואחד המאפשר את הסרחון. מן היחידות האנזימיות האלה נמצאים כל ארבעתן בגרעינים 
ובקמח של חמש התבואות. הקצב של הפעולות שונה בין 4 האנזימים: שלושה הגורמים 
 .. חטה  קמח  של  דייסה  משאירים  אם  אבל  יותר;  ויעילות  מהירות  עמילן  של  חימוץ 
מתפתחת גם פעולת האנזים הרביעי, והדייסה 'מבאישה', ויוצאה מגדר של 'בל יראה ובל 

ימצא'.
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בגרעיני  הבטה-עמילזה,  אחד,  חסר  החימוץ,  לתסיסת  הדרושים  האנזימים  שלושה  מן 
אורז, דוחן וקטניות, ולפיכך אין בהם פירוק מהיר של עמילן לחלקים קטנים, אין אפשרות 
של פעולה מתוקנת של האנזים השני והשלישי, והחימוץ אינו מתקיים, כי אם באטיות, 
במדה זעומה. הפעולה של סירחון מתקיימת בקצב יותר מהיר, והדייסה של אורז וכיו"ב 

מסריחה.

של  אלכוהולית  אנזימית  כתסיסה  העיסה  הגרעין  של  ההתנפחות  את  מסבירים  אנו   ..
קמח בתערובת עם מים. ההסבר הזה מוצדק רק, אם הוא מתאים בכל פרטיו לתופעות 
המוחשות הנזכרות בהלכה, ורק סטיה אחת תפסול את ההסבר הזה. בלי להכנס לפרטים 
אוכל להבטיח לכב' שההסבר הזה מתאים לכל הוראות של ]השו"ע בסימנים[ תנג, תנד, 
זמן ההשהיה, עכובי  והקמח,  והטמפרטורה של המים  תנה, תנט, תס, תסב, תסו. הטיב 
החימוץ ע"י חליטה, מי פירות, דליפה תמידית של גשם, עיסוק קבוע, כולם מוסברים ע"י 

הפעולה הביוכימית

.. פירוש המסקנות הוא:

א( .. קמח חיטה מחמיץ )תסיסה, התפתחות גז, החומר נעשה נוזלי(.

ב( .. קמח אורז מסריח )תסיסה חלשה ביותר, כמעט אין גז, אין שינוי בסמיכות הבצק, 
עובש וריח לא נעים(".

טעמים למנהג

2.  ישנם הסוברים שזהו משום חימוץ ו/או חמץ נוקשה, אך הם דעת מיעוט וכתבו הגאונים והראשונים לדחותם וכן אין זה ע"פ ההלכה 
ולכך לא הארכנו בזה כאן.

3.  בדפוסים של היום זה מופיע בהגהות רבינו פרץ על הסמ"ק סי' רכב.

המקור למנהג אי אכילת קטניות בפסח, הינו מהראשונים שכתבו כמה טעמים לזה2.

טעם אחד כותב המרדכי )פסחים תקפח( בשם גיסו בעל הספר מצוות קטן3:

"גיסי ה"ר יצחק מקורבויל כתב בספר המצוות הקצר אשר יסד: "נראה לי לקיים המנהג 
ולאסור דכל קטניות בפסח. ולא מטעם חימוץ, כי טעות הוא בידם כדפרישית, אלא משום 
גזירה הוא, דכיוון דקיטניות מעשה קדירה היא ודגן נמי מעשה קדירה ]הוא[ כדייסא, אי 
הוה שרינן קטניות, דילמא אתי לאיחלופי ]ו[להתיר דייסא, דאידי ואידי מעשה קדרה 
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הוא. וגם מידי דמידגן ) = שצומח כמו דגן( ]הוא[ כגון חמשת המינין .. וגם יש מקומות 
ולכך אתי לאיחלופי לאותם שאינם בני  שרגילין לעשות מהן פת כמו מחמשת המינין, 
תורה .. אע"ג דתלמודא שרי .. זהו דווקא בימהם שהיו בקיאין כולם )במצות( ]בהלכות[.." 

עכ"ל גיסי. ורבינו ברוך ורבינו שמשון מאיוורא לא היו אוכלין מן קטניות בפסח".

4.  חיברו רבי דוד בן ר' לוי מנבורנה שחי בתקופת הראשונים. ספרו נסוב על פסקי הרי"ף. ספר זה הוזכר במאירי, אורחות חיים, 
כלבו ועוד.

במילים אחרות: החשש הוא שמא יבואו אלה שאינם בקיאים ויתבלבלו ויחשבו שמותר בפסח 
גם תבשיל או לחם מחמשת מיני דגן – דבר האסור בפסח. המרדכי והסמ"ק מונים שלושה 

סיבות לבלבול זה:

"כיוון דקיטניות מעשה קדירה היא ודגן נמי מעשה קדירה ]הוא[ כדייסא, אי הוה שרינן 
קטניות, דילמא אתי לאיחלופי ]ו[להתיר דייסא, דאידי ואידי מעשה קדרה הוא".

"מידי דמידגן ) = שצומח כמו דגן( ]הוא[ כגון חמשת המינין".

"יש מקומות שרגילין לעשות מהן פת כמו מחמשת המינין, ולכך אתי לאיחלופי".

הריטב"א )פסחים לה,א( מביא טעם נוסף, חשש שמא התערבב בתוך הקטניות תבואה מחמשת 
מיני דגן שהינם חמץ:

"ומכל מקום צריך להיזהר מאוד, שהרי נמצא עם האורז ממין הכוסמין תמיד, ואם נשאר 
שם אפילו גרגיר אחד – נמצא שנאסר הכל בבישולו במשהו. ולכן צריך לבדוק אותו 
פעם אחר פעם בעיון גדול, דהא לאו אחזוקי איסורא הוא, כיוון דמילתא דשכיחא טובא. 

והרבה מן החסידים נמנעו מלאכול מהם בפסח מבושלים, מפני ערבובים שעולה מהם".

וכן כותב בעל הטורים )או"ח תנג(:

"ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל, לפי שמיני חיטין מתערבין בהן".

ובספר המכתם4 מוסבר שישנו חשש לגרעיני חיטה קטנים שקשה למוצאם אף בבדיקה רגילה, 
וזהו מקור האיסור:

"ומה שנהגו קצת הראשונים להחמיר שלא לאוכלו בפסח, לא היה אלא מפני שמתערבין 
היו מחמירין שלא לבשלו,  והראשונים   ... בו לפעמים  ניכרין  גרגירי חיטים דקים שאין 
אפשר שבאותן מקומות היו מוצאין גרגירי חיטים דקים שאינן ניכרים ולא רצו להכניס 

עצמן לספק איסורא דאורייתא" )פסחים לה,ב. קיד,ב(.
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באורחות חיים )הל' חמץ ומצה אות נה )עמ' עב(( מביא זאת כעובדה ולא כחשש:

5.  רבינו מנוח מביא טעם נוסף )ספר המנוחה הלכות חמץ ומצה ה(: "אין דרך לאכול קטניות במועד, שהרי כתוב: "ושמחת בחגך" 
ואין שמחה באכילת קטניות". אודות טעם זה כתב במשנה ברורה )שם(: "איזה טעמים קלושים".

"ואלו שנזהרין ממנו, מטעם שיש בו גרעיני חיטה מעורבין שלא יכירנו".

במשנה ברורה5 הביא טעם נוסף בשם רבינו מנוח )ביאור הלכה תנג סק"א(:

"שיש מיני חיטים שבשנה שאינה כתיקונה משתנות ונראות כמיני זרעונים, ועל כן אסרו".

להלכה מביא אדמו"ר הזקן רק חלק מהטעמים )שם ג-ד(.

"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.

ולא נהגו איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה 
זה בשביל  ולכך אסרו  נקראים מעשה קדירה  זה לזה ששניהם  דגן שהם דומים  ממיני 
אליינד"ר( וזרע  )שקורין  והכסבר  עני"ש(  )שקורין  השבת  כגון  זרעים  מיני  זה אבל 
אקלייז"א וכיוצא בהם משאר מיני זרעוני גינה אין נוהגין בהם איסור חוץ מן החרדל לפי 
שגידולו הוא בשרביטין והרי הוא דומה לגידול מיני קטניות ונאסר בכללם וחוץ מן הכמון 
הנמכר בחנות )שקורין קראם קימל( שמביאין אותו לכאן ממדינות אחרות וגרעיניו דומה 

לדגן ולכך מחמירין בו כמו שמחמירין בכל מיני קטניות"

היכן נהגו איסור?
המנהג לא לאכול קטניות בפסח היה נפוץ בארצות אשכנז, כפי שמעיד המרדכי )שם(:

"גיסי ה"ר יצחק מקורבויל כתב בספר המצוות הקצר אשר יסד: "נראה לי לקיים המנהג 
ולאסור כל קטניות בפסח .. ורבינו ברוך ורבינו שמשון מאיוורא לא היו אוכלין מן קטניות 

בפסח".
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ברם בדברי המרדכי אנו מוצים שלא כל ה'ראשונים' שחיו בארצות אשכנז קיבלו על עצמם 
חומרה זו, כפי שממשיך וכותב:

"אבל רבינו יחיאל מפרי"ז היה רגיל לאכול פול הלבן שקורין פיי"ש"

אך בתקופת האחרונים מנהג זה כבר היה מבוסס ולא היה חולק עליו, כפי שכתב הרמ"א )שו"ע 
שם(:

"והמנהג באשכנז להחמיר, ואין לשנות".

ומאריך בזה ב'ערוך השולחן' )תנג סק"ד(:

"דע דאף דמדינא מותר לאכול אורז וכל מיני קטניות בפסח, מכל מקום הנהיגו רבותינו 
ואבותינו זה הרבה מאות שנים, וקבלו עליהם באיסור לבלי לאכול אורז ומיני קטניות 
לבטל.  לנו  אסור  תורה  מדין   – גדר  משום  אבותינו  שקבלו  כיון  זה,  ואיסור   .. בפסח 
ואין  ויראת חטא,  יראת שמים  והמפקפקים והמקילים בזה מעידין על עצמן שאין בהם 

בקיאין בדרכי התורה".

ופסק אדה"ז )שם(:

"נהגו במדינות אלו שלא לאכול בפסח תבשיל של אורז ודוחן ופולין ועדשים ושומשמין 
ושאר מיני קטניות, אפילו ביו"ט אחרון"

ברם היו חילוקים בין מדינות אשכנז ומדינות ספרד, כפי שכותב ב'מגדל עוז' )על הרמב"ם 
שם( שאמנם היה מחכמי ספרד, אך למד בצרפת, אודות רבותיו: הרשב"א, שהיה רב בספרד, 

התיר לאוכלם בעוד רבותיו האשכנזיים אסרו זאת:

"כתב הראב"ד ז"ל אין דבר זה פשוט ולא הכל מודים וכו': ואני אומר זה מחלוקת ישנה 
היא, והלכות פ' כל שעה )דף ל"ה( מורה כר"מ ז"ל ורבותיו והעומדים בשיטתו. וגם רבותי 
מורה  שהיה  וכ"ש  לעצמו  היתר  בו  נוהג  היה  ז"ל  הרשב"א  ומורי  בו.  חלוקין  היו  נ"ע 
נהגתי חומרא  ואני אחריהן  בו חומרא,  נוהגין  היו  נ"ע  לאחרים, ושאר רבותי הצרפתים 

לעצמי ומיקל אני לאחרים כר"מ ז"ל, בהוראתי כצורת ההלכה על בוריה".

וכפי שמעיד הריב"ש )סי' תכ(:

"וכבר פשט המנהג לבשל אורז וכל מיני קטניות והדוחן".
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בארצות ספרד, מנהג זה לא רווח מעולם, וכפי שמביא הרשב"ש6 )שו"ת סוס"צ(:

6.  הרב שלמה בן שמעון דרואן, מהראשונים. בנו של הרשב"ץ והיה רב של אלג'יר.
7.  הרב ישמעאל הכהן ממודינא, רבה של מודינה ומגדולי רבני איטליה.

8.  הרב רפאל אלעזר הלוי אבן-טובו, דיין בירושלים והרב הראשי של קהילת יהודי ירושלים שבאו מארצות ים תיכוניות.
9.  הרב חיים סתהון, הרב הראשי לצפת.

"ולאכול פולי' ואפונים אין בדבר בית מיחוש וכן אנו מאכילין אותם".

וכן פסק השולחן ערוך )שם(:

"אורז ושאר מיני קטניות .. אינם באים לידי חימוץ ומותר לעשות מהם תבשיל".

אך הריטב"א )שם( מוסיף שיש לבודקו היטב על מנת להסיר החששות:

"אבל מצינו מנהג פשוט בכל ספרד שאוכלין בפסח אורז מבושל .. וכן הלכה. ומ"מ צריך 
להיזהר מאוד שהרי נמצא עם האורז ממין הכוסמין תמיד .. ולכן צריך לבדוק אותו פעם 

אחר פעם בעיון גדול".

בדורות האחרונים היו קהילות מבני ספרד שנהגו איסור בקטניות, בין המביאים זאת להלכה: 
ה'זרע אמת'7 )ח"ג סמ"ח( ו'פקודת אלעזר'8 )ח"א סנ"א(. בספר 'ארץ חיים'9 )או"ח סתנ"ג( כתב שנהגו 

לאסור בקהילות סלוניקי וצפת.

באורז ישנם קהילות ספרדיות רבות שנוהגות לאסור כפי שכתב החיד"א )טוב עין ס"ט אות ו(:

"אנחנו, בני ספרד, אין נוהגין במניעת הקטניות. אמנם באורז נהגו בעיה"ק ירושלים ת"ו 
שביררו  עובדא  דהוה  שהעידו  בפסח,  לאוכלו  שלא  ה'  ויראי  החכמים  תלמידי  מרבית 

האורז כמה פעמים ושוב אחר שבישלוהו נמצאת חיטה, ולכן נמנעו מלאוכלו". 

וכן פסקו ה'פרי חדש' )שם(, ה'פקודת אלעזר' )שם( שו"ת לב חיים )פאלאג'י. ח"ב סצ"ד(, שו"ת מהר"י 
הלוי )כלל ה סל"ח( ועוד.

ברם החיד"א )שם( מסיים את דבריו וכותב:

"אבל אין מוחין ביד האוכלים ובפרט כי בעיה"ק הוא מזון העניים והתינוקות"

ה'בן איש חי' מסכם וכותב )שנה ראשונה פ' צו אות מא(:

"פה בעירנו יש הרבה בעלי בתים נוהגים שלא לאכול אורז בפסח, מפני כי האורז יימצא 
בו תערובת חיטין ושעורים, וצריך לבודקו תחילה פעמיים ושלוש, וחוששין שמא ישגו 

בבדיקה .. ויש נוהגין לאכול אחר בדיקה".
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וכן פסקו רוב הפוסקים הספרדיים וכן הוא מנהג תימן )הליכות תימן עמ' 16,18( להתיר כפסיקת 
השולחן ערוך והרמב"ם.

דין הקטניות בפסח
לגבי דין קטניות בפסח, כתוב ב'תרומת הדשן' )סי' קיג( שאין צורך למכרם במכירת חמץ ומותר 
להשהותם בביתו בפסח, אין בהם איסור הנאה ואף אם נפלו לתוך תבשיל – אין לאסור את 

התבשיל:

"שאלה: תבואה של מיני קטנית שאינה מחמשת המינים, שנפל עליה מים, וקרוב לוודאי 
הוא שנתחמצה – שרי להשהות בפסח או לאו?

וכתב טעם לדבריו,  לי אחד מהגדולים בתשובה אחת.  וכן השיב  יראה דשרי.  תשובה: 
משום דרבינו יחיאל וחביריו מתירין אפי' באכילה – אינהו אכלי, ואנן לא משהינן?! .. 
הואיל ואינו מה' המינים הבאים לידי חימוץ, ולא חיישינן למראית העין פן יטעו מדגן זה 
לדגן ה' מינים. או איכא למיחש, דילמא איערב בהנהו קטנית מחמשת המינים, דכל הני 

חששות לא חיישינן אלא לאסור באכילה, אבל לא לשהות.

ונראה ג"כ דמותר ליהנות באותו תבואה בפסח, כגון ע"י הדלקה משמן זרע, ושומשמין 
אותם  שיתרככו(  כדי  במים  משהים   – )פירוש  שלותתים  שרגילים  אע"פ  קנבוס.  וזרע 
זרעונים במים קודם שעושים מהם שמנים, וא"כ קרוב לודאי שנתחמצו – אפ"ה שרי, 
דאיסור הנאה נמי אינה אלא בלאו, כמו ההשהאה, כדמוכח בתוס' פ' כל שעה. ונראה 
.. לרבי יודא נותנו לפני כלבו ופי' שם בתוס' דמ"מ אסור  להביא ראייה להתיר בהנאה 
באכילה, אלמא דבכל מידי דבודאי אינו חמץ אלא דומה לחמץ, לא אסרינן ליה אלא 
דגזירה במשהו  קי"ל  ולא בהנאה. אע"ג דטובא מחמרינן באיסור הנאה, דהא  באכילה 
בפסח אוסר אפי' בהנאה .. אלא )שהקטניות רק( דדמי לחמץ, לכך לא אסרינן לה אלא 
באכילה, דאסרינן להו דמידי דמדגן אינון ואתי לאיחלופי בדגן דחמישה המינים ומש"ה 
די לנו דאסורי' באכיל', אבל איסור חמץ במשהו – דיש כאן חמץ גמור אלא שנתבטל, 
הואיל והחמירו לאסור במשהו לענין אכילה, ה"ה דהחמירו לעניין הנאה. אך כמדומה 

שהעולם נהגו איסור להדליק בשמנים שנעשו ממיני קטנית בפסח.

אפס נראה, אם נמצא גרגיר של מיני קטנית בקדירה או בתבשיל – לא מחמרינן כלל 
לאסור התבשיל אפי' באכילה, דגזירה דאיסור משהו ליתא אלא בתבואה דה' מינים".
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להלכה פוסק הרמ"א בשולחן ערוך )שם( כפי דברי תרומת הדשן:

"מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל, וכן מותר להדליק בשמנים 
וכן מותר להשהות מיני קטניות  נפלו לתוך התבשיל,  ואינן אוסרים אם  הנעשים מהם, 

בבית".

וכן פוסק אדמו"ר הזקן )שם ס"ה(:

"אפילו במיני קטניות לא נהגו, אלא איסור אכילה – אם נפלו עליהם מים בענין שכיוצא 
וכן מותר להדליק  בזה בה' מיני דגן אסור מעיקר הדין. אבל מותר להנות מהם בפסח, 
יפול  שמא  חוששין  ואין  עליו,  שאוכלים  השלחן  על  אפילו   .. מהם  הנעשים  בשמנים 
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".

לגבי חולה וקטן כתב בנטעי גבריאל )הל' פסח ח"א פנ"ח סי"ד(:

סצ"ה,  להועיל  מלמד  ושו"ת  סרמ"א  שיק  מהר"מ  ]שו"ת  לחולה  ליתן  מותר  "קטניות 
דינו  קטן  ]דצורכי  לקטן הצריך  או  לחולה[  מותר  מנהג  משום  אלא  אסור  דדבר שאין 

כחולה שאין בו סכנה כדקיי"ל בסי' שכח סי"ז[". 

לגבי דין הכלים שבישלו בהם קטניות בפסח, דן בזה באריכות ב'כף החיים' ולהלכה הוא 
מכריע )או"ח סתנ"ג סקכ"ז(:

"ולעניין כלים שנתבשלו בהם מיני קטניות לנוהגין איסור במיני קטניות – לאחר מעת 
לעת מותרים"

משמע מדבריו שאם יש מישהו שחי אצלך בבית והוא משתמש בקטניות בעוד אתה מחמיר 
בזה, יש ליחד לו ערכת כלים נפרדת, וכן פסק הנטעי גבריאל )שם(.

לפועל פסקו בספר הלכה למעשה – פסח:

"תינוקות שיכולים לאכול רק מיני דייסות שיש בהן עירוב קטניות, נוהגים להקל בעבורם 
)ולעיתים, שינוי סוג המאכל לתינוק עלול לסכנו, לכן, אין להחמיר עבורו(. וראוי להיזהר 
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לכתחילה שלא להשתמש לצורף זה בכלי פסח הרגילים, אלא בכלים מיוחדים" )פי"א 
כג-ד – וראה שם אריכות הפרטים בזה(.

לסיום חשוב לזכור לא להכלים פני יהודי שני, כפי המסופר על הרבי הריי"צ )הלכה למעשה פסח 
פי"ב הע' 13(:

"לאחר שהרבי הריי"צ בא לארה"ב הוזמנו לסעודת החג בביתו גם יהודים שאינם בקיאים 
בהוויי החיים החסידי. באחת מסעודות חג הפסח נוצרה פתאום מהומה סביב השולחן. 
הרבי שאל מה אירע, והשיבו לו שיהודי אורח, שלא היה מודע לזהירות הגדולה הנהוגה 
אצל חסידים מ'מצה שרויה', טבל את המצה בתוך המרק. נענה הרבי ואמר: "מוטב שמצה 

תאדים בתוך ה'בורשט' משפניו של יהודי יאדימו מבושה"".
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מלך המשיח1

חלק ראשון • מלך בתורת הנגלה

א. מלך בתורה
ים ָעֶליָך ֶמֶלְך, לֹא תּוַכל  ִשׂ ֶרב ַאֶחיָך ָתּ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹקיָך ּבֹו. ִמֶקּ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶשׁ ִשׂ ׂשֹום ָתּ

ר לֹא ָאִחיָך הּוא. ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶשׁ
שופטים יז, טו

ב. ענינו של מלך

1.  בנוסף לסוגיות אליהן מתייחס ליקוט זה, יש לציין לסוגיית נשיא ומלך )נתבארה בלקו"ש חי"ט עמ' 165 ואילך, חכ"ג עמ' 190 
ואילך, חל"ה עמ' 206 ואילך. ובכ"מ(, וסוגיית "מלך – לב כל ישראל" )נתבארה בשיחת ב' ניסן תשמ"ח ובמראי מקומות המצויינים 

שם(.

בכללות, ניתן לחלק את מוני המצוות ופרשני התורה לשתי קבוצות: האחת סוברת שענינו 
של מלך הוא מדיני – לעשות סדר בעם, ללא קשר לקיום תומ"צ בדווקא, והשני' סוברת 
שענינו של מלך הוא לחזק את דת האמת בקרב העם ולאפשר לעם ישראל לקיים תומ"צ 

בשלמות.



. תועלת הנמצא לעם בהיות עליהם איש אחד לראש ולקצין, כי לא   . משרשי המצוה 
יתקיים ישוב העם בשלום בלתי זה. והנה תראה בספרי הנבואה הבא בקללה להיות אנשים 

רבים לראש במקום אחד, וכמו שכתוב.
החינוך מצוה תצז

בעל ספר החינוך מבאר שמטרת מינוי המלך היא לעשות סדר בעם, ומוכיח זאת מכך שרואים 
שזו קללה לעם להיות בלי ראש ומנהיג.

תוספת ביאור לכך ניתן למצוא בביאורו של החינוך לאיסור קללת נשיא, ששם מבאר יותר 
את הצורך במלך:

לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות 
מצותו ולקיים גזרותיו, מפני שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם 
והאסיפה  הביטול  מביניהם  יצא  כך  ומתוך  הדברים,  מכל  דבר  לעשות  אחת  לדעת 
בפעולות. ועל כן צריכין לקבל דעת אחד מהם אם טוב ואם רע, למען יצלחו ויעסקו בעסקו 
של עולם, פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם ההיפך, וכל זה טוב מן המחלוקת 

שגורם ביטול גמור.
החינוך מצוה עא 

השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו ובמה כחם גדול? ואמר שתכלית ִמנוָים הוא כדי לשֹפט 
שהסידור  ומפני  מזה.  ביותר  עובר  יכלתם  ואין  בעצמו,  אמיתי  צדק,  במשפט  העם  את 

המדיני לא ישלם בזה לבדו, השלים הא-ל תקונו במצוות המלך.
דרשות הר"ן דרוש יא

הר"ן מצטרף גם הוא לשיטה שהצורך במינוי המלך הוא לשמירת הסדר בלבד, אך הוא משייך 
זאת למצות השופטים, שענינם לפסוק איך צריך להתנהג, וענין המלך הוא לבצע את ציווי 

השופטים.

הציווי שנצטוינו למנות עלינו מלך מישראל, שיקבץ את כל אומתנו ]יאחד את דברתנו[ 
וינהיג את כולנו, והוא אמרו יתעלה: "שום תשים עליך מלך".

סהמ"צ להרמב"ם מצוה קעג

בספרו 'ספר המצוות' נקט הרמב"ם כדעת הפרשנים המתייחסים למלוכה כענין מדיני. לעומת 
זאת בספרו 'יד החזקה', הוא מביא היבט אחר על ענין המלוכה, לפיו תפקיד המלך נעלה יותר 

מאשר הנהגת העם בלבד, ומטרתו הראשונית היא לחזק את דת האמת:
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ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים 
ולהלחם מלחמות ה'. שאין ממליכין מלך תחלה, אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר: 

א לפנינו ונלחם את מלחמותינו". ָפָטנּו מלכנו ְוָיָצַ "ּוׁשְ
רמב"ם הל' מלכים פ"ד ה"י

האשרות  להסיר  מצּוֶוה  שהמלך  לומר,  מלך.  פרשת  כתיב  ואשרה,  עכו"ם  פרשת  אחר 
ולבער עכו"ם.

בעל הטורים שופטים שם

2.  המעלות המנויות לקמן מבוססות על המשניות בסנהדרין פ"ב מב" ואילך, כשהסדר כאן הוא כפי שמופיע בערוך – ערך מלך )ויש 
שסידרו באופן אחר( והביאור מבוסס בעיקר על פירושו של ר' פינחס קהתי.

מביאורו של בעל הטורים לסמיכות הפרשיות, נראה שסבר אף הוא כי עיקר ענינו של המלך 
הוא לחזק את דת ישראל.

הרלב"ג, שבד"כ נוקט בשיטת הרמב"ם, מפרש בצורה העולה לשתי השיטות:

והוא מה שציוונו למנות עלינו מלך אשר יבחר ה' . . והתועלת בזה הוא שיוציאם ויביאם 
ונלחם מלחמותם לעלות התורה ועובדיה.

רלב"ג שם התועלת הי"ב

לדעת הרלב"ג במלך ישנם ב' ענינים: א. "שיוציאם ויביאם" ב. "ונלחם מלחמותם לעלות 
התורה ועובדי'".

כך ניתן לפרש גם בדעת אור החיים:

שיהיה  א'  גדרים:  ב'  המלך  במנוי  שיש  לפי  הדרך,  זה  על  היא  הכתובים  כוונת  ונראה 
ב' הוא  וגדר   .  . ביום קרב  כגיבור  ולצאת  בו להנהיג המלחמות בעוצם חכמתו  המבטח 
ביד  ישראל  מושיע  ה'  שהיה  כדרך  בזכותו  יעשה  שה'  וכדי  ישראל  ולתפארת  לכבוד 

השופטים וביד מלכי ישראל הכשרים.
אור החיים שם

ג. שלושים מעלות2 
 "שהמלכות נקנית בשלושים מעלות" )אבות ו, ה(
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לא דן3 . 1

ולא דנין אותו3. 2

ולא מעיד . 3

ולא מעידין אותו4 . 4

לא חולץ5 . 5

ולא חולצין לאשתו6. 6

לא מייבם7 . 7

ולא מייבמין אשתו6. 8

ולא נושאין אלמנתו8 . 9

מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו9 . 10

3.  בגמרא מבואר: לא שנו אלא מלך ממלכי ישראל, אבל מלך ממלכי בית דוד דן ודנין אותו, שנאמר "בית דוד כה אמר ה׳ דינו 
לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק", מכאן - שמלכי בית דוד היו דנים אחרים, ואין אדם יכול להיות דיין אם עליו אין סמכות 
משפטית לדונו בעד עבירותיו, שנאמר "התקוששו וקושו", ודרש ריש לקיש: קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים. ומה הטעם 
במלכי ישראל? משום מעשה שהיה בעבדו של ינאי המלך שהרג אדם, הורה שמעון בן שטח להזמין את ינאי המלך עם עבדו לדין, 
שכן כתבו בשור שנגח )שמות כא, כט(: "והועד בבעליו" - יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, והוא הדין בעבדו, שהרי הוא ממונו. בא 
ינאי המלך לבית הדין וישב. אמר לו שמעון בן שטח: ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך, ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי 
שאמר והיה העולם אתה עומד, שנאמר "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה׳". אמר לו: לא כשתאמר אתה, אלא כמו שיאמרו 
חבריך. נפנה שמעון בן שטח לימינו, כבשו הדיינים פניהם בקרקע )שהיו יראים מפני המלך - רש"י(; נפנה לשמאלו, וכבשו פניהם 
בקרקע. אמר להם שמעון בן שטח: בעלי מחשבות אתם?! יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם! מיד בא גבריאל וחבטם בקרקע ומתו. 
באותה שעה - הואיל ויצאה תקלה זו - גזרו חכמים: מלך לא דן ולא דנין אותו. ברם, לגבי מלכי בית דוד לא גזרו, משום שנאמר 

במפורש: "דינו לבוקר משפט", כמו שבארנו לעיל.
4.   אף זה משום המעשה שהיה בינאי המלך. אמנם מדברי הרמב"ם עולה שאף מלך ממלכי בית דוד אינו מעיד, שכן בזיון הוא למלך 

להופיע כעד בבית הדין; ברם, מעידים אותו, שהרי אמרנו לעיל שדנים אותו.
5.  אם מת אחיו של המלך בלא בנים, אינו חייב לקיים מצוות חליצה באלמנתו של אחיו. שכן גנאי הוא למלך, שתהא היבמה יורקת 

בפניו.
6.  של המלך, אם הוא מת בלא בנים. לפי שאלמנת המלך אינה יכולה להינשא לאחר, כמו שנלמד להלן.

7.  את אלמנת אחיו, שאין זה כבוד למלך, שיהא טפל לאחיו כדי לקיים "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת".

יש להעיר שיש דעה נוספת, של רבי יהודה, שסובר שאם רצה המלך לחלוץ או ליבם את אלמנת אחיו שמת בלא בנים, הואיל וזו מצוה, 
אם המלך מחל על כבודו כדי לקיימה, זכור הוא לטוב. לעומתו סוברים חכמים שאין לזלזל בכבוד המלוכה, שכן מלך שמחל על כבודו 

אין כבודו מחול, שנאמר: "שום תשים עליך מלך" – שתהא אימתו עליך.
8.  והוא הדין לגרושתו. ואפילו מלך אחר אינו נושאה.

יש להעיר שלדעת רבי יהודה מלך אחר יכול לשאת אלמנתו של מלך שכן מצינו בדוד המלך, שנשא אלמנתו של שאול המלך, שנאמר: 
"ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך". ברם, תנא קמא סובר שכוונת הכתוב לנשים הראויות לו )כלומר המותרות לו - 

רש"י( מבית המלך, והן מירב ומיכל בנות המלך שאול.
9.  במקרה ומת למלך אחד מקרוביו, אין המלך יוצא מפתח ארמונו, שגנאי הוא למלך להיראות עצוב ועגום לעיני העם.

יש להעיר שלדעת רבי יהודה רשאי המלך לצאת, שכן מצינו בדוד המלך, שיצא אחר מטתו של אבנר כשנהרג על ידי יואב )ואבנר 
היה חכם, והלכה היא: חכם שמת הכל כקרוביו(. לעומתו סוברים חכמים שלא הלך דוד המלך אחרי מטתו של אבנר אלא כדי לפייס 
את העם, שידעו כולם שלא ברצונו ובעצתו הרג יואב את אבנר, וצורך שעה היה מפני שלום המלכות, אבל בדרך כלל אם רוצה המלך 

ללוות את מתו אין שומעים לו.
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וכשמברין אותו כל העם מיסב על הארץ והוא מיסב על הדרגש10 . 11

ויוצא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים וא'11. 12

ופורץ לעשות לו דרך12. 13

ואין ממחין בידו13. 14

דרך המלך אין לו שיעור14. 15

וכל העם בוזזין ונותנין לפניו ונוטל חלק בראש15 . 16

לא ירבה לו נשים אלא י"ח16 . 17

ולא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו17. 18

וכסף וזהב לא ירבה לו אלא כדי ליתן אספניא שלו18. 19

וכותב לו ספר תורה לשמו19. 20

יוצא למלחמה עמו20 . 21

נכנס והוא עמו20. 22

יושב בדין והוא עמו20. 23

מיסב והוא עמו20. 24

אין רוכבין על סוסו21. 25

ואין יושבין על כסאו22. 26

10.  כשנותנים למלך את סעודת ההבראה, דהיינו כשהמלך הוא אבל, ומברים אותו סעודה ראשונה לאחר קבורת מתו, כל העם הבאים 
לנחמו יושבים על הארץ להשתתף באבלו, והמלך, מסב על הדרגש - עריסת עור, מין ספה קטנה ונמוכה.

11.  כגון להרחבת גבולות הארץ או כדי לפרסם את גבורתו.
12.  פורץ המלך גדרות של שדות אחרים, לעשות לו דרך לכרמו ולשדהו

13.  לא מעכבים את המלך.
14.  כלומר שעושה לו דרך רחבה, בתוך תחומיהם של אחרים, כפי צרכו. יש מפרשים שהדבר מותר לו רק בשעת מלחמה.

15.  בגמרא מבואר, שהוא נוטל מחצה מכל הביזה.
16.  בגמרא מבואר, שכן מצינו בדוד המלך שהיו לו שש נשים )שמואל ב ג, ב-ה(, ואמר לו הנביא )שם יב, ח(: "ואם מעט ואוסיפה 

לך כהנה וכהנה", ודרשו: "כהנה" - שש, "וכהנה" - עוד שש, הרי שמונה עשרה.

יש להעיר שת"ק אינו מחלק בסוג הנשים, וסובר שמותר לו עד י"ח בכל סוגי הנשים. וגם כאן חולק רבי יהודה וסובר שמותר למלך 
לשאת נשים כמה שרוצה, רק שלא יסירו את ליבו ממצוות ה', וההגבלה על י"ח היא רק בנשים שאינן כשרות וצנועות. ואילו רבי 

שמעון סובר, שאפילו אחת ומסירה את ליבו, אסור, ורק בכשרות הותר לו עד י"ח ונאסר ביותר. הלכה כת"ק.
17.  הטעם מוסבר בפסוק עצמו, שלא ישוב למצרים, מכיון שבזמנם הסוסים הטובים באו ממצרים.

18.  אסור למלך להרבות לו כסף וזהב בשביל להניח בגנזיו ולהתגאות או להתנאות בעשרו, אבל מותר לו לצבור כסף וזהב שיהא 
מצוי בידו להחזקת הצבא ולהרחבתו בשעת הצורך.

19.  בנוסף למה שמחוייבים כל ישראל.

יש לציין שהחובה לכתוב חלה רק במקרה ואבותיו לא השאירו לו ספר תורה.
20.  עם ספר התורה השני.

21.  יש להעיר, שלצורך הצלת המלך מותר לרכב על סוסו, כפי שעשה יואב, שרכב על סוסו של דוד המלך במטרה להצילו.
22.  וכן בכל שאר חפציו.
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ואין משתמשין בשרביטו . 27

ואין רואין אותו ערום23. 28

ולא כשהוא מסתפר . 29

ולא בבית המרחץ . 30

ד. רשות או מצוה?

23.  שדברים אלה מקילים כבודו של המלך בעיני הרואים, והרי מצווים להתייחס למלך ביראת הכבוד, שנאמר: "שום תשים עליך 
מלך" - ציוה הכתוב הרבה "שימות", ללמד: שתהא אימתו עליך - ותהא זהיר בכבודו.

24.  יש המפרשים הכוונה שעמי הארץ הקדימו לבקש זאת לפני הזקנים, ויש המפרשים שאז טרם הגיע הזמן.
25.  וכן סוברים גם חלק מהאחרונים: בעל הספר מצוות גדול )עשין, רמזים קי״ד(, השל"ה )תורה שבכתב, שופטים, נר מצוה ח׳(, אור 

החיים )על הפסוק(, מנחת חינוך )תצ״ז(, ועוד בריבוי מקומות.

לאחרי שנתבאר בקצרה מהו תפקידו של מלך ומהן מעלותיו, יש לעיין בגדר חיוב מצות 
מינוי מלך:

רבי נהוראי אומר: הפסוק בגנאי ישראל הוא מדבר, שנא' כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו 
ממלוך עליהם. 

אמר רבי יהודה: והלא מצוה היא מן התורה לשאול להם מלך שנאמר שום תשים עליך 
מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו, ולמה נענשו בימי שמואל? מפני שהקדימו על ידם24.

. . דבר אחר, שום תשים עליך מלך, זו מצוות עשה.
ספרי שופטים שם

בספרי מובאת מחלוקת האם מינוי מלך הוא מצוה או רשות. בהמשך לכך מפרש את הפסוק 
"שום תשים עליך מלך" כמצות עשה, ורבים למדו שכן גם דעתו.

גם בגמרא מובאת מחלוקת זו:

וכן היה רבי יהודה אומר: ג' מצות נצטוו בנ"י בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך . . רבי 
נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן, שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך 

וגו'.
סנהדרין כ, ב.

כאמור, רוב הראשונים25 סוברים שמינוי מלך זו מצות עשה, ונביא מקצתם:
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למנות מלך מישראל, שנאמר: שום תשים עליך מלך.
מנין המצות להרמב"ם

שום תשים עליך מלך, ידעת כי היא מצות עשה.
רקנאטי שופטים שם

אשימה עלי מלך, והיא מצות עשה.
רמב"ן שם

26.  יש המבארים אשר במקום יצודו, צריך להיות יצוחו )הרגל השניה מן החי"ת נמחקה ונעשה לדל"ת(. ועי' מ"ש הרי"פ פערלא ועוד 
ממבארי מנין המצוות לרס"ג.

27.  ניתן לשים לב לשינוי סדר הפסוק: הוא מקדים את דרישת ה' ורק אחריה את מינוי המלך, ובכך משנה את הדגש בפסוק, כך שאין 
כאן ציווי מוחלט אלא רק הוראה על תהליך שייפתח ברצון עם ישראל. וראה גם בתרגום אונקלוס על הפסוק.

הרס"ג, שסידר את מנין המצוות לפי אותיות הדברות הראשונות, הכניס גם את מינוי מלך 
כציווי:

יצודו26 אשימה עלי מלך, ויערפו לכפר דמי נודדים.
סידור הרס"ג במנין המצוות

לעומת שיטות אלו, ישנם שלמדו זאת כרשות:

שום תשים עליך מלך – רשות.
אבן עזרא שופטים שם

גם מתרגום יהונתן על הפסוק נראה שלשיטתו מינוי המלך הוא רשות )ראה הערה27(:

ותימרון נמני עלן מלכא ככל עממיא דבחזרנותיי. תתבעון אולפן מן קדם ה', ומבתר כדין 
תמנון עליכון מלכא

]=ואמרתם ניתנה עלינו מלך ככל הגויים אשר סביבותי. תדרשו תורה מלפני ה', ואחרי 
כן תשימו עליכם מלך[.

וכמו כן כתב האברבנאל על הפסוק, שאין זו מצוה, אלא רשות. לדעתו, התורה אינה מצווה 
זקוקים  בנ"י  אין  האמת  מצד  אכן  מדוע  באריכות  שמסביר  )וכפי  מלך  למנות  העם  על 
למלך(, אלא שמשום שהיא חוזה שהם עתידים לבקש להם מלך לאחר כניסתם לארץ )בקשה 
שהתורה אינה רואה בעין יפה, ולכן היא אומרת שהבקשה תהי' לשים מלך "ככל הגויים אשר 
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סביבותי"(, היא  באה להזהיר את העם, שבשעה שיבואו למנות מלך הם יהיו חייבים למנות 
מלך "אשר יבחר ה' אלהיך בו", ולא מלך כרצונם. 

האברבנאל אף משווה את מצוות מינוי המלך למצוות אשת יפת תואר - מצווה שבבסיסה 
מצב בלתי רצוי הנובע מיצר הרע, אלא שהתורה מצווה כיצד לפעול לאחר שהאדם בחר 

ללכת בדרך בלתי רצוי'.

מה  ושמירתו,  לתקן הקבוץ המדיני  והכרחי בעם  מועיל  דבר  היות המלך  שאף שנודה 
שהוא, הנה בעם ישראל איננו כן, כי אינו צריך ולא הכרחי להם. 

וביאור זה הוא, שצורך המלכים בעם הנה יוכלל בג' ענינים: הא', לענין המלחמות להושיע 
התורות  ולהניח  הנמוסים  לסדר  הוא  והב',  ארצם,  בעד  ולהלחם  מאויביהם  העם  את 
והג', להכות ולהעניש פעמים שלא כדין כפי צורך השעה, אשר זה  הצריכות לתקונם, 

יאות אל היכולת האלקי המוחלט אשר לו.

המלחמות  לענין  לא  אליה.  תצטרך  לא  הישראלית  האומה  האלה,  הענינים  הג'  והנה 
הברכה(  )פ'  וכמ"ש  להם,  הנלחם  והוא  בה'  נושע  שישראל  לפי  מאויביהם,  ותשועתם 
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה 
על במותימו תדרוך; גם כי השופט הזה יוצא ובא לפניהם במלחמו', כמו שמצינו ביהושע 
וגדעון ושמואל ושאר השופטים. וג"כ לא היו צריכים למלך להנחת התורות והנמוסים, כי 
תורה צוה לנו משה וגו', וצוה הוא ית' )פ' ואתחנן( לא תוסיפו על הדבר וגו', ראה למדתי 
וגו',  גוי גדול אשר לו אלהים קרובים  ומי  אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי, 
ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים וגו', ולא היה ביד מלך ישראל לחדש דבר 
בתורה לא לגרוע ממנה, וכמ"ש עליו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל. וגם כן לא היה 
המלך צריך בישראל להכות ולהעניש פעמים לצורך השעה, שזה מסרו הקדוש ברוך הוא 
לב"ד הגדול מהם הסנהדרין כמו שפירשתי בפ' כי יפלא; ומלבד זה הודיענו הש"י שאם 
השופט כפי המשפט הצודק והמסודר יפטור אדם רשע, שהוא ית' יעניש את הרשע בדינו 
הגדול, וכמ"ש )פ' משפטי'( מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע, 
ר"ל, מה שאתה לא תוכל להענישו כפי הדין אנכי אענישהו. הנה התבאר שג' הענינים 
האלה: תשועת המלחמות והנחת התורה והמצות והענש וההכאה פעמים שלא כדין - 

כולם יעשה הש"י לעמו, ולכן היה הש"י מלכם ולא היה להם צורך למלך לשום דבר.

. . אין בזה מצוה כלל, כי לא צוה ה' יתברך שיאמרו זה וישאלו מלך, אבל הנה הוא הגדת 
העתיד . . אבל אני לא אמרתי אלא שהיה הדבר דבר הרשות. 
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ובהיותו כן לא צותה התורה עליו, וגם לא צותה על עזיבתו, לפי שדברה תורה בזה כנגד 
היצר הרע. והוא כענין היפת תואר, שלא צותה התורה שיחשוק בה . . ולא הזהירה גם כן 
שלא יעשה זה לפי שחששה ליצר הרע, ומפני זה . . לא צוה שיעזבנה, כי אם שיגיירה 
ויחזירנה יהודית . . ככה היה ענין המלך ששאלתו אינה מצוה ואיננה גם כן עבירה נאסרת 

בתורה, ולכן אחרי ששאלו אותו ונמשח לא חזרו ממנו.
אברבנאל שם

רבנו בחיי מאחד את השיטות, וכותב שאמנם מינוי מלך זו מצווה, אך סיבת הציווי אינה 
חיובית ונעשתה כביכול רק לרצות את ישראל, כבשילוח המרגלים:

שום תשים עליך מלך. ע"ד הפשט זו מצות עשה, שיהיה בישראל מלך . . ושלש מצות 
נצטוו ישראל כשנכנסו בארץ, למנות להם מלך דכתיב שום תשים עליך מלך

רבנו בחיי שם 

כוון הרב לומר, אע"פ ששליחות המרגלים על פי ה' ומצותו, לא היתה המצוה ברצונו, 
השם  מצות  שהיתה  המלך,  וכענין  בכך.  חפצים  שהיו  ישראל  רצון  להשלים  כדי  אלא 
שום תשים עליך מלך, אבל לא היתה ברצונו, כי כן יעיד הנביא אתן לך מלך באפי ואקח 

בעברתי.
רבנו בחיי שלח יג, ב

ה. זמן חיוב המצווה
החינוך )שלשיטתו מינוי מלך זו מצוה( מבאר שזמן חיוב המצווה הוא רק בזמן שישראל על 

אדמתן:

ונוהגת בזמן שישראל על אדמתן, וכמו שאמרו זכרונם לברכה . . שלוש מצוות נצטוו 
ישראל בכניסתן לארץ למנות עליהן מלך, ולבנות בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק.

ואל תהרהר בני אחרי דברי, לומר 'ואיך יחשוב אבי זאת המצוה מן הנוהגות לדורות, והלא 
משנמשח דוד המלך נסתלקה זאת המצוה מישראל, שלא יהיה להם למנות עוד מלך, 
כי דוד וזרעו נשיאים עליהם לעד עד כי יביא שילה שיהיה מזרעו מלך לעולם במהרה 
שזכרנו:  מה  כל  הוא  מענינה  אבל  לבד,  חדש  מלך  למנות  אינו  המצוה  שענין  בימינו', 
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למנות מלך חדש אם תהיה סיבה שנצטרך לו, וגם כן להעמיד המלוכה ביד היורש ולתת 
מוראו עלינו ונתנהג עמו בכל דבר כמצוה וכתורה הידועה. וזה באמת נוהג הוא לעולם.

ספר החינוך מצווה תצז

ו. מי מחוייב במצווה?
וכאשר תתבונן בכלל המצות האלה, שקדם זכרן, תמצא מהם מצות שהן חובה לציבור לא 

לכל יחיד ויחיד, כגון . . הקמת מלך.
ספהמ"צ, סיום חלק המצוות עשה

ז. מינוי המלך
מינוי המלך מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון הוא בחירת המלך, הנעשית בידי ה':

אשר יבחר: ע"פ נביא או משפט האורים.
אבן עזרא שופטים שם

אשר יבחר ה' אלהיך בו, על דעת המפרשים שיהיה נבחר על פי נביא או במשפט האורים, 
יצוה הכתוב תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו, כי הוא יבחר ולא אתה.

רמב"ן שם

והנה לא ראה הש"י למסור בחירת המלכים בימיהם ביד ההמון, לג' סבות: 

הא', לפי שהמלך היה ענין מזיק מאד להמון העם . . ולכן אין ראוי שיובחר כ"א להכרח 
גדול. ולפי שהעם לא יבחין זמן ההכרח הזה כ"א הש"ת, לכן לא היה ראוי להם לבחור 

מלך כי אם ה' יתברך.

ראוי  אין  הנה  המלך,  המלכת  אל  הראוי  הזמן  יבחר  העם  שהמון  שאע"פ  הב',  והסיבה 
שהעם יבחר בו. לפי שהדבר קשה ועמוק להכיר את יצר לב האדם, ואע"פ שנגלהו נקי 
וזך וישר פעלו, אולי בקרבו ישים ארבו, וכמאמר הנביא עקוב הלב מכל ואנּוש הוא מי 
ֵיָדענו. ולפי שהיה ראוי למלוך מי שיהיה נקי המחשבות טהור הרעיונים, ירא חטא ושפל 
רוח, כמו שאמר ולא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים לבלתי רום לבבו, לכן לא היה ראוי 
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לעם שהם יבחרו בו, כי הם לא ידעו ולא יבינו הזה יכשר, וכמאמר הש"י לנביא "אל תביט 
אל מראהו וגו', כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב", אבל 

אל הש"י היא הבחירה, שהוא חוקר לב ובוחן כליות. 

והסיבה הג', שאע"פ שהעם ידעו הכרח הזמן וצורך השעה להמליך עליהם מלך, ויספיק 
שכלם לבחור בטוב ולמאוס ברע, הנה עם כל זה אין ראוי להם לבחור המלך. לפי שתהיה 
בחירתם אותו מחייבת דברי ריבות וקטטות עצומות ביניהם, באמור כל אחד ואחד אני 

אמלוך. אבל בהיות הבוחר הוא יתעלה, מי יאמר לו מה תעשה. 

והנה מפני הסבות האלה צותה התורה אשר יבחר ה' אלהיך בו.
אברבנאל שם

28.  אמנם, גם משה רבינו קרוי מלך, כמ"ש ויהי בישורון מלך. אך בהגדרה הפשוטה, שאול הוא המלך הראשון. וראה באריכות לקו"ש 
חכ"ג עמ' 196 ואילך.

השלב השני הוא קבלתו ומינוי של המלך, הנעשים דווקא בידי העם:

א"ל חמי מה כתיב, שום תשים עליך מלך? אשים אין כתיב אלא תשים, דאת שוי עלך.
תלמוד ירושלמי סנהדרין יג, ב

במלכים, הדבר מבואר שאין מושחין אותם כי אם ב"ד הגדול והנביא, ומלבד זה היו העם 
ממליכים אותם, כמו שבא בענין שאול ודוד ושלמה זולתם. ושני הדברים האלה זכרה 
הוא  מלך  שימת  הנה  בו,  אלהיך  ה'  יבחר  אשר  מלך  עליך  תשים  שום  באמרה  התורה 

הקמתו מהעם, והבחירה האלהית היתה על ידי נביא באמצעות המשיחה.
אברבנאל לספר שופטים, הקדמה ג׳

שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו וגומר, הנה הבחירה האלקית היא על ידי 
נביא, והשימה היא ע"י ישראל שיקבלו אותו למלך עליהם.

אברבנאל שמואל-א י, כה

ח. מלכות בית דוד
וישראל. המלך הראשון28 בישראל הי' שאול המלך,  יהודה  בספר מלכים מסופר על מלכי 
שמלך זמן קצר. אחריו מלך דוד המלך על כל ישראל. בנו של דוד הי' שלמה, שבנה את 
בית המקדש. ולאחריו התחלקה המלוכה לשתי ממלכות: ירבעם מלך על עשרת השבטים, 
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כשמלכותו  שבטים,  שני  על  מלך  שלמה  בן  ורחבעם  ישראל",  "מלכות  נקראה  וממלכתו 
נקראת בשם "ממלכת יהודה".

מהכתובים מוכח שדווקא דוד זכה למלכות לו ולזרעו אחריו:

29.  יש המפרשים שכוונתו לבנו של המלך מישראל, שיירש אותו. ויש המפרשים שכוונתו שבמקבל לאותו מלך מישראל 
יהי' מלך מבני דוד.

ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם. ָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך, ִכּ יְתָך ּוַמְמַלְכְתּ ְוֶנְאַמן ֵבּ
שמואל-ב ז, טז

י  ּוָפַקְדִתּ ֹמרּו.  ִיְשׁ לֹא  ּוִמְצֹוַתי  לּו  ְיַחֵלּ ַתי  ֻחֹקּ ִאם  ֵיֵלכּון.  לֹא  ַטי  ָפּ ּוְבִמְשׁ ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם 
ֱאמּוָנִתי. ר ֶבּ ֵקּ י לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַשׁ ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם. ְוַחְסִדּ ְשׁ ֶבט ִפּ ְבֵשׁ

תהלים פט, לא-ד

כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר: 
כסאך יהיה נכון עד עולם. ולא זכה אלא לכשרים, שנאמר: אם ישמרו בניך בריתי. אע''פ 
בכך,  הבטיחו  הקב''ה  לעולם.  דוד  מזרע  המלוכה  תכרת  לא  לכשרים,  אלא  זכה  שלא 
שנאמר: אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם, 

וחסדי לא אפיר מעמו.
רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז

לדעת הרמב"ם, אף שישנה אפשרות למנות מלך שאינו מזרע בית דוד, מלכותו לא תמשיך 
לדורות )ולדעתו חלק מנצחיות מלכות בית דוד היא שלא תתכן מלכות נצחית אחרת(:

נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה 
ונלחם מלחמות ה' – הרי זה מלך, וכל מצות המלכות נוהגות בו, אע''פ שעיקר המלכות 
לדוד, ויהיה מבניו29 מלך, שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם, ואמר לו: והיה אם שמוע 
תשמע את כל אשר אצוך, ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד וגו'. ואמר לו אחיה: 

ולבנו אתן שבט אחד, למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים.
רמב"ם שם ה"ח

מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם. אבל אם יעמוד 
מלך משאר ישראל, תפסק המלכות מביתו, שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים.

רמב"ם שם ה"ט
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הראב"ד משיג על הרמב"ם, וסובר שגם מלך שאינו מזרע דוד יכולה מלכותו להמשך לעד )אך 
כמובן שבשונה ממלכות בית דוד – מלכותו יכולה להפסק, וכפי שקרה בפועל(:

30.  וייתכן שאף הרמב"ם והראב"ד יסכימו עמו במקרה וממליכים את המלך שאינו מבית דוד על כל ישראל, וכל דבריהם 
)המובאים לעיל( נסובים רק על מקרה שהמלך השני מולך רק על חלק מהעם. וראה הערה הקודמת.

אילו היה ירבעם מלך כשר ובניו כשרים, לא היתה מלכות פוסקת מזרעו, אבל היתה שניה 
למלכות בית דוד, כגון קיסר ופלג קיסר.

ראב"ד שם

הרמב"ן בפירושו לתורה כתב, שמהפסוק "לא יסור שבט מיהודה" שבצוואת יעקב אבינו עולה 
איסור למנות מלך שלא משבט יהודה30. ולפי דבריו, מלכי ישראל בימי בית ראשון עברו על 
איסור זה. לשיטתו, הסיבה להיכחדותם של בני בית חשמונאי בימי בית שני, למרות צדקותם 
והישועה שהביאו לעם ישראל בימי היוונים, היא כעונש על שעברו על איסור זה, שלקחו 

המלוכה לעצמם:

שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה, 
ולא ימשול אחד מאחיו עליו.

. . ומה שאמר הכתוב )שמואל א יג יג(: "נסכלת, לא שמרת את מצות ה' אלהיך אשר צוך, 
כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל ישראל עד עולם", שאם לא חטא, היה לזרעו מלכות 
בישראל, לא על כולם, וזה טעם "אל ישראל"; אולי היה מולך על שבטי אמו, על בנימן 
ואפרים ומנשה, כי יהודה ואפרים כשני עממים נחשבים בישראל; או היה מלך תחת יד 

מלך יהודה.

ולפי דעתי, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת 
אביהם ומעבירים נחלה. והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבעם 
וכאשר  הימים".  כל  לא  אך  זאת,  למען  דוד  זרע  את  "ואענה  לט(:  יא  א  )מלכים  ואמר 
אל  חוזרים  היו  ולא  מלך,  אחר  מלך  השבטים  משאר  עליהם  להמליך  ישראל  האריכו 
מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, וכמו שאמר הושע )הושע ח ד(: "הם 

המליכו ולא ממני".

וזה היה עונש החשמונאים, שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו 
התורה והמצות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן 
החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב. והגיע 
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העונש בסוף למה שאמרו רז"ל )בבא בתרא ג א(: "כל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא 
עבדא הוא", שנכרתו כולם בעון הזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, 
ולא היו מזרע  אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו 
יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונשם מדה כנגד מדה, שהמשיל 

הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתום.

אף על פי שישראל מקימים עליהם מלך משאר השבטים כפי צורך השעה, אין מושחים 
אותן, שלא יהיה עליהם הוד מלכות, אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו.

רמב"ן עה"ת ויחי מט, י

סיכום: תפקיד המלך מתחלק לשני קווים כלליים. ישנם הסוברים שמטרתו היא סדר וניהול 
העם, ויש המגדירים אותה כמגמה נעלית יותר של חיזוק דת האמת.

של  מוחלט  רוב  רשות.  או  מצווה   - מלך  מינוי  מצוות  של  בגדרה  היא  נוספת  מחלוקת 
הראשונים )וביניהם מוני המצוות( סוברים שמינוי מלך הוא מצווה. זמן חיובה הוא רק בזמן 
שישראל על אדמתם. בחירת המלך נעשית ע"י ה' )באמצעות נביא או אורים ותומים( וקבלת 

המלכות עצמה היא ע"י העם.

דוד זכה למלכות לו ולזרעו אחריו, ורק היא מלוכה נצחית. ובנוגע למלוכה למי שאינו מזרע 
דוד, ישנן דיעות שונות בהיתר הדבר, בתקפו ובנצחיותו.
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חלק שני • מלך בחסידות31

ענינו של מלך
הנה שרש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו ועל ידו יהיו הישראל בטילים לה'.

כי כל ישראל צריכים להיות בטילים למלך וסרים למשמעתו בכל אשר יגזור, כמו שאמר 
שמואל "וזה יהי' משפט המלך וגו'" )שמ"א ח' י"א(.

והנה המלך בעצמו בטל לאלקות, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה "אם לא שויתי ודוממתי32" 
)תלים קל"א ב'(, דהיינו שנגע הביטול לה' כ"כ בלבבו, עד שגם בגשמיות לא הי' יכול 
להרים עיניו ולהגביה לבו בבחי' יש ודבר מה, אלא היה כמו בחי' דומם שאין לו תנועה. 
וזהו העיקר במלך, שמחמת זה נק' מלך, שהוא מרכבה למדת מלכותו ית' שבאצילות, 

וידוע דפי' מרכבה הוא בחי' הביטול, כמו ביטול המרכבה לגבי הרוכב.

ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטילים למלך, הרי נמצא בו ועל ידו 
הישראל בטילים לאלקותו ית'. וזאת היא עבודת המלך תמיד, להיות בו ועל ידו הנבראי' 

בטילים לה', ע"י שהוא בטל והם בטילים אצלו כו'.

ועוד יש טעם פשוט במינוי המלך, שינהיג את העם כראוי, כי אלמלא מוראה איש את 
רעהו חיים בלעו, והמלך במשפט יעמיד ארץ להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע.

דרמ"צ, מצות מינוי מלך בתחילתה

31.  בליקוט זה לא נכנסנו לבאר את ענין שורש המלך, ספירת המלכות ברוחניות ובעולם הספירות.
32.  "אם לא" - לשון שבועה, נשבע אני שקללה תבוא עלי אם לא עשיתי כך וכך. "שיויתי" – שמתי. "דוממתי נפשי" 

– עשיתי את עצמי דומם. כלומר, נשבע אני שקללה תבוא עלי אם לא שמתי את נפשי כאבן דומם. 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מביא ב' ענינים במלך: א. שע"י ביטול העם למלך, בטלים העם 
להקב"ה, שהרי המלך בטל לגמרי להקב"ה. ב. "טעם פשוט" - שינהיג את העם.

כ"ק אד"ש מביא את דברי אדמו"ר הצ"צ, ומוסיף ביאור קל בשני הטעמים:
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בתורת החסידות מוסבר על כך שלמינוי מלך יש שתי מטרות - זו למעלה מזו33: 

חיים  רעהו  את  איש  מלכות(  )של  מוראה  "אלמלא  כי  המשנה,  כלשון  פשוט,  טעם  א. 
בלעו" - שהמלך ידאג לכך שהתנהגות אנשי המדינה תהי' כראוי.

חומד...  והלב  רואה  העין  כי  בכך  די  אין  כראוי,  להתנהג  שיש  ומובן  הגיוני  כאשר  אף 
ולפיכך יש צורך ביראת המלך, המביאה לידי התנהגות בדרך הישרה.

אך  האמור.  לצורך  מלך  במינוי  הכרח  אין  תמיד,  הלב  על  שליט  המוח  שבו  במצב  ב. 
יש ענינים שהעם אינו מבין כיצד לנהוג בהם, ורק המלך, עקב מעלתו הנשגבה בהיותו 
משכמו ומעלה גבוה מכל העם, מבין אותם, והוא פוקד כיצד לנהוג. ואנשי המדינה נוהגים 

כך מפני שכך צוה המלך.

זוהי המהות הפנימית והשרש של מינוי מלך בעם ישראל, אשר אדונם ומלכם הוא הקדוש 
ברוך הוא, והמלך - בשר ודם - הממונה הוא הממוצע המגלה את מלכות ה' לישראל.

יהודים הם מאמינים מצד עצמם, הם מבינים וחשים שחיותם נובעת ממלכותו של הקדוש 
ברוך הוא, ודבר זה צריך לעורר אצלם התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. וכאשר הם 
שרויים במצב שחסרה אצלם התבטלות זו, הם זקוקים למלך בשר ודם שבאמצעות מורא 

מלכותו תתעורר אצלם יראה והתבטלות כלפי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אך כאשר היהודים מתנהגים כראוי וקיימת אצלם התבטלות זו לאלקות מצד עצמם, אז 
ההשפעה של מינוי המלך היא באופן נעלה יותר: דרגות האלקות שאליהן אין היהודים 
מסוגלים להגיע בעצמם, משום שדרגות אלו נעלות מהשגתם, אזי המלך, שמסוגל להשיג 
דרגות אלו עקב מעלתו הרמה, ממשיך ומשפיע אותן לעם ישראל. ועל ידי כך מתעורר 

אצל ישראל אופן נעלה יותר של יראה והתבטלות, הנעלה מהבנתם והשגתם.
לקו"ש חכ"ד עמ' 104 ואילך – תרגום חפשי

33.  יש להעיר שכ"ק אד"ש מביא קודם את הטעם הפשוט, ואחר כך את הטעם הפנימי )"זו למעלה מזו"(. לעומת ביאור 
הצ"צ בדרמ"צ, שמתחיל קודם במטרה הנעלית יותר.

כ"ק אד"ש מחדד שהטעם של "איש את רעהו חיים בלעו" הוא רק כשבנ"י נמצאים במצב 
שהמוח אינו שליט על הלב וכו', אך הטעם השני שייך גם במצב רוחני טוב, שגם אז בנ"י 
צריכים התעלות )שאינם יכולים להגיעה אלי' ע"י עבודתם האישית( שנפעלת דווקא ע"י 

המלך.
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שלימות המצות ע"י המלך

34.  ראה בסה"מ תרנ"ט עמ' י' ואילך, אשר המלך כ"כ מרומם, עד שצריך לפעול ע"י עבודה את הסכמתו למלוך, ודווקא 
ע"י העם מתגלה מלכותו. וראה שם באריכות ובכמה מקומות.

כ"ק אד"ש לומד מסדר הלכות הרמב"ם, שלא תיתכן שלימות בקיום התומ"צ ללא המלך:

בהקדים זה שהרמב"ם הכניס את הל' מלכים . . בסיום וסוף ספרו היד – דלכאורה, לפי 
סדר הזמנים, כפי שהרמב"ם אומר בתחילת הל' מלכים "שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת 
כניסתן לארץ: למנות להם מלך כו' ולהכרית זרעו של עמלק כו' ולבנות בית הבחירה" – 

הי' עליו להכניס את הלכות מלכים בספרו הרבה לפני כן?

וי"ל, בזה שהרמב"ם הכניס זאת בסיום ספרו היד – ספר "הלכות" – בזה הוא מדגיש 
שהשלימות של )קיום( התורה וההלכה היא כאשר יש )ענין ה(מלכים. וכפי שזה גם מובן 
בפשטות, ששלימות הקיום של כל מצוות והלכות התורה היא כאשר ישנו מלך על כל 
ישראל, שעל ידו נעשית המצוה של מלחמות השם )להכרית זרעו של עמלק( והמצוה 

"לבנות בית הבחירה", שרק אז שייך קיום כל הלכות ומצוות התורה.
לקו"ש חח"י עמ' 276 ואילך – תרגום חפשי

ב' קצוות במלך
כ"ק אדמו"ר הרש"ב מביא ב' קצוות במלך בשר ודם: מצד אחד המלך מרומם מהעם34, ומצד 

שני הוא דואג ומשפיע להם:

מלך בשר ודם, שהוא מובדל ומרומם מן העם, שאינו מתפשט בהמדינה, ואינו מתערב 
עמהם, כ"א יושב בהיכלו מובדל מהם, וכאו"א צריך לרומם את המלך, וכמו אין רוכבין 
על סוסו ואין יושבין על כסאו כו', שכ"ז הו"ע הרוממות שמרוממים ומבדילים אותו כו', 
ועי"ז דוקא הוא מלך עליהם, ובטלים אליו, שמקבלים עול מלכותו, אע"פ שאינם רואים 
פניו כלל, ומקיימים כל ציוויו ופקודיו, שעי"ז הוא הנהגת המדינה בסדר נכון כו'. וכ"ז 
הוא ע"י הרוממות דוקא, שמובדל ומרומם מהם כו' . . וגם צ"ל השפעה בקירוב ג"כ מבחי' 

המלכות. 

וכמו עד"מ בענין המלוכה למטה, שיש בזה ב' ענינים, הא', יראת המלך, מה שיש על 
מרומם  שהוא  מה  דכל  דוקא,  המלך  של  הרוממות  ע"י  בא  שזה  מלכות,  מורא  כאו"א 
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ומנושא ומובדל יותר, יותר תפול אימתו על אנשי המדינה כו'. ומ"מ, הרי יש בזה ג"כ 
השפעה, דהשפעת היראה והביטול עצמו ה"ה ג"כ השפעה, וגם, שמזה הוא קיום אנשי 
השפעה  שזהו  אלא  כו',  בלעו  חיים  רעהו  את  איש  מוראה  אלמלא  וכמאמר  המדינה, 
בריחוק. והב', הם הוקי המלך באופן הנהגת המדינה לטובתם, בכדי שיהיו חיים וקיימים, 
שזה מה שהמלך מלביש א"ע לעיין ולפקח בעניני המדינה מה שנצרך לצורך קיומם, ולפי 

אופן זה יהיו החוקים כו'.
סה"מ תרנ"ט עמ' קטז ואילך

חיות המלך מהעם

35.  ראה בחיי עה"פ וישב לח, ל. עמה"מ שער שעשועי המלך בעצמותו רפ"א. ובריבוי מקומות.

לעומת ב' קצוות אלו הקיימים במלך עצמו, קיימת סתירה מהותית יותר בקשר שבין העם 
למלך – האם המלך תלוי בעם או שהעם תלוי במלך:

אין מלך בלא עם, פי' עם מלשון עוממות, שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת 
המלך. כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד, לא שייך שם מלוכה עליהם, וכן אפילו על 

שרים לבדם, רק ברוב עם דווקא הדרת מלך.
שער היחוד והאמונה פ"ז

כ"ק אדה"ז מביא את המצוטט רבות בספרים35, ש'אין מלך בלא עם', שבפשטות פירושו הוא 
שהמלוכה תלוי' בקיום העם שעליו המלך מולך, שללא העם על מי ימלוך המלך? אדה"ז מבאר 
זאת בדרך החסידות, שהמילה 'עם' היא מלשון 'עוממות', המסמלת שהמלוכה חייבת להיות על 

אנשים הרחוקים ונפרדים מהמלך, ולולי זה לא שייך שם מלוכה.

כ"ק אד"ש מה"מ מבאר, שהצורך של המלך בעם הוא לא רק שיוכל למלוך עליהם, אלא שכל 
מה שיש למלך מגיע מהעם, כך שהוא כביכול תלוי בהם:

המלך - צריך את העם כדי להשלים את כל רצונותיו, כמו שהרמב"ם מאריך בנוגע למלך 
"ולוקח מן העם הגבורים כו' ועושה מן החיל למרכבתו כו' לרוץ לפניו כו' לוקח מן בעלי 
האומניות כו' ולוקח השדות כו' ויש לו מעשר מן הזרעים כו'" . . מראה על חלישות המלך 
)לגבי שאר העם(, אשר בשביל כל רצונותיו הוא זקוק אל העם . . המלך כל מה שיש לו, 

מקבל מהעם.
לקו"ש חי"ט עמ' 167 – תרגום חפשי
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יתירה מכך מוצאים, כי אף חיי המלך מושפעים ע"י העם:

36.  ראה עד"ז )ובאריכות יותר( לקו"ש ח"ד עמ' 1050 ואילך.

מציאותו של המלך תלוי' בהעם, "אין מלך בלא עם", כלומר, אע"פ שנקראים "עם, מלשון 
עוממות . . רחוקים ממעלת המלך", הרי, ביחד עם זה )ואדרבה – בגלל זה( פועלים הם 

את המלכות – המלך.

וכמודגש גם בהכתרת המלך – שהעם מכריזים "יחי המלך״ )כפי שמצינו גם במלכות בית 
דוד(, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך.

משיחת ב' ניסן תשמ"ח

חיות העם מהמלך
המקורות הקודמים מראים שהמלך תלוי בעם בעצם המלוכה, במילוי רצונותיו ואף חיי המלך 
כל  לפיו   – ההפכי  הקצה  על  המצביעים  מקורות  למצוא  ניתן  לעומתם  מהעם.  מושפעים 

מציאות העם תלוי' במלך:

שבין  שהקשר  כפי  המלוכה,  בענין  פרטים  לגבי  רק  לא  למלך  קשורים  המדינה  אנשי 
תלמיד לרב מתבטא בעיקר בענינים של תורה, אלא שכל קיומם נתון תחת המלך.

זוהי הסיבה להלכה, שכאשר מישהו אינו מציית לציווי של מלך ישראל, כל ציווי שהוא, 
אף כאשר אינו קשור כלל לענין המלוכה, כגון ציווי "שילך למקום פלוני" או "שלא יצא 
מביתו" – הוא חייב מיתה. כי כל מציאותו של כל אחד מאנשי המדינה תלוי' במלך, ולכן 
קובעת ההלכה,  ולפיכך  אינו קשור למלך.  זה  פרט כלשהו, שפרט  על  לומר  ייתכן  לא 

ש"כל המורד במלך ישראל" חייב מיתה, כי המלוכה קשורה לעצם קיומו.
לקו"ש ח"ח עמ' 2536  – תרגום חפשי

חיות העם קשורה למלך בעצם, עד כדי כך אשר כל אי ציות למלך מחייבת מיתה, מכיון 
שפגע במקור חיותו.

לכן נמשל המלך דווקא ללב, כיון שכשם שחיות האדם באה מהלב, כך חיות העם היא מהמלך:

אודות נשיא ומלך – פוסק הרמב״ם שהוא "לב כל קהל ישראל". והרי ענינו של הלב 
הוא – שבו משכן "הדם הוא הנפש" המחי' את כל הגוף.
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. . הלב – הוא חיות הגוף עצמו, להיותו מקום משכן "הדם הוא הנפש", ועל ידו נעשה 
"התפשטות והילוך החיות . . המלובשת בדם הנפש היוצא מהלב אל כל האברים, וסובב 
סובב הולך הרוח חיים והדם תוך תוך כל האברים והגידים המובלעים בהם וחוזר אל הלב 

כו'" )כפי שמבאר רבינו הזקן באגה״ק(.

ונמצא, שעיקר ענין החיות דכל אברי הגוף קשור עם הלב, כי, הדם )"הוא הנפש"( שבלב 
)לא רק גילוי והמשכה ממנו( מתפשט בכל אברי הגוף ממש.

. . ועד״ז בנשיא ומלך, ״לב כל קהל ישראל" – "אשר יוציאם ואשר יביאם", שעל ידו 
נעשה )גם( המשכת חיות לבנ"י.

משיחת ב' ניסן תשמ"ח

כיצד מתחברים ב' קצוות אלו – מצד אחד המלך הוא הנותן ומצד שני הוא המקבל? מבאר 
כ"ק אד"ש מה"מ:

הביאור בזה הוא, אשר היא הנותנת: מלך כל ענינו )בתור מלך( – "אשר יוציאם ואשר 
יביאם", לשרת את העם, ולכן הוא מקבל מהעם.

לקו"ש חי"ט עמ' 168 – תרגום חפשי

מלוכה מתוך רצון
הנה המלוכה הוא כמ"ש ומלכותו ברצון קבלו עליהם, ור"ל, כי מושל שייך אפי' בע"כ של 

מי שמושלים עליו, אכן מלוכה זהו שממליכים המלך ברצון, וכמ"ש שום תשים עליך.
ספר הליקוטים – אות מ' עמ' תקטז

אדמו"ר הצ"צ מחדד את ההבדל בין 'מלוכה' ל'ממשלה', ומבאר שמלוכה היא דווקא ברצון – 
שהעם יקבל את המלך כעם, לעומת ממשלה שיכולה להיות בכפי'.

בקטע הבא מבאר הצ"צ שאמיתית ענין המלוכה שייכת רק בבנ"י, לעומת אוה"ע שאצלם 
שייכת רק ממשלה:
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מלוכה רק בישראל
. . לשעבר היתה מלכות בישראל, ור"ל ובעובדי כוכבים  כי לה' המלוכה ומושל בגוים 
ומזלות הי' רק ממשלה, ע"ד מלך אין באדום נצב מלך. כיון שחטאו, ניטלה מל' מהם 

ונתנה כו'.
ספר הליקוטים – אות מ' עמ' תקיח

מלכות בעצם – מלכות בית דוד

37.  קטע זה הוא בהתאם לשיטת הרמב"ם )הובאה לעיל חלק ראשון ס"ח(, וראה בהערה שם, דייתכן שגם לדעת הרמב"ן 
אפשרי הדבר על חלק מהעם.

לאחר שנתבארו עניני המלך ע"פ תורת החסידות, יש להעמיק במעלתה המיוחדת של מלכות 
בית דוד דוקא:

ההבדל בין מלכות בית דוד ומלכי ישראל אינו רק בנוגע לזמן מלוכתם – שמלכי בית דוד 
עומדים לעולם, מה שאין כן מלכי ישראל – כי אם, זהו הבדל יסודי בעצם גדר המלכות: 
דוד זכה בכתר מלכות. עצם גדר המלכות הוא תמיד רק בדוד ובניו, אלא שייתכן מצב בו 

ב"ציווי ה'" יתמנה מלך פרטי משאר שבטי ישראל, אך אין זהו "עיקר המלכות"37.

עד שלגבי מלכות דוד "נכרי קרינא בי'", וכפי שנאמר במכילתא: "משנבחר דוד יצאו כל 
ישראל".

לקו"ש חכ"ה ע' 110 – תרגום חפשי

ענין המלכות יכול להיות בשני אופנים: א( התפקיד של מלוכה, שהן הפעולות והנהגות 
. . ב( מלך בעצם, היינו שהוא איש מנושא בעצם )ובדרך ממילא הוא מתנהג  המלוכה 

כמלך(.

וזהו הענין ד"כתר מלכות" שזכה בו דוד, "לו ולבניו הזכרים עד עולם" – לא רק שהם 
דוד  לזרע  השייך  המלכות"  "עיקר  והוא  בעצם.  מלכים  יהיו  שהם  אלא  בפועל,  ימלכו 
בלבד, כי אינו רק הנהגת המלוכה, אלא ההתנשאות שבנפש, שניתן בדוד וזרעו עד עולם.
לקו"ש ח"ל ע' 100

במלך שני אופנים: א. שהמלוכה וההתנשאות שלו באה )בעיקר( "מן העם, שמנשאין 
צריך  ש"אינו  ב.  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה  ועל  למלך",  אותו  ועושין  עליהם  אותו 
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להסכמה מזולתו כלל וכלל, להיותו מלך בעצם . . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם 
בלא עם". ויש לומר דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם שם(, ועיקר המלכות לדוד 

)שם ה"ח( הוא שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם". 
לקו"ש חכ"ז עמ' 256 הערה 37 

וכל  השררות  כ"כל  תפקיד,  מילוי  לצורך  מינוי  של  באופן  רק  היא  המלוכה  כאשר 
המינויין", הרי היא רק בנוסף לעצם מציאותו של  המלך, למלך יש מלוכה כפי שיש לו 
נכסים, ולכן, העברת המלוכה בירושה לבניו דומה לכל ירושת נחלה: כשם שיורשים את 

כל נכסי המוריש, כך יורשים גם את תפקידו ומינויו 

 . . אך כאשר זוכים לכתר מלכות, ל"עיקר" המלכות, חל שינוי גם ב"גברא", שהמלכות 
איננה אצלו כתוספת למהותו, אלא היא הופכת לעצם מהותו ועיקרו – כל מציאותו היא 

מציאות של מלך
לקו"ש חכ"ח עמ' 110 ואילך
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חלק שלישי • מלך המשיח
הסבר מהותו ותפקידו של מלך בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ - הלכה וחסידות, מהווה בסיס 

והקדמה להבנה טובה יותר במהותו של מלך המשיח, וחידושו על פני מלך רגיל.

גדרו של מלך המשיח ע"פ הרמב"ם
הפוסק המוכר בנושא זה הינו הרמב"ם, החותם את ספרו בהלכות אלו: 

ובונה  הראשונה.  לממשלה  ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 
מקריבין  מקודם.  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל.  נדחי  ומקבץ  המקדש 

קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה.
רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א

אין זה )רק( סיפור דברים מה יעשה משיח, ומה יהי' בימיו, אלא זוהי הלכה:

הגדר של משיח הוא זה שהוא מחזיר "מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה" )ולא 
שהוא בא לפעול ענין חדש(, שבפועל מתבטא הדבר בזה ש"ובונה המקדש ומקבץ נדחי 

ישראל",

)ובמילא מגיעים למטרה והמכוון של ביאת המשיח( "וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו 
שזה  בתורה".  האמורה  מצותה  ככל  ויובלות  שמיטין  ועושין  קרבנות  מקריבין  מקודם 

קשור עם קבוץ נדחי ישראל כאשר כל ישראל יושבים על אדמתם.

כלומר, כל הענינים החסרים בקיום תומ"צ מצד זה שחסר בשלימות כל ישראל וביהמ"ק, 
שזהו כללות ענין הגלות, באים לשלימותם ע"י משיח.

וזהו הענין שמשיח מחזיר "מלכות דוד ליושנה כו' וחוזרין כל המשפטים", הוא מחזיר את 
שלימות הלכות ומצות התורה.

לקו"ש חח"י עמ' 277 ואילך – תרגום חפשי
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כיון שהנ"ל הוא גדרו וענינו של משיח - שלימות קיום הלכות ומצות התורה - לכן אם 
עולה על הדעת "שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם" 

לפעול שינוי בעולם, הר"ז בסתירה לזה ש"התורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם”.

ומאחר שגדרו וענינו של משיח הוא לא אותות ומופתים וחידוש דברים בעולם, מובן גם 
שלא זו היא הבחינה על אמיתתו.

בדיוק כמו נביא, שהבחינה על אמיתתו היא "האות שלו, שיאמר דברים העתידים להיות 
בעולם ויאמנו דבריו שנאמר וכי תאמר בלבבך איכה נדע הדבר וגו'" . . כלומר, הבחינה 

על אמיתתו היא במה שזהו ענינו - "נביא", שהוא אומר דברי עתידות;

עד"ז מובן בנוגע למשיח, למרות שהוא יהי' גם נביא גדול, וגדול מכל הנביאים )קרוב 
ד(  )הלכה  מובן  ובמילא  כנ"ל,  המשיח"  "מלך   - הוא  וענינו  גדרו  אבל  רבינו(,  למשה 
יעמוד  "ואם  וקיומה -  תורה  והסימן על אמיתתו הם באם ענינו בעצמו הוא  שהבחינה 
מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות . . כפי תורה שבכתב ושבעל פה" והוא פועל 
את שלימות קיום המצות אצל ישראל - "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחום 
מלחמות ה' כו'" )שילחום מלחמות ה' הוא גם פרט בהבאת שלימות קיום התורה כנ"ל, 

להסיר את ה"נוגש ומבטל" מצד האומות(.
לקו"ש שם עמ' 280 ואילך – תרגום חפשי

ומפשטות לשון הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא . . הגדר דמשיח.
לקו"ש חכ"ז עמ' 256 בהערה 37

38.  ראה בהרחבה על סימני מלך המשיח ע"פ הרמב"ם בחוברות שיצאו על ידינו במהלך שנת תש"ע.

גדרו של מלך המשיח ברמב"ם ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מתבטא )א( בהחזרת שלימות הלכות 
ומצות התורה, ו)ב( בהחזרת מלכות בית דוד, כך שמשיח הוא מלך בעצם.

מסימני מלך המשיח38
ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב  יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה  ואם 
ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' – הרי זה בחזקת 
שהוא משיח. אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח 
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בודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר: כי אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד.

רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד

משיח פורץ גדר
על כל מלך נאמר "מלך פורץ גדר", ולגבי מלך המשיח מצינו בכך משמעות מיוחדת:

אודות ענינו של משיח – איתא במדרש על הפסוק )בפרשת השבוע, פרשת וישב( "מה 
פרצת עליך פרץ", "זה רבה על כל הפריצים ממך יעמוד )משיח, שנאמר בו( עלה הפורץ 
לפניהם וגו'". והיינו, שכל מלך נקרא בשם "פרץ", ע"ש ש"מלך פורץ גדר", ומלך המשיח 

הוא "רבה על כל הפריצים", שיהי' מלך על כל המלכים שהיו לפניו.

והענין בזה:

ענינו של "פרץ" הוא – כפשטות לשון הכתוב: "מה פרצת עליך פרץ" – שהנהגתו אינה 
כפי מנהג העולם.

וזהו גם הענין דימות המשיח:

החידוש דימות המשיח הוא – פריצת גדרו של עולם, והיינו, שאין זה כמו המעמד ומצב 
ד"גן עדן", שאינו שייך כלל לעולם כפי שהוא עם כל המדידות וההגבלות. אלא באופן 
של חיבור שני הפכים, היינו, שדוקא במקום שיש בו הגבלה של ד' קצוות, ד' רוחות, "ימה 

וקדמה וצפונה ונגבה" – נעשה ענין של "ופרצת".

וזהו גם החידוש של משיח – שבהיותו אדם בעוה"ז )כמ"ש הרמב"ם( יפעל בעולם את 
הסדרים של ימות המשיח באופן של פריצת גדרי העולם, ולכן נאמר עליו "עלה הפורץ 

לפניהם".
משיחת י"ט כסלו ה'תשי"ט

משיח – הקשר בין המלך לעם
גם ביחסי המלך והעם, על שני הקצוות שבהם – מצד אחד הוא לב העם ומצד שני הוא תלוי 

בעם ולעם יש השפעה על חייו – יש הדגשה מיוחדת אצל מלך המשיח:
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אצל מלך המשיח מודגשת יותר שייכותו לכאו"א מישראל )נוסף לכך שכל מלך הוא "לב 
כל קהל ישראל"( - לכן, בכחו וביכלתו דכאו"א מישראל לפעול הענין ד"יחי המלך".

ונמצא, שבנוגע למלך המשיח מודגש ביותר הקשר והשייכות לכל ישראל, שעצם   .  .
נשמתם, בחי' היחידה, היא ניצוץ מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין ד"אין מלך בלא 
"דרך   - המשיח  מלך  אצל  יתירה  בהדגשה  הוא  המלך"(  "יחי  העם  הכרזת  )תוכן  עם" 
כוכב מיעקב", כוכב דכללות ישראל, הקשור עם גילוי "דרך כוכב מיעקב" אצל כאו"א 

מישראל, התגלות בחי' היחידה שלו.
משיחת ב' ניסן תשמ"ח

משיח – מלך או נשיא?
כ"ק אד"ש מה"מ מחלק את תפקידיו של משיח לשניים: מלך ורב )נשיא(, כשלפ"ז הוא מבאר 

את לשונות הפסוקים:

בהגדרת תפקידו ופעולתו של מלך המשיח מבאר הרמב"ם שני ענינים:

א( "יכוף כל ישראל" לילך בדרך התורה והמצוה, "ילחם מלחמות ה'", יבנה בית המקדש 
ויקבץ נדחי ישראל ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ]וכן אחר "שתתיישב ממלכתו 
ויתקבצו אליו כל ישראל יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו"[ — וזהו ענינו 
של מלך ישראל בכלל, וכמ"ש הרמב"ם שכל מלך "תהי' מגמתו ומחשבתו להרים דת 
האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה' שאין ממליכין 

מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות".

ב( "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהי' יתר משלמה ונביא גדול כו' ולפיכך 
ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' ויבואו כל הגוים לשומעו כו'", ועל ידו "תרבה הדעה 
והחכמה והאמת שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", שמדבריו אלה מובן, דזה ש"באותו 
הזמן כו' יהי' עסק כל העולם . . לדעת את ה' בלבד . . יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים 
דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כו' מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", כל 

זה יהי' על ידי מלך המשיח, שהוא "ילמד כל העם".

. . ועפ"ז יש לבאר השינוי בלשון הכתוב, "מלך עליהם" ו"נשיא להם": הנהגת המלוכה 
היא בדרך רוממות מהעם, שהמלך צ"ל מרומם ונבדל מן העם, וזהו "מלך עליהם", שהוא 
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ממעל להם; משא"כ השפעת הנשיא, ללמד את העם ולהורות להם דרך ה', היא בדרך 
קירוב אליהם, שמשתדל שהעם יבין ויקלוט את דבריו, ולכן עם היות שמצד גדלותו נקרא 
"נשיא" )מלשון התנשאות(, הרי תיאור יחסו אל העם הוא ")נשיא( להם", כי השפעתו 

בתור נשיא היא באופן של קירוב.
לקו"ש חל"ה עמ' 208 ואילך

בקטע הבא מחדד כ"ק אד"ש, כי תפקיד המשיח כ'מלך' משלים גם את ענינו כ'רב', לצורך 
ענין האמונה:

וע"ד שיהי' לעתיד לבוא, שגם אז יהי' אצל בנ"י ענין האמונה – דלכאורה אינו מובן: כיון 
שאז תהי' ראי' באלקות, למה יצטרכו לענין האמונה? אך הענין הוא, שגם אז יתגלו ענינים 
נעלים יותר מהענינים שיהיו באופן של ראי', ובנוגע לענינים אלו יהי' צורך ענין האמונה.

וזהו שמצינו בנוגע למשיח ש"איהו רב ואיהו מלך", ולכאורה, הרי רב ומלך הם ב' הפכים, 
ש"רב" ענינו השפעה בקירוב, ו"מלך" ענינו רוממות וריחוק? אך הענין הוא, שבמשיח 
יהיו ב' הענינים, היינו, שתהי' השפעה פנימית, שבה יהי' ענין הראי', ויהי' גם ענין של 

רוממות, שבזה יהי' ענין האמונה.
משיחת ש"פ מטו"מ, מבה"ח מנ"א, ה'תשט"ז

חידושו של מלך המשיח בענין המלוכה
לאחר ביאור החילוק שבין שני התפקידים, מבאר כ"ק אד"ש שעיקר החידוש בהנהגתו של 
מלך המשיח, שלא היתה מעולם, הוא דווקא בענין המלוכה. משא"כ בלימוד התורה לא יכול 

להיות חידוש אמיתי:

פעולתו של מלך המשיח בענין הא', הנהגת המלכות שלו, היא בדרך חידוש, שלא ע"פ 
שם  ברמב"ם  בארוכה  וכמבואר  כולו,  העולם  בכל  עיקרי  חידוש  יהי'  ידו  על  כי  טבע. 
ש"יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", ש"יחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא 
ישחיתו", עד ש"באותו הזמן לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות כו' ולא 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה'". כלומר, אע"פ שפסק הרמב"ם שלא "יבטל דבר 
ממנהגו של עולם" ולא "יהי' שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג", מ"מ, 
זהו שלא יתבטלו חוקי טבע הבריאה, אבל מובן שזה שכל העולם כולו יעבוד את ה' ביחד 
ולא תהיינה מלחמות כו' ועסקם יהי' לדעת את ה' בלבד, ה"ז חידוש בהנהגת העולם, שלא 

מצינו כזאת מעולם.
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משא"כ השפעתו בתור נשיא, זה שמשיח "ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'", אף שנכלל 
בזה גם "דברים הסתומים כו'" )כנ"ל(, מ"מ אין זה חידוש ממש, כי בתורה אי אפשר להיות 
חידוש )אמיתי(, כפסק הרמב"ם שתורה הזאת "אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת".
לקו"ש חל"ה עמ' 209 ואילך

שלימות המלוכה
החידוש במלכותו של משיח הוא אף לגבי מלכותו של שלמה, עלי' נאמר שהיא מעין דלעתיד 

לבוא:

בימי שלמה הי' מעין המצב דהגאולה האמיתית והשלימה . . בזמן שלמה שרר שלום, 
ולכן הוא נקרא בשם שלמה, כי שלום הי' בימיו – מעין שלימות השלום לעתיד לבוא. 

ויש לומר שהטעם על זה, כי אצל שלמה הי' שלימות החכמה – "ויחכם מכל האדם", 
"ותרב  יותר:  ועוד  בחכמה.  שלימות  גם  אצלו  היתה  המלכות  ענין  לעצם  שנוסף  היינו, 

חכמת שלמה . . מכל חכמת מצרים"

. . ובכח זה "כל חכמי הגוים נתבטלו בעצם לגבי חכמת שלמה שלא ע"י מלחמה ע"כ נק' 
שלמה כי שלום הי' בימיו", עד שהאומות הביאו לשלמה את ניצוצי הקדושה )כידוע 
בנוגע למלכת שבא – מעין שלימות השלום לע"ל, ש"לא ירעו ולא ישחיתו גו' כי מלאה 
הארץ דעה גו'", ע"ד הבירור ע"י "עסק התורה דבחכמה אתברירו בביטול הרע בעצם כמו 

לע"ל דכתיב וראו כל בשר בחי' ראי' דחכמה כו' וידע כל פעול כו'".

וי"ל שזה נוגע לשלימות ענין המלכות, שלכן אצל שלמה היתה מלכות בשלימות "וישב 
היו  עלי'  דוד  למלכות  בערך  )בכללות(,  ושלום  מנוחה  של  במצב  ה'"  כסא  על  שלמה 

קטרוגים וערעורים כו'.

. . עפ"ז י"ל ההדגשה שמשיח הוא "מבית דוד ומזרע שלמה" – כי החידוש של משיח 
יהי' מורכב ממעלת דוד )מלכות( ומעלת שלמה )שלום(, עי"ז שלמשיח יהי' שלימות ענין 
המלכות, כולל חכמה שבמלכות )כמו שמתגלה ע"י "גולה", חכמת מצרים(, עד ש"אותו 
המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהי' יותר משלמה", עד שלימות ענין המוחין )בבחי' 
פלא(, נוסף על מוחין ומדות ומלכות – כמ"ש "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח 
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עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'". וכידוע שמשיח יהי' הן מלך והן רב, "וילמד כל העם" 
תורה, כולל – הנפלאות של פנימיות התורה.

משיחת ש"פ אמור תנש"א

צורך המלוכה לעת"ל
בהמשך לביאורו של אדמו"ר הצ"צ )שהובא בחלק השני( בענינו הפנימי של מלך, הוא מסכם 
שמטרות אלו נדרשות רק עבור כלל ישראל, אך תלמידי חכמים אינם צריכים מלך, שהרי 

אין חשש שלא ינהגו כראוי, והם בטלים להקב"ה ללא צורך בממוצע:

והנה שני כוונות אלו שבמינוי המלך אינן שייכים לצורך תלמידי חכמים שבישראל.

כי הנה בנשמות ישראל יש ב' מינים. א', אותן שאינן תלמידי חכמים והם ריקנים מתורה 
וחכמה, ואעפ"כ הם מלאים מצות וזהירים בתכלית בסור מרע ועשה טוב, ואפי' בדקדוק 
קל של דברי סופרים. וזהו מצד מזג ותכונת שרשן שלמעלה, שאינו ראוי לקבל בתוכו 
בחי' תורה וחכמה רק בבחי' מעשה בלבד. וכמו שאנו רואים בעליל, שיש כמה אנשים 
שלומדים אצל רב, ומיד ביציאתם ממנו מניחים התורה ומשכחים עליה כאילו לא היה, 
ועוסקים בחיי עוה"ז. והב', הן הנשמות הגבוהות, אותן שהם תלמידי חכמים בעלי תורה 

המשכילים בחכמת ה' ובתורתו יהגו יומם ולילה.

והנה לפי ב' הטעמים הנ"ל, אנו מוצאים שהנשמות הפשוטות הן לבד הצריכים למלך 
שינהיג אותן כראוי, עפ"י טעם הב'. אבל מי שתורתו אומנתו ויודע בעצמו האסור והמותר 
והכל ברור לו כשמש, ואין צריך לומר שבודאי הוא צדיק ולא יעשה בזדון, כי סתם ת"ח 

הוא ירא שמים כו', הרי אינו צריך למלך כלל, רק לנביא ושופט כשמואל וכיוצא.

לפי"ז מקשה הצ"צ, מדוע יהי' צורך במלך גם לעת"ל, כשכולם יהיו תלמידי חכמים, כמ"ש 
"ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" ו"ישיגו דעת בוראם"? הוא מבאר זאת 

בהרחבה, ותירוצו מובא גם במאמרי כ"ק אד"ש:

 .  . דצריך להבין, דמכיון שיהי' אז מלאה את הארץ דיעה את הוי', למה יצטרכו למלך 
דנוסף על זה שמשיח ילמד תורה לכל ישראל . . הנה הוא בעצמו ישיג הרבה יותר לאין 
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קץ ממה שישפיע בהשגה, וההשפעה דענינים אלו תהי' בבחי' מקיף, בדוגמת השפעה 
דמלך.

סה"מ מלוקט ח"ב עמ' מה39

39.  וראה בארוכה מה שנתבאר בדרמ"צ מצות מינוי מלך בסופה.

אמנם, בביאור סוגיית מלך ונשיא, מביא הרבי שאכן תפקידו של משיח כמלך יהי' פחות 
נצרך לע"ל:

הצורך בענין המלוכה הוא )כנ"ל מרמב"ם( כדי "להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק 
את  "יתקן  שמשיח  דלאחרי  מובן,  ומזה  ה'",  מלחמות  ולהלחם  הרשעים  זרוע  ולשבור 
העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", "ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", הרי 
אין צורך )כ"כ( בפעולת משיח בתור מלך, ועיקר תפקידו של מלך המשיח יהי' ללמד את 

העם ולהורותם דרך ה'.

וזהו גם הטעם שדוקא אצל ענין הנשיאות נאמר "ודוד עבדי נשיא להם לעולם", כי עיקר 
ענין הנצחיות של מלכות משיח אינו בפעולת הנהגת המלכות שלו, אלא בהשפעתו בתור 

נשיא, שהוא "ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'".
לקו"ש חל"ה עמ' 209 ואילך



'נציבי היום'
נדיבי העם, אנ"ש והתמימים
שיחיו שנדבה רוחם אותם 

להשתתף במימון רשת ישיבות 
בין הזמנים, וזכו שיום לימודים 

יוקדש לזכותם



 יום לימודים
בישיבות בין הזמנים הוקדש

לעילוי נשמת הוו"ח ר' אברהם 
בהוו"ח הר"ר עזריאל שלום חיים 

ברוך ע"ה
וזוג' מרת חיה חנטשא בת הוו"ח 

ר' משולם ע"ה
לבקיבקר

ונכדתם מרת שטערנא שרה ע"ה 
רוזן, בת יבלח"ט הרה"ח ר' שלמה 

זלמן שי'



יום לימודים בישיבות 
בין הזמנים

נתרם לזכות ורפואה 
שלמה של הארי בן 

פורטונה,
להצלחתו והצלחת דליה 

בת שושנה רוזה וכל 
יוצאי חלציהם



יום לימודים בישיבות בין הזמנים 
הוקדש לע"נ

הרה"ח ר' יחזקאל יששכר ע"ה 
שפרינגר

מראשוני המתיישבים  ומשפיע 
'בית הכנסת המרכזי' בכפר חב"ד

נלב"ע ביום ועש"ק י"ג טבת 
תשע"ט

*
נתרם ע"י משפחתו ולזכותם



לזכות
הרה"ח ר' עופר וב"ב שי'

מיודובניק
להצלחה רבה ורוב נחת

לעילוי נשמת
הרב חיים ב"ר משה ע"ה 

אשכנזי



יום י"א ניסן בישיבות בין הזמנים, 
הוקדש ע"י 
מצות אנ"ש

 לזכות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

לרגל יום הבהיר י"א בניסן

ולזכות החיילת בצבאות ה'
חנה בת דבורה לאה

ליום הולדתה, י"א ניסן לאורך 
ימים ושנים טובות

ולזכות אחיה ואחותה חיה מושקא 
ושמעון שיחיו



"השלימות של מאה 
ועשרים שנה כתובה 
בנוגע ל"והיו ימיו" 
בהנשמה כפי שהיא 

קשורה עם )"הוא בשר"( 
הגוף כאן למטה"
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