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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

הדבר שהצדיקים הקדושים בעת אשר נפשם מתעלה בקדושה

קדש ורחץ .היינו כל מה שתזכה יותר לקדושה וטהרה

וגו' ותראה חטאך איך שעדיין לא נטהרת ולא רחצת ליכלוכך

וטינופך ,לכן יאמר לך בעל המגיד שאל תסוג אחור ת"ו .כרפס

ותראה הלא הירק הטמון כולו בעפר רק ראשי עליו מגולים ,יזכה

גם כן לעלות על שלחן מלכים ,מאן מלכי רבנן ,שמולכין ביצרם,

ולהעלות הניצוץ הק' אשר בתוכם ולברך עליהם בורא פרי

האדמה ,ובזה יהי' לו עלי' ,ותראה עד כמה תגדל אהבת הבורא

יתברך על כל ניצוץ לבל ידח ממנו נדח חלילה ,ובטח בד' כי גם

עליך יזרח אור ,ועוד יקים אותך מעפר ויגבי' קרנך למעלה ראש.

ישמח ישראל

יחץ הוא כעין הקדמה והתעוררות למה שאומרים בהא

לחמא עניא ,כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח ,המורה

על הפלגת הצדקה ביו"ט הזה ,והוא על פי מה דמצינו בגמ'

עילאה ,והם חבוקים ודבוקים ביוצרם כביכול ,אזי הם למעלה

מכל זמן ממש .כידוע שהיה פעם אצל מרן הק' הדברי חיים

זי"ע שפעם בליל שבת אחר שמזג את הכוס לקדש .נשתקע

בדביקות נפלאה והתחיל לזמר התנועה הידוע של הה"ק

)÷"ää ìù åâäðî äéä ïë
מקאלוב זי"ע )רבינו בספרו זאת זימר באמצע אמירת התורה את התנועה הקדושה áúë ç"îãðä øùà úçåðî øôñ úîã÷äáå ,áåèäå øùéä éëøã øôñá áåúëù åîë ì"æ à÷ñéìî
הזה( ,כה המשיך אחוז שרעפים שעה ארוכה ,משך כמה שעות (úåëìîáù çöð äãâäáå ÷çöé ì÷ç äãâäá ä"ëå ,ì"æ à"çåðî ìòá ÷"äâä ìù åâäðî äéä ïëù

עד שהנרות כבר כבים והולכים וכמעט שהאיר השחר,

וכשהתעורר הדברי חיים מדביקותו אמר ,כסבור הייתי שעברה

רק מינו"ט אחד ,כן היה בתנאים הקדושים הללו ,שמחמת

)äîãà éçåôú íãå÷î ç÷ì ì"æ äùî çîùé ìòá ÷"äâäù áúë äùîì äìäú ñøèðå÷áå
הסיפור ביציאת מצרים ברום מעלתם הקדושה באו לידי דביקות íéòâø äæéà áùçå ãîò ìëäù íäéìò êøáî äéä ò"éæ õéùôàøî ÷"äâäù òîù áåùå ñôøëì
הנפש בה' ,והיו בבחינת למעלה מן הזמן ממש ,בכן לא הרגישו úåéøèôå ïéäîë øîàð íùå [øèô êøò] êåøòä øôñ ç÷ìå õéùôàøî áøä íò úîàä éìåà
בזמן קריאת שמע ,כי לא היה אז לפניהם ענין של זמן כלל ,עד áåù ç÷ì àì æàîå ìòôàèøà÷ ïéøå÷ åðçðàù äî àåäù óìçúðù ïáåîå ìòôàèøàè ïéøå÷ù
(ù"ééò ñôøëì äîãà éçåôú

שבאו ותלמידיהם שלא היו בבחינה גבוה הלז ואמרו להם

שהגיע זמן קריאת שמע.

דברי יואל

דשבת דף קנ"א ע"ב אמר לה ר' חייא לדביתהו כי אתא עניא
אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו לבניך ,ואפילו מי שהוא

עשיר ורואה עצמו בטובה ג"כ שייך ענין זה כמבואר שם

בגמרא דגלגל הוא החוזר בעולם ,וכשאדם יתבונן בזה בודאי

דיתעורר ליתן צדקה ביודעו שעושה זה לעצמו דמי יודע מה

יולד יום ויקדמו גם לו ,על כן מביאין דייקא מצה שלימה ושוב
פורסין אותו לרמז דהגם שמתחלה היה בשלימות נעשה אחר

כך פרוס וזה מורה על הנ"ל דאפילו אם כעת הוא בשלימות
לעצמו ולא נצרך לבריות עם כל זאת גלגל החוזר הוא ויכול

להפרס וליפול מעשרו ועל ידי זה יזדרז לקיים מצות צדקה
ויאמר באמת כל דכפין ייתי ויכול וכו' והבן.

גם י"ל עפי מה שכתב בתשובות יהודה יעלה חלק או"ח

)סימן קנ"ז(

קדש ורחץ .דהנה באמת מקודם צריכין לרחוץ עצמינו

מהעונות ,ורק אח"כ לבוא להתקדש ,מכל מקום בליל התקדש
החג שמצות הפסח נעשה בחפזון באים תיכף להקדושה ,ולזה

איפסקא הלכתא

)או"ח סי' תע"ב ס"א(

דבפסח נידונין על התבואה ,וכמו שכתב בספר תפארת שלמה

לשבה"ג שזה מרומז במה שאמרו במסכת פסחים

)דף ע' ע"א(

פסח

נאכל על השובע ,וכן כתבו בשם הה"ק מוהר"צ מזדיטשוב זי"ע

דפס"ח ר"ת של ג' שמות פרנסה וכו' כידוע ,א"כ על ידי שאנו
מקיימים מצות מצה נשבר הגלגל החוזר של עניות וזוכין לפרנסה

ולעשירות ,על כן מביאין מצה שלימה עגולה ושוברין אותה דעל
ידי קיום מצוה זו נשבר באמת גלגל החוזר של עניות ,והבן.

ויגד משה

מעשה ברבי אליעזר וכו' .יתכן לומר דמקובל מצדיקי

אמת שסיפורי צדיקים אמתיים מסוגלים מאד להשפיע שפע

ישועה וברכה רבה ,בכן בליל התקדש החג שהוא עת סגולה
בשפע ישועות ורפואות אזי הזמן גרמא לספר איזה מעשה

מהתנאים הק' להשפיע בזכותם עי"ז שפע רחמים וחסדים.

דברי יואל

יהא שולחנו ערוך מבעוד יום

שמצות הפסח היא במהירות דוקא ,ולכן אומרים "מען מאכט

שנעל קידוש" ,דתיכף כשבאים לבית מקדשים בזריזות,

ובאתערותא דלתתא מעוררים אתערותא דלעילא שהקב"ה

יקבל גם מה שאנו מקדשים עצמינו באופן הזה ,הגם שאינו

בשלימות ,כיון שאנו נחפזים לקיים מצות המלך.

תפארת צבי

מצות והטעם דעניות הוא גלגל החוזר בעולם )כנ"ל( ועל כן המצות

דמסוגל קיום מצות התלויים ביו"ט הקדוש הזה לפרנסה בריוח

)(äùî ãâéå

כדי לאכול מיד לכשתחשך מפני שמצוה למהר כו' ,כלומר

דיש קפידא לעשות מצות עגולות כמו שכתוב עוגות

שהם לחם עני יש לעשות עגולים עיי"ש .והנה בסה"ק כתבו

æåðâä øöåà

זכר למקדש כהלל כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה

קיים היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד לקיים מה שנאמר על

מצות ומרורים יאכלוהו .ונראה דדוקא הלל לפי בחינתו היה

דורש כן ,ויתבאר על פי עובדא הידוע שהרה"ק הרבי ר'

שמעלקא ואחיו הרה"ק הבעל הפלאה זללה"ה שאלו מן רבם

הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זללה"ה פי' אמרם ז"ל

נד(.

)ברכות

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,ושלחם

)(ä"ì óã

המגיד אל הרה"ק הרבי ר' זושא זללה"ה ,והוא תמה מדוע

שלחם המגיד אליו בזה ,כי גם הוא אינו מבין המאמר הלזה ,כי
הרי מימיו לא היה לו שום רעה .והנה איתא בגמרא

)ביצה טז.

(

)(àèåæ àçúôá 'è úåà á"é 'éñ
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הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר

ברוך ה' יום יום .והכוונה כי מחמת שהיה בטחונו שלם בו ית"ש,
היה מברך את ה' בכל יום ויום באיזה בחינה שהוא ,ולא היה

יצוייר אצלו שום רעה ,כי הכל היה אצלו לטובה דכל מה דעביד
רחמנא לטב עביד .ובזה יתבאר מה שהיה הלל כורך פסח מצה

)(ë"ù 'éñ

)(:â"é

ומרור ואוכלם ביחד ,כי פסח ומצה רומז על הגאולה ,ומרור רמז

על השעבוד והגלות ,והלל היה כורכם ביחד לרמז שצריכים

לקבל הכל בשמחה ,ואין חילוק אם נראה כדבר טוב או אם נראה

מעשה ברבי אליעזר וכו' .לכאורה יש להבין איך לא שמו

התנאים הקדושים על לבם קיום מ"ע דאורייתא של קריאת

שמע בזמנה ,עד שהתלמידים הוצרכו להזכירם .אלא פשוט

כדבר רעה ח"ו ,ואצלו היה נחשב הכל לטובה ,כי באמת כל מה

דעביד רחמנא לטב עביד.
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ומסגולת המצה נשפע גם השפעת פרנסה ,וכמ"ש בתפארת
רמזי המצה
שלמה בפסח נידונין על התבואה ,דמצה משפיע פרנסה I
I
úåöî 'â æîø
דממצות מצה
על כל השנה ,עי"ש .וכן כתב בזרע קודש
 ,úåöî 'âהרמז בזה י"ל על פי מה שכתב א"ז זללה"ה
נמשך שפע הפרנסה ,עי"ש .והטעם ע"ד שכתב א"ז זללה"ה I
I
על הכתוב כי יד על כס יה ,פירשו רז"ל
בישמח משה
דחטא זה מעכב שפע
בישמח משה
הפרנסה ,,עי"ìòשI ïë.
נשבע שאין שמו שלום ואין כסאו שלם עד
I
במשנתו של
ומעתה כיון שעל ידי מצה זוכים להשמר מחטא זה
שימחה זרעו של עמלק .והנה להבין ענין זה שנעלם אותיות
I
I
.äñðøôä òôù äæ éãé ìò êùîð
ו"ה מן השם לעת עתה ,נראה שחילוקי אותיות השם הם ג',
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אדמו
מרן
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"
כ
 êàבכדי שנזכה לשמור את נפשינו בקדושה ולזכות
היה הוה ויהיה ,וחילוקי אותיות דהיה הם י"ה ,וכן
דיהיה ,,נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכל ההשפעות טובות ,מן ההכרח לעשות גדרים וסייגים מכל I
I
וחילוקי אותיות דהוה הוא ו"ה .והנה בחינת היה כבר נגלה
åðà
äæ
æîøì
ואולי
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וסט
הרע
צד
בנו
ישלוט
שלא
צד
 Iוכן בחינת יהיה יתגלה לעתיד ,אך בחינת הוה היא מכוסה השמים והארץ וגלגל חמה ומזלות ,הכל בעיגולים ולא I ,ê"îñ úåàä úøåö àåäù ,ìåâéò úøåöá úåöîä ïéùåò
לעת עתה ,שאינו נראה כל כך להמון עם מתוך פעולותיו
מצות ,מרובע ,כדי להורות שהקב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל להורות דבכדי שנזכה לשמירת גדרי הקדושה ,צריכים אנו I
I
שאינו מראה גבורותיו ,עכ"ד .ובכן יש לומר כי הג'
עלמין ,לית אתר פנוי מיניה ,כמו שדבר עיגול יש בו השתוות
לגדור לעצמינו בגדרים וסייגים מכל צד כמו סמ"ך ,ואז
רומזים לג' בחינות של היה הוה ויהיה ,ואולי לטעם זה
 Iפורסין המצה האמצעי הרומז על בחינת הוה ,להראות כי ממרכז האמצעי לכל הקצוות ,כך השגחתו ית"ש שוה לכל ישמור השי"ת אותנו שנזכה לכל השפעות בגשמיות I
הנבראים ,אבל דבר המרובע בלתי אפשר שיהיו כל הצדדים
וברוחניות ,ועל ידי תיקון חטא זה שגרם חורבן ביהמ"
בחינת הוה אינו שלם עדיין בעוה"ר ,ואנו מעוררין בזה
äãéúòäקI ,
I
äìåàâì äëæð ,
שוים ,כי הזוויות הם רחוקים יותר מקצוות הצדדים ,ועל זה
כמבואר בייטב פנים
רחמים על בחינת הוה שיהא שמו שלם וכסאו שלם כשימחה
ולשנה הבאה בארעא דישראל.
רומז בת עין שהוא עגול ,כי עיני ה' משוטטות בכל העולם
I
זרעו של עמלק במהרה בימינו.
I
בשוה ,אך עפעפיו מכסים לפעמים את העין ,והם עשוים
äàåôøå äñðøô òéôùî
 ,úåöî 'âá æîøì ùé ãåòעל פי מה שכתב החיד"א
 áúëבזרע קודש יח"ץ גימטריא ח"ק ,הוא I
I
כחצי עיגול דוגמת נו"ן כפופה ,וזה רומז לנפילה והסתרת
למען תזכור את
בהגדה שפה אחת לפרש הכתוב
השגחתו ית"ש ,אבל אות סמ"ך היא עגול המרמז על קיום
 ,שעל ידי מצות אכילת מצה נמשך
לישנא דמזוני
יום צאתך מארץ מצרים ,דקשה אמאי קפיד קרא לומר את יום
פרנסה ,עכ"ד .וי"ל הענין בזה על פי דברי כ"ק מרן אאמו"ר I
I
העולם והעמדתו על ידי השגחתו ית"ש ,עכ"ד.
צאתך דיום יתר ,והול"ל למען תזכור צאתך מארץ מצרים.
 ìòåדבר זה רומז המצה שהוא עגול ,בצורת אות סמ"ך,
 äìçîאותיות íçìä
דליל יציאת מצרים
זללה"ה בברך משה
בהקדם מה שאמרו חז"ל
לחם I
I
לרמז על בת עין שהוא עגול ,להורות על אמונתינו כי עיני ה'
 ,כי על ידי עסק התורה הנקראת
דהיינו ליל התקדש החג היתה מאירה כשמש ,ונמצאו ל"ו
משוטטות בכל העולם בשוה ,והקב"ה הוא ממלא על עלמין
לכו לחמי בלחמי ,זוכים להפוך אותיות I
I
כמ"ש
שעות היה להם שמש ,והיינו להודיע דמגאולת מצרים נמשכו
וסובב כל עלמין לית אתר פנוי מיניה .ולטעם זה פורסין
מחל"ה לאותיות הלח"ם ,עכ"ד .ומבואר בבני יששכר
גאולת בבל וגאולה העתידה כמ"ש בזוה"ק דיציאת מצרים
דמצה רומז לתורה ,עי"ש .ולזה על ידי מצות I
I
המצה האמצעי ,כי פרוסת המצה הוא צורת אות נו"ן ,וזה
היא היתה אם כל הגאולות ,ולכן היתה מאירה הלילה של ט"ו
כחצי
עשוים
והם
העין
את
מכסים
עפעפיו
שלפעמים
רומז
ניסן ,וא"כ ג' פעמים י"ב שעות מאירים יום י"ד ויום ט"ו וליל
אכילת מצה הרומז לתורה ,זוכין להפך  ä"ìçîלאותיות
ולזה I
I
עיגול דוגמת נו"ן כפופה ,ובזה אנו מעלים זכר לשעבוד בני
ט"ו ,להורות דבמצרים וגלות בבל וגלות זה ה' יאיר אורנו
 ,í"çìäועל ידי זה נשפע פרנסה טובה לבני ישראל.
ישראל מצרים כאשר היה הסתרת השגחתו ית"ש ולא היה
ונדדה חשכת הגדלות ויאר את הגלות הנמשל ללילה .וזה
מבואר בזוה"ק
דמצה הוא מיכלא דאסוותא ,דעל I
I
נראה לעיני כל ,אבל המצות שלמים רומז על ההשגחה
ידי כח התורה הרמוז בהמצה מתהפך הצירוף של מחל"ה
שאמר למען תזכור את יום צאתך דייקא ,תזכור היום שהיה
 Iכג' ימים של י"ב שעות ,עכ"ד .ויש לומר דלרמז זה נוטלים ג' שהיתה אחר כך בעת הגאולה ,וכמאמר המגיד מצה זו שאנו להלח"ם ,ונשפע רפואה לחולי בני ישראל ,ולזה  äöîראשי I
אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו
מצות לרמז על הג' ימים של י"ב שעות שהיה מאיר השמש,
תיבות îכל öרה äצילנו
בישין .,כי סגולת מצה הוא להציל את בני I
I
להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה,
ועל כן יחץ ,פורסים המצה האמצעי ,נגד ויהי בחצי הלילה
ישראל מכל עקתין
שנגלה
עד
השגחתו
בהסתר
הכל
היה
מקודם
כי
והכוונה
שהיה אז מכת בכורות בליל ט"ו שהיה מאיר כיום ,והיה
ïéîàî àåäù éîì àúååñàã àìëéî
I
I
עליהם הקב"ה שאז נתגלה לעיני כל השגחתו ית"ש ,ואז היה
אמצעי בין יום י"ד ובין יום ט"ו.
דמצה הוא מיכלא דאסוותא
 àúéàבזוה"ק
מצה שלימה ועגולה ,וכן אנו מצפים שבקרוב בימינו יתגלה
I
I
ìëá úåèèåùîä 'ä éðéòì æîø äìåâò äöî
למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא ,ובשל"ה הקדוש
לעינינו השגחתו יתברך עלינו בביאת הגואל.
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תרי כחדא אזלי ,על פי המקובל בידינו מפי א"ז הישמח משה I
I
השפעת וסגולת המצה
ìåâéò
זללה"ה
לפרש
וטעמא בעי .על פי מה שכתב בזרע קודש
שעיקר הישועה הוא על ידי I
I
äìåàâ ,äñðøô ,äìôúä úìá÷ ,äøåú ,äðåîà
האמונה ,והוא ז"ל היה אומר זאת כלפי מה שהיה משתמש
מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי ,לפי שנאמר
מאמרם
 ,äöî úåöî úìåâñå úìòîáמבואר בבני יששכר
שהוא בא לבטל יצרא דגילוי עריות .וכן בקמיעות ובזה פעל ישועות ורפואות לבני ישראל בקרב הארץI ,
I
נפלה לא תוסיף קום ,ואפילו הכי חזר דוד וסמכה
אולם תיכף כאשר נתן הקמיע הקדים ואמר למי שיעזור ולמי
סומך ה' לכל הנופלים,
ברוח הקודש ,שנאמר
לבל
השנה
כל
על
שמירה
שהוא
שלמה
בתפארת
כתב
לא ,והסביר דבריו שכח הישועה תלוי באיש המקבל ,שאם יש I
I
ויש להבין ענין נפילה בנו"ן וסמיכה באות סמ"ך .אכן מבואר
יעבור מקרה רעה ח"ו ,עי"ש.
לו אמונה אזי יעשה הקמיע אות לטובה ,כי על ידי האמונה בכח
בספרים שלכך ברא הקב"ה כל העולמות בדרך עיגול ,כגון
דמצה היא
 ïëúéåשמטעם זה מבואר בזוה"ק
שהוא I
I
למשוך הישועה ובוודאי יוושע .וזה נרמז בענין המצה
מיכלא דמהימנותא ,עפי"ד מרן דו"ז זללה"ה
דעל ידי שפוגמים מביא שלימות הגוף לרפאות את האדם ,אבל רק למי שהמצה I
I
äöîä úééôàî øñåî ãåîéì
בדברי יואל
הוא לו מיכלא דאסוותא למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא,
 äàáä äåöî ,úååöî àìà úåöî éø÷éú ìà é"ùøéô ,úåöîä úà íúøîùåבקדושת היסוד נפגם ונתקלקל האמונה וכחדא
אזלי כי החטאים מסמין עיניו של אדם מראות ומאמין בבורא כל עולמים שסגולת המצה יוושע לו לרפואהI .
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ìò äøéîù øåçá ìë êéøö äîë ãò 'ä úãåáòì ç÷ð åðîîå .äðöéîçú ìà êãéì
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דמצה הוא מיכלא I
äîì ìùîå ,íéðîæä ïéá éîéá ïåéîèì êìé àì äðùä ìëî åúãåáò ìëù åîöò I
íâ àåä ,äùåã÷á ìàøùé éðá úà øîåùù
 àúéàבזוה"ק
,äøéö÷ úòùî äìåòî äøéîùá åøîåù íãàäù äöîä úééôàá åîë ,äîåã øáãä
 ,ìàøùé éðáì äðåîà òéôùäì äøéúéכי האחד תלוי דמהימנותא ,וי"ל על פי דברי מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל I
I
úåøéäæáå úåøîåçá åéìò çéâùîå ,ãé ìù íééçéøá åðçåèå íéèéçä è÷ìî
בחבירו .וכן נשפע ממנו השגת התורה ,וכמ"ש
לפרש אמרינו אפס בלתך גואלינו לימות
מצה בזמן הזה דאורייתא ,המשיח ,ע"ד שכתב הרמב"ן ז"ל עה"פ אפס כי עז I
 åñéðëäù íãå÷ äãåáòä ìë øçà íà ,åúåôàì øãåäî äôåà úéáì åàéáîù ãò Iחז"ל
 ìëù àöîðå ,õîç äæ éøä äãåáò éìá íéòâø äîë ìò äöîä úà çéðî àåä øåðúì Iדכתב הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
העם ,דמלת אפס מורה על דבר האפס ונמנע מן האדם
שאי I
כי חטאת נעורים מסמא
 êë .åúøéîùá çéðæäù øçàî ,ïåéîèì êìä åéùëò ãò ìîòù åìîòå åúãåáòבהנהגות האדם
אפשר בשום ענין כלשון האפס לנצח חסדו ,עכ"ד .וזה שאמר
 äìèáäî íéðîæä ïéá éîéá äãåáòä óåñá åùôð úà øåîùé àì íà íãàä Iעיניו של אדם לבל ישיג השגת התורה כראוי .אפס בלתך גואלינו ,שאי אפשר בשום ענין גאולה בלתך ,ורק I
úâùä òôùð äöî úìéëà éãé ìò ïëìå ÷éøì äéäé ïîæä êùîá åúãåáò ìë éæà ,õåîéç éãéì íéàéáîä íéøáã íäéîåãå
הבורא ית"ש יגאלינו לימות המשיח ,עכ"ד .ודבריו
הקדושים I
 .äøåúä àìà úåöîä éø÷éú ìà ,úåöîä úà íúøîùå áåúëä åðøéäæä åæ äðååëìå .å"ç Iוכן זוכים על ידי זה לקבלת תפלות,
צריכין להיות נר לרגלינו ואור לנתיבתינו להאמין באמונת
 äëøãä åðì ùé äöî úåöîîã äðååëäå .äðöéîçú ìà êãéì äàáä äåöî ,úååöîäדמכח חטא זה מתעכבים ח"ו התפלות כמו
אומן כי הוא יתברך עומד ומשגיח עלינו בימי גלותינו והוא
רשאים I
I
גם כי
על הכתוב
 ãòå åàåáî åùã÷ì øåîù ,äøéúé äøéîùá åéúåöîá âäðúäì íãàä êéøöù êéàשדרשו חז"ל
בעצמו יגאלינו מגלות המר הזה ,ולפני זה אין אנו
תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו ,אלו
לעשות שום פעולה ,רק להתפלל ולהאמין כי בא יבא
העת I
íà ìáà ,ïåéîèì äéäé åúãåáò ìëù ìåìò ä"àìá éë ,èøô íåùá çéðæé àìå ,åúàö I
המנאפים ביד .ולזה נקרא מצה לחם עוני ,שעונין
שתעלה הרצון מלפניו ית"ש ,ודבר זה אנו למדים ממצות
íéàéáîä íéøáãî øîùîä ìò ãåîòé I
 øáëù ,êãéì äàáä äåöî éæà ,õåîéç éãéì.äðöéîçúעליו דברים הרבה  ,כי בכח סגולת המצוה מצה אשר צריכים לעשותה כפי המצווה עלינו במים וקמח I
ìà ,úåîéìù úéð÷å êãéì äàá
של אכילת מצה ,זוכה האדם להיות נקי מעון זה ,בדייקנות ולא זולת כלל ,ואם יתחכם האדם לעשותה באופן I
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 Iאחר קצת הרי הוא חמץ äìåàâä éðéðòá àåä øáãä ïëå ,בזה בהקדמה לספר דרך פקודיך .אכן מקום יש לחדש ולומר להקיא את מאכלו ולא היה יכול לאכול ,וסבר שהוא רק I
שהאיצטמוכא נתקלקל והמתין כמה שעות ושוב רצה לאכול
äìòúù éôë ÷ø äéäéù äîéìù äðåîàá ïéîàäìå òãéì
דעל מצות מצה אין להחיצונים שליטה בהם ,להיות שהוא
והלך I
I
אכן שוב לא היה יכול לאכול ,וכך עברו כמה ימים
ìë ïåòøâ åà äôñåä íåù éìá ù"úé àøåáä úàî ïåöø
נבלע בגוף האדם ,וכמו שכתב בתפארת שלמה
שכל המצות הם נעשים בגופו של אדם מבחוץ ,אבל מצות
לרופאים שכתבו לו רפואה ,אבל בכל זה לא היה יכול לאכול,
 ,åäãואי אפשר ח"ו להתחכם בזה ,ובכח קדושת אכילת מצה
 Iשהוא מיכלא דמהימנותא נזכה להנצל מדעות נפסדות אכילת מצה ואכילת קדשים הם נכנסים גם בגופו של אדם והתחילו לחקור מה שאכל לאחרונה שעי"ז אי אפשר לו I
מבפנים ,עי"ש .וע"כ אין החיצונים יכולים לחטוף המצוה.
לאכול ,ונתוודע לו שמאז שאכל ממאכלו של אותו
השורה בענין זה בין בני ישראל ,לבער החמץ מרשותינו
צדיק לאאל I
I
היה יכול להכניס דבר מאכל לתוך פיו ,והלכו אבותיו
וז"ש הא לחמא עני"א ,שאנו אוכלין המצה במדריגה נמוכה
מלבינו ולהכניס בקרבינו השפעת המצה וכל כוחות הקדושה.
 ìëì ñðøôîå ïæ 'ä éë ïéîàäì àúåðîéäîã àìëéî Iועניה כי מעשים אין בנו ,ובזה אנו סמוכין ,די אכלו אבהתנא הדברי חיים ושאלו על פשר הדבר ,וענה להם הדברי חיים I
בארעא דמצרים ,כי גם שם היו ערום ועריה ועכ"ז עלתה לרצון
מהו הפלא ,כיון שאכל הפשטידא שוב אינו יכול
 ãåòירמוז ענין המצה שהוא מיכלא דמהימנותא ,על פי
לאכול I
I
לפני ה' מחמת שסגולת המצה הוא שאין החיצונים יכולים
נבילות וטריפות ,ולבסוף נעשה בעל תשובה .וחזינן מזה כי
מה שפי' מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
בו
שיש
מאכל
.
אדם
של
בדמו
ו
בבשרו
נבלע
שהוא
מאחר
לחטפו
שלא
שאכלו
האדם
בקרב
לפעול
זוכה
קדושה
מאמר חז"ל
ששואלין לו לאדם ביום הדין נשאת  øöéä úåàúá ñåàîì ùôðä úàåôø òéôùîיוכל עוד לאכול דבר טריפה ,ולא שמקלקל האיצטמוכא רק I
I
ונתת באמונה ,היינו אם נשא ונתן באמונ"ה יחד עם אמונה
 ,ïîå÷éôà çñôä øçà ïéøéèôî ïéàוטעם הדבר מנקה האיצטמוכא שלו ,ונעשה בריא ברוחניות ובעל תשובהI .
I
בהבוי"ת ,שיאמין שהקב"ה הוא הנותן לחם לכל בשר וזן
אמר רבי
 ùéåלהבין בזה מה דאיתא במס' נזיר
כדי שישאר טעם מצה בפיו.
מבואר בגמרא
ומפרנס לכל ,עכדה"ק .ולזה המצה הוא מיכלא דמהימנותא,
דמצה הוא מיכלא יוחנן מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בה I
I
י"ל כי מבואר בזוה"ק
כי הוא בא להשריש בקרב לבות בני ישראל אמונה פשוטה
ופושעים יכשלו בה ,משל לשני בני אדם שצלו פסחיהן אחד
בבורא כל עולמים לדעת שהשי"ת זן ומפרנס לכל ,ואם יעסוק
דאסוותא ,והיינו שמשפיע רפואה לנפש הישראלי,
וכתב אכלו לשם מצוה עליו אמר הכתוב צדיקים ילכו בה ,ואחד I
I
ולא יראה לך
ברמז הכתוב
בתורה לא יחסר לו בשביל זה מפרנסתו ,ועל ידי זה ימצא כל
בתפארת שלמה
עליו הכתוב אומר
אכלו לשם אכילה גסה
המובחר I
חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך ,כי חמץ ושאור הוא
אדם זמן רב די והותר לעסוק בתורה.
I
ופושעים יכשלו בה ,אר"ל נהי דלא קעביד מצוה מן
מרומז לבחינת יצה"ר שאור שבעיסה ,ועל ידי קדושת אכילת
 íðîàיש עוד כוונה עמוקה בדברי הגמרא נשאת ונתת
 Iבאמונה ,כי אם יאמין האדם שכל מזונותיו תלוי אך ורק ביד מצה לא ירא"ה לך שאור ,ר"ל לא ייטיבו בעיניך תאוות פסח מיהו קא אכיל ,רשע קרית ליה .והקשה הטורי אבן I
ס"ל ר"י מצות
דהדבר תימא דהלא בגמרא
הקב"ה בעצמו ,אזי לא יעשה שום דבר כנגד התורה כי
היצה"ר ומחשבתו לעולם ,עכ"ד .ולזה אין מפטירין אחר
צריכות I
I
כוונה ,וא"כ אם לא אכלו לשם פסח רק לשם תאוה לא יצא
הפסח אפיקומן ,כדי שישאר טעם מצה בפיו ,והכוונה
יתוודע שאין לו אלא לעשות השתדלות והשאר יגמור בעדו
ובוודאי רשע קרית ליה דלא קיים מצות פסח .אמנם לפי
שירגיש האדם טעם בפיו רק במצה הרומז על הטוב ,וימאוס
הקב"ה .וכבר האריך א"ז זללה"ה בייטב פנים
האמור I
I
יובן היטב שאלת הגמרא ,דמי שאכל את הפסח ,אף אם אכלו
ברמז ענין בדיקת הכיסים שצריכים בדיקה מחמץ ,היינו
בכל אלו המבקשים להתדמות להמתחדשים ,כי אין התורה
 ,עי"ש .שוכנת אלא במי שמואס בכל אלו התענוגים ותאוות היצר לשם אכילה גסה ולא קיים מצות עשה של אכילת קרבן פסחI ,
I
לרמז לבודקם מגזל הנקרא חמץ כידוע
מכל מקום כיון שאכל בשר הקרבן פסח הרי כבר נשתנה אותו
ולזה המצה הוא מיכלא דמהימנותא ,כי הוא משפיע על
הרע ,ואכילת מצה צריך שישפיע עלינו דבר זה שלא יראה
 Iהאדם שיאמין אמונת אומן שהקב"ה הוא הנותן לחם לכל ולא ייטיבו בעינינו מעשה היצה"ר ,ולא נתפעל מהנעשה אצל אדם לאיש אחר ושוב אינו רשע ,ולזה שפיר מתמה הגמרא ,נהי I
דלא קעביד מצוה מן
אוה"ע או אפילו אצל בני עמינו העושים כמעשה אוה"ע.
בשר ,ולכן צריך שיהא כל משאו ומתנו עם הבריות על פי
המובחרפסח,פסחרשעמיהוקריתקאכיל,ליה.וכיון שנכנס I
I
בקרבו בשר הקודש של קרבן
וביותר צריך לזרז דבר זה בעזרת נשים ,דאמרו חז"ל
משפטי התורה ישר בעיני אלהים ואדם לבלתי לעסוק
 åðéðîæáåאלה שאין אנו זוכים להקריב קרבן פסח,
מצה בראשון חובה לאנשים ונשים ,כי ענין הזהירות שלא
במישרין ובעקיפין בעסקים השייכים להטעות את הבריותéë ,
מכלI ,
I
מקום עוד נשאר לנו קדושת מצות אכילת מצה בלילה הזה
íàå ,ò"ëåáá äðåîàä êôéä àåä úåì÷ì÷ò êøãá ÷ñòä
ייטיבו בעינינו מעשה אוה"ע נוהגת באנשים ובנשים ,וסגולת
I
וכמו שכתב מרן החתם סופר זללה"ה בתשובותיו
I
ä"á÷ä ãéá ÷øå êà éåìú åéúåðåæî ìëù íãàä ïéîàé
המצה נמשך לאנשים ולנשים למאוס בדרכי היצר ,שעל ידי
מצות עשה של אכילת מצה משומרת בליל
 äøåúä ãâðë øáã íåù äùòé àì éæà ,åîöòáכי ידע שאין
זה נזכה להשיג עדות חוקים ומשפטים
ùã÷îåאשרåôåâצוה ה' íãà ìù.פסח היא יחידה נשארת לנו מכל מצות אכילה שבכל התורהI ,
I
לו אלא לעשות השתדלות והשאר יגמור בעדו הקב"ה.
ùôðä úàåôø òéôùî
מצוה
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ולא
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,
קדשים
ולא
פסח
לנו
אין
äèéìù íéðåöéçäì ïéà äöî úåöî ìò
 àãáåòידענא דהוה אצל ק"ז מרן הדברי חיים מצאנז אחד משנה לשנה ,עכלה"ק .ויתבונן האדם איזה קדושה הוא I
I
àòøàá àðúäáà åìëà éã àéðò àîçì àä
זי"ע שהיה פע"א בעיר וויען ,עיר מלאה עם הרבה בתי ספר
 ,ובשכינותו של מרן הדברי חיים דר אחד מכניס בקרב גופוI ÷ìç äùòð äöîä ìëåà àåäù éãé ìò éë ,
I
 ,íéøöîãי"ל רמז על פי מה שכתבו חכמי האמת והעתיקן
.äöî úìéëà ìù äùåã÷ä äåöîä éãé ìò ùã÷úðå åôåâá
המצוות
שכל
ובליל
,
ט
"
נו
לאוכלי
בן
שנשבה
תינוק
שהיה
ן
"
מהסטודענט
ערוך
בשלחן
היטב
הבאר
I
I
ä"øá åðì úãîåò äöîä úåëæ
ומעשים טובים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע
שב"ק כאשר ערך הדברי חיים שולחנו הטהור הלך לעריכת
דבזכות מה
 àúéàבזוה"ק
ומלוכלך בחטא ,טורפין טורפין הסטרא אחרא מפניו ,ומוסיף
שלחנו לראות עבודתו ,וגם לקח שיריים ממאכלו של אותו
שישראל I
I
אוכלים מצות בפסח ניצולין בדין בראש השנה .וי"ל על פי
כח בקליפות ,עד שחוזר בתשובה ומוציאן מהקליפה ,והאריך
צדיק ואכלו ,ולאחר שחזר לביתו וביקש לאכול התחיל
המבואר בספה"ק דשם הס"מ בשלימות ונוקביה
בגימטריאI ,
I
תרי"א ,דשם הס"מ בשלימות הוא סמא"ל בגימטריא קל"א
÷
"
äéò
íéìùåøéá
äæ
ä
ïîæá
äöî
úìéëà
 äåáâ øúåé íéîùä ïî äëæå äáø äòôùäì íéëåæ åðà íäá øùà ,çñôä âç ìù íéëøåáîä íéîé úùåã÷ úìòî úàæ úòãåî ïä Iונוקביה לילי"ת בגימטריא ת"פ ,וכשמתחבר הס"מ ונוקביה I
אזי הם מעכבין תפלות בני ישראל ,וגימטריא
שלהםין íåãàãורשI ,
äîìù úøàôú ÷"äôñá áúëù åîëå ,äðùä ìëî àùðå I
áåúëä ùøôì
 ìäà øöçá ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöîאם תחשוב מ"ם סתומה לת"ר ,והוא ראשי תיבות à
å íå÷îá äöîä åëåúì àáéù øùëåî éìë úåéäì åîöò úà øäèìå ùã÷ì çñô íãå÷ åîöò úà íãàä ïéëéù äæá æîøä ,äåìëàé ãòåîאין îבקש ,אך כאשר עושין מלחמה ביניהם נעשה פירוד
I
 äùåã÷á äðåëð äðååëá äöî úìéëàá éë ,ãòåî ìäà øöç åîë äô äúò àåäù íå÷îä äéäéù ,äåìëàé ãòåî ìäà øöçá æàå ,ùåã÷ Iויכולין תפלות בני ישראל לעלות ,עכ"ד.
הוא
מצה
כי
 .והנה מבואר בזוה"
.ã"ëò ,ãòåî ìäà øöç úðéçáá ùåã÷ åîå÷îå åéúçú ìàøùé õøà úðéçá ìô÷úð äøäèáå I
דמברחתקלכל סטרין בישין ועביד I
לשון מריבה ומצה ,בגין
äî ìò ì"æéùø áúëù åîë ,çñôä âç ùã÷úä ìéìá åðá á÷òé úà åðéáà ÷çöé êøáù äîî äæì äéàø àéáäì åðàøà íéøåö ùàøîå
קטטה בהו .ובכן י"ל דמטעם זה אנו זוכין בראש השנה
בדין I
I
úåëøáä ìá÷éù éãë åéáàì íéæò ééãâ éðù àéáäì åðéáà á÷òé äåèöðù
 ,äéä çñô àìà ,÷çöé ìù åìëàî åéä íéæò ééãâ éðù éëå ,בזכות המצה של חג הפסח ,כי המצה עושה מריבה בין
.íéîòèî äùò ãçàäå åçñôì áéø÷ä ãçà I
 úéììë ïéãéúòù êéà åùã÷ çåøá ÷çöé äæç øáë æàå .החיצונים והקליפות הרוצים לעכב תפלות בני ישראל ,וממילא I
 ãîìî é"ùøéôå ,'ä åëøá øùà äãù çéøë éðá çéø äàø øîà äæìå .âçä ùã÷úä ìéìá úåáåè úåòôùä ìá÷ì úåøåãä ìë óåñ ãò ìàøùéכאשר יש ריב ביניהם עולה הכל לרצון לפני אדון כל.
I
÷"äåæá øàåáîë åðéúáì ïéàáå ïéùðëúî äéìéã àéìîô ìëå ä"á÷äù íéëåæ åðà äæä ùåã÷ä ìéìá éë äðååëä .ïãò ïâ çéø åîò äñðëðù I
äöî úåöî úåáéáçî ìäáúî ïèùä
åäìëå ,éìéã àçáùã àøåôñ åòîùå åìéæ ïåì øîàå ,äéìéã àéìîô ìëì ä"áå÷ ùéðë àúòù éá ,íéøöîî úàéöéá ùð øá éòúùà ãë
 ãåòיתבאר דברי הזוה"ק דבזכות מה שישראל
אוכלים' I
I
 çéø åîò äñðëðù äðååëä åäæå .ì"ëò ,ïåäéøàîã àð÷øåôá ïàãç à÷ã àçáùã àøåôñ åòîùå ,ìàøùéã åäééãäá ïéøáçúîå ïééúàå ïéùðëúîמצות בפסח ניצולין בדין בראש השנה ,עפ"מ דאיתא בגמ
למה תוקעין ומריעין כשהן עומדין ותוקעין ומריעין I
.íéøöî úàéöé øåôéñ òåîùì äéìéã àéìîô íò ä"á÷ä ãøéù úòá äæ ìéìá ïãò ïâ çéøì åëæé íéãéúòä úåøåãá ìàøùé éðáù åðééä ,ïãò ïâ I
 äæ íéîùä ìèîכשהן עומדין כדי לערבב השטן ,ופירש"י שלא ישטין
àúéàå ,ùåøéúå ïâã áåøå õøàä éðîùîå íéîùä ìèî íéäìàä êì ïúéå øîàå àáðúä äæ ìòå
 ìåëàì íúåìâ éîéá óà ìàøùéùøãîáכשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריוI äðäå .
I
éðá åëæé äáøã äðëä éãé ìòù åðééä ,ïåéö äæ íéîùä ìèî åøîåà úðååë .úåðáø÷ä åìà õøàä éðîùîå ,ïåéö
éðáì ùéù úåøîåçå úåøéäæî úåöîä úåáéáç êì ïéà
I øùàëå ,äöî úìéëàå õîç øåòéáá çñôä âçá ìàøùé åëæéù ,úåðáø÷ä åìà õøàä éðîùîå ,íúéá êåúá ùã÷îä úéáå ïåéö úùåã÷ ùéâøäì åëæéå ,ãòåî ìäà øöçá øåøîå äöîä äæä äìéìá I
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