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 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ 'גדול ה' שבת   –' מצורע' 

  (א)ח" , ר"אקל"ה תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

/   מדוע הנס שהיה בשבת הגדול לא נקבע לפי התאריך?/  שבת הקטן ושבת הגדול
הנסים של "ט, כשהגוים נלחמים אחד בשני זה ניסי שבת / וכשישראל נלחמים זה ניסי י 

/   יום טוב מוחין דאימא ובית דין קובעים אותו /הגאולה העתידה יהיו בחינת ניסים של שבת
כ"ב  /   פסח לידת עם ישראל בחינת גילוי כ"ב אותיות התורה/   לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח

כשם /  סוד הרכבת האותיות מאותיות / מ' סופית דלמרבה המשרה -  אותיות בלידת משיח
סגולת הפסח להציל את האשה  /  שיש צירים ודלתות לבית, כך צירים ודלתות באשה

הנשים החליפו קצת  /  בפסח צועקים בתפילה, ואומרים הגדה בקול רם / מלהפיל נפלים
ר' יודל היה פעל  /  כמה המינימום לתת ל'קמחא דפסחא'  / מצער לידה בצער הפרנסה

מורכבת   תאות מ' סופי /  בשעת סכנה נפקדים על האדם עוונותיו/  ישועות בקופסת הטבק
  -וישסף שמואל את אגג /   בהריון יש עירוב טוב ורע, ובלידה יש בירור / משתי יודי"ן וד' ווי"ן

מה הסיבה  /  ב מעלים את המלכות דקדושה מהסטרא אחראע"י יום טו /  חתכו לארבע
כשהלבנה היתה כגודל השמש היא האירה   /  שספירת המלכות בתחילה היא דלה ועניה

כוונה מחודשת    / ההולדה ביו"ט היא הפרדת שתי הדלתות הטובה מהרעה / כמו שמש
  -אברהם תיקן שחרית  /  ארבעה מצוות שיש בכל רגל כנגד המלכות דקדושה  / לסימן 'יחץ'

 ארבע בנים בקדושה וארבע בסטרא אחרא /   חכם רשע תם שאינו יודע לשאול
 

 ושבת הגדול שבת הקטן

  שנקראת וכתוב    '.שבת הגדול נקראת '  לפני חג הפסחהשבת ש  א.

  '? שבת הקטןומה זה '  '.שבת הקטן גם 'סמוך לה  יש  כי  'שבת הגדול',  

 )ויקרא כג, טו(   שנאמר:  '.שבת 'סח  פקוראת ל  תורהשה   .זה פסח בעצמו

ת " ּבָ ַ ֳחַרת ַהש ּ ם ִמּמָ ם ָלכֶּ   . ' שבת' יום טוב של פסח נקרא    כי  ,"ּוְסַפְרּתֶּ

'שבת    -שבת רגילה שהיא  לעומת    'קטןשבת ה'רק    נקרא  למה הואו

  הגדול'?

בשבת אסור לעשות  ,  הבדל בין שבת לבין יום טובזה ה  תשובה:ה

מסביר   .מלאכת אוכל נפש  הותרהוביום טוב    ,נפש  אוכלמלאכת  

הוא  ,י"האר ה   ,שההבדל  בשבת  אמשמוחין  בין  מוחין ה  לביןירים 

 , ' חכמה' ב  םה דאבא' ש  ןמוחי'ירים  אמ   בשבת   .ירים ביום טובאמש

בעשיית מלאכה    לכן שבת אסורה  ,גבוהים מאוד   ןמוחי  םההיות ש ו

נפשמלאכת    אפילו   לגמרי מאירים  אבל  .אוכל  טוב   מוחין '   ביום 

סימן  )וה  .ורך אוכל נפשצ  תמותר בו מלאכ לכן    ,ב'בינה'   שהם דאימא'  

זהפשוט  ה יו"ט מוחין דאמא(  , מיד מכינה אוכלת  מא א ש  , לזכור את   ממילא ו  .שזה 

  .מיום טובגבוהה בחינה של שבת יותר  הש ןבומ

 מדוע הנס שהיה בשבת הגדול לא נקבע לפי התאריך? 

יותר רק  היא לא    ,'שבת הגדול 'ת  נקראהשבת שלפני פסח שאכן  ב.  

על   והטעם  שבשנה.  יותר גדולה מכל שבת  כי היא  ,מיום טוב  הגדול

ואף על פי שתמיד    וכמו שנזכיר.  נס גדול  היה בהבגלל ש  ,פשטפי  

, ולא לפי היום בשבועבחודש,    קובעים את המועדים לפי התאריך

 יציאת מצריםשבו היה    ולאו דוקא ביום  ן,יסט"ו נב  וקובעים את פסח

לא אותו יום  ו  ,שבתביוצא  פסח השנה  למשל    , כיזה יום חמישיש  -

תאריך בחודש ולא  ה זה    ,שקובע  כי מה  ,יציאת מצרים  בו  היתה ש

 ולא לפי בשבוע    היוםשנקבע לפי  אחד    דבריש  רק  ו  .בשבועהיום  

את  יציהיה בשזכר הנס  להיא  ש  ',שבת הגדול'  זה  ,התאריך בחודש

עיקר ש על כרחך צריך לומר,ו  .ניסןביום י' ב  התמצרים בשבת שהי 

, ולכן נקבע  היה בזכות השבת  -  בשבת הגדול  שהיההנס    ח שלהכ

 הזכר שלו דוקא בשבת שקודם פסח, ולא משנה התאריך. 

)סימן  ור  אומר הט  בשבת זו,שהיה    הנס הגדולדברים, כי  ונבאר את ה 

כל אחד שה לפסחו, וקשרו בכרעי   ולקח י פסח  שבת שלפנבש  "ל(ת

והשיבו  ימ זה?  מה  המצרים:  ושאלום  וה יצב"ה  שהקלהם  טתו. 

לא יכלו לומר לשוחטו. והמצרים עבדו לטלה, והיו שיניהם קהות, ו

דבר שעתיד    .לישראל  ישראל  הודיעום  להרוג   הקב"הועוד 

בכוריהם, והלכו בכורי מצרים ועשו עם פרעה ואבותיהם מלחמה. 

ם" :( ו  )תהלים קלו,וזהו  יהֶּ ְבכֹורֵּ ה ִמְצַרִים ּבִ ועל  ,כמבואר במדרש  ",ְלַמּכֵּ

 , עכ"ד. 'שבת הגדול'שם אותו הנס קורין אותו 

 ואנחנו מהצד כשהגוים הורגים אחד את השני  יש יחוד בנס

בכורי מצרים כנגד  נמצא, שבשבת הגדול נעשתה מלחמה של  ג.  

וזו בעצמה,  של    מצרים  יט,הבחינה  ִמְצַריִ "  :( ב  )ישעיה  י  ם ְוִסְכַסְכּתִ

ִמְצַרִים   ַמְמָלָכה  ּבְ ִעיר  ּבְ ִעיר  הּו  עֵּ רֵּ ּבְ ְוִאיש   ָאִחיו  ּבְ ִאיש   ְוִנְלֲחמּו 

ַמְמָלָכה והקב"ה עושה את זה שהגוים   ,צדמהעם ישראל יושב    ",ּבְ

זה ו  כמו שנבאר,  -  'אבאד מוחין  'זה בחינה של  ו   מחסלים את עצמם.

טוב יום  גדול מהנסים שיש בכל  יותר  טוב  בכי  .  נס  יום  הנסים  כל 

ע"י שהקעשנ זה שהק  ,מעניש את הרשעיםב"ה  ים  נותן   ב"ה אבל 

להתגרות   עצמ  בשני  אחדלרשעים  את    נת בבחי  ,םולהעניש 

ִמְצַרִים " י ִמְצַרִים ּבְ מכח שהוא בא    ,גדול  מאוד   זה כבר נס"  ְוִסְכַסְכּתִ

' כביכול שובתים ולא עושים כלום, שעיינה שאנחנו וגם ה   -  'שבת '

   .והרשעים הורגים את עצמם

 ם של יום טוב זה ניסי -חנו נלחמים כשאנ

אם אנחנו זוכים    , כיעתידהההכנה לגאולה  היא  הבחינה הזאת  וד.  

יחסלו זה את  אומות העולם ש  ביןהקב"ה מסכסך    בתשובה,לחזור  

  '. שבתל  נסים ש'  -  כבר נקרא  וזה  ., בלי שנצטרך לעשות כלום זה

ת  "  טז(  )דברים ז,כתוב בפסוק  ?  למה זה קשור לנסים של שבת  ְוָאַכְלּתָ אֶּ

ר   ֶּ ים ֲאש  ל ָהַעּמִ ן ָלךְ קֶּ ֱאלֹ   ה'ּכָ את כל   יםכלו אאנחנו  כש   ז"א  ",יָך ֹנתֵּ

נסים של יום  בחינת 'זה  ו  -  'אוכל נפש'זה נקרא    )בחי' ניצחון(  העמים

בלי שום   קודש  שבתומקיימים  בבית    יםיושבולעומת כשאנחנו    '.טוב

סים  נ  נקרא  זה  –נו  בשביל  לחמים אחד בשניגוים נוה  טורח או עבודה,

 ב"ה שאנחנו צריכים להילחם והק: כסים י סוגי ננש  כי יש  .שבתל  ש

ו היתר    ובו יש  .יום טובזה    עלעושים    ,צחלנ נותן לנו  עושה לנו נס 

יד פעולת  נעשה על    כי יו"ט  ה,דועבבו    ישו  ,צורך אוכל נפשכת  מלא

אבל .  יכה בגוים, או אנחנו כמו בחנוכה ופורים מלחמה או שהקב"ה ה

שסיניש   ומנוחה  -שבת  ל  ם  שבת  עבודה  יום  גם בלי  שכביכול   ,

ולא אנחנו, אלא הגוים הרגו אחד את הקב"ה לא טרח ב מלחמה 

נס לסכסך את מצרים   בועשה ב"ה שבת הגדול שהקואם כן,  .השני

תאריך  בלא  ו  ,  תלוי בשבתש   סנ  וזה  ,שיהרגו את עצמם   -  במצרים

תאריך קבוע,   אין להשבת הגדול  תמיד    לכןו  ,(הנס שבו נעשה  )   ניסן  'י

   .שבתהאלא מה שקובע זה 

 הנסים של הגאולה העתידה יהיו בחינת ניסים של שבת

הגאולה עתידהבין  גם ההבדל    וזהוה.   ולות  אהג  ןביל  ,הנסים של 

ה  ,הקודמות בגאולות  לנצח,   קודמותכי  כדי  להילחם  צריך    היה 

הגאולה העתידהמולע בניסים של  זאת  לעשות שום    ךלא צרי  ,ת 

כביכול ה' ית' לא יצטרך לעשות, אלא הגוים יעשו את    , אפילודבר

וגם   בעצמם,  וילחמו  של    אזהכל,  בחינה  של  תהיה  שבת  הניסים 

   '.שבת הגדול' והם , מהניסים של יום טוב,הם גבוהים יותרשקודש 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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 ובית דין קובעים אותו יום טוב מוחין דאימא

  י "האר  '.אימאמוחין ד'ויום טוב זה  ,אבאד  ןמוחי'זה  אמורכ שבת ו. 

ה  'אֵּ "  :)ויקרא כג, ד(  בפסוק  רמז  על זהמביא    "לז י  'מּלֶּ י   'ייֹוֲעדֵּ ִמְקָראֵּ

מֹוֲעָדם ְקְראּו ֹאָתם ּבְ ר ּתִ ֶּ ש  ֲאש  ראשי ב   '.אימא' פעמיים    יש כאן  –"  קֹדֶּ

 א. מת איבחינא  והמר שיום טוב  כלו  ,י'י = אמיועדי  'לה מ'תיבות א

מתי    הם שקובעיםדין  הבית  הרי  ש  של אימא,  עוד בחינהביו"ט  יש  ו

לא כמו שבת ו  ,ראש חודשכפי מה שהם קובעים את    ,יום טוביהיה  

קי "  קיימאו  אקביע"  היא  ש פסחים  קא:,  חולין  בגמ'  אי    -  ז:()כמובא  ולכן 

את    אבל  הבריאה,  מזמן  הא קבועישה  שבתאפשר להוזיז את יום  

  ז.להוזי  בית דין יכוליםיום טוב 

 ו ראש ולא בד"ו פסחלא אד"

 ,ביום שישיניסן  מולד  ראו את  הם  שואמרו  עדים    ובאאם    :אדוגמ ולז.  

עכשיו    .יוצא ביום שישיגם פסח ו ,ביום שישי ניסןעושים ראש חודש 

לא "  טור אורח חיים סי' תכ"ח( )יש כלל  כי    ,ות קביעות כזאת הילא יכול ל

ראש השנה לא יכול להיות בימים   ז"א  –"  ו פסח"ולא בד   ,ראש  אד"ו

יכול להיות בימים בד"ו  ,אד"ו אבל   .(אלא רק בימים אגה"ז )  ופסח לא 

יכול להיות מאוד שפסח יהיה   אז   ,היו מקדשים על פי הראייהבזמן ש

שישי חמץ    .ביום  שאכילת  מתחילים ו  ,משתנה  היתהכלומר  היו 

בית  כל הדינים דאורייתא משתנים על פי הו  ,יום קודם   הלאכול מצ

נמצא בספירת   'בית דין '  -בספירות  ש  )בזוהר ח"ג דף רעה:(וידוע    .דין

שבי  .הבינה הדין"והיות  המועדות  ת  את  הן  המועדות    גם  ,קובע 

יום טוב של ש  אומרת,  (ד. דף  )   בראש השנההגמרא    .בינהה  בספירת

שהוא  פסח   רגל  השנה  הוא  ה  םרגלילראש  של  לענין  בל 'דינים 

   .(שם )לפי חלק מהדעות כמובא בר"ה  'תאחר 

 פסח לידת עם ישראל בחינת גילוי כ"ב אותיות התורה

ביציאת  כי רק    ,לידה של עם ישראלוזמן ה ולדת  ההיום    פסח זהח.  

 , כמו כל העמים אלא היינו ,עד אז לא היינו עםו  ,מצרים נהיינו לעם

אנשים ל מתי    ,קבוצות  אהבת "זכינו  העמים  מכל  בחרתנו  אתה 

 פסחחג הב  דוקא  ונעש  וכל השבחים האל  -וכו'"  רצית בנו  ונו  ת וא

 . בחג הפסח  היתההלידה של עם ישראל    ולכן  .ביציאת מצרים  -

  ת לידב  ישהנקודה ש  מה  להתבונןצריכים    ,לידה  עניןעל    יםכשמדבר

   ?עם ישראל

 ו אל  ן הש  התורה,ב אותיות  מכ"שכל תינוק נוצר    ,י ז"ל מגלה"ראה

 המגל  ?ומה הכלי שבו מצטיירים הכ"ב אותיות   .ולדשמציירות את ה

מ  חמש  םה , שי"האר מי שזוכה    נצפ"ך.אותיות  זיווג  בשעת הולכן 

ביר עלה   -  א' ב' ג' ד'  התורה הקדושה  אותיות  כ"באת    חוומלצייר ב

 ולדאז הוא ממשיך ל  ,מול העיניים את כל הכ"ב אותיות הקדושות

וע' בלקוטי מוהר"ן    .דעתלו    והוא ממשיך  .את הקדושה של התורה

בעוטה  וראה  ).  שיש להרהר בדברי תורה בשעת הזיווג  (ה ק"ו תור ניינא  )ת 

   .מהזוהר והמקדש מלך(ו אור שם מה שהבאנ

 חטה, בחינת דעת -כ"ב אותיות 

שעל   . ושהדקד  זה 'חטה'אותיות הקדושות    וכ"ב  ',ה 'חט  כ"ב גימ'ט.  

כל אדם  א עץ ששה  (. מ דף  )   ברכות   'גממובא ב  .דעת  ידה בא לאדם

כי התינוק לא מקבל דעת עד שהוא אוכל   ?למהו  היה.  חיטה  הראשון

)משלי   כתוב  אבל .עתדלחם אז נכנס לו אוכל   וכשהתינוק  .כזית דגן

ַמְכאֹוב"  :יח(  א, יֹוִסיף  ַעת  ּדַ זו  כן מלו )"  יֹוִסיף  מצואתו שעה  היא מרחיקים  כי   ,

  . הכוונות של לידת התינוק  גם  םהשל כ"ב אותיות    עניןהו  .(מסרחת 

טוב   טוב של פסח  -יוצא שיום  יום  כוו  ,ובפרט  בו  כ"ב יש  נה של 

  ., כי זו הלידה של כל ישראלאותיות

 רה ה המש סופית דלמרבמ'  - כ"ב אותיות בלידת משיח

את  י.   רואים  בלידהה איפה  אותיות  ישראל  כ"ב  כל  נשמת   ? של 

כתוב   יועלש  ,הלידה של משיח צדקנו  וז  -הלידה הכי חשובה    ובכן,

ט ) הַ "  (ו   ,ישעיהו  ה  ץ  םְלַמְרּבֵּ קֵּ ין  אֵּ לֹום  ּוְלש ָ ָרה  ְוַעל ש ְ ָדִוד  א  ּסֵּ ּכִ ַעל 

ה ְוַעד עֹוָלם ַעּתָ ט ּוִבְצָדָקה מֵּ ּפָ ִמש ְ   , "ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין ֹאָתּה ּוְלַסֲעָדּה ּבְ

וזה    ,התיבהבאמצע    מ"ם סופיתשיש  בכל התנ"ך  היחידה  פעם  ה  זוו

גם  משיח  שמת השנ  וןכימ  ,משיחל  בפסוק ש זוהר  )שהיא  נשמת משה, ע' 

 כמו שכתוב   .בעם ישראל  השנולד  הנשמה הראשונההוא    בראשית כה:(

א(במדרש   ח,  רבה  הפסוק  )בראשית  ב(  על  א,  ֱאלֹ '  :)בראשית  ים ִק ְורּוַח 

ִים  י ַהּמָ נֵּ ת ַעל ּפְ פֶּ נשמה שה  ,כלומר  .משיחמלך הזו רוחו של  - 'ְמַרחֶּ

ישראל   עם  כל  זו שתשכוללת את  היא הנשמה   אותם,  גאלוהיא 

   .הראשונה שנוצרה בעולם

 כבת האותיות מאותיות סוד הר 

 מהו . בהתיבמ"ם סופית שנמצאת באמצע ה  ?איפה נרמז משיחויא. 

לדעת את הצורה של מושג    בקבלה  מ"ם הזו? והביאור: ישמיוחד ב

  שישאלא    ,אותיותהצורה של  את ה כולנו יודעים    אמנם  ,אותיות ה

יש   ה.כל אות איזה אותיות מרכיבות אות בלדעת    ,סוד גדולכאן  

- ו אותיותמורכבת מ 'ח האותלמשל  ראות את זה,ל קלאותיות ש

  ', ו  אותף ו"כ   מאות  מ"ם מורכבתאות    השניה(  א ן לפי הנוסחיני י י זנש )או  ז'  

נוצרת משתיהרואים ש  ',י-ו  'נ -מ  מורכב  ' צ  וכן יש  .  ותאותי  אות 

רואי  שפחות  זה אותיות  את  א' ם  למשל  מורכבות,  הם  גם  אבל   ,

   .אותיות באות א'( ירופי )ויש עוד צמורכבת מאותיות י' ו' י' או י' ו' ד'  

 צירים ודלתות באשה, כך כשם שיש צירים ודלתות לבית

  ג " פ  ה"שער ל   )עץ חייםי  "האר  מביא את דברי  (בסוף תורה קל"ה )רבינו  יב.  

והוא    .תיותו בת מכמה אמורכ  -  סופית'  ם  האותגם  ש  תרא(ב   א מהדור

בבכורות   הגמרא  את  מה. ) מביא  צירים   :שאומרת  (דף  שיש  כשם 

לו יהיה  בית צריך של  , כך יש צירים ודלתות באשה.ודלתות לבית

אתה   ?בית ב  ןניק   איך אתה עשהו  .אם לא הוא לא ביתכי    ,דלתוציר  

  )דף נב:( גמ' בבא בתרא  וכמו שאמרו ב,  מנעולעושה  ו  , עושה שם דלת

 . משתמר בשבילךשבית    כי אז זה  ,הרי זו חזקה'  -  פרץ  ,גדר  ,על'נ

דלת  ה ש  תהיו   ,כלום  והר לא שויצ  דלת בלי  ,אז יש צירים ודלתות

   .תח ותסגרא תפ א ל, אם לא הי הצירעל מסתובבת 

יש צירים  ,כמו שיש צירים ודלתות בבית, שבבכורות ואומרת הגמ'

באישה האדם  היא האישה    ,ודלתות  של  בגמרא   אכמוב   .הבית 

  א אל   ,שורי  שוריאמר רבי יוסי מעולם לא קריתי ל:  (:ח קי דף  ) בשבת  

ֹור"  ג(  )משלי יד,  וכמ"ש  ,אתה השדה שלי  ,דיש כַֹח ש  בּואֹות ּבְ  . "ְוָרב ּתְ

הבית    עיקרזה    הש יא  , כי'ביתי'  אלא   אשתי,  אשתילא קראתי לו

ביתו   -  "בעד ביתוו  עדוב  "וכיפר  ב.(  א יומ)בגמרא    דרשוכמו ש  .שלי

צירים    .אשתוזו   יש  ודלת לבית  ציר  ולכאורה    ,אישהבוכמו שיש 
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רוב הזמן    .ותולד  בגלל שהיא יולדת  ,תלציר וד  ריכהצשה  יהאמה  ל

, אבל בשעת  ולד הלא תפיל את  היא    "ויהיה סגור כדי שחזה  צריך ש 

 . דה צריכים לפתוח את הצירים והדלתות שיצא הולדהלי

 להפיל נפליםמאת האשה סגולת הפסח להציל 

הדבריםיג.   את  נקדים    ולקשר  פסח,  רבינו לענין  דברי  את  עוד 

יָכה  וז"ל:    ,( א "תורה ר) בלקוטי מוהר"ן   ְרּגּום אֵּ ּתַ ּבַ ז  ז(ְמֻרּמָ ַסח   )ב,  פֶּ ּבְ ֶּ ש 

סּוק   ּפָ ַעל  ּמּוָבא  ּכַ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבְ יֹום    )שם(צֹוֲעִקין  ּכְ ה'  ית  בֵּ ּבְ ָנְתנּו  "קֹול 

ְרּגּום.   ּתַ ם ּבַ ִפְסָחא', ַעיֵּּן ש ָ א ּדְ ַחּגָ ין ּבְ ְמַצּלִ א ּדִ ָקל ַעּמָ ד", 'ּכְ "ְצ'ָדָקה  מֹועֵּ

וֶּת"   ִמ'ּמָ יל  'ּצִ ב() ּתַ י,  י  לֵּ ת':  -  ִמש ְ 'ַמּצַ בֹות  ּתֵּ י  ֵּ ל    ָראש  נֹופֵּ ְלֳחִלי  ה  ְסֻגּלָ

ְביֹוִנים"   ָל'אֶּ ָנ'ַתן  'זַּר  "ּפִ ְצָדָקה,  ְלַפזֵּּר  ִלְצָלן,  ט( ַרֲחָמָנא  קיב,  ים  ִהּלִ   )ּתְ

"ל ֹנפֵּ בֹות  ּתֵּ י  ֵּ עכ"לָראש  הדברים   .,  כל  בין  חיבר  שרבינו  ומתוך 

לזה זה  קשורים  שהם  מבואר  יחד,  רבינו האלה  שדיבר  מה  גם   .

גם   נופל,  חולי  לענין  מועילה  מועילה שצדקה  זה שהצדקה  בכלל 

וולדה, וכמבואר בלקוטי   שה לא תפילילהציל מנפלים, שהא את 

זה   ,פסחחג    של. נמצא כפי זה, שבכלל הכח  )סוף תפילה ל'(תפילות  

   .ות מנפילהלדווולהציל את ה , כוונות להציל ממחלת הנפילה

 בפסח צועקים בתפילה, ואומרים הגדה בקול רם 

יותר,  יד.   בתפילה  בפסחשמבואר  ונבאר  לצעוק  את  צריך  גם   ,

תורה  )  קוטי מוהר"ן בל  רבינווכמו שכתב    'צעקה',ב   צריך לומרגדה  הה

ה   וז"ל:  (כ' אותי'  ֻאּלָ ַהּגְ י  ּכִ קֹול ָרם,  ּבְ ָדה  ַהַהּגָ ת  זֶּה אֹוְמִרים אֶּ ִביל  ּוִבש ְ

נּו"הָ  ת קֹולֵּ ַמע אֶּ ש ְ "ַויִּ ְבִחיַנת  ּבִ י קֹול,  ְידֵּ מנהג ה   וכך הוא  -  ְיָתה ַעל 

תפילה את הללי  וכן באופן כ  .גדה בקול רםאת הה  לומר   ברסלבב

בחוזקהשל   מתפללים  מרומז שזה    :רבינו  ואומר  .וצעקה  פסח 

בחורבן היה הרבה   ,וכנ"ל  שבפסח צועקים בתפילה  כה בתרגום אי

ישמור,צעקות   נותנים בחג    שהיוול  קלזה    את  מדמההתרגום  ו  ה' 

והפסח בפסח    לכן,  ש  .צועקיםבתפילה  שורואים  זמן  זה  ל פסח 

, שצעקו ישראל וה'  ותפילה כמו שהיה בזמן גאולת מצרים  צעקות

   .שמע צעקתם

 ר הפרנסה ה בצעהנשים החליפו קצת מצער ליד

של   ןקלי  'של ע  עניןאת ה  (אות ז'   )תורה כ"א   בליקו"מ  מביא  בינורטו.  

צועקתש שלההיום    .היולדת  עם  נונשים  ופחות   אפידורל  יולדות 

  )בראשית ג, טז(   את צער הלידה שנגזר עליהן  קצת   ןלקחו מה ו  ,צועקות

ְלִדי ָבִנים" ב ּתֵּ צֶּ עֶּ בגלל  הן לא צועקות הרבה, והסיבה לכך    אז  ",ּבְ

ּנָה"  )שם, יז(  בצער של  עם הבעל  ותשהם משתתפ אֲכלֶּ בֹון ּתֹ ִעּצָ  - "  ּבְ

   של הלידה. ערקצת מהצ ןהורידו לה ולכן ,בפרנסה עוזרות לו ןהו

הוסיפו   ,ית של צערבחיש  אדם  כל  של  מכאן?  יםשלומד  המוסר  מה

 יםץ חיהחפ   גם בפרנסה זה כך,  וכן להיפך.  ,מפה  ול  דוהורי  ,לו מפה

כמות    שמכיל  (סמובר או דוד של מים  )לחבית של יין  פרנסה  ממשיל את ה

עוד ברז    והתקיןחבית  מהיותר יין    לקבלצה  בא טיפש, ורו  ,מסויימת

אותו    .ייגמר יותר מהררק  זה  עזור לו שיהיה יותר,  וכי זה י   לחבית.

לוקח עוד ,  עושה שעות נוספות  ,שעובד קשה לפרנסתו  דםאדבר  

   .יותר מהר דודרק מרוקן את ה בעצם הואעבודה וכו', 

  , יולדת כך היא עקת ווצהיולדת שיש ע' קלין ש עכ"פ מבואר בזוהר

בזמן  ו  ,פסח זה זמן של לידה של כל עם ישראל  .גדול  עניןיש בזה  ו

יש את הצעקות והבכיות של גם    ע' קלין,  צועקתהאם    לידת התינוק

 , צריך לעורר רחמים  , כילידהיש    צעקותה על ידי  הרי שוהתינוק,  

וכמו שכתובמעוררת רחמים על האדםהיא  צעקה  הו ק)  ,    ( ו ,  ז תהלים 

ל ה' בַּ " ְצֲעקּו אֶּ םַויִּ ילֵּ ם ַיּצִ יהֶּ צּוקֹותֵּ ם ִמּמְ ר ָלהֶּ )דף   , וכתוב בגמ' ר"ה"ּצַ

יצחק יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר   'רמר  א"   ( טז.

, ולכן פסח  רחמים  התעוררות גדולה של  גםעקה יש  צש  כשיו  .וכו'  דין

  .זה זמן טוב לצעוק, כי אז הלידה של כל ישראל ומעוררים רחמים

 א דפסחא' קמח'ימום לתת לכמה המינ

וֶּת"  :  רבינו  ממשיךטז. ו יל ִמ'ּמָ 'ּצִ מצות  )  ת" ראשי תיבות מצ"ְצ'ָדָקה ּתַ

ערוךה  בזה?  הנקודה  מה  .ו'(  בלי  בפסח    הלכותב  שולחן    ענין פותח 

ה  .לתת קמחא דפסחא  המנהג אז  לגבי  שיעור של קמחא דפסחא 

 ,כוסות יין  4שיעור של  יש נוהגים לתת  ו  נדבת ליבו.קודם כל כפי  

אחת    ניילונית , וגם  שקלים  עולה עשרהבקבוק מיץ ענבים    לדוגמאו

יש  קרטון מצהבאם    -מכונה    מצותמהקרטון של    מכונה שמורה 

כל חבילת ניילון של מצות    , אזשקלים  60  ארבע חבילות, וזה עולה

תות בשפע. ועוד  ית מצות מספיקה לכל הכזי ונ, ניילשקל  15יוצא  

 תמצוו   מיםזה מקייוב  ,כמה שקלים לחסה. ביחד בערך שלושים שקל

דפסחא בשר יבמ  קמחא  לאוכל  צריך  גם  אדם  באמת  כי  נימום, 

 . ושאר דברים בפסח

יש   ?רעש ות מעהלכתי האם אפשר לתת קמחא דפסחא ממ  נידוןיש  

ש לתת ש   וןכימ   ,אפשר  איאומרים  אפשר  אי  האדם  של  חובות 

ות של קמחא דפסחא עהמוהיות    ,יש אומרים שכן אפשרו  .רעשממ

אנחנו תמיד אוהבים ללכת בין הטיפות    .לא קצובהג וגם  רק ממנזה  

כך נימום שאמרנו  שהשיעור המיולומר    ,לעשות שלום בין השיטות ו

  לצורך אדם  -לבן  שיהיה  כדישזה    ,שקל  שלושים  - קמחא דפסחא  ב

למצוהו  ,כוסות  ארבע ואם מצה  בדוקא.  ממונו  יתן  זה  אתה    , את 

אתה יכול   ,יותרהרבה  קדושים נותנים  ישראל    ועם  ,רוצה לתת יותר

  ר.מעש ממעותלתת 

 ת סכנה נפקדים על האדם עוונותיו בשע

צדקה תציל  'של    עניןל  הצעקה  עניןמקשר את    רבינוחזור לענין,  ניז.  

כתוב  לדת,רנו שבתורה זו יש רמז לצעקה של יוכפי שביאו   '.ותממ

ל )בגמרא   גדולהש   (.ב שבת  בסכנה  היא  יולדת  משל:   ,כל   ומביאה 

כי עוד מעט השור   ן'.י סכתחדד את ה '   :אומרים  ,ופל לבורנ כשהשור  

מישהו והרי כש  שלו לאכילה.  רוויח את הבשרלפחות נ  אז  לא יחיה,

ונתיו,  ו את עוהוא בשעת סכנה, אז זה זמן שיתכן שיפקדו עלינופל ו

כי   יולדת.  בכל  גם  טוב  כלוכך  מזל  יש    מלאך ה זה  והמזל    ,אדם 

 , נמצא במקום סכנהאדם  אבל כש  .שיהיה לו הכל טוב  יו,שומר עלש

חולה    או שלהאלו    המצבים  וכיו"ב,שהוא  שהמזל  אדם  ה  גורמים 

להיפקד עליו עוונות שלא היו אז יכול  -שהמזל חלש כו "ו,חלש חנ

   ליו.נפקדים ע

של  וכן המזל  הלידה  בשעת  בסכנה   ,חלשה  היולדת  שהיא  היות 

בבית   כי היו יולדים  ו,כמה זיהומים הי  ,עברובימים    ובפרט  .גדולה

מיילדת המון    אנחנו  ,עם  וקוראים  נסים   יניסשל  סיפורים  שומעים 

 רבינו  הלידה.  עניןהיו פועלים ישועות ב  כמה צדיקיםו  ,היו בלידותש
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 יפתח   כשהואש  ,רותעקהזה של פקידת    עניןודל את הימסר לרבי  

   יצא. ולדהרחם והגם כן   יפתח טבק,קופסת האת 

 קטבעל ישועות בקופסת הר' יודל היה פ

קשה לילד מ  היתהשאשתו  לר' יודל  יהודי    פעם  הגיעשסיפור  היה  יח.  

תפתח את הקופסה '  רבי יודל:  אמר לוו  רח"ל.  ממש בסכנה  היתהו

ח יפתגם    ,יפתח את הקופסה  שכשהוא  היתה  כוונתוו  '?של הטבק

אשתו של  ולשלוםתוהיא    , הרחם  טובים  לחיים  לא  אך    .לד  הוא 

  , לא מצליח לפתוח אותהמנסה וומנסה    את הקופסה,  לפתוח  הצליח

מזל '  ואמר:   הוא פתח את הקופסהואז    שלימזלאמר לו: אתה כזה  

טוב מזל  הנס  יתירצ  .'..טוב  את  תעשה  יודע    ,שאתה  לא  אתה 

נסים אני    , לעשות  ל  צריךאז  הנס.  ךלעשות  הצדיק   את  לפעמים 

היות שבשעת    ואם כן  .מעשהה  עלב  על ידי  ,רוצה לגלגל את הנס

ּתַ "צְ   ?צריך לעשות  מה  ,הלידה זה שעה של סכנה גדולה יל ָדָקה  ּצִ

וֶּת"מִ     .ּמָ

 המעלות של הצדקה

  , צעקות של היולדת לו  נזמרושבפסח צועקים בתפילה    יט. ביארנו

כדי להרבות עליה  צועקת הרבההיא    ןלכ ו  ,סכנה ל  שעה ש  זו אז  כי

וֶּת. ורבינו מרמז  ברחמים יל ִמ'ּמָ 'ּצִ ראשי תיבות מצ"ת,    -  ""ְצ'ָדָקה ּתַ

'לחם עוני', זה גם  , כשאוכלים  מצות שנאכל    ? זההצדקה שלנו  מה

צריך    כמובן  אבל  .זו צדקה  -בחינה של צדקה, מרגישים את העניים  

זה צדקה  ש   ,'קמחא דפסחא 'כן נותנים  ול   ,כפשוטולתת צדקה  גם  

יל מִ ָדָקה ּתַ "צְ וע"י זה   .מצותבשביל ה וֶּת"ּצִ  . ּמָ

 "ל, סגולה לחולי נופל רחכי היא גם    ,השניה של הצדקה  והמעלה

ְביֹוִנים  'ַתן לָ ' זַּר נָ 'פִּ "  )תהלים קי"ב(בפסוק    רבינוכמו שרומז   נפל    -ר"ת אֶּ

נופל חולי  שתי  פה  שיש  ה  ,הסברנו  מחלת  נופל   ,פילהניש  ויש 

לפי זה ו  .אישה שמפילה ולדותכאן ל  שדרשו אנשי שלומנו שהכוונה

הצעקות של   יש אתקודם    .לשנייה  אחת כל התורה הזאת קשורה  

ואחר כך    ,היולדת   של  'צדקה תציל ממוות '  -אחר כך זה  ,היולדת

   .ולדהההצלה של 

 י"ן מורכבת משתי יודי"ן וד' וו תאות מ' סופי

והיות שזה זמן    של כל ישראל,  פסח זה זמן של הלידהש  ארנוביכ.  

סתומה המ"ם  את  לפתוח  צריך  הלידה  סתומה    .של  זה ש  - המ' 

והד של  ל הצירים  אות  שהבאנו    . אישההתות    מכמה   תרכב ומכל 

ם  ות רכיבוהאותיות שמ  .אותיות יודי"ןהן:    ,סופית  'את  בשני   שני 

ועודלמעלה  אחד    -  שנים  ווי"ן  ארבעו   ,הקצוות שני    ואחד מימין, 

והמ  למטה  אחדווי"ן   שמאל,  בצד  זה  ואחד  הווי"ן  בין  שתי חבר 

  ית שנרא  ,ם סופית"קרן הימנית העליונה של מ ב  תבונןנ   .אותיות י'

 'ויש יו',  אות    דעוה  יש לה רגל זו',  אות  זה    גגיש לה  כי    .'ד  אותכמו  

אותו דבר נדמיין   .והציר הוא פותח את הדלתות וסוגר ,הציר שהיא

  . בצד השמאלי התחתוןסופית    מ"םשנמצאת ב   ,הפוכה   'דלעצמנו  

כשזה סגור   .י צירים ושתי דלתותנאז יש ש  .צירו   ווי"ןי  ניש ש  שםגם  ו

היודינש  - של  הצירים  מ   "ןי  ויש  סתומה"סוגרות  נמצא    ולדוה  ,ם 

שובלידה    רחם.במתגדל  ו נולד  ו  והדלתות,  הציריםי  ננפתחים 

   במזל טוב. התינוק

 ון יש עירוב טוב ורע, ובלידה יש בירור בהרי

באותו    שהתינוק בבטן,כבזמן ההריון    ,יותרונעמיק    וכעת נלךכא.  

  אין לה ש כלומר  מים',  מסולקת ד'שהאישה נקראת  היא  זמן ההלכה  

וכל    שבבטן,  תינוקה   לאצהכל נכנס בפנים  ש  וןימכ  ,יםאמ טדמים  

נ  תשעההדמים של   נפתחים    ובלידה  .בפנים  שארירחי לידה הכל 

ואז    ,)לא סתם קוראים ללחץ שלפני הלידה צירים(  שתי הדלתותוהצירים  שני  

פתוחותו  ולדהיוצא   בזרועות  אותו  והרפש   מקבלים  הלכלוך  וכל 

טוב   בחינתההריון זה  .רוריהלידה עושה ב כלומר ,ה זורקיםא טומהו

הלידה נעשה  ואז בשעת    ,אבל אין בעיה עם זה  ,ורע מעורבים זה בזה

טוב    ,הבירור התינוק  -יש  ר  ,שזה  הדמים    -  ע ויש  ים אטמהשזה 

יש עוד בחינה אבל    .בלידה רגילהעד כאן    .שיוצאים בשעת הלידה

ועיקר   (תורה קל"ה ) טוב כמבואר בדברי רבינו    שהיא בכל יוםלידה  של  

 . זמן הלידה הוא בפסח

 גוים, ועכשיו עמלקהיו ראשית בתחילה מצרים 

טז)כתוב במדרש  ו   ,יצאנו ממצרים  בפסחכב.   כל ש  ( , דבראשית רבה 

כולם  נקראים ע"ש מצרים  המלכיות  ארבע כי  מצירים לישראל, , 

הם   המצירים  שמצרים  ו  מצרים. וראש  כמו  יוצא  וכמו  עמלקהיו   ,

המלכיות   לארבע  ראש  הוא  רבינו( שעמלק  בדברי  שעליו )כמבואר   ,

ק"  )במדבר כד, כ(נאמר   ּגֹוִים ֲעָמלֵּ ית  אש ִ , שהם היו  , כך היו מצרים"רֵּ

האומות לכל  בעשר ראש  הושפלו  והמצרים  ממצרים,  וכשיצאנו   .

ק"  ההמכות, אז נעש ּגֹוִים ֲעָמלֵּ ית  אש ִ עכשיו הבעיה שלנו ולכן  ,  "רֵּ

עמלק זה  ובעיקר  צריךאת  ,  ולאבד  למחות  עמלק  לא ו  ,להרוג 

   .עמלקלזכר להשאיר 

 חתכו לארבע  - וישסף שמואל את אגג

ה'  שאול  ת  א מצווה  הנביא  שמואל  כג.   להילחם בדבר  ללכת 

ומשאיר את    ,שאול לא עושה את השליחות כמו שצריך  .בעמלק

 ,עמלקיית  וה של מחאת המצמואל מקיים  אז שו   .יגג מלך עמלק חא

א' א )שמו  כתובו י  "   :(לג   טו,  ל  ִלְפנֵּ ֲאָגג  ת  אֶּ ל  מּואֵּ ש ְ ף  ּסֵּ ַ ל  ה'ַוְיש  ְלּגָ ּגִ  ". ּבַ

 -  וישסף' וז"ל:    (בתורה קל"ה   נו ומביא אותו רבי )אומר חידוש  הקדוש    רש"יו

את אגג  שהצליח לחתוך  כזה  מומחה  שמואל היה    .'חתכו לארבע 

אם    ,זהדבר הבשמואל  של    עניןה  מה  והשאלה:  .חתיכות  לארבע

וזהו, בשביל מה צריך   , לקיים את המצוהאתה רוצה     תהרוג אותו 

   ארבע חלקים?לחתוך אותו ל

ל ּכַֹח ַמְלכּות    :, וז"להדבריםסוד  סביר את  מהקדוש    רבינוו ר ְלַבּטֵּ ְוִעּקָ

ק מלכיות    ֲעָמלֵּ הד'  יניקת  בביטול  העיקר  עמלק()פי',  את  לבטל  ִהיא הוא  י  ּכִ  ,

תּוב   ּכָ ֶּ מֹו ש  ע ַמְלֻכיֹּות, ּכְ ת ָהַאְרּבַ לֶּ ק". ְועַ ּכֹולֶּ ית ּגֹוִים ֲעָמלֵּ אש ִ ן  "רֵּ ל ּכֵּ

נֱֶּאַמר   ק,  ֲעָמלֵּ ְך  לֶּ מֶּ ֲאַגג  ת  אֶּ ל  מּואֵּ ש ְ ָהַרג  ֶּ ש  ת   ּכְ אֶּ ל  מּואֵּ ש ְ ף  ּסֵּ ַ "ַוְיש 

ִסְטָרא   ע ַמְלֻכיֹּות ּדְ ָחַתְך ָהַאְרּבַ ֶּ ע'. ש  "י 'ֲחָתכֹו ְלַאְרּבַ ש  ַרש ִ רֵּ ֲאָגג", ּופֵּ

הַ  מֵּ ָלה  ְמש ָ ּומֶּ ּכַֹח  ם  ָלהֶּ ִיְהיֶּה  ְלַבל  ִהיא  ַאֲחָרא,  ֶּ ש  ה,  ָ ְקֻדש ּ ּדִ ְלכּות  ּמַ

ם. הֶּ ה מֵּ ָ ְקֻדש ּ ְלכּות ּדִ ֱעָלה ַהּמַ י הֶּ "ת, ּכִ לֶּ ִחינֹות ּדָ יֹום טֹוב  ּבְ ה ּבְ  . ְוזֶּה ַנֲעש ֶּ

  . בועות 'ש -ש רמז לכל החגים: המילה וישסף זהשעוד מבאר רבינו 

  בזה  הוא הכין לאגג, שעשה שמואל ' ישסף 'וה  .סח'פ -פ .וכות'ס -ס

 של עם ישראל.  את החגים
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 ע"י יום טוב מעלים את המלכות דקדושה מהסטרא אחרא 

ש כד.   את  תחילה  ומבואר  לשחרר  קדושה  ד  המלכותצריכים 

בינו ר שם בדברי ר, וזה עושים על ידי כוונות יום טוב, כמבואעמלקמ

תּוב , וז"ל:  )מעט לעיל(  ת   )שמואל ב' יא, א(ּכָ ִהי ְלעֵּ ת  "ַויְּ ָנה ְלעֵּ ָ ּוַבת ַהש ּ ש  ּתְ

ל ַהיִָּמים  י ּכָ ָנה', ּכִ ָ ּוַבת ַהש ּ ש  רּוש  'יֹום טֹוב' ִנְקָרא 'ּתְ ָלִכים", ּפֵּ את ַהּמְ צֵּ

תּוב   ּכָ ֶּ ש  מֹו  ּכְ ין',  ּדִ י  'ְימֵּ ם  הֵּ טז.( טֹוִבים  ָנה  ָ ַהש ּ ָרִקים   )רֹאש   ּפְ ָעה  ַאְרּבָ 'ּבְ

ְוָצִריךְ  ְוכּו',  ַסח'  פֶּ ּבְ ִנּדֹון,  א    ָהעֹוָלם  יֹוצֵּ זֶּה  י  ְידֵּ ְוַעל  ּוָבה.  ְתש  ּבִ ּוב  ָלש 

ינּו   ַרּבֹותֵּ ָאְמרּו  ֶּ ש  מֹו  ּכְ ם,  ְלּתָ ַ ְמש  מֶּ ל  ּטֵּ ְוִנְתּבַ ִלּפֹות,  ַהּקְ ין  ִמּבֵּ ְלכּות  ַהּמַ

ִלְבָרָכה   פו:(ִזְכרֹוָנם  ה',    )יֹוָמא  ֻאּלָ ַהּגְ ת  אֶּ ת  בֶּ ָקרֶּ ּמְ ֶּ ש  ּוָבה  ש  ּתְ דֹוָלה  'ּגְ

ּתְ  י  ְידֵּ ַעל  ְגָאִלין  ּנִ ֶּ ּוַבת  ש  ש  ּתְ ת  "ְלעֵּ ְוזֶּהּו  ְקִלּפֹות.  ּדִ ְלכּות  ַהּמַ מֵּ ּוָבה  ש 

ִחיַנת   ִהיא ּבְ ֶּ ה, ש  ָ ְקֻדש ּ א ַמְלכּות ּדִ ָאז יֹוצֵּ ֶּ ָלִכים", ש  את ַהּמְ ת צֵּ ָנה ְלעֵּ ָ ַהש ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא. ע ַמְלֻכיֹּות ּדְ ל ּכַֹח ָהַאְרּבַ ּטֵּ ִלּפֹות, ְוִנְתּבַ ין ַהּקְ "ת, ִמּבֵּ לֶּ   ּדָ

  , דלה ועניה  -   ת" לד  בחינת האותא  היאומר שספירת המלכות    רבינו

אות ה"י מורכבת  ו  '.ה הממנ אנחנו צריכים לעשות    ות הז" את הדלו

זה מאוד    כתב בית יוסףספר תורה אשכנזי  כתב  פרט ב )ב  יו"ד למטה.-דל"ת ו-מ

משל ל  .פחות טובות הןיש אותיות שו ,טובותהן יש אותיות ש .(בולט 

חסדיםה מלשון  ז  ימ"לג ע   גומל  דל   והדל"ת מסמלת  ,שירותשזה 

מו  .עניו היו"ד.    הל  פיםסימו   ?אותה  ניםתקאיך  של   הנקוד שהיא 

   ה'.ד' ל- הופכת מהיא ד " היו ועל ידינה יהשכ

 הבתחילה היא דלה ועניפירת המלכות מה הסיבה שס

  ה החכמ  זוהי  ?יהנע וה  לד  היא  המלכות  באמתלמה    השאלה:וכה.  

היא נקראת  ו  ,ותלכעשה את ספירת המ  יתברךקב"ה, השם  של ה

כל לילה היא יורדת למטה   ,כלומר  . 'ליםעראש לשו'בקבלה בשם  

את  ו , ם את התחתוניםש ומפרנסת  ,עשיה -יצירה-בריאהלעולמות 

צריך  להם  שגם  החיצוניים  שפע.  כל  כתוב    לתת  ה,  )ולכן    ( ה משלי 

יָה יְֹרדֹות ָמוֶּת "  .ותלכחיצוניים היא מרגלי המשל ה ניקה היכי  ,"ַרְגלֶּ

וענייה  המלכותספירת    ולכן דלה  היא תהיה  המלכות  ספירת   ,

וללבנה  ה מלבנה,  אור  לה  ל  .עצמהשל  אין  שאין  אור  ה  וכיוון 

רק מה שנשאר בה מלפני ,  הרבה  ממנהוק  ינל  פשרא  אי  ,מעצמה

לא היתה דלה ועניה, והיה לה אור גדול . אולם אם  שירדה ללמטה

  מעצמה, היה יניקה גדולה לחיצונים ממנה.

 ה כמו שמש ודל השמש היא האיר ה היתה כגכשהלבנ

  היתה הלבנה  כשכי    ,קטרוג הלבנהשל  ענין  הכל זה מתחיל בגלל  כו.  

   )בראשית א, טז(   כתוב  ה אור עצמיבנלגם ל אז היה  ל השמש  בגודל ש

ֱאלֹ " דִֹליםִק ַויַַּעש   ַהּגְ ֹארֹת  ַהּמְ י  נֵּ ש ְ ת  אֶּ דֹל  ,ים  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ ת  ת    ...אֶּ ְואֶּ

טֹן אֹור ַהּקָ   הגודל של  לפי  ,יש כללהכוכבים  בפיזיקה של    ."וגו'   ַהּמָ

לתת ו  , פרטי  'כור גרעיני'אם הוא יכול להפעיל    אפשר לדעתכוכב  ה

גרמי    .אור מעצמו או  שמיםיש הרבה  גרמי    ר,שנותנים   שמים ויש 

אור נותנים  שמשות  רוב  .שלא  בעיקר  זה  שרואים  את    , הכוכבים 

אנחנו רק רואים את   ,החשוכים אנחנו לא יכולים לראות  הכוכבים

 . הגדולים שיש להם כח להבעיר את עצמם כמו השמש  שמיםגרמי  

כדי  שצריך  של חומר    שמש זה הכמותהמסת  מבערך קצת פחות  ו

שליש  הוא כ ו ,  צדק זה כוכב ענק  ב ככו  של למ ) .שהכוכב יוכל לתת אור מעצמו 

עדיין  בגלל שהוא    ,מעצמו   להאירהוא לא יכול  כמה שהוא ענק  אבל    ,מהגודל של השמש

 , אור  נה נת גם  א  יהממילא  ו  ,הירח היה בגודל של השמש  . (קטן יחסית

ולכן    הממנ  וקניל  ולכיחיצוניים  הואז   אורה הרבה,  גם  נתמעט 

  .העצמי, כדי שלא יוכלו לינוק ממנה

חלק ממיעוט ש  מעשה מחיגר(  -   ' ג  המעש ) מביא בסיפורי מעשיות    רבינו

 יניקה רגליה כלומר שיש  מנקים  וי  שדיםשה   התלוננההירח שהלבנה  

ינו   .צוניםחיל תהיה  שלא  מרגלי  קה  יכדי  לחיצוניים  אינסופית 

והורידה הקב"ה    ".גרמה כלוםלה מ  לכן: "לית  ,הלבנה כשמיעטה 

רק   שפע בלי סוףלה  יהיה    כדי שלא  ,אור עצמי  שיהיה לה לא נתן  

הלבנה   ולכן  .לקחת  ה אין הרבה מהממנ  יונקיםכש  ממילאו  ,מעט

לה המלכות   כלום'מה  רמג  'לית  ספירת  על  מרמזת  לכן .  והיא 

  מלכויות   ארבעכנגד  היא זוהדל"ת הו   .ת" דל אותנקראת    המלכות

 .  אחרא ארטמלכויות של הס ד'  ,(אדום ,יוון ,פרס  ,בבל )

 לתות הטובה מהרעה היא הפרדת שתי הד ביו"ט ההולדה 

יש בה    פית,סו  מ"םאות  ה  לע  יםכשמסתכל  .עיקרלעכשיו הגענו  וכז.  

ודלתותצ דלתות   .ירים   . תחתונה   "תל וד  נה,עליו  'ד   שהן  שתי 

הלידה אבל    .הריוןבחי'  זה    ,מחוברת  סופית  םהמ"שכ בשעת 

הדלתות  דמתפר שתי  הדל   ,מהשנייה  אחתות  את  של"יש    ת 

  . נופלת החוצה היא שאחרא,  ארטת של הס"ויש את הדל  ,קדושה ה

ֱעֹבר ָעַלִיְך "  :, ו(ז )יחזקאל טפסוק  את ה  הגדהאומרים במה הרמז לזה?   ָואֶּ

ָדַמִיְך   ּבְ ָלְך  ָוֹאַמר  ֲחִיי  ָדַמִיְך  ּבְ ָלְך  ָוֹאַמר  ָדָמִיְך  ּבְ ת  סֶּ ִמְתּבֹוסֶּ ְך  ְראֵּ ָואֶּ

הזה  ".ֲחִיי ודם פסח ל  קשור  הפסוק  פסח  דם  של  הדרשות  מלבד   ,

כי   של  מילה,  זמן  זה  שוה   ,הולדההפסח  הבירור  זמן  שתי ל  של 

ת  ל" דה ו   ,קדושה עולה למעלהדהדל"ת של מלכות  כי אז    ,הדלתות

קדושה  ד  הדל"ת  זהו  .למטה ונופלים  יורדת  ,דמים הלא טובים השל  

הדל הגויים " לעומת  של  להפריד   ,מלכויות ארבע    הםש   ,ת  וצריך 

   .אותם

כל יום טוב יש לנו לידה כי    -  הכוונה הזאת היא הכוונה של יום טובו

על   זה  ?איך עושים לידהו  .שאנחנו מפרידים את הרע מהטוב  ,מחדש

וֶּת ידי   יל ִמ'ּמָ 'ּצִ להיזהר    ךכי צרי  .ראשי תיבות מצ"ת  -  ""ְצ'ָדָקה ּתַ

מצות צדקה לעניים, וכמו הרמז  ה ע"יוזבלידה  'נפל 'ח"ו שלא יהיה 

ְביֹוִנים  ' ַתן לָ 'זַּר נָ 'פִּ   רבינושל   נותנים  ש  זו הסיבה  כןול   .נפל  -ר"תאֶּ

   .צדקה לפני פסח

 יחץ' 'כוונה מחודשת לסימן 

אפשר לכוון    ,במצות   ץ'יחהסדר את ה'ליל  עושים בשאנו  גם ככח.  

את  מחלקים    ץ'יחב'  לפי האריז"לכי    .הכוונה הזאת  לפי רבינו את

חלקים   שלני  ילד תמיד    ,ל"תד א"ו  ו  -המצה  שבתור  מספר  אני 

אבל איפה רואים    רואים,  ו'-מילא את ה  ,הייתי שואל את אבא שלי

את  שהכוונה שיש    ,אמר לי תירוץ  ואבא   את האות ד' על המצה?

זה    למדנוש  לפי מה  .קצוות  רבעא  שיש לושנשאר  הריבוע   עכשיו 

  , והיא מורכבת )זה כל המצה(  תמרובע  היא  סופית  םהמ",  יפה  מבואר

שאפשר   ,של הקדושה  'את האות ו  יםמפריד  חנונא ו  "ת.למשתי ד

הדל"ת    את  ים  ומשאירלאות ד',  ג"כ  שלנו    בכוונהלדמות אותה  

ת  נחשב שלנו היא    שלכוונה) ואת האות ו'  .  ( ד' קצות ע קטן עםריבו   )שהיא השניה  

היא האפיקומן, כנגד ספירת המלכות. והד' הנשארת    (ד' דקדושה  אות
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אחרא הסטרא  של  הד'  כנגד  בסוף היא  אנחנו  אותה  שגם  רק   ,

גם את החלק השני של היחץ   מכניסים לקדושה, כי אנחנו לוקחים

 .  להצטרף למוציא מצא

 גד המלכות דקדושה ארבעה מצוות שיש בכל רגל כנ

ָכל יֹום טֹוב בהמשך התורה הנ"ל, וז"ל:    רבינואומר  וכט.   ן ּבְ ּכֵּ ְוַעל 

ִמיִנים,  ָעה  ַאְרּבָ ֻסּכֹות  ּבְ ּכֹוסֹות,  ע  ַאְרּבַ ַסח  פֶּ ּבְ ִמְצוֹות,  ע  ַאְרּבַ יֵּש  

ִחינֹות  ָעה ּבְ ַאְרּבָ הּוא ּבְ ֶּ בּועֹות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ש  ש ָ "ָאז ָרָאּה,   )ִאיֹּוב כח, ז(ּבְ

ָרּה, ֱהִכיָנּה, ְוַגם ֲחָקָרּה"  ה כד, ה. שמות רבה מ, א( )ַעיֵּּן בְּ ַוְיַסּפְ ית ַרּבָ אש ִ ד רֵּ גֶּ נֶּ , ּכְ

ִלּפֹות  ַהּקְ ין  ִמּבֵּ טֹוב  יֹום  ּבְ את  יֹּוצֵּ ֶּ ש  "ת,  לֶּ ּדָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֶּ ש  ְלכּות,  ַהּמַ

ָאְמרּו ַרַז"ל   ֶּ מֹו ש  ִחיַנת ַמְלכּות, ּכְ ם ּבְ י ֲחָכִמים הֵּ ְלִמידֵּ ְוַהּתַ ּנַ"ל.  ין  ּכַ ּטִ )ּגִ

נָ   סב.( י ַרּבָ ת 'ָמאן ַמְלכֵּ ַ ר ְקֻדש ּ ן ִעּקַ ְלכּות, ַעל ּכֵּ ת ַהּמַ ם ַמֲעִלים אֶּ י הֵּ ן', ּכִ

ה ַעל ָיָדם  , עכ"ל. יֹום טֹוב ַנֲעש ֶּ

בדב לנו  ריו,  ומבואר  יש  ורגל  רגל    . דוקאבמצוות    ארבעשבכל 

פעמים שחוזרים על   ארבע  -בשבועות    .כוסות   ארבע בפסח שותים  

הפסוק    מביא  רבינוו  .הלימוד ָרָאּה  "את  ָרּה  ָאז  ְוַגם ַוְיַסּפְ ֱהִכיָנּה 

ארבש  ",ֲחָקָרהּ  עצמו  לבין  בינו  לחזור  צריך  כמו הרב  פעמים  ע 

אפילו הקב"ה , כי  לתלמידו  , ואז ילמדנות בזה הפסוקארבעה הלשו 

את כל    חזרכול  כבי   ,לעם ישראל  הלתת תור סיני    רבא בהלפני ש

 . ישראלל  האמר  אחר כך ורק    ,פעמים  ארבעהתורה בינו לבין עצמו  

   .מינים ארבעהבסוכות יש ו

כדי    זה  החגים מספר ארבע?  שיש בכלבה  יהס  מה  ,רבינוסביר  מו

ד האות  את  המ  ל"תלתקן  מ   ,כותלשל  אותה   ארבע להוציא 

כן הכוונה של  ואמרנו שז  א אחרא. רטהמלכויות של הס  חץ' י'  גם 

 רבע.א לאבל עשינו אותם    ,מצות  שלושלנו  יש  בתחילה  והרמז בזה:  

ות אמה  א אחרא,רטהס   מלכויות של  מאיתנו את הארבעלנתק    כדי

   .קדושהדות  לכד' של המ

 חכם רשע תם שאינו יודע לשאול  -חרית אברהם תיקן ש

הסדרל.   ארבע.  בליל  מספר  עוד  דיברה   ארבעהכנגד  "   יש  בנים 

  . " שאינו יודע לשאול  ואחד  ,תםד  חא  ,רשע  אחד  ,חכם  אחד  :תורה

אברהם תיקן שחרית  "א אות ו'(ח' תורה ל) "ןרהאומר בליקוטי מו רבינו

תיקן את   ,זה אברהם תיקן שחרית מה ,שודיחיש  רבינולו ו:(כ ברכות )

 שחרית ר' של  -ה  '.חכם ה'זה    'שחריתהאות ח' של '  .בנים  ארבעה

  . לושאלשאינו יודע  זה י'-ש' ו-ו .'תם' שחרית זה ל ש 'ת זה 'רשע'.

לשאול יודע  תשובהשהוא  אל  ע שמיזה    שאינו  לעשות  יודע   . לא 

ב"ב   שישמעאל  ז:(ט דף  )הגמ'  מפרש   רבינוו  .תשובה  עשה  אומרת 

אני עוד    התשובה הוא שהוא כל הזמן שואל מה  לש  עניןהשברמז,  

   .תשובהעליו לעשות צריך 

 ארבע בנים בקדושה וארבע בסטרא אחרא

  , הוא בן חכם שצחק  ייש לנו את הבן הראשון    ום האלארבעה בני.  לא

ח ָאב"  א(  )משלי י,"ש  כמ ּמַ ן ָחָכם ְיש ַ שמח זה מ בן חכם    אדםשיש ל כ"  ּבֵּ

זה    -  שנקרא על שם הצחוקהצחוק של יצחק  ויוצא שהשמחה    ו.אות

 יעקבזה    התם  הבןו  עשיו.זה  ש  -רשע  הבן  את היש  ו  ן חכם.נקרא ב

כז(  ) כה,  ֹאָהִלים " בראשית  ב  ֵּ יֹש  ם  ּתָ ִאיש   יודע    ."ְוַיֲעקֹב  שאינו  והבן 

 לו ארבעה יש    אבינו  שלאברהםיוצא    ., וכנ"ללשאול זה ישמעאל

האלו    -  בנים בנים  הארבעה  נרמזים  וכל  תיקן בזה  הם  שאברהם 

בנים האלה אנחנו צריכים גם כן    הארבעהאת    וגם  .תפילת שחרית

של    אתכי    .לתקן האל  הארבעההבחינה  אות  ובנים  גם   היש 

  בנים כפולים. בד', כלומר שיש לכוון אחרא  ארטוגם בס  ,בקדושה

  כב(   )ירמיה ד,  אבל יש גם פסוק שאומר  ,נמצא בקדושה  הוא  -חכם  בן  

ִנים  " יִטיב לֹא ָיָדעוּ   וגו'ּבָ ה ְלָהַרע ּוְלהֵּ ּמָ  הרביויש בן רשע    ".ֲחָכִמים הֵּ

הרשעמחב"ד   שהבן  אומר,  על    היה  שנמצא  הרשע  הבן  לא  זה 

הוא ו  ,בליל הסדר בשולחן  הוא נמצא אצלך  אלא    ,הברזלים ברחוב

אתה , ו ורעות  מוזרותשאלות    אמנם  לו  יש  .גדההבא לשמוע את ה

עליו   שיניוקוממתעצבן  את  ה  ,הה  זאת    .בסיפורעדיין  וא  אבל 

, כי הוא  תשובה ב  מתענייןאומרת שהרשע הזה יש לו גם בחינה של 

 . כפשטו  ח"ו אחרא  א  רבן רשע של הסטיש    וכנגדובא לליל הסדר.  

ְוַיֲעקֹב " שזה    ,קדושה ד  תםיש    ,יש שני סוגים של תמימים  התם.בן  ה

ם  )כמו שאומרים    ,רים אותו בהגדה טיפשיים כמו שמצת   ישו  ,"ִאיש  ּתָ

יש שאינו יודע   ,שאינו יודע לשאול  כןו  .עניןב  כל כךשהוא לא    ,נאיבי(

לעשות תשובה    איך  שואלכל הזמן    הואש  ,רבינולשאול כמו שאמר  

שהוא    עה, רן לויש שאינו יודע לשאול גם כ  ,התשובה(בשלב שקודם  )הוא  

  ., עם הארץ גמוראפילו לא יודע לשאול  שום דבר, לא יודע

אנחנו עושים   ,בחינות  בשתי  -  שהסברנונים  ב  ארבעהכלומר אותם  

דלתות שתי  דל  .בהם  בקדושה" יש  בקדושה   ,ת  החכם    , כלומר 

  . שהוא כבר נמצא פה בשולחן הסדר  -   בתשובה  שמתענייןהרשע  ו

ש  תמימות  עם  -ם  תה הזמן    רבינווהפשיטות   בשבחהמדבר  כל 

ם "בחינה  ב ּתָ ִאיש   לשאול  ."ְוַיֲעקֹב  יודע  הזמן    ,ושאינו  כל  שהוא 

לעשות תשו איך  דקדושה  ארבעזה  ,  בהשואל  באותם   .בנים  ויש 

כן את הדל  ארבעה גם  , חכם אחרא  ארסט  מלכויות שלת  " בנים 

יִטיב לֹא ָיָדעוּ " -נת בבחי ה ְלָהַרע ּוְלהֵּ ּמָ  -  כפשוטורשע ו ".ֲחָכִמים הֵּ

 . ימות הטובהתמולא מה  ,שהוא טיפש  תם  .שהוא עדיין רשע לגמרי

ש לשאול  יודע  דברושאינו  שום  יודע  גמ  ,לא  הארץ  כמו רועם   .

ְטא,  "  ה(  )אבות ב,שכתוב במשנה   א חֵּ ין ּבּור ְירֵּ ץ ָחִסידאֵּ   ". ְולֹא ַעם ָהָארֶּ

דלתות  כלומר שתי  לנו  ב  , שיש  להפריד   ,בנים  ארבעהגם  וצריך 

לחכם  הארבעהבתוך   חכם  בין  לרשע  , בנים  רשע  רשע    ,בין  )בין 

ב עושה תשובהין  בל תשובה  שמתעניין  לתם,  ובין    (רשע שלא  סוגי  )בין  תם  שני 

שלא יודע לשאול   אחדן י ב)  לשאינו יודע ובין שאינו יודע לשאול (התמימות 

ויש שאינו יודע לשאול שהוא לא   ,חיובי ה לעשות תשובה שזה  הוא עדיין מחפש על מהו

 . (יודע שום דבר 

להתפלל  הואפסח   שאפשר  ארבעת  הרבה  זמן   , הבנים  סוגי  על 

ת  א ירהם  שיהיה ל  ,נים שלנובצריכים הרבה להתפלל על ה  נוכולו

זה לא משנה איך אתה רואה    קדושים וטהורים.  שהיו צדיקים  ים,שמ

ח"ו או    חכם,אם זה הבן ה  ,ה משווה אותוולמה את  ,את הבן שלך

הרשע הת או    ,הבן  לשאולש  הבן  או  ,םהבן  יודע  אלא    –  אינו 

 פילה ת הל  וע"י הצעקה ש  ,בתפילה  ועקיםכולם שבפסח צהמשותף ל

דנו אותם היו כאלה  ל כמו כשי  ,נזכה ללדת את הבנים מחדש  בפסח

 נלד אותם ככה    ,הכול טוב ויפה   ,רק לחבק ולנשק אותם  ,מתוקים

 . ונזכה כולנו להתחדשות חדשה אמן ואמן ,מחדש

 עעריכה: ליאור גב שבת שלום ומבורך 


