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ליקוטי הלכות ח"א דף כ' כ"א נטילת ידיים שחרית ב אות ו-יג

לקוטי הלכות או”ח דף כ'  -כ"א הל' נטילת ידיים ב' אות ו -יג
כלל גדול בלימוד לקוטי הלכות ,כשמבאר פרטי חג מסויים ,מלבד הרווח הנפלא
איך לחיות אותו החג ,יש בו לימוד גם לכל יום ויום
ר’ נתן בהמשך ההלכה הזאת מבאר איך עיקר עבודת האדם לקום בכל יום בבוקר ,לצאת
מחשכת מחשבות הטבע בצער ועגמת נפש ,ולהכנס לאמונה בהשגחה פרטית ,דעת כזאת
שמצלת מכל הצרות ,ובזה מפרש הלכות פסח ומצה ,כי כלל ענין ההשגחה נתגלה ביציאת
מצרים ,כדי לזכות לזה נתן לנו השי”ת את היום טוב הקדוש פסח ,ובזה נתגלה בכל שנה מה
שנתגלה אז ביציא”מ .ובזה אנו יוצאים מהבית סוהר שכל העולם מונחים שם שהוא הטבע,
כולם שקועים בפחד מהטבע ,וכל הצרות הצרורות רק מחמת שמונחים בטבע.
יציאת מצרים הוא יציאה מהשכל השקרי הזה ,וקנין דרך האמונה ,לחשוב למעלה מהטבע,
להיות דבוק בה’ ,קנין הדרך איך להפוך גם את הטבע ,כל מה שצריך להתעסק ולהשתדל,
להפוך את זה להשגחה ,שזה עיקר עבודת ה’ של האדם ,שבכל דבר שעושה באכילה ,שתיה,
בבית ,פרנסה ,שבכל דבר העבודה להפוך את הדבר לקדושה ,ע”י שממשיך מחשבות של
אמונה והשגחה.
ובכל הלכה בלקוטי הלכות שר’ נתן מבאר שם את ענין היום טוב ,אנו רואים מיד שזה לא רק
ביאור על ענין פרטי שבאותו יום טוב [שגם זה בוודאי מבואר בהרחבה ,ואי”ה בסיום ההלכה
נחזור להבין כלל כוונות היום טוב לאור דבריו הק’ ,שממש אפשר לחיות פסח אחר לגמרי
לגמרי לאור ההלכה הזאת ,לזכור היטב מה שלמדנו כאן] כי ר’ נתן גם מלמד לנו לכל יום ויום
מה אנו זוכים בכח הפסח ,איך יש לנו כח להיות יהודי ,לחיות באמונה בהשגחה ולצאת מטבע,
ולהנצל מהחמץ שזה עיקר הבעיות שלנו .הרי שמענין אכילת מצה אנו לומדים לא רק על
הפסח ,אלא על כל יום ויום ללמוד מהו מציאות התגלות ההשגחה שנתגלה ביציאת מצרים.

כפי הכרת האושר שקבלנו ביציאת מצרים ,כך יכולים להתאבל על חורבן
ביהמ”ק ,כי מכירים את החסרון באמת בלב
באות ג’ כבר הקדים ר’ נתן שעיקר קימת חצות הוא להתאבל על החורבן שבני ישראל גלו
מארצם ,ואנו נמצאים בין הגויים ,ואנו רחוקים רחוקים מהדעת ,כי לומדים מהגויים .הרי
שעיקר האבילות והבכיה יוצא בנפש האדם כאשר מתבונן מי אני ,הרי אני בנו בכורו ישראל,
ואני חי באמת בהשגחה פרטית ,השי”ת לבדו זן ומפרנס אותי .בלי שום דאגה .אנו עשירים
הכי מופלגים ,אדם הכי שמח ,מלא סיפוק ותענוג רוחני ,כל הטוב שבעולם נמצא אצלי ,כי
אני בני בכורי ישראל ,וה’ כבר עשה איתי ניסים ונפלאות ,נתן לי דעת גדול כזה ביציאתנו
ממצרים ,והוליך אותנו לארץ ישראל לחיות לגמרי למעלה מהטבע.
לפי מה שמכירים את עוצם האור הזה ,בענין פסח ויציא”מ ,בזה מכירים עד כמה הגלות
מכביד עלינו בכל יום ,הפחדים מהגלות ,ומציאות השקר של הגויים ,כל הריחוק והחסרון של
בית המקדש שאין לנו מקום להטהר ולהתעלות בכל פעם ,שזה ממש החסרון הכי גדול שיכול

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף כ' כ"א נטילת ידיים שחרית ב אות ו-יג
להיות בעולם ,אז אדם יכול לבכות מאד לפני ה’ .הרי הוצאת אותנו ממצרים ,כפי מה שמכירים
ביציאת מצרים כך מכירים את החסרון באמת בלב ,ויכולים לבכות על בית המקדש.

מצה הוא מוחין דגדלות ,לחיות עם בטחון שה’ משגיח תמיד ועושה נסים ,לעומת
החמץ שהוא חימוץ הלב בקושיות ודינים ,ע”י קטנות הדעת שנתפס בטבע
ילת ַמ ָּצה ְו ִא ּסוּר ָח ֵמץִּ ,כי ַמ ָּצה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת מ ִֹחין ְדּ גַ ְדּ לוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת
ו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעתְ .ו ָח ֵמץ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאל ִֹקיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ינִ יןַּ ,כ ּמו ָּבא
ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת בכוונות מבואר שיש ענין של מוחין דקטנות ,שכשיש יניקת הדינים מהם ,נעשה מזה
בחי’ חמץ ושאור ,ושם מבואר סוד המצה בגי’ ע”ב ס”ג שהוא מוחין דגדלות גדולים .מה יש
לנו הבנה בגדלות וקטנות ,בתוך עבודה להתקרב לה’? ר’ נתן מבאר לנו עומק הדבר שענין
מוחין דקטנות הוא חכמת הטבע ,בגי’ אלקים ,שזה עיקר נפילת האדם לחימוץ הלב ,הקושיא
שלו על הנהגת השי”ת ,והתמיהות שיש לו ,זהו חכמת הטבע ,חמץֶ .זה ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע
ימ ְט ִר ָ ּיא ֱאל ִֹקיםַּ ,כ ּמו ָּבא ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִדּ ינִ ים ְו ַה ָּצרוֹ ת ח”וַּ ,כ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּ ֶט ַבע ְ ּבגֵ ַ
ַה ִדּ ינִ ים ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָח ֵמץ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (תהלים עג) ִּכי יִ ְת ַח ֵּמץ ְל ָב ִבי ְוכוּ’ ,שהאדם תמיד חמוץ ,תמיד
הוא בצער מזה או מזה ,תמיד איכפת לו משהו ,אינו יכול לנחם את זה מהצער והיסוריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ֻ ּק ׁ ְשיוֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ְפ ִלין ְל ָה ָא ָדם ַעל ַהנְ ָהגַ ת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ְו ַה ֻ ּק ׁ ְשיוֹ תֲ ,א ָבל ַמ ָּצה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעת
יהם
ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ַמ ָּצה ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְולֹא ִה ְס ּ ִפיק ְ ּב ֵצ ָקם ׁ ֶשל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְל ַה ֲח ִמיץ ַעד ׁ ֶש ִ ּנגְ ָלה ֲע ֵל ֶ
ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמ ָל ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא וּגְ ָא ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (שמות יב)“ ,ויאפו ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִציא ּו
ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ֻעגּ וֹ ת ַמצּוֹ ת ִּכי ל ֹא ָח ֵמץ ִּכי ּג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ְולֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְוגַ ם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂ ּו ָל ֶהם”
האדם צריך פרנסה ,וחושב שצריך להשתדל ולהשתדל ,והנה שם לא עשו כלום ,רק האמינו
בה’ ויצאו בחפזון ולא הכינו שום צדה ,והיה להם מאכל מופלא כזה ,מצה בחי’ השגחה ,שזהו
כל המוחין דגדלות ,כי מוחין דגדלות הוא מציאות של חפזון שה’ משגיח עליך ועושה גם לך
נס ,ממש כמו שלוקחים בצק ונהיה מצה ִּכי ָהיָ ה ָל ֶהם ֱאמוּנָ ה ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
ל-כן לֹא
ֵה ִכינ ּו ָל ֶהם ׁשוּם ֵצ ָדה ְויָ ְצא ּו ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַּמ ָּצה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ׁ ֶשל ֱאמוּנַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ִע ַ ּקר ְ ּגדו ַּלת ַדּ ַעת ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּת ִל ְראוֹ ת ְו ֵל ַידע ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד.
יאם ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ִלי
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִח ּ ָפזוֹ ןִּ ,כי ִח ּ ָפזוֹ ן ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ִדּ ֵּלג ַעל ַה ֵ ּקץ ְוהוֹ ִצ ָ
ׁשוּם ְז ַמן ַרק ְ ּב ֶרגַ ע ַא ַחת ו ְּב ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ָ ּבא ּו ֵמ ַר ַע ְמ ֵסס ְל ֻס ּכוֹ ת ְונִ ְת ַק ְ ּבצוּ יַ ַחד ְ ּב ׁ ָש ָעה ַק ָּלה ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
ֶא ֶלף ִמ ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ַעל ּ ָפסוּק (שם יט)“ ,ואשא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים”
יהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶשהוּא
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןַ ,היְ נ ּו ִּכי ִהגְ ִ ּב ָ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֶט ַבע ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ ְצא ּו ְ ּב ִלי ׁשוּם ְז ַמןּ ְ ,ב ִלי ׁשוּם ֲה ָכנָ הַ ,רק ְ ּב ׁ ָש ָעה
ַק ָּלה ,כי עיקר התגלות ההשגחה יהיה לעתיד לבא ,היום הזה ,כמה שמנסים לדבר מזה ,קשה
להסביר וקשה להכניס את זה בלב ,זה רק נמשך מלעתיד לעכשיו ,באופן כשאין מושג של זמן,
בחי’ חפזון .וזה מה שהתגלה ביציאת מצרים ,בחי’ חפזון התגלות הזריזות .בחי’ פסח ,שדילג
על הקץ ,שנסענו כל כנפי נשרים ,למעלה מהזמן והמקום .ואין שיעור חימוץ .כך כשיש לאדם
הארת הדעת הגדול הוא נמצא למעלה מהזמן והמקום ,משא”כ כשנופל לטבע ,הוא מפחד
מהזמן והמקום ,צריך דווקא שהמקום יהיה כרצונו ,כשמאיר אור המצה ,אין זה מדאיג אותו
כלל ,כי נתגלה הזריזות.
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כפי הארת גדלות הדעת לחיות עם השגחה ,כך זוכה למדת הזריזות ולדלג על כלל
המניעות הכלולים במקום וזמן
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ִהיא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןּ ְ ,ב ִחינַ ת ִח ּ ָפזוֹ ןִּ ,כי ִח ּ ָפזוֹ ן ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ְז ִריזוּת ׁ ֶשהוּא ִמ ָדּ ה טוֹ ָבה ְמאֹדּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ַע ְצלוּת,
ְ ּב ִחינַ ת (משלי יט) עצלה ַּת ּ ִפיל ַּת ְר ֵדּ ָמה ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו עצלות הוא קטנות
המוחין ,מעלת האדם כשעושה דברים בזריזות ,ועיקר מציאות הזריזות הוא הבטחון בה’,
שצריך לרוץ לבית הכנסת והנה נזכר שצריך לסדר משהו ,הוא ממשיך לרוץ ,בלי לחשוב
פעמיים ,כעת אין לי שום דבר ,אני כעת עוסק במצוה ,ומאמין ובוטח בה’ שהכל יסתדר.
וכך בכל ענין שרוצה ללמוד ,וטרוד במחשבתו ,הוא זורק את זה ,ומכניס את עצמו בתורה
ובהתבודדות וקיום המצווה ,שום דבר לא מפריע לו.
וזהו מציאות האדם שתמיד יש סידורים ,כל היום סביב טרדות וסידורים ,דברים קשים,
ודברים יותר פשוטים ,זהו בחי’ זמן ומקום ,שאתה קשור להם ורואה רק טבע .אך כשמאיר
גדלות הדעת שהוא בחי’ מצה ,אזי האדם חולק על כל זה ,אין לו מה לפחד מזה ,כי מהפך את
הטבע להתגלות ההשגחה ,ובכל דבר רואה שבסוף ה’ לבדו עוזר לי .ואז קונה את המדה הכי
טובה שיש בעולם ,מצרך הכי נחוץ ,והוא מדת הזריזות שמזדרז את עצמו ללמוד שיעור ועוד
שיעור ,התבודדות ועוד התבודדות ועוד תהלים ,תופס ויש לו זמן לכל דבר.
כל בעיית האדם שאין לו זמן ,הוא כשהחמץ תפס אותו ,אך כשזוכים למצה ,יוצאים מזה
ׁ ֶש ְ ּז ִריזוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ב ּי ְִחינַת ִז ָּכרוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת (שם יג) ָזכוֹ ר ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל
“ל ַמ ַען ִּת ְז ּכֹר ֶאת יוֹ ם ֵצ ְ
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים טז)ְ ,
יְ ָצ ֶ
ָ
“ו ֵא ֶּלה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים” ַה ְמ ַד ֵ ּבר ֵמ ֱאמוּנָ ה (בסימן ז’)
יתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּבסוֹ ף ַמ ֲא ַמר ְ
יְ ֵמי ַח ֶ ּייך ְוכוּ’” ִּכי ִא ָ
ׁ ֶש ִ ּז ָּכרוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִש ְכ ָחה הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ַמן ְוכוּ’ ו ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ֶ ּב ֱא ֶמת
ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ַעל ּ ִפי ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןֲ ,א ַזי ֵאין ׁ ַש ָ ּיךְ ְ ּב ִחינַ ת
יאת ִמ ְצ ַריִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ָזכוֹ ר ֶאת ַה ּיוֹ ם
ׁ ִש ְכ ָחה ְּכ ָלל ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ָה ֵבן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִז ָּכרוֹ ן ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ֵא ֶצל יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם נִ ְת ַ ּג ָּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִז ָּכרוֹ ן ְל ַמ ְע ָלה
יצ ַ
ְוכוּ’ ְל ַמ ַען ִּת ְז ּכֹר ְוכוּ’ִּ ,כי ִ ּב ִ
ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֶט ַבעּ ְ ,ב ִחינַ ת ִח ּ ָפזוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ְז ִריזוּת ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ֶ ּיה ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ִק ּיוּמוֹ
הוּא ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ַ ּב ַה ּׁ ְש ָ ּג ָחהְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ָּצה ַעל ׁ ֵשם ַה ִח ּ ָפזוֹ ן ְוכוּ’ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
השכחה גורמת שהאדם לא זוכר את הלימוד האמת הזה שלמעלה מהטבע ,השכחה גורמת
שאין זריזות ללמוד ולהתפלל ,כי עסוק וטרוד ,לכן צריך ‘זכרון’ לזכור שהכל מתנהג בהשגחה
למעלה מהטבע וזמן .וזהו עיקר מצות זכרון יציאת מצרים ,שם נתגלה ההשגחה שאין מה
לפחד כלל ,כי ה’ איתי ואצלי תמיד .וזה מה שצריך לזכור בכל יום ,בפרט שחרית וערבית
במצות זכירת יצי”מ ,לזכור שאין זמן ,רק ה’ לבדו משגיח עלי בכל דבר ,ובזה להתעלות
לזריזות ואמונה והמשכת אור המצה עלינו תמיד ,לדלג על יניקת הקטנות וחימוץ קושיות
הלב ,רק להתדבק בהשגחה.
כשנופלים מכל זה ,הוא בחי’ חורבן ביהמ”ק ,והאבלות מחזיר אותנו להאמת הזה .שנוכל ללכת
עם האמת הזה אמן.

ה

ו
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שבת הגדול בחי’ המשכת ההשגחה מעלמא דאתי ,וכך בכל שבת ושבת
ז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ַל ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ּ ֶפ ַסח ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל ׁ ֵשם ַה ֵ ּנס ְוכוּ’ ,אנחנו
צריכים הבנה מדוע קוראים לזה שבת הגדול ,בפשטות הוא זכר ליום י’ ניסן שלקחו את השה,
ומה אנו מקשרים את זה דווקא לשבת קודש ,ולא ליום י’ ניסן .ר’ נתן מבאר כלל ענין שבת
הגדול ,ובזה אנו מקבלים בהירות גדולה במה אנו צריכים להשתנות בכל שבת ,ולעבוד במשך
יום השבת קודש על זה ,בפרט בחודש ניסן שאנו מתכוננים לפסח ,שיש בו ד’ שבתות עד
פסח ,שהוא הכנה דרבה לקבל עיקר הרפואה בימי פסח .אך עיקר הענין מדבר על כל שבת.
כי בפסח התגלה ניסים ונפלאות מעל הטבע שהיה ביציאת מצרים שידוד המערכות .שאז
נתגלה שאנחנו הבן בכור ,וה’ איתנו ,ועבורינו עשה י’ מכות ויציא”מ ,כל זה נמשך מבחי’ עלמא
דאתי שהוא ענין השבת ,כי בימות החול אנו עוסקים בהשתדלות ודברים שנראים כטבע ,אך
לעתיד לבא יתבטל לגמרי הטבע ,ובכל שבת נמשך עלינו ע”י שביתת השבת ,הדעת הגדול
הזה שיהיה לעתיד לבא.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ּׁ ִש ֵדּ ד ַה ַּמ ֲע ָרכוֹ ת ו ִּב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ְוגִ ָּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ
יצ ַ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ִ ּב ִ
ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלםַ ,ה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ַע ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ַמ ְמ ׁ ִשיך ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כ ְביָ כוֹ לַ ,ה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ף ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֵקץ ָ ּבא ַה ֵ ּקץ ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל כי המשכת האמת שיהיה לעתיד לבא הוא על כל שבוע בכח השבת קודש ,שזה
מחדש את העולם שנוכל להאמין בה’ ולדעת מה’ ולצאת מכל צרה.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ּ ֶפ ַסח
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
נִ ְק ֵראת ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ויקרא כג)“ ,ו ְּס ַפ ְר ֶּתם ָל ֶכם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבת” ְדּ ַהיְ נוּ ּ ֶפ ַסחְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות סה)ִּ ,כי ִע ַ ּקר ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יאת ִמ ְצ ָריִ ם
ַה ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ּקוֹ ִרין אוֹ תוֹ ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל ׁ ֵשם ַה ֵ ּנסִּ ,כי ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים ׁ ֶשל יְ ִצ ַ
נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ָ ּגדוֹ ל ַעל ׁ ֵשם ַה ִ ּנ ִּסים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ישע” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ַעל
(מלכים ב’ ח’)“ ,ספרה ִלי ֶאת הגדולות ׁ ֶש ָע ָשֹה ֱא ִל ׁ ָ
ַמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ,וּמוֹ ִריד ׁ ְשנֵ י ְדּ ָמעוֹ ת ַל ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
ר’ נתן מגלה שהשם שבת הגדול היינו ששבת ממשיך ענין שיש בעוה”ז ניסים ונפלאות שבזה
נתגלה גדולת ה’ ,כי שבת ממשיך עלינו תמיד כח שלימות של מצה ,חפזון וזכרון ,להכנס
בכל שבת מחדש לעולם שלמעלה מהטבע .ובזה להתחזק מאד בקדושת השבת רק לחשוב
מהשי”ת באמונה ובטחון בו לבדו ,ועי”ז יוצאים ממצרים.

בכח בדיקת חמץ מקבלים כח להפוך את הסידורים הפשוטים בתוך הטבע ,לאור
ההשגחה
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (פסחים ב’) אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשֹר ּבוֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ְו ָק ֵרי ַה ַּת ָ ּנא לאורתא
ישנָ א ַמ ַע ְליָ א ְוכוּ’ אפי’ שהוא לילה וחושך ,הוא קורא לזה אור ,כדי לדבר לשון נקיה,
אוֹ ר ִל ׁ ָ
ר’ נתן מבאר מה ענין יש בזה ,כי אנו יורדים לתוך חשכת לילה שהוא החמץ .ומהפכים את
יקת ֶה ָח ֵמץ ו ִּבעוּרוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבעוּר,
זה לאור ,זהו הכח שנמשך לנו מביעור חמץִּ .כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִד ַ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ֵמ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ְונִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
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ִ ּב ּטוּל ַהח ׁ ֶֹש ְך ְו ַה ַּליְ ָלה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי
ִּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלם ֲא ַזי ֵאין ׁשוּם ח ׁ ֶֹש ְך ְּכ ָללִּ ,כי ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר הוּא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ִּכ ְביָ כוֹ לַּ ,כ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר כו’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (תהלים קלט)ּ ַ ,
“גם ח ׁ ֶֹש ְך לֹא יחשיך ממך
“ו ָהיָ ה ְל ֵעת ֶע ֶרב
ולילה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ַּכ ֲח ׁ ֵש ָכה ָּכאוֹ ָרה” ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִתידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (זכריה יד)ְ ,
“ת ִאיר ְּכאוֹ ר יוֹ ם ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה” ִּכי ִע ַ ּקר ַהח ׁ ֶֹשךְ
יִ ְהיֶ ה אוֹ ר” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים (בהגדה של פסח)ָּ ,
ׁ ֶשל ַליְ ָלה הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֵהם ֵהם ִע ַ ּקר ַהח ׁ ֶֹש ְך ֶו ֱאמוּנַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֶזה ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר
ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ישנָ א ְמ ַע ְליָ א ע”ש ִ ּב ּטוּל
יקת ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ּטוּל ַה ּ ֶט ַבעָ ,ק ָרא ַה ַּת ָ ּנא אוֹ ר ִל ׁ ָ
ל-כן ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶשל ְ ּב ִד ַ
ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָח ֵמץ ׁ ֶש ּבוֹ ְד ִקין ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ַּליְ ָלה ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת
(תהלים קלט) ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָק ָרא ַה ַּת ָ ּנא אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה אוֹ ר:
כאן המקום להזכיר שזהו למעשה עיקר גדול בעבודת ה’ שר’ נתן מזכיר בזה ,אע”פ שעיקר
חיי האדם לצאת מכל צער הוא רק כשיש דעת ,דעת חסרת מה קנית ,שיודע מהשי”ת
ומהשגחתו ,אבל למעשה כמו שנראה בהמשך בענין ההבדלה ,הרי אנו נמצאים בעוה”ז ,וצריך
לאכול ,ולסדר דברים ,ולהתפרנס ,ובכל זה אדם נכנס לענין של טבע שמעלים ומכסה את
ההשגחה ,ועיקר עבודת האדם הוא שבכל מעשה שעושה שיש שם ענין של טבע ,נקודת
הענין שיזכיר לעצמו שה’ ברא את העולם ,ובאמת זה רק השגחה ונפלאות וניסים ,אלא שזה
נראה כמו טבע ,ובזה מכניע כל מחשבה ורצון של טבע ,ובזה מכניע הקליפות ומעלה את
הניצה”ק ,מה שמכניעים את הרצון והמחשבה של טבע.
וכנראה שמקבלים את הענין הזה בשלימות בליל בדיקת חמץ ,שאז מקבלים כח להפך חושך
לאור.
יקים ֵהם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
יקיםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ַּמ ִ ּז ִ
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (שמות יב) ֵליל ׁ ִש ּמו ִּריםֶ ׁ ,ש ְּמ ׁ ֻש ָּמר ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ
יאת
יקי ַע ְל ָמא ְו ָאז ְ ּב ֵליל יְ ִצ ַ
ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ יםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַמ ִ ּז ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ּטוּל ַה ּ ֶט ַבע ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּל ַב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת
ַה ּ ֶט ַבעַ ,ע ֵּ
יקין ו ִּמ ָּכל ַה ִדּ ינִ יםִּ ,כי ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-
ל-כן אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה הוּא ְמ ׁ ֻש ָּמר ִמ ָּכל ַה ַּמ ִ ּז ִ
יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ָה ֶה ֵזיקוֹ ת ְו ָכל ַה ִדּ ינִ ים ַּכ ַ ּנ”ל :וכמובן שבזה אנו ממשיכים שמירה ממזיקי
עלמא של חכמת הטבע ,כי כל מחשבה שנכנס לאדם שהוא מסתדר לבד בחיים ,זהו מזיקי
עלמא ,ובליל שימורים נכנס לאדם שמירה לכל השנה לגלות ההשגחה.

מצוה ראשונה לקדש החודש ,להוציא את הלבנה מפגם אחיזת הטבע ,ע”י נקודה
אחת של דעת והשגחה
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּלוּי ַה ְּל ָבנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת (ישעיה ל’) ְו ָהיָ ה אוֹ ר ַה ְּל ָבנָ ה ְּכאוֹ ר ַה ַח ָּמה ְּכאוֹ ר ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי
אשית ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלם ִּכי ָאז יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ימ ָת ּהִּ ,כי ּ ְפגָ ם ו ִּמעוּט ַה ְּל ָבנָ ה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְו ָאז ִּת ְת ַמ ֵּלא ַה ְּל ָבנָ ה ִמ ּ ְפגִ ָ
ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ֲא ִח ָיז ָתםִּ ,כי ָּכל ֲא ִח ָיז ָתם הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְּל ָבנָ ה ַּכ ָ ּידו ַּע כי כל העוונות
גורמים פגם לשכינה שהוא מיעוט הירח ,ומשם אחיזת הטעות לנפילת חשכת הטבע ,ומשם
כל הצרות ח”ו .ולעתיד לא יהיה ירידה הזאת ,ממילא לא יהיה צרות חושך והסתרה ,כי יאיר
אור הדעת .ו ֶּל ָע ִתיד ִּת ְת ַמ ֵּלא ַה ְּל ָבנָ ה ְויִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַהח ׁ ֶֹש ְךִּ ,כי יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ְו ִת ְת ַ ּג ֶּלה ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהַ ,ו ֲא ַזי,
‘ליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהיָ ה אוֹ ר ַה ְּל ָבנָ ה ְּכאוֹ ר ַה ַח ָּמה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִקדּ ו ּׁש
ַ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלהֶ ׁ ,שהוּא
ַהח ֶֹד ׁש הוּא ִמ ְצ ָוה ִר ׁ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף כ' כ"א נטילת ידיים שחרית ב אות ו-יג
ִ ּב ּטוּל ַה ּ ֶט ַבעֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּלוּי ַה ְּל ָבנָ הֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ְו ַכ ַ ּנ”ל :עיקר הגאולה הוא בחי’
מילוי הלבנה ,קבלנו מצוה ראשונה שאפשר להתחדש ,להפוך חושך לאור ,לראות נקודה של
דעת ועי”ז הכל מתהפך ונמשך האור של לעתיד לבא ,ע”י שנתרגל לצאת מטבע ולהתעלות
להשגחה ,להיות אדם חדש ,בבחי’ קידוש הלבנה מחדש.

עומק ענין ביעור החמץ ע”י שריפה ,להכניע מאורי אש בשורשו
יא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (פסחים ה)ֵ ,אין ִ ּבעוּר ָח ֵמץ ֶא ָּלא ְש ֵֹר ָפה עתה בא ר’ נתן לבאר מהו עומק ענין
שריפת החמץ ,אע”פ שיש עוד דרכי ביטול החמץ ,אמרו שאין ביעור אלא שריפהִּ ,כי (יחזקאל
חש ְך ַּכ ַ ּנ”ל
ֹאכ ֵלם”ִּ ,כי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ַה ּ ֶט ַבע ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ְו ַליְ ָלה אוֹ ר ְו ׁ ֶ
“מ ָה ֵא ׁש יָ ָצא ּו ְו ָה ֵא ׁש ּת ְ
טו)ֵ ,
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְמאוֹ ֵרי אוֹ ר ו ְּמאוֹ ֵרי ֵא ׁשִּ ,כי ְמאוֹ ֵרי ֵא ׁש ׁשוֹ ְל ִטין ִ ּב ׁ ְש ַעת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ְמאוֹ ֵרי אוֹ רְ ,דּ ַהיְ נוּ
חש ְך (וכמבואר מזה במקום אחר בדברי רבינו ז”ל במאמר “בראשית-לעיני כל ישראל” בסימן
ְ ּב ַליְ ָלה ְו ׁ ֶ
ְ
ס”ז בלקוטי תנינא) ִּכי ָה ֵא ׁש ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל ,אש הוא בחי’
הגבורות והדינים ,וכח האדם לשנות דברים בגבורה וכח ,האש תאכלם ,היינו שאנו מחזירים
את זה לשורשו ,ועי”ז נכנע לגמרי כח הרע .כמ”ש שם בלקו”ת סי’ ס”ז שכלל ענין גלות
מלכות רומי שגורמים בכיה וצרה ,זהו התגברות מאורי אש ,אש זה אור לא אמיתי ,אור
האמיתי הוא אמונה והשגחה וקרבה לה’ ,עוה”ז מלא טבע ,כל השתדלות עוזר לאדם אבל זה
מאורי אש ,כשמאורי אש שולטים ,נתעלם עיקר האור שהוא מאורי אור ,וזהו עיקר הגלות,
שמתכסה ומתעלם עיקר הפאר והגדולה של ישראל והביהמ”ק ,ששם היה התגלות מאורי
אור ,משם נמשך עלינו תמיד הדרך להתדבק במאורי אור האמיתי .הגלות הוא ששולט מאורי
אש ,ונתעלם החן האמיתי של הצדיק האמת ,ואפי’ לא יודעים איך לקבל מהרבי נפלאות
ההשגחה ומאורי אור.

גם כשצריך לרדת להשתדלות ע”פ טבע ,יזכור שגם הטבע הוא השגחה

ְו ַע ֵּ
אשוֹ ן ,שזהו תולדות החטא,
ל-כן ָ ּב ָרא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶאת ָה ֵא ׁש ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ַעל-יְ ֵדי ָא ָדם ָה ִר ׁ
שהתחיל הנהגה בעוה”ז שצריך לברר בירורים ,ע”י אכילה והשתדלות ומשא ומתן ,וע”י כל
דבר שמשתדלים ופועלים דברים ,שזה ירידה לטבע ,שבאמת אינו כך כלל ,זה רק ירידה לתקן
את העולם.
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (פסחים נד) ֶזה ֶר ֶמז ַעל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵּלם ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה,
ִּכי ַה ּ ֶט ַבע ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (דברים ח) ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָשֹה ִלי ְוכוּ’ ְּכמוֹ ָה ֵא ׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ָ ּייתוֹ ָהיָ ה ַעל
יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשֹה יְ ֵדי ָא ָדםְ ,ו ַע ֵּל-כן ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ,אש הוא כח היריה,
לבשל ,לשרוף ,לשנות חפצים ופעולות ,שזהו עיקר טעות האדם שהוא יכול לפעול דברים
ולשנותם ְו ַע ֵּ
ילין ָע ָליו ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ְב ָדּ ָלה ְו ַה ֵ ּברוּרִּ ,כי ִע ַ ּקר
ל-כן ַמ ְב ִדּ ִ
ילין
ֲא ִח ַיזת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְב ִדּ ִ
יעין ָה ַרע ַה ֶ ּנ ֱא ַחז ְ ּב ָה ֵאשׁ ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ְונִ ְכ ָלל ַ ּגם ָה ֵא ׁש
ָע ָליו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִרין ַה ּטוֹ ב ו ַּמ ְכנִ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע הוּא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמנְ ִהיג
ֶאת ַה ּ ֶט ַבע ִּכ ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ְויוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְוגַ ם ַה ּ ֶט ַבע ִהיא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֲ ,א ַזי
נִ ְכ ָלל ַ ּגם ָה ֵא ׁש ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּבוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי ָה ֵא ׁש ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְב ָדּ ָלה.
ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוגַ ם ָה ֵא ׁש ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ָ ּב ָרא ַ ּגם ֵּכן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּ ,כי
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ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע ִהיא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי נִ ְכ ָלל ַה ּכֹל ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ַּכ ַ ּנ”ל
ֹאכ ֵלםִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲא ִח ָיז ָתם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַו ֲא ַזי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ֵהם נוֹ ְפ ִלים ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵמ ָה ֵא ׁש יָ ָצא ּו ְו ָה ֵא ׁש ּת ְ
ְ
ָה ֵא ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ׁ ֶש ַ ּגם ָה ֵא ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ,הוּא ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ
ֵהם נִ ְכנָ ִעים ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבעוּר ָח ֵמץ ַעל-יְ ֵדי ָה ֵא ׁשִּ ,כי ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָאז יוֹ ְד ִעים
ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַו ֲא ִפ ּלוּ ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵא ׁש ַה ּכֹל ָ ּב ָרא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ַו ֲא ַזי ֶה ָח ֵמץּ ְ ,ב ִחינַ ת
ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲא ִח ַיזת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ,נִ ְכנַ ע ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַעל-יְ ֵדי ׁ ָש ְר ׁשוֹ ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל-יְ ֵדי
ֹאכ ֵלם ַּכ ַ ּנ”ל:
ָה ֵא ׁשִּ ,כי ֵמ ָה ֵא ׁש יָ ָצא ּו ְו ָה ֵא ׁש ּת ְ
מדבריו באות זה נלמד איך להתייחס לכל ענין שאנו צריכים לרדת להשתדלות בתוך הטבע,
לאכול ,לישון ,לנוח ,לסדר ,כי ה’ מנהיג את העולם בדרך הזה בטבע ,אבל באמת אין טבע,
אלא שהקב”ה מנהיג בזה בדרך שנברר ,שבכל דבר נעשה את הדבר קצת אחרת .ע”פ תורה,
ועם זכרון אור ההלכה הזאת ,אור הדעת של הצדיק שהוא הפאר והיופי של העולם שממשיך
עלינו מאורי אור ,זה אנו מקבלים מקדשות השבת .ובמקור זה נשפע לנו מיציא”מ והוא
קדושת ביהמ”ק שהוא מאורי אור.
ואנו מקבלים זאת מיום השבת ,שבו אין שום השתדלות ,לא עושים כלום ,רק בוטחים בה’
לבדו ,יש רק השגחה וניסים ,ובמוצ”ש חוזרים לעוה”ז ,מבדילים על האש ,להכניע כח הרע
של האש ,שהוא מסתיר על הביהמ”ק שעל זה אנו מתאבלים וצועקים איך הרע הזה מטעה
אותנו ,וזה גורם לנו לצרות וגלות ,והשי”ת לא רוצה את זה ,למה תתענו ה’ מדרכיך ,ה’ רוצה
שנאחז באור הצדיק ,אלא שהוא נעלם ,לא מניחים לאדם ללמוד ולקבל ולהתבודד ולהפנים
את דברי ההלכה הזאת ,כדי שיתחיל להאמין שזה שייך לו .זה קשה מאד .ואז זוכה ורואה
בשמחתה ויודע שיש פאר וחן האמת של הצדיק ,וחוזר לעסוק בספריו הק’ בהתחדשות,
ומתדבק בראש בית ובמאורי אור.

בברכת מאורי האש במוצ”ש מבדילים את כח הטבע ,ומתחזקים שהירידה לברר
בירורים עוד שבוע ,גם זה בהשגחה
במוצ”ש מברכים בורא מאורי האש ,ומראים האצבעות ,להראות שה’ עשה את זה ,ואז
מקבלים את כח השורש של מאורי האש בקדושה ,ומאירים אל האש כח של קדושה שאז
נבדל האש ,אש הטוב נכנע חזרה בחכמה בהשגחה ,ואש הרע נבדל מאיתנו ,וכך אנו יכולים
להתחזק בעבודה הזאת במשך כל ימות השבוע .גם שצריך לרדת לברר בדרכי הטבע ,אך
מתדבק בתוך זה באמונה ובטחון ,והאדם צריך להכניס את זה כל היום בכל מחשבה דיבור
ומעשה ,בכל מה שעושה כל היום ,להאמין ולדעת שהכל בהשגחה .ה’ ברא גם את הטבע,
ואנו כוללים את הטבע בהשגחה .ובזה מקבל כח הבדלה ,להכניע הרע ולברר ולהעלות הטוב.
כי ה’ לבדו גם מנהיג הטבע כרצונו ,שיתנהג האדם בדרך פשוטה כדרך העולם ,אך הוא צריך
לא לשכוח שם ,להמשיך אמונה ובטחון גם לתוך ההנהגה הפשוטה של הטבע ,שהכל בכל
רק השגחה .ולא יבהל מהטבע ,ולא יתעמק במחשבתו בזה ,רק לזכור שה’ בעצמו עשה את
הטבע.
וכמו במוצ”ש מגלים שה’ ברא גם את האש ,כוללים את האש באור החכמה ,שורש הדברים
הוא מביעור חמץ ע”י שריפה ,ששורפים את עמלק בי”ד ניסן בהאש הגדולה ,לגלות בעוה”ז

ט

י
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ששייך להכניע חמץ ע”י שריפה ,בכח האש דקדושה ,שבזה ה’ גאלנו ממצרים והכניעם באש
וגפרית.
הרי למדנו כאן ג’ לימודים .ענין ביעור חמץ בשריפה ,וענין הבדלה במוצאי שבת .וענין אבילות
על ביהמ”ק להכניע מאורי אש שמונע מאיתנו לזכור ההלכה הזאת ,ולהדליק אש אבילות
בוער בלב ,למה ,זה לא יתכן ,הרי אנו לא יכולים לחיות בטבע כך .ועי”ז נתגלה מאורי אור.

אע”פ שהחמץ מורה על הטבע ,מ”מ כל השנה מותר לאכול החמץ לאחר שנקרע
ים הדעת ונתגלתה ההשגחה
יב) ְו ַע ֵּ
יכים ֶל ֱאכֹל ַמ ָּצה ְו ָח ֵמץ ָאסוּר ְו ִא ּסוּרוֹ ָחמוּר
ל-כן ְ ּב ָכל ַה ּׁ ָשנָ ה ֻמ ָּתר ֶה ָח ֵמץ ַרק ְ ּב ֶפ ַסח ְצ ִר ִ
ְמאֹד ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוּ ,וא”כ יש להתפלא איך מותר החמץ לאחר הפסח? אלא שהתכלית הוא
לגלות שגם הטבע הוא בהשגחה .אלא שלזה צריך התחלה ,ההתחלה הוא ביציאת מצרים,
שמגודל אחיזתם אסור לאכול חמץ ,כיון שנפלנו למצרים ,כישוף וטבע ,לכן אין כח לברר
כעת ,רק תיכף לברוח מהטבע ,בל יראה ובל ימצא ,ואז לומדים שגם הטבע הוא בהשגחה,
והיא ידיעה כללית לכל השנה בכח המצוות הקדושות של פסח ,לגלות השגחה לבד ,לכן בימי
הפסח יש להתחזק מאד לעסוק בתפילות ותהלים וספרי רבינו ,ולנער עצמינו מכל רעיון של
טבע ,השתדלות וכדו’ ,ממש בל יראה ,ולא ימצא בהסתרה בפינות הלב ,והיא גם ידיעה פרטית
ופרטי פרטית ,בכל דרכי עבודת ה’ .לאחר שזכינו לזאת הידיעה בהשגחה ,יכולים כבר לאכול
חמץ כל השנה ,כי התרפאינו להבין שגם הטבע כולו השגחה.
יכים ַרק ֶל ֱאכֹל ַמ ָּצהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ו ְּב ִחינַ ת ֶה ָח ֵמץ,
יאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,צ ִר ִ
ִּכי ְ ּב ֶפ ַסחֶ ׁ ,שהוּא יְ ִצ ַ
יכים ַע ְכ ׁ ָשיו ְל ַב ֵער ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה ו ַּבל יִ ָּמ ֵצאִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבעְ ,צ ִר ִ
ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִהיא ַ ּגם ֵּכן ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ּ ַפ ְרעֹה ו ִּמ ְצ ַריִ ם ָאז ָע ֵלינ ּו
“מי ה’ ְוכוּ’( ,שמות ה’)ַ ,ע ֵּ
ְמאֹד ְו ָכ ְפר ּו ַ ּבה’ ְו ָא ְמרוִּ ,
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִ ּג ָּלה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְמאֹד ְמאֹד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ָ ּבעוֹ ָלם ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדִּ ,כי ָע ָשֹה ִע ָּמנ ּו אוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ְו ַעל ֵּ
יכים ָאז ְ ּב ֶפ ַסח ֶל ֱאכֹל ַרק
כן ְצ ִר ִַמ ָּצה ְול ֹא ָח ֵמץֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבעַ ,רק ַמ ָּצהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת
ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ּכוֹ ֵלל ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת ִמ ּׁ ָשם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְל ַבד
ו ְּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ֶה ָח ֵמץָ ,צ ִר ְ
יך ְל ַב ֵער ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה ו ַּבל יִ ָּמ ֵצאִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע
ֵהם יְ כוֹ ִלים ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְול ֹא יִ ְהיֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ֲא ִח ָיז ָתם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ֲחזוּ ָאז ְמאֹד ְ ּביִ ְש ָֹר ֵאל,
ֲא ָבל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשאוֹ ְכ ִלים ַמ ָּצהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִ ׁ ,ש ְב ַעת יָ ִמיםֲ ,א ַזי ַא ַחר ָּכ ְך הו ַּּתר ֶה ָח ֵמץ,
ילת ַמ ָּצהֲ ,א ַזי ַא ַחר ָּכ ְך
ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר יָ ָצאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְונִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
יְ כוֹ ִלים ֶל ֱאכֹל ַ ּגם ֶה ָח ֵמץ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע.
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה יוֹ ְד ִעים ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע הוּא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא
ַה ּכֹל ו ַּמנְ ִהיג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַה ּכֹלַ ,ע ֵּ
ל-כן יְ כוֹ ִלים ֶל ֱאכֹל ָח ֵמץ ַ ּגם ֵּכן זה מה שצריך לזכור תמיד ,שאנשים
בכלל לא מפריעים ,ולא מועילים ,שום דבר לא נעשה לבד ,כל ישועה ,כל רפואה ,כל פרנסה,
הכל רק מאת השם ,כשיודעים את זה ע”י יציא”מ יכולים לאכול כבר חמץ.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֶל ֱאכֹל ָח ֵמץ ְּכ ָללִּ ,כי ָאז ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ֲא ִח ָיזתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל
ֲא ָבל ַ ּב ְּת ִח ָּלה ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ָאסוּר ְל ַה ְז ִּכיר ׁ ָשם ֶט ַבע ְּכ ָלל ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ָא ֲחזוּ ְ ּביוֹ ֵתר ְול ֹא יו ְּכל ּו ְל ִה ָ ּג ֵאל ח”וֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶש ְּכ ָבר

ליקוטי הלכות ח"א דף כ' כ"א נטילת ידיים שחרית ב אות ו-יג
יָ ָצאנ ּו ֵמ ֶהם ְונִ ְת ַ ּג ָּלה ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֲא ַזי יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ַ ּגם ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַעל-
ֵּכן הו ַּּתר ֶה ָח ֵמץ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ַה ַּמ ָּצה,
ׁ ֶש ִהיא ַא ְס ָו ָתא ,יְ כוֹ ִלים ַא ַחר ָּכ ְך ֶל ֱאכֹל ֶה ָח ֵמץַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה יְ כוֹ ִלים ֶל ֱאכֹל
ֶה ָח ֵמץ ַ ּגם ֵּכןִּ ,כי נִ ְת ַ ּג ֵדּ ל ַה ַדּ ַעת ְויוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע ִהיא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֶ ּב ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ”ל
המצה היא מאכל הרפואה ,לרפאות את האדם מכל העצבים ומכל מה שהוא דבוק בקטנות
המוחין ,שטועה לחשוב שהכל מקרה וטבע ,אך באכילת מצה מתגלה הדעת ויודע מההשגחה,
שגם הטבע זה השגחה באמת.
ובזה למדנו לעובדא למעשה להתעורר בכל יום לצאת מהטבע ולחזור בהשגחה ,בכל אכילה,
בכל פעולה במשא ומתן ,בכלליות מקבלים זה הכח מפסח ,וממשיכים זאת בכל שבת ובכל
יום.

קריעת ים סוף מציל אותנו מאחיזת המחשבה בדרכי הטבע ,ובוקע ומאיר לנו אור
התגלות ההשגחה
ְו ַע ֵּ
יעי ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסחִּ ,כי ָאז ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַמ ּ ָפ ַלת
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ִב ִ
ל-כן ל ֹא הו ַּּתר ֶה ָח ֵמץ ַעד ַא ַחר ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף ְונִ ִּסים ַה ְר ֵ ּבה
ִמ ְצ ַריִ ם ְו ָאז ָהיָ ה ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְמאֹד ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ׁ ֶש ָהי ּו ָאז ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְכנַ ע ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְמאֹדִּ ,כי ֻּכ ָּלם
“אז נִ ְב ֲהל ּו
נִ ְב ֲהל ּו ָאז ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות טו)ָ ,
ַא ּלו ֵּפי ֱאדוֹ ם ְוכוּ’” ו ִּמ ּג ֶֹדל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָאז נִ ְת ַ ּג ָּלה ׁ ֶש ַ ּגם ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּ ֶט ַבע ִהיא ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
יעי ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח הו ַּּתר ֶה ָח ֵמץ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ַא ַחר ׁ ְש ִב ִ
כי בקריעת ים סוף היה הרבה יותר ניסים והתגלות ההשגחה ,כמ”ש בהגדה של פסח ,שעל
הים לקו הרבה יותר ממה שלקו במצרים ,כי אז היה שלימות היציאה מדרכי הטבע .וזה
שאנו מחכים גם היום לדעת שאין אלופי אדום ,אין טבע ,ואין לנו על מי לסמוך רק על אבינו
שבשמים.
יעת יַ ם סוּף הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ַעל ַמ ֲא ַמר “וּמוֹ ִריד ׁ ְשנֵ י
יג) ִּכי ְק ִר ַ
ְדּ ָמעוֹ ת ַל ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל”ְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יע ֶאת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ םְּ ,כמוֹ
יך ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְל ַה ְכנִ ַ
“ו ָה ְר ׁ ָש ִעים ַּכ ָ ּים נגרש” ַו ֲא ַזי נַ ֲע ִשֹין נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב (ישעיה נ”ז)ְ ,
ׁ ֶש ָּכתוּב (מלכים ב’ ח’)“ ,ספרה ִלי ֶאת הגדולות ְוכוּ’”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
רביה”ק מזכיר שם בסי’ ר”נ שלעתיד לבא יהיה העולם מתוקן ,והכל יתנהג בדרך של ניסים
ונפלאות ,אך כהיום זה נמשך מלעתיד לבא ,בבחינת למעלה מזמן ,כי שלימות המוחין שיהיה,
נמשך להיום שני דמעות לים הגדול ,ים זה בחי’ קליפות וטבע ,ולשם יתמשך גדול ,היינו
נפלאות.
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְמאֹד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָהיָ ה ַה ֵ ּנס
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יעת
יך ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִל ְב ִחינַ ת יָ ם ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְו ָאז נִ ְב ַקע ַה ָ ּיםַ ,היְ נ ּו ִּכי ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף ְמ ַר ֵּמז ׁ ֶש ִ ּנ ְב ַקע יַ ם
יהם ֶא ָחדִּ ,כי ֶזה ָּתלוּי ָ ּב ֶזהִּ ,כי ְק ִר ַ
יַ ם סוּף הוּא ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ֶה ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ְונִ ְת ַ ּג ָּלה ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה
ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְב ַקע ַה ָ ּים ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטהֶ ׁ ,ש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ַע ְל ָמאֶ ׁ ,ש ֵהם ַּכ ָ ּים נגרשֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם נִ ְב ְקע ּו

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף כ' כ"א נטילת ידיים שחרית ב אות ו-יג
ְונִ ׁ ְש ְ ּבר ּו ְונִ ְת ַ ּב ּ ְטלוּ ְויִ ְש ָֹר ֵאל ָע ְבר ּו ְ ּבתוֹ ְך ַה ָ ּים ַ ּב ַ ּי ָ ּב ׁ ָשהִּ ,כי ל ֹא יָ ְכל ּו ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ֵהם ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים,
ִל ׁ ְשלוֹ ט ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת וּמוֹ ִריד ׁ ְשנֵ י ְדּ ָמעוֹ ת ַל ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל
(כי ּ ַפ ְרעֹה ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל-יְ ֵדי ב’ אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם מ’י’ אוֹ ִת ּיוֹ ת י”ם ְו ַע ֵּ
ַה ַ ּנ”לִּ ,
ל-כן ָא ַמר (שמות ה’) מ’י’ ה’
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-כן ִע ַקר ַה ְכנָ ָעתוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַג ָלה ַה ַה ׁ ְש ָג ָחה ַעל-יְ ֵדי
ֲא ׁ ֶשר ֶא ׁ ְש ַמע ְבקוֹ לוֹ ַכ ּמו ָּבא ְב ִכ ְת ֵבי האר”י ז”ל) ְו ַע ֵ
יעת יַ ם סוּף ִ ּב ְב ִחינַ ת וּמוֹ ִריד ׁ ְשנֵ י ְדּ ָמעוֹ תְ .דּ ַהיְ נוּ ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַל ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ַּכ ַ ּנ”ל:
ְק ִר ַ
בקריע”ס יש שתי בחינות .אחד הוא בקיעת ים החכמה שנתגלה השירה שעולה ויורד ,שזה
שלימות הדעת ונתבטלים הצרות ,והשני הוא בקיעת הים שלמטה להנצל מהגויים ,לבטל
יניקת הקליפות ולהנצל ,ושתיהם אחד .כי הם נשברו ונתבטלו ע”י התגלות ההשגחה.
ובזה מפרש ר’ נתן סוד מכתבי האריז”ל שיניקת פרעה מאותיות י”ם דאלקי”ם  ,כשמכניעים
אחיזתם ונמתק הדין ,עי”ז נכנע פרעה .הרי שביאר בזה ענין עמוק של כתבי האריז”ל
בפשטות ,כי אחיזת פרעה היינו קטנות המוחין מה שאדם חי עם טבע בעוה”ז ,כשיתגלה
ההשגחה ונפלאות גדולות ,זהו עיקר הכנעתו.
ולפי מה שר’ נתן הקדים לומר שזה נעשה בכל שבת ,שאדם לא עושה כלום ,ומכניס בנפשו
היטב אמונה חזקה שאין אדם פועל כלום ,רק הכל עושה ה’ בהשגחה ,ומודה לה’ על הבריאה
כולה ,ומעיד על מעשה שמים וארץ ,שה’ לבדו ברא ,ואין עוד מלבדו ,וכך בקדושת שבת,
יוכל לפתוח את העיניים וללחום נגד המאורי אש שהוא כח החמץ שמשליטים עלינו מציאות
של צרות ובעיות ,טרדות וטרחות ,ואדם תמיד נבהל ונשתומם והוא עסוק ואין לו זמן .כי אנו
יכולים לשבר את המאורי אש ,ע”י שמתאבלים על בית המקדש בחצות ,ולגלות את המאורי
אור ,ועי”ז תהיה גאולה שלימה בקרוב אמן.

