בס"ד ,עש"ק ויו"ט פסח
י"ד ניסן תשע"ב  -שנה ג' גליון קט"ו
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מונטריאל 7:14
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

משה אֶ ל הוי"ה ְראֵ ה אַ ּ ָתה א ֵֹמר אֵ לַ י הַ ַעל אֶ ת הָ ָעם הַ ּזֶה וְ אַ ּ ָתה לֹא הוֹ ַד ְע ּ ַתנִ י
ֹאמר ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
אֲשר ִּת ְׁשלַ ח ִע ּ ִמי וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת יְ ַד ְע ִּת ָ
את חֵ ן ְּב ֵעינָי )לג יב(.
יך ְב ׁ ֵשם וְ גַ ם ָמצָ ָ
אֵ ת ׁ ֶ

אפשר לומר דהנה ידוע ממרן האריז"ל
אפשר הכוונות ד"א( ,סוד גלות מצרים ,שהיתה
הדעת בגלות ,ובצאת ישראל ממצרים יצא
הדעת מהגלות,
וז"ל :ולהיות כי כל אותו הדור היו מבחינת
וז"ל :הדעת ,ונודע כי כשח"ו פוגמים למטה
באיזו מדה וספירה עליונה ,הנה הם גורמים
הקלי' שיתאחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא
שנפגם ,ולכן ירדו ישראל למצרים ,שהם סוד
הקלי' היושבת באחוריים של דעת העליון וכו',
ולכן ישראל שבאותו הדור שהם מן הדעת.
אלא שהיו בסוד הפגם שהיו בחינת הנצוצות
קרי ,לכן נשתעבדו לפרעה ולמצרים היונקים
כל שפע הדעת יען כי הם גרמו לכל זה וכו',
ולזה הוצרך המאציל העליון לחזור להוליד את
ז"א ולהגדילו בתכלית האחרון של ההגדלה,
כדי שיתבטל יניקת החיצונים משם ,מחמת
תוקף האור הגדול ההוא ,ועי"כ יצאו מן הגלות
עיי"ש.
והנה ידוע מה שאמר מרן אלהי הבעש"ט
והנה הקדוש זי"ע ,מובא בספר תולדות יעקב
יוסף )סוף פרשת וישלח( ,וז"ל :שמעתי ממורי ,כי
ענין גלות מצרים היה שחסר מהם הדעת
שידעו להכריע שיש בורא אחד ,המחדש בטובו
תמיד מעשה בראשית ,עד שבא משה ,ועל ידי
הנסים שעשה נתפרסם בעולם שיש בורא אחד
המחדש תמיד ,אמנם בחינת דעת זה שנתגלה
ביציאת מצרים היה דעת דנוקבא ,אך דעת
דדכורא יתגלה לעתיד בימות המשיח ,והיינו
שיהיו 'עיניך רואות את מוריך' )ישעיה ל כ(
שיראו אותיות התורה והתפלה שלומדים
ומתפללים ,לנגד עיניהם ,שהם עולמות
מצוחצחות.
ועיין מה שהקשה בזה אא"ז הגה"ק רבי יצחק
ועיין יהודה יחיאל מקאמרנא זי"ע בספרו
)שער

הקדוש זוהר חי )ח"ד רטו ,(:שנראה שדברי מרן
הבעש"ט היפוך מדברי מרן האריז"ל שאומר
שגלות מצרים הוא בדעת דז"א .ומתרץ שם,
שמרן האריז"ל מדבר מדעת דז"א מה שקיבל
מדעת תחתון דאו"א ,וזה באמת נקרא דעת
דנוקבא ,משא"כ לעתיד לבוא יקבל מדעת
עליון דאו"א בחינת דעת דכורא עיי"ש
באריכות.
עכ"פ נמצא מכל זה שיציאת בני ישראל מארץ
עכ"פ מצרים היה גאולת דעת דנוקבא ,אבל
מ"מ ע"י חטא העגל נפגם בחזרה הדעת של בני
ישראל כמבואר ממרן האריז"ל )עץ-חיים שער
לאה ורחל פ"ו .לקו"ת ויקהל( עיי"ש.
וזהו שביקש משה רבינו לאחר חטא העגל
וזהו שפגמו בני ישראל בחזרה הדעת ראה
אתה אומר אלי העל את העם הזה לארץ
ישראל ,ואתה לא הודעתני את אשר תשלח
עמי האיך לתקן תיקון הדעת של בני ישראל.
הודעני נא את דרכך שהם חיבור הדעת
הודעני המוחין לז' מדות חגתנהי"ם בחי'
דרכך ,כמו שדרשו חז"ל )תנדב"א רבה פכ"ד,
סוטה יד (.עה"פ 'והלכת בדרכיו' )דברים כח ט(,
הדבק במידותיו .ואז ואדעך למען וגו' שלימות
הדעת.
ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני
ונפלינו האדמה כי ע"י שיש שלימות ותיקון
הדעת יש הבדלה בין כל העם אשר על פני
האדמה ,כמחז"ל )ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב( אם
אין דעת הבדלה מנין.
ויאמר פני ילכו והנחתי לך ויאמר אליו אם
ויאמר אין פניך הלכים אל תעלנו מזה וכבר
נתקשו בזה כל המפרשים ,שמאחר שנתרצה
הקב"ה לילך עמו שאמר פני ילכו .על מה אמר
משה אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה.
והלא כבר נתרצה בדבר .ומתרצים )אבן עזרא

דעת זקנים( שמתחילה אמר בלשון יחיד והנחתי
לך שרק משה רבינו יהנה מזיו שכינתי ,ולכן
אמר משה רבינו אם אין פניך הולכים אל
תעלינו מזה שכל בני ישראל צריכים להיות
כמוני בבחינת פנים.
והביאור בזה דהנה אמרנו לעיל בשם מרן
והביאור הבעש"ט הקדוש זי"ע שגאולת מצרים
היתה רק גאולת הדעת דנוקבא ,ולעתיד לבוא
יהיה גאולת הדעת דדוכרא .והנה נוקבא הוא
בחינת אחור ,ודוכרא הוא בחינת פנים כמבואר
בזוה"ק )ח"ב ע.(:
וזהו שאמר פני ילכו והנחתי לך שרק לך משה
וזהו רבינו יהיה בחינת פנים היינו דעת דכורא,
ולזה לא הסכים משה רבינו אלא רצה שיהיה
לכל בני ישראל תיקון ושלימות בדעת דדוכרא,
שאם לא כן אל תעלני מזה כי הרי מה יצא
מגאולת דעת דנוקבא שאינה דעת וראיה
ברורה ,שעשו בני ישראל את העגל ,ולכן צריך
שיהיה גאולת ותיקון פנים דעת דכורא שהוא
ראיה ברורה ,ואז לא יחטאו עוד בני ישראל.
וע"ז אמר לו הקב"ה גם את הדבר הזה אשר
וע"ז דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך
בשם כי זה ידוע )שער הכוונות דרושי כוונות ק"ש
ד"ה( שנוקבא נקראת שם ,היינו שיהיה להם רק
תיקון הדעת דנוקבא ,אבל דעת דכורא בחינת
פנים יהיה רק לך ,וזהו ויאמר אני אעביר כל
טובי על פניך וקראתי בשם הוי"ה לפניך
שרק לך יהיה דעת דכורא בחינת פנים.
הקב"ה יעזור שיקוים בנו הפסוק 'עין בעין יראו
הקב"ה בשוב הוי"ה ציון' )ישעיה נב ח( בחינת
גאולת דעת דכורא ראיה ברורה ,ובניסן נגאלו
ובניסן עתידין ליגאל )ראש השנה יא ,(.וכימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז טו(
בביאת גואל צדק בב"א.
)רעוא דרעוין פסח תשע"א לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
ָ
ָ
וְ הָ יָה ִּכי יִ ְׁשאָ לְ ך ִבנְ ך ָמחָ ר נוהג .ואם תקשה ,לפי אמת
לֵ אמֹר ַמה ּזֹאת וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו
נו יְ הֹוָ ה טעמא מאי לא בעינן חפזון
ֹ
ְּבחֹ זֶק יָד
הו ִציאָ ּ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים )שמות יג לדורות ,לזה מתרץ ונאכל
יד(

שמעתי בשם חותני זקני רבינו
שמעתי הגה"ק רבי יצחק אייזיק
מקאמרנא זי"ע ,על הכתוב
והיה כי ישאלך בנך מחר היינו
ממחרת הפסח אחרי הסדר
ושחזרו האורות כבר ,לאמר מה
זאת ולשמחה מה זו עושה מה
שהיה בליל א' דפסח ,כיון
שחזרו מיד האורות והחלו עתה
לספור ספירת העומר בבחינת
קטנות ועל ידי מעשינו לאט
לאט חוזרים למה שהיה לנו
בליל א' דפסח .ואמרת אליו
בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים
מבית עבדים היינו כיון שהיה
יציאת מצרים שלא על ידי
מעשינו ורק בחזק יד נגד
המקטרג כידוע ,כי לולא
הוציאנו אז היינו משועבדים
ומשוקעים בנ' שערי טומאה
ח"ו ,ועל כן צריכין אחר כך
עתה לתקן מחדש על ידי ספירת
העומר .וזהו התירוץ על כי
ישאלך בנך מחר ,עד כאן דבריו
הקדושים.
)'שער יששכר' מרבי חיים אלעזר
ממונקאטש(
ַמה ּ ֵבין ּפֶ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם ְלפֶ ַסח
ּדוֹ רוֹ ת וכו' ,וְ נֶאֳ כָ ל ְּב ִח ּפָ זוֹ ן
רות
ְּבלַ יְ לָ ה אֶ חָ דּ ,ופֶ ַסח ּדוֹ ֹ
נוֹ הֵ ג ּ ָכל ִׁש ְב ָעה )פסחים פ"ט מ"ה(

הכי פירוש המשנה ,ונאכל
הכי בחפזון וכו' ,ואם תקשה
מאי קמ"ל ,לאיזה ענין יחפזו
לדורות ,ולזה דקדק התנא,
ואמר בחפזון בלילה ,היינו שהיו
אוכלין בלילה בחפזון ,ולמאי
היה זה החפזון ,הרי לא יצאו
מפתח ביתם בלילה ,אל על
כרחך חפזון שכינה ,שלא היה
הגאולה
מצרים
גאולת
בשלימות ,כמו לעתיד ,דכתיב
)ישעיה נב( 'כי לא בחפזון תצאו'.
אם כן שזה היה טעם החפזון,
הוה אמינא דגם לדורות יאכלו
בחפזון ,דהרי עדיין לא נשלמה
גאולה שלימה ,ולזה קמ"ל דאינו

בחפזון בלילה אחד ,דהיינו
שבמצרים היה עוד חסרון ,שאף
לאותו הגאולה שהוא אינו על
השלימות לא זכינו בהם מצד
מעשינו ,אלא מעוצם רחמיו,
ולזה אכלו את הפסח נחפז ,כמו
שאוכלין דבר שאינו מתוקן ,וזהו
שאומר בלילה אחד ,פי' ,והא
ראיה שלא זכינו אז מצד
מעשינו ,שלא נהג חימוצו אל
יום 'אחד' ,ותיכף חזרה
הטומאה למקומה ,ולכן היה
החפזון .מה שאין כן לדורות,
שזכינו כבר על ידי התורה
לכמה מעלות ומדריגות טובות,
לכן אינו נוהג ענין חפזון .והתנא
במלין קצרים השמיענו הכל .דוק
ויונעם לך.
)'עצי עדן' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(
ינו ְלפַ ְרעֹה
עֲ בָ ִדים הָ יִ ּ
ְּב ִמ ְצ ָריִ ם )הגדה של פסח(.

ישראל במצרים ,היו עבדים
ישראל למלך ,ולא לשום שר
ושליט ,ומכל שכן לעמא
דארעא ,שלא שלטו עליהם
להיות להם לעבדים ,ואם היו
נמכרים למצרים לעבדים ,והיו
כל ישראל סתם עבדים לכל
אומה מצרים ,יכלו מצראי
לשלטאה לעלמין עלייהו
דישראל ,שהם קליפה גמורה רע
גמור ,ולא יכולין לצאת מטומאה
גמורה .ומלך ,אף בקליפה הוא
כפוף תחת הקדושה ,ובהכרח
שיחזור אל הקדושה ,וקלישא
ליה טומאתו .וישראל נגזר
עליהם עבדות סתם ,שיהיו
עבדים לכל אומה ,לכך נתקיים
עבדות למצרים ביוסף ,שנמכר
לעבד לשר הטבחים ,ואתקיים
ביה ביוסף ,וישראל לא היו
עבדים אלא למלך ,ולא נפלו כל
כך ממדריגה שלהם.
)'זהר חי' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

הוא לָ כֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵשי הַ ּ ׁ ָשנָה )יב ב(.
ֹאש ח ֳָד ִׁשים ִר ׁ
הַ ח ֶֹד ׁש הַ ּזֶה לָ כֶ ם ר ׁ
אש ֹון ּ
צריך להבין למה כתוב שתי פעמים לכם .ואפשר לפרש שאמרו חז"ל )ילקו"ש בראשית רמז

צריך קיא( שיעקב ועשו חלקו ביניהם העולמות ,עשו שהוא הגדול נטל חלקו בעוה"ז.
ויעקב אבינו הקטן נטל חלקו בעוה"ב .א"כ האיך מצאנו ידינו ורגלינו ליהנות מהעוה"ז
יותר מן פת חרבה וקיתון של מים .אלא שהובא בספר הקדוש בני יששכר )מאמרי חדש
סיון  -מאמר ב( מהגה"ק ציס"ע רבי צבי הירש מדינוב זיע"א ,בשם מהר"ש פרימו )הביאו
הרב הגדול החיד"א( ,היות תנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ,אם יקבלו ישראל
התורה מוטב ,ואם לאו אחזיר אתכם לתהו ובהו )שבת פח ,(.נמצא ישראל שקבלו את
התורה הצילו את כל העולם שהיה עומד אז בסכנה גדולה ,והוה כמציל מזוטו של ים
ומשלוליתו של נהר דהוא שלו )בבא מציעא כד ,(.ואם כן הגם שהעוה"ז היה שייך לעשו,
אבל כיון דהיה העולם בסכנה גדולה ,וישראל הצילוה הרי עולם הזה ג"כ שלהם ,ואין
לעשו ולכל האומות שום טענה ומענה גם על העולם הזה ,ואדרבא כל מה שהאומות
נהנים מן עולם הזה גזילה הוא בידם עיי"ש.
וזה ידוע ג"כ ממרן החיד"א זיע"א בשם שו"ת הרדב"ז ,הטעם למה בפסח אסור חמץ
וזה במשהו ,ולא בטל אפילו באלף ,והרי אפילו בריה אפשר לבטל בתתק"ס לוגין כמו
שמביא הטור ביו"ד )סימן ק( בשם הירושלמי )תרומות פ"י ה"ה( .ולזה הטעם הולכים לטבול
במקוה שיש בו תתק"ס לוגין ,כדי לטהר ולבטל את טומאתו בתתק"ס לוגין .ואם כן למה
דוקא חמץ האיסור כל כך גדול שאינה בטלה אפילו במשהו.
ותירץ כי חמץ מרמז על היצר הרע ,ולזה איסורו אפילו במשהו ואינה בטלה ,כי החילוק
ותירץ שבין תיבת מצה לחמץ שהוא כמעט שווה באותיות ,רק שבמצה יש בו אות ה"א
ובחמץ יש בו אות חי"ת ,והחילוק שבין ה"א לחי"ת הוא רק נקודה אחת ,וזה מרמז ליצר
הרע שהוא במשהו כי צריכים הבחנה גדולה בכל עשיה אם הוא מצד היצה"ר או לא,
ולכן חמץ לא בטל במשהו ,וחמור מאד יותר משאר איסורין שבתורה"ק.
וזה איתא במסכת ראש השנה )פ"א מ"ב( שבפסח נידונים על התבואה .ולכאורה קשה
וזה למה דוקא בפסח נידונים על התבואה שממנו נעשה הלחם שהוא עיקר חיותו של
האדם שא"א בלעדיו ,וא"כ היה צריך לדונם בראש השנה.
אלא על פי הנ"ל אפשר לומר ,כי זה ידוע שבחמץ יש להיצר הרע חלק ,כי נותנים קמח
אלא ומים ושאור ומחכים קצת עד שיתפח ונעשה מזה גדול מאוד באיכות וכמות,
שמרמז על התנשאות וגאוה ,מפני שיש בו חלק היצר הרע .אבל במצה אין לו ליצר הרע
שום חלק ,בבחינת עני דלית מגרמיה כלום שאין לו רק קמח ומים ,ואין בו אפילו מלח.
וזה ידוע שיש הרבה פעמים מלחמה כבידה בשמים בענין פרנסה וכדומה ,שהמקטרגים
וזה לא רוצים להסכים שיהיה פרנסה לבני ישראל ,ולכן הזמן היותר טוב לדון על
התבואה הוא בחג הפסח ,כי היצה"ר לא יכול לקטרג ולמנוע השפע לבני ישראל ,כי
הרי אין לו חלק באכילת מצה ,וחמץ אסור אפילו במשהו.
וזה ידוע שכמו שאנחנו בעוה"ר נמצאים בגלות הגדול והמר השם ירחם ,כן השכינה
וזה כביכול ג"כ בגלות כמו שאמרו חכמז"ל )מגילה כט (.שבכל מקום שגלו שכינה עמהן.
וכמ"ש 'בכל צרתם לו צר' )ישעיה סג ט( .וזה ידוע )תנחומא כי תצא יא( שחסר מן השם ו"ה,
ואות אל"ף מן הכסא ,וזהו שכתוב 'כי בחר הוי"ה בציון' כשיהיה 'או"ה למושב לו'
)תהילים קלב יג( שו"ה משם הוי"ה וא' מכסא יהיה שלמים.
ועפ"י כל הקדמות אלו נוכל לפרש את הפסוק שהקדמנו ,החודש הזה דהיינו חודש ניסן
ועפ"י שיש בו חג הפסח ,לכם נשפע לכם פרנסה בשפע לכל השנה ,כי בו נידונים על
התבואה ,ואין רשות למקטרגים לקטרג ולמנוע השפע .אבל מכל מקום אמרה התורה
ראשון בראשונה תראו לבקש על הוא תיקון ו"ה משם הוי"ה וא' של כסא מקודם
לבקשת לכם לגשמיות ,שיהיה בשלימות השם הקדוש והכסא הקדוש בשלימות בזאת
השנה.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(
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.ì−
îê ¬îþš ö−ë−ðò−ê ,ö−¾ñî¼ . ê¬ñ½ ,³þïì

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
μþð¾ öî−× þîþô ³î®ô −ð− ê®− þþîõôë êšîð ö−−þší þîþô¾ êîí îò−ëþ ³òîî× .ê×
þš−¼ ö× ñ¼ ,êšîð þþîõô êîí¾× îñ×êñ −¾ò−ê −¼¬ò þš−¼î ,μ×ë êîí íñ−×ê .ê×
−¼¬ò þš−¼¾ öî−× íôðêí ö−×þëô¾ î³¼ð í×þëë îô×ð ,þþîõôë êšîð êîí −þõ
è¼³ öô−½) ³"¼¾ë íïë ×"¾ô ö−−¼ .þîþô ³î®ô ö−ò¼ñ óè ö× ,μ× îñ×îêñ −¾ò−ê
ó¾) ë"ò¾ôë ö×î .¾"¼ íò×½ óî¾ô þþîõô êšîð êí−¾ ó−òîþìêí ó¾ë (ê"−š½
,î−³îëþ ó¾ë þõî½ ó³ìí ×"×î ,ê"ìí ³¼ð ö×¾ - ë³× (î"ôš½) ®"í¼¾ëî (î"ñš½
ê½−ñô öîêèí× êñð ,íðîí−ë ¼ðîò ñ¼ë îëþ ó¾ë íëíêô íëî¾³ þõ½ë ×"×î
þþîõô î³îê ö−ñ×îê¾ ê"þèí ³¼ð ×"è êîí ö×î ,þþîõôë ö−ê®î− ö−êð þôîñ í®îþ¾
’ö−−þì’ ö−þîš¾ ê×ô³ μþî×ñî ,’í½ì’ îìšñ þîþô ³ñ−×êñ ó−¾îðší îò−³îëþ .¾"¼
.³þþîõô
.’ô ³îê îòôò êñ¾ ¼"ôë ó−−ìí þ®îê þî®−šë îò−ëþ ë³×¾ íô ¼"¼ .ë×
.³î®ì óðîš öôîš−õêí îñ×êñ þ−íï êí−î - ë³× (ê"½ ï¼³ öô−½) ¼"î¾ë .è×
í"ð) í×ñí þîê−ëë .³î®ì óðîš êþš− ññíí óè¾ îô®¼ ó−ðš−î - ë³× ê"ôþíî .è×
êñê ñ×êò îò−ê íþî³í öô ì½õð ¼"ëêþ ³¼ðñð ê³−ê êþôèë - ë³× (þ−íï êí−î
êîí î³ñ−×ê öôï ì½õð þë½î î−ñ¼ è−ñõ ¼"þî ,ì½õñ ¾š³−êð í®ô í"í ,³î®ì ð¼
ö−ë ê³èîñõ ¾−î .íñ−ñí ñ× êîí íþî³í öô íòôï í®ô í"í êñ−ôôî ,íñ−ñí ñ×
¼"þ× îê ,í−³îî× íò¾ô −ô³½ íëþí ¾−ð óî¾ô ¼"ëêþ× í×ñí óê ó−òî¾êþí
ó¾ë ï"îêî þî¬−¼í ñ¼ëî ð−èôí ëþíî ó"ëôþí ³¼ðî ,îþ−ëìô ¼"þ× í×ñíð óî¾ô
ö× ¹"−þí ³¼ð óèð ê"−î ,íñ−ñí ñ× í®ô ³ñ−×ê öôïð šî½õñ ñ"−ëþîšô −"þí
î³ëîì −ð− ê®− êñ ³î®ì þìêñ í®ô ³ñ−×êð þôêð êëþð êþô−ô ¬−ô¾íðô
î³ëîì −ð− ê®− êñ ³î®ì þìêñð ñ"½ð ó−òî¾êþí −ñîðèô íëþí ¾− ö×ê .¼"ëêþñ
ñ¼ íô³ô¾ (ó¾) ì"þõë ¼"¼ .¾"¼ ,íïë ó−šõ³½ô¾ ó−òî¾êþíô ¾−î .’î×î
’ê ñ−ñë ê³−−þîêðë þëìôí ³¼ðð š−½ôî ,’î×î ó"ëôþí× êñ¾ š½õ ¼îðô þëìôí
¾−þ) ëš¼− ³î¼î¾−ë ¼"¼ .¾"¼ ,ñšíñ ¾− öòëþðô êîí¾ ’ë ñ−ñë óòôê ,ì½õð
(íþ³ ³îê) óîñ¾î ó−−ì −×þðëî (ð öô−½ ë"ì) ó¼îò −þôê ³"î¾ëî (ï¼³ öô−½
í−ì ¾õòñ ³−þê¾î ó¾ ³"î¾ëî (è ³îê ìò öô−½ ë"ì) þï¼ñê ³ìòô ³"î¾ëî
³¼ð −"õ¼ ì½õð ’ë ñ−ñë îò−ëþ× îèíò¾ óñî¼ −ñîðè íô×ô îê−ëí¾ (ê öô−½)
.¾"¼ ó"ëôþí
−"íï¼ë íïë ðî¼ ë−ìþòî ,−ôñ¾îþ−í ó¾ë ¹−¼½í ¾−þë îò−ëþ −þëðë ó¾ ö−−¼ .ð×
.îôîšôë ¬"íî¾ë

μþëñ ¾−¾ - (ð¼³ öô−½) þî¬ë êëîô (155 ’ô¼ í×š³ ’−½) −þï¼í −ëê ³¼ð× .ï¬
ö−ë š−½õô¾ öî−×¾ îô¼¬ −"ëí ë³×î .−¼−ëþî −¾−ñ¾ þìêî öî¾êþí ½î× þìê .ï¬
š½õ ó¾ ¼"î¾ëî .¾"¼ ,î−þìê μþëñ μ−þ® í−−³¾î íñ−×ê −ò−−ò¼ë êñ¾ ½î×ñ ½î×
ö−ë èíòôíî - íèíë ë³× ê"ôþíî .−¼−ëþ ½î× þìê óê −× öõèí ñ¼ ö−×þëô ö−ê
ö−×þëô ö−ê íòîþìê í×þë ñëê ,½î×î ½î× ñ× ñ¼ íòî¾êþ í×þë μþëñ ó−ïò×¾ê
ê"ôþí ñ¼ íô³¾ (ê"š½) ï"¬ë ö−−¼ .ó−òîêèí ëîþ ³¼ð ö×î ,ðëñ öîþìêí þìê šþ
óê š½õí −îí ññíî íðèíð ñ"−−š −þí ½î×î ½î× ñ× ñ¼ ö−×þëô óêð ,íþ−³½ îíïð
½î×î ½î× ñ×ð öî−×ð šþ š½õí íîí êñð ±þ³ôî ,μþëñ μ−þ® íòîþìê í×þë óè ö×
,(ê"š½) ê"èôí ×"×î ,îô®¼ −òõë ½î×î ½î× ñ× ñ¼ ö−×þëô îô®¼ −òõë íî®ô −îí
š½õí óî¾ô ó¼¬í μìþ× ñ¼ð íïë ê"èôí ñ¼ í¾ší¾ (ê"š½) ëš¼− šìë ö−−¼î
³¼ð ö×î .¾"¼ š½õí ó¼¬ ¹îþ−®ë êîí ê"èôî ï"¬í ñ¾ ó¼¬íð š−½ôî ,’î×î êîí
.ó¾ ì"îê −šîô−òë ¼"¼î .š½õí óî¾ô −îíð ó−š½îõí× öò−¬šòð îò−ëþ
.öô−½í ¾−þ ê"èôë ¼"¼î ,(ê"š½ í¼š öô−½) ³"¼¾ë êëîô .ï−
šþ−í êîí îò³ò¾ôë í−îò¾í ³þïìí (¬−š öô−½) −ë® ó×ì ³"î¾ë ×"¾ô× .ì−
ö−òô−½í îë ¾−î ,í"−¬ñê½ ðþõ½ öî¾ñëî ,[í½ì êîí] ¬"êñê¾ ê"ñë êþšòí .ì−
êñ ì½õí öôïë −î®ô îò−ê ïò×¾ê ³î®þêë¾ −òõôî .(.¬ñ ó−ì½õ) êþôèë ó−þîôêí
óò−ê¾ íëþîì í−ò−ô š−õòî ,ê×ô³ êîí ö"−−þší ö−ìšîñî þîþôñ î³ìšñ îñèþîí
ö×î .¾"¼ ñ"×¼ ,þîþô ³î®ô ö−ñ¬ëôî í−õþîì ³ôìô ³−ï −®ì îñ−õê ñî×êñ ó−ñî×−
³îôì ³îò−ðôí¾ ï¼îñ ±þêë¾ ðìê ï¼îñô −³¼ô¾ ö×î - ë³× (ì"−š½) ëš¼− šìí
îñê ³îò−ðôë ö−þîš îòê¾ íô îô× ë¼î ñîõ× êîíî ,ö½−ò −ôî−ë ³þïì óñ®ê −î®ô
è¼³ öô−½) ¬"íêëë êëîô .×"¼ ,þîþôñ ö−ôí íï î³îê ö−ñ×îêî ,ö"−¬ñ¾ õ"−−í
.ó¾ ë"¼þëî ó¾ ³î−ò¾ôí ¾îþ−õë ó"ëôþí ¾"ô×î í½ìí −ñ¼ êîíî .(ê"−š½
μîþ¼íî .ê"ë−ðòê ï"ñ¼ëî .−"ëðòí −ëþ¼ë .ó−¾ñî¼ëî – íò¾ôë ó¾ ë"¼þí ×"× .¬−
ë³× (−"š½ è¼³ öô−½) ê"èôí ö×î .ñ"−õ¾þš ï"¼ñë îñ ö−þîš¾ šþ− êîí¾ ¾þ−õ .¬−
.ðþõ½ öî¾ñë −ëðòê ,−ëþ¼ öî¾ñë í"ñõ¾îþš ,ñ"−ëþîš .ö−¾ñî¼ –
.³îòèë ñðè ê−í¾ êñê ö−¾ñî¼ −ò−ôô ö−ô ,ê×ô³ - î¾þ−õ ë"¼þíî ó"ëôþí .×
íô êîí¾ ê×ô³ñ îþ³õñ ó−ñ−èþ îòêî - ë³×î óí−þëð ñ¼ íô³ô ¬"î−î³íî .×
öô−½) ê"èôë í"×î .í"íñï ó−òîþìêí −þëðë ó½þîõô êîí ö×î .ö"−þš ê"ñë ö−þîš¾
íô (ì"−š½) ëš¼− šìë ¼"¼î .μ"¬−þ¼ô ïò×¾ê öî¾ñëî ,ö"−þš êîí¾ (ê"−š½ è¼³
.îññí ³îô¾ þêëñ μ−þêí¾

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
אכילת הפסח גם בזמן הזה

 אף על פי כן מסורת לנו, ויכולין לעשות כל הנ"ל,בטלה
 כדי, ולא נקריב קרבן בזמן הגלות, שאל נבנה בית,מאבותינו
 כי, ויעבדו שם פסיליהם,שלא יבואו טמאים ויטמאו המקדש
את זה לעומת זה עשה אלהים )קהלת ז( ואנו מייחלים ומצפים
, ויבנה המקדש מעשי ידי הקב"ה,שיחזור המלכות לבעליה
 במהרה בימים לא,בית ראשון ושני יחזיר לנו מלך עליון
 ובספרו מעשה אורג )מעשר עני פ"ג. ומלך עליון ירחם,כביר
, אבל מעיקר הדין יכולין לבנות מזבח בזמן הזה:מ"ג( וז"ל
 ואז אוכלין מעשר שני,ולהקריב עליו כל הקרבנות
 הייתי אני ראשון, ואם לא מאימת המלכות,בירושלים
.לעלות לירושלים לבנות מזבח ולהקריב כל הקרבנות

 שמעתי כמה פעמים מכ"ק:שם וז"ל-בקונטרס כתבי
,אאמו"ר הרה"ק רבי אברהם מרדכי מזאלשיץ זלה"ה
,שאמר שיוכל לומר זאת אפילו לפני בי"ד של מעלה
שפעם אחת כשהיה אצל זקני הגה"ק רבי יצחק יהודה
 כאשר אמר אא"ז, בליל א' דפסח,יחיאל מקאמרנא זי"ע
 לא ראתי צורתו איזה,את הברכה על אכילת מצה
. כי היתה הברכה בהתפשטות הגשמיות לגמרי,רגעים
()כתבי שם

( בענין.ועיין מש"כ רבינו בספרו אוצר החיים )ח"ב דף ריג
 אף שגם בזמן הזה יכולין: וז"ל,הקרבת קרבנות בזמן הזה
 כי קדושת המקדש לא, אף בזמן שאין בית,להקריב קרבנות

 היה,בעל הלב העברי הגה"ק רבי הלל מקאלמיא זלה"ה
,מעורר שצריכים להביא קרבן פסח במקום המקדש
 והיה עולם התורה עוסק בענין,וטומאה הותרה בציבור
 פעם אחת נכנס רבינו רבי יצחק יהודה יחיאל.זה
 ושמע האיך שהעולם,מקאמרנא זי"ע לבית מדרשו
 פתח רבינו,שהיה שם בבית המדרש עוסק בענין זה
 און, מען טראגט מיך אהין,ואמר מיך הייבט מען אויף
מען ברענגט מיך צוריק )אותי מגביהים ולוקחים אותי
 ואח"כ מחזירים אותי למקומי( )שלשלת,עד בית המקדש
.(קאמרנא דף עו
וזהו שכתב ג"כ הרה"ק רבי שם מזאלשיץ זלה"ה
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