
 'גחלק  –הצמח צדק  –פסח 

 .זה אומר על היחס ביניהםלמדנו את העובדה שהעולם הוא "דיבור" של הקדוש ברוך הוא, ומה אתמול 

 :היום נרחיב רעיון זה ונחזור לענין המצה ועניינה ברעיון זה

ה' ה שכתוב אחר כך בקריאת שמע "אבל מ "אלקים חיים ומלך עולם דברי" "העולם הוהי שאמר" ה סוד וז..."

)היינו אותה  סובב כולא עלמין ראונק ...שאינו מתלבש בעולמות ברךיתהוא ההאמנה במהותו ועצמותו  "אחד

שהעולם וכל אשר בו בטילים  גם כןולזאת תאמין  בחינה שלא ממלאת את העולמות אלא נמצאת מסביב להם(

 "ברךאצלו יתבאמת במציאות לגמרי 

מכל מה שיש בעולם, אזי אין הוא מהות אחרת לגמרי  שהקב"השכיוון שאנו מבינים  ,פירוש הדברים הוא

או כפי  וכמו למשל שאין בכוח המחשבה שום מציאות לאורך ורוחב פיזיים. ,העולם תופס אצלו מקום

שרגילים לנסח זאת בחסידות: שאי אפשר לומר על דבר שכלי שהוא כל כך עמוק עד שאי אפשר למששו 

רוחב וגובה  ,שאין לה שום נגיעה באורך ,כיוון שהמימד של המחשבה הוא בחינה שונה לגמרי; בידים

 שכן מדובר בממדים אחרים לגמרי. ,אז המציאות הפיזית אינה קיימת מבחינת המחשבה ,פיזיים

)=קוראים לו ]להשם יתברך[  אלקא דאלקייא הקרו לימות העולם מונה נתייחדה לישראל לבד כי אווזו הא"

 כל מקוםומ ,מוגבלים הנמצאים ממנוי כחות כלומר שהוא כח הראשון ומקור האמיתי לכל מינ אלוקי האלוקים(

הודיענו  ,אבל הוא יתעלה המרומם ונשגב מזה ,מחשיבים העולם ליש ודבר ומחשבים אותו כנשמה לגוף כו'

  "האמת כי ה' אחד ואין עוד ממש כי כל העולם אין ואפס ממש

התבוננות  מתוךהאלוקות שאנו יכולים לראות בחוש שהיא קיימת הגדרת האמונה היא לא על  :לסיכום

שלימות אין סוף, ושכל העולם הוא  הגדרת האמונה היא להאמין שהקב"ה הואהשכל, אלא עזרת בעולם ב

 .כאין ואפס לפניו

)שהקב"ה נעלה  נה הנ"לוכי מצרים הם מחוסרי אמ ,במצרים י ישראלוזכוך מצות אכילת מצה שנצטוו בנ"

 ,להביאם לאמונה האמיתית הנ"ל ,המז ישראל יולהוציא בנ ומרומם אפילו מההבנה שהוא מחיה את העולם(

שבה ועל ידה יגיעו ותקבע בלבותם  ,)מאכל האמונה( מיכלא דמהימנותא ראתשהיא הנק ,המצה על ידי ההי

  "אמונה זו

שהמצה היא מאכל שגורם בדרך סגולית לתובנות אלוקיות )מלבד בדרך הפשט  ,על מנת לבסס רעיון זה

הצמח צדק מביא כאן מאמר  ,שראינו אז את שליטתו של הקב"ה( ,שהיא מזכירה לנו את יציאת מצרים

 :חז"ל שמדבר על סגוליות של לחם בהקשר אחר

)ברכות דף מ' אמא עד שיטעום טעם דגן רות אבא ואין התינוק יודע לק" ל פי מאמר רבותינו ז"לוהענין יובן ע"

ידיעה והשגה אמיתית מהו אביו שהוא היותו  ואינ ,טעם דגן וטעימתאחר  אמאואבא  ונה ענין קריאתהו .(ע"א

ושטבעי רחמי האב על הבן לפרנסו ולכלכלו ולהספיק כל צרכיו, בהיותו חלק ממוח האב ממש  ,מולידו וכיוצא

אין  עם כל זהו ,נין הוא למעלה מדעתו והשגתות העואמית .רק קוראו אבא בלבד ,בכל זה כי התינוק אינו מכיר

והיינו שנמשך ידיעה זו  .שהרי מכירו בהכרה גמורה ולא יפנה אחר זולתו ,לומר שלא הגיע שום הכרה בדעתו

הענין כמו עד שישיג כוונת  ,ונתלבשה בצמצום בדעתו והשגתו ,האמיתית שלמעלה מדעתו והשגתו של תינוק

ק ר ,שהרי בקריאה זו שקורא אבא יש בהעלם כל ענין האמיתי איך שהוא אביו ,שהוא ממש למעלה מדעתו

כמו הלומד הלכה עם התינוק שמעלים העמקות שיש בה ואומר לו  רי זהוה .שהושפל בדעתו כפי כחו שאת

 ם כל זהוע ,ו והשגתווק במוחכדי שישיגנו התינ ם,תחתונימשל מדברים  ל ידיוגם זה ע ,קיצור ופסק ההלכה

בא הוא קריאת א . וכן..העמקות ל ידייתית הענין המוסכם עהרי הוא משכיל פסק ההלכה שהוא תכלית אמ

הדגן נמשך לו ידיעה  ל ידיוע ,מזה לגמרייודע  הובלא הדגן לא הי ,טעם דגן כנ"ל ל ידישהתינוק קורא ע ואמא

)הרוחני  והכח הזה בדגן הוא לפי ששרשו .עת כנ"לדנות הגדלות הדעת אלא שהושפלה בקטזו שהיא באמת מ

ש ולזאת י ,אלא שנשפל בגשמיות ",המוציא לחם כו'"ז"ל על ענין הברכה  וכידוע מהארי ,מהחכמה של הדגן(

( )היינו הבנה שאינה בשילה ובוגרת ובנויה לכל פרטיה דקטנות  ןמוחי נתבבחי ,בו הכח להביא המשכת החכמה

 "כנ"לשל התינוק 

מצד  - הצמח צדק מלמד אותנו שיש מציאות של הכרה שהיא אמנם אמיתית אבל היא בבחינת "קטנות"

אך בלי לדעת ולהרחיב דבר זה. מחר נעמיק  ,אחד תפיסה אמיתית ה"פוגעת" בנקודת האמת של הדבר

  .באלוקות-יותר במושג "אבא" כפי שהוא בנמשל

  


