בס"ד

Session 3 – Two Types of Matza
לקוטי תורה צו דף יג עמוד ב ד"ה ששת ימים

"ב ֶּע ֶּרב תֹּאכְ לּו ַמצֹּת" (בֹּא יב ,יח) כְ ִּתיב ַ
"מצֹּת" – ָּח ֵּסר וָּ י"ו ,וְ ַג ֵּבי "וַ יֹּאפּו כּו'
וְ ָּה ִּענְ יָּ ן הּואְ :ד ִּהנֵּ ה ַג ֵּבי ָּ
(שם ,לט) ,כְ ִּתיב ַ
יהם
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
"מצֹות" – ָּמלֵּ א ְבוָּ י"ו .וְ ַהיְ ינּו ,כִּ י ַהּוָּי"'ו ֶּזהּו ַה ַה ְמ ָּשכָּ ה ֶּ
עּוגֹות ַמצֹות" ָּ
ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים".
קֹודם ֲחצֹות,
"ב ֶּע ֶּרב תֹּאכְ לּו ַמצֹּת"ֶּ ,ש ִּהיא ַמ ָּצה ְד ֶּ
וְ ִּאם כֵּ ןָּ ,היָּ ה ב' ְב ִּחינֹות ַמ ָּצהָּ :הא'ַ ,מה ֶּשכָּ תּוב ָּ
וְ ִּהיא ַמצֹּת ָּח ֵּסר וָּ י"ו .וְ ַהב'ַ ,מה ֶּשכָּ תּוב "וַ יֹּאפּו כּו' ַמצֹות כּו'" ,וְ הּוא ַה ַמ ָּצה ֶּש ַא ַחר ֲחצֹות ,וְ הּוא
יהם כּו"'.
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ָּמלֵּ א ְבוָּ י"וְ ,ד ַהיְ ינּו ַא ַחר ֶּ
וְ ַעל כֵּ ן ָּא ַמר ַב ַה ָּג ָּדהַ :
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים ַעל שּום ָּמה? ַעל שּום ֶּשֹּלא ִּה ְס ִּפיק ְב ֶּצ ֶּקת ֶּשל
יהם ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים כּו'"ֶּ ,שהּוא ִּענְ יַ ן ַמצֹות ָּמלֵּ א ְבוָּ י"ו,
בֹותינּו לְ ַה ְח ִּמיץ ַעד ֶּשנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ֲא ֵּ
ֶּש ָּהיָּ ה ַא ַחר ֲחצֹות ַדוְ ָּקא – ְד ַה ַ
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים" הּוא ַגם כֵּ ן ִּמ ְב ִּחינָּ ה זֹו .וְ ַהיְ ינּוִּ ,מ ִּדכְ ִּתיב
"ש ֶּשת יָּ ִּמים תֹּאכַ ל ַמצֹות" – ְבוָּ י"וֶּ ,ש ִּמ ֶּזה מּוכָּ ח ְד ַ
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים" ִּהיא ַגם כֵּ ן ִּמ ְב ִּחינָּ ה
ֵּ
ַ
ּומ ְד ֵּר ָּגה זֹו...
Our job is to bring our personal “animal” close to G-d.

Matza helps us recognize G-d
יּובן ַגם כֵּ ן ְב ִּענְ יַ ן ִּמ ְצוַ ת ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה ְב ַחג ַה ֶּפ ַסח:
ג .וְ ַעל ִּפי ַה ְק ָּד ָּמה ַהנַ "ל ָּ
יֹוד ַע ַ
ּטֹועם
ּומ ְשכִּ יל כְ לּום ַעד ֶּש ֵּ
בֹואר ַבז ַֹּהר וַ יֵּ ֵּצא קנ"ז ,ב'ִּ :דכְ מֹו ֶּש ְב ַה ְשכָּ לַ ת ַג ְש ִּמיּותֵּ ,אין ַה ִּתינֹוק ֵּ
ִּד ְמ ָּ
בֹואר ַה ַּט ַעם לְ ַמ ְעלָּ ה – כָּ ְך ְב ֵּצאת יִּ ְש ָּר ֵּאל ִּמ ִּמ ְצ ָּריִּ ם ֹלא יָּ ְדעּו לְ ַה ְשכִּ יל ְגדּולַ ת ה' ַעד ֶּש ָּאכְ לּו
לֶּ ֶּחם ,וְ כַ ְמ ָּ
יֹוצא ִּמן ָּה ָּא ֶּרץ ָּה ֶּעלְ יֹונָּ ה,
ַמ ָּצהֶּ ,ש ִּהיא ְב ִּחינַ ת לֶּ ֶּחם ַה ֵּ
ֶּש ַ
"מי ֶּש ָּא ַמר וְ ָּהיָּ ה
ֹלקית ,לֵּ ַידע ּולְ ַהכִּ יר ֶּאת ִּ
מֹוצא ִּפי ה'" ַהנִּ ְמ ָּשְך ְבלֶּ ֶּחם ֶּזה "יִּ ְחיֶּ ה ָּה ָּא ָּדם" וְ ַהנֶּ ֶּפש ֱא ִּ
"על ָּ
ָּהעֹולָּ ם"ּ .וכְ מֹו ֶּשנִּ ְמ ָּשְך ַחיּות ְס ָּתם לַ נֶּ ֶּפש ַה ִּשכְ לִּ ית ִּמלֶּ ֶּחם ַג ְש ִּמי כַ נַ "ל ,כָּ ְך נִּ ְמ ָּשְך ֵּמ ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה ְב ֶּפ ַסח
ֹלקית .
ַחיּות לְ ַד ַעת ַהנֶּ ֶּפש ָּה ֱא ִּ

)Matza – “Bitul” (selflessness
ּומ ְג ִּב ַ
תֹופ ַח וְ עֹולֶּ ה ַ
יה ֶּאת ַע ְצמֹוַ ,מה ֶּש ֵּאין כֵּ ן
וְ ָּה ִּענְ יָּ ן :כִּ י ֶּה ָּח ֵּמץ הּוא ְב ִּחינַ ת ַה ְג ָּב ָּהה וְ ִּה ְתנַ ְשאּות – ֶּש ֵּ
ַמ ָּצה – ֶּש ֵּאין ָּבּה שּום ַה ְג ָּב ָּההּ .וכְ מֹו כֵּ ן ַב ֲע ַ
יפהַ ,מה
בֹודת ה'ָּ :ח ֵּמץ הּוא ְב ִּחינַ ת ִּה ְתנַ ְשאּות וְ ַגּסּות ַה ְקלִּ ָּ
ֶּש ֵּאין כֵּ ן ַמ ָּצה – ְב ִּחינַ ת ִּש ְפלּות וְ ַהכְ נָּ ָּעהִּ ,ב ְב ִּחינַ ת ַ
"ב ֵּּטל ְרצֹונְ ָך ".
נֹוטה לְ ַה ְר ִּש ַ
יע – לֶּ ָּח ֵּמץ ; וְ כֵּ ן ִּבלְ שֹון ַר ַז"ל
[וְ ֶּזהּו "כִּ י יִּ ְת ַח ֵּמץ לְ ָּב ִּבי" ְ(ת ִּהלִּ ים עג ,כא) – ִּה ְמ ִּשיל ַהלֵּ ב ַה ֶּ

(ברֹּאש
ְ

קֹודם ֶּש ֶּה ְח ִּמיץ כָּ אן לְ ַא ַחר ֶּש ֶּה ְח ִּמיץ"; וְ כֵּ ן ָּמ ְשלּו ַהיֵּ ֶּצר ָּה ָּרע לִּ ְשאֹור ,וְ ָּא ְמרּו:
ַה ָּשנָּ ה ַדף ג' ,סֹוף ַעמּוד ב')" :כָּ אן ֶּ
יּסה ְמ ַעכֵּ ב!" וְ ַהיְ ינּו ִּמ ְפנֵּ י ֶּש ְב ִּחינַ ת ַגּסּות הּוא ְמקֹור כָּ ל ַהנְ ִּפילֹות לְ ַת ֲאוֹות וְ כָּ ל
"מי ְמ ַעכֵּ ב? ְשאֹור ֶּש ָּב ִּע ָּ
ִּ
ִּמינֵּ י ָּרע ,ה' יִּ ְש ְמ ֶּרנּו].
The G-dly revelation after midnight caused the Jews to have Bitul
וְ ִּהנֵּ ה יָּ ַ
יצ ִּרים
דֹותם ִּב ְב ִּחינַ ת ַה ֵּמ ָּ
ּומ ָּ
קּוש ִּרים ְמאֹּד לְ ַמ ָּּטה ,וְ ָּהיָּ ה ִּשכְ לָּ ם ִּ
דּועֶּ ,ד ְב ָּגלּות ִּמ ְצ ַריִּ ם ָּהיּו יִּ ְש ָּר ֵּאל ְמ ָּ
יקר יְ ִּצ ַ
"שנִּ ְגלָּ ה
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם הּוא ַעל יְ ֵּדי ֶּ
גֹור ִּמים לִּ ְהיֹות יֵּ ש וְ נִּ ְפ ָּרד כּו' .וְ ִּע ָּ
ְּוגבּולִּ ים – ַג ְש ִּמיּות ָּהעֹולָּ ם – ַה ְ
יהם ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים"ֶּ ,שהּוא ְב ִּחינַ ת אֹור ֵּאין־סֹוף ָּברּוְך־הּוא ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה ִּמ ֵּּס ֶּדר ַה ִּה ְש ַתלְ ְשלּות,
ֲעלֵּ ֶּ
מֹורא ָּגדֹּל" – "זֹו ִּגילּוי ְשכִּ ינָּ ה" .וְ ַעל יְ ֵּדי ִּביּטּול
"ּוב ָּ
ֶּש ַעל יְ ֵּדי ֶּזה נִּ ְמ ָּשְך ָּב ֶּהם ְב ִּחינַ ת ַה ִּביּטּולּ .וכְ ַמ ֲא ָּמר ְ :
יצ ִּרים ְּוגבּולִּ ים ,וְ כֵּ ן יְ ִּצ ַ
יאת ִּמ ְצ ַריִּ ם ְב ַג ְש ִּמיּות כּו' ,וְ ֶּזה ָּהיָּ ה ַא ַחר ֲחצֹות
ה־עילָּ ָּאה זֹו יָּ ְצאּו ִּמכָּ ל ַה ֵּמ ָּ
וְ יִּ ְר ָּא ִּ
לַ יְ לָּ ה .
The Matza before midnight – faith
"ב ֶּע ֶּרב תֹּאכְ לּו ַמצֹּת"ֶּ ,שהּוא ְב ִּחינַ ת
קֹודם ֲחצֹות ,כְ מֹו ֶּשכָּ תּובָּ :
ָּא ְמנָּ ם נִּ ְצ ַטּוּו ְת ִּחלָּ ה ַב ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה ֶּ
יּטּול־רצֹון ,וְ ַהכְ נָּ ָּעה ,וְ ִּש ְפלּות ַהנִּ ְמ ָּשְך ִּמ ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
ה־ת ָּת ָּאהֶּ ,ש ֶּזה הּוא ַה ֲהכָּ נָּ ה וְ ַהכְ לִּ י לִּ ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי
ָּ
ִּב
ה־עילָּ ָּאה ַהנִּ ְמ ָּשְך וְ נִּ ְת ַגלֶּ ה לָּ ֶּהם ַא ַחר ֲחצֹות כּו '.
וְ יִּ ְר ָּא ִּ
נּותא"ֶּ ,ש ָּה ֱאמּונָּ ה הּוא ַגם כֵּ ן ְב ִּחינַ ת ִּביּטּולֶּ ,ש ְמ ַב ֵּּטל ִּשכְ לֹו
ימ ָּ
"מיכְ לָּ א ִּד ְמ ֵּה ְ
וְ ַגם נִּ ְק ָּרא ַה ַמ ָּצה ַבז ַֹּהר ֵּ :
הֹורה .וְ נִּ ְמ ָּשְך ְב ִּחינָּ ה זֹו ַבנְ ָּש ָּמה ַעל יְ ֵּדי ִּמ ְצוַ ת ֲאכִּ ילַ ת
וְ ֵּאינֹו ְמ ַב ֵּקש ַט ַעםַ ,רק ַמ ֲא ִּמין ָּה ֱא ֶּמת ָּב ֱאמּונָּ ה ַה ְּט ָּ
ַמ ָּצה ,וְ הּוא ַעל ֶּד ֶּרְך ֶּשנִּ ְזכָּ ר לְ ֵּעיל ִּמ ָּמ ָּשל ֶּש ַהלֶּ ֶּחם ְמ ַחיֶּ ה ֶּאת ָּה ָּא ָּדם .
יֹוד ַע לִּ ְקרֹות ַא ָּבא ַעד ֶּשיִּ ְטעֹום כּו'"ְ .ד ִּהנֵּ ה ,יְ ִּד ַ
יעת ַה ִּתינֹוק
"אין ַה ִּתינֹוק ֵּ
וְ הּוא ַעל ֶּד ֶּרְך ַמה ֶּש ָּא ְמרּו ַר ַז"לֶּ ,ש ֵּ
יעה זֹו ֶּא ְצלֹו ִּב ְב ִּחינַ ת ֲה ָּבנָּ ה
קֹורא ַ'א ָּבא'ֶּ ,שנִּ ְמ ָּשְך וְ נִּ ְת ַח ֵּדש בֹו ַעל יְ ֵּדי ֶּש ָּּט ַעם ַט ַעם לֶּ ֶּחםֵּ ,אין יְ ִּד ָּ
לִּ ְהיֹות ֵּ
קֹורא ָּא ִּביו .
יֹוד ַע ֵּאיְך הּוא ָּא ִּביו ,וְ לָּ ָּמה ָּצ ִּריְך לֶּ ֱאהֹוב אֹותֹו ,וְ ִּעם כָּ ל ֶּזה הּוא ֵּ
וְ ַט ַעם וְ ַד ַעת ָּגמּורֶּ ,ש ֲה ֵּרי ֵּאינֹו ֵּ
מּושג ֶּא ְצלֹו ,כִּ י ִּאם ִּב ְב ִּחינַ ת
יאה הּוא ַה ִּה ְת ַק ְשרּות ֶּשלֹו ְב ָּא ִּביו ֶּשֹּלא ַעל יְ ֵּדי ַט ַעם וְ ַד ַעת ַה ָּ
וְ נִּ ְמ ָּצא ,זֹו ַה ְק ִּר ָּ
ּומכָּ ל ָּמקֹום ַה ִּה ְת ַק ְשרּות ַההּוא ָּח ָּזק
ַהכָּ ָּרה ִּבלְ ַבד .וְ הּוא ְב ִּחינַ ת ַק ְטנּות ְמאֹּד ,לְ ַמ ָּּטה ִּמן ַה ַּט ַעם וְ ַד ַעתִּ .
שּורה ְמאֹּד ְבנֶּ ֶּפש ָּא ִּביו.
ְמאֹּדַ ,עד ֶּשנַ ְפשֹו ְק ָּ

וְ ַהיְ ינּוִּ ,מ ְפנֵּ י ֶּש ַה ַד ַעת ַההּוא ֶּשנִּ ְת ַח ֵּדש ַב ִּתינֹוק ַעל יְ ֵּדי ַט ַעם לֶּ ֶּחם – ָּש ְרשֹו ִּמש ֶֹּּרש ַהלֶּ ֶּחםֶּ ,שהּוא ֵּמעֹולָּ ם
מּושג כַ נַ "ל ,לְ ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ַה ָּחכְ ָּמה כּו' ,וְ לָּ כֵּ ן נִּ ְמ ָּשְך ִּב ְב ִּחינָּ ה
ַהתֹּהּוֶּ ,שהּוא ְב ִּחינָּ ה ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ַה ַד ַעת ַה ָּ
מּושג כּו' ,וְ ַעל כֵּ ן ַה ִּה ְת ַק ְשרּות ָּח ָּזק ְמאֹּד .
ֶּשלְ ַמ ָּּטה ֵּמ ַה ַד ַעת ַה ָּ
נּותא"ֶּ ,ש ָּה ֱאמּונָּ ה ִּהיאַ ,ה ַהכָּ ָּרה
ימ ָּ
"מיכְ לָּ א ִּד ְמ ֵּה ְ
ּוכְ מֹו כֵּ ן ְב ִּענְ יַ ן ֲאכִּ ילַ ת ִּמ ְצוָּ ה ְד ַמ ָּצהֶּ ,שנִּ ְק ָּרא ַבז ַֹּהרֵּ :
קֹודם
וְ ַה ַד ַעת וְ ַה ִּה ְת ַק ְשרּות ְב ַה ָּקדֹוש ָּברּוְך־הּוא ,וְ כָּ ל יִּ ְש ָּר ֵּאל ַמ ֲא ִּמינִּ ים ֶּש"הּוא לְ ַבדֹו הּוא" כְ מֹו ֶּש ָּהיָּ ה ֶּ
ת־עלְ יֹון,
יתי" .וְ ַה ְמ ָּשכָּ ה זֹו הּוא ִּמ ְב ִּחינַ ת ַד ַע ֶּ
"אנִּ י ֲהוָּ יָּ "ה ֹלא ָּשנִּ ִּ
ֶּשנִּ ְב ָּרא ָּהעֹולָּ ם ַמ ָּמש ,כְ ִּדכְ ִּתיב ַ(מלְ ָּאכִּ י ג ,ו)ֲ :
ּומ ְתלַ ֵּבש ִּב ְב ִּחינַ ת ֱאמּונָּ ה.
כִּ י ֵּאין־סֹוף ָּברּוְך־הּוא ,הּוא לְ ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ַה ָּחכְ ָּמה כּו' ,וְ לָּ כֵּ ן נִּ ְמ ָּשְך ִּ
נּותא"ֶּ ,ש ֲה ֵּרי ַהלֶּ ֶּחם ָּש ְרשֹו ִּמ ְב ִּחינָּ ה זֹו ,כַ נַ "ל ֵּמ ִּענְ יַ ן יְ ִּד ַ
יעת ַה ִּתינֹוק
ימ ָּ
"מיכְ לָּ א ִּד ְמ ֵּה ְ
ּולְ כָּ ְך ַה ַמ ָּצה ִּהיא ֵּ
ַ
ם־ה ֶּזהֶּ ,שנִּ ְמ ָּשְך ֵּמ ַהלֶּ ֶּחם ַג ְש ִּמי
קֹורא ַא ָּבא ַעל יְ ֵּדי ַהלֶּ ֶּחם כּו'ֶּ ,אלָּ א ֶּש ֶּזהּו ְב ַה ְשכָּ לַ ת ִּענְ יַ ן עֹולָּ
לִּ ְהיֹות ֵּ
ּומ ְתלַ ֵּבש ַהכ ַֹּח ִּמ ְב ִּחינַ ת ֶּא ֶּרץ ֶּעלְ יֹונָּ ה,
ַהנִּ ְמ ָּשְך ֵּמ ֶּא ֶּרץ ַה ַג ְש ִּמיּותָּ .א ְמנָּ ם ַבלֶּ ֶּחם ְד ַמ ָּצה ְב ֶּפ ַסח נִּ ְמ ָּשְך ִּ
"מ ֶּמנָּ ה יֵּ ֵּצא לָּ ֶּחם"ַ ,ה ַמ ְמ ִּשיְך ְב ִּחינָּ ה זֹו ֶּב ֱאֹלקּות ַמ ָּמשֶּ ,שיֵּ ַדע לִּ ְקרֹות ֶּאת ַא ָּבא ֶּש ַב ָּש ַמיִּ ם כּו',
ֶּש ִּ
ּומ ֶּזה
ְב ִּה ְת ַק ְשרּות ֲח ָּז ָּקה ַעד ִּמיצּוי ַהנֶּ ֶּפש כּו'ַ ,אף ֶּש ֵּאינֹו ַמ ִּשיג ְב ֵּשכֶּ ל וַ ֲה ָּש ָּגה ַמ ָּמש .וְ ֶּזהּו ְב ִּחינַ ת ִּביּטּולִּ .
נִּ ְמ ָּשְך ַגם כֵּ ן ְב ִּחינַ ת ַ
ּוב ִּחינַ ת ִּש ְפלּות" ,וְ נַ ְפ ִּשי כֶּ ָּע ָּפר לַ כֹּל ִּת ְהיֶּ ה" ֶּ ,ש ֶּזהּו כ ַֹּח ְב ִּחינַ ת ֶּא ֶּרץ
"ב ֵּּטל ְרצֹונְ ָך" ְ ,
"מ ֶּמנָּ ה יֵּ ֵּצא לָּ ֶּחם".
ֶּש ִּ
The Matza before midnight needs to be guarded
"ּוש ַמ ְר ֶּתם ֶּאת ַה ַמצֹות"ְ .ד ַהיְ ינּו ,לִּ ְשמֹור
ד .וְ ִּהנֵּ ה ְב ִּחינַ ת ַמ ָּצה זֹו ְצ ִּריכָּ ה ִּשימּור ,כְ מֹו ֶּשכָּ תּוב (בֹּא יב ,יז)ְ :
יֹותּה ִּב ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּאה־
ִּמן ַה ִּחיצֹונִּ יםֶּ ,שֹּלא לָּ בֹוא לִּ ְב ִּחינַ ת ִּחימּוץֶּ ,שהּוא ַה ַגּסּות וְ ַה ִּה ְתנַ ְשאּות .וְ ַהיְ ינּו ,לִּ ְה ָּ
ַת ָּת ָּאה וְ ִּה ְת ַק ְשרּות ָּה ֱאמּונָּ ה ִּבלְ ַבד ,לְ ַמ ָּּטה ִּמן ַה ַּט ַעם וְ ַד ַעתַ ,על כֵּ ן ְצ ִּריכָּ ה ִּשימּור .וְ ַעל כֵּ ן נִּ ְק ָּרא ַ
"מצֹּת"
– ָּח ֵּסר וָּ י"ו ,לִּ ְהיֹותֹו ֲע ַדיִּ ין ִּב ְב ִּחינַ ת ַק ְטנּות.
צּותא" ,כְ מֹו ַ
ַגם ַ
יתא ַבז ַֹּהר ֵּחלֶּ ק ג'ַ ,דף רנ"א ,ב' .
יבה" ,כִּ ְד ִּא ָּ
ּומ ִּר ָּ
"מ ָּצה ְ
"מ ָּ
"מצֹּת" ָּח ֵּסר וָּ י"ו הּוא ִּמלְ שֹון ָּ
יבה הּוא לִּ ְהיֹות ִּביּטּול ַהיֵּ ש וְ ַה ַגּסּותַ ,על ֶּד ֶּרְך "לְ עֹולָּ ם יַ ְר ִּגיז ָּא ָּדם יֵּ ֶּצר טֹוב ַעל יֵּ ֶּצר ָּה ָּרע כּו'"  ,וְ ַעל
ֶּש ַה ְמ ִּר ָּ
קֹודם ֲחצֹות.
כֵּ ן ָּהיְ ָּתה ֶּ
The Matza after midnight – Bitul from a G-dly revelation
יהם כּו"':
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ַמה ֶּש ֵּאין כֵּ ן ִּענְ יַ ן ַה ַמ ָּצה ַהב' הּוא ַא ַחר ֲחצֹות ַדוְ ָּקאַ ,א ַחר ָּק ְר ָּבן ַה ֶּפ ַסחַ ,א ַחר ֶּ
ְד ִּהנֵּ ה ִּענְ יַ ן ַה ֶּפ ַסח הּואַ ,מה ֶּשכָּ תּוב

(בֹּא יב,

"ּופ ַסח ה'"ֶּ ,שהּוא ִּענְ יַ ן ִּדילּוג וְ ַה ְמ ָּשכָּ ה ֶּשֹּלא כְ ֵּס ֶּדר
כג)ָּ :

מֹורא ָּגדֹול – זֹו ִּגילּוי ְשכִּ ינָּ ה"ֶּ ,שהּוא ְב ִּחינַ ת אֹור ֵּאין־סֹוף ָּברּוְך־הּוא
"ּוב ָּ
אֹומ ִּריםְ :
ַה ִּה ְש ַתלְ ְשלּותּ .וכְ מֹו ֶּש ְ
ּומ ְת ַגלֶּ ה ָּאז ְבנַ ְפ ָּשם ָּה ֱאֹל ִּקית.
ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ִּה ְש ַתלְ ְשלּות ָּהעֹולָּ מֹות – ֶּש ָּהיָּ ה ֵּמ ִּאיר ִּ
יהם ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" – ֵּפירּושַ :
וְ ֶּזהּו ַ
"מלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" ֵּהן ד' ְב ִּחינֹות ַמלְ כּות ֶּש ֵּמ ִּאיר
"עד ֶּשנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ְב ַא ְר ַבע עֹולָּ מֹות ַא ִּב ַ
כּות־ד ֵּאין־סֹוףֶּ ,שלְ ַמ ְעלָּ ה ַמ ְעלָּ ה
ְ
ּו"מלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" הּוא ְב ִּחינַ ת ַמלְ
י"עֶּ ,

ֵּמ ִּה ְש ַתלְ ְשלּות ד' עֹולָּ מֹות ַא ִּב ַ
אשיתַ ,דף
נּותא ְד ַמלְ כָּ א" ַהנִּ ְזכָּ ר ַבז ַֹּהר ְב ֵּר ִּ
הּור ְמ ָּ
"ב ֵּריש ְ
י"ע[ .וְ ֶּזהּו ְב ִּחינַ ת ְ
אֹומ ִּרים:
"ּוג ָּאלָּ ם"ּ .וכְ מֹו ֶּש ְ
"א ֶּשל ַא ְב ָּר ָּהם" ָּשם]ֶּ ,ש ַעל יְ ֵּדי ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי ֶּזה ַדוְ ָּקא ְ
ט"ו .כֵּ ן כָּ ַתב ְב ֵּס ֶּפר ֵּ
"אנִּ י וְ ֹלא ַמלְ ָּאְך".
"וְ ָּע ַב ְר ִּתי ְב ֶּא ֶּרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם" – ֲ
נּוק ָּבאֶּ ,זהּו ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
ה־ת ָּת ָּאהַ ,הנִּ ְמ ָּשְך ִּמ ְב ִּחינַ ת
מֹורא ָּגדֹול" :כִּ י יִּ ְר ָּאה – לְ שֹון ְ
"ּוב ָּ
וְ לָּ כֵּ ן נִּ ְק ָּרא ִּגילּוי ֶּזה ְ
כּות־ד ַא ִּב ַ
"מֹורא ָּגדֹול" – לְ שֹון ָּזכָּ רֶּ ,זהּו ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּאה־ ִּעילָּ ָּאהֶּ ,שהּוא
ָּ
י"ע ְבכָּ ל עֹולָּ ם לְ ִּפי ֶּע ְרכֹוָּ .אכֵּ ן
ְ
ַמלְ
"מלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" כַ נַ "ל .
ְב ִּחינַ ת ְדכַ ר ,וְ נִּ ְמ ָּשְך ַעל יְ ֵּדי ִּגילּוי ְב ִּחינַ ת ֶּ
וְ ֶּזהּו ִּענְ יַ ן ַה ַמ ָּצה ַהב' ֶּש ַא ַחר ֲחצֹות:
קֹודם ֲחצֹות הּוא ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
ה־ת ָּת ָּאה ,וֶּ ֱאמּונָּ ה כְ מֹו
ְד ַמ ָּצה הּוא ְב ִּחינַ ת ִּביּטּול כַ נַ "לַ ,אְך ַמ ָּצה ְד ֶּ
"ח ֶּסד
(הֹוש ַע יא ,א); ֶּ
ֵּ
מּושג כַ נַ "ל ,וְ ֶּזהּו ְב ִּחינַ ת "כִּ י נַ ַער יִּ ְש ָּר ֵּאל כּו'"
ֶּשנִּ ְתלַ ְב ָּשה ִּב ְב ִּחינָּ ה ֶּשלְ ַמ ָּּטה ֵּמ ַה ַד ַעת ַה ָּ
(הֹוש ַע ָּשם) .וְ כִּ ְק ִּר ַ
נְ ַ
יאת ַה ִּתינֹוק ַ'א ָּבא' כּו '.
ֵּ
אתי לִּ ְבנִּ י כּו'"
"ּומ ִּמ ְצ ַריִּ ם ָּק ָּר ִּ
עּוריִּ ְך כּו'" (יִּ ְר ְמיָּ ה ב ,ב); ִּ
ה־עילָּ ָּאהֶּ ,שנִּ ְמ ָּשְך ְב ִּחינַ ת
יתי ,וְ יִּ ְר ָּא ִּ
ֲא ָּבל ְב ִּחינַ ת ַה ִּביּטּול ְד ַמ ָּצה זֹו ֶּש ַא ַחר ֲחצֹותִּ ,היא ְב ִּחינַ ת ִּביּטּול ֲא ִּמ ִּ
מּושג ֶּש ֵּה ִּאיר ָּאז ְבנַ ְפ ָּשם ,וְ ַהיְ ינּו ִּמ ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי ֵּאין־סֹוף ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה
ִּגילּוי ַמה ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ַה ַד ַעת ַה ָּ
מֹורא
"ּוב ָּ
א־דלְ ֵּעילָּ א ,וְ ֶּזהּו ִּענְ יַ ן ְ
רּות ִּ
יהם ִּמלְ ַמ ְעלָּ ה לְ ַמ ָּּטה ִּב ְב ִּחינַ ת ִּא ְת ֲע ָּ
ֵּמ ַה ִּה ְש ַתלְ ְשלּותֶּ ,ש ֵּה ִּאיר ָּאז ֲעלֵּ ֶּ
ָּגדֹול זֹו ִּגילּוי ְשכִּ ינָּ ה".
Bitul from a G-dly revelation does not need to be guarded
וְ ַעל כֵּ ן ְב ִּחינַ ת ַמ ָּצה זֹו ֵּאין ָּצ ִּריְך ִּשימּור ִּמ ִּחימּוץ כְ לָּ לֶּ ,שהּוא ְב ִּחינַ ת ַהיֵּ שּות וְ ַה ַגּסּותֵּ ,מ ַא ַחר ֶּש ֵּאין
ַ
דֹוחה ַה ִּחיצֹונִּ ים;
אֹור־א ָּבאֶּ ,ש ֶּ
ה־עילָּ ָּאה הּוא
יקה כְ לָּ ל ִּמ ְב ִּחינָּ ה זֹו[ ,כִּ י יִּ ְר ָּא ִּ
לַ ִּחיצֹונִּ ים ְב ִּחינַ ת ֲא ִּח ָּיזה וִּ ינִּ ָּ
ַרק ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
ה־ת ָּת ָּאה ְצ ִּריכָּ ה ִּשימּור כּו'].
יהם"ֶּ ,ש ָּק ֵּאי ַעל ְב ִּחינָּ ה ַהב'ְ ,ד ֵּאין
בֹותינּו לְ ַה ְח ִּמיץ ַעד ֶּשנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
"שֹּלא ִּה ְס ִּפיק ְב ֶּצ ֶּקת ֶּשל ֲא ֵּ
וְ ֶּזהּו ִּענְ יַ ן ֶּ
יהםֶּ ,ש ֵּאין ָּשם
"מלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" ֶּשנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
עֹוצם ַה ִּגילּוי ִּד ְב ִּחינַ ת ֶּ
ֶּ
ִּביכֹולְ תֹו לְ ַה ְח ִּמיץ כְ לָּ לִּ ,מ ְפנֵּ י
יקה וַ ֲא ִּח ָּיזה לַ ִּחיצֹונִּ יםֶּ ,שהּוא ַהיֵּ ש וְ ַה ִּה ְתנַ ְשאּותֶּ ,שנִּ ְק ָּרא ָּח ֵּמץ.
יְ נִּ ָּ
רֹוצה ַ
לֹומרֶּ ,שֹּלא ָּבא לִּ ֵּידי ִּחימּוץ .וְ ַהיְ ינּו ,לִּ ְהיֹות
וְ ֶּזהּו "וַ יֹּאפּו ֶּאת ַה ָּב ֵּצק כּו' עּוגֹות ַמצֹות ,כִּ י ֹלא ָּח ֵּמץ"ֶּ :
יהם כּו'" ,וְ ִּאם כֵּ ן ִּמ ֵּמילָּ א
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
גֹורשּו ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם" – ֶּש ֵּאין שּום ֲא ִּח ָּיזה כְ לָּ ל לְ ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּב ְב ִּחינָּ ה זֹו ֶּ
"כִּ י ְ
בֹואם לְ ַר ַע ְמ ֵּססַ ,אף ֶּש ָּהיָּ ה לָּ ֶּהם
ָּ
נִּ ְמ ָּשְך ִּמ ֶּזה "כִּ י ֹלא ָּח ֵּמץ כּו'" .וְ לָּ כֵּ ןַ ,אף ֶּש ַב ֲהלִּ יכָּ ָּתם ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ַעד
ְק ִּפ ַ
יֹותר ִּמכְ ֵּדי ִּשיעּור
יצת ַה ֶּד ֶּרְך ִּ ,מכָּ ל ָּמקֹוםְ ,ב ֵּצירּוף ַעד ֶּש ִּה ִּציתּו ָּה ֵּאש לֶּ ֱאפֹות ,וַ ַדאי ָּש ָּהה ַה ָּב ֵּצק ֵּ
קּושיֹות ִּדלְ ֵּעיל).
תֹורץ ָּב ֶּזה ֶּא ָּחד ֵּמ ַה ְ
(ּומ ָּ
ִּחימּוץ ,וְ ִּעם כָּ ל ֶּזה "ֹלא ָּח ֵּמץ"ִּ ,מ ַּט ַעם ַהנַ "ל ְ
וְ ַעל כֵּ ן נֶּ ֱא ַמר כָּ אן ַ
"מֹורא ָּגדֹול"
ָּ
"מצֹות" – ָּמלֵּ א ְבוָּ י"וֶּ :ש ַהוָּ י"ו הּוא ַה ְמ ָּשכָּ ה ַהנִּ ְמ ָּשְך ָּב ֶּהם ִּמ ְב ִּחינַ ת
תֹוס ֶּפת וָּ י"וַ .מה ֶּש ֵּאין כֵּ ן ַ
"ה ָּגדֹול ַה ִּגבֹור"
נֹורא ֵּאל ֶּעלְ יֹון" – ְב ֶּ
אֹומ ִּרים ַב ְת ִּפלָּ ה" :וְ ַה ָּ
ה־עילָּ ָּאהּ .וכְ מֹו ֶּש ְ
וְ יִּ ְר ָּא ִּ
ה־ת ָּת ָּאה נִּ ְק ָּרא ֲע ַדיִּ ין ַ
– ְבֹלא וָּ י"ו ַ .מה ֶּש ֵּאין כֵּ ן ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
"מצֹּת" – ָּח ֵּסר וָּ י"ו ,וְ לָּ כֵּ ן ִּהיא ְצ ִּריכָּ ה ִּשימּור
ֵּמ ַה ִּחיצֹונִּ יםֲ .א ָּבל ְב ִּחינַ ת ַמ ָּצה ַהב' ֶּשנִּ ְק ֵּראת ַמצֹות – ָּמלֵּ א ְבוָּ י"ו ֵּאינָּ ּה ְצ ִּריכָּ ה ִּשימּור.

?Why is the Matza which we eat before midnight connected to the Matza of after midnight
קֹודם
אֹומ ִּרים ְב ַמ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים ֶּ
ְ
קּושיָּ א ַהנִּ ְזכָּ ר לְ ֵּעילֵּ :איְך ָּאנּו
וְ ִּהנֵּ ה ֵּמ ַע ָּתה יֵּ ש לְ ָּב ֵּאר ֵּתירּוץ ַה ְ
"על שּום ֶּשֹּלא ִּה ְס ִּפיק ְב ֶּצ ֶּקת כּו'" ,וַ ֲה ֵּרי ֶּזהּו ְב ִּחינַ ת ַ
ֲחצֹות לַ יְ לָּ ה – ֶּשהּואַ :
ּומ ְד ֵּר ַגת ַה ַמ ָּצה ַהב'ֶּ ,שֹּלא
"שנִּ ְגלָּ ה כּו'"ְ ,ד ַהיְ ינּו ַא ַחר ֲחצֹות?
ָּהיְ ָּתה ֶּאלָּ א לְ ַא ַחר ֶּ
ַאְך ָּה ִּענְ יָּ ן הּוא:
ּומ ְצֹות ֲע ַדיִּ יןַ ,על כֵּ ן ֹלא ָּהיָּ ה
תֹורה ִּ
כִּ י כָּ ל ֶּזה ַדוְ ָּקא ִּב ְז ַמן ֶּש ָּהיּו יִּ ְש ָּר ֵּאל ָּאז ְב ָּגלּות ִּמ ְצ ַריִּ ם ,וְ ֹלא ָּהיָּ ה לָּ ֶּהם ָּ
ה־עילָּ ָּאה
"מֹורא ָּגדֹול" ,וְ לִּ ְהיֹות ָּב ֶּהם ְב ִּחינַ ת ִּביּטּול וְ יִּ ְר ָּא ִּ
ָּ
ִּביכֹולְ ָּתם לְ ַק ֵּבל ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי ֶּה ָּעצּום ִּד ְב ִּחינַ ת
ה־ת ָּת ָּאהַ ,
"מצֹּת" – ָּח ֵּסר וָּ י"וְ ,ד ַהיְ ינּו ְב ִּחינַ ת יִּ ְר ָּא ַ
קֹודם ֲחצֹות ָּהיָּ ה ַרק ְב ִּחינַ ת ַ
"ב ֵּּטל
קֹודם ֲחצֹות; ֶּאלָּ א ֶּ
ֶּ
ְרצֹונְ ָך" ,וְ ַעל יְ ֵּדי ֶּזה ַדוְ ָּקא ָּהיּו יְ כֹולִּ ים לְ ַק ֵּבל ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי ַהנַ "ל ַא ַחר ֲחצֹות ,וְ ַעל יְ ֵּדי ֶּזה נִּ ְמ ָּשְך ָּב ֶּהם
"שֹּלא ִּה ְס ִּפיק ְב ֶּצ ֶּקת כּו"'.
ְב ִּחינַ ת ֶּ
After we received the Torah we are able to have the G-dly revelation which during the exodus
was only revealed after midnight
קֹודם ַה ֶּפ ַסח ַמ ְמ ִּשיכִּ ים
ּומ ְצֹות ְב ַהר ִּסינַ י ,וַ ֲה ֵּרי ְבכָּ ל ַה ָּשנָּ ה כּולָּ ּה ַגם ֶּ
תֹורה ִּ
יבלּו יִּ ְש ָּר ֵּאל ָּ
ֲא ָּבל לְ ַא ַחר ֶּש ִּק ְ
קֹודם ֲחצֹות ,יְ כֹולִּ ים ָּאנּו ַ
ּומ ְצֹותַ ,על כֵּ ן ַגם ְב ַ
[על
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים" ֶּ
תֹורה ִּ
ַה ְמ ָּשכַ ת ֱאֹלקּות ַעל יְ ֵּדי ָּ
יהם ֶּמלֶּ ְך
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ּומ ְצֹות ֶּשק ֶֹּּדם ,כָּ ל ַה ָּשנָּ ה] ,לְ ַק ֵּבל ְב ִּחינַ ת ִּגילּוי ְשכִּ ינָּ ה ִּמ ְב ִּחינַ ת ֶּ
תֹורה ִּ
יְ ֵּדי ִּקיּום ַה ָּ
ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים" ַא ַחר ֲחצֹות כּו'.
ּוכְ מֹו ֶּשכָּ תּוב ַבז ַֹּהר וַ יֵּ ֵּצא ַהנַ "ל (קנז ,א)ַ :
תֹוס ֶּפת וָּ א"ו"ַ .עיֵּ ין ָּשם.
"ב ֶּ
יתאּ ,ולְ ָּב ַתר – ִּמ ְצוָּ ה" – ְ
"מ ָּצה ְב ַק ְד ִּמ ָּ
ּומ ְד ֵּר ַגת ַמ ָּצה ַהב'ֶּ ,ש ִּהיא ַ
"מ ְצוָּ ה" ֶּזהּו ִּמ ְב ִּחינַ ת ַ
"מצֹות" – ָּמלֵּ א וָּ י"ו.
נִּ ְמ ָּצאְ ,ב ִּחינַ ת ִּ
ר־עלְ יֹוןֶּ ,ש ֶּזהּו ַע ְצמֹו
מּודי אֹור" ְדכֶּ ֶּת ֶּ
ּומ ְצֹות נִּ ְמ ָּשְך ְב ִּחינַ ת "תר"ך ַע ֵּ
תֹורה ִּ
וְ ַהיְ ינּו ,לְ ִּפי ֶּש ַעל יְ ֵּדי ִּקיּום ַה ָּ
יהם ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים כּו'" .וְ לָּ כֵּ ןַ ,מה ֶּשנִּ ְמ ָּשְך לָּ ֶּהם ַב ֲחצֹות לַ יְ לָּ הֶּ ,שהּוא ֵּעת ָּרצֹון,
"שנִּ ְגלָּ ה ֲעלֵּ ֶּ
ִּענְ יַ ן ֶּ
נִּ ְמ ָּשְך לָּ נּו ְב ַ
ּומ ְצֹותֶּ ,ש ֵּהן ֵּהן ַע ְצ ִּמיּות
תֹורה ִּ
קֹודם ֲחצֹות ,וְ ַהיְ ינּו ִּמ ַצד ֶּשיֵּ ש לָּ נּו ָּ
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים" ֶּ
ָּרצֹון ָּה ֶּעלְ יֹון כּו'.
וְ ֶּזהּו ֶּש ָּא ַמר ַב ַה ָּג ָּדהַ :
"מ ָּצה זֹו ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים ַעל שּום ָּמה"?
א־א ֳח ָּרא ְמאֹּד ,וְ ֹלא ָּהיָּ ה
יֹותם ְב ָּגלּות ִּמ ְצ ַריִּ םֶּ ,ש ָּהיּו ִּב ְב ִּחינַ ת ָּגלּות ַה ְקלִּ יפֹות וְ ִּס ְט ָּר ָּ
ֵּפירּושְ :ד ִּב ְשלָּ ָּמא ִּב ְה ָּ
קֹודם ֲחצֹותֶּ ,ש ִּהיא ְב ִּחינַ ת ַ
"מצֹּת" – ָּח ֵּסר וָּ י"ו ,כְ ֵּדי לִּ ְהיֹות
ּומ ְצֹות – נִּ ְצ ַטּוּו ַב ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה ְד ֶּ
תֹורה ִּ
לָּ ֶּהם ָּ
לָּ ֶּהם זֹו לַ ֲהכָּ נָּ הֶּ ,ש ַעל יְ ֵּדי ֶּזה יּוכְ לּו לְ ַק ֵּבל ַא ַחר כָּ ְך ַה ִּגילּוי ָּגדֹול ַהנַ "לַ .מה ֶּש ֵּאין כֵּ ן ָּאנּוֶּ ,שכְ ָּבר נִּ ַ
יתן לָּ נּו
קֹודם ֲחצֹות ַדוְ ָּקא?
ּומ ְצֹות – ִּאם כֵּ ן ַמהּו ִּענְ יַ ן ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה זֹו ְד ֶּ
תֹורה ִּ
ַה ָּ
ּומ ַשנֵּ יַ :
אֹותּה לִּ ְפנֵּ י
"על שּום ֶּשֹּלא ִּה ְס ִּפיק כּו'" – ֵּפירּושַ :ד ֲאכִּ ילַ ת ַמ ָּצה ֶּשלָּ נּוַ ,אף ַעל ִּפי ֶּש ָּאנּו אֹוכְ לִּ ים ָּ
ְ
ֲחצֹות ַדוְ ָּקאִּ ,מכָּ ל ָּמקֹוםֵּ ,אין ָּה ִּענְ יָּ ן וְ ַה ַה ְמ ָּשכָּ ה ַרק ִּמ ְב ִּחינַ ת ַ
ּומ ְד ֵּר ַגת ַמ ָּצה ָּהא' ִּבלְ ַבדֶּ ,אלָּ א ֶּשנִּ ְמ ָּשְך

ַ ,"ּו"מֹורא ָּגדֹול
ַ ָּבּה ַגם כֵּ ן ִּמ ְב ִּחינַ ת
"עד ֶּשֹּלא ִּה ְס ִּפיק
ָּ
 ֶּש ִּהיא ְב ִּחינַ ת ַה ִּביּטּול,'ּומ ְד ֵּר ַגת ַה ַמ ָּצה ַהב
 ֶּשהּוא ִּגילּוי אֹור ֵּאין־סֹוף,"יהם ֶּמלֶּ ְך ַמלְ כֵּ י ַה ְמלָּ כִּ ים ְּוג ָּאלָּ ם
ֶּ ֵּ"שנִּ ְגלָּ ה ֲעל
ֶּ  וְ הּוא ִּמ ְב ִּחינַ ת ַה ִּגילּוי,"לְ ַה ְח ִּמיץ
ַ  ֶּש ִּגילּוי וְ ַה ְמ ָּשכָּ ה זֹו נִּ ְמ ָּשְך לָּ נּו ְב,ָּברּוְך־הּוא ֶּשלְ ַמ ְעלָּ ה ַמ ְעלָּ ה ֵּמ ִּה ְש ַתלְ ְשלּות
 ִּמ ַּט ַעם,"מ ָּצה זֹו" ַגם כֵּ ן
.ַהנַ "ל

The Bottom Line
Matza in our spiritual service of G-d means Bitul (selflessness).
When the Jewish people were getting ready to leave Egypt, they had the Bitul and the
Faith to listen to G-d, putting aside their own understanding.
Although this is a great level on its own right, this Bitul cannot compare to the Bitul
which they felt when G-d revealed himself after midnight.
Back then they needed a special G-dly revelation to feel this true sense of selflessness.
However, after G-d gave us the Torah, we can reveal G-d through our observance of
Torah and Mitzvot. That is why our Matza which we eat before midnight is just like the
Matza which the Jews ate after midnight.
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