
ב"ה

בשבועות שלפני פסח מקרצפים את הבית מכל פירור כדי שלא 
לאחר  ספורים  שבועות  אך  הפסח.  חג  במהלך  בחמץ  להיתקל 
ביותר! חשובה  למצווה  הופך  החמץ  השבועות,  בחג   –  מכן 

זה  נפשי  מהפך  איזה  ועל  החמץ,  על  שעובר  המהפך  פשר  מה 
מרמז בתוכנו.

מה הופך את החמץ – מֵחֵטְא למצווה?
>>

ב"ה

ספירת העומר

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' בנימין ע"ה בן – יבדלחט"א – הרה"ח ר' מני 
 מנחם מענדל שי' וואלף

שליח כ"ק אדמו"ר להנובר, גרמני'

נקטף במיטב שנותיו בדר"ח אייר, ה'תש"פ

 הוקדש ע" הרה"ח ר' גדלי' וזוגתו מרת חנה בתי' שיחיו
שם -טוב
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מקור 1  חומש ויקרא, פרק כ״ג, פסוקים ט״ו-י״ז
ַבע  שֶׁ נּוָפה  ַהתְּ ֶאת־עֶֹמר  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיוֹם  ת  בָּ ַהשַּׁ ֳחַרת  ִממָּ ָלֶכם  ם  ּוְסַפְרתֶּ
ים  רּו ֲחִמשִּׁ ְספְּ ִביִעת תִּ ת ַהשְּׁ בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ ְהֶייָנה׃ ַעד ִממָּ ִמימֹת תִּ תוֹת תְּ בָּ שַׁ
ִים  תַּ נּוָפה שְׁ ִביּאּו ֶלֶחם תְּ בֵֹתיֶכם תָּ ה ַלה'׃ ִמּמוֹשְׁ ם ִמְנָחה ֲחָדשָׁ יוֹם ְוִהְקַרְבתֶּ

ּכּוִרים ַלה'׃  ָאֶפיָנה בִּ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ רִֹנים סֶֹלת תִּ ֵני ֶעשְׂ שְׁ

מקור 2  ספר החינוך
מצוה שז - להקריב את לחם התנופה )שתי הלחם( בחג השבועות 

להקריב ביום חג השבועות לחם חמץ מן חיטה חדשה, וזה נקרא בכתוב 
)ויקרא כג, טז(: "מנחה חדשה". והם שתי ככרות, כמו שכתוב )שם, יז( 

"ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים".

והענין היה כן: שהיו מביאים שלש סאים חטים חדשות, ושפין אותן 
ובועטין בהן כדרך כל המנחות וטוחנין אותן... ולוקחין אותן ועושין 
מהן שתי חלות... ואורך כל חלה שבעה טפחים, ורחבה ארבעה, וגובהה 
ולמחר  טוב,  יום  מערב  אותן  ואופין  היו.  ומרובעות  אצבעות,  ארבע 

אחר הנפתן, היו נאכלות לכהנים כל אותו יום, וחצי הלילה.

<< הרבי 
איך החמץ הפך למצוה  

בין חג הפסח לחג השבועות ישנו הזמן דספירת העומר. והיינו, שבכללות 
ישנם שלשה זמנים: חג הפסח, ספירת העומר, וחג השבועות.

– הוא  – חמץ הוא דבר האסור, בספירת העומר  ביניהם: בפסח  והחילוק 
דבר הרשות, ובשבועות – הוא מצוה חיובית, שהרי שתי הלחם היה צריך 

להיות מחמץ דוקא1.

ולכאורה אינו מובן: אם חמץ בפסח הוא דבר האסור – איך יתכן שבשבועות 
נעשה חמץ ענין של מצוה )ששתי הלחם צריך להיות מחמץ דווקא?(

א. כיצד הופך החמץ מאיסור חמור למצווה?

1( אמור כג, יז. מנחות נב, ב.
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מקור 3  אור התורה, נביאים וכתובים ע׳ תתקעד
כי ההפרש בין חמץ למצה הוא: שהחמץ הוא בחינת ישות, שלכך הוא 
מוגבה בטבעו להיות עולה ומגביה. והמצה הוא מבחינת ביטול שאינו 

מגביה את עצמו כו'.

מקור 4  מאמרי אדמו״ר הזקן, על פרשיות התורה והמועדים, כרך שני, ע׳ תקנ״א
טעם  בו  יש  שבחמץ  שבלחם  למצה,  חמץ  בין  ההפרש  עיקר  וזהו 
שנקרא  המצה  לחם  אבל  כו',  טעם  בו  שיש  השכל,  בחינת  הממשיך 
לחם עוני שהיא בלא טעם כלל... והוא בחינת הביטול בכח מ"ה... וזהו 

שהמצה נקראת מיכלא דמהימנותא שלמעלה מן הטעם וד"ל.

מקור 5  לקוטי שיחות חלק א׳, פרשת אמור סעיף ט׳ )בתרגום ללה״ק(
בשעת יציאת מצרים היו בני ישראל שקועים במ"ט שערי טומאה, ולא 
היו כלים לאלקות, כמו שנאמר ואת ערום ועריה, אלא ש״נגלה עליהם 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא״ בכבודו ובעצמו והוציאם וחילץ 

אותם ממצרים. 

מלמעלה,  אור  גילוי  מצד  אלא  עבודתם  מצד  בא  לא  שהדבר  וכיון 
היו עדיין  זה שינוי בפנימיות, שהרי לא  גילוי  ממילא לא פעל בהם 
כלים לכך, ורק שמצד גילוי האור נמשכו לאלקות... והיינו שבשעת 
יציאת מצרים, לא נפטרו עדיין מהרע שבקרבם, שהרי הנפש הבהמית 

עדיין נשארה בתקפה.

ב.  מאמונה מקיפה למהפך פנימי
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מקור 6  לקוטי שיחות, חלק כ״ב ע׳ 35 )בתרגום ללה״ק(
וההסבר לכך הוא: חמץ מצביע על הגבהה והתנשאות, שזהו המקור 
לרע. ולכן בפסח, ביציאת מצרים, חייבים לברוח מן החמץ. ועד כדי כך 
ש״לא יראה״ ו״לא ימצא״. לעומת זאת בשבועות, לאחר כל העבודה 
כל שבע המדות של  הרוחנית של ספירת העומר, שבה מבררים את 
הנפש הבהמית לכל פרטיה )חסד שבחסד וכו'(, אז החמץ אינו סותר 
לעבודת ה', אלא להיפך: נמצאים אז במצב, שבאמצעות החמץ עצמו 
לנאמר  בדומה  המצוות,  ואת  התורה  את  לקיים  צריך,  ולכן  אפשר, 
ויגבה לבו בדרכי ה'. כי שיא המעלה הוא ״אתהפכא חשוכא לנהורא״, 
כשהופכים את החושך עצמו לאור, ולכן בשבועות צריך להיות דוקא 

״חמץ תאפינה״.

וביאור הענין2: חמץ – הוא ענין של ישות והתנשאות, טעם ודעת, היפך 
ענין המצה שנקראת "לחמא עניא", שאין בה התנשאות ואין בה טעם.

ולכן, בחג הפסח – מיד בצאת בני ישראל ממצרים – היה חמץ אסור, 
בהם  שהיה  דהיינו  קטנות,  בבחינת  האמונה  בהם  האירה  שאז  כיון 
ולכן  כלום,  בהם  היה  לא  עדיין  בפנימיות  אבל  בלבד,  וביטול  אמונה 

הטעם ודעת )שהוא ענין החמץ( שלהם – עדיין לא היה כדבעי;

ורק בחג השבועות, לאחרי שלימות העבודה דספירת העומר בבירור 
אזי   - קדושה  נעשו  ודעת  הטעם  עניני  שגם  כך,  בפנימיות,  המדות 

אפשר לעשות גם מהחמץ ענין של מצוה.

<< הרבי 
לאחר ספירת העומר אפשר להפוך החמץ למצוה

ודעת, היפך  – הוא ענין של ישות והתנשאות, טעם  וביאור הענין2: חמץ 
ענין המצה שנקראת "לחמא עניא", שאין בה התנשאות ואין בה טעם.

ולכן, בחג הפסח – מיד בצאת בני ישראל ממצרים – היה חמץ אסור, כיון 
שאז האירה בהם האמונה בבחינת קטנות, דהיינו שהיה בהם אמונה וביטול 
בלבד, אבל בפנימיות עדיין לא היה בהם כלום, ולכן הטעם ודעת )שהוא 

ענין החמץ( שלהם – עדיין לא היה כדבעי;

בבירור  העומר  דספירת  העבודה  שלימות  לאחרי  השבועות,  בחג  ורק 
המדות בפנימיות, כך, שגם עניני הטעם ודעת נעשו קדושה - אזי אפשר 

לעשות גם מהחמץ ענין של מצוה.

2( ראה גם לקו״ש חכ״ב ס״ע 31 ואילך, חל״ב ע' 136, ובהנסמן שם.
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<< הרבי 
מעלת חסידות חב"ד שהשכל יהפוך לאלוקות

זה  ענין  ישנו  אבל  בגשמיות,  הלחם  שתי  הקרבת  אין  הזה  בזמן  והנה, 
אמרו  לעיל:  הנזכרים  זמנים  בשלושה  האדם,  בנפש  הרוחנית  בעבודה 
חכמינו ז״ל3 "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
הגוף  היציאה ממיצר  ענין  להיות  והיינו שתמיד צריך  )היום4( ממצרים", 

ונפש הבהמית, שהוא ענין יציאת מצרים ברוחניות.

בחג  מצרים  דיציאת  הענין  )בדוגמת  העבודה  שבהתחלת   – בזה  והסדר 
ודעת שלו,  הפסח( חמץ הוא אסור, דהיינו שאין לחשוב כלל על הטעם 
איך ענין פלוני נראה בעיניו על פי שכל כו', שהרי שכלו עדיין אינו כדבעי, 

ולכן עליו להיות בתנועת ביטול וקבלת עול שלמעלה מטעם ודעת.

]וענין זה אינו רק בהתחלת העבודה ממש, אלא בכל מצב ישנו ענין שהוא 
בדוגמת התחלת העבודה, שהרי "בכל דור ודור )דהיינו בכל מעמד ומצב( 
בכל  ולכן,  ממצרים".  היום  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב 
מצב ישנה תנועה זו – שלא להתחשב בעצמו ובשכלו, וכנזכר לעיל5 שגם 

בעבודת הצדיקים צריך להיות העבודה דתשובה ויציאה ממציאותו[.

– הרי אף  והגבלות שלו(  )מהמצרים  יצא מ"מצרים"  אמנם, לאחר שכבר 
קדושה  )היינו,  חיובית  מצוה  מהחמץ  לעשות  עדיין  יכול  אינו  אז  שגם 
דהיינו   – הרשות  דבר  אלא  האסור,  דבר  כבר  זה  אין  מקום,  מכל  ממש(, 
שעליו להתחיל לחשוב על פנימיותו ועל מציאותו שלו )שהוא ענין החמץ 

שבו(, שיהיו באופן המתאים לקדושה.

ועד שבגמר ותכלית העבודה – אפשר )ובמילא – חייבים( לעשות מהחמץ 
פנימי,  בירור  ידי  על  לאלקות,  כלי  ממש,  קדושה  של  ענין  ודעת(  )טעם 

שהוא תכלית שלימות העבודה.

ג. שלושה שלבים ביציאת מצרים האישית

3( פסחים קטז, ב )במשנה(.
4( תניא רפמ"ז.

5( ס״ח.
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והרי זוהי מעלת תורת חסידות חב״ד – שאין מסתפקים בהענין ד״צדיק 
באמונתו יחיה"6, אלא השכל עצמו נעשה כלי לאלקות.

 משיחת שיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, בלתי מוגה.
תו"מ ה׳תשי״ד ח"ב ע' 942

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 6

2( ראה גם לקו״ש חכ״ב ס״ע 31 ואילך, חל״ב ע' 136, ובהנסמן שם.
6( חבקוק ב, ד. וראה לקו״ד ח״א קמא, ב. ועוד.


