בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק י"ח ,בהעלותך ג' – פסח שני "רגל בפני עצמו"
נקודת השיחה :פסח ראשון ושני בגדרם הם ב' ענינים שונים ולכן נק' פ"ש רגל בפני עצמו.
אבל הם קשורים זל"ז שהרי בשניהם יש ענין התשובה.
פסח ראשון

פסח שני

1

החילוק בכללות

ע"פ סדר התורה – בזמנו

שלא ע"פ סדר התורה – שלא בזמנו .אעפ"כ א"א בטל
קרבנו אלא אפשר לתקן

2

צדיקים ובע"ת

עבודת הצדיק בדרך הישר

עבודת הבעל תשובה – התורה נותנת האפשריות לתקן
העבר ולמלא החסר

3

מצב בנ"י בפעם הא'

כקטן שנולד ,או גר שנתגייר ,בלי
עבירות ,ועם מצוות (מילה ופסח)

היו טמאים לנפש אדם ,והי' עבודת התשובה* :וידוי – אנחנו
טמאים לנפש אדם; בקשת תיקון החסר – למה נגרע וגו';
תיקון בשלימות – הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בנ"י

4

המעלה בבע"ת

הצדיק עובד בדברים שבקדושה
(המותרים) ,אבל לא עם דברים
האסורים ,שהוא רק דוחה אותם.

עבודת הבע"ת הוא להפוך זדונות לזכיות ,שעובד גם עם
דברים האסורים( .ויש בזה ב' מעלות :הצמאון ,שמגיע למע'

5

הכח דתשובה

מצד סדר השתלשלות ,גם מצד
תורה ("שאלו לתורה") אין מקום
לתשובה (שלכן א"א להפוך זדונות)

מצד למע' מסדר השתלשלות ("שאלו להקב"ה  . .יעשה
תשובה ויתכפר לו) גם רע יכול ליהפך לטוב.

6

טענת למה נגרע

ולכן (שמצד סהש"ת אין מקום לתשובה
כנ"ל) הי' ס"ד אצלם ש"נגרע" ,ס'איז
פארפאלן

וע"י ששאלו להקב"ה ,למע' מהשתלשלות (למע' מתורה**),
הגיעו למקום שכחשיכה כאורה ,שמשם "איז ניט
פארפאלן" ,יש הענין דפסח שני

7

החילוק בפרטים :א'

חמץ אסור בבל יראה ,לפי שבעבודת חמץ ומצה עמו בבית ,לפי שבעבודת הבע"ת אפשר לברר
הרע ולהפכו לטוב
הצדיקים אין מתעסקים עם הרע

8

החילוק בפרטים :ב'

פסח שבעה ימים ,לפי שעבודת
פסח שני הוא יום א' ,לפי שעבודת התשובה הוא למע'
הצדיקים הוא בסדר והדרגה ,ובמס'
מסדר והדרגה ולמע' מהתחלקות*** ,בשעתא חדא – יש
שבעה ,ז' מדות דסדה"ש – יש קונה
קונה עולמו בשעה אחת
עולמו בכמה שנים

9

חודשים

 10אופנים בתשובה

חודש ניסן – המשכה וגילוי מלמע',
אבל זה רק דוחה את הרע ,ואינו
פועל זיכוך בר קיימא

מהשתלשלות כדלקמן )5-6

חודש אייר – העלאה מלמטלמ"ע שמבררים המטה ביותר
ואז הבירור הוא לתמיד( ,ולכן ספה"ע שייך בעיקר לחודש
אייר).

בעבודת התשובה יש ג' אופנים ,מתאים לג' השיטות בפסח
שני:
 .1תקנתא דתשובה ,שמיד מחכה לו התקנה דתשובה****
פ"ר כולל כל אופני עבודת הצדיקים – שייך לחטאים סתם.
גם תשובת הצדיקים ,ולכן (אף שהם ב'  .2תשלומין דתשובה ,שהאפשרות דתשובה באה מאוחר
עבודות שונות) אם יש הקרבה דפ"ר ,הרי
יותר – שייך ל"אחטא ואשוב" ,שבשעת מעשה אין לו תקנה
זה כולל גם פסח שני וא"צ להקריב עו"פ.
תשובה אבל (מאוחר יותר) דחק ונתחזק מקבלין תשובתו.
 .3רגל בפני עצמו – תשובת הצדיקים ,שאינה על חטאים
אלא דרך בעבודת ה'.

* וזהו הטעם שנצטוו על מצוה זו רק לאחרי ההתעוררות ובקשת למה נגרע ,לפי שתשובה באה ע"י התעוררות מלמטה למעלה.
** אלא שזה גופא נתגלתה ב(וע"י) תורה ,לפי שאורייתא וקוב"ה כולא חד.
*** וע"ד זה ששבועות הוא יום א' ,שהוא בבחי' הכתר שלמע' מהתחלקות.
**** ולכן יש דין שגם רשע צריך ללמוד תורה ,לפי שתורה נותנת מיד אפשרות לתיקון לכן יכול ללמוד תורה על סמך שמאוחר יותר יעשה
תשובה (ועיי' בפנים השיחה).

