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מאמרי פסח

קרבן פסח )ב(

על מצות ומרורים

תמיהה בדרגת קדושת קרבן הפסח

יהדותינו שהרי  יש לתמוה בענין קרבן הפסח, דמצד אחד הרי הוא משמש שורש לכל  הנה 
ועבדיו  זכריו  שמילת  יתירות  חומרות  מצינו  בו  רק  ולכן  ה',  לעם  להיות  נבחרנו  זה  בקרבן 

היה  כן  ואם  באכילתו,  אסור  שבשמים  לאביו  מעשיו  שנתנכרו  ומשומד  באכילתו,  מעכבת 

לכאורה צריך להיות שקרבן הפסח יהיה בקדושה יתירה יותר מכל הקרבנות, ואף יותר מקדשי 

קדשים, אולם באמת אינו כן אלא הינו קדשים קלים, ודמו ניתן רק בשפיכה אחת כנגד היסוד 

ואין בו אפילו מתנות, )ונשנה בסוף הקרבנות בפרק איזהו מקומן( הלא דבר הוא.

הפסח מסמל את העליה מתוך השעבוד

גלותינו  מתוך  נלקחים  אנו  שבו  המצב  את  מסמל  פסח  דקרבן  לומר:  יש  הדברים  ובביאור 
רואים  שאנו  וכמו  לגאולה,  ומשעבוד  לאורה  מאפילה  יוצאים  אנו  ידו  ועל  עולם,  לגאולת 

בפרשת ברית בין הבתרים שהראה הקב"ה לאברהם אבינו בחלום הלילה את גלותן של ישראל 

עד שנפלה עליו חשיכה ואימה גדולה, ואז הראהו את האש העוברת בין הבתרים שהיא מסמלת 

את הגאולה כמו שנאמר לו מיד ש"גם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי - ואחרי כן יצאו ברכוש 

גדול" )בראשית טו יד( וכן היא צורת קרבן הפסח איך שמתוך החושך והאפילה אנו נגאלים להיות 

לגיונו של מלך.

מצבם של ישראל ביציאת מצרים

ואהרן  זרות,  עבודות  עבדו  במצריים  ישראל  שעם  כ'(  )פרק  יחזקאל  נבואת  בפסוקי  וכמבואר 
ימי  בשלשת  ישראל  של  רובם  מתו  ולכן  בקולו,  שמוע  אבו  ולא  פניהם  על  הוכיחם  הכהן 

לכלותם  רצה  והקב"ה  לעונש  ראוין  ג"כ  היו  ליגאל,  אלו שנשארו  עוד אלא אף  ולא  אפילה, 

חמתו  שפך  שאז  ראשון  בית  חורבן  עד  שנה  מאות  תשע  עליהם  כעסו  שכבש  אלא  בחמתו, 

עליהם כמבואר כל זה בפסוקים שם וברש"י שם, וכמו שידוע בזה שהיו במ"ט שערי טומאה 

בגילוי  גדול  לאור  והביאם  והחשיכה  האפילה  מתוך  דייקא  הקב"ה  גאלם  הכא  ואפילו  וכו', 

שכינתו עליהם בתוך גילולי טומאת מצרים.
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בהא דקרב לאחר התמיד דייקא

ולכן זמן הפסח הינו לאחר התמיד של בין הערביים, וכבר מטו בה משמיה דרבנן )מתורת בריסק( 
דההבנה בזה היא: שקרבן הפסח הינו באמת קרבן שזמנו בלילה, אלא מכיון שיש דין שאין 

שוחטין בלילה לכן קבעוהו לישחט לאחר התמיד של בין הערביים, שאז כאילו כבר מתחיל 

הלילה ]והארכנו בזה טובא בספרינו מכון שבתך ח"ב מאמר שני זמנים דהלילה[ ולהנ"ל היינו 

לאחר  דייקא  זמנו  ולכן  יום,  לאור  נהפך  שהלילה  איך  דייקא  לבטאות  צריך  פסח  הקרבן  כי 

זמנם של כל הקרבנות, כי מתוך הלילה שהאיר כאור יום בליל יציאת מצרים באנו אחר כך אל 

המנוחה ואל הנחלה להיות מקריבים את כל הקרבנות באור היום.

על מצות ומרורים

הרי שקדושתו הינה רק קדשים קלים, ולא עוד אלא שבא בטומאה כשרוב הציבור  וממילא 
טמאי מתים, כי בכך מתבטא שהקב"ה לוקחינו לעם מתוך החושך והשעבוד, ולכן אנו אוכלים 

ניכר  את הפסח דייקא על מצות ומרורים שהם המסמלים את העוני וקושי השעבוד, כי עי"ז 

איך שהוציאנו מעבדות לחירות ]וראה עוד בהערה א[.

הפכיות הפסח מהעולה

ולכן נראה שהפסח הינו הקרבן ההפוך ביותר מקרבן העולה, כי העולה הינה כליל לה', ואילו 
הפסח עיקרו בא דייקא לאכילה יותר מכל שאר הקרבנות שעיקרם בזריקת הדם )פסחים עו:(, וזה 

משום שקרבן הפסח הינו מה שהקב"ה נותן לנו לאכול משולחנו ובזה הוא מראה לנו שבחר 

בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, ואח"כ יש לנו כח להביא קרבנות במזבח ה' ולהעלות לפניו 

מדמינו ומחלבינו.

הפסח אינו בין תמידי העולות

ולכן הפסח אינו קרב קודם התמיד, כי הוא אינו בכלל כל הקרבנות הקרבין בין שני התמידים 
זה  וממילא מצד  יתברך  נותן לבורא  כי כל הקרבנות מבטאים את מה שהנברא  שהם עולות, 

ה'עולה' היא שלימות המעלה מכל הקרבנות בהיותה כליל לאישים, משא"כ הפסח הינו קרבן 

בפני עצמו שאינו ממין כל הקרבנות, כי בו בחר בנו מתוך החשיכה ונתגלה אלינו בזה שירד 

אלינו להאיר לנו בחשיכה לגאלינו, במורא גדול שזו גילוי שכינה, ולכן ירד אלינו עד למקומות 

הנמוכים ובחרנו להיות לו לעם אפילו בשפלותינו ונתן לנו לאכול מן הפסחים אשר הגיע דמם 

על קיר מזבחו לרצון.

א והנה נחלקו הראשונים בשיטת הלל שהיה כורך בזמן המקדש, האייך היה כורך דהרמב"ם ס"ל שהיה כורך רק מצה ומרור, 

ואח"כ היו אוכלין את בשר החגיגה ולבסוף היה הפסח נאכל לבדו על השובע, ומכיון שתחילת הסעודה היתה המצה ומרור הרי 

זה נחשב שהפסח נאכל עליהם, ואילו שאר ראשונים ס"ל שבסוף הסעודה היה הלל כורך כאחד את הפסח עם המצה והמרור 

יחדיו. ועכ"פ לשני השיטות הרי נקרא הפסח שנאכל עם המצה והמרור, כי מכיון שאכילתו על השובע ממילא על ידי שאכלו 

את המצה והמרור הרי זה נקרא שאכילתם כאחד.
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מאמר חג החמלה והרחמנות

פרק א' - חג החמלה

פסח היינו חמל

הנה פירוש תיבת "פסח" היינו רחמנות, כמו שתרגם אונקלוס על הפסוק )שמות יב יג( "ופסח ה' 
על הפתח" "ויחוס ה' על תרעא" )וכן בכל מקום שנזכר פסח, וכן בתרגום יונתן, ומכילתא( וברש"י שם הביא 

"ופסח - וחמל וי"ל ודלג" )וע"ע ברש"י פסוק יא ב( והיינו שהפירוש הפשוט לתיבת "פסח" 

היינו חמלה, ובש"ך עה"ת )ויקרא כג ה( כתב דפסח בא"ת ב"ש הינו חו"ס. ולפי זה היינו דפסח 

הינו חג שבו נתגלה רחמנותו יתברך על בני ישראל.

קפיצת הרחמנות

ואילו הפירוש הידוע דפסח היינו מלשון קפיצה ודילוג הינו כבר פירוש שני, ויש לבאר בזה 
דכל רחמנות היינו קפיצה ודילוג מעבר לשורת הדין, כי שורת הדין הינה שיקוב הדין את ההר 

ועל ידי מידת הרחמים נעשה דילוג וקפיצה לרחם לפנים משורת הדין.

בשפת האריז"ל

יתברך,  ג( שמידת אריך אנפין שבה מתגלית מידת רחמנותו  )ע"ח  בתורת האריז"ל  ]וכידוע 
הינה מדלגת על המוחין שהם החכמה ובינה ומגיעה מיד אל זעיר אנפין, כמו שרואים בצורת 

ז"א,  פרצוף  עמידת  תחילת  מקום  ששם  הטיבור  עד  ומגעת  ואמא  אבא  על  החופה  הדיקנא 

ולהנ"ל יבואר דהיינו משום שמידות הרחמים הינם בכח הדילוג. 

ולכן י"ג מידה"ר הינם כנגד י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם שרובם נדרשים באופן של דילוג 
וכגון גזירה שוה ואופני הדרשות של כלל ופרט וכו' כי שרשם במידות הרחמים שאינם נראים 

ב רש"י שמות )יב יא( פסח הוא לה' - הקרבן הוא קרוי פסח על שם הדלוג והפסיחה שהקב"ה מדלג בתי ישראל מבין בתי 

מצרים וקופץ ממצרי למצרי וישראל אמצעי נמלט ואתם עשו כל עבודותיו לש"ש )ד"א( דרך דילוג וקפיצה זכר לשמו שקרוי 

פסח וגם פסק"א לשון פסיעה:

ג ע"ח שער טז )פ"ו(, ואמנם סוד השפעה זו כבר ידעת כי הלא סוד דיקנא דא"א אינה מתלבשת כלל כי ארכה מהגרון עד טבורא 

דלבא ושם מתחיל ראש ז"א נמצא כי מגיעין שערות אלו עד שערות דז"א ועל ידם נמשך השפעה לראש ז"א כנזכר באדרא א"כ 

נמצא כיון ששיעור קומת או"א הם מהגרון עד טבורא דלבא דא"א ודיקנא דא"א נמשכה עד הטבור דיליה א"כ נמצא דהאי 

דיקנא חפיא על או"א כי אינו מתלבש בהם כנ"ל נמצא חופף עליהם ואינון אתכלילו ביה וכו'.
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מידות  הדילוג שבו מתגלים  סוד  ידי  על  אלא  הדין  דהיינו מצד שורת  הראות  לעין  בפשטות 

הרחמים[.

מצבם הירוד של ישראל ביציאת מצרים

להבין גופא דעובדא היכא הוה, יש להביא דברים נוראים המפורשים בנבואת יחזקאל  וכדי 
)בפרק כ'(, ששם מתאר הנביא את מצבם האמיתי של ישראל במצרים,  איך שכל הימים שהיו 

דבריו  ולא שמו  ותוכחה  נביאות  הוכיחם בדברי  ואהרן הכהן  זרות,  עבודות  עובדים  היו  שם 

על ליבם, ולכן מתו רובם של ישראל בשלשת ימי אפילה שהיו במכת חושך, ויצאו רק אחד 

וי"א אחד מחמש מאות, ולא עוד אלא אפילו אלו שכן זכו לצאת ממצרים, לא היו  מחמשה 

כאחיהן  למות  ראוין  היו  דין  פי  על  כי  עליהם,  שנתגלתה  יתברך  רחמנותו  לולי  לכך  ראוין 

שמתו, רק הקב"ה כבש כעסו מעליהם ועשה להם נס מחמת שמלו עצמם והיה להם הזכות של 

דם פסח ודם מילה.

אף את הפסח לא עשו רק לבסוף

ולא עוד אלא שמובא במדרש שאף כשכבר הגיע זמן עשיית הפסח לא עשו ישראל את הפסח 
עד שמשה עשה את פסחו והקב"ה הוריד לפסחו ריח גן עדן והגיע ריחו אל אפיהם, ומחמת 

כן מלו עצמם מיד, ]ועיין באוה"ח הקדוש ד, שהקשה על פי דברי המדרש הללו, דהלא הפסח 

אינו נאכל אלא למנוייו וא"כ האיך היו יכולין לאכול מפסחו של משה ומתרץ שריח הגן עדן 

הגיע גם לפסחיהם וכו'[ עכ"פ מבואר מזה איך שהיו ישראל בשפל המדרגה ובחוסר אמונה 

מרוב שנות השעבוד ומרוב הקושי שהיה בו, ולכן אמר הקב"ה ליחזקאל שבאמת היה ממיתם 

בחמתו, אלא שחמל ופסח עליהם ודילג להם את שורת הדין ובחרם לו לעם.

לשון נבואת יחזקאל

ונביא קצת מלשון הנביא שם )יחזקאל כ ה - י( "ואמרת אליהם כה אמר אדני אלקים ביום בחרי 
ה'  אני  לאמר  להם  ידי  ואשא  מצרים  בארץ  להם  ואיודע  יעקב  בית  לזרע  ידי  ואשא  בישראל 

זבת  להם  תרתי  ארץ אשר  אל  מצרים  להוציאם מארץ  להם  ידי  נשאתי  ההוא  ביום  אלהיכם: 

ד אור החיים )שמות יב מג(, וראיתי מדרש רבותינו )שמו"ר יט ה( שהוציא ה' רוח מגן עדן ובשם פסחו של משה ונתקבצו כל 

ישראל ואמרו לו משה רבינו בבקשה האכילנו מפסח שלך, ]היה אומר הקב"ה[ )א"ל( אם אין אתם נימולים אין אתם אוכלים 

דכתיב זאת חקת הפסח וגו' מיד נתנו עצמן ומלו וכו' ע"כ, הנה לפי מדרש זה לא קשה למה לא אמר דבר וגו' או לאמר, כי 

פרשה זו למשה ולאהרן נאמרה וצוה אותם כל בן נכר וגו', ואחר שבאו ישראל לצד אכילת פסחו של משה המבושם מלו עצמם:

כן כדי שימולו  ואולי שאמר להם   - נאכל אלא למנוייו  והלא אין הפסח  יכול ליתן להם מפסחו   וקשה לדברי המדרש איך 

וכשימולו יהיה כמו כן פסחיהם כפסחו של משה מבושם וראיתי ראיה לדברי המדרש שלא רצו למול, ממה שאמר ביחזקאל )כ 

ח( וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי וגו' ואמר לשפוך חמתי עליהם וגו' בתוך ארץ מצרים, הרי שלא קבלו עשות מצותיו יתברך:
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חלב ודבש צבי היא לכל הארצות: ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים 

אל תטמאו אני ה' אלהיכם: וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליכו 

ואת גילולי מצרים לא עזבו ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים: 

לעיניהם  אליהם  נודעתי  אשר  בתוכם  המה  אשר  הגוים  לעיני  החל  לבלתי  שמי  למען  ואעש 

להוציאם מארץ מצרים".

דברי רש"י שם

זו כבושה לפני המקום קרוב לתשע  - הרי שהיתה שנאה  שם "ביום בחרי בישראל  וברש"י 
מאות שנה משהיו במצרים עד יחזקאל והיתה אהבתו מחפה עליהם ועל ידי שהיו עתה מרבים 

לפשוע נתעוררה ועל זה נאמר שנאה תעורר מדנים וגו' )משלי י(:  ואומר אליהם - אהרן ניבא 

להם נבואה זו קודם שנגלה הקב"ה על משה בסנה וזהו שנאמר )שמואל א ב( לעלי הנגלה נגלתי 

וימרו בי הם הרשעים רובם של ישראל שמתו בשלשת  וגו':  אל בית אביך בהיותם במצרים 

ימי אפלה כמו שנאמר וחמושים עלו בני ישראל וגו' )שמות יד( אחד מחמשים ויש אומרים אחד 

להוציאם  והבטחתים  להם  שנודעתי  מאחר  שמי  יתחלל  שלא   - החל  לבלתי  מאות:   מחמש 

בידו  יכולת  מבלתי  אויביהם  אומרים  היו  משחיתם  הייתי  אילו  עמי  שהם  מצרים  והכירו 

להוציאם".

שורש לדברי האריז"ל

לא  מאות  חמש  מן  האחד  או  מחמשה  האחד  שהם  שיצאו,  המעט  מן  המעט  שאף  לנו  הרי 
היו במדרגה גבוהה אלא עליהם אמר הקב"ה "לשפוך חמתו עליהם ולכלותם במצרים" וכבש 

כל  כי  החמלה  חג  היינו  הפסח  חג  מדוע  מובן  ובזה  שנה,  מאות  לתשע  קרוב  כעסו  הקב"ה 

הצלתם ממצרים היתה רק מצד חמלתו של הקב"ה, וזה מה שכתב האריז"ל שבליל פסח באו 

המוחין באו המוחין בדרך דילוג וקפיצה, ולא היו ראוין לכך ולכן מיד אח"כ נסתלקו המוחין 

אירע  הפסח  שנס  וזהו  ישראל,  של  הירוד  מצבם  כפשוטו  מובן  הללו  יחזקאל  ובפסוקי  וכו', 

בלילה בזמן החשכות בחצות וכו' .

מוסר השכל

רוחו  קוצר  את  בראותו  בקרבו  רוחו  יתייאש  לבל  לנפשו  השכל  מוסר  האדם  יקח  ומכאן 
בנו  בחר  שהקב"ה  לדעת  אנו  צריכים  כי  הזמן,  וטרדות  הקשה  העבודה  עול  מחמת  באמונה 

ישראל  לבני  מדבר  משה  וכשהיה  מעט,  מן  מעט  ובהיותינו  ממש,  המדרגה  בשפל  בהיותינו 

ומבשרם על בשורת הגאולה היה בעיני רובם ככולם לחוכא ואטלולא, כי לא האמינו רובם של 

ישראל בגאולה, ואף אלו שקצת האמינו לא היתה אמונתם חזקה כמו שהבאנו לעיל מדברי 



-מ-

המדרש שלא עשו את קרבן הפסח, ולולי רחמיו יתברך היו כלין במצרים, ואפילו הכא בחרם 

הקב"ה מתוך כך לעם על ידי קצת אמונה שהיה להם בתוך גלותם.

לכתך אחרי במדבר

ולא עוד אלא שהעיד עליהם הכתוב )ירמיה ב ב( "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה" כי דייקא מתוך החשכות הזו, הרי שיציאתם למדבר נחשבת 

להם מסירות נפש ממש, והבן הדברים לעובדא ולמעשה.

פרק ב' - פטר רחם

מכת בכורות סיבה לקדושת הבכורות

ישראל, כמבואר  בכורי  וסוד קדושת הבכורה שנתקדשו בה  בכורות,  סוד מכת  יובן  ומעתה 
בפסוקי פרשת "קדש לי" שקדושת הבכורה באה מחמת שניצלו בכורי ישראל ממכת בכורות  

- "ויהי כי הקשה פרעה לשלחינו ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם עד בכור בהמה 

על כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה" )שמות יג יב(.

המקום והרחמנות שברחם

דהנה כתב הרמ"ע מפאנו )בעשרה מאמרות ועוד מקובלים ה( ש"רחם" היינו מלשון רחמנות, 
וביאור דבריו ז"ל, דהנה חסד היינו נתינה והשפעה, משא"כ רחמים היינו שילוב של חסד ודין 

יחדיו, כי הרחם הינו חדר שבו נמצא הוולד ובו הוא נתגדל עד היותו ראוי לצאת לאויר העולם, 

וכיון שכך אי אפשי לאם רק להשפיע לו, אלא היא צריכה ג"כ דין וכח של גבולות בכדי שלא 

תהיה ההשפעה קלקול, וכמו שבצאת הוולד לאויר העולם אינו ראוי לאכול כל דבר אלא האם 

צריכה להגבילו ולתת לו רק מאכלים הטובים לו לפי ערכו ויכולתו, וזהו הנקרא "רחמים" שזו 

השפעה עם גבול ראוי.

של  הגבול  שהם  ומחיצות  קרקע  בו  יש  ומקום  לוולד,  ראוי  ומקום  'חדר'  היינו  הרחם  כי 
ההשפעה, כי רק בכח הגבול נעשה מהשפעה זו בנין עדי עד, משא"כ חסד ללא גבול הרי זה 

יכול להיות ג"כ נזק, כשאין זה לפי מידת המקבל.

ה מבוא לחכמת הקבלה )ח"א ש"ג פ"ג(, ומלת רחמים נגזרה מלשון רחם המקבל ומקבץ הטפה מהאב בתוכו, כך הרחמים 

מקבלים החסד בתוכם ומשוים החסד עם הדין, כדברי הרמ"ע ז"ל שם. ועוד, שהחסד הוא מצד הנותן ואין כאן שום ענין של 

המקבל, כי הנותן ברצונו יתן וברצונו יפסיק מלתת. אבל הדין הוא מצד המקבל, ואין כאן ענין של נותן, ואם זכה יקבל בהכרח, 

ואם לאו - לא. והרחמים - חבור ויחוד שניהם:



-ט-    ר/רפספ רמגרהמפלהרוה מפנות

כי מרחמם ינהגם

וכמו שכתב רביה"ק )ליקומ"ת ז(, "כי מרחמם ינהגם )ישעיה מ"ט( היינו מי שהוא רחמן, הוא יכול 

וגזלנים  רוצחים  על  או  על רשעים  כי  עם הרחמנות,  להתנהג  איך  לידע  וצריך  מנהיג.  להיות 

של  תינוק  על  לרחם  יוכל  אזי  הרחמנות,  עם  להתנהג  איך  יודע  שאינו  מי  וכן  לרחם.  אסור 

ארבעה ימים, ליתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה, כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי 

חלב דוקא. על כן צריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריכין לרחם לתן לו חלב 

דייקא, ולגדול מאכל הצריך לו, וכן על כל אחד ואחד צריכין לרחם במה שצריך לו".

בהא דעמידת המלכות במקום התפארת

כי  המלכות,  עמידת  התחלת  מקום  הינו  שם  הרחמים,  מידת  שהיא  התפארת  במידת  ]ולכן 

הרחמנות צריכה גבול וממילא נעשה עי"ז מקום שבו הגדול מכיל ומחזיק את הקטן כאמא זו 

המכילה בקרבה את וולדה, וממילא כיון שנעשה מקום ובית ממילא מתחלת קומת המלכות 

שהיא בבחינת ביתו זו אשתו, כי ע"י רחמנותו הרי הוא יכול להיות "בעל" הבית, ולנשא את 

נקודת המלכות ובירוריה[.

פטר רחם היינו פתיחת הרחמנות

ודאתאן להכא יובן סוד נפלא, והוא: דבליל פסח היה ליל "פטר רחם" היינו פתיחת הרחמנות, 

שבו נולדו בני ישראל להיות "בני בכורי ישראל" ונתקדשו בקדושת הבכורה, ולעומתם מתו 

כל בכורי מצרים, וכל זה היה רק על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו, כי "מפתח של חיה הוא בידו 

של הקב"ה" )תענית ב:( ולכן היתה מכת בכורות לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף אלא על ידי 

הקב"ה בכבודו ובעצמו.

ולא עוד אלא אותו מכה שהיתה נגוף למצרים היתה רפוא לישראל, כי בזה שנתגלה בכורתם 

של ישראל ממילא נתבטלה כל בכורתם של מצרים ואליליהם.

וכל זה היה בשעה שפסח ודילג הקב"ה על בתי בני ישראל וריחם וחמל עליהם, שברגע זה 

דברי  וידועים   [ ישראל  ולארץ  למקדש  השורש  שזה  פסחיהם  אכילת  של  המקום  את  קיבלו 

זהו ממידת  כי  )שמות יט( שזכו לעוף בכנפי נשרים לירושלים לאכילת פסחיהם[  יונתן  התרגום 

הרחמנות שנעשה על ידה "רחם" ומקום לוולד החדש שהם עם ישראל.
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סוד איסור היציאה ממקום הפסח

ולכן היו ישראל צריכים לאכול את הפסח במקום מוגדר וחתום בדם במשקוף ובשני המזוזות, 
ולא עוד אלא שהוזהרו שלא להוציא מחוץ לבית מן הפסח ושלא יצאו מפתח ביתם עד בוקר, 

הרחם  שזה  מוגדר  ב"מקום"  להיות  צריכים  היו  ממילא  הרחמנות  היינו  שהפסיחה  מכיון  כי 

דקדושה שהוא המקום החדש שנולדו אליו כלל ישראל ובו הוצאו מכור הברזל ממצרים. וכבר 

כי  עיי"ש,  אכילת הפסח"  "מקום  אכילת הפסח במאמר  לגבי  בסוד חשיבות המקום  הארכנו 

ד"ת עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר.

******



-יס-    ר/רפספ רהלילהרהזהרפללרפלילות

מאמר הלילה הזה מכל מלילות

פרק א' – משמרות הלילה

כל הלילות שרשם בליל שימורים

הנה  הלילה הינו זמן ההסתרה והדינים, ובזמנים מיוחדים ניתנו לישראל הארות נפלאות בתוך 

זמן הלילה ומשם כל כוחינו בגלות הארוך הזה הדומה ללילה, וכמו"כ ישנם מצוות מיוחדות 

השייכות ללילה כמו קריאת שמע של ערבית ושריפת שיירי הקרבנות ושמירת המקדש הנעשית 

וכל אלו שרשם  ידה מכלים את המזיקים,  וכן מצוות קריאת שמע שעל המטה שעל  בלילה, 

בליל שימורים זה שנשתנה למעליותא מכל הלילות, ונתגלו בו האותות הגדולים ונעשינו בו 

לעם וכמו שיתבאר.

בלילה הקב"ה שואג כארי

הנה מבואר בגמרא )ברכות ג.( "תניא רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר 

ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי שנאמר ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו 

נוהו וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית  שאוג ישאג על 

תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה" ויש להתבונן מדוע נמשל הקב"ה בשאגתו על 

הגלות לארי.

הביאור בזה בפשטות

ובפשטות הביאור בזה, כי הארי הינו מלך החיות, ומלכותו מתבטאת בקולו, וכלשון הכתוב 

)עמוס ג ח( "אריה שאג מי לא יירא, ה' אלוקים דיבר מי לא ינבא" ולא עוד אלא שכתבו המפרשים 

שם שעל ידי קולו בלבד לוכד כל החיות הנמוגים מפחד קול האריה, ולכן נמשל הקב"ה שהוא 

מלך מלכי המלכים לארי, ולכן נמשלת שאגת מלכותו לשאגת הארי )רבינו בחיי ו(.

ו רבינו בחיי )שמות יט יח( וכן הכתוב המשיל את הקב"ה לאריה שנאמר )עמוס ג, יח( אריה שאג מי לא יירא ה' אלהים דבר 

מי לא ינבא, והענין לפי שאין לנו בכל בעלי חיים גופניים יותר גבור ממנו וכדי לשבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע, ועל 

כיוצא בזה אמרו חז"ל )ברכות לא ע"ב( דיברה תורה כלשון בני אדם:
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אש הרבוצה כארי

אולם יש בזה עוד נדבך עמוק, והוא: דהנה מבואר בגמרא )יומא כא:( שבזמן בית ראשון היתה 
האש  היתה  מקום  של  רצונו  עושין  שהיו  ובזמן  הקרבנות,  את  לאכול  השמים  מן  אש  יורדת 

רבוצה כארי, וזה היה סימן לקבלת אשה ריח ניחוח הקרבנות לנחת רוח כלפי מעלה כביכול.

המחכים בבנין אריאל

ולכן  וצר מאחוריו  הינו בצורת אריה, שהוא רחב מלפניו  בית המקדש  עוד אלא שבנין  ולא 
קוראו הכתוב "אריאל", כמבואר במשנה )מידות ד ז( "וההיכל צר מאחריו, ורחב מלפניו, ודומה 

לארי, שנאמר )ישעיה כט(, הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד, מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו, 

אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו".

הארי רחב מלפניו

כי זה שהארי רחב מלפניו הינו בעיקר מפאת גודל ראשו וריבוי שערותיו העוטפים את ראשו, 
ראשו  על  וככתר  כנזר  שערות  לו  יש  ולכן  החיות,  לכל  ראש  בהיותו  מלכותו  על  מורה  שזה 

]והשווה לזה מה שמצינו בלשון הכתוב לגבי נזיר ששערותיו הינם נזר על ראשו, והארכנו בזה 

במכון שבתך ח"ב מה ענין הוראת השערות לכתר[.

וכמו  ומורא  חת  ללא  ממלכתו  כסא  על  בניחותא  היושב  כמלך  צורתו  הרי  יושב  וכשהארי 
שמעיד הכתוב על ישראל )בראשית מט ט( "כרע רבץ כארי וכלביא מי יקימנו".

גור אריה יהודה

)שם( "גור  עוד אלא שרק מלכי בית דוד הבאים מזרע יהודה שנמשל לארי, כמו שכתוב  ולא 
אריה יהודה מטרף בני עלית" הם הם היחידים שרשאים לישב בעזרה, כמו שאמרו חז"ל )יומא 

כה.( "אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד" כי הישיבה המורה על המלכות מתבטאת 

בצורת ארי הרובץ על מקומו.

שואג כארי

זה  כי  דיקא,  אריה  לשאגת  נמשלת  והגלות  ההסתרה  זמן  שהוא  בלילה  הקב"ה  שאגת  ולכן 
מבטא שעיקר השאגה הינה על חורבן האריאל שהוא בית המקדש הנמשל לארי ובו ירדה אש 

הרבוצה כארי להיות לגילוי של מלכותו יתברך שמו.
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משמרה ראשונה חמור נוער

הקיימת  הגלות  את  אופנים, שהם המבטאים  הינה בשלש  הקב"ה  לשאגתו של  הסימן  והנה 
כאן בבריאה שמחמתה יש את צער השכינה השואגת כארי, והנה משמרה ראשונה חמור נוער, 

המקובלים  בספרי  מבואר  אולם  הלילה,  בתחילת  בבריאה  השולטת  חמור  לקליפת  סימן  וזה 

)רמח"ל ז ועוד הרבה( דקליפת חמור הינה קליפת ישמעאל שנמתקה במקצתה על ידי אברהם 

אבינו שהשכים בבוקר "ויחבוש את חמורו" )בראשית כב ג( ולכן אנו רואים שהחמור נכנע לבעליו.

משמרה שניה כלבים צועקים

אולם במשמרה שניה כלבים צועקים, כי הם המסמלים את קליפת עשו, ובפרט בחצות לילה 
שאז עיקר הצער על גלות השכינה ולכן אז הינם צועקים, ועיקר הנס שהיה בזמן יציאת מצרים 

היה בזה שאפילו בזמן חצות לילה שאז זמן צעקת הכלבים, מ"מ לא צעקו כלום אלא אדרבא 

הכתוב )שמות יא ז( מעיד עליהם "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב את לשונו" וכמבואר בראשונים 

)חזקוני ח ועוד( שזה החידוש בזה שאף שזהו זמן צעקתם מ"מ לא צעקו.

ז פירוש הרמח"ל כתובים,והנה אומר, "בלילה", וכתוב, "בליל", כי שני חלקי הלילה, הראשונה קשה יותר, ואין צריך להמתין 

לעשות התיקונים בסוף הלילה בזמן המיתוק, אלא צריך לעשותה בראשותה. וזה נעשה בזמן הרשב"י, שהיתה תחלת הגלות. 

והנה אמרו חז"ל, שלש משמרות הוי הלילה, משמרה ראשונה חמור נוער, שניה כלבים צועקים וכו', והנה על כן אומר, "לראש 

אשמורות", כי צריך להתחזק על החמור הזה להכינו למשיח - "עני ורוכב על חמור". 

וזה הוכן כבר מאברהם, בסוד רמ"ח שלו, שנאמר בו, "ויחבוש את חמורו". ועל כן החמור משתעבד תחת האדם, שנאמר בו, 

"כשור לעול וכחמור למשוי", מה שאין כן בכלבים, שנאמר בהם, "הכלבים עזי נפש":

והנה החמור אמרו, חמור נוער, חמור - אחד, והכלבים הם שנים, ואינו אומר, כלב צועק, אלא כלבים צועקים. אלא בכאן יש 

סוד גדול, כי כתוב במצרים, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", והנה החמור זהו סוד החומריות, שלזה מתאוה הס"א. 

ולא זו בלבד, אלא כל תאותה - להתלבש בחומריות הזה, וזה סוד הצלמים, ועל כן צריך להכניע החמור הזה, כי הכלבים, אינם 

אלא התפשטות ממנו, והם שנים, בסוד עשו וישמעאל. וישמעאל נתקן מעט במצרים, שהוא סוד ישמעאל, ועל כן, "לא יחרץ 

כלב לשונו", כלב אחד. 

והנה על כן לבני ישמעאל לא יש צלמים, כי הכלב שלהם נכנע במצרים. אבל נשאר כלב אחר, והוא קליפת אדום, שנאמר בו, 

"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו", כי "בשר בשדה", זהו ]פסל מיכה[ שהוא בסוד, שדה אדום. והקב"ה לא 

היה רוצה שיהיה מזרע ישראל, וזהו, "לא תאכלו" - שלא יכלל בפנים. 

כי אע"פ שיצא לחוץ, עם כל זה, אם היה - אחד מן האומות, לא היה כל כך קלקול. ועל כן הוא אומר, "לכלב תשליכון אותו", 

והוא הכלב הנשאר בסוד עשו. וזהו "בשר", כי בו הס"א גברה מאד, עד שהיה לה רצונה, שהוא - להתגשם בבשר, ועל כן, 

"בשר בשדה טרפה לא תאכלו" - חומריות יותר קשה, בשר ממש: 

והנה צריך להכניע החמור שהוא במשמרה הראשונה - ליל, משמרה ראשונה חמור נוער, כדי שגם הלילה תהיה נכנעת, משמרה 

שניה כלבים צועקים. וגם משה נתחזק גם הוא על החמור הזה, "ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור", להכניע 

הכלב דמצרים. ולעתיד לבא מלך המשיח צריך גם הוא לרכוב על החמור, "עני ורוכב על חמור", להכניע הכלב דעשו. 

והנה הכלב הוא לוקק הדם, ואמרו, כלב - כלו לב, כי בודאי על כן הוא לוקק הדם הנולד בלב. והנה נגד החמור דקליפה יש 

חמור דקדושה, להכניעו. וזה, "יששכר חמור גרם", כי זה ענין ש"י עולמות שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק, כי אלו הם 

סור תיקון החומריות, וזה יששכר - יש שכר. כי אם לא כן הלא אמרו ג"כ, שלכל מצוה ומצוה יש עולם אחד. ועל כן מתחזקים 

על החמור להכניע הכלבים:

ח חזקוני על שמות )יא ז(, לא יחרץ כלב לשונו - מנהג הכלבים לנבוח אחר חצות לפי שהוא משמרתן כדאיתא בברכות שנייה 

כלבים צועקים ואלו ישכימו ומקלם בידם ולא ינבחו אחריהם.
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משמרה שלישית אשה מספרת

הסימן של משמרה שלישית שאז תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה הינו  ואילו 

כבר הסימן של סוף הלילה ותחילת היום כמבואר שם בגמרא, ואז כיון שכבר מאיר היום הרי 

זה סימן לאור הגאולה הקרבה ובאה ולכן אז זמן היחוד בבחינת אשה מספרת בעלה.

פרק ב' – עצמות הארי 

אש כארי ואש ככלב

)יומא כא:( שבזמן בית ראשון היה לבני ישראל סימן שנתקבל קרבנם על  מבואר בגמרא  והנה 

ידי שהיתה אש מלמעלה הרבוצה כארי יורדת לאכול את קרבנם, משא"כ בזמן בית שני היתה 

יורדת אש בצורת כלב, שזה סימן שלא נתקבל קרבנם, ויש להתבונן בסודן של דברים מעט מן 

המעט כמציץ מן החרכים.

עוני הכלב ומלכות הארי

הינם  אלא  יא(  נו  )ישעיה  שבעה  ידעו  לא  אשר  נפש  עזי  הינם  שהכלבים  בפסוק,  מצינו  דהנה 

צווחים "הב הב" וכל מציאותם חוסר ועוני כמו שאמרו חכמינו )שבת קנה:( "לית דעניא מכלבא", 

וכן אמרו )שם( "יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטין לפיכך שוהה אכילתו במעיו 

שלשה ימים" וכמו שנקטו חז"ל לגבי חמץ שרק מה שנפסל מאכילת כלב הרי שיצא מכלל שם 

'אוכל', כי הכלב מחמת שמזונו מועט הרי הוא אוכל כל מה שיש בו קצת אפשרות לעיכול, 

ולכן הכלב  יש בו טבע של שמירה, כי הוא סובב ללא הרף ומשחר למזון ונובח כל עוד רוחו 

בו, ולכן משתמשים בו לשמירה לסבוב סביב סביב.

)קידושין מ:( שהאוכל השוק דומה לכלב דייקא כי הוא זה אשר אין לו מנוח  בכדי אחז"ל  ולא 

לכף רגלו ושרוי בחיפוש ודאגה ללא הרף.
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וכמו  מקומו  על  רובץ  הוא  ולכן  ומפרנס,  הזן  המלך  שהוא  ממנו  ההיפך  הינו  האריה  ואילו 
}וע"ע  יקימנו".  מי  וכלביא  כארי  רבץ  "כרע  ט(  כד  )במדבר  הכתוב  מלשון  א'  בפרק  שהבאנו 

בליקומ"ת ז ט, בהא דדייקא על ידי המלכות והממשלה יש את הכח לפרנס[.

הארי כנגד העצמות והמח

ה"עצמות"  בבחינת  והוא  המח  כנגד  שהוא  הארי  שמעלת  איתא  )סג:(  זוהר  בתיקוני  והנה 
שבקרבן וזה שכנגדו הוא קליפת כלב, ולכן על ידי האש שהיתה יורדת בצורת אריה היה סימן 

הן  תמוהים,  והדברים  כלב,  בצורת  יורדת  שהיתה  באש  היה  מזה  וההיפך  הקרבנות,  לקיבול 

בשייכות הארי למח ולעצמות, והן בהבנת ההיפך של זה בכלב דייקא.

לשון הזוהר שהארי הינו כנגד המח

נש,  דבר  בגופא  רמיזין  אלין  קרבנין  "וכל  וזל"ק  )בתיקוניו(,  הזוה"ק  נביא את לשון  ובתחילה 
מוח"א וליב"א וריא"ה, אינון ארי"ה שו"ר נש"ר, קטרוגא דלהון כלב חמור נץ, טחו"ל מר"ה 

וכב"ד, דאינון משחי"ת א"ף וחמ"ה, מחשבה דא אדם, אית מחשבה טבא דחיוון טבין, ואית 

מחשבה בישא דחיון בישין, ומחשבא טבא איהו אדם טוב, ומחשבה בישא דא אדם רע בליעל, 

אדם להבל דמה".

כנגד המח יורד הארי מאש

לקבל מוח"א איהו ארי"ה דנחית למיכל קרבנין, ועליה אתמר ופני אריה אל הימין לארבעתם, 
לב"א לשמאלא ועליה אתמר ופני שו"ר מהשמאל לארבעתם, ריא"ה דא נש"ר דאית לה גדפין 

ואינון  כלהון,  על  רכיב  אדם  דאיהו  מחשבה  לארבעתם,  נשר  ופני  אתמר  ועלה  בהון,  דפרח 

מרכבה דיליה, כסוסוון לבני נשא"

העצמות הינם חיילות המח בקרבן

"חיילין דמוחא גרמי"ן בקרבנא, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, חיילין דריאה ודלבא ערקין, 
קשירו וחבורא, ותנועה דלהון רוחא דכנפי ריאה, ואיהו רוח אלקי"ם מרחפת על פני המים )נ"א 

דאיהו מוחא(, בגין דריאה )נ"א דרישא( כלילא מתרוייהו, כגוונא דעופא ממיא וארעא, ואינון כלילן 

מתרוייהו".

ט ליקומ"ת )ז(, כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות, כמו שכתוב במלך )דניאל ד( "אילנא די חזית די רבה ותקף וכו' ומזון לכלא 

בה, אנת הוא מלכא":

ועל כן מי שרוצה לקבל פרנסה, צריך שיהיה לו קצת ממשלה, כדי שיהיה לו איזה שיכות עם המלכות. וזה בחינת )רות ב(: 

"לעת האכל גשי הלם" 'אין הלום אלא מלכות' )זבחים קב(. כי צריך שיהיה לו ממשלה בחינת מלכות לעת האכל, כי על ידי 

זה נמשך הפרנסה כנ"ל:
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"על מוחא שריא ברכה, על לבא שריא קדושה, על ריאה שריא יחוד, מחשבה כלילא מכלהו, 
ואינון יברכך ה' יאר ה' ישא ה', יברכך במוחא, יאר בלבא דתמן נהורא דעיינין, כמה דאוקמוהו 

לשונו,  מקצת  ע"כ  שלום"  לך  וישם  דכתיב  הוא  הדא  שלום,  דאיהו  בריאה  ישא  רואה,  הלב 

וזוהי סוגיא ארוכה מאד בכמה וכמה מקומות בזוה"ק, והנצרך לענינינו כתבנו.

עצמות הארי וטבעם

בזה, דהנה האריה יש לו כח רב בעצמותיו עד כדי שאין לו כמעט מוח בעצמותיו,  והנראה 
ויש שכתבו בזה )הרשב"ץ י( שזה מחמת שעצמותיו אינם חלולים כמעט אלא רובם עצם ולכן 

כוחם רב מאד עד שהאריה בועט ברגלו ודורס עימו את כל בעלי החיים, ולא עוד אלא שאם 

יקחו את עצמותיו וישפשפום זה בזה עלולה אש לצאת מהם, ויש שכתבו בזה )שבילי אמונה 

לתלמיד הרשב"א יא( שמרוב חומו מתייבשים ליחותיו ולכן אין לו כמעט מוח בעצמותיו.

הארי משבר עצמות בדורסו

והנה מכיון שהאריה נמשל לעצם, אזי כשהוא תוקף ודורס בעל חי אחר, הרי הוא משבר את 
עצמותיו, כי הוא הוא בעל העצמות האמיתי ולכן בכוחו לבטל את כל שאר העצמות וממילא 

הוא משבר עצמות, וכלשון הכתוב בישעיה )לח יג( "שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי 

כמו  שויתי   - בקר  עד  שויתי  שם(  ומצו"ד  )רד"ק  המפרשים  שם  וכתבו  תשלימני"  לילה  עד  מיום 

שמתי, והנה בהיותי בערב וראיתי כי לא מתי עדיין שמתי זמני עד בקר, והנה הלילה חזק חליי 

עד ששבר החולי כל עצמותי כמו האריה ששובר עצמות החיה הנטרפת בפיו, וחשבתי כי מיום 

כן  כארי  ויש מפרשים  ואמות,  זמני  עד הבקר שאמר תשלימני, תשלים  והוא  הלילה  סוף  עד 

י ספר מגן אבות להרשב"ץ ז"ל ) פ"ג תורה מן השמים(, ועתה פי' הד' פנים כי פני אדם וכו' . ופני אריה היו אל הימין להורות על 

הגבורה כי תנועת הימין חזקה וגבור שבחיות אריה, וע"כ היו רגליהם נוצצים כעין נחשת קלל כי גבורת האריה ברגליו שבהם 

היא הדריסה. וכשהוא כורע כל החיות שבעולם אינם יכולים להקימו. ונראים רגליו כאלו הם נחשת קלל בחוזק והתלהבות, 

כמ"ש ז"ל על אש שלמעלה שהיתה רבוצה כארי בבית א'. ואומרים כי המכה עצמות אריה זה בזה יצא מהם אש ושאין מוח 

בעצמותיו כי הם מקשיים כי חלל העצמות נותן חולשה והמקשיות נותן תוקף. 

יא שבילי אמונה )נתיב הרביעי שביל השני(, והוא קשור בקשרי' דבוקים בו ומעמקו יצמח צנור והוא נקרא פתח הכבד וצורתו 

כדמות גיד ויחלק לחלקים רבים מאד וכל חלק וחלק נחלק וחלקים רבים ויבאו מאותם החלקים לתחתית האצטומכא ולמעי 

הנקרא שני' עשר ואח"כ הולכין אל שאר המעים עד שיגיעו אל מעי הישר ומאלו הפיות שזכרנו ימשך המזון לכבד וימשוך 

תמיד מהצנורות הדקות לצנורות הרחבות עד שיתקבץ בצנור שהוא פתח הכבד והצנור ההוא יתחלק גם כן בתוך בשר הכבד 

לחלקים רבים ויחלק הנמשך מן המזון בהם ויתבשל עד שיתחולל לדם ואחרי כן יצא הדם לכל האיברים לזונם ממנו ויתלבן 

הדם בראשי הגידים הסמוכים לבשר כי כמו שמזון המנקי' הוא לבן כן הוא המזון כל האיברי' לבן וכן מוח העצמות מתלבן 

מעט מעט ויזונו העצמות מהלובן ההוא הדומה לשומן. 

ויקח הבשר המזון הנאות לו והעצמות והגידין והעורקים המזון הנאות להם ויתחלף המזון ההוא לטבע האיברים ההם ומוח 

העצמות הוא יתרון הדם המתבשל וממנו יזונו העצמות. ויש מן החי שאין בעצמותיו מוח כמו האריה כי לפי גודל החמימות 

שבעצמותיו תכלה ליחות המוח וסדר מזון האיברים הוא כך. תחלה נוטל הכבד מהמזון די ספוקו ואחרי כן ישלח ללב ואחריו 

למוח ואחרי כן ישלח לשאר האיברים דרך הגידים שאינם דופקים. 
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ישבר רצוץ עצמות לא שבירתה מפני הקדחת זהו שאמר כי האריה תקחנו קדחת בכל יום ויש 

לו רצוץ עצמות" עכ"ל.

הכלב אינו משבר עצם

ואילו הכלב לעומתו אינו יכול לשבר עצמות כשנושך, וכדאיתא בגמרא )פסחים מט:( על מאמר 
יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור" שהטעם שלא אמר ככלב, הוא משום שהכלב  רבי עקיבא "מי 

אינו משבר עצם בנשיכתו.

פרק ג' – עצמותי תאמרנה

העצמות  נמשכים מן המח

וסוד הענין יבואר דהנה ידוע בתורת האריז"ל שעצמות הינם בבחינת מח חכמה, ולכן הינם 
הוא  כי האב  לא.יב(  )נדה  בגמרא  נעשים מטיפת האב כמבואר  והינם  דמוחא  כליבונא  לבנים 

בבחינת טיפת הלובן שהיא בסוד החכמה, ולכן דייקא בעצמות מצינו שיש בהם מח, כי הלובן 

עמוד  יורד  המח  שמן  כידוע  העצמות  דרך  דייקא  יורדים  והם  המח,  מן  נמשכים  והחכמה 

השדרה המעמיד את בנין הגוף, וממנו מתפשטים הצלעות וכל האברים, נמצא שבעצמות יורד 

כח המח ומתפשט אל כל הגוף.

ולכן הארי שהוא ראש לכל החיות הרי הוא כמח של כל החיות ולכן יש לו כח רב בעצמותיו 
וכנ"ל.

הדיבור מכוון כנגד העצמות

יג( שישנם ד' דרגות  שכתב האריז"ל )עיין תמצית הדברים בלשון הרש"ש בנהר שלום  ועוד 
שהם עור בשר גידים ועצמות, שהם כנגד ד' אותיות שם הוי"ה הקדוש, וכנגד ד' עולמות וכו' 

ונמצא שהעצמות הינם כנגד יו"ד שבשם הוי"ה המרמזת לספירת החכמה, והנה ד' דרגות אלו 

יב נדה )לא.(, תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים 

ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה 

וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקדוש 

ברוך הוא נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם וכו'.

יג נהר שלום )יא.(,והנה נודע ונזכר לעיל ונתבאר בהקדמה באורך ובפרטות כי אי אפשר לשום פרצוף פרטי מכל פרטי פרצופי 

א"ק ואבי"ע דספירות והנשמות בכל העולמות שיהיה פחות מה' פרצופים דכלים ששורשם ארמ"ע והשורש והם כחבת"ם והם 

מד' אותיות הוי"ה והקוץ והם כנגד א"ק ואבי"ע והם שורשי עור בשר וגידים ועצמות ומוח שבעצמות ולפיכך נקרא שורשי 

עור בשר וגידים ועצמות ומוח שבע
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הינם ג"כ כנגד ד' הדרגות של דומם צומח חי ומדבר, ונמצא שכח הדיבור מכוון ועומד כנגד 

כח העצמות, וזהו דכתיב )תהילים לה( "כל עצמותי תאמרנה" כי הדיבור מכוון כנגד דרגת החכמה 

שניחון בה האדם ולכן מעלתו מעל כל בעלי החיים היא בזה שיש לו את כח הדיבור.

מעלת האדם בקומת עצמותיו והיפוכו בנחש

שאנו רואים שדייקא האדם יש לו קומה זקופה שזה בא מכח מעלת עצמותיו שהם הם  וזה 

הזוקפים את קומת הגוף בבנינם, מכח עמוד השדרה היורד מן המח ומחמת מעלתו הרוחנית 

הרי הוא זקוף.

)בראשית לז(  ]יוסף[ שהוא זה שעליו נאמר  נא וראה שעמוד השדרה מסתיים ביסוד  הבט  ולכן 

"קמה אלומתי וגם נצבה" בסוד החיות והתקומה אשר בו, ומעתה יובן דדייקא האדם שניחון 

הם  מכוונים  והמעור  הלשון  ברית  כי  בעצמותיו,  זקופה  קומה  לו  שיש  הרי  הדיבור  במעלת 

הרי  ובברית  בדיבורו  הנחש שפגם  ואילו  את הקומה שביסוד  יש  הדיבור  בכח  ולכן  בשרשם 

חכמתו  מעלת  את  ואיבד  עצמותיו,  שנפגמו  מחמת  גחונו  על  והולך  הרע,  הלשון  כבעל  הוא 

וערמתו שהיתה יותר מכל חיית השדה.

כל עצמותי תאמרנה

"כל  בבחינת:  להתפלל  יכול  אין  בברית,  הפוגם  כל  "כי  נ(  )ליקו"מ  רביז"ל   שכתב  מה  וזהו 

'אזי כלבא נחת ואכל  )תהלים ל"ה(. וכשאין מתפלל בבחינת: "כל עצמותי",  עצמותי תאמרנה" 

נקראת  הבחינה  זאת  התפילה,  בדבורי  מתיקות  וטועם  וכשמתפלל  תפילתו.  היינו  קרבנו', 

"כל עצמותי תאמרנה". ואין יכול לטעום מתיקות בתפלה, אלא כשתיקן פגם הברית. כי מיין 

מתיקין, זה בחינת מיין דדכיין. זרע קדש. שמירת הברית".

חוה שהיא הדיבור נעשתה מעצם

השייכות בין העצמות וכח הדיבור יובן בהא דמצינו בבריאת האדם, שמתחילה היתה  והנה 

חוה בגוף אחד עם אדם על ידי חיבורם באחוריהם, ואח"כ ננסרה הימנו, על ידי שה' היפיל 

תרדמה על האדם ונסר ממנו עצם מעצמיו, ועי"ז נעשית חוה למציאות בפני עצמה.

)תהילים יט( "ולילה ללילה יחווה  חוה היא היא סוד הדיבור, כמו שמצינו בלשון הכתוב  והנה 

לשון  מעלת  את  יד(  שם  ברש"י  )הובא  חז"ל  שדרשו  מצינו  בה  דדייקא  אלא  עוד  ולא  דעת" 

הקודש, דהלא דרשו על הפסוק )בראשית ב כג( "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת" – מכאן 

יד רש"י בראשית )ב כג(, לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו' - לשון נופל על לשון מכאן שנברא העולם בלשון הקודש.



-יט-    ר/רפספ רהלילהרהזהרפללרפלילות

ללשון הקודש מן התורה", )ועיין בליקו"מ יט טו(. הרי לנו עכ"פ שכח הדיבור מאוחד עם כח 

העצמות כי מכח נסירתה של חוה מעצמותיו של אדם ניתן לו כח הדיבור.

]ובפשטות, כי הדיבור שייך רק לזולת שהוא מינו ולכן כל עוד שהיה האדם יחידי לא היה לו 
מציאות של דיבור לזולתו שהוא כמותו – וממילא רק על ידי הנסירה שייך בו ענין הדיבור[.

מעלת דיבור האדם בזה שמחתך דיבורו

יש להתבונן בעצם מעלת האדם כמדבר, דהלחא גם לשאר בעלי חיים יש שיחת חיות  והנה 
ועופות ושיחת דקלים וכיוצא בזה, וא"כ מה מעלתו של האדם בדיבורו.

ותמיהא זו הוזכרה בדברי רביז"ל )ליקו"מ רכ"ה( וזה לשונו שם "כי עיקר ההבדל שיש בין אדם 
פה  ד( "מי שם  )שמות  גדר האדם שהוא מדבר בבחינת  ידי חיתוך הדבור, שהוא  על  לחי, הוא 

חיתוך  והקול  מהצפצוף,  עושה  שהאדם  דהיינו  הדבור,  חיתוך  הוא  ההבדל  ועיקר  לאדם", 

האותיות והדיבור, כי גם בהמות ועופות יש להם קול וצפצוף, רק שאין להם חיתוך האותיות 

והדיבור, וזהו גדר האדם שיכול לחתך הדיבור כנ"ל" עכל"ק.

מעלת הדיבור וההנהגה הוא בזה שעומד מחוץ לדבר

וביארנו בזה בארוכה )במאמר "על שם הפור"( שעיקר מעלת הדיבור הוא באופן שהאדם רואה את 
וזה אין לבעל חי כי הבע"ח חי את רגשותיו באופן  ידי זה מדבר ממנו,  ועל  הדבר מלמעלה 

ז"ל  הנהגה כאמרם  ]ולכן הדיבור מלשון  ולהנהיגם,  יכול לעמוד בדעתו מחוצה להם  שאינו 

'דבר אחד לדור' כי מעלת הדיבור הינו כשמנהיג על פיו[ וזה דומה להאדם בשעת פחדו שאינו 

כשנרגע  משא"כ  עליו,  הנופלת  היראה  גודל  מחמת  משתתק  הוא  אלא  מאומה  לדבר  יכול 

מפחדו ננסר הפחד ועומד מחוצה לו ועי"ז הוא יכול לנתח את הפחד ואת סיבתו ולדבר הימנו, 

משא"כ הבע"ח חי רק את ההווה וכו' וכו'.

רק האדם שננסר יש לו את כח הדיבור

ולכן כח הדיבור הינו מאוחד עם כח הנסירה, ודווקא האדם נברא באופן שאשתו ננסרה הימנו 
ולכן ניחון במעלת הדיבור, שיכול להעלות ולחבר אליו את הדבר שמחוצה לו, שהיא חוה, וזה 

מורה על כח הדעת שניחון בה יותר מכל הבע"ח, כי בכח דעתו הרי הוא מנסר את הכל ומעמיד 

הדברים לנגד עיניו ועי"כ מעלם ומתקנם, ולכן בכח האדם להנהיג את הבריאה כי יכול לעמוד 

על סודן של הנבראים להעלותן אל שרשן שהוא דבר ה' המחיה אותן.

]ג[ כי גודל יקר הערך של לשון הקדש שבו נברא העולם, כמאמר חז"ל )בראשית רבה פרשה י"ח, הובא  )יט(,  טו ליקו"מ 

בפרש"י( "לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" )בראשית ב( 'לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקדש'. וזה 

בחינת חוה, בחינת )תהלים י"ט( "ולילה ללילה יחווה", הינו בחינת הדבור של לשון הקדש, שבו נברא העולם. וזה בחינת: 

"לזאת יקרא אשה", הינו הדבור, כמו )בראשית מ"ט(: "וזאת אשר דבר להם":
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פרק ד' – ועצם לא תשברו בו

השלמת הדיבור בליל פסח

ומעתה יובן שבליל פסח בצאת ישראל ממצרים - נשלמה צורת אדם בהיות דיבורן של ישראל 
יוצא מן הגלות, ולכן הקריבו את קרבן ה"פה – סח" ואמרו עליו את ההלל בקול רעש גדול עד 

כדי דפקע איגרא )פסחים פה:(, ולא עוד אלא שבליל זה "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 

משובח" )הגש"פ( כי בזה יוצא הדיבור מן הגלות, לכן נצטוו בו שיהיה הסיפור של יציאת מצרים 

באופן של שאלה ותשובה, עד כדי שאם אין בנו עימו הרי הוא שואל את עצמו ועונה לעצמו 

בסיפור, כמבואר בגמרא. 

איסור שבירת עצם שבו כח הדיבור

ולכן נצטוו ישראל בלא תעשה מיוחד בקרבן הפסח והוא: "ועצם לא תשברו בו" )שמות יב מו( 
כי דין זה הוא משלימות כח הדיבור שיש בקרבן זה, שהוא כח העצמות שבהם יש את הכח של 

"כל עצמותי תאמרנה" )תהילים לה(.

אריה נחית ואכיל קורבניה בקרבן פסח

וכיון שכך זוכין ישראל להיות בלילה זה בבחינת "אריה נחית ואכיל קרבניה" כמ"ש רביז"ל 
)שם ליקו"מ  נ'( "ומי שהוא בבחינת מיין מתיקין, אזי דיבוריו מתוקים וטובים. וכשיוצאים מפיו 

ומשמיע לאזניו, כמו שאמרו )ברכות ט"ו(: 'השמע לאזנך' וכו', אזי נכנסים מתיקות המיין לתוך 

מתיקות  מרגישין  וכשעצמות  עצם".  תדשן  טובה  "ושמועה  ט"ו(:  )משלי  בבחינת  עצמותיו, 

הדבורים, זה בחינת: "כל עצמותי תאמרנה". ואז אריה נחית ואכיל קורבניה, כי עצם זה בחינת 

אריה )כמו שכתוב בתיקונים תקון ג' בהי"א תקונים האחרונים(" עכל"ק.

שבח ישראל שהיו כארי ביציאת מצרים

בזה שיש  יציאת מצרים  על  ישראל  בני  מיועצי פרעה את  שמצינו ששיבח בלעם שהיה  וזה 
ממצרים  מוציאו  "אל  ט'(  ח'  כד  )במדבר  הכתובים  בלשונות  שנראה  כמו  האריה,  מעלת  להם 

כתועפות ראם לו יאכל גוים צריו ועצמותיהם יגרם וחציו ימחץ: כרע שכב כארי וכלביא מי 

יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור" הרי לנו שאז זכו ישראל להיות כארי ולמחוץ עצמותיהם 

של המצריים, כארי זה המשבר עצמות טרפו,

וכן מצינו שם )בפרק כג כב - כה( ששיבח בלעם את ישראל ביציאתם ממצרים בזה שמעלתם כאריה 
קסם  ולא  ביעקב  נחש  לא  כי  לו:  ראם  כתועפות  ממצרים  מוציאם  "אל  הלשון  בזה  וכלביא, 
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בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל: הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב 

עד יאכל טרף ודם חללים ישתה" )וע"ע בזוה"ק טז על פסוקים אלו(.

לדרגת  זכו  לכן  הדיבור,  כח  את  לו  שיש  אדם  בדרגת  נשלמו  שאז  שמכיון  יבואר  ולהנ"ל 
עצמות שאכילתם מן הפסח שלא נשברו עצמותיו, ואז אריה נחית למכיל קרבנם.

איסור ההוצאה בפסח לאור הנ"ל

ובזה יואר לנו באור חדש דין "מקום אכילת קרבן פסח" שיש איסור להוציא ממנו חוץ למקום 
הכלב  היפך  במקומו,  ויושב  הרובץ  האריה  מלוכת  צורת  מצד  שזה  יובן  ולהנ"ל  החבורה, 

המשוטט בחוץ, וכמו שמצינו שהשוו חז"ל )קידושין מ:( את האוכל ברחוב לכלב, ואילו האריה 

הינו ההיפך הגמור ממנו שהוא יושב כמלך אשר ב'כל מקום שהוא שם ביתו' לאכול טרפו, ומי 

יקימנו.

לא יחרץ כלב

עצמותי  "כל  בבחינת  מעצמותם  הדיבור  ולשלימות  הדיבור,  לגאולת  ישראל  שזכו  ומכיון 
תאמרנה" בליל פסח, לכן היו צריכים לשבת על מקומם לבלי לצאת מן הבית חוצה כארי הזה 

הנחית למיכל קרבנין.

טז זוה"ק )ח"ג ריב.(,אמר ליה קודשא בריך הוא, רשע, לא יכלין עיניך לאבאשא, הא פריסו דקודשא עלייהו, כדין אמר אל 

מוציאו ממצרים וגו', הא לא יכלין כל בני עלמא לאבאשא לון, דהא חילא תקיפא עלאה אחיד בהו, ומאי איהו, אל מוציאו 

ממצרים, ולא עוד, אלא כתועפות ראם לו, דלא יכיל בר נש לאושיט ידיה עליה מגו רומיה, ומדאשתכח בזקיפו עלאה הכי, יאכל 

גוים צריו וגו', ולית מאן דיכיל לאבאשא לון:

ואפילו בזמנא דלא זקיף, לא יכלין, הדא הוא דכתיב, כרע שכב, לא דחיל, בגין דאשתכח גיבר כארי וכלביא, אפילו כד אינון 

ביני עממיא, וכרע ושכב בינייהו, כארי הוא ישתכח בנמוסי אורייתא באורחי אורייתא, )ואף על פי כן( שולטנותא אית להו 

במאריהון, דאפילו כל מלכיא דעלמא לא יעקרון להו, כאריא דא כד שכיב על טרפיה, לא יכלין לאקמא ליה מניה, הדא הוא 

דכתיב כרע שכב כארי וגו':

אמר רבי אלעזר, לא אשתכח בעלמא חכים לאבאשא כבלעם רשיעא, דהא בקדמיתא הוה אשתכח במצרים, ועל ידוי קשירו 

מצראי עלייהו דישראל קשורא, דלא יפקון מעבדותהון לעלמין, ודא הוא דאמר, מה איכול לאבאשא להו, דהא אנא עבידנא 

דלא יפקון מעבידתא דמצראי לעלמין, אבל אל מוציאו ממצרים, ולקבליהון )נ"א ולקבליה( לא יכלין חכמין וחרשין דעלמא:



-לב-

גפן ממצרים תסיע

ד' כוסות בתקנת חז"ל

חכמינו תיקנו לשתות בליל פסח ד' כוסות דרך חירות, "וסמכו זאת על ד' לשונות של  הנה 

גאולה כדאיתא בב"ר )פרשה פ"ח( או כנגד ד' כוסות הכתובים על פרעה ]היינו אצל פתרון חלומו 

כדאיתא  העמים  את  להשקות  הקב"ה  התרעלה שעתיד  כוסות  ד'  כנגד  או  המשקים[  שר  של 

בירושלמי" )מלשון הר"ן פסחים קיט:( והאריכו בזה בהוספת טעמים כל חד כדאית ליה.

היין מביא לחירות

היין  בכח  חורין  בן  ונעשה  ממצריו  האדם  יוצא  היין  ידי  על  כי  הוא  היינן  ענין  ובפשטות 

המפקח דעתו ומרחיבו, ולכן ענין הכוסות זהו מצורת החירות שצריך להראות ולהתנהג בליל 

פסח כדוגמת ההיסבה.

הבנת הרכוש גדול שהובטחו בה

אולם יש לומר בזה עוד, דהיין יש בו את צורת נס הפסח ויציאת בני ישראל ממצרים במיוחד, 

בניו  שישתעבדו  הבתרים  בין  ברית  אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  שמה  בוודאי  זה  דהנה 

במצרים ד' מאות שנה ואח"כ יצאו ברכוש גדול, אין ההבנה בזה שיחזרו לקדמותם כמו קודם 

השעבוד, אלא בוודאי כל מטרת שעבודם הינה בכדי שיתבררו ויצטרפו שם בכור הברזל ועי"כ 

יתבררו להיות לעם ה', ויזכו לדרגה שלא היו בה קודם לכן, וזה עיקר הביטוי של הרכוש גדול 

שזוכים בה ביציאתם מצרים שזה ביטוי למה שזכו במצרי על ידי צרת שעבודם מה שלא היו 

יכולין לזכות לכך לולי זה.

היין מציאות חדשה שלא היתה קודם לכן

וצורה זו אנו רואין ביין, כי בגפן דייקא מצינו חידוש שלא נמצא כמותו בשום דבר בבריאה, 

יין, שלא היתה קודם  והוא: שיש בכח האדם לסחוט ענבים ועי"ז נעשה מציאות חדשה של 

בעולם, שהרי אם אדם יאכל ענבים הרבה, הרי שלא ישתכר, ורק כשישתה יין ישתכר, כי היין 

אינו רק מיץ ומי ענבים, אלא הוא מציאות חדשה שנעשית ע"י שנסחט ותסס הרבה זמן, וכו' 

עד שנעשה ליין שיש בו כח לשמח ולשכר.



-לג-    ר/רגמסרפפי יםרתאיע

היין נפסד ועי"כ מתעלה

כל  שקודם  הוא,  היין  עשיית  סדר  שהרי  שנתחיה  כמת  הוא  בעצמו  שהיין  אלא  עוד  ולא 
בהם  אין  ואז  ומעלים שמרים,  ותוססים  וממשתה  באופן שנמאסים ממאכל  נמצאים  הענבים 

אף חשש גילוי משום שאף לנחשים אינם ראוים מפני תסיסתם )ע"ז ל:, ובשו"ע יו"ד סימן קטז(, ורק 

לאחר תקופה נעשה מהם יין, ורק אז הענבים מקבלים את התכונות החדשות שיש ביין לשכר 

ולשמח, וזה מורה שהיין עצמו נעשה כמת בתסיסתו ואח"כ נתחיה מחדש ונתגלו בו כוחות 

פנימיים של משכר ומשמח, ולכן יש בטבעו להוציא סוד כמ"ש חז"ל )עירובין סה.( "נכנס יין יצא 

סוד" משום שבו עצמו נתגלה כוחות שהיו טמונים בו בסוד.

כח תחיית המתים שביין

ולכן מצינו שבכח היין טמון הכח של תחיית המתים, כמ"ש בשיה"ש )ז י( "וחכך כיין הטוב 
יז( דאזיל על המתים, וטעם  הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים", וכמבואר ברש"י )שם 

הדבר כנ"ל שכל מציאות היין הינו בסוד תחיית המתים שקודם נפסדה צורתו ואח"כ נתחיה 

למציאות חדשה מה שלא היה מקודם.

גפן ממצרים תסיע

"גפן  ט(  פ  )תהילים  שכתוב  כמו  ממצרים,  ביציאתם  לגפן  נמשלו  שישראל  שמצינו  מה  וזהו 
ממצרים תסיע" וכמו שהביא בזה הרבינו בחיי )בראשית מ י( מדברי הגמרא, וז"ל "ובמדרש )חולין 

שלושה  תסיע.  ממצרים  גפן  ט(  פ,  )תהלים  שנאמר  ישראל  אלו  גפן  שריגים,  שלושה  ובגפן  צב.( 

שריגים, אלו שלש רגלים שישראל עולים בכל שנה. והיא כפורחת, הגיע זמן של ישראל לפרות 

ולרבות, וכן הוא אומר )שמות א, ז( ובני ישראל פרו וישרצו. עלתה ניצה, הגיע זמן של ישראל 

להגאל, וכן הכתוב אומר )ישעיה סג, ג( ויז נצחם על בגדי. הבשילו אשכלותיה ענבים, הגיע זמנן 

של מצרים לשתות כוס התרעלה".

הרי לנו שישראל נמשלו לגפן העולה ומשתבחת יותר ויותר, מה שלא היה בה קודם לכן, וכמו 
שמצינו שיין כל מה שמזקין הוא משתבח שזה מורה על כח עלייתו מעלה מעלה.

נשען  הגפן  עץ  ]כי  המתים,  על  הנשענת  לגפן  דומין  שישראל  פמ"ד(  )שמו"ר  חז"ל  דרשו  ולכן 
תמיד על העצים המתים[ וכמו"כ זכותן של ישראל הינה רק בכח ובזכות אבות, ולהנ"ל יבואר 

היא  לתחיה, שהרי  להתעורר  כח טמון  בה  היינו משום שיש  על המתים  נשענת  שזה שהגפן 

יז רש"י שיה"ש )ז י(, כיין הטוב - שהוא דובב שפתי ישני' אף אבותי בקבר ישמחו בו ויודו על חלקם, דובב מרחיש פרומ"יר 

בלעז ויסודו לשון דיבור וכך היא התשובה אני לדודי וגם הוא משתוקק לי:



-לד-

על  היא באופן שנשענת  גדולתה  ולכן תכונת  וכנ"ל  יין  נעשה ממנה  ואח"כ  ותוססת  מסרחת 

המתים שזה מורה על סודה הטמון בקרבה. 

רחמנות

וזה הביטוי של הרחמנות שהיה להקב"ה על ישראל בליל פסח, שעל אף שהיו בשפל המדרגה 
ובמ"ט שערי טומאה וכמבואר בפסוקי נבואת יחזקאל )פרק כ'( איך שלולי שכבש הקב"ה כעסו 

היה מכלם בחימה שפוכה ועם כל זה גאלם ונתן להם את התורה, וזה מתבטא ביין הפסח שאנו 

שותין בד' הכוסות אייך שמתוך שפל המצב נתעלו ישראל למעלה ראש.

ירידה לצורך עליה מסודות המלכות

יג( "וכשנעשו שמחים מאד עמד המלך  )מעשה  להסמיך לזה את דברי רביה"ק בסיפומ"ע  ויש 
ואמר לבנו: היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, בכן תראה 

שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה 

בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך 

אבל  המלוכה.  מן  יורד  כשאתה  בשמחה  עצמך  להחזיק  יכול  שאינך  מאחר  למלוכה,  ראוי 

כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד". 

כי עיקר כוח המלוכה הוא שלא ליפול ברוחו מהנפילה אלא לדעת שיש כח תחיה וכל ירידה 
הינה לצורך עליה, כמו שוראים בכח היין שיש בו מתכונת המלכות שהרי שבט יהודה שמהם 

יינות  היו  שלמלכים  בגמרא  רואים  וכן  אבינו,  יעקב  בברכות  וליין  לגפן  נמשלו  המלוכה 

מיוחדים של שנים רבות )עיין עבו"ז לב.( לגבי יין הדרייני של אדריינוס קיסר.

ברכת הטוב והמטיב

וזה סוד מה שתיקנו חז"ל ברכת הטוב והמטיב על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, כי היו מונחין 
בכרמי הגוים פגרים על פגרים שעשו מהם גדרים לכרמיהם וזיבלו את כרמיהן בדמן, וכך היו 

זה את ברכת  וקבעו על  ניתנו לקבורה  ובט"ו באב  ניתנו לקבורה  ולא  כדומן על פני האדמה 

הטוב והמטיב חדא על הא דלא הסריחו ועוד שניתנו לקבורה.

ומוהרנ"ת מבאר באריכות )ליקוטי הלכות( שהקבורה הינה התחלת התיקון של נשמת המת, וכמו 
שנביא לשונו בסמוך ומעתה בין תבין שדייקא על היין תיקנו ברכת הטוב והמטיב, כי דייקא 

בענין היין אנו רואים את הכח הזה שלאחר מיתתו הרי הוא נתחיה ומשתבח במעלות חדשות 

שלא היו לו קודם לכן.



-לה-    ר/רגמסרפפי יםרתאיע

לשון מוהרנ"ת בליקוטי הלכות

לנו קצת מלשונות מוהרנ"ת בזה )הלכות נט"י ה"ו אות עב' ואילך( "ועל כן תקנו הטוב והמטיב  והא 
ביבנה על הרוגי ביתר שנתנו לקבורה, והדבר תמוה, למה תקנו ברכת טוב והמטיב דיקא על 

שנתנו לקבורה. וגם מה זה שקבעו ברכה זאת שנתקנה על קבורת הרוגי ביתר בברכת המזון 

דייקא שמברכין אחר האכילה, היה להם לקבעה בברכת התפילה. אך עיקר ברכה זאת תיקנו 

לחזק תקותינו עדיין גם עתה אחר החורבן שעדיין יש לנו תקוה לזכות לרב טוב הצפון לעתיד 

לבוא שהיא הארת הרצון. 

וזה תיקנו על ידי שראו חסד ה' שהרוגי ביתר נתנו לקבורה. כי הקבורה הוא תיקון המת, כי 
אז דייקא מתחיל צמיחת חיותו הנצחי, כמו שכתוב, וישוב העפר על הארץ כשהיה, ואז דיקא 

והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה. וכמו שאמרו רז"ל". 

התיקון שבקבורה

"היינו שאז מתחיל לזכות להארת הרצון שמאירה הנפש בהגוף הרחוק ממנה עתה מאד ואז 
תכף  כי  לעתיד,  שיזכה  נצחיים  חיים  בחינת  תקונו  עקר  הרצון שהיא  הארת  בו  מאירה  דיקא 

כשאדם מת צריך להתחיל לחיות חיים האמתיים שהם חיים נצחיים שהם בחינת הארת הרצון 

לו  מונין  חי  שכשאדם  הוולדו,  מיום  המות  יום  טוב  פסוק,  על  במדרש  שכתוב  וכמו  הנ"ל. 

למיתה וכשמת מונין לו לחיים כי אז עיקר התחלת חיותו הנצחי. אבל אין מתחיל לזכות לזה 

כי אם לאחר הקבורה, כי הנפש אין לה שום מנוח עד אחר הקבורה כמו שאמרו רז"ל בבחינת 

וישוב וכו' כנ"ל. כי כל זמן שאין עולה הנפש אל האלקים למקור חצבה למעלה. אינה יכולה 

להאיר בגוף שהוא בחינת דרי מטה".

גודל השמחה שניתנו לקבורה

כן כשראו החכמים באותו הדור שאין מניחין הרוגי ביתר לקבורה סברו שחס ושלום  "ועל 
אפס תקוה, כי עקר צרת חרבן בית המקדש הוא מה שגרמנו בעוונותינו החורבן. שעל ידי זה 

אין מי שיכפר בעדינו על עוונותינו שזה עיקר הצרה הגדולה מכל הצרות שבעולם כמו שמבאר 

שם. ועקר הצרה הוא שעל ידי התגברות העוונות שגרמו החורבן בית המקדש אי אפשר לכלל 

העולמות ולזכות להארת הרצון הנ"ל שזה עקר התכלית וכנ"ל. 

ועל כן כשראו שאין מניחין לקבר הרוגי ישראל שהם הרוגי ביתר סברו שחס ושלום התגבר 
הארת  שהיא  הנ"ל.  התקווה  לעיקר  לזכות  עוד  אפשר  שאי  תקוה  שאפס  עד  כך  כל  הקטרוג 

הרצון שזוכין אחר הקבורה דייקא. ובפרט הרוגי ביתר שנהרגו על ידי שהדליקו נרות לחרבן 



-לו-

בית המקדש, כמו שאמרו במדרש. ועל ידי זה המשיכו על עצמן גזרת החרבן יותר ויותר. כי 

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ולהפך כל מי שאינו מתאבל על החרבן, מכל 

וכו' כמו שאמרו  ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם  שכן כששמח על צרה הזאת עליו נאמר 

רבותינו זכרונם לברכה". 

"ועיקר קלקול העוונות שהם עיקר פגם חרבן בית המקדש כנ"ל. הוא שעל ידי זה אין זוכין 
כן  פי  על  שאף  החכמים  כשראו  כן  ועל  לתשובה.  זוכה  כשאינו  התחיה  בעת  הרצון  להארת 

חמל ה' על עמו ונתנו הרוגי ביתר לקבורה ראו שעדין חסדי ה' לא תמנו וכו', כי לא כחטאינו 

עשה לנו וכו'. כי אף על פי כן חמל עליהם בכח הצדיקים האמתיים שעסקו בתיקונם והתפללו 

עליהם עד שנתנו לקבורה. 

ועל כן תקנו אז ברכת הטוב והמטיב דייקא. כי הטוב והמטיב הוא הברכה של לעתיד שיברכו 
הכל בעת התחיה שהוא בחינת הארת הרצון שהוא עיקר הטוב האמתי והנצחי בחינת מה רב 

טובך אשר צפנת ליראיך וכו'. ועל כן תקנו ברכה זאת בברכת המזון דיקא כי עקר הארת הרצון 

של לעתיד ממשיכין על עצמו בזה העולם בעת האכילה דיקא שזהו בחינת מצות ברכת המזון 

הטוב  ברכת  דיקא  המזון  בברכת  הוסיפו  לקבורה.  ביתר  הרוגי  שנתנו  בעת  אז  כן  ועל  כנ"ל. 

והמטיב שמורה שעדיין גם עתה אחר תקף החרבן יש תקוה עדיין לזכות לטוב הנצחי שהוא 

הארת הרצון. 

רואין על ידי שנתנו לקבורה שאז עיקר התחלת תיקון זה לזכות להארת הרצון כנ"ל, כי  וזה 
ויותר ברצון חזק ואמיץ  אדרבא, דיקא עתה אחר החורבן הגדול הזה צריכין להתגבר ביותר 

מאד לה' יתברך ולתורתו הקדושה כי עתה אין בית המקדש ולא כהן ולא קרבן לכפר בעדינו. 

ואנו  המקדש  בית  לבנין  ומחכים  ומצפים  מתגעגעים  שאנו  במה  רק  עצמנו  מחיין  אנו  ואין 

שאנו  רצון  בחינת  הוא  זה  שכל  שפתינו  פרים  ונשלמה  בבחינת  הקרבנות  באמירת  עוסקין 

שעיקר  ומחמת  וכו'.  המקדש  לבית  קרבנות  להביא  רצונו  לעשות  ומצפים  ורוצים  חושקים 

הארת הרצון נמשך בשעת האכילה על כן הוסיפו ברכה זאת של הטוב והמטיב בברכת המזון 

דיקא וכנ"ל" עכל"ק.
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שירה על היין

שירה על היין

"השיר  כט(  )ל  בישעיה  כמו שאמר הכתוב  לשירה  זמן המיוחד  הינו  פסח  ליל  דהנה  עוד  ודע 
יהיה לכם כליל התקדש חג" ולכן הוא הפעם היחידה שאומרים בו הלל בלילה, ומכיון שאין 

אומרים שירה אלא על היין )ברכות לה.( ממילא נתקן בו ענין הד' כוסות של יין.

יללת מצרים

וזהו היפך היללה שיש ביין, כמו שאמרו חז"ל )ברכות מ.( "תניא, רבי מאיר אומר, אילן שאכל 
ממנו אדם הראשון גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר וישת מן 

היין וישכר".

דאדרבא למצריים היתה יללה גדולה מאד כמו שמעיד הכתוב שהיתה צעקה גדולה בכל ארץ 
מצרים, וכמו שכתב בש"ך עה"ת )שמות יב ל( בזה"ל "עשה פירוש לילה מלשון יללה שהיה מילל 

על סרכוי ואפרכוי ובני ביתו ועירו, אם כן הקריאה אינה למשה ולאהרן אלא לילל על עבדיו, 

וזהו לילה הוא ועבדיו ולא אמר בלילה" ואילו לישראל היתה שירה ושמחה עד שפקע איגרא.

******

כוס של ברכת המזון

תמיהה בהא דכוס ברכת המזון הינה מד' הכוסות

הנה יש לבאר עוד בענין הד' כוסות מאי טעמא תיקנו שכוס של ברכת המזון יהיה אחד מד' 
עד  הפסח  לליל  המיוחדת  שייכותו  ומה  השנה  כל  של  ענין  הינו  המזון  ברכת  הלא  הכוסות, 

שקבעו עליו את אחד מד' הכוסות.

הברכה הינה על סעודת גאולת הפסח

הפסח  קרבן  ועל  הפסח,  סעודת  על  הינה  המזון  שברכת  שמכיון  בזה  לומר  יש  ובפשטות 
של  הגאולה  וסעודת  הפסח  סעודת  על  ברכה  זו  הרי  ממילא  עליו,  אשר  והמרורים  והמצות 

החירות וממילא הינה כחלק מענין החירות והסעודה.
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הסעודה המסמלת את היציאה לחירות

יש לומר בזה עוד כמה מהלכים, דהנה יציאתינו מעבדות לחירות מתבטאת בזה שיש  אולם 
לנו לחם ממנו יתברך ואליו אנו משועבדים בעבור לחמינו, משא"כ העבד סמוך על שלחן רבו 

ואין לו מזון משלו ולכן בזה שיצאנו ממצרים נצטווינו על מצוות אכילה של פסח מצה ומרור 

להורות שאת מזונינו אנו מקבלים מאיתו יתברך, וממילא אנו עבדיו ולא עבדים לעבדים.

וממילא יש בברכת המזון של סעודת הפסח שייכות מיוחדת לענין החירות שאנו חוגגים בליל 
הסדר.

טעם המן שבמצה ושייכותה לברכת המזון

טעמו  ישראל ממצרים  לח.( שמצה שהוציאו  )קידושין  הגמרא  דברי  פי  על  בזה  לבאר  יש  ועוד 
על  הזן  ברכת  את  לישראל  להם  תיקן  רבינו  משה  מח:(  )ברכות  חז"ל  אמרו  והנה  מן,  טעם  בה 

המצה  הנס של  הוראת  שייך  ממילא  המצה  באכילת  כיון שהמן מתחיל  וממילא  המן,  ירידת 

יציאת  לניסי  מיוחדת  שייכות  לה  יש  פסח  ליל  של  שברהמ"ז  ונמצא  המזון  לברכת  במיוחד 

מצרים וממילא קבעו בה כוס מד' כוסות.

******

מצוה דרבנן

הינה  חירות  דרך  ההסבה  וכמו"כ  מדרבנן,  מצוה  והיא  חכמים  תקנת  הינם  הכוסות  ד'  הנה 
מדרבנן, ויש לבאר בזה דבאמת מן התורה לא נתקן ענין זה כי עיקר הנס היה בגילוי בשעת 

יציאת מצרים שראו כולם איך שישראל יוצאים ביד רמה ולא היו צריכים למעשה פרסום אלא 

עצם חגיגת יציאתם זה הפרסום הגדול ביותר, ורק לאחר שנתרחקו השנים ושוב גלו ישראל 

מעל שלחן אביהם הרי יש להם לעשות פעולות מיוחדות לפרסם הנס ולהראות החירות.

******

מכור הברזל

מכור הברזל

מצינו שהכתוב מגדיר את יציאת מצרים בדוגמת הברזל שמרתיחים אותו בכלי הנקרא כו"ר 
ועל ידו מתברר החלק הטוב של הברזל ונפרדים ממנו הסיגים וחלקי הפסולת, וזה לשון הפסוק 

)דברים ד כ( "ואתכם לקח ה' ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה" 
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וכתב רש"י שם "מכור - הוא כלי שמזקקין בו את הזהב" וכלשון הכלי יקר )שם( "ד"א כיום הזה 

קאי על מה שנאמר ואתכם לקח מכור הברזל. המנקה הכסף מכל סיג ופסולת עד שיהיה נקי 

וזך ברה כחמה כך נזדכך חומר שלכם בעינוי מצרים עד שנעשה ברור כשמש".

האמהות הרמוזים בברזל

ר"ת  ששמם  יעקב  של  נשותיו  ד'  על  מרמז  הברז"ל  שכור  כתב  יח(  )שעה"פ  האריז"ל  והנה 

ברז"ל ב'להה ר'חל ז'לפה ל'אה, ויש להבין השייכות של האמהות לכאן.

האמהות הם הכור לנשמות ישראל

את  המקבלת  האם  כי  ישראל,  נשמות  את  המבררים  הם  הם  האמהות  דהנה  לבאר,  ונראה 

ונרקם  הוולד  מצטייר  האוכל  ומן  הפסולת,  מתוך  האוכל  את  מבררת  היא  הרי  המוחין  טיפת 

כל  במשך  שנצטברה  הפסולת  שהם  הלידה  דמי  יוצאים  ואז  העולם  לאויר  לצאת  שראוי  עד 

זמן העיבור, וכיון שהם היא המבררת את הוולד אוכל מתוך פסולת כדוגמת כו"ר הברזל, לכן 

נרמזו האמהות בפסוק זה.

מידת בית כור ואיפה

ויש להוסיף לזה דבר נאה שמצאתי, והוא שמידת הקרקע שהיא "בית כור" ]הנקראת בלשון 

תורה "חומר"[ נקראת על שם הכלי שמזקקין בו את הזהב הנקרא "כור" כי בזרע היוצא מבית 

איפה  נקראת על שם שמגידולי מידת  וכמו"כ האיפה  זו,  כעין מדה  כלי  כור אפשר למלאות 

יוצא כמות של מאפה תנור, ולכאורה יש להתבונן מדוע נתנו שמות לשיעורי שטח הקרקע לפי 

מידות הכלים שמבשלים ואופים בהם.

הקרקע מבשלת את הזרע הניתן בה

הביאור בזה הוא כי הקרקע עצמה מבשלת ואופה את גרעין הזרע שנזרע בה להיותו  אולם 

האש,  ידי  על  לסיים  צריך   , לבשל  הקרקע  הספיקה  שלא  שמה  אלא  למאכל,  וראוי  מוכן 

יח שער הפסוקים )ואתחנן(, ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור וגו': האחוריים של זעיר, נקראים כור הברזל, כי הם דינים 

תקיפין כברזל. וכבר ידעת, כי האחוריים דזעיר, הוא ריבוע שם ההוי"ה דאלפי"ן, ויש בו כ"ו אותיות הראשונות של כו"ר, כזה, 

יו"ד, יו"ד ה"א, יו"ד ה"א וא"ו, יו"ד ה"א וא"ו ה"א. ואמנם נוקביה דזעיר, נקראת אלהי"ם, והאחוריים שלה הם פשוטים, 

ואין בהם מלוי, כזה, א, א"ל, אל"ה, אלה"י, אלהי"ם. והם בגימטריא ר', כנגד ר' של כו"ר, הרי כי אחוריים דזו"ן, הם כו"ר. 

ואמנם נקרא כור הברז"ל, בסוד ד' נשים דיעקב, ר"ת שלהם ברז"ל, והם, 'בלהה 'רחל 'זלפה 'לאה, כל שפחה עם גבירתה. כמו 

שהודעתיך בעוג מלך הבשן, שכתוב בו הנה ערשו ערש ברזל:
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ונכון לקרוא למידות הקרקע בשמות הכלים  ידי אפיה, וממילא ראוי  ידי בישול או על  אועל 

שמבשלים ואופים בהם כי זה ממש פעולת הקרקע.

אשה קרקע עולם

)סנהדרין עד.( ולכן היא בבחינת הכו"ר המבשל את  הבן, שאשה נקראת "קרקע עולם"  ומעתה 

ידי כח הגבורות שבה, שזה בבחינת חום השמש המבשל את  וזה נעשה על  בו,  הזרע הניתן 

תבואת השדה ככתוב )דברים לג יג( "ממגד תבואות שמש" ולכן נרמזו האמהות בכו"ר הברז"ל. 

דם נעכר ונעשה חלב

ולכן אנו רואים שיש באשה את התכונה של "דם נעכר ונעשה חלב" )בכורות ו:( כי מכח הגבורות 

שבה יש לה כח לברר את הטוב מן הרע ולהפוך את הדם לחלב.

******

לא תוסיפו לראותם עוד

הרע נתהפך לטוב

את  לקחת  לישראל  ציוה  שהקב"ה  והוא:  מקום,  בשאר  שאין  מצרים  ביציאת  חידוש  ישנו 

שכל  איך  מורה  שזה  לה',  קרבן  לעשות  גופא  ומזה  מצרים  של  זרה  העבודה  שהוא  הטלה 

מציאות הרע של מצרים נהפך לטוב, ולכן דייקא על מצרים אסרה תורה שלא לשוב לשם עוד, 

כי כל מציאותם וכל חלקי הטוב שהיה בהם כבר נתבררו בשלימות והגיעו לכדי תיקונם.

******

סגולת המרור לפרנסה

סגולת המרור

כתב רביה"ק בספר המידות )ערך ממון אות לה( "כזית מרור שאוכלין בפסח, מסוגל לפרנסה" וכבר 

ציינו בזה את מאמרם ז"ל )עירובין יח( על היונה של נח ש"אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו 

להשפעת  שייכות  לה  יש  שמרירות  לנו  הרי  ודם"  בשר  בידי  כדבש  מתוקין  ולא  הקב"ה  של 

המזונות.
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יגיע כפיך כי תאכל

אדם  שנתקלל  כמו  קשה  יגיעה  ידי  על  נשפע  מזון  שכל  היא  דהכוונה  בזה,  להוסיף  ונראה 
)בראשית ג יט( שבזיעת אפו תאכל לחם וזהו המרירות שזה סוד הבירורים שעל ידי כך  הראשון 

עולים חלקי החיות של כל אחד ואחד, ועל זה נאמר )תהלים קכח ב( "יגיע כפיך כי תאכל אשריך 

וטוב לך".

יוסף הזית מאסף הממון והפרנסה

זית ]כמובא בהאריז"ל שהוא השישי  יוסף שהוא בחינת  ידי  היה במיוחד במצרים שעל  וזה 
בשבעת המינים בחינת יסוד ובבחינת מזונות המרורין כזית'[ נאסף כל הכסף אל מצרים בשנות 

ברכוש  לצאת  לבסוף  ישראל  זכו  ועי"ז  הרעב,  בשנות  הבריאה  את  שפרנס  זה  והוא  הרעב, 

בכל  והן  יוסף  במכירת  הן  גדולה,  מרירות  ידי  על  היה  זה  כל  אולם  למצרים,  שהגיע  הגדול 

מעשה השעבוד וכו'.

******


