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ליל שבת
"זכור ושמור" - בשבת ובפסח

 )ובו יבואר הדמיון בין "זכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים" ל"זכור את יום 
השבת"(

"וספרתם לכם ממחרת השבת, ממחרת יום טוב של פסח. לכאורה להבין למה כתוב השבת. 

כל  נמצא  כו',  ישראל  בשביל  א,א(  )בראשית  בראשית  א(  )ב"ר  ז"ל  חכמינו  מאמר  פי  על  ויבואר 

ה'  אהבת  עדיין  נתגלה  לא  מצרים  יציאת  שעת  עד  ובאמת  ישראל.  בשביל  נבראו  העולמות 

עולם  מבריאת  הטעם  ונתגלה  עולם  לבריאת  הגמר  נעשה  מצרים  יציאת  בשעת  רק  לישראל, 

משום כי אז נתגלה החיבה מן ה' לישראל. 

ונמצא פסח הוא כמו שבת, כי הטעם בשבת כי בו שבת מכל מלאכתו )בראשית ב,ג( ובפסח שבת 

מן המחשבה כמבואר בזוהר הקדוש, כי יש שבת עליון ושבת התחתון הרצון במעשה ומחשבה 

ושבת בראשית כי בו שבת מכל מלאכתו, דהיינו שאז נתגלה מעשה ה' בבריאת עולם. ופסח 

אז ביציאת  כי  נגמר בריאת עולם,  ואז  כנ"ל.  ישראל  נתגלה המחשבה מבריאת עולם בשביל 

מצרים נתגלה אלהותו יתברך ונתגלה המחשבה מבריאת עולם. ונמצא פסח הוא שבת כנ"ל. 

וזה ממחרת השבת על פסח" )"קדושת לוי", פרשת אמור(

השבת ו'יציאת מצרים'

שנעשו  ונפלאות  בנסים  לספר  תורה  של  עשה  "מצות  ה"א(:  פ"ז  ומצה  חמץ  )הל'  הרמב"ם  כתב 

יצאתם ממצרים,  יום הזה אשר  זכור את  בניסן שנאמר  לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר 

כמו שנאמר זכור את יום השבת".

ומבואר, שישנו דמיון בין מצוות "סיפור יציאת מצרים" בליל פסח לבין מצות זכירת השבת; 

"זכור את יום השבת לקדשו". שתכלית שניהם לקבוע בלבם של ישראל את האמונה במופת 

הנורא שנעשה לאבותינו ולנו בעת 'יציאת מצרים'.

ויסוד הדברים נעוץ בנאמר ב'דברות האחרונות' )דברים ה יב-טז(: "שמור את יום השבת לקדשו 

כאשר ציוך הוי' אלוקיך, ויום השביעי שבת להוי' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה וגו', וזכרת כי 
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עבד היית בארץ מצרים ויוציאך הוי' אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציוך הוי' 
אלוקיך לעשות את יום השבת". ומבואר, שטעם השבת הוא משום "זכר ליציאת מצרים".1

השבת, נשמת הבריאה

ונבאר תחילה את ההשוואה בין השבת ל'יציאת מצרים', שבשניהם בא לביטוי ההיבט הפנימי 
של הבריאה. כלומר, שכל דבר הנראה בבריאה כולל בתוכו חלק חיצוני וחלק פנימי. לדוגמה 

החלק  היא  נראית  שאינה  שבתוכו  והנשמה  בחיצוניות,  הנראה  החלק  הוא  הגוף  ב'נברא'; 

הפנימי. ומובן לכל שהנשמה היא עיקר מהות האדם; "כי עיקר עצמיות האדם - מה שנקרא 

אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד" )ליקו"מ סימן כב(.

כך בנבראים וכך בבריאה; בחול ושבת. שיש את הצד החיצוני, דהיינו מנין הימים; ששה ימים 
ויום השביעי. ויש את הצד הפנימי, שהשבת היא נקודת המרכז והנשמה של כל ימות השבוע. 

היא  אלא  קדוש,  יותר  ורק  בשבוע  אחד  יום  עוד  אינה  שהשבת  ע"ב(  פח  )ח"ב  בזוה"ק  כדאיתא 

"שמא דקודשא ברך הוא", נשמת הבריאה; שכל הימים יונקים וסובבים ליום זה )שם רד ע"ב(. 

– שלפיכך  כ, ח(  )שמות  יום השבת לקדשו"  "זכור את  זה הפנימי הוא תכלית מצוות  צד  והנה 
אומרים בתפילת שחרית: "היום יום ראשון בשבת". כי מאחר ויום השבת הוא הנשמה והחיות 

השביעי  שיום  ישראל,  של  בלבם  להשריש  הימים.  בכל  השבת  את  זוכרים  הימים,  כל  של 

אינו יום ככל הימים שיש בו יום ולילה, אלא הוא דרך להגיע אל האור האלוקי שהוא החיות 

יום" בשבת קודש, הכוונה שגם  ו"היום  ומנין הימים.  והנשמה של כללות הבריאה  הפנימית 

אותו היום יונק מהשבת.

)בראשית ב, ב(: "ויברך אלוקים  זו ייקרא "קדושת השבת" אשר על כך נאמר בתורה  להשפעה 
את יום השביעי ויקדש אותו", וכמו כן אומרים בתפילה: "וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל 

ו'קדושה'. שה'ברכה' היא על עצם קדושת היום, מה  'ברכה'  הזמנים", שמוזכר כאן לשונות 

שנראה בחיצוניות. וה'קדושה' היא על המהות הפנימית, דהיינו מה שהשבת קוראת ומזמינה 

את היהודי להגיע לקדושה העליונה החבויה בכל יום מימות השבוע )כי 'קדושה' מלשון 'הזמנה', רש"י 
דברים כג, יח(, שכולם כאחד מוארים באור זיו השבת.2

1 וראה מה שנתבאר בארוכה בספר יחוד השבת ח"א בשער "תכלית מעשה שמים וארץ", במאמרי "השבת זכר ליציאת מצרים" 

בענין שינויי הלשונות בדברות האחרונות מהנאמר ב'דברות הראשונות' שטעם מצות השבת הוא "זכר למעשה בראשית".

2והבן עוד, שהארה זו היא 'מתנת שמים', שהיא מצד השי"ת לגמרי. שעל כך נאמר על השבת: "לדעת כי אני ה' מקדישכם", 

והיא פנימיות ה"מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה" )שבת יא ע"ב(. כדאיתא מהחידושי הרי"ם )הובא ב'שפת אמת' פרשת 

תולדות תרמ"ג(, וז"ל: בשם מו"ר ז"ל אמרו חז"ל על השבת מתנה טובה יש לי בבית גנזי וקי"ל הנותן בעין יפה נותן, ולכן 

הנותן בור יש לו דרך ע"ש )שו"ע חו"מ סי' ריד סעי' ט(. כמו כן בשבת שנקרא מתנה נותן ברכה ג"כ לקבל השבת. וכ' ששת 
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פנימיות 'יציאת מצרים'

וכמו כן במועדי ישראל, שיש בכל חג צד חיצוני וצד פנימי. הצד החיצוני הוא הנגלה באופן 
ויש  כבוד".  לענני  "זכר  תשרי  בחודש  סוכות  שעושים  מה  וכגון  למעשה,  החג  מצוות  קיום 

את הצד הפנימי, שהוא "זכר ליציאת מצרים". כי 'יציאת מצרים' היא הבריח התיכון המחיה 

ומוביל לכל המועדים, כנשמה ביחס אל הגוף.

ולפיכך כתב הרמב"ם שתכלית "סיפור יציאת מצרים" הוא בדומה לתכלית המצוה של זכירת 
השבת, כי השבת היא "תכלית מעשה שמים וארץ", וכמו כן חג הפסח. 

נראה שמצוה זו של סיפור יציאת מצרים בליל פסח אינה רק ביטוי לנס מסוים שעשה  הלא 
הקב"ה לישראל, כבשאר ימים טובים, וכגון סוכות משום "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

כל  פנימיות  היא  אלא  מג(,  כג,  )ויקרא  מצרים"  מארץ  אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי 

הבריאה שנבראה בעבור ישראל, שאז נלקחו לעם, וכמו שנאמר )ויקרא כה, נה(: "כי לי בני ישראל 

עבדים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים", ובדיבור ראשון: "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים" )שמות כ, ב(. ללמד כי 'יציאת מצרים' היא נשמת הבריאה וקיומה לדורות עולם, 

כפנימיות השבת.

"זכור ושמור", בשבת ובפסח

ובזה יש להבין דבר נפלא הנראה בלשונות התורה, שבפסח מצינו מה שאין בשאר מועדים. 
יג(, "ועשית חג  )דברים טז,  נזכרו רק לשונות עשיה; " חג הסוכות תעשה לך"  שבשאר מועדים 

שבועות לה' אלוקיך" )שם טז, י(. אך בפסח נכתבו לשונות זכירה ושמירה; "למען תזכור את יום 

צאתך מארץ מצרים", "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" )שמות יג,  ג(, "והיה היום הזה 

לכם לזכרון" )שם יב, יד(, "שמור את חודש האביב" )דברים טז, א(, "ושמרתם את המצות" )שמות יב 

יז(. 

ימי המעשה יהי' סגור וביום השבת יפתח פרשנו כי השבת פותח סגורות ימי המעשה.

ועוד שם )תרמ"ט(: שמעתי מפי מו"ז ז"ל שזה מעלת המתנה הנותן בעין יפה נותן, ולכן הנותן בור לחבירו צריך ליתן לו דרך. 

כן המתנה שנותן הקב"ה נותן ג"כ הדרך שיהי' האדם מוכן לקבל המתנה ודפח"ח. וז"ש כבושיהן כמ"ש כבוש הדרך לבניך 

שהוא הדרך וההכנה לקבל. וכן הוא בשבת קודש שנותן ברכה לימי המעשה שנוכל להכין בהם הדרך לקבל השבת הבא. וז"ש 

במדרש ויתן ויחזור ויתן שמתנה זו עצמה אין לה הפסק. שנותנת הכנה להבא לאדם לילך ממדריגה למדריגה. והשבת מברך 

לימי המעשה לקבל אח"כ השבת הבא וכן לעולם. ע"כ.

ומבואר, שקדושת השבת היא קדושת הפנימיות שיש בתוך כל הימים – שכן מצד הנראה לעין יום השביעי הוא יום ככל הימים, 

אבל האמת הוא דרך והכנה להגיע לאור הפנימי, נשמת כל הימים, שכולם נקראים שבת.
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וכך נראה בדיוק גם בשבת ביחס לשאר מצוות התורה, שבשבת נזכרו לשונות זכירה ושמירה; 
בדברות  השבת"  יום  את  "שמור  ח(,  כ,  )שם  ראשונות  בדברות  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור 

אחרונות )דברים ה, יב(, "ושמרתם את השבת" )שמות לא, יד(.3

הוא, כי ימים אלו 'שבת' ו'חג הפסח' הינם השורש ותכלית נשמת היהדות – בהם  והביאור 
מתגלה בבריאה ובנבראים סוד היחוד וההתקשרות של נשמת ישראל עם השי"ת. ולכן גם מה 

שכן מצויים לעשות באלו הימים; כקרבן פסח ואכילת מצות בחג הפסח – וכקידוש על היין 

בשבת קודש, הכל נעשה בהשראת ה'זכירה' וה'שמירה'; להודיע שתכלית השיעבוד הוא למען 

התהוות ההתקשרות של נפשות ישראל אל נקודת החיות האלוקית הפנימית הטמונה בתוככי 
נשמתם מראשית הבריאה, ומתגלית באלו הזמנים.4

3 וכבר העירו בזה בספה"ק, וז"ל הספר 'צרור המור' )דברים טז, יא(: וסמך לכאן שמור את חדש האביב ועשית פסח. לפי 

שדיבר ביציאת מצרים ובקידוש הבכורות, וזה היה בחדש ניסן, שכתב בו החדש הזה לכם ראש חדשים )שמות יב, ב(, לכן אמר 

בכאן שמור את חדש האביב. 

בנסים  זה החדש, אחר שהוא מלומד  וכן אמר שמור, שימתין כשיבא  נאמרו.  ושמור בדבור אחד  זכור  כי  ושמרהו,  וזכרהו 

ובו יצאת ממצרים. שתעשה בו קרבן הפסח, וזהו וזבחת פסח לה' אלהיך )פס' ב(, וצוה שלא יאכל עליו חמץ )פס' ג(. ולפי 

שבמצרים התיר להם לזבוח את הפסח ולאוכלו שם, לפי שלא היה להם מצוה להתעסק בה. אמר בכאן )פס' ה-ו( לא תוכל 

לזבוח את הפסח באחד שעריך כי אם אל המקום אשר יבחר ה' שם תזבח את הפסח, ולא במקום אחר.

4 וראה יסודי הדברים בספר 'שפת אמת' )פסח תרנ"ז(, וז"ל: יום טוב של פסח נק' בתורה שבת כדכ' ממחרת השבת. כי פסח 

דומה לשבת כמ"ש בשבת זכור ושמור כמו כן בפסח והי' היום הזה לכם לזכרון. וכ' למען תזכור. וכ' שמור כו' חודש האביב. 

ושמרתם את המצות. 

כי זכירה היא נקודה פנימית שאין בה שכחה. ולפי שבשבת מתגלה נקודה זו בנפשות בנ"י לכן צריכה שמירה שלא להתפשט 

נקודה פנימיות למקום שיש בו שכחה. ולכן זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. והוא עצמו הענין בגאולת מצרים. שבכל חג 

הקב"ה  שנטע  הנקודה  אותו  בו  ומתחדש  שנולד.  כקטן  מצרים  ביציאת  שהי'  כמו  חדשה  כברי'  ישראל  איש  נעשה  המצות 

בנפשות בנ"י. ונקודה זו נק' לחם עני שהוא בלי התרחבות כי מצה היא עצם העיסה ואח"כ נשתנית ומתחמצת. וכמו כן כל איש 

ישראל יש בו נקודה מתנה מאת אלוקים. 

ובאמת צריך האדם להרחיב זאת הנקודה ולהמשיך כל המעשים אחרי'. וזה התיקון כל ימי השנה לפי מה שזוכה האדם לטוב 

ולמוטב. אבל כשבא חג המצות מתחדש הנקודה ונטהרת מכל הלכלוכים. ולכן צריכין לשמרה מחימוץ ומכל השתנות בזה 

החג. ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי כו'. פי' פנימיות הנקודה כמו שהיא בעצם ואינה מקבלת שינוי לכן צריכה 

שמירה והי' היום כו' לכם לזכרון. שמתחדש בו הנקודה שנק' זכרון כנ"ל. גם יתפרש והי' לכם לזכרון ממש שיזכור האדם עיקר 

בריאתו בעולם לעשות רצונו ית"ש ויום הזה נותן זכירה. 

וז"ש למען תזכור את יום צאתך כו' כל ימי חייך. ימי חייך הם ההארות המיוחדים לאדם לתקן כל ימי חיותו בעולם. וע"י יום 

צאתך מארץ מצרים תזכור כל ימי חייך. ופי' את יום צאתך באמצעיות יום צאתך תזכור. כי הוא נותן זכירה כמ"ש והי' היום הזה 

כו' לזכרון כנ"ל. וגם זכירה הוא התקשרות שיכולין לקשר כל הימים בשורשם ע"י יום צאתך מארץ מצרים.

גם נק' פסח שבת כי שבת סהדותא איקרי שמעידין בו על הקב"ה. ופסח פה סח פי' שע"י יצי"מ נעשין בנ"י עדים כמ"ש אתם 

עדי כו'. ולכן הגם ששבת הוא תחלה למקראי קודש ולמעלה מכולם. מ"מ לא היו בנ"י מוכנים אל השבת עד אחר יצ"מ כמ"ש 

וזכרת כי עבד כו' על כן צוך כו' לעשות כו' השבת. נמצא תכלית יצ"מ הוא השבת.
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הסוד הפנימי של העולם והבריאה

ולפי שהשבת והפסח הם נקודת השורש וההתחלה, מתעוררים דרכם כלל ישראל להתחדשות, 

כקטן שנולד מחדש; בכל שבת בפני עצמה - באופן שימות החול שלאחריה הינם ענין אחר 

היא חידוש  - באופן שכל השנה הבאה  בפני עצמו  ובכל חג הפסח  לגמרי מהימים שלפניה, 

הנשמה, נשמת ישראל, וכנודע שבכל פסח מתעורר בנפשות ישראל 'יציאת מצרים' מחדש.

של  המצוות  כן  כמו  החול,  ימות  ששת  כל  נשמת   - הפנימית  הנקודה  היא  שהשבת  וכשם 

'זכר  כולם  התורה, שתכלית  מצוות  כל  נשמת  הפנימית שהיא  לנקודה  ביטוי  הינם  חג הפסח 

ליציאת מצרים', ובפרט ה'מועדים וזמנים לששון'. שכן הדרך להגיע אל האור הפנימי שהוא 

דרך  הוא  ונשמה',  רוח  ה'נפש  חלקי  בכל  ומועד  בשבת   – לעם  ובחירתו  ישראל  קדושת  סוד 

היום בו יצאנו ממצרים.5

הבחירה בישראל היתה מאז ולתמיד - וכמו כן כל השנה מוארת באור נשגב זה של  ואמנם 

'יציאת מצרים'. קבעה התורה יום מיוחד בו מכריזים את סגולת ישראל, כאות זכרון ושמירה 

נצחית.

עדות על קדושת היום, בשבת ופסח

והנה ידועה השאלה, מה נתחדש בליל פסח שמצוה לספר בו ב'יציאת מצרים', והרי זו מצוה 

הנוהגת בכל ימות השנה; שנאמר )דברים טז, ג(: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 

חייך" )וכמו שדרשו רבותינו בברכות פ"א מ"ה(.

יש מצוה להזכיר את עצם מופת  ליישב, שבכל השנה  זצ"ל  בשמיה דהגר"ח מבריסק  ומטו 

היציאה ממצרים, אבל ב'ליל פסח' יש דין מיוחד, להכריז שביום זה יצאו אבותינו ממצרים. 

ואכן מי שסיפר ב'יציאת מצרים' כל הלילה ולא אמר ש'היום יצאנו', לא יצא ידי חובתו.

5 וכדכתב הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא בספר בגדי השרד )ביאור להגדה של פסח(, וז"ל: במה זכינו אנחנו לשבת שביתת אדון 

הכל ולהדמות לו, הוא מטעם יציאת מצרים, המה זכינו להדמות לו יתברך ולשבות כמוהו. הבט נא וראה כמה גדלה מעלת 

יציאת מצרים. ועוד זכור ושמור שנאמרו בשבת, נאמרו ביציאת מצרים. זכור שנאמר ויאמר משה אל העם זכור אשר יצאתם 

ממצרים וגו'. שמור שנאמר שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך. ועוד פעמים רבות הוא אומר על יציאת מצרים 

וזכרת ושמרת, להורות כי יציאת מצרים שקולה כשבת. 

והנה זכור הנאמר בשבת, כשתמלא זכר חסר בלא וא"ו כזה זי"ן כ"ף רי"ש סופי תיבות אותיות נפש. עוד, זכור עם הכולל רוח 

כ'. עוד, שמר מלא כזה שי"ן מ"ם רי"ש סופי תבות אותיות נשם, לרמז דבשבת קונה האדם תוספת נפש רוח נשמה. והנה נמי 

במצרים דכתיב זכור ושמור, להורות בא שביציאת מצרים קנו נפש רוח נשמה.
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וכמו כן יש לומר לענין 'זכירת השבת', שאמנם מצוות האמונה בחידוש העולם קיימת ונוהגת 
גם בשאר ימות החול, אבל בשבת קודש יש מצוה מיוחדת לקדש את היום, לומר בפה מלא; 

אשר  מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה  אשר  מלאכתו  השביעי  ביום  אלוקים  "ויכל 

עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים 

לעשות" )בראשית ב, ב-ג(.

יום  את  "זכור  קיים מצוות  לא  עדיין  כלל מלאכה בשבת,  ולא עשה  מי ששבת  גם  ולפיכך, 
היא  זו  והכרזה  מכל מלאכתו'.  א-ל  ש'בו שבת  ויאמר  היום  את  עד שיקדש  לקדשו",  השבת 

עדות לסוד הפנימי של הבריאה שהוא 'קדושת ישראל' שהיא ענין אחד עם 'קדושת השבת', 

וכפי שנתבאר ששורש הדבר נתגלה ב'יציאת מצרים', שלכן השבת היא "זכר ליציאת מצרים". 

זהו פשר דברי הרמב"ם שהשווה בין תכלית מצוות 'סיפור יציאת מצרים' בליל פסח; "זכור 
"זכור  יצאתם ממצרים", לבין תכלית המצוה לקדש את השבת בדברים;  את היום הזה אשר 

את יום השבת". כי זכרון יציאת מצרים וזכירת השבת הם ענין אחד, שתכלית שניהם להעיד 

על קדושת נשמת ישראל, שעצם התגלות זו ב'פה מלא' באלו הימים הוא קיום "תכלית מעשה 

שמים וארץ".

***
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סיפורי מעשיות

במעשה מבואר איך שבן המלך בזמן שפלותו היה רץ אחרי בהמות ממקום למקום 
לתפסם, עד שנתגלגל הענינים ומצא "האדם היער" שכיוונו והביאו למקומו הראוי 

עד שזכה למלכות.

חיפוש האתונות

ט-י(.  פרק  א'  )שמואל  כעי"ז  היה המעשה ממש  ואצלו  היה שאול,  בישראל  המלך הראשון  והנה 

בחי'  האלקים  איש  אל  שבא  עד  למקום,  ממקום  עבר  וכך  האבודות  האתונות  ובקש  שהלך 

האדם היער, )ושאול היה עם נערו בחי' בן השפחה שהיה עמו(, והוא העלה אותו אל הבמה, בחי' שהעלם 

לביתו, והאכילו, ואמר לו "ולאתונות האובדות וכו' אל תשם את לבך להם", ואבדו לו שלשת 

ימים, 

לשאול  ואמר  אדם-היער.  את  מצא  לחיפוש  השלישי  שביום  עיי"ש  י"א  במעשה  כמו  ממש 

שימצא חבל נביאים המנגנים בנבל ותוף וחליל וכינור ועי"ז תשרה גם עליו רוה"ק ואז יזכה 

למלוכה, ממש כמו במעשה שנתן לו הכלי של הניגון ועי"ז בא למקום מלכותו.

דוד בן המלך

ואחר כל זה שאול עדיין לא היה תכלית שלמות המלכות, והוצרכה המלכות לעבור לדוד. ואז 

התחיל שאול לגרום רעות לדוד, )כי בערכין היה הוא עכשיו בבחי' בן השפחה הרודף את בן המלך האמת, וכן להיפך 

אך בודאי היו שניהם מצד הקדושה, רק שהיו בירורים דקים עד שנתברר בן המלך האמת מהחילוף בשלמות, ושאול היה לו כח 

המלכות דקדושה, לכן הוצרך גם הוא למלוך עד שתבוא המלוכה לדוד.(

שבא  עד  בקרא,  כמבואר  לגדולה,  עלה  שעי"ז  הנגינה  כח  לו  והיה  צאן,  רועה  היה  ודוד 

לשלמות המלכות. 

החילופים

ואח"כ היו עוד בחי' חלופים, כשדוד נתגרש ותחתיו מלך בנו אבשלום, וכן אדוניהו, ואח"כ 

אצל שלמה שנחלף עם אשמדאי, ואח"כ כשנפרדה המלוכה לירבעם, וכן כל הדורות יש בענין 

זה עליות וירידות, בכלל ובפרט, עד הגאולה השלמה.
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ביאורים בדברי חז"ל על פי המעשה

בסוף מס' מדות איתא: לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה יושבת ודנה את הכהונה לכהן 
שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא והולך לו. ושלא נמצא בו פסול לובש 

פסול  נמצא  שלא  עושים  היו  ויו"ט  הכהנים,  אחיו  עם  ומשמש  נכנס  לבנים,  ומתעטף  לבנים 

בזרעו של אהרן הכהן וכו'.

ולכאו' תמוה שהמסכתא מסיימת בענין שאינו שייך לה, שכולה מדברת ממדות הבית והעזרה 
והמזבח וכו', וכמו"כ תמוה שהרי לא רק זה דנו בלשכת הגזית, אלא כל הדינים.

מסכת מידות

אך ע"פ מעשה י"א מתבאר היטב, שמס' מדות עוסקת לסדר כל דבר על מקומו המדויק שזהו 
תיקון בן המלך במדינה, בגן ובפרט בכסא, ועי"ז נתברר מיהו בן המלך באמת ומי בן השפחה, 

זה בחי' בירור יחוס הכהונה, מי כהן בן אהרן כשר, ומי לא וזהו שלובש שחורים או לבנים, 

לגלות מהותו האמתית ע"י לבוש נכון, כנ"ל, וגלוי בן המלך האמת הוא הרי כל תכלית המדות.

מסכת קינים

ואח"כ באה מס' קנים ולכאו' קשה למה נסדרה אחר מדות, ולא עם זבחים מנחות יחד עם כל 
הקרבנות, ובסוף המס' סיים: "א"ר יהושע זה הוא שאמרו כשהוא חי )=האיל( קולו אחד וכשהוא 

עורו  חלילין  שני  שוקיו  חצוצרות, שתי  קרניו שתי  קולו שבעה, שתי  כיצד  קולו שבעה.  מת 

זמן שמזקינין דעתן מתיישבת  וכו' כל  זקני תורה  וכו'  בני מעיו לכנורות  לתוף מעיו לנבלים 

עליהן שנאמר בישישים כמה ואורך ימים תבונה".

זל"ז  המאמרים  ב'  ובשייכות  אלו,  מאמרים  ב'  לכאן  שייכים  מה  למעיין  מאד  נפלא  וכ"ז 
ת"ח  זקני  וכמו"כ  הצורה,  נתעלה  אז  החומר  ונכנע  מתה  הרמב"ם שכשהבהמה  מפי'  משמע 

כמה שנכנע חומרם כך נתעלה צורתם.

מסכתא בירור הספיקות

או  ויולדות שנתערבו  זבות  קיני  בענין  עוסקת  הענין, שכל המסכת  ע"פ המעשה מבואר  אך 
שאר מיני ספיקות, ואין ידוע איזה לחטאת ואיזו לעולה שמקומם שונה, שאם נעשתה החטאת 

במקום העולה או להיפך, פסולה, ובזה עוסקת כל המס', איך להתנהג בספיקות אלו. והסוד 

הוא, כי אחר מס' מדות שעסקו בבנין הבית בחי' סידור הכסא על מכונו, אז עוסקים בהשבת בן 

המלך למקומו על כסא מלכותו, וידוע שהשכינה בגלות נקראת כצפור נודדת מן קנה, וכדכתיב 
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)תהלים( מה ידידות משכנותיך וכו' נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וכו' גם צפור מצאה בית 

ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך ה' צב-אות וכו' וכדאי' בחז"ל ובזוה"ק, 

השבת ישראל לנויהם

וכן מה  לנויהם,  ישראל  קינם, בחי' השבת  ענין מס' קנים העוסקת בהשבת הצפרים אל  וזה 
שמבואר במעשה שהניח כל עוף על מקומו הנכון תחת הכסא, היינו בחי' מקום העוף במזבח, 

הוולדות  בירור  וכעין  השכינה.  טהרת  ע"י  השלם  היחוד  בחי'  ישראל,  נשות  נטהרים  ועי"ז 

שנתחלפו, כמו"כ מבררים הצפרים שנתחלפו לב' יודות.

הכלי הנפלא

וסיים התנא – זה הוא שאמרו וכו' ע"פ המבואר במעשה שמניחים הכלי הנפלא על הבהמה 
וזה מה שאמרו על בהמה  וזה היה התיקון של בן המלך.  ועי"ז מתחילה לנגן השיר הנפלא, 

חכמה  אצלו  נתגלה  עד  דבר  מתוך  דבר  מבין  לדרגת  זכה  ועי"ז  שיר,  כלי  ז'  ממנה  שנעשה 

ת"ח.  זקני  של  והתבונה  החכמה  תוספת  בחי'  זה  מקומו,  על  הכל  תיקן  ועי"ז  מאד  מופלגת 

נמצא סדר המשניות מבואר היטב. וזה "קנין פתחי נדה הן הן גופי הלכות" שמבררים הגופים 

והכלים שישובו למקומם הנכון ליחוד השלם.

מכון לשבתך

במעשה רואים שמצד אחד סוף ותכלית הכל הוא השיר הנפלא, אך מצד שני כבר היה שיר 
אז  שכבר  ביצי"מ  מצינו  דכן  י"ל  למקומו.  לשוב  המלך  בן  כשהתחיל  התיקון  בתחילת  זה 

בארון  וכן  הדרך,  בתחלת  רק  שהיו  אפי'  ה',  ומלכות  ביהמ"ק  בנין  על  ונתנבאו  השירה  היה 

שבתחילת העלאתו מפלשתים היה שירת הבהמות אפי' שרק הרבה שנים אח"כ הגיע הארון 

למקומו.

ג' דרגות

עוד אפשר לומר, שבמעשה יש ג' שלבים בתיקון, א. האדם היער, ב. הכניסה למדינה ותיקון 
הגן, ג. תיקון הכסא והמלוכה 

והם כנגד – א. משה רבינו היה במדבר ונתן לנו התורה הנקראת שירה, וכן שירת הים, ועבודת 
הקרבנות – בהמות, ב. יהושע הכניסנו לא"י בשלום והקים מקדש שילה, ג. דוד ושלמה בנו 

ירושלים וביהמ"ק וקבלו המלוכה. ויהושע הוא מאפרים, בחי' משיח בן יוסף, והשלמות הוא 

משיח ב"ד, שיבוא בב"א.
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 מרפא לשון

****

מרפא לשון

ענף א' – קלי' עקרב

א. הקדמוני

על  לשה"ר  שדיבר  הקדמוני  מהנחש  הוא  הרע  הלשון  ששורש  ח"א(  לשון  )במרפא  הארכנו  כבר 
נכללים בתוך הס"מ שהוא הנחש הקדמוני,  וקלי' שכולם  נחשים  סוגי  יש כמה  והנה  בוראו, 

וכמוש"כ בפסוק )דברים ח, טו( המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב שהם ד' ראשי 

)סנהדרין כא( הוא נחש הוא  הקלי' וכמוש"כ האר"י ז"ל )ליקו"ת פר' עקב 6( וכמו"כ בירושלמי 

עקרב.

ב. קליפת עקרב

ובזה מבואר דכמו שמצינו בכל מקום שהלשון הרע שפוגע בחבירו הוא קלי' הנחש, כמו"כ 
יש לשון הרע שהוא בחי' עקרב שהוא גרוע יותר, וכמו שנבאר בהמשך דברינו ששניהם הם 

קלי' מסוכנים מאד, שהן הן המפסידין את השראת השכינה, שכמו שהנחש הוא הממית והוא 

גרוע  קליפה  והוא  יותר  ממית  העקרב  כמו"כ  השני,  הבית  החריב  שהלשה"ר  בעצמו,  הס"מ 

וכמוש"כ  השכינה  השראת  של  המפסיד  עיקר  שהוא  בעיקר  כופר  קלי'  הוא  שהעקרב  יותר, 

התיקונ"ז )מב, ב( דעקרב הוא לשון עקר ביתא דשכינתא )עיי"ש 7(

6 שם. נחש שרף ועקרב וצמאון דע כי הקליפות הם סמאל ונעמה סמאל ולילית והם ד' הנז' כאן נחש שרף ועקרב וצמאון והם 

נגד ד' דגלים כי במקום קדושת ד' דגלים לא היה בהם כח להזיק, גם הם נגד צלם דנבוכדנצר, נחש גלות מצרים התנין הגדול, 

שרף גלות בבל והוא המן, עקרב יון ורצה לעקר את ישראל וכל תורה ומצות, וצמאון מלך אדום דאינו רעב ללחם ואין צמא 

למים כי אם לשמוע דבר הוי':

7 תיקוני זהר )שם( וצלותא דעני איהי שכינתא, מאן עני דא צדיק, והאי צלותא אתקריאת עקב לגבי צלותין אחרנין, ובגינה 

אתמר אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אף על גב דסחיר לה להאי נקודה דאיהי קוצא דאת ד', בכמה חובין לאולפא 

קטיגוריא על בנוי דשכינתא, לא יפסיק לההיא נקודה, דאם יפסיק, בגיניה אסתלק קוצא מן ד' מן אחד, ואשתאר אחר, דאיהו 

נחש כרוך בעקבו, דבגין חויא לא יפסיק, ולא אסתלק קוצא דאת ד' מן אחד, אבל בגין עקרב אסתלק, ואיהו פוסק, וברח מניה, 

הדא הוא דכתיב )בראשית ל"ט( ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה:

אדהכי הא עולימא דקא אזדמן לגבייהו, מחמר אחר בעירן, אמר לון מהו ויעזב בגדו בידה, אלא עקרב איהי עקר ב', דעקרת 

ביתא דשכינתא, ודא איהו בגדו דחויא דעבודה זרה, כד חויא אתיא לאתחברא עם גוף אדם ישן, דאמרת שכבה עמי, חצופה 

זונה, אתמר באות ברית וינס ויצא החוצה:

)כ"י נ"א ובגין דא אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אף על גב דסתיר לה לההיא נקודה דאת ד' לא יפסיק, דאי יפסיק בגיניה 

אסתלק קוצא מן ד' דאחד ואשתאר אחר דאיהו נחש כרוך בגין דחויא לא יפסיק ולא אסתלק, ואיהו פוסק וברחת מניה, אבל 

עקרב יפסיק, כמה דעבד יוסף צדיקא הדא הוא דכתיב וינח בגדו אצלה וינס וכו'. אדהכי הא עולימא קא אזדמן לגבייהו מחמר 

בתר בעירן, אמר לון מאי וינח בגדו אצלה וכו', אלא עקרב עקר ב', דעקר ביתא דשכינתא, כד בעיא לאתחברא עם צדיקיא צריך 
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ג. יסוד - עקרב

ומבואר דגודל החורבן נעשה ע"י בחי' עקרב, שזה הקליפה ממית יותר מהנחש, דלכן מבואר 
שצריכין להפסיק בתפלה כשבא עקרב שעל נחש אין צריכין להפסיק שאינו כ"כ מסוכן, אבל 

התפלה  סוד  שהוא  המקדש  בית  וכמו"כ  להפסיק,  מיד  שצריכין  פקו"נ  זה  הרי  עקרב  כשבא 

ידי העקרב, שזה החריב את הבית  יקרא, עיקר חורבנה היה על  כי ביתי בית תפלה  כמוש"כ 

לגמרי רח"ל, בחי' ערו ערו עד היסוד בה )ועי' במכון שבתך שירת העקרב, שעקרב הוא קלי' היסוד(.

ד. לא הזיק

ועקרב  נחש  הזיק  לא  שמעולם  המקדש,  בבית  שהיו  נסים  מהעשרה  דאחד  מבואר  וכמו"כ 
בירושלים, ובמהרש"א )יומא כא( ביאר ששאר מיתות ר"ל היו שם, כי איש בחטאו מת, אבל נחש 

זה לא היה מעולם  ועקרב שהם בעטיו של נחש שמרמז על מיתה בלא חטא של עכשיו, כל 

בירושלים. 

זה מבטא מה שבארנו שנחש ועקרב הם שורש החטא של הבריאה, בחי' חטא אדה"ר,  וכל 
ובירושלים היה בחי' תיקון חטא אדה"ר ולכן מעולם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים 

)ועי' במדרש שמואל פרק חמישי משנה ד', לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם כי השם 
ית'  היה משגיח על בריותיו ולא היו מזיקין להם כלל והנה זה בא כנגד לא תענה ברעך עד 

שקר שלשון הרע בא מצד הנח"ש והוא שהתחיל בלשון הרע ובעדות שקר וכל המעיד עדות 

שקר הוא נותן כח לכחות הטומאה אשר הם נחש שרף ועקרב:

בתפארת ישראל באבות שם שהעידו לו כמה אנשים מירושלים שגם בימינו יש כח זה  ועי' 
הן  בשממה  גם  מקדשיכם  את  אני  והשימותי  בחי'  ועקרב  הנחש  ממית  רחוקות  לעתים  שרק 

בקדושתם(.

ה. יחזקאל

נבואת  בתחלת  שמיד  )ב(  יחזקאל  בנביא  לחבירו  אדם  בבין  "עקרב"  ענין  רואים  וכמו"כ 
"יחזקאל"  שנקרא  וכמו  נגדו,  הלוחמים  מהאנשים  יפחד  שלא  הש"י  אותו  הזהיר  יחזקאל 

שהש"י חזקו, שהיו אז רשעים שדברו ולחמו נגדו ואמר לו הש"י )שם ו( ואתה בן אדם אל תירא 

לאפסקא מניה, ולא יתהני מיניה ואפילו ממשכא דיליה, לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב הדא הוא דכתיב 

וינח בגדו אצלה, משכא דיצר הרע, ודא בגדו דחויא עבודה זרה, כד איהו קא אתיא לאתחברא עם צדיקיא ואמרה שכבה עמי 

חצופה זונה, אתמר באות ברית וינס ויצא החוצה(.
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מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא 

ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה:

עוקצים  שהם  לעקרבים,  הדומים  אנשים  שיש  יונתן(  התרגום  בשם  השני  )בפי'  ברש"י  שם  וביאר 
כעקיצת עקרב והזהיר אותו הש"י לא לפחד מהם )ומבואר מאד לדברינו שהחורבן התחיל ע"י בחי' עקרב עקר 

בית וכו', וכמבואר ביומא ט, ב, שגם בית המקדש הראשון נחרב ע"י לשון הרע של נשיאי ישראל(.

ו. חורבן הבית

שנחרב  השני  בית  ובפרט  בית,  עקר  עקרב  קלי'  ע"י  היה  השני  בית  שחורבן  לדברינו  והנה 
דבר  יובן  לפי"ז  כנ"ל,  קלי' עקרב שהוא הס"מ  גם  ידי הלשון הרע שהוא הנחש, שכולל  על 

נפלא דבפסוק בפר' מסעי )במדבר לד, ד( המדבר על גבול הדרום וכמוש"כ ונסב לכם הגדול מנגד 

למעלה עקרבים, ומבואר שם שהגבול הזה יוצא על יד אדום.

וכמו"כ מפורש אמרו חז"ל )בילקו"ש פל"ג רמז קלג( שהיה מלחמה עצומה עם עשו הרשע במעלה 
עקרבים שהוא הר שעיר ושם מת עשו עיי"ש )עיי"ש 8(, 

ולדברינו יבואר מאד שמעלה העקרבים הוא סוד עקר בית, ששם הוא מקום הבירור עם עשו 
הרשע, שהחריב את הבית.

ז. גבולות הארץ

וכמו שידוע שגבולות ארץ ישראל הם סוד הבירורים )עי' לקוטי הלכות בכמה דוכתי, ועי' הל' 
שותפים בקרקע הל' ה' אות טז 9(,  ונמצא שהתורה הק' מגלה לנו כאן המלחמה שיש במעלה 

8 שם. ורדפו בני יעקב אחריהם עד ארודין העיר והניחו לאביהם עשו מת מוטל בארודין והם ברחו להר שעיר למעלה עקרבים. 

ובני יעקב נכנסו ונחו שם בלילה ההוא ומצאו לעשו מת מוטל וקברוהו מפני כבוד אביהם. ויש אומרים לא מת שם אלא יצא 

מארודין חולה וברח עם בניו להר שעיר. למחר חלצו עצמם בני יעקב ורדפו אחריהם והלכו וצרו אותם בהר שעיר במעלה 

עקרבים יצאו בני עשו וכל אותם אנשים שברחו ונפלו לפני בני יעקב ונשתטחו לפניהם והתחננו להם עד שעשו עמם שלום 

ונתנום למס עובד:

9 שם. כי עיקר כל היסורים והמניעות מעבודת ה' יתברך הם המצרים בבחינת כל רדפיה השיגוה בין המצרים , שזהו בחינת זאת 

ירושלים בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות שהם בחינת השבעים עכו"ם הסובבין ארץ ישראל שהם המצרים והגבולים 

שסביב ארץ ישראל, שהוא בחינת כלל קדשת ישראל כנ"ל. 

ואלו המצרים חותרים תמיד על ארץ ישראל להרס הגבול, חס ושלום, לכנס לארץ ישראל עד שבעוונותינו הרבים גברה ידם 

והחריבו את הבית המקדש וגלו ישראל מארצם וכל זה נמשך מחמת שישראל בעצמן לא שמרו את עצמן מלהרס הגבול שבין 

אדם לחברו עד שהתקנא אחד בחברו ונתרבה שנאת חנם בבית שני. שעל ידי זה נחרב הבית וגלו מארץ ישראל, כמו שאמרו 

רבותינו זכרונם לברכה, אבל עדין לא אבדה תקותנו, כי קדשת ארץ ישראל והבית המקדש קימת לעד עד שאנו ממשיכין קדשת 

ארץ ישראל גם בחוץ לארץ בבחינת כי הפיצותים בגוים וכי זריתים בארצות ואהי להם למקדש מעט, כי בכל מקום שישראל 

דרים שם הוא בחינת קדשת ארץ ישראל.
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העקרבים עם קלי' עשו, וזה לשון קדשו של הנועם אלימלך זי"ע ועכי"א )פ' מטות(, ונסב לכם 

הגבול מנגב למעלה עקרבים פירוש שתזכו בזה לסבב אתכם עם הגבול הזה אחר שתתקנו אותו 

עד למעלה עקרבים דאיתא אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק רוצה לומר נחש רמז לנחש 

הקדמוני שהטילה זוהמא שעל ידי זה אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא כמו שכתבתי 

כבר בפרשה שהצדיק מוצא תמיד בעצמו חסרונות וקיצור בעבודתו יתברך והוא באמת מחמת 

חטא הנחש וזהו נחש כרוך על עקבו דהיינו חטאים שאדם דש בעקביו כרוך עליו מחמת הנחש 

לא יפסיק. רוצה לומר בשביל זה לא יפסיק מדבקיתו. 

ואמרו חז"ל הני מילי נחש אבל עקרב יפסיק. זה רמז שאם חלילה באיזה חטא נכשל שהוא 
חלילה סכנה דהיינו חטא ממש ח"ו על ידי זה יפסוק עצמו מהדביקות חלילה # וזהו שאמר 

שום  בכם  ישלוט  שלא  עקרבים  למעלה  תגיעו  אזי  אחרא  הסטרא  ותכניע  כשתשברו  הכתוב 

יזכנו  יוכל ליגע בכם כזאת. והשם  עקרב הוא חטא ממש חלילה ותהיו למעלה למעלה שלא 

הנחש  לביאת משיחנו שיתוקן חטא  ונזכה במהרה  הרע  יצר  בנו  ישלוט  לעבדו בתמים שלא 

ומלאה הארץ דעה אמן כן יהי רצון.

הגדולה  הקלי'  שהוא  העקרב  הוא  מש  החטא  אבל  הקדמוני,  הנחש  זוהמת  שיש  ומבואר 
ביותר, וכשיתקן פגם זה נזכה לביאת משיחנו 

)וראה זה פלא שכמה מחלוקת דקדושה וכו' היו בשנים אחרונות מסביב להגבול הדרומי ובפרט במקום "מעלה עקרבים" כידוע, 

שכל זה נוגע מאד לעניני שמיטה וכו', ויצאו הרבה ספרים וחיבורים לבירור הגבול )וביחוד מקום זה מעלה עקרבים שיש הרבה 

ספיקות במקומו המדוייק וכו'(, שכל זה מבטא תיקון הגלות ותיקון הלשון הרע וכו' עד שיבוא משיח 

צדקנו(.

ענף ב' – הבנת ענין עקרב

א. אדם הראשון

והנה עדיין צריך להבין לפמשנ"ת דאצל אדם הראשון היה ג"כ חטא שקשור לעקרב, ולכאורה 
מצינו באדה"ר חטא הנחש, ולא חטא העקרב, אמנם יבואר הענין עפ"י יסוד הגר"א )והארכנו בזה 

בשירת העקרב( שהחילוק בין קלי' נחש לקלי' עקרב, שעקרב הוא הכופר בעיקר, דאותיות 'עקרב' 

הוא 'בעקר', שכופר בעיקר, וכמוש"כ שם הגר"א שיש מי שמאמין רק שעושה עבירות, שזהו 

בחי' קלי' נחש, וקלי' מעקרב הוא הכפירה בעיקר, 

)ביאור הגר"א שם, לא יפסיק כו' דבגין כו' אכל בגין כו' - הענין כי כ"ז שמאמין באחדותו 
ית' אפי' עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ואעפ"י שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין 
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הנ"ל  קוץ  כי  והענין  הנ"ל  בקוץ  היא  ותפלתו  ישראל  בכלל  תפלתו  ונכלל  כו'  עבריין  כמ"ש 

הוא מבועא דלא פריש מבירא לעלמין כי זאת בחי' אחרונה מל' של ז"א אות ברית של ישראל 

דבוק תמיד בה כיון שתמיד ישראל מאמינים באחדותו וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר 

שלכן הד' והר' גדולים אבל שאר הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקין בעו"ה מחמת עונות 

כשרובם ח"ו כו' וזה הוא סט' דנחש בשאר עבירות אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים 

ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ ח"ו מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וז"ש ואיהו 

ואין תפלתו עולה כלל  וכלל  יוסף במדרגתו ומסתלק הקב"ה ממנו כלל  כו' ר"ל  וברח  פוסק 

דהעלי' משכינה לז"א ע"י זיווג. 

ר' עם  נחש ועקרב דעקרב הוא הכופר בעקר אותיות עקרב ובמקום ד' עם עקב עושה  וז"ס 
ולכן  דכורא  של  ור"ל  נוק'  יעקב  ולכן  ברית  אות  יו"ד  הוא  ד'  של  שקוצו  יעקב  וז"ס  עק"ב. 

תפלת יעקב רשות שהיא בחי' אחרונה הנשארת בלילה שיעקב תיקנה שאינה מסתלקת לעולם 

ואמרו בניו שמע ישראל כו' אחד וכן לעולם אנו אומרים שמע ישראל סבא כו' כמ"ש במ"ר 

משא"כ של אברהם ויצחק(.

ב. כופר בעיקר

ולפי"ז יש לומר עפמש"כ חז"ל )בסנהדרין לח( דאדה"ר כופר בעיקר היה )והרבו הספה"ק לבאר ד"ז האם 
הוא כפשוטו וכו' אבל איך שהוא הרי היה בו שייכות לחטא כפירה בעיקר(, ולפי"ז יוצא שהיה אצלו פגם העקרב, 

שהוא פגם הכפירה.

ג. עיקרי אמונה

"כפירה",  גם  הזה  הרע  בהלשון  יש  הרי  בוראו  על  דיבר לשה"ר  ד"ז שכשהנחש  לבאר  ויש 
וכו'  אומנתו  בני  שונא  ואומן  העולם  וברא  מהעץ  שואומר שאכל  האמונה  בעיקרי  שמכחיש 

ואדה"ר קיבל הלשון הרע, ובזה נכנס גם לפגם העקרב, שנמשך בה זוהמת הכפירה בהעולם.

ד. אל תהי בז

והנה כמו יש בקלי' נחש, הלשון הרע על הבורא ית', וכמו"כ יש "נחש" כלפי חבירו, שמדבר 
לשון הרע ואוחז בקלי' הנחש, וכמו"כ יש בחי' עקרב כלפי הש"י שהוא כופר בעיקר, וכמו"כ 

יש בחי' כופר בעיקר כלפי חבירו, שהוא מבטל את חבירו לגמרי, וכמו שאמרו חז"ל אל תהי 

בז לכל  יחזקאל אבות( שלא תהא  )עי' דברי  זי"ע  וכמו שפירשו צדיקים  )אבות פ"ד מ"ג(,  בז לכל אדם 

אדם, היינו שתראה איזה חסרון בהאדם אל יהיה לנקלה לבוז בעיניך האדם כולו לגמרי כאילו 

לא נחשב לאדם כלל, שכל זה הוא בחי' עקרב כופר בעיקר.
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ה. אינו מחשיב

וכדי לבאר ד"ז ביותר דהנה יש לשון הרע שמדברים גנות על אדם, אבל יש גרוע מזה שהוא 
אינו מחשיב לאותו אדם כלל, וכמו שרואין דבר זה בחוש שיש אנשים תמימים ועובדי הש"י 

שאינם נחשבים וכו' כיון שאינם הולכים בדרך שרגילין וכו', שטבע האדם שמזלזל בהם ואינו 

חז"ל  שאמרו  וכמו  בעיקר,  כופר  בחי'  שזהו  כלל,  אותם  מחשיב  שאינו  מרוב  עליהם  מדבר 

שהמספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר שנאמ' שפתינו אתנו מי אדון לנו, וכש"כ כשעושה דבר 

זה היינו שאינו מחשיב את חבירו כלל שאז נעשה בחי' כופר בעיקר.

ו. כלא

ועי' מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא סא( שמצוי מאד שמזלזלין על ספרים שיוצאים לאור שנחשבים 
וזה ג"כ בחי' כופר בעיקר  בעיניו "כלא", וכששב בתשובה חוזר ונחשב אצלו אלו הספרים, 

שרואה חידושי תורה שכותבין ואינו מחשיב אותם משום שאינו בסגנון שהוא רגיל בו )לקו"מ 

לו אמונת  היה  ובתחלה כשלא  צריכים להעולם.  וכלם  עוד כמה ספרים,  וגם עתידים להיות  יש כמה ספרים עכשו,  "כי  קמא סא, 

חכמים, אזי היו כל הספרים אצלו כלא, כי היה מלעיג עליהם, כמו שכתוב )קהלת י"ב(: "עשות ספרים הרבה אין קץ 

בתשובה  וכששב  אצלו.  כלא  כלם  ואזי  ספריהם,  רבוי  על  שמלעיג  דהינו  וכו',  הרבה"  ולהג 

על זה, אזי נתחדש אצלו בכל פעם ספר, כי חוזרים ונחשבים אצלו כל הספרים שבתחלה היו 

בעיניו כלא"(.

ז. שלילי

)בכלל ה( בענין שלילת המעלות, שאומר על  נוראות מה שהאריך החפץ חיים מאד  יובן  ובזה 
השני שאיננו חכם ושהוא שוטה וכו' וכיו"ב שאומר הגדרות על מהותו וכו' שמאריך החפץ 

חיים שהוא הלשון הרע הגדולה ביותר ושהוא מוציא שם רע שמשפיל את חבירו בשקריו, 

ולדברינו יובן מאד דכשאומר מעשה גנות על חבירו לא "עקר" המהות לגמרי, אבל כשמגדיר 
את חבירו באופן "שלילי" הרי הגדיר את מהותו ומחק את מציאותו, שזהו בחי' כופר בעיקר 

כנ"ל, בחי' קלי' "עקרב".

ח. מעשה נחש

על  כשמדבר  אלא  ש"ר  באומר  רק  אינו  רע"  "שם  דמוציא  הפוסקים  בדעת  הארכנו  וכבר 
המהותו של האדם שזה נקרא מוציא שם רע, שהשם הוא עצם המהות ונמצא שיש לומר דבכל 

לשון הרע יש מעשה נחש, ובמוציא שם רע שהוא חמור יותר הוא בחי' עקרב, שכופר בעיקר 

ומהפך מציאותו לרע ח"ו.
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ענף ג' – עקרב עוקר הכל

א. ד' דגלים

מובא בכתבי האריז"ל )לק"ת פר' עקב( נחש שרף ועקרב וצמאון דע כי הקליפות הם סמאל ונעמה 

סמאל ולילית והם ד' הנז' כאן נחש שרף ועקרב וצמאון והם נגד ד' דגלים כי במקום קדושת 

ד' דגלים לא היה בהם כח להזיק, גם הם נגד צלם דנבוכדנצר, נחש גלות מצרים התנין הגדול, 

וצמאון מלך  ומצות,  וכל תורה  ישראל  ורצה לעקר את  יון  והוא המן, עקרב  גלות בבל  שרף 

אדום דאינו רעב ללחם ואין צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה', עכ"ד. והנה מבואר בדבריו 

הק' שעקרב הוא הקלי' של עוקר את הכל כמו קליפת יון שהוא עוקר הכל.

ב. לבנונית

יש לומר שזהו בחי' לבן הארמי שביקש לעקור את הכל, שהלבנינות בקלי' מבטא  וכמו"כ 

ההעדר הגמור שהוא בחי' עוקר הכל, )ובהמשך המאמר נקשר בין עקרב לפסח(.

ג. שלג ועקרב

ולבאר הדברים דהנה האריז"ל )בספר הלקוטים שמות( מבאר שיש שני סוגי גיהנום, גיהנם של אש 

)שהוא הטלה( שהוא החמימות, ויש גיהנם של שלג שהוא העקרב שהוא הקרירות, שעיקרו מיסוד 

המים שהוא הקרירות )שלכן מזלו בתחלת הימי החורף בחשון( והארכנו ע"ז טובא בשירת העקרב.

ד. החמימות והקרירות

ובשפת אמת )וארא תרל"ה( מביא מהקאזניצר מגיד זי"ע וזה לשונו ואיתא בספרים )בס' אור ישראל 

מהמגיד ז"ל( "כי נחש הוא מצד החמימות. רמז לדבר חם הוא אבי כנען. ועקרב מצד הקרירות 

כו' ע"ש. וזה לא ניתקן עדיין. לכן היצה"ר המקרר בעצבות ועצלות הוא גרוע ביותר. ואפשר 

שהוא עמלק דכתיב בי' אשר קרך בדרך. וזה לא ניתקן לגמרי עד שיהי' ה' וכסא שלם כו'. 

אובד  ארמי  הפסוק  בלשון  נראה  כן  כי  העקרב  מזה  להציל  רק  הי'  מצרים  הגלות  כי  ונראה 

אבי וירד מצרימה כו' משמע שירידת מצרים הי' עצה להינצל מגלות היותר קשה ולבן ובלעם 

ועמלק הוא קליפה אחת כנזכר בזוה"ק ]ואיתא לבן ביקש לעקור הכל ופרעה רק על הזכרים 

כו'. נראה שפרעה מצד הזכר כו' ונודע בספרים שכח הנקבה קשה ביותר כמו שכתב באוה"ח 

וגם נראה כי הנקבה מצד הקרירות כנ"ל".
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ה. תנועה של חמימות

בחי'  הוא  אזי  הרע  לשון  חבירו  נגד  לחבירו, שכשמדבר  אדם  בין  בעניני  לעניננו  לבאר  ויש 
של  בתנועה  הוא  שאז  חבירו,  נגד  שמדבר  מה  בחי'  שהוא  החמימות  הוא  שהנחש  "נחש", 

חמימות, 

הרבה  חמימות  בו  שיש  ומי  מחמימות,  באים  הדיבורים  כל  ר"מ(  קמא  )לקו"מ  רבינו  וכמוש"כ 
מחמימות  הוא  הדבוור  כי  לדבר,  יכול  אין  חמימות  בו  ואין  שנתקרר  מי  וכן  הרבה  מדבר 

כמוש"כ חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש וכו'.

ו. כאין וכאפס

משא"כ מי שהוא בחי' קלי' עקרב בחי' עוקר את הכל, אזי הוא אינו מחשיב את חבירו כלל, 
ואפי' אינו מדבר נגדו, מרוב שהוא מבטל אותו לגמרי ואינו נחשב בעיניו, והוא לבזיון אצלו 

שאינן  וכו,  יחידים  או  שונות  קהלות   בחוש  וכנראה  אותו,  מחשיב  שאינו  מרוב  נגדו  לדבר 

מחשיבין אותן וכו' ח"ו, ואפי' אין מדברים עליהם, )וכלשון מהרנ"ת עהר איז ביי זיי אפגעפסקנט שזה פסול 

אצלו, וזה פסול אצלו(.]ואין זה סותר למה שבארנו שיש  קלי' עקרב שמדבר נגד חבירו כמו מוציא 

ש"ר וכיו"ב שבוודאי יש גם יסוד האש בעקרב כמוש"כ בתיקונ"ז )קכה (שיש ארבע מיני אשא 

דגיהנם ואחד מהם ירקרק שהוא עקרב[

ז. קרך בדרך

רע  יש לומר שיש עקרב העוקר את הכל בדיבורים כמו מוציא שם  דבאמת לדברינו  ונמצא 
ושלילת המעלות שבארנו ע"ז מקודם, ויש קלי' יותר גדולה בחי' הקרירות של העקרב, בחי' 

אשר קרך בדרך ויזנב בך וגו' שזהו היחס שהוא בחי' כופר בעיקר כנ"ל שאינו מתייחס כלל אל 

חבירו ואינו נחשב אצלו כלל, שהוא קלי' עמוקה טמונה בלב שאינו מחשיב את חבירו כלל 

וכלל ח"ו.

ח. תפלה והבית

בין נחש שהוא כל התאוות והחמדות רעות,  )אבות פרק חמישי( מבאר ההבדל  ישראל  ובעבודת 
ויש עקרב שהוא "עקר בית" שהוא מפריע לגמרי בתפלה, כמו שאמרו שלעקרב פוסק, וכלשונו 

הקדוש שזו פעולתה לעקור את האדם, מבית מנוחתו, )עיי"ש 10(, 

10 שם. ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים. שמכח הקדושה של בית המקדש נמשך מזה שגם בירושלים לא הזיק נחש ועקרב, 

ולזה תלה העשרה נסים בבית המקדש. ואיתא בגמרא )ברכות לג.( אפילו נחש כרוך על עקבו אינו פוסק אבל עקרב פוסק, היינו 

כי נחש הוא קליפה המחממת לאדם באשין נוכראין בחמדות ותאוות זרות, והיא המביאה מחשבות זרות לאדם, ולזה לא יפסיק 
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ולדברינו יובן שענין הקרירות שייך גם על האדם עצמו, שאינו מחשיב את עצמו ואת עבודתו, 
וכמו"כ  עושה,  שהוא  עבודה  קצת  כל  שיחשיב  לזה  והתיקון  ח"ו,  עקרב  קלי'  בחי'  שהוא 

שיחשיב את חבירו ועי"ז יוצא מקלי' עקרב.

ענף ד' – עקרב במשך הדורות

א. רחבעם וירבעם

וחזינן שתחלת החורבן התחיל אצל חלוקת מלכות בית דוד אצל רחבעם וירבעם, וכמוש"כ 
חז"ל )שבת נו( שע"י חלוקת מלכות בית דוד )שהתחיל אצל הלשון הרע של דוד( עי"ז התחיל העבודה זרה 

עד שגלינו מארצנו, ואצל ירבעם מצינו קלי' עקרב )והארכנו ע"ז בשירת העקרב שתוקף הקלי' התחיל בחודש 

חשון כמבואר במלכים שם שאז הוא מזל עקרב, וכמו"כ מבואר אצל רחבעם שאמר ואני אייסר אתכם בעקרבים, שהוא הרמז על 

קלי' ירבעם( וכמו"כ רואין שביטל ירבעם חשיבות דוד לגמרי וכמו שאמר )מלכים א, יב( מה לנו חלק 

בדוד ולא נחלה בבן ישי, וכמו שאמרו חז"ל שכפר במלכות בית דוד, שכל זה הוא בחי' קלי' 

עקרב שכופר בעיקר.

ב. עקרו שור

ורצו לעקור  יוסף  יוסף ששם התחיל כל קלי' עקרב, שמכרו את  זה התחיל אצל מכירת  וכל 
אותו לגמרי, וכמוש"כ וברצונם עקרו שור )בראשית מט( וקללו אותו ואמרו עליו בעל החלומות 

)כמו שבארנו בשלילת המעלות הוא בחי' עקרב( 

והארכנו במק"א שאמרו עליו לשה"ר, ולכן השליכו אותו לבור שהיה שם "נחשים ועקרבים", 
שכל זה מרמז שהיה אז אצלו סכנת עקרב, וכמו"כ מבואר בתיקונ"ז )הובא לעיל( שקלי' פוטיפרע 

היה העקרב שע"ז נאמר וינס ויצא החוצה, שיוסף ניצל מכל קלי' נחשים ועקרבים 

ומי שהוא "טוב" אינו  )קמא פד(, שסביב הסתרי תורה יש קלי' נחשים ועקרבים  בלקו"מ  ועי' 
נש לההוא טוב,  יעול כל בר  גדר מלבר, דלא  יומא אית לה  "וכל  וזה לשונו  זה,  מפחד מכל 

כגון חשך דכסיא לנהורא וכו'. ובגין דא, מאן דאיהו חיבא ויעול למנדע רזין דאוריתא כמה 

כל  טוב,  דאיהו  דילה. אבל מאן  דלאו  לאתר  יעול  דלא  ועקרבים מבלבלין מחשבתה  נחשים 

אילין נטירין אנון למימרה, וקטגור נעשה סנגור, ויעלון לה לטוב הגנוז, וימרון מרנא הא בר 

רק יתגבר עליו וישבור וישרוף אותם. 

אבל עקר"ב, הוא עק"ר בי"ת, רצ"ל שזו הקליפה פעולתה לעקור את האדם מבית מנוחתו, היינו שלא יוכל לעמוד לפני בוראו, 

לא יתפלל עד אחר שעה כלום עד שיתישב דעתו עליו ויתגבר על כח הקליפה ויוכל לעמוד לפני הבורא יתברך שמו אז יחזור 

לתפלתו:



-פא-    /זיפורימרשיות

נש טוב וצדיק וירא שמים בעי לעילא קדמך וכו'. ההוא טוב גנוז יימא לון, פתחו ליה בהאי 

תרעא דאתקרי אהבה, או בהאי תרעא דאיהו תשובה, כל צדיק יעול כפום דרגא דילה: 

ואין טוב אלא תורה )עבודה זרה יט:(, וכשאדם רוצה להגות ולחשב בתורה, הינו ברזין דאוריתא, 
אנון נטירין ונחשים ועקרבים מבלבלין מחשבתה, ואלו הם המחשבות שבאין לאדם. וכשאדם 

רוצה וחושק עד מאד, ופותחין לו, כנ"ל בזהר הקדוש. אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאד, כי 

רואה ומשיג הטוב הגנוז, הינו רזין דאוריתא, השיך לאותו היום: 

וזה ששאל התנא במה הארכת ימים, הינו באיזה מדה מן המדות נכנסת להטוב הגנוז, והארכת 
הימים שלך להיות גדולים כנ"ל. והשיב לו ותרן הייתי בממוני, שזו היא מדת אברהם אבינו, 

'מסטרא  קי"ח(  דף  ע  )תקון  זהר  בתקוני  ואיתא  דימינא.  סטרא  והוא  דאיתקרי אהבה,  תרעא  והיא 

דימינא מחא חורא ככספא'. הינו שכל המקטרגים וכל הנחשים ועקרבים, הינו המחשבות זרות 

שמבלבלין מחשבתה, נעשין חורא ככספא. ולכך נאמר באברהם )בראשית כ"ד(: "ואברהם זקן בא 

בימים", הינו שהיו כל הימים שלו שלמים וגדולים. כי מסטרא דימינא מחא חורא ככספא, ומן 

הקטגור נעשה סנגור, והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז השיך לו": 

ג. יון ועקרב

)להמגיד מקאזניץ( שעיקר החילוק בין עקרב לנחש שנחש הוא קלי'  הבאנו מהאור ישראל  וכבר 
קלי'  הוא  יון  שקלי'  האריז"ל  בדברי  מבואר  וכמו"כ  הקרירות,  קלי'  הוא  ועקרב  החמימות 

עקרב שביקש לעקור את הכל, ולפי"ז אפשר לומר שבית ראשון נחרב עקב הנחש שהוא קלי' 

החמימות  בבחי'  היה  עדיין  ב(  ט,  ביומא  )כמבואר  הרע  הלשון  כבר  שהיה  אע"ג  שאז  החמימות 

וכמוש"כ )ביומא שם( שהיו דוקרין זה את זה בחרבות לשונם כעין שפיכות דמים, וכמו"כ בבית 

ראשון היה אז שליטת בני חם )שנבוכדנצר הוא מבני חם(, שחם הוא לשון חמימות )כמבואר בזוה"ק דמחמם 

גופיה וכו'(.

ד. הצדוקים

אבל בבית שני אז נכנס הכפירה שהוא בחי' הקרירות, שאז נכנס קלי' העקרב, וכמו שיש כפירה 
בהש"י כמו"כ יש בחי' כפירה בחבירו, שזה היה כל קלי' הצדוקים שלא האמינו בחכמים וכו', 

וכמו"כ כל השנאת חנם והלשון הרע היה אז בבחי' עקרב בחי' קרירות, שהוא הפירוד הגמור 

ר"ל שאינו מחשיב את חבירו )וכמו דחזינן במעשה דקמצא ובר קמצא שזרקו אותו לגמרי מהסעודה( שכל זה הוא 

בחי' יון ורומי שהם בני יפת כנ"ל.



-פב-

ה. אורו של משיח

האמונה  שמכניסים  זה  פגם  לתקן  הוא  משיח  של  אורו  הצדיקים  כח  שעיקר  יבואר  ובזה 
טובה  הנקודה  לקבל  צריך  אחד  שכל  בחבירו,  להאמין  וכמו"כ  בעצמו  והאמונה  בחכמים 

מחבירו וכו' שיש בכל אחד מישראל נקודה טובה שאין בחבירו, שבזה מתקנים הצדיקים כל 

הקלי' ובזה נבנה הבית השלישי בב"א.

ו. טוב הגנוז

ועקרבים מסביב להטוב הגנוז  נחשים  יש  יום  רבינו מובא לעיל שכל  יש לבאר מש"כ  ובזה 
וכשאדם רוצה וחושק עד מאד פותחין לו, שלדברינו יש לומר שע"י אמונה בעצמו וכו' זוכה 

)שאפשר לומר שזהו בחי' הלשון הרע  לכל הטוב, שזהו בחי' הנחשים והעקרבים, בחי' החמימות הרע 

של חמימות( והעקרבים בחי' הקרירות, שאינו מאמין בעצמו, וע"י שאינו מתפעל מכל זה זוכה 

ליכנס להטוב הגנוז.

ענף ה' – עקרב פסח

א. טלה

ולהשלמת הענין נראה פלאות בקשר בין חג הפסח שבו יצאנו ממצרים לקלי' עקרב, שהנה 
ועקרב ביחד,  יש קלי' טלה  בניסן  נגד קלי' עקרב,  כתב האריז"ל ששחיטת הקרבן פסח הוא 

וביום ארבעה עשר שוחטין הטלה ואז מכניעים העקרב )עי' ספר הליקוטים שמות 11( 

)וכמו"כ במפתח השמות לר' אברהם אבולעפיא פר' בא, שהחודש הראשון הוא חודש ניסן שמזלו מזל טלה וכוכבו ביום טלה עם 

מאדים ובלילה טלה עם עקרב(.

ב. ריח ניחוח

ויש לבאר לדברינו שעקרב הוא הכופר בעיקר, ובקרבן פסח שבארנו באריכות במק"א שהוא 
קרבן גירות, שמתחדש לידת נשמת ישראל מחדש, )ולכן לא מצינו בקרבן פסח ריח ניחוח, שקרבן זו הוא עצם 

לידת נשמת ישראל ואינו לריח ניחוח ואפי' בזמן הגלות הקריבו אותו כמבואר בהעמק דבר )דברים טז, ג( "אחר שביארנו 

דהאי קרא מרמז לזמן הגלות יש לנו לבאר כל הפרשה דמיירי בעת חורבן בהמ"ק אלא המזבח 

היה עדיין קיים והיו כל ישראל בגולה בחו"ל בלי פסח כלל. ומי שבא לא"י כמו שהיה באמת 

11 שם. וכן היתה הלידה בחדש ניסן, שאז מאדים שולט משבעה כוכבי לכת, שהם שצ"ם חנכ"ל: וידוע הוא כי הי"ב מזלות 

מתחלקים לד' יסודות, כל ג' מהם הם כנגד יסוד אחד, וטלה הוא מיסוד האש, ועקרב מיסוד המים, שאין העקרב הורג האדם 

אלא מרוב קרירות שבו. וכל א' מז' כוכבי לכת יש להם שני מזלות, אלא חמ"ה ולבנ"ה שאין להם אלא אחד אחד. ובמאדים 

שולטים שני מזלות, טלה ועקרב, ולכן היו שוחטים טלה בי"ד, בהיות המזל בתוקפו.



-פג-    /זיפורימרשיות

שבזה  המזבח.  את  והרס  ההיכל  את  רופוס  שחרש  עד  שני  בית  חרבן  אחר  שנה  נ"ד  במשך 

המשך היו אסורים להקריב כל קרבנות שכתיב בהם ריח ניחוח כדכתיב בס' ויקרא כ"ו ל"א 

היינו אפי' בזמן שאפשר להקריב שיהיה  ניחוחכם.  ולא אריח בריח  והשמותי את מקדשיכם 

המזבח מכ"מ קיים לא יהיה לריח ניחוח וממילא אסור להקריב כדתנן ספ"ד דזבחים דבעינן 

שיהא הקרבן לשם ריח ולשם ניחוח. 

אמנם בכל הקרבנות כתיב ריח ניחוח אפילו בחטאת כתיב ויקרא ד' ל"א. ובבכור כתיב בפ' 

קרח. ומעשר בהמה איתקיש בכ"ד לבכור. זולת פסח שאינו קרב לריח ניחוח. מש"ה קרב אחר 

החורבן כ"ז שהיה המזבח קיים כדאי' בסנהדרין פ"א דבזמן ר"ג תלוי עיבור השינה בשביל 

פסחים ור"ג היה אחר חורבן לפני חורבן ביתר והיה המזבח אז קיים. וכ"ז רמזה תורה כאן וגם 

הטעם ע"ז כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה. וידוע דלילה מרמז על חשכת 

ובא הפסח בזה  ולהיות בטוח על הגאולה.  גלות  עול  עוד לפנינו לסבול  כי  לנו  הגלות לרמז 

העת להתבונן ולזכור כ"ז" )ועי' מ"ש בויקרא כו לא(. 

ולכן בפסח שוחטין העקרב שאז מתחדש לידת ישראל, שזוכה להאמין בעצמו, ובזה שהש"י 

בוחר בו ובעבודתו, בחי' ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו )שההיפוך מעקרב, שהוא עקר בית, ועכשיו הוא 

היפוך "קרבנו" המקום לעבודתו(.

ג. פרעה עקרב

שפרעה  התנינים  ממיני  מין  שהוא  העקרב  הוא  שפרעה  מבואר  נג(  )שער  יצחק  עקידת  ובספר 

נדמה להם, וכמו שאמרו שפרעה כפר בעיקר וכמו שאמר מי הוי'ה אשר אשר אשמע בקולו 

בצורת שור מפני  ג(, אמנם בחרו  יב,  )לעיל  על פסח מצרים שהיה מקחו בעשור  "כמו שכתבנו 

נדמה  מצרים  מלך  פרעה  אשר  התנינים,  ממיני  מין  שהוא  עקרב,  אל  האיבה  במבט  שראוהו 

להם, כאומרו )יחזקאל כט, ג( התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו".

ד. בדיקה בחורין

ובזה יש להבין פלאות חז"ל שאמרו דלעת בדיקת חמץ )פסחים ח, א( שאין מחייבין אותו להכניס 

ידו למקום חורין וסדקים )היכא שנפל הכותל ונעשה גל( משום סכנת עקרב, ויש לומר שרמזו כל זה 

דייקא בליל ארבעה עשר שאז הוא זמן שלוחמין נגד קלי' עקרב ששוחטין את הטלה כנ"ל.



-פד-

ה. כי יד על כס

וכמו"כ מבואר ברעיא מהימנא שזמן מחיית עמלק הוא בי"ד ניסן, וכמו שמרומז כי יד על כס 
וכו' שיד מרומז בזה י"ד בניסן, שעמלק הוא בחי' עקרב כמוש"כ אשר קרך בדרך, שעקרב הוא 

הקרירות )וכבר הבאנו מהשפת אמת וארא תרל"ה שאפשר שקלי' עמלק הוא העקרב(.

ו. הפסח והמרור

ועי' עירובין )כב, ב( שיוצאין בעקרבנין בפסח, שיוצא ידי מרור בירק הנקרא עקרבנין, וברמב"ם 
בפי' המשניות שהוא דומה לצורת העקרב ולדברינו יש לומר שבא לרמז על מה שמבטלין קלי' 

העקרב בפסח, )ועיקר מרור דאורייתא בזמן הקרבן פסח, שאז יש כח להמתיק את המרור וכמו שהארכנו ע"ז במק"א(.

ז. תיקון הלשון

)שמות, ד, ד(, "והיה אם לא  כשיצאו ממצרים תקנו אז הלשון הרע כמבואר בכלי יקר  וישראל 
הושפלה  עפר  זוחלי  כחמת  דלטורין  בהם  היות  אחר שמצד  יאמרו  כי  לבד,  זה  לאות  יאמינו 

עוד  לו  ה'  ויאמר  נאמר  כן  על  תרופה,  אין  קיימת  זו  ומן שסבה  כל  א"כ  ארצה  קומתם  מלא 

הבא נא ידך בחיקך. במלת עוד הורה שלא סגי באות ראשון המורה על ביטול המסובב, כי כל 

מסובב אינו יכול להתבטל כל זמן שהסבה קיימת ע"כ אתה צריך לאות שני המורה על ביטול 

הסבה וביטול הסבה הוראה על ביטול המסובב כי הא בהא תליא, והסבה כבר אמרנו שחטא 

הלשון גרם להם כל זה, אם בעון שאמר אברהם במה אדע, אם בעון שהביא יוסף את דבתם' 

רעה, כי ע"י זה נתגלגל הדבר וירדו למצרים, אם בעבור שהיו בהם דלטורין כמ"ש אכן נודע 

הדבר, והראה לו הקב"ה שבטלה הסבה כי מעתה אין בהם עוד לשון הרע, ורמז לו הענין במה 

שנאמר הבא נא ידך בחיקך וגו' והנה מצורעת כשלג. 

רז"ל )שמו"ר ג יג( נצטרע על וסיפר לשון הרע על ישראל ואמר והן לא יאמינו לי, וזה  ולדעת 
ולשון  מחלוקת  בעלי  בהם  היו  שאילו  הרע  ולשון  מחלוקת  בעלי  עוד  בישראל  שאין  מופת 

)ירושלמי פאה פ"א ה"א( מותר לומר לשון הרע על  נענש עליהם, שהרי ארז"ל  הרע לא היה משה 

)ויק"ר לב  בעלי המחלוקת, אלא לפי שנרפא נגע זה מישראל ע"כ נענש משה עליהם, וכארז"ל 

ה( שישראל נגאלו בעבור שלא היה בהם לשון הרע, גם לפי פשוטו נרמז ברפואת יד משה כי 

נרפא חטא הלשון מישראל וזה ביטול הסבה אשר הוא מופת על ביטול המסובב דהיינו גלות 

מצרים, ולקמן פרשת קרח בפסוק כאשר דבר ה' ביד משה לו )יז ה( יתבאר בע"ה טעם אחר על 

צרעת של יד משה".

וכמו  הרע  לשון  של  הקשה  הקלי'  שהוא  העקרב  קלי'  לבטל  כח  גם  שיש  יוצא  ולדברינו 
שבארנו, ונזכה לביטול קלי' העקרב ולהחשיב כל אחד ואחד מישראל, ובזכות זה להגאולה 

השלימה בב"א.


