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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הפסח תשע"ז

אחת  כל  כי  טובות,  מעלות  וקראם  ישראל.  עם 

ואחת מעלה נוספת, כמו המעלות ]מדרגות הבית[, 

יותר מן הראשונה,  שכל אחת ואחת יש לה עילוי 

כך היו אלו המעלות כל אחת ואחת תוספת מעלה 

ומדריגה, עד שהגיעו אל תכלית המדרגה האחרונה 

היא, ובנה לנו בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו, 

וכולם הם ט"ו מעלות.

כי  כלל,  במקרה  שהיה  תאמר  אל  זה  וחשבון 

נשים  מעזרת  שהיה  נמצא  זה  ומספר  החשבון 

ט"ו  נגד  בעצמם  והם  מעלות,  ט"ו  ישראל  לעזרת 

עולה  שהיא  והירח  תהלים,  בספר  המעלות  שיר 

זה  שכל  מילואה,  תכלית  עד  ימים  עשר  חמשה 

מעלות  עשר  חמשה  הוא  שההתעלות  ראיה 

עשר  חמשה  שעולה  י"ה  שם  נגד  והוא  יותר,  ולא 

שני  בו  ברא  י"ה  בשם  כי  כט:(  )מנחות  וזה  במספר, 

)ישעיה  והעולם הבא, שנאמר  עולמים העולם הזה 

כו-ד( כי ביה ה' צור עולמים.

עולמים,  שני  ברא  הזה  הקדוש  שבשם  ומאחר 

תוכל לדעת כי המעלות מגיעים עד חמשה עשר לא 

יותר, כי בכח השם הזה ברא הכל, לפיכך עילוי העולם 

עד  הוא  והתעלות  עילוי  כל  לכך  עשר,  חמשה  עד 

חמשה עשר, כי כל עילוי דומה כמו עילוי עולם, וכמו 

הוא  ומעלתו  שמדריגתו  העולם  בכלל  זה  שתמצא 

בחמשה עשר נגד השם ]י"ה[ שבו ברא הכל, כך כל 

עילוי מגיע עד חמשה עשר שזהו הענין העילוי".

שברא  הטעם  כי  לנו,  מבאר  המהר"ל  כלומר 

בגימטריא  שעולה  י"ה  בשם  העולם  את  הקב"ה 

כדי לרמז בכך שיש בעולם ט"ו מדרגות  ט"ו, הוא 

בהן  לעלות  צריך  אדם  שכל  י"ה,  שם  כמספר 

העליונה,  למעלה  שמגיע  עד  התחתונה  ממדרגה 

וכנגדן היו בבית המקדש ט"ו מעלות, כדי לרמז על 

ט"ו התעלויות של מדרגות הקדושה שצריך אדם 

לעלות מלמטה עד למעלה. בדרך זו מבאר המהר"ל 

אלו  מעלות  ט"ו  המקדש  בבית  שסידרו  הטעם 

מעזרת נשים למטה עד לעזרת ישראל למעלה: 

הקב"ה  שהעלה  מעלות,  ט"ו  היו  כן  גם  "לכך 

אותם עד המעלה החמשה עשר היא מעלה קדושה 

הנה כי כן מפרש הריטב"א כי כנגד ט"ו מעלות 

מעלות  ט"ו  פסח  של  בהגדה  להזכיר  תיקנו  אלו 

מכוונות  שהן  עוד  והוסיף  עלינו.  למקום  טובות 

כנגד שם י"ה שברא בו הקב"ה את שני העולמות, 

שכתוב  מקרא  כט:(  )מנחות  בגמרא  שדרשו  כמו 

עולם הבא  )ישעיה כו-ד(: "כי ביה ה' צור עולמים" - 

הנה  ה'.  באות  נברא  הזה  ועולם  י'  באות  נברא 

הדברים בלשון קדשו:

וכו'. כלומר שעשה עלינו  "כמה מעלות טובות 

ושם לנו, והן חמש עשרה מעלות כמנין שם י"ה צור 

עולמים, העומד על הכסא על ט"ו מעלות כדאיתא 

לכתף,  קלעים  ט"ו  במשכן  וכנגדן  היכלות,  בפרקי 

וכן אמר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים ט"ו 

מעלות, וכנגדן עשה לבית המקדש ט"ו מעלות".

וכן כתב ה"אבודרהם" )ברכות קריאת שמע שלאחריה 

ט"ו  בזה  לבאר  מוסיף  הוא  אשר  ויציב(  אמת  ד"ה 

שחרית:  של  שמע  קריאת  בברכת  שנזכרו  לשונות 

וחביב,  ואהוב,  ונאמן,  וישר,  וקיים,  ונכון,  "ויציב, 

וטוב,  ואדיר, ומתוקן, ומקובל,  ונורא,  ונעים,  ונחמד, 

ויפה - ותמצא כאן ט"ו תיבות, כל אחת מתחלת בוי"ו 

כנגד ט"ו שיר המעלות שאמר דוד, וכנגד ט"ו מעלות 

הסדורים בהגדת פסח, וכנגד ט"ו מעלות שבמקדש 

שעולים מעזרת הנשים לעזרת ישראל".

 טגו מ לופ שטובופ
באורו שבשיר הל שמשרגל מתרא"

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

זי"ע  מפראג  המהר"ל  בדברי  ולהתעמק  ללמוד 

)פרק  ה'"  ב"גבורות  קודש  אש  להבות  החוצבים 

נט(, שמבאר גם כן כי ט"ו המעלות הטובות שנמנו 

בהגדה של פסח מכוונות כנגד ט"ו המעלות שהיו 

בבית המקדש וכנגד שם י"ה שבו נברא העולם, אלא 

שהוא מוסיף רעיון נשגב לבאר ענין זה בדרך עבודה 

השוה לכל נפש, והנה הדברים בלשון קדשו:

במכות  שספר  אחר  טובות.  מעלות  "כמה 

שהביא הקב"ה על המצרים עד שהוציאם ממצרים, 

הקב"ה  שעשה  והחסדים  הטובות  כל  להזכיר  חזר 

אשר  לטובה,  עלינו  הבא  הפסח  חג  לקראת 

בליל  מקיים  ישראל,  בשם  מכונה  אשר  אחד  כל 

המצוות,  כל  את  הסדר  בליל  הפסח  חג  התקדש 

ישראל,  מנהגי  כל  עם  מדרבנן  והן  התורה  מן  הן 

דבר  לדור,  מדור  לנו  שנמסרה  המסורת  כמיטב 

רבותינו  שתיקנו  במה  להתבונן  טוב  מה  בעתו 

לומר  פסח,  של  הגדה  מסדרי  הקדושים  התנאים 

לקראת סיום מצות הסיפור ביציאת מצרים: "כמה 

מעלות טובות למקום עלינו".

והנה כאשר נתבונן נראה שבחרו להזכיר בהן ט"ו 

מעלות טובות שעשה הקב"ה עמנו, החל מן המעלה 

כל המעלות  "שהוציאנו ממצרים", דרך  הראשונה: 

של מכת בכורות, קריעת ים סוף, אכילת המן, מתן 

תורה, נתינת ארץ ישראל, עד שאנו מגיעים למעלה 

בית  את  לנו  "ובנה  מכולן:  העליונה  עשרה  החמש 

הבחירה לכפר על כל עוונותינו".

טגו מ לופ טובופ כנ"ד הם יגש

פתח דברינו יאיר בדברי הריטב"א בפירושו על 

הגדה של פסח, כי ט"ו מעלות אלו מכוונות כנגד ט"ו 

מעלות שהיו בבית המקדש בין עזרת נשים לעזרת 

ישראל, כמו ששנינו במשנה על עזרת הנשים )תמיד 

פרק ב משנה ה(: "וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה 

לעזרת ישראל, כנגד חמש עשרה מעלות שבתהלים, 

שעליהן הלויים אומרים בשיר".

שעלו  מעלות  ט"ו  היו  המקדש  בבית  פירוש, 

כנגד  מכוונות  שהיו  ישראל,  לעזרת  הנשים  מעזרת 

ט"ו "שיר המעלות" שאמר דוד המלך בספר תהלים 

]ממזמור ק"כ עד מזמור קל"ה[, ועל ט"ו מעלות אלו 

עמדו הלויים ואמרו שירה בשמחת בית השואבה בחג 

הסוכות, על כל מעלה שרו "שיר המעלות" אחד.

ט"ו  את  המלך  דוד  תיקן  ברש"י  המבואר  ולפי 

"שיר המעלות" בכוונה תחילה ללויים שישירו אותם 

על ט"ו המעלות בבית המקדש, כמו שפירש )תהלים 

קכ-א(: "שיר המעלות. שיאמרו הלויים אותו על חמש 

עזרת  עד  ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות  עשרה 

נשים, ויש כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות".

גכמש מ לופ טובופ למקום  לינוג

 טגו מ לופ כנ"ד טגו מדר"ופ בביפ שמקדה
בשן אנו  ולים בליל ת ח ממטש  ד למ לש
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לנו  ובנה  היא  עשר  החמשה  שהמעלה  נבדלת, 

בית המקדש, שהרי המקדש קדוש בודאי, והעלה 

אותם עד שהגיעו ישראל למדרגה הקדושה, ולכך 

היו גם כן חמשה עשר מעלות מעזרת הנשים עד 

עזרת ישראל, כי יש לדעת כי מדריגת הנשים היא 

ועד  החומרית,  אל  נוטה  שפלה  היותר  המדריגה 

עזרת ישראל ט"ו מעלות, כי בין המעלה החומרית 

ובין המעלה הנבדלת ט"ו מעלות".

שסידרו  הטעם  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

הנשים  מעזרת  הללו  מעלות  ט"ו  המקדש  בבית 

עד לעזרת ישראל הוא, כי המדרגה היותר נמוכה 

בעולם היא תאוות נשים, וצריך כל אדם לעשות כל 

מיני השתדלות כדי לעלות בט"ו המדרגות מעזרת 

הנשים למטה, כלומר להתקדש בשמירת העינים 

ובקדושת המחשבה, לקיים מה שכתוב )במדבר טו-

לט(: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר 

ממדרגה  לעלות  צריך  וכך  אחריהם",  זונים  אתם 

למדרגה  שמגיע  עד  המעלות,  בט"ו  למדרגה 

העליונה בט"ו המעלות העולה בית אל, שהוא רמז 

על האדם השלם צדיק יסוד עולם.

 בליל ת ח מ לש אופנו
שקבגש כל טגו שמ לופ

בדבריו  להרחיב  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

מעלות  ט"ו  כי  שכתב  במה  ונפתח  הקדושים, 

טובות הללו הן כנגד ט"ו מדרגות והתעלות שיש 

מהמדרגה התחתונה עד למדרגה העליונה, והענין 

כאשר  היא  בקדושה  התחתונה  המדרגה  כי  בזה 

אדם יוצא מטומאת מצרים ונכנס לקדושה, שאז 

הוא נמצא עדיין בדרגה התחתונה של הקדושה, 

"שהוציאנו ממצרים",  וזו היא המעלה הראשונה: 

צריך  וכך  מצרים,  מטומאת  היציאה  עצם  כלומר 

אדם לעלות ממדרגה למדרגה עד שמגיע למדרגה 

העליונה מכולן: "ובנה לנו את בית הבחירה".

זו,  עליונה  במדרגה  הכוונה  לבאר  ונראה 

שהוא  עד  בקדושתו  כך  כל  מתעלה  שהאדם 

עצמו מתקדש בקדושת בית המקדש, כמו שכתב 

ב"מסילת ישרים" )פרק כו(:

"אך הקדוש הדבק תמיד לאלקיו, ונפשו מתהלכת 

בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה 

נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים 

עודנו פה בעולם הזה... כי השכינה שורה עליהם כמו 

שהיתה שורה במקדש, ומעתה המאכל שהם אוכלים 

הוא כקרבן שעולה על גבי האישים".

לפי זה מבואר המדרגה העליונה: "ובנה לנו את 

בית הבחירה" - "לנו" דייקא, שבנה אותנו שאנחנו 

ויש  הבחירה.  בית  בקדושת  להיות  נוכל  בעצמנו 

את  כאן  הגדה  בעל  מכנה  זה  מטעם  כי  להוסיף 

בחיר"ה  כי  "בית הבחירה",  "בית המקדש" בתואר 

היא אותיות בחר י"ה לרמז בכך, כי מדרגה זו היא 

שאין  ביותר  העליונה  עשרה  החמש  המדרגה 

למעלה ממנה. 

יומתק להבין בזה מה שתיקן דוד המלך נעים 

שישירו  כדי  המעלות",  "שיר  ט"ו  ישראל  זמירות 

עזרת  בין  שהיו  המעלות  ט"ו  על  הלויים  אותם 

שיעוררו  בכך  התכוון  כי  ישראל,  לעזרת  נשים 

שלמה,  בתשובה  ישראל  את  בשירתם  הלויים 

כדי שיתעלו מהמדרגה התחתונה שהיא בבחינת 

שהיא  העליונה  המדרגה  עד  מצרים,  יציאת 

בבחינת קדושת בית המקדש.

המהר"ל,  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

עלינו  למקום  טובות  מעלות  ט"ו  בין  הקשר  מהו 

המקדש,  בבית  שהיו  מעלות  ט"ו  כנגד  המכוונות 

על פי מה שהביא ה"בני יששכר" כמה פעמים )ניסן 

מאמר ד דרוש ג ע"ד הסוד, שם מאמר יב אות ד, אייר מאמר ג 

אות א( ומקור הדבר ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל 

)פסח דרוש ג(, כי בליל פסח הרים הקב"ה את ישראל 

מטומאת  להוציאם  המדרגות,  סדר  פי  על  שלא 

טומאה,  שערי  מ"ט  של  עמיקתא  מבירא  מצרים 

והעלה אותם עד לאיגרא רמא מ"ט שערי בינה.

כל  נסתלקו  פסח  של  א'  יום  שאחרי  אלא 

המדרגות שהשיגו במתנה שלא על ידי מעשיהם, 

ימי  במ"ט  הכנה  לעשות  ישראל  נצטוו  ולכן 

במ"ט  בקודש  עבודתם  ידי  על  לעלות  הספירה, 

בחג  התורה  את  לקבל  שזכו  עד  בינה  שערי 

שנינו  הלא  פסח  בליל  שנה  בכל  וכן  השבועות. 

אדם  חייב  ודור  דור  "בכל  קטז:(:  )פסחים  במשנה 

לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", מעלה 

הקב"ה אותנו מבירא עמיקתא לאיגרא רמא שלא 

על פי סדר המדרגות.

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

טובות  מעלות  ט"ו  כי  מפראג,  המהר"ל  דברי 

בבית  שהיו  מעלות  ט"ו  כנגד  הן  עלינו,  למקום 

שהן  ישראל,  לעזרת  עד  נשים  מעזרת  המקדש 

כנגד ט"ו מדרגות שצריך כל אחד מישראל לעלות 

שאנו  בזה  הכוונה  המבואר  ולפי  למעלה,  ממטה 

מספרים בשבחו של הקב"ה בליל הסדר, שמוציא 

עמיקתא  מבירא  חג  התקדש  בליל  אותנו  ומעלה 

עד  ממצרים",  "שהוציאנו  הנמוכה:  מהמדרגה 

לנו  "ובנה  לאיגרא רמא המדרגה העליונה ביותר: 

את בית הבחירה".

 שקבגש שוביל אפ יהראל
 רב ת ח למקום שמקדה

נעים לבאר בזה הנס הגדול  ומה  הנה מה טוב 

בערב  אותם  שהביא  ישראל,  עם  הקב"ה  שעשה 

קרבן  את  שם  להקריב  כדי  המקדש  למקום  פסח 

הפסח, ואחר כך החזיר אותם בליל פסח למצרים, 

כמו שכתוב בפרשת יתרו )שמות יט-ד(: "אתם ראיתם 

אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים 

ואביא אתכם אלי". ופירש בתרגום יונתן:

"אתון חמיתון מה די עבדית למצראי, וטענית 

פילוסין,  מן  נשרין  גדפי  כעל  הי  עננין  על  יתכון 

תמן  למעבד  מוקדשא  בית  לאתר  יתכון  ואובילית 

לפילוסין,  יתכון  אתיבית  לילא  ובההוא  פסחא, 

פירוש:  אורייתי".  לאולפן  יתכון  קריבית  ומתמן 

ואשא  למצרים,  שעשיתי  מה  ראיתם  "אתם 

אתכם על העננים כמו על כנפי נשרים מן רעמסס, 

שם  לעשות  המקדש  בית  למקום  אתכם  והובלתי 

לרעמסס,  אתכם  השבתי  לילה  ובאותו  הפסח, 

ומשם קרבתי אתכם ללמוד תורתי".

בי"ד  קרב  הפסח  שקרבן  מאחר  ביאור  וצריך 

בניסן בעוד יום, לשם מה המתין הקב"ה עד הלילה 

להחזירם למצרים ולא החזירם בעוד יום. ויש ללמוד 

כדי  הלילה,  עד  הקב"ה  שהמתין  כך  על  הביאור 

כמו  בירושלים,  הפסח  קרבן  את  ישראל  שיאכלו 

שמבואר במדרש שכל טוב לרבינו מנחם ב"ר שלמה 

)פרשת יתרו( על הפסוק: "ואשא אתכם על כנפי נשרים 

ואביא אתכם אלי, וכן עשה הקב"ה נשא את בניו על 

ענני הכבוד בשעה קלה, והביאם למקום הר המוריה, 

ואכלו שם הפסח, והחזירם מיד למצרים".

 משרגל מתרא": טגו מ לופ השיו בביפ שמקדה
מ חרפ נהים ל חרפ יהראל כנ"ד טגו מדר"ופ הל שפ לופ

 צריך ל לופ משמדר"ש שקטנש: גהשוציאנו ממצריםג,
 ד למדר"ש ש ליונש: גובנש לנו אפ ביפ שבחירשג

 בליל ת ח פיקנו לומר טגו מ לופ טובופ
 כי שקבגש מ לש אופנו בכל טגו שמדר"ופ בבפ אחפ בליל ת ח

 פתארפ הלמש: גמצופ יאכל במקום קדוהג,
אדם צריך לשפקדה בליל ת ח בבחינפ קדוהפ ביפ שמקדה
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הקב"ה  שעשה  הטעם  לבאר  יש  האמור  לפי 

פסח  שבליל  היות  כי  זה,  גדול  נס  ישראל  עם 

המעלות,  ט"ו  בכל  ישראל  את  הקב"ה  מעלה 

מצרים,  יציאת  של  התחתונה  המדרגה  מן  החל 

קדושת  בבחינת  שהיא  העליונה  המדרגה  עד 

לכך  הכנה  לעשות  הקדים  לכן  המקדש,  בית 

בערב פסח, שהוציא את ישראל ממצרים שהיא 

המדרגה התחתונה: "שהוציאנו ממצרים", והוביל 

אותם למקום המקדש שהוא המדרגה העליונה: 

"ובנה לנו את בית הבחירה", ונשארו שם עד ליל 

פסח וערכו שם את הסדר, כדי לעשות בכך פועל 

ישראל  את  הקב"ה  שיעלה  הדורות,  לכל  דמיון 

בליל פסח עד למעלה העליונה בבחינת קדושת 

בית המקדש.

נפלא להביא סימוכין לכך מדברות קדשו של 

תאכל(,  מצות  ד"ה  הגדול  )שבת  שלמה"  ה"תפארת 

שמפרש הפסוק )ויקרא ו-ט(: "מצות תאכל במקום 

פסח  בליל  כי  יאכלוה",  מועד  אוהל  בחצר  קדוש 

צריך כל איש ישראל להתקדש עד שהוא עצמו 

זה  ידי  ועל  המקדש,  בית  קדושת  בבחינת  יהיה 

קדוש  "במקום  זה:  יהיה  המצות  את  כשיאכל 

מדברי  לכך  השוואה  ומביא  מועד",  אוהל  בחצר 

יונתן הנ"ל, שהוביל הקב"ה את ישראל  התרגום 

והנה  הפסח.  את  שם  לעשות  המקדש  למקום 

הדברים בלשון קדשו:

"מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד 

יאכלוה. לרמז שיכין את עצמו קודם פסח, לקדש 

ולטהר את עצמו, להיות כלי מוכשר שיבוא לתוכו 

המצה במקום קדוש, ואז בחצר אוהל מועד יאכלוה, 

שיהיה המקום שהוא עתה פה כמו חצר אוהל מועד. 

בפסוק  יתרו  בפרשת  יונתן  בתרגום  שכתוב  וזהו 

עשיית  בשעת  כי  נשרים,  כנפי  על  אתכם  ואשא 

הקרבן פסח במצרים, היה העמוד ענן נושא אותם 

כן  כמו  פסח...  הקרבן  שם  לעשות  הבית  הר  אל 

עתה באכילת מצה בכוונה נכונה בקדושה ובטהרה, 

ומקומו קדוש  נתקפל בחינת ארץ ישראל תחתיו, 

בבחינת חצר אוהל מועד".

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  המבואר  ולפי 

שתיקנו  מפראג,  המהר"ל  דברי  את  שביארנו 

הטובות  מעלות  ט"ו  את  פסח  בליל  להזכיר 

פסח  שבליל  ללמדנו  כדי  הקב"ה,  עמנו  שעשה 

הללו,  המעלות  ט"ו  בכל  הקב"ה  אותנו  מעלה 

של:  העליונה  המעלה  עד  מצרים  מיציאת  החל 

זהו  המבואר  וכפי  הבחירה".  בית  את  לנו  "ובנה 

ערב  ישראל  עם  נס  הקב"ה  שעשה  הענין  כן  גם 

ולהובילם  הכבוד  בענני  ממצרים  להוציאם  פסח 

למקום המקדש, שזהו פועל דמיון למה שמרים 

עד  הנמוכה  מהמדרגה  ישראל  את  הקב"ה 

למדרגה העליונה.

 טגו  ימנים בליל ש דר 
כנ"ד טגו מ לופ טובופ

בליל  להזכיר  שתיקנו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

הסדר ט"ו סימנים: "קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, 

רחצה, מוציא, מצה, מרור, כורך, שלחן עורך, צפון, 

ברך, הלל, נרצה". וכתב ב"אמרי נועם" )פסח אות 

יא( כי ט"ו סימנים אלו מכוונים כנגד ט"ו מעלות 

בסיום  הגדה  בעל  שהזכיר  עלינו,  למקום  טובות 

הסיפור של יציאת מצרים, ובלשון קדשו:

ולכאורה  סימנים,  ט"ו  לנו  סידר  הגדה  "הבעל 

צריך להבין למה נקט דווקא ט"ו אלו, הלא יש כמה 

וכמה מצוות בלילה זו, מצות ד' כוסות וכדומה. אך 

נראה דרמז בזה נגד ט"ו טובות שעשה לנו השי"ת, 

כמבואר בפיסקא על אחת כמה וכמה טובה כפולה 

וכו', וכמבואר בדברי מהר"ל מפראג בספרו גבורות 

ט"ו  שהיו  כמו  בט"ו,  נכללים  הטובות  כל  אשר  ד', 

מעלות מעזרת נשים לעזרת ישראל".

בספרים  המבואר  פי  על  תבלין  להוסיף  ויש 

ההגדה:  מסדר  שהקדים  במה  הרמז  הקדושים 

"קדש ורחץ", ולכאורה היה צריך להקדים "רחץ" 

שהוא רמז על סור מרע, לפני "קדש" שהוא רמז 

על עשה טוב. אולם בכוונה תחילה הקדימו קדש 

לפני רחץ, כי בליל פסח קידש הקב"ה את ישראל 

להכניסם במ"ט שערי בינה, אף שעדיין לא יצאו 

בכוחות עצמם ממ"ט שערי טומאה, ומזה נשכיל 

להקדים  פסח  בליל  מסוגל  אחד  כל  כי  להבין 

"ורחץ"  בעבודת  הצליח  שלא  פי  על  אף  "קדש" 

לרחוץ עצמו מכל עוונותיו.

מה  להפליא,  מתאים  זה  הרי  האמור  ולפי 

של  סימנים  ט"ו  פסח  של  הגדה  בעל  שסידר 

ללמדנו  טובות,  מעלות  ט"ו  כנגד  ורחץ"  "קדש 

ט"ו  בכל  אותנו  הקב"ה  מעלה  זה  קדוש  שבליל 

המדרגות ממטה עד למעלה אף שאין אנו ראויים 

שהם  אלו  סימנים  בט"ו  מתחילים  אנו  לכן  לכך, 

בכל  זה  בליל  להתעלות  שנזכה  בקשה  בבחינת 

ט"ו המדרגות, ואנו מסיימים בט"ו מעלות למקום 

עלינו לספר בשבחו של מקום שהעלה אותנו עד 

לדרגה העליונה.

 טגו מ לופ כנ"ד הם יגש 
הש יד  ל קדוהפ יהראל במצרים

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

להזכיר  שתיקנו  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ט"ו מעלות טובות בליל פסח, על פי מה שביארנו 

את  לקרוא  אמנו  לאה  שבחרה  מה  ויצא(  )פרשת 

הבן השלישי אשר ילדה ליעקב אבינו לוי, וטעמה 

ונימוקה כמו שכתוב )בראשית כט-לד(: "ותאמר עתה 

הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על 

כן קרא שמו לוי".

ראתה  מה  לתמוה  יש  הראשונה  ובהשקפה 

ילוה אישי  "הפעם  לאה לקרוא את שמו על שם: 

של  לקדושתו  הקשור  דבר  על  רמזה  ולא  אלי", 

העובדים  וללויים  לכהנים  שנתחלק  לוי,  שבט 

את עבודת ה' בבית המקדש, שהרי זכתה לראות 

שרמזה  כפי  בניה,  של  העתיד  את  הקודש  ברוח 

לב(:  )שם  רש"י  שפירש  כמו  ראובן  של  העתיד  על 

"ותקרא שמו ראובן, רבותינו פירשו, אמרה ראו מה 

בין בני לבן חמי ]עשו[ שמכר הבכורה ליעקב".

ונראה לבאר כוונתה העמוקה של לאה אמנו, 

)בראשית  נח  יקר" פרשת  פי מה שביאר ה"כלי  על 

ו-טו( ענין ט"ו המדרגות שהפרידו בין עזרת נשים 

לעזרת ישראל, שיש בכך רמז על מה שדרש רבי 

ביניהן".  זכו שכינה  "איש ואשה  יז.(:  )סוטה  עקיבא 

"שכינה ביניהן, שהרי חלק את שמו  ופירש רש"י: 

ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשה".

איש  שבין  י"ה  שם  כי  מזה  למדים  נמצינו 

וכתב  הקדושה.  השכינה  על  רמז  הוא  ואשה 

ה"מגלה עמוקות" )פרשת וירא ד"ה דוד( רמז נאה על 

שם  כלומר  י"ה,  שכן  אותיות  היא  שכינ"ה  כי  כך, 

)ווי  וכן כתב השל"ה הקדוש  י"ה השוכן בישראל. 

"ואמרו המקובלים  העמודים פ"ה( בשם המקובלים: 

שכינ"ה אותיות שכ"ן י"ה".

 פר"ום יונפן: ב רב ת ח שוביל שקבגש אפ יהראל
ב נני שכבוד למקום שמקדה לשקריב הם אפ קרבן שת ח

 מדרה הכל טוב: שקבגש לא שחחיר אפ יהראל למצרים
רק בלילש כדי היאכלו אפ קרבן שת ח בירוהלים

 כלי יקר: טגו שמ לופ מ חרפ נהים  ד ל חרפ יהראל,
כנ"ד שהכינש השיא הם יגש שהורש בין איה ואהש

 טגו מ לופ טובופ כנ"ד הם יגש הבין איה ואהש,
הש יד שקבגש  ל יהראל ה מדו בקדוהפם במצרים
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הנה כי כן מבאר ה"כלי יקר" ענין ט"ו המעלות 

שהיו בין עזרת נשים לעזרת ישראל, לרמז על שם 

עזרת  בבחינת  שהם  ואשה  איש  בין  המחבר  י"ה 

ישראל ועזרת נשים, ובלשון קדשו: "וכן אמרו רז"ל 

בין עזרת אנשים לעזרת נשים היו ט"ו מעלות, וכל 

זה מורה שמספר ט"ו תמיד מתווך בין איש לאשה, 

כי כל זה נמשך מקדושת שם של י"ה".

בפרשת וירא מוסיף ה"כלי יקר" לבאר ענין ט"ו 

המעלות שהיו בבית המקדש, שהן בעצם כנגד שם 

י"ה שמשרה הקב"ה בינו ובין ישראל, שהם בבחינת 

מקום  את  הכתוב  מכנה  זה  ומטעם  ואשתו,  איש 

כי  המוריה",  "הר  בשם  המור"  "הר  שהוא  המקדש 

י"ה  שם  על  לרמז  י"ה,  מו"ר  אותיות  היא  מורי"ה 

שהשרה הקב"ה בבית המקדש בינו ובין ישראל.

 מביפ שמקדה נמהכש
 שהראפ שהכינש בין איה ואהש

ה"כלי  של  הפירושים  שני  בין  לשלב  ונראה 

)שמות  תרומה  בפרשת  שכתוב  מה  פי  על  יקר", 

ודקדקו  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(: 

המפרשים על מה שפתח הכתוב: "ועשו לי מקדש" 

- "מקדש" בלשון יחיד ולא "מקדשות" בלשון רבים, 

אם כן היה צריך לסיים גם כן בלשון יחיד: "ושכנתי 

בתוכו", ולא "בתוכם" שהוא  לשון רבים.

ב"ערבי  בזה  והרחיב  הקדוש  באלשיך  ותירץ 

הכתוב  לנו  גילה  בכך  כי  תרומה(,  )פרשת  נחל" 

שהקב"ה משתוקק באמת להשרות שכינתו בתוך 

כל אחד מישראל, אולם מאחר שכבר העיד החכם 

בארץ  צדיק  אין  אדם  "כי  ז-כ(:  )קהלת  אדם  מכל 

הקב"ה  השרה  לכן  יחטא",  ולא  טוב  יעשה  אשר 

בקדושה  שנבנה  המקדש  בבית  שכינתו  את 

ובטהרה, ועל ידי זה כל מי שרצה להתקדש עלה 

השכינה  השראת  משם  והמשיך  המקדש  לבית 

בביתו. וזהו פירוש הכתוב: "ועשו לי מקדש", אבל 

הקב"ה  שישרה  בתוכם",  "ושכנתי  היא,  התכלית 

שכינתו בתוך כל אחד מישראל.

שני  בין  הקשר  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

המעלות  ט"ו  כי  יקר",  ה"כלי  של  הפירושים 

י"ה  שבין עזרת נשים לעזרת ישראל הן כנגד שם 

שהם  ישראל  כנסת  ובין  בינו  הקב"ה  שמשרה 

בבחינת איש ואשה, ועל ידי שהשרה הקב"ה את 

להמשיך  ישראל  כל  זכו  המקדש,  בבית  שכינתו 

משם השראת השכינה בכל בתי ישראל בין איש 

מקדש  לי  "ועשו  בבחינת:  ממש  זה  והרי  ואשה, 

ושכנתי בתוכם" - בתוך כל אחד ואחד.

לפי זה נשכיל להבין מה שיסד דוד המלך ט"ו 

המקדש  בבית  הלויים  שישירו  המעלות",  "שיר 

על ט"ו המעלות שבין עזרת נשים לעזרת ישראל, 

שהיא  השכינה  השראת  בשירתם  שימשיכו  כדי 

)שבת ל:(:  בבית המקדש, כמבואר בגמרא  י"ה  שם 

"שאין שכינה שורה, לא מתוך עצבות... אלא מתוך 

שמחה של דבר מצוה, שנאמר )מלכים ב ג-טו( ועתה 

קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'".

ויש לומר כי ענין זה רמוז בעבודת הלויים לומר 

שירה על ט"ו המדרגות כמספר י"ה, שכן  שיר"ה 

שירתם  ידי  על  שזכו  לרמז  י"ה,  שר  אותיות  היא 

להמשיך השכינה שם י"ה בבית המקדש בין עזרת 

השראת  נמשכה  ומשם  ישראל,  לעזרת  הנשים 

השכינה שם י"ה בין כל איש ואשה בישראל שהם 

בבחינת עזרת ישראל ועזרת נשים.

לאה  שאמרה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

ראתה  כי  אלי",  אישי  ילוה  "הפעם  לוי:  בלידת 

ט"ו  על  שיעמוד  לוי  שבט  שבזכות  בנבואה 

ישראל,  לעזרת  הנשים  עזרת  שבין  המעלות 

בתי  בכל  י"ה  משם  השכינה  השראת  ימשיכו 

ישראל בין עזרת הנשים לעזרת ישראל. ויש לרמז 

ילו"ה  שכן  ילוה",  "הפעם  שאמרה  במה  זה  ענין 

הוא אותיות לו י"ה, לרמז שהמשיכה שם י"ה שבין 

איש ואשה, ועל שם כך קראה את שמו לוי שהוא 

מלשון חיבור.

 בחכופ נהים צדקניופ שהרש
 שקבגש הם יגש בין איה ואהש

נעלה לבאר הטעם שתיקנו  זו במסילה  בדרך 

ט"ו  כנגד  טובות  מעלות  ט"ו  פסח  בליל  לומר 

ששנינו  מה  פי  על  המקדש,  בבית  שהיו  מעלות 

בגמרא )סוטה יא:(:

שהיו  צדקניות  נשים  בשכר  עוירא,  רב  "דרש 

בשעה  ממצרים.  ישראל  נגאלו  הדור  באותו 

דגים  להם  מזמן  הקב"ה  מים,  לשאוב  שהולכות 

קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, 

חמין  של  אחת  קדירות  שתי  ושופתות  ובאות 

לשדה,  בעליהן  אצל  ומוליכות  דגים,  של  ואחת 

אותן,  ומאכילות  אותן,  וסכות  אותן,  ומרחיצות 

וכיון שמתעברות  להן...  ונזקקות  אותן,  ומשקות 

באות לבתיהם".

ונראה לפרש לפי זה איך בזכות נשים צדקניות 

המבואר  פי  על  ממצרים,  ישראל  נגאלו  הללו 

במדרש )ויק"ר לב-ה(: "על ידי שגדרו ישראל במצרים 

עצמן מן הערוה נגאלו ממצרים". הנה כי כן מבואר 

ישראל  נגאלו  צדקניות  נשים  בזכות  למה  היטב 

על  לשמור  ישראל  שהצליחו  מה  כי  ממצרים, 

קדושתם בעניני עריות, הוא בזכות נשים צדקניות 

הקשות,  בשעות  לחזקם  בעליהן  לצד  שעמדו 

נמצא כי בזכותן נגאלו ממצרים.

שנזכרו  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

כו-ה(:  )במדבר  בתואר  פנחס  בפרשת  השבטים 

"הראובני, החנוכי, הפלואי", ופירש רש"י:

אלו  מה  אותם,  מבזין  האומות  שהיו  "לפי 

שלטו  שלא  הם  סבורין  שבטיהם,  על  מתיחסין 

מושלים  היו  בגופם  אם  באמותיהם,  המצריים 

שמו  הקב"ה  הטיל  לפיכך  בנשותיהם,  וחומר  קל 

עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר מעיד אני 

עליהם שהם בני אבותיהם. וזהו הוא שמפורש על 

לישראל,  עדות  י"ה  שבטי  קכב-ד(  )תהלים  דוד  ידי 

בכולם  לפיכך  לשבטיהם,  עליהם  מעיד  הזה  השם 

כתיב החנוכי הפלואי".

י"ה  בשם  הלא  )שם(  לדוד"  ב"משכיל  ודקדק 

האות י' היא לפני ה', מדוע אם כן הקדים הקב"ה אצל 

החנוכי,  "הראובני,   - י'  לפני  ה'  האות  את  השבטים 

הקב"ה  שביקש  ודעת  טעם  בטוב  ותירץ  הפלואי". 

ישראל  נגאלו  צדקניות  נשים  בזכות  כי  בכך  לרמז 

ממצרים, לכן הקדים הקב"ה בשמות השבטים את 

האות ה' של אשה לפני האות י' של האיש.

לומר  שתיקנו  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בליל הסדר ט"ו מעלות טובות למקום עלינו, כנגד 

בין עזרת נשים  ט"ו מעלות שהיו בבית המקדש 

לעזרת ישראל, שהם כנגד שם י"ה שהיא השכינה 

השורה בין איש ואשה, אשר מט"ו המעלות הללו 

בבית המקדש נמשכה השראת השכינה בין איש 

הצדקניות  הנשים  את  בכך  לחזק  כדי  ואשה, 

נגאלו  אשר בזכות שהחזיקו את הבית בקדושה 

ישראל ממצרים.

בעל  ערך  זה  מטעם  כי  לומר  יש  האמור  לפי 

וכו'  ורחץ"  "קדש  הסדר:  של  סימנים  ט"ו  הגדה 

כנגד שם י"ה שבין איש ואשה, כדי לחזק בכך את 

קדושת הבית היהודי שבזכות שם י"ה, שהעיד על 

ישראל במצרים שעמדו בקדושתם נגאלו ישראל 

י"ה  ממצרים. לכן לפני הסדר יש לנו רמז על שם 

סיפור  של  בסיומו  וכן  הסדר,  של  סימנים  בט"ו 

יציאת מצרים יש לנו רמז על שם י"ה בט"ו מעלות 

הטובות למקום עלינו.
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