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"אשיחה  בחוקיך"
שבת חול המועד פסח תשעז 

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יואל  לאנדא  שיחי'

קרית יואל 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לכבוד יום טוב פסח

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יואל ווערטהיימר   שיחי'
קרית יואל 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לכבוד יום טוב פסח

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר
אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הר''ר ישראל יצחק גולדברג שיחי'
 בארא פארק

לע"נ מרת יהודית ע"ה בת הרה"ח ר' מנחם נחום יצחק אייזיק ז"ל 
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ליל שבת
שבת פסח ומילה

      )ויבואר בו סוד "ממחרת השבת"(

שבת פסח ומילה

אף  ומילה. שעל  והם: שבת פסח  בין שלושה מצוות עשה,  דבר המאחד  בתורה  מצינו  הנה 

היותם מצוות עשה, העובר עליהם ואינו מקיימם במזיד, ענוש 'כרת'. מה שלא מצינו כן בשאר 
מצוות עשה שבתורה.1

הקב"ה  בין  הברית  את  יש  שבשניהם  ומילה,  השבת  בין  דומים  לשונות  מצינו  ועוד,  זאת 

וישראל. בשבת: "אך את שבתותי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' 

מקדשכם" )שמות לא, יג(. ובברית מילה: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך 

המול לכם כל זכר" )בראשית יז, י(.

דמים  "בשני  ג(:  פסקה  יז  פרשה  רבה  )שמות  כדאיתא במדרש  שייכות,  מצינו  ומילה  בין הפסח  וגם 

ניצולו ישראל ממצרים, בדם פסח ובדם מילה, שנאמר )יחזקאל טז( "ואומר לך בדמיך חיי ואומר 

לך בדמיך חיי, בדם פסח ובדם מילה".

וביותר נמצא שייכות בין הפסח והשבת, עד כי נכתב בתורה היום טוב של פסח בלשון שבת, 

בפרשת העומר: "וספרתם לכם ממחרת השבת" )ויקרא כג, טו(, וכן במנחת העומר, נאמר )שם כג, 

יא(: "והניף את העמר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת", ונמסר לרבותינו ב'תורה שבעל פה' 

שאין הכוונה ל"שבת בראשית" אלא ליום טוב ראשון של פסח )כדאיתא במנחות סה ע"ב(. 

'קום ועשה' ו'שב ואל תעשה'

את  יש  חלקים,  ב'  יש  ומילה,  פסח  אלו, שבת  מצוות  יראה שבשלושה  המתבונן  ועוד,  זאת 

מעשה המצוה ב'קום ועשה' ויש גם את חלק השמירה, להיות בשב ואל תעשה. 

1 בשבת, כדין המצוות שבמזיד והתראה יש עליהם מיתת בית דין, ובמזיד בלא התראה ענוש כרת )כדאיתא בסנהדרין סו ע"א(. 

ובפסח )במדבר ט, יג(: "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה 

לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא". ובמילה )בראשית יז, יד(: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש 

ההוא מעמיה את בריתי הפר".
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השבת  יום  את  "זכור  ז(:  כ,  )שמות  נאמר  שבפרשת  בדברות  ו'שמור'.  ה'זכור'  את  יש  בשבת, 
בקום  הוא  'זכור'  לקדשו".  השבת  יום  את  שמור  יב(:  ה,  )דברים  האחרונות  ובדברות  לקדשו". 

ועשה, לקדש את השבת בדברים הנאמרים על היין )פסחים קי ע"א(. ו'שמור' הוא אזהרה על "לא 

תעשה כל מלאכה" )רש"י שם וראה ברמב"ן שמות שם, ע"פ עירובין צו ע"א(.

ומה  בניסן,  י"ד  ביום  הפסח  את  לשחוט  שנצטוינו  מה  ועשה',  ב'קום  החלק  את  יש  בפסח, 
שנצטוינו על אכילתו בליל ט"ו. ויש את ה'לא תעשה', והם אותם אזהרות על אופן ההקרבה 

והאכילה, שלא להוציא מן הבשר חוצה, ושלא להאכיל לאינו יהודי, ושלא לשבור בו עצם, 

ועוד )ומנאם הרמב"ם בתחילת הלכות קרבן פסח(. 

כדפסק   - נימול'  'להיות  אזהרה  גם  ובכללה  למול,  המצוה  את  יש  המילה,  ברית  ובמצות 
חייבי  בכלל  הוא  הרי  ב"מ  בערלתו'  ש'משוך  ה"ח(  פ"ג  מילה  והלכות  ה"ו  פ"ג  תשובה  )הלכות  הרמב"ם 

כריתות. וכן מה שנחשב לקיום מצוה בכל רגע, הוא מפני שבידו להסירה ואינו מסיר. ונמצא 

שיש במצוה זו חלק של 'שב ואל תעשה' )כמבואר במהר"ח אור זרוע סי' יא(. וכל זה טעמא בעי.

'עשה' ו'לא תעשה'

ועתה נבאר אלו הדברים באותיות פנימיות התורה, ונפתח במה שכבר נתבאר במאמר "שבת 
הגדול" בסוד "ליל שימורים", שעיקר ההארה בליל פסח הוא מקדושת 'ייחוד השבת' המאיר 

וכדבריו  ישראל"  בני  ובין  "ביני  יז(:  לא,  )שמות  בפסוק  ונרמז  שבבריאה,  הסתרים'  מ'בית  ובא 

הנודעים של האוה"ח הק', שהדברים מגיעים לשורש קדושת ישראל, "סוד כמוס עמם חתום 

באוצרות החיים".

והנה בכל התורה כולה, על פי 'נגלה', מעלת ה'עשה' גדולה מה'לא תעשה' )ראה רמב"ן שמות כ, 
ח, שלפיכך "עשה דוחה לא תעשה"(, אך על פי המבואר בכתבי האריז"ל ש'לא תעשה' בג"ר וה'עשה' 

היהודי שרוי במצב של  ביטול מלאכה, ששם, בהיות  הוא  נמצא שעיקר מהות השבת  בו"ק, 

'שב ואל תעשה', מאיר בו אור ה'אצילות' הנסתר והבלתי מושג בבריאה הגשמית. )וכבר נתבארו 

הדברים בארוכה בספר יחוד השבת ח"א שער יג במאמר "אות השבת" ובמבוא לשער י(. 

"אתערותא דלתתא" ו"אתערותא דלעלא"

יחוד  נפעל  הזה,  בעולם  כאן  עושה  שיהודי  טובה  פעולה  שבכל  קצרה,  הקדמה  אחר  ויובן 
בעולמות העליונים. אך יש הבדל בין הנעשה באופן של 'קום ועשה' לבין 'שב ואל תעשה', 

שמצוה שהיא "קום ועושה", פועלת העלאת מ"ן - "אתערותא דלתתא", ומשם יורד השפע. 
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מה שאין כן ב'שב ואל תעשה' ששם היהודי שרוי ב'שב ואל תעשה', ונמנע מלהמרות פי ה', 

הרי זה בהארה של יחו"ע הנפעל ב"אתערותא דלתתא". 

ג' מצוות אלו 'שבת פסח ומילה', אשר על אף היותם מצוות עשה, יש בהם  מן הכלל  יצאו 
משמעות של 'שב ואל תעשה', ונפעל בהם ייחוד עליון נורא ונשגב, וכפי שיתבאר.

יחוד השבת

הרוחני  האור  לקבלת  ואמצעי  גשמי  כלבוש  הם  ועשה'  ב'קום  הוא  שקיומם  מצוות  הנה  כי 
הנשפע דרכם – וכמטבע ברכת המצוות: 'אשר קידשנו במצותיו'. אך ל'שבת' אין שום לבוש 

גשמי, בהיותה שמו של הקב"ה )זוה"ק ח"ב פח ע"ב( ויומו הגדול, וכשם שהוא עצמו פשוט בתכלית 

והספירות  השמות  וכל  הזוהר"(  "תיקוני  )הקדמת  כלל"  ביה  תפיסה  מחשבה  ד"לית   - הפשיטות 

והמידות אינם אלא גילויים, כן ה'שבת' אין לה לבוש שדרכה נעשה החיבור, כי היא למעלה 

ממושגי ההתקשרות הידועים בגבולות הבריאה.

ולפיכך מצוה זו של שמירת השבת, עיקר מהותה הוא ביטול מלאכה )על דרך השלילה(. כי אילו 
ונמצא  ייחשב הדבר לצמצום ביחס אל האור אין סוף עצמו.  תהיה השמירה ב"קום ועשה", 

נפשות  אל  הארה  וממשיך  המאיר  דלעילא"  "אתערותא  ידי  על  היחוד  נפעל  קודש  שבשבת 

ישראל ממקום נורא ונשגב – "ביני ובין בני ישראל", מה שאין הפה יכול לתאר והלב לשער.

השבת וסוד חג הפסח

נבאר את הסוד הנעלם שב'חג הפסח', שאמנם לכאורה שוה הוא לשאר ימים טובים,  ועתה 
שעבודת הייחוד בהם היא דרך פעולות ומעשים )כסוכה ולולב בחג הסוכות(, וגם כאן יש אפיית מצות 

ועשיית ה'קרבן פסח' ואכילתו. אך האמת שאחר כל המעשים כולם, הפסח עצמו הוא בדומה 

לשבת, ועיקר מהות היום טוב הוא ב'שב ואל תעשה' )על דרך השלילה(.

ראשית כל, ייסוד הדברים בהשראת המבואר בכתבי האריז"ל )שעה"כ דרושי פסח( שעיקר ההארה 
דלתתא"(,  )"אתערותא  התחתונים  מעשי  מצד  שלא   - עילאה"  "יחודא  בבחינת  היא  הסדר  בליל 

וכדברי הנביא )יחזקאל טז, ז(: "ואת ערום ועריה". 

שנאמר  השלילה.  דרך  על  הוא  "פסח",  החג  שנקרא  לכך  הטעם  שהיה  עצמו  שהנס  ועוד, 
פסח  כי  במצרים".  ישראל  בני  בתי  על  פסח  אשר  לה'  הוא  פסח  זבח  "ואמרתם  כז(:  יב,  )שמות 

מלשון 'דילוג' - שכל משמעתו הוא "שב ואל תעשה", ובעצם מה שנמנע מלהיות נכנס אל בתי 
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ישראל, נחשב ל'פקידה' והארת הייחוד מצד השי"ת )כגילוי ה"אני ראשון", נתבאר במאמר "שבת הגדול"(. 
שהוא ענין אחד עם סוד השבת, "ביני ובין בני ישראל".2

זכור ושמור – ב'קרבן פסח'

החול,  בימות  השבת  אל  ההכנה  דהיינו   – ושמירה  זכירה  יש  שבשבת  שכמו  מצינו,  עוד 
מצד  טוב',  ה'יום  שלפני  ההכנות  את  יש  בפסח,  כן  כמו  השבת.  ביום  ממלאכה  וההימנעות 

הביעור חמץ – שגם הוא על דרך השלילה, שבפסח עצמו לא יהיה חמץ ברשותו. וכן העסק 

באפיית המצות, ובעיקר ב'קרבן פסח' שעיקר עשייתו ותיקונו הוא ב'ערב פסח'. 

כי מצוה זו של קרבן פסח מתחלקת לעשיה: "ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" 
נפלא,  דבר  זו  במצוה  ומצינו  ח(.  )שם  הזה"  בלילה  הבשר  את  "ואכלו  ולאכילה:  ו(,  יב,  )שמות 

שאמנם עיקר השחיטה היא בעבור האכילה )פסחים עו ע"ב במשנה(, האכילה בעצמה אינה מעכבת 

)שם סט ע"ב ועח ע"ב(. דהיינו שאם נמנה מבעוד יום ושחטו עליו כדין, רק שהיו אוכלין מרובים עד 

שלא נותר לו כזית בשר, הרי זה קיים את מצוות הפסח.

ולפי דרכנו למדנו, שליל פסח הוא הארה עליונה, מצד השי"ת )דהיינו הארת ה"אתערותא דלעילא"(. כי 
אף הנפעל על ידי ישראל באכילת ה'פסח מצה ומרור', נחשב לאכילה שכולה קודש ואלקות, 

)ליקו"מ קמא רעז(, וכנודע המעשה שפעם ישב רביה"ק בליל פסח והיתה מונחת  כאכילת השבת 

- אוחזים אלוקות!" "אז מען האלט מצה  לפניו מצה, אחז בה ואמר: "כשאוחזים מצה ביד 

אין דער האנט - האלט מען גאט אין דער האנט!" )שיח שרפי קודש ח"ב אות נא(. שכל זה הוא ענין 

אחד עם משמעות ה'פסח', שהוא דילוג ופסיחה - למעלה מגבולות הבריאה והנבראים, וכמו 

שנתבאר.

"ועצם לא תשברו בו"

ועוד יובן בזה האזהרה על שבירת העצם ב'קרבן פסח', שנאמר )שמות יב, מו(: "בבית אחד יאכל 
לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו". 

דהיינו, שהמבקש לשבור את העצם עסוק עדיין בלהגשים דבר רוחני – גם אם כוונתו לקיים 
ייסודו בהארת  כי הפסח  ה"ג(.  פ"י  פסח  קרבן  הל'  )רמב"ם  אכילת הקרבן במח שבתוך העצם  מצוות 

ולכן בהכרח שגם אחיזתו במעשה נברא תהיה באופן של  ונסתר מעין כל חי,  היחוד הנעלם 

2 רש"י שמות )פרק יב פסוק 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.
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)המבטא 'אצילות' כידוע(. שכן זהו אופן ההמשכה ממקום  דילוג וקפיצה, להעביר על מקום העצם 

שלמעלה מסדר ההשתלשלות - כסוד הנאמר בשיר השירים )ב, ח(: "מדלג על ההרים מקפץ על 

הגבעות". והבן. 

"ממחרת השבת"

שכתוב  כמו  'שבת',  בלשון  במפורש  בתורה  שנקרא  הפסח'  ב'חג  שמצינו  הטעם  בזה  והבן 
)ויקרא כג, טו(: "וספרתם לכם ממחרת השבת", מה שלא מצינו כן בשאר ימים טובים, אף שגם 

הם נקראו 'שבת' לענין הכנה )רש"י ביצה ב ע"ב(.

כי בפסח מאיר העולם באותה הארה של השבת, וכשם שהשבת היא למעלה מהשגת נברא – 
כסוד ה"שבת קביעא וקיימא" )חולין קי ע"ב(, שלפיכך כל סדר 'עליית העולמות' בה הוא באופן 

דממילא, כמו כן הפסח, שכל עניינו הוא דילוג ופסיחה על הבתים; בקרבן עצמו ובשאר מצוות 

החג, שעיקר מהותם הוא 'שב ואל תעשה' - כשמירה מחימוץ המצות, וכ'בל יראה ובל ימצא', 
וביותר בריבוי האזהרות על אופן עשיית 'קרבן פסח', וכמו שנתבאר.3

יחוד ה'ברית מילה'

ועתה נבאר את המצוה השלישית שפתחנו בה, היא מצות ה'מילה'. שגם היא מיסודי היהדות, 
עם  שייכות  לה  יש  שלכאורה  פסח.  מקרבן  ובטל  שבת  כמחלל   – בביטולה  כרת  חיוב  ויש 

המצוות שקיומם הוא ב'קום ועשה', אך האמת שעיקר מהותה נעלם ונסתר, וגם הנפעל ונעשה 

הוא  המילה  תכלית  וכן  בדילוג.  וכפסח  מלאכה,  בביטול   – כשבת  הימנעות  של  באופן  הוא 

הסרת הערלה, ולהיות היהודי במצב של נימול – ב'שב ואל תעשה'. 

אפילו  שכן  דלעלא"(,  )"אתערותא  השי"ת  מצד  הוא  המילה  במצות  הנפעל  הייחוד  עיקר  ולכן 
הנימול עצמו אינו בר הבנה והשגה לדעת מה נעשה עימו, וביחס אליו, נחשבת המצוה כמו 

'לא תעשה' )בחי' ג"ר(, שכן כשלעצמו אינו אפילו בדרגת מסייע, וב'שב ואל תעשה' מקבל על 

בשרו חותם 'אות ברית קודש'. 

מכח  המצוה  מתמשכת  החיים,  משך  בכל  וכן  המוחין.  סילוק  מתוך  הוא  קיומה  זו  מצוה  כי 
אותה התקשרות של התינוק בן ח' ימים ועומדת לו ל'שמירת הברית', שכן יחוד הברית הוא 

'למעלה מטעם ודעת'. מצד הבורא ית' ללא דעת נברא, מתוך העלם וסילוק המוחין. שיהודי 

מייחל פני קונו באמונה תמימה: "רצוני בעבודה הבאה מצדך לבד, ולא מצידי כלל". 

3 וראה בספר החינוך )מצוה כא( שהרגיש בדבר, שבמצוה זו נמצאו הרבה מאוד אזהרות בעשה ולא תעשה, וביאר לפי דרכו 

בשורשי המצוות על פי נגלות התורה, שהדברים מגיעים לסוד האמונה בחידוש העולם ובהשגחת השם, ע"ש.
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זהו תכלית ההתקשרות במצוות המילה, שנכתב בה: "ביני וביניכם", כלשונות הסוד הפנימי 
של השבת: "ביני ובין בני ישראל".4

סוד הכרת – כתר, בשבת פסח ומילה

והנה מצוות אלו 'שבת פסח ומילה' שיש בביטולם עונש 'כרת', הם בסוד ה'כתר' כידוע. )שכן 
בעולם התיקון, ה'כרת' נהפך ל'כתר'(. והביאור הוא, שכאשר יהודי מתאחד בנקודת העבודה ש'בינו לבין 

קונו', ב'הצנע לכת', מחסיר לכאורה מעצמו את השכל האנושי, אך דוקא בחסרון זה מתהפך 

מניתוק ה'כרת' לקשר ה'כתר'.

וכמשל הכתר של המלך, שבכל המדינה יש רק כתר אחד, והוא המונח על ראש המלך בשבתו 
על כס מלכותו. והוא מבטא את אחדות כל חלקי המדינה לשלימות אחת, של מלך ועם. כזו 

ובא אחרון, שהוא  ]עץ חיים[ שהכתר נשלם  )כדאי' מהאריז"ל  'כתר' הבא בסוף ומשלים הכל  היא השגה של 

שלימות הכל(. 

וזו עיקר העבודה ב'שבת פסח ומילה', שיהודי מאמין שפעולות אלו הנוגעים בשורש קדושת 
נשמת ישראל שבו, הם עדות על היותו אחד מישראל המקושרים ומאוחדים עם נקודת השורש 

מברכים  ישראל,  מזרע  היותם  מעצם  שמחים  תעשה'.  ואל  ב'שב  העולם,  מלך  של  כתרו  עד 

בשמחה "שלא עשני גוי", דבקים בשורש הטוב, עד כי הקלי' ואחיזת הרע בטלים מאליהם.

התקשרות שהחלה להאיר כאשר לקח השי"ת את כלל ישראל לעם, וציוה על 'קרבן  ואותה 
פסח', מתקיימת בכל יהודי - מעת שמקיימים בו חותם אות ברית קודש, ומתחדש בכל שבת 

ושבת, היא ה"אות ביני ובין בני ישראל".

4 ואפשר לרמז בזה גם השייכות בין שמירת הברית לסוד המצה הנאכלת בליל הסדר, כמעשה הנודע מרביה"ק  שפעם, בעת 

שדיברו לפני רבינו בענין זה, ועל השולחן היתה מונחת מצה שאינה שמורה, נגע רבינו ז"ל במצה ואמר: "מצה" ו"שמירת 

הברית" - זה מצה 'שמורה'!" )שיח שרפי קודש ח"ב אות לז(. כי סוד הפסח הוא ענין אחד עם סוד המילה.
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"תחילה למקראי קודש"

)ובו יבואר דעות הפוסקים ש'תפילה בציבור' בשבת מן התורה, ויבואר עוד 
החילוק בין 'מקרא קודש' דשבת לבין 'מקראי קודש' דימים טובים(

"היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני רבי נתן בשם ר' אחא אמר למלך שכעס 
על עבדיו וחבשן בבית קולין מה עשה המלך נטל כל קצרקטין שלו ועבדיו והלך לשמוע מה 

היו מן הן אומרים שמע שהיו אומרים אדונינו המלך הוא שבחנו הוא חיינו אל נחסר לאדונינו 

המלך לעולם אמר להם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם.

לבית  ובאים  משכימים  השבת  וביום  ימים  ששת  כל  במלאכתן  עסוקין  שישראל  אע"פ  כך 
הכנסת וקורין קריאת שמע ועוברין לפני התיבה וקורין בתורה ומפטירין בנביא, והקב"ה אומר 

להם בני הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם ואין חברים אלא מלאכי השרת" )מדרש 

רבה שיר השירים - פרשה ח פסקה יז(

השבת 'קודש' או 'מקרא קודש'

השבת נקראת "תחילה למקראי קודש" )תפילת ערבית ליל שבת(, ובנוסח הקידוש )לשיטת רש"י בברכות 
השביעי  "וביום  ג(:  כג,  )ויקרא  הקרבנות  בפרשת  התורה  מפסוקי  ומקורו  קודש".  למקראי  תחילה  יום  הוא  "כי  ע"א:  מו 

שבת שבתון מקרא קודש". ומבואר, שמהות היום השבת הוא "מקרא קודש". 

ובטעמו של דבר כתב הטור )או"ח סי' רעא( שהוא המשך להנאמר בסמוך: "זכר ליציאת מצרים". 
לומר  אפשר  מצרים,  ליציאת  זכר  לכולם  קודם  המועדים  בפרשת  תחילה  מוזכר  "השבת  כי 

שהשבת תחילה למקראי קודש שהם זכר ליציאת מצרים".

ויש להקשות מדברי הזוה"ק )פרשת אמור צד ע"א5( שהשבת היא הקדושה מצד עצמה, ואינה 
צריכה הזמנה וקריאה כמו ביום טוב, כמו שנאמר )שמות לא, יד(: "ושמרתם את השבת כי קודש 

שבת  בכל  אליה  להזמינו  ויש  ממנה  נפרד  שהקודש  ולא  מהקודש  ירושה  דהיינו  לכם",  היא 

5וזה לשון הזוהר: תלתא אינון זמינין מקודש ולא יותר חג המצות, וחג השבועות, וחג הסוכות, אמר ליה רבי אבא, וכי שבת 

לאו מקודש הוא זמין, אמר ליה, לאו, בתרי סטרין, חד דהוא ודאי קודש אקרי, דכתיב )שמות לא יד( ושמרתם את השבת כי 

קודש היא לכם, וחד דשבת לאו זמין הוא, דהא ירותא דיליה הוא ודאי, ירותא דקודש הוא ירית, ולאו זמיני, ועל דא כלהון 

זמינין בקודש, ומתקשרן בשבת, ומתעטרן ביה, בהאי, יומא שביעאה אתעטר ביה, ועל דא שבת לאו זמין הוא.

לברא, דעאל לביתא דאבוי ואימיה, ואכל ושתי בשעתא דהוא בעי. למלכא דהוה ליה ברא יחידאי חביבא דנפשיה, יהב ליה 

שושבינא לנטרא ליה, ולאתחברא בהו, אמר מלכא, יאות הוא לזמנא לאלין שושבינין דברי, ולאחזאה יקרא וחביבותא דילי 

בהו, זמין לון להני שושבינין, ברא לא אתחזי לזמנא, אלא למיעל ולמיכל ולמשתי בביתא דאבוי בשעתא דאיהו בעי.
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מחדש - כב'ימים טובים' שקדושת השבת עטרה להם. ואם כן, מהו פשר הדבר שהשבת נקראת 
"מקרא קודש".6

גדר 'תפילה בציבור' בשבת

והנה הרמב"ן )ויקרא שם( מבאר ביאור חדש ב"מקרא קודש", דהיינו עת קיבוץ ואסיפה לקרואי 
והלל  – לשם תפילה  בבית האלוקים בפרהסיה  זה  ביום  ישראל להתקבץ  על  העדה; שמצוה 

להשי"ת.7

הרמב"ן  שלדעת  ראשית,  דינים.  חידושי  כמה  מדבריו  שלמדו  האחרונים  מרבותינו  ויש 
התפילה בשבת ויום טוב היא מן התורה - אף שלדעתו התפילה בכל יום היא מדרבנן. ועוד, 

ימות החול, אלא חיוב מן הדין. שכן  אינה רק מעלה כמו בשאר  שה'תפילה בציבור' בשבת 

זהו עיקר 'מקרא קודש', שיעסקו ביום זה בהלל והודאה באופן של פרסום במקהלות עם )עי' 

בפמ"ג בסי' תצ סק"ב8(.

החול  שבימות  החול.  בימות  לגמרי  בשונה  היא  בשבת  התפילה  שמשמעות  עוד,  ומבואר 
בעת  כ"תפילה  הרבים  צער  או   - יחידים  של  בחסרונות  צרכיו"  "בקשת  היא  התפילה  תכלית 

צרה", אבל בשבת היא בעצם התפילה, ששם קוראים אל השי"ת לשם דביקות בו יתברך.

דבריו יש ליישב את השאלה מדברי הזוה"ק שהשבת אינה צריכה הזמנה וקריאה לפי  ולפי 
שקדושתה היא מצד עצמה, שאכן קדושת השבת אינה תלויה בהזמנה, ומה שנקראת "מקרא 

היום,  קדושת  אל  ולהתחבר  להתאסף  החובה  מוטלת  הציבור  שעל  העם.  מצד  היינו  קודש" 

בבתי כנסיות בקיבוץ רבים מישראל - לפרסם בפרהסיה את גדולת השי"ת בתפילה.

בכסות  קדשהו  חז"ל  הוא מה שדרשו  קודש'  כתב ש'מקרא  רעא(  )סי'  הרב  זו האחרונים, שבשו"ע  הרגישו בשאלה  6וכבר 

ועונג אכילה ושתיה. וב'פרי צדיק' )פרשת אמור אות ח( כתב שאע"ג שהשבת היא קדושה עצמית, הרי יש ג"כ קדושה מחמת 

'אתערותא דלתתא' עיי"ש באריכות.

7וזה לשון הרמב"ן: וטעם מקראי קודש - שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להקבץ 

בבית האלוקים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפילה והלל לאל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה 

)נחמיה ח, י( לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא 

מעוזכם. והנה "מקרא קודש", מלשון קרואי העדה )במדבר א, טז(, אחרי כן יאכלו הקרואים )שמואל-א ט, יג(, וכן על כל מכון 

הר ציון ועל מקראיה )ישעיה ד, ה(, המקומות שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה.

8וז"ל: הנה טעם מקרא קודש עב"י תפ"ז בשם הרמב"ן ז"ל פ' אמור דתפלה בחול דרבנן )דלא כהר"מ ז"ל עסי' ק"ו( ובי"ט י"ל 

תפלה ד"ת להקבץ בבית ה' לקדש היום בתפלה 'בפרהסיא' יע"ש. משמע דבעינן מן התורה עשרה גדולים י"ג שנה וב"ש. הענין 

פרהסיא באה"ע הבא על עכו"ם וכן ויקח בועז עשרה אנשים, כל פרהסיא עשרה משמע )רבים הוי שלשה(. ולפי"ז ראוי לחוש 

לזה ולהדר אחר גדולים שידוע שהביאו ב"ש. עיין מ"א סימן נ"ה ז' וקצ"ט ז' דבדברי תורה בעינן בידוע שהביאו ב' שערות.
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תפילה בפרהסיא - תכלית הבריאה

והדברים עולים בקנה אחד עם דברי הרמב"ן עצמו )בסוף פרשת בא( שתכלית בריאת כל העולמות 
וקיום כל מצוות התורה, הוא לדבר זה, שכלל ישראל יאמינו בהשי"ת ויבואו לפניו בתפילה 

והודאה באופן של פרסום בבתי כנסיות; בקיבוץ רבים ובהרמת קול.9 

)אבות ו, ו( באה  שתכלית בריאת העולם שהיא בעבור עם ישראל שיגדלו כבוד שמים  כלומר, 
לביטוי בתפילת רבים, שבכך מתפרסמת אלקותו יתברך בבריאה. וקיום תכלית זו היא אותה 

משמעות של ה"מקרא קודש" בשבת קודש.

ובפרט שהשבת היא "תכלית מעשה שמים וארץ", ובודאי שטמון בה – במהותה ובהלכותיה 
"תחילה  היא  השבת  כי  העולמות.  בכל  השי"ת  מציאות  את  לפרסם  קדומה,  תכלית  אותה 

יעלה  "שאם  שם(;  בטור  )הובא  הראשונים  שפירשו  וכמו  מצרים",  ליציאת  זכר   - קודש  למקראי 

עיניך  ראו  ועל היכולת, תזכור מה  ועל החפץ  על לבבך ספק על השבת שמורה על החידוש 

זכר  ויציאת מצרים  זכר ליציאת מצרים  ולזכור. הנה השבת  ב'יציאת מצרים' שהוא לך ראיה 

לשבת כי יזכרנו בו ויאמרו כי השם מחדש בכל זמן אותות ומופתים ועושה הכל ברצונו, כי 

הוא אשר ברא את הכל במעשה בראשית".

]ובדרך אגב, יש להבין על פי זה פשר מעלת אמירת ההגדה בליל הסדר ב"קול רם" כדאיתא 
בל"ק סי' כ אות י, וז"ל: "ובשביל זה אומרים את ההגדה בקול רם, כי הגאולה היתה על ידי 

עניינה הוא  ליל פסח הוא משורש קדושת השבת שכל  כי  "וישמע את קולנו".  קול, בבחינת 

מציאות  לפרסם  גרמא  והזמן  ופסח(,  בשבת  ושמור  "זכור  במאמר  בארוכה  )כמבואר  מצרים"  ליציאת  "זכר 

השי"ת בלב הנבראים באופן של "קול רם" כסוד התפילה בהרמת קול כמבואר ברמב"ן[.

'קול הקריאה' של הימים טובים

שפירש  קודש"  למקראי  "תחילה  של  הפשוטה  המשמעות  את  האמור  כל  לפי  נבאר  ועתה 
הטור דהיינו שאר 'מועדים וזמנים', שהשבת היא תחילה להם. כי הנה מצינו שפנימיות הימים 

טובים הוא גם כן גילוי השגחת השי"ת וממשלתו בבריאה בדרך של 'הכרזה'; שלפיכך נקראים 

"מקראי קודש".

9 וזה לשונו: וכוונת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה 

וכוונת  בתפלות  הקול  רוממות  וכוונת  לאלהיו שבראו,  ויודה  האדם  שידע  בתחתונים מלבד  עליון חפץ  אל  ואין  הראשונה, 

בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו 

בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( ויקראו אל אלהים בחזקה )יונה ג ח(, מכאן אתה למד 

שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה.
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פי רצונו  ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על  וקורא  כל אחד מהימים טובים מכריז  "כי 
בלבד, בבחינת "מקרא קדש", שהיום טוב קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל, כי בכל יום טוב 

ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות נוראות, שהם הפך הטבע, שעל ידי זה נתגלה הרצון, 

שהכל ברצונו, ואין שום חיוב הטבע כלל. בפסח יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות 

נוראות. בשבועות מתן תורה, שנתן לנו התורה באותות נוראות. בסוכות היקף ענני כבוד. ועל 

כן כל יום טוב ויום טוב מכריז וקורא את הרצון בבחינת מקרא קודש" )ל"ב ד, ו(.

והם הם דברי הרמב"ן שאופן קיום התגלות זו בלבם של ישראל הוא באופן של פרסום, שם, 
תלוי  הכל  כי  דבר,  שום  מחייב  הטבע  ואין  ומלואה",  הארץ  "לה'  כי  מכריזים  כנסיות  בבתי 

ברצונו יתברך. זו העבודה למעשה של ה"מקראי קודש" במועדים, להתחבר אל קול הקריאה 

של היום טוב בעת ה'תפילה בציבור'.

'התגלות הרצון' משבת אל הימים טובים

והנה התגלות הרצון הזו, דהיינו האמונה הפשוטה שהבריאה כולה מסורה ביד השי"ת, היא 
הקבועה  ממלאכתו  שובת  יהודי  שכאשר  בשבת.  מלאכה'  'ביטול  של  המצוה  פנימיות  עיקר 

יום אחד בשבוע, מודיע ומכריז בזאת שאינו חושש כלל לחוקי הטבע, וניגש לקיים בפשטות 

דברי רבותינו "כשתבא שבת יהי בעינייך כאילו כל מלאכתך עשויה", כי השי"ת מנהיג אותו 

ומשפיע עליו בטוב חסדו גם בלא שיצטרך לעשות שום מלאכה. 

ואין די בקדושת היום טוב עצמו; "כי שבת  הטעם שהשבת היא תחילה לימים טובים  וזהו 
בחינת  הם  טובים  הימים  כי  משבת.  מקבלים  שכולם  קדש  המקראי  לכל  והתחלה  ראש  הוא 

התגלות הרצון כמבאר שם ושבת הוא בחינת רצון שברצונות שורש הרצון ששם מקשרים כל 

הרצונות כמו שמבואר שם. נמצא שכל הימים טובים שהם בחינת מקראי קדש מחמת שהם 

קוראים את הרצון הם מקבלים משבת שהוא בחינת שורש הרצון כנ"ל. 

נקראים  טובים  הימים  כי  דיקא,  קודש  למקראי  קודש'.  למקראי  'תחילה  שבת  שנקרא  וזהו 
'מקראי קודש' על ידי שהם קוראים את הרצון כמו שמבואר שם, ושבת הוא תחילה למקראי 

כי התגלות הרצון שזה בחינת מקרא קודש הם צריכים לקבל כח משבת שהוא שרש  קודש. 
הרצון" )ל"ה שבת ה"ב(.10

10 ובזה יש להבין פתח נוסף בדברי הזוה"ק הידועים שהצדיקים הם בבחינת שבת, וכדאיתא באדרא רבה קדישא )ח"ג קמד 

ע"ב(: "רבי יהודה קארי ליה שבת, דכולהו שיתא מניה מתברכין, דכתיב )שמות כ, י( שבת להוי' קדש להוי', מה שבת להוי' 

קודש, אוף רבי שמעון שבת להוי' קודש". כי הצדיק מכריז וקורא את הרצון, לעורר לבם של ישראל לאמונה בהשי"ת ומראה 

לכולם כיצד כל הבריאה כולה תלויה אך ורק ברצונו, והוא בעל הכוחות כולם. 

עוד יש להליץ בזה את הכרוז שמכריז רבי שמעון שיבואו ויתאספו ל'הילולא דיליה'. שזהו בחי' "מקרא קודש", וכמבואר 

בל"מ )עד( שהכנעת החיות רעות שהם חכמי הטבע הוא על ידי ה'חכם גדול שבקדושה', שיכול לקשר את כל הרצונות בשורש 

הרצון, ששם הוא בחי' הסתלקות משה הנקרא 'מצח הרצון'. והחכם הגדול הוא בחינת 'יום טוב' שמכריז וקורא את הרצון. 
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'מקראי קודש' בכבוד ועונג שבת

עוד יש להבין על פי כל האמור את דברי השולחן ערוך הרב )סי' רמב סעי' א(, שפירש את משמעות 
ה'מקראי קודש' דהיינו "לקדשו ולכבדו בכסות נקיה ולענגו בענג אכילה ושתיה". 

ונקדים; שהתגלות הרצון דהיינו האמונה שכל הבריאה תלויה ברצון השי"ת המאיר בשבת, 
עיקרו נעשה בדרך של מצוות מעשיות בשבת )כבוד ועונג( ולא בביטול מלאכה. כמובא בל"ה )שם( 

ש"עיקר קדושת שבת הוא האכילה של שבת כמובא - כי ע"י בטול מלאכה לבד אין ניכר כבוד 

שבת כל כך ע"י שב ואל תעשה, רק ע"י כבוד שבת דהיינו ג' סעודות של שבת, בזה נתגלה 

נוראות.  זכר למן שהיה בו אותות  כבוד קדושת שבת שהוא מורה על חידוש העולם כי הוא 

נמצא שנתגלה בזה הרצון שהכל ברצונו יתברך, כי הוא יתברך חידש העולם ברצונו ועושה 

בה כרצונו".

דהיינו כי אמנם מצד 'פנימיות העולמות' – סוד השבת הוא עצם ה'שב ואל תעשה' ורק ימים 
טובים נזכרים ונעשים ב'קום ועשה'. עם כל זאת, מאחר ותכלית התגלות הרצון הוא ההכרזה 

והפרסום, צריך לקרוא את היום על ידי פעולות בחיצוניות; ככסות נקיה ועונג באכילה ושתיה, 

וכמבואר בשו"ע הרב שבכך מתגלה ה"מקרא קודש" שנזכר בשבת.

בין שבת לימים טובים

ולסיכום, נמצא שאמנם לכאורה 'שבתות' ו'ימים טובים' שוים לענין דין 'כבוד ועונג' ולענין 
קודש"  ו"מקראי  בשבת  שנאמר  קודש"  ה"מקרא  מהות  מצד  מקום  מכל  הרצון',  'התגלות 

הנאמר בימים טובים, חלוקים הם. 

שבשבת, עיקר ה"מקרא קודש" מן התורה הוא באופן של 'התגלות הרצון' בפנימיות – כסוד 
הכרזה  של  באופן  להשי"ת  והודאה  בתפילה  דהיינו  ישראל",  בני  ובין  "ביני  הכמוס  הטעם 

סי'  או"ח  (שו"ע  בפוסקים  שמצינו  ]וכמו  הגשמית.  הבריאה  בחיצוניות  ולא  עם,  במקהלות 

רפח( שמי שהתענית עונג לו, מותר להתענות בשבת[. ובימים טובים, עיקר ה"מקראי קודש" 

הוא התגלות הרצון בחיצוניות, במצוות מעשיות ובאכילה ושתיה. 

ולכן נקראת השבת "תחילה למקראי קודש", על שם שורש הדבר ותכליתו בפנימיות. כי בשבת 
מעורר ומאירה האמונה בדרך נעלמת ]כסוד 'עליית העולמות' שאינו נראה ונגלה בחיצוניות 

כנודע[. אבל ב'ימים טובים' הוא בחיצוניות; החל מהאותות ומופתים שנעשו באותם זמנים, 

וכלה באופן הקריאה של היום טוב באופן הנראה ונגלה ב'עולם העשיה' וכמבואר.

וכמו כן יש להבין בזה את סוד הכרוז של ראש השנה של הצדיק, שהכל סובב הולך על סוד ה"מקרא קודש" שנאמר בשבת, כי 

הצדיק הוא בבחינת שבת של כל הימים וכל השנה כולה, כפנימיות יום ראש השנה.
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מאמר חג הפסח

בענין עבדי הוי'ה

עבודת התפלה

יציאת מצרים 

עבודת התפלה, ומרפא לשון

א. זהו תפלה

והנה כבר בארנו מהרבינו יונה שעיקר הגאולה היה משום התפלה, וכמוש"כ שם שלכן נקראנו 

עבדי ה', שועבדתם את ה' אלקיכם זהו תפלה, שזהו סוד הסמיכות גאולה לתפלה, ובזה יובן 

)ומובא ד"ז בכל הספרים( ולדברינו  )וארא כה, ב( שעיקר הגאולה הוא הדיבור יוצא מהגלות  שהזוה"ק 

מהגלות,  הדבור  יצא  זה  ובזכות  הרע  לשון  דברו  שלא  מהגלות  יצא  שהדיבור  לבאר  אפשר 

שזהו סוד פסח, שכ' האריז"ל "פה סח" )פע"ח מקרא קודש ס"ד( שלכן צריך להרבות בסיפור יציאת 

מצרים.

ב. התיקון

בכלי יקר )שמות ד, ד11( ביאר דכל סיבת הגלות היה חטא הלשון וכשיצאו ממצרים תיקנו עון 

זה וכמו שאמרו חז"ל שנגאלו בזכות שלא שינו שמם ולשונם ולא היה בהם לשון הרע, שהיה 

הדבר מופקד אצלם ושאלה אשה משכנתה ולא היה מי שהלשין על חבירו )ויקרא רבה לד, ה(.

11 שם. 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. ולדעת רז"ל )שמו"ר ג יג( נצטרע על וסיפר לשון הרע על ישראל ואמר והן לא יאמינו לי, וזה 

מופת שאין בישראל עוד בעלי מחלוקת ולשון הרע שאילו היו בהם בעלי מחלוקת ולשון הרע לא היה משה נענש עליהם, שהרי 

ארז"ל )ירושלמי פאה פ"א ה"א( מותר לומר לשון הרע על בעלי המחלוקת, אלא לפי שנרפא נגע זה מישראל ע"כ נענש משה 

עליהם, וכארז"ל )ויק"ר לב 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:
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ג. גאולת התפלה

אבל יש לומר באופן אחר עפ"י דברי רבינו ז"ל )בתורה א' בתרא( שמדבר שם על גאולת התפלה, 
שבני אדם מזלזלין בה ובני אדם חפצים להפטר מזה, וע"ז כ' רבינו ז"ל שצריכין לצאת משלש 

לצאת  צריכין  השם,  לעבדות  להגיע  וכדי  עבודה,  הוא  שהתפלה  אחרא,  דהסטרא  עבודות 

מהעבדות דהסטר"א שהם מפסידין עבודת התפלה והם שלש מדות והראשון שבהם כ' רבינו 

הוא "אל תהי בז לכל אדם", שבזוי אנשים הם בחינת עבודה להעתיק? עד ואז זוכין לעבודת 

התפלה.

ד. ביזוי אנשים

הפסוק  שם  שמביא  וכמו  מצרים  יציאת  על  שמדבר  היטיב  מבואר  ז"ל  רבינו  מדברי  והנה 
והמדה  דסט"א,  שיוצאין מהעבדות  הוי'ה,  עבדי  להיות  זכינו  וגו' שאז  אשר  אלקיך  ה'  אנכי 

אנשים  בזוי  לך  שאין  היטיב  יובן  ולדברינו  אנשים",  "בזוי  של  מהעבדות  שיצאו  הראשונה 

כמו מי שמדבר לשון הרע ודילטורין, וכהלשון של הח"ח "שמדבר בגנות חבירו", וכשיצאו 

בסתר,  רעהו  מכה  על  עברו  ולא  חבריהם,  כבוד  על  ששמרו  אנשים,  מהבזוי  נגאלו  ממצרים 

שבזה יצאו מהעבדות דסט"א.

ה. התחת אלקים

אבל באמת יש בזה עומק נפלא דהנה כ' רבינו למקור דבזוי אנשים נקרא עבדות, ממה שרואים 
אצל יוסף שביזו אותו אחיו וכו' ולבסוף נפלו לו לעבדים, )וכבר רואים דבר זה אצל יעקב ורחל, שכשחרה 

יעקב על רחל ואמר התחת אלקים אנכי א"ל הקב"ה כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בזה( ומבואר מזה 

שסוד העבדות מגיע כשמבזין את האנשים שאז נעשה לו מדה כנגד מדה, שנעשה בזוי בעצמו, 

שזהו סוד העבד, שנעשה מזובה אצל אחרים, ומשעבדין אותו כבהמה.

ו. מאי חזית

וביאור הענין בפשטות דבאמת השכל הפשוט אומר שהאיך אפשר לאדם לשעבד את חבירו, 
וכמו שרואין בשפיכות דמים )שכל דברי רבינו באל תהי בז הוא נגד השפיכות דמים כמבואר שם( שאמרו חז"ל 

מאי חזית בדמא דידך סומק טפי, וכלשון רש"י הנפלא )בפסחים כה, ב( מי יאמר שנפשך חביבה 

לפני המקום יותר משל זה, דילמא של זה חביבה עליו, 

רש"י יומא )פב, ב( למה יהיה דמך חביב עליו יותר מדם חבירך ישראל, ולשון רש"י  וכלשון 
בסנהדרין )עד, א( דכי אמר רחמנא לעבור על המצוות משום וחי בהם דיקרה בעיניו נשמה של 

ישראל והכא גבי רוצח מי יודע שנפשו חביבה ליוצרך יותר מדם חבירך.
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ז. החשיבות

ונמצא שהעבדות נעשה ע"י שאוחז שהוא חשוב יותר מחבירו, ומבזה את חבירו להשתעבד 
בו, ולכן כשח"ו מבזה את חבירו בלשון הרע וכיו"ב, אזי הוא גורם בזה להעבדות, שנעשה גם 

נפשו מבוזה, עד שנעשה ח"ו לעבד, שזהו הסיבה שנעשה בני ישראל לעבדים, שביזו את יוסף 

הצדיק וכו', ולכן נפלו גם הם לבזיון ועבדות.

ח. חם והעבדות

והנה שורש הענין מתחיל בפר' נח )בראשית ט, כד( ששם מתחיל שורש העבדות שפרעה ששיעבד 
ה'  אנכי  שכ'  מה  שזהו  שם,  כמפורש  עבד  להיות  עליו  שנגזר  חם  מבני  היה  ישראל  בני  את 

אלקיך וגו' מבית עבדים שזהו פרעה שהיה עבד, והנה המעשה של חם היה שביזה את אביו 

וכמו"כ גילה על קלונו וכמוש"כ ויגד לשני אחיו בחוץ, 

וביאר בשמירת הלשון )ח"ב פ"י( ויגד לשני אחיו בחוץ ספרה לנו התורה עונו דלבד שלא כסהו 
בעצמו עוד ספר בחוץ היינו בשוק כמו שתרגום התרגום ולא חשש כלל על קלונו שלא לבזותו 

בפני אנשים ולכך קללו, ונמצא דכל שורש העבדות נעשה ע"י בזוי אנשים ולשון הרע של חם, 

שלכן נעשה מבוזה בפני כל הבריאה, שנעשה עם הדומה לחמור, 

וכמוש"כ שם וידע את אשר עשה לו בנו הקטן ופירש"י שם בנו הקטן הפסול והבזוי כמוש"כ 
הנה קטן נתתיך בכוים בזוי, ומבואר מכל זה בהדיא שעיקר הקללה הוא הבזיון שזהו העבדות 

שנגזר על חם.

ט. גזירת עבדות

כנ"ל  העבדות  שזהו  מבוזים  שיהיו  בזה  שהפירוש  עבדים,  להיות  ישראל  על  נגזר  וכמו"כ 
שהוא משעובד לבשר ודם כשור וכחמור, וביותר נגזר על ישראל שיהיו עבדים לעבדים האלה 

נודע הדבר, שעכשיו  וכו', עד שאמר אכן  וע"ז תמה משה מה חטאו ישראל  שהם המבוזים, 

נודע שהם עסקו בבזיון וכו' ולכן נגזר עליהם להיות מבוזים ע"י המבוזים.

י. עבד כנעני

ועכשיו נבין היטיב שאנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מוכרח שיהא תיקון להבזיון 
אנשים, שזה מה שאמרו שלא היה בהם לשון הרע, ויצאו מבזיון האנשים שהוא העבדות, ואז 

זכו לתקן העבדות שנעשה עבדי ה', שעיקר הגדר הוא בעבדי הוי'ה שאינם מבוזים, וכלשון 

הרמב"ם בעבד כנעני של ישראל, )הל' עבדים פרק ט(, שלא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות, מסרן 
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זרעו של אברהם אבינו, שעכשיו בשעת  וכו' וברמב"ם שם שזהו מדרכי  הכתוב ולא לבושה 

יציאת מצרים נעשה תיקון להעבדות, שנעשו ישראל עבדי הוי'ה ויצאו אז מהבזיון ומהבושה.

יא. עבדות הסטרא 

ויצאו מהעבדות דהסטרא אחרא,  הוי'ה  עבדי  אז  יציאת מצרים שנעשו  סודו של  עיקר  וזהו 
שביאר רבינו שבזוי אנשים הוא עבדות דסטרא אחרא, שמבזין אחרים, שעי"ז הוא גם מבוזה 

שנעשינו  היינו  עבדים  מבית  וכשיצאנו  תליא,  בהא  שהא  היטיב  שבארנו  וכמו  עצמו,  בעיני 

ביטול  מציאות  שנעשינו  היינו  אתכם  ולקחתי  כמוש"כ  לעבדיו,  אותנו  שלקח  הוי'ה,  עבדי 

להש"י, שיד עבד כיד רבו, ובזה יצאנו מהבזיון להכבוד, שכבוד ישראל הוא כבוד הש"י.

פרק ב' 

תפלה ע"י עזות

א. מבית עבדים

והנה עדיין צ"ב בדברי רבינו ז"ל שכשיצאנו מבזיון אנשים אז נכנסין לעבודת התפלה, שבזה 
ביאר רבינו ז"ל אנכי ה' אלקיך וגו' מבית עבדים שיש שלש עבודות דסט"א ואחד מהם הוא 

בזוי אנשים,  וע"י שיוצאין מזה נכנסים לעבודת התפלה וצ"ב לבאר ד"ז.

ב. כפום דמשער

ויש לבאר עפמש"כ רבינו ז"ל )בתורה ל'( "ועל ידי העזות שהצדיק רואה בכל אחד ואחד כפי מה 
שהוא, אם יש לו עזות דקדשה או להפוך, על ידי זה הוא יודע אם תפלתו היתה תפלה הכשרה 

או להפוך. כי גם התפלה היא על ידי עזות, כי אי אפשר לעמד להתפלל לפני השם יתברך כי 

אם על ידי עזות. כי כל אחד לפום מה דמשער בלבה את גדלת הבורא יתברך שמו, כמו שכתוב 

)משלי ל"א(: "נודע בשערים בעלה" כל חד לפום מה דמשער בלבה )זהר וירא ק"ג:(. 

וכל אחד לפי ערכו שמשער בלבו את גדלת הבורא יתברך שמו, איך אפשר לו לעמד ולהתפלל 
לפניו. ובפרט התפלה שהיא פלאות, דהינו שדוד המערכות. שהמערכות מחיבין כך, וכל כוכב 

קבועים  שיהיו  שמו,  יתברך  הבורא  שסדרם  מה  כפי  שלו,  ומערכה  משמרתו  על  קבוע  ומזל 

ומסדרים כך וכך, והוא בא בתפלתו ורוצה לסלק המערכות ולעשות פלאות. 

על כן בשעת התפלה צריך לסלק את הבושה, כמו שכתוב )תהלים כ"ב(: "בך בטחו אבותינו וכו' 
בטחו ולא בשו". כי על ידי הבושה שמתביש מאתו יתברך, אי אפשר להתפלל, כי אם על ידי 
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יתברך  שהשם  עזך"  בעמים  הודעת  פלא  עושה  האל  "אתה  ע"ז(:  )שם  בחינת  וזה  כנ"ל:   עזות 

עושה פלאות על ידי תפלות ישראל, שהם על ידי בחינות עזות".

ג. תפלה

וכמו"כ בלקוטי תפלות )שם ל( באופן נפלא מאד וזה לשונו "חוס וחנני, ורחם עלי והושיעני, 
וזכני לעזות דקדשה, שאזכה תמיד בשעת התפלה להתגבר לסלק הבושה, שלא אבוש מלפניך, 

ואעיז פני לבקש אותך כל מיני בקשות גדולות שבעולם הנוגעים לעבודתך באמת, שתקרבני 

אליך בכל מיני התקרבות, ותעשה עמי פלאי פלאות, להעלות אותי משפל המדרגה התחתונה, 

לרום המעלות הקדושות, ואזכה לבוא ולהגיע מהרה לכל המדרגות העליונות של הקדשה, עד 

גדולים  וצדיקים  נביאים אמתיים  שאזכה להשיג אלהותך בתכלית מדרגה העליונה, במדרגת 

ונוראים, במדרגת בני עליה ואזכה לאחוז בדרכי אבותינו אשר בטחו בך ולא בושו לשאל כל 

בך  ונמלטו,  זעקו  אליך  ותפלטמו  בטחו  אבותינו  בטחו  "בך  שכתוב:  כמו  מלפניך  הגדולות 

בטחו ולא בושו" כי אתה יודע שלפי עצם גדלתך ורוממותך, ולפי עצם שפלותנו ופחיתותנו, 

לא היה אפשר לנו להתחיל לעמד לפניך ולבקש מלפניך על שום דבר קטן שבעולם, כי מי אנכי 

שאזכה להתפלל לפניך הוי' אלהי ואלהי אבותי, כי אתה הוי' גדלת מאד, ושמך מרומם על כל 

ברכה ותהלה ואיך נעיז פנינו ונקשה ערפנו לשאל ממך גדולות כאלה, ובפרט איש כמוני, פגום 

ונבזה וחדל אישים כמוני, 

אך ברחמיך הרבים למדתנו על ידי צדיקיך האמתיים, והודעת לנו דרכיך הטובים, אשר אתה 
חפץ חסד ומרבה להיטיב, ואתה משפיע עלינו עזות דקדשה מאתך, ואתה רוצה שנעיז פנינו 

נגדך לבקש ממך גדולות ונוראות, ושנעתיר ונפציר אותך הרבה מאד ימים ושנים עד שנזכה 

המעלך  אלהיך  הוי'  "אנכי  כמו שכתוב:  אצלך  ברחמים  בקשתינו  לפעל  כביכול  אותך  לנצח 

מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו" 

עזות דקדשה מאתך  עלי  כל אלה, שתשפיע  על  לבו להתחנן מלפניך  כן מצא עבדך את  על 
ויקים מקרא שכתוב: "תנו עוז לאלהים על ישראל גאותו ועזו בשחקים, נורא אלהים ממקדשיך 

אל ישראל הוא נותן עז ותעצמות לעם, ברוך אלהים" ונזכה לבקש ממך תמיד גדולות ונוראות, 

והירידות  הנפילות  מכל  מהרה  קל  חיש  מעתה  ותעלני  ותוציאני  פלאות,  פלאי  עמי  שתעשה 

שירדתי עד הנה, ותקרבני בכל מיני התקרבות, ותרחם עלי בכל מיני רחמנות" עכ"ל.

ד. חדל אישים

ולפי"ז יבואר כל הענין להפליא דבאמת הבושה והשפלות גורם שאי אפשר להתפלל, ובפרט 
נבזה  וכשיודע מצבו כמה הוא  וכו',  גדולות  ישועות  ובפרט לבקש  לבקש מהש"י כל צרכיו, 
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בזוי אנשים, שהוא  הנ"ל של  זה הוא בחי'  וכו', שכל  יכול לבקש מהש"י  איך  וחדל אישים, 

הגדול  והבזיון  הבושה  הם  שהעוונות  בעוונות,  שנכשל  אחר  ובפרט  אדם,  בלב  עמוק  טבוע 

שיש בעולם, עד שאינו יכול לבקש מהש"י.

ה. ואחבא

וכל זה השתלשל מחטא אדם הראשון, שאחר החטא נאמר ויתחבא האדם וכו' ואחבא וכו' כל 
מיני לשונות של בושה, שהחטא גרם שהיו בוש לפניו ית', אבל באמת היה לו להתאזר בתפלה 

בעזות דקדושה 

יכול לעבוד בהם הקב"ה כמו  ירמוז על דרך ששמעתי שבכל המדות אפילו שאינם טובים  דגל מחנה אפרים פר' עקב עוד  )ועי' 

)סוטה מ"ט:( בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגא וזו מדה לא טובה ואיתא )סנהדרין ק"ה.( חוצפא אפילו 

כלפי שמיא מהני כי כשמחזיק עצמו ללא כלום אומר בלבו שאין תפלתו עושה כלום ולזה הוא 

טוב מידת עזות ויחזיק עצמו שתפלתו עושה רושם ויחזק עצמו בכל כחו להתפלל ולעבוד ה'(.

ו. גושי עפר וקרוצי חומר

ובאמת נמשך כל זה עוד מקודם מקטרוג המלאכים, שאמרו "מה אנוש כי תזכרנו" שכל זה 
בחי'  הוא  זה  לכל  והתקון  ראוי,  שאינו  וכו'  להאדם  בושה  שמכניסין  המלאכים,  בחינת  הוא 

בשורשי  עצמו  שיאחז  דהיינו  הזה(,  הסוד  על  בנוי  בה  עוסקין  שאנו  התורה  )שכל  המלאכים  על  הממשלה 

הנשמות בחי' כסא הכבוד, שהכוונה לדברינו שאנו בגוף הגשמי בעלי בחירה וכו' עיקר כבודו 

ית', וכמוש"כ ואבית תהלה מגושי עפר ומקרוצי חומר, 

ולכן גאל אותנו הש"י שאנו ישראל דייקא נתפלל אליו ית' שכל זה הוא בחי' יציאת מצרים 
שנאמר שם ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך וכו', שזה היה עיקר הגאולה לתת לנו ממשלה 

על המלאכים, לתת לנו עזות דקדושה )ואצל המלאכים לא שייך תפלה ולא שייך עבודה, שהם בטלים להש"י ומקבלין 

ממנו השפע בתמידות, ורק אצל ישראל שהם בגוף הגשמי בחי' הפירוד, ובאים אליו ית' שזה התפלה, שלזה גאלנו ממצרים(.

ז. תיקון הלשון

ולפי"ז יש לומר דכל הבזיון של העבדות, שהוא בזוי אנשים כמו שבארנו, גרם שחסר לו עזות 
בעצמו,  מאמין  שאינו  עצמו,  אצל  הבזיון  את  מרגיש  כמו"כ  אחרים,  וכמו שמבזה  דקדושה, 

וכשהש"י הוציא אותנו מעבדות לחרות, שהוצאנו מהבושה ומהבזיון וכמו שבארנו שנעשינו 

הוי'ה  עבדי  שסוד  לבושה",  "ולא  הכתוב  מסרן  שלעבדות  הרמב"ם  שכ'  וכמו  הוי'ה,  עבדי 

מרגיש  שהאדם  הבושה,  מאתנו  הש"י  שהסיר  יונה,  רבינו  כמוש"כ  תפלה,  זו  עבודה  שהוא 
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בעצמו שהוא אינו כלום, ובפרט כמו שבארנו דע"י הלשון הרע שמבזה אחרים, כל זה גורם 

שנכנס לבושה ובזיון ומרגיש את עצמו לכלום, שכמו שביזה אחרים כמו"כ מרגיש את עצמו 

מבוזה.

ח. הכל מהשי"ת

ובעומק זהו עיקר סוד המלכות שהוא הנוק' שהמלכות היא תפלה שמצד אחד לית לה מגרמיה 
כלום, ומצד שני כיון שהיא המקבלת והאשת חיל ועושה כל מלאכת בעלה יש לה עזות לבקש 

מהבעל שיספק לה כל צרכיה, וכמו"כ אנו עבדי הש"י שאין לנו שום מציאות מבלעדי ית', 

רק  צרכינו  ולחפש  לבקש  מאיפה  לנו  שאין  וגו',  אדוניהם  ידי  אל  עבדים  כעיני  וכמוש"כ 
מהש"י לבד, וכיון שקלח אותנו להיות לעבדיו לכן יש לנו עזות דקדושה לבקש ממנו ית' כל 

צרכינו.

ט. הרחב פיך

וכל זה מבואר גם בהפסוק אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו, שעיקר 
היציאה מהעבדות של מצרים הוא לסלק הבושה, וכמוש"כ בך בטחו ולא בושו, שלקח אותנו 

דקדושה  עזות  לנו  שיהיה  רק  כלל,  להתבייש  ולא  ית'  ממנו  צרכנו  כל  שנבקש  הוי'ה  לעבדי 

לבקש ממנו ית' כל מחסורנו, והבושה מבטא שעדיין יש לנו עבדות דסט"א שהם עבדים של 

בושה, אבל אנחנו עבדי הש"י גאל אותנו מעבדות של בושה, ואנו עבדי ה' לבקש ממנו כל 

צרכנו, שזהו עיקר העבדות וכמו שבארנו.

י. שיחת עבדי אבות

וחזינן אצל אליעזר עבד אברהם, שאמר עבד אברהם אנכי, שהוא זכה לתיקון העבדות, שלא 
היה עבד של בושה, ואמר עבד אברהם אנכי שזה מבטא העזות דקדושה, וכמוש"כ הרמב"ם 

הנ"ל שזרעו של אברהם אבינו מכבדין את עבדיהם, שכל זה מה שרואין אצל אברהם שכיבד 

מאד את אליעזר ושמע כל טענותיו וכו', שבזה זכה לעזות דקדושה, ולכן אנו מוצאים אצלו 

כך  כדי  עד  ביותר,  צרכיו  כל  בו, שמבקש  העזות של התפלה מצאנו  וכמו"כ  ביותר,  התפלה 

שאומר להש"י בדיוק מה רצונו וכו' 

ואמרו חז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות וכו' וכמו"כ כל התעסקותו היהי בהזיווג הקדוש של 
יצחק ורבקה, שיצחק ורבקה בגימ' תפלה, וכמו"כ אצל כלב שהיה גלגול של אליעזר כמוש"כ 

האריז"ל מצאנו עזות ותפלה, שהיה לו עזות דקדושה נגד כל המרגלים, וכמוש"כ ויהס כלב 
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את העם, וכמו"כ מבואר בפסוק ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו שכל זה מבטא עזות 

דקדושה, שלכן זכה לארץ ישראל בחי' מלכות תפלה.

יא. נהגו כבוד

כל דברינו הנ"ל נבין ג"כ סוד ימי ספירת העומר שמתקנין מה שלא נהגו תלמידי ר"ע  ולפי 
כבוד זה בזה, שעיקר היציאה מארץ מצרים שהיה שיצאנו מעבדות דסט"א שהוא העבדות של 

הוציא  והש"י  וכו',  רצונו  כפי  הולכים  ושאינם  כמותו  סבורים  אנשים שאינם  בושה, שמבזין 

ויקרה שמעלה חן לפני  נקודה טובה  לו  יש  אותנו מזה, שלכן מחשיב את אחרים שכל אחד 

הש"י, 

וכמו"כ מחשיב את עצמו שיודע הנח"ר שגורם להש"י ע"י המצוות והמעשים טובים, וכמו"כ 
מחשיב את עצמו לבוא לבקש לפני הש"י כל צרכיו, ובזה עוסקים כל ימי ספירת העומר לתקן 

של  התיקון  מצרים  יציאת  בחי'  שזהו  אדם,  לכל  בז  יהא  ושלא  כבוד  לנהוג  ובעיקר  המדות, 

מכירת יוסף, ובזה זוכין לחג השבועות לויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד לקבלת התורה.

יב. קריה נאמנה

ביהמ"ק  בחי'  הבית  שנעשה  המקדש,  בית  לבחי'  ישראל  זכו  הפסח  דבליל  בארנו  כבר  וזה 
)קמא כב( מבאר שעל ידי עזות דקדושה נבנה ירושלים קריה  )וכמו שהארכנו בזה( ובלקו"מ  וקוה"ק 

נאמנה, ובזה מבאר שם התפלה יה"ר שתבנה עירך במהרה בימינו, )עיי"ש 12( 

ולדברינו יש לבאר קצת הקשר דבליל הפסח שגאלנו להיות עבדי ה', שזהו התפלה, שקבלנו 
גודל הזהירות שצריכין בענין  וכמו"כ מבואר שם  ירושלים",  יש "בנין  עזות דקדושה שעי"ז 

עזות,  ע"י  רק  לקדושה  להגיע  אפשר  אי  שני  ומצד  ומר,  רע  כך  כל  הוא  אחד  שמצד  העזות 

12 שם. עז פנים לגיהנם וכו'. ואם כן אפשר לטעות, חס ושלום, כי בהכרח צריכין לעזות בשביל הקדשה כנ"ל, כי אי אפשר 

להתקרב אל הקדשה באמת כי אם על ידי עזות כנ"ל, וכמו שאמר הוא עצמו: 'הוי עז כנמר'. ומצד אחר העזות רע מאד, הינו 

מי שהוא עזות פנים שלא בשביל הקדשה )מכל שכן מי שהוא עז פנים כנגד הקדשה, שמעיז פנים נגד יראי השם וכיוצא(, שזה 

העזות רע מאד, כי עז פנים לגיהנם: 

ואם כן, 'נפל פותא בבירא', כי אין יודעין איך להתנהג. על זה בקש התנא: יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו )שלכאורה 

הוא פליאה גדולה וכל אדם משתומם על זה: מה סמיכות יש לתפלה זאת להקודם וגם אין דרך המשנה להתפלל תפלה ובקשה 

באמצע דבריו אך עתה מבאר היטב(, הינו, שהתפלל שיזכה לידע איך להתנהג בענין העזות, הינו שלא יהיה לו שום עזות 

דסטרא אחרא, רק שיזכה שיהיה לו עזות דקדשה, שעל ידו נבנה ירושלים, קריה נאמנה, הינו שזוכין לאמונה על ידי זה העזות, 

שעקר  הקדשה,  כלליות  שהם  רועים,  שבעה  כלליות  בחינות  שהם  אמתיים,  להצדיקים  להתקרב  אפשר  שאי  לעיל,  כמבאר 

האמונה נמשך על ידם, כי אם על ידי עזות כנ"ל. וזהו: 'יהי רצון שתבנה עירך במהרה בימינו', הינו שיהיה העזות עזות דקדשה 

שממנו נבנה ירושלים, קריה נאמנה, כנ"ל: 
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ולדברינו בלילה הזה שגאלנו ממצרים מקבלים העזות דקדושה שהוא הכח להתפלל ולהיות 

עבדי הוי'ה שבא דייקא ע"י שיוצא מהבזוי אנשים שהוא העזות דסט"א כנ"ל.

יג. ראש לרגלים

ולסיכום הענין להבין שאע"פ שהתורה בלקו"מ )בתרא סי' א'( נאמרה בראש השנה, הלא לדברינו 
דסט"א  עבדות  מצרים  מעבדות  יצאנו  שאז  לרגלים  ראש  "פסח"  על  מדבר  שהתורה  יבואר 

ישראל לאתערותא  בין פסח לראש השנה, דבפסח הוא מצד נשמת  )ואכמ"ל בביאור החילוק  ונכנסים לעבודת התפלה 

דלעילא, ובראש השנה הוא המלוכה של הש"י בתוך הבריאה, ומתד אתעדל"ת(, 

שרבינו ז"ל מלמד אותנו שעבדות מצרים הם שלש מדות המפסידות את התפלה שהם עבדות 
דסט"א שהיה במצרים. א. מדת בזוי אנשים שגורם לעבודת. ב. עבודה זרה קלקול האמונה, 

שמצרים הוא מלאה גילולים. ג. שמירת הברית שמצרים היה ערות הארץ מדתו של חם, שהיה 

עבדי  להיות  דהסט"א  מהעבדות  אותנו  הוציא  והש"י  וכו',  גופיה  חם  בחינת  הנ"ל  הפגם  בו 

הוי'ה בתפלה.

יד. חייב אדם לראות

דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שאנו מאמינים שבלילן  ובכל 
הסדר מוציא הש"י אותנו מהעבדות דסט"א שהוא משועבד לכל מיני עבודות, והש"י מוציא 

כל  ההשתלשלות  מסדר  לצאת  וכמו"כ  צרכנו,  כל  מהש"י  ולבקש  הוי'ה  עבדי  להיות  אותנו 

מיני עצות ורפואות וכו', ולסמוך רק על הש"י לבד, שזהו בחי' אני ולא מלאך כמבואר כל זה 

בהתורה הנ"ל, ויעזור הש"י שנזכה ליצאת מצרים הכללית והפרטית שכל אחד ואחד מאתנו 

יצא מהעבדות הנ"ל, ולצאת לחירות עולם, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בב"א. 

****
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קרבן פסח – תפלה

א( מזבח

להעיר שאלה כללית על מה שאמרו חז"ל )בפסחים צו( שבמצרים היו שלש מזבחות שהם  ויש 
המשקוף ושני מזונות, ולכאורה קשה דלמה לא צוה להם הש"י לעשות מזבח כפשוטו, שהרי 

יעשו  לא  למה  וא"כ  הקדושים  האבות  אצל  מקומות  מיני  בכל  מזבחות  וכמה  כמה  היו  כבר 

מזבחות כפשוטו במצרים )ואע"ג דבארנו דהבתים שלהם נעשו כמזבחות, בסוד קדושת בתי ישראל, הלא סוף סוף אינו 

דומה למזבח רגיל ולמה הסתירו את העבודה, באופן שלא היה כרגיל כמו בכל קרבן(.

ב( דמים וחלבים

וכן מבואר בתוספתא )פ"ח מז' דפסחים( שפסח מצרים לא היו דמים וחלבים לגבי מזבח משא"כ 
בפסח  משא"כ  המזוזות  שני  ועל  המשקוף  עם  והגעתם  בו  נאמר  מצרים  פסח  דורות,  בפסח 

דורות, וכבר הקשו )בהגדה של פסח מבית לוי( שמשמע שחסר כאן "מזבח" כפשוטו )דאל"כ הרי המשקוף 

ושני המזוזות הם המזבח(.

ג( מזבח בחוץ לארץ

וקשה לומר דאין מזבח בחוץ לארץ שהרי מצינו מזבח ראשון ברפידים )שמות יז( ואח"כ בסיני 
וכו', ולמה לא יכלו לעשות מזבח במצרים, ואח"כ ישימו הדם על המשקוף ועל שני המזוזות 

לאות על הפתח.

ד( המשא ומתן סביב מזבח

דרך  נא  נלכה  לו  לומר  לפרעה  ללכת  למשה  הש"י  שאמר  הראשון  בצווי  מיד  מצינו  אמנם 
לשם  היתה  מצרים  יציאת  שתכלית  וחזינן  ג(  )שמות  אלקינו  לה'  ונזבחה  במדבר  ימים  שלשת 

הזביחה, וכמו"כ כל המשא ומתן של משה עם פרעה היה בענין הזביחה, שמשמע מזה שכל 

התכלית הוא הזביחה.

ה( אש של מעלה ומטה

ויש לבאר דכל התכלית הוא השראת השכינה בסוד המזבח, ששם הוא מקום השראת השכינה 
)שמות  וכמוש"כ  וגו'(  אזכיר את שמי  וגו' בכל מקום אשר  לי  וכמוש"כ מזבח אדמה תעשה  ואש של מטה,  )אש של מעלה 

כט( וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח וגו' ושכנתי בתוך בני ישראל וכו', וידעו כי אני הויה 
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שהש"י  )שם(  הראשונים  וכמוש"כ  בתוכם  לשכני  מצרים  מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  אלקיהם 

הוציא אותם ע"מ לשכון בתוכם.

ו( תמידים כסדרן

וכמוש"כ  התפלה,  סוד  הוא  והקרבנות  השכינה  השראת  שמקום  התפלה,  בסוד  הוא  זה  וכל 
בסוד  הוא  גאולה לתפלה,  דסוד סמיכת  יונה  וכמוש"כ הרבינו  כנגד תמידים תקנום,  תפילות 

עבדי הם שהש"י הוציא אותנו להיות לו לעבדים, והעבודה הוא התפלה, וכמו"כ נקרא עבודת 

הקרבנות )רבינו יונה פ"א דאבות משנה ב, "ועל העבודה. כי הב"ה בחר בישראל מכל האומות, ובחר מכל הארצות את ירושלים, 

יי' בציון אוה למושב לו", ובחר בבית הבחירה  יג(, "כי בחר  ובחר מירושלים ציון, שנאמר )תהלים קלב, 

העבודה, שכתוב בה רצון, שנאמר )ויקרא א, ג(, "לרצונו לפני יי'". 

הנה לך כי מפני העבודה נברא העולם כלו. אך בחטאנו חרב המקדש ובטלה העבודה, והתפלה 
במקומה, כמו שנאמר )דברים יא, יג(, "ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם". איזו היא עבודה שבלב, 

וגו', שדוד המלך  "יי' שפתי תפתח"  יז(,  נא,  )תהלים  וזה שאומר  )תענית ב, א(,  זו תפלה  הוי אומר, 

ע"ה אמר פסוק זה על חטאת בת שבע שהיה במזיד, ואין מביאין קרבן על הזדונות, ועל זה 

אמר )שם, יח(, "כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה", שאם הייתי יכול להביא קרבן לכפר 

במקום  התפלה  ותקבל  תהלתך.  יגיד  ופי  תפתח שפתי  יכול,  שאיני  ועכשיו  מביאו,  הייתי  לי 

קרבן ותכפר לי על חטאתי. וגם אנחנו שאין לנו קרבן שיכפר לנו על זדונות ולא על שגגות, 

"יי' שפתי תפתח" ותקבל תפלתנו במקום הקרבנות"(.

ז( לכו זבחו

זבחו  לכו  כא(  ח,  )שמות  שאמר  וכמו  בארץ  הזביחה  שיעשו  פרעה  הסכים  ערוב  במכת  אח"כ 
אמר  שפרעה  שם  המפרשים  וביארו  כן,  לעשות  נכון  לא  משה  לו  ואמר  בארץ,  לאלקיכם 

שאפשר לעשות זביחה בארץ מצרים שידע שארץ מצרים הוא מקום הגילולים והעבודה זרה, 

בין  ומתן  המשא  נמשך  וכן  כן  לעשות  נכון  לא  לו  אמר  ומשה  ושיתוף  בלבול  לעשות  ורצה 

פרעה למשה במכות ברד וארבה וחושך עד שהגיע למכת בכורות, ואמר להם קומו צאו וכו', 

אבל חזינן מכל זה שעיקר הזביחה הוא דייקא כשיוצאין ממצרים.

ח( היפך מצרים

ויש לבאר דעיקר עבודת התפלה הוא היפוך "מצרים", שמצרים הוא כולו גילולים ערות הארץ 
וכו', ולכן מקום התפלה הוא דייקא בארץ ישראל, ונמצא לפי"ז שבאמת אי אפשר שיהיה מזבח 

בארץ מצרים, וכל המזבח שהיה שם על המשקוף ועל שני המזוזות הוא רק דרך "ההסתרה", 
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שאי אפשר לעשות העבודה באתגליא בארץ מצרים וכמוש"כ כצאתי את העיר, שהתפלה הוא 

מחוץ לארץ מצרים, ועל דרך שאומר רבינו ז"ל )שהארכנו בה בתורה א, בתרא( שהתפלה הוא ההיפוך 

שיוכלו  כדי  ממנה  לצאת  צריכין  ולכן  התפלה,  פגם  האמונה  פגם  הוא  שמצרים  מצרים,  של 

לתקן את התפלה.

ט( סוד לאה

ובזה אפשר לבאר סוד נוראה שכ' האריז"ל )בשער חג המצות פ"ד 13(, שכל כוונת ליל פסח 

וכו', שאפשר  ינקו ממנה החיצונים  הוא ברחל ולא בלאה, כי לאה מתבטלת עתה, כדי שלא 

לבאר שזהו סוד פסח מצרים שלא יכלו לעשות המזבח כתיקונו שעדיין לא נתגלה סוד התפלה, 

כי לאה היא סוד התפלה, כמוש"כ ועיני לאה רכות וגו' )והאריך בזה בטוטו"ד לבאר החילוק בין רחל תורה 

שבע"פ ללאה סוד התפלה מהרנ"ת בהל' ראש חודש הלכה ה' אות כט(.

י( שלא על ידינו

וכמו"כ מבואר היטיב מש"כ בליל הפסח שהוא סוד זווגא עילאה וכמ"ש האריז"ל שנעשה 

בליל הפסח שלא על ידינו, אלא באתערותא דלעילא, דהיינו שאינו יכול לגלות הזווגא תתאה 

בארץ מצרים.

יא( על דרך הדילוג

וכל הסוד הזה הוא סוד הדילוג, שבליל הפסח מדלגין על הסדר, ולכן היה קרבן בארץ מצרים, 

אע"ג שעדיין אי אפשר לגלות בשלימות התפלה, הרי מדלגין על סדר הדרגות, והמשקוף ושני 

אי  שעדיין  שאע"ג  לתפלה,  גאולה  סמיכת  סוד  הוא  זה  וכל  מזבחות,  כשלש  נעשו  המזוזות 

אפשר לגלות התפלה בשלימות, שהוא בארץ מצרים המלאה גילולים, הרי הפליא הש"י חסדו 

לגלות הארת התפלה בסוד במצרים.

13 שם. והנה ענין השימור ההוא, שתחזור לכנוס הארתה בפנים, ולא תשאר בחוץ, ולכן כל כוונת ליל פסח הוא ברחל ולא 

בלאה, כי לאה מתבטלת עתה, כדי שלא ינקו ממנה החיצונים, והיא נקרא ת"ם, ותחזור לקריאת מ"ת, שהם החיצונים. והנה 

כשנכנסים אלו המוחין של לאה בפנים, אין להם מקום לישאר שם בפנים, רק יורדין דרך פנימית הגרון הז"א, ויורד עתה למטה 

עד ראש רחל, ושם חוזרת ויוצאת ברחל, וכבר בארנו כי אין אחיזה אל החיצונים ברחל כמו בלאה, מן כמה טעמים - א' הוא, 

כי לאה היא נגד המקום המכוסה, ורחל היא נגד מקום המגולה, חו"ג שהוא מן החזה דז"א ולמטה כנודע, ואין יכולת בחיצונים 

לקבל הארה גדולה ההיא, דמיון השמש המכה במי שמסתכל בו:



-כו-

יב( ושכנתי בתוכם

)סב, ב( בבנו של רבי שרצה להתחתן לפני שנוסע ללמוד  זה מרומז בסוד הגמ' בכתובות  וכל 
וכו' ואמר לו רבי בני דעת קונך יש בך מעיקרא כתיב תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב ועשו לי 

מקדש ושכנתי בתוכם, וברש"י שם שאמר להרחיק זמן חופתו וחזר וקירבה מרוב חיבת כלתו.

יג( קרבנות בארץ ישראל

וכל זה מפורש בלקו"ה )הל' כיבוד אב ואם הלכה ב' אות ט( וזה לשונו "אבל גם שלמות הקרבן בודאי 
כי עיקר שלמות הקרבן הוא רק בארץ ישראל  לא היה באפשר שיהיה במצרים בחוץ לארץ, 

בבית המקדש ששם שופע נועם העליון, כי עיקר השפעת נועם העליון הוא רק בארץ ישראל 

ובפרט בבית המקדש שהוא הקדשה העליונה מבחרת מארץ ישראל ושם יש שלמות הקרבן. 

בשלמות  הקרבן  ואז  במעמדם  וישראל  בדוכנם  ולויים  בעבודתם  כהנים  שיהיו  צריכים  גם 
ידי  על  כן  גם  נתתקנין  החובלים  ואז  העליון.  נעם  שפע  לקבל  ידו  על  כלי  לעשות  ויכולים 

שנופלים בנעמים כנ"ל, אבל במצרים שהיא זהמת חוץ לארץ ואין מקדש ואין כהן ולא כלי 

שיר וכו', בודאי אין הקרבן בשלמות, אבל ה' יתברך עשה עמהם חסד וצוה להם להקריב קרבן 

הקרבן  אצל  כמו שכתוב  יתברך,  ה'  עליהם  נתגלה  פסח  בהקרבן  ואז כשעסקו  במצרים  פסח 

נתגלה  אז  הינו כשעסקו בהקרבן פסח  ואתגליתי,  ותרגומו,  וכו'.  ועברתי בארץ מצרים  פסח, 

עליהם אור ה', כביכול, שהוא בחינת שפע נועם העליון שהוא התגלות אורו יתברך כביכול, 

כי ה' יתברך הפליא חסדו עמהם ועשה עמהם לפנים מהמדה ופסח על כל המדרגות והשפיע 
עליהם אור גדול ונורא מאד, הינו שפע נעם העליון, אף על פי שלא היו כדאי, הינו אף על פי 

שלא היה להם כלי בשלמות כראוי, כי בודאי לא היו יכולים לעשות על ידי קרבנם שהקריבו 

כזה.  ונורא  עליון  אור  לקבל  בפרט  כנ"ל,  כראוי  בשלמות  כלי  התורה  קבלת  קדם  במצרים 

ובשביל זה נקרא הקרבן בשם פסח על שם שפסח ה', כי פסח ה' על המדרגות וקבל הקרבן 

כאלו היה כלי ראוי לקבל אור שפע נעם העליון כנ"ל:

והנה האור שנתגלה במצרים באמת היה אור עליון ונורא מאד, בחינת שפע אור מנעם עליון 
היה  ובאמת  במצרים.  שנתגלה  אלקות  התגלות  הארת  עצם  גדל  בספרים  וכמבאר  בעצמו. 

חסד גדול, כי עקר השפעת נעם העליון הוא בארץ ישראל. גם צריכין כלי בשלמות לזה, הינו 

ולא כלי כראוי  וכנ"ל, ובמצרים לא היה מקום מכשר  צדקה, כלליות התורה שנקראת צדקה 

לאור הגדול הזה, רק ה' יתברך עשה בחסדו כדי להוציאם מעמק הגלות עשה עמהם למעלה 

מהמדה, כי לא היה בלתי אפשר בלא זה כידוע" עכ"ל


