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סיפור יציאת מצרים 

בצורה של שאלה ותשובה בסוד משפיע ומקבל 

כתב הרמב"ם )בפ"ז מהלכות חמץ ומצה הלכה א'( "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו 

לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר )שמות י"ג( זכור את היום הזה אשר יצאתם 

ממצרים", וכעין זה כתב בספר המצוות )מצוה קנ"ז(.  

פרק א'

מה נתחדש הלילה הזה.

והקשו האחרונים מה נתחדש במצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח יותר ממצות זכירה שיש 

בכל לילות השנה. וכך כתב המנחת חינוך "והנה לכאורה צ"ע על הר"מ דמונה המצוה לספר 

בליל ט"ו, מאי מעליותא דליל זה מכל הלילות, הא מצוה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל 

לילה וכו' וזכירת יציאת מצרים ביום ובלילה הוא מדאורייתא". והאריכו האחרונים לתרץ בזה 

כל אחד ואחד לפי דרכו.  

סיפור בשו"ת.

סיפור  במצות  שהחידוש  ביאר  דעת(  וחוות  המשפט  נתיבות  )לבעל  ניסים  מעשה  להגדת  ובהקדמה 

יציאת מצרים בליל פסח הוא שצריך לספר בדרך שאלה ותשובה ולא די בהזכרה בעלמא, וכפי 

שכתבה הגמ' )פסחים קט"ז ע"א( וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה 

הלילה הזה מכל הלילות וכו', תנו רבנן חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו 

הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה.

כי ישאלך בנך.

)ומקור הדין של שאלה ותשובה הוא בפסוקי התורה, )שמות י"ב פסוק כ"ו וכ"ז( "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה 

העבדה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו 

את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו", )ובפרק י"ג פסוק י"ד( "והיה כי ישאלך בנך מחר 

לאמר מה זה ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים"(.
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שאלה ותשובה

וכעין זה ביאר הגר"ח )עמק ברכה - סטנסיל אות מ'( שבכל השנה גדר המצוה הוא זכירה ובליל הסדר 
גדר המצוה הוא סיפור, ויש ג' חילוקים בין מצות סיפור בליל פסח למצות זכירה שבכל השנה. 

ואחד מהם הוא שבליל פסח צריך לספר בדרך של שאלה ותשובה מה שאין כן בזכירה שבכל 

ימות השנה. 

צ"ב מה הענין המיוחד של "שאלה ותשובה" עד כדי שאפילו אם ישב כל הלילה  ולכאורה 
ויספר ביציאת מצרים בלא שאלה ותשובה לא יצא ידי חובתו ומצד שני אם סיפר בצורה של 

שאלה ותשובה אפילו לא האריך יצא ידי חובתו מעיקר הדין. 

מעלת שו"ת, שיותר מוחשי.

יותר  הסיפור  נעשה  ותשובה"  וב"שאלה  היות  א':   אופן  אופנים,  בשני  זה  דבר  לבאר  ויש 
החושים  כל  את  אצל האדם  מעוררת  מכיון שהשאלה  בלבו של השומע,  ברור  ויותר  מוחשי 

להיות קשוב לתשובה ובכך זה נקבע אצלו בנפש וכפי שכתב הש"ך )יו"ד סי' קצ"ו ס"ק כ'( שמטעם 

לא  שהשאלות  אע"פ  ותשובות  שאלות  של  בצורה  שו"ת  סיפרו  את  הדשן  התרומת  כתב  זה 

נשאלו כלל, וכך כתבו הבית שמואל )אה"ע סי' ק"ל ס"ק כ'( והמחצית השקל )סי' שי"ט ס"ק ה'(. 

מן המורגש למושכל.

וכך ביאר המהר"ל )בספרו גבורת ה' פרק נ"ב(, "כבר אמרנו למעלה הטעם למה מתחיל מה נשתנה 
הלילה הזה וכו' ולא מתחיל ביציאת מצרים לומר עבדים היינו לפרעה במצרים בלא שאילת 

מה נשתנה, כי הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המושכל והמצוות הם כמו סולם לעלות בהן 

לפרעה  היינו  עבדים  וכן  נשתנה  מן המורגש מה  לן להתחיל  יש  ולכך  הידיעה השלימה,  אל 

במצרים ויוציאנו". 

לאורך ולרוחב.

- ג'(, "אם יש לו בן יספר לבנו וכו' עד  )מצוה כ"א חלק המעשה אות ב'  זה כתב בדרך פקודיך  וכעין 
מזה  וכו'  הלילות  מכל  הזה  הלילה  עניני  נשתנה  מה  שישאלהו  הבן  את  ללמד  ומצוה  שיבין 

נקבע  פי פשוטו טעם הדבר שביותר  ועל  ותשובה,  ע"י שאלה  נשמע דמצוה מן התורה הוא 

הענין בנפש הבן כאשר הסיפור בא לו ע"י מבוקשו כיון שהוקשה לו איזה דבר וביקש למצוא 

טעם וכו' ועל זה נקבע הענין בנפשו יותר ממה שיקבע הענין לו בהודעה בלבד מבלי שאלה 

חכמים  שכולם  הגם  וכו'  לזה  זה  לספר  מצוה  אחרים  עם  ויושב  וכו'  בן  לו  אין  אפילו  וכו', 
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ויודעים זה הדבר וכו'. עכ"ז הדבר שבא ע"י שאלה בא הענין ברוב הדברים מסודר ומתוק לחיך 

ונקבע ביותר בנפש הלא תראה כמה מהמחברים אשר ירצו לחבר איזה ענין רחב ומתייראים פן 

לא יקובלו הדברים לאוזן העניין ולשכל מחמת קוצר המשיג ועומק המושג באורך וברחוב אזי 

לתקן זה חיברו הענין בדרך שואל ומשיב".

להטעים מתיקות העבודה.

עוד כתב )שם, בחלק המחשבה אות ג'( "עיקר המצוה שיהיה הסיפור ע"י שאלה ותשובה ואפילו אין 

ולהודיע  האמונה  עניני  להטעים  עלינו  מצוה  כי  ומשיב,  לעצמו  שואל  הוא  שישאלנו  מי  לו 

דהרי תראה מ"ש  מוטעמת,  יותר  ידעת שע"י השאלה באת התשובה  וכבר  עבודתו.  מתיקות 

חז"ל )תענית ז' ע"א( ומתלמידי יותר מכולם דהתלמיד להיות אינו שלם בשכלו שואל שאלות עי"כ 

באו ההלכות יותר מוטעמות בלי פקפוק", עכ"ל.  

פתיחת הלב  לתורה.

)סי' כ"א אות י"ג( "ראיתי בכתב יד הרב הגאון בעל המחבר ספר שו"ת משנה  ויגד משה  ובספר 

בעלי  בשם  הביא  מירושלים,  קדוש  ממקובל  דאליהו"  "כורסייא  שבספר  שכתב  ז"ל  שכיר 

שכל  בביתי  נהגתי  כן  ועל  לתורה,  הלב  פתיחת  גורמין  נשתנה  מה  שאילת  דע"י  מקובלים 

המקובצים אצלי בליל הסדר כל אחד ואחד שואל מה נשתנה ומתפלל שיהי לו לפתיחת הלב 

ואחר גמר כל הנאספים גם אני בעצמי אומר מה נשתנה"  עכ"ל.

לראות את עצמו.

ובזה מתיישב מדוע דווקא בליל פסח צריך להיות בצורה של "שאלה ותשובה" משום שבכל 

השנה די בזכירה אולם בליל פסח יש חיוב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים )עיין בקרית 

ספר חמץ ומצה פ"ז, ובקרן אורה ברכות ה' ע"א, ובנצי"ב הגדה של פסח אמרי שפר ד"ה מצה זו(. 

חדשות בנפשו.

האדם  צריך  שבלילה  והיינו  ותשובה  שאלה  דרך  "רק  ב'(  אות  הפסח  )חג  צדיק  הפרי  כתב  וכך 

והיינו  וכו',  יצא ממצרים  להרגיש בנפשו חדשות שצריך האדם לראות את עצמו כאילו הוא 

פסח  ליל  בכל  להרגיש  אדם  כל  צריך  וכן  המיצר  מן  שיצא  חזק  הרגש  בנפשו  האדם  הרגיש 

כאילו הוא יצא ממצרים ולא יהיה הדבר אצלו כהרגל וכו'.   
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פרק ב

משפיע ומקבל.

משפיע  של  צורה  לסיפור  יש  אז  כי  ותשובה"  "שאלה  של  בצורה  לספר  שצריכין  ב':  אופן 
המספר  את  לעורר  כדי  שאלה  שיהיה  מקודם  צריכים  ולכן  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  ומקבל, 

להשיב, בבחינת אתערותא דלתתא שמעוררת את האתערותא דלעילא וכדרך כל יחוד משפיע 

ומקבל שצריכים קודם לעשות העלאת מ"ן ומזה נשפע מ"ד. 

סדר המשנה יחודו של עולם.

וכפי שכתב הבני יששכר בספרו מגיד תעלומה על הרי"ף )ברכות דף א' אות א'( בשם השלטי גבורים 
"ראשית חכמה יראת ה' על כן היה סדר רבותינו הקדושים להתחיל סדר המשנה ביחודו של 

)מצות ק"ש(, עכ"ל", וביאר הבני יששכר "הנה מזה משמיענו התנא אגב אורחא לומר  הקב"ה, 

קודם הלימוד לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה כיון דהתנא התחיל הלימוד ביחוד. וגם כן יש לומר 

הבן  ומקבל,  משפיע  בדרך  משעה,  וכו'  מאימתי  ותשובה  שאלה  בדרך  התחיל  זה  דלבעבור 

דבר".

שורש לכל ימי השנה.

ולפי זה מה שצריכים לספר בלשון שאלה ותשובה רק בליל הפסח משום שזהו הזמן שהיה בו 
היציאה ממצרים ובכל שנה ושנה מתחדש הארה זו וזהו השורש לכל ימי השנה וכפי שביארנו 

במאמר "זכירה וסיפור". 

זכירה וסיפור.

ועיין עוד במאמר "זכירה וסיפור" שאין בזה שני מצוות נפרדות אלא גם הסיפור בליל הסדר 
שורשו במצות זכירה אלא שבליל הסדר צריכים לעורר את הזכירה ע"י הסיפור, וכפי שמדויק 

ונפלאות  בנסים  לספר  תורה  של  עשה  "מצות  א'(  הלכה  ומצה  חמץ  מהלכות  )בפ"ז  הרמב"ם  בלשון 

שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר )שמות י"ג( זכור את היום הזה אשר 

יצאתם ממצרים".

קריאת שמע, ויציאת מצרים.

קוב"ה  יחוד  זה  ותשובה  שאלה  של  בצורה  שהזכירה  לעיל  דברינו  דלפי  לומר  יש  זה  ולפי 
ושכינתיה יש לרמז דבר זה ברמב"ם שהביא את דין זכירת יציאת מצרים דייקא בהלכות ק"ש 
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)פ"א הלכה ג'( "אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון 

יום צאתך  ובלילה שנאמר למען תזכור את  יציאת מצרים ביום  יציאת מצרים ומצוה להזכיר 

מארץ מצרים כל ימי חייך". 

אתערותא דלתתא.

ג'(  )פ"ז הלכה  זה לבאר את הדין שצריך לעשות שינויים בליל הסדר כפי שכתב הרמב"ם  ולפי 
"וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל 

הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה, וכיצד משנה מחלק להם קליות 

וכיוצא בדברים  זה  זה מיד  וחוטפין מצה  ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו  ואגוזים 

האלו", והיינו משום שלפני האתערותא דלתתא צריך להיות אתערותא דלעילא שהוא המעורר 

לאתערותא דלתתא. 

התנוצצות אתערותא דלעילא, קודמת.

פי  וזאת  ב'(  דפסח, תשע"ב שיחה  ראשון  יו"ט  )ויקרא  בחוקיך  זה באשיחה  בענין  שהאריכו הרבה  וכפי 
ידעו( "כי בוודאי כנסת ישראל מתחזקת  )פרשת מקץ על הפסוק והם לא  מה שמבואר בעבודת ישראל 

להתייחד עם דודה אמנם הכל אחרי הסיוע הבא מן השמים וענין הבהירות שמשפיע לנו יוצרנו 

שנתלהב לעבודתו והוא כעין רמז שמרמז חתן לכלה שחפצו בה".

פסח, ספה"ע, שבועות.

באשיחה בחוקיך שם שזה סוד של ליל הסדר וספירת העומר ויו"ט דשבועות, שבליל  ועיין 
הסדר יש את הארה של האתערותא דלעילא הראשונה כי השי"ת מצדו בחר בעם ישראל להיות 

לו לעם סגולה כי ישראל היו אז במ"ט שערי טומאה, ובמוצאי יו"ט הראשון מעלים השי"ת 

אור האתעדל"ע הראשונה ומתחילים בני ישראל לעבוד ולעורר אתערותא דלתתא מצדם בימי 

ההשגה  השניה,  האתעדל"ע  שהיא  שבועות  ביו"ט  אליה  שיגיעו  ההארה  עד  העומר,  ספירת 

הסדר,  בליל  זאת  קיבלו  שכבר  היא  שהאמת  מבינים  ואז  אלוקיך,  הוי"ה  אנכי  של  הגבוהה 

"במורא גדול זה גילוי שכינה" והגילוי הזה הוא שהביאם לפתוח בעבודתם להשי"ת.

אני ולא אחר.

וזה שגילה השי"ת בליל הסדר "אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני הוא, אני 
ולא אחר, שבעל ההגדה חוזר על גילוי זה בהדגש רב – שהיה זה הגילוי ביציאת מצרים ולאחר 

מכן נתעלם בשעה שהיו ישראל מעוררין אתעדל"ת מצד עצמם, ואל היה ניכר כ"כ בחינת "אני 
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ונתן להם מקום עבודה, עולם הבחירה, בחינת מוחין  הוא ולא אחר" כי השי"ת העלים זאת 

ומידות.      

בנו המחייבו בסיפור.

ולפי מהלך זה יוצא שמצות סיפור יציאת מצרים המיוחד בליל הפסח זה רק כשיש עמו אחר 
אבל אדם לעצמו אינו צריך לספר בלשון שאלה ותשובה. וכך כתב המנחת חינוך מצוה כ"א 

"ולפי מה שכתבנו אפשר לומר דתמיד המצוה להזכיר בפני עצמו ולא להגיד לבנו וכאן המצוה 

לספר לבנו, אבל אם אין עמו אחר המצוה להזכיר בעצמו שוה לשאר הלילות. וכך כתב ביבין 

שמועה להרשב"ץ )מאמר חמץ ח"ג ד"ה מצות(.   

שואל לעצמו.

בלשון שאלה  לספר  צריך  לעצמו  כשיושב  ע"א( משמע שאף  קט"ז  )בפסחים  הגמ'  דפשטות  ואף 
ותשובה, "תנו רבנן חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו. 

וכך כתב הרמב"ם )בפ"ז הלכה ג'(, יש ליישב זאת כפי שביארו האחרונים בשיטת הרא"ש וכדלהלן. 

ישאלך בנך.

דהנה בשו"ת הרא"ש )כלל כ"ד סימן ב'( כתב שאפילו כשיש שניים אין חיוב לספר ביציאת מצרים 
בליל ט"ו יותר מכל הלילות אלא שאם בנו  שואלו הוא צריך להגיד לו כמו שנאמר והיה כי 

ישאלך בנך. 

שואל לעצמו מדרבנן.

יש לומר שמה שכתבה הגמ' שאם אין לו מי שישאלו הוא  זה  הגרי"פ פערלא שלפי  וביאר 
שואל את עצמו זה רק מדרבנן. 

שואל לעצמו מחביבות המצוה.

והחיד"א )שו"ת טוב עין סי' י"ח אות פ"ו( כתב שאפילו מדרבנן אין חיוב ואין בזה רק משום חיבוב 
מצוה אבל מן הדין אינו חייב יותר מהחיוב שיש בכל ימי השנה. 

טעם  אחד  מגדול  "שמעתי  אומר(  היה  גמליאל  רבן  ד"ה  הרגל  שמחת  פסח  של  )בהגדה  החיד"א  כתב  וכך 
דתנן  אהא  ה"ד(  דבכורים  )פ"ג  בירושלמי  דאתמר  במאי  הפסח  בליל  ותשובה  שאלה  שהצריכו 

שמקרין פרשת בכורים דיליף לה מדכתיב וענית ואמרת אין עניה אלא מפי אחר, וכ"כ רע"ב 



-ט-    / יפוריריאתמררים

שם בפירושו, והכא כתיב לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה והיינו מפי אחרים ולכך צריך 

שישאל וישיבו, ע"כ שמעתי מהגדול הנזכר וכו'". 

סיפור על ידי אחר. 

וכך יש להוכיח ממה שתירצו האחרונים מדוע אין מברכין על סיפור יציאת מצרים, וביארו על 
מה שכתב הרשב"א )שו"ת ח"א סי' י"ח( שאין מברכין על מצות צדקה כיון שהיא תלויה בעני אם 

יצרה לקבל ממנו ואין מברכין על מצוה שתלויה באדם אחר וממילא ה"ה סיפור יציאת מצרים 

תלויה באחר, וחזינן שמצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח היא רק כשיש עמו אחר בחינת 

משפיע ומקבל. 

כח החידוש

יודע אבל אם  יש אחרונים שכתבו שמצות והגדת לבנך היא לחדש לבן דברים שאינו  והנה 
הבן בקי בכל הפרטים ואין לאב מה לחדש לו אין האב מקיים בו מצות והגדת לבנך.

והגדת, חידוש

להודיע  הוא  "והגדת"  ח'( כתב שמשמעות לשון הפסוק  סי'  או"ח  )שו"ת ח"א  נתן  להורות  ובספר 
דבר חדש לשומע כמו שנאמר )בראשית פ"ג פי"א( "מי הגיד לך כי עירום אתה" ופירש רש"י מנין 

וכן נאמר  יש בעומד ערום, הרי שהגדה היינו הודעת דבר חדש לשומע  לך לדעת מה בושת 

)אסתר פ"ב פ"כ'( "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה", שלא הודיעה וגילתה את מולדתה ועמה, 

וממילא ה"ה "והגדת לבנך" היינו להגיד לבנו דברים חדשים שאינו יודע.       

להודיע לבנים.

ואם היה הבן  וכו'  ב'( "מצוה להודיע לבנים  )בפ"ז הלכה  דייקו האחרונים מלשון הרמב"ם  וכך 
גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים", משמע שהמצוה היא "להודיע" ולא עצם הסיפור 

יוצא שאם הבן בקי בכל הפרטים ואין לאב מה לחדש לו אין האב מקיים בו מצות  ולפי זה 

והגדת לבנך. 

עצם הסיפור בשו"ת.

אולם לפי שני המהלכים שביארנו לעיל בגדר החיוב לספר את סיפור יצ"מ באופן של שאלה 
ותשובה יש לומר שגם באופן כזה יש חיוב "והגדת לבנך" דלפי המהלך הראשון שצריך לספר 

בדרך של "שאלה ותשובה" כי באופן זה נקבע הדבר ביותר בלב ובנפש השומע, א"כ גם אם 
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אין לאב מה לחדש לבנו בפרטי המעשה אבל עצם הסיפור בדרך של שאלה ותשובה נחשבת 

אל  המורגש  מן  נקנית  היא  הידיעה  "כי  המהר"ל  בשם  לעיל  שהבאנו  וכפי  חדשה,  לידיעה 

מן  לן להתחיל  יש  ולכך  הידיעה השלימה,  סולם לעלות בהן אל  כמו  והמצוות הם  המושכל 

המורגש מה נשתנה עושים שיונים כדי שהבן ישאל".

יחוד קוב"ה.

של  צורה  לסיפור  יש  אז  כי  ותשובה"  "שאלה  של  בדרך  לספר  שצריך  השני  המהלך  ולפי 
דברים  לבן  לחדש  הסיפור  מצות  בתכלית  אין  א"כ  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  ומקבל,  משפיע 

שעדיין אינו יודע אלא התכלית זה הייחוד הנעשה ע"י הסיפור בדרך של שאלה ותשובה.

והגדת, לשון חיבור.

ולפי זה יש לבאר את לשון הכתוב "והגדת לבנך" לשון חיבור וייחוד והמשכה ועיין בליקוטי 
יש לרמז  וכך  "ויגד לכם את בריתו",  ד'(  )דברים  מוהר"ן, קמא תורה כ"ט, מה שמבאר הפסוק 

בפסוק "מי הגיד לך כי עירום אתה" ובפסוק "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה".

להודיע חיבור ודעת.

ובזה יש לבאר גם את לשון הרמב"ם הנ"ל "מצוה להודיע לבנים" להודיע מלשון דעת וחיבור.
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שיחת ליל שבת - שבת הגדול

)בהארת סוד ה"אני ראשון" שגילה הרה"ק רבי בונים מפרשיסחא זיע"א(

שבת שלפני הפסח

בהסתכלות  השבת  לבין  הפסח  שבין  השוה  בצד  לעסוק  ועת  הגדול,  שבת  בערב  עומדים 
פנימית. ונפתח בדבריו הנודעים של הטור )או"ח סימן תל(: "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת 

הגדול. והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש 

הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה', כדאיתא 

בסדר עולם. ונמצא שי' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי 

והיו  והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו.  זה לכם,  מטתו. ושאלום המצריים למה 

אותו הנס  ועל שם  דבר.  לומר להם  היו רשאין  ולא  שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן 

קורין אותו שבת הגדול".

צריכים ביאור, אם כל עיקר 'שבת הגדול' הוא רק מחמת התאריך - עשירי בניסן,  והדברים 
ה"שבת  ולא  בניסן  י'  יום  לדורות  שייקבע  הראוי  מן  היה  מצד השבת.  ולא  הנס,  נעשה  שבו 

שלפני הפסח".

ובנוסף, כל עיקר תוקפו של נס שנעשה בו ביום צריך ביאור. הלא לקיחת השה היתה לקראת 
סיום עשרת המכות, כאשר ראו המצריים את כוחו וגבורתו של עם ה', שהקב"ה הוא הנלחם 

להם. ואם כן, אחר שראו כל כך אותות ומופתים, בודאי נפל פחדם של ישראל עליהם, ומה 

הפלא בכך שלא השיבו דבר עד שנחשב ל"נס גדול", הלא שתיקה זו מובנת גם בשכל אנושי. 

ומותר הכתוב מדבר,  וכי באסור  ועוד, מהו פשר הלשון: "ולא היו רשאין לומר להם דבר". 

היה לו לומר "ולא אמרו דבר".

שורש הניסים

מועד  מחמת  רק  ולא  לשבת,  הנס  עם  שייכות  יש  שאכן  הטור,  מדברי  מבואר  כל,  וראשית 
ממצרים  ישראל  שיצאו  שנה  אותה  של  הניסן  שעשירי  מה  בעצמה,  זו  מציאות  כי  התאריך. 

הניסים  נקדים לבאר שורש  ולהבנת הדברים  בו.  לנס הגדול שנעשה  הוא הסיבה  חל בשבת, 

בכלליות, ומשם יובן סוד הנס שנעשה ב"שבת הגדול". 
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הנה נודע כי המושג "נס" במציאות הבריאה, שורשו הוא ביחוד השלם שבין השי"ת וישראל 
– שעיקר מהותו נעלם ונסתר מבני אדם, וגם מקומו ב'בית הסתר', דהיינו בקדש הקדשים )הנקרא 

חדר המט', מלכים-ב יא, ב(. 

מגבולות  שלמעלה  ממקום  ונפעל  שנמשך  הטבע,  שינוי  של  פעולה  הוא  ה'נס'  משמעות  כי 
נד  )יומא  הבריאה, והתנוצצות הארה ממקום זה הוא ב"קדש הקדשים" שממנו הושתת העולם 

ע"ב(, ובתוכו 'ארון הברית' שאינו תופס מקום )כי "מקום ארון אינו מן המידה", יומא כא ע"א(, ובתוך הארון 

מונחים "לוחות הברית", שמתוכם מאיר ובא האותיות מ"ם וסמ"ך שהיו עומדים בנס )שבת קד 

ע"א(.

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים 

והנה אותיות ם' וס' הם בגימטריא "סתר" )ע"פ חשבון מנצפ"ך שהאות ם' היא שש מאות(. לרמז לפנימיות 
כניסה  וס' שבלוחות – שיש בהם חלל בלא  ם'  זה שאינו לפי דרך הטבע, כמו  הדבר, שדבר 

אין שום  כן,  ועל  דודה.  ישראל עם  כנסת  מבחוץ כבשאר אותיות, מוטמן במקום היחוד של 

מקום בעולם החיצוני שיהא ראוי והגון להשכין את הפלא הזה, זולת קודש הקדשים, הסתר 

בתוך הסתר. שהוא המקום הנסתר ביותר בעולם.1 

ומובן, שהחלל הפנימי מבטא את מציאות היחוד, ששם שוכן-כביכול הקב"ה היושב בסת'ר. 
וכביכול נתן השי"ת לישראל את הלוחות, כאשר ישראל הם בבחי' 'בנס היו עומדין'. שאע"פ 

שהם בסוד המלכות, מכל מקום נעשה בהם גילוי ומרכבה לבחי' היסוד שבהם. דהיינו גילוי 

עולם  של  יחידו  שכן  הבריאה.  מן  שלמעלה  הפנימי  מהחלל  כהמשכה   - השלישי"  ה"שותף 

מתגלה דייקא במקום הסתר – ואל אותו מקום פנימי, באים נפשות ישראל בסוד היחוד; "ביני 

ובין בני ישראל".

נס 'פסח מצרים – "אני ראשון" 

ומכאן נפתחו שערי תורה, להבין פנימיות הנס שנעשה בליל 'פסח מצרים'. הנה נודעו דברי 
הרה"ק רבי בונים מפרשיסחא זיע"א )"קול שמחה" פרשת בא( בביאור הצלת בכורי ישראל, שאמר 

חידוש עצום ביסוד נשמת ישראל. שבשעת מכת בכורות גילה השי"ת את גילוי הגדול הנקרא 

1 ודבר הפלא הוא, שחלק המילוי שבתוך האות ם' או הס', אין דופן סביבותיה ואינה מקושרת כלל אל החוץ ע"י איזה כותל 

להיאחז בו, ואף על פי כן עמדה שם בנס. כי בכל האותיות יש כעין פתח ליכנס פנימה - בחלק הסתר שבהם – ואינן סגורות 

מבחוץ. ולכן אי אפשר להגדיר את חלק הפנימי שבהם כמקום סתר )ואפי' האות ט', שכמעט סגור, יש פתח צר ומקום ליכנס 

בתוכן.( אבל ב' אותיות אלו - ם' וס', יש להם תוך ומקום סתר. זה בעצמו עומק הנס, שע"י שיש להן סתר ואין מקום ליכנס אל 

פנימיותן – כי האות סגורה מכל צדדיה – ועל כן החלק הפנימי שבאות, אין לה מקום אחיזה מבחוץ, ומתרחש בה הנס שעומדת 

בעצמה.
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"אני ראשון", דהיינו שאין עוד "ראשון" בעולם זולתו ית'. ו"ממילא" בטלו ונעלמו מן העולם 

כל מי שהיה לו שם "ראשון", משום בכורה או משום ראש וחשיבות.

ובאמת מצד זה, היה צריך להיות לכאורה שגם ה'ראשון' בישראל יהא בטל, אולם כאן גילה 

השי"ת את הגילוי הגדול שבגאולת מצרים – והוא מה שנפשות ישראל נכללים ב"אני ראשון" 

)ישעיה מד, ו(, שהוא סוד המשכת ה"כוחי וראשית אוני" )בראשית מט, ג( מצד השי"ת. כי כל יהודי 

הוא 'חלק אלוק ממעל', והתייחדותו עם חלק זה הוא התכללות והפלגה אל מקום שלמעלה 
מגבולות הבריאה, ולפיכך הוא רז הנסתר מבני אדם וגלוי וידוע אך ורק לפני הבורא ית'.2

יציאת מצרים ב'אתערותא דלעילא'

נפעל  לא  פסח  שבליל  הסדר(  ליל  דרושי  הכוונות,  )בשער  הקדוש  האר"י  דברי  יובנו  דבריו  פי  ועל 

הישועה מצד ישראל )אתערותא דלתתא(, רק על ידי הארת רצון העליון )אתערותא דלעילא(. ולכאורה, 

הלא עם ישראל סבלו כל הרבה במצרים, מדוע לא יחשב להם להעלאת מ"ן. 

לבאר, שמאחר ועיקר הישועה של יציאת מצרים החלה בפקידת נשמת ישראל, בהארת  ויש 

הווה  "עבר  בו  שייך  שאין  מקום  השורש,  נקודת  אל  מגעת  היא  זו  שהארה  ראשון",  ה"אני 

ועתיד" - כסוד "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" )שמות כ, ב(, אנכי - 'מי שאנכי', 

דהיינו הארת "אני ראשון" שאין נברא שיתפוס בו דבר. ולכן בערך זה אין שום שייכות אל מה 

שסבלו במצרים, כי הסבל עוד שייך לגבול מקום וזמן.

סוד השבת – "ביני ובין בני ישראל"

שלמעלה  במקום  ישראל  נפשות  נכללים  שבה  השבת,  סוד  עם  אחד  ענין  היא  זו  התגלות 

)זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, וכשם שלמהותו ית'  מהבריאה. כי ה"שבת, איהו שמא דקודשא בריך הוא" 

אין שום תואר והגדרה )הקדמת תיקוני הזוהר(, כמו כן בשבת קודש אין שייך שום גוון וציור. ועם 

גבולות  בתוך  מצויים  היותם  אף  על  כי  עד  השורש,  למקום  ישראל  נתעלו  לישראל,  נתינתה 

הבריאה, באים בסוד השבת הגבוהה מהבריאה והנבראים.

יתן  ולא  וכו'.  לי כל בכור בישראל  לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי  'כי  )פרשת בא(:  2 קול שמחה 

המשחית לבא אל בתיכם לנגוף'. וכי יתחייב ממה שהכה בכורי מצרים להכות גם בכורי ישראל לשיצטרכו פדיון, הלא כן הדרך 

להכות לזה ולא לזה. 

אולם יובן, כי נאמר ועבר ה' לנגוף וכו'. כי מכת בכורות היה על ידי שנתגלה הקב"ה אשר הוא ראשון, ועל ידי זה נתבטל ממילא 

כל חומר המכונה בשם 'ראשית', זולתו, ולזה מתו גם בכור השפחה ובכור השבי. ולזה הוצרכו בכורי ישראל להצלה, והוא במה 

שלקחם להיות שלו ושייכים להקב"ה.
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והן הן דברי האוה"ח הק' בביאור הפסוק )שמות לא, טז-יז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 
את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם. כי ששת ימים עשה ה' 

את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש". שטעם זה – "כי ששת ימים עשה ה' את 

תשובה  תהיה  מיומים,  יום  מה  ישאלו  שאם  העולם,  לאומות  אות  הוא  הארץ",  ואת  השמים 

זו. אבל "ביני ובין בני ישראל" יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, ועם בני 

ישראל טעמם כמוס עמם, חתום באוצרות החיים.

כי אומות העולם יכולים להשיג רק את האופן הנראה - נתגלה בתורה הטעם: "כי ששת ימים 
עשה ה' את השמים ואת הארץ". אך ישראל הם 'חלק אלוק ממעל', שכל עניינם הוא פנימי 

בפנימיות  רק  המורגשת  ודעת  מטעם  שלמעלה  הגבוהה  ההשגה  אל  שייכות  להם  יש  וסודי, 

הלב. 

נחלת  שהוא  בסתר,  שמהותו  היחוד  לסוד  לרמז  ע"א(,  טז  )ביצה  בצנעא  השבת  ניתנה  ולפיכך 
ישראל בלבד, שרק להם שייכות עם השורש שקדם לבריאה, שבו החל להאיר הארת היחוד 

שבין השי"ת ובין ישראל. 

נס פסח מצרים וסוד השבת

ואחר אלו ההקדמות יתבאר כיצד ההארה של נס פסח מצרים היתה מכח השבת. כי הנה ככל 
נס  כן  כמו  הסתרים,  בבית  ומקומה  הבריאה  לגבולות  מחוץ  ששורשה  הטבע  שינוי  התגלות 

פסח. ולפי המבואר בדברי הרה"ק רבי בונם, היינו משום שבליל פסח נשלם היחוד, כי נעשתה 

אז ההמשכה לנשמות ישראל בתוך 'עולם העשיה', וכל ענין הייחוד הוא צנוע ונסתר. 

זהו סוד השבת קודש המאיר אל בית המקדש )ליקו"מ בתרא סימן סז(, דהיינו שורש ה'סתר' המתגלה 
ביחוד ד'קדש הקדשים'. ולכן, כל המופתים שהיו בפסח, בעת התגלות ה"בני בכורי ישראל", 

ומה שלקחו ישראל בעשור לחודש את הפסח לעיני המצריים ולא אמרו להם דבר וחצי דבר, 

הכל נמשך ובא מכח קדושת השבת. 

ולפי זה אפשר לבאר גם את דברי הטור בטעם שהשבת שלפני הפסח נקראת: "שבת הגדול" 
י' בניסן  - אף שלכאורה הוא רק מצד התאריך עשירי בניסן, כי עצם הדבר שאירע כן ]שחל 

בשבת[ באותה שנה של יציאת מצרים, הוא סיבה לאותם ניסים שכל מהותם הוא סוד הייחוד 
ד"ביני ובין בני ישראל".3

3 ובזה יש ליישב עוד היאך זכו ישראל לעצם הנס שעל שמו נקראת השבת שלפני הפסח שבת הגדול, והיינו מחמת מה שלא 

יכלו המצרים ליגע בהם, והרי כל אלו המצוות היו מחמת שעדיין לא היו ראויים להיגאל, כדכתב רש"י )שמות יב, ו(, ונתן להם 

שתי מצות דם פסח ודם מילה. ובשבת זו שהיתה בעשירי בחודש, הרי עוד לא נתגלה 'דם פסח', שהרי יצאו רק בליל חמישי 
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סוד מכת בכורות, בהצנע 

ובצנעא,  בחשאי  שם  נעשה  שהכל  בכורות,  במכת  שמצינו  נפלא  דבר  פשר  בזה  יובן  עוד 
כדכתיב )שמות יב, כב(: "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר". ופשט המקראות, הוא משום 

ועל  )שם כג(: "ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף  שמירה, שנאמר בסמוך 

שתי המזוזות ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף". 

ולכאורה, אם בשאר המכות היתה התכלית לקיים הבדלה בין ישראל למצריים, וכמ"ש )שמות 
ח, יח(: "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב למען 

תדע כי אני ה' בקרב הארץ". וכן במכת דבר, נאמר )שם ט, ד(: "והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין 

מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר". על אחת כמה וכמה במכה זו, מכת בכורות, 

שבה נתקיים בנפשות ישראל ההפלאה היותר גדולה, "בני בכורי ישראל" )שמות ד, כב(, שהיה מן 

הראוי שייעשה הדבר בקול רעש ובפרסום, למען יוודע את שורש קדושת ישראל.

הארה  היא  המכות, שכן  לגמרי משאר  אחר  ענין  היא  בכורות  יובן, שמכת  המבואר  לפי  אך 
"ועברתי  רבינו:  משה  של  נבואתו  נתקיימה  אשר  בעת  בסתר,  שנעשה  היחוד  קדושת  מעצם 

ולפיכך  והסתר.  צניעות  הוא  היחוד  מהות  כל  שהרי  יב(,  יב,  )שמות  הזה"  בלילה  מצרים  בארץ 

הוזהרו ישראל לבל יצאו מן הבית – והיינו מלבד הטעם הנגלה כשמירה, נצטוו שלא לצאת 

מהבתים, בכדי שלא יהיה פגם במעשה הטעון העלם וצניעות. 

ונשגבים  נעלים  היחוד, שברגעים  מציאות  על  הוכחה  היא  בביתו  היהודי  עצם הסתתרות  כי 
אלו אינו עולה בשם כלל, ואין לו שום התגלות חיצונית. כיאה וכראוי לעת ההשראה נפלאה 

של פקידת ה"בני בכורי ישראל", בעולם הגשמי, באופן שגם באותה שעה ידועה, נותר הדבר 

סתום וחתום ב'גושפנקא דלעילא'.

"וכל אדם לא יהיה באהל מועד"

והדברים מגיעים לסוד קדושת היחוד של הכהן גדול בקדש הקדשים, שגם שם מצינו אזהרה 
מפורשת: "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו אל הקודש" )ויקרא טז, יז(. ואותה הארה ממקום 

האירה  שבלוחות,  וסמ"ך  מ"ם  מאותיות  ועולה  הבוקעת  ה'סתר'  מקדושת  הניסים,  שורש 

בדרגה נפלאה בעת פקידת נשמות ישראל באותו ליל פסח.

של השבוע הבא. 

אלא, מאחר וזמן קיום מצוה זו היה בשבת - שכל עניינה הוא מ'אתערותא דלעילא', ראויה היא מצד עצמה שבזכותה ייעשה 

להם הנס הגדול של "משכו וקחו לכם" שנפל בו ביום, אך לא היה בה בכדי שיגאלו, ולכן מיד לאחר השבת, נותרו ישראל 

כבחי' ואת ערום ועריה, והוצרכו לב' מצוות, דם פסח ודם מילה, בכדי להיות נגאלים.
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הכתוב  הוסיף  ואונן(,  ער  )כמעשה  כמוהו כהשחתה  היחוד השלם,  מכך, מחמת שקלקול  ויתירה 
ואמר: "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם". להזהירם על מקומם הנכון בעת היחוד, שההמשכה 

תהיה באופן הראוי מצד המקבל, אורות המיושבים בכלים מתוקנים.

ב'מכת  הפקידה  אופן  על  דברים  אריכות  אין  ההגדה,  בסדר  עצמו,  הסדר'  ב'ליל  גם  ולכן 
בכורות', ומה שנזכר שם הוא רק בראשי פרקים. ומובן, שהורשנו לעסוק ולדבר רק עד רגע 

פגם  הוא  ה'סתר'  דבר  על  דיבור  כי  ההמשכה.  רגע  על  ולא  ואילך,  היציאה  ומרגע  הפקידה 
ביחוד המתרחש גם עתה, בכל שנה ושנה.4

סוד קשירת הפסח בכרעי המטה

עוד, שגם הנס המיוחד לשבת הגדול, דהיינו מה ששתקו המצריים בעת לקיחת השה  ויובן 
וקשירתו אל המטה, היה מחמת קדושת היחוד. כי הקרבן פסח, מצד עצמו, מרמז ליחוד השלם 

)ויורחבו הדברים במאמר 'שבת פסח ומילה'(. וה'מטה' היא כינוי לסוד הזיווג )כמבואר בליקו"מ קמא סימן ט בביאור 

מאמר אבא שאול )ברכות ה ע"ב( שהיה מצטער 'על תפלתי שתהא סמוך למטתי, שכיוון לקשר התפילה 

לבחינת הזיווג, ע"ש(.

נצטוו ישראל לקשור את הפסח בכרעי המטה, בכדי לפעול הכנה להתקשרות זו,  ומתחילה 
'מכת  של  בעיצומה  חמישי,  בליל  הפקידה  עת  עד  השבת,  של  היחוד  מסוד  להאיר  שהחלה 

ומצד  שלהם,  זרה  בעבודה  לזלזול  הנוגעים  ומעשים  פעולות  רק  ראו  והמצריים  בכורות'. 

ההסתכלות הגשמית, בודאי היה להם להתקומם. 

אך מה ששתקו, היה משום ש"לא היו רשאין לומר להם דבר" – ולא מפני שנפל פחד היהודים 
הנרמז  השבת  ייחוד  אור  את  ישראל  בנפשות  להמשיך  השי"ת  שרצה  משום  דהיינו  עליהם. 

שבלוחות,  וסמ"ך  מ"ם   – הניסים  שורש  דרך  המופת  והמשכת  הזיווג  בח'  את  )המבטא  המטה  אל  הפסח  בקשירת 

גם  המצריים,  וכן  והסתר.  העלם  בדרך  נעשה  נראה,  שהיה  מה  שגם  באופן  והצנע(,  סתר  שעניינם 

מה שבאמת ראו, עדיין לא ראו כלום. טח עיניהם מראות ומהשכיל לבותם, עד כי נשלל מהם 

האפשרות לפצות פה.

4 והדברים מגיעים לסוד מאמרם )כתובות ח ע"ב(: על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו 

חנף ומרע וכל פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. מאי ועוד ידו נטויה, אמר רב חנן בר רב הכל יודעין כלה 

למה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו וכו. 

ע"כ. ונראה עומק המכוון – מלבד פשוטם של דברים, על נקיות הדיבור. דהיינו שאמנם יודעים ומבינים הכל, לפני ואחרי, אבל 

גופו של ענין הוא בערך ה'עצם' שאינו בר גילוי, בסוד היחוד, שבו המלכות נכללת ואין פה לדבר.
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המורם מן האמור

מתעטרים  בניסן',  'עשירי  בה  חל  שלא  רגילה  בשנה  גם   – הגדול'  שב'שבת  הדברים,  כלל 
נפשות ישראל באותה הארה נשגבה שהיתה בצאת ישראל ממצרים. "כי עיקר הנס של פסח 

היה על ידי שבת, שהוא שמא דקודשא בריך הוא שבו נתגלה שם ה' בלי אתערותא דלתתא, 
שעל ידי זה זכינו לנסים של פסח" )ליקו"ה שבת ד, יז(.5

בעל  הוא  שהשי"ת  ישראל,  נפשות  בכלל  אמונה  ולהחדיר  דעת  ללמד  הניסים,  כל  ותכלית 
הכוחות כולם, וגם מה שאנו זוכים להיות נכללים ב"בני בכורי ישראל", הוא בהארה ש'למעלה 

מטעם ודעת', כסוד מ"ם וסמ"ך שבלוחות שהיו עומדים בנס.6

ישראל, להאיר את הבתים באור  נפשות  רב מ"אתערותא דלעילא" אל  מושפע שפע  ומכאן 
צניעותו  מחמת  ודוקא  המקום,  לפני  רצויים  מעשיו  כמה  ויבין  ידע  שיהודי  השבת,  קדושת 

ופשטותו - בהיותו שרוי במקום ה'סתר', בבית המקדש הפרטי שלו, ראוי הוא להיות מרכבה 

אל היחוד הקדוש הנפעל בליל פסח. 

כי יחוד זה המאיר ובא בהתעוררות עליונה ב'ליל שימורים', הוא ענין אחד עם קדושת ישראל 
וקדושת השבת – "ביני ובין בני ישראל", וממנו יימשך עוד חלק בגאולת עולמים, ו"פדויים 

לציון ברינה", אמן.

5 שם: כל המקראי קדש שהם זכר ליציאת מצרים כולם צריכים לקבל משבת. כי לא היה אפשר לצאת ממצרים כי אם על ידי 

שבת, מאחר שבשעת יציאת מצרים לא היה עדין מעשה התחתונים לגלות על ידם שם ה'. ועל כן עיקר הגאולה היה בכח שבת 

שבו מתגלה שם ה' בלי מעשה התחתונים כנ"ל. 

ועל כן שבת שקודם פסח קורין שבת הגדול. כי עיקר הנס של פסח היה על ידי שבת. כי ידוע שבפסח היה אתערותא דלעלא 

בלי אתערותא דלתתא כמובא בכוונות, שזה אי אפשר לזכות כי אם בכח שבת וכו' כנ"ל. ועל כן נקרא שבת הגדול על שם שם 

ה' שנתגלה בו שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים. כי שם ה' נקרא גדול. כמו שכתוב ומה תעשה לשמך הגדול. וכמו שכתוב כי לא 

יטש ה' את עמו בעבור שמו הגדול. כי עיקר גדולתו יתברך הוא הגדלת שמו יתברך, כי עליו יתברך בעצמו אין שייך לומר גדול 

כלל ולא שום שבח כלל. ועיקר שבח גדולתו הוא גדולת שמו יתברך. 

וזהו בחינת שבת הגדול שקודם פסח. כי עיקר נס של פסח הוא על ידי שבת שהוא שמא דקודשא בריך הוא שבו נתגלה שם ה' 

בלי אתערותא דלתתא, שעל ידי זה זכינו לנסים של פסח, לצאת ממצרים ולקבל את התורה שאז יתגדל שם ה' יותר ויותר על 

ידי מעשה התחתונים. ועל כן נקרא שבת הגדול".

6 ספר קול מבשר )ח"א פרשת ויחי אות יא(. זקני זצ"ל ]האדמו"ר רבי חנוך הענך מאלכסנדר[, אמר בשם הר"ר בונם זצ"ל, 

על הפסוק ויהי למס עובד, דעובד השם, צריך נסים כמו מ"ם וסמ"ך שבלוחות, שבנס היו עומדים. והנה יש להבין, לכאורה 

למה מדמהו ונקיט לנס הזה? ונראה, דזה להראות, שאין ביכולת אדם עובד ה' לעזור לעצמו כלום, בלי נס כמו מ"ם וסמ"ך 

כן בזה  לו.  יכול  וכדאיתא בגמ' אלמלא הקב"ה עוזרו, לא היה  ה'.  כן עובד  נס,  שבלוחות. דלא היו עומדים רגע אחד בלי 

להראות, שהעבדות ]להשי"ת[, רק בנס ולא בכח אדם כלל, ודו"ק.
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מרפא לשון

דקה מן הדקה

כי ברח העם

והמן הוא מזרע עמלק שהם  לישנא בישא כהמן,  דידע  ליכא מאן  יג, ב(  )מגילה  אמרו חז"ל  א. 
)מכילתא הובא  )במק"א(, עפ"י מה שאמרו חז"ל  ג"כ דיברו לשון הרע על ישראל, וכמו שהארכנו 

בבעל הטורים בראשית לא כב( ויוגד למלך מצרים כי ברח העם שזה היה עמלק שדיבר לשון הרע על 

ישראל, ואמרו חז"ל )תנחומא סו"פ כי תצא( שאין שמו שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של 

עמלק. 

ולדברינו הכוונה שחטא לשון הרע גורם שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם וכו', שהמן ועמלק 
הוא החטא של לשון הרע שהוא עיקר הפירוד וכו', ולכן אפי' שהיה יציאת מצרים  ומתן תורה 

שלם,  הכסא  היה  לא  עדיין  וכו',  הראשון  בית  ובנין  ושלמה  דוד  והיה  ישראל,  ארץ  וכיבוש 

משום שעדיין קיים קליפת עמלק, שהיא הלישנא בישא בבריאה, ולכן צריכין למחות זרעו של 

עמלק, ואז יהא שמו שלם וכסאו שלם.

דקה מן הדקה

הרע  הלשון  עיקר  נבאר  בישא,  הלישנא  משום  וכו'  שאין שמו שלם  זה  ענין  להבין  וכדי  ב. 
)ב"ב קסה(, שזהו בחי' הזוהמא הנמשך  וכולן באבק לשון הרע  המצוי מאד, שע"ז אמרו חז"ל 

מחטא אדה"ר שלכן כולן נכשלין בו.

ובשל"ה הק' כ' שמרומז ענין זה בפסוק ויאבק איש עמו )בראשית לב כה( ששם מרומז מלחמתו 
שזה  הרע,  לשון  אבק  הוא  ויאבק  ולשון  עמלק,  בחי'  שהוא  הס"מ,  שהוא  עשו  של  שרו  של 

מבטא קליפה דקה ושורשית שאינה נראית כל כך וכולן נכשלין בה עיי"ש 7.

עד כסא הכבוד

)חולין צא( שהעלה אבק עד כסא הכבוד, שמרומז שם קליפת  ובזה יבואר מה שאמרו חז"ל  ג. 
וזהו האבק לשון הרע, שכולן נכשלין בו,  עמלק שאמרו חז"ל שאין שמו שלם וכסאו שלם, 

7 השל"ה הקדוש )תענית - פרק תורה אור ז( והפירוש השני שהוא לשון אבק, רומז על חטא בית שני שנאת חנם שבא מלשון 

הרע, ואמרו רז"ל )ב"ב קסה, א(, רובן בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע, וזהו חטא בית שני. וגם כן רמוז ויאבק, 

וי אבק, צוח וי על אב"ק ראשי תיבות אקמצא בר קמצא כו', כי שנאת חנם זה גרם לחורבן בית המקדש כדאיתא בגיטין פרק 

הניזקין )נה, ב(:
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בחי' כל הנחשלים אחריך, ורק כשיתוקן פגם הלשון הרע לגמרי אזי יהא הכסא שלם, ועיקר 

המאבק היה אצל יעקב שצורתו חקוקה על כסא הכבוד.

ועי' בשל"ה הקדוש בראשית )וישלח תורה אור עה"פ ויאבק איש עמו(, וארז"ל )חולין צא, א(, העלה אבק 
ירך  ויש עוד סוד בזה, כי נגע סמאל שרו של עשו בכף  עד כסא הכבוד, כי אין הכסא שלם. 

יעקב, כלומר שהיה לו איזה קטרוג שהיה מקטרג על יעקב בירך שלו, וזה כי נשא שתי אחיות, 

והאבות קבלו על עצמן לקיים כל התורה כלה. 

בקולי  אברהם  שמע  אשר  עקב  בפסוק,  ה(  כו,  )בראשית  תולדות  בפרשת  בזה  האריך  והרמב"ן 
וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי. והעלה כי האבות שמרו התורה כלה אע"פ שלא היו 

ויעקב בחוץ לארץ  כי המצות משפט אלהי הארץ,  מצווים, ושמירתם אותה היה בארץ לבד, 

נשא שתי אחיות כו' עיין שם. 

מכל מקום קטרג סמאל על יעקב, איש כמוהו אשר צורתו חקוקה בכסא הכבוד, אדם חשוב 
כמוהו שאני, לא היה לו לפגום אפילו בחוץ לארץ. כי יעקב בכל מקום שהוא שם הוא אוירא 

עבירה,  אבק  הוא  מקום  מכל  עבירה,  עשה  שלא  ואף  כבוד.  בכסא  קשור  כי  ישראל,  דארץ 

ועל דרך שמצינו בלשון רז"ל אבק ריבית אבק גזל אבק לשון הרע. זהו שהעלו אבק עד כסא 

הכבוד, כלומר הקטרוג מאבק העבירה מאיש כמוהו החקוק בכסא עכ"ל. 

)כשם  )פי"ח( במיוחד על לשון הרע שמגיע הפגם עד כסא הכבוד,  בתנא דבי אליהו  וכמבואר 
שהרשעים מספרים לשון הרע ועולה עד כסא הכבוד וכו'(.

במקום היחוד והדביקות

ד. וכדי לבאר סוד הענין בפשטות המציאות, דהנה יש לשון הרע שמספרים על אחד שעשה 
עבירה וכו', אבל אין זה לשון הרע המצוי בין יראים ושלמים שעיקר הלשון הרע הוא שמדברים 

במקום שיש יחוד בינו לבין קונו כמו שרואים אדם שלומד ומתפלל, ומדברים עליו שיש לו 

כוונות ולומד לשם התפארות ורוצה כבוד וכו', וכה"ג טובא על כל הנהגה שרואין אצל חבירו 

מיד תולה שיש לו סיבה למה עושה כן, שזהו שורש הלשון הרע בבריאה, שאינו מאמין במקום 

היחוד שיש לחבירו, ומנסה לתלות מעשיו בנגיעות וכו'.

נרגן מפריד

לדבר  יכולין  שאינן  שונות,  קהילות  בין  שיש  חנם  והשנאת  הרע  הלשון  רח"ל  וכמו"כ  ה. 
שעושין עבירות וכדו', אלא שאינו אוחז מהקהילה וכשרואין איזה מדה יפה ומעלה, מיד תולין 
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שזה בא מאיזה חשבון או טבע וכו', והו"ל ממש נרגן מפריד אלוף )משלי טז, כח(, שמפריד היחוד 

מלבות בני ישראל.

נורא בי פלניא

פלניא,  בי  נורא  ב( שאומר  טו,  )בערכין  אומרים  הרע", שחז"ל  לשון  "אבק  בחי'  הוא  זה  וכל  ו. 
בקדושת  מאמין  שאינו  הנ"ל  בחי'  שזהו  שם(  שפרש"י  )כמו  תמיד  בביתו  שמבשלים  שאומר 

ישראל, ואינו מוכן להאמין שהשני יש לו נקודה טהורה ומתכוון במעשיו לשם שמים, שזהו 

בחי' "עמלק", בחי' כולן באבק לשון הרע, שהוא קליפה שורשית ועדינה כל כך שאינו רוצה 

להאמין שהשני עושה את הדבר לשם שמים ויש לו נקודה טהורה.

הוא דאפסיד אנפשיה

ז. וזה גורם שהאדם גם בעצמו אינו מאמין בסוד הוא דאפסיד אנפשיה, שגם בעצמו תולה כל 
דבר שעשוה משום איזה סיבה וכוונה, ואינו מאמין בנקודת קדושה שיש בו, שזהו בחי' עמלק 

שפוגם בנקודת היחוד של איש הישראלי, ומקרר האמונה הטהורה באמונה בעצמו ותולה כל 

מעשיו באיזה נגיעה ובאיזה כוונה לגרמייהו שזהו בחי' הלישנא בישא של המן, שאמר ואת 

דתי המלך אינם עושים, דתי מלכו של עולם, שמתכוונים רק לעצמם.

כסא הכבוד

ח. והתיקון לזה הוא רק ע"י הצדיק שהוא בחי' כתר, שכמו שעמלק פוגם בהנקודה העמוקה 
כמו"כ  הכבוד,  כסא  עד  בחי'  הטובה,  ונקודתו  בקדושתו  מאמין  האדם  שאין  וגורם  ביותר, 

להיפוך הצדיק האמת מאיר הדעת בלב ישראל שיאמין בהנקודה הטובה, שהוא בחי' הקטורת 

שמאיר הנקודה הפנימית, שיאמין בנקודתו הטובה, ואז מאמין גם בכל איש ישראל שיש לו 

נקודה טהורה, ומפסיק לדבר לשון הרע על אחרים, וכש"כ על קהלות ועדות ומנהיגי ישראל, 

שכשרואה איזה מעלה ויופי אצל בני ישראל, מאמין שכל זה בא מהנקודה הקדושה והטובה 

של בני ישראל, שהצדיק מטהר את ישראל מהאבק לשון הרע.

קטורת לפני ולפנים

על שם  נקרא  בחי' מרדכי,  ולפנים, שהצדיק  לפני  ביוה"כ  בחי' הקטורת שמקטירין  וזהו  ט. 
הקטורת שמביאין ממור, שזהו בחי' הקטורת שמקטירין בחשאי בצנעה, שזהו מכפר על מכה 

רעהו בסתר, שבחי' הסתר, בחי' פגם היחוד, כמו שבארנו שזהו עיקר הפגם של הלשון הרע, 

והקטורת שהקטירו ביוה"כ היה דקה מן הדקה, בחי' אבק, שזה מכפר על אבק לשון הרע. 
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וכמוש"כ במהר"ל )בדרשותיו דרוש לשבת תשובה( ובפרק גט פשוט )ב"ב קס"ה, א'( אמר רב יהודה אמר 
רב רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע לשון הרע סלקא דעתך אלא באבק לשון הרע. 

הרע.  לשון  אבק  על  והשני  ממש  הרע  לשון  על  האחד  הכפורים,  ביום  קטורת  שני  יש  ולכך 

ולפיכך אמרו במסכת יומא )מ"ה, א'( ומלא חפניו קטרת סמים דקה דקה מן הדקה שבערב יום 

הכפורים מחזיר הקטורת למכתשת עד שהיא דקה מן הדקה. וזה, מפני כי הקטורת הנוסף ביום 

הכפורים הוא בשביל אבק לשון הרע, ולכך צריך אבק גמור שהוא על אבק לשון הרע. 

שאמרו והכל באבק לשון הרע ורצה לומר שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם להיות  ומפני 
נשמר מזה, ולכך בשאר ימות השנה אין ראוי שיהיה כפרה מיוחדת על זה. אבל ביום הכפורים 

ראוי  זה  ביום  ולכך  כמו מלאך,  עד שיהיה  את חטאו  לסלק  יש  הוא במדרגת המלאך  שאדם 

שיהיה קטורת זה לפני ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק ביום הכפורים בלבד ושם מכפר על 

החטא הזה עד שהוא טהור לגמרי כמו. 

ועי' עוד בפנים יפות )שמות ל, כג( ויש לפרש מכל אבקת רוכל ע"פ מה שפירש"י בפר' קדושים 
)יט, טז( לא תלך רכיל שבעלי לשון הרע נקראו רוכל ע"ש, ואחז"ל )ערכין טז.( שקטורת מכפר על 

לשון הרע, ועוד אחז"ל )ב"ב קסד ע"ב( וכולן בלשון הרע ס"ד אלא כולן באבק לשון הרע, והיינו 

דקאמר שהקטורת מכפר מעון אבק לשון הרע שכולן נכשלין בו, והיינו מכל אבקת רוכל, ולפי 

שכל מה שנתאחרו במדבר מ"ם שנה היה בעון מרגלים שהוא אבק לשון הרע, כענין לא רגל 

על לשונו )תהילים טו, ג( לכך אמר כשעלו מן המדבר נטהרו מחטא זה והועיל להם הקטורת לכפר 

אפילו על אבק לשון הרע.

מבואר בתיקונ"ז )מה, נה, קמה( דאבקת רוכל קאי על הצדיק, ולדברינו יבואר להפליא  וכמו"כ 
דהצדיק מתקן הרכילות והאבק לשון הרע, היינו נקודת היחוד, ע"י אבקת רוכל דקדושה, )וכבר 

הארכנו במק"א מה שמצינו אצל מרדכי רכילות דקדושה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ולדברינו יבואר שהצדיק עוסק לגלות 

נקודת היחוד והרצון הטוב שיש לכל אחד, כמוש"כ ורצוי לרוב אחיו ודובר שלום לכל זרעו(.

לעשות רצונך

י. ובאמת הצדיק בא ומתקן זוהמת הנחש הקדמוני, שהנחש אומר אומן שונא בני אומנתו ולכן 
אינו רוצה שאכלו מהעץ )כמוש"כ במדרש בר"ר פ"ח( ומזה נמשך בחי' זו אצל כל הנבראים שאינם 

מאמינים בנקודה הקדושה שלהם, ולכן הצדיק האמת שהוא נקי לגמרי מזוהמת הנחש, מאיר 

הנקודה הטובה בלב בני ישראל, שיאמין כל אחד בקדושתו, ויאמין בעצמו שרצוננו לעשות 

רצונך )ברכות יז( וכמוש"כ )תהלים מ, ט( לעשות רצונך אלקי חפצתי.
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והלכת בדרכיו

ערב פסח

בפסח על התבואה.

א. הנה אנו עומדים עכשיו בימי ערב פסח, וכל כלל ישראל עומדים ומתכוננים לקראת החג 
'המזון והתבואה'  וכל אחד מתייגע ביגיעות שונות, ישנם שמתייגעים ביגיעה אחרי  הקדוש, 

בקימחא  ההתעסקות  וממילא  התבואה,  על  נידונים  בפסח  טז.(  )ר"ה  חז"ל  שאמרו  מה  בסוד 

דפיסחא וכו', וישנם העסוקים יומם ולילה בעבודת נקיון הבית מחמץ. 

והצד השוה שיגיעים וטורחים טובא, ובימים אלה רואה כל אחד איך שצריכין במיוחד מדות 
וכו', הלא מיד מרגיש את טעותו, ומרגיש איך שנעשה לבוז  טובות, שאם אומר בבית דעות 

וצריכין  הדעת,  חלישות  והרבה  שעובר  ובזיונות  מההשפלות  טובא,  וכה"ג  הבית  בני  בעיני 

לדעת פשר העבודות האלו ומהו סודן.

ד"א קדמה לתורה

התורה  קבלת  לפני  תנדב"א( שצריכין  )ריש  לתורה  קדמה  ארץ  דדרך  חז"ל  ידוע מאמר  והנה  ב. 
לעבור מעברים שונים כמו שמצינו בתורה מה שעבר על בני ישראל מאז שיצאו ממצרים עד 

שאמרו  וכמו  התורה,  לקבל  הכנה  היה  אלו  והיסורים  המעברים  שכל  התורה,  לקבלת  שזכו 

ע"י  ואחד מהן הוא התורה שנקנה  נתן הקב"ה לישראל  )ה, א( ששלש מתנות טובות  בברכות 

יסורין.

כור הברזל

ג. ובאמת ההכנות האלו לא התחילו כשיצאו ממצרים, אלא כל הגלות שאמר הקב"ה )בראשית 
טו( לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, וכל הארבע מאות שנה הכל היו בירורים לנשמת ישראל 

שיצאו אח"כ ממצרים ושיקבלו את התורה, שכל השיעבודים והגלויות היה כמו שכ' בפסוק 

"כור הברזל", שנצטרפו בני ישראל בזיכוכים רבים עד שהגיעו ליציאת מצרים ולמתן תורה.

סוד הבירורים

ד. וזהו סוד וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים )שמות יג, יח(, שאחד מחמשה יצאו ממצרים 
והובא  א,  וי"א אחד מחמש מאות תנחומא בשלח  )ויש אומרים אחד מחמישים,  ימי אפילה  והשאר מתו בשלשלת 



-כג-    /והלכתבדרכיו

ברש"י יחזקאל כ ח( והנה צריכים להבין שכל זה היה בירורים עצומים לנשמת ישראל, שהיו בהם 

הרבה רשעים שמתו.

ויצחק ולא היו  הדברים שכמו שידוע בחז"ל על ישמעאל ועשו שהיו מזרע אברהם  וביאור 
פסולת  הרבה  היה  ממש  כן  וכמו  ויצחק,  מאברהם  שיצאו  הפסולת  שהם  ישראל,  מבני  חלק 

שהיו  ישראל  בני  רק  ונשארו  נאבדו,  אלו  וכל  מצרים,  גלות  ימי  במשך  האבות  מזרע  שיצאו 

נאמנים להש"י, והם יצאו ממצרים.

תוכחת הנביא

הגיע  )לפני שמשה  במצרים  להם  אמר  כ( שהש"י  )יחזקאל  בנביא  זה  על  נאמרו  נוראים  ופסוקים  ה. 
לגאלם( על ידי אהרן, איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו אני הוי'ה אלקיכם. 

הפסוק  אמר  וע"ז  חטא,  לידי  מביאות  שהעינים  עינים,  בשמירת  שפגמו  הרד"ק  שם  וביאר 
גלולי מצרים לא  ואת  עיניו לא השליכו  ולא אבו לשמוע אלי, איש את שקוצי  בי  וימרו  שם 

עזבו ואמר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים ופירש"י שהרשעים מתו 

בשלשת ימי אפילה שרוב של בני ישראל היו רשעים והם מתו )ורש"י מביא שם השיטות אחד מחמשים 

ואחד מחמש מאות יצאו(.

בירורי האבות

ומכל זה רואים שכמו שהיו בירורים נוראים בעשו וישמעאל, כמו"כ היו בירורים נוראים  ו. 
לא  אותם  וענו  עבדים  ג"כ  שהיו  שלמרות  ברשעותם,  מתו  האבות  זרע  של  שרובם  במצרים 

עמדו בהבירור ונאבדו לנצח, ורק מיעוט בני ישראל שלא היו רשעים זכו להגאולה והם יצאו 

ממצרים.

נבואת אהרן

ז. ובאמת בתורה לא נזכר כל זה )רק בפסוקי יחזקאל( ולכן לא רואים הרשעות שהיה שם במצרים 
שהלכו אחר הזנות והעבודה זרה )כמוש"כ המפרשים שם(, ולפי"ז צ"ב היאך באמת נגאלו האחרים 

על  כשנעיין ברש"י שם  נבדלו האחרים מאלו הרשעים שנשארו שם, אמנם  והיאך  ממצרים, 

הפסוק ואומר עליהם איש שקוצי עיניו השליכו וגו', כ' רש"י אהרן ניבא נבואה זו קודם שנגלה 

הקב"ה על משה בסנה, ובזה נבין שנבואת משה הסנה היה בשורת הגאולה, והגאולה הוא מה 

ראה  וגו'  ישראל  בני  את  וירא אלקים  כמוש"כ  ישראל  בהנקודה הטובה של  שהש"י הסתכל 

ראיתי את עני עמי וגו' ואת צעקתם שמעתי וגו'. 



-כד-

ומשה רבינו שאל והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקול, כי משה רבינו ראה שלא שמעו לנבואת 
אהרן הנ"ל, וע"ז נענש ואמר לו הש"י שהוא מדבר לשון הרע על ישראל, ובסוף כשהגיע משה 

הגואל אותם מיד נאמר ויאמן העם וישמעו, כי אז נתגלה נשמת ישראל בטהרתה, והיו כאלה 

שלא נמשכו אחר נבואת משה וכו', והם באמת היו הרשעים שמתו רח"ל, שהם היו הפסולת 

של ישראל, וכמו שהיה עשו וישמעאל כמו"כ היה ג"כ עוד פסולת שנתבררו בכל משך גלות 

מצרים.

מתחיל בגנות

אבותינו  היו  זרה  עבודה  עובדי  מתחלה  בגנות  מתחיל  חז"ל  שתקנו  במה  נכלל  זה  וכל  ח. 
ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שקרבנו המקום הוא הגאולה כנ"ל, ומתחלה היו עובדי עבודה 

זרה, ואע"ג שבפסוקים שמביאים שם בהגדה של פסח מביאים מתרח אבי אברהם, אבל באמת 

היינו בהגאולה  ועכשיו  נפש,  נדבק בהשבעים  היו הפסולת של תרח שעדיין  הרשעים שמתו 

כולם יצאו ממצרים שנתבררו לגמרי בכור הברזל ממצרים.

הצירופים ופסולת

וכל הבירור הזה היא בחי' דרך ארץ קדמה לתורה, שלפני שקבלו את התורה היו צריכין  ט. 
לעבור "כור הברזל" )דברים ד, כ( ששם נצרפו מכל הפסולת, ועיקר סוד כור הברזל ששם קבלו 

השפלות האמיתית, שעי"ז היו ראויים לקבל התורה. 

להיות  אברהם  של  בזרעו  בחר  הוא  ברוך  המקום  מצרים(  יציאת  ספור  )סדר  היום  הסדר  לשון  וזה 
לו לעם סגולה מפני שמצא אותו אהוב נאמן, כמו שכתוב )נחמיה ט', ח'( ומצאת את לבבו נאמן 

כלו  העולם  ושיתקיים  ומצוות  תורה  להם  להנחיל  בהם  ראה  הגדולה  אהבתו  ומשום  לפניך, 

בכללו על ידי שומרם התורה והמצוה. 

וקודם שיתן להם חמדת התורה וכלי שעשועיו רצה לצרפם וללבנם ולהסיר מהם כל סיג וכל 
ד', כ'( מכור הברזל,  )דברים  וכן נאמר  פסולת לזקק אותם כצורף המזקק את הכסף בתוך הכור, 

ולא די להם השעבוד והענוי אלא שבשלשת ימי אפילה מתו כל הפושעים והמורדים ופריצי 

ישראל שלא היו ראוים לקבל התורה מחוסר אמונתם בה' ובמשה עבדו, וכל הנשארים כולם 

היו מנוקים ומשופים מזוקקים ככסף מזוקק, ועכשיו מתוך היסורין שעברו עליהם וקבלו אותם 

בסבר פנים יפות כדי לקבל התורה ראוים הם לכך כמ"ש:

את העם ממצרים  בהוציאך  י"ב(  ג',  )שמות  ה'  להם משה במלאכות  היה, שכן אמר  שכך  ומנין 
תעבדון את האלהים על ההר הזה, וזה הודיע להם תחלה לראות אם יעמדו בבטחונם לקבל 



-כה-    /והלכתבדרכיו

יפות לאהבת התורה אשר הם עתידין לקבל, ובודאי שכך היה  היסורין בשמחה ובסבר פנים 

על  וישתחוו  ויקדו  וגו'  העם  ויאמן  שכתוב  וכמו  הבשורה  ועל  הענין  על  ושמחו  והאמינו 

שעתידין  אחר  עליהם  שעבר  והשעבוד  הטורח  כל  על  למפרע  ושמחו  התורה  נתינת  בשורת 

לקבל התורה, ועם קדוש כזה ראוים הם לתת להם התורה התמימה עם הרועה הנאמן שעליהם 

משה רבינו ע"ה. וזה היה סבת ירידתם למצרים להוציא הפרי הזה. 

וכפי זה נמצא שמה שנגלה המקום ברוך הוא אל אברהם אבינו ע"ה )בראשית ט"ו, י"ג( ידע תדע 
וכו' לא בא להודיע לו הצער של השעבוד דאם כן מה תועלת היה לבשר לאברהם צרת בניו 

זה  בלא  זה  אפשר  אי  כי  התורה  נתינת  בשורת  לו  הודיע  השעבוד  צרת  מתוך  אלא  וגלותם, 

כמ"ש, ורמז לו באומרו גר יהיה זרעך, כלומר, אינו דרך קיום והעמדה אלא דרך גרות בארץ 

אחרת לתועלתם לצרפם וללבנם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כלומר לתועלתם היא הגירות 

והשעבוד כי יצא משפטם לאור, ואברהם נביא היה ובודאי שנודע לו הענין כאשר היה ואם כן 

בשורה טובה היא עכ"ל.

נשמות ישראל בטהרתן

י. וכמו"כ מבואר בילקוט ראובני )בשם רזא גליא וישלח אות קכה( שכל הצרות שבאו על יעקב מדינה 
הנ"ל שעוברים  זה הוא בחי'  יעקב על עשו אחיו, שכל  יתגאה  כולם באו מטעם שלא  ויוסף 

שפלות ויסורים כדי לברר נשמות ישראל בטהרתו.

בכל דור ודור

יא. וכל זה עובר על כל אחד ואחד ובפרט בימים שלפני פסח, שעובר הרבה עניני שפלות על 
כל אחד, ובפרט בבית ישראל, שכל אחד מנוסה בקפידות שונים ומשונים, אבל צריכין לדעת 

שהכל לטובה, כיד שיתברר עי"ז נשמת ישראל, שבכל שנה ושנה בליל טו בניסן נתברר חלק 

אחר  בירור  אלה  בימים  שעוברים  מה  כל  ידי  ועל  מעל,  אלוק  חלק  ישראל  נשמת  של  נוסף, 

בירור כל אחד באופן אחר, ובפרט שנמצאים ביחד עם הילדים והב"ב הרבה שעות, וצריכין 

הרבה סבלנות, וכרגיל עושים גם הרבה טעיות וכו', ומרגיש השפלות על כל צעד ושעל. 

חג  בליל  שיקבל  להמוחין  ראוי  שיהא  ולברכה  לטובה  הוא  זה  שכל  להתחזק  הוא  והעיקר 
צירוף  אז שעברו  וכמו שהיה  ושנה,  שנה  בכל  התורה שנעשה  לקבלת  הכנה  וכמו"כ  הפסח, 

שנה  בכל  זה  וצירוף  בירור  נעשה  כן  התורה,  וקבלת  מצרים  ליציאת  שזכו  עד  צירוף  אחר 

ושנה, והעיקר הוא האמונה להאמין שכל ההשפלות וההכנעה הוא ביעור החמץ שהוא הגאוה 

המאוסה שמבערין אותו, ועי"ז זוכה להיות כלי ראוי לקבל כל הטוב המעותד לנשמתו ולנשמת 

ב"ב בבוא החגים הקדוש עלינו לטובה.



-כו-

היסורים הפרטים

)פ' צו( וזהו בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל דהיינו  וראה לשון קדשו של המאור עינים  יב. 
על הים היה קטרוג אלו ואלו היו עובדי עבודה זרה ואם כן קשה באמת איך נגאלו אך במצרים 

עשו ישראל כל הסדר בלילה כהויה כצורתה כמו שאנו עושים והיו מספרים ביציאת מצרים 

ליגאל  ובניסן עתידין  נגאלו  ובאותן החסדים שהמשיכו  יוצאים  יהיו  שהיו מאמינים שבודאי 

ובאותן החסדים  דהיינו היסורים שיש לכל אחד מישראל"  גלות פרטי  "ויש  גלות כללי  דיש 

שממשיכין בניסן עתידין ליגאל:


