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מאמרי פסח
קרבן פסח

בו נעשים ישראל לעם

דע שקרבן הפסח יש בו מעלה מיוחדת יותר מכל הקרבנות, כי בקרבן זה נעשו ישראל במצרים 
לעם, שהרי מכח הפסח הובדלו ישראל משאר המצריים ונבחרו לעם הוי' היוצאים לקבל את 

תורתו.

קרבן ציבור

בבית  הפסח  בערב  ישראל  כל  שמתאספין  ידי  על  זה  כח  ושנה  שנה  בכל  מתעורר  זה  וענין 
המקדש לשחוט הפסח ובו נעשין לעם המלך, ולכן אף שחובת הבאת קרבן הפסח הינה על כל 

יחיד ויחיד ועל כל חבורה וחבורה מ"מ זהו דין של קרבן ציבור שכל ישראל מחוייבים להביאו 

בזמן מסוים זה של ערב פסח מחצות ולמעלה, וכמו שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות )הקדמת 

הרמב"ם לסדר קדשים( "והמין הרביעי קרבן יחיד דומה לקרבן ציבור והוא קרבן פסח ששוחט כל 

אחד ביום י"ד בניסן כמו שביארנו בתחילת פסחים".

שורש לכל דיני הציבור

ט:(,  )מגילה  זמן  להם  קרבנות הציבור הקבוע  ככל  דינו  יחיד אלא  קרב בבמת  אין הפסח  ולכן 
עוד אלא שבקרבן  ולא  יחידים,  ידי  ומוספין של הציבור אף שבא על  כי הוא כקרבן תמידין 

הפסח יש מעלה מיוחדת בדין ציבור שבו שאין בשאר דיני ציבור, והוא: שבקרבן הפסח נעשין 

ישראל לציבור, וממילא כל מה שמתאספין העם בבית המקדש הינו בכדי שיחול עליהם שם 

של האומה הישראלית וממילא מתוך כך יש להם דיני ציבור אף בכל דיני התורה. כי בפסח 

הוא הזמן שבו נבחרין ישראל להיות לעם ה' ונחלתו ]ועיין בהערהא[.

קרבן אחד במלובש בקרבנות הרבה

שהתהוות שם האומה הישראלית נעשית באסיפת ישראל להקריב את הפסח, ומשם  ונמצא 
שכל  "מלמד  מב.(  )קידושין  בגמרא  שאמרו  וזהו  התורה,  דיני  כל  לגבי  ציבור  דין  עליהם  באה 

ישראל ראוין לצאת בפסח אחד" כי באמת עיקר צורת הקרבת קרבן הפסח הינו באופן שכל 

א ועיין בלשון התוספות )ברכות יד. בד"ה ימים(, שכתב בזה"ל "לאו דוקא יחיד אלא אפילו צבור קורא יחיד כיון שאין כל 

ישראל ביחד כמו שהיו בשחיטת פסחים בי"ד בניסן". 
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)פסחים עו:( ואין בקרבן  ישראל מביאין קרבן אחד גדול, אלא מכיון שה"פסח עיקרו לאכילה" 

אחד כזית לכל אחד ואחד ממילא מביאין קרבנות הרבה, אולם בזה שמביאים את הקרבנות 

הנועלין עצמן בשערי העזרה להקריב  וישראל  נא.(, באופן של קהל עדה  )יומא  האלו בכנופיא 

יחד את קרבנותיהם באופן של )משלי יד כח( "ברוב עם הדרת מלך" ממילא נעשים כולם בחטיבה 

אחת לעם ה', והרי הם כאילו הם מקריבין פסח אחד.

למה נגרע בפסח דייקא

 - רחוקה  ובדרך  טמאין  שהיו  ישראל  בני  שצעקו  ז(  ט  )במדבר  מצינו  פסח  בקרבן  דייקא  ולכן 

"למה נגרע" כי מכיון שאז נבחרים ישראל לעם הוי', ממילא שם באה עיקר הזעקה למה נגרע 

מלהיות בכלל עם הוי' מחמת הטומאה וכו'.

איסור ההוצאה משום דבעינן מקום

ולכן באמת מצינו בפסח דין מיוחד שנאכל בחבורות ויש איסור של "הוצאה" ממקום החבורה, 

די  לא  אחד,  במקום  הסועדים  חבורות  ששני  ס"ל  ב(  ק"פ  )הלכות  שהרמב"ם  אלא  עוד  ולא 

שמחזירין פניהם זה מזה, אלא דבעינן היקף מחיצה סביב כל חבורה, וביארו בזה האחרונים 

)נתיב בינה – מצוות ח"א, מצוה טו( דזה משום דבעינן שם "מקום" לאכילת הפסח, ולהנ"ל יובן דמכיון 

שבקרבן הפסח נעשים ישראל לעם, ממילא הם צריכים באותו מעמד להיות בתורת מקום שבו 

הם שוכנים.

אין עם ללא מקום

נוהגים  ושם  המלך  שולט  ששם  מקום  להם  שיהיה  לבלי  עם  על  ימלוך  שמלך  שייך  אין  כי 

כל  זה  וע"י  מושל  הוא  ושם  מקום  איזה  המלך  ידי שכובש  על  באה  מלוכה  כל  כי  גזירותיו, 

דייקא  נוהג  הפסח  דין  דעיקר  קי"ל  באמת  ולכן  תחתיו,  נמצאים  שלטונו  במקום  היושבים 

בארץ ישראל, ולא עוד אלא רק לאחר כיבוש וחילוק, כמבואר בשיטות הראשונים )עיין רש"י 

ב רמב"ם הלכות קרבן פסח )פ"ט ה"ג( "שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף שנאמר 

מן הבשר חוצה מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את 

פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים".
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עה"ת להלן, ותוס' בקידושיןג( בזה. )וע"ע בתוספות בפסחיםד בהא דמי שאין לו קרקע דפטור 

מחובת הפסח וכבר דנו באחרונים האם זה מדיני הפסח או מדיני עליה לרגל, ולדברינו יובן 

שיש בפסח דין מיוחד של מקום השייך לעצם חלות הפסח, ודי בזה(.

תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ

וכלשון הכתוב )שמות יב כה( "והיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם 
זו בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר  את העבודה הזאת", וברש"י שם "תלה הכתוב מצוה 

אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור", ולהנ"ל היינו משום שרק בארץ ישראל 

מתבטא זה שישראל הינם לעם, וממילא מתחייבים בקרבן הפסח שעל ידו נעשים לעם, אבל 

כל עוד שלא נכנסו לארץ אינן צורה של עם ללא מקום. וע"ע במשך חכמה )שמות ט ה( שהעיר 

שהמקום היחיד בתורה שכתוב בו "אזרח הארץ" הינו רק בפסח, וזה מורה ככל הנ"ל.

ערלות המעכבת בפסח

ובזה יובן גם הא שערל אסור באכילת  הפסח, ולא אלא שמילת בניו ועבדיו מעכבת באכילתו, 
וכן טבילת אמהותיו לשם עבדות מעכבת את הבעלים לאכול בפסח, כי בזה שעדיין לא סרה 

הערלה מבניו ועדיין לא טבלו אמהותיו נמצא שעדיין יש בה תלויים בו מעכב ומפריע לחלות 

שם "ישראל" ולכן אף אשה שאינה חייבת למול את בנה, מ"מ ערלת בנה מעכבתה מלאכול 

ג תוספות )קידושין לז:(,הואיל ונאמרה ביאה בתורה סתם - בפ' בהעלותך על בחדש הראשון פי' רש"י דפרשה שבראש הספר 

לא נאמרה עד אייר למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו 

ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד וא"ת ולמה לא הקריבו וי"ל דסבירא להו כתנא דהכא דאמר שכ"מ שנאמר ביאה 

אינו אלא אחר ירושה וישיבה ובפסח נאמר ביאה וא"ת א"כ היאך הקריבו גם פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי יהושע קודם 

שנכבשה ונחלקה הארץ וי"ל שעשו ע"פ הדיבור 

וא"ת כיון שמן הדין לא היה להם לעשות מה גנות היה להם וי"ל דהיינו גנותם שנשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה מפני עון 

מרגלים ולפיכך לא נצטוו ואם היו זוכים ליכנס לארץ מיד היו מצווים מיד עוד י"ל דס"ל כי האי תנא דאמר דביאה הכתוב גבי 

תפילין משמע עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ וכן משמע ביאה דכתיב גבי פסח וא"ת א"כ למה לא עשו כי אם פסח אחד 

וי"ל לפי שהיו רובם ערלים וכתיב )שמות יב( כל ערל לא יאכל בו והיינו גנותם ומ"מ אינם חוטאים במה שלא עשו אותו דהא 

ערל אסור באכילת פסח וא"ת למה לא מלו לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר לפי שהיו נזופים 

בעון מרגלים וכן משמע במסכת חגיגה )דף ו.(:

ד תוספות פסחים )ג:(,  מאליה מי קספו לך - אע"ג דגדי אין אליתו קריבה רוב פסחיהם היה טלה או שמא הגיד לו ורבי יהודה 

בן בתירא שלא עלה לרגל י"ל שלא היה לו קרקע או זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפסח כמו מראיה ש

ה משך חכמה על במדבר )ט יד(, חקה אחת כו' ולגר ולאזרח הארץ - בכל התורה כתוב אזרח לבדו, רק גבי פסח כתוב אזרח 

הארץ. נראה עפ"י שיטת רבותינו בתוס' )פסחים ג: ד"ה מאליה( דכל מי שאין לו קרקע פטור מעשות הפסח. ובזה אמרתי מה 

דנסתפקו בני בתירא )פסחים סו( אם פסח דוחה שבת, ולא פשטו מפסח מדבר, משום דבפסח מדבר לא היו יכולים להפקיר 

קרקע שלהם, דחזרה ביובל הבא, ואין זה הפקר מפקיע קנין הגוף של המפקיר, ועדיין מחוייב בראי' ובפסח דלא יחמוד איש 

ארצך )שמות לד, כד ע' פסחים ח:(, אבל בבית שני, שלא נהגה יובל מן התורה הואיל ואין כל יושביה עליה )ערכין לב:( וא"כ 

יכולים להפקיר קרקעות ויהיו פטורים מפסח, סד"א דלא דחי' שבת, כדברי הר"ד דייטש בתשו' חתם סופר אורח חיים קכ"ד. 

יעו"ש.
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בפסח משום שערלתו מעכבתה )רמב"ם קר"פ פ"ה הל' ה'(, מחמת שיש בזרעה ערלה המונעת מחלות 

שם ישראל הנעשית על ידי הפסח.

אנו רואים ג"כ שדייקא על מילה הובטחה הארץ לאברהם אבינו, ולהנ"ל היינו כי בזה  ולכן 
נעשים ישראל מצויינים באות ברית להיות לעם הוי' בגופם וממילא כשנעשים לעם ראוי להיות 

להם ארץ, וזה מקבלים ישראל בפסח.

ונכרת מעמיו

ולכן זה שאינו מביא קרבן פסח הרי הוא חייב כרת, כי בזה שאינו משתתף עם אסיפת עם הוי' 
הרי הוא כורת עצמו מהם, וממילא זהו ג"כ עונשו על זה, כי זמן הבאת הפסח הינו הזמן שבו 

נעשים עם הוי' לעם, וממילא חמור כ"כ זה שאינו משתתף בזה, שבזה הרי הוא כורת עצמו 

מכל העם.

גר המתגייר

הו"א שגר המתגייר  דברי המכילתא שיש  את  ו(  מח  יב  )שמות  רש"י  יובן מה שהביא  ובזה 
באמצע  פסח  קרבן  מביא  שאינו  מיוחד  מלימוד  וילפינן  השנה,  באמצע  אף  פסח  קרבן  יביא 

השנה, ולהנ"ל יובן ביותר שמכיון שבקרבן הפסח נעשים ישראל לעם ממילא הוא אמינא שכל 

הצטרפותו של גוי המתגייר תהיה מותנית בהבאתו קרבן פסח.

ו רש"י שמות )יב מח(, ועשה פסח - יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד תלמוד לומר והיה כאזרח הארץ מה אזרח בארבעה 
עשר אף גר בארבעה עשר:
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מאמר מקום אכילת הפסח

פרק א' - מלמד שהמקום גורם

קביעות מקום אכילת הפסח

הנה בכל קרבן וקרבן יש בו דינים של מקום שבו הוא נאכל, דקדשי קדשים נאכלים רק לפנים 
מקומן  איזהו  במשנת  כמפורש  ירושלים  העיר  בכל  נאכלין  קלים  קדשים  ואילו  הקלעים,  מן 

של זבחים, אולם בקרבן פסח ישנו חידוש דין נוסף לגבי מקום אכילת הפסח, והוא המבואר 

ברמב"ם )בפרק ט' מהלכות ק"פ ז(, ששני חבורות האוכלות את הפסח, הרי הם מחזירין פניהם 

אלו מאלו, ולא עוד אלא שעושין מחיצה ביניהם, והמוציא בשר מן המחיצה של חבורתו הרי 

הוא עובר בלא תעשה של )שמות יב טו( "לא תוציא מן הבשר מן הבית חוצה" דחוצה הייינו מן 

המחיצה.

מקום החבורה הינו כמקום חדש לאכילת קדשים

והוא: שהמקום שבני החבורה קבעו עצמם לאכול את הפסח  נפלא,  נאמר חידוש  זה  ובדין 
להוציא משם  איסור  חל  וממילא  הפסח  לאכילת  נקבע  בלבדו  הוא  חדש שרק  למקום  נעשה 

מבשר הקרבן, והרי הוא כאילו מקום נוסף לאכילת קדשים חוץ ממה שאנו יודעים בכלליות 

שיש עזרה וירושלים, ודין זה אומר דרשוני.

ממשיכים את קדושת העזרה לחוץ

ולכאורה, הכוונה בזה הינה שמכיון שכל ישראל נאספין ונועלין עצמן בשעת זביחת הפסח 
בעזרה, בשלשת הכיתות, הרי הם ממשיכים את קדושת מקום העזרה אל מקום שקבעו להם 

לאכילת פסחיהם, כל חבורה וחבורה במקומה הקבוע לה, ולכן כשמוציא הבשר משם הרי זה 

כאילו הוציאו ממקום שיש בו מקדושת העזרה.

מכיון שנעשים לעם בפסח ממילא ניתן להם מקום

ובפרט לפי מה שכבר כתבנו )במאמר קרבן פסח( שבזמן שחיטת הפסח שבו מתאספין כל ישראל 
בזמן אחד בעזרה, אז נעשים ישראל לעם, וממילא כיון שנעשין לעם ממילא ניתן להם מקום 

ז רמב"ם הלכות קרבן פסח )פ"ט ה"ג(, "שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף שנאמר 

מן הבשר חוצה מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את 

פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים".



-מ-

גרים  ובו  מקום שבו שליטת המלוכה  ללא  ועם  מלוכה  שייך  אין  דהלא  לאומה,  כראוי  חדש 

נתיניה. )וע"ע בהערה ח(.

תיחום הבתים בדם הפסח

שזה היה כבר בפסח מצרים שנמשכה קדושת ירושלים אל בתיהם של ישראל שהיו  ובאמת 
שבני  עה"ת  בפירושם  השלם  התוספות  בעלי  שכתבו  מה  כעין  )וזה  ט,  יונתן  תרגום  ועי'  הפסח,  בדם  מצוינים 

בזה שסימנו את בתיהם בדם  כי  נשרים שהביאום להתם(,  כנפי  ידי  על  בירושלים  גם אכלו את פסח מצרים  ישראל 

הפסח והוזהרו שלא לצאת מן הבתים חוצה, בכדי שלא המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף נעשו 

בתיהם בקדושת ארץ ישראל וירושלים, ונעשו משקופי ומזוזות דלתותיהם כמזבחות כמבואר 

במכילתא )פרשת בא י(, וזה נעשה בכל שנה ושנה שממשיכים את קדושת ירושלים אל מקום 

קביעת בני החבורה לאכול את פסחיהם.

רצועה היוצאת לגושן

]וזה על דרך שמצינו בש"ך עה"ת יא שכתב שבגושן שבו ישבו ישראל במצרים נמשכה רצועה 
מארץ ישראל, וכן להיפך במקום תפלתם של הישמעאלים בהר הבית ישנה רצועה של היפך 

ח וכל זה לשיטת ר' יהודה, אבל ר' שמעון )פסחים פו:( ס"ל שהקובע בקרבן פסח הוא השה שאין לאכלו בב' חבורות, אבל 

בני קרבן זה יכולין לאכלו בב' מקומות כי לדידיה עיקר הביטוי של מלכות ה' מתבטאת ב'שה' שאין לחלקו אלא לאכלו יחד 

עם כל מנויו, ואכלב"ז.

ט תרגום יונתן )שמות יט ד(, אתון חמיתון מה די עבדית למצראי וטענית יתכון על עננין הי כעל גדפי נשרין מן פילוסין ואובילית 

יתכון לאתר בית מוקדשא למעבד תמן פסחא ובההוא ליליא אתיבית יתכון לפילוסין ומתמן קריבית יתכון לאולפן אורייתי:

י מכילתא בא )פרשה יא(, והגעתם אל המשקוף. שומע אני אם הקדים זה לזה לא יצא ת"ל ונתנו על שתי המזוזות וגו' הא אם 

הקדים זה לזה יצא. נמצינו למדי' שלשה מזבחות היו לאבותינו המשקוף ושתי מזוזות וכו':

יאש"ך עה"ת )בראשית מו יח(, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. שלחו לפנות עבודה זרה מאותו מקום, 

ולמוד הוא לפנות עבודה זרה שהרי שרף עבודה זרה בעגלות ששלח פרעה שהיה בהם עבודה זרה, ומה שאמרו ז"ל )בראשית 

רבה צ"ה, ג'( לפנות לו מקום לבית המדרש נדרש ממה שאמר שתי פעמים לפניו, ושלחו לפי שהוא גבור ויכריחם על כורחם 

לפי שהביאו עמהם שטר מתנה שנתן פרעה ארץ גושן לשרה במתנה, ולזה אמר וישבת בארץ גושן בארץ יש לך ישובין בה, 

הזכירו שיביא עמו שטרי המתנה, וכן גשנה במילואו גימ"ל שי"ן נו"ן ה"א גימטריא משטרו שהיא כתובה בשטרו, גם משטרו 

שהוא הקב"ה הוא בארץ גושן, כי במצרים נאמר )שמות י"ב, י"ב( ועברתי דרך העברה, אבל בארץ גושן היה לו ישוב לפי 

שמשטרו שם שעולה בה רצועה מארץ ישראל, גשן בא"ת ב"ש בגימטריא ארי לזה שלח ארי, ולזה אמר פרעה כי טוב כל ארץ 

מצרים לכם הוא, גשנה במספר קטן טוב והיא מיטב הארץ ששם מושב בני מלכים וישראל בני מלכים, גשן באלב"ם גנ"י לפי 

שהיו שם גנות ופרדסים כדי שיטעו שם ארזים להוליכם עמהם במדבר לעשות מהם משכן, וכמה דאת אמר )שיר השירים ח', 

ה'( תחת התפוח וגו' אל גינת אגוז וגו':

 ש"ך )בראשית ב ז( ובזה תוכל להבין איך מקום השכינה מצומצם בין בדי הארון לפני ולפנים מקום שאפילו כהן גדול לא היה 

נכנס אלא פעם אחת בשנה אחר כמה טבילות וקידושין ואחר כמה תפילות שהיו ישראל מתפללים עליו, איך עתה הוא בית 

תורפה של ישמעאלים בית תורפה שלהם אלא שנתקפלה ירושלים וגברה עליה קליפה של שאר ארצות, ואפשר לומר שבקיפול 

ארצות באה שום רצועה מארם עד שבנו שם בית התורפה שלהם והם חושבים שבנו בירושלים והם מכזבים, וכן הוא אומר 

)ישעיה נ"ד, ב'( הרחיבי מקום אוהלך:
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וזה ג"כ סוד קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות הנקראים   – וכו'  הקדושה ועליה הם שוכנים 

מקדש מעט שבהם נמשך ומאיר קדושת המקדש[.

חסד נעורייך אהבת כלולותייך

הינו בבחינת דם בתולים שבו  ועל שני המזוזות  בזה שדם הפסח שהוזה על המשקוף  והבן 

למי  ברית  וכורתת  לכלי  נעשית  היא  הרי  הבתולים  קריעת  כמו שבכח  כי  לעם,  ישראל  נעשו 

שעשאה כך )סנהדרין כא.:(, כמו כן נעשו ישראל לעם הוי' מכח קביעותם במקומות בתיהם בליל 

הפסח, ובזה נעשו לכלי בכריתת ברית לקבל עליהם בהמשך את עול התורה והמצוות וללכת 

אחריו במדבר בארץ לא זרועה שזה בחינת מסירות נפשה של האשה להיות עושה רצון בעלה.

אלא למנויו

כי כח הקביעות בבית ובחבורה של מנויים, הוא: שבזה משעבדים ישראל את עצמם להקב"ה 

)יומא  שציוום על הפסח, להיות לו כאשה לבעלה, כי אשה הינה בית לבעלה, וכלשון הגמרא 

ב.( "ביתו זו אשתו" וזה בסוד שבביאה ראשונה הרי הוא בא אל הבית שהיא מייחדת לו, לפי 

מידתו, ובזה היא עושה רצון בעלה, כמבואר וד"ל(.

מקום המזבח

ולכן יש למשקוף ולמזוזות דייקא את מעלת מקום המזבח )מכילתא הנ"ל( שהוא מקום יצירתו של 

יב(, כי דייקא במקום יצירתו של אדם שם הוא המקום שבו הוא  אדם )רמב"ם הלכות ביה"ב 

נעשה לכלי, כי בזה נשלמת יצירתו להיותו אדם השלם ולא כפלג גופא.

בחצי הלילה דייקא

וזהו ג"כ סוד "חצות הלילה" שבו נחלק הלילה לב' חלקים, בבחינת הפיכת הגולם לכלי על 

ידי חצייתו, וד"ל, וזהו שסוד הייחוד הינו דייקא בחצות הלילה. 

יב רמב"ם )ביהב"ח פ"ב(, )א( המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם שנאמר זה מזבח לעולה לישראל 

ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר 

המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי: )ב( ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה 

המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא 

המזבח שהקריב עליו קין והבל ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא:
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זיווגא עילאה

יג( שהזיווג נאסר בליל הפסח מחמת שבליל זה נעשה  סוד מה שכתב האריז"ל )שעה"כ  וזה 
זיווגא עילאה שלא על ידינו, וזה הכל בסוד דם הפסח שהוא בבחינת עשיית עם ישראל לכלי, 

במקום הצירים והדלתות.

פרק ב' - הכח לחדש מקום
מהו מקום

והנה עיקר המשמעות של מקום, הינו מציאות שבו יכולה להתגלות מלכות ה', ומכיון שזהו 
הוא  שבהם  עולמות  עולמות  שהם  מקומות  מקומות  ה'  עשה  לכן  כולה  הבריאה  כל  תכלית 

גילוי  יתברך, משא"כ מה שאינו בר  ונתגלית מלכותו  ניכרת  מתגלה בכל מיני אופנים, ובהם 

אינו בתורת מקום, אלא הוא למעלה מן המקום )כמבואר בדרושי חסידות לרוב(, ולכן הצמצום הראשון 

כולם  העלמות  כל  להתגלות  אח"כ  יכולין  ובו  המקום  של  השורש  שהוא  הפנוי  החלל  הינו 

באשר הם.

הסנהדרין הינם כח המלוכה

כי  המזבח,  אצל  שמקומם  הסנהדרין  מכח  בא   - העולם  בזה  מקום  לחדש  הכח  שעיקר  ודע 
הסנהדרין הינם עיקר כח הביטוי של מלכות הוי', בזה שהם שופטים ומנהיגים את העם על פי 

חוקי המלוכה שהם חוקי התורה, והעובר או הממרה את פיהם נידון במלקות ובמיתה וכיוצא 

בזה, מפני שבהמראת פי הדיינים הרי הוא ממרה את פי ה' הבא ומתגלה על ידיהם.

אצל המזבח

מקומם אצל המזבח דייקא, כי מקום המזבח הינו המקום המיוחד ביותר בכל הבריאה  ולכן 
ואברהם  קרבנותיהם,  את  ונח  הראשון  אדם  הקריבו  ובו  האדם,  נברא  שמשם  בהיות  כולה, 

אבינו עקד שם את יצחק בנו, כי זהו המקום שבו עיקר הגילוי של מציאות ה'בעולם, כי משם 

יג שעה"כ דרושי הפסח )דרוש ג'(,  "גם בזה תבין מ"ש בס"ה בפ' אמור כי בליל פסח הוא זיווגא עילאה מסטרא דלעילא 

ולא מסטרא דילן. והענין הוא כי בשאר הי"ט נכנסין המוחין בסדר המדרגות בטבעם ולכן נעשה הזווג העליון ע"י בתפלותינו 

ומעשינו אבל בליל פסח הוגדל ז"א שלא כדרך טבע כי לא היה יכולת בידינו ע"י תפלתינו להגדילו ברגע אחד תכלית ההגדלה 

ואין זה אלא ברחמי המאציל יתברך אשר הפליג חסדו ברחמיו לעשות נס הגדול ההוא שלא כדרך טבע ולא נעשה ע"י אלא 

מאליו. ובזה תבין ענין איסור הזווג בליל פסח משא"כ בשאר הי"ט שהותר הזווג אלינו ואדרבה יש חיוב מצות עונה יען כי 

ע"י התחתו' נעשה אז הזווג העליון אבל בליל פסח שאין הזווג העליון נעשה ע"י נאסר לנו הזווג התחתון. ודע כי ראיתי אנשי 

מעשה נוהגים לעסוק בתורה כל ליל פסח עד הבוקר וכמש"כ מעשה בר"א ור"א בן עזריא שהיו מספרים ביצ"מ כל אותו הלילה 

כו'".
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הוגבל עפרו של האדם שתפקידו להמליך את הקב"ה על כל הבריאה כולה מכח דעת אלוקית 

אשר בו בהיותו כדמותו וכצלמו יתברך.

וממילא במקום זה בסמוך למזבח, יושבים הסנהדרין בלשכת הגזית, וקובעים את מלכות הוי' 
על ידי חוקי התורה שהם מנהיגים איתם את הנהגת העם ואת קביעות הזמנים וכו'.

מלמד שהמקום גורם

הגדול  דין  בית  פי  את  שהמרה  זה  על  מיתה  החייב  ממרא  שזקן  יד(  )רמב"ם  מצינו  ולכן 
שבירושלים, זה רק כשהמרה את פיהם בשעה שישבו בלשכת הגזית אך אם מצאן אבי פאגי 

ועלית אל המקום  יז ח( "וקמת  )דברים  ]דהיינו חוץ מלשכת הגזית[ אינו חייב דילפינן מהכתוב 

– מלמד שהמקום גורם" הרי לנו עד כמה כח הסנהדרין מאוחד עם המקום שבו הם יושבים 

בלשכת הגזית אצל המזבח.

עיקר כח הסנהדרין מתבטא בקידוש החודש

תחילת ועיקר כוחם של הסנהדרין הוא בזה שהם קובעים את קידוש החודש ועל ידם  והנה 
נקבעים מועדי ישראל ועל ידם נקבעים חוקי הטבע כדאיתא בירושלמי לגבי בתולים של בת 

שלש הנקבעים לפי קידוש החודש של בית דין, ולכן מיד כשבחר ה' את ישראל לעם להוציאם 

ממצרים מיד נתן להם את הכח לקבוע ראשי חדשים, כי בזה הם ניכרים כעם הוי' המגלים את 

מלכותו והנהגתו יתברך שנמסרה בידם.

בשלש חבורות ובשלשים איש

ומכח קביעת זמן ראש חודש ניסן שהוא ראש חדשים, ממילא נקבע לפי זה זמן שחיטת הפסח, 
ומעתה יובן שהרבה מדיני הפסח סובבים על הוראת כחם של הסנהדרין שהם המציינים את 

ישראל לעם, ולכן קבעה התורה שהפסח נשחט בשלשה חבורות דייקא שהם כנגד 'קהל עדה 

וישראל' ששרשם בכח ההכרעה של בית דין הבנויה דייקא משלשה דיינים טו.

יד רמב"ם הלכות ממרים )פ"ג ה"ז(, מצאן חוץ למקומן והמרה עליהן פטור שנאמר וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום 

גורם לו מיתה וכל אלו וכיוצא בהן שהן פטורין מן המיתה יש לבית דין הגדול לנדותם ולהפרישן ולהכותן ולמנען מללמד כפי 

מה שיראה להן שהדבר צריך לכך: 

טו רמב"ם )קר"פ פ"א הל' ט-יא( הפסח נשחט בשלש כתות שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל קהל ועדה וישראל 

ואין פוחתין משלשים בני אדם בכל כת וכת: היו הכל חמשים נכנסים בתחלה שלשים ושוחטין ויוצאים עשרה ונכנסין עשרה 

וחוזרין ויוצאין עשרה ונכנסין עשרה: היו פחות מחמשים אין שוחטין את הפסח לכתחלה ואם שחטו כשר ואם שחטו כולן 

בבת אחת כשר כיצד נשחט נכנסה הכת הראשונה עד שתתמלא העזרה ונועלין דלתות העזרה ומתחילין לשחוט את פסחיהן 

וכל זמן שהן שוחטין ומקריבין קוראים הלויים את ההלל אם גמרו ההלל ועדיין לא שלמה הכת מלהקריב שונים ואם שנו ולא 

שלמו להקריב משלשין ומעולם לא שלשו:
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ולכן גם כל חבורה חייבת להיות לכל הפחות משלשים איש, כי כך ישנם שלשה ציבורים של 
ישראל  וממילא מתגלים  ובזה מתגלה שלימות כח המשפט שהוא בשלשה,  עשרה מישראל, 

כעם הוי', המונהגים על פי הנהגת בית דין.

חידוש המקום שבשחיטת הפסח מכח הבית דין

ומעתה יובן שדייקא מכח הבית דין המתגלה באסיפת בני ישראל, ובשלשת כיתותיהם, משם 
לאכילת  בני החבורות שקבעו עצמם  קביעותם של  אל מקום  קדושת העזרה  נמשך הכח של 

כי מכיון שבהקרבת הפסח מתגלה  פסחיהם, עד כדי שאסור להוציא משם את הבשר חוצה, 

נמשך  שזה  "מקום"  של  חדש  כח  להם  נמשך  ממילא  לעם,  ישראל  של  היבחרותם  ומתחדש 

להם למקום אכילת פסחיהם.

הבית דין מוסיפין על העיר והעזרה

גם כן מכח הבית דין, כי על מקום הסנהדרין מצינו שהקפידה התורה שלא יצאו משם,  וזה 
דהיינו שאסור לכל הבית דין לצאת מקומם רק בשביל תוספת על העיר ועל העזרות שאז יוצאין 

כל הבית דין של שבעים ואחד ומסבבים העיר בשני חלות תודה וכו', ]ויש מ"ד דס"ל שאף 

למדידת העיר אצל חלל שצריך להביא עליו עגלה ערופה יוצאים כל הבית דין[, הרי לנו שבכח 

גם כאן בפסח שמתגלה כח כלליות  ולכן  והעזרה,  יש כח להוסיף על העיר  דייקא  דין  הבית 

העם המתבטא בבית דין ממילא ניתן כח להמשיך קדושת מקום חדש לאכילת הפסחים, שזה 

בבחינת הוספה על העזרה.

המקום אשר יבחר בליל הבחירה

ומכיון שבליל הפסח נבחרו ישראל לעם, לכן נקבע המקום שנמשך להם מהעזרה, כל חבורה 
וחבורה לפי המקום שבחרו להם לקבוע אותו לאכילת פסחיהם.
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בדיקת חמץ

בדיקה ילפינן מחיפוש

וילפינן לה בגמרא מהא  דייקא בדיקה לאור הנר,  ז:( בבדיקת חמץ דבעינן  )פסחים  מצינו  הנה 
דבדיקת חמץ היינו חיפוש וחיפוש עבדינן רק בנר, והנה ענין החיפוש הוא לבדוק אף במקומות 

שאין מגיעין אליהם כל השנה, ומ"מ בליל בדיקת חמץ אנו מצווין לבדוק מקומות אלו אולי 

יש שם פירורי חמץ.

חיפוש היינו חפשיות וחירות

וחירות,  מלשון חפשיות  היינו  טז( מחדש שחיפוש  ער"ה  תורה  קמה  )ליקו"מ  רביה"ק  והנה 
כח  את  לו  שאין  דהיינו  בבריאה  הנסתרים  הדברים  את  רואה  האדם  שאין  עוד  שכל  והיינו 

החיפוש, הרי הוא כעבד שאין לו באמת בעלות על שום דבר, כי כל מה שרואה הינו מן השפה 

על שום  לו בעלות אמיתית  הרי שאין  פנימיותו  ואת  סוד הדבר  לו את  ומחמת שאין  ולחוץ, 

דבר, אלא שהיום זה אצלו ומחר כשילך וישוב אל עפרו, הרי שאין זה בידו ככל ועיקר. 

החירות אצל המחפש והיודע סוד

משא"כ זה הזוכה להיות רואה בגנזיא דמלכא הוא באמת בן חורין שהבריאה מונהגת על ידו 
בהיותה יודע רזי סודותיה ורזי הנהגתה, ובעלותו הינה באמת בעלות אמיתית ונצחית מחמת 

שיודע את פנימיות הדברים, ולכן אף דברים שאינו ברשותו מצד קניני ממונו הרי הוא שולט 

בהם מחמת היותו יודע סודם, כמבואר למבין.

ונמצא שדייקא זה שהוא בר חיפוש ויש לו כח לראות את המקומות המכוסים, וממילא יש לו 
כח לראות בגנזי המלך, לכן הוא הוא החפשי והבר חורין.

טז ליקו"מ )תורה ער"ה( "דע שכל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד. וכשנסתלק האדם, אם היא נשמה גדולה שהיא 

יקרה מאד בעיני השם יתברך, אזי נותנין לה להיות מחפש בגנזיא דמלכא, שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך, וזהו 

תכלית כל תענוגי עולם הבא, ולחיפוש צריכין נרות, כמו שאמרו רז"ל )פסחים י: (: 'שחיפוש בנרות', ולמדו מפסוק: "נר ה' 

נשמת אדם חופש כל חדרי בטן".

והנרות נעשין מן המצוות כנ"ל, בבחינת: "נר מצוה" )משלי ו(. ואצל אלו הנרות, מחפשת הנשמה אחר ההסתלקות בגנזיא 

החיפוש  בחינת  היינו  'חפשי'.  קנא:(.  )שבת  המצות'  מן  חפשי  נעשה  אדם  'כיון שמת  חפשי"  "במתים  בחינת  וזה  דמלכא, 

שנעשה מן המצוות, כי המצוות הם נרות שעל ידם החיפוש כנ"ל: אבל יש צדיק שממית עצמו בחייו, וגם בעודו בחיים הוא 

מחפש בגנזי אביו" עכל"ק.
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מכח החיפוש שבבדיקה יוצאים לחירות עולם

ובזה יובן לנו הא דדייקא אור לארבעה עשר קודם ליל הפסח שבו אנו יוצאין לחירות עולם 
משעבוד מצרים, הרי שניתן לנו כח של "חיפוש" בבדיקת החמץ הנקראת חיפוש, ובזה ניתן 

היכן  נפשו  בבדקי  ולחפש  והנעלמים  המכוסים  המקומות  אל  להיכנס  ויהודי  יהודי  לכל  כח 

יש בחורין ובסדקים פירורי חמץ, שבסתם ימות השנה אינם נרגשים ואינם נראים לעין, ועי"ז 

יזכה שיפתחו לו שערי חכמה לראות בטוב הארץ בעין הרוחנית ולהכיר על כל דבר ודבר את 

מלכותו יתברך ואת דבר ה' המחייהו ובזה יהיה בר חורין אמיתי שאין עליו אלא עול מלכות 

שמים.

החיפוש שבמכת חושך

ושורש לזה היה ג"כ בצאת ישראל ממצרים, שקודם מכת בכורות לקו מצריים במכת חושך 
י כג( "ולכל בני ישראל  )שמות  ואז האיר לבני ישראל "אור הגנוז" וכמו שמעיד עליהם הכתוב 

זכו אח"כ לקחת את  ועי"ז  ואז חיפשו בכל המטמוניות של המצריים,  היה אור במושבותם" 

כל רכושם להוציאו ממצרים, כמו שהובטחו בברית בין הבתרים )בראשית טו יד( "ואחרי כן יצאו 

ברכוש גדול". 

מכח החיפוש בחושך יצאו לחופש בבכורות

ולהנ"ל יש בזה סוד נפלא, והוא: שבאמת בכח החיפוש שניתן להם במכת חושך, כבר בזה 
גופא התחיל כח חירותם, כי דייקא הבן חורין הוא זה שיכול להיכנס גם המקומות המכוסים 

ולחפש בגנזים ובמטמוניות, וממילא כשם שניתן להם למטה כח זה כמו"כ ניתן להם בנשמתם 

כח זה לחפש בגנזי הבריאה ולהכיר במלכותו יתברך, וממילא זכו מיד אח"כ במכת בכורות 

לצאת לחירות עולם משעבוד מצרים.

בדיקת חמץ כדוגמת החיפוש שבמכת חושך

ודוגמת זה יש לנו כהיום הזה, שבליל בדיקת חמץ אנו מחפשים בחורין ובסדקים, שזה כח 
פנימי של חירות שניתן לנו לפתוח עיניים עוורות, ואזי אנו מוכנין לצאת לחירות בליל הפסח 

ולמחרתו )שמות יב נא( "בעצם היום הזה" לקראת בואינו אל הר סיני ששם נשמע את קול ה' )שמות 

כ ב( "אנכי ה' אלוקיך". 

******


