
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
מאמר הפסח והמרור  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד





-ה-    /המרורוהפיח-המתקתהמרירותבהתהלותחלקיהתורהשלאישהישראלי

המרור והפסח - המתקת המרירות בהתגלות חלקי 
התורה של איש הישראלי

"ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו" )שמות יב, ח(.

מרור בלא פסח אינו מצוה שנאמר על מצות ומרורים יאכלהו )רמב"ם קרבן פסח 
פ"ח ה"ב(.

קצוות הפכיים

הנה על פניו אין לך שני קצוות הפכיים יותר מהפסח והמרור. דזה הראשון מבטא את תכלית 
ההטבה והחסד הנגלה והנראה שזכו לה ישראל בעת היציאה לחירות, בעוד שמרור זה "על 

שום שמררו המצרים את חיי אבותינו וכו'", דכל כולו על שם המרירות והקושי. ונמצא שאף 

שנראה  הזה  החיבור  פשר  מהו  לשאול  מקום  היה  כאחד  לאוכלם  בעלמא  מצוה  היתה  אם 

וכל שכן אם כן שיש לתמוה בראותנו כנ"ל שמרור בלא פסח  כצירוף של מין בשאינו מינו. 

לכאורה  אינו אלא במקום שמבטא  דכיצד אפשר שכל החיוב של המרירות  כלל,  אינו מצוה 

את ההיפך, במקום הפסח שמעורר כנ"ל את הטוב והחסד הברור באופן היותר נפלא. ובאמת 

כעין זה יש לשאול על מצות אכילת מצה מצד עצמה, דמחד גיסא המצה מבטאת לחם עוני 

של עבדים, ומאידך עונים עליה דברים הרבה, וכמבואר בספה"ק כל ענינה בלחם ומים שלא 

התערב בהם גורם מחמיץ, בחינה של עצם מציאות הטוב בטהרתה )והגם שהספרים דברו משאלה זו, 

ואף המהלך הכללי שנביא יראה בתחילתו ככיוון שדובר בו, לא נכפול את הדברים אלא בשביל דבר שנתחדש בו )וסוף סוף יועילו 

בעזרתו ית' האותיות למי שיחפוץ לחיות עם הדברים(.

יש לישראל גם עבר של תורה

שבעת ההתגלות של השי"ת בסנה שאל משה רבינו "מי אנכי וכו' וכי אוציא את בני  מצינו 
את  תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך  המענה  בא  זה  ועל  יב(,  ג,  )שמות  ממצרים"  ישראל 

האלקים על ההר הזה", דפירש בו רש"י ז"ל "וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים 

דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף ג' חדשים שיצאו 

עתידי.  ענין  היתר  להצילם  להם  שעמדה  התורה  שזכות  משמע  דבפשטות  והיינו  ממצרים". 

דבאותה עת היו מעורטלים מכל שייכות לתורה, אלא שהחשיב להם השי"ת את מה ש"עתידים 

לקבל את התורה על ההר הזה".
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ע"פ פנימיות המכוון בזה הוא לא שיש להם עתיד, אלא שיש להם עבר. דהגם שכתוב  ברם 
"תעבדון על ההר הזה" בלשון עתיד, הפירוש הוא שעתיד להודע שכל מה שעבר עליהם בכלל 

ובפרט הוא חלקי תורה. דהנה כידוע אותיות 'ישראל' הם ראשי התיבות של יש ששים רבוא 

אותיות לתורה. וכלפי הנ"ל דבר זה מלמד שאין הכוונה שהשי"ת החשיב לישראל את העבר 

ותרגם אותו לתשלום אור תורה שהתחדש לאחר מכן. אלא שבעומק אורייתא וישראל חד נינהו 

)זהר הקדוש עג.(, דכל יהודי משתייך מצד עצם מהותו לאותיות התורה. וממילא הגם שבאתגליא 

לא ניתנה התורה אלא לאחר מכן, באמת היתה קיימת קודם לכן בערך פנימי - בעצם המציאות 

של ישראל שצופנים במהותם את כל האותיות והצירופים.

אותיות וצירופים מבולבלים

ולקרב הדבר נזכיר מתורת רבינו ז"ל )קה קמא(: "כי בכל אדם יש בו חלק מכלליות כל העולמות 
וצירופים, ובכל מה שהוא מדבק את עצמו, לשם הוא מקשר חלקו. וכשהוא הולך אחר שרירות 

ומתבלבלים  ושלום,  חס  אחרא  לסטרא  והצרופים  והאותיות  חלקו  מקשר  הוא  ותאותו  לבו 

האותיות והצירופים והדעת גם כן מתבלבל, והוא גלות השכינה וכו', כי ע"י העוונות נתגרשין 

גלות  בחינת  וזה  נשמתו  שורש  כפי  העולמות  שבכל  והצרופים  האותיות  חלקי  ממקומם 

השכינה, וע"י זה אין הדעת מיושב כנ"ל וכו'", ע"כ.

דהגם שיש להרחיב בקשר הפנימי שבין התורה הנפלאה הזו לסוגיא דידן, לא נקח כעת אלא 
את הידיעה שכל יהודי כפי שורש נשמתו, תלויים בו בודאי עולמות ואותיות וצירופים. אלא 

כאן  דיש  והצרופים".  האותיות  ש"מתבלבלים  היא  המשמעות  השכינה,  גלות  יש  שכאשר 

אלא  בהוויתם,  חקוקה  התורה  מציאות  שכל  ישראל  נשמות  את  אורייתא,  של  השורשים  את 

של  בגילוי  וחסר  הדעת  בלבול  נעשה  כנ"ל  ממילא  מכונם,  על  אינם  וצירופיהם  שהאותיות 

התורה כפי שהיא בסדר התיקון.

כור הברזל שמצרף אותיות

והנפק"מ בידיעה זו, בהבנה שעצם מציאות התורה היתה מונחת אצל ישראל וכל מה שעבר 
עליהם, היא ההסתכלות על בשורת "תעבדון את האלקים על ההר הזה". דכיון שיודעים שהיו 

אלא בשורה של  נחסרה  מבינים שלא  מבולבלים,  אלא שהיו  תורה  ושורשי  אותיות  במצרים 

של  מהלך  כאן  שיש  להודיע  בו,  לראות  שחפץ  מה  לקראת  עולמו  את  שמנהיג  הבירה  בעל 

תיקון שהולך ונבנה.

והיינו דהגם שגלות השכינה מתבטאת בגוון גלוי של ערפול הדעת ובלבול באותיות התורה - 
ובמצבם של ישראל )כל יהודי ויהודי(, מכל מקום כאשר הודיע השי"ת שלכל מה שהיה יש תרגום 
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התגלה  כאשר  וצירופים.  סדרים  בה  שיש  דאצילות  תורה  השראת  שבו  התיקון  בעולם  ברור 

שיש כאן מהלך פנימי שכל מהותו "תעבדון את האלקים על ההר הזה", התברר שדיקא ב"כור 

הברזל" במצרים נצטרפו ונזדקקו כל אותם צירופים מתוקנים של תורה. ונמצא אם כן שהגלות 

שעברה על כך וכך יהודים במצרים שהיו כנגד כך וכך אותיות בתורה, היא שהתגלתה אח"כ 

כך כפרשת השבת )לדוגמא(, והיסורים והבירורים של קבוצה אחרת הם שהיוו את הבסיס לכבד 

את אביך וכו', וכן על זה הדרך. דהיות והמהות של ישראל היא תורה, לכך ההנהגה האלקית 

בגלות נוגעת ברובד היותר פנימי של "להוסיף עליהם גרים", והיינו לגאול את חלקי התורה 

ממסך ההסתרה השורה על האותיות - על הנשמות, ולברר בכור הברזל את סדר התיקון של 

אורייתא, כל אחד כפי חלקו וכפי האופן שבו עבר באמונה את מעברי הגלות.

כל אחד מגלה חלק התורה שהתברר בו בעבר במצרים

וכמו  בסיני,  למשה  עקרו  ניתן  שלא  הדורות  במשך  שהתחדש  בתורה  דבר  לך  אין  והנה 
ותיק  תלמיד  שעתיד  מה  כל   - שבע"פ  תורה  לגבי  והן  שבכתב  תורה  לגבי  הן  חז"ל  שאמרו 

מצרים  שם  על  נקראות  הגלויות  שכל  העובדה  את  עינינו  לנגד  נשים  כאשר  וממילא  לחדש. 

)שהיא הראשונה(, ונזכר בכך שלא את אבותינו בלבד גאל אלא אף אותנו )דכל נשמות ישראל היו בבירור 

של כור הברזל במצרים(, נכיר בעומק המציאות: מה הפירוש שיהודי מחדש בתורה. דבהנ"ל נמצא 

עבר מה שעבר  כך שהוא בעצמו  על  הוא  הוא  אות  תורה,  יהודי שמגלה  אימת שנראה  שכל 

במצרים, קושי מסוים שע"י שעבר אותו כראוי )כפי בחינתו(, גרם לכך שהאותיות יתלבנו ויזדככו 

בכור הברזל, להיותם מצטרפים בסדר הראוי לפי חלקו ושורש נשמתו. והיינו דמלבד שהצטרף 

את  שלו,  המסוים  הצירוף  את  הדבר  הוליד  תורה,  מתן  של  הכללי  הגילוי  של  לבסיס  הדבר 

העולם  אל  שב  בהיותו  שנים  אלפי  אחרי  שהתגלה  כפי  המיוחדת,  תורתו  של  ונתיב  השביל 

לגלות מה פעל, מה "יצר" בבירורי גלותו כבר אז.

עיקר הבירור הוא בנסיונות האמונה

את  נקדים  נביאם,  בטרם  אך  הידועים,  הקדוש  הזהר  בדברי  נמצא  הנ"ל  הדברים  יסוד  והנה 
דברי רבי מענדלי ויטעבסקר זי"ע )פרשת וירא( שיפתחו שער אל דבר המתחדש בסוגיא זו. דעיין 

שם שביאר שהגם שישנם מיני קשיים ויסורים ונסיונות שונים, עיקר הקושי שבו נבחן האדם 

וכגון  פשר,  לה  אין  שלכאורה  הקושיא  במקום  והיינו  האמונה,  אל  הנוגעים  בנסיונות  הוא 

אברהם אבינו שלא הרהר אחר מדותיו ית' למרות שנאמרו לו על פניו דברים מהופכים, ודברים 

שנראה היה בשעתו שלא התקיימו. "כלל דמלתא עיקר הנסיונות הם באמונה, כמאמר 'לנסותך 

לדעת את אשר בלבבך', וכל הנסיונות שהיו לאברהם אבינו ע"ה היו על דרך זה, כמו הרעב, 

שאמר בתחילה 'לך לך' ואח"כ מתדמה שינוי רצון בהביאו רעב למקום זה כפרש"י ז"ל )בראשית 
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יב, י( וכן כולם. אבל נסיון המסירות נפש עבורו ית' אחרי הידיעה כי הוא הבורא ית' הוא אמר 

אם  ית',  לו  יאבה  לא  ומי  ישמע  לא  מי  ית',  עבורו  ולזבוח עצמו  נפשו  צוה למסור  הוא  ויהי 

אמנם גם הוא נסיון אבל לא לפי ערך אבותינו הקדושים וכו'. ולכן לא הוזכרו בתורה הנסיונות 

הנז"ל וכו'. 

כי התורה לעולם עומדת ונוהג בכל דור ובכל אדם ע"י הסתכלותו והתבוננותו במעשה הכתוב 
בתורה מדותיו ית' והנהגתו בעולם השפל בחכמה העליונה ליתן טהור מטמא ומרע טוב. וכל 

הגבורות הם חסדים והכל אל מקום אחד הולך, ושורש כולם רצונו הפשוט באמונתו הפשוטה 

התהום  עד  נוקב  זו  באמונה  שהרי  בחסדים,  הגבורות  כל  מתמתקים  ובזה  והחזקה.  הגדולה 

ומשלב כל המדות ליחד לאחד, ומשם מתברך ונשפע אמונתו ית' החזקה ואח"כ מבין דבריו 

)כב, יב( כפרש"י ז"ל.  ית' בהתגלות שאינם מהופכים, כמו שהשיב השי"ת לאברהם אבינו שם 

)לשונו  שבים"  קטן  ושלשל  השפל  עולם  עד  העולמות  כל  מתברכים  ממילא  הברכות  וממקור 

הקדוש שם(.

נסיון הגרוע ומר ממות וזביחה

"פתח  וגו'":  אליו  "וירא  הפסוק  על  א(  )וירא  התנחומא  את  הביא  בפתיחת המאמר שם  והנה 
ר"י נפחא כתיב מזבח אדמה תעשה לי והעלית עליו וכו', אדם עושה מזבח וזובח עליו עולות 

ושלמים נאמר בו בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך', אברהם אבינו שזבח 

את עצמו לא כל שכן, זהו שנאמר 'וירא אליו ה'" )והביא קושית המפרשים, מדוע מתייחס נסיון העקדה לאברהם 

ולא ליצחק, וכן מדוע לא הוזכר בכתוב הנסיון של אור כשדים(.

ולכך אחרי שהאריך וכתב הנ"ל, סיים ואמר: "וזהו פתיחת ר"י נפחא שאמר בכל המקום אשר 
אזכיר את שמי ה'. כידוע שמלת 'שם' הוא נוקבא ושכינה )זהר ח"ג ערה:(, ומלת אזכיר הוא לשון 

אליך  'אבא  בחסדים,  והגבורות  בזכר  הנוק'  השמות  שמתייחדים  המקום  בכל  ופירושו  זכר. 

וברכתיך', ברכה והשפעה בהשגה והגשמיות ממילא מתברך. ומה שהזכיר לשון אברהם שזבח 

את עצמו, הוא פירוש נסיון האמונה הנ"ל הגרוע ומר ממות וזביחה. וזהו שאמר 'וירא אליו ה'' 

בהתגלות והבנת קצת דרכיו ית'".

התורה הנפלאה של אותם אלו שדילגו באמונה על הקושיות

והנה מלבד שדברים אלו נצרכים בשביל המכוון שיתבאר להלן, מאירים הם מצד עצמם, ולכך 
לא נמנענו מלהביאם באריכות הלשון. ומכל מקום המורם מדבריו הוא שכל מיני יסורים, אף 

כאלו הנוגעים למסירות נפש ממש, אינם משתוים עם עיקר הקושי שאינו אלא במקום בירורי 

האמונה, ובפרט באותם מקומות שבהם יש כביכול קושיא על הנהגת הבורא ית' שנראית על 
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פניו כמהופכת, וכגון אברהם אבינו שהיה נראה אצלו שינוי רצון. ואמנם כאשר יתנסה האדם 

חסדים  של  ההפכיות  עם  שיתמודד  אחרי  וזביחה",  ממות  ומר  "הגרוע  הזה  האמונה  בנסיון 

יזכה דיקא בזה ל"וירא אליו ה'", להתגלות מסוימת "והבנת  ונוק', "אזכיר" ו"שמי"(,  )דכר  וגבורות 

קצת דרכיו" )לשונו שם(.

וכאשר נשוב אל היסוד שפתחנו בו, לדעת שכל גילויי התורה בכלל ובפרט מושרשים בבירור 
כל  ונסדרו מתוך מה שעבר על  נתקנו  כור הברזל במצרים, באופן שכל צירופי האותיות  של 

נוסיף כעת   - )כפי בחינתו(  נזדכך ביסורים וכמה זכה לצלוח כראוי את הקושי  ויחיד, כמה  יחיד 

ונבין. דבהנ"ל יובן דאם כי אין לך אנחה שהולכת לאיבוד, וכל צער ויסורים שעברו על ישראל 

נתבררו בודאי )לבסוף( כחלק מסוים בתורה, אות או צירוף )בסוד יש ששם אותיות לתורה(. מכל מקום 

מסוימת  הנהגה  תחת  שרבצו  אלו  אותם  האמונה,  בירור  בקושי  בגלות  שהתנסו  אלה  אותם 

)שיש בהם קושי "הגרוע ממות ומר מזביחה"(, הם אלו שהולידו מתוך  שעוררה אי אלו קושיות וספיקות 

כך את חלקי התורה המופלאים שכפי שורשם כל הגילוי שלהם מלא בבירור קושיות שהינם 

"מרפסן אגרא". 

ומבוכות  קושיות  של  בגלות  דמרירות,  במרירות  אלו  נשמות  היו  ונתונים  דהיות  והיינו 
הפשוטה  האמונה  ע"י  הכל  את  עברו  ואעפ"כ   - פתורים  בלתי  הפכיים  ומצבים  ופליאות 

היו  דאם  זה.  כעין  הוא  אף  היה  בתורה  שחלקם  זכו  לכך  ית'.  מדותיו  אחר  להרהר  לבלתי   -

)ועוררו ממילא  אופן  ביניהם בשום  היה לקשר  נטולי פשר שאי אפשר  בענינים  בגלותם  מוקפים 

קושיות וכו'(, היה ממילא כח באמונה שהאמינו לגלות לאחר מכן את פנימיות התהוות הצירופים 

שנעשתה בבחינה שכזו. דאלו הם הנשמות שלא רק שבמשך הדורות היה רב חילם בתורה, 

הרחוקים.  ולקרב  פליאות  וליישב  בזה  זה  ולטוחנן  הרים  לעקור  תורתם  בכח  אלא שהתיחדו 

דכל זה מבטא את דברי הפרי הארץ הנ"ל שמי שמיחד את ההפכיות של החסדים והגבורות 

ע"י אמונה פשוטה, הוא דיקא זה שזוכה ל"הבנת קצת דרכיו", והיינו בהנ"ל חלקי תורה שיש 

בהם הבנה בטוב טעם ודעת וחריפות וכו' ]באופן כזה שכל הרואה משתומם על הכח לגלגל 

את כל התורה מכאן לכאן, וליישב ולפתור ולתרץ. והמשכיל יודע שזה הבר דעת שפותח הכל, 

פשוטה,  באמונה  הקושיות  על  ודילג  מצרים  בגלות  אף  שהאריך  הסבלן  התמים  באמת  הוא 

למסור נפשו במקום המרירות הזו שאין כדוגמתה וכנ"ל[.

נרצה להדגים את הרעיון הנ"ל במה שניתן להצביע עליו נאמר כך. דהנה זכינו לכך  וכאשר 
ותירצו  שהקשו  התוספות  בעלי  של  תורה  של  ומתן  במשא  מלאות  שבידינו  הש"ס  שסוגיות 

והעירו ויישבו. ואמנם אם כי בכלליות ניתן לומר שהסגנון שלהם הוא בדרך של קושיא ותירוץ 

משם לכאן, אי אפשר לומר על כל תוספות "מרפסן אגרא". אלא יש פה ושם קטעים שבולטים 

וישובים  וקישורים  קושיות  בפלאות של  גועש  והכל  כמרקחה,  נעשית שם  התורה  בכך שכל 
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שעוברים דרך ים התורה מכאן לכאן, באופן שעם קצת זכות הנפש אי אפשר שלא להשתומם 

מכח התורה המופלא שמיחד את הכל למקשה אחת שיש בה לבסוף פשר. ובהנ"ל נוכל לומר 

שאלו שחידשו את החלקים האלו בתורה, הם אותם נשמות שבעת שהיו בגלות מצרים התנסו 

במרירות הקושיות ובירורי האמונה הקשים, דממילא כיון שזכו ל"דרך אמונה בחרתי" )תהלים 

אותיות  את  לטובה  לצרף  זכו  והמבוכות,  הסתירות  בים  לעמוד  שיכל  היחיד  לדבר  ל(,  קיט, 

ביטויים  וכיוצא בהם  וקישור,  והרקבה, הרחקה  פירוק  וטחינתם,  התורה באופן עקירת הרים 

של קושיות "מרפסן אגרא" )על ההנהגה( שעברו בשתיקה. מרירויות קשות שנמתקו באמונה.

תורתו של רבינו תם

וכלפי זה נדגיש נקודה שאם כי הינה פשוטה, מחשש לטעות יש צורך לאומרה. דיש להבין 
מהווה  שכזה  דבר  שכל  ולומר  ופלפול,  חריפות  של  סוג  מכל  להתפעל  בהנ"ל  הכוונה  שאין 

בדברי  ושוב  שוב  מצינו  דהרי  מצרים.  בגלות  למחדש  שהיה  נכון  אמונה  בירור  על  עדות 

הראשונים והאחרונים שהרחיקו פעמים רבות את החריפות שכל כולה ענין של כשרון והברקה 

שרואים  וכפי  הבל,  של  מפלפולים  שנטולה  והישרות  הפשיטות  את  והעדיפו  גרידא,  שכלית 

שהמהרש"ל  ר"ת  של  תורתו  כדוגמת  לתורה  בהנ"ל  הכוונה  אלא  הראשונים.  בתורת  בד"כ 

הפליג במעלתו על פני יתר הראשונים, והעלה על נס את כחו לגלגל את כל התורה באופן נפלא 

כולה  סולת  תורתם  שכל  הראשונים  בתורת  שמדובר  כיון  זו,  דבבחינה   .)?( ורע  אח  לו  שאין 

נקיה של ישרות וחתירה לאמיתה של תורה, יש בהתגלות הנפלאה של המשא ומתן שמקרב 

את הרחוקים ומיישב וכו' להעיד על בחינה הנ"ל. לדעת שהנה לך נשמה שכבר הוכיחה את 

כעת  לחדש  שזוכה  פלא  אין  דלכך  בו,  ועמדה  הקשה  האמונה  נסיון  של  הברזל  בכור  עצמה 

כאלו צירופים, כאלו פלאות של תורה.

"וימררו" - דא קושיא

וכעת נביא את דברי הזהר הקדוש )שמביאים תמיד( בענין היות בירור השעבוד - בירור של תורה: 
"...ואי עבר על אורייתא אשתקין ממרירו דאילנא דרע וכו' וכל איברין וכו' אתמר בהון )שמות 

א, יד( 'וימררו את חייהם וגו'' במרירו דמרה, ולגבי איברין קדישין דגופא דאינון מסטרא דטוב, 

דא אמרו  בגוונא  וגו''.  מים ממרה  יכלו לשתות  ולא  'ויבאו מרתה  כג(  טו,  )שמות  עלייהו אתמר 

'ובלבנים'  'וימררו את חייהם בעבודה קשה', בקושיא, 'בחומר', בקל וחומר,  מארי מתניתין, 

בלבון הלכתא, 'ובכל עבודה בשדה' דא ברייתא, את כל עבודתם וגו'' דא משנה. אם תייבין 

בתיובתא אתמר בהון )שם טו, כה( 'ויורהו ה' עץ' דא עץ חיים, וביה 'וימתקו המים', ודא משה 

משיח דאתמר ביה 'ומטה האלקים בידי' וכו'" )ח"א כז. ועיין ת"ז תיקון כח(.
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כל  היות  והוא  לעיל,  בו  שפתחנו  הידוע  היסוד  הוא  אלו  הדברים  בפשטות  המתגלה  דהנה 

"יש  וכמתבקש מענינים של אלה שנאמר בהם  בירורים של תורה,  ישראל  בירורי הגלות של 

הכללית  ההסתכלות  מלבד  ברם  ממש.  תורה  בעסקי  דמדובר  לתורה",  אותיות  רבוא  ששים 

הזו אפשר להבחין אף בנקודה שהוספנו להדגיש ע"פ דברי הפרי הארץ, והיא שעקר הקושי, 

- במקום בירור  וממילא עיקר ההולדה של צירופי תורה נפלאים, היא דיקא במקום הקושיא 

האמונה שנתקלים בו במה שנראה )חס ושלום( כהנהגה שאינה ראויה, או כהפכיות שאין להולמה.

ואעפ"כ  הגלות,  מרירות  בכלליות  מכונים  מצרים  בגלות  שהיו  והיסורים  הקשיים  כל  דהרי 

רואים שהדרוש המסוים של "וימררו את חייהם" הוא "דא קושיא", מה שמורה על דברי הפרי 

הארץ הנ"ל. דמה שהוא באמת "מר ממות ומזביחה" הוא מקום בירור האמונה, מקום הקושיא 

וההפכיות. ]כל זה מלבד עצם הדבר שמאמר זה בנוי על ענין המרירות של "ויבאו מרתה ולא 

יכלו לשתות מים" )"מרתה" דיקא(, דעל זה המשיך כנ"ל ואמר "כגוונא דא אמרו מארי מתניתין 

'וימררו את חייהם וכו''"[.

להחזיר את הצירופים למקומם ע"י אמונה וע"י תורה

והנה הבאנו לעיל את דברי רבינו ז"ל שרואים מהם שגם בגלות יש אותיות התורה אלא שהינם 

מבולבלים, דכפי לשונו "הצירופים נדחו בעוונותיו למקום שנדחו ונתגרשו ממקומם שע"י זה 

לא היה הדעת מיושב וכו', כי ע"י העוונות נתגרשין ממקומם חלקי האותיות והצירופים שבכל 

העולמות כפי שורש נשמתו וזה בחינת גלות השכינה וע"י זה אין הדעת מיושב ומחמת זה אין 

יכול לעורר רחמים כנ"ל".

ועיין שם שכתב אח"כ: "וצריך לעשות תשובה ועקר התשובה הוא ע"י התורה, שהיא עניה 

שנתרחקו  והצירופים  האותיות  כל  זה  ע"י  ומקשר  ומקרב  אחר,  במקום  ועשירה  במקומה 

ממקומם, ומשיב כולם למקומם ]ואז הדעת מיושב וזוכה לעורר רחמים[.

אחרי  שהבאנו,  דכפי  האמור.  ביסוד  ולהבחין  הנ"ל  הקדוש  הזהר  לדברי  זאת  לקשר  ויש 

תייבין  "אם  כתוב:  וכו',  הלכתא  וליבון  וחומר  וקל  קשיא  של  הבירורים  מסוד  שם  שדיברו 

בתיובתא אתמר בהון 'ויורהו ה' עץ' ודא עץ חיים וביה וימתקו המים". דנמצא שאותה בחינת 

תשובה שרבינו ז"ל משייך להצטרפות האותיות ע"י לימוד שמקשר חלקי תורה רחוקים, הזהר 

הקדוש משייך למה שהיה במרה, דהיתה שם מרירות שנתקנה ע"י השלכת עץ החיים שהמתיק 

את הכל, מה שיקרא בהנ"ל גילוי הצירוף המבורר לאור.
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שצריך  המרירות  עיקר  הקשה,  הבירור  עיקר  הארץ,  הפרי  שהאריך  דכפי  בהנ"ל  והיינו 

להמתיקה באמונה פשוטה, הוא במקום המבוכות והקושיות, במקום הגילויים ההפכיים שאי 

אפשר לעבור אותם אלא ע"י אמונה. דדיקא ע"י שעוברים באלו המקומות באמונה תמימה, 

לסבול באריכות אף את ההפכיות וקושי ההנהגה שנראה כדברים שאי אפשר להולמם, זוכים 

ע"י זה ל"וירא אליו ה'", להתגלות ו"הבנת קצת דרכיו ית'" )לשון הפרי הארץ(, והיינו כנ"ל תרגום 

של בירור האמונה לגילוי חלקי תורה וצירופי אותיות.

וזהו אם כן שרבינו ז"ל דיבר על תשובה שהביטוי שלה הוא החזרת צירופי האותיות באופן 

של לימוד שמחבר את הרחוקים, והזהר הקדוש דיבר על תשובה שענינה "וירהו ה' עץ וימתקו 

המים", ענין המיתוק שהיה במרה. דהרי מלבד שהשם 'מרה' מורה על בירור המרירות היותר 

קשה, והיינו כנ"ל הנסיונות במקום הקושיא וההפכיות. מלבד זאת עצם הדבר שהתגלה שם 

 ,)?( זו ממש. דכדאיתא בחז"ל העץ שהורהו השי"ת להשליך למים היה עץ מר  היה בבחינה 

דבר שע"פ הסדר הרגיל אמור לקלקל עוד יותר. וממילא אם בתחילה היו העם צמאים, אך ללא 

יצא  וסתירות, בעת השלכת העץ המר אל המים היה רגע קושיא, מקום לשאול איך  קושיות 

מכאן טוב )והרי המיתוק הנרצה והשלכת עץ מר הינם שני הפכים(. אלא שדיקא מחמת כן, דנכנסו כנ"ל לעיקר 

באמונתם  זכו  זה  ע"י  דיקא  לחברם,  אפשר  אי  שלכאורה  הפכיים  קצוות  בה  שיש  המרירות 

)כפי הבחינה השייכת בעת ההיא( לגלות את התכללות החסדים והגבורות ע"י אחד יחיד ומיוחד, מה 

שהביטוי שלו )בתרגום לחלקי תורה( הוא תורה שהמאפיין שלה הוא "עניים במקום אחד ועשירים 

במקום אחר", והיינו צירופים חדשים שנגזרים מתוך חלקים הרחוקים זה מזה, אותיות שרק מי 

שבירר זאת תחילה באמונה יכול לקרבם זה אל זה מכאלו קצוות.

התורה מסמיכה את התגלות מקצת הפרשיות לענין הנסיון

ויורהו ה' עץ וישלך אל  זה נבא להבין את סיפא דקרא, דאחרי שכתוב "ויצעק אל ה'  ובכל 

ז"ל:  נסהו", דכתב רש"י  ושם  ומשפט  לו חק  וימתקו המים", מסיים הפסוק "שם שם  המים 

אדומה  ופרה  שבת  בהם,  שיתעסקו  תורה  של  פרשיות  מקצת  להם  נתן  במרה   - לו'  שם  'שם 

ודינין )סנהדרין מ(. 'ושם נסהו' - לעם וראה קשי ערפן שלא נמלכו במשה בלשון יפה בקש עלינו 

החק  שימת  את  התורה  שחיברה  במה  וצ"ב  נתלוננו".  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה  רחמים 

ומשפט לענין הנסיון, דלכאורה מהו הקשר בין מה שנתן להם שם מקצת פרשיות של תורה 

לבין הנסיון שהיה להם להאריך אף ולא להתלונן בעת הקושי. ומלבד זאת צ"ב בגופו של ענין, 

להבין מדוע נתגלו דיקא כאן מקצת פרשיות של תורה )בשונה מעיקרה של תורה שניתנה אח"כ בסיני(.
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"ברחמים גדולים אקבצך"

אל המכוון נביא תחילה את תחילת התורה הנ"ל )שדיבר בה רבינו ז"ל מצירוף התורה ע"י לימוד  ולגשת 

שמקרב בין הקצוות הרחוקים, בחינת תשובה שמשיבה את הדעת ומעוררת את הרחמנות(: "הנה העולם צריכין רחמים 

גדולים הן ברוחניות והן גשמי, וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא. והרחמים הוא 

לעין כל, כמו שכתוב 'לא רחוקה היא ולא בשמים וגו''. והנה איתא בזהר )נשא קלז:( 'אית רחמים 

ואית רחמים. אית רחמים פשוטים דזעיר אנפין, ואית רחמים גדולים דעתיקא סתימאה, כמו 

)והם לעין  'וברחמים גדולים אקבצך'". ועיין שם שהמשיך שהגם שאנו צריכים רחמים  שכתוב 

כל(, אין מי שיודע בעוונותינו גדולת הבורא ית' לעורר בזה את הרחמים כראוי, ולכך צריכים 

שהשי"ת בעצמו יתפלל כביכול )בבחינת "ושמחתים בבית תפלתי"(, וזה נעשה ע"י שכנגד בלבול התורה 

ואותיותיה בגלות, שב לחבר בתורה האותיות למקומם, וללמוד באופן שמצרף את הרחוקים 

ומעמיד הדעת ]דממילא אפשר לרחם עליו ומן השמים מתגלים רחמים גדולים[.

הנקראת  התפארת  בחינת  דאמצעיתא,  עמודא  בבחינת  היא  הקדושה  התורה  כידוע  דהנה 

רחמים. ובבחינה זו של היות התורה בבחינת רחמים, יש את ההבחנה שה'רחמים גדולים' הם 

בבחינת י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והיינו שורשי התורה הנפלאים שמקשרים בהם את 

כל אותיות התורה בצירופים, לקבץ אות מכאן ואות משם ולארוג גילויי תורה שכוללים את כל 

הקצוות וההפכים.

"לעין  הם  שהרחמים  דבריו  בתחילת  ז"ל  רבינו  שנקט  במה  פנימי  ביאור  ליתן  יש  זה  וע"פ 

כל" בהטעימו הדבר בכתוב "לא רחוקה היא, לא בשמים וגו'", פסוק שמדבר על התורה )עיין 

בראשונים(. דהנה כפי שפתחנו המאמר, עומק האמירה של "תעבדון אתה אלקים על ההר הזה" 

היא שהתורה כבר נמצאת, ספוגה בכל המציאות של ישראל ומה שמתרחש עמם. אלא שמחמת 

טשטוש הגלות יש כביכול פיזור של האותיות ובלבול הצירופים, דלכך צריך לשוב ולגאול את 

התורה ולהאירה בצירוף הנכון המקבץ את הקצוות, לגלות שהכל מקשה אחת של 'אורייתא 

וישראל', ואין הדברים רחוקים באמת. דלזה כנ"ל יקרא גאולה.

בסוד  עיקרה  וגו'",  היא  רחוקה  "לא  של  הבחינה  כל",  "לעין  שם  שהרחמים  נבין  זה  ולפי 

יודעים לומר שכבר במצרים היה בירור של תורה, מכל  הרחמים הגדולים. דהגם שבכלליות 

שם  דרק  תורה,  במתן  אלא  היה  לא  בפועל  התורה  של  הגילוי  הפשוט,  הרובד  כלפי  מקום 

היו  לכן  ]וקודם  ולימודים  וצירופים מסודרים שנתקבצו לכדי פרשיות  ג"ן סדרים  ראו בחוש 

האותיות עדיין מפוזרות, היו הצירופים רחוקים זה מזה[.
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גדולים אקבצך". דפירושו של  שורש הרחמים הגדולים הוא בפסוק הנ"ל של "ברחמים  אך 
דבר הוא שמאחר ונוגעים כנ"ל לשורשי התורה, למפתחות שמאפשרים לקשר ולקבץ ולהראות 

שבאמת הכל אחד )ואין האותיות רחוקות באמת זו מזו(, לכך אפשר בהמשכתם לברר את בחינת הגאולה 

כמו  ורחוקים  מבולבלים  הצירופים  שאין  היא",  רחוקה  ש"לא  בכך  להווכח  "אקבצך",  של 

שהיה נדמה קודם לכן, וממילא גם שאין צורך להמתין ל"מתן תורה" )גלוי( בעתיד ]שהרי יש 

 - הרחוקים  מהקצוות  האותיות  קיבוץ  מבין  הנגזרת  גאולה  תורת  של  שורשי  גילוי  כבר  כאן 

"ברחמים גדולים אקבצך"[.

לעמוד בנסיון האמונה ולעורר גילויי תורה מוקדמים

וע"פ זה נתחיל להבין שאם מצינו שנתגלו במרה מקצת פרשיות של תורה )עוד בטרם מתן תורה(, 
מציאות  התגלות  שם.  שהיתה  אקבצך"  גדולים  "ברחמים  של  מסוימת  בחינה  על  הוא  אות 

התורה "לעין כל", דבר שנעשה כנ"ל כשמקשרים את הצירופים ההפכיים מהקצוות ומגלים 

שבאמת "לא רחוקה היא", שכבר אפשר לגלות "קיבוץ" מתוקן - צירוף של תורה.

יתיישב גם הדקדוק  זו דיקא אז,  נאריך קצת לבאר מדוע התגלתה בחינה  עוד בטרם  ומילא 
הנ"ל, מדוע כרכה התורה את שימת החק ומשפט ל"שם נסהו", לנסיון שהיה להם שם במקום 

המרירות. דהרי רואים כנ"ל שהנסיון שם לא היה בגדר יסורים וקשיים בעלמא, אלא בבחינת 

מה שהוא "מר ממות וזביחה", והיינו בירורי הקושיות על ההנהגה, מקום שיכולה להתעורר 

בו )חס ושלום( תרעומת פנימית על ההנהגה )ובפרט כאשר יש לכאורה "קושיא אמיתית", כגון דבר הפכי שאי אפשר 

להולמו בשכל אנושי כלל(, דזהו כנ"ל שהיה שם בירור דיקא ע"י השלכת עץ מר לתוך המים, לגלות 

את יסוד האמונה הפשוטה שממתיק הכל ומאפשר לדלג על הכל, לגלות שבאורח פלא ממתיק 

הבורא ית' מר במר.

ומאחר ונתבאר שהנסיון שבו צריך לדלג באמונה ולחבר את ההפכים )הקושיות(, הוא שמולידה 
ממילא  מובן  לחברם(,  שאין  היה  )שנראה  הרחוקים  הקצוות  את  ומאחדת  שמקבצת  תורה  )כדוגמתו( 

)מוקדמים(  לגילויי תורה  ומשפט",  לו חק  נסהו" שייכת באמת ל"שם שם  "ושם  שהבחינה של 

בסוד "ברחמים גדולים אקבצך".

אין מרור בלי פסח

נקדים  זה,  במקום  דיקא  מתגלה  הנ"ל  בבחינה  המים  מרירות  המתקת  היות  את  להבין  וכדי 
להעמיד בכלליות את ישוב הענין שפתחנו בו, להבין מדוע המרור שכל ענינו על שם המרירות 

נאכל מהתורה דוקא עם הפסח, דבר שמורה כנ"ל על ההיפוך, על תכלית הטוב. דבכל הנ"ל 

כל המעברים הקשים של הגלות,  'דא קושיא',   - "וימררו את חייהם"  התבאר הרי שבבחינת 
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כל "חתיכות המרור" שאכלו ישראל ביסוריהם ובעבריהם, הינם פנימיות תורה ממש. אותיות 

ותיבות שלא חסרה אלא התנוצצות גאולה כדי לגלות לנוכח את הצירוף שלהם כטוב נפלא, 

להעמיד בחינה מסוימת של מתן תורה. וממילא החיבור של המרור אל הפסח, ובפרט ההדגשה 

שיש  קושי  שכל  והוא  האמור.  הנכבד  הענין  את  מבטאים  הפסח,  בלי  למרור  מציאות  שאין 

כי  עד  ומוחלט,  ברור  כה  תורה. דהדבר  - תהיה אשר תהיה, הם בעצמם  כל מרירות  ליהודי, 

תורה  כאן המשכת  כמה שתאמר שאין  דעד   - מרור  אין  פסח  אין  בודאות שאם  לומר  אפשר 

לטוב, אין מקום למרור, לא תתכן מרירות.

פסח - לשון דילוג ולשון רחמנות

ואמנם הדברים נפלאים עוד יותר, להבין מדוע במהלך הנ"ל הפסח הוא כנגד בחינת צירופי 
התורה שנתקבצו לטוב, הבירורים של המרור בעצמו, דלכאורה הרי הפסח הוא מלשון דילוג 

ופסיחה, ולא ענין שמשתמשים בו בד"כ לבטא תורה. אלא שכבר שנינו ושלשנו לעיל שהגם 

שכל קושי ומרירות יש לו תרגום של תורה )שתתגלה להדיא בעת "מתן תורה"(, עיקר המרירות שנדרשת 

מ"וימררו" היא ה'קשיא', אותם נסיונות באמונה שיש בהם קושיות על הנהגה שעל פניו אינה 

מתיישבת כלל )דכלשון הפרי הארץ עיקר המעמד שם "הוא ע"י האמונה הגדולה ופשוטה בלי שום טעם וסברות כלל", דרק 

ע"י זה אפשר להתעסק עם מרירות שנראית כגדלה והולכת בהשלכת עץ מר, ולדלג על מקום הקושי באמונה, באופן כזה שהתרגום 

שלו לתורה הוא "ברחמים גדולים אקבצך", חלקים שמצטרפים לטוב מכאן ומשם בבירור שאפשר לחבר את הכל, שבאמת "לא 

רחוקה היא" )והיינו "וימתקו המים((.

והנה על הכתוב "ופסחתי עליכם וגו'" )שמות יד, יג( פירש רש"י ז"ל: "ופסחתי - וחמלתי וכו', 
ואני אומר כל פסיחה לשון דילוג וקפיצה, מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים וכו'", דלשון 

ששני  יובן  ובהנ"ל  ופסיחה.  דילוג  של  ומשמעות  ורחמים,  חמלה  של  משמעות  לו  יש  פסח 

לתורה, מתגלה  ומתהפך  הנמתק  ענין המרור  היות  ומיישבים את  לזה,  זה  הפירושים שייכים 

דיקא בענין הפסח. דהרי ה'רחמים' סתם הינם רחמים "פשוטים" בבחינת התורה והרחמנות 

של זעיר אנפין. ולעומתם יש דרגה של שורשי התורה המקבצים ומבררים את הכל - רחמים 

כך  תורה שנגזרים מתוך  כנ"ל חלקי  ]והיינו  גדולים אקבצך"  "ברחמים  גדולים שנאמר בהם 

שעוברים באמונה פשוטה ומדלגים על הכל )עיין גם בתורה סד קמא([.

ונמצא אם כן שכאשר רוצים לתת את הביטוי היותר עמוק להתהפכות המרירות לתורה, יהיה 
הדבר מונח בענין הפסח דיקא, מה שמלמד הן על הדילוג בשלב הבירור שהיו צריכים לפסוח 

בו באמונה פשוטה מעל מקום הקושיא, וכן על התוצאה שענינה לא סתם חמלה ורחמים, אלא 

"רחמים גדולים" שמקבצים את הכל )במה שנראה כחיבור נפלא של הפכים( - "ברחמים גדולים אקבצך".
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ִמְרַים - שורש ביאורי התורה

תורה,  בהתגלות של  הגלות שנמתקה  מרירות  לסוד  בתורה  למצא שורש  נבקש  כאשר  והנה 
בבחינה הנ"ל של "וימתקו המים" שהיתה במרה )שהתגלו שם מקצת פרשיות וכנ"ל(, ימצא הדבר בענין 

מרים הנביאה, דכפי שיתבאר, מלבד שמה המורה בעליל על מרירות, רואים בכמה אופנים את 

הבחינה הנ"ל של מרור )הנאכל עם הפסח( שנמצאת בה. ראשית כל, בהבין כנ"ל שהמרירות בעצמה 

היא היא המתגלה באופן הראוי בתורה, נביא את דברי רבינו ז"ל )תורה כ קמא( שכתב: "דע שיש 

נשמה בעולם שעל ידה נתגלה באורי ופרושי התורה, והא מסבלת ביסורין, 'פת במלח תאכל 

מזאת  מקבלין  הן  התורה  מפרשי  וכל  ו(,  פרק  )אבות  תורה'  של  דרכה  כך  במשרה תשתה,  ומים 

הנשמה וכו'. וכשנסתלקת אזי נסתלק באורי התורה הנמשכת על ידה, ואזי כל מפרשי התורה 

'מורים',  זה  בשביל  נקראים  התורה  מפרשי  ואלו  וכו'.  התורה  ביאור  את  להשיג  יכולין  אין 

מחמת שמקבלים ע"י הנשמה הנ"ל המכונה בשם 'ִמְרַים' וכו'", ע"כ.

כתורה  מתגלה  דיקא  המרירות  להיות   - מהותי  כך  כל  ל'פסח'  ה'מרור'  בין  שהקשר  לן  הרי 
מפרשי  כל  יונקים  שממנה  הנשמה  כי  עד  וכו',  וקישורים  ונתיבים  שבילים  בה  שיש  נפלאה 

התורה את ביאוריהם נקראת ִמְרַים, על שם המרירות )ולא מדובר במהלך יוצא דופן ששייך רק לזאת הנשמה, 

לדרך  הנוגע  ענין  תורה",  של  דרכה  "כך  שאמרו  חז"ל  במאמר  גנוז  לתורה  המרירות  בין  הישיר  שההיקש  ז"ל  רבינו  פירש  שהרי 

התורה של כל יהודי ויהודי(.

ובדברי רז"ל שלמדונו  זה מתגלית אף בפשוטו של מקרא  השייכות של מרים לענין  ואמנם 
האמונה  נסיון  במקום  היא  המרירות  כנ"ל שעיקר  אחרי שהנחנו  גם  דהנה  במצרים.  היה  מה 

שיש בו קושיות וכו', ברור הדבר שיש קושיא ויש קושיא. והיינו דאמת הוא שהקושיא ]שצריך 

להמתיק באמונה ואריכות אף[ אינה נוגעת רק למצבים שבהם יש לאדם קושיא ממש )וכפי שנבאר 

להלן(. אך מכל מקום יש מקומות שבהם ניכר הענין הזה ביתר שאת, והם מקומות שבהם יש 

כביכול קושיא ממש ]בענין דברים הפכיים[, וכפי שהציג הפרי הארץ כדוגמא את נסיונו של 

קושיא בעצם  כאן  דיש  זה,  את  זה  כסותרים  ציוויים שנראים  אבינו שקיבל מהשי"ת  אברהם 

)ואעפ"כ לא הרהר אחר מדותיו ית' והמשיך באמונה(.

קושית עמרם - "היכן נביאותיך"

בו  להצביע  שנוכל  מקום  ולמצא  מצרים,  בגלות  הדבר  שורש  על  לעמוד  כשנרצה  זה,  ולפי 
על נסיון של קושיא ממש ]שהומתק לבסוף והתגלה כתורה[, נגלה זאת בענינה של מרים, מי 

וגו'" איתא  "ותקח מרים הנביאה את התף  שנקראת אכן על שם המרירות. דהנה על הכתוב 

בגמרא )מגילה יד. סוטה יב:(: "'ותקח מרים הנביאה אחות אהרן', ולא אחות משה, אמר רב נחמן 

את  שיושיע  בן  שתלד  אמי  עתידה  ואומרת  אהרן  אחות  כשהיא  מתנבאה  שהיתה  רב  אמר 
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ישראל, ובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה בתי 

נתקיימה נבואתיך. וכיון שהשליכוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה ואמר לה בתי היכן 

נבואתיך, היינו דכתיב 'ותתצב אחותו מרחוק לדעה', לדעת מה יהא בסוף נבואתה", ע"כ.

הרי לן בירור של מה שנראה כקושיא בעצם. דלא היה מדובר בתחושות בעלמא שנכזבו ויכלו 
להוליד תרעומת, אלא במה שנראה כהנהגה מתהפכת שאין לה פשר. דבתחילה היתה נבואה, 

)וכן נתאמת ע"י האור העליון ששרה בבית(, ולפתע נראה  דבר ה' ממש שיולד גואל שיושיע את ישראל 

שהוכחש הכל. וכה מוקשה היה הדבר, עד כי אפילו עמרם שהיה גדול הדור טפח למרים על 

ראשה והקשה: "היכן נבואתיך".

השי"ת בודאי יגמור לטובה

וטובים,  גדולים  של  נפשם  שלות  את  לזעזע  שיכלה  הקושיא  למרות  זאת,  כל  עם  ואמנם 
תירוץ  לה  שיהיה  דמבלי  לו".  יעשה  מה  לדעה  מרחוק  אחתו  "ותתצב  בעצמה  מרים  קיימה 

על המאורעות הלא פתורים, דילגה על הכל ונאחזה בבהירות האמונה שהשי"ת בודאי יגמור 

בירורי האמונה  בנסיון המר של  תיפול  כך  לא משום  יודעת, אבל  איינה  כיצד,  איך,  לטובה. 

)שאפילו אביה מקשה עליה קושיות(. לא משום כך תמנע מלחתור אל פנימיות המציאות שיש בה טוב: 

דעת ואותיות שצריך לצרפם )"ברחמים גדולים אקבצך"(.

מרים והנשים הצדקניות

ממהות  בהכרח  שאינו  כללי  ענין  מרים  על  אנו  מעמיסים  שמא  המסופק,  יסתפק  עדיין  ואם 
ענינה, יבא סוף הפסוק הנ"ל שדרשו בו חז"ל כנ"ל ויוכיח. דאחרי שכתוב "ותקח מרים הנביאה 

אחות אהרן את התף בידה", מסיים הכתוב "ותצאן כל הנשים אחרה בתפים ובמחלת", דפירש 

תופים  והוציאו  נסים  להם  עושה  שהקב"ה  שבדור  צדקניות  היו  "מובטחות  ז"ל:  רש"י  בו 

ממצרים".

אל  היציאה  כי  דרואים שאם  לעניננו.  השייך  את  נזכיר  כעת  אך  אלו  בדברים  הארכנו  דכבר 
המדבר היתה "בארץ לא זרועה" )ירמיה ב, ב(, ואם כי היו בדרך ספיקות שגרמו לחלק להתרעם 

ולומר "המבלי אין קברים וגו'" )דלא ראו שום מוצא(, מכל מקום מכח מרים הנביאה )שכדאיתא בפסוק 

נטפלו לה הנשים( גילו הנשים כח אמונה נפלאה שעל ידה התייצבו מרחוק לראות איך יפול דבר. 

הנשים  התנהלו  נביאותיך",  "היכן  קושית  מרירות  את  בנאמנות  לסבול  הכח  לגילוי  דבדומה 

בדרך הצדקת שנקראה על שם המרירות. דלא רק שהבליגו על קשיי המרירות הבלתי פתורים, 

אלא שהתייצבו מרחוק עם תופים בידם, בודאות האמונה שגנוזה כאן ישועה. שיש כאן אותיות 
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שיתקיים בהם בודאי "וברחמים גדולים אקבצך" )והיינו דאכן היה נס בבחינת 'בעתיקא תליא מלתא', רחמים 

גדולים דעתיק וכנ"ל(.

פעמים שצריך לשתוק ופעמים שצריך לצעוק

והנה אצל מרים הצדקת שהשתייכה כנ"ל במהותה להמתקה של מרירות הקושיות, התבטאה 
ההנהגה הנכונה של אמונה פשוטה בכך שהתייצבה בשתיקה לראות בנאמנות מה יקרה. ברם 

יש והבירור הנכון של הקושיות  זמן שלא מפילה המרירות את האדם לתלונות ומריבות,  כל 

ופתלתל  עקום  "...כשלבו  בתרא(:  מו  )תורה  ז"ל  רבינו  שכתב  וכמו  נכונה,  בצעקה  דיקא  יהיה 

מהשם ית' זאת המניעה גדולה מכולם וכו', דהיינו שלבו מסובב ומוקף בעקמומיות וקושיות 

)יג  וגו'', ואיתא בתקונים  'וימררו את חייהם בעבדה קשה  ית', שזה בחינת  וכפירות על השם 

דף כח.( 'בקושיא וכו' היינו הקושיות שבלבו וכו', ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמים בקול חזק 

מעמקי הלב, ואזי השם ית' שומע קולו ופונה לצעקתו. ויכול להיות שמזה בעצמו יפל ויתבטל 

לגמרי הקושיות והמניעות הנ"ל, ועל כל פנים השם ית' שומע קולו, שזה ישועתו. וזה אותיות 

עליו  כשמתגבר  לה'  לקרות  רק  שצריך  כז(,  )תהלים  אקרא'  קולי  ה'  'שמע  תיבות  ראשי  קשיא, 

הקושיא והכפירה הנ"ל", ע"כ.

הצעקה שהמתיקה

נגש להבין את שעוררנו לעיל, מדוע פרשת הביאה למרה )עם הנסיון והתגלות מקצת פרשיות(  ובזאת 
אירעה דיקא אז, וכן ביאור נפלא בגוף הפרשה שיוצא ע"פ דברי רבינו ז"ל שהקדמנו בסמוך, 

במרה  לנסיון  קודם  התורה  שכתבה  האחרון  הענין  דהנה  צעקה.  ע"י  שנמתקת  הקושיא  סוד 

עם  ואמרה  התף  שלקחה  אהרן"  "אחות  הנביאה  מרים  ענין  הוא  נשתה(  מה  וטענו  העם  התלוננו  )שבו 

הנשים שירה, מה שמבטא את סוד ההמתקה של מרירות הקושיות וכנ"ל. וממילא זהו שסמוך 

מקצת  וקבלו  למרה  באו  כנ"ל(,  )שנדרש  אהרן"  אחות  הנביאה  "מרים  של  פועלה  לגילוי  ונראה 

דהתגלות  הקושיא.  בירור   - המרירות  המתקת  בנסיון  והתנסו  ומשפט"(  חק  לו  שם  )"שם  פרשיות 

מקצת הפרשיות ]עוד בטרם היה מתן תורה[ הינה עדות על בחינת "ברחמים גדולים אקבצך", 

והיינו כנ"ל התורה הראויה להתגלות כרחמים שהם "לעין כל", פועל יוצא של הנהגת הצדקת 

שדילגה הכל באמונה וכנ"ל.

וזהו גם שנדרשו דיקא אז לעבור את הנסיון של מרה ולחבר את ה"מרור" ל"פסח". דברחמנות 
השי"ת עליהם נסמך הדבר להתגלות פירושי התורה הנשפעים ממרים, להארה שלו השכילו 

היו יכולים לקבל ממנה את הכח לא להתלונן למרות הכל. לשאת הכל בשתיקה וצפיה נאמנת 

שנפלו  דהיו  משה",  על  העם  "וילנו  שם  שכתוב  הגם  ובאמת  נכונה.  בצעקה  לחילופין  או 
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דנקט  דיקא,  צעקה  ה'",  אל  "ויצעק  נאמר  רבינו  במשה  הקושיא,  במרירות  ונשארו  לתלונות 

בדרך הקדש של צעקה אל אביו שבשמים. והיות ובאופן הזה אפשר כנ"ל "שמזה בעצמו יפול 

ויתבטל לגמרי הקושיות והמנחות", התקיים כן אז סמוך לצעקה הממתיקה ממש, דתכף כתוב 

"וירהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו המים וגו'".

"פנים בפנים" ו"עין בעין"

ותובנות  נפלאים  בלימודים  שמדובר  שהגם  לחשוב  מקום  היה  כה,  עד  האמור  מצד  והנה 

השופכות אור על המשמעות העמוקה של כל מה שעובר על ישראל, אך היינו מצד הבנה של 

מה שהיה, שהרי גלות מצרים נסתיימה וקבלנו כבר תורה )ונעשה אם כן כבר "התרגום" של כל המרירויות 

לחלקי תורה(. אך אין הדבר כן. דבאמת שייך כל הנ"ל גם לאחר מתן תורה. דגם היום המשמעות 

הפנימית של יש ששים רבוא אותיות לתורה מתקיימת באופן שאין לך תנועה של יהודי שאין 

בה בירור אתוון דאורייתא, ואין לך נסיון קטן או גדול שלא יתורגם לגילוי תורה, כל שכן קושי 

המרירות הגדול שתלויים בו בודאי צירופים נפלאים בערך של "ברחמים גדולים אקבצך".

למצה",  מרור  "הפיכת  של  הנ"ל  הבחינה  שייכת  תורה  מתן  לאחר  גם  מדוע  הדבר,  ובטעם 

הנוגע  הדברים  ותורף  שמות(,  ריש  אור  )תורה  נבג"מ  הזקן  אדמו"ר  בדברי  נפלאה  אריכות  מצינו 

לעניננו הוא שכל הבירורים של תורה שהיו בגלות מצרים עד מתן תורה היו להעמיד מתן תורה 

בבחינה של "פנים בפנים" )דברים ה, ד(, מהלך שאכן נחתם עם קבלת התורה בסיני. אלא שעקרון 

זה של בירור תורה הצפון בכל תנועה )ומרירות( של יהודי נמשך אף לאחר מכן ]וימשך עד ביאת 

גואל צדק[, אך הפעם כלפי בחינת "עין בעין" )ישעיה נב, ח(, ערך של תורה שהוא לאין ערוך.

תורה של עוה"ז הבל היא כלפי תורתו של משיח

נעמוד קצת על ההסתכלות האמיתית שנגזרת מכל  ולא המדרש עקר אלא המעשה,  ומאחר 

ובפשטות.  ובעיקר בחיזוק הנפלא שראוי על דעת הצדיקים ללכת אתו בטח, באמונה  הנ"ל, 

דהנה התורה דעתיק שעתידה להתגלות בסוד "עין בעין", אותה תורה של משיח שלקראתה 

כנ"ל נעשים כל בירורי חלקי התורה כיום, הוגדרה ע"י רז"ל באופן שרק הם יכלו לומר: "תורה 

שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח" )קהלת רבה פרשה יא פסקה ז(. דמשמעות לשונם 

הטהור היא שהתורה שעתידה להתגלות איננה רק באיכות אחרת, אלא במהות נבדלת לגמרי, 

באופן שמערכת המושגים אינה כפופה כלל לתפיסה שלנו כיום, אף לא של דעת תורה.
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הנפק"מ בכך שצועקים לקראת תורתו של משיח

אחר  כענין  העתידה  התורה  את  מגדירים  היינו  לא  אם  אפילו  דהרי  זו.  בהבחנה  נפק"מ  ויש 
ד"עין  תורה'  'מתן  לקראת  הננו  צועדים  היום  שגם  אומרים  היינו  ורק  לנו,  מהמוכר  לגמרי 

בעין", עדיין היינו יכולים לחיות עם התובנות הנ"ל. שכל תנועה של יהודי הינה תורה, ושבכל 

הקשיים גנוזים אותיות שבעת המיתוק יצטרפו לטובה כחלקי תורה. וכן כנ"ל, שדיקא במקום 

בירורי האמונה שוכנים חלקי תורה שמקשרים בהם את הקצוות הרחוקים, דבר שנעשה ע"י 

שמדלגים באמונה על הקושיא וכו', הכל כנ"ל.

ברם אם כי אף גם בזה היינו מוצאים נוחם וחיזוק לאותם הנאנקים תחת מרירות הגלות, לדעת 
לשמוח בכל עת שזוכים לברר את מרירות הקושיות בקצת אמונה, היו הדברים מוגבלים. שהרי 

אחרי כל ההפלגות בענין עומקי התורה הצפונים ב"מרה", הפשטות היא שרוב ככל הבירורים 

נוגעים לדברים שיש בהם שכל והשגה מסוימים, יש בהם תפיסה של דעת תורה. אדם לומד 

ובתוך כך מברר ומגלה תורה.  וכו',  ומידה כנגד מידה  ורואה השגחה  ומבין, מתהלך בעולם 

השי"ת  כאשר  בדיעבד:  של  למצבים  לכאורה  משתייכים  הנ"ל  הקושיא  עניני  כל  סוף  דסוף 

ומניעות  וקושיות  נופל לספיקות  או כשאדם  רואים השגחה(,  )דבד"כ  רחוקות  לעתים  אותם  מעורר 

הלב והמח.

וממילא יש כנ"ל נפק"מ גדולה בכך שאומרים שכל התורה של היום היא הבל כלפי תורתו 
של משיח. דמובן דאם אמנם יש אולי צדק מסוים בטענה האחרונה הנ"ל, אך היינו רק ביחס 

לגילוי של מתן תורה שהיה בסיני. אך בהיותנו צועדים כיום לקראת תורת משיח שכלפיה כל 

המושגים והתפיסות שלנו הינם "הבל", מתהפך הדבר. דכל זמן שביררו ישראל בגלות מצרים 

המצבים  המסודר,  הרובד  היה  )בבירורים(  יותר  הפשוט  הרובד  תורה,  של  סדרים  ג"ן  לקראת 

צריכים להתברר במצבים  ישראל  כיון שנשמות  אך  ניכר.  יותר  היה  לתורה  שהתרגום שלהם 

שהתרגום שלהם יהיה תורה נעתקת לחלוטין מכל תפיסה ושכל ורעיון )של היום(, אין לתמוה על 

כך שהבירורים של נסיונות האמונה הולכים ומתרבים, שהרי דוקא מקום הקושיא, דוקא המצב 

שבו באמת לא מבינים כלום, הוא שתואם את תורת משיח שמהבילה את כל הדעת דהשתא, 

ודו"ק.

משא כבד של קושיות

תורה  לגלות  הדורות  במשך  שזכו  נשמות  שאותם  בכך  המאמר  בפתיחת  הארכנו  והנה 
שמגלגלים ומצרפים בה את הכל, הם אותם הנשמות שבגלות מצרים עברו את משא המרירות, 

מה  כלפי  נבין  זה  וכעין  ההיא.  בעת  שייכת  שהיתה  הבחינה  כפי  באמונה  להחזיק  והצליחו 

שעובר על נשמות ישראל כיום, וכנ"ל - ביתר שאת.
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דהנה יש רבים המתיסרים בבני חיי ומזוני ושאר מיני קשיים שאין לפורטם, ה' ירחם. אך יש 
"מר ממות  כבד שהינו  והוא משא  קושיות,  להם  יש  אלא  יסורים,  להם  רק שיש  כאלה שלא 

ציוויים  עם  שמסתבכים  נביאים  כיום  מצויים  שיהיו  מבלי  דגם  הארץ(.  הפרי  )לשון  ומזביחה" 

סותרים, יש והנפשות של ישראל קדושים מוצאים את עצמם במהלך הנהגה שעל פניו מכריז 

יודעים את סוד הגלגול וממילא לא שייך באמת להקשות, אך  כולו: קושיא. דאמנם אין אנו 

שמים  לשם  התורה  קרן  להרים  נפשם  שמסרו  יהודים  ישנם  פתורים:  לא  כאבים  יש  אעפ"כ 

ונפלו ונסתבכו בחובות שאינם משאירים להם שעה אחת של מנוחת הנפש. וכן הורים שעזבו 

הכל והתמסרו למען החינוך הטהור ]לזכות אף את בניהם של אחרים[, וראו בילדיהם שלהם 

)יבמות  של  הבחינה  עם  אחד  בקנה  עולות  אינם  פניו  שעל  העלמות  וכהנה  וכהנה  ההיפך.  את 

קכא:( "דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו" )וכן על זה הדרך(. ]ושוב, אין כוונתנו לומר חלילה 

שיש קושיא באמת על הנהגתו ית' שאין להרהר אחריה, אלא להבין את העובר היום על כל 

סבך של  עם  ולהתמודד באמונה  ל"מרה"  לבא  קדושות מישראל שנצרכים  נפשות  כך הרבה 

קושיות העולות בלב ובמח, ולנסות לפי כחם להמתיק הדבר, לעבור את הגשר הצר בשלום[.

מעלה שעתידה להתגלות

ומכל הנ"ל יוצאת הקריאה אל כל אותם יהודים. אין אנו מבקשים נסיונות חס ושלום. אך כיון 
שבא הדבר לידכם דעו והכירו במה שהוא מנת חלקכם. דאם רואים אתם כזאת מרירות - כאלו 

קושיות, אות היא שחלקי התורה שאתם מתעסקים בהם הינם מעיקרי תורת משיח שבאמת אין 

אנו להמשיך להתפלל  צריכים  כי  אם  וממילא  כקושיא(.  היום  )ולכך מתלבשת  כלום  בה  אנו משיגים 

עבור הטוב הנראה והנגלה כפי רצונו ית', אין בכך להכחיש את האמת. דכאשר תתגלה במהרה 

בימינו תורתו של משיח, אי אפשר לשער המעלה הנבדלת שתזכו לה אז, להנשא באור התורה 

מרירות קשה שאין  באותה  התנסרו  הקושיות, שלא  דרך משא  עברו  יתר חבריכם שלא  מעל 

להמתיקה אלא באמונה ובצעקה נכונה.

הכח של חכם לתקן אכילת מרור אף כשאין עדיין פסח

ביסוד  העומדת  היא  לתורה  מתורגמת  תהיה  מרירות שלא  ההבנה שאי אפשר שתהיה  והנה 
הדין תורה שאין מרור אלא במקום הפסח, וככל הנ"ל. וממילא יש לתמוה במה שתקנו חז"ל 

את  לצרף  )מבלי  כשלעצמה  המרירות  את  להציג  שייך  לא  הרי  דלכאורה  כיום,  גם  מרור  לאכול 

ההמתקה של הפסח - המשמעות הפנימית של תורה(.

אלא ששאלה זו תשובתה בצידה. דאין הכי נמי, אי אפשר להתעסק עם המרירות לחוד. אלא 
שאם ראינו שתקנו חז"ל לאכול את המרור ולקיים בו מצוה מדבריהם, אות הוא על הכח הנפלא 
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של הצדיקים להמשיך טוב לישראל. והיינו דלא אמרו חז"ל שאפשר להתעסק כבר היום עם 

המרור אלא משום שאכן פתחו בפועל התנוצצות של פסח שממתיקה את המרור. ולכשתמצי 

לומר, זהו בעצמו סוד תורת החסידות שבבחינת "ערכתי נר למשיחי" )תהלים קלב, יז( משתמשת 

כבר היום בהתנוצצויות של תורת משיח. ללמד טוב, לנחם, ולחזק את ישראל ב"שבעה משיבי 

טעם" )משלי כו, טז(.


